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کند، غیرقابل توقّف است، یعنی واقعًا آخر ندارد؛ آدم هرچه نگاه میفضای مجازی واقعًا یک دنیای رو به رشدِ 

طور ادامه دارد. این یک رود در این فضا، این همینبالآخر، فضای مجازی است. هرچه انسان پیش میلِ ِآن چیزِ اوّ

م که از آن گذارد، تهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما بایستی کاری کنیفرصت بزرگی در اختیار هر کشوری می

 ها حدّاکثر استفاده را بکنیم، از این تهدیدها تا آنجایی که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم.فرصت

 
 مقام معظم رهبری مد ظلّه العالی

 3/6/95 -جمهور و اعضای هیأت دولت بیانات در دیدار رئیس
 

 
و موثرترین پدیده فناورانه پیرامون ماست. آنچنانکه  ینترخاصدیگر تردیدی در این معنا نیست که در روزگار ما فضای مجازی، 

قبل،  یهاجدی و دگرگون کننده داشته باشد. شاید در دهه هاییمختلف زندگی بشر، اثرگذار یهاتوانسته است بر همه حوزه

الیانی کوتاه، همه کوچکترین تصوری از رشد معجزه آسای این پدیده داشته باشد تا جایی که ظرف س توانستیهیچکسی نم

 زندگی نسل بشر را فتح کرده و امتزاجی جدید بیافریند. یهاساحت
 

 که مهم است اییندهآ

با این تفاسیر، شناخت ماهیت و چیستی فضای مجازی موجود اهمیت به سزایی دارد. همزمان با آن خبر گرفتن از آینده پیش 

مؤثری شد تا به فضای مجازی مطلوب و  هاییاست تا بتوان دست به کار طراحرو و شناسایی روزگار بعد، شایسته تأمل و مطالعه 

 سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور است. هاییازمندیبومی، دست پیدا کنیم. این مقوله امروز در زمره یکی از مهمترین ن

قتصاد، سیاست، امنیت، فرهنگ و ...( مختلف )ا یهااین ادعا گزافه نیست که مطمئناً در آینده نزدیک، مدیران کشور در حوزه

 نیازمند شناخت دقیق و تأمل هوشمندانه در باب فضای مجازی خواهند بود.
 

 برای نگاه به آینده یابسته
. هدف از این شودیبسته مطالعاتی حاضر، بر اساس همین ضرورت، تدوین شده که به صورت محدود و تعیین شده، منتشر م

مطالعاتی پژوهشی، کمک به توسعه و عمق بخشی به شناخت و درک ما از پدیده فضای مجازی است. در هر بسته یک  یهابسته

 موضوع خرد در رابطه با فضای مجازی، انتخاب شده است که ضمن بررسی و مداقه، با یک جمع بندی روشن، نهایی سازی شده است.

گوناگون )در الیه سیاستگذار و تصمیم گیر( کمک کننده و یاری  یهابرای همه متخصصان در حوزه تواندیمجموعه حاضر م

 رسان باشد تا ضمن دغدغه آفرینی برای ایشان، توان فردی و جمعی آنان را به نفع این پدیده وارد میدان سازد.
 

 پژوهی سراجمرکز تحقیقات و آینده

. در این مسیر رسدیبه انجام م« پژوهی سراجقات و آیندهمرکز تحقی»این مطالعات و نظایر آن، به طور مستمر و راهبردی در 

ضمن تکمیل قطعات مطالعاتی پژوهشی مورد نیاز در نظام واره های مدیریتی علمی، در جهت شناخت صحیح فضای  شودیتالش م

به طراحی هوشمندانه  خواهد رساند که بتوانیم یامجازی موجود و تصویرسازی آینده گام برداشته شود. این کوشش ما را به نقطه

 فضای مجازی مطلوب، اقدام کنیم.

 هایینیامیدواریم با عنایت خداوند و تالش خالصانه پژوهشگران این مرکز، این مرکز در آینده نه چندان دور، به نقش آفر

 جهانی، نائل آید. یهاانقالب اسالمی و توانمندسازی نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه یهابه نفع آرمان تریجد



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

 1 .................................................................................................. مقدمه

 4 ......................................................................... اطالعات تیشفاف نیتبب -1

 4 ............................................................................... تیشفاف یشناسمفهوم 1-1

 4 ............................................................. مختلف یهادر حوزه تیشفاف قیمصاد 1-2

 5 ............................................................................. ییغذا تیحوزه امن 1-2-1

 5 .................................................................................. حوزه انتخابات 1-2-2

 5 .......................................................................... ییحوزه بهداشت غذا 1-2-3

 6 .................................................................................. تیحوزه حاکم 1-2-4

 6 ................................................................................... حوزه سالمت 1-2-5

 6 ........................................................................... یگذاراستیحوزه س 1-2-6

 7 ........................................................................... در اقتصاد تیشفاف گاهیجا 1-3

 8 .......................................................................................... تیانواع شفاف 1-4

 8 ........................................................................ تیشفاف یهاو ضرورت دیفوا 1-5



 
5 

 13 .................................................................... تیشفاف یهابیو آس هاسکیر 1-6

 15 ............................................................... تیبه شفاف یابیدست یابزار الزم برا 1-7

 17 ......................................................................... داده باز یشناسمفهوم -2

 17 ...................................................... داده، اطالعات، دانش و حکمت نیارتباط ب 2-1

 19 ......................................................... اصطالحات مرتبط یبرخ یمفهوم شناس 2-2

 20 .................................................................................... باز یحکومتداده  3-2

 21 ................................................ از نظر تابرر یباز دولت یهاهشت اصل داده 2-3-1

 21 ................................................................ داده باز یالملل نیخالصه منشور ب 2-4

 24 ........................................... یاستفاده از داده بازحکومت یمثبت و منف یامدهایپ 2-5

 29 ........................................................................ داده باز یجهان یهاشاخص 2-6

 31 .............................................................. بازداده یاجرا یبرا ازیمورد ن طیشرا 2-7

 34 ........................................................... تحقق داده باز یبرا ییاجرا یهاچالش 2-8

 37 ........................................................... در داده باز یاتیعمل یهاتجربه یبررس 2-9

 38 ............................................................................ یخارج یهانمونه 2-9-1

 40 ..................................................................... رانیا یداخل یهاتیفعال 2-9-2

 41 .............................................................. یمشارکت مردم یمفهوم شناس -3

 42 ............................................................................ یاهداف مشارکت مردم 3-1

 42 ...................................................................... یمشارکت مردم ژهیاهداف و 3-2

 43 ................................................................... یضرورت وجود مشارکت مردم 3-3

 45 ......................................................... ینکات مثبت استفاده از مشارکت عموم 3-4

 46 ........................................................... یاستفاده از مشارکت مردم ینکات منف 3-5

 46 ................................................................ مشارکت یالمللنیسطوح مختلف ب 3-6

 47 ............................................................................. یاصول مشارکت مردم 3-7

 48 ....................................................... یمشارکت مردم تیفیک یابیارز یارهایمع 3-8

 49 ...................... توسعه یهادر راه مشارکت مؤثر مردم در برنامه هاتیتنگناها و محدود 3-9

 49 .........................................................................یمشارکت مردم یهاوهیش 3-10

 52 ........................................... رانیدر داخل و خارج از ا یمشارکت مردم یهانمونه 3-11



 6 

 52 ........................... مختلف در انتخابات یمشارکت مردم کشورها زانیم سهیمقا 3-11-1

 59 ............................................................................. یداخل یهانمونه 3-11-2

 63 ...................................................................... یفساد اقتصاد یمفهوم شناس 3-12

 64 ............................................................................... فساد یهاشهیر و علل 13-3

 66 .................................................................................. یانواع فساد اقتصاد 3-14

 68 ........................................................................ یفساد اقتصاد راتیانواع تاث 3-15

 72 ........................................................................ یفساد اقتصاد یاثرات منف 3-16

 73 ............................................................................. ضرورت مبارزه با فساد 3-17

 73 ............................................................................ مبارزه با فساد دیشاه کل 3-18

 74 .................................................................... وابسته نظارت و کنترل فیتعر 19-3

 75 ................................................................................... انواع نظارت 1-19-3

 77 ................................... یو اقتصاد یکاهش فساد ادار یبرا گریچند راهکار د 3-19-2

 78 ............................................. کشورها گریمبارزه با فساد در د یبر نهادها یمرور 3-20

 78 ...................................................................... ینهاد ضدفساد در مالز 3-20-1

 79 ..............................................یژاپن، نمونه جالب از مبارزه با فساد اقتصاد 3-20-2

 81 ...................................................... گرید یدر کشورها یمجازات فساد اقتصاد 3-21

 84 .......................................................................... رانیدر ا ینظارت ینهادها 3-22

 85 ..............................................  رانیدر ا یمبارزه با فساد اقتصاد یِ قانون یهااهرم 3-23

 87 ......................................................................... رانیا در فساد شیافزا علل 24-3

 88 ...................................................................... رانیا در فساد با مبارزه موانع 25-3

 89 ........... یاقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصاد یناکارآمد لیاز دال گرید یبرخ 3-25-1

 90 ................................ هاشاخص نیکشورها براساس ا یبندفساد و رتبه یهاشاخص 3-26

 94 ............................................. یکشورها از نظر شاخص سالمت ادار سهیمقا 3-26-1

 96 ....................................................................................... یبندجمع  -4

 97 .................................................................................... منابع و مآخذ -5

 

 



 

 

 مقدمه

 

1 

 مقدمه
است که به  1به ارمغان آورده، شفافیت اطالعات انسانهای نوظهوری که تکنولوژی جدید برای از پدیده

، در مناسب شفافیت یعنی اطالعاتبه عبارت دیگر،  باشد؛میمعنای میزان دسترسی افراد جامعه به اطالعات 

وقتی همه این شروط وجود داشته باشد،  ، ارائه شود.مخاطب مناسببه  و محل مناسب کیفیت قالب، زمان،

 .(Gebler, 2011) (Ball, 2009)عدم شفافیت است  دهندهنشانشفافیت حاصل شده و کمتر یا بیشتر از آن، 

ای ههای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گستردشفافیت علیرغم سادگی ظاهر، دارای دقت

های مختلف از آن غفلت شود و از آن فقط در قالب است که همین مسئله سبب شده در طول دهه

 هایی کلی یاد شود.گزاره

شفافیت مفهومی ساده است، اما کاربرد آن تنها منوط به شناخت دقیق و تسلط بر تنوع مصادیق آن 

گره از کاری باز نخواهد کرد. هر است، چرا که فهم کلی از شفافیت، اگر مشکل جدیدی ایجاد نکند، 

گویی در موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است که بایستی به دقت تبیین و بررسی شود. کلی

فساد شود. لذا کسی که مایل به شناخت دقیق شفافیت است،  یهماشفافیت بسیار مخرب بوده و ممکن است 

 .(1394)ثنائی,  کند 2در مصادیق آن غور گستردهباید به طور دقیق و 

موضوعیت و کاربرد دارد.  هاحوزهحکومتی نبوده و در تمامی  حوزهشفافیت اطالعات تنها محدود به 

ای ای نیست، اما زیرساخت حل انبوهی از مسائل است. شفافیت به تنهایی فایدهشفافیت راه حل هیچ مسئله

ها و همچنین در حل مسائل ملی جای گیرد. لذا بسیاری از اقدامات و سیاست همقدمتواند در ندارد، اما می

 نگاه به شفافیت باید اساسی، زیرساختی و دارای اولویت باشد.

مردمی( و همکاری ) 3از: مشارکت عمومی اندعبارتانبوهی از مفاهیم وابسته به شفافیت 

پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقاء اعتماد و دستگاهی(، مسئولیت)بین

 .) , 2013Meijer( 5و حکومت باز 4باز دادهاجتماعی،  سرمایه

ت. در اقتصاد خرد شفافیت اقتصادی جایگاه شفافیت در اقتصاد در دو سطح خرد و کالن تبیین شده اس

دهد و از وجود اطالعات وری اقتصادی را افزایش میدر رسیدن به بازار رقابت کامل اهمیت دارد، بهره

 7شود و در نهایت بازار را به بهینه پارتوییجلوگیری کرده که باعث پیشگیری از شکست بازار می 6نامتقارن

 (Debreu, 1954) رساند.می

                                                      
1 Information Transparency 

 عمیق مطالعه 2
3 Public Participation 
4 Open Data 
5 Open Government 
6 Asymmetric Information 
7 Pareto Optimum 
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گی در گذارد، باعث افزایش بهینهمی یرتأثهای کالن اقتصادی گیریشفافیت در سطح کالن بر تصمیم

گیر بتوانند با نگرش و های کالن و نهادهای نظارتی و تصمیمدیدبان شودیمگردد، باعث تخصیص منابع می

خنثی »، مفهوم 1و از طرفی طبق نظریه لوکاس کنندروز و کارآمد تحلیل اقتصادی ، بهتریقدقاطالعاتی 

های اقتصادی را که موجب اتخاذ تصمیمات ناصحیح اقتصادی بخش «های تزریقی به اقتصادبودن پول

وری شده و . در نهایت شفافیت اطالعات در سطح کالن جامعه باعث افزایش بهرهبردیمشود را از بین می

 .شودبرای کل اقتصاد موجب رشد می

های خرد و کالن اقتصاد جامعه است، رشد اقتصادی مرهون رشد بخش-1در نتیجه با توجه به اینکه: 

شفافیت موجب رشد اقتصادی خرد و کالن شده و راه  -3شود و هماهنگی بین نهادی موجب رشد می-2

شفافیت باید به  سازد،ای ساختاری در برابر فساد است، همچنین هماهنگی را بین نهادها فراهم میمقابله

رو مورد بررسی قرار بگیرد. اهمیت این موضوع در عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در دنیای مجازی پیش

 (1395)شریفی,  های اخیر چندین برابر شده است.کشور ما به دلیل پدیدار شدن فسادهای سال

اصلی مفاسد و مشکالتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود  شهریبسیاری از اقتصاددانان،  گفتهبه 

کار تحقق آنهاست. هایی دارند که شفافیت راهشفافیت است. این مفاسد و مشکالت ریشه در فقدان زیرساخت

دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آن را افزایش می

ترین و قابل ترین، مبناییترین، سادههزینهترین، کم. شفافیت به عنوان سریع(Weil, 2002 )شود جرم می

پذیری و اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد )هم در پیشگیری و هم کشف جرم(، افزایش مسئولیت

مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زم، و در نتیجه افزایش  پاسخگویی، ارتقاء شایسته ساالری، مشارکت فعال و 

 .(Lavoie, 2015)اجتماعی شناخته شده است  سرمایهکارآمدی و 

های اخیر پذیرش مسئله فساد مالی و اولویت دادن به آن و طرح آشکار و گسترده آن در مراجع در سال

 بیشتری برخوردار شده است:المللی به دالیل زیر از اهمیت بین

 مند،وضعیت فساد مالی نظام روزافزونوخامت  (1

 های ارتباط از راه دورالملل و توسعه تکنولوژیرشد اقتصاد بین (2

 شتاب اصالحات سیاسی و اقتصادی در برخی از کشورها (3

ده و ها اجرا شهای قضایی و دیگر بخشهای ضدفساد بسیاری در میان دستگاهطرح گذشته دههدر دو 

و مطالعات انجام  هایبررس. طی (1382)فرج پور, به دنبال آن موارد افشای فساد نیز فراگیرتر شده است 

 شده، شفافیت اطالعات به عنوان راهی برای جلوگیری از فساد اقتصادی معرفی گشته است.

                                                                                                                                                                     
حداقل  یاستیهر س یه با اجراکتواند به ضرر همه افراد جامعه باشد، بلینم یاقتصاداست یه هر سکند کیان میبهینه پارتو ب

 گردد.یگر بدتر مید یافراد بهتر و بعض یت بعضیوضع
1 Lucas's theory 
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فساد مالی جدا از آنکه یک امر غیراخالقی است به علت آنکه سبب بروز بسیاری از مشکالت و 

شود به کانون توجه متخصصان علوم اقتصادی و اقتصادی و اجتماعی می توسعهها در تحول و دشواری

ل جامعه ای بزرگ، تاریخی و اثرگذار در طوفساد مالی و اقتصادی پدیده .سیاسی و مردم تبدیل شده است

بشری بوده است که امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و در عین حال یکی از موانع بزرگی است که بر 

 (1396)اسحاقی,  .ای نظیر ایران قرار گرفته استسر راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه

گر، حاصل یدیکبا  یو خصوص یعموم یهامنافع بخش یبرخاسته از تالق یادهیبه عنوان پد یفساد مال

 یارات دولتیا از قدرت و اختیرا بر عهده دارند  یبخش عموم یندگیه نماکاست  یسانکانه یرفتار منفعت جو

ا ی یاسیس یهـسب فرصتک یهازهیاعم از انگ یا گروهی، ی، خانوادگیمقاصد شخص یبرخوردارند و از آن برا

 نند.کیمسوء استفاده  یاقتصاد

شود این است که در کشور ایران و با توجه به وضعیت اقتصادی، حال سوالی که برای ایجاد می

ساختاری و مسائل ملی، چگونه باید از بستر فضای مجازی و شفافیت اطالعات بهره برد و فساد اداری را 

توضیح عناصر و مصادیق آن کاهش داد. در این راستا ابتدا به تبیین مفهوم شفافیت اطالعات و بررسی و 

 کنیم.ایران بررسی می پرداخته و وضعیت آن را در
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 شفافیت اطالعاتتببین  -1
پیشرفت تکنولوژی و عصر ارتباطات تحوالت شگرفی روی شفافیت اطالعات داشته است که این امر 

تا  عصر ارتباطات و وجود اینترنت در دسترس عموم دانست معجزهشود شفافیت اطالعات را باعث می

 این مهم دانست. تاثیرتحتتوان تحوالت سیاسی و اجتماعی زیادی را می کهجایی

دستگاهی(، از: مشارکت )مردمی( و همکاری )بین اندعبارتانبوهی از مفاهیم وابسته به شفافیت 

 سرمایه، ارتقاء اعتماد و هادستگاهپذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی مسئولیت

 .(Meijer, 2013) باز و حکومت باز دادهاجتماعی، 

 .پردازیمیمشفافیت و تبیین مصادیق آن  مقوله شناسیر ادامه به مفهومد

 شناسی شفافیتمفهوم 1-1
شفافیت به معنای میزان دسترسی افراد جامعه به اطالعات است. شفافیت در جامعه، مبنا و زیرساختی 

زیرا  ؛گیردشفافیت صداقت در ارتباطات را در بر می .(Gebler, 2011)برای رسیدن به بازار آزاد و کاراست 

کند در رابطه با کاری که انجام شود. شفافیت افراد را مجبور میقلبی افراد انجام می خواستهعلیرغم 

هایی که بین استانداردها . در سازمانکندمیجلوگیری  1دهند، صادق باشند و از بروز مشکل وکیل موکلمی

ها خود را در معرض ات خود ندارند. آنهای افراد هماهنگی وجود دارد، افراد ترسی از افشای اطالعو ارزش

پردازند. برای مثال مدیری را در نظر بگیرید که از این انتقادات قرار داده و به برطرف کردن مشکالت می

کارش را برطرف کند. این فرصت باعث پیشرفت وی شده و اثرات مثبتی  هایکاستیفرصت استفاده کرده و 

 .(Gebler, 2011)برای او به همراه خواهد داشت 

شفافیت یعنی  .کندرا دشوار می آن توضیحهایی دارد که مفهوم شفافیت علیرغم سادگی، پیچیدگی

. لذا وقتی همه این ، ارائه شودمخاطب مناسببه  و محل مناسب کیفیت قالب، ، در زمان،مناسب اطالعات

عدم شفافیت است.  دهندهشاننشروط وجود داشته باشند، شفافیت حاصل شده است و کمتر یا بیشتر از آن 

 ,Ball)توجه به این نکته نیز الزامی است که شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطالعات به همه افراد نیست 

2009). 

 های مختلفمصادیق شفافیت در حوزه 1-2
شفافیت مفهومی ساده است، اما کاربرد آن تنها منوط به شناخت دقیق و تسلط بر تنوع مصادیق آن 

شود، مگر در مصادیق متنوع و متعدد آن. هر موضوعی دارای ابعاد است. شفافیت به دقت شناخته نمی

ند گویی در شفافیت )همانشفافیتی خاص خود است که بایستی به دقت طراحی و تعریف شود. کلی

                                                      
1 The problem of the client's lawyer 

 سهامدار کارخانه( یاوجود اختالف بین منفعت و هدف وکیل )مدیر کارخانه( و موکل )صاحب 
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فساد است. لذا کسی که مایل به شناخت دقیق  یهماگویی در سایر موضوعات( بسیار مخرب بوده و کلی

 کند. 1ای در مصادیق آن غورشفافیت است، باید به طور دقیق و گسترده

های مختلف مندان این موضوع در حوزهدر ادامه لیستی خالصه از مصادیق شفافیت با کمک عالقه

های مختلف را در شده است. این فهرست دامنه خوبی از مصادیق واقعی شفافیت در حوزه گردآوری و ارائه

تواند به عنوان معیار اولیه خوبی برای ارزیابی میزان آگاهی و دل خود جای داده و به همین ترتیب می

 .(1394 ،)ثنائیشناخت افراد از کاربردهای شفافیت بکار رود 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیممختلف  یهاحوزهازجمله مصادیق شفافیت در 

 امنیت غذایی حوزه 1-2-1

 های فعال در حوزه صنایع غذایی در ها و بنگاهفشا و اعالم نرخ افزایش قیمت محصوالت شرکتا

طول سال به تفکیک هر محصول یا سبد محصوالت همراه با مجوزهای اخذ شده از مراجع نظارتی 

ها و سود خالص حاصل شده در محاسبات قیمت تمام شده و هزینه یا افزایشی فاقد مجوز همراه با

 ادوار زمانی مشخص

 فشا و انتشار میزان و نرخ افزایش یا کاهش دسترسی و قدرت خرید آحاد جامعه در مناطق ا

 جغرافیایی مختلف کشور به هریک از مواد غذایی در طول سال به تفکیک صنوف مواد غذایی

 حوزه انتخابات 1-2-2

 داده باز( یاستانداردهاشود )با رعایت های مختلف انتخاباتی که در کشور برگزار میهداد ارائه 

 های رأی و نیز به هنگام شمارش آراء، نیمه شفاف بودن بدنه دوربین با نمایش آنالین کلیه صندوق

های انتخاباتی، امکان حضور و مشاهده فرایند شمارش آراء توسط عموم مردم )البته با صندوق

 له و حفظ شرایط مقتضی(فاص

 حوزه بهداشت غذایی 1-2-3

  افشا و اعالم اطالعات ساالنه مربوط به تولید مواد غذایی حائز و فاقد استانداردها و شرایط کمی و

های فعال در حوزه صنایع غذایی با قید ارتقا یا کاهش کمیت و کیفیت کیفی در هر یک از شرکت

های صنفی و مراجع ناظر با قید فراوانی و موضوع پروندهمحصوالت و اخطارها و تذکرات بهداشتی 

 قضایی تشکیل شده علیه آنها در این خصوص در مراجع ذیربط و نتایج محکومیت یا تبرئه آنها

 های فعال در صنایع غذایی )به غیر از مواردی که مشمول ویدئوی زنده خطوط تولید کارخانه

 شده است( 2پتنت

                                                      
 عمیق مطالعه 1

2 Patent 
 شود.سند ثبت اختراع، حق امتیاز یا اندیشه گواه انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می 
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  و یا حتی نمایش از پشت شیشه برخی از فرآیند طبخ غذا  هارستوراننمایش ویدئوی آشپزخانه

 برای مشتریان

 حوزه حاکمیت 1-2-4

  شورای  شوراها و شوراهای عالی، همچون شورای عالی انقالب فرهنگی، یتفعالاعالم سازوکار و

 جمعه و جماعات ائمهگذاری عالی فضای مجازی، شورای مساجد، شورای سیاست

 های مختلف ها )در گونههمایش یلقبده برگزاری کلیه مراسم توسط دولت، از اعالم هزینه تمام ش

 و امثالهم هاهای افتتاحیه، نمایشگاهآن(، مراسم

 های مجلس، شورای نگهبان و شروح مذاکرات شوراهایی همچون شوراهای شهر و روستا، کمیسیون

باحث و نیز تقویت امکان مشارکت امثال آنها، به منظور فراهم شدن امکان نقد و ارزیابی کیفیت م

 مردم در بهبود آنها

 حوزه سالمت 1-2-5

 هایی همچون نظام جامع سالمت کشور )افشای آمار افشای اطالعات نظام درمانی کشور و طرح

های جراحی و ها، وضعیت عملها و درمانها، وضعیت تشخیصکلی تعداد بیماران، ترکیب بیماری

 ستان(سایر اطالعات مرتبط با هر بیمار

 های درمانی و مبالغ پرداختی به تفکیک انواع و های دریافتی بیمهانتشار اطالعات مربوط به هزینه

 تعداد خدمات ارائه شده

 های عمومی و خصوصی کشور به تفکیک خدمات های بیمارستانانتشار اطالعات مربوط به دریافتی

 ارائه شده

 مختلف به تفکیک تخصص و منطقه فعالیت آنهاهای پزشکان انتشار اطالعات مربوط به دریافتی 

 هااستقرار نظام جامع تعیین رضایت بیماران از پزشکان و بیمارستان 

 انتشار اطالعات مربوط به کیفیت خدمات و میزان رضایت بیماران از پزشکان 

 گذارییاستسحوزه  1-2-6

 ظام در طول زمان آرشیو و امکان مشاهده هرگونه وعده از سمت مسئوالن ن ،عمومی و ثبت یافشا

 های عمومیهای افشا شده در رسانهاز صحبت

  و مشاهده در طول زمان در مورد هر آمار و اطالعاتی که توسط مسئوالن  مقایسه، افشا، ثبتامکان

 شودیا افراد منسوب به نهادهای حاکمیتی اعالم می

 های کلی نظاماعالم اسامی افراد مشارکت کننده در تدوین سیاست 

 های مختلف همچون برنامه های کلی نظام در عرصهاطالعات مربوط به اجرای سیاست ارائه

های کلی اقتصاد مقاومتی و... با رعایت سیاست ساله، 5های ساله و برنامه 20انداز چشم
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شود وضعیت کشور برای مردم و مسئولین، بهتر درک شود استانداردهای داده باز که موجب می

 .(1396 ،ن)شفافیت برای ایرا

مختلف بود. با بررسی و تحلیل  یهاحوزهکوچک از مصادیق شفافیت در  نمونهموارد باال تنها چند 

که از شفافیت، به شرط آن توانیم هاحوزه همهکه در  یابیمیدرممختلف  یهاارگانو  هاسازماندقیق 

 صحیح اجرا شود، بهره برد.

 جایگاه شفافیت در اقتصاد 1-3
جایگاه شفافیت در اقتصاد در دو سطح خرد و کالن تبیین شده است. در اقتصاد خرد، شفافیت 

دهد و از وجود وری اقتصادی را افزایش میاقتصادی در رسیدن به بازار رقابت کامل اهمیت دارد، بهره

شود و در نهایت بازار که این تاثیرات باعث پیشگیری از شکست بازار می کندمیاطالعات نامتقارن جلوگیری 

 . ) ,1954Debreu(رساندمی 1را به بهینه پارتویی

 شودیمگذارد و سبب می یرتأثهای کالن اقتصادی گیریشفافیت در سطح کالن بر تصمیم

به تحلیل  کاراروز و دقیق، به گیر با نگرش و اطالعاتیهای کالن و نهادهای نظارتی و تصمیمبانهدید

خنثی »، از مفهوم 2در تخصیص منابع افزایش یابد و از طرفی طبق نظریه لوکاس گیبهیناقتصادی بپردازند، 

شود، های اقتصادی میکه موجب اتخاذ تصمیمات ناصحیح اقتصادی بخش «های تزریقی به اقتصادبودن پول

شود و برای وری میات در سطح کالن جامعه باعث افزایش بهرهو به عبارتی شفافیت اطالع کندیمجلوگیری 

 کل اقتصاد رشد اقتصادی به همراه دارد.

های خرد و کالن اقتصاد جامعه است، رشد اقتصادی مرهون رشد بخش-1درنتیجه با توجه به اینکه: 

شده و راه شفافیت موجب رشد اقتصادی خرد و کالن  -3شود و هماهنگی بین نهادی موجب رشد می-2

ای ساختاری در برابر فساد است، شفافیت باید به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در دنیای مجازی مقابله

های رو مورد بررسی قرار بگیرد و اهمیت این موضوع در کشور ما به دلیل پدیدار شدن فسادهای سالپیش

 (.1395 ،)شریفی اخیر چندین برابر شده است

  

                                                      
1 Pareto optimum 

حداقل  یاستیهر س یه با اجراکافراد جامعه باشد، بلتواند به ضرر همه ینم یاست اقتصادیه هر سکند کیان میبهینه پارتو ب

 گردد.یگر بدتر مید یبعضافراد بهتر و  یت بعضیوضع
2 Lucas's theory 
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 انواع شفافیت 1-4
 شود:بر حسب یک تعریف ساده ولی کارآمد، شفافیت به دو نوع کلی تقسیم می

 نوع دوم. شفافیت اطالعاتی )اقتصادی( نوع اول. شفافیت حکومتی )سیاسی( نوع

 تعریف کلی
وقتی اطالعات از سمت حکومت در اختیار مردم قرار 

 گیرد.می

وقتی اطالعات از سمت مردم در اختیار حکومت 

 گیرد.میقرار 

اهداف 

 اصلی
 توانمندسازی رفتار حاکمیت توانمندسازی بدنه حاکمیت

راهبردها 

(Lathrop 
& 

lRuma, 
2010) 

 مبارزه با فساد

 صاحبان مناصب پذیرییتمسئول

 پاسخگویی صاحبان مناصب

 صاحبان مناصب ساالرییستهشا

 مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی

 گیرییمتصممشارکت مردم در فرآیندهای 

 افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی

 حاکمیت گیرییمتصمارتقاء توان 

 ارتقاء توان اجرای حاکمیت

 ارتقاء توان نظارت حاکمیت

و  هانمونه

مصادیق 

)ثنائی, 

1394) 

 مسئولین هایییداراشفافیت درآمدها و 

 مسئولین یهاوعدهشفافیت رصد 

 مشروح مذاکرات مسئولین شفافیت

 شفافیت آراء مسئولین

 اقدامات حاکمیت هایینههزشفافیت 

 حاکمیت یهاپروژهشفافیت 

 شفافیت مشاغل پیشین مسئولین

 شفافیت منافع و تعارض منافع

 زمین 1کاداستر یهاسامانه

 گمرک یهاسامانه

 اعتبارسنجی مشتریان بانک یهاسامانه

 اطالعات اقتصادی یهاسامانه

 کارت سوخت

 طرح شبنم

 بانک و بیمه و گمرک یهاسامانهاتصال 

 مالیات و گمرک یهاسامانهاتصال 

 شهرت

المللی تر و بیناین شناخت و تعریف از شفافیت، رایج

های فعال دنیا این است. در عموم مقاالت و مجموعه

 تعریف مورد بحث و فهم است.

تعریف های اطالعاتی، این به دلیل فقدان سیستم

از شفافیت در کشور ما شناخته شده و مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

 )سایت شفافیت برای ایران(

 های شفافیتفواید و ضرورت 1-5
قبلی به آن اشاره کردیم ریشه اصلی بسیاری از مشکالت روز کشور، فقدان  یهاقسمتهمانطور که در 

های کشور مد نظر همه( فعالیت الزاماًشفافیت است. لذا شفافیت بایستی به عنوان مبنا و سرآغاز عموم )و نه 

                                                      
1 Cadastre 

داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای  حقوقی ای که ارزشبرداریاست، یعنی نقشه ثبتی بردارینگاری، نقشه کاداستر یا حد

 .دصادر کر مالکیت سند آن
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. برای شوندتر میشود که در طول زمان کاملقرار گیرد. تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می

مصداق شفافیت بود، « ارائه مذاکرات مجلس شورای اسالمی از طریق رادیو»نمونه اگر یکصد سال پیش 

و نیز ارائه برخط خالصه و مشروح مذاکرات از طریق  آرشیو صوتی و تصویری ارائهپخش زنده و »امروزه تنها 

 شفافیت است. دهندهنشان« وب، با قابلیت جستجوی موضوعی و فردی

است، مگر آنکه بر حسب اقتضائاتی، برخی موارد از آن مستثنی شود.  یسازشفافکلی اصل بر  بطور

استثنا کردن باید به صورت جزئی و محدود به همان موارد باشد. قاعده مستثنی نیز باید به دقت در قانون 

 مشخص شده و در صورت محقق شدن، گزارش آماری پیرامون آنها ارائه شود.

مانع عدم تحقق شفافیت، عدم شناخت عمومی دقیق نسبت به شفافیت است و لذا شفافیت ترین مهم

تر، عموم بایستی همانند اطالعات عمومی به همه مردم و نیز مسئولین آموزش داده شود. به عبارت دقیق

 .(the bmj, 2017) مردم و مسئولین باید از حق و تکلیف خود در این زمینه به خوبی مطلع باشند

فافیت مفهومی است که سالیق مختلف سیاسی روی آن وحدت نظر دارند؛ هم کسانی که بر مبانی ش

دانند، المللی را ضروری میو هم کسانی که توجه به تجارب بین داری تأکید دارنداسالمی در حکومت-دینی

تواند بخشی میبه آن( تالقی خواهند داشت. لذا چنین مفهوم وحدت وابستهدر مفهوم شفافیت )و مفاهیم 

ایران نهادینه کند و مشکالت کشور را  یاسالمهای خاص خود را به راحتی در جامعه و نظام اثرات و ویژگی

 حل نماید.

 .های مختلف اهمیت شفافیت اطالعات از نظرگاه اقتصادی اشاره خواهد شددر ادامه، به جنبه

  اقتصادی مقاوم نیازیشپشفافیت 

و  تعریف کرد ییگرابرون و درونزایی یعنی در ذیل دو ویژگی اصلی آن توانیماقتصاد مقاومتی را 

اقتصاد باید اوالً بتواند نیازهای اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی  کهبسط داد. بدان معنا 

واقعی خود  شدید به خارج نداشته باشد و سپس با دنیای اطراف تعامالت و روابط سازنده برقرار کرده و نقش

 را در اقتصاد جهانی بازی کند.

زایی اقتصاد، استقالل درآمد جاری دولت از نفت است که دستیابی به این مهم جز از لوازم اصلی درون

پذیر نیست. کسب درآمدهای مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان

که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریانات  ولید استهای توکار و انگیزهفضای کسب

 اقتصادی است.

گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی یک کشور، با کمک ابزارهای در باب برون

از فرار تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری ارجح دانسته شود، در عین حال که نظارتی، شفاف

گذاری در کشور کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایههای فکری و فیزیکی به خارج از کشور میسرمایه

را ارتقاء داده، موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در 
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مقاوم کردن اقتصاد و یکی از  نیازیشپا باید بنابراین، شفاف نمودن فضای اقتصادی ر؛ شودیماقتصاد جهانی 

 ارکان آن دید نه ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

 کاهش فساد 

کننده، خود دولت است. در ایران نیز که منابع معموالً بزرگترین مصرف 1در کشورهای با دولت رانتیر

بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، دولت رانتیر و تبعات آن قابل مشاهده است و این 

 با فسادهای قابل توجهی در بخش دولتی همراه شود. تواندیمرانت، 

 هایبخشتوان در لتی را، عالوه بر بخش دولتی، میباید توجه داشت که نمودهای فساد بخش دو

دولتی )اعم از رانت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  هایرانتهایی که از یعنی بخش ؛خصوصی نیز یافت

های غیردولتی بروز شوند، درآمدهای ناشی از آن را به اَشکال گوناگون در بخشاطالعاتی( منتفع می

ریزی سالیانه دولت مهمترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و ر بودجهدهند. در این بین، شفافیت دمی

سازی و نظارت بر هایی برای شفافبنابراین طراحی سامانه ؛رانت اقتصادی در بخش دولتی و دولتمردان است

های مختلف، یکی از الزامات کرد درآمدهای دولت در بخشریزی و نیز نحوه هزینهساختار و روند بودجه

 .(Weil, 2002) کاهش فساد در بخش بزرگ اقتصاد ایران است

 درآمد پایدار برای حکومت 

ستانی، تک افراد جامعه و مالیاتدر کشورهای پیشرو، به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک

تر از آن تداوم درآمدهای خود، نیاز به درجه باالیی از آگاهی نسبت به حکومت جهت حداکثرسازی و مهم

شود مگر از طریق اخذ اطالعات و رصد دقیق وکار بخش خصوصی دارد و این امر میسر نمیفضای کسب

اطالعات  یسازشفافهای مختلفی به منظور دلیل احساس این ضرورت، سامانهجریانات اقتصادی. به

تر و گام با رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کاملاندازی شده و هماقتصادی در این کشورها اجرا و راه

 .شده است روزتربه

علت وابستگی اندک آید، بهحساب میدر کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به

رت ایجاد بسترهای الزم برای رصد اطالعات اقتصادی، چندان وکار مردم، ضرودولت به اقتصاد داخلی و کسب

ها احساس نشده است. یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولتمردان نسبت به این نکته است در دولت

بخش دولت از و تدریجاً رهایی است شفافیت اطالعات، بستری جهت درآمدزایی پایدار برای حکومت که

 سان، موقتی و اخاللگر نفت خواهد بود.وابستگی به درآمدهای پرنو

تواند باید توجه داشت که منافع مالی ناشی از افزایش شفافیت اطالعات، منحصر به دولت نیست و می

شهری، از شهری و بینهای ثبت ترددهای درونها نیز متصور باشد. برای مثال، سامانهبرای سایر دستگاه

                                                      
1 Rentier State 

این درآمدها، با استقالل  واسطهبههایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل نسبت به درآمد افراد جامعه برخوردار بوده و یعنی دولت

پاسخگویی چندانی به جامعه  ضرورتو  گذارندیمهای خود را به اجرا و خواسته هایاستسبیشتری نسبت به خواست مردم، 

 کننداحساس نمی
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ها، نیروهای انتظامی، راهداری توانند منبع درآمدی برای شهردارییطریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، م

 و ... باشد.

