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استراتژیهای ضد فساد زمانی مؤثر هستند که شفافیت اطالعاتی را ارتقا بخشند .یکی از این استراتژیها،
الکترونیکی شدن امور و کسبوکار از طریق فضای الکترونیک است که درنهایت جایگزین تصمیمها و
معامالت غیرشفاف خواهد شد .ازاینرو هدف این تحقیق ،مدلسازی ارتباط میان تجارت الکترونیک،
شفافیت اطالعاتی و کاهش فساد اقتصادی با بکارگیری رویکرد ترکیبی است .در بخش کیفی تحقیق ،با
نظرخواهی از  21نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی و با استفاده از پرسشنامه باز،
مبتنی بر مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقیق طراحیشده است .در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه
آماری متشکل از  298نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور ،مدل طراحیشده با رویکرد
حداقل مربعات معمولی ( )OLSمورد آزمون قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد تجارت
الکترونیک بهصورت مستقیم بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد؛ بلکه با توجه به معناداری
متغیر میانجی شفافیت اطالعاتی ،موجب کاهش فساد اقتصادی از طریق تأثیر بر شفافیت اطالعاتی
میشود.
واژههای کلیدی :شفافیت اطالعاتی ،تحقیق ترکیبی ،تجارت الکترونیک ،فساد اقتصادی طبقه بندی
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مقدمه
فساد بهعنوان یک پدید شوم ،در تمام اعصار و دورانهای زندگی بشر وجود داشته است .این پدیده،
کشورهای مختلف را با شدت و ضعفی درگیر نموده است؛ ولی کشورهای درحالتوسعه را به شکلی عمیقتر
تحت تأثیر قرار داده و بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت پیش روی این کشورها مطرحشده است .فساد
اقتصادی از عوامل متعددی تأثیر پذیرفته و ه مچنین بر عوامل گوناگونی نیز تأثیرگذار است و ازجمله
موانع اصلی رشد ،توسعه و اعتالی هر اقتصادی به شمار میرود .بر این اساس ،کشورها منابع بسیاری
صرف از بین بردن و یا به حداقل رساندن آن نموده و از این منظر هزینههای قابلتوجهی بر اقتصاد کشورها
تحمیلشده است .در شرایط فعلی که فساد سیستمی و نهادینه شده و در الیههای مختلف اجرایی،
تصمیمگیری و نظارتی پایگاه یافته و گلوگاههای خود را گسترش داده است ،مرتکبین یقهسفید جریتر
از قبل با ابزارهای ویژه و جدید ،اعمال خالف خود را با پوششهای مخفی و مزورانه از قانون و مقررات
ارتقا میبخشند .از همین رو کشورها شاهد رشد حجم و تعدد وقوع فساد از بعد تصادفی ،خرد و متوسط
به سمت کالن میباشند؛ به فراخور نیز فرایند نظارت ،کشف و مقابله با آن پیچیدگی و دشواریهای خاص
خود را یافته و البته زمانبر خواهد شد .بدیهی است موضوع مبارزه با فساد در این شرایط ،بیش از گذشته،
مستلزم بررسی موشکافانهتر و صرف زمان بیشتری است.
یکی از محیط هایی که بررسی گلوگاههای فساد خیز در آن اهمیت دارد ،فضای تجارت الکترونیک است.
ظهور اینترنت ضمن پوشش طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی قدیمی و نوین ،موجب
صرفهجوییهای گستردهای در هزینههای طرفها ی معامله و فعالین در این فضا شده است .بنابراین با
توجه به اینکه موضوع تجارت الکترونیک و گسترش آن به عنوان یک پدیده نوظهور از الزامات دنیای
پیشرفته امروز است و به شکلی اجتنابناپذیر افراد کموبیش درگیر آن هستند و یا در آینده نزدیک درگیر
خواهند شد ،بررسی پیامدهای آن ازجمله نحوه کاهش تقلب و کالهبرداری در این فضا و درنتیجه کاهش
فساد اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
با توجه به موارد پیشگفته ،حال این سوال مطرح میشود که فعالیت در فضای تجارت الکترونیک چه
تاثیری بر کاهش فساد اقتصادی خواهد داشت؟ نقش شفافیت اطالعاتی در این فضا چگونه است؟ آیا
تجارت الکترونیک با اثرگذاری بر شفافیت اطالعاتی ،زمینه کاهش فساد اقتصادی را فراهم میکند و یا
خود بهعنوان متغیری مستقل بر کاهش فساد اقتصادی تأثیرگذار است؟ بر این اساس ،هدف از این تحقیق
بررسی و مدلسازی جایگاه شفافیت اطالعاتی و کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور
ازنقطهنظر صاحبنظران این حوزه میباشد .در این راستا ،طی دو مرحله تحقیق پرسشنامهای ،در مرحله
اول مدلی با تلفیق نظرات  21نفر از نخبگان و صاحبنظران حوزه فساد و نیز براساس مبانی نظری فساد
اقتصادی طراحیشده و در مرحله دوم ،مدل طراحیشده با استفاده ازنظر خواهی از  298نفر از افراد با
ویژگیهای جمعیت شناختی مختلف ،مورد آزمون قرارگرفته است .ساماندهی مقاله حاضر به این شرح
است که در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع ارائه میشود و در بخش سوم
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روششناسی تحقیق مطرح میشود .در پایان نیز پس از ارائه و تحلیل نتایج بهدستآمده ،جمعبندی و
پیشنهادها ارائه خواهد شد.
چارچوب نظری
محققان به این نتیجه رسیدند که تأثیرات اقدامات ضد فساد برحسب مکان و زمان متغیر است .به عبارتی
علیرغم اینکه نسخه مبارزه با فساد در تمام دنیا از چارچوب یکسانی برخوردار است ،ولی نتایج بهکارگیری
آن در کشورهای مختلف ،متفاوت خواهد بود .براین اساس ،در رویکردهای شناسایی اقدامات فساد انگیز
و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و مقابلهای ،بایستی این نکته را مدنظر قرارداد که فساد باید در چارچوب
شرایط خاص اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یک جامعه قرارگرفته و ویژگیهای آن مشخص گردد.
تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی
با توجه به ویژگیها و شرایط خاص و بومی ایران ،نظرسنجی از خبرگان این حوزه نشان میدهد ،یکی از
دغدغههای مطرح در خصوص فساد ،بررسی شقهای نوین ارتکاب آن با توجه به الزامات روز جوامع است.
یکی از این الزامات بحث فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک است .موضوع گسترش تجارت الکترونیک
در تمامی کشورهای جهان صادق است و کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست .تجارت الکترونیکی به
مفهوم تسهیل معامالت بازرگانی بهواسطه بهرهگیری از شبکه جهانی اینترنت است .تجارت الکترونیک
که همگام و همپای توسعه اینترنت ،قوت و بسط بیشتری یافت ،زمینه الزم را در جهت رشد و توسعه
اقتصادی کشورها فراهم نموده و راندمان کمی و کیفی مبادالت تجاری را افزایش داده است .امروزه ،در
صنعت فناوری اطالعات از تجارت الکترونیک بهعنوان یک تجارت هدفمند ،سودمند و تسهیلکننده
معامالت بازرگانی در عرصههای جهانی یاد میشود[ .]8یکی از جدیدترین شیوههای موردبحث برای
کاهش فرصتها ی فساد ،توسل به فناوری اطالعات و ارتباطات است .از فناوری اطالعات و ارتباطات انتظار
میرود شفافیت فرایندها و تصمیمگیری ها را افزایش دهد ،زیرا سایر ابزارها تا این حد از عهده این کار
برنمیآیند .این باور شکلگرفته است که بهکارگ یری اینترنت و دیگر ابزارهای اطالعاتی ،سرانجام جای
خود را به تصمیمهای غیر شفاف و رانت محور خواهند داد و درنتیجه فناوری اطالعات را میتوان یکی از
شیوههای مبارزه با فساد تلقی کرد [ .]4بر اساس نظرسنجی بهعملآمده در این تحقیق ،تجارت الکترونیک
در صورت همراهی با نظارتهای مؤثر و برخورداری از شفافیت اطالعاتی الزم و کافی میتواند زمینهساز
کاهش فساد اقتصادی شود .پاسخهای ارائهشده به عبارت مذکور به شرح نمودار  2میباشد.
نمودار .2پاسخ ارائهشده پرسششوندگان تحقیق (درصد)
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همانگونه که در نمودار  2قابلمشاهده است 80 ،درصد از افراد معتقدند(با پاسخهای زیاد و خیلی زیاد)
که تجارت الکترونیک میتواند زمینهساز کاهش فساد اقتصادی شود .در خصوص وضعیت تجارت
الکترونیک در ایران ،به برخی از آخرین آمار ارائهشده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای سال  ،1۳97اشاره میشود .ضریب نفوذ اینترنت در ایران بهعنوان شانزدهمین کشور
ازنظر داشتن تعداد کاربر اینترنت تا سال  81 ،2019درصد برای ایران 55 ،درصد آسیا 67 ،درصد
خاورمیانه و  57درصد جهان می باشد .بر اساس دیگر آمار ارائهشده ،مبلغ اسمی معامالت تجارت
الکترونیکی در سال  1۳97نسبت به سال  ،1۳96در حدود  ۳0/55درصد رشد داشته است و از 159/4
هزار میلیارد تومان به  208/1هزار میلیارد تومان افزایشیافته است .تعداد واحدهای کسبوکار الکترونیکی
در سال  97نیز نسبت به سال  1۳96با رشد  44درصدی همراه بوده است و از تعداد  ۳4،15۳واحد به
 49،1۳7واحد رسیده است .این در حالی است که تعداد این واحدها در سال  1۳89معادل با  4واحد بوده
است .همچنین در سال  1۳97تعداد تراکنشهای تجارت الکترونیکی در کشور در حدود  1میلیارد و 11۳
هزار تراکنش بوده است[ .]1۳ب نابراین اهمیت و حضور روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان با توجه
به توسعه و رشد روزافزون آن ،غیرقابلانکار میباشد .تجارت الکترونیک زمینه رشد و توسعه اقتصادی را
فراهم آورده و روزبه روز در ابعاد مختلف زندگی بشر رسوخ خواهد کرد؛ یکی از ابعاد تأثیرگذاری تجارت
الکترونیک ،موضوع فساد اقتصادی می باشد .برخی معتقدند ورود به تجارت الکترونیک و بهرهمندی از
