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 سپاسگزاری

همکاری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان از پس از حمد و ستایش پروردگار متعال، 

دی و معاونین محترم ایشان که در اجرای طرح پژوهشی و سرکار خانم دکتر فرزانه دهنا تهران

همچنین از جناب  گردد.میایت را داشتند صمیمانه قدردانی ها کمال همکاری و حمگردآوری داده

به جهت تسهیل امیرعباس رضازاده معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان تهران آقای 

کل امور ادارهذیحسابان محترم از  گردد و در آخرمیزاری سپاسگها آوری دادهدر فرآیند جمع

 گردد.شان در اجرای طرح پژوهشی تشکر میاقتصادی و دارایی استان تهران برای همکاری صمیمانه
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 چکیده

 و متحمل را چشمگیری مخارج اساسی هایزیرساخت از برخی تأمین و خود اداره برای دولت

 کشور اقتصاد در توجهی قابل سهم عمومی تدارکات. کندمی خدمات و کاالها انواع خرید به اقدام

 و خصوصی بخش ردم،م دولت، برای شود انجام باال کیفیت و کم هزینه با تدارکات این اگرو  دارد

 ساختن رقابتی وسازی شفاف جهت در هاییگام، اهمیت همین به توجه با .است مفید کشور توسعه

الکترونیکی دولت  اندازی سامانه تدارکاتراهاز جمله ها و مزایده اتمناقص برگزاری فرآیندهای

 هـب هـک انونیـق رـغی یاـهرفتار دـگزناز  هاـهیچگ لتیدو تمعامال زةحو .است شده برداشته)ستاد( 

 .تــسا دهوــنب نوــمص ،هــیگرفتــم رتوــص تامالــمع هــگوننــیاز ا تـمنفع بـکس روـمنظ

 تریفاـتش تـعایر ،اـهرفتار هـینگونا وزبر لحتماا کاهش ایرــبو  روــمنظ ینــهم هــب ارذــقانونگ

 .ستا دهنمو ررـمق تامالـمع نـیا ماـنجا ایرـبرا  یـخاص

شناسی فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات آسیباین پژوهش با هدف 

 تحلیل محتوااز نوع ترکیبی و با استفاده از روش پژوهش  انجام شده است. الکترونیکی دولت )ستاد(

ها از ابزار مصاحبه به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره آوری دادهانجام شده است. برای جمع

ها از مدلسازی برده شده است. همچنین به منظور آزمایش الگو، از پرسشنامه و برای تحلیل داده

 نتایجها توسط کدگذاری تحلیل و پس از آزمایش الگو، دهمعادالت ساختاری استفاده شده است. دا

شامل  فرآیند انجام معامالت دولتی در ستادهای آسیب دهدنشان میها یافته پژوهش ارائه گردید.

 دهداست. همچنین نتایج نشان می ایهای زمینهآسیبو  های رفتاریآسیب، های ساختاریآسیب

 ارزیابی عملکرد و نظارت موثر، کم توجهی به صَرف و نقص سیستمشامل  های ساختاریآسیب

-آسیب، و تناقضات موجود در قوانین و مقررات مربوط کامل نبودن فرآیندهای سامانهصالح کشور، 

-آسیبو انگاری و خسارت زدن غیرعمد به دولت ریزی شده و سهلفساد برنامه شامل های رفتاری

شرایط اجتماعی و فرهنگی ، عوامل و و امنیتی کشور شرایط سیاسیعوامل و شامل  ایهای زمینه

 .است بوروکراسی کشور آوری و، فنشرایط اقتصادیو عوامل و   کشور

 .معامالت دولتیشناسی، تدارکات عمومی، سامانه ستاد، آسیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1-1

 را چشمگیری مخارج اساسی هایزیرساخت از برخی تأمین و خود اداره برای جهان سراسر در هادولت

 نگهداری و تعمیر همچنین و خود دفتری مبلمان و اداری ملزومات تأمین برای هادولت. شوندمی متحمل

 واقع امور بهتر درک برای هادولت .کنندمی خدمات و کاالها انواع خرید به اقدام دولتی تجهیزات و هاساختمان

 احداث برای همچنین و برندمی سود خصوصی بخش مشاوره از هدفمند هایبرنامه و هاسیاست اتخاذ و

 و برق و آب تأمین برای کشورها برخی در و زیربناها توسعه و هازیرساخت ایجاد تأسیسات، بنای و هاساختمان

 انواع و کاال خرید شامل دولتی معامالت این مجموع. کنندمی پیمانکاری دادقرار انعقاد به اقدام مخابرات و گاز

-می بندیدسته عمومی کلی تدارکات عنوان ذیل پیمانکاری خدمات اقسام و مشاوره خدمات جمله از خدمات

 .(1395های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش) شود

 هر عمومی بخش تدارکات هزینه مثال، برای. اردد کشور هر اقتصاد در توجهی قابل سهم عمومی تدارکات

 عمومی بودجه برحسب را رقم این وقتی. شودمی جهانی ناخالص تولید درصد 20 بر بالغ دنیا کل در سال،

 از دولتی خریدهای به مربوط مخارج سهم توسعه حال در کشورهای در که شویممی متوجه کنیممی محاسبه

 اما است کمتر یافته توسعه کشورهای در چه اگر سهم، این. شودمی درصد 50 بر بالغ دولت، عمومی بودجه

 (.UNODC, 2013) دهدمی اختصاص خود به را هادولت عمومی بودجه از درصد 30 حدود همچنان

 بخش برای مردم، برای دولت، برای شود انجام باال کیفیت و کم هزینه با تدارکات این اگر که است طبیعی

 و دارد دولت کارآمدی از نشان که چرا است مفید دولت برای. است مفید کشور ملی توسعه برای و خصوصی

. نمایدمی مجدد انتخاب شایسته را دولتی مسئوالن و کندمی ایفا بسزایی نقش دولت بودجه کسری مدیریت در

. کنندمی دریافت تریبیش و بهتر خدمات پردازندمی که مالیاتی از سطح هر ازایبه زیرا است مفید مردم برای

 توسعه در باالخره و شودمی ترهزینهکم و تررقابتی دولت به فروش زیرا است مفید خصوصی بخش برای

 تأمین یا گذاریسیاست در دولت نقش اگر. است مؤثر عمومی تدارکات چگونگی نیز کشور اقتصادی

 تأثیرگذار اقتصادی توسعه تسهیل در گمانبی آنها کیفیت ارتقای بگیریم، نظر در را اقتصادی هایزیرساخت

 (.1395های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش است

 فرآیندهای ساختن  رقابتیو   شفاف  جهت در هاییگام نیز ما کشور در که است اهمیت همین به توجه با

 قانون تصویب و دوینت ارزشمند اقدام به توانمی جمله از. است شده برداشته هاو مزایده مناقصات برگزاری

 شارهاندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( او همچنین راه 1383مصوب سال  مناقصات برگزاری

 ،معامالت دولتی برگزاری مواعد و معیارها شرایط، بودن پذیربینیپیش مانند امتیازاتی و هاارزش که کرد

 پایبندی شرایط ایجاد ،و مزایده مناقصه هایفرآیند کلیدی اتاقدام بهنگام و روزآمد رسانیاطالع و مستندسازی



3 
 

 به اعتراض امکان ،اجرایی دستگاه پاسخگویی و گرانمناقصه ابهام رفع سازوکارهای ،اجرایی دستگاه تعهدات به

 ارمعامالت دولتی  فضای و فرآیند ساختنو رقابتی  شفاف هایمؤلفه دیگر و گزارمزایده و گزارمناقصه اقدامات

 .کرد مقرر

های ها به منظور شناسایی اهداف و میزان دستیابی به آن، ناگریز به طراحی و اجرای نظامسازمانهمچنین 

های احتمالی را شناسایی ارزیابی و اصالح اهداف مورد نظر خود هستند تا از این طریق بتوانند موانع و محدودیت

یابی سازمانی مستلزم شناسی سازمانی مطرح است. عارضهو آسیبیابی کنند از این رو استفاده از الگوهای عارضه

هایی بر گیریها و نتیجهآوری، تحلیل دادهتعریف و به کارگیری یک الگو برای درک مسایل سازمانی، جمع

شناسی نظام رو ضرورت آسیباز این ها به منظور انجام دادن تغییرات و اصالحات احتمالی است.مبنای یافته

. لذا نمایدبا توجه به ماهیت پویای آن و نیز نظر به سرعت شتابان تغییرات و تحوالت محیطی دوچندان می مذکور

درخصوص علت انتخاب انجام شده است. ( 1388اهرنجانی )میرزاییی شناسی به کمک الگوی سه شاخگآسیب

 باشد.آن می این الگو، عینی بودن، بومی بودن، جامعیت، سهولت در اجرا و کاربرد گسترده

 

 له ئبیان مس -2-1

 ارائه خدمات الزم و کافی به عموم ذینفعان یکی از مهمترین موضوعات خدمات دولتی در جهان است. در

 تر کرده است.د شده را به طور قابل توجهی سادهابزارهای نوین از جمله بستر اینترنت دستیابی به هدف یا این بین

 عات و ارتباطات برای ارتقای اثر بخشی و کارایی وظایف دولت بسیار موثر استدر واقع استفاده از فناوری اطال

شود که ارائه خدمات های مختلفی انجام می(. در این مسیر خدمات دولتی به روش2013)سرایریح و اسریرام، 

به عقیده  (.2001 )رینولد و ورجیو، های متعددی به همراه داردالکترونیکی نیز مانند سایر خدمات دولت چالش

آزبورن و گابلر، دولت الکترونیک صرفاً به خدمات مبتنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به عموم شهروندان 

 های روز افزونی که دارد از طریق همکاریل حاضر دولت الکترونیک با پیشرفتشود بلکه در حامحدود نمی

بین سازمانی تبدیل شده است و به همین دلیل فرصت ای ها به پدیدههای دولتی و سایر سازمانبیشترین سازمان

اتی که  یکی از این خدم (.1992 لفات دارد )آزبورن و گابلر،بیشتری برای سهولت اجرای امور و جلوگیری از تخ

 محصوالت تولیدی، و امالک اقالم، فروش و دولتی هایدستگاه نیازهای تأمین برای ،قانونگذار در کشور ایران

توسط  عمومی تخدماو  کاال تأمین یندافر لتیدو تمعامالو مزایده است.  مناقصه ده است  فرآیندبینی کرپیش

 منافع رضتعا لیلد بهو  ستا هشد تشکیل مختلف حلامراز  یندافر نـیا ماـنجا. تـسا صوصیـخ شـبخ از لتدو

)طجرلو و  دارد اررق یپذیرترسیبآ ضعیتدر و مالی دةستفاا ءسوو  دساـف هـب نسبت خصوصیو  عمومی بخش

 (.1395قربانی، 
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 فروش طریق از معامالت در تبانی بعضاً و پیشنهادها قبول و رسانیاطالع شیوه به توجه با لتیدو تمعامالدر 

 و شرایط در شفافیت فقدان و گوییکلی مزایده، و مناقصه اسناد و شرایط در ابهام معامله، به مربوط اطالعات

 مواعید ننمودن رعایت اًبعض و مازاد منزله به اعالم و معیوب و سالم اقالم نمودن درهم نیاز، مورد اقالم مختصات

 ناظر واحد توسط مؤثر نظارت فقدان آن متعاقب و قرارداد انعقاد و پیمانکار انتخاب و برگزاری فرایند در مقرر

 آنها، ماهیت سبب به وریص هایوضعیتصورت تأیید و تهیه مشاور، یا پیمانکار با قرارداد طرف دستگاه در

 وجود همچنین نماید،می مواجه سخت شرایط با را بررسی انجام، از پس که عمرانی هایپروژه در باألخص

 دولتی و خصوصی بخش از اعم امر متولیان تمایل آن، در عمومی اموال موضوع شدن مطرح و زیاد مالی گستره

 (.1395)احمدی،  نمایدمی نمایان فساد ایجاد برای را

 هــگوننــیاز ا تـمنفع بـکس روـمنظ هـب هـک انونیـق رـغی یاـهرفتار دـگزناز  هاـهیچگ لتیدو تمعامال زةحو

 کاهش ایرــبو  روــمنظ ینــهم هــب ارذــقانونگ .تــسا دهوــنب نوــمص ،هــیگرفتــم رتوــص تامالــمع

 ماا ؛ستا دهنمو ررـمق تامالـمع نـیا ماـنجا ایرـبرا  یـخاص تریفاـتش تـعایر ،اـهرفتار هـینگونا وزبر لحتماا

 ،اـهرفتار ینا شایعتریناز هستیم.  زهوـح نـیدر ا انونیـق رـغی یاـهرفتار اهدـش ناـکماک ت،ماالزا ینا دجوو با

)شیخوند،  دوــیشــم بمحسو زـنی دیاـقتصا یمارـج رزاـب یقداـمصاز  هـک تـسا یـلتدو تامالـمعدر  انیـتب

 ترینکلیدی و مسئله نخستین منابع، بهینه تخصیص دیگر تعبیر به و منابع از حداکثری گیریبهره شکبی(. 1390

 انجام باال کیفیت و کم هزینه بامعامالت دولتی  اگر که است طبیعی. است اقتصادی نظام هر متولیان یدغدغه

 (.1391)بهرامی،  ستا مفید کشور ملی توسعه برای و خصوصی بخشمردم و  دولت، برای شود

 مربوطه، واحد سوی از نیاز اعالم شامل، مختلف مراحل در مزایده، و مناقصه فرایند با مرتبط هایآسیب

 آگهی، انتشار اسناد، تهیه مزایده، در قیمت تعیین برای کارشناسی به ارجاع و مناقصه در قیمت اولیه برآورد

 مسئولین سوءاستفاده عموماً شود،می فساد باعث که کار انجام درنهایت و قرارداد انعقاد ها،پاکت بازگشایی

 هایشیوه و ترفند از استفاده با اداری و قانونی اختیارات از معامالت کمیسیون اعضای باألخص امر، متولیان

 ویژه به قوانین، در موجود ابهامات از استفاده و عمل مورد مقررات و قوانین از ایسلیقه تفسیرهای مختلف،

 از اقتصادی انتفاع هدف با است، نموده سکوت کار انجام روش نمودن مشخص برای گذارقانون که جاهایی

 در سازمانیبرون بعضاً و سازمانی درون ناظر واحدهای اغماض همچنین اداری، هایسیستم در پایین سطوح

 اجرای در پیمانکار خلفاتت آن متعاقب و تخلفات و نارسایی ننمودن اعالم و دولتی معامله مختلف مراحل

 (.1395)احمدی،  شودمی محقق پروژه،

 و گستردگی دارای غیردولتی، بخش معامالت با قیاس در دولتی معامالت حجم باالبودن شک بدون

 به معامله انجام برای دولتی هایدستگاه رغبت و میل و طرفیک از عامل همین و بوده خاصی پیچیدگی
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(. 1395)احمدی،  دهدمی افزایش را دولتی معامالت در تبانی زمینه دیگر، سوی از تشریفات ترک صورت

 کشورهای ضدفساد کارگروه درخواست مبنای برو  2013از سال  عمومی تدارکاتدولتی و  معامالت ارزیابی

 ناب تجربیات و اصول از ایمجموعه پایه بر عمومی تدارکاتمعامالت دولتی و  ارزیابی. شد آغاز 20 گروه عضو

 سوی از و است عمومی معامالت بازار به خصوصی بخش ورود موانع رفع سو یک از آن، هدف و است شده

 اقصی در عمومی تدارکات مقرراتی و قانونی بوم زیست بهبود و درک برای عینی معیاری ایجاد دنبال به دیگر،

 (.1395های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش است دنیا نقاط

 هایی در جهت شفافیت و رقابتی ساختن فرایندهای تدارکات عمومی،اهمیت موضوع، در ایران گامبا توجه به 

اندازی سامانه تدارکات توان به اقدام ارزشمند راهها برداشته شده است. از جمله میبرگزاری مناقصات و مزایده

قتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد الکترونیکی دولت )ستاد( اشاره کرد که با هدف توسعه دولت الکترونیکی، ا

 مناقصه) اجرایی یهاهدستگا معامالت انجام سیستم، دولت الکترونیکی تدارکات سامانهاداری ایجاد شده است. 