 شفافیت؛ بازی بردـ برد 

باید توجه داشت که اشراف حاکمیت بر جریانات اقتصادی، نه تنها موجب افزایش درآمد دولت 

نواع فساد و رانت را نیز دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزه دولت با اگردد، بلکه بهمی

وکار و تشویق مردم به امر تولید است که جریان درآمد آورد؛ زیرا از طریق افزایش امنیت کسبفراهم می

شفافیت اقتصادی،  مقولهیعنی ؛ تواند تضمین شودپایدار برای دولت )ناشی از مالیات بخش خصوصی( می

 ست.برای هر دو بخش دولتی و خصوصی ا برد-یک بازی برد

تواند منجر به بروز دور باطلی شود که ازسوی دیگر، عدم شفافیت اطالعات اقتصادی در یک کشور، می

های اقتصادی جامعه، درآمدهای دلیل عدم اشراف حاکمیت بر فعالیتیعنی به؛ به زیان دولت و ملت است

مدیریت بخش عمومی،  دلیل ناکارآمدیپایدار برای مدیریت صحیح بخش عمومی وجود ندارد. همچنین به

شوند و دور های غیرمولد و غیرشفاف از رونق بیشتری برخوردار میوکار مساعد نبوده و بخشمحیط کسب

توجهی و توان دولت در مبارزه دلیل بیگیرد. در این دور باطل، هم حوزه تولید، بهباطل و معیوبی شکل می

دلیل ناتوانایی شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت، بهمیتر با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز به روز ضعیف

های مولد، روز به های سوداگری و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیتدر شناسایی و رهگیری فعالیت

 .(1396 ،)وضعی شودروز کمتر می

 تحقق همزمان افزایش قدرت انتخاب و برابری 

اجتماعی، از طریق انتشار و افشای اطالعات، با گستردن تحقق شفافیت اطالعات در سطوح اقتصادی و 

تقارن ها( و نیز کاهش رانت و عدمو در دسترس عموم قراردادن اطالعات صحیح )در همه زمینه

عمل و قدرت  آزادی های پیشروی آنها را افزایش داده و نوعیهم حق انتخاب افراد و گزینه 1اطالعات

های دور زدن مقررات را مسدود و هزینه تدریج راهکند و هم بهعطا میتر به آنها اگیری گستردهتصمیم

در دسترس همگان قرار  برابر ها و امکانات را به شکلیوسیله فرصتتر کرده و بدینارتکاب آن را سنگین

دهد. بدین ترتیب شفافیت اطالعات، با تحقق توأمان )سطوحی از( آزادی و برابری، گامی بلند در مسیر می

 ) ,2016Yannaras(.حقق عدالت و اداره کارآمد جامعه خواهد برداشت ت

  سازیینهبهو  یابیینهبهشفافیت؛ 

کنترل و نظارت بر جریانات اقتصادی از علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت بوده است، اما 

برداری از این امر را بهرهآنچه در کشورهای پیشرفته، بیشتر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه 

 بینیپیشهای اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعه و سازی برنامهسنجش و بهینه ،گسترش داده

                                                      
1 Information Asymmetry 



 

 

 ی بین شفافیت اطالعات و فساد اقتصادیرابطه

12 

ست. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق افزایش ا هااین عرصهتصمیمات و نحوه بازی بازیگران 

بنابراین باید  ؛دهدها را افزایش مییت ارزیابی آنپذیری و قابلهای اقتصادی، کنترلپذیری برنامهشاخص

که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار دارد،  جدای از هدف نظارتی صرف، به جوانب دیگر این طرح

سازی اجتماعی و در مراحل بعدی بهینه-های اقتصادییابی برنامهکه در مرحله نخست بهینه توجه داشت

 .()2015oztocki, Jaberi & R-M. Al آنهاست

 بازار شفافیت 

وکارهای جدیدی نیز حول موضوعات های مختلف اقتصادی، به مرور کسببا توسعه شفافیت در حوزه

. این ) ,2017Dukascopy( گیردنام برد، شکل می 1با تعبیر بازار شفافیت توانمیکه از آن  مرتبط با شفافیت

تر، موجبات عمومیت یافتن شفافیت اطالعات در بین تر و سریعواسطه ارائه خدمات ارزانوکارها بهکسب

شود تا دولت از مردم را فراهم کرده و از طریق محول شدن انجام این امور به بخش خصوصی، موجب می

یک ناظر بر فرآیند بازار )حامی احتمالی( خارج و به  هاینارضایتیکسوت یک ارائه دهنده خدمت )و پیکان 

 .(fair trading technology, 2017)و مدافع مردم( تبدیل شود 

ها نصب و باشند. نقش این شرکتمی 2دهنده خدمات پرداختهای ارائهمثالی از این مفهوم، شرکت

ها تحت فروشها، حجم عظیمی از خرید و واسطه این دستگاههای فروش الکترونیکی است. بهاداره پایانه

کاهد و ماحصل آن عالوه گیرد و از تبادالت نقدی و فیزیکی پول میشکل الکترونیکی صورت میشبکه و به

 ,Lavoie) باشدبر کاهش قابل مالحظه در چاپ و جعل اسکناس، اشراف بیشتر بر گردش وجوه در اقتصاد می

2015). 

  بزرگ ملی یهاطرحآشیل اجرای  پاشنهعدم شفافیت؛ 

های گذشته را با مشکالتی همچون ، دولت کنونی و دولتهنگامبهفقدان اطالعات کافی، صحیح و 

شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیالت از تولید، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و افزایش قیمت تمام

رانی از ذخایر کاالهای ، نگیاواسطهاحتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کاالهای اساسی مصرفی و 

های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مستندسازی و استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه

 ،)شفافیت برای ایرانتواند مرتفع کند سازی اطالعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این نواقص را میشفاف

1396). 

  

                                                      
1 Transparency Market 
2 Payment Service Provider 
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 یر ذکر شده است:ترین فواید شفافیت در جدول زمهم خالصه

 اهداف نهایی اثرات نهادی اثرات واسط اثرات زیرساختی

و  پذیرییتمسئولافزایش 

 پاسخگویی
 ساالرییستهشاافزایش 

هرچه بیشتر  یدگیتندرهم

افزایش اعتماد عمومی به  صنعت، دانشگاه و حاکمیت

حاکمیت )ارتقاء سرمایه 

 اجتماعی(
و مصادیق  هاینهزمکاهش 

 فساد

 هایینههزکاهش 

اصالح نهادی و کاهش  غیرضروری

ارتقاء کمیت و کیفیت  زائد یهاواسطه

 تصمیمات حاکمیتی

افزایش کارآمدی، توانمندی 

 و اقتدار حاکمیت و ملت
 افزایش مشارکت مردمی

 بهینگی نظام قانونی
ایجاد انبوه اقتصادهای جدید 

 دانش بنیان

افزایش سرعت و کیفیت 

 انجام امور

عملکرد و اندازه  سازیینهبه

 حاکمیت

 )سایت شفافیت برای ایران(

صحیح  طوربهتمام محاسنی که در این قسمت برای شفافیت برشمردیم، درصورتیکه شفافیت  رغمیعل

آتی  قسمتفراوانی به وجود خواهد آورد که در  یهااختاللو طبق استانداردهای خود اجرا نشود، مشکالت و 

 خواهیم پرداخت. هاآنبه بررسی 

 های شفافیتو آسیب هاریسک 1-6

و « فهم نارس»هایی در دل خود دارد که در صورت شفافیت )همانند هر اقدام و ضرورت دیگر( ریسک

 اند از:ترین آنها عبارتشود. برخی از مهم، به آسیب )بعضاً جدی( تبدیل می«اجرای ناقص»

 فهم نارس .1

 :شودیمدسته تقسیم  4که خود به 

 فا به کلیت معنااکت .1.1

شفافیت بایستی در مصادیق و تنوع آن با دقت زیاد فهمیده شود، چرا که فهم کلی از شفافیت، نه تنها 

گره از کاری باز نخواهد کرد بلکه ممکن است مشکالت جدیدی نیز ایجاد کند. این مطلب بخصوص در 

شود )به سیاسی، حقوق و اقتصاد( دیده میاند )نظیر علوم هایی که به طور سنتی این مفهوم را داشتهرشته

 دلیل تحول معنایی و ابزاری شفافیت(.
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 ارائه اطالعات به خود .1.2

ها موجود است، حق مردم است، در اختیار دستگاه که شود وقتی اطالعاتیدر بسیار از موارد دیده می

از: وجود  اندعبارتدانند. برخی از مصادیق روز این تصور مسئولین آن دستگاه وجود اطالعات را شفافیت می

 ها و یا وجود مشروح مذاکرات در اختیار نمایندگان مجلس.در اختیار دستگاه صرفاًاطالعات برای نظارت 

 فیتافشاگری به جای شفا .1.3

کنند. و کشف جرم را به اشتباه شفافیت نامگذاری می 1شود که افشاگریدر بعضی مواقع نیز دیده می

اما  BAUHR, 2012)ترین مفاهیم مکمل شفافیت است )یکی از مهم هر چند افشاگری یا گزارشگری تخلفات

افشاگری در مقام کشف  متفاوت است. شفافیت در مقام پیشگیری از فساد است و کامالًبا مفهوم شفافیت 

 متخلف.

 همه اطالعات ارائه .1.4

شفافیت، الزم است همه اطالعات حکومتی در اختیار  بهانهممکن است برخی اصرار داشته باشند که به 

( امنیت 1گانه: همه مردم قرار گیرد، در حالی که این تصور نادرست است و مواردی که شامل یکی از سه

 ( حریم خصوصی باشند، نباید منتشر گردند.3( اسرار تجاری و 2ملی، 

 اجرای ناقص .2

 زیر است: دسته 7که شامل 

 م شفافیتتوجهی به زیست بوبی .1

هر چند شفافیت مهم و زیرساختی است، اما سرآغاز و زیربناست و برای حصول مطلوب نباید به ارائه 

سازی و اطالعات اکتفا کرد. اطالعات ارائه شده نیازمند پردازش و تحلیل، ترکیب و توسعه، بصری

 قابل فهم شود. کنندگاناستفادهسازی است تا برای خالصه

 ت استفادهبه قابلی یتوجهیب .2

شوند، از نظر استانداردهای فنی )در های دولتی ارائه میبسیاری از اطالعاتی که توسط دستگاه

های اطالعاتی استاندارد و مکمل، ...( مشکالت زیادی برداری، قابل تحلیل، دارای تگهای قابل کپیقالب

 برد.دارند که این مشکالت قابلیت استفاده از آنها را تا حدی از بین می

 ارائه انبوه اطالعات .3

شود. شفافیت به مثابه آب برای تشنه شود که شفافیت با ارائه انبوه اطالعات اشتباه گرفته میدیده می

آورد. لذا انفجار اطالعات به معنای شفافیت است که اگر کم باشد فایده ندارد و اگر زیاد باشد خفگی می

                                                      
1 Disclosure 
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کند است، سبب سردرگمی مخاطب شده و استفاده از آنرا مختل مینیست و ارائه اطالعات فراتر از آنچه الزم 

(Dennett, 2017). 

 داده خام ارائهعدم  .4

به  مثالً خام( ارائه شوند.  دادهترین حالت خود )نشدهها در پردازشبر مبنای شفافیت الزم است داده

جای اعالم نرخ تورم سالیانه، مرکز آمار بایستی اطالعات مربوط به سبد قیمتی کاالها و خدمات را منتشر 

 کند.

 توجهی به گزارشگری تخلفاتبی .5

مکمل اثربخشی شفافیت، بحث گزارشگری تخلفات است. سازوکار  ترینیضرورترین و اصلی

های ایجاد شده( را تضمین ی بر اطالعات و دسترسیگزارشگری، مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی )مبتن

 کند.می

 اکتفا به گردآوری .6

اطالعات حتی اگر به خوبی گردآوری شود، اما آنگونه که حق مردم است منتشر نشود، شفافیت محقق 

 .(S.Dawes, 2010)نشده است 

 گویی با شفافیتدروغ .7

مؤید  صرفاًگویی یا انتخاب مواردی که گویی و گزیدهتوان دروغ گفت. در واقع کمبا شفافیت ناقص می

تواند زمینه فریبکاری با شفافیت را فراهم کند. این مسئله یا موافق گفتار و رفتار مسئول مربوطه باشد، می

ود. با این حال هر چه مصادیق تر خواهد ببطور ویژه در مواردی که مبتنی بر خوداظهاری هستند، جدی

شود، چرا اطالعات )شفافیت طولی( و دقت اطالعات )شفافیت عرضی( بیشتر شود، امکان فریبکاری کمتر می

گویی مبتنی بر کنند، لذا هر چند ممکن است دروغکه اطالعات متقاطع، صحت یکدیگر را ارزیابی می

 ,Dennett) گره از مشت متخلف باز خواهد کرد یقیناًشفافیت در کوتاه مدت ممکن باشد، اما در درازمدت 

2017). 

 همهدر  یسازشفاف هاییاستسرسیدن به اقصادی کارآ و پویا، اعمال  الزمههمانطور که دیدیم 

فساد را  ینهزمطبق استانداردهای شفافیت پیش رفته و خود  هایاستسبه شرطی که این  هاستسازمان

را  یسازشفاف هاییاستسکه چگونه و توسط چه ابزارهایی باید  آیدیمپیش  سؤالفراهم نسازند. حال این 

 جواب داده خواهد شد. سؤالاعمال کنیم که در بخش بعدی به این 

 ابزار الزم برای دستیابی به شفافیت 1-7
رو مورد بررسی قرار بگیرد. شفافیت باید به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در دنیای مجازی پیش

های اخیر چندین برابر شده است. در ت این موضوع در کشور ما به دلیل پدیدار شدن فسادهای سالاهمی

 رسیدن به شفافیت اطالعات را بررسی کنیم. یهاراهاین قسمت از گزارش سعی ما بر این است که 
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 :یابندیم دو دسته کلی از ابزارها برای رسیدن به شفافیت وجود دارد که هرکدام به شکلی بروز و ظهور

 1داده باز 

 2مشارکت مردمی 

داده باز سیاستی است که تاکید بر زدودن محرمانگی از مسائل دارد و اطالعات را در اختیار عموم قرار 

و اطالعات  3؛ دولت بازیابدیمبه دو شکل نمود  بندییمتقس. ساز وکار داده باز به طور کلی در یک دهدیم

 (.2017، یتاداپن)وبسایت  یماپرداختهبررسی هرکدام  گزارش به ادامهکه در  4روی نقشه

مردمی و ارتباط با نهادهای  یدهگزارشبرخط بودن اطالعات و ایجاد امکان  واسطهمشارکت مردمی به 

های اقتصاد زیرساخت توانیم، راه حلی پیشروست که گیردیمدولتی که در بستر فضای مجازی صورت 

بسیار زیادی  یهاراهاست بنا نهاد. برای اجرای طرح مشارکت مردمی در فضای مجازی مردمی را بر این سی

و عریضه  6یسپارجمع، 5؛ گزارش تخلفاتآیدیم گانهسهوجود دارد ولی ساختار کلی در تقسیم بندی 

که هریک به نحوی بر مشارکت مردم در امر حکومت تکیه دارند و تنها در بستر فضای مجازی رخ  7نویسی

 خواهند داد.

و شرح و تفصیل این دو ابزار  یماپرداختهدر این گزارش به مطالعه موردی داده باز و مشارکت مردمی 

 . یماقراردادهمهم برای رسیدن به شفافیت اطالعات اقتصادی را دستور کار 

 

                                                      
1 Open Data 
2 Public Participation 
3 Open government 
4 Mapping 
5 Whistleblowers 
6 Crowdsourcing 
7 Petitioning 
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 شناسی داده بازمفهوم -2
ها و سیارات های ریز سواحل گرفته تا منظومهشود. از شنمی محسوب 1دادهامروزه همه چیز 

 توانندیمکند. این مواد خام دانند که یک واقعیت را توصیف میداده را مواد خامی می اصوالًاما  ها؛کهکشان

ها کنار هم قرار گرفته و معنادار ( یا کیفی )حروف و نمادها( باشند. وقتی داده...اعداد و) یکممتغیرهای 

 اند.تبدیل شده 2خام نیستند، بلکه به اطالعات دادهشوند، دیگر )پردازش( می

، شماره شناسنامه، یخانوادگنامها، نوع صورت، قد و وزن، نام و عنوان مثال رنگ پوست، مو و چشمبه

 .شوندیمهای انسان در نظر گرفته شوند، دادهاطالعات و مشخصات یک انسان محسوب میکد ملی و ... که 

 از: اندعبارتانواع داده 

 های آمار و ارقام؛داده 

 های جغرافیایی؛داده 

 های حمل و نقل؛داده 

 های مالی و بانکی؛داده 

 های فرهنگی؛داده 

 های علمی؛داده 

 های آب و هوایی؛داده 

 و محیط زیستی های طبیعیداده 

 ... و 

خام نیستند، بلکه به اطالعات تبدیل  دادهشوند، دیگر ها پردازش میوقتی دادههمانطور که گفتیم 

 مفاهیم دانش و اطالعات و داده درنظر گرفت. یبنددستهمبنایی برای  توانیمبنابراین ؛ اندشده

 ه، اطالعات، دانش و حکمتدارتباط بین دا 2-1
مفاهیم دانش و اطالعات و داده  یبنددستهداد که مبنایی برای  ، هرم3اکاف طبق تقسیم بندی راسل

 قرار گرفته به شرح زیر است:

 4داده 

 یدمففقط به شکل یک گزارش وجود دارند و ممکن است  هاآنخام هستند.  هاداده

یک جدول با نویسی، پر شدن ( باشند. در ادبیات کامپیوتر و برنامهمعنیی)ب یرمفیدغمعنادار( یا )

شود. به عنوان مثال، فهرست قد تمام دانشجویان یک کالس؛ یا جدولی از درآمد ها آغاز میداده

 هر یک از مردم ایران؛ یا تاریخ تولد هر یک از مشتریان یک بانک.

                                                      
1 Data 
2 Information 
3 Russell L. Ackoff 
4 Data Information Knowledge Wisdom Pyramid 
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 1اطالعات 

هایی هستند که بین آنها رابطه منطقی برقرار شده است. ممکن است اطالعات همان داده

معموالً  دادهباشد. خروجی پایگاه  معنایببه آنها معنایی بدهد و ممکن هم هست این رابطه 

 دهچیزی از جنس اطالعات است. به عنوان مثال، متوسط قد دانشجویان یک کالس، اینکه 

درصد ثروتمند جمعیت ایران، چند درصد ثروت ایران را در اختیار دارند. اینکه بیشترین حجم 

 شود.توسط چه گروه سنی از مشتریان انجام می انداز در یک بانک،پس

 2دانش 

گیرد. برای بندی اطالعات است که با هدف خاصی صورت میدانش یکپارچه کردن و دسته

مثال بررسی توزیع قد دانشجویان یک کالس یا تهیه گزارشی از فاصله طبقاتی در کشور یا تهیه 

 اطالعات اولیه برای بازاریابی خدمات بانک.

 3حکمت 

ای که انسان در آن به چراها داند. الیهرا آخرین الیه این هرم می راسل حکمت و پختگی

کوشد تا برای دنیا ارزش ایجاد دهد و میها را در دنیای اطراف تشخیص میکند، زیباییفکر می

 (.1976داند )اکاف، کند. او حکمت را بسیار شخصی می

 دانش از دیدگاه اکاف: مراتب 1شکل 

 (1976)اکاف،  

                                                      
1 Information 
2 Knowledge 
3 Wisdom 

حکمت

دانش

اطالعات

داده
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توانیم با تحلیل و بررسی مورد در این نوشته تاکید ما بر قسمت اطالعات است زیرا اطالعات را می

 برداری قرار دهیم.بهره

 مفهوم شناسی برخی اصطالحات مرتبط 2-2
 در این بخش به تبیین مفهوم برخی اصطالحات کاربردی خواهیم پرداخت:

 1باز .1

به طور رایگان و آزادانه در دسترس باشد و بتوان از  هرکساگر برای  گوییمیم «باز»یک بسته داده را 

 .2آن استفاده کرد، به اشتراک گذاشت و برروی آن اقداماتی همچون ویرایش، محاسبات و تحلیل انجام داد

 3داده باز .2

باید در دسترس عموم مردم باشد و  هادهداشود که بعضی از داده باز در اصل به این ایده کلی اطالق می

 یکنترل هاییستمسافراد بتوانند از آن استفاده کنند یا آن را، بدون هیچ محدودیت حق انتشار معنوی و 

دیگر، انتشار دهند. این اطالعات باید کامل بوده، اصلی باشند )اطالعات سوخته نباشند(، به موقع در 

و اکسل  بودن داشته باشند )کتاب الکترونیک نباشند بلکه ورد وانخینماش، امکان یرندقراربگدسترس 

با فرمتی تهیه شوند که اختصاص به  ینچنهمتبعیضی وجود نداشته باشد و  هاآنباشند(، برای استفاده از 

 (.20074ارگان خاصی ندارد )اورر و همکاران، 

صورت آزاد و تواند بهای است که هر فردی میداده باز، داده 5بازهمچنین طبق تعریف راهنمای داده

 استفاده )استفاده مجدد و توزیع( کند. نامهاجازهرایگان از آن برای هر مقصودی بدون نیاز به مجوز یا 

 داده بسته .3

 .گویندیم 6ای که برای دسترسی به آن محدودیت و هزینه وجود داشته باشد را داده بستههر داده

 از: اندعبارتداده بسته  هاییژگیو

  نامه الزم است؛، مجوز و اجازههاآنبرای هر بار دسترسی به 

 برای دسترسی به داده یا باید )شوند سایت نمایش داده میها فقط برای اعضای یک گروه یا وبداده

 ؛( ٌای را پرداخت کنیدعضو سایت شوید یا هزینه

 اند؛ها رمزگذاری یا محدود شدهداده 

 ها، نام منبع باید ذکر شود؛شوند، یعنی در هر بار استفاده از دادهرایت میها شامل قانون کپیداده 

                                                      
1 Open 
2 (opendefinition.org, 2016) 
3 Open data 
4 Auer, et al., 2007 
5 Open Data Handbook 
6 Closed Data 
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 برای دسترسی به داده با محدودیت روبرو هستند؛ 1.آییپ.یا ها ووجو، سایتموتورهای جست 

 توانند دارای محدودیت باشند؛از نظر زمان استفاده می 

 یستند،ها قابل تغییر و ترکیب نداده 

 شوند.های گوناگونی ارائه نمیها در فرمتداده 

 فراداده .4

ها یا در مشخصات فایل گویند. فرادادهمی 2ها بدهد را فرادادههر مطلبی که توضیحی درمورد داده

 معموالًها شوند. فرادادهصورت جداگانه در صفحه دانلود و بخش توضیحات نوشته میهستند، یا به هاداده

کننده فایل داده، منتشرکننده داده، تاریخ تهیه و انتشار، تعاریف و مفاهیم، واحد شامل منبع و تهیه

 باشند.گیری و... میاندازه

 مجموعه داده )دادگان( .5

 3اند را یک مجموعه دادهیک جدول که چند سطر و ستون داشته و ارقام و ... در آن ثبت شده

 .ول داده یک دادگان یا مجموعه داده استصورت خالصه، هر جدگویند. بهمی

 باز حکومتیداده  2-3
ها را باتوجه به یک سری های بسیار فراوانی هستند که اگر این دادهها دارای دادهها و دولتحکومت

 تبدیل خواهند شد. 4اصول و قوانین در دسترس مردم قرار دهند، به داده حکومتی باز

صورت باز های خود را بهتواند دادهنیست بلکه هر فرد یا شرکتی می هادولتتوجه: داده باز فقط برای 

 شود.منتشر کند. زمانی که یک داده رایگان بوده و حق دسترسی عمومی داشته باشد، داده باز محسوب می

 از: اندعبارتداده حکومتی باز  هاییژگیو

 رایگان بودن؛ 

 عمومی و بدون نیاز به مجوز؛ 

 بودن؛روز هنگام و بهبه 

 های گوناگون؛در فرمت 

 قابلیت استفاده مجدد؛ 

 خوان بودن؛ماشین 

 .قابل تغییر و ترکیب بودن 

                                                      
1 API 
2 Meta Data 
3 Dataset 
4 Open Government Data 
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 باز دولتی از نظر تابرر یهادادههشت اصل  2-3-1

 (:12014)تابرر، داده باز حکومتی: کتاب،

باز دولتی و توسعه  یهادادهباز حکومتی خود در مورد اصول پشت جنبش  دادهدر کتاب  2جاش تابرر

 از: اندعبارتباز حکومتی هشت اصل برشمرده که  دادهآن در ایاالت متحده سخن گفته و برای 

حریم خصوصی، امنیت  هاییتمحدودهستند که تابع  ییهادادهعمومی،  یهادادهداده باید کامل باشد.  -1

 .دشونیمبه وسیله قوانین موضوعه دیگر کنترل  یرازیا مصونیت نیستند 

باید در منابع معتبر، با بهترین سطح  شوندیمبه محض آنکه جمع آوری  هادادهداده باید ابتدایی باشد.  -2

 .شوندممکن جزئیات، نه به اشکال اغراق شده و نه به شکل اصالح شده، چاپ 

 باید با سرعت الزم، برای حفظ ارزش داده، در دسترس قرار بگیرند. هادادهباید به هنگام باشند.  هاداده -3

رنج اهداف در  ینترگستردهرنج کاربران با  ینترگستردهباید برای  هادادهداده باید در دسترس باشد.  -4

 دسترس باشند.

ش خودکار را باید معقوالنه تنظیم شوند تا اجازه پرداز هادادهداده باید قابل پردازش برای ماشین باشد.  -5

 به کاربر بدهند.

 دسترسی باید تبعیض آمیز نباشد. داده باید برای همه و بدون نیاز به مجوز در دسترس باشد. -6

باید با فرمتی در دسترس باشند که هیچ نهادی کنترل  هادادهداده نباید اختصاصی باشد.  یهافرمت -7

 نداشته باشد. هاآنانحصاری روی 

، عالمت تجاری یا قاعده اسرار 3مشروط به کپی رایت، پتنت هادادهمجوز باشد. داده باید بدون نیاز به  -8

محرمانه ممکن است مجاز باشد زیرا  هاییتمحدودتجاری نباشد. حریم خصوصی و امنیت معقوالنه و 

 .شودیمبه واسطه قوانین موضوعه دیگر کنترل 

 داده باز یالمللخالصه منشور بین  2-4
 گانه 6که از اصول  یادادهداده باز است. هر  المللیینبیکی از معتبرترین اسناد پایه داده باز، منشور 

 شودیماز این اصول به همراه مثال ارائه  یاخالصه. در ادامه شودیماین منشور پیروی کند، باز محسوب 

 .(1395)منفرد، 

باز دولتی است.  یهادادهبرای انتشار  هایوهشاز اصول و بهترین  یامجموعهن المللی داده باز یمنشور ب

در اجالس بازرگانی در مکزیک  2015، در اکتبر یادناین منشور به طور رسمی توسط سران هفده کشور 

شیلی، گواتماال، فرانسه، ایتالیا، مکزیک،  یهادولتامضاکنندگان شامل  .4(2015-10-29)جو،  پذیرفته شد

                                                      
1 Tauberer, Open Government Data: The Book, 2014 
2 Joshua Tauberer 
3 Patents 
4 Joe, 2015-10-29 
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کره جنوبی، بریتانیا و اروگوئه، شهرهای بوئنوس آیرس، مایناتیتالن، پوآبال، وراکروس، مونته ویدئوو، فیلیپین، 

 رینوسا، مورلوز و زاالپا بودند.

 شرط زیر را داشته باشد: 6طبق این سند هر داده برای باز بودن باید 

 1اصل اول: باز بودن داده به صورت پیش فرض

صورت رایگان در اختیار عموم های خود را بهوظیفه دارند داده ...ها ویها، شهردارها و دولتحکومت

شود، این آگاهی وجود دارد که آن داده باز یعنی زمانی که داده تولید می« فرض بودنپیش»قرار دهند. 

 .ها هم باید رعایت شودکه حریم خصوصی دادهاست. ضمن آن

آموزش و پرورش شهر خود  یهادادهبرای مثال، شما یک محقق یا شهروند کنجکاو هستید که نیاز به 

آموزان به تفکیک مقطع، جنسیت، نوع هایی مثل تعداد دانشدارید. آموزش و پروش موظف است داده

منتشر کند، آمارگیری تمام شده است( و حتی درخواستی نیست شوند )مدرسه و... را زمانی که تولید می

های فوق مشخصات هویتی ریاست، حراست و... ندارد. درعین حال، نباید داده اجازهو  ییدتأیعنی نیازی به 

 آموزان را افشا کند.دانش

 2اصل دوم: به هنگام و جامع بودن

ا هکه باید از کاربران دادهو تغییر منتشر شده و باکیفیت و جامع باشند. ضمن آن یرتأخها بدون داده

 مشورت گرفت.

بدانید توزیع و تعداد جمعیت دانش آموزان کالس اولی  خواهیدیمبرای مثال، در ادامه مثال قبل، 

آموزان را در ابتدای هر فصل آموزشی )بازگشایی مدارس( های دانشآموزش و پرورش باید دادهچگونه است. 

؛ های قبلی هستندروزرسانی دادهنوعی بهههای فوق نباید قدیمی باشند و بیا انتهای آن منتشر کند. داده

ها داشته اولی کالساز جمعیت  ساله 10دهید یک روند ها را کنار هم قرار مییعنی برای مثال وقتی داده

 باشید.

 3اصل سوم: قابلیت دسترسی و استفاده

باز امر )های باز منتشر نشوند و به دست شهروندان نرسند هیچ ارزشی ندارند. مزایای این تا وقتی داده

گیری بهتر و تعامل بین مسئولین و شهروندان است. این دسترسی باید در یک پورتال ( تصمیمهادادهبودن 

 ره جزیره نباشند.جزی اصطالحاًها در یک جا قرار بگیرند و واحد انجام شود تا تمام داده

                                                      
1 Open by Default 
2 Timely and Comprehensive 
3 Accessible and Usable 



 

 
23 

ناسی داده بازمفهوم ش  

 

منتشر  1، سی.اس.وی(اس .آل ، اکس.یت های مختلف )تی.اکس.ها باید در فرمتتر، دادهاز همه مهم

ها نباید نیازی به کسب ها نداشته باشند و همچنین استفاده از دادهشده تا کاربران مشکلی برای ویرایش داده

 اجازه، مجوز، احراز هویت کاربر و ... داشته باشد.

 ثال: برای تحقیق خود، نیاز به آمار جمعیت، ثبت ازدواج و طالق و تعداد دانش آموزان ابتدایی دارید.م

ها باید به آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال شهر خود مراجعه آیا برای به دست آوردن این داده

ر و رو کنید؟ خیر! اصل های هرکدام را جداگانه زیکنید؟ از ریاست و بازرسی کسب اجازه کنید؟ یا سایت

سایت حکومت  مثالًهای خود را در یک پورتال واحد انتشار داده باز این است که هر دو سازمان، داده

به تفکیک موضوع و ... ثبت کنند و شما هم نیازی نداشته باشید برای دستیابی به این اطالعات  2اطالعات

های باشد اما اولویت با فایل کتاب الکترونیک تواندمی  لهای موجود در پورتاهویت خود را فاش نمایید. داده

کتاب الکترونیک بود، فایل متنی یا اکسل آن هم باید  ایمتنی و صفحه گسترده )اکسل و...( است و اگر داده

 وجود داشته باشد. اگر برای دسترسی به داده یا فرمت آن مشکلی پیش آمد، حق اعتراض دارید )اصل دوم(.

 3یریپذکنشهماصل چهارم: قابلیت قیاس و 

تر مثل تقسیمات جغرافیایی، زمانی و ... تقسیم های کوچکها نباید کلی بوده و باید به قسمتداده

هایی مثل ها باید در فرمتها توضیحاتی دارند که باید توضیح داده شوند. دادهطور معمول دادهشوند. به

 خوان بودن را داشته باشند.ت ماشینمنتشر شوند که قابلی 4سی.اس.وی

 آموزش و پرورش را از پورتال دریافت کنید. یهاداده خواهیدیممثال( 

غلط است. مختصات مکانی مدارس  90تا  80از سال  مثالً ارائه شده باشند،  سالها باید به تفکیک داده

مکان مدارس را ببینید، تنها  5خواهید در گوگل ارفوقتی می مثالً ها موجود باشند، هم باید در داخل داده

اما چرا نباید در گوگل ارف با اسم، یک مدرسه را پیدا ؛ کافی است طول و عرض جغرافیایی آن را وارد نمایید

 های مشابه وجود دارند.کرد؟ چون مدارس زیادی با نام

دریافت  صفحهای نیاز به توضیح داشته باشد، این توضیح نباید در داخل فایل باشد، بلکه در شاید داده

داده  6ای.پی.آی خوان شوند وها ماشینفایل جداگانه نوشته شود. چرا؟ به این دلیل که وقتی قرار است داده

 تواند خطا ایجاد کند.شود، توضیحات فوق می

 

                                                      
1 CSV, XLS, TXT 
2 Data.gov.com 
3 Comparable and Interoperable 
4 CSV 
5 Google Earth 
6 API 
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 1ی بهتر و مشارکت شهرونداناصل پنجم: برای حکمران

نیاز این کار ها، نظارت شهروندان است. پیشها و حکومتبهترین راه برای جلوگیری از فساد در دولت

ها باعث ایجاد تعامل بین هایی است که باعث شفافیت شوند. ضمن آن اینکه انتشار دادهانتشار داده

ها را در پی داشته باشد، چرا که تواند بهبود عملکرد دولتکه این امر می شودیمشهروندان و مسئولین 

 بهتری برای حل آن ارائه دهند. یدهاحل یا توانند راهشهروندان مشکالت را مشاهده کرده و می

این مدارس به دالیل گوناگون از  معموالًمثال: با اینکه شهریه گرفتن در مدارس دولتی غیرقانونی است 

 .گیرندیمشهریه  اولیا

های مخارج و تعمیرات مدرسه را هم باید های خود را منتشر کنند، دادهوقتی مدارس موظف شوند داده

های توان فهمید آیا فسادی در مدرسه وجود دارد یا خیر و چرا بودجههای مالی میارائه دهند. با انتشار داده

 دهد.دولتی کفاف خرج مدارس را نمی

جدیدی را بسازد، آیا این کار ضروری است؟ موقعیت مکانی  مدرسهخواهد ش و پرورش میآموز مثالً یا 

آن مناسب است؟ و موارد دیگر که وقتی شهروندان اجازه بیان نظرات خود را داشته باشند و بتوانند در 

میمات های بیهوده و اتالف وقت جلوگیری کرده و تصتوان از خرجگیری مشارکت کنند، میفرآیند تصمیم

 بهتری اتخاذ کرد.