مزایای آن منجر به کاهش فساد اقتصادی میشود؛ برخی از محققان نیز معتقدند که تجارت الکترونیک
از طریق ارتقای شفافیت اطالعاتی موجب کاهش فساد اقتصادی میشود و بهخودیخود تأثیری بر کاهش
فساد ندارد .براین اساس این فرضیه مطرح میگردد که تجارت الکترونیک بر کاهش فساد اقتصادی
تأثیرگذار است.
تجارت الکترونیک و شفافیت اطالعاتی
1
تحقق شفافیت اطالعاتی در سطوح اقتصادی و اجتماعی ،از طریق انتشار و افشای اطالعات ،با گستردن و در
دسترس عموم قراردادن اطالعاتِ صحیح و نیز کاهش رانت و عدم تقارن اطالعات ،2هم حق انتخاب افراد و
گزینههای پیشِ روی آنها را افزایش داده و نوعی آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری گستردهتر به آنها اعطا
میکند و هم بهتدریج راههای دور زدن مقررات را مسدود و هزینه ارتکاب به آن را سنگینتر کرده و بدینوسیله،
فرصتها و امکانات را به شکلی برابر در دسترس همگان قرار میدهد .بدین ترتیب شفافیت ،با تحقق توأمان
سطوحی از آزادی و برابری ،گامی بلند در مسیر تحقق عدالت و اداره کارآمد جامعه خواهد بود [.]12
کافمن و بلور )2005( ۳شفافیت اطالعاتی را اینچنین تعریف میکنند «جریان اطالعات قابل اتکا و به هنگام
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که برای همه ذینفعان مرتبط قابل دسترس باشد» [ .]4با توجه به اهمیت و
جایگاه شفافیت اطالعاتی ،تقاضا برای شفافیت نهادها و بازارها به شکلی روزافزون در حال افزایش است و
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فضای تجارت الکترونیک نیز از این امر مستثنا نیست .کاربران محق هستند ،برای فعالیت در این فضا به
اطالعات موردنیاز دسترسی داشته باشند .اگر با بسط فضای الکترونیک ،به ارتقای شفافیت توجهی نشود،
بهمرور با از دست رفتن اعتماد عمومی ،تمایل به فعالیتهای سالم و کارآمد در این فضا کاهش خواهد
یافت .بنابراین میتوان گفت شفافیت ضمن آنکه ازجمله زیرساختهای الزم برای توسعه تجارت الکترونیک
است ،از پیامدهای این فضا نیز میباشد .دسترسی مطلوب به جریانات اقتصادی ،نهتنها موجب افزایش
بهرهوری فعالیتهای اقتصادی میشود ،موجب کاهش رانت و فساد نیز میشود و در این میان موجبات
خروج واسطهها از زنجیره تأمین نیز فراهم میشود که این امر نیز بهنوبه خود تعدیل قیمتها و ایجاد
فضای رقابتی را به همراه خواهد داشت .در یک چنین شرایطی است که آحاد بیشتری از جامعه تشویق
به فعالیتهای سالم در این فضا خواهند شد .به عبارتی شفافیت اقتصادی در تجارت الکترونیک یک بازی
بُرد بُرد برای طرفهای معامالت خواهد بود .بنابراین این فرضیه مطرح میشود که تجارت الکترونیک
بسترساز ارتقای شفافیت اطالعاتی است.
شفافیت اطالعاتی و کاهش فساد اقتصادی
هر استراتژی تن ها در صورتی در مسیر مبارزه با فساد تأثیرگذار خواهد بود ،که شفافیت اطالعاتی را ارتقا
بخشد .یکی از استراتژیهای اخیر مطرحشده در دنیا در حوزه شفافیت اطالعاتی ،بحث تجارت الکترونیک
است .فعالیت و کسبوکار از طریق ابزارهای اطالعاتی ،درنهایت جایگزین تصمیمها و اقدامات غیر شفاف
خواهد شد .از طرفی ،کنترل فساد فعالیتی مبتنی بر اطالعات است و به همین دلیل ،به ابزارهایی نیاز
است تا بتوان با اتکا به آنها ،فساد را کنترل کرد .یکی از این ابزارها ،فناوری اطالعات و فعالیتهای
اقتصادی در بستر آن است .تأثیر تجارت الکترونیک بر کسبوکار و بنابراین بر کاهش فساد اقتصادی مورد
تائید اغلب صاحب نظران این حوزه ،ازجمله تحقیق حاضر قرارگرفته است .با حرکت کسبوکارها و
فعالیتها به سمت الکترونیکی شدن و کاهش کاغذبازیهای متداول ،ضمن آنکه امکان رصد و نظارت
اقدامات صورت گرفته بیشتر میشود همچنین با کاهش دخالت انسانی در انجام امور ،بحث شفافیت
اطالعاتی نیز ارتقا می یابد .از طرفی یکی از مهمترین پیامدهای شفافیت اطالعاتی ،کاهش فساد اقتصادی
است .عدم شفافیت اطالعاتی موجب میشود امکان سوءاستفاده افرادی که منافع شخصیشان با منافع
عمومی یا دیگران در تضاد قرارگرفته ،فراهم شود .لذا میتوان عدم شفافسازی را یکی از شاخصترین
علت ایجادکننده فساد اقتصادی دانست .لذا هر چه بر رویکرد شفافسازی در حوزههای مختلف ازجمله
فعالیتها و تجارت الکترونیک توجه بیشتری شود به همان میزان نیز فساد تقلیل مییابد .بر این اساس
فرض میشود شفافیت اطالعاتی منجر به کاهش فساد اقتصادی شود.
پیشینه پژوهش
در این بخش به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع پرداخته میشود .اگرچه جستجو در پایگاههای
اطالعاتی داخلی ،نمونه تحقیق مشابهی در این رابطه را نشان نمیدهد؛ ولیکن به چند موردمطالعه داخلی
و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع تحقیق حاضر هستند ،پرداختهشده است.
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نام )2018(1در مطالعه خود ،به بررسی نقش دولت الکترونیک ،بر کنترل فساد پرداختند و به این نتیجه
رسیده است که بلوغ خدمات دولت الکترونیک بر کنترل فساد نقش مؤثری دارد و فرهنگ ملی ،اثر ضد
فساد دولت الکترونیک را تعدیل میکند .بر اساس نتایج این مطالعه ،نابرابریها در شرایط سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی ،بر تفاوت اثر دولت الکترونیک بر کنترل فساد ،تأثیر میگذارد .همچنین ،ژو و
همکاران )2017( 2در مطالعه خود به بررسی ابعاد مختلف تأثیر شفافیت بر گرایش مشتریان به تجارت
الکترونیک پرداختند .در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که شفافیت اطالعاتی بر گرایش افراد برای
فعالیت در فضای الکترونیک تأثیر مثبت و معنیداری دارد .همچنین احساس ریسک از سوی افراد بر
میزان شفافیت در تجارت الکترونیک تأثیر منفی و معناداری دارد .کابانگو و آسا )2015( ۳نیز در تحقیقی
تحت عنوان عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیک ،به این نتیجه رسیدند که توسعه تجارت الکترونیک
بر افزایش کارایی دولت ،ارتقای شفافیت و کاهش فساد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد .الباهناساوی
و همکاران )2014( 4در مطالعه خود مطرح میکنند که دولت الکترونیک و مقبولیت بهکارگیری اینترنت،
در کاهش فساد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد .کریشنن و همکاران )201۳( 5هم به این نتیجه
رسیدند ،توسعه دولت الکترونیک از طریق نقش میانجی کاهش فساد اقتصادی منجر به ارتقای رفاه
اجتماعی و رشد اقتصادی میشود .بائو و سان )2010( 6نیز به طراحی مدلی از عوامل مؤثر بر تجارت
الکترونیک در کشور چین پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد ارتباط مثبت و معناداری
میان شاخص شفافیت و دولت الکترونیک وجود دارد .چی لیو و همکاران )2011( 7ضمن بررسی نقش
اینترنت در کاهش فساد به این نتیجه رسیدند که تأثیر اینترنت بر کاهش فساد ازنظر آماری معنادار است
[.]11
در میان مطالعات داخلی نیز ،منظور و عباسی کالش ( )1۳98مطرح میکنند که شفافیت بودجه دولتی و
شفافیت اموال و دارایی مسئوالن بهطور خاص نقش مهمی در کاهش فساد ایفا میکند .محمدی و همکاران
( ) 1۳97در مطالعه خود به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری مالی پرداختند و
به این نتیجه رسیدند که بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر کاهش فساد اداری و مالی
دارد .جعفری و همکاران ( )1۳95هم در مطالعه خود مطرح میکنند که دولت الکترونیک بر سالمت اداری،
دولت الکترونیک بر شفافیت سازمانی و شفافیت سازمانی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد و نقش واسطهای
شفافیت سازمانی میان رابطه اجرای دولت الکترونیک و سالمت سازمانی در این مطالعه مورد تأیید قرارگرفته
است .همچنین هادوی نژاد و جاوید ( ) 1۳9۳در مطالعه خود به بررسی رابطه فناوری اطالعات با فساد اداری
1
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پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که فناوری اطالعات میتواند فساد اداری را کاهش دهد ،ولی نقش آن در
کاهش فساد اداری در بخش دولتی نمیتواند نوشداروی مهار آن تصور شود .متفکرآزاد و همکاران ( )1۳92نیز
در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تقویت دولت الکترونیکی ،فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش
میدهد که این امر سرمایهگذاری بیشتر بر روی ایجاد و بهبود شاخصهای دولت الکترونیکی را میطلبد.
در مجموع ،مروری بر مطالعات صورت گرفته نشان از این امر دارد که در اغلب مطالعات پیرامون فناوری
اطالعات و تجارت الکترونیک ،به متغیر شفافیت اطالعاتی توجه خاصی صورت گرفته است .برخی مطالعات نیز
کاهش فساد اقتصادی را مدنظر قرار دادهاند .ولیکن در بررسی روابط همزمان بین شفافیت و کاهش فساد
اقتصادی درنتیجه بهکارگیری تجارت الکترونیک ،نمیتوان به نتیجه کلی دستیافت؛ با توجه به شاخصهای
انتخابی ،چارچوب فرهنگی و اجتماعی جامعه و اینکه نمونه ،کشور یا کشورهای مورد مطالعه در ردیف کشورهای
درحالتوسعه هستند یا توسعهیافته ،احتماالً نتایج نسبتاً متفاوتی به دست آید .بر این اساس ،این امر ضمن
آنکه میتواند بهعنوان نوآوری تحقیق حاضر مدنظر قرار گیرد ،همچنین میتواند نتایج مفیدی برای عالقهمندان
و سیاستگذاران حوزه تجارت الکترونیکی کشور فراهم سازد.
روش تحقیق