 تا ثبت) مزایده و( وجه پرداخت تا خرید درخواست) مناقصه مراحل کلیه آن در که وب بستر در( مزایده و

 تا خرید درخواست از مراحل کلیه سازدمی قادر را اجرایی هایدستگاه، مانهسا این. شودمی انجام( وجه دریافت

 کلیه اجرایی هایدستگاه همچنین. دهند انجام یکپارچه سیستم طریق از و غیرمتمرکز بصورت را وجه پرداخت

. داد خواهند انجام اینترنتی بستر در را وجه دریافت تا مزایده یک ثبت از دولتی مزایده برگزاری مراحل

-های سامانه پس از ثبت، در صفحه اصلی سامانه منتشر و از این طریق بستری برای تعامل مستقیم و بیفراخوان

 . سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سه زیرسامانهشودهای اجرایی فراهم میکنندگان با دستگاهتامین واسطه

 زایده تشکیل شده است.خرید جزئی و متوسط، زیرسامانه مناقصه و زیرسامانه م

 هایی که مترتب بر معامالت دولتی است اجرای هرگونه خدمات مبتنـی بـر دولـتعالوه بر مشکالت و آسیب

؛ شـارما و 2004الکترونیک نیز ممکن است مشکالتی را به دلیل نبود زیر ساخت هـای الزم موجـب شـود )انـدو، 

مزایــده، دولــت بــا ایجــاد ســامانه ســتاد و صــدور  و مناقصــه چنــد در مراحــل مختلــف فراینــد (. هــر2003گوپتــا، 

 های مذکور مصون نگه دارد، لـیکنهای مختلف سعی نموده است فرایند معامالت دولت را از آسیبدستورالعمل

-ها برای بروز فساد و کاستیهای متفاوت در انجام اینگونه معامالت، احتمال وجود روزنهبا توجه به وجود منفعت

 (1388اهرنجـانی )الگـوی سـه شـاخگی میرزایـیکند، بنـابراین در ایـن پـژوهش بـا ه را تقویت میها در این حوز

و بـه دنبـال  شناسـی خواهـد شـد.یند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آسیبآفر

هـایی مواجـه هـا و چـالشسـیبپاسخ به این سوال هستیم که انجام معامالت در سامانه ستاد، به طور دقیق با چـه آ

 ها چیست؟ها و چالشرفت از این آسیباست؟ و راهکارهای برون
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 و ضرورت پژوهش   اهمیت -3-1

 لتیدو تیند معامالافر طریقاز می کشور توسط دولت و عمو مالی ابعـمن شترینـبیر کسی پوشیده نیست که ب

 یسواز  مناسب روـط هـب ومیـعم ابعـمن یاآکه شود این است شود. در این بین سوالی که مطرح میمی خرج

 ،لتیدو تمعامال دیازحجم  به توجه اـب؟ دوـیشـمف مصر لپوارزش  حفظ رمنظو به عمومی بخش یا لتدو

از  صیانتو  حفظ ورتضر مرا ینو ا ستا یافته یشافزدر آن ا ومیـعم ابعـمن ضییعـتو  دهتفاـساءوـس لاـحتما

 تمعامالدر  سالمتی ،جهانی طحـسدر  هدـش حرـمط توعاـموض هـجملاز . دـهدمی یشافزرا ا عمومی منابع

 تمعامال همیتا به توجه با. ستا عمومی منفعت یستادر را عمومی منابعاز  دهستفاا یمعنا به که ستا لتیدو

 تخدماو  کاالها تأمین فـمختل حلامر یسیبپذیرو آ عمومی یهادنها ،لتیدو یهامانزسا دقتصادر ا لتیدو

و  زساو  لصوا میکند باـیجا لتیدو تمعامال بروارده  اتتهدیدو  خطرهااز  یپیشگیرو  سالمتی حفظ ،یعموم

  (.1395)طجرلو و قربانی،  دگیر رتصو بهینه گونة به لتدو مالی منابع فمصر تا ،پیشبینی ییهارکا

 یـلتدو تامالـمع افهدا به نسیدرو  سالمتی حفظ هـب، 2011 لاـسدر  انیـجه رتاـتج نمازاـس نامةفقتامو

در  المتیـس ظـحف هـب ،2012 لاـسدر  متحد ملل نمازسا ننسیواکنو(. Unops, 2011, 12) تـسا دهرـک دـتأکی

تاکید کرده  همتخذ تصمیماـتدر  ینـمع یاـهرمعیا ،تـقابر ،شفافیت مؤثر یهارمعیا با لتیود تمعامال زةحو

 Rahmaniaشود ) دفسا  وزبرمنجر به   ندامیتو لتیدو تمالمعا منجاا یندافر(. James Justin, 2012, 31) ستا

& Mirzadeh & koohshahi, 2015 .)سیاستدر  هـظیفو کـیاز  دهتفاـساءوـسدر  یـفانحرا راـفتر دساـف، 

 عمل ربتکاا یا دفر دخودر  هـظیفاز و دهتفاـساءسو ینا. ستا دنها یک یا شخص یک نفع به دقتصاا یا جامعه

 ,Rabl & Kuhlmann, 2008) دمیگیر رتصو ثـثال خصـش یک یا دخو ایبر مزیت به تیابیسد ایبر انیگرد

478). 

 خرید همان یا دولتی مناقصات. است دولت اقتصادی فرآیندهای آمیزترینمخاطره از یکی دولتی مناقصات

-فعالیت سترشگ به عنایت با معین، کیفیت با و متناسب قیمت کمترین به دولتی رسمی مأمور طرف از محصول

 و مسکن و سازیراه با مرتبط هایعرصه ویژه به مختلف های عرصه در اخیر هایسال در دولت عمرانی های

 سهم به توجه با لذا کند،می تجربه را رشدی به رو روند شهری، خدمات بخش به مربوط هایفعالیت همچنین

 تخمین تومان میلیارد هزار 60 بر بالغ 1389 الس در که ایران کشور ملی ناخالص تولید در مناقصات درصدی 15

 خاص شرایط وجود با مناقصات این حجم افزایش(. 1، 1390حالج،) است برخوردار خاصی اهمیت از شده زده

 یکی عنوان به مناقصه لذا است؛ شده موجب نیز را فراوانی مخاطراتو  هاچالش ،ایران اقتصادی نظام بر حاکم

 (.1391است )بهرامی،  خصوصی بخش و دولت ارتباط هایپیشخوان تریناصلی از
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 به توجه با و دولت هایفعالیت پیشبرد و کشور آبادانی و توسعه در دولتی مناقصات مهم نقش به توجه با

( درصد 30 تا 15 بین) کشور بودجه درصد 15 از بیش اختصاص همچنین و امر این در دولتی عظیم منابع وجود

 فساد ،کنترلهازیرساخت بهداشتی، خدمات عمومی، خدمات تأمین با مناقصه ارتباط چنینهم و مناقصه امر به

-حداقل به و یا پاکسازی برای خاص تدبیر و توجه نیازمند و کندمی جلوه مهم بسیار بخش این در اقتصادی

 (.1، 1390حالج،) باشدمیفساد  از دولتی مناقصات رسانی

انجام خدمات دولتی از طریق دولت الکترونیک نیز چالش های متعددی  از سوی دیگر همانگونه که بیان شد

)رینولد و  را به همراه دارد که در این زمینه باید سه عامل ذینفعان، کسب کار  و دولت را مورد توجه قرار داد

ه شناخت مشکالت و آسیب هایی که در این زمینه  وجود دارد می بایست به هر دو جنب برای (.2001رجیو، 

الکترونیکی بودن معامالت و ذات معامالت دولتی توجه کرد که امید است  نتایج این پژوهش بتواند  به عنوان  

راهنمای عملی مدیران عالی برای حل بخش عمده ای از مسائل پیش روی معامالت دولتی در بستر الکترونیکی به 

 کارگرفته شود.

 

 اهداف پژوهش -4-1

یی که در نتیجه  انجام فرآیند معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی شناسایی مشکالت و آسیب ها

 دولت )ستاد( وجود دارد یا به وجود خواهد آمد.

 فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(های ساختاری آسیبشناسایی 

یند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فرآ رفتاری )محتوایی(های شناسایی آسیب

 )ستاد(

فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ای )محیطی(زمینههای شناسایی آسیب

 )ستاد(

 

 سؤاالت پژوهش -5-1

ها و پردازش آنهـا، آوری دادهپس از جمع ،ییروش استقرا شناسانه ورویکرد آسیب وبا توجه به اهداف بیان شده 

 ها شکل خواهند گرفت. پژوهش براساس سواالتی به شرح زیر شکل گرفته است.فرضیه یا فرضیه

 سوال اصلی -
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-های اجرایی کدامند؟ و راهکارهای برونهای انجام معامله در بستر سامانه ستاد برای دستگاهچالشها و آسیب

 یست؟ها چرفت از این چالش

 سواالت فرعی -

 های ساختاری فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(آسیب .1

 کدامند؟

فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  رفتاری )محتوایی(های آسیب .2

 کدامند؟ )ستاد(

انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  فرآیند ای )محیطی(زمینههای آسیب .3

 کدامند؟ )ستاد(

 

 پژوهش چارچوب نظری -6-1

، 1393پژوهش است )نیومن، مرور دانش موجود درباره موضوع مورد پژوهش، اولین گام اساسی در فرآیند 

های انتقادی درخصوص یک موضوع  ( اعتقاد دارد بدون بررسی ایده های دیگران و متغیر2014) 1لورس. ک(222

( 1994) 2ربااهان و وکوآن بسیار دشوار خواهد بود هر چند غیر ممکن نیست. کینگ،  پیچیده، تحقیق بر روی

توان تصمیم گرفت که کدام یک از متغیرهای بالقوه یک چارچوب نظری نمی شوند که بدون داشتنمی متذکر

دهد که هر چند در خصوص های صورت گرفته نشان میررسی پژوهشبه هرحال ب باید در تحلیل ما وارد شوند.

قات مفصلی صورت معامالت دولتی و دولت الکترونیک به صورت جداگانه چه در داخل و خارج از کشور تحقی

های که به طور خاص به این انجام معامالت دولتی در بستر الکترونیک پرداخته باشدکمتر گرفته لیکن پژوهش

هایی که مورد بررسی قرار فهوم معامالت دولتی و سایر متغیردر ادامه ضمن ارائه تعاریف موجود از موجود دارد. 

خواهند گرفت، نتایج برخی از تحقیقاتی که در مجموع  چارچوب نظری پژوهش حاضر را تشکیل خواهند داد 

 آورده شده است.