 2اصل ششم: برای توسعه و نوآوری فراگیر

را مشاهده و بررسی کنند، اگر مشکلی بود  هاآنتوانند شوند شهروندان میها منتشر میزمانی که داده

ای مطرح های فعلی در هر سطحی ایدههای موجود را نقد کرده و برای چالشحلحل بدهند، راهبرای آن راه

 ها ارزش افزوده ایجاد کنند.توانند از دادهها در دسترس همه باشد، کارآفرینان میوقتی دادهکنند. 

ها داده یمصورسازها فسادها را کشف و افشا کند. تواند با بررسی دادهنگاری داده و تحقیقی میروزنامه

ها را ترکیب کرده و به فهم جدیدی توان دادهکند. میدار کرده و الگوهای پنهان را آشکار میها را معنیآن

 ها به صورت باز است.ها انتشار دادهنیاز آنو اقدامات دیگر که پیش هایتفعالرسید؛ و خیلی 

 مثبت و منفی استفاده از داده بازحکومتی یامدهایپ 2-5
 :پردازیمیمرسی اثرات مثبت استفاده از داده باز حکومتی ابتدا به بر

 میزان شفافیت و جوابگویی باالبردن .1

                                                      
1 For Improved Governance and Citizen Engagement 
2 For Inclusive Development and Innovation 
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با دولت  هایافتهبه واسطه داده باز به طور مداوم، برای اطالع از عملکرد، مصوبات و  توانندیممردم 

مطلوب یا هدفی خاص  محلی خود، در ارتباط، مطلع و به روز باشند. دسترسی یا عدم دسترسی به نتیجه

 مردم دارد. یرأبسیاری در میزان اعتماد و  یرتأث

 افزایش اعتماد، اعتبار و آبرو -2

، اعتماد و ماندیمپشت پرده باقی  معموالً در دسترس مردم  یهادادهاز آنجا که شفافیت و آزادی در 

نتیجه آن صمیمیت بیشتر بین دو  و شودیماحترام به میزان قابل توجهی از یک ارتباط باز و صادقانه ناشی 

طرف است. به این ترتیب داده دولتی باز به اعتماد و اعتبار و ایجاد آرامش روانی بین شهروندان کمک 

 .کندیمشایانی 

 توسعه، پیشرفت و نوآوری -3

 ، سهام بازار را در تجارتکندیماقتصادی جدید ایجاد  یهابرنامهجدیدی را برای  یهافرصتداده باز 

و اطالعاتی که از این راه  کندیم، زیرساختی برای توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی ایجاد بخشدیمتوسعه 

 در آموزش، بخش عمومی و مجموعه تحقیقات برپایه صنعت کارآمد باشند. توانندیم، آیندیمبدست 

 تشویق مردم به کسب علم و مشارکت در اجتماع -4

متداول  سؤاالتکه با دسترسی رایگان به اطالعات، به  دهدیمبه مردم داده دولتی باز این امکان را 

و این کار مشارکت و  گیرندیمدر دسترس عموم قرار  یآورجمعخود پاسخ دهند. اطالعات به محض 

معنادار با  یهاداده. از این رو دسترسی به ابزارهای شودیمبازخورد باارزش مردم را در روند پیشرو شامل 

تا مسیر آینده و شکل شهرشان را  دهدیممنحصر کردن و قدرت دادن به یک اجتماع این امکان را به آنها 

 خودشان تعیین کنند.

 ذخیره و مهیا کردن اطالعات در گذر زمان -5

در نهایت، در نظر گرفتن مکان مشخص برای دستیابی به اطالعات نه تنها برای اطالعات جاری بلکه 

نیز کارآمد است. این روش جمع آوری اطالعات این  اندشدهکه به مرور زمان جمع آوری  ییهادادهای بر

که حتی برای رجوع در آینده نیز، اطالعاتی وجود دارند. تغییراتی که در گذر زمان  دهدیمتضمین را به شما 

 نیز قابل مشاهده خواهد بود. شودیمبر داده اعمال 

باز  دادهباز حکومتی برشمردیم، استفاده از  دادهدر این بخش برای استفاده از محاسنی که  رغمیعل

 از: اندعبارتنیز به همراه داشته باشد که  اییمنفممکن است تبعات 

 هادادهریسک نقض قوانین با باز کردن  .1

های توان به دالیل قانونی یا غیر آن، منتشر کرد؛ برای نمونه پایگاههای داده را نمیبسیاری از پایگاه

ای که توسط های دادهای که حاوی اطالعات محرمانه افراد، متغیرهای حساس سیاستی و یا پایگاهداده
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های داده از این نوع پایگاه اند، مصادیقیهای مختلف با سطوح مختلفی از محرمانگی تولید شدهسازمان

 هستند.

 مشکالت پیرامون مالکیت داده .2

کنند، در حالی که مالک آنها های دیگر را نگهداری میهایی متعلق به سازمانها، دادههمه سازمان

های متعلق توانند آنها را منتشر کنند. همچنین در تولید یک داده، ممکن است دادهنیستند و در نتیجه نمی

 توان به سادگی منتشر کرد.ها را نمیزمان دیگری مورد استفاده قرار گرفته باشد که در نتیجه آن دادهبه سا

 .نقض شود ناخودآگاهممکن است حریم خصوصی افراد به صورت  .3

ها، زحمت های داده به منظور انتشار آنبرای حذف اطالعات دارای حریم خصوصی افراد از پایگاه

است. ممکن است اینطور به نظر برسد که پس از حذف این اطالعات، حریم خصوصی فراوانی مورد نیاز 

رعایت خواهد شد. در حالی که پس از مرتبط کردن اطالعات با یکدیگر، ممکن است هویت افراد قابل ردیابی 

 .ها موجود باشدهای اجتماعی در آنشود، به ویژه وقتی اطالعات مرتبط با شبکه

 ن است جانبدارانه باشد.منتشر شده ممک داده .4

هایی را منتشر کنند که حساسیت برانگیز نبوده، خیلی پیچیده نبوده ها صرفاً دادهممکن است سازمان

ها مایلند اطالعات حساس را مخفی نگاه دارند تا به شهرت و سرانجام موجب آسیب یا ضرر نگردند. سازمان

گیرد ش خاصی از اطالعات در اختیار عموم مردم قرار میها آسیبی نرسد. این به این معناست که تنها بخآن

 .که نتایج مشخصی )از پیش قابل پیشینی( را در پی داشته باشد

 تفسیر نادرست و سوء استفاده .5

گیرد؛ زیرا این اطالعات در معرض خطر تفسیر اطالعات بسیار پیچیده در اختیار عموم قرار نمی

اند که این ها به خوبی مستند نشدهاز سوی دیگر اطالعات برخی سازمانقرار دارند.  سوءاستفادهنادرست و یا 

به صورت مجانی در اختیار همه « باز داده»دهد. از طرف دیگر ها را در معرض خطای تعبیر قرار میامر داده

ین ها دسترسی خواهند داشت که اگیرد. این بدین معناست که افراد با دانش اندک نیز به آن دادهقرار می

دهد. همواره نیز باید این مسئله را مد نظر داشت که همواره افرادی به مسئله خطر سوء تعبیر را افزایش می

 .ها هستنددنبال سوء شهرت سازمان

  شفافیت ِنتایج منفی .6

داده باز ممکن است نتایج ناخواسته مختلفی به دنبال داشته باشد. هر چند که شفافیت به عنوان یکی 

تواند تصویری منفی از سازمان شود، با این حال شفافیت همچنین میباز محسوب می دادهفواید  تریناز مهم

هایی که از و یا داده ای که کیفیت پایینی دارندهای دادهمنعکس نماید. ممکن است با انتشار پایگاه

 .ته شودکند، از اعتماد به حکومت کاستصمیماتی به غیر از تصمیمات اتخاذ شده پشتیبانی می
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 داده باز ممکن است نتایج منفی برای حکومت را در پی داشته باشد. .7

و یا حتی انجام اقداماتی علیه آن  ای برای تخریب عملکرد حکومتها به گونهممکن است از داده

 های مرتبط با زلزله برای فشار به حکومت برایاستفاده شود. برای نمونه در یک مورد در کشور هلند، از داده

های گازی در این کشور استفاده گردید که این مسئله سبب کاهش های میدانمتوقف کردن فعالیت

 .درآمدهای حکومت گشت

 های با کیفیتِ نامطلوبگیری در رابطه با دادهتصمیم .8

ای )مرکب از اجزای فنی و اجتماعی( است و در حال حاضر معیار مفهوم پیچیده «1کیفیت اطالعات«

شود که از های مختلفی تقسیم میواحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد. کیفیت اطالعات معموالً به مؤلفه

 توان به کامل بودن، صحیح بودن، دقیق بودن، به هنگام بودن، در دسترس بودن، متناسبها میآن جمله

و  به موقع بودن( با کیفیت مثالً ای ممکن است نسبت به یک بعد )بودن و قابل فهم بودن اشاره کرد. لذا داده

کیفیت باشد. نکته اینجاست که کاربران گوناگون ممکن است کامل بودن( بی مثالً از منظر بعدی دیگر )

ها را از نگاه آن« با کیفیت داده»تمایالت متفاوتی نسبت به ابعاد مختلف داشته باشند که این مسئله، 

 کند.متفاوت می

این ترس را دارند که انتشار  هاآنرا نباید منتشر کرد. « کیفیتبی داده»از یک سو برخی معتقدند  

است. از سوی دیگر برخی حامی  «گیری نادرستریسک نادرستی تحلیل و نتیجه»هایی دارای چنین داده

کیفیت باقی یشود آن اطالعات بکنند که عدم انتشار سبب میاستدالل می هاآنها هستند. انتشار این داده

« شانکیفیتیابعادِ بی»ها همراه با ذکر مانده و کسی از وجود آنها با خبر نشود، در حالی که انتشار آن داده

ها مشارکت ود دادهتوانند در بهبها را فراهم کند. در چنین شرایطی عموم مردم میتواند زمینه ارتقاء آنمی

ها را افزایش کیفیت و نیز افزایش کیفیت آنهای بیگذاری دادهاشتراکبه یزهانگکرده و چنین کاری 

گیری دهد. هر دو استدالل صحیح است که باید متناسب با هر پایگاه داده و شرایط خاص آن تصمیممی

 .نمود

 های بروز را ندهد.ن است اجازه انتشار دادهزمانی محدودیت انتشار داده ممک دورهبه هنگام بودن:  .9

های خود را صرفاً پس ها دادهیک ویژگی مهم از کیفیت داده، به هنگام بودن است. بسیاری از سازمان

کنند، در حالی که این دوره به مسائل مختلفی ( آزاد می2ممنوعیت دوره) از اتمام دوره زمانی مشخص

های حکومتی نزد خود محرمانه نگاه ها را تا مدت نگارش گزارشبستگی دارد. برخی از مسئولین داده

شوند. در محرمانه می هاهای موجود در آنداده قاعدتاًها و ها، برخی از آندارند. پس از نگارش گزارشمی

ها محرمانه نباشد، در بسیاری از موارد ممکن است خود مسئولین مایل باشند ها و دادهصورتی که گزارش

دکتری  هدورئوالنی که در حال گذران ها مقاالت علمی برای خود بنویسند، به ویژه مسمبتنی بر آن داده
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ای در امید مقالهها به دارند. در برخی موارد، دادهتخصصی هستند. لذا داده را نزد خود محرمانه نگاه می

 ماند؛شود( محرمانه باقی میگاه نگاشته نمیآینده )که هیچ

 مرتبط با اجرای اقدامات هاییسکرمحور دوم: 

 باز کردن داده به مثابه یک اقدام ثانویه .1

فناوری کنونی بیشتر بر باز کردن داده تمرکز دارد تا نهادسازی باز شدن داده. تمرکز ادبیات و 

های داده باز، انتشار داده، کارکردها و سایر ابزارهای ها و پورتالبر زیرساخت عموماً باز  دادههای مشیخط

ها ضروری بوده است، اما انتشار و استفاده از داده متمرکز بوده است. هر چند این اقدامات در اولین گام

ها به منظور باز ها و انگیزهر فرهنگها و تغییتمرکز بر انتشار داده قرار گرفته و نه تحول در ساختار سازمان

گردد. لذا در ها و فرایندهای روزانه میشدن داده. در چنین شرایطی باز کردن داده، امر مجزایی از روتین

 .ها بایستی بر تغییر و تحول سازمانی متناسب با داده باز نیز توجه داشتسیاست

 توجه اندک به ارزش عمومی و حل مشکالت اجتماعی .2

تواند چطور می 1تواند مشکالت اجتماعی را حل کند و ارزش عمومیین مقوله که داده باز چطور میبه ا

شود. برای مثال از یک طرف داده باز معموالً به ابزار کاهش فساد و تقویت تولید شود، توجه اندکی می

ای به سختی اگر داده شوند.ها به دشواری یافت میشود، اما از سوی دیگر، برخی دادهشفافیت توصیف می

باز به دشواری محقق خواهند شد. عالوه بر آن، در صورت تکه شدن داده و نیز جدا  دادهپیدا شود، اهداف 

 .تواند سبب از دست رفتن معنای داده گرددشدن آن از بستری که در آن تولید شده است، می

 پذیری و پاسخگویی غیرواضحمسئولیت .3

کاربر داده را باید نسبت به استفاده و تفسیر نادرست داده و یا کیفیت گاهی تشخیص اینکه مالک یا 

شود. برای تقریب به ذهن، گاهی مردم حکومت را مسئول آلوده بودن نامناسب آن مسئول دانست، دشوار می

 .دانند، در حالی که شرکت تولید کننده آن باید پاسخگوی آن مشکل باشدگوشت می

 برند.باز سود می دادهاز  دیگران )غیر از شهروندان( .4

گردد، چرا که داده باز سبب تولید خدمات و باز سبب خلق ارزش عمومی می دادهشود که گفته می

گردد. با این حال تحقیقات نشان نفعان قابل استفاده است، میمحصوالت جدیدی که برای این بخش از ذی

برند، چرا که ها میویان بیشترین فایده را از این دادهنگاران، محققان و دانشجگران، روزنامهدهد که البیمی

ها و ابزارهای مورد نیاز برای روزمره شهروندان را پاسخ نداده و آنها از مهارت سؤاالتها معموالً داده

 اند.بهرهبرداری از داده بیبهره

گیر است و دارد، وقت برداری از داده پیچیدگیها متفاوت است. بهرهنفعان از دادهدر واقع بهره ذی

گران از زمان نگاران و البیهای مشخص برای جستجو، فهم و استفاده از داده است. لذا روزنامهنیازمند مهارت

                                                      
1 Public Value 



 

 
29 

ناسی داده بازمفهوم ش  

 

و مهارت بیشتری برای این کار برخوردار هستند. این افراد در این شرایط، به جای فراهم کردن یک زمین 

 .تحکام جایگاه خود بهره بگیرندها برای استوانند از دادهبازی برابر، می

 محور سوم: مدیریت اقدامات انتشار داده

 ارزشمند یرغهای هدر روی منابع در انتشار داده .1

ها تأکید ها، بر انتشار دادهآن بالقوه استفادههای داده باز، بدون توجه به ارزش و بسیاری از سیاست

شود، در حالی که اهمیت مصرف میهای بیها منابع قابل توجهی بر انتشار دادهکنند. در برخی سازمانمی

شوند. های داده تنها تعداد معدودی بارگیری میشوند. برخی از پایگاهبا ارزش منتشر نمی دادههای پایگاه

ها آن داده یدهفاداده را بارگیری کرده است که این مسئله نمایان کننده  گاهی تنها یک نفر چندین پایگاه

ها به گذارندگان داده، اطالعاتی در مورد نحوه استفاده از دادهبرای افراد معدودی است. در اکثر موارد اشتراک

 ها ندارند.غیر از تعداد بارگیری آن

 دهی به انتشار دادهعدم اولویت .2

بخشند؛ زیرا برایشان درآمدی کنند، اما به آن اولویت نمیبه انتشار داده توجه میها برخی از سازمان

دهند. در دهی به انتشار داده، زمان اندکی را به این کار اختصاص میکند. در نتیجه عدم اولویتتولید نمی

ی مرتبط با های داده، حذف اطالعات حساس )محرمانه( و انجام سایر کارهاحالی که تمیز کردن پایگاه

 .گیر هستندهای داده اموری بسیار وقتپایگاه

 اطالعات محدودی از سیاست انتشار داده منتشر شده است. .3

کنند. برای نمونه شان منتشر میهای انتشار دادهها به ندرت اطالعاتی را پیرامون سیاستبرخی سازمان

شان به های مشخص شده برای عرضه اطالعاتزمانها یا ها چیزی پیرامون فرایندها، منابع، بودجه، برنامهآن

که مطمئن هستند  1سازی شدهها از یک سیاست شخصیکنند. در واقع آنعموم مردم را مشخص نمی

دانند چه زمانی و کدام اطالعات منتشر کنند. در نتیجه کاربران نمیتوانند آن را اجرا کنند، پیروی میمی

 توانند روی آن حساب باز کنند.خواهد شد، لذا نمی

 جهانی داده باز یهاشاخص 2-6
ص کمیتی است که . شاخباشدیمیا نماینده  دهندهنشاندر کل به معنای نمودار یا  2کلمه شاخص

هایی است که دارای ماهیت و مقایسه پدیده یریگاندازهبرای  اییلهوسباشد و نماینده چند متغیر همگن می

تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول  توانیمو خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن 

. برای داده باز هم پرداختمتغیرها  یسهامقبه  توانیم هاشاخصیک دوره بررسی نمود همچنین به کمک 
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: اندشدهدو شاخص با استقبال بیشتری مواجه  هاآنمطرح است که از بین  المللینبدر سطح  ییهاشاخص

 .پردازیمیمکه در ادامه به معرفی این دو  2و شاخص داده باز جهانی 1یب .ید شاخص اُ.

 شاخص داده باز جهانی 

و  2016از سال  کهاست «3المللینبشبکه باز دانش »شاخص جهانی داده باز حاصل فعالیت موسسه 

. معیار جهانی ساالنه برای انتشار پردازدیمباز منتشره از تعدادی از کشورها  یهادادهبه بررسی  2017

ه به صورت . روش جمع آوری دادشودیمباز دولتی است که توسط شبکه باز دانش اجرا  یهاداده

 .کندیمدولت را با توجه به تعریف باز ارزیابی  یهادادهاست که با نظرسنجی جمعیتی باز بودن  یسپارجمع

، شاخص داده باز جهانی بینشی ارزشمندی شودیمبا داشتن یک ابزار که توسط جامعه مدنی اداره 

 دهدیمداده وجود دارد. همچنین نشان  یهاشکافتا بدانند که در آن  کندیمبرای ناشران داده دولتی ایجاد 

بنابراین، شاخص داده باز جهانی بازخورد ؛ و در نهایت تاثیرگذارتر هستند تراستفادهقابل  هادادهکه چگونه 

 (.2017شاخص داده باز جهانی، ) کندیمفاقد آن هستند، فراهم  معموالً هاحکومتمهمی را که 

پردازد. برای این نسخه، مجموعه داده می 15کشور مختلف در  94شاخص جهانی داده باز به مقایسه 

ها باز هستند. شاخص جهانی درصد از آن 11که طبق تعریف تنها  استمجموعه داده دریافت کرده  1410

شار داده باز استفاده کرد و عنوان ابزاری برای بهبود انتتوان از آن بهداده باز تنها یک معیار نیست، بلکه می

وگو برای این ها را قابل جستجو، مفید و مؤثر نمود. به همین دلیل، فاز جدیدی به نام فاز گفتنیز داده

 شده است.شاخص در نظر گرفته

حکومتی در  یهادادهمعتبر سنجش وضعیت باز بودن  یهاسنجهداده باز، از  المللیینبشاخص 

صعود کرده است؛ به  2016این شاخص در سال  71ر عزیزمان ایران به رتبه کشورهای مختلف است. کشو

 داشته است. یاپله 46عبارتی، رشدی 

 .ُیب .ید شاخص ا 

با  5به همکاری موسسه داده باز برای توسعه 4بنیاد جهانی وب موسسه یهاپروژهداده باز یکی از  سنجه

ر ابتکارات داده باز در سراسر جهان یواقعی و تأثوع یاست. هدف این شاخص کشف ش 6حمایت شبکه امیدیار

تطبیقی در کشورها و مناطق را با  یهادادهو  کندیماست. این شاخص روند جهانی را تجزیه و تحلیل 

، فراهم کندیمثانویه را ترکیب  یهاشاخصمتنی، ارزیابی فنی و  یهادادهاستفاده از یک روش عمیق که 

 .سازدیم

                                                      
1 Open Data Barometer 
2 The Global Open Data Index 
3 Open Knowledge International 
4 World Wide Web Foundation 
5 Open Data for Development 
6 Omidyar Network 



 

 
31 

ناسی داده بازمفهوم ش  

 

و کشورها را در سه مورد با هم  کندیمشاخص قضایی بررسی  115ی دنیا را در این شاخص، کشورها

 ؛کندیممقایسه 

 آمادگی برای اجرای داده باز؛ 

  داده باز؛ یهابرنامهپیاده سازی 

  باز بر روی کسب و کار، سیاست و جامعه مدنی دارند. یهادادهتأثیری که 

 ت.نشده اس این شاخص سنجیدهتاکنون کشور ایران با 

 بازدادهشرایط مورد نیاز برای اجرای  2-7
ها به ما اجازه ما بر اساس تحقیقات خود، چهار شرط اجرایی مهم را شناسایی کردیم که هر یک از آن

 دهد تا بتوانیم به اجرای داده باز برسیم.می

 مشارکت .1

های مهم، باز مورد مطالعه ما مشهود بود. پروژههای دادهترین پروژهقدرت همکاری در بسیاری از موفق

ها و گاهی اوقات مرزها حاصل تالش یک سازمان و یا نهاد دولتی تنها نبود، بلکه از مشارکت میان بخش

ی که اغلب نقش مهمی در های جامعه مدنحاصل شد. دو نوع همکاری بسیار مهم بودند: همکاری با گروه

ساخت و همچنین نقش ها که شهروندان را مطلع میبسیج و آموزش شهروندان داشت و همکاری با رسانه

کرد. عالوه بر این، به نقش مهم باز خام ایفا میو تحلیل و پیدا کردن معنا در داده یهتجزارزشمندی در 

های مختلف ها و بخششد و داده از سازمان ایفا «داده مشترک»اصطالح  بهدیگری رسیدیم که توسط 

 شد.آوری میجمع

اروگوئه  1سرویس دهی در واقع تمام مطالعات موردی که بررسی کردیم محصول نوعی همکاری بودند.

باز مؤثرتر بود. بسیاری از های دادهیک مثال مهم از نحوه کار جامعه مدنی با دولت برای ساخت طرح

های مهمی از باز نمونههای دادهو طرح 2متحده آمریکااقیانوسی و جوی ایاالتهای اداره ملی زیرشاخه

و کار شهر نیویورک، تصویری  کسبهمکاری میان بخش خصوصی و دولتی هستند. به همین ترتیب، اطلس 

خصوصی بود؛ مجموعه داده آن، هم از اطالعات دولت و هم از اطالعات بخش  -از یک مشارکت دولتی

شده است که خود یک مثال از داده مشترک  ساخته( 3شده توسط شرکت پلیس مترهخصوصی )عرض

 تأثیرگذار است.

 .سازندیمو داده مشترک امکان افزایش تطبیق عرضه و تقاضا را فراهم  هاواسطه: 1فرض 
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 عمومی هاییرساختز .2

 بازدادهعنوان یک زیرساخت عمومی  بهچندین پروژه مؤثر مورد مطالعه ما در پی آنچه که ممکن است 

تصور کنیم، پدید آمدند و این زیرساخت همان برنامه فنی و فرایندهای سازمانی الزم برای امکان انتشار 

های بالقوه تأثیرگذار است. در برخی موارد، این زیرساخت به شکل یک سیستم تولید و انتشار منظم داده

کنیا با تالش برای  1مثال، تیم پروژه اپن دوکا عنوان بهاست.  «فرض بازطور پیشبه»آید که داده دولت درمی

های شهری برای بهبود ظرفیت داده داخلی شهرها و داده موجود ساخت چنین زیرساختی با کمک حاکمیت

 در اپن دوکا سعی در رفع کمی تأثیر خود دارد.

مثال،  عنوان بهپذیر نیست. امکانهای فنی داده تنها با داشتن شایستگی یعموموجود یک زیرساخت 

تنها زیرساخت سازگاری برای  نهدهندگان در تالش برای ساخت پورتال شفافیت بودجه باز برزیل، سازمان

سازی کامل به همراه های داده طراحی کردند بلکه یک کمپین فرهنگای از فرمتانتشار طیف گسترده

اندازی باز نیز راهدان و خبرنگاران جهت ایجاد ارزش از دادههای آموزشی برای مقامات دولتی، شهرونکارگاه

 نمودند.

بیشتری در تمامی مسائل و  یرتأث: توسعه داده باز به عنوان یک زیرساخت عمومی که 2فرض 

 به همراه دارد. هابخش

 و معیارهای عملکرد هایاستس .3

های روشن باز، وجود سیاستهای دادهکننده کلیدی در موفقیت پروژه یینتعیکی دیگر از عوامل 

طورکلی یک چارچوب نظارتی های روشن )و بهباز، ازجمله معیارهای عملکرد معین است. نیاز به سیاستداده

گذاران و رهبران سیاسی نقشی اساسی آوری در خأل وجود ندارد. سیاستقدرتمند(، یادآور این است که فن

های فنی های باز و نوآوریکنند که انتشار دادهبه آینده ایفا می پذیر و رودر ایجاد یک فضای قانونی انعطاف

 کند.هایی را برای ارزیابی و پاسخگویی پروژه ایجاد میکند و مجامع و مکانیسمرا ترغیب می

سادگی قوانینی عالوه بر این، توافق سیاسی در سطح باال نیز بسیار مهم است. این کافی نیست که به

گذاران و سیاستمداران باید تضمین کنند. سیاستد که تنها بر روی کاغذ خوب جلوه میاجرایی تصویب شون

شود و ایستادن در برابر باز اندازه کافی دفاع میشود، از منافع مسلم بهنمایند که از لفظ قانون نیز پیروی می

 بودن و شفافیت عواقب در پی دارد.

گیرند تنها چند محیطی صحیح بهره می یستزسیاست در میان بسیاری از مطالعات موردی که از یک 

باز )در این مورد، پروژه مهورا توو اسکوئال( مورد شاخص هستند. دیدیم که در مکزیک، چگونه یک ابتکار داده

رفته به  رفتهتواند از تعهدات دولت در سطح باال نسبت به باز کردن داده منفعت ببرد که این کار می

ها شد. ثبت مرکزی اسلواکی مثال ای نیز سرایت کرد و موجب توانمند شدن آنهای محلی و منطقهدولت
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طور  بهدهد که چگونه طراحی مجدد یک قانون، شفافیت در قرارداد خوب دیگری است؛ این مورد نشان می

 11پس از حمالت تروریستی دهد. کند و تا حد زیادی باز بودن را افزایش میفرض را تشویق می یشپ

شده بود، اما  یتتثبدر زندگی روزمره برای عده بسیاری  1با اینکه باز بودن جی.پی.اس 2001سپتامبر سال 

برای حفظ دسترسی جهانی  2004این موضوع زیر سؤال رفت؛ تصویب یک تعهد سیاسی جدید در سال 

 ها پایان داد.نامحدود به سیستم جغرافیایی به این پرسش

داده باز  یهاپروژهروشن در مورد داده باز، ازجمله ترویج ارزیابی منظم  هاییاستس: 3فرض 

 .سازدیمکه شرایط الزم برای موفقیت را فراهم 

 بیان مسئله .4

ها یک مشکل یا هایی هستند که در آنباز پروژههای دادهترین پروژهایم که چگونه موفقبارها دیده

باز که در تالش برای تغییر رفتار کاربر یا متقاعد کردن های دادهاست. برای پروژهشده  یانبخوبی مسئله به

های برانگیز است. پروژه چالششد، این امر بسیار شهروندان برای نیازی هستند که قبالً احساس نمی

نند و کرا شناسایی می -شده است  شناختهطور گسترده  بهآل که در حالت ایده -برجسته، نیازی موجود 

 کنند.های جدید موردنیاز برای رسیدگی به آن را ارائه میها و قابلیتحلراه

ای تب دانگ در سنگاپور مثال خوبی در این زمینه است. حوزه اصلی فعالیت آن )بهداشت نقشه خوشه

ت هایی اسکند؛ این نقشه به دنبال محدود کردن گسترش بیماریعمومی( منافع آشکار و ملموسی کسب می

عنوان یک مشکل تشخیص دادند و شهروندان از آن وحشت دارند. سرویس  بهگذاران آن را که سیاست

کند و امکان اقدام اروگوئه مثال خوب دیگری است؛ منافع آشکار و ملموسی را به شهروندان ارائه می 2دهی

یست که هر دو نمونه در سازد. شاید این تصادفی نهای بهداشتی را برایشان میسر میبرای بهبود مراقبت

ترین نیازهای انسانی )بهداشت، نیازهای مالی هایی هستند که اغلب با اساسیترین پروژهبخش بهداشت موفق

باز در ترین نیازهای انسان مدنظر بود استفاده از دادهو غیره( سر و کار دارند. در موردی که یکی از ضروری

یافت: برخالف یک شک معقول نشان  دستفرد خود  بهنحصر شهر کندی برابر شهر زینس ویل به هدف م

 داد که تصمیمات برای دسترسی به آب که بر اساس نژاد شهروندان صورت گرفته بود.

خواهند  یرگذارتأثداده باز که هدف یا بیان مسئله روشنی دارند بیشتر  یهاطرح: 4فرض 

 بود.
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 اجرایی برای تحقق داده باز یهاچالش 2-8
 ؛پردازیمیمکه در مسیر اجراسازی داده باز قرار دارند  ییهاچالشدر این بخش به برخی از 

 آمادگی

شاید جای تعجب نباشد که کشورها و یا مناطقی که ظرفیت فنی و انسانی و یا آمادگی اندکی دارند 

پایین بودن ضریب  شوند. متغیرهایی همچونباز محسوب میهای دادههای نامساعدی برای پروژهاغلب محیط

های فنی طور کلی سواد فنی ضعیف ناشی از عدم ظرفیت بهنفوذ اینترنت، شکاف دیجیتالی گسترده، یا 

توان با وجود گروهی از افراد و یا اشخاصی شناسایی نمود که از لحاظ است. عالوه بر این، آمادگی فنی را می

قهرمانان »باز اعتقاد دارند. بارها چنین ویژه داده بهی، فنی باتجربه هستند و به پتانسیل تغییرپذیری تکنولوژ

 کنند.می یفااایم که نقش مهمی در تضمین موفقیت پروژه را دیده «مبلغان فناوری»یا  «داده

آشکار پروژه نشدند. در ازای آن، اغلب مانع از رشد  «شکست»های فنی پایین لزوماً منجر به ظرفیت

مثال، داشبورد داده  عنوان بهبالقوه پروژه شدند و تأثیر و موفقیت آن را کمتر از حد انتظار کردند. در تانزانیا، 

باز محدود شده آموزشی باز و شول به دلیل پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و آگاهی عمومی در مورد داده

حال، کمبود ظرفیت فنی  ینعبا اینکه ثبت مرکزی اسلواکی در بسیاری جهات بسیار موفق بود اما در بود. 

تر( باعث محدودیت آن شده بود. در این پروژه و ویژه در سطح پاییندر میان مقامات دولتی و دیگران )به

بوم فنی زیست یا زیست یطمحتوان با توجه بیشتر به شده نسبی است و می کسبهای دیگر موفقیت پروژه

 ترین پروژه را نیز افزایش داد.موفقیت موفق

باز مانع : عدم آمادگی یا نداشتن ظرفیت در هر دو عرصه عرضه و تقاضا داده5فرض 

 گردد.آن می تأثیرگذاری

 پاسخگویی

ها نیز محدود خواهد شد. توجه باشند موفقیت آن یبها نسبت به بازخورد و نیاز کاربر که پروژه یهنگام

شده  یفتعرخوبی  بهها به یک نیاز مشخص که ترین پروژهطور که در بخش قبل دیدیم، موفقهمان

بایست خود را با پردازند. یک نتیجه فرعی حاصل از این یافته این است که حامیان و مدیران پروژه میمی

اندازه کافی های کاربران خود، بهبه رسمیت شناختن و انطباق با خواستهنیازهای کاربر وفق دهند؛ برای 

 باشند. پذیرانعطاف

سوئد، در ابتدای کار، تجربه کاربر یک اولویت نبود و بسیاری از  1مثال برای پروژه اپن اید عنوان به

انع قوی برای ورود، از حد پیچیده بود. با وجود این م یشباطالعات موجود در سایت برای اکثر شهروندان 

کند. عالوه ای برای گزارش اشکاالت در سایت را ارائه مییعنی دکمه -های تعامل محدود سایت تنها فرصت
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ها تنها های پروژه موجود در این سایت معموالً دارای اصطالحات رمزی هستند که تفسیر آنبر این، عنوان

 ارند.برای کسانی ممکن است که با پروژه آشنایی کامل د

تواند ها همراه باشد تأثیر آن میباز با پاسخگویی و اجرای نگرش: چنانچه انتشار داده6فرض 

 توجهی افزایش یابد. قابلطور  به

 خطرات

باز و خطرات ناشی از نقض حریم خصوصی و امنیت یک چالش عمده، از تبادل میان پتانسیل داده

بنا بر ماهیت آن، شفافیت بیشتر مستلزم  –باز ذاتی هستند شود. این خطرات برای هر پروژه دادهحاصل می

این تنش کمک که یک ابتکار عمل نتواند به کاهش  یهنگامتنش بیشتر در حریم خصوصی و امنیت است. 

باز را طور گسترده اعتبار داده بهرساند بلکه اندازهای آن آسیب میتنها به چشم نهکند، خطرات ناشی از آن 

 برد.طور کلی زیر سؤال می به

های مورد مطالعه بود. در برزیل، بسیاری از پروژه گیریبانگرنگرانی در مورد حریم خصوصی و امنیت 

علیه پورتال شفافیت بودجه باز که در آن سهواً حقوق کارمندان دولتی منتشر شده  اقدام قانونی 100بیش از 

هایی، شهروندان با شده برای کاهش چنین آسیب انجامبود صورت گرفت. در نیویورک، با وجود اقدامات 

ها در فضاهای عمومی نگران نقض حریم خصوصی خود آوری داده برای این پروژه توسط دوربینجمع

ها در مورد حریم خصوصی )و حتی نقض باز که منجر به نگرانی. بدون شک، آشکارترین نمونه دادههستند

مشاهده نمود که با استفاده از قوانین افشای  گانههشت یهانقشهتوان در مطالعه موردی کامل آن( شد را می

کالیفرنیا نمود  8به قانون  نکنندگاکمکمالی کمپین دولت اقدام به انتشار اطالعات شناسایی و آدرس منزل 

 که منجر به بروز تهدید و آزار و اذیت شد.

توان دامنه نقض حریم خصوصی و امنیت را برای تمام دهد که میمطالعات موردی ما نشان می

 1متحده آمریکامثال، اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت عنوان بهکاهش داد.  -و مشروع  -های واقعی نگرانی

های امنیتی داده هنگام ای است که یک بخش امنیت سایبری را ایجاد کرده که به چالشبرجستهنمونه 

مطالعه مورد ما که دارای چنین  19شده است )تنها موردی در میان  دادهآوری و انتشار آن اختصاص جمع

جهت بینام ای بخشی است(. سنگاپور نیز برای محافظت از حریم خصوصی شهروندان اقدامات پیشگیرانه

تواند علیه گذاشتن داده انجام داده است. مقابله با خطرات حوزه حریم خصوصی و امنیت عالوه بر اهمیت می

های امنیتی برای مثال، در شهر زینس ویل، اهایو که نگرانی -اهداف باز بودن و شفافیت نیز عمل کند

ست که برای بررسی نقض حقوق مدنی برانگیز( منجر به محدود کردن دسترسی به اطالعاتی شده ا)بحث
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های موجود میان باز بودن و امنیت ها یک یادآوری مهم از تنشطی چندین دهه ضروری هستند. این نمونه

 گذاری عاقالنه برای رسیدن به تعادل است.دقت، سیاستحریم خصوصی و نیاز به

ئل مربوط به حریم ویژه مساکند، بهباز مجموعه خطرات خاصی را مطرح می: داده7فرض 

ها ضروری تر و بیشتر این خطرات برای رسیدگی و کاهش آنخصوصی و امنیت؛ درک دقیق

 خواهد بود.