در این مطالعه ،بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش ترکیبی بهره گرفته شده است .روش ترکیبی
تلفیقی از دو روش تحقیق کیفی و کمی است .استفاده از روش ترکیبی در تحقیق به محققان اجازه میدهد
تا ابعاد موضوع را بهصورت عمیقتر مورد بررسی قرار دهند و بدینوسیله به نتایج غنیتری دست یابند [.]16
با توجه به متفاوت بودن عوامل مؤثر بر شفافیت اطالعاتی ،کاهش فساد اقتصادی و تجارت الکترونیک در
کشورهای مختلف و همچنین جدید بودن این بحث در میان مطالعات داخلی ،ضروری است که برای توسعه
مدل اولیه تحقیق ،تحقیق کیفی جهت اکتشاف عوامل و متغیرهای مؤثر بر سه متغیر مذکور صورت گیرد.
ترکیب نتایج مرحله تحقیق کیفی با مبانی نظری ،باعث جامعیت و بومیسازی مدل برای شرایط خاص این
موضوع در ایران میشود .بخش کیفی تحقیق حاضر مربوط به طراحی مدل مفهومی تحقیق میباشد که در
ادامه مختصری توضیح داده خواهد شد و بخش کمی مربوط به آزمون مدل طراحی شده است .در بخش کمی
1
تحقیق ،برای آزمون مدل ارائه شده ،با توجه به ماهیت و نوع دادهها ،از روش حداقل مربعات معمولی ()OLS
و نرمافزار  eviews 10استفاده شده است .در راستای تائید روش و متغیرهای مدل و درنتیجه اطمینان به
نتایج به دست آمده ،برخی آزمونها و فرضیات مورد بررسی قرار میگیرند.
نتایج و بحث
تحلیل دادهها در بخش کیفی