 

 لتیدو تمعامال مهومف

 ،نیاعمر یهاحطر یرـمج رینـترگزـب ،ومیـعم تـمنیو ا مـظن اریبرقرو  حاکمیت لعمااز ا گذشتهدولت 

 ةعرضهکنند ترینرگبز دییاز اردوـمو در  تدماـخو  االـک اردـخری رینـترگزـب ،فرمارکا ترینرگبز

                                                            
1. Creswell 
2. King, Keohane and Verba 
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 ستا لتیدو تمعامال سیستم سساابرمقامات دولتی  یوـساز  تدماـخ اـی االـک دـخری یـلتدو معاملة. هاستآن

(UNOPS, 2011, 2 .)یا کاال تحصیل ییندهاافر تمامی شامل لتیدومعامله  که ستا نظر ینا بر( 2004) دولی 

 .(1395از شروع فرایند شامل تعیین و تشخیص نیازها تا اجرای قرارداد است )طجرلو و قربانی،  تخدما

 تیلدو یحدهاوا یسواز  تدماـخ اـی کاال تحصیل لتیدو معامالت که ستا نظر ینا بر( 1995) جهانی بانک

 یــلتدو یاـهنمازاـس درــعملک دـینافر یـلتدو تامالـمع دـیگویـم  لـتویآدو .تـسا عمومی هجواز و دهستفاا با

 یمعنا به لتیدو، معامله سمیتروآ نظراز (. Adotevi, 2004, 253) تــسا ومیـعم تدماــخو  االـک أمینـتدر 

 موـمفهدر  معاملهو  دمیشو شاملرا  اردادقر خاتمة تا اداری تصمیماز  اردادرـق یدهاـینافر امیـتم املـش یعـسو

 (.Arrosmith, 2005,2اعطای قرارداد است )ً رفاـص ضیقـم

 سهـنافر حقوقی منظا. در دمیگیر رتصو رکشوآن  حقوقی ماـنظ سساابر ریکشو هردر  لتیدو تمعامال

 ةدـمتح تیاالا حقوقی منظادر  .ندا وفمعراداری  یهااردادقر به ،باشد لتآن دو فرـط کـی هـک امالتیـمع

 جملهاز  نجها حقوقی یهامنظاای از رهپادر . میشوند هنداخو حکومتی یهااردادقر ،هااردادقر عنو نـیا اـمریکا

 رمنظو. دشو می شتهاگذ رمزبو تاـفقاتو رـب ومیـعم یهااردادقر انعنو وی،سکاندیناا یهارکشوو  هند ،لیااسترا

و  عداقو لمشموو  نداهشد رجاـخ صوصیـخ قوـحقة زوـحاز  که ستا هاییدارداقر ت،معامال عنو یناز ا

. ستا هنشد گرفته نظردر  تمعامال ایبر خاصی انوـعن انرـیا حقوقی منظادر . میشوند عمومی قحقو راتمقر

 ینا با .نداهنداخواداری  یهااردادقررا   تمعامال عنو ینا ًعموما ،نسهافر قوـحقاز  یـتأس اـب یـنایرا ناـنداقوـحق

 گفت انتومی. است هشد دهستفاا نیزهای عمومی نپیماو  لتیدوهای قراردادهای انعنواز  ردوـم سبـح لحا

 صشخاا با فطر یکاز  لتیدو هستگاد اـی لتدو فطراز  نمایندگی بهو  لتین دورامأمو سیلةو به لتیدو تمعامال

 میگیرند رتصو زمال ییندهاافر سساابر عمومی تاخدمو  االـک تأمین ایبر یگرد فطرو از  حقوقی یا حقیقی

 .(1395)طجرلو و قربانی، 

 نظر مورد کیفیت تأمین برای رقابتی است فرایندی مناقصه مناقصه، برگزاری قانون 2 ماده الف بند براساس

-می واگذار باشد کرده پیشنهاد را متناسب قیمت کمترین که گریمناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در که

 تأمین: مراحل شامل ترتیب به مناقصات برگزاری فرایند مناقصه، برگزاری قانون 9 ماده به مستند همچنین شود،

 صورت در گرانمناقصه کیفی ارزیابی، مناقصه اسناد تهیه ،بزرگ معامالت در مناقصه نوع تعیین، مالی منابع

 . باشدمی قرارداد انعقاد و اقصهمن برنده تعیین، پیشنهادها ارزیابی ،مناقصه فراخوان، لزوم
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 لتیدو تمعامالاهداف 

 ستا عمومی هاـفر ناندـسر کثراحد هـب روـمنظ به زنیاردمو تخدما یا کاال خرید ًمعموال لتیدو تمعامال

(Arrowsmith & Sandtrybus, 2003, 15امروزه دولت .) را از  دخو زنیا ردمو تخدماو  کاالها بخش اعظم

 تمعامال مختلف ییندهاافر طیاز  پس عمومی منابعاز  یشترـبی صدو در میکنند اریخرید خصوصی بخش

 ننمایندگا بهرا  رتقد دممر(. OECD, 2009, 9شود )می ختداپر لتدو یوـسآن از  ةـهزینو  فمصر لتیدو

 ممقا ریبرکنا موجب ،مدرآکا عمومی تخدما ادندـن ماـنجو ا ایتیـضرنا رتوـصو در  دـیکننـم ارگذوا

 دـمنزنیا یـلتدو تمعامال منجاا یندافر(. POPE, 2000, 24) وندـیشـمرأی  وقندـص قـطریاز  طـبذیر

 دیریتـمدر  تـلدو ایفـظو یزـمرک ستةـه قعدر وا لتیدو تمعامال .ستا مناسب وقیـحق اریذـگبچوراـچ

 تخدما منجاا یتاـسدر را تـلدو جةدبواز  یبیشتر بخش ینکها به توجه با. ستا تخدما ئةو ارا عمومی الیـم

 رفمصا ییراکادر  لتیدو تمعامال ستمـسی، دـییابـم صصاـختا دممر زنیا ردمو تخدماو  کاال تأمین به عمومی

 (.Trep, 2005, 9) دارد مهمی نقش دیقتصاو ا جتماعیا عیتـضو شسترـگدر  مـمه یتژاترـسا منزلةبه و  لتیدو

ارزش  حفظ لیهاو افهدا. میکنند یتقسیمبند ثانویهو  لیهاو افهدا بخشدو  بهرا  لتیدو تمعامال افهدا

 حفظ بر مبتنی باید لتیدو تمعامال. ستا دیقتصاو ا جتماعیا منافع ثانویه افهدو ا عمومی مالی مدیریتدر  لپو

 هشد ختداپر مبلغدر ازای  تخدماو  کاال کیفیت بهترین باید لوـپارزش  ظـحف یستادر را. باشند لپوارزش 

 آوردنرـب ایبر ترکیب بهترین بلکه ،نیست دموجو یکاال دنبو ارزانً ماولز لوـپارزش  حفظ. دشو حفظ

 با  هدـش ینـتعی افدـها سساابر دخو یجادر  هجوو فمصراز  نطمیناا لپوارزش  حفظ. ستا صاـخ یاـهزنیا

و  ییزربرنامهر د یجرا  یاـهدکمبو هـب هـتوج اـب. تـسا تـقیم رینـایینتـپو  تـکیفی کثرادـح گرفتن نظردر 

 انمندرکا یگیرربهکا یا قعیواغیر جةدبو ،دـناهدـش ابیـیارز وبیـخ هـب که هاییزنیا شامل تمعامال مدیریت

و  تقاار ایبر لتهادو تمااقداز ا تژیکتراستره ایدگاد با بایستی تامالـمع هـک دـنایافتهدر لتهادو ،غیرمتخصص

 .(1395نی، )طجرلو و قربا شوند ماـنجا لوـپارزش  دوـبهب

در  اریسیاستگذ با یـمحیط ستـیز دی،قتصاا ،جتماعیا یسیاستها کسب ،لتیدو تمعامال ثانویةف اهدا

 خصوصی تمعامالدر . نددار وتتفا هم اـب افدـها نظراز  خصوصیو  لتیدو تمعامال. ستا لتیدو تمعامال

 کثراحدو  هزینه کاهش بر وهعال لتیدو تمعامالدر  حالیکهدر ، ستندـه دوـخ دوـس کثرادـح لاـنبد به طرفین

 لـمقابدر  تدماـخو  االـک أمینـت مقابلو در  یستیز محیطو  جتماعیا ظایفدارای و یـلتدو شـبخ، کیفیت

 سبـک ایرـب اریزـبا یـلتدو ةـمعامل هـک تـسا نظر ینا بر( 2001تاهی ). پاسخگوستو  لمسئو انندوهرـش

 (.Thai, 2001, 5) ستا عمومی منابعاز  دهستفادر ا لتهادو عیتومشر
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 لتیدو تمعامالفرایند 

 نماو ز قیمتو  بوـمطل تـکیفی اـب زاـنی ردمو تخدماو  کاال تأمین، ارکتد ،تهیه یندافر لتیدو تمعامال

 یمرا خرید دنبو مناسب صخصو نـیدر ا. تـسارزش آن ا تـخداپردر ازای  ناـطمینا ردوـم منبعاز  ،مناسب

 بهدارد.  بستگی ملیاعو به خدمت یا لمحصو یک دنوـب مناسب بلکه ،نیست نبهتری یمعنا بهو  ستا نسبی

 قابلو  متقاضی یستههااخو با لمحصوآن  دنمنطبقبواز  ستا رتعبا لصوـمح دنوـب بـمناس ،رـیگد رتاـعب

 هشاـکو  لرـکنتدر  یـمهم شـنق ،یـلتدو تامالـمع دـینافردر  صحیحروش  بنتخاا .نمازسا رـنظاز  دنوـب لقبو

 رو یناز ا. شتدا دـهاخو اـهنمازاـس یـکل درـعملکوری در هبهر یشافزو ا لمحصو کیفیت دبهبو ،هزینهها

 بینش شتنو دا تجربی ،علمی یناییهااتوکارگیری هـب مستلزـم و اروـشد لاـح ینـعو در  سحسا ،خرید ظیفةو

 ف،شفا یهارمعیا با که کنند ذاتخا هاییروش باید معامله تاـمقام. تـسا رمذکو یندافر صخصودر عمیق

و  کاال تأمیندر  یکلید مرحلة سه. شوند دموجو ضعیتی وتقاار سبب و گیرند رتوـص یضـتبع دنبوو  منصفانه

 :دگیر ارقر مدنظر باید لتیدو یهاهستگادر د تخدما

 ز؛اــنیردمو تدماــخو  االــک ابیــیو ارز شخیصـت .1

 ت؛خدماو  کاال ةنندأمینکـت ینبترـمناسو  رینــبهت باــنتخا .2

 ,Heqqstad) ستیاخودر تخصوصیا و یطارـش اـب هدـش هـئارا تدماـخو  االـک ابقـتطاز  نطمیناا .3

2010, 7.) 

دارد؛  ساسیا نقش صرـعن هـس ،خصوصی بخشاز  تخدماو  کاال تحصیل ایبر لتیدو تمعامال یندافردر 

 منزلة به انندوشهرو  رانپیمانکا اـی نندگاتهیهکن ز،نیاردمو تخدماو  کاال ةکنند ستاخودر منزلة  به لتدو

 توسعةو  ریهمکا نمازسا نظر. از دمیگیر رتصو اگونیـگون یاـهروش هـب دـینافر نـیا منجاا. حق نصاحبا

 حین مرحلة ،مناقصهاز  قبل مرحلة: دمیگیر رتصو مرحله سهدر  ،مناقصه ماـنجا یندافر لتیدو تمعامال ،دیقتصاا

 (.OECD, 2007, 23) مناقصه از بعد ةـمرحل ،مناقصه

 زبا مناقصةروش  هـب صهــمناق ایرـب ندگاــرکتکننـشاز  وتعروش د یـلتدو تامالــمع در ینـهمچن

 اـی عمل منجاا ،عمومی یهانمازسا اـی تـلدو ومیـعم تصاـمناق در .درـیگیـم رتصو ودمحدو ( عمومی)

 ةبرند با اردادقر تا دمیشو شتهاگذ مناقصه به نطلباودا موـعم ینـب نالـعا قـطریاز  زاـنی ردمو یاالـک دـخری

 هر که دمیشو گفته نیز زبا تمناقصا ت،مناقصا ینا به حصطالدر ا(. 118، 1384، رینصاا) دشو منعقد مناقصه

 بـترتی موـعم ینـبرا  صهـمناق ،لتیدو مؤسسة یااداره  ود،محد مناقصةدر . کند شرکتدر آن  دـنامیتو کس

(. 326، 1379 ،طباطباییمؤتمنی) میکند بنتخاا مناقصهدر  شرکت ایبررا  صشخاا دخو رختیاا هب بلکه ،هددنمی

 . تـسا وتمتفا( قیمت) بنصا نظراز  معامله حجم سساابر مناقصه بنتخاروش ا لبتها
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 منظادر  لبته. ادوـیشـم دهتفاـسا وددـمح اـی عمومی مناقصةاز روش  هعمد تمعامالدر  که بدینترتیب

 ودمحد و عمومی مناقصةروش  بر  وهالـع، 1383 بصوـم تصاـمناق اریزـبرگ نانوـق ساـسابر ان،رـیا وقیـحق

-ذی دــحوا وجیهیــت ارشزــگ ساــسابر تشریفاــت کرـت رتصو به معامله منجاروش ا ه،عمد تمعامالدر 

 تمناقصا اریبرگز نقانو 29 دةما عموضو تمناقصا اریبرگز به املزا معدو مناقصه  نسیوــکمی شخیصــت ،طــبر

 صمیمـت تـموفقیروش در  رینـبهت باـنتخو ا یـسربر اـب معامله منجاروش ا بنتخاا. ستا هدـش یـیشبینـپ

و  تخدماو  کاال أمینـت ایبر تصمیم مرحلة .میکند کمک لتیدو تمعامال افهدا به نسیدر ایبر هشدذتخاا

 لتیدو یهاهستگادر د تصمیمگیر زمجا تاـمقام که ستا عمومی مالیةاداری و  قحقو تالقی نقطةروش  بنتخاا

 تتشریفا عایتر ن،قانو حاکمیت ،صالحیت صلا جملهاز  ومیـعم مالیةاداری و  قحقو لصوا سساابر باید

 . بگیرندتصمیم  عمومی هجوو بهینه فمصرو  تـلدو الیـم منابع حفظ ،لتیدو

و از  ارخرید منزلة به لتدو ایبر معامله دنبو صرفه هب ونمقر سو یکاز  لتیدو تمعامال یندافردر  که نجااز آ

 ةـمرحلاز  لتیدو تمعامال منجاا یندافر اـما ،تـسا حرـمط ندگاـهکننـتهی اـب منصفانهو  برابر رفتار یگرد یسو

 دةتفاـسا اذـل ،دـمیکن تهدیدرا  تمعامال ییندهاافر یسیبهاو آ اـخطره ،اییـنه تـخداپر اـت اـهزاـنی شخیصـت

و  تـسا یـلتدو تاـمقاماز  دمرـم راتاـنتظاز ا کثرادـح یهازنیا آوردنبر یستادر را قلادـح ابعـمناز  هـنبهی

 دممر زنیا ردمو راتاـنتظا ظـحفو  ضمینـتاز  ناـطمینا هـک دوـش ماندهیزسا ریطو باید لتیدو تمعامال ستمـسی

 (.Ricardwanger S. Arouy, 2013, 39) دوـش همافر عمومی تخدما ئةارادر 

 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ریزی تجارت و سازمان مدیریت و برنامه می باشد. اساسنامه مرکز بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و

به تصویب هیأت وزیران رسیده و مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته  1388/06/04 کشور در تاریخ

های معامالتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی بوده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی توسعه فعالیت. است

و در همین  "دولتسامانه تدارکات الکترونیکی "اندازی و با عنایت به مصوبات و ضوابط قانونی به جهت راه

( قانون اصالح قانون 169( ماده )5راستا مبنی بر تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت وفق تبصره )

های اجرایی با رعایت ، اقدام به عملیاتی نمودن سیستم انجام معامالت دستگاه1394های مستقیم مصوب مالیات

 .ها نموده استانجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سه زیرسامانه خرید جزئی و متوسط، زیرسامانه مناقصه و زیرسامانه 

سامانه خرید جزئی و متوسط، جهت معامالت جزئی و متوسط کاربرد داشته و کلیه  مزایده تشکیل شده است.