 تخصیص منابع

ترین دالیل موفقیت محدود یا شکست در نهایت، دریافتیم که تخصیص منابع ناکافی یکی از شایع

ها اغلب این پروژه -را داشتند  «قابلیت هک شدن»های مورد مطالعه ما ها بود. بسیاری از پروژهآشکار پروژه

گرا ایجاد شده بودند. برای مثال، پروژه محافظت از راحتی با یک بودجه محدود، توسط داوطلبان آرمان به

شده بود. هرچند با گذشت زمان، پروژه برای موفقیت نیاز  یآورجمعدالر  54انتخابات اندونزی، تنها با صرف 

های حامی )و ارزان(، ظاهر شوند و با حمایت مالی واقعی به منابع دارند؛ اما ممکن است در پشت ایدئالیست

 گسترش و توسعه یابند.

 خوبی درک شده و بر اساس یک بهموفقیت محدود اپن دوکا مثال خوبی است. با اینکه این پروژه 

آوری داده محدود شده است. قطعاً ای در زمینه جمعنشده بینییشپهای فرض درست استوار بود اما با تالش

ای است که اند. عالوه بر این، مهورا توو اسکوئال مکزیک تنها پروژهمنابع بیشتری به بروز چالش کمک کرده

مدت  یطوالنینان در مورد پایداری ای عدم اطمکه به پاره -برای کار خود به بودجه خیریه متکی است

برداری شود. همزمان، سازمان نقشههای بودجه منجر میها در صورت قطع هر یک از جریانپروژه گونهینا

بر پرداخت مشتریان بخش خصوصی  یهتکملی بریتانیا که ملزم به تأمین بودجه خود است نهاد را شدیداً به 

 کند.لی که در بسیاری وجود ندارد، مجبور میای کامبرای دسترسی به محصوالت داده

های گیرد چالشطور گسترده مورد استفاده قرار می بهحتی یک طرح مهم مانند جی.پی.اس که 

کند. در فضای حاکمیتی که بر کاهش بودجه در هر گوشه تمرکز دارد، تأمین مالی ای را تجربه میبودجه

تواند دشوار از طریق پول مردم می «خدمات شهری عمومی»ک های جدید و حتی برای یها و قابلیتویژگی

 باشد.

های مالی هایی که کمکاندازی کرد، پروژهباز را ارزان راههای دادهتوان پروژهکه می یحال: در 8فرض 

 مدت و بلندمدت دارند.وفقیت میانکنند شانس بهتری برای مای دریافت میسخاوتمندانه، پایدار و دلسوزانه
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 مسیر عرضه در برابر تقاضا

ایم که دهند، ما به مسیرهایی رسیدههای بازشده را در دسترس قرار میهایی که دادهدر بررسی روش

صورت  بهاند یا شده عرضهها از سوی دولت یا کاربران در جامعه مدنی به این بستگی دارد که آیا داده

توجه اینکه دریافتیم هدف  جالباند. شده استخراجاند عمومی از نهادهایی که تمایلی به این کار نداشته

 باز یکی است:آوری و عرضه دادهآل در مسیر جمعپایانی ایده

 همکاری بیشتر میان دارندگان و کاربران داده؛ 

 باز؛مسیر عرضه داده 

 گیرند؛ها در دسترس قرار میراحتی برخی از داده به -انتشار داده 

  ها و فرآیندهای مورد نیاز برای انتشار مداوم ایجاد زیرساخت -فرض صورت پیش بهباز بودن

 و خودکار داده؛

  ها به کار با کاربران برای در دسترس قرار دادن مفیدترین داده -همکاری بر پایه تقاضا

 ها.سودمندترین روش

 هاآوری دادهمسیر جمع

ها در صورت در دسترس قرار از جایی که داده ارزیابی خارج -ها و شناسایی شکاف حسابرسی داده

 توانند تأثیرگذار باشند.گرفتن می

های دیگر کاربران داده از طریق بررسی، تقاضای آزادی اطالعات، درز داده و یا روش -ایجاد و تقاضا 

دارای هایی برای به دسترسی به داده دولتی، بدون دخالت مستقیم )و اغلب بدون اجازه( در نهادهای راه

 کنند.پیدا می داده

 هایی برای انتشار تأثیرگذار داده.همکاری با دولت برای در نظر گرفتن استراتژی -همکاری 

 عملیاتی در داده باز یهاتجربهبررسی  2-9
به عنوان بستری جهت بهبود شرایط اقتصادی قابل استفاده باشد. برای  تواندیمداده باز برای ایران 

خارجی در این فعالیت پرداخته شود تا بتوان به  یهانمونهر نیاز است به مطالعه شناخت بیشتر این بست

 بومی مناسبی رسید و یا اینکه برای بوم ایران مدل مناسبی طراحی کرد یهانمونه

داخلی را نیز مطرح  یهانمونهو سپس  پردازیمیمخارجی  یهانمونهدر این بخش ابتدا به بررسی 

 .کنیمیم
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 خارجی یهانمونه 2-9-1

از ابزارهایی هستند که به وسیله جی.پی.اس، محاسبه بر اساس شکل ابرها  یامجموعه: 1آبرسانی

ناشی از آب آلوده و  هاییماریبوتکنولوژی تلفن همراه برای سنجش آب و خدمات بهداشتی و پیشگیری از 

 .کنندیمتاثیرات آن بر جوامع، استفاده 

و هشدارهای جهانی  هاینیبکه از پیش  دهدیمه کاربران این امکان را : این نرم افزار ب2باران یدارنگه

و رویکرد جمع آوری آب باران از  هانقشهمیزان بارش و برآورد میزان بارش ساالنه مطلع شوند. با استفاده از 

 .کنندیممیزان بارانی را تخمین بزنند که ساالنه ذخیره  توانندیمسقف، کاربران 

کوچکی است که درمورد مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی و چگونه  افزارنرم: 3تحقایق محیط زیس

 .دهدیمشهروندان و جوامع باشد، اطالعات  یرتأثتحت  تواندیمتاثیرات آن بر محیط، 

مفید و  یهافرمتو آنها را در  دهدیم: این نرم افزار معامالت مالی جهانی دولت را نشان 4باز هایینههز

داده، جالب است.  هاییکگکه برای کاربران مختلف، از دانش آموزان مدرسه تا  دهدیمارائه جالب توجه 

 یهادادهاز منابع باز با  یامجموعهو  بران و توزیع کنندگاناز کار یاجامعهیک پایگاه داده باز اطالعات مالی؛ 

 کندیمتخصصی، مالیاتی و سیاسی؛ را ترسیم 

عمومی مالدیف را از سیستم  هایینههزجزئیاتی مربوط به  افزارنرم: این 5عمومی مالدیف هایینههز

 کرده و به سادگی و با قالب کاربر پسند به نمایش گذاشته است. یفتألملی جمع آوری و  یهادادهخزانه 

را زمانی قابل کشف از تجسم بودجه آفریقا، این ابتکار کاربران  هاییسر: با استفاده از 6بودجه اطالعات

انتخابات را  هاییتفوربودجه را باز کنند و درک کنند،  هاییتفور، «پول را دنبال کنند»تا  سازدیمقادر 

 هستند. هابودجهاز  یرپذیرتأثاعالم کنند و نظرات خود را بیان کنند تا تضمین کنند خدمات 

برای ارتقا پاسخگویی و  : این برنامه نظارتی، تکنولوژی دیجیتال و اجتماع بسیج را7نظارت بر مدرسه

 کندیمرا ارائه  بازخوردهاشفافیت کنار هم آورده است. برای دسترسی آسان به اطالعات یک پلت فرم برای 

 و امکان رفع موانع تحصیل را برای شهروندان و دولت مهیا نموده است.

در مورد امکانات  9(یآ از ابتکار داده باز غنا )جی.ا.دی. یابرنامه: 8آژانس تکنولوژی اطالعات بین المللی

 مکانی سالمت در آژانس تکنولوژی اطالعات بین المللی است.

                                                      
1 M Water 
2 Save the Rain 
3 Eco facts 
4 Open Spending 
5 Moldova BOOST 
6 African Budget Data Explorer 
7 Check My School 
8 Merge of Health Facility 
9 GODI 
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: سازمانی است که به افراد در تصمیم گیری بهتر، باالبردن شفافیت و عملکرد معیار 1افزایش شفافیت

شده نامتناسب  یبندطبقه یهادادهسازمان . این کندیمگونه برای توسعه شرایط تهیه کاال و خدمات کمک 

 .کندیم یگذارعالمترا اند شدهیکپارچه تقسیم  هاییستمسکه در راستای  ییهادادهیا 

 یرهایمس: اطالعاتی در مورد جاده سازی و ساخت و سازهایی از جمله 2کارهای جاده سازی انگلستان

و  هایتسالستان و ولز و انتخاب مسیر از وب سنگین بین انگ هایینماشمخصوص  یهاجادهماشین رو، 

در مورد این که چه زمان و در کجا کار  توانندیم. کاربران دهدیمهمراه  یهاتلفنمکان یاب و  هاییستمس

 .کندیماست و تاثیرات حمل و نقل را ارزیابی  مسئولاست و چه کسی  مسئولکه  شودیمروی جاده انجام 

که با پلیس در ارتباط بوده و برای  دهدیم: این نرم افزار به شهروندان این امکان را 3ارتباط با پلیس

حمایت از پیشگیری جرائم، فعالیت جامعه را توسعه ببخشند. این نرم افزار همچنین میزان وقوع جرم در هر 

 .دهدیمپلیس نشان  یهاگروهمکانی تجمع  یهادادهخیابان را با مقیاس، نقشه، 

و  هاحلراهوسازمان ها در به اشتراک گذاشتن دانش،  هادولت: محصولی اطالعاتی که به 4نیعام مد

. از مجموعی از کندیماستفاده از تکنولوژی و داده باز پیشرفته و دولت باز کمک  هایینتمربهترین 

مدنی بلکه، کدهای  و اطالعات دولتی و هابرنامهکارشناسان تکنولوژی نه تنها با اشتراک گذاشتن منبعی از 

 .کندیمبرنامه خود، حمایت 

 یافزارهااست که توانایی داده باز را در نرم  ییهامثالاز  یاگسترده: مجموعه 5نرم افزار داده باز سوکراتا

 .کندیم یبررسشهری را 

خبار موضوعاتی پیرامون ا یرتأث: ابزاری داده محور است که شهروندان را در فهمیدن میزان 6بدهیم یرأ

. این ابزار همچنین شهروندان را کندیممطلع  شانیشخصملی همچون انتخابات بر زندگی  یدادهایروروز، 

 .کندیمآگاه  ...و گزارشات و اخبار جوامع و از نتایج انتخابات محلی

، همچنین برای کارمندان و سایرین آورندیم: این ابزار برای بازارها شفافیت به ارمغان 7ناخودآگاه

مشخص کند. به صورت  رقیبی هاسودمند شرکت را برای شرکت یهابرنامهتا  کندیمشرایطی ایجاد 

 یهابرنامه: کندیم یآورجمعمالی را برای تحلیل و عملکرد اولیه در دو قدم  یهاداده یدهایکلاتوماتیک 

 بازنشستگی و مدیریت مالی.

                                                      
1 Spikes Cavell 
2 Elgin 
3 Police UK 
4 Civic Commons 
5 Socrata Open Data Applications 
6 GotToVote 
7 BrightScope 
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داخلی رسمی  یهابخشمیلیون تجسم فکری متقابل، برای  100این ابزار با بیش از  :1ویوا یهاداده

و مشاغل را باز کرده است و شرایط گفتگوی  هامکاندولتی نظیر صادرات،  یهادادهاقتصاد برزیل است که 

 (22017)بانک، .کندیمخصوصی ایجاد  یهابخشبین جامعه و 

 های داخلی ایرانفعالیت 2-9-2

در  اشاره کرد که « داده باز» یهابه پرتال توانیمایجاد شده در این خصوص  یبسترهااز نمونه 

مختلفی در این حوزه در حال راه اندازی  یهاپورتالرویکرد نهادهای دولتی کشورمان شاهد آن هستیم تا 

« وشمنددرگاه دولت الکترونیک یا همان پنجره واحد خدمات دولت ه». برای مثال راه اندازی باشدیم

به راه اندازی شبکه ملی اطالعات که چندی پیش  توانیمتواند شروعی برای این فرآیند باشد یا حتی می

 سازیینهزممراسم رونمایی فاز نخست آن برگزار شد اشاره کرد که به گفته مسئولین یکی از اهداف مهم آن 

 در کشورمان است.« داده باز»برای بروز و نمود بستر 

                                                      
1 DataViva 
2 Bank. 2017 
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 مفهوم شناسی مشارکت مردمی -3
ابزاری برای اجرای شفافیت پرداختیم. در این بخش  عنوانبهباز  دادهدر بخش قبل به بررسی کامل  

 .پردازیمیمنیز به معرفی و تحلیل ابزار دوم با عنوان مشارکت مردمی 

از حیث لغوی به معنی درگیری و  .انگلیسی است در زبان 1پارتیسیپیشن واژهواژه مشارکت معادل  

باشد. در مورد معنای اصطالحی وگو، مالقات و مانند آن میتجمع برای منظور خاص نظیر مسابقه، گفت

 یرپذیریتأثاصلی آن را درگیری، فعالیت و  جوهره توانیممجموع  مشارکت بحث فراوان است ولی در

 ی در قالب مفاهیمی از قبیل همکاری، تشریک مساعی، تعاون، مبادله افکار وزبان فارس دانست. مشارکت در

سهمی که در آن دارد  به کار رفته است. از بعد جامعه شناختی، مشارکت به معنی تعلق فرد در گروه و ...

ثمر رسانیدن یک فعالیت اجتماعی  و همچنین به معنی شرکت فعاالنه در گروه در جهت به گرددیمتلقی 

 (1390)عبدلی,  ست.ا

است که  ایگیرییمتصممشارکت مردمی در واقع شرکت مردم در حل مسائل پیش آمده یا فرآیندهای 

هر فرایندی باشد که به  تواندیممشارکت عمومی  کند.می متأثررا  هاآنرساند یا زندگی ها سود میبه آن

و در مورد تصمیم گیری عمومی به ارزیابی عمومی  دهدیمطور مستقیم مردم را در تصمیم گیری مشارکت 

 .کندیمتوجه 

ای برای استفاده توان به عنوان یک پیوستگی و اثر متقابل بین حکومت و مردم و وسیلهبه مشارکت می

موافقت جمعی به جای تابعیت از یک فرد نگاه کرد. مشارکت  از نظرات متفاوت و رسیدن به یک تصمیم و

گیری جمعی و مشورتی تعریف کرد که بین شهروندان، سازمان جامعه توان فرآیند تصمیممردمی را می

افتد. یک موسسه اروپایی در رابطه ها دخیل هستند، اتفاق میگذاریمدنی و فعاالن حکومتی که در سیاست

که یک جزء اصلی مشارکت، امکان دخالت دادن ذینفعان برای تغییر  کندیمتدالل با مشارکت عمومی اس

و یک دیدگاه جمعی  هاحلتا به فهم مشترک از مسائل و راه  سازدیمها را قادر ذهن خود است که آن

 برسند.

و  هایتفعالاز  یامجموعهمشارکت عمومی یک فرآیند است، نه یک رویداد واحد. این فرآیند شامل 

اقدامات است که توسط یک سازمان حمایت کننده در طول عمر یک پروژه به منظور اطالع رسانی به مردم و 

افتد. مشارکت عمومی به ذینفعان )کسانی که عالقه مند به مشارکت در ها اتفاق میگرفتن اطالعات از آن

که درمورد موضوعاتی  دهدیمرا  ها تاثیرگذار است( این امکانیک موضوع هستند یا آن موضوع بر زندگی آن

 ، اظهار نظر کنند.گذاردیمکه بر زندگی آنها تأثیر 

ها باشند و نباید این دیدگاه وجود داشته باشد گیریها نباید نگران ورود مردم در فرآیند تصمیمسازمان

از مشارکت مردم به معنای اتخاذ تصمیمی است که صددرصد به نفع مردم باشد. درواقع منظور  حضورکه 

                                                      
1 participation 
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ها و نظرات متفاوتی هستند. مشارکت مردمی مردمی وجود طیف وسیعی از ذینفعان است که دارای دیدگاه

دهد که بدون درنظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، منشاء ملی، گرایش جنسی و یا این امکان را به ذینفعان می

خود سهیم باشند. پس از  جامعههای گیریدرآمد بتوانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند و در تصمیم

ها تعادل برقرار کنند و بهترین تصمیم را این است که بین این دیدگاه مؤسسات یفهوظنظرات  همهشنیدن 

ها مورد دهند تا مردم درک کنند چگونه نظرات آناخذ کنند سپس باید تصمیم نهایی را به مردم بازتاب می

 توجه قرار گرفته است.

 شودیماستفاده  «مشارکت مردمی»حات دیگری که بعضی اوقات به جای ترکیب از جمله اصطال

 را نام برد. «مشارکت ذینفعان»یا  «دخالت جامعه»توان می

 اهداف مشارکت مردمی 3-1
است در واقع مشارکت فرآیندی است  خودجوشافراد برای مشارکت  یتوانمندسازهدف از مشارکت، 

گیری، درگیری مردم های متنوع اجتماعی در تصمیمبکارگیری گروهمحلی،  که موجب تحرک بخشی منابع

 (1390)عبدلی,  شود.ها میآوری و تحصیل اطالعات و اجرای پروژهمشکالت، جمع محلی در تعریف

هدف  هدف از مشارکت عمومی ایجاد یک فرآیند برای حل مسائل و کاهش اختالفات قبل از رسیدن به

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نهایی است. از اهداف دیگر مشارکت می

 هاحلو راه  هاینهگزاطالع رسانی به مردم با نشر اطالعات به منظور کمک به درک بهتر مسائل،  .1

 ها در رابطه با تصمیم گیریمشورت با مردم به منظور فهمیدن بازخورد آن .2

ها که نگرانی آنها در ها به منظور اطمینان دادن به آنگیریشرکت دادن عموم مردم در تصمیم .3

در نظر گرفته  هاینهگزطول فرآیند تصمیم گیری، به خصوص در توسعه معیارهای تصمیم گیری و 

 شودیم

 د نظرها و شناسایی راه حل مورهمکاری با مردم برای توسعه معیارهای تصمیم گیری و جایگزین .4

 هاقدرت دادن به مردم با دادن قدرت تصمیم گیری نهایی به آن .5

 اهداف ویژه مشارکت مردمی 3-2
مشارکت مردمی را چنین  برای یژهوپنج هدف  1تاینآرنشعالوه بر اهدافی که در قسمت قبل ذکر شد، 

 بر شمرده است:

ها با هدف یا مسئوالن برنامهریزان ای است که مردم و برنامهاطالعات مرحله مبادلهاطالعات:  مبادله .1

 آیند.تبادل نظر و اشتراک مساعی گرد هم می

اطالعات است. در این مرحله هدف فقط اطالع رسانی  مبادلهتر از ای گستردهآموزش: آموزش مرحله .2

 چگونگی انجام برنامه و آموزش است. دربارهنیست، بلکه فراهم آوردن جزئیاتی 

                                                      
1 Arnestine 
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هایی همچون ایجاد محیط مناسب برای اجرای فعالیت رندهبرداجلب حمایت: این مرحله در  .3

 ینهزمباشد. در های پیشنهادی یا حل اخالف بین دولت و مردم و یا بین مردم میها و طرحسیاست

اطالعات، آموزش و جلب حمایت، مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری  مبادلهاهداف خاص 

 شوند.دار نظرات رسمی و اداری مطرح و بحث می وشوند، بلکه در این گیر دخالت داده نمی

های مختلف تصمیم ها و زمینهکمک به تصمیم گیری: این هدف و هدف بعدی بیشتر به شیوه .4

 شوند و اینکه دخالت نظرهای مردم در تصمیم گیری باید به چه ترتیب باشد.گیری مربوط می

یک  دربارهای شناخت نظرهای مردم مردم در تصمیم گیری: تالش بر یرأگیری و لحاظ کردن  یرأ .5

های جمع خواسته دهندهنشانها باشد، به صورتیکه طرحموضوع و دخالت آن در تدوین برنامه می

های مشارکت مهم در برنامه ریزی مشارکت مردمی، تطبیق اهداف ویژه برنامه با شیوه یفهوظباشد. 

 (1376الدینی, مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه, )سیف  مردم در برنامه است.

 ضرورت وجود مشارکت مردمی 3-3
ترین دالیل های علمی، فلسفی و اخالقی بسیاری است. بعضی از مهممشارکت مردمی دارای جنبه

 اهمیت مشارکت مردمی به شرح زیر است:

مقررات نیازمند بعضی سطوح مشارکت ها، قوانین و آشنایی با مقررات و الزامات: بسیاری از برنامه .1

 مردمی هستند.

 دربارهپایبندی به اصول دموکراتیک: جامعه و فرهنگ ما این حق را برای مردم جامعه قائل است که  .2

 گوید:در این باره می ینکلنلگیری کنند. آبراهام گذارد، تصمیممی یرتأثها چیزی که بر زندگی آن

ها و م ساخته شده است. مشارکت مردمی منجر به ترکیب ایدهحکومت ما توسط مردم و برای مرد»

 «کند.شود که این خود به کارآمدتر شدن حکومت کمک میها میارزش

است که بتواند به درستی مشکالت واقعی را  مؤثربهبود روند حل مشکالت: مشارکت مردمی وقتی  .3

ریزی اگرچه یک برنامه .شودشناسایی کند. مشارکت مردمی باعث تسهیل فرآیند حل مشکالت می

ها کند و از برخی وقفهو کارآمدتر می مؤثرترهای بعدی را است اما قدم یچیدهپگیر و پیشرفته وقت

 کند.جلوگیری می

ها یا تر شما را با مسائل، گزینهها: مشارکت مردمی سریعتسریع شناسایی مشکالت و چالش .4

کند و این می روروبهشدید، ها مواجه میگیری با آنهای خاصی که در طول فرآیند تصمیمفرصت

 کند.ها را مفیدتر مییابی به این اطالعات، آنتسریع دست

ها: برای اتخاذ بهترین تصمیم و ها و گزینهمسائل، فرصت ایجاد درک بهتر از وضعیت، مشکالت، .5

ها و گیرندگان و هم عموم مردم درک کاملی از موقعیت، گزینهحل الزم است که هم تصمیمراه

کند زیرا اصل مشکل را گیری کمک میمشکالت داشته باشند. مشارکت مردمی به فرآیند تصمیم

کند، مشورت و مطرح کردن نظرات مختلف فراهم میکند، بستری برای طور واضح مطرح میبه
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کند تا همگی برروی حل مشکلی ای را دور هم جمع میکند و عدهاطالعات موجود را روشن می

 تمرکز کنند.

مدیریت طرفداران تک جانبه: چون مشارکت عمومی اطالعات مفیدی در رابطه با هر بخش از یک  .6

د به مدیریت طرفداران هر ایده و دیدگاه کمک کند. وقتی توانسازد، میمسئله یا مشکل فراهم می

تصمیم گیری در  یچیدهپگیری هستند بهتر چالش تصمیم گستردهمردم بخشی از فرآیند تعاملی 

کنند به نظر خود را مطرح می کهیدرحالکنند و شرایطی که نظرات متفاوت وجود دارد را درک می

 دهند.رات متفاوتشان را مینظ ارائهدیگران هم مجالی برای بحث و 

گیری برای مسائلی که به آنان بهبود روابط: نظرسنجی، مشورت و دخیل کردن مردم در تصمیم .7

های آتی از شود. این روابط فعالیتآمدن ارتباط بین مردم و دولت می وجودشود باعث به مربوط می

 کند.تر میحل را آسانجمله تصمیم به اجرای راه

موانع: فرآیندی که مشارکت و همراهی مردم را به دنبال داشته باشد، بهتر درک  مؤثرمدیریت  .8

آید به مدیریت بهتر موانع و مشکالت پیش رو کمک آن به وجود می یندرحشود و روابطی که می

کند. تمرکز اصلی چنین فرآیندی بر منافع است نه بر جایگاه و موقعیت افراد. این فرآیند به می

 راهگذارد و فضا را برای پذیرش احترام می -چه از نظر جایگاه و چه از نظر عقیده–تفاوت افراد 

 کند.باخت( فراهم می-های بردبرد )به جای راه حل-های بردحل

ریزی ایجاد یک حمایت ائتالفی: هنگامیکه مردم در حل یک مشکل، اتخاذ یک تصمیم و یا برنامه .9

ها به آن در آن یجهنتمالکیت، تعهد و توجه نسبت به  برای یک هدف نقش داشته باشند، نوعی حس

های ها مردم تمایل بیشتری نسبت به فعالیتآید. اغلب پس از به وجود آمدن این حسوجود می

 کنند.پیدا می داوطلبانه، همکاری و تقسیم کار
و خودشان در  درستی مطرح کنندرسیدن به موفقیت در دفعات اول: در صورتیکه مردم نیازهایشان را به .10

گیرند درنتیجه نیازهایشان تری نسبت به نیازهایشان میگیری دخیل باشند، تصمیمات مرتبطفرآیند تصمیم

 کند.شود. این پیشامدها مسیر رسیدن به بهترین تصمیم را کوتاه میبهتر برآورده می

ئل در آینده گیری موفق ظرفیت حل مساتقویت ظرفیت حل مشکالت در آینده: یک فرآیند تصمیم .11

دهد و احتمال ناموفق بودن فرآیندهای دهد و این ظرفیت را افزایش میقرار می یرتأثرا نیز تحت 

 دهد.گیری در آینده را کاهش میتصمیم

گیری برای تر: ناباورانه نیست که مشارکت عموم مردم در فرآیند تصمیمتصمیمات بهتر و نتایج واقعی .12

شود، منجر به اتخاذ بهترین تصمیم و راه حل بشود. رسیدن به این میها مربوط موضوعاتی که به آن

 نتایج ناشی از موارد زیر است:

a. اطالعات بیشتر 

b. ها و نظرات بیشتردیدگاه 

c. افزایش درک متقابل 

d. مشاوره و مشورت رایگان 
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 نکات مثبت استفاده از مشارکت عمومی 3-4
های کشورهای جهان سوم به این نتیجه ، دولت1970 دههاز اوایل  از مشارکت عمومی استفادهمزایای 

علمی موجود فواید  یشینهپریزی توسعه است. با بررسی رسیدند که مشارکت مردمی شرط الزم برای برنامه

 توان به صورت زیر خالصه کرد:اصلی مشارکت مردمی را می

 ل است.های مردم در جهت حل مسائسازماندهی فعالیت یوهشمشارکت مردمی بهترین  .1

محیط و وضع  دربارههای منطقی گیریبا توجه به شناخت محلی، مردم هر منطقه قادر به تصمیم .2

 موجود خود هستند.

ریزی آن دخالت داشته شرط الزم ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعاالنه در برنامه .3

لزوم برنامه بتواند از باشند و نسبت به حسن جریان آن احساس مسئولیت کنند و در صورت 

 نیروهای داوطلب و منابع محلی یاری گیرد.

نظارت محلی مردم در باب پیشرفت و دستاوردهای توسعه موجب حمایت آنان از پیامدهای توسعه  .4

 (1376ریزی توسعه, )سیف الدینی, مشارکت مردمی و برنامه شود.می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در رابطه با مشارکت مردمی می از جمله نکات مثبت دیگر

 بهبود درک آژانس از مسائل مربوط به حفاظت •

 درک بهتر از انتظارات مشتریان و نیازهای کاربران •

 بهبود درک آژانس از نقش و سهم جامعه •

 تداوم بیشتر در دانش •

 متقاضیان توانایی ایجاد پشتیبانی جامعه برای یک پروژه و بهبود روابط •

 سازمان هاییتمسئولبهبود درک عمومی از  •

 بهبود کارکنان و دانش فنی جامعه •

 افزایش اعتبار آژانس در داخل جامعه •

 بهبود کیفیت تصمیم گیری توسط سازمان •

 اجتماعی و اقتصادی هایینههزافزایش سرمایه اجتماعی و جبران  •

 روند سیاسی پیشرفته و آگاه •

 یش مالکیت یک راه حلپیروی بیشتر از طریق افزا •

 حمایت گسترده مردم از حفاظت از تنوع زیستی •

 1دسترسی بیشتر به مهارت و دانش اجتماعی •

                                                      
1 Invalid source specified. 
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 نکات منفی استفاده از مشارکت مردمی 3-5
برنامه ریزی مشارکتی به خودی خود یک دستورالعمل طالیی برای موفقیت نیست. چندین چالش 

 ها در زیر آمده است:ز آنوجود دارد که باید در نظر گرفته شود. برخی ا

 بر و زمان بر باشند و در آخر ناکارآمد تلقی شوند. ینههزهای مشارکتی ممکن است شیوه .1

گیری پیچیده بین شهروندان و مقامات دولتی شکاف دانش وجود دارد که در فرآیندهای تصمیم .2

بیشتر به چشم  های کاربردی خاص(گیری در رابطه با استفاده از یک سری برنامه)مثل تصمیم

 آید.می

بین مقامات دولتی و شهروندان شکاف فرهنگی وجود دارد و مقامات دولتی گاهی تجربه بیشتری در  .3

 دارند. مؤثرهای گیریتصمیم

های خوانی ندارد. به عنوان مثال، روشهای دولتی با فرآیندهای مشارکتی همنحوه عملکرد سازمان .4

که انتظار تصمیم گیری سریع و –که با انتظارات شهروندان  گیری رسمی اغلب زمان بر استتصمیم

 1مطابقت ندارد. -اعالم نتایج را دارند

 المللی مشارکتسطوح مختلف بین 3-6
 «2نردبان آرنشتاین»ها برای نشان دادن سطوح مختلف مشارکت مردم، مدل یکی از مشهورترین مدل

المللی سطوح مشارکت زیر را به است که در آن قدرت و مسئولیت به شهروندان سپرده شده است. اسناد بین

 شناسند:رسمیت می

 دسترسی به اطالعات .1

 مشاوره .2

 مشارکت فعال از طریق گفتگو .3

دسترسی به اطالعات اولین اولویت اصلی و مهم در کل 

حق فرایند مشارکت است. این بدان معنی است که دولت 

هایش و انواع دسترسی عموم به تمام اطالعات درباره برنامه

خواهد در طول فرایند اتخاذ کند )مانند پیش اسنادی که می

دهد. دسترسی به اطالعات در را می (نویس، نظرات و استدالل

شود و در صورتیکه در این سطح نیازی قوانین خاصی تنظیم می

نداشته باشد، دولت نباید اقدامات الزم را که مانع از پذیرش  به تعامل شدید بین دولت و مردم وجود

 اطالعات عمومی برای پروسه شود، اتخاذ کند.

                                                      
1 Invalid source specified. 
2 the ladder of Arnstein 
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ها و واکنش خود را نظرات، دیدگاه کندیممشورت نوعی مشارکت است که دولت از عموم مردم دعوت 

ی توسط دولت تعریف در مورد یک موضوع خاص ارائه دهند. در حالی که مسائل مربوط به مشارکت عموم

، در این فرآیند باید امکان ابراز نظرات در مورد مسائل موجود در پیش نویس برای عموم مردم مهیا شودیم

 تر از مردم سازماندهی کرد.توان با یک گروه گستردهباشد. مشورت را می

گیری تصمیمدر تمام مراحل فرایند  یتمسئولمشارکت فعال )مشارکت( به معنای همکاری و داشتن 

گیری و اجرای تصمیم( است. این باالترین شکل )تنظیم برنامه، شناسایی مسئله، تهیه پیش نویس، تصمیم

نمایندگان مردم و نمایندگان دولت خود  حضورهایی با تواند به صورت برگزاری نشستمشارکت است که می

باید در حالی که در مورد اهداف مشترک از هر دو طرف باشد. هر طرف  تواندیمرا نشان دهد. ابتکار عمل 

خواهند پذیرفته شود حمایت هایی که میکنند باید بتوانند استقالل خود را حفظ کنند و از راه حلتوافق می

 1کنند.

 اصول مشارکت مردمی 3-7
اند که در این بخش به طور خالصه تعدادی از نویسندگان اصولی را برای مشارکت مردمی تعریف کرده

 معروفند به شرح زیر است: 2.توای.پیای از اصول اصلی که به اصول آی.ده است. مجموعهآورده ش

ها تأثیر بگذارد، شرکت بر زندگی آن تواندیمعموم مردم باید در تصمیم گیری در مورد اقداماتی که  .1

 داشته باشند.

شد و بر تصمیم  ها توجه خواهدمشارکت عمومی باید این تضمین را به مردم بدهد که به نظرات آن .2

 نهایی اثر مستقیم خواهد گذاشت.

ها و منافع همه شرکت کنندگان، از ق شناسایی ارزشیدار را از طریمات پای، تصمیمشارکت عموم .3

 هاآنگیرد و به دنبال درگیر کردن ها میها و عموم مردم و برقراری ارتباط میان آنجمله نمایندگی

 گیری است.در فرآیند تصمیم

نظرات را در تعادل نگه دارد و منافع  همهعمومی باید به دنبال اخذ تصمیمی باشد که مشارکت  .4

 همه را شامل شود.

گیری و درک موقعیت نیاز در مشارکت عمومی باید اطالعاتی را که مشارکت کنندگان برای تصمیم .5

 ها گذاشته شود.دارند، در اختیار آن

گیری آگاهی ها بر فرآیند تصمیمآن یرتأثرد نحوه در مشارکت عمومی باید به شرکت کنندگان درمو .6

 داده شود.

 3گیری است.مند و ذینفع در فرآیند تصمیممشارکت عمومی به دنبال درگیر شدن افراد عالقه .7

                                                      
1 Invalid source specified. 
2 IAP2 
3 Invalid source specified. 
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 معیارهای ارزیابی کیفیت مشارکت مردمی 3-8
باال، برای ارزیابی ها و مطالعات قبلی و اصول ذکر شده در ، یافته1بر اساس تعهدات قانونی دی. اُ. سی

 کیفیت مشارکت مردمی معیارهای زیر انتخاب شده است:

ها شرکت گیریدر تمام تصمیم یماًمستقتوانند نماینده: واضح است که تمام افراد یک جامعه نمی .1

یک مشارکت مردمی خوب این است که اعضای آن متشکل از نمایندگان  یارهایمعکنند. یکی از 

ها، طیف کاملی از نظرات، دیدگاه بهتوان مطمئن بود که اشد. بدین گونه میمردم از تمام احزاب ب

 ها و عقاید دسترسی داریم.ارزش

روشن مورد بررسی قرار بگیرد.  کامالًگیری باید های مردم و مسائل مربوط به تصمیم: نگرانییرتأث .2

گیری زیادی بر تصمیم یرتأثو  شوداطالعات استفاده میها در توسعههای مردمی و ارزیابی گزینهداده

کنندگان در دارد. باید به این نکته توجه شود که تا آنجا که امکان دارد ذینفعان و مشارکت

 های یکسانی قرار داشته باشند.جایگاه

زمانی مشخص انجام شود و نقاط قوت و  بازهزمان بندی: فرآیند مشارکت عمومی باید در یک  .3

 ضوابط باید در طول زمان فرآیند مدیریت شود.

فعالیت  محدودههدف: فرآیند مشارکت باید با یک هدف مشترک یا ماهیت مشخص هدایت شود و  .4

در جریان اتفاقات  کامالً کند که که باید به روشنی تعریف شده باشد. این شفافیت به مردم کمک می

 ای است.در چه مرحله یقاً دقگیری گیری قرار بگیرند و بدانند تصمیمتصمیممربوط به 

نظرسنجی به موقع: مشارکت مردم باید از نخستین مراحل فرآیند تصمیم گیری آغاز شده و در تمام  .5

 گیری ادامه یابد.طول روند تصمیم

فعالیت کنند. در این  مؤثرهای : مردم باید این اجازه را داشته باشند که در انجمنمؤثرهای انجمن .6

ها شود و آنها برای ارائه و دریافت اطالعات به مردم آموزش داده میها انواع تکنیکانجمن

 گیری بپردازند.توانند با آگاهی بیشتری به اظهارنظر در فرآیند تصمیممی

با کیفیت باال به  گیری بایدکنندگان در رابطه با فرآیند تصمیماطالعات: اطالعات مورد نیاز مشارکت .7

 ها قرار گیرد.سادگی در دسترس آن

کنندگان آغاز شده و این فرآیند فعال کردن فرآیند: فرآیند مشارکت عمومی با درگیر شدن مشارکت .8

 افراد جایگاه یکسانی داشته باشند. همهطرفانه صورت گیرد و بی کامالًباید 

گیری به اطالع همگان برسد تا روند تصمیم بازخورد و واکنش: در طی فرآیند مشارکت مردمی باید .9

 2مشارکت کنندگان از سیر روند مطلع شوند.