در بخش کیفی تحقیق ،متغیرها و مضامین مدل مفهومی تحقیق با استفاده از رویکرد کدگذاری مورد شناسایی
قرار گرفتند .نتایج این مرحله در جدول  1ارائه شده است:

Ordinary least squares

1
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جدول  .1نتایج فرایند کدگذاری باز مرحله کیفی تحقیق

مقولهها

مفاهیم

برخی از مهمترین کدهای مشترک

کیفیت درک شده

تجارت الکترونیک زمینهساز پیشرفت و ضرورت بسترسازی آن؛ وابستگی درک
مزایای آن به میزان پیشرفت تکنولوژیکی؛ افزایش قدرت انتخاب مشتریان؛
کاهش هزینه کاال و خدمات به دلیل امکان مقایسه سریع و بهنگام قیمت
محصوالت توسط مشتریان؛ سهم کاالهایی که از طریق اینترنت خریداری
میشود؛ نوع کسبوکار و خریدهای اینترنتی؛ خرید اینترنتی و فراهم بودن
بستر مرجوع کردن آن؛ ایدهای کاربردی است؛ کوتاه شدن کانالهای بازاریابی
و حتی حذف آنها و درنتیجه تولید محصوالت نهایی باقیمت نهایی کمتر و
سود بیشتر؛ گسترش بازار به سازمانهای ملی و بینالمللی؛ تهیه مواد اولیه و
کاال و خدمات با سرعت بیشتر و هزینه کمتر؛ کاهش هزینههای ارتباط از راه
دور ،کمک به شرکتهای کوچک برای مقابله و رقابت با شرکتهای بزرگ؛

عوامل تکنولوژیکی

دسترسپذیری

بهرهمندی از خدمات اینترنت در منزل؛ بهرهمندی از اینترنت در خارج از منزل؛
کیفیت و سرعت اینترنت؛ کیفیت سرویس؛ امکان کار در خانه و کاهش نیاز به
مسافرتهای درون شهر و درنتیجه کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و آلودگی
هوا؛ امکان کاهش قیمت بعضی از کاالها و ارتقا استانداردها زندگی؛ امکان
استفاده مردم در کشورها درحالتوسعه و مناطق روستایی و دورافتاده از
محصوالت و خدماتی که به آنها دسترسی ندارند؛ تسهیل حملونقل عمومی
و کاهش هزینه توزیع؛ امکان خرید در هر ساعت از شبانهروز