13 
 

انجام  نیکی در بستر این سامانه، بصورت الکتروثبت درخواست خرید تا پرداخت وجه مراحل انجام معامله از

ها و نیز اندازی این سامانه، تسهیل و تسریع فرآیندهای غیر عمده و کاهش هزینهگردد. هدف اصلی از راهمی

فراهم نمودن امکان کنترل دقیق و مدیریت بهتر چرخه تامین کاالها و یا خدمات مورد نیاز توسط مدیران و 

انه عالوه بر تسهیل جریانات خرید و نیز ایجاد امکان دسترسی مستقیم خریداران باشد. این سامنهادهای نظارتی می

دستگاه . سازدهای زیادی را برای خریداران فراهم میکنندگان، انتخابکنندگان، بواسطه تنوع تامینو عرضه

گان، کاالها و کنندگذاری شده/ خدمات پیشنهادی توسط تامینتواند از بین کاالهای قیمتاجرایی خریدار می

های اجرایی ترین قیمت و کیفیت را انتخاب نموده و خریداری نماید. در برخی موارد دستگاهخدمات با مناسب

نـماید، سپس کنندگان اعالم میبه تمـام تامین خدمات/کاالهای مورد نیاز خود را از طریق صفحه اعالن عمومی

م نموده و در نهـایت خریدار، بهـترین پیشنـهاد را انتخاب کرده های پیشنهادی خود را اعالکنندگان، قیمتتامین

 .دهدو خرید مورد نیاز را انجام می

ها طبق قانون های اجرایی را با پوشش برگزاری انواع مناقصهسامانه مناقصه امکان خریدهای عمده دستگاه

ها اطالع دقیق روند برگزاری مناقصهکنند تا از سازد. مدیران و مسئولین تالش میبرگزاری مناقصات میسر می

داشته باشند و تأخیر در روند برگزاری مناقصه و اجرای پروژه را رصد کنند. نهادهای نظارتی نیز در پی آن هستند 

ها و معـامالت برگزار شده، از تخلفات و برخوردهای گزینشـی با پیمانـکاران آگاه که با نظارت دقیق بر مناقصه

های ذکر شـده، سامـانه منـاقصـه با امـکان مدیریت هوشمند فرآیـندهای مربوطه نیازمندیشونـد. جهت رفع 

شایان ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه و فراخوان نظیر ثبت و انتشار . سازی شده استطراحی و پیاده

های و انتشار فراخوانهای عمومی و محدود کاال/خدمات با فهرست بها و بدون فهرست بها، ثبت انواع مناقصه

صورت نیاز با پرداخت الکترونیکی هزینه اسناد(، ارسال پیشنهادها  ارزیابی کیفی، مشاهده و دانلود اسناد )در

گیری پیشنهادها و ارسال های منتشر شده، بازپسهای الف، ب و ج(، ارسال پاسخ استعالم، اصالح مناقصه)پاکت

ها توسط کمیته کترونیکی تمامی اعضای کمیسیون مناقصه، بررسی پاکتها با امضای المجدد، بازگشایی پاکت

فنی در مراحل مختلف، تهیه لیست کوتاه، اعالم به برنده، پذیرش برنده، انعقاد قرارداد با امضای الکترونیکی 

الب انجام انواع پرداخت در ق مسئولین دستگاه و تامین کننده، ارسال و دریافت کاال/صورت وضعیت خدمات، و

الحساب و قطعی )به صورت الکترونیکی/غیر الکترونیکی( با امضای الکترونیکی صاحبان پرداخت، علیپیش

 .پذیردامضاء از طریق سامانه مناقصه به صورت تعاملی انجام می

یک از خریداران  به هر مزایده فرآیندی است جهت فروش و یا واگذاری امـوال منقول و امـوال غـیر منقول

ای ها با هزینهمت پیشنهادی باالتری را اعالم نمـوده باشند. این سـامانه بسـتری را برای برگزاری مـزایدهکه قی

رسانی کند. استـفاده از این سامانه، باعث تسریع و تسهیل خـدماتکـمتر و تعـداد بـیشتری از خریداران فراهم می
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دم نیاز به حضور فیزیکی، کاهش هزینه شرکت در سازی، کاهش زمان مراجعه مشتریان، عها، شفافمزایـده

گر )فروشندگان( و مـزایده گـزارهای مزایـدهسامانه مزایده، سازمـان. شودمزایده و رقابتی شدن خرید می

سازد، تا در بـستر الکـترونیک و امـن با رعـایـت مساوات و در شـرایط یکسان، نسبـت به )خریداران( را قادر می

هـا اقدام نمایند. در این نوع معامله ابتدا فروشنده حداقل قیمتی که حاضر است اموال خود را به ـزایدهبرگـزاری م

نماید. سپـس خریداران قـیمت پیشنهادی مـورد نظر خود را بـرای خرید اموال مربوطـه فروش برساند، اعالم می

 .قیمت پیشنهادی، فروخته خـواهد شد نماینـد و در نهایت کاال یا مورد معامله به باالتریناعالم می

 بستر در( مزایده و مناقصه) اجرایی یهاهدستگا معامالت انجام سیستم، دولت الکترونیکی تدارکات سامانه

 انجام( وجه دریافت تا ثبت) مزایده و( وجه پرداخت تا خرید درخواست) مناقصه مراحل کلیه آن در که وب

 را وجه پرداخت تا خرید درخواست از مراحل کلیه سازدمی قادر را راییاج هایدستگاه سامانه این. شودمی

 برگزاری مراحل کلیه اجرایی هایدستگاه همچنین. دهند انجام یکپارچه سیستم طریق از و غیرمتمرکز بصورت

 امانه پسهای سفراخوان. داد خواهند انجام اینترنتی بستر در را وجه دریافت تا مزایده یک ثبت از دولتی مزایده

کنندگان با تامین واسطهاز ثبت، در صفحه اصلی سامانه منتشر و از این طریق بستری برای تعامل مستقیم و بی

 .شودهای اجرایی فراهم میدستگاه

شود این تعداد کننده در این سامانه عضویت دارند و برآورد میهزار تامین 60نزدیک به در حال حاضر 

دستگاه اجرایی عضو این سامانه  200کننده را داشته باشد؛ همچنین چهار هزار و زار تامینه 300تا  قابلیت افزایش

اند در ها بودههایی که مشمول قانون برگزاری مناقصهاینکه در مرحله نخست فقط دستگاه هستند که با توجه به

در حوزه . هزار دستگاه خواهد رسیدده ها این تعداد به حدوداضافه شدن سایر دستگاه اند، بااین سامانه عضو شده

 106ها بیش از هزار عدد، تعداد مزایدهسی ها بیش از، تعداد مناقصه1397شهریورماه  فرایندهای داخل سامانه تا

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به . هزار عدد بوده است 350خرید به تعداد  ها از جنسهزار و تعداد معامله

-e) های توسعه دولت الکترونیکالکترونیک به طور مستقیم در رشد شاخص ای دولتعنوان یکی از بستره

Government) و مشارکت الکترونیکی (e-Participation )آمار و ارقام موجود از شاخص . موثر بوده است

یران را از ای شاخص توسعه دولت الکترونیک ارتبه 20دار میان ارتقای توسعه الکترونیکی دولت نیز ارتباط معنی

های اجرایی در که الزام به انجام معامالت دستگاه 96دهد. بدین معنی که از سال نشان می 2018تا  2016سال 

ر سطح ایران دسامانه به صورت فراگیر و دقیق اجرایی شد شاهد رشد چشمگیر شاخص توسعه دولت الکترونیک 

 (.1397است )اصغری،  جهانی بوده

انسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با توجه به گزارش کنو 

شود. تغییرات مثبت های اجرایی دولت قلمداد میراهکار پیشنهادی برای کاهش فساد در فرایند تدارکات دستگاه
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، بین صفر تا CPI نیز سندی بر این مدعاست. نمره شاخص( CPI) امتیاز ایران در شاخص جهانی ادراک فساد

ایران  CPI به استناد شاخص. تر باشد نشانه عدم فساد استنزدیک 100چه امتیاز کشورها به  متغیر است و هر 100

 30را به خود اختصاص داده است و با رشدی مثبت در جایگاه عدم فساد این رقم به عدد  25رقم  2013در سال 

شاخص ادراک فساد در سطح جهان قرار  130ایران در رده رسیده است. مطابق با این شاخص،  2017در سال 

 (.1397)اصغری،  دارد

 فارغ از نوع خدمتی که در بستر هایی وجود دارد کهکترونیک آسیببه طور کلی در اجرای دولت ال

گردد موجب اخالل در دستیابی به اهداف اصلی دولت خواهد شد. عمده این مشکالت به الکترونیکی ارائه می

 زیر است:شرح 

های در بستر الکترونیکی به زیر ساخت مطمئن و قوی احتیاج دارد که در مواردی اجرای طرح: هازیر ساخت

 (.2004 اندو، ؛2003 )شارما و گوپتا، غفلت از آن می تواند مشکالت بزرگی به وجود آورد

 ان فضای الکترونیک استهای کاربرافشای اطالعات یکی دیگر از دغدغهنگرانی در مورد : افشای اطالعات

امنیت یک سیستم اطالعاتی به معنای محافظت از اطالعات و سیستم ها در برابر افشای تصادفی یا  ،(2004)باسو، 

توان به دو کنند که امنیت را می(. شارما و گاپتا عنوان می2007 ،)لیتون عمدی و دسترسی غیر مجاز افراد است

های ی از جمله امضاهای دیجیتال و رمزگذاریآوری امنیتامنیت اسناد. فن رد امنیت شبکه وبندی کعنصر طبقه

 (. 2003 )فنگ، مناسب برای تحقق اهداف ارائه خدمات الکترونیکی ضروری است

ای سازد که دولت الکترونیک مسئله( خاطر نشان می2003) فنگ گذاری و مقررات:مشیمسائل مربوط به خط

قوانین و  انی است. ارائه خدمات دولتی در بستر الکترونیکی طیف وسیعی ازفنی نیست بلکه موضوعی سازم

 کند که در مجموعه دولت باید اتفاق بیافتاد. مقررات جدید را طلب می

تواند عدم وجود مهارت هم در ارائه خدمات الکترونیکی میهای میکی دیگر از چالش: مسئله توانایی کاربران

 خورد.ب کشورهای درحال توسعه به چشم میاین مشکل خاصی است که در اغلالزم در بین کاربران باشد 

اجرای دولت الکترونیک دسترسی کاربران به  یکی از عوامل مهم موفقیت در: دسترسی به اینترنت و رایانه

 (.2008 ،متحد )سازمان ملل شودکشورهای در حال توسعه مشاهده می اینترنت است که آن هم بیشتر حوزه

شکل مواجه خواهد شد بدون حمایت مدیریت عالی کشور اجرای دولت الکترونیک با ممدیران عالی:  حمایت

  .(2004 )اندو، بایست هم در اجرای خدمات و هم در پذیرش فرآیند جدید اتفاق بیافتداین حمایت می

لذا  ( است.1388اهرنجانی )شناسی در این پژوهش مبتنی بر الگوی سه شاخگی میرزاییچارچوب نظری آسیب

الگوی سه شناسی فرایند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از برای آسیب

 .ه استاستفاده شد ( 1388اهرنجانی )شاخگی میرزایی
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 پژوهشدامنه  -7-1

معامالت وزه دامنه موضوعی: این پژوهش در ح توان به تفکیک در سه حوزه تعریف کرد.دامنه پژوهش را می

و  کارپردازان، اعضای کمیسیون مناقصه و مزایدهی دامنه مکانی: این پژوهش در محدوده قرار دارد. دولتی

ماه فروردینانجام شده است. دامنه زمانی: این پژوهش در بازه زمانی استان تهران  های اجراییذیحسابان دستگاه

 انجام شده است. 1399ماه بهمنلغایت  1399
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 مقدمه  -1-2

 ایـن انجام. است خصوصی بخش برای هادولت سوی از عمومی خدمات و کاال تأمین فرایند دولتی معامالت

 و فسـاد بـه نسبت خصوصی و عمومی بخش منافع تعارض دلیل به و است شده تشکیل مختلف مراحل از فرایند

 سـطح در شده مطرح موضوعات جمله از راستا این در. دارد قرار پذیرتری آسیب وضعیت در مالی ستفادةا سوء

. اسـت عمـومی منفعت راستای در عمومی منابع از استفاده معنای به که است دولتی معامالت در سالمتی جهانی،

 مراحـل پـذیریآسـیب و ومیعمـ نهادهـای دولتـی، هـایسـازمان اقتصـاد در دولتـی معامالت اهمیت به توجه با

 معـامالت بـر وارده تهدیـدات و خطرهـا از پیشـگیری و سـالمتی حفظ عمومی، خدمات و کاالها تأمین مختلف

 .گیرد صورت بهینه گونة به دولت مالی منابع مصرف تا بینیپیش کارهای و ساز و اصول کندمی ایجاب دولتی

 که موردنظر کیفیت تأمین برای رقابتی است فرایندی ناقصهم مناقصه، برگزاری قانون 2 ماده الف بند براساس

 شـود،می واگذار باشد کرده پیشنهاد را متناسب قیمت کمترین که گریمناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در

 تـأمین (الـف: مراحل شامل ترتیب به مناقصات برگزاری فرایند مناقصه، برگزاری قانون 9 ماده به مستند همچنین

 گـران مناقصـه کیفـی ارزیـابی، د( مناقصـه اسـناد تهیه( ج، بزرگ معامالت در مناقصه نوع تعیین( ب، مالی منابع

 در. باشـدمـی قـرارداد انعقـاد و مناقصـه برنـده تعیین، ز( پیشنهادها ارزیابی و مناقصه فراخوان ه(، لزوم درصورت

 منـافع اینکه اعتبار به دولتی، هایدستگاه در امر متولیان شناور اختیارات مذکور، موارد نمودن عملیاتی و پیگیری

 برداشـت بـرای وسوسـه امکـان کنـد،نمـی معاملـه را خـود اموال فرد و دارد وجود مناقصه در نیز عمومی بخش