                                                      
1 DOC 
2 Invalid source specified. 
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 های توسعهمردم در برنامه مؤثرها در راه مشارکت تنگناها و محدودیت 3-9
تواند بر روند مشارکت در های مملکتی است که میمردم، سیاست مؤثریکی از عوامل مهم در مشارکت 

ها، واردات و تاکید بر تولید خاص دستمزد، قیمت هایگذارییاستس معموالً بگذارند. یرتأثسطح محلی 

های توسعه را تشویق نکنند. برای نمونه، واردات کاالهای غذایی با محصوالت صادراتی ممکن است برنامه

 آورند.کنند و برای کشاورزان مشکل بازاریابی را به وجود میرقابت می محلی یدشدهتولکاالهای 

ها و های ملی را در نظر داشت و برنامههای توسعه و مشارکت مردم، باید سیاستراین در برنامهبناب

های ملی اثر مثبت ها را با توجه به این عوامل در سطح کالن طراحی کرد تا به تدریج بتوان بر سیاستطرح

 گذاشت.

ی است. در بسیاری از نظام دیوان ساالری یکی دیگر از مشکالت موجود بر سر راه مشارکت مردم

ظاهری بوده است. در برخی از موارد نیز حالت متمرکز  صرفاًهای توسعه، هدف مشارکت در رفع نیازها برنامه

های ها و فعالیتواکنش شده است.محسوب می مؤثراداری و قوانین دست و پاگیر موانعی برای مشارکت 

گیرد. اینکه تا چه اندازه برنامه خدمات رسانی قرار میچگونگی  یرتأثهای توسعه تحت مردم نسبت به برنامه

تواند حائز اهمیت کند و تا چه حد با شرایط محلی مطابقت دارد میمی ینتأمهای مردم را مورد نظر خواسته

طراحی  درامکان مشارکت مردم  طبعاًای که مسئوالن خواهان مشارکت واقعی مردم نباشند، باشد. در برنامه

استفاده از  نحوهها وجود ندارد. طبیعی است که حوزه عملیات و عوامل مرتبط به پروژه، بر و اجرای پروژه

گذارد. در بسیاری از کشورهای در حال می یرتأثامکانات موجود و میزان مشارکت مردم در رفع مشکالت 

دهد. درحالیکه یکی محلی را کاهش می هایقدرت ییکاراتوسعه توزیع نامناسب و غیر متوازن منابع میزان 

 یکسان منابع در سطح مملکت است. نسبتاًمردمی توزیع  مؤثراز شرایط اولیه ایجاد مشارکت 

های فرهنگی ساکنان نواحی های توسعه اغلب ویژگیسرانجام باید گفت که در تنظیم و اجرای برنامه

های فراوان بگذارد. واکنش یرتأثبر ساز و کار مشارکت  تواندها میشود. این ویژگیگوناگون نادیده گرفته می

عوامل  یرتأثهای مردم برای انجام کارهای گروهی اغلب تحت افراد در قبال ساز و کارهای مشارکت و ظرفیت

های فرهنگی در کم و کیف تاریخی و فرهنگی جامعه قرار دارد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم، ویژگی

)سیف الدینی,  ها شک و تردید برانگیزد.گذارد و حتی ممکن است نسبت به مفید بودن آنمی یرتأثها برنامه

 (1376مشارکت مردمی و برنامه ریزی توسعه, 

 های مشارکت مردمیشیوه  3-10
این توان هایی وجود دارد. میهای مشارکت مردم با اهداف خاص شیوهبرای تطبیق دادن فعالیت

 ها را از نظر سازمان و نظم به چهار گروه تقسیم کرد:شیوه

مستقیم  رابطههایی هستند که برای ایجاد ها شیوهاین شیوه های سازمان نیافته و نامنظم:شیوه .1

اند. در این حالت هیچ سازماندهی منظمی در مورد شرکت مردم ریز و مردم طرح شدهبین برنامه

خواهند بدانند که چه افرادی و یا چه تعدادی از افراد در برنامه ریزان میوجود ندارد، بلکه برنامه
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ها بیشتر مربوط به یوهتوان فراهم آورد. این شکنند و یا اینکه چه اطالعاتی مقدماتی میشرکت می

 شوند.می «اطالعات مبادله» یژهوهدف 

 از: اندعبارتگیرند، هایی که در این طبقه قرار میشیوه

ریزان و هایی وجود دارند که برنامهریزان به مراکز تجمع: در هر شهر محلمراجعه برنامه .أ

تاثیرگذار محلی مطرح کنند و های توانند به آن جا بروند و مطالبی را در مورد طرحمردم می

 هایی را بپرسند.پرسش

ها، ریزی: منظور از این جلسههای اطالع دهی به وسیله موسسه برنامهتشکیل جلسه .ب

 دربارهشوند، به این منظور که اطالعاتی یک بار تشکیل می معموالًهایی است که جلسه

ها اغلب به م گذاشته شود. این جلسهریز در اختیار مردهای موسسه و یا نهادهای برنامهفعالیت

ها و نهاد به منظور دادن اطالعات دقیق در باب یک برنامه یا صورت داوطلبانه از سوی موسسه

 تواند در هر مرحله از انجام طرح برگزار شود.ها میباشد. این جلسهطرح خاص به مردم می

 برنامه دربارهکت مردم ریزی محلی: برای به دست آوردن مشارتشکیل شوراهای برنامه .ج

شود. این شوراها منبع ای شوراهای محلی تشکیل میجغرافیایی ویژه منطقهخاصی مربوط به 

باشند. هدف آن شناخت مردم محلی بخصوص، مشخص های عمومی میمشورتی برای موسسه

شنهادی های پیهای مردم در یرایر برنامهها و کسب اطالع از واکنشکردن اهداف، تعیین اولویت

 سازمان است.

در این روش برنامه ریزان واقفند که چه کسانی و به چه  های سازمان یافته و منظم:شیوه .2

ای رسمی، دست اندرکاران برنامه به وسیله مسئوالن تعدادی در برنامه مشارکت دارند. در جلسه

ان باید اطمینان یابند مردم باشد، برنامه ریز جانبهشوند. اگر هدف مشارکت همه برنامه برگزیده می

که عموم طبقات جمعیت امکان مشارکت در برنامه را دارند. برعکس اگر برنامه به شرکت گروه 

خاص جمعیتی برگزیده شوند.  یرمجموعهزای عنایت دارد، ممکن است شرکت کنندگان از آن ویژه

جلب »یا  «زشآمو»شود که هدف خاص از مشارکت، ها اغلب هنگامی استفاده میاز این شیوه

 باشد. «حمایت

 از: اندعبارتگیرند، هایی که در این طبقه قرار میشیوه

ای در هایی از مردم هستند که به طور دائمی با موسسههای مشورت با مردم: گروهکمیته .أ

های مختلف را بررسی شوند تا برنامه. در این روش مردم به دور هم فرا خوانده میاندارتباط

 م بگیرند که کدام برنامه باید اجرا شود.کنند و تصمی

های مشورت با مردم است، اما از قدرت شوراهای محلی: این شوراها نیز مانند کمیته .ب

شود. در این حالت، مردم گذاشته می عهدهها بر گیری در آنبیشتری برخوردارند و تصمیم

های گوناگون شوند تا پس از بررسی برنامهمردم برگزیده می یلهوسافراد شرکت کننده به 

 تصمیم بگیرند که کدام برنامه باید اجرا شود.
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ای رهبری موسسه یلهوسای از مردم که به خاص: گاهی کمیته یفهوظنیروهای ویژه  .ج

شود برای مدت زمان مشخصی و به منظور انجام وظیفه یا وظایف خاصی تشکیل می

ای توان تشکیل واحدهای کمک رسانی به مردم در شرایط ویژهنمونه میشوند. برای می

 مانند زلزله و سیل را نام برد.

شوند که مردم مشارکت مستقیمی در ها به این دلیل فعال نامیده میاین شیوههای فعال: شیوه .3

که مشارکت ها تالشی است ای را دارند. به کارگیری اینگونه شیوههای از پیش تعیین شدهفعالیت

رود که با استفاده از این تعریف شده و مشخص انجام گیرد. انتظار می کامالًمردم در مواردی 

های منظم، ها اطالعات ویژه و مفیدی برای برنامه ریزان فراهم شود. در اینجا نیز مانند شیوهشیوه

ین، چگونگی عمل کنند. همچنبینند که کی و چه تعدادی از مردم مشارکت میبرنامه ریزان می

 شود.مشارکت و نوع اطالعات فراهم شده نیز نظارت می
 از: اندعبارتگیرند، هایی که در این طبقه قرار میشیوه

میالدی ارائه شد و  1975و دیگران در سال  1شیوه گروه برگزیده: این شیوه به وسیله دلیب .أ

شود. مه درجه بندی میهای مربوط به برناشامل مراحلی است که طی آن در آغاز توصیه

، هر گیرییرأشود. در مرحله های ارائه شده بحث میها و پاسخآنگاه هریک از پرسش

هایی که بیشترین امتیاز را به خود دهد. پاسخها امتیاز میشرکت کننده به هریک از پاسخ

 این است که توافق اکثریت را دارد. دهندهنشاناختصاص دهند، 

ها: این تجزیه و تحلیل روش نوینی برای ارزشیابی مشارکت مردمی تتجزیه و تحلیل قضاو .ب

 شود.است. در این حالت، از الگوهای ریاضی برای ارزشیابی استفاده می

ها و هایی هستند که افرادی با خواستهها، شیوهها: این شیوهتجزیه و تحلیل ارزش .ج

های پیشنهادی را درجه نامههای متفاوت به صورت ذهنی نتایج به دست آمده از برعالقه

ترین روش گردآوری اطالعات جهت استفاده در ها مناسبکنند. این شیوهبندی می

 باشند.کیری میتصمیم

شوند که در این حالت، مردم ها به این دلیل انفعالی نامیده می: این شیوههای انفعالیشیوه .4

ها ارکت مردم به صورت شرکت فعال در جلسهریزان ندارند و مشگونه ارتباط مستقیمی با برنامههیچ

های رایج در این روش، روش پیمایشه است که و ارتباط مستقیم با برنامه ریزان نیست. یکی از شیوه

توان زیرا می؛ است برخوردارشناسی نیرومندی بسیار سازمان یافته است و از طرفی از روش

دست آمده تعمیم پذیر  بهو آیا اطالعات  آمد خواهندبینی کرد که چه اطالعاتی به دست پیش

 یهتهتواند پایه و مبنایی برای شود، میهست یا نه. اطالعاتی که با استفاده از این روش فراهم می

از  گیرییرأهای مختلف از روش اندعبارتبرنامه به کار رود. دو روش موجود دیگر این شیوه 

 محاسبه آراء. نحوهری است با اختالف گی یرأمشارکت کنندگان و روش دلفای که نوعی 

                                                      
1 Delib 
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سازمان یافته و سازمان نیافته بیشتر برای دسترسی به اهداف اداری و اجرایی است،  هاییوهش

های فعال و انفعالی بیشتر مربوط به هدف کلی دخالت نظرات مردم است، اگرچه انجام اما شیوه

ممکن است به  یتاًنهاآمیز هر شیوه، به ویژه اگر بیش از یک شیوه به کار گرفته شود، موفقیت

ای را معرفی کرد که قادر به توان شیوهه هر دو هدف کمک کند. به طور کلی، نمیدسترسی ب

( اهداف ویژه و 1نام برده از مشارکت در آن واحد باشد. نمودار شماره ) یژهوبرآوردن پنج هدف 

 دهد.ها را نشان میهای مشارکت و ارتباط آنشیوه

که منتج از دخالت  فعالانفعالی و های دهد که شیوه( همچنین نشان می1نمودار شماره )

های سازمان یافته و سازمان نیافته که به اعمال نظرات و شیوه «شورا»مردم در برنامه ریزی است با 

)سیف الدینی, مشارکت مردمی و برنامه ریزی  ارتباط دارد. «مشورت»شود با مدیران مربوط می

 (1376توسعه, 

 مشارکت مردمی در داخل و خارج از ایران یهانمونه 3-11
 .پردازیمیمدر این بخش به بررسی برخی تجربیات اجرای مشارکت مردمی در داخل و خارج از ایران 

 مقایسه میزان مشارکت مردم کشورهای مختلف در انتخابات 3-11-1

مشارکت سیاسی است که یکی از معیارهای  یهامؤلفهساالری و از انتخابات از ابزارهای تحقق مردم

توانند به صورت رود چرا که از طریق انتخابات است که مردم میساالری هم به شمار میسنجش مردم

 .مستقیم نظرات خود را درباره تصمیمات مهم ابراز نمایند

سعه سیاسی در تو یهاشاخصهای رأی یکی از عالوه بر این، معموالً میزان حضور مردم در پای صندوق

در بسیاری از کشورهای پیشرفته  .است ینشانسرزمهر کشور است که نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و 

میزان مشارکت مردم در انتخابات با وجود سابقه طوالنی  پرچمداری مردم ساالری در جهان دارند، که ادعای

نیز برگزاری انتخابات، برخورداری از حق در برگزاری آن چندان چشمگیر نیست. در کشورهای خاورمیانه 

 .شودیمرأی و شرکت در انتخابات هنوز چالشی عمده محسوب 

شود. اولین رغم این در جمهوری اسالمی ایران، انتخابات عمدتاً با مشارکت وسیع مردمی برگزار میعلی

ترین زمان دید که کوتاهروز پس از پیروزی انقالب اسالمی برگزار گر 45انتخابات جمهوری اسالمی تنها 

 .شودبرگزاری انتخابات در یک کشور، پس از به ثمر رسیدن انقالب در آن کشور محسوب می

دینی معرفی کرده که دو  یساالرمردمجمهوری اسالمی ایران، مدل و ساختاری از حکومت مبتنی بر 

های دموکراتیک غربی برای نظام باشد. این الگو امروز به عنوان رقیبیمی« دین»و « مردم»شاخص اصلی آن 

 .درآمده است

ای و های رسانههمچنان هدف هجمه سال از پیروزی انقالب، نظام ایران 35در حالی که با گذشت 

های مختلف های دشمنان و بیگانگان قرار داشته نگاهی به جدول میزان مشارکت مردمی در دورهدسیسه
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دهد اشتیاق مردم برای شرکت در سرنوشت دار دموکراسی نشان میانتخابات و مقایسه آن با کشورهای داعیه

 .به مراتب از کشورهای دیگر باالتر است سیاسی، در ایران

آمارهای میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری کشورهای مختلف از پایگاه 

اند که کمک به انتخابات( استخراج شدهالمللی دموکراسی و موسسه بین مخفف 1اینترنتی )اینترنشنال آیدیا

 (1392)اروپا,  .ای معتبر در استکهلم با آمارهای دقیق درباره انتخابات کشورهای مختلف استموسسه

 میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی کشورها

 انتخاباتنوع  درصد مشارکت سال نام کشور ردیف

 ریاست جمهوری 38,8 2009 افغانستان 1

 ریاست جمهوری 74,55 2009 الجزایر 2

 ریاست جمهوری 53,56 2010 اتریش 3

 ریاست جمهوری 48,25 2011 بلغارستان 4

5 
جمهوری دمکراتیک 

 کنگو
 ریاست جمهوری 59,05 2011

 ریاست جمهوری 50,12 2010 یکرواس 6

 ریاست جمهوری 59,08 2013 جمهوری چک 7

 ریاست جمهوری 51,85 2012 مصر 8

 ریاست جمهوری 68,86 2012 فنالند 9

 ریاست جمهوری 80,35 2012 فرانسه 10

 ریاست جمهوری 60,83 2011 گواتماال 11

 ریاست جمهوری 22,36 2011 هائیتی 12

 ریاست جمهوری 49,88 2009 هندوراس 13

 ریاست جمهوری 69,32 2012 ایسلند 14

 ریاست جمهوری 56,11 2011 ایرلند 15

                                                      
1 International Idea 
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 ریاست جمهوری 61,28 2011 قرقیزستان 16

 ریاست جمهوری 57,76 2009 لیتوانی 17

 ریاست جمهوری 42,36 2009 مقدونیه 18

 ریاست جمهوری 63,14 2012 مکزیک 19

 ریاست جمهوری 48,96 2011 نیجر 20

 ریاست جمهوری 53,68 2011 نیجریه 21

 ریاست جمهوری 68,02 2013 پاراگوئه 22

 ریاست جمهوری 55,31 2010 لهستان 23

 ریاست جمهوری 46,52 2011 پرتغال 24

 ریاست جمهوری 58,02 2009 رومانی 25

 ریاست جمهوری 65,27 2012 روسیه 26

 ریاست جمهوری 57,12 2012 سنگال 27

 ریاست جمهوری 46,26 2012 صربستان 28

 ریاست جمهوری 51,67 2009 یاسلواک 29

 ریاست جمهوری 42,41 2012 اسلوونی 30

 ریاست جمهوری 42,84 2010 تانزانیا 31

 ریاست جمهوری 69,7 2010 اوکراین 32

 ریاست جمهوری 57,5 2012 آمریکا 33

 ریاست جمهوری 80,28 2012 ونزوئال 34

 ریاست جمهوری 64,78 2012 یمن 35

 پارلمانی 62,78 2012 ارمنستان 36

 پارلمانی 49,75 2010 آذربایجان 37
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 پارلمانی 67 2010 بحرین 38

 پارلمانی 52,49 2013 بلغارستان 39

 پارلمانی 61,40 2011 کانادا 40

 پارلمانی 43,75 2010 کلمبیا 41

 پارلمانی 54,17 2011 کرواسی 42

 پارلمانی 63,53 2011 استونی 43

 پارلمانی 67,37 2011 فنالند 44

 پارلمانی 55,4 2012 فرانسه 45

 پارلمانی 59,76 2012 گرجستان 46

 پارلمانی 70,78 2009 آلمان 47

 پارلمانی 62,47 2012 یونان 48

 پارلمانی 46,66 2010 مجارستان 49

 پارلمانی 58,19 2009 هند 50

 پارلمانی 64 2011 عراق 51

 پارلمانی 75,19 2013 ایتالیا 52

 پارلمانی 59,32 2012 ژاپن 53

 پارلمانی 56,5 2012 اردن 54

 پارلمانی 59,53 2012 کویت 55

 پارلمانی 53,98 2009 لبنان 56

 پارلمانی 35,91 2012 لیتوانی 57

 پارلمانی 74,56 2012 هلند 58

 پارلمانی 68,94 2011 اسپانیا 59
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 پارلمانی 49,1 2011 سوئیس 60

 پارلمانی 65,77 2010 بریتانیا 61

 پارلمانی 41,59 2010 آمریکا 62

 (1392 ،)اروپا

دهد همواره مردم نگاه آماری به میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می

 :کمتر دچار نوسان شده است و این حضور اندهای رأی داشتهای در پای صندوقحضور گسترده

 درصد مشارکت جمهور منتخبرئیس  زمان برگزاری دوره

 67,86 صدرابوالحسن بنی 1358بهمن  5 اول

 62,24 محمد علی رجایی 1360مرداد  2 دوم

 74,26 ایسید علی خامنه 1360مهر  10 سوم

 54,78 ایسید علی خامنه 1364مرداد  25 چهارم

 54,56 اکبر هاشمی رفسنجانی 1368مرداد  6 پنجم

 50,66 هاشمی رفسنجانیاکبر  1372خرداد  21 ششم

 76,66 سید محمد خاتمی 1376خرداد  2 هفتم

 67,77 سید محمد خاتمی 1380خرداد  18 هشتم

 62,66 - 1384خرداد  27 نهم/ مرحله اول

 56,82 نژادمحمود احمدی 1384تیر  3 نهم/ مرحله دوم

 85 نژادمحمود احمدی 1388خرداد  22 دهم

 72,8 روحانیحسن  1392خرداد  24 یازدهم

 (1392 ،)اروپا
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 یسسوئمشارکت مردمی در  1-1-11-3

های اقتصادی مشارکتی ندارد. دولت سوئیس بسیار دولت در کشور سوئیس کوچک است و در فعالیت

و هم در امر اجرا بسیار شفاف است. سوئیس با ساختار  گذاریقانونکند و هم در امر شفاف عمل می

شود به این معنا که مردم حق انتخاب مستقیم در مورد قوانین دارند و اگر دموکراسی مستقیم اداره می

منفی دهند، آن قانون در کشور اجرا  یرأپرسی به این قانون پارلمان قانونی را تصویب کند و مردم در همه

را انجام  گذاریقانونتواند نیمی از کار نون حقوق شهروندی در سوئیس، پارلمان تنها مینخواهد شد. در قا

 . دهد و بقیه به دست مردم است

شده در پارلمان را رد یا خود در رفراندوم قانون تصویب یرأشود و مردم با حال یا رفراندومی برگزار می

یا اینکه وقتی قانونی از  شودرفراندوم اتخاذ می کنند و تصمیم نهایی بعد از مشخص شدن نتیجهقبول می

هزار امضا علیه این قانون جمع کنند.  50سوی پارلمان تصویب شود مردم تا صد روز فرصت دارند تا حداقل 

شود یا اینکه قانون رسماً کنار هزار نفر مخالف آن قانون باشند یا رفراندوم برگزار می 50در صورتی که 

 .شودگذاشته می

سوئیس مردم به خوبی نقش خود را به عنوان یک عنصر اثرگذار در اقتصاد و سیاست درک  در

شود و هم رشد های سیاسی با نظر آنها انجام میگیریدانند هم تصمیمکنند. در این کشور مردم میمی

دم در این له سبب شده است تا مرأتمر و اثرگذار آنان است. همین مساقتصادی در کشور به دلیل فعالیت مس

کشور باالترین سطح رضایت از زندگی و باالترین سطح از امنیت روانی را داشته باشند و با پشتکار و تالش 

های اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند. سطح باالی آموزش عالی در این کشور هم عاملی در زیاد در فعالیت

شورهای دیگر را به خود جذب کرده جهت رشد اقتصادی در کشور شده است و شمار زیادی از نخبگان ک

 .است

 یدالر 2500منفی شهروندان سوئیس به یارانه  یرأ

به شهروندان این کشور  یدالر 2500منفی سوئیس به یارانه  یرأهفته نامه تجارت فردا: ماجرای 

ها مطرح شد. موافقان این طرح بر این باور بودند که با دریافت این مبلغ موضوعی بود که در تمامی رسانه

ند که به آن عالقه دارند. شوای مشغول به کار میهای زندگی را ندارند و در زمینهحداقل ینتأمافراد دغدغه 

های سوئیس وجود دارد هایی از بنگاهین نیروی کار را که در بخشوری پایتواند مشکل بهرهله میأاین مس

افزایش سطح خالقیت و نوآوری را  هاآنبرطرف کند و این نقطه تاریک را از اقتصاد این کشور پاک کند. 

درصد  30دانستند. ولی آنچه در نظرسنجی نمایان شد این بود که کمتر از محصول اجرای این طرح می

 .منفی دادند یرأدرصد به این نظرسنجی  70ها موافق بودند و بالغ بر این دیدگاه مردم سوئیس با

دهند و مخالفان این طرح بر این باور بودند که مردم بعد از دریافت این مبلغ انگیزه کار را از دست می 

اضافه بر شمار افرادی که به طمع دریافت این مبلغ و کار نکردن خواستار مهاجرت به سوئیس هستند 

اما   منفی نیست. مؤلفهشود و بیکاری و تنبلی یک های رشد کمتر میای فرصتشود. در چنین جامعهمی
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یافته و بالغ هستند و بدون شک مردمی که این دیدگاه را دارند از نظر اجتماعی و اقتصادی افرادی توسعه

 این بلوغ اجتماعی محصول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است.

 منفی به عضویت در اتحادیه اروپا یرأ

با وجود اینکه سوئیس در قاره اروپا واقع شده است ولی مردم این کشور در رفراندوم دسامبر سال 

منفی دادند ولی برای اینکه از مزایای حضور در  یرأمیالدی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا  1992

های دوجانبه و چندجانبه زیادی با کشورهای دار شوند، توافقنامهقاره اروپا و همسایگی با این اتحادیه برخور

 کندمختلف امضا کردند که تجارت و تولید را تسهیل می

میالدی و  2001مخالفت مردم سوئیس با عضویت در اتحادیه اروپا بسیار جدی است و حتی در سال  

منفی دادند و عضویت در  یرأباز هم مردم زمانی که پارلمان موافق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بود، 

های اخیر سوئیس تالش زیادی کرده است تا این اتحادیه اقتصادی و سیاسی را نپذیرفتند. در سال

پذیری های اتحادیه اروپا کند و از این طریق قدرت رقابتهای اقتصادی خود را همسو با سیاستسیاست

 .المللی افزایش دهداقتصادش را در سطح بین

دانند و این تمایل بین برخی از احزاب دولت سوئیس عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را ضروری می 

شود مردم عمومی گذاشته می یرأزبان این کشور بیشتر است ولی هر بار که این طرح به  یفرانسوگروه 

مانعی در مسیر عضویت له أدهند و همین مساز خود نشان نمی تمایلی برای عضویت در اتحادیه اروپا

 سوئیس در اتحادیه یورو شده است

موافقان عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا بر این باورند که عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا  

کند زیرا قوانین های آتی ایجاد میموانع زیادی در مسیر رشد اقتصاد و تجارت در این کشور در سال

کند. البته دیگر اعضای اروپا متفاوت است و این تفاوت کشور را دچار بحران میاقتصادی و مالی سوئیس با 

توان به ایجاد منفی این عدم عضویت انجام شده است که از جمله آنها می یرتأثهایی برای کمتر کردن تالش

 دفتر مشترک سوئیس و اروپا اشاره کرد

ری برای کاهش اثرات منفی ناشی از عدم های روابط اقتصادی و روابط خارجی دولت، دفتدپارتمان 

های تجاری و اقتصادی مختلفی را با اندازی کردند و این دفتر توافقنامهعضویت سوئیس در اتحادیه اروپا راه

میالدی برابر با هفت توافق ذکر  2015تا سال  امضاشدههای تجاری شمار توافقنامه  اعضای اروپا امضا کرد.

 جامع هستند شده است که هر یک بسیار

میالدی اجرا شد. اولین توافق دوجانبه  2001میالدی امضا و در سال  1999ها در سال این توافقنامه 

توان امکان سفر افراد بین سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویزا سوئیس با اتحادیه اروپا را می

میالدی سوئیس به اتحادیه شینگن  2008ال میالدی تکمیل شد و از س 2004دانست. این توافق در سال 
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گذاری زیادی در اقتصاد اروپا داشته باشد، سرمایه مؤثریپیوست. از طرف دیگر سوئیس برای اینکه جایگاه 

 در کشورهای فقیرتر این قاره کرده است

میالدی سوئیس اعالم کرد یک میلیارد فرانک در کشورهای فقیرتر  2006به عنوان مثال در سال  

کند تا از این طریق رابطه اقتصادی بهتری با دیگر کشورهای اروپایی ایجاد گذاری مینوب اروپا سرمایهج

های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را برای تضمین رشد و رونق کند. مقامات سوئیس تقویت زیرساخت

های ذاری در زیرساختگاقتصادی تمامی کشورهای منطقه مهم اعالم کردند و به همین دلیل هم سرمایه

 . انداقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را در دستور کار خود قرار داده

 داخلی یهانمونه 2-11-3

ساالری دینی، متکی بر اراده و حضور قدرت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور مبتنی بر مردم

یابی ساز قدرتتواند زمینهمی مردم است. حضور و حمایت مردم در مواقع حساس، از جمله مواردی است که

 .های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی شودکشور در عرصه

با توجه به اهمیت موضوع، ما در تین بخش در تالشیم ضمن بررسی نقش مردم در ارتقای قدرت یک 

نشان دهیم. های همراهی مردم با تصمیمات نظام را کشور، با مروری بر جایگاه مردم در ایران، نشانه

شود تا پیوند دولت و ملت و نتایج حاصل از این پیوند تبیین گردد. در واقع، همچنین در این بخش تالش می

سؤال اصلی این بخش آن است که راهکارهای تحکیم پیوند مردم و نظام چیست؟ برای این منظور، در بخش 

ای ایران تبیین شده یز اقتدار و نفوذ منطقهگردد و در بخش دوم نکشور ارائه می ادارهنخست، نقش مردم در 

 گیرد.و سپس راهکارهای تحکیم پیوند مردم و نظام مورد بررسی قرار می

ای بوده که نه تنها نقش ایران را به عنوان یک بازیگر های اخیر به گونهروند حوادث منطقه در سال

ای نیز های فرامنطقهکشوری تاثیرگذار در عرصهای تعیین کننده، تثبیت نموده بلکه ایران را به عنوان منطقه

ای ای و فرامنطقهمنطقه تأثیرگذاریرود که این نقش و معرفی کرده است. سیر حوادث به سمتی پیش می

 افزایش خواهد یافت.

 جایگاه مردم در نظام جمهوری اسالمی (1

شود. قدرت جمهوری میترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران محسوب مردم ساالری، یکی از بزرگ

اسالمی ایران نیز به عنوان یک کشور مبتنی بر مردم ساالری دینی، متکی بر اراده و حضور مردم است. 

یابی کشور در ساز قدرتتواند زمینهحضور و حمایت مردم در مواقع حساس، از جمله مواردی است که می

چنین امری در دو حوزه ایجابی و سلبی، توان های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی شود. عرصه

ایفای نقش دارد. در حوزه سلبی، مقاومت و ایستادگی مردم همراه با دولت در مقابل یک بازیگر غیر، مدنظر 

است و در حوزه ایجابی، تالش برای پیشرفت کشور. البته واقعیت این است که در دو حوزه سلبی و ایجابی 

تواند باشد. ملت ایران از این منظر میممزوج می یکدیگردر بسیاری موارد با  آفرینی مردم یک کشور،نقش

های یک مورد عمیق و وسیع برای مطالعه باشد. لذا پیوند دولت و ملت در ایران، نه امری متناسب با نظریه
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 هایتر شدن فهم مردم در درک موقعیتهای عمیقکه پیوندی عمیق و قلبی است که زمینه ملت-دولت

 خطیری که برای نظام جمهوری اسالمی پیش آمده را فراهم ساخته است.

 نقش مردم در پیروزی انقالب اسالمی (2

ای در نقش پر رنگ مردم در پیروزی و به ثمر رساندن انقالب اسالمی، غیر قابل انکار است. هیچ حادثه

تاریخ ایران همانند انقالب اسالمی نیست که مردم در پیروزی و استمرار آن، نقش مستقیم و اساسی داشته 

رهبر  فرمودهی آن است. به ترین ویژگی انقالب اسالمی نیز، تمام نشدن نقش مردم با پیروزباشند. مهم

نگری استمرار نقش و حضور مردم بعد از پیروزی انقالب اسالمی، از حکمت، تدبیر و ژرف»معظم انقالب، 

ها و عزم راسخ ملت شناخته و باور کرده بود و به توانایی درستیبهره( بود که ملت ایران را بزرگوار )امام 

 «.(1390)کرمانشاه,  ایران، ایمان داشت

 نقش مردم در هشت سال دفاع مقدس (3

های بزرگ در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی بود. این جنگ ساله، یکی از چالش 8جنگ تحمیلی 

ایمان و عشق الهی، در  واسطهبهنابرابر توسط مسئوالن و مردم اداره شد و هزاران نفر از مردم عادی، 

های دشمن بعثی، از کیان یه باطل حضور یافته و با بذل جان خویش در مقابل گلولههای نبرد حق علجبهه

 ایران اسالمی دفاع کرده و متجاوز را به مرزهای خود عقب راندند.

ای، حاصل مردمی ای و فرامنطقههای منطقهروزافزون نظام جمهوری اسالمی در حوزه تأثیرگذاری

سازی قدرت و امنیت بوده که این راهبرد در قول و فعل امام خمینی )ره( و اندیشه و عمل مقام معظم 

 رهبری، به کرّات مشاهده شده است.

 های اقتصادینقش مردم در تحمل فشارها و تحریم (4

های پیش روی کشور که از ابتدای انقالب اسالمی از جانب دشمنان اعمال شده الشیکی دیگر از چ

باشد. البته تحریم اقتصادی برای مردم ایران، مسئله های اقتصادی و فشارهای مالی و بانکی میاست، تحریم

دیدها به این ته همهجدیدی نیست، زیرا ملت ایران با صبر و بصیرت مردم بویژه جوانان توانسته است از 

های خوبی دست یابد. البته این به های اقتصادی، به پیشرفتعنوان یک فرصت استفاده کرده و در میدان

 ها نیست.معنای بی اثری تحریم

 1388و  1378های نقش مردم در شکست فتنه سال (5

نظام های پیچیده پیش روی در تهران، یکی دیگر از چالش 1388و فتنه سال  1378تیر سال  18فتنه 

تیر،  18روز بعد از فتنه  5ای که اما حضور مردم، این دو فتنه را نیز به شکست کشاند، به گونه؛ اسالمی بود

نیز،  1388ماه فتنه در سال  8تیر در سراسر کشور به وقوع پیوست و پس از  23حرکت عظیم مردم در 

 دی روی داد. 9حرکت عظیم و کم نظیر مردم در 
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 ایهستهنقش مردم در مسئله  (6

های پیش روی دولت صلح آمیز، یکی دیگر از چالش برنامههمه جانبه با این  مقابلهای و هسته مسئله

بود که مسئوالن توانستند با اتکا به پشتیبانی و اقتدار مردمی، در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کنند. 

ای در فردو و نطنز و بوشهر، از یسات هستههای انسانی خود در اطراف تأسآن گاه که مردم با زنجیره حلقه

 ای را اثبات نمودند.هسته برنامهاین دستاوردهای حمایت کردند و ملی و مردمی بودن 

 های علمی و فناورینقش مردم در پیشرفت (7

های بسیار مهم نقش آفرینی مردم به ویژه جوانان های علمی و فناوری کشور، یکی از عرصهپیشرفت

امروز در سراسر کشور بخصوص در مراکز علمی و حساس، »رهبر معظم انقالب،  فرمودهبه دانشجو است و 

ساز اعتماد به نفس ملت دهند که زمینهجوانان ایرانی، کارهای بزرگی را از لحاظ علم و فناوری انجام می

 «(1390)کرمانشاه,  ایران و همچنین رونق اقتصادی کشور است.

های مردم با تصمیمات نظام بود. آن گاه که تصمیم به دفاع همه جانبه از ها بخشی از همراهیاین

جهاد نظامی حاضر شدند. آنگاه که تصمیم به ایستادگی اقتصادی در  صحنهتمامیت ارضی بود، مردم در 

گاه که تصمیم به جهاد اقتصادی حاضر شدند. آن صحنهها و فشارهای مالی بود، مردم در مقابل تحریم

داخلی بود، مردم با حضور در صحنه، بصیرت و جهاد سیاسی خود را نشان دادند. آن گاه که  فتنهشکست 

آن  ؛ ودفاع از دستاوردهای علمی حاضر شدند صحنهای بود، مردم در تصمیم به حفظ حقوق مسلّم هسته

جهاد  صحنههای علمی و فناوری بود، مردم و بویژه جوانان دانشجو در گاه که تصمیم به دستیابی به پیشرفت

 علمی، دستاوردهای خود را به رخ جهانیان کشاندند.

مشارکت همه جانبه و حضور ارادی و آگاهانه مردم، در پرتو عنصر رضایت آنان از قابلیت پاسخگویی و 

های حساس و پشتیبانی و آید. به بیان دیگر، اگر مشارکت مردم در صحنهدست میکارآمدی حکومت به 

حمایت آنان از حکومت و مراقبت و نظارت آنان نتواند به افزایش توان تصمیم گیری بهنگام و کارآمد 

 های آنان منجرحکومت، تأمین مطالبات گوناگون و چند بعدی مردم و تحقق منویات و عملیاتی کردن آرمان

 شود، مردم از حکومت رضایت نخواهند داشت.