حریم خصوصی

امنیت اطالعات و

فعالیت اینترنتی منوط به شهرت سایت؛ ضرورت شناسایی منابع و مآخذ
وبسایت؛ ضرورت وجود بسترهایی برای اعتماد و ارائه اطالعات شخصی؛ امکان
جستجوی اطالعات

آگاهی عمومی

تحقیق از دوستان و آشنایان؛ جستجوی اینترنتی؛ امکان تعامل مشتریان در
جوامع الکترونیکی و مبادله نظرات و مقایسه تجربیات؛ ناچار بودن در ورود و
ارتقای آگاهی در این فضا با توجه به گسترش آن در ابعاد مختلف زندگی؛ در
صورت فقدان آموزش و آگاهی الزم امکان متضرر شدن افراد وجود دارد

فرهنگ استفاده

نیاز به اختصاص زمان کمتر برای خرید؛ عدم نیاز به حضور و تجمع در مراکز
خرید؛ برخورداری از تنوع در انتخاب کاالها؛ استفاده از شرایط تسهیل شده
خرید؛ تنبلی؛ پرهیز از تردد غیرضروری؛ میزان تحصیالت افراد؛ کارآمدی و
ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی؛ مشاهده فیزیکی کاالی سفارش شده و سپس
خرید آن؛ انعطافپذیری سیستم معامالت آنالین؛ امکان مرجوع نمودن کاال،
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دولت

حمایت

قانونی
عوامل محیطی

بسترهای

وجود

الزماالجرا بودن قوانین؛ ضرورت ضابطهمندی مطلوب
ایجاد بستر امن و مشخص بودن خطمشی اینترنتی؛ ضرورت وجود نهاد نظارتی
قدرتمند و باالدستی

نظارت

شفافیت اطالعاتی

شفافیت

الزامات

ایجاد بسترهای الزم؛ قوانین الزامآور شفافیت
الزام به ارائه مجوزهای الزم؛ امکان احتساب حجم فعالیتها و ساماندهی آنها

کاهش فساد اقتصادی

زنجیره تأمین

بسترهای نظارتی

امکان پیگیری تخلفات؛ نظارت بر مجوزها و استانداردهای الزم؛ امکان ردیابی
و مسیریابی فروشها

حذف واسطهها از

کاهش فساد اقتصادی کاهش فساد اقتصادی

بسترهای اجرایی

شناسایی مالیات؛ ضرورت بسترسازی شناسایی کاالی قاچاق

ارائه کاال و خدمات باقیمت مناسب به دلیل حذف واسطهها

منبع :تحقیق حاضر
شکل  ،1حاصل تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش بر اساس مدل پارادایمی و مبانی نظری است و نتایج
کدگذاری در این پژوهش را نشان میدهد .بر اساس تجزیهوتحلیل پرسشنامههای باز ،تجارت الکترونیک
از طریق ارتقای شفافیت بر کاهش فساد اقتصادی تأثیرگذار است .در این راستا تجارت الکترونیک تابعی
از شرایط علّی (حاکمیت قانون ،حمایت دولت ،آموزش و آگاهی و فرهنگ استفاده) ،شرایط زمینهای
(دسترسپذیری و کیفیت درک شده) و شرایط مداخلهگر (امنیت اطالعات و حریم خصوصی) است .این
عوامل ،شرایط را برای اعمال کنشها و تعامالت (شفافیت) مهیا میکند که پیامد کاهش فساد اقتصادی
را به دنبال دارد.
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شکل  .1مدل مفهومی حاصل از یافتههای مرحله کیفی تحقیق

منبع :تحقیق حاضر
فرضیات تحقیق
بر اساس مدل تدوینشده ،فرض می شود تجارت الکترونیک بر شفافیت اطالعاتی تأثیر مثبت و معناداری
دارد .شفافیت اطالعاتی بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد .تجارت الکترونیک بر کاهش
فساد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین تجارت الکترونیک از طریق نقش میانجی شفافیت،
کاهش فساد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین در راستای آزمون فرضیات اشارهشده و بررسی
تعامالت میان تجارت الکترونیک ،شفافیت اطالعاتی و کاهش فساد اقتصادی ،معادالت ذیل مورد ارزیابی
قرار میگیرد:

رابطه ()1

𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑤𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖 + 𝛼2
𝑖𝑦𝑐𝑎𝑣𝑖𝑟𝑝 + 𝛼3 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖 + 𝛼4
𝑖𝑤𝑎𝑙 + 𝛼5 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑜𝑑 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛼6
𝑖𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠 𝑡𝑛𝑒𝑚𝑛𝑟𝑒𝑣𝑜𝑔 + 𝛼7
𝑖𝜀 + 𝛼8 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 +

رابطه ()2

𝑦𝑐𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒 + 𝛼2
𝑦𝑐𝑎𝑣𝑖𝑟𝑝 + 𝛼3 𝐴𝑤𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛼4 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝛼5
𝑤𝑎𝑙 + 𝛼6 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑜𝑑 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝛼7
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑙𝑖𝑎𝑣𝑎 + 𝛼8 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝛼9
𝑖𝜀 +

رابطه ()۳

𝑖 𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑚𝑜𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖 + 𝛼2
𝑖𝜀 × 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖 +
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در روابط فوق 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖 ،شفافیت اطالعاتی 𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖 ،تجارت الکترونیک،
𝑖 corruptionفساد اقتصادی و متغیرهای کنترلی تحقیق شامل فرهنگ استفاده ( ،)cultureحاکمیت
قانون ( ،)lawآگاهی عمومی ( ،)awarenessدسترسپذیری ( ،)availabilityامنیت اطالعات و حریم
خصوصی ( ،)privacyکیفیت درک شده ( )understood qualityو حمایت دولت ( government
 )supportمیباشد .رابطه ( )۳نیز برای آزمون معنیداری متغیر تعاملی × 𝑖 𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑚𝑜𝑐𝑒
𝑖𝑦𝑐𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡 مطرحشده است .اگر این متغیر معنیدار باشد ،میتوان نتیجه گرفت که تجارت
الکترونیک موجب کاهش بیشتر فساد اقتصادی از طریق تأثیر آن بر شفافیت اطالعاتی میشود.
نمونه آماری تحقیق
نمونه آماری در مرحله کمی تحقیق حاضر  298نفر از شاغلین در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی
فعال در حوزه تجارت الکترونیک و همچنین سایر افراد با ویژگیهای جمعیت شناختی متفاوت در سال
 1۳98میباشند .پرسشنامه تحقیق بهصورت الکترونیکی برای ایشان ارسال گردید .در این مرحله سعی
شده است از نظرات افراد با ویژگیهای جمعیتشناسی مختلف (سن ،تحصیالت و  )...بهره گرفته شود تا
امکان تعمیم نتایج بهکل جامعه آماری فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور فراهم شود .در نمودار 4
دو مورد از ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه موردبررسی ارائهشده است .همانگونه که نتایج نشان
میدهند  5۳نفر از پاسخدهندگان دارای تحصیالت در مقطع دکتری 121 ،نفر کارشناسی ارشد 95 ،نفر
کارشناسی و  29نفر دیپلم و پایینتر بودهاند .همچنین نمونه موردبررسی شامل  188نفر مرد و  110نفر
زن میباشند .در این تحقیق  292نفر عنوان نمودهاند همواره به اینترنت دسترسی دارند.
نمودار  .4توزیع تحصیالت و سن نمونه آماری تحقیق
۱۲۱
۱۸۸