 حـوزه در گیـرانتصـمیم و سـازانتصـمیم بـرای بیشـتر اسـتفاده سـوء امکان درنتیجه و فرد برای منافع از قسمتی

 .دشومی دولتی معامالت

 و گسـتردگی دارای غیردولتـی، بخـش معـامالت بـا قیـاس در دولتـی معـامالت حجـم بودن باال شک بدون

 بـه معاملـه انجـام بـرای دولتـی هـایدسـتگاه رغبـت و میل و طرف یک از عامل همین و بوده خاصی پیچیدگی

 در گـذارقانون چه گر. دهدمی افزایش را دولتی معامالت در تبانی زمینه دیگر، سوی از تشریفات ترک صورت

 براسـاس دولتـی معـامالت کلیـه انجـام لـزوم اصـل به 1366 سال مصوب عمومی محاسبات قانون 79 ماده صدر

 تـا فـوق اصـل دقیـق اجـرای توجیهـاتی، ارائـه بـا عمل، در لیکن. است داشته تصریح مزایده و مناقصه تشریفات

 برگـزاری رهگـذر از هـا آن انجـام بـر اصـل ولتـی،د معـامالت انجـام در بنـابراین، است، مانده مغفول حدودی

 ارکـان از یکـی بـودن رقـابتی فـوق، مراتـب بـه عنایت با خاص، موارد در مگر است مزایده و مناقصه تشریفات

 بـرای فرصـت ایجاد طریق از معامله و قرارداد طرف انتخاب مناقصه، خاص ماهیت دیگر، تعبیر به و بوده مناقصه

 با متناظر مقررات و قوانین در شده بینی پیش هایظرفیت از استفاده با صالحیت اجدو حقوقی و حقیقی اشخاص

 فراینـد مناقصه، برگزاری قانون 9 ماده طبق دیگر ازسوی. باشدمی فرایندها کلیه در سالم رقابت مدیریت رعایت
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 در و مناقصـه کیفـی زیـابیار مناقصـه، اسـناد تهیـه مناقصـه، نوع تعیین مالی، منابع تأمین شامل مناقصه، برگزاری

 که دولتی، معامله یک انجام هایشیوه. باشدمی قرارداد انعقاد و پیشنهادها ارزیابی مناقصه، فراخوان لزوم صورت

 دولـت معاملـه طرف اینکه از اعم نماید،می آن تشریفات انجام به مبادرت خود ضروری حوائج رفع برای دولت

 حقـوقی، شـخص اینکـه یـا باشـد حقیقـی شـخص طـرف اینکـه از اعـم و دولتـی ادارات از آن طـرفین یـا باشد

 جزئـی، یـا کوچـک) آن نـوع بـه توجـه با مناقصه، برگزاری قانون 11 ماده اجرای در باشد عمومی یا خصوصی

 طـرف ماهیـت و بـودن انحصـاری لحـا  به موارد برخی در البته. است گردیده تعیین( عمده یا بزرگ و متوسط

. است شده بینی پیش مربوط مقررات و قوانین در استثنائاتی باشد، غیردولتی عمومی مؤسسه یا دولتی که قرارداد

 تشخیص به ممکن بهای بیشترین به جزئی معامالت درمورد عمومی، محاسبات قانون  82 ماده طبق مزایده درباره

 مزایـده آگهـی انتشـار بـا عمـده معامالت درمورد و حراج با متوسط معامالت درمورد فروش، مأمور مسئولیت و

 . گیردمی صورت عمومی

. ایـن فصـل شناسی شـودفرآیند انجام معامالت دولتی در سامانه ستاد، آسیبدر این پژوهش تالش شده است 

مرور شـده اسـت و در بخـش دوم، آن های و مدل شناسیآسیبباشد. در بخش اول، ادبیات بخش می شششامل 

ند و انواع آن تبیین شده اسـت. در بخـش یرات ایران بررسی و در بخش سوم فرآمعامالت دولتی در قوانین و مقر

بررسی و در ادامه فرآیند معامالت سـتاد در بخـش پـنجم آورده شـده چهارم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 های داخلی و خارجی ارائه شده است.ی پژوهشپیشینهاست. در بخش آخر و ششم هم 

 

 شناسی آسیبادبیات  -2-2

 شناسی تعاریف و مفاهیم آسیب -1 -2-2

 اصطالحی شناسی نیزآسیب (.1398 عمید،فرهنگ ) است صدمه و درد گزند، آزار، معنای به لغت آسیب در

 و سیاسـی علـوم علـوم نظـری، سـایر بـه سـپس و شـد مطـرح پزشکی علوم گسترة در بار نخستین برای که است

 (.1384 علوی،) دارد کاربرد نیز مدیریتی و اداری علوم حوزة در اکنون هم و یافت تسری شناسیجامعه

شناسـی . آسیبم و بیش متفاوتی به عمل آمده استیابی تعاریف کشناسی و عارضهاز دو واژه مترادف آسیب

ه معنی یا آسیب ب« پاتو»شود. واژه به معنای شناخت آسیب به کار گرفته می 1در علم پزشکی با اصطالح پاتولوژی

باشـد. لعه و بررسی ماهیت اصـلی امـراض مـیمطا« پاتولوژی»، در پزشکی نحراف از وضعیت سالم است. بنابراینا

د، از ایـن رو در فرآینـد آورهای مربوطـه بـه وجـود مـیچون هر نوع مرضی، تغییراتی در ساختار و کارکرد بافت

                                                            
1 . Pathology 
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ی که منجر بـه ایـن مـرض شـده اسـت را ، علل و عواملها با تشخیص ماهیت اصلی امراضپاتولوژی، پاتولوژیست

 . (1389عبدصبور و همکاران، )آورند موده و شرایط پیشگیری و درمان آن مرض را فراهم میمعلوم ن

. های وارده بر سیستمی مشخص اسـتشناسی و تشخیص علل آسیبشناسی )پاتولوژی( به معنی بیماریآسیب

. به طوری کـه وم انسانی نیز دارای جایگاهی است، در علدارد سترده در علوم زیستی کاربرداین علم که به طور گ

. البتـه تمـامی انسانی را به خود معطـوف کـرده اسـتپاتولوژی سازمان توجه دانشمندان علوم  بارتی تحت عنوانع

-زای سیستم خاصی قدم بردارند، در حیطه علم آسیبجهت آشکارسازی عیوب و عوامل آسیبمطالعاتی که در 

نی عـوارض از طـرق . در مورد منـابع انسـاشودسی با مشاهده عوارض آسیب آغاز میشنادارند.آسیب شناسی قرار

  (.1389)جهانگیرفرد و سلمان،  اندلقب داده« مسایل رفتاری»کنند که به آن گوناگون بروز می

. کنـدعریـف مـینظمـی تهـا بـا یـک عامـل بـییابی را به عنوان روشی برای انطباق مسایل و نشانهبارلو عارضه

وضـعیت موجـود سـازمان و یـافتن  یابی فرآیند استفاده از الگوهای مفهومی علوم رفتاری به منظور ارزیابیعارضه

یابی سازمانی یـک فرآینـد گروهـی . عارضههایی برای حل مشکالت خاص یا افزایش کارایی سازمان استروش

اید به طـور جـدی و فعاالنـه در . افراد بهمسان است دیدگاهی مشترک و هدفی ، بدین معنا که نیازمند وجوداست

-. در تعریفی دیگـر عارضـه(1389)رحیمی و همکاران،  های مناسب مشارکت ورزندریزی و اجرای مداخلهطرح

ری در درک کـارکرد فعلـی سیسـتم آوری اطالعات در مورد سیستم مشتری و همکاری با مشـتیابی، فرآیند جمع

سازی مقـدم ریزی در عمل و پیادهارداد با سازمان است و بر برنامهس از ورود و بستن قریابی مرحله پاست. عارضه

یدن به اثربخشی سیستم انتخـاب شود که برنامه تحول مناسبی برای برطرف کردن و رسیابی سبب میاست. عارضه

یر آن بــه ویــژه در شناســی و تفسـســتفاده از اطالعــات حاصـل از آســیب. ا(2002، 1؛ روملـر1385)برارپــور،  شـود

هنمـایی بـرای انطبـاق و هـدایت ، به عنوان رامانند مداخله فعال در یادگیریرویکردهای نوین توسعه منابع انسانی 

 .(2015، 2کرایجر) دگیری فراگیران توصیه گردیده استهای یاتالش

 و هـارویـه عمـل تعـامالت، سـاختار، دقیقتـر شـناخت و تحلیل و تجزیه جهت اطالعات پایه بر شناسیآسیب

 شناسـی،آسـیب اسـت. بـه عبـارتی، ضروری و الزم جو،چاره سیستم عناصر سایر و مدیریتی هایها، سبکروش

 اسـت امـری سـازمانی عملکـرد منظـور بهسـازی به الزم اقدامات تعیین جهت آن علمی کانون و تشخیص مسئله

 و ماهیـت تشـخیص آن هـدف و اسـت فرایند کل به نگرشی سیستماتیک نیازمند شناسیو اساسی. آسیب ایپایه

 فراینـدی شناسـیآسـیب دیگـر، عبـارت (. بـه1380دارد )برومند،  حل به نموده، نیاز بروز که ای استمسأله نوع

هـا، چـالش مشـکالت، حـل راسـتای در سـودمند و اثـربخش تعامل منظور به هاداده آوریمند از جمعنظام است

                                                            
1 . Romelear 
2 . Kraiger 
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 شـناخته موقـع بـه و اگـر درسـت که هایی(؛ آسیب2006، 1سازمان )مانزینی در محیطی هایمحدودیت و فشارها

 (.1387جعفری،  شود )جنیدیمی هاسازمان ارتقاء اثربخشی موجب شوند

تعریف و تشریح وضعیت های علوم رفتاری به منظور یم و روش، فرآیند استفاده از مفاهشناسی سازمانیآسیب

شناسـی و برای افزایش اثربخشی آنها تعریف شده است. سه وجـه اصـلی آسـیبهایی ها و یافتن راهجاری سازمان

مان برای : کار با افراد یک سازها وجود دارد عبارتند از: الف( فرآیندهایی که برای تغییر و بهبود سازمانکاربردها

 : اسـتفاده اززیشناسی، اجرای آن، و اخـذ بـازخورد از نتـایج حاصـله. ب( الگوسـامطالعه آسیبریزی یک برنامه

مسـأله و سـازماندهی ها ، شناسایی شرایط بنیادی الگوها برای تعیین چارچوب مسأله، هدایت مسیر گردآوری داده

شناسـی هـای آسـیبجزیـه و تحلیـل و خالصـه نمـودن داده، تنـونی جهـت گـردآوری: فهابازخوردها . ج( روش

 .(2005، 2)هریسون

های تحقیق کـاربردی مدیران از الگوهای مفهومی و روش وهشگران وشناسی سازمانی، مشاوران، پژدر آسیب

ای عملکـرد ها یا ارتقـهایی برای حل مسایل، رویارویی با چالشابی وضعیت جاری سازمان و کشف راهبرای ارزی

هـای علمـی ت که از یک دامنه متنوعی از رشتهها و فنونی اسشناسی، کاربست ایدهگیرند. تجارب آسیببهره می

ت و مطالعات سازمانی را در بـر ، مدیریشناسیشناسی، جامعههای وابسته به آن شامل رواناز علوم رفتاری و حوزه

ییـر و کنـد تـا پیشـنهادهای قابـل اجرایـی را بـرای تغاوران کمک میگیران و مششناسی به تصمیمگیرد. آسیبمی

ان به جهـت تشـخیص نادرسـت گیرست تالش تصمیمشناسی دقیق ممکن ابدون آسیب. بهبود سازمان ارایه نمایند

  .(1394)محمودی کوچکسرایی و همکاران،  ای مسأله به هدر برودعلل ریشه

کارهـایی بـرای ارایه پیشـنهادها و راه گیری وهیه اطالعات الزم به منظور تصمیم، تیابیوظیفه مطالعات عارضه

، اهـداف و نتـایج اجرایـی ه کلی بین مسأله مورد بحـثسی رابط، برریابیحل مشکالت است. وظیفه دیگر عارضه

حاصله برای واحد صنعتی و اطالع یافتن از توان آن واحد صنعتی برای انجـام تغییـرات و رفـع تنگناهـای اجرایـی 

کند. عالوه برای حل مسأله راهکار پیشنهاد می، اما گیردسازمانی حل مسأله را در بر نمی یابیاست. فرآیند عارضه

یابی ممکن است منجر به این شود که مسأله غیر قابل حل تشخیص داده شده و یا مشخص گردد کـه ن عارضهبر آ

 . (1384اسالم و همکاران، )خادمیمسأله ارزش صرف وقت و هزینه برای رفع آن را ندارد 

و سـودمند در  ها به منظور تعامل اثربخشوری دادهآشناسی فرایندی است نظامند از جمعآسیب اساس، این بر

بـه عبـارت دیگـر  .(2005 )مانزینی، انهای محیطی در سازمها، فشارها و محدودیتراستای حل مشکالت، چالش

های علوم رفتـاری، بـه منظـور تعریـف و توصـیف وضـع شناسی سازمانی، فرایند استفاده از مفاهیم و روشآسیب

 (.2007)آجوینیس،  باشدآنها میهایی برای افزایش اثربخشی ها و یافتن راهموجود سازمان

                                                            
1 . Manzini 
2 . Harrison 
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 شناسـیآسـیب. است مهم بسیار ایمسئله سازمانی شناسیآسیب بهبود، و تغییر سوی به هانسازما پیشروی در

-آسـیب فراینـد (.2، 1394فـر و گیـاهی، )ناصـحی دارنـد تغییر به نیاز دلیلی چه به چیزهایی چه که کندمی معین

)بیسـل و  برگیـرد در را وظـایف و افـراد سـاختار، یعنی. باشد جانبههمه که بود خواهد کامل یصورت در شناسی

 (.9، 2008، 1کیم

 و تحلیـل و اطالعات آوریجمع سازمانی، مشکالت شناخت از استفاده و تغییر نیازمند سازمانی شناسیآسیب

 سـازمانی شناسـیسـیبآ.  اسـت احتمـالی اصـالحات و الزم تغییـرات ایجاد هدف با هایافته براساس گیرینتیجه

 بایـد افراد. باشد داشته وجود آن برای مشابهی رویکرد و اهداف است الزم معنا این به و است گروهی فرآیندی