 حمایت از جبهه مقاومت و فلسطین (8

های اصلی نظام است. رهبر معظم انقالب در خطبه نماز آرمان رهایی قدس شریف، یکی از سیاست

ضدیت با  ی. ما در قضایایگوییممکه دخالت کنیم، صریح  یما آنجائ»فرمودند:  1390بهمن ماه  14جمعه 

جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از  یروزه و پیروز 33جنگ  یاش هم پیروزالت کردیم؛ نتیجهاسرائیل دخ

مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و  یبا رژیم صهیونیست ی، هر گروهیاین هم هر جا هر ملت

 «(1390)تهران,  هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است. یکنیم و هیچ ابائکمکش می

ملت ایران همه ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، 

دارند. جوانان ورزشکار ایرانی نیز در میادین حمایت خود را از این آرمان نظام در سیاست خارجی اعالم می
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خودداری کرده و به رسمیت نشناختن رژیم  صهیونیستیریفانی از رژیم المللی، از رقابت با حمسابقات بین

گذارند. مراجع عظام تقلید بر روی کاالهای ساخت این رژیم، برچسب حرمت اشغالگر قدس را به نمایش می

 نمایند.شرعی زده و مردم نیز در این همراهی، مشارکت می

 حمایت از قدرت موشکی (9

های تحت حمایت مردمی است. در واقع یکی از اهداف ز عرصهقدرت موشکی ایران، یکی دیگر ا

های استراتژیک نظیر قدرت حمایت مردم از طرح یزهانگاستکبار جهانی در همین نکته نهفته است که 

ها در کنار مشکالت اقتصادی، بسیار زیاد ساخت و نگهداری این موشک ینههزموشکی را از طریق برچسب 

های قدرت موشکی به رخ جهانیان کشیده و اما ملت ایران، تاکنون حمایت خود را از برنامه؛ کاهش دهد

کوچک از این حمایت  نمونهاند. یک علیرغم فشارهای گسترده، هیچ گاه دست از این حمایت برنداشته

ین روز، بهمن به نمایش در آمده است. در ا 22مردمی، در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی در 

های ایران را به راهپیمایی برخی راهپیمایان در حمایت از قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور، ماکت موشک

 آوردند تا حمایت خود از افزایش توان دفاع و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح را اعالم کنند.

 مبارزه با گروهک تروریستی داعش (10

تکفیری داعش در قلب  -ایران، ایجاد گروهک تروریستی رویارویی با امنیت پایدار عرصهجدیدترین 

کشورهای مسلمان در منطقه غرب آسیا است. جمهوری اسالمی ایران به دالیلی نظیر موقعیت راهبردی و 

رسانی به کشورهای فلسطین و لبنان و همچنین به جبران سوریه و نقش این کشور در کمک ژئوپلیتیک

یلی هشت ساله علیه ایران و البته دفاع از مسلمانان و مظلومان و های سوریه در زمان جنگ تحمکمک

مستضعفان در سراسر جهان، بر خود واجب دانست که در کنار دولت و ملت سوریه و عراق جهت دفاع از 

تمامیت ارضی آنها قرار بگیرد. بر همین اساس، فعالیت مستشاری خود را توسط نیروی قدس سپاه پاسداران 

های تکفیری داعش و سایر گروه-ی در عراق و سوریه آغاز کرد و به مقابله با گروهک تروریستیانقالب اسالم

 تروریستی برخاست.

ها و رهبران و حامیان اصلی آنان، نابودی قلب مقاومت در منطقه غرب آسیا هدف نهایی این گروهک

و سپس عراق  کردیمیز سقوط ، لبنان نکردیمیعنی کشور جمهوری اسالمی ایران است و اگر سوریه سقوط 

ولی خوشبختانه  رسیدیمو مشکالت امنیتی ایران به باالترین حد  شدیمنیز به همین سرنوشت دچار 

 جمهوری اسالمی با حمایت از جبهه مقاومت، دشمنان را منکوب کرد.

حضور  این سیاست و تصمیم راهبردی نظام نیز مورد حمایت مردمی قرار گرفته است و مردم از طریق

ها و نیز مشارکت باشکوه در تشییع پیکر شهیدان مدافع حرم، حمایت و همراهی فرزندانشان در این جبهه

خود را به نمایش گذاشتند. ملت ایران و بویژه جوانان، سرلشکر قاسم سلیمانی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه 

نهند. و سایر مدافعان حرم را ارج می پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان یک قهرمان ملی ستوده و ایشان

های اجتماعی های اجتماعی قابل مشاهده است. از تصاویر پروفایل کاربران شبکهاین امر به وضوح در شبکه
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که منقش به چهره شهدای مدافع حرم یا سردار سلیمانی است؛ تا ابراز همدردی با فرزندان خردسال شهدان 

 ز دلبستگی مردم ایران به مدافعان حرم دارد.، همه و همه نشان ا…مدافع حرم و

 همکاری اطالعاتی مردم در حوزه امنیت (11

شود. راهبرد اطالعات سازی امنیت، حوزه اطالعات و امنیت داخلی را نیز شامل میدیگر مردمی حوزه

برد و به نیروهای مردمی، توان پیشگیری، خنثی سازی و مقابله با اقدامات نیروهای مخل امنیت را باال می

ثباتی، ناامنی، اختالل و بی  های بیآفرین خود، ریشهبخشد تا با اقدامات امنیتعملیاتی این توانایی را می

نظمی را بخشکانند و امنیت را برای همگان به ارمغان آورند. جدیدترین همکاری اطالعاتی مردم با نیروهای 

خرداد در مجلس شورای اسالمی و  17وهابی مربوط به حادثه تروریستی  -امنیتی، دستگیری عناصر تکفیری

طالعات مفید و مؤثر توسط مردم بود. شعاع مقابله با عناصر وابسته برخی ا ارائهمرقد امام خمینی )ره( در پی 

به گروهک داعش، به فراتر از مرزهای کشور نفوذ کرد و در برخی از کشورهای منطقه، در عملیاتی فوری، 

ها اقدام شد که یقیناً منجر به برقراری امنیت و نسبت به دستگیری و به هالکت رساندن تروریست

های خارجی همین راستا، برخی رسانه در های آینده این عناصر تروریستی گشته است.یاتسازی عملخنثی

 اند.ائتالف آمریکا دانسته مبارزهاز  تریاتیعملایران با داعش را بسیار  مبارزهنیز، 

ای رسیده است. عملکرد ایران در حمایت از ای ایران به سطح کم سابقهبنابراین اقتدار و نفوذ منطقه

حامی اصلی حزب اهلل لبنان و جنبش  مثابههای سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. ایران همچنین به ومتحک

 دامنهای، کند. در جنگ علیه تروریسم منطقهمحوری غرب آسیا ایفا می مسئلهحماس، نقشی مهم در 

نابراین در صعود قدرت ب؛ شودهای ایران و متحدان و دوستانش از کردستان عراق تا یمن را شامل میفعالیت

 ای ایران نباید تردید کرد.منطقه

بدیهی است امنیت و اقتدار آن نظام سیاسی که از مشارکت جویان با انگیزه و حامیان پرشور و همیشه 

حاضر بی بهره باشد، در برابر فشارها و تهدیدها، به طور جدی آسیب پذیر خواهد بود و در مقابل، نظام 

 شهروندان رضایتمند، مشارکت و حمایت حداکثری آنان را از خود شاهد خواهد بود.سیاسی برخوردار از 

 (1396)مرسلی, 

 مفهوم شناسی فساد اقتصادی 3-12
بین شفافیت اطالعات و فساد اقتصادی بوده است. در  رابطههدف از تمامی تحقیقات انجام شده، یافتن 

 .پردازیمیمبین این دو، به تبیین فساد اداری  رابطهبحث و یافتن  گیرییجهنتقسمت آخر به منظور 

و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است و در زبان انگلیسی با واژه  فسادفساد از ریشه 

شود که به معنای شکستن و نقض کردن است و چیزی که بیان می 2و ریشه التینی رومپر 1کورآپشن

                                                      
1 Corruption 
2 Rumpere 
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رفتار اخالقی، اجتماعی، قوانین و مقررات، یا قواعد اداری باشد.  یوهشتواند یک شود مییا نقض میشکسته 

 (1396)اسحاقی,  .ای را از اهداف و کارکردهای خود بازداردای است که مجموعهبه این معنا فساد هر پدیده

مثالً نقض قوانین موجود به منظور تأمین و کسب سود و برای فساد تعاریف مختلفی ذکر شده است 

عبارت دیگر،  بهیا  (1391)غضنفرنژاد,  منفعت شخصی، استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی.

 اقتصادی اتفاق بیفتد به عنوان جرم و فساد اقتصادی حوزههرآنچه خالف قوانین و مقررات کشور در  معموالً

 (1394)اقتصادی,  .شودیممطرح 

توانیم فساد را مثل یک بیماری خاص چون سرطان ولی اگر بخواهیم یک تعریف روشن ارائه بدهیم، می

ازمان دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر یا بیماری ایدز در نظر بگیریم که بی رحمانه از یک سازمان به یک س

توان جلویش را گرفت؛ به طوری که تمام و گسترشش یک ماهیتی دارد که نمی کندیمگسترش پیدا 

شود که نظام سیاسی هم درگیر روند و در یک مدت کوتاهی باعث مینهادهای موجود به سرعت تحلیل می

این قضیه شود. شاید به همین دلیل است که فساد اقتصادی در چند قرن اخیر جزء مشکالت کشورها به 

شود گفت به درستی به عنوان یکی از مهمترین های در حال توسعه بوده و رواجش هم میخصوص کشور

 (1391)غضنفرنژاد,  .موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی کشورها است

رخی مفاسد از نظر آثار آن دارای مراتب و سطوح مختلفی هستند؛ ب جرائمالبته خود این مفاسد و 

فردی، برخی محلی و منطقی و برخی دیگر ملّی و فراملّی هستند. پس باید به اثر جرم و فساد نیز توجه کرد. 

. شوندیممردم  اعتمادییبو سبب  برندیمگاهی برخی تخلفات اعتماد عمومی مردم به حکومت را از بین 

ند فساد در نظام اسالمی سیستماتیک که مردم تصور کن شوندیمبرخی تخلفات و مفاسد اقتصادی سبب 

شده است که البته اینگونه نیست و امید است که اینگونه نشود. حال اگر فردی چنین نگاهی به نظام پیدا 

برای پرداخت مالیات خواهد داشت. این نگاه )سیستمی شدن فساد در کشور( برای  اییزهانگکند دیگر چه 

کشور بسیار مضر و خطرناک است و هر کس مرتکب چنین جرمی شود که سبب تقویت این نگاه شود و 

 .چنین تصوری را از نظام به مردم القاء کند، باید به اشد مجازات برسد

شوند و مفاسدی که اعتبار و امنیت کشور را در سطح  یبندهدرجمفاسد اقتصادی باید دسته بندی و 

 (1394)اقتصادی,  .با اشد مجازات همراه باشند کنندیم دارخدشه المللیینبملی و 

 فساد هایریشه و علل 3-13
 فساد بروز صلیا هایزمینه ها،ریشه شد. قائل تمایز علل و هاریشه بین باید فساد ایجاد فرآیند در

 نیاز مورد و کننده تسهیل موارد همان نیز علل شوند.می تقسیم اقتصادی و مذهبی دسته دو به که هستند

 است. فساد بروز برای
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   هاریشه .1

 اجتماعی هنجارهای و هاارزش داردین جوامع در اگر مذهب: از دوری به ناظر هاییشهر 

 منکر از نهی و معروف به امر آن به نسبت و گیرد قرار غفلت مورد آنچنان الهی، منشاء دارای

 خواهد فساد حتماً جامعه آن بعدی متغیر گردد اصیل هایارزش استحاله باعث که نگیرد انجام

 طبق_ آن خالف انجام و آن از جدایی هرگونه است واقعی امور سنخ از دین که آنجایی از بود.

 که دین یزمان از دیگر روایتی به است. فساد با برابر _ممنوع کارهای انجام گفتهپیش حدیث

 بی و کند پیدا تنزل مردم نزد است، جهانی آن و این مزایای از درست برداشت دهنده ارائه

 نزد صرف، مادی مزایای خواه نا خواه د،شو هنجار به تبدیل آن هایارزش به نسبت احترامی

 شود.می نابود بیشتر فسادهای بروز با هاارزش دیوار و کندمی پیدا اهمیت فرد

 جامعه هر در انسان حضور صرف فقط و دین گرفتن نظر در بدون اقتصادی: هاییشهر 

 تسلط و کنترل کند،می تصویب و تعریف گرایانه مادی بینش اساس بر را قوانینش که مدارقانون

 را آن توان که هرکجا لذا است. مشکل بسیار اشمادی و نفسانی امیال و هاخواسته بر انسان

 و مادی بینش واقع در کند.می اقدام خودش برای هالذت کردن اختصاصی به باشد داشته

 کند.می هدایت فساد سوی به است شده انسانی هایارزش از فارغ که را او انسان اییگرعینی

 میزان وری،بهره مثل مفاهیمی به نپرداختن و تنبلی فرهنگ روند ادامه فرهنگی: هایریشه 

 یک تواندمی همه و همه کار، فرهنگ و شرایط در بازبینی و تنبیهی و تشویقی نظام مفید، کار

 در مسئول افراد برای فساد زداییقبح یدهپد زمان، مرور با و ؛بکشاند فساد انواع به را کار عامل

 سطح در فرهنگ یک به موضوع این که حدی به کند رشد ناخودآگاه، سازیفرهنگ با راه این

 آورد. یاد به را زیر منابع توانمی فرهنگی هایریشه برای شود.می تبدیل جامعه

o :فساد محصول  شدن وارد با گیرد.می شکل خانواده در فرد شخصیت خانواده 

 نوعی عنوان به آن از داشتن تلقی و خانه محیط در آن ترویج و خانواده سرپرست

 گرفت. خواهد شکل چنین این باورهایی با آینده نسل زرنگی، و ذکاوت

o سبک و زندگی نمایش با و... سیما و صدا و فرهنگ وزارت ساز:فرهنگ نهادهای 

 به افراد در را نارضایتی و طمع ایجاد ینهزم آن، از ناآگاهانه! تبلیغ و شرافیا زندگی

 نیز و ؛کنندیم تمهید را فساد ینهزم زندگی، نوع این به مردم دعوت با و آورده وجود

 با توانندمی که کرد اشاره فرهنگی ینهزم در طالب و هاحوزه یافتهکاهش نقش به باید

 کنند استفاده ستیزی فساد برای ،منابر و هاتریبون در صوصاًمخ و راه این در پیشگامی

 است. گرفته قرار غفلت مورد حدی تا مهم این که

 ها(کنندهتسهیل) علل  .2

 بازرسی، و نظارتی یهادستگاه بر و آن بر مجریه قوّه نفوذ قضائیه، قوّه کامل استقالل عدم :یاسیس 

 و جوسازی ،مدارانیاستس برخی فساد سازمان، خارج و داخل در نفوذیذ یهاگروه فشار
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 از مردم ناآگاهی سرانجام، و مجازات از متخلف مدیران ماندن امان در برای توصیه غوغاساالری،

 برخی همچنین است. تخلفات کنندهیلتسه سیاسی عوامل از قانون برابر در خود سیاسی حقوق

 نیز و سیاسی اهدافی دارای که ... و ارز و بورس مثل بازارها شتندانگه آرام جهت نابجا هایتوصیه

 برشمرد. توانمی را است جناحی منافع راستای در

 پیچیدگی ایف،وظ و اهداف با نامتناسب و حجیم غیرکارآمد، اداری ساختار و تشکیالت :یادار 

 نظام فقدان مؤثر، غیر مدیران اداری، یهادستورالعمل و هانامهبخش تعدد و مقرّرات قوانین،

 نظام در نارسایی افراد، ارتقای و انتصاب استخدام، هایینهزم در تبعیضات وجود ،ساالرییستهشا

 به گروهی اهداف ترجیح ارزشیابی، و نظارت نظام ویژه به و تنبیه و پاداش نظام دستمزد، و حقوق

 هستند. تخلفات کنندهیلتسه اداری عوامل از آن، مانند و سازمان اهداف

 نیستند نظارت اعمال توان دارای یا نظارتی، هایدستگاه ای(:قوه بین عاملی) نظارت بخش نقص 

 و نظارت فرآیند اگر واقع در نیست. جوابگو نظارتشان اعمال قدیمی، قوانین برخی واسطه به یا و

 قبال در را کافی ارندگیبازد و اجرایی ضمانت که گرکنترل ابزارهای بدانیم پیوسته به را کنترل

 باعث امر، همین که است معیوب ساختاری دارای باشد، داشته مربوطه ینهادها نظاره اعمال

 (1393 )دیدبان, ببینند. فراهم را فساد ینهزم مفسدان شودمی

 انواع فساد اقتصادی 3-14

 . رشوه1

وکار است که در اصطالح به آن پولِ ترین فسادها در کسباصلی فساد مالی و از رایج جوهرهرشوه 

تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و گویند. رشوه مینیز می …العمل و السکوت، انعام، حقشیرینی، حق

 .یک سازمان ردوبدل شود

قی یا انجام کاری برخالف و به معنی چیزی است که برای ضایع کردن ح« رشو» یشهرواژه رشوه از 

شود. به بیان دیگر رشوه، مالی است که وظیفه یا صادر کردن حکمی برخالف حق و عدالت به کسی داده می

« ارتشاء»و رشوه گرفتن را « رشاء»دهند تا باطل را احقاق یا حق را ابطال نماید. رشوه دادن را به کسی می

گویند. رشوه دادن و رشوه گرفتن موجب سلب « مرتشی»رنده را گیو رشوه« راشی»دهنده را نامند. رشوهمی

اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسدشدن مأموران 

کنند که وظایف خود را تا زمانی که وجه یا پاداشی از شود؛ زیرا مأموران به این وسیله عادت میدولتی می

 .اند انجام ندهنددریافت نکرده رجوعارباب

 اختالس .2

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختالس است که آثار بسیار بدی در سالمت نظام اداری 

کالهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء، تبانی در معامالت دولتی،  دارد و در کنار جرایمی نظیر

http://chetor.com/36550-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://chetor.com/36550-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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موجب قانون های دولتی بهگیرد که مسئوالن و کارکنان دستگاهجرایمی قرار می زمرهدر  …اخذ پورسانت و 

 .موظف به گزارش کردن آن هستند 1390ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

باید از کارکنان دولت  حتماًر لغت به معنی ربودن و جدا کردن است. مرتکب جرم اختالس اختالس د

باشد و این جرم تنها نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت 

عنوان همواره بهبنابراین اختالس ؛ شودحسب شغل یا مأموریتِ مأمور نزد اوست، محقق میگذاشته شده و به

 .شودتهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می

ها و یا شوراها و یا در تعریف قانونی مختلس آمده است: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان

های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و ها و مؤسسات و شرکتشهرداری

گانه و طورکلی قوای سهقضایی و به یهپاشوند و دارندگان کِ مستمرِ دولت اداره میمؤسساتی که به کم

مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا  وهمچنین نیروهای مسلح 

سات یادشده و یا ها و مؤسها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانحواله

اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، 

 .شوندمی محسوبمختلس 

 . رانت3

شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت ای گفته میرانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی

خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی آید. رانتتالش به دست میاست که بی تر رانت درآمدیباشد. به بیان ساده

صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا شان یا از طریق کسانی که صاحب این نفوذ هستند بهو اقتصادی

 .پردازندکنند و به کسب ثروت میمی

آورد. نی برای کشورها به وجود میهای اجتماعی و اقتصادی فراواای است که آسیبخواری پدیدهرانت

خواران افرادی هستند که بدون آنکه کار مفیدی برای اقتصاد کشور انجام بدهند و حتی گاها با انجام رانت

کارهایی که برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خالف قانونی به امتیازهایی مانند 

دست  …و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و  االتخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق ک

 .شودیابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی میمی

 و تقلب کالهبرداری .4

کالهبرداری نوع دیگری از فساد اقتصادی است. کالهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری با توسل 

کند که صاحب مال در اثر سازی میکه کالهبردار طوری عمل و صحنه ینحوبهبه تقلب و وسایل متقلبانه، 

گاهی با التماس و به امید کسب منفعت بیشتر در  خورد مال خود را با رضایت و با اراده و حتیفریبی که می

هوش و ذکاوت باالیی دارند و چه  معموالًشود کالهبرداران رو گفته میدهد. ازایناختیار کالهبردار قرار می

 .بسا صاحب مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی هستند

http://chetor.com/31494-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://chetor.com/31494-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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عنوان ابزار کارشان دی خود بهکالهبرداران از هوش، تحصیالت عالی و مقام و موقعیت اجتماعی و اقتصا

دانند، یعنی این جرم بیش از یقه سفیدها می جرائمرو جرم کالهبرداری را ازجمله کنند؛ ازایناستفاده می

 (1396)اسحاقی,  .شودآنکه توسط قشر فقیر انجام شود توسط ثروتمندان انجام می

 رد:کم یتقس یلکبحث، فساد را به سه دسته  یراحت یتوان براالبته می

ها، ی(؛ از نوع شهرداریابانیها؛ فساد عام )خیریفسـاد شهرام جزا از نوع(، یافساد خاص )حرفـه

ه اصطالحاً به آن فساد کن دو نوع است ین ایـه حد واسط بک یو فسـاد یانتظام یروهایها، نیدادگستر

بدون برنامه و  یدهاید، خری)گران خر یخارج یمانند روابـط و قراردادها ییهاشود و در حوزهگفته می یمال

، اقتصاد یعمران یها، طرحی، روابط اداریـاز و ...(، معامالت داخلین ازحدیشبـا یخـارج از اسـتاندارد 

 )میرزاوند( .دهدیو ...رخ م یاتیو بخش مال ینیرزمیز

 فساد اقتصادیانواع تاثیرات  3-15
ای معتقدند فساد مالی سوءِاستفاده از قدرت برای برداشت شخصی است که مسائلی نظیر رشوه و عده

شود؛ و مفسد اقتصادی کسی است که با سوءِاستفاده از قدرت یا را شامل می …کالهبرداری و اخاذی و 

اش تر کردن خود و خانوادهغنیاندیشد و در پی هرچه جایگاه و مقامی که دارد به منافع شخصی خود می

 .است

ها و سوی رانتگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن بههای سرمایهتواند فعالیتفساد مالی می

های وحشتناکی مانند مافیا شود. های زیرزمینی سوق بدهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمانفعالیت

تواند روند رشد حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می های ضعففساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه

 .اقتصادی را رو به تحلیل ببرد توسعهو 

گذاران داخلی و خارجی گذاری را برای سرمایهسرمایه یزهانگکند؛ زیرا فساد، رشد اقتصادی را کند می

سوی دارد و بهدهد. فساد استعدادهای درخشان را از روی آوردن به کارهای تولیدی بازمیکاهش می

 (1396)اسحاقی,  .کشاندحاصل اما پرسود و نان و آبدار میهای بیفعالیت

 های دولتی، نظام اقتصادی و فرهنگی تاثیرات اقتصادی و غیراقتصادی فساد اقتصادی روی دستگاه

 کشور

گذارد و در واقع از نظر سیاسی فساد میترین بخش روی نظام سیاسی اثر فساد اقتصادی در مهم

آورد و سوء استفاده از قدرت عمومی برای نفع شخصی را هم به اقتصادی، توسعه نیافتگی را به وجود می

 .دنبال دارد

که از  گذارد. در کشورمان یا در کشورهای جنوب شرق آسیافساد بیشتر روی متغیرهای اقتصادی تأثیر می

 یرتأثها خیلی ها خیلی باالست، روی متغیرهای اقتصادی آنآن  ه ضریب فسادجمله کشورهایی هستند ک

توانیم بگوییم فشار روی بخش اقتصادی، روی سرمایه گذاری دولتی، روی سرمایه گذاری گذار بوده می
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توان گفت بر کارایی اقتصاد، است. همچنین می مؤثرمستقیم خارجی، نابرابری درآمدی، شکاف طبقاتی 

شود اهداف توسعه اقتصادی در کشورهایی که مدنظر قرار باعث می یتنهاگذارد و در می یرتأثو رفاه عدالت 

 .گیرد در واقع اجرا نشودمی

قرار بدهد  یرتأثدر بخش فرهنگی هم به نوبه خود وقتی بخش سیاسی و اقتصادی جامعه را تحت 

 یهابحرانقرار بدهد و حتی باعث  یرتأثتواند تحت بخش فرهنگی و به تبع بخش اجتماعی را نیز می

 (1391)غضنفرنژاد,  .اجتماعی شود

 فساد اقتصادی روی کارایی اقتصادی و فرهنگی کشورها یرتأث 

همان بحث  المللیینبما این نمونه را در کشور خودمان در دوران سازندگی داشتیم ولی در بُعد 

شد؛ ما شاهد بودیم که فساد  کشورهااین  گیریبانگرکه  1990کشورهای جنوب شرق آسیا و بحران سال 

سال بعد روی بُعد فرهنگی و بعد  4 الی 3را شاید  یراتشتأثنهادینه شد و  کشورهاها در این در این سال

 .آن است دچار مشکالتی شد که هنوز هم درگیر کشورهااجتماعی گذاشت که این 

یک طبقه مافیای اقتصادی شکل گرفت، در  1990کشور اندونزی، بعد از بحران مالی سال  اشنمونه

 (1391)غضنفرنژاد,  .تازه تاثیرات خودش را روی جامعه اندونزی گذاشت 2006الی  2005سال 

 فساد اقتصادی به تولید کشور ضربه 

پیشین مجلس و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ضمن بیان  یهادوره یندهنمااحمد توکلی 

مسئولین وقتی به «اهمیت مبارزه با فساد برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی، گفت: 

ور و همینط زنندیمبا حقوق متعارف زندگی کنند، دست به تخلفات مالی  توانندینماشرافی گری دچار شوند 

 ».کنندیمو از بخش خصوصی هم رشوه قبول  شوندیم تریصحر روندیمکه جلوتر 

احمد توکلی نماینده سابق تهران و سخنران سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با عضو 

ویت اقتصاد مقاومتی چیست و اول مؤلفه ینترمهمکه  سؤالشبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پاسخ به این 

اقتصاد «بگذاریم، گفت:  یاحوزهکشور را در شرایط فعلی برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی باید در چه 

داخلی و خارجی روند تولید ملی  یهاشوکمقاومتی به معنای این است که اقتصاد به حالتی برسد که بر اثر 

 ».متفاوت است کامالًو توزیع درآمد ملی بدتر نشود و با اقتصاد ریاضتی 

که متوجه فقرا هست را طبیعی بدان در صورتی  هایییسختکه  گویدیماقتصاد ریاضتی «وی افزود: 

باشد که وقتی شوک به آن وارد شد مردم کمتر به سختی  یاگونهاقتصاد به  گویدیمکه اقتصاد مقاومتی 

که اقتصاد مقاومتی را  مؤلفه ینتربزرگبیفتند و روند توزیع درآمد و تولید ملی تغییر محسوسی نکند. پس 

، این است که باید اقتصاد شوک ناپذیر باشد و اگر شوکی هم آمد انعطاف داشته باشد. کندیمتعریف 

 »داشته باشد. مؤلفه هادهاقتصادی که بخواهد اینگونه باشد، باید 
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یت دارند، مجلس در مورد کارهایی که برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی اولو گذشتهادوار  یندهنما

. وقتی هاستآنباید خیلی از کارها را با هم انجام بدهیم ولی از نظر اهمیت، مبارزه با فساد در رأس «گفت: 

که از کنترل خارج باشد  شودیم ییهابخش، سرمایه گذاری کم شده یا متوجه شودیمفساد در جامعه زیاد 

 ».شودیمآن هم به فساد اضافه  و مالیات ندهد و بتواند یک شبه ره صد ساله برود که خود

وقتی رفتار حکومت قابل پیش  مخصوصاًبرای اینکه وقتی فساد هست «وی درباره مضرات فساد گفت: 

روشن نیست، ریسک سرمایه گذاری  هایفتکلبینی نباشد و نداند کجا چه باید بدهد و کجا چه نباید بدهد، 

دشمن تولید ملی است زیرا موجب کاهش سرمایه گذاری  . فسادآیدیمو سرمایه گذاری پایین  رودیمباال 

 ».شودیمتولید  هایینههزافزایش 

وقتی شما  مثالً «رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با توضیح مثالی درخصوص فساد، گفت: 

یب درصد برای شما تصو 20 -18میلیارد تومان با نرخ  1برای تأمین سرمایه به بانک مراجعه کنید، بانک 

 ».دهندینمو به شما  دارندیممیلیون تومان آن را نگه  200، ولی کندیم

، سود دهیدیممیلیارد تومان دارید  1درواقع سودی را که شما برای «این سخنران همایش تاکید کرد: 

و قدرت رقابت خارجی  شودیمتمام  ترگرانو کاال  رودیممیلیون تومان است، درنتیجه نرخ بهره باال  800

. از آن طرف چون قیمت کندیمو تولید برای صادرات کاهش پیدا  شودیم، واردات شما کم آیدیمپایین 

 ».کنندیمشما باالست، رقیبان خارجی با قیمت بهتری جنس را داخل بازار  شدهتمام 

، خواهدیمحیط زیست رشوه مأمور م«این مثال را توسعه داد، گفت:  توانیمتوکلی با اشاره به اینکه 

 بعضاً ، روندیم، صاحب بنگاه و مشتری یک دعوایی دارند و دادگاه خواهدیممأمور شهرداری از بنگاه رشوه 

و تولید برای مصرف  کندیم. صادرات را کم شوندیمتولید سرشکن  ینههزروی  هاینا همه. خواهندیمرشوه 

 »وجود دارد. هایخارج، چون رقابت با کندیمداخلی را کم 

برای نفوذ در مجاری تصمیم  کنندیمفساد دشمن آزادی است برای اینکه فاسدان سعی «وی ادامه داد: 

و کسانی که اهل معامله هستند را در  کنندیمانتخابات پول خرج  یطهحگیری مملکت دام بکارند. در 

دنبال این است که بدهی خودش را به آن  رودیمنابکار وقتی در مجلس  یندهنماو آن  فرستندیممجلس 

 »بعد خودش را تثبیت کند. دورهسرمایه دار فاسد بازپرداخت کند و برای 

مسئولین وقتی به اشرافی گری «نماینده سابق مجلس شورای اسالمی درباره معضل اشرافی گری گفت: 

و همینطور که جلوتر  زنندیمی با حقوق متعارف زندگی کنند، دست به تخلفات مال توانندینمدچار شدند، 

. اگر به اینجا رسید و مسئولین کنندیمو از بخش خصوصی هم رشوه قبول  شوندیم تریصحر روندیم

ها در جهت منافع ثروتمندان آن هاییاستسو  کنندینمو اشرافیت طلب شدند، درد مردم را درک  گراتجمل

 ».دهدیمتغییر جهت 

ج خودش بی مواالت هست در دخل و خرج عمومی هم بی مواالت وقتی دخل و خر«وی افزود: 

هزار  550. با وجود چنین افرادی در دخل و خرج گیردیم دو برابرو از یکی  گیردینم، از یکی شودیم
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هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال نیز همین اتفاق می افتد. انحراف در تخصیص  1000میلیارد تومانی و 

 ».دهدیمو فساد در بودجه ملی رخ  کنندیممنابع ایجاد 

در دخل و  گویدیمعقل به ما «توکلی فساد را مانع حرکت عقالنی در اداره حکومت دانست و گفت: 

خرج خود باید مراعات و صرفه جویی را بکنید، در دخل و خرج خود قواعد علمی و عقلی را رعایت کنید، 

 »منافع خودشان هستند. ولی با صغری کبری چیدن مسائل در صدد حفظ

زیرا فساد ؛ شودیمبلکه از همه جا ضربه پذیر نیز  شودینماین اقتصاد نه تنها مقاوم «وی تاکید کرد: 

و موجب  کندیمو نسبت به مسئولین بدبین  کندیممروت اجتماعی را کم می کن، مردم را از دین زده 

اقتصاد مقاومتی داشته باشیم اولویت اول  خواهیمیم. به همین دلیل اگر شودیمتولید  هایینههزافزایش 

 .»مبارزه با فساد است

دستگاه «مشکالت در مبارزه با فساد گفت:  منشأرئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره 

قضایی دو وظیفه دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای قوانین و دیگری پیشگیری از جرم مجرمان است. 

ولی پیشگیری هم از  است یضرور، البته رودیمبه سمت مبارزه با مجرمین  هاذهنفساد وقتی می گوییم 

 ».باشدیموظایف دستگاه قضا 

وی با اشاره به اینکه باید در مبارزه با فساد ذهنمان را به سمت این ببریم که چه عواملی سبب فساد 

، عوامل فاسد شوندیم یزفساد خارهای یکی از عواملی که مانع تغییر ساخت«و هدف چیست، گفت:  شوندیم

 »شان در این است که قوانین فساد خیز را تقویت کنند.هستند؛ حتی سعی

به طور خاص در «توکلی درباره وجود قوانینی جهت جلوگیری از پدیده درهای چرخان در کشور گفت: 

له توجه شده است؛ أبه این مسقانون آیین دادرسی  421این زمینه قانونی نداریم ولی در جاهایی مثل ماده 

کسانی که بازرس بانک هستند به هیچ وجه نباید در بانک مذکور حساب داشته باشند. در پدیده درهای 

منافع ملت به  ینتأم، به این ترتیب که فرد در دستگاه دولتی به جای گیردیمچرخان تضاد منافع صورت 

 ».شودیم منافع شخصی خود برود که این باعث فساد ینتأمسمت 

در مواردی  متأسفانهنداریم،  عموارد قانونی در زمینه تضاد منافنه تنها در برخی » وی خاطرنشان کرد:

که برعکس است و زمینه تضاد منافع را ایجاد کرده است. مثل تصمیمی که برای  یماکردهقوانینی را تصویب 

 «.بحث درهای چرخان استد. این همان وکیل بشون توانندیمقضات بازنشسته گرفتیم که 

رئیس مرکز دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به بررسی غیر قانونی و علمیِ قانون برنامه بودجه، 

که  شدیمگفته  مثالًقوانین ثابت و دائمی را نقض کرد در حالی که  توانینمضمن قانون بودجه، »گفت: 

حال حاضر شورای نگهبان چنین مواردی را رد اجرا نخواهد شد که در  93فالن قانون دائمی در سال 

 «.کندیم
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که ممیزان مالیاتی، بتوانند پس از بازنشستگی، مشاور مالیاتی  شودیمیا قانونی تصویب » وی افزود:

به دفاتر مورد قبول سازمان انور مالیاتی کل باشد. این موارد موید درهای چرخان و  هاآنبشوند و رسیدگی 

 «تضاد منافع هستند.

دانشجویی،  یهاحرکتاین چنین «توکلی با اشاره به سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی گفت: 

)ع( می گویند که علی جان! دغدغه  مؤمنان، پیغمبر اکرم )ص( به امیر اییهتوصبسیار مثبت خواهد بود. در 

راکه داشتن دغدغه چ خوردیمو غصه مردم را داشته باش که اگر به درد مردم نخورد، به درد خودت 

 »، پاک خواهد کرد.کندینممعیشت مردم گناهانی را که نماز و روزه پاک 

تغییرات اجتماعی «داشته باشد، گفت:  تواندیمکه این همایش  ییدستاوردهاوی در پایان با اشاره به 

و بایستی این کارها به صورت مداوم انجام شود تا تاثیرات خود را بر روی  افتدینمبه صورت دفعی اتفاق 

 (1394)اقتصادی,  »مسئولین و مدیران بگذارد.