۹۵
۱۱۰

۵۳
۲۹

مرد

زن

منبع :تحقیق حاضر
در مرحله کمی تحقیق ،پرسشنامهای متشکل از  51سؤال تخصصی و  1۳سؤال عمومی در مقیاس پنج
گزینهای لیکرت (به ترتیب خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) بهصورت الکترونیکی طراحی گردید.
برای اطمینان از اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطالعات ،ضمن تأکید بر بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق،
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پرسشنامه با نظر اساتید و تعدادی از خبرگان تعدیل و اصالح گردید .بنابراین بهرهگیری از مبانی نظری
تحقیق و نظر خبرگان و صاحبنظران تضمینکننده روایی پرسشنامه میباشد .همچنین برای سنجش
پایایی یا قابلیت اعتماد ،ثبات و سازگاری پرسشنامه ،از شاخص آلفای کرونباخ استفادهشده است .چنانچه
ضریب محاسبهشده از رقم  0/7بیشتر باشد ،سؤالهای پرسشنامه ازنظر پایایی دارای همبستگی درونی
مناسبی بوده و قابلپذیرش است .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  0/87بوده و درمجموع
پرسشنامه از انسجام درونی مناسب و قابلیت اطمینان مناسبی برخوردار است.
نتایج و بحث
با توجه به ماهیت مشاهدات تحقیق (دادههای مقطعی حاصل از پرسشنامه) ،اثرگذاری متغیرهای مستقل با
آزمون حداقل مربعات معمولی ( )OLSبررسی میشود .تخمین زنندههای حداقل مربعات معمولی ()OLS
بهترین تخمینزن خطی نااریب هستند ] .[6همچنین بهمنظور بررسی فروض کالسیک و اعتبار رگرسیون ،از
آزمونهای تشخیص واریانس ناهمسانی( 1آزمون آرچ )2و تشخیص خودهمبستگی جمالت خطا (آزمون بریوش
گادفری) ۳استفاده شده است .الزم به توضیح است ناهمسانی واریانس مشکلی است که در صورت نقض فرض
همسانی واریانس جمالت خطابه وجود می آید .اگر واریانس جمله خطا ثابت نباشد ،در این صورت تخمین
زنندههای  OLSهمچنان بدون تورش خواهند بود ،اما دارای حداقل واریانس نخواهند بود ] .[6خودهمبستگی
مشکلی است که در صورت نقض یکی از فروض مربوط به جمالت خطا حاصل میشود .اگر خودهمبستگی
وجود داشته باشد و نادیده گرفته شود تخمین ضرایب بدون تورش ولی ناکارا میباشد.
بررسی عوامل مؤثر بر شفافیت اطالعاتی
نتایج برآورد رابطه ( )1در جدول  ،2ارائهشده است:
جدول  .2نتایج برآورد ضرایب عوامل مؤثر بر شفافیت اطالعاتی

متغیر

ضریب

آماره t

سطح احتمال

تجارت الکترونیک

0/24

۳/04

0/002

دسترسپذیری

0/15

0/97

0/۳۳

*

آگاهی عمومی

0/20

1/7

0/08

فرهنگ

0/6

5/52

0/00

حاکمیت قانون

0/02

0/15

0/8

*

امنیت اطالعات و حریم خصوصی

-0/01

-0/12

0/89

کیفیت درک شده

0/24

2/2۳

0/02

حمایت دولت

1/24

8/52

0/000

*

منبع :تحقیق حاضر * متغیرها به لحاظ آماری بیمعنی بهدستآمدهاند
1

Heteroskedasticity Test
ARCH
3 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
2
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نتایج جدول  2نشان میدهد ،متغیرهای تجارت الکترونیک ،آگاهی عمومی ،فرهنگ ،کیفیت درک شده و
حمایت دولت بر شفافیت اقتصادی تأثیرگذار و به لحاظ آماری معنادار بهدستآمدهاند .در میان عوامل
مؤثر ،حمایت دولت دارای اثر بزرگتری بوده است .توجیه ضرایب بهدستآمده در بخش نتیجهگیری ارائه
میشود .در ادامه بهمنظور بررسی فقدان خطا در مدل برآورد شده ،نتایج آزمونهای تشخیص ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی در جدول  ۳ارائهشده است:
جدول  .3نتایج آزمونهای تشخیص ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه آزمون

آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس

0/22

0/6۳

پذیرش فرض صفر مبنی بر عدم
وجود واریانس ناهمسانی

آزمون تشخیص خودهمبستگی

1/6

0/1

پذیرش فرض صفر مبنی بر عدم
وجود خودهمبستگی

منبع :تحقیق حاضر
نتایج حاصل از آزمونهای فوق نشان می دهد که فروض مربوط به معادله رگرسیونی در رابطه با جزء
خطای مدل ،برقرار است .یکی دیگر از فروض اصلی کالسیک این است که تابع توزیع جملهی اخالل را
نرمال بدانیم ،بنابراین میتوان گفت که پسماندها دارای توزیع مستقل نرمال با میانگین صفر و واریانس
ثابت است .فرض صفر این آزمون نرمال بودن پسماند مدل است .با توجه به نتایج آزمون جارگ برا ،1فرض
صفر موردپذیرش قرا رگرفته و درنتیجه ،توزیع جز خطا نرمال است؛ بنابراین این فرض کالسیک نیز در
این مدل برقرار است.
نمودار  .5نتایج آزمون جارگ برا
30
Series: Residuals
Sample 1 298
Observations 298
0.083589
0.100675
8.781483
-9.749518
3.033762
-0.124981
3.322236