 سـازمانی شناسـیآسـیب بنـابراین،. باشـند داشـته فعـال حضـور فراینـدها اجـرای و ریـزیبرنامه در جدی طور به

 جدیـد هـایراه اتخاذ و تغییرات ایجاد نیازمند بلکه نیست مشکل رفع مستلزم تنها پزشکی شناسیآسیب برخالف

 (.2011)رحیمی،  کند کمک سازمان توسعه و آتی عملکرد بهبود به تواندمی تغییراتی چنین. است

 و مناسب هایکنندهمداخله انتخاب در هم سازمانی، تغییر هاینوآوری در حیاتی نقشی سازمان شناسیآسیب

 یـک عنوان به را شناسیآسیب بیشماری نویسندگان اگرچه. کندمی ایفا سازمان در تغییر برای آمادگی ایجاد هم

 باید که اندداده ارائه را خاصی هایتئوری و هامدل دیگر بسیاری اند،کرده منظور تغییر فرآیند از یکپارچه عنصر

 اسـت شـده معطـوف شناسـیسـیبآ فرایند خود به کمی بسیار توجه و گیرد قرار استفاده مورد شناسیآسیب در

 (.2013، 2فیلن)مک

-سیستم ها،سازمان. هستند مهم بسیار سازمانی شناسیآسیب در کنندمی کار آن در هاسازمان که بافتی عموماً

. دهـد قـرار تـأثیر تحـت را آنهـا روزانـه هـایفعالیـت توانـدمـی سازمان از خارج چیزی هر که هستند بازی های

 تغییرات سازمانی شناسیآسیب اندازچشم از پویا، ماهیتی داشتن با کنندمی کار ثابت محیطی در که هاییسازمان

 سـازمانی شناسـیآسـیب مسئول که کسانی. هستند پذیرانعطاف ارگانیک هایسازمان. دارند الزم را اندکی بسیار

 خصـوص ایـن در گیـریتصـمیم بـرای صحیحی هایتئوری و الگوها از تا بشناسند را هاسازمان نوع باید هستند،

 اقتصـادی، تغییـرات(. 2011)رحیمـی،  شـود نامناسـبی مشکالت به منجر تواندمی نادرست شناخت. کنند استفاده

 و اهمیـت و ستا هاسازمان در رادیکال اغلب و سریع تغییرات هایعامل جمله از نیز امروزی سیاسی و اجتماعی

 (.2013فیلن، گرفت )مک نادیده تواننمی سازمانی تغییرات ایجاد در را آنها نقش

 مناسـب هـایاسـتراتژی ایجاد در شکست. است تغییر ریزیبرنامه در حیاتی گام اولین سازمانی شناسیآسیب

 و رکـود بـه منجر حالت بدترین در و کند تلف را محدود منابع داده، کاهش را سازمانی اثربخشی تواندمی تغییر

 آن، موجـب علـل شناسـایی سـازمان، مسائل شناخت در مهمی نقش سازمانی شناسیآسیب. شود سازمان نابودی

                                                            
1 . Bissell & Keim 
2 . McFillen 
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. کنـدمـی بازی باشد، کرده ظهور یا شده ریزیبرنامه تغییر فرآیند اینکه از نظر صرف مناسب هایحلراه انتخاب

 اشـتباه بـه را مشـکالت کـه دارد احتمـال سـازمانی رهبـران و مشـاوران مستحکم، شناسیآسیب فرآیند غیاب در

 تـأثیر تغییـر ایجـاد بـرای سـازمان آمـادگی بـر مسـاله ایـن. کنند انتخاب را اشتباهی هایحلراه یا کرده شناسایی

 گـروه پویـایی و سـازنده هـایفعالیـت کننـده مختل که اداری هاینظمیبی شناخت(. 2013فیلن، )مک میگذارد

 آن درمـان و پیشـگیری صـدد در رهگـذر این از تا کندمی سازمانی مسئوالن و مدیران به شایانی کمک هستند،

 (.1383 ساز،چیت) برآیند

 

 شناسیآسیب با مرتبط کاربردی مفاهیم -2 -2-2

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی شناسیآسیب با مرتبط کاربردی مفاهیم جمله از

 یـد، بنـابراینگرد اشـاره اطالعـات تحلیـل و تجزیـه و آوریجمـع سیسـتم بـه شناسـیآسیب تعریف در .1

 ضـروری های مناسـبمداخله ایجاد برای که سازمان از سیستماتیک درک موجبات شناسی مؤثرآسیب

 آورد.می فراهم را است

 از تشـخیص اول( امـر کنـد: حـوزهمـی ایجـاب را وسـیع حوزه دو بررسی معموالً سازمان شناسیآسیب .2

 عوامـل بین روابط و محصوالت ، ادارات،هابخش شامل که شودمی انجام سازمان عوامل تشکیل دهنده

 شـده گذاریپایه سازمانی فرایندهای اساس بر شناسیدوم( آسیب است. حوزه هم بر تأثیر متقابل آنها و

 اعمـال رهبـری، هـایسـبک گیـری،تصـمیم مشـکل، گروهـی حـل ارتباطی، هایشامل شبکه که است

 است. رضتعا مدیریت و هدف تعیین ریزی،های برنامهروش قدرت،

نارضایتی  مانند شودمشکل می یا مسأله عوارض متوجه شود. سازمانمی جستجو علیت شناسیآسیب در .3

 اسـت آن بـر سـعی تشخیص شناسی وآسیب مرحله سازمان. در در غیبت و کارها انجام کندی مشتری،

 ضـروری رامو ساماندهی برای چه تغییراتی و شودمی مشکالت بروز سبب عواملی چه شود که مشخص

 (.1379است )فرهنگی، 

 ایـن است. مهمترین آن فرایند در مهم اصول پرداخت، بدان باید شناسیآسیب خصوص در که دیگری نکته

 از: اصول عبارتند

 شود. پیگیری مناسب هایتئوری یا هامدل مبنای بر باید شناسیآسیب برنامه 

 سـازمانی  از فراینـدهای مهـم هـایبخـش فکیـکت به قادر موشکافانه صورت به باید شناسیآسیب اطالعات

 باشد.

 باشد. نقاط مرجع و استانداردها با یا یکدیگر با فرایندها مقایسه به قادر باید شناسیآسیب اطالعات 
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 کند. کمک مداخالت این راهنمایی و مداخله نقاط شناسایی به باید شناسی آسیب 

 (.2010و همکاران،  1نماید )مارتل سریعت را بررسی تحت فرایندهای باید شناسیآسیب فرایند 

 

 شناسیآسیبهای مدلالگوها و  -3 -2-2

های تحقیقی کـاربردی را های مفهومی و روششناسی سازمانی، مشاوران، محققان و یا مدیران، مدلدر آسیب

عملکـرد  ها یا بهبـودهای حل مشکالت، مقابله با چالشمنظور بررسی وضعیت جاری یک سازمان و کشف راه به

شناسـی سـازمانی الگوهای مختلفی ارائه شده است. در این الگوها، آسیب ،شناسیمنظور آسیب برند. بهکار می به

 :عبارتند ازشناسی های آسیبو مدل از زوایای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مهمترین الگوها

 

 (1985) مدل هفت بعدی وایزبورد

ستماتیک جهت شناخت دقیقتر ساامما    مداخهام مناسار يارا  شاال موا      این مدل نگرشی سی

 :یايی هفت يعاد شاامال  مسألمپذیر  ها  آسیردهد.  ایزيورد، يرا  شناخت شومهمسائال ساممانی ارائم می

 ها  مفید هماهنگی   محیط پیونهاد نماوده اساتاهداف، ر ايط، ساختارها، رهبر ، سیستم پاداش، م انیزم

 (.1985، دایزيور) 

 

 (1988)شناسی هاریسون مدل آسیب

منظاور  شناسی هاریسو  يا ر ی رد سیستماتیک در سم سطح فارد ، رر های   سااممانی ياممدل آسیر

 (.1988، )هاریسو  يهبود  ضعیت   شذف مو    عمه رد  ارائم شده است

 

 (1990) کالیتون چهار فریمیمدل 

 :شناسی سامما   جود دارد کم عبارتند اميرا  آسیردر این مدل چهار فریم یا پنجره 

ياشد. این مدل، در این فریم يام دنباال ر شان مريوط يم يخش منطقی   ساختار  سامما  می: ساختار( 1

ياشد. این فریم يار اهمیات ها میکرد  مو    ا لیم در طراشی سامما    رايطۀ يین اهداف ساختار سامما 

 .اکید داردها   ر ايط رسمی تنقش

                                                            
1 . Martell 
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این فریم مريوط يم يخش انسانی هر ساممانی است. این مدل در این فریم يم دنبال تعیین منايع انسانی: ( 2

ياشاد. افاراد دارا  نیامهاا، ها  کنونی يم منظور انساانی شاد  محایط کاار ماینقاط قو    ضعف رهیافت

هاایی هام هساتند. ام منظار مناايع دیتها   محد همچنین دارا  مهار  ها هستند.اشساسا ،   پیودا ر 

ها يا افراد، يم منظور پیدا کرد  ش هی ام سامما  يرا  فعال کارد  انسانی، کهید اثريخوی منطبق کرد  سامما 

 .کنند، استافراد يرا  انجام شغهوا ، در شالی کم اشساس خويی نسبت يم کار  کم دارند می

در این يخش يم دنبال تعارضا ، اتحادها،   نزاع  مانی است.ترین يخش هر سامريوط يم سیاهمسیاسی: ( 3

 .ير سر قدر    جایگاه است

هاا، تواریفا ، ها  مريوط افساانماین فریم مريوط يم نمادها  ساممانی است. این فریم نقشنمادین: ( 4

-نطقی فریمدهد کم در تمام سطوح ساممانی نقش دارند. این فریم فرضیا  مها را توضیح میمراسم   جون

کند   معتقد اسات ساامما  ياا اشاترا  کند   يم سامما  يم مثايم یک صحنۀ تئاتر نگاه میها  قبهی را رد می

،  )ک یتاو هااها در میا  افرادش، يیوتر همبستم خواهد يود تا يا داشتن اهداف   سیاساتها   فرهنگارمش

1990.) 

 

 (1992) لیتوینو  بورك یعلّ الگوی

 تمـایز سـازمانی، جـو و فرهنـگ میان تمایز نظری، ساخت دوازده شامل (1992) لیتوینو  بورک یعلّ الگوی

 قبلـی، هـایمدل بر مبتنی و سازمانی متغیرهای تأثیر مسیر و طبیعت تببین انفعاالت، فعل هایپویایی و تحول میان

 محیط: از ستا عبارت مدل ینا در سازمانی متغیر دوازده. است سازمانی شناسیآسیب تمرین و تجربی مطالعات

 کـاری، واحد جو ها،سیستم مدیریت، ممارست ساختار، سازمانی، فرهنگ رهبری، راهبرد، و مأموریت خارجی،

 ارائه با. سازمانی و فردی عملکرد و هاارزش و فردی نیازهای انگیزش، فردی، هایمهارت و وظیفه هاینیازمندی

 متغیـر. گیـردمـی قـرار مـدل این تحت باز سیستم نظریه که است دیهیب متغیر، یک عنوان به خارجی محیط یک

. کنـدمـی ارائـه را خروجـی کـه اسـت سـازمانی و فـردی عملکرد متغیر همراه به سیستم ورودی خارجی، محیط

 مـدل این در که اینکته(. 1394فر و گیاهی، )ناصحی هستند مستقیم جریان در مدل این در نیز بازخور هایحلقه

 رهبـری، فرهنـگ، خـارجی، محـیط شامل آفرینتحول متغیرهای دسته دو به را متغیرها که است این دارد وجود

 ها،سیستم مدیریت، کار طرز شامل تبادلی متغیرهای دیگر سوی از و عملکردی متغیرهایی و راهبرد، و مأموریت

 متغیرهـایی نهایـت در و هـاهارتم و کار مطابقت انگیزش، شخصی، نیازهای و هاارزش کار، محیط جو ساختار،

 (.1388 دادی،علی و نیکوکار) اندشده تقسیم عملکردی
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 (1388) اهرنجانیمیرزایی مدل تحلیل سه شاخگی

و محیطـی سـاختاری  در مدل تحلیلی سه شاخگی پدیده سازمان و مدیریت برحسب سه دسته عوامل رفتـاری،

ن ومدیریت را می توان در سه دسته عوامل رفتاری، سـاختاری پدیده های سازما شود.بررسی و تجزیه وتحلیل می

ن عوامل ای، بررسی و تجزیه و تحلیل نمود. علت نامگذاری این مدل به سه شاخگی آن است که ارتباط بیو زمینه

ن توانـد خـارج از تعامـل ایـهیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیباشدکه ای میای به گونهساختاری، رفتاری و زمینه

سه شاخه قرار گیرد. به عبارت دیگر رابطه بین این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ بـوده و در عمـل از هـم جـدایی 

درواقع، نوع روابط موجود بین این سه شاخه از نوع الزم و ملزوم بوده و به مثابه سه شاخه روییـده از تنـه . ناپذیرند

 .باشندواحد حیات سازمان می

از عوامل رفتاری، کلیه عوامل مربوط به نیروی انسـانی کـه محتـوای سـازمان را تشـکیل منظور  :رفتار )محتوا(

هـای های کارکنان، تضاد سـازمانی، ویژگـیتوان به فرهنگ سازمانی، ویژگیاز جمله عوامل رفتاری می. دهدمی

 مدیران و سبک رهبری مدیران اشاره کرد.

باشـند کـه بـا ط فیزیکی و غیر انسـانی سـازمان مـیل و شرایهمه عناصر، عوام، ساختار: منظور از شاخه ساختار

-نظم، قاعده و ترتیب خاصی به هم پیوسته و چهارچوب، قالب، پوسته و یا بدنـه فیزیکـی و مـادی سـازمان را مـی

شـوند سازند. بنابراین تمام منابع مادی، مالی و اطالعات فنی که با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جـاری مـی

از جملـه عوامـل  باشـند.ر واقع عوامـل غیـر زنـده سـازمان مـیشوند و دخه ساختاری سازمان محسوب میزء شاج

توان به استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، نظام مالی و بودجه، نظام ارزیابی عملکرد، نظـام تحقیـق ساختاری می

 و توسعه و نظام حقوق و دستمزد و فناوری اطالعات اشاره کرد.