 اثرات منفی فساد اقتصادی 3-16
  فساد یفکیآثار 

 .بردین میاست، از ب یت فعاالن اقتصادیش شرط فعالیه پکرا  یت اقتصادیفساد امن .1

 شودیت میش فقر و محرومیباعث افزافساد  .2

 .شودیم ینیارآفرکار و کزه یار، انگکت، ابتین رفتن خالقیفساد باعث از ب .3

 .ندکیا متوقف میند کو اقتصاد بازار را  یراسکدمو یت به سوکفساد حر .4

 .شودیت هرج و مرج در جامعه میمکو حا یزیگرفساد باعث قانون .5

ـت از یقراردادهـا، حما یدولت )تعهـدات، اجـرا یتیمکحا ا اختالل در نقشیاهش کفساد باعث  .6

 .شودیت و...( مکیحقـوق مال

 .بردین میص بازار از بیاصالح نقا یبرا یو نظارت ینترلکفساد توان دولت را در وضع مقررات  .7

 پندارند(یجرم م یاکان قانون را شریرا مجریشود )زیت میمکمردم از حا ینیفساد باعث بدب .8

  فساد یمکآثار 

 .دهدیش میرا افزا ینه معامالت تجاریفساد هز .1

 .ندکیرا مختل م یو خارج یدرازمدت داخل یگذارهیفساد سرما .2

 .شودیدر اقتصاد م یثباتیفساد باعث ب .3

 .دهدیش میرا افزا یدر اقتصاد مل ییارآکفساد نا .4

 یدولتـ یهـایگـذارهیش سـرمای، افـزااییهسرمانه منـابع یص بهیفساد باعث برهم خوردن تخص .5

 شودیم ین هدر رفتن منابع عمومیو همچن

 )میرزاوند(شود یم یاتیمال یاهش درآمدهاکو  ینیرزمیز یهاتیش فعالیفساد باعث افزا .6
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 ضرورت مبارزه با فساد 3-17
ن یسالم است درجامعه از بـ یت اقتصادیه الزمه هر فعالکاعتماد را  یدهد، فساد مالیمطالعات نشان م

ل یتبـد یآورد؛ جامعـه را بـه جنگلـیمتفاوت به اجـرا در مـ یابرد؛ بر قانون اثر گذاشته و آن را به گونهیم

 یافتـه خـود فرمـانروایالت سـازمان کیاران با تشـکتیهم جنا یه و قدرت و گاهیه صاحبان سرماکند کیم

 .دهدیش میرا افزا یر و غنیزند و فاصله فقیمدها را در جامعه بر هم مع درآیه توزکشوند؛ شبیمطلق آن م

ن یـانگیـاهش داده، مکش و درآمـد دولـت را یرا افـزا یمعـامالت دولتـ یهـانهین هزیده همچنین پدیا

 شیـه الزمـه و پـکرا  یـت اقتصـادیلمـه امنک یکدهد. در یاهش مکرا بر هم زده و آن را  یرشـد اقتصاد

 .بردین میقانون است از ب یو اجرا یت فعاالن اقتصادیشـرط فعال

نـد و پـس از کیمـار مـیسالم جامعه را آلوده و ب یهاسلول کت که تکاست  یمانند سرطان یفساد مال

 .نـدکرا درمـان  کمهلـ یمـارین بیقادر نخواهد بود ا یاچ برنامه و نسخهیشدن آن ه یستمیگسترش و س

را هـم تحمل  یدرد یحتـ یرا مصـرف گـاه یتلخ ید داروهایجامعه با یمارین بیدرمان ا یراب کشـ بدون

ن است مبارزه با کم، در آن صورت ممینکمسامحه  یاحتمال یها و دردهاین تلخیاما اگر به خاطر ا؛ ندک

 .ل شودیبعد از مرگ سهراب تبد یداروران، به نوشیدر ا یفساد مال

 یهـایمـاریـان در مقابـل بکودکون یناسـیسکـه دولـت خـود را موظـف بـه واکن، همان طـور یبنابرا

ـج، یمناسـب و برخـورد بـا انـواع فسـاد را ینظـارت یهانظام یداند، موظف است با برقراریالعالج مصعب

ه کد. چرا نکنه یسکوا یفساد مال یماریرا در مقابل ب یران، متخصصان و همه فعاالن اقتصادیارمندان، مدک

 .تر از درمان پس از ابتال استنهیم هزکبه مراتب  یسازمصون

 یو اصـول یاشهیبه صورت ر یه با عارضه فساد مالک یتا مادام دهدیشورها نشان مکر یتجربه سا

 هاییاستو سها ه اقدامکشود، بلیتر مافتهیتر و نظام دهیچین معضل روز به روز پیبرخورد نشود، نه تنها ا

قرار گرفته و مثمر  آن یرتأثز تحت یمردم ن یالت اقتصادکرفاه جامعه و حل مش یهانهیدولت در زم یاصول

 .ثمر نخواهد بود

از بـاال و  یبانیازمند پشـتیشود و نیند درازمدت محقق میفرآ یکدر  ی، مبارزه با فساد مالکبدون ش

ـن رو، یتمـام سـطوح عارضـه مزبـور اسـت. از اـر نگـرش عـام نسـبت بـه ییتغ یوشش بـراکز ین و نییپا

ه کانجامد، بلیشه آن نمیاندن رکز به خشین یافتگیتوسعه  یشدن به مرزها یکنزد یه حتکشود یگفته م

 )میرزاوند( .دهدیر مییگر تغیل دکبه ش یلکآن را از ش

 شاه کلید مبارزه با فساد 3-18
آید تا هر عقل سلیم و انسان موحدی از نفس فساد و ارتکاب آن در جامعه بیزار است و در صدد برمی

های و علل آن را نابود کند تا این پدیده نیز از جامعه رخت بربندد. یکی از مواردی که به فراهم شدن زمینه

ین بخش در صدد آن هستیم تا با ، نبود نظارت درست است. در ااستبستر برای ایجاد و رشد فساد انجامیده 
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)دیدبان,  این عنصر را در مورد فساد بررسی کنیم. تأثیرگذاری نحوهمداقّه در موضوع نظارت و کنترل، 

1393) 

 نظارت و کنترل وابستهتعریف  3-19
بسیار نزدیکی دارد.  رابطه 1نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی

شود که یک جامعه یا یک گروه در و ابزارهایی اطالق می یرو تدابها مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه

، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و کارکردهاها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، تحقق هدف

قبل از کنترل  مرحله. مفهوم نظارت درواقع، به (1383زایی, )لک گیردخود به کار می یرفتهپذهای ارزش

شود. به این صورت که افراد با آگاهی یا احتمال شود و در آن نوعی از هشدار و تهدید یافت میاطالق می

، ورزدیمکنند و یا به انجامش مبادرت وجود یک مراقب و نگهبان از انجام ناهنجاری مورد نظر یا پرهیز می

ای ها نمونهشوند. این مجازاتها و امثال آن مواجه میاز قبیل مجازات ییاجراهاکه در صورت دوم با ضمانت 

گیرد و یا قدرتی که جامعه به آن از موارد کنترل اجتماعی هستند که یا از سوی افراد با استقالل انجام می

کند. کنترل و نظارت به عنوان گردن نهاده است به پشتیبانی والیت الهی و نمایندگی مردم، آن را اعمال می

سالم و کارآمد است. مدیران با انجام  یریتمد یو عناصر حیات یمدیر، از ارکان اصل یوظایف اصلاز  ییک

دقیق  یاز اجرا ی. آگاهکنندیمبه آنها را مشخص  یدستیاب یها، اهداف سازمان و راهیریز برنامهوظیفه 

 ین، تنها در صورتسازما یاصل یهابه هدف یدستیاب یسازمان در راستا حرکتو اطمینان به  هابرنامه

 یدارا ینظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر سازمان یدقیق و جامع برا یامکانپذیر خواهد بود که نظام

 یبردار بهره ینهبهو  مطلوبرسیدن به اهداف سازمان باید از آنها به صورت  یاست که برا یمنابع و امکانات

 (1393)دیدبان,  امکانپذیر نیست. کنترلو  نظارتوجود  یهساامر جز در  یناکند و 
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 انواع نظارت 3-19-1

که با نگاه غربی و مدرن به جهان سیاست  در نظر بعضی از افراد و به اصطالح کارشناسان سیاسی

نگرند، سیاست و فرهنگ ما برای پیشرفت، ناچار است در میان سیل تمدن غربی غرق شود. این می

کم است و یا منتج از نگاه  مطالعههایی که یا ناشی از سازیو ساده انگارنهارزیابی سادهروشنفکران با 

 یبراللهای غربی، با ایدئولوژی های نادرست، به توجیه نظری نظامآمارهای غلط و مقایسه ارائهیکسونگرانه، با 

کشند. از یانش، به چالش میدموکراتیک، روی آورده و نظام اسالمی را به خاطر عملکرد نادرست برخی متصد

آوردن از برخورد با مفسدین در غرب و ها در غرب است و با شاهد مثال این موضوعات نوع نظارت جمله

الواقع با نگاهی به رویکرد اسالمی خواهیم دید ورزند. فیهای تخریبی مبادرت میزده، به مقایسهشرقِ غرب

تر از غرب است، در زیر ها در اسالم به مراتب بیشتر و محکمناجراهای درپی آها و ضمانتکه انواع نظارت

 .گیرد را نشان دهیممورد توجه قرار می یاسالم جامعههایی که در سعی شده، برخی از انواع نظارت

، نظارت کامل، دقیق و مداوم بر اعمال و رفتار و نیات یثابت اله یهااز سنت ییک نظارت الهی: .1

بر تمام اعمال، گفتار و نیات  یقاًدقآنهاست. خداوند متعال در این دنیا،  یو ارزیاب یها و بازرسانسان

 یهمین نظارت دقیق و کامل است که در روز قیامت، همه کارها یها نظارت دارد و بر مبناانسان

 ها تعیینهر یک از آن یو پاداش و کیفر مناسب را برا دهدیمو سنجش قرار  یانسان را مورد ارزیاب

کارها و حرکات انسان تحت نظر خدا بوده و خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر  همه. کندیم

بدن  یو شاهد بر اعمال، رفتار و نیات انسان است خداوند متعال، پیامبران و امامان، فرشتگان، اعضا

این بزرگترین نظر و  . البته،اندشده یها معرفانسان و زمین نیز به عنوان ناظر و شاهد اعمال انسان

گر افکار و رفتار و کردار انسان است که در خلوت و جلوت، مانع تعدی انسان از حدود خود کنترل

 .شود که منشائی الهی و معنوی داردمی

استخراج کرد، نظارت  توانیم یکه از منابع دین یدیگر از انواع نظارت و کنترل ییک خود کنترلی: .2

کنترل  یاست. در این نوع از کنترل و نظارت که بر جنبه درون« یکنترلد خو»یا به اصطالح،  یدرون

. نمایندیمو آن را کنترل  کنندیمتاکید دارد، افراد و کارکنان سازمان بر عملکرد خود نظارت 

خود باشند و  یناظر بر کارها ینیروی یکه افراد در درون خود دارا یابدیمتحقق  یزمان یخودکنترل

از هرگونه عیب و نقص و فساد  یو صادقانه و عار یمراقبت کنند که کارها و وظایف خود را به درست

بهترین و کارآمدترین  ی، خود کنترلیانجام دهند. شاید بتوان گفت که در مقایسه با نظارت بیرون

جاد و تقویت گردد، کنترل عملکرد افراد است و اگر این مکانیزم در سازمان ای یمکانیزم برا

 یزیرا نظارت و کنترل؛ خواهد داشت یبیرون یهابه مراتب بهتر و مؤثرتر از نظارت و کنترل یکارکرد

جامع و دقیق خواهد بود که این افراد  یدر صورت شودیمها اعمال که از بیرون بر افراد و عملکرد آن

مانده و در  یکه از دید ناظران مخف یددر غیر این صورت، موار ؛ واز درون نیز بر خود نظارت کنند

و انحرافات  گیردینمقرار  یمورد نظارت و ارزیاب گاهیچهباشد،  شدهغفلتاز آن  یحیطه نظارت بیرون

کاری و یا عدم خیانت در کارکردن از مواردی آن اصالح نخواهد شد. وجدان یاحتمال یفسادهاو 
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از  یار آن نسبت مستقیمی با ایمان فرد دارد. یکاست که در اسالم به آن سفارش شده است که مقد

افراد دارد، اعتقاد به قیامت است. اعتقاد به معاد و باور  یدر خود کنترل یکه نقش مؤثر یهایارزش

قرار خواهد گرفت،  یاعادالنهدقیق و  یمورد حسابرس یبه اینکه همه اعمال ریز و درشت انسان روز

 .انسان به نظارت بر عملکرد خویشتن استواداشتن  یبرا یپشتوانه نیرومند

اسالم، مسئله کنترل بر سازمان و عملکرد کارکنان آن، تنها در  یدر سیستم نظارت نظارت همگانی: .3

 ی، بلکه کلیه اعضاشودینمها خالصه چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسئوالن سازمان

عملکرد مدیران و مسئوالن  یبر عملکرد دیگر اعضاء حت یجامعه موظفند بر اساس یک وظیفه شرع

برخوردار است و در  اییژهواز اهمیت و جایگاه  یآن نظارت داشته باشند. این کنترل و نظارت همگان

از منکر( در  ی)امر به معروف و نه یبر آن شده است. نظارت همگان یتاکید فراوان یدین یهاآموزه

و  یاست و در صورت وجود کنترل عموم یعه کوچک، صادق و جارسازمان نیز به عنوان یک جام

عملکرد یکدیگر، نقاط قوت  بهنسبتسازمان  یدر آن و احساس مسئولیت همه اعضا ینظارت همگان

ها و از بین بردن جبران ضعف یبرا تواندیمو سازمان  شودیمو ضعف سازمان و کارکنان آن روشن 

 .دکن یزیربرنامهخود  یهانارسایی

 :شودنظارت سازمانی به دو شعبه تقسیم می نظارت سازمانی: .4

و آشکار آن است که عملیات نظارت و کنترل  ینظارت علنی و آشکار: منظور از نظارت علن .أ

آن به صورت آشکار صورت گیرد و افراد و  یهابرنامه یبر عملکرد کارکنان سازمان یا اجرا

، از انجام آن آگاه و شودیمها کنترل آن یکه عملکرد یا برنامه در دست اجرا یکارکنان

الف: نظارت به وسیله شخص مدیر انجام شود.   گیرد:به دو روش انجام می ؛ کهمطلع باشند

واحدها و عملکرد همه  یمدیر سازمان بدون واسطه و به صورت مستقیم بر کار تمام

آن را  توانیمیمدر حال اجرا را کنترل نماید که  یهانامهبرکارکنان سازمان نظارت کند و 

نظارت به وسیله عوامل مختلف انجام شود و   نظارت مستقیم و بدون واسطه بنامیم. ب:

یا  کندیمرا انتخاب  یوارد این کار نشود، بلکه مدیر سازمان افراد یماًمستقمدیر خودش 

در حال اجرا  یهابرنامهمختلف سازمان و  یهاتا بر بخش کندیم مأموررا  یواحد مخصوص

مختلف نظارت و کنترل داشته باشند و نتیجه کنترل  یهاو نیز بر عملکرد کارکنان قسمت

 همانگونهنامیم. و نظارت خود را در اختیار مدیر قرار دهندکه آن را نظارت غیرمستقیم می

دهی ی سرکشی و گزارشمخصوص برا ینمأمور)ع( استفاده از  یرالمؤمنینام یرهسکه در 

 .شوددیده می

و  کندیم یرا در سازمان ضرور یو سر یکنترل و نظارت مخفی: آنچه وجود نظارت مخف .ب

، آن است که اگر نظارت بر عملکرد کارکنان همواره به صورت سازدیماهمیت آن را نمایان 

که  یانجام شود، از دقت و صحت الزم برخوردار نخواهد بود زیرا هنگام یآشکار و علن

که قرار است عملکرد آنها مورد  ی، کسانشودیمانجام  یو رسم یکنترل به صورت علن
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بخواهند ناظر و بازرس را فریب  یقرار گیرد، ممکن است تظاهر کنند و با ظاهرساز یبررس

 نمایدیمدر ساختار حکومت جهت نظارت ضروری دهند. در اینجاست که استفاده از عیون 

 (1390)محمدی , 

 

 چند راهکار دیگر برای کاهش فساد اداری و اقتصادی 2-19-3

که  مشترک یهاارزشاز باورها و  یامجموعهفرهنگ سازمانی در قالب  :اصالح فرهنگ سازمانی .1

برای دستیابی به  یاسرچشمهعنوان به تواندیم، گذاردیماعضا و سازمان اثر  هاییشهاندبر رفتار و 

شمار آید. فرهنگ سازمانی فساد اداری است به کنندهیجترومحیط سالم اداری یا فضایی که 

مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را  یهاارزشمفروضات، باورها و  مجموعه

. فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای سازدیمتمایز دیگر م یهاسازمانمشخص و سازمان را از 

از قابلیت باالیی برای پیشگیری از بروز  تواندیماساسی که از آن برخوردار است، با تأثیر بر کارکنان، 

 .فساد اداری برخوردار باشد

های دولتی از جمله اصالح و بهبود تشکیالت اعمال اصالحات در سازمان :اصالح ساختار اداری .2

ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت ها، بهبود نظام بودجهسازمان

 .تواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر باشدالکترونیک و اقداماتی از این قبیل می

از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در  :اصالح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد .3

شده در درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائهحقوق و مزایای کارکنان کم یمترممختلفسطوح 

 .خالی از فساد اداری باشد جامعهترین و مفیدترین گام به سوی داشتن مبارزه با فساد مهم

جرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان ا :ایجاد جریان آزاد اطالعات .4

افشای فسادهای مالی و اقتصادی  ینهزمهای موجود در آن محدودیتاطالعات است که مستلزم 

 .ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطالعات دسترسی داشته باشندگونهبرداشته شود؛ به

وزارت اطالعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری

سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری

دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی
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سازی واقعی دولت و افزایش حرکت در جهت کوچک :سازی و کارآمدسازی دولتکوچک .5

های نوین مدیریتی، خصوصی و استفاده از فناوری ها به بخشکارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت

های غیرحاکمیتی به بخش آفرینی است. واگذاری فعالیتهای اصلی سالمتیکی از محرک

های الکترونیکی چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم رابطهغیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و 

های تأمین و تأسیس مدنی و رفع محدودیت جامعه توسعهاز طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، 

گویی دهی و پاسخها به اطالعات و گزارشو دسترسی آن ( هانهاد )سمنهای مردمو فعالیت سازمان

ترین ابتکاراتی است که در اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهم یهادستگاهمنظم 

 (1393)تسنیم,  .این راستا قابل انجام است

 مروری بر نهادهای مبارزه با فساد در دیگر کشورها 3-20
ترین موضوعات حاکمیتی مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورها به یکی از مهم

فی را به های بومی و داخلی خود اقدامات مختلتبدیل گشته است. کشورهای مختلف با استفاده از ظرفیت

 (1392)حقوقی,  اند.منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده

 نهاد ضدفساد در مالزی 1-20-3

و با همکاری سه مرجع دیگر بنیان نهاده شده است. نهاد اختیار  1967نهاد ضدفساد در مالزی در سال 

دارد. در گذشته، کارکنان آن را نیروهای انتقالی پلیس گیری و تعقیب جرائم فساد را تحقیق، بازجویی، دست

ها عالوه بر حقوق بخش دولتی، به کند. آندادند، اما اکنون در مقام نهاد مستقل نیرو جذب میتشکیل می

کنند. این نهاد شش شعبه دارد: تعقیب، تحقیق، اطالعات، العاده نیز دریافت میعنوان تشویقی فوق

 پرستی.پیشگیری، آموزش و سر

 کارکردهای اصلی این نهاد عبارت است از:

 تحقیق و تعقیب جرائم فساد، .1

 کنی فساد در خدمات دولتی،پیشگیری و ریشه .2

 تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری. .3

 1971مصوب  222و فرمان شماره  19611الزم به ذکر است فساد در قانون پیشگیری از فساد مصوب 

تعریف شده و شامل ارتشا، ادعای نادرست و استفاده از سمت یا اداره دولتی برای منافع مالی یا غیرمالی 

کند، اما پلیس به دیگر ادعاهای های نادرست را این نهاد رسیدگی میشود. ادعاهای مربوط به هزینهمی

 کند.متقلبانه رسیدگی می

دهد و به دنبال پیشگیری از فساد است. در سال اول فعالیت ار میاین نهاد مجرمان را تحت تعقیب قر

 خود، بسیاری از مردم را به دلیل پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری تحت تحقیق قرار داد.

                                                      
1 Prevention of Corruption Act, 1961. 
2 Ordinance 22. 
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گونه اقدامات های پیشگیری برای تشویق مردم به گزارش ایننه شدن برنامهیپس از آن، به دنبال نهاد

نی از کارکنان نظام اداری دستگیر شدند. با اینکه عمده اقدامات این نهاد متوجه کارکنان فاسد، تعداد روزافزو

تحقیق از وزرا نیز پرداخته، بازیکن فوتبالی که در نتیجه مسابقه تقلب کرده را  اما بهخدمات دولتی است، 

داشتند، ی خود برمیهایی که در قبال موافقت با وام بانکی درصدی را برامسئول شناخته و مدیران بانک

جلسه دادگاه برگزار شد. برای جلب همکاری عمومی و  150، 1994محکوم کرده است. طی آگوست 

های ویدئویی تبلیغاتی تهیه شد. همچنین، این هایی که متمایل به ارتکاب فساد بودند، برنامهبازداشتن آن

 (1392)حقوقی,  دهد.ا کاهش میهای فساد رای را توصیه کرده که فرصتهای مدیریتینهاد شیوه

 اهم اقدامات نهاد 

 از: اندعبارت اقداماتاین 

 های اطالعاتی و تحقیق در خصوص موارد فساد،اجرای فعالیت .1

 های عمومی،رسانیهای تلویزیونی ضدفساد و دیگر اطالعهای تبلیغاتی، آموزشی، برنامهتولید برنامه .2

 مجرمان،تعقیب  .3

 مطالعه نقاط ضعف مدیریت دولتی .4

 شوند.انگیز محسوب میاجرای اقداماتی که در کنترل فساد شگفت .5

این نهاد موارد تعارض منافع، اخاذی، ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار 

ی عمومی برای . فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات، مدیریت و آموزش و جلب پشتیباندهدیم

از  اندعبارتنهاد واگذار شده است. این موارد  عهدهها به شود. افزایش میزان مسئولیتمبارزه با فساد می

، کد اخالقیات برای 1993تصویب مقررات رفتاری بازنگری شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال 

شد  یستأس 1996جدید نهاد در سال  شاخه. های مذهبیو همکاری بیشتر با سازمان 1994قضات در سال 

، 1997های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل تا نسبت به فساد در شرکت

دولت راهبرد سه جانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و 

فساد بهبود  ینقوانها را از طریق اقداماتی چون تدوین مجدد اش را توسعه دهد و ضمانت اجراتبلیغاتی

دار شد و بدین ، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهده2000تا  1999های بخشد. در سال

 (1392)حقوقی,  منظور نیروی بیشتری را جذب کرد.

 اقتصادیژاپن، نمونه جالب از مبارزه با فساد  3-20-2

از  یکیمناسب،  یل ساختارها و نهادهایشور و هم به دلکن یل فرهنگ خاص مردم ایژاپن هم به دل

 .شودیمو مبارزه با فساد شناخته  یریشگیشورها از نظر پک ینترموفق

 1979در سال  یمختلف اجتماع یهاوشش گروهکبا تالش و « اطالعات یقانون آزاد»شور، کن یدر ا

ش، یستم پایدر خدمت س یو نظارت مردم هاگزارشآن  ید و طیب رسیبه تصو 1990دهه مطرح شد و در 

 .و مبارزه با فساد قرار گرفته است یریشگیپ
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)موسوم به  یمردم یهات دادستانیو مقابله با فساد، فعال یریشگیپ یبرا هایژاپنات یگر تجربیاز د

شور فعال هستند و اجازه دارند به کدر نقاط مختلف  ییقضا -یمردم ین نهادهای( است. اآمبودزمان

م کار حکه مقامات خطایعل یو حت یدگیح مقامات، رسیدرباره تخلفات مشخص و صر یمردم یهاگزارش

 .نندکصادر 

، یتوسط بخش خصوص یومتکاز مقامات ح یرقانونیغ ییرایر پذینظ ییهاپروندهبه  یمحل یهان دادستانیا

بان کو با اثبات تخلف، مرت کنندیم یدگیرس یدولت یهادستگاها عقد قرارداد در یاستخدام  یبرا یباز یپارت

 (1389)الف,  .دهندیمت اعمال مجازات قرار یو درنها ییقضا یریگیرا مورد پ

ژاپن در بین حدود  دهدنشان می« المللیشفافیت بین»های اخیر توسط موسسه آمار ارائه شده در سال

باشد. گر چه بر اساس آمار های مالی را دارا میاز لحاظ کشف و گزارش رسوایی 14کشور جهان رتبه  200

کنند. طور فکر نمیباشد، لکن مردم ژاپن اینژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد می

های دولت و احزاب در جهت مبارزه با فساد که تالشدرصد( بر این باورند  57ژاپن )بیش از نیمی از مردم 

درصد( کاهش فساد مالی در چند سال اخیر را احساس  46ها )مالی، کافی نیست و کمتر از نیمی از آن

های سیاسی های اخیر کشف فساد شخصیتدر سال کهدلیل نیست؛ چرا اند. این نگاه مردم ژاپن بیکرده

حتی، دامان  کهچنان ریشه دوانیده است تبدیل شده است. این فساد آنژاپن به خبر روزانه این کشور 

ترین حزب ، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به عنوان بزرگ«ایچیرو اوزاوا»و « یوشی هیکو نودا»وزیر نخست

 .مخالف دولت را نیز به خود آلوده کرده است

 شودیمبه حدی با شماتت روبه رو  علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی

که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و عالوه بر استعفا 

 .از موارد، خودکشی آخرین چاره برای فرار از رسوایی بوده است یاپارهدر 

  میالدی، خودکشی وزیر کشاورزی ژاپن: توشیکاتسو ماتسوکا قرار بود در ارتباط با دو  2007می

سیاسی توضیحاتی را به پارلمان این کشور ارائه دهد. وزیر کشاورزی ژاپن  –مورد رسوایی مالی 

است. وی  گرفتهیمیک دفتر کار که مجانی بوده، پول  هایینههزمتهم شده بود که از دولت بابت 

همچنین متهم بود از تاجری که رسوایی مالی داشته، کمک نقدی دریافت کرده است؛ احزاب 

 .مخالف دولت در ژاپن خواستار استعفای آقای ماتسوکا شده بودند

که  وزیر کشاورزی ژاپن در آن دوران با اتهام فساد مالی مواجه بود چون برای یک دفتر کار

هزار دالر هزینه دریافت کرده  230است، بالغ بر  شدهیمپرداخت  آن توسط دولت هایینههزهمه 

بود. وی همچنین از یک تاجر ژاپنی که به خاطر تخلفات مالی تحت پیگرد قانونی بوده، کمک مالی 

 .دریافت کرده بوده است

  که های خبری ژاپن اعالم کردند : رسانه2014استعفای وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات مالی در

وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور به علت اتهامات مربوط به سوء استفاده از منابع مالی سیاسی 
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ساله دختر نخست وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت  40استعفا داد. خانم یوکو اوبوچی، 

 .این کشور بود

 شیمبون کوبه گزارش داده  ندامت و گریه سیاستمدار ژاپنی: این اتفاق پس از آن است که روزنامه

عمومی استفاده کرده و سال گذشته یکصد و شش بار به  هایینههزبود این نماینده پارلمان از محل 

جه پارلمان دآب گرم رفته بود. گرچه چنین بازدیدهایی غیرقانونی نبوده و به اداره بو یهاچشمه

بود. به همین علت بسیاری از نونومورا گزارش شده بود، اما هزینه آن بالغ بر سیصد هزار دالر شده 

 .خواسته بودند در این خصوص توضیح دهد

خود از جمله هزینه مسافرت پانصد هزار ین معادل پنج هزار  هایینههزنمایندگان هر ماه برای 

. ریوتارو نونومورای چهل و هفت ساله که نماینده پارلمان از منطقه هیوگو بود، کنندیمدالر دریافت 

 .گریه کرد و از شدت شرمساری بر روی میز کوبید هایندوربطر رسوایی به بار آمده در مقابل به خا

  استعفای وزیرخارجه ژاپن به دلیل گرفتن رشوه: زیر امور خارجه ژاپن به خاطر 1389اسفند ،

ل هارا اعتراف کرد که مبلغی معاددریافت یک هدیه بسیار کم ارزش از یک خارجی، استعفا داد. مائه

. این درحالی دهدیمدریافت کرده و به همین خاطر از سمت خود استعفا  یاکرهیورو از یک  450

از واریز شدن این مبلغ به حسابش توسط این تبعه کره جنوبی خبر  اصالً است که او تاکید کرده 

 .نداشته است

کن ژاپن است و هارا جمعه اعتراف کرده بود از یک تبعه کره جنوبی که از مدتها پیش سامائه

یورو( به عنوان هدیه دریافت کرده است. وی  450هزار ین )معادل  50در کیوتو رستوران دارد 

شناسد این مبلغ را به حسابش واریز افزود در جریان نبوده که این زن که او را از زمان کودکی می

ون شدند. بر اساس کرده است اما مخالفان محافظه کار خواستار کناره گیری وی به علت نقض قان

 (1392)حقوقی, ها هدیه دریافت کند. قانون ژاپن هیچ عضوی از دولت حق ندارد از خارجی

 مجازات فساد اقتصادی در کشورهای دیگر 3-21
مختلفی وجود دارد و این  یهانسبتفساد اداری، اقتصادی و دولتی در کشورهای مختلف جهان به 

اما درصد فساد در کشورهای جهان متفاوت است. در برخی ؛ امری نیست که مختص کشورهای خاصی باشد

ها با توجه به نوع اقتصاد )دولتی، خصوصی، بازار آزاد یا کمونیستی، رانتیری(، قوانین قضایی و اداری و از آن

. به هر حال بررسی این موضوع شودیمفساد کم و زیاد  فرهنگی، میزان -نیز ساختارهای روابط اجتماعی

و  هایوهشجهانی است و مبارزه با آن نیز در سطح دنیا و به فراخور کشورها، با  اییدهپد، فساد، دهدیمنشان 

 (1394)عدالت,  .شودیممتنوعی دنبال  یهامجازات

 آسیا و افریقا 

باشد: بازگرداندن  هامجازاتکیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این  در یک نگاه کلی،

اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب ؛ مبلغ اختالس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام
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تی اعدام را ها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حعمومی عالوه بر این

 ممکن است در پی داشته باشد.

در این بخش قصد داریم مجازات فساد اقتصادی )به ویژه برای مدیران دولتی( را در قوانین چند کشور 

آسیایی و آفریقایی بررسی کنیم؛ کشورهایی که از جهات مختلف، بیش از اروپاییان به ما شبیه هستند. البته 

شود. حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی معنا نیست که تمام آن اجرا می ذکر قوانین این کشورها به این

. مثالً شکیر شایک و جکی سِلِبی در آفریقای جنوبی به شودیم، اما به دالیلی آزاد شودیممتهم و محکوم 

پزشکی و درمانی به صورت مشروط آزاد  یهابهانهسال زندان محکوم شدند، اما پس از چند ماه به  15

در زندان با بسیاری از مفسدان قَدرقدرت به نرمی و عطوفت  کمدست. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، شدند

. جالب اینجاست که بسیاری از شوندیمو باامکانات بیشتر منتقل  ترخلوت ییهازندانیا به  شودیمرفتار 

 (1393)مشرق,  برخوردار شوند.( جمهوریسرئمفسدان ممکن است از عفو باالترین مقام کشور )معموالً 

 چین 

چون هم تعداد  کنندیمچین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده 

سالیانه در این کشور )که البته به جمعیتش هم  یهااعدامجرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد 

. یکی از این شودیمجرم غیرخشن با اعدام مواجه  31نوع از جرائم خشن و  24است.  نظیریب( ددگریبرم

میلیون ریال( است، البته به شرطی که  430هزار یوان )معادل حدود  100جرائم غیرخشن، اختالس بیش از 

دام را به تعویق دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند و همچنین اع

ژو، رئیس اداره نیاندازد. موارد اخیر در زمینه فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگ

و نائب رئیس کنگره بوده است. دو روش اعدام در چین،  آهنراه، وزیر سابق ینگکچانگغذا و دارو، دادستانِ 

 تیرباران و تزریق است.

ت سنگینی علت رشد فساد مالی در چین، عدم کنترل و نظارت بر قدرت، کمبود با وجود چنین مجازا

دموکراتیک و ضعف در آزادی بیان است. این همه اعدام هم نه این گونه است که به صورت  یهاانتخاب

یک ظاهرنمایی مکارانه برای حذف  هادادگاهعادالنه برای هر متخلفی به اجرا درآید. بلکه این محاکمات و 

خالفان سیاسیِ حزب حاکم کمونیست است. در چنین شرایطی تنها مدیران شفافی که ارتباطی با باند م

تا فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی چین برای مردم مکشوف نشود.  شوندیمحاکم ندارند، قربانی 

ستم قضایی در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سی

 (1393)مشرق,  است.سیاسی موجب گسترش فسادشده یهااعدامغیرمستقل و 

 ویتنام 

بانک »ساله  57در یک سال اخیر چندین بانکدار ویتنامی به اعدام محکوم شدند. یک نمونه آن، مدیر 

میلیون  25میلیون دالر وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که  89بود که « توسعه ویتنام
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دی جانش را پای جیبش میال 2013دونگ که او نیز در دسامبر چیدالر کالهبرداری کرده بود؛ یا دونگ

 گذاشت و رفت.

از تزریق استفاده کنند اما اتحادیه اروپا مخالفت کرد.  خواستندیمروش اعدام در ویتنام، تیرباران است. 

مورد آن مربوط به فساد اقتصادی  5که  کنندیمنوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران  29امروزه برای 

بانکدار  12میالدی،  2006تا  2003تر یعنی از سال قاچاق، جعل و ارتشا. پیشاست: کالهبرداری، اختالس، 

 (1393)مشرق,  در ویتنام اعدام شدند.

 هند 

تا دوسال حبس کشیده یا غرامت  اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد

سال  7تا  ما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کندا؛ و یا هر دو پردازدیمآن را 

حبس را عالوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی 

شده باشد، در این صورت وی عالوه بر پرداخت  ییشوپولباشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختالس و یا 

 (1393)مشرق, جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود. 

 سنگاپور 

عالوه بر بازگردادن مبلغ اختالس،  یهزاردالر 100مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 

. مدیر انجامدیمسال نیز به طول  7سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا  5حداکثر 

و یا بالکل  شودیممفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع شده، از درجه و رده وی کاسته 

 (1393)مشرق,  .شودیماز مشاغل دولتی منفصل 

 آفریقای جنوبی 

میالدی مصوب کرده است که فرد متخلف را  2004و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب  گیرییشپقانون 

مبلغ کالهبرداری را باید به عنوان غرامت  برابرِسهبه حبس ابد محکوم کرد، عالوه بر اینکه تا  توانیم

نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول،  1997ه قانون کیفری مصوب پرداخت نماید. طرح اصالحی

سال باید زندان  15تا  میلیون ریال( تخلف داشته باشد 150هزار رَند )حدود یک میلیارد و  500بیش از 

میلیون ریال( کالهبرداری کرده  230هزار رَند )حدود  100بکشد. همچنین است اگر شریک وی بیش از 

 هزار رشوه بگیرد. 10اینکه یک افسر و مقام قضایی بیش از  باشد و یا

در آفریقای جنوبی اعالم کرده است که در یازده ماه نخست فعالیت « دیدبان اختالس»سازمان مستقل 

مورد شکایت از اختالس و ارتشا دریافت کرده است و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این  1227خود، 

و ... شکایت مردم رادریافت کرده و نتیجه  بوکیسفیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، سازمان از طریق ایم

مربوط به ادارات استانی و  %32، هایشهرداراز شکایات مربوط به  %34. رساندیمپیگیری را به اطالع آنان 

 (1393)مشرق, مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.  16%
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 کنیا 

از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختالسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ  48ماده 

سال به زندان بیاندازد، عالوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان  10میلیون ریال( جریمه کرده و تا  300)حدود 

ائه شد که در شرایطی اختالس از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری طرحی در مجلس این کشور ار

: مجازات باید با آوردیمبرای طرح خود دو دلیل  آتاکانگ. کندیممجازات اعدام را برای اختالسگر تجویز 

شایع  چنینیناجرمی که به اموال عمومی صدمه زده متناسب باشد؛ مجازات باید بتواند برای جرمی که 

د کنیا که در حال توسعه هستند، نباید نسبت به فساد است، بازدارنده باشد. وی معتقد است کشورهایی مانن

 اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند.

، این همه افتضاح اقتصادی در کردیمفعلی کفایت  یهامجازات. اگر گویدیمکانگ آتا از جهتی درست 

برای  تاپبلمیلیارد ریال( اختالس در مناقصه خرید  360میلیارد شیلینگ )حدود  1,2: دادینمکنیا رخ 

میلیارد ریال( اختالس در حراج  510میلیارد شیلینگ )حدود  1,7مدارس توسط شرکت ارتباطات زیتون، 

میلیارد ریال( توسط یک شرکت  18میلیون شیلینگی )حدود  60سفارت کنیا در توکیو و کالهبرداری 

یون ریال( برای اقتصاد کنیا تریل 8میلیارد شیلینگ )بیش از  27 کمدستلیزینگ که طبق برآورد گلدنبرگ 

کردن اما خُب همه فسادها نیز با سخت؛ ضرر داشت، تنها سه نمونه از این مفاسد اقتصادی در دهه اخیر است

 (1393)مشرق, شود. مجازات، حل نمی

 نهادهای نظارتی در ایران 3-22
از آن متأثر از نظـام چنـد صـد  یه بخشکاست  یارآمدکنا یران وارث نظام اداریا یاسالم یجمهور

 .است یلیبعد از انقالب و جنگ تحم یهار سالیناپذط اجتنابیگر آن معلول شرایو بخش د یسـاله سلطنت

 یداخل یهانزاعـر یمختلـف نظـام را درگ یبه انحا یو خارج یدشمنان داخل یانقالب اسالم یروزیپس از پ

 یاسالم یرا از نظـام نوپـا یه و فرصت هرگونه اصالح سـاختار فاسـد ادارردکهشت ساله  یلیو جنگ تحم

 گرفتند.