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.065107
0.356097

Jarque-Bera
Probability

25
20
15
10
5

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

0
-10

منبع :تحقیق حاضر
Jarque Bera

1
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بررسی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی
بر اساس فرضیات مطرحشده در این تحقیق ،نتایج برآورد تأثیر متغیرهای مستقل بر فساد اقتصادی در
جدول  4نشان داده میشود:
جدول  .4نتایج برآورد ضرایب عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی

متغیر

ضریب

آماره t

تجارت الکترونیک

0/04

0/56

0/56

شفافیت اطالعاتی

0/41

6/7

0/000

دسترسپذیری

0/۳0

1/7

0/07

آگاهی عمومی

0/10

0/82

0/41

فرهنگ

-0/2۳

-1/95

0/05

حاکمیت قانون

1/07

7/56

0/000

امنیت اطالعات و حریم خصوصی

0/10

1/16

*

کیفیت درک شده

0/10

0/90

0/۳6

حمایت دولت

1/10

6/۳8

0/00

احتمال
*

0/24

*

*

منبع :محاسبات تحقیق * متغیر ازنظر آماری معنادار نیست
نتایج آزمون برآورد ضرایب متغیرها نشان میدهد که تمامی متغیرها بهجز تجارت الکترونیک ،آگاهی
عمومی ،امنیت اطالعات و حریم خصوصی با سطح اطمینان  99درصد معنیدار هستند .توجیه ضرایب
بهدستآمده در بخش بعدی ارائه میشود .آماره  𝑅̅ 2بیانگر آن است که  87درصد تغییرات متغیر وابسته،
توسط متغیرهای مستقل موجود قابل توضیح است و  1۳درصد باقیمانده ،مربوط به عواملی است که در
تابع لحاظ نشده و در پسماندها ظاهرشده است .الزم به توضیح است آماره دوربین-واتسن 1نیز 1/98
میباشد .با توجه به اینکه  DWبهاندازه کافی به عدد  2نزدیک است به معنی عدم خودهمبستگی میباشد
] .[6بهمنظور بررسی فقدان خطا در مدل ،نتایج آزمونهای تشخیص ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
نشان میدهد که فروض مربوط به معادله رگرسیونی ( )2نیز در رابطه با جزء خطای مدل ،برقرار است.
همچنین نتایج آزمون جارگ برا نیز نشاندهنده نرمال بودن توزیع جز خطا میباشد.
بررسی نقش میانجی شفافیت اطالعاتی در رابطه بین تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی
بهمنظور بررسی فرضیه چهارم تحقیق ،همانگونه که مطرح شد ،اگر ضریب متغیر تعاملی معنیدار باشد،
متغیر شفافیت اطالعاتی بهعنوان یک واسطه کامل رفتار میکند .مدل ( )۳برای بررسی آزمون معنیداری
متغیر تعاملی  commerce ×transparencyمطرح شده است .با توجه به معناداری متغیر تعاملی با
ضریب اثرگذاری  0/08در سطح معنیداری  99درصد ،میتوان نتیجه گرفت که تجارت الکترونیک موجب
کاهش بیشتر فساد اقتصادی از طریق تأثیر آن بر شفافیت اطالعاتی میشود .در رابطه با تأثیر متغیر
Durbin-Watson stat

1
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تجارت الکترونیک بر شفافیت اقتصادی ،تجارت الکترونیک با ضریب مثبت ( )0/24و در سطح  95درصد
معنادار ،بر شفافیت اطالعاتی تأثیرگذار است و شفافیت اطالعاتی نیز با ضریب  0/41بر کاهش فساد
اقتصادی تأثیرگذار است .بر اساس نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،مدل کلی رابطه بین تجارت
الکترونیک ،شفافیت اطالعاتی و کاهش فساد اقتصادی ،بهصورت شکل  2ارائه میشود.
شکل  .2ضرایب اثرگذاری متغیرهای اصلی