ای شـامل محـیط و شـرایط بیرونـی اسـت کـه سـبب سـاز عوامـل رفتـاری و )محیطی(: عوامل زمینـه ایزمینه 

 توان به ارتباطات محیطـی، ارتبـاط بـا دولـت و ارتبـاط بـا شـهروندان،جمله عوامل محیطی می ساختاری هستند از

 (.1388، )میرزایی اهرنجانی اشاره کرد قانونی /و محیط سیاسی  ارتباط با ارباب رجوع

ضـمن  زیـر شناسـی سـازمانی وجـود دارد. در جـدولدر حال حاضر ، الگوهای بسـیاری در خصـوص آسـیب

 .، به سطح )محدوده( بررسی و ابعاد آن نیز اشاره شده استلگوهامروری بر عناوین برخی از این ا
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 های پژوهشگران()منبع: یافته شناسیآسیب هایو مدل الگوها :1-2 جدول

 ارایه دهنده / مدل الگو
سطح مورد 

 بررسی
 ابعاد 

الگوی جامع ارزیابی و 

پایش نظام و فرآیند 

 آموزش سازمانی

 (1388سلطانی )
نظام و فرآیند 

 آموزش کارکنان

ریزی آموزشی ، اجرای آموزش، نتایج و نیازسنجی و برنامه

 اثربخشی آموزش

 لین اشمیت کارت امتیازی آموزش
آموزش و توسعه 

 منابع انسانی

ر پایه الگوی ارزیابی فیلیپسو کرک پاتریک استوار است و ب

بعد: رضایتمندی، یادگیری، کاربرد، منافع ملموس  5شامل 

 و منافع ناملموس

 پیدایی و نوری الگوی تعالی کارکنان
آموزش و توسعه 

 منابع انسانی
 توانمندسازها، فرآیند و نتایج

نگرانه تحول الگوی کل

 سازمان های دولتی
 سازو محیط توانمند منابع انسانی، نهادی و محتوایی سازمانی ن مللسازما

الگوی سازگار منابع 

 انسانی
 منابع انسانی میشیگان گاهدانش

اجرای داخلی سازمان، ماموریت و استراتژی، ساختار 

 سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 ای و محتواییه، زمینساختاری سازمانی و بخشی میرزایی اهرنجانی الگوی سه شاخکی

الگوی شش جعبه 

 وایس برد
 یسازمان ماروین وایس برد

اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و سازوکارهای 

 رسانیاری

لگوی علی تغییر و ا

 عملکرد سازمانی
 یسازمان بورک و لیتوین

محیط بیرونی، ماموریت و استراتژی، رهبری، فرهنگ، 

ا، جو محیط کار، هساختار، تجارب مدیریت، سیستم

های فردی، انگیزش، الزامات مربوط به وظایف و مهارت

 های فردی و عملکردنیازها و ارزش

 وظیفه، ساختار، عوامل فناوری و انسانی سازمانی (1965لویت ) مدل لویت

 سیستم و سازمان (1967لیکرت ) تحلیل سیستمی 
، تعیین هدف، گیریانگیزش، ارتباط، تعامل، تصمیم

 رل، عملکردکنت
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 ارایه دهنده / مدل الگو
سطح مورد 

 بررسی
 ابعاد 

 سازمانی (1976ویزبورد ) مدل شش جعبه 
های ها، مکانیسم، رهبری، پاداش، روابطاهداف، ساختار

 مفید 

 سازمانی (1981)کنزی مک کنزیمک 7sمدل  
ها و ها، ساختار، مهارتسبک، کارکنان، استراتژی، سیستم

 های مشترکارزش

چارچوب فنی، سیاسی 

و فرهنگی تیچی 

(1983 ) 

 سازمانی (1983چی )تی

 ها: محیط، منابع، تاریخچه و سابقه، منابع داده

های تجویز استراتژی، وظایف، شبکه میانجی: ماموریت /

 های نوظهور شده، شبکه

 ها: عملکرد، تأثیر بر افرادستاده

 

 

  معامالت دولتی در قوانین و مقررات ایران -3-2

 های فنی، حقوقی، مالی و استفاده ازنار نیاز به تجمیع تخصص، در کمعامالتن برگزاری یانواجرای دقیق ق

ها، وابسته به رعایت قوانین و مقررات دیگری که متمم یا مکمل قانون مذکور هستند های متعدد دستگاهظرفیت

باشد. تعدد قوانین و مقررات مذکور، منجر به افزایش زمان الزم برای آموزش کارکنان و به تبع آن افول می

که در صورت تفاوت در محتوای شود. ضمناً تشخیص اینها میگزاری صحیح فرایند معامالتی در دستگاهبر

توان رفع ابهام نمود و کدام قانون یا مقرره را رعایت کرد، از دیگر معایب قوانین و مقررات مذکور چگونه می

. پردازیمقررات در حوزه معامالت دولتی میسلسله مراتب قوانین و مدر ادامه به  لذا باشد.کثرت متون قانونی می

ای کوتاه به جایگاه قانون شوند. لذا ابتدا اشارهبندی کلی، قوانین به اساسی و عادی تقسیم میدر یک تقسیم

گذار و مقررات راهبردی در میان سایر قوانین و دیدگاه اقتصادی آن که اساسی و سایر قوانین سیاست

دهد داشته، سپس کنکاشی در قوانین عادی و مقررات دولتی را شکل می گذاری کالن معامالتسیاست

 االجرا برای انجام معامالت دولتی خواهیم نمود.الزم

 

 قانون اساسی -الف
 ترین سند حقوقی و سیاسی یک کشورشود، مهمقانون اساسی که از آن تحت عنوان میثاق ملی نیز یاد می

ختارها، مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوق اساسی، به است که بیانگر بنیادها، نهادها، سا
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دهنده نوع حاکمیت و حکومتی است که در یک نظام سیاسی وجود دارد. تعاریف حقوقی و خصوص نشان

قانون اساسی قانونی است که تشکیالت و روابط »سیاسی متعددی نیز از قانون اساسی وجود دارد؛ از جمله: 

برند( و اصول مهم حقوق عمومی یک کار میهایی که در کشور قدرت سیاسی را بهومی )سازمانهای عمقدرت

در خصوص دالیل برتری قانون اساسی نسبت به سایر قوانین علل متعددی وجود دارد که «. کشور را متضمن است

بات با آن، اشاره توان به نحوه تصویب، شرایط خاص بازنگری و ضرورت عدم مغایرت سایر قوانین و مصومی

گیرد. باشد صورت مینمود که این امر از طریق شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از فقها و حقوقدانان می

کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به  اهمیت قانون اساسی و تطابق مصوبات با آن به حدی است که

نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در موارد خاص شورای نگهبان فرستاده شود و مجلس بدون وجود شورای 

 مندرج در قانون اساسی.

هر چند قانون اساسی به دلیل جایگاه آن که پرداختن به کلیات امور است اشاره مستقیمی به نحوه معامالت 

صوص االجرا است. لذا در خندارد، اما دیدگاه اقتصادی آن در تدوین تمامی قوانین و مقررات معامالتی الزم

جمهوری »توان به اصول دوم و سوم قانون اساسی اشاره نمود که اشعار دارد: دیدگاه اقتصادی قانون اساسی می

پذیری، قسط و عدل گری و سلطهکشی و سلطهاسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به نفی هر گونه ستمگری و ستم

امل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، رفع و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی...، طرد ک

های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه

ها، حذف تشکیالت غیرضرور، تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این

حیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع ریزی اقتصادی صپی

همچنین طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر «. محرومیت

تولیدات کشاورزی، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تأکید بر افزایش »... شود: استوار می

 «.دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند

و افزایش توان فنی کشور در تمامی « اقتصاد وسیله است نه هدف»گردد که طبق قانون اساسی، مالحظه می

شورهای بیگانه مورد تأکید قرار گرفته است. لذا تمامی قوانین ها تا ایجاد خودکفایی و جلوگیری از سلطه کزمینه

معامالتی مصوب مجلس شورای اسالمی یا هر مقررات اقتصادی که از سوی هر نهاد یا سازمانی برای اجرا -مالی 

گردد، بایستی بر مبنای گسترش عدالت، افزایش رفاه عمومی، در سطح کشور یا در یک دستگاه خاص ابالغ می

ابستگی به اجانب، حمایت از تولیدات داخلی و... تصویب شده باشد. در غیراین صورت، باید توسط رفع و

 ربط لغو شود.نهادهای ذی
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 های کلی نظام جمهوری اسالمی ایرانسیاست -ب

باشد که طبق قانون اساسی، ترین ارکان سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران، مقام رهبری مییکی از مهم

های کلی نظام باشد. تعیین سیاستهای اجتماعی کشور میوظایف و اختیارات متعددی در تمامی زمینهدارای 

جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله وظایف و اختیارات مذکور 

ه تمامی مسایلی که در ای کشور و با توجه بهای توسعههای کلی نظام ضمن توجه به برنامهاست. تعیین سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی در گردد. ابالغ سیاستالمللی وجود دارد ابالغ میداخل کشور و عرصه بین

های پس از انقالب های کلی کشور در سالترین مصادیق سیاستاز سوی مقام معظم رهبری از بارز 29/11/1392

اولویت خرید کاالهای ایرانی و حمایت از اقالم و باشد که در تغییر رویکرد اقتصادی کشور به سمت می

تجهیزات ساخت داخل و محدودسازی خرید خارجی به موارد ضروری نقش مؤثری ایفا نموده است. این امر در 

 گیرد تأثیر غیرقابل انکاری داشته است.های دولتی انجام میخریدهایی که توسط دستگاه

 

 ه مدت توسعههای بلند مدت و کوتاقوانین برنامه -پ

اند مسیر پیشرفت و توسعه را بپیمایند به شکلی دقیق، بسیاری از کشورهایی که در دوره معاصر توانسته

اند. این موضوع در ایران های بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را اجرا نمودهبرنامه

 5برنامه »ای موسوم به های میان مدت توسعهو برنامه« 1404فق سند چشم انداز ا»ساله موسوم به  20نیز با برنامه 

در حال پیگیری است. قوانین مصوب نیز ملزم به رعایت قوانین برنامه میان مدت و بلند مدت هستند. در « ساله

نجم توسعه، سازند؛ برای مثال برنامه پهای میان مدت، استثنائاتی را در قوانین جاری وارد میبرخی موارد نیز برنامه

 های دولتی الزامی نموده است. از جمله:برخی احکام را در خصوص معامالت بخش

هایی که دارای مجوز ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستاندانشگاه: »20ماده « ب»بند  

ن و آموزش پزشکی های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمااز شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه

های دولتی باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاهربط میو سایر مراجع قانونی ذی

به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و 

 -استخدامی  -های مالی، معامالتی و اداری نامهها و فقط در چارچوب مصوبات و آیینالحاقات بعدی آن

تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

نمایند. اعضا هیأت علمی رسد، عمل میجمهور میها به تأیید رییسآموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند  های علوم،ستادی وزارتخانه
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گردد و مصوبات یادشده مادام که های قبلی نیز مینامههستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین

 «.اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستند

 

 در تأمین نیازهای کشورقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی  - ت

های پس از جنگ های کلی اقتصادی کشور در سالبا توجه به دیدگاه اقتصادی قانون اساسی و سیاست

نمود. های خرید از سازندگان داخلی را مشخص نماید ضروری میتحمیلی، تدوین و ابالغ قانونی که چارچوب

ها و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه لذا ابتدا قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی

به تصویب رسید و سپس قانون حداکثر استفاده  12/12/1375ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات، در تاریخ 

های متعدد حمایتی جایگزین قانون با نوآوری 6/6/1391از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در 

در صورتی »قانون برگزاری مناقصات که اشعار دارد:  13ماده « د»ست. در حال حاضر با توجه به بند مذکور شده ا

المللی باشد، یا استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب که نیاز به برگزاری مناقصه بین

ی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی های مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنمجوز

های کثیراالنتشار و... مرتبط با موضوع مناقصه، آگهی مربوط در یکی از روزنامه 12/12/1375کشور مصوب 

گران داخلی المللی، مناقصهدر مناقصات بین»همان قانون که آورده است:  20ماده « د»و همچنین بند « منتشر شود

گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد ی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصهگران خارجنسبت به مناقصه

های کالن اقتصادی مورد تصریح قانون اساسی ؛ لذا با توجه به جایگاه قانون مذکور در تحقق سیاست«شد...