پـس از جنـگ و لـزوم سـرعت  یط اقتصـادی، شـرایو آغـاز دوره سـازندگ یلـیـان جنـگ تحمیبـا پا

 ـده ویچین پیگـر وجـود قـوانید یسو و از سو یکجنگ از  یهارانهیم ویشور و ترمک یاقتصاد یدر بازساز

از مقررات  یده گرفتن برخین و نادیران را وادار به دور زدن قوانیو مد چار مسئوالنر، به نایدست و پاگ

، به یبازساز یهاتیدن به فعالین و مقررات با هدف سرعت بخشیبه قوان یتوجهیب یعنین امر یرد؛ و اکیم

ـن نـوع عمـل بـه یا یار گرفت؛ به عبـارتز قریگذارن نظام ناستیرش سیر مورد پذیناپذاجتناب یصورت امر

ـت یج و با گسـترش فرهنـگ عـدم رعایشد. به تدریم یشور تلقکچرخ زنگ زده اقتصاد  یارکمنزله روغن

 یافـت و نـوعیـن فرهنـگ رواج یافتادند و متأسفانه ا ین منافع شخصیر تأمکبه ف یان و مقررات، عدهیقوان

ـه باعـث فـراهم یـن نـوع روحیـرد. اکـدا یوع پین مسـئوالن شـیبـ یگریو اشراف ییگراه تجملیروح

 سوء استفاده و بروز فساد در جامعه شد. یهانهیآمـدن زم
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نتـرل و ک، فقدان نظام یرد نظام ادارکدر نظارت بر عمل ینظارت یهادستگاه یارآمدکها، نان سالیدر ا

ش ازحـد ی، دخالـت بـیفرسوده ادار یساختارها یارآمدک، نان و مقرراتیردها، ابهام در قوانکعمل یابیارز

ه به کخاص ـ یاعده یابیرها، فرصت دستیجاد انحصارات همراه با سوء تدبیو ا 1یدولت در امور اقتصاد

 الن و به تبع آن گسترش فساد فراهم آورد.ک یهابودندـ را به ثروت یکقدرت نزد یهاانونک

ـه ک یه روز به روز بدتر شده به طورکافته، بلیمزبور نه تنها بهبود نت یه وضعکدهد یشواهد نشان م

 2شوند.ین دام افتاده و به انواع فساد آلوده میاز مردم در ا یشتریامروزه جمع ب

شور رسماً به بهانه کرتبه  یران عالیاز مد یبرخ یه حتکامروزه، دامنه فساد چنان گسترده شده است 

ـت یبه شدت از آنها حما یران متخلف هستند و حتیاستار عدم برخورد با مدط خود، خویشبرد امور محیپ

انـد ید اهم و مهم را در نظـر گرفـت مـدعیبا یه در بحث فساد مالکنیان ایز با بیگر نید ینند. برخکیم

 کـیگـران ـ اگـر توسـط یـ به خصوص با هـدف رسـاندن نفـع بـه د یا تبانیون تومان اختالس یلیچنـد م

 )میرزاوند( .ندارد یالکرد، اشیرتبه صورت گیر عالیمـد

 نظارت ایشان عملکرد بر که هستند ایخارجی و داخلی نظارتی نهادهای دارای کشور قوای از یک هر

 هایناکارآمدی و ایرادات از یکی و است آمده پایین در آنچه از بیشتر بسیار نهادها این تعداد هرچند کند.می

 است. چنین این موارد اهم اما باشد تواندمی مورد همین نیز نظارتی

 قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران یهااهرم 3-23
 متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی تعبیه شده است: یهااهرم در ایران

را مسئول نظارت مستمر بر حساب در هر اداره و ارگان قانون محاسبات عمومی که شخص ذی .1

 رعایت قوانین در دخل و خرج آن نهاد کرده است

 نظارت پیشگیرانه مجلس بر دخل و خرج دولت با تنظیم قانون برنامه و بودجه .2

نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور )از ادارات تابعه مجلس شورای اسالمی( بر رعایت قانون  .3

 هاارگانبودجه در تمام 

 با استفاده از حق تحقق و تفحص هاارگانس بر تمام نظارت پسینی مجل .4

حکومتی بر اساس  یهاارگاننظارت پسینی قوه قضائیه )به ویژه از طریق دادستان کشور( بر تمام  .5

 قانون مجازات اسالمی

حکومتی از طریق سازمان  یهاارگاننظارت پیشینی و پسینی قوه قضائیه بر رعایت قوانین در همه  .6

 بازرسی کل کشور

 هاارگاننظارت مستمر وزارت اطالعات بر همه  .7

                                                      
 .ردکیه میو اداره اقتصاد جنگ، آن زمان لزوم دخالت دولت را در اقتصاد توج یلیتحمه بروز جنگ کر است کان ذیشا 1
 90رد و یگیدرصد افراد خاص قرار م 10ار تنها یدرصد ثروت جامعه در اخت 90ه در حال حاضر کدهد یها نشان میبررس 2

 .شور استکانگر عمق فاجعه و فساد در ین بیه اکبرند یبهره میدرصد ثروت عموم 10درصد جامعه تنها از 
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 هاارگانرسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسالمی به شکایات مردمی در مورد  .8

مشکالت زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه  تواندیممتنوع  یهانظارت ینادر اولین نگاه، 

، شورای عالی نظارت و بازرسی 1386رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال 

مختلف  یهاکانالرا با هم هماهنگ کند. از طرف دیگر، این  هانظارتقوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این 

متعددی در اطراف مفسد کار گذاشته شده  هاییندوربشود زیرا  ترسختبروز فساد هم  شودیمموجب 

 است.

به تصویب مجلس  64که در سال  «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری»قانون 

اگر چه ارقام  شمسی اصالح و تأیید نهایی شد، 1367رسید و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

ها و نهادهای اما به هر حال برای مسئول کالهبردار در هر یک از ارگان مالی آن متناسب با زمان ما نیست،

 10تا  5ای شامل از یک میلیون ریال رشوه گرفته باشد نسخهدولتی و انقالبی )مدیر کل به باال( که بیش 

ضربه شالق پیچیده است. اگر  74دائم از خدمات دولتی، جریمه مالی معادل رشوه و تا  انفصال سال حبس،

ماه تا سه سال از خدمات  6تر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از گیر در طرازی پایینرشوه

کند، یعنی حبس تر میافراد را سنگین مجازاتای برای کالهبرداری شود. تشکیل شبکهمنفصل میدولتی 

مجازات  االرض باشد،سال تا ابد تعیین شده است. حتی اگر تشکیل این شبکه مصداق فساد فی 15آنها از 

 آنها طبق احکام اسالم، اعدام است.

ید شد( در مواد متعددی به تعیین مکافات فساد تجد 1392قانون مجازات اسالمی نیز )که در سال 

 اقتصادی پرداخته است:

متناسب با جرم شخص حقوقی، وی را عالوه بر مجازات اصلی که در  کندیمدادگاه را مجاز  20ماده 

 :تکمیلی زیر نیز محکوم نماید یهامجازتآمده است، به یک تا دو مورد از  286ماده 

 انحالل شخص حقوقی 

  اموالمصادره کل 

  سال 5ممنوعیت اشتغال در یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حداکثر 

  سال 5ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر 

  سال 5ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا 

 جزای نقدی 

  هارسانهانتشار حکم محکومیت در 

که فرد در حال اِعمال حاکمیت بوده  شودینمره یک آمده است این مشمول مواردی البته در تبص

 است.
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حسب تشخیص خود، فردِ محکوم را به حد، قصاص یا ... به یک  تواندیمآمده است دادگاه  23در ماده 

ه چک، یا چند مجازات تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به مشاغل عمومی و دولتی، منع از داشتن دست

 .اجتماعی و ... محکوم نماید یهاگروهمنع از خروج از کشور، منع از عضویت در احزاب و 

از قانون مجازات اسالمی قوه قضائیه را موظف کرده است که حکم قطعی اختالس، ارتشا،  36ماده 

 .منتشر کند هارسانهمیلیارد ریال باشد، در  1تبانی و ... را در مواردی که بیش از 

 .میلیون ریال مجاز به تعویق و تعلیق نیست 100آمده است که جرائم اقتصادی بیش از  47ماده در 

 یف، در حکم افساد یسازشبکهمقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخالل و  286ماده 

تعزیر  . این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزانشودیماالرض باشد، مفسد به اعدام محکوم 

شامل حبس، جزای نقدی و شالق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، 

اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر 

ی بیش از یک میلیارد ریال، سال، جزای نقد 25تواند تعزیری را از درجه یک )حبس بیش از بر وی می

میلیون ریال  10مصادره کل اموال و انحالل شخص حقوقی( تا درجه هشت )حبس تا سه ماه، جزای نقی تا 

 (1393)مشرق,  .ضربه( برای وی تعیین کند 10و شالق تا 

 ایران در فساد افزایش علل 3-24
 به توانمی است گسترش حال در فساد و است چنین کشور در نظارت چرا که سؤال این به پاسخ برای

 کرد. اشاره زیر موارد

 دارای برند،می رنج مفاسد وجود از اکنون هم که نهادهایی از بسیاری عوامل پیشینی: .1

 و کنترلی ابزارهای قوانین این تناسب به که هستند ایگذشته انقضاء قوانین و قدیمی سازوکارهای

 نیست. برخوردار زیادی قانون اعمال قدرت از یا و است نقایص دارای یا نیز نظارتی

 از بسیاری است، شده باعث کار یژهو قوانین از ناشی ساختاری هایمحدودیت :علل ساختاری .2

 نوعی سمت به لذا نباشند، برخوردار نظارت اعمال در کافی قدرت از مختلف هایبخش مدیران

 شوند.می کشیده اصالح و تغییر به نسبت تفاوتیبی

 تغییر و اصالح امکان دارد وجود کشور در که اینظارتی نهادهای از بسیاری در :علل شخصیتی .3

 شاهد ما خود، خاص سالیق با افراد حضور واسطه به اما دارد، وجود نظارتی کارآیی افزایش و نگرش

 هایسلیقه نظارتی، هایگلوگاه برخی در که زمانی مخصوصاً هستیم، نظارتی فضاهای کارآیی کاهش

 غلط کارهای شرعی هایکاله و موجه اسم به هارانت برخی اعطای با و کرده کار وارد را شخصی

 کنند.می جیهتو را خود

 پیش موارد از بسیاری در قضائیه: قوهاحکام  تأثیرگذاریپوشانی وظایف و قدرت کمترِ هم .4

 عدالت دیوان حقوقی، یا حقیقی اشخاص از یکی و متخلف دولتی نهاد یک بین دعوای در که آیدمی
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 خودداری رأی آن به نسبت تمکین از دیگر قوه آن یا دولت ولی داده حقیقی طرف به رأی اداری

 ندارد. را کافی اجرای ضمانت و قدرت نظارتی نهاد آن یا و دیوان که کندمی

 مردم، بین در عمومی نظارت نفوذ افول با درواقع کاهش کنترل و نظارت عمومی: .5

 قالب در عمومی مطالبه این تا لذاست اندشده مواجه فترت، نوعی با نیز نظارتی ونهادهای  ابزارها

 مشکل داشت انتظار تواننمی نگیرد، شکل جامعه آحاد در کنترل با همراه مردمی آگاهانه نظارت

 شود. حل نیز نظارت نقصان

 و کشور یندهآ نسل برای جانبی هایآموزش ایجاد نیز و باال موارد رعایت با که است طبیعی

 )دیدبان, خشکاند. را ارزش ضد این یشهر امکان حد تا و کرد جلوگیری فساد توسعه از برخی،

1393) 

 ایران در فساد با مبارزه موانع 3-25
ن موانع مبارزه بـا فسـاد در یه مهمترکاز آن است  کیران، حایمطالعات انجام شده در خصوص اقتصاد ا

 :ران عبارت است ازیا

 گانهسه ین قوایت هماهنگ واحد بیرینبود مد .1

 از متخلفان یاسیس یهاتیشدن امر مبارزه و حما یاسیس .2

 ییقضا یرانه و محدود شدن مبارزه به برخوردهایگشیپ یهاحلعدم توجه به راه .3

هـا امـور ه باعث شـده آنک ن مسئوالنیدر ب یاعتماد یب یها گسترش فضاتیریبودن مد یاسیس .4

 ان خود بسپارندیکران و نزدکمهم را به هم ف

 دالن و مغرضانمخالفت متضرران، ساده .5

 عوامل فاسد در امر مبارزه با فسادنفوذ  .6

 یدر نظام ادار یده تبارگماریگسترش پد .7

امد آن بـه مراتـب یه پک گر درباره مبارزه با فساد وجود داردیتر دیلکدگاه یعالوه بر موارد باال دو د

 :تر استتر و بازدارندهکخطرنا

 ه فسـاد را کان است یردگراکارکه یشور متأثر از نظرک یران اقتصادیاز مد یر برخکتف کهن ینخست ا

 یـاین حقـوق و مزاییه سطح پـاکدانند و معتقدند یم یده نظام اداریپوس یهاچرخ یارکروغن

ف خـود اهمـال یهـا در انجـام وظـاآن رویناند، از کیرا از آنها سلب م یارکزه یانگ ینـان دولتکارک

ن یند؛ بنابراکیجاد میار اکزه یها عالقه و انگدر آن یرقانونیغ یهانند؛ پرداختکیم ینکارشـکـا یو 

د یافته باشد، باینان دولت و جامعه بهبود نکارک یشتیه وضع معک یمبارزه با فساد حداقل تا زمان

 متوقف شود.

ارمنـدان تنهـا علـت فسـاد در کشـت یت بد معیه وضعکم ینکشانه است اگر گمان یاندار سادهیبس

جـه یجامعـه و در نت یت اقتصـادیه وضـعکم ینک یول به زمانکمبارزه با فساد را موهاست و ن آنیبـ

ت یوضـع یـران، دارایدر ا یدهد متخلفـان مـالیابد. مطالعات نشان میارمندان بهبود کشت یت معیوضـع
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و  سـو کـیگـران از یش از حد و احساس عقب ماندن از دیاند. طمع ببوده یار مطلوب مادیـا بسیمطلـوب 

ف یها تعربرخورد با آن یبرا یار قانونکشف، سازوکا در صورت یشود، یشف نمکه فساد آنها کنینـان از ایاطم

 ها بوده است.ن آنیل عمده تخلفات در بیگر، از دالید یجرم قابل اغماض است از سو ینشده و به راحت

 ـت یمکف حایو تضع یاقتصاد یه مبارزه با فساد باعث ناامنکگر معتقدند ید یه برخکن یدوم ا

 شود.یدولـت م

ـت یدر امن یبا متخلفـان نـه تنهـا خللـ یبا فساد و برخـورد قـانون یه مبارزه جدکد گفت یدر پاسخ با

 یاجـرا یو اقتدار دولت برا یفعاالن اقتصاد یبرا یت اقتصادیجاد امنیه باعث اکند، بلکیجاد نمیا یاقتصاد

ـرات یینادرسـت و تغ هاییاستسز معلول یش از هر چیشور بکدر  یت اقتصادیامنشود. فقدان ین میقوان

ن ینند اکیران تالش میمد ید. برخیآیفساد به حساب م یه خود نوعکاست  یاقتصاد یهامیرر در تصمکم

بادآورده و مبارزه بـا فساد  یها، بحث ثروتیار عمومکتبرئه خود و انحراف اف ینقطه ضعف را بپوشانند و برا

 )میرزاوند( .نندک یمعرف یت اقتصادیربط را مخل نظم و امنیذ یهان اقدام دستگاهیو همچن یمال

 برخی دیگر از دالیل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی 3-25-1

کشور نیز در دو دهه گذشته اقدام به تصویب قوانین متعددی در مبارزه  گذاریقانونبه رغم اینکه نظام 

های اخیر نشان داده و مفاسد اقتصادی کالن به ویژه در سال جرائمبا فساد اقتصادی نموده است، اما وقوع 

شناسی صورت که در مبارزه با اینگونه مفاسد موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. از این رو با آسیب است

رفته در خصوص عدم موفقیت و پیشرفت در مهار مفاسد کالن اقتصادی، طرح مورد بحث در دستور کار گ

دالیل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی  .مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است

 از: اندعبارت

 های مربوط به مفاسد اقتصادفقدان مدیریت پرونده .1

ت یا نهاد تخصصی که رسالت و کار ویژه و اصلی آن، امر مبارزه با مفاسد در حال حاضر، تشکیال

اقتصادی باشد، وجود ندارد، از این رو امر مدیریت و پاسخگویی در قبال شیوع و وقوع مفاسد اقتصادی 

دی دهد تنها در موارهای مهم نشان میهمواره با ابهاماتی رو به رو بوده است. بررسی و مالحظه برخی پرونده

این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی باالترین مقامات، اعمال شده 

قضاییه باشد و بتواند به صورت مستمر و بینی تشکیالتی که زیر نظر مستقیم رئیس قوهاست. از این رو پیش

ایفا نماید،  مؤثریها نقش یریت اینگونه پروندهبا در اختیار داشتن امکانات و نیروهای الزم، در پیگیری و مد

 .الزم و ضروری است
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 فقدان نیروهای نخبه و متخصص .2

فقدان قضات ویژه و پلیس ویژه و نیروی اطالعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات و هماهنگی الزم برای 

رود. تخصص و اقتصادی به شمار می جرائممبارزه با فساد، یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل 

 .آورداقتصادی را فراهم می جرائمهای کاهش اقتصادی، زمینه جرائمآموزش ویژه کنشگران مبارزه با 

 فقدان مرکز آمار و اطالعات جامع اقتصادی .3

اقتصادی،  جرائمروی مبارزه و پیشگیری از وقوع  یشپدر حال حاضر، یکی از مهمترین خالءهای 

های اقتصادی را به طور کامل در اختیار ای است که اطالعات مربوط به فعالیتهاد یا مجموعهفقدان یک ن

پذیر اقتصادی، اتخاذ های آسیبتواند کمک قابل توجهی در شناسایی حوزهداشته باشد. وجود این نهاد می

و حسابرسی داشته  اقتصادی از طریق ردیابی مالی جرائمتدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد 

 .باشد

 فقدان آئین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی .4

های خاص در مقایسه با سایر اقتصادی که از ویژگی جرائمکشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به 

بینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص نیز هست؛ از این رو به نظر برخوردار است، مستلزم پیش جرائم

اقتصادی  جرائمهای فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده رسد در حال حاضرمی

 .(1395)مجلس,  کاسته است

 هابندی کشورها براساس این شاخصهای فساد و رتبهشاخص 3-26
و درحال که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته  یتآای فراگیر فساد درحال حاضر پدیده

ای جا که فساد پدیدهاما از آن؛ ها مبارزه با آن استتوسعه با آن مواجه هستند و یکی از اهداف همه دولت

های زیادی را در مواجه با انتزاعی و پنهان است پیچیدگی طبیعت این پدیده و انتزاعی بودن آن، دشواری

 گیری این پدیده اشاره کرد.ندازهتوان به دشواری سنجش و ااین پدیده ایجاد کرده است که می

 جنبهتوان بررسی کرد. از نظری و عملی می جنبهاهمیت و ضرورت سنجش و ارزیابی فساد را از دو 

ترین نکته قابل ذکر آن است که هر اقدام مقابله با فساد، مستلزم پاسخ به سه پرسش بنیادین نظری مهم

 یتدرهاترین این سه پرسش شناخت چیستی این پدیده است و سپس چرایی آن پدیده و است. مهم

لیه فساد به نتایج توان انتظار داشت که اقدامات عها نمیچگونگی پدید آمدن آن. بدون پاسخ به این پرسش

 بیانجامد. مؤثری

ای که براساس سنجش گونهتوان دید، بههای عملی آن را در دستور کار دولت میاز بعد عملی هم نمونه

 بینی و تدوین خواهد شد.هایی برای استقرار نظامی سالم، پیشو ارزیابی میزان فساد، راهکارها و سیاست

 (1384, )بازرگانی
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شود: فرایند تعیین مقدار یک ویژگی یا صفت در شخص یا در ابتدا سنجش به این صورت تعریف می

 یک چیز.

دار گردآوری، تحلیل و تفسیر بر این اساس سنجش و ارزیابی فساد اداری عبارت است از: فرایند نظام

 رفتارهای فسادآمیز متناسب با سطح تحلیل مورد نظر.

های مهم ذیل های فراوانی برای فساد تعریف شده است، ولی به طور کلی به شاخصتاکنون شاخص

 توان اشاره کرد:می

 1شاخص ادراک فساد .1

شد و مقر اصلی آن در  یستأس 1993سازمانی غیردولتی است که در سال  2المللیسازمان شفافیت بین

از  3ای هم در انگلیس دارد( هدف اصلی آن مبارزه با فساد است. شاخص سی.پی.آیآلمان است )البته شعبه

به  1996برای اولین بار تهیه و در سال  1995در ژوئن  4آقای المبدورف یلهوسسوی این سازمان و به 

شوند و هر سال ن فساد ارزیابی و بررسی میصورت رسمی ارائه شد. در این شاخص کشورها از نظر میزا

 2003شود. کشور ما نیز از سال ها منتشر میفهرستی از این کشورها با توجه به به میزان سالمت و فساد آن

 در این فهرست قرار گرفته است.

های گیریدهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازهاین شاخص که تقاضای فساد را نشان می

گران آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلون میدانی و اسنادی به دست میگوناگ

مداران و مدیران بخش دولتی است. این شاخص میزان سالمت کشورها را از صفر تا ده اقتصادی، سیاست

 تر است.تر و سالمتر باشد، آن کشور پاکدهد و هرچه این عدد به ده نزدیکنشان می

به عبارت دیگر ؛ شودمی ینتأممنبع  12های انجام شده اطالعات این شاخص از ال حاضر با تالشدر ح

مرجع،  12کنند. این المللی اطالعات الزم برای محاسبه شاخص سی.پی.آی را ارائه میمنبع و مرجع بین 12

زمانی اطالعات  دورهد. شوها برای محاسبه شاخص استفاده میکنند که از آننوع اطالعات را تولید می 18

 دو سال است. معموالًاستفاده شده برای محاسبه شاخص، 

المللی اشاره کرده است، سی.پی.آی شاخصی برای بیان فساد مالی گونه که سازمان شفافیت بینهمان

اد دهنده عرضه فسرا که نشان 5شاخص بی.پی.آی یراًاخکند. این سازمان گیری میاست و فقط رشوه را اندازه

به عبارت دیگر، بی.پی.آی شاخص ؛ است در مقابل سی.پی.آی که تقاضای فساد است، منتشر کرد

 کنندگان رشوه است.کنندگان رشوه و سی.پی.آی شاخص دریافتپرداخت

                                                      
1 Corruption Perception Index (CPI) 
2 Tyan sparency International Organization (TIO) 
3 Corruption Perception Index (CPI) 
4 Lambdrof 
5 Bribe Payers Index (BPI) 
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دهندگان ترین نکته درباره این شاخص، آن است که این شاخص مبتنی بر ادراک پاسخدومین و مهم

هایی که از مفهوم فساد و مصادیق آن از محیط و تفسیرها و برداشت یرپذیریتأثاست و این ادراک به دلیل 

مدار است. به همین دلیل، نمرات کسب شده کشورها به هیچ فرهنگ قطعاً در کشورهای مختلف وجود دارد 

 خواهند راجع به فساد دروجه با هم قابل مقایسه نیست، به خصوص هنگامیکه افرادی از کشورهای دیگر می

فرهنگی آن کشورها، اظهارنظر کنند. در نظر -ها و شرایط اقتصادیبدون توجه به ویژگی -کشور دیگری–

ها در اقتصاد، فرهنگی کشورها، عدم توجه به مواردی از قبیل حجم مداخله دولت-نگرفتن شرایط اقتصادی

شود که نتوانیم ت، باعث میهای ساختاری کشورها و تکرار نقاط تماس مردم و فعاالن اقتصادی با دولتفاوت

 به نتایج این شاخص اعتمادی زیادی داشته باشیم.

و  کم و کیف فساد در کشورهایی نظیر کشور ما که سطح تماس کارگزاران با ارباب رجوع بسیار باالست

 ها بههای مکرری با کارگزاران داشته باشد، با کشوری که این تماسباید تماس ارباب رجوع برای هر کاری

تواند آن را در حداقل رسیده است، به دالیل گوناگون متفاوت است و این از مواردی است که سی.پی.آی نمی

 نظر بگیرد.

ای که دهد. برای مثال نمونهقرار می یرتأثها در هر سال نتایج پایانی را تحت عالوه بر این تغییر نمونه

سال آینده هم از همین نمونه راجع به ایران  شود، معلوم نیستمی سؤالامسال از آن راجع به ایران 

کند. امسال یکی از منابع دانشگاه کلمبیا بود. سال آینده نظرخواهی خواهد شد یا منابع اطالعات، تغییر می

 یرتأثشود که پایایی نتایج سی.پی.آی تحت ممکن است یکی از منابع، بانک جهانی باشد. این امر باعث می

این، باید اشاره شود که سی.پی.آی تنها شاخصی است که در حال حاضر کشورها با آن قرار بگیرد. با وجود 

های بومی باید این برآوردها و ارزیابی را طرح تا زمانی شوند )البته، به دلیل ایجاد نکردن شاخصارزیابی می

 ایم، بپذیریم.(هایی در مقابل آن طرح نکردهکه شاخص

 1المللیشاخص تجارت بین .2

 1983تا  1980شود از سال وسیله تعدادی از متخصصین تعیین میالمللی که بهتجارت بینشاخص 

 شود.المللی بود، اما اکنون زیر نظر اتحادیه روشنفکران اقتصاد اداره میزیر نظر سازمان تجارت بین

کوک های مشاین شاخص کشورها را از صفر تا ده براساس میزان فساد در معامالت تجاری و پرداخت

 2کند.بندی میرتبه

 3المللشاخص راهنمای ریسک بین .3

الملل برای مشخص کردن شود. شاخص راهنمای ریسک بینمنتشر می 1982این شاخص از سال 

به این  نسبتهای خاصی دارند. در نتیجه مقامات ارشد دولتی، تقاضای پرداخت احتماالًمیزانی است که 

                                                      
1 Business International (BI) index 
2 Invalid source specified. 
3 International Country Risk Guide (ICRG) index 
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رود که به شکل رشوه مرتبط با جوازهای سطح پایین دولتی انتظار می های غیرقانونی درها، پرداختخواست

 1های پلیسی اخذ وام و امتیاز باشد.های مالیاتی، حمایتوارداتی و صادراتی، کنترل نرخ ارز، ارزیابی

 2شاخص گزارش رقابت جهانی .4

ست. در این های اقتصادی اهای مدیران بنگاهمبنا در این شاخص مقادیر به دست آمده از پاسخ

ها های مختلف رقابت در کشورهای میزبانی که آنزمینه دربارههای اقتصادی نظرخواهی از بنگاه

های گیرد و میزان پرداختشود. این شاخص مقادیری از یک تا هفت میکنند پرسیده میگذاری میسرمایه

های رز، ارزیابی مالیاتی، حمایتکنترل نرخ ا –اضافی مرتبط با مجوز واردات و صادرات، جواز کسب و کار 

کند. شاخص فساد گزارش رقابت جهانی برای کشوری معین، به پلیسی و درخواست وام را مشخص می

 3شود.دهندگان برای آن کشور محاسبه میصورت میانگین نسبت تمام پاسخ

 4هاهای اخالقی و فساد شرکتشاخص .5

 بخشی را نسبت به ه در کشور نرخ رضایتهایی ک: درصد بنگاه5شاخص فساد غیرقانونی شرکت

درباره اخالق کاری، وجوه غیرقانونی سیاسی، هزینه تصرف دولت، متوسط فراوانی رشوه  یسؤاالت

شویی و رشوه برای در خرید و تصرف فعال و فساد در سیستم بانکی )متوسط پول رسمی، پول

 دهد.دهند، نشان میوام( پاسخ می

 بخشی را در پاسخ به هایی که در کشور نرخ رضایت: درصد بنگاه6شاخص فساد قانونی شرکت

 دهد.دارند، نشان میوجوه سیاسی قانونی یا نفوذ سیاسی غیرموجه بیان می یرتأث درباره یسؤاالت

 بخشی را در پاسخ به هایی که در کشور نرخ رضایت: درصد بنگاه7هاشاخص اخالقی شرکت

و  8به شده به عنوان میانگین دو شاخص سی.آی.سی.سیهای محاسکه درباره شاخص یسؤاالت

 دهد.دارند، نشان میبیان می 9سی.آی.سی.سی.سی

 بخشی را در پاسخ به هایی که در کشور نرخ رضایت: درصد بنگاه10شاخص اخالق بخش عمومی

مردان در خرید، انحراف وجوه بخش مداران و آشنابازی دولتکه درباره صداقت سیاست سؤاالتی

دارند، نشان ومی، اعتماد به نظام پستی و میانگین فراوانی رشوه برای هریک از این دو بیان میعم

 دهد.می

                                                      
1 Invalid source specified. 
2 Global competitiveness Report (GCR) Index 
3 Invalid source specified. 
4 Corporate Corruption/Ethics Index 
5 Corporate illegal Corruption Index Component (CICC) 
6 Corporate Legal Corruption Index Component (CICCC) 
7 Corporate Ethics Index (CEI) 
8 CICC 
9 CICCC 
10 Public Sector Ethics Index (PSEI) 
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 بخشی را در های رضایتهایی که در کشور نرخ: درصد بنگاه1شاخص اثربخشی قانونی نظام قضایی

هایی مایتکه درباره استقالل قضائی، رشوه قضائی، کیفیت چارچوب قانونی، ح سؤاالتیپاسخ به 

 دهد.کنند، نشان میو پلیس را بیان می مجلساز مالکیت، اثربخشی 

 بخشی را در پاسخ به های رضایتهایی که در کشور نرخدرصد بنگاه :2هاشاخص اداره شرکت

داران جزء، کیفیت آموزش، تمایل به تفویض اختیار، که مربوط به حمایت از سهام سؤاالتی

 دهد.دارند، نشان میها بیان میبازی و اداره شرکتپارتی

 :3های حکمرانیشاخص .6

 کنند:گیری میاندازهعامل را در حین حکومت  های حکمرانی شششاخص

 گیری حقوق انسانی، شهروندی و سیاسی افراد را اندازه :4گویی )حق اظهارنظر(شاخص پاسخ

 کند.می

 یا تغییر در حکومت  یدآمیزتهدهای : احتمال فعالیت5شاخص عدم ثبات و درگیری سیاسی

 کند.گیری می)میزان تروریست( را اندازه

 ری گی: میزان بروکراسی اداری و کیفیت ارائه خدمات عمومی را اندازه6شاخص کارآمدی حاکمیت

 کند.می

 کند.گیری میهای نامناسب بازار را اندازه: آثار نهایی سیاست7بار سنگین مقررات 

 ها را ها و احتمال جرائم و درگیری: کیفیت اجرای قراردادهای پلیس و دادگاه8حاکمیت قانون

 کند.گیری میاندازه

 کند که شامل میگیری : عمل قدرت بخش عمومی برای منافع شخصی را اندازه9کنترل فساد

 10نفع است.های ذیوسیله گروهفساد خرد و کالن و تصرف و نفوذ در دولت به

 از نظر شاخص سالمت اداری کشورهامقایسه  1-26-3

میالدی به تأسیس مرکزی  1990چند مدیر بازنشته از بانک جهانی به رهبری پیتر ایگِن در اوایل دهه 

 (1393)مشرق,  اقدام کردند.« شفافیت المللیینبسازمان »در برلین با نام 

                                                      
1 Judicial Legal Effectiveness Index (JLEI) 
2 Corporate Governance Index (CGI) 
3 Governance Indicators 
4 Voice and Accountability 
5 Political instability and Violence 
6 Governance Effectiveness 
7 Regulatory Burden 
8 Rule of Law 
9 Control of Corruption 
10 Invalid source specified. 



 

 
95 

 مفهوم شناسی مشارکت مردمی

 

شاید بتوان به آمارهای سازمان شفافیت بین الملل در رابطه با فساد در کشورهای جهان تا حدودی 

الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان استناد کرد. سازمان شفافیت بین

کند که در کنار آن تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر میتهیه و منتشر 

 .کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست

تعریف شده و نظر « سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی»در تهیه این گزارش، فساد به عنوان 

است. به گفته این سازمان، ارزیابی فساد در هر کشور باید  یابیارزمردم و کارشناسان در این زمینه مبنای 

مالی و تجاری و همچنین نظر  مؤسساتدست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا 

 .کارشناسان و متخصصان باشد

المللی یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است. این سازمان دارای مراکز وابسته در سازمان شفافیت بین

ماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود ش

الملل مبارزه با فساد در دهند. هدف شفافیت بینپردازند و نتیجه آن را در اختیار سازمان مرکزی قرار میمی

ی، قانون شکنی و خوارعمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه مؤسساتتشکیالت دولتی و همچنین 

 .های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارداز قدرت را در رده سوءاستفادهموارد دیگر 

دهد. هرچه این نمره بیشتر شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می

 (1394)عدالت,  باشد داللت بر فساد کمتر است.

 2005الملل سال رتبه برخی از کشورها در گزارش سازمان شفافیت بین

 کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه

 ارمنستان 88 کاستاریکا 51 فرانسه 18 ایسلند 1

 هند 92 کلمبیا 56 بلژیک 19 فنالند 2

 ایران 93 کوبا 59 ایرلند 20 نیوزلند 3

 الجزایر 97 تایلند 60 ژاپن 22 دانمارک 4

 آرژانتین 98 برزیل 63 پرتغال 26 سنگاپور 5

 ماداگاسکار 99 غنا 65 عمان 29 سوئد 6

 30 سوئیس 7

امارات 

متحده 

 عربی

 یمن 106 مکزیک 66

 قزاقستان 110 پرو 68 قطر 33 نروژ 8

 زامبیا 115 ترکیه 69 تایوان 34 استرالیا 9
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 روسیه 128 مصر 72 بحرین 36 اتریش 10

 ونزوئال 136 لهستان 74 اردن 38 هلند 11

 75 مالزی 39 انگلیس 12
عربستان 

 صعودی
 اندونزی 140

 عراق 141 سوریه 76 ایتالیا 41 لوکزامبورگ 13

 پاکستان 146 چین 82 کره جنوبی 42 کانادا 14

 آنگوال 151 مراکش 83 کویت 45 کنگهنگ 15

 46 آلمان 16
آفریقای 

 جنوبی
 نیجریه 153 لبنان 83

 هایتی 155 سریالنکا 85 یونان 48 آمریکا 17

 بندیجمع  -4
شفافیت اطالعات برای اقتصاد دانان از رویاهاییست که در فضای مجازی امکان تحقق یافته. این مقوله 

جدیدی پدید خواهد  نهادهایموجب تغییرات گسترده ایست که نهادهای موجود را متحول خواهد ساخت و 

ی پرداخته شد. با توجه به این شفافیت اطالعات اقتصاد هاینمونهآورد. در این مطالعه به بررسی ادبیات و 

له و وضعیت موجود ایران، باید در راستای بهره مندی از مزایا و کنترل مخاطرات حاصل از شفافیت مسأ

 اطالعات اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

 تأثیردامنه تحوالت بسیار گسترده است و مفاهیمی همچون نظارت و حاکمیت و تنظیم گری را تحت 

. نظارت در فضای شفاف اطالعاتی فضای مجازی در دست تعداد کثیری بیننده است که امکان دهدمیقرار 

که در  شودمیی هم دچار تحوالت گریتنظیمالبی با هم ندارند و تعارض منافع بسیار باالست. حاکمیت و 

 متن بدان پرداخته شده، این تحوالت در ابزار و راهکارها مشهود است.
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