0.41

0.24

منبع :تحقیق حاضر
نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر ،از منظر پرسششوندگان ،با ورود بیشتر به عرصه تجارت الکترونیکی
به شکلی اجتنابناپذیر الزامات و پیامدهای آنکه بهنوعی زیرساخت ضروری برای آن هستند ،نیز ارتقا
خواهند یافت .ازجمله این عوامل میتوان به شفافیت اطالعاتی اشاره نمود .نتایج تحقیق نشان میدهد
تجارت الکترونیکی بر شفافیت تأثیر مثبت (با ضریب  )0/24و معنیدار دارد؛ به این معنا که هر چه در
این عرصه وارد شویم ،الجرم بایستی زمینههای شفافیت اطالعاتی فعالیتها در آن ارتقا یابد؛ بنابراین با
افزایش تجارت الکترونیک ،شفافیت نیز ارتقا خواهد یافت .از طرفی بر اساس نتایج تحقیق ،شفافیت بر
کاهش فساد اقتصادی تأثیرگذار است .ضریب بهدستآمده نشان میدهد درصورتیکه شفافیت یک واحد
ارتقا پیدا کند فساد اقتصادی  0/41واحد کاهش پیدا میکند .در توجیه ضریب بهدستآمده میتوان گفت،
از مهمترین عوامل بسترساز فساد ،عدم شفافیت و ضعف در ایجاد آن است .عدم شفافیت موجب میشود
امکان سوءاستفاده افرادی که منافع شخصیشان با منافع عمومی یا دیگران در تضاد قرارگرفته ،فراهم
شود .لذا میتوان عدم شفافسازی را یکی از علل مهم ایجادکننده فساد اقتصادی دانست .لذا هر چه بر
رویکرد شفافسازی در حوزههای مختلف توجه بیشتری مبذول شود به همان میزان نیز فساد تقلیل
مییابد.
فساد معموالً محصول مداخله فرعی دولت است و متعاقب مداخله آن در اقتصاد به بهانه برطرف کردن و
اصالح موارد شکست بازار به وجود میآید .براین اساس ،حتی اگر حجم بخش عمومی نیز کوچک شود
بازهم فساد خواهد بود اما از بزرگی آن کاسته میشود .بنابراین آنچه اهمیت دارد نحوه کنترل فساد و
درواقع گزینش راهبرد مؤثر از سوی دولت است [ .]۳در خصوص حمایتهای دولت ،نتایج نشان میدهد
حمایت دولت تأثیر مثبت (با ضریب  )1/1و معناداری بر کاهش فساد اقتصادی دارد .کارآمدی دولت در
پاسخگویی به الزامات دنیای الکترونیک و فناوری اطالعات با بهکارگیری ابزار پیشگیرانه ،مقابلهای و تنبیهی
می تواند نقش مؤثری در کاهش فساد اقتصادی داشته باشد .در صورت کارآمدی دولت ،زمینه و شرایط
فساد اقتصادی به حداقل خواهد رسید .این ضریب در مقایسه با سایر ضرایب بزرگتر بهدستآمده است.
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همچنین نتایج نشان میدهد حاکمیت قانون تأثیر مثبت ( )1/07و معناداری بر کاهش فساد اقتصادی
دارد .حاکمیت قوانین الزاماً به معنای وجود قوانین کارآمد نیست ،بلکه وجود قوانین مطلوب در کنار نظام
اجرایی مناسب معنا پیدا میکند .به عبارتی درصورتیکه نظام اجرایی کشور از انسجام و استحکام الزم
برخوردار نباشد ،قوانین خوب به منصه ظهور نمیرسد و درنتیجه حاکمیت قانون در این جوامع بسیار
ناقص و ناکارآمد است [ .]7همچنین در این مطالعه ،تأثیر فرهنگ بر کاهش فساد اقتصادی منفی ()0/2۳
بهدستآمده است .براین اساس ازنظر پرسششوندگان تحقیق ،مبانی فرهنگ فسادگریزی در کشور
بهخوبی پایهریزی نشده است و این بهعنوان یکی از خألهای مهم و زمینهساز فساد همواره موردتوجه
محققان بوده است .فرهنگهای مختلف ،تلقی ،برداشت و هنجارهای متفاوتی در مورد اقدامات فساد خیز
ایجاد کرده است .چنانچه فساد اقتصادی به یک هنجار عمومی در جوامع تبدیل شود ،میتواند بهعنوان
یک قاعده کلی پذیرفته و موردقبول واقع شود .در صورت ریشهدار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه،
این پدیده مانع رشد آن جامعه خواهد شد و همواره تالشهای مقابلهای با فساد بیثمر و یا کم ثمر خواهد
بود.
جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر با صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری ،در مسیر
جدیدی از مبارزه با فساد گام برداشته است .با توجه به قوانین مختلف مبارزه با فساد در کشور ازجمله
قانون منع تصدی بیش از یک شغل ،آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ،قانون
ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد ،همچنین تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در
باالترین سطح با حضور سران سه قوه و مصوبات دولت ازجمله راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،ایجاد شفافیت مالی ،مبارزه با فساد ،برقراری محیط
رقابتپذیر سالم و عدالت اقتصادی و تعیین پروژههای ملی اولویتدار توسعه دولت الکترونیک بهمنظور
تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژههای مالیات الکترونیکی ،معامالت دولتی الکترونیکی ،سالمت
الکترونیکی ،بیمه الکترونیکی ،استعالم مدرک تحصیلی ،تکمیل پایگاه هویتی اطالعات نسبی سببی،
خزانهداری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) ازجمله اقدامات مهم در کشور در این مسیر
میباشد .ولیکن متأسفانه رویکردهای اتخاذی در برابر فساد اقتصادی در ایران مبهم میباشد و به همین
علت ،موقعیت این قبیل اقدامات ،نامشخص و راهکارهای مبارزه با آن را ابتر نموده است .این ابهام دالیل
گوناگونی دارد .از عمده دالیل آن میتوان به فقدان استراتژی واحد در حوزه فساد اقتصادی ،اداری ،سیاسی
و اجتماعی و نیز نبود متولی واحدی جهت تبیین راهبردها ،اولویتها و برنامههای پیشگیری و مبارزه با
فساد از سوی دستگاههای نظارتی در حوزههای یادشده دانست .بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این
مطالعه پیشنهاد میشود ،به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات و ارتقای اعتماد به فضای تجارت
الکترونیک کشور ،قوانین موجود در این حوزه بررسی و ضعفها و نقایص موجود و قوانین زائد و دست و
پاگیر احصاء شود و اصالحات الزم صورت پذیرد .با توجه به موارد مذکور ،پیشنهاد مشخص این است در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسبوکار کشور و شفافیت بیشتر در امور ،طی یک
حرکت انقالبی بسیار ارزشمند و گسترده ،یک شورای باالدستی متشکل از نهادهای حقوقی ،قضایی،
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اجرایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نخبگان ،صاحبنظران و نمایندگان سه قوه و برخی نهادهای متولی با شیوه
علمی و با استفاده از تجربیات سالهای اخیر در حوزه آسیبشناسی قوانین و مقررات موجود کشور ،نسبت
به بررسی قوانین موجود ،احصاء اصالحات الزم ،شناسایی قوانین زائد و دست و پاگیر و نیز شناسایی نیازها
و الزامات تکنولوژیها و ابزارهای ارتباطی جدید پرداخته و جمعبندی و نتایج حاصله را به دولت و مجلس
شورای اسالمی جهت تصویب ارائه نماید .همچنین با شناسایی نیازها و الزامات تکنولوژیها و ابزارهای
ارتباطی نوین تجارت الکترونیک ،نسبت به تدوین و تصویب قانونی متقن و مشخص در خصوص لزوم
اشتراکگذاری اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی و متمرکز نمودن یک بانک اطالعاتی (با دسترسی
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Anti-corruption strategies are effective when they promote information transparency.
One of these strategies is business through electronic space, which will eventually
replace non-transparent decisions and transactions. Therefore, the purpose of this
study is modeling the relationship between e-commerce, information transparency
and reduces corruption with a combined approach. In the qualitative section of the
research, a conceptual model of research has been designed by consulting 21 experts
in the field of e-commerce and economic corruption and using an open questionnaire
based on theoretical foundations. In the quantitative research stage, through a
statistical sample consisting of 298 active users in the e-commerce space of the
country, the designed model with the ordinary least squares approach has been tested.
The results show that e-commerce does not have a significant direct effect on reducing
corruption. Rather, due to the significance of the information transparency mediator
variable, it reduces economic corruption by affecting information transparency.
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