نحوی که باشد و رعایت مفاد آن ضروری است. به ریزی برای خریدهای دولتی میترین سند برنامهایران، مهم

ها و در تمامی معامالت، به عدم رعایت آن منجر به لغو مناقصه خواهد شد. شمول قانون مذکور بر تمامی دستگاه

 قانون حداکثر تأکید شده است. «2»صراحت در ماده 

 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت -ث

، قانونی است که همزمان دارای 1394مصوب « ای نظام مالی کشورپذیر و ارتقرفع موانع تولید رقابت»قانون 

های های اخیر با رویکرد تسهیل اجرای سیاستاقتصادی سال -باشد و در شرایط سیاسیابعاد حقوقی و مالی می

های ایرانی به تصویب رسیده، تا های اقتصادی غرب بر شرکتکلی اقتصاد مقاومتی و کاهش آثار تحریم

پذیرکردن اقتصاد کشور و رفع مسایل و مشکالت مبتالبه فعاالن تری را به منظور رقابتعملیاتیراهکارهای 

های متقابل توان به ایجاد شفافیت در نظام مطالبات و بدهیاقتصادی ارایه نماید. از نقاط برجسته قانون مذکور می

جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی، ها در های غیردولتی از طریق انعکاس آندولت و فعاالن اقتصادی بخش

های غیردولتی، ویژه اوراق بهادار اسالمی در تسویه دیون دولت به بخشتوسعه کاربرد ابزارهای مالی جدید به



32 
 

های های مولد بخشای و حمایت از فعالیتهای مالیاتی هدفمند با رویکرد توسعه منطقهها و معافیتاعطای مشوق

 مور گمرکی و تجارت فرامرزی اشاره نمود.ا غیردولتی و تسهیل

 

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و  -ج

            کشوری

ترین ابزار ها، از مهمسازی معامالت دستگاهگسترش فضای رقابت سالم در بین اقشار مختلف مردم و شفاف

باشد. از همین رو، فاسد اداری و برقراری عدالت اجتماعی به خصوص در زمینه مالی میها در مبارزه با مدولت

گذار را بر آن داشت تا نسبت به اصل رقابت بین متقاضیان معامله با دولت و عدم تبعیض در شرایط مناقصه، قانون

د هستند و به واسطه جایگاه منتدوین قوانینی که مانع از حضور اشخاص وابسته به دولت که از قدرت عمومی بهره

های باشند اقدام نماید و از بروز زمینهشغلی خود، عموماً دارای اطالعات و اختیاراتی بیش از مردم عادی می

ترین قوانین مذکور، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان فسادآور در امور مالی دولت بکاهد. از مهم

باشد. طبق این قانون تمامی کارکنان دولت از قبیل وزراء، ت دولتی و کشوری میمجلسین و کارمندان در معامال

شود و اشخاصی که معاونان و نمایندگان مجلس یا هر شخصی که به نحوی از انحای کارمند دولتی محسوب می

ین بسیاری از دارند و همچنگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه مستمر دریافت میهیچ

وابستگان نسبی و سببی نامبردگانی که سمت وزارت، معاونت یا مدیریت دارند، از حضور در معامالت بخش 

باشند و در صورت عدم رعایت قانون، ضمن ابطال معامله یا دولتی و عمومی و همچنین قبول داوری ممنوع می

سال محکوم خواهند شد. از دیگر  4به حبس از دو تا آن معامله بوده و داوری، ملزم به جبران خسارات ناشی از 

و رفع ایراد ناشی از عدم شفافیت  موارد قابل توجه در قانون مذکور، تعیین مصادیق و انواعی از معامالت دولتی

 باشد.آن در قوانین معامالتی کشور می

 

 قانون دیوان محاسبات کشور -چ

اسالمی ایران  به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوریدیوان محاسبات کشور با توجه یکی از اهداف 

کنترل عملیات و  المال از طریقبیت مستمر مالی به منظور پاسداری ازاز اعمال کنترل و نظارت عبارت است

هایی که به نحوی از انحاء از سایر دستگاه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی وهای مالی کلیه وزارتخانهفعالیت

ها به منظور در دستگاهو معامالت دولتی بررسی وقوع عملیات مالی لذا  .کننداستفاده می وربودجه کل کش

ررسی و ب هاپرداخت ها وو سایر دریافت هاو یا انجام هزینه هاصحیح و به موقع درآمد اطمینان از حصول و ارسال

د مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف کاربر های مناسب مالی وها و دستورالعملجهت اطمینان از برقراری روش
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مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین  رسیدگی به تخلفات مالی و هرگونه اختالف حسابو همچنین  هادستگاه

 باشد.دیوان محاسبات کشور می ظایف و اختیاراتاز وو مقررات 

 

 قانون محاسبات عمومی کشور -ح

های دولتی از پردازد و ضمن تعریف ماهیت دستگاهر میقانونی است که به تبیین مصرف بودجه کل کشو

های الزم در خصوص امور مالی و های دولتی، ساز و کارها، عناصر و نقشقبیل وزارتخانه و مؤسسه یا شرکت

های الزامی برای ایجاد تعهدات و دیون و ها و زیرساختهای دولتی را معین نموده است و زمینهمعامالتی دستگاه

بینی نموده است. های مالی معامالتی مدیران و کارکنان را پیشدولت و دامنه اختیارات و مسؤولیت مطالبات

کرد مالی و همچنین به نحوه نظارت بر عملکرد مالی و معامالتی دولت نیز اشاره دارد از سویی هرگونه هزینه

 تأمین اعتبار معامالت نیازمند رعایت مقررات قانون مذکور است.

بخش سوم قانون مذکور احکام مفصلی درباره معامالت دولتی بیان داشته است که برخی از مفاد آن همچنین 

، منسوخ شده است. با این حال در مواردی که قانون برگزاری 1383با ابالغ قانون برگزاری مناقصات در سال 

ی اجرایی قانون هامناقصات در خصوص موضوعی مسکوت باشد، این بخش از قانون به عنوان مکمل روش

 االجرا است.مناقصات الزم

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری -خ

های دولتی، حقوق مردم، ها و سازمانقانون مدیریت خدمات کشوری قانونی است که به تبیین جایگاه دستگاه

ها تگری که در تعیین دامنه فعالیت و اقدامات شرکساختار سازمانی و تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی

شود از طریق مناقصه و با عقد های اجرایی اجازه داده میبه دستگاه»اشعار دارد:  17مؤثر است، پرداخته و در ماده 

ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت قرارداد با شرکت

متقاضیان،  را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خودکل به

شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان )برنامه و بودجه کشور( از طریق ترک اجازه داده می

 «.تشریفات مناقصه اقدام گردد

 

 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون  -د

باشد و موادی درخصوص معامالت دولتی می 1380سال  مصوب تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون 

دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشاره شده است  4در ماده  از جمله ،دولت دارد

های دولتی غیر از مواردی که در مقررات ها، مؤسسات و شرکتاشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه
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از شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم میقانونی مربوط معین شده یا 

های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی ها و مؤسسات دولتی و شرکتداخلی و خارجی توسط وزارتخانه

نین هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قواغیردولتی، مؤسسات و شرکت

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت  ه استدشه دولت اجازه داده ب 6همچنین در ماده باشد. خاص هستند ممنوع می

 و ...( نامه وسفته، بیمههای معتبر مانند اوراق بهادار )ریزی کشور، برای انجام معامالت دولتی سایر ضمانتو برنامه

 موجود هاینامهضمانت بر عالوه را آنان قطعی تعدیل و رکردکا صورت محل از مشاوران و پیمانکاران مطالبات

 .نامه تعیین نمایداء چک( به عنوان ضمانتاستثن به) نقدی سپرده یا

 

 (2و ) (1) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق موادی به قانون قانون -ذ

الحاق موادی قانون و  1384وب سال ( مص1) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتالحاق موادی به قانون قانون 

باشند و موادی درخصوص معامالت می 1393( مصوب سال 2) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتبه قانون 

های قابل عالوه بر تضمین است شدهدولت اجازه داده به ( 1قانون الحاق ) 6دولتی دولت دارند، از جمله در ماده 

سبت به تضمین ن، 19/12/1380گذاری خارجی مصوب مایت سرمایهح ارائه در چارچوب قانون تشویق و

-می کاال و خدمات آنها الزاماً نهایتاً های دولتی ایرانی طرف قرارداد )کهپرداخت تعهدات قراردادی شرکت

 ماده در مذکور اجرایی هایدستگاه به 46. همچنین در ماده بایست توسط دولت خریداری شود( اقدام نماید

به  شده استاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده  هتوسع چهارم برنامه نونقا( 160)

 هاای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتکیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه منظور ارتقای

اضافه از مردم نگردد،  و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه

 .اقدام نمایند

 

 های توسعه کشوراحکام دائمی برنامه قانون -ر

باشد و موادی درخصوص معامالت دولتی می 1395مصوب سال  های توسعه کشوراحکام دائمی برنامهقانون 

ها و و فرهنگستان عالی و پژوهشیها، مراکز و مؤسسات آموزشدانشگاهکند بیان می 1 دولت دارد، از جمله ماده

های علوم، تحقیقات و عالی وزارتخانههای علم و فنآوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشپارک

باشند، بدون رعایت قوانین و ربط میفنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی

محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات  ویژه قانونهای دولتی بهمقررات عمومی حاکم بر دستگاه

کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و 
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امنا که حسب مورد به تأیید وزیران  های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأتنامهآیین

جمهور و ها به تأیید رییسشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانعلوم، تحقیقات و فنآوری و بهدا

عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای ها و مراکز آموزشدر مورد دانشگاه

 .کنندرسد، عمل میمسلح می

نیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل دولت مجاز است سامانه تدارکات الکتروکند بیان می 50 مادهدر 

های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش ها و دستگاهانواع معامالت وزارتخانه

های مشمول قانون عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه

هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاهر معاملهبرگزاری مناقصات و دیگ

بندی مورد تأیید ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمان

بوط، تمام مراحل نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مر وزیران در این سامانه ثبتهیأت

ها یا معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت

پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه 

 کی انجام دهند. طور الکترونیقرارداد را از طریق این سامانه و به

شده معامالت بخش عمومی روز و تجمیع با ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به  -1تبصره 

رسانی مناقصات، پایگاه رسانی معامالت این بخش از جمله پایگاه ملی اطالعهای اطالعاتی و اطالعکلیه پایگاه

های نظارت بر معامالت باید فقط از طریق این سامانه نه سامانهرسانی جامع معامالت بخش عمومی و هرگواطالع

 آن -2های بخش عمومی جلوگیری گردد. تبصره تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطالعات توسط دستگاه

ها دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطالعات آن

( 5ممنوع است فقط از حیث انتشار اطالعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحا  تبصره ماده )

برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای  31/5/1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس  اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رییس

 دستگاه مربوط است.

( دالر باشد با 000/000/10تمامی معامالت و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون ) -64ماده 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت »رعایت قوانین مربوط از جمله قانون 

تنها از طریق مناقصه « 1/5/1391های مستقیم مصوب ( قانون مالیات104) امر صادرات و اصالح مادهآن در 

های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام های کثیراالنتشار و رسانهالمللی با درج آگهی در روزنامهمحدود و یا بین

از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان نفره متشکل شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه و منعقد می
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ها، حق کنترل و رسد. در کلیه مناقصهربط میبرنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرایی ذی

ها برای خریدار محفو  است. وزیر یا بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی و پروژه

ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا مقام اجرایی ذیباالترین 

های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاه

ارند از شمول این حکم مستثنی وزیران ماهیت محرمانه دماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت

 .بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند

 

عمومی و  جب قانون از رعایت قانون محاسباتقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به مو -ز

 سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند

نصاب  کندبیان میدر بند )د( دولتی دولت  درخصوص معامالت باشد ومی 1364قانون مذکور مصوب سال 

معامالت تا مبلغ یک میلیون ریال ( 1: باشدو نحوه انجام معامالت با رعایت صرفه و صالح دولت به شرح زیر می

 ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد 5.000.000ریال تا  1.000.001معامالت از ( 2. به مسئولیت مأمور خرید

معامالت بیش از پنج ( 3. مقام مجاز از طرف او تصویب باالترین مقام دستگاه اجرایی یا تدارکاتی حسب مورد

مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف  میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا باالترین

 .ایشان

انجام کار و  و سپرده حسنگردان درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه 40یزان پیش پرداخت که از مه( 

انجام کار اخذ گردد به تشخیص و  پرداخت و یا حسندر قبال پیشبایستهمچنین نوع و میزان تضمینی که می

های انجام شده کلیه اسناد هزینه (و. از طرف او خواهد بود مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز

تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در مواردی اضطراری که  -1: باید متکی به مدارک زیر باشد

و دولت و مؤسسات  اضطرار صورت گیردبینی نباشد و خرید به اندازه رفعبه تأمین کاال از قبل قابل پیش نیاز

 انحاء مداخله و یاتوزیع آن به نحوی از  ها و نهادهای انقالب اسالمی در تولید وها و بانکوابسته به شهرداری

 .مباشرت نداشته باشند

 

 قانون برگزاری مناقصات -ژ

 هانامه معامالت دولتی و قانون محاسبات عمومی کشور و اصالحات بعدی آناز آنجا که قانون آیین

 های متعددی نیز ازالمللی نبود و دستگاهپاسخگوی تغییرات اقتصادی صورت گرفته در ایران و عرصه بین

بردند، نیاز به تدوین و ابالغ قانونی که ضمن رفع مشکالت های مالی و معامالتی درون سازمانی بهره میمهناآیین

ها ممانعت به ها گردد و از عملکردهای مستقل و غیرهماهنگ آنموجود، مشمول بخش قابل توجهی از دستگاه
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ترین سند تاکنون به عنوان مهم 1383عمل آورد؛ تصویب قانون برگزاری مناقصات را در پی داشت که از سال 

های محدودی نظیر نیروهای مسلح یا شود و تنها بخشهای دولتی و حکومتی کشور شناخته میمعامالتی بخش

 خارج هستند. ها و برخی بنیادها )در بودجه جاری خود( از شمول آنشهرداری

ز قبیل کاهش اثرگذاری قیمت در تعیین قانون مذکور ضمن ایجاد نوآوری در مبانی متداول معامالت دولتی ا

های مشمول ذکر شده در برنده و افزودن ضرورت تناسب کیفیت با قیمت، تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه

ای از قانون ماده یک خود را که سابق بر وضع آن بود را منسوخ اعالم نموده است. لذا در حال حاضر بخش عمده

فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور منسوخ است و تنها در صورتی که  3و بخش  نامه معامالت دولتیآیین

نامه معامالت های مندرج در قانون آیینتوان به روشموضوعی در قانون برگزاری مناقصات مسکوت باشد می

 .که با اصول و روح قانون مناقصات مغایر نباشنددولتی مراجعه نمود؛ به شرط آن

نامه معامالت دولتی که خرید و فروش را سازماندهی کرده که، بر خالف قانون آیینآننکته حایز اهمیت 

شود، نشده است. لذا نامیده می« مزایده»ای به فروش اموال دولتی که بود، در قانون برگزاری مناقصات اشاره

ورت خواهد گرفت و ها بر طبق قوانین و مقررات سابق بر ابالغ قانون برگزاری مناقصات صمزایدات دستگاه

نامه کردند، همچنان مشمول آن آییننامه مستقلی برگزار میت خود را بر طبق آیینها سابقاً مزایداچنانچه دستگاه

های اجرایی کشور، قانون مزایدات نیز هر چه خواهند بود. شایسته است به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه

 .نمایدتر مراحل تدوین و تصویب را طی سریع

 

 (1349) نامه معامالت دولتیقانون آیین -س

طور که در بند پیشین بیان گردید، تنها در صورتی که موضوعی در قانون برگزاری مناقصات مسکوت همان

که با اصول قانون نامه معامالت دولتی مراجعه نمود؛ به شرط آنهای مندرج در قانون آیینتوان به روشباشد می

ترین مصادیق موارد مسکوت در قانون برگزاری مناقصات شروط قراردادی و نحوه نباشند. از مهم مناقصات مغایر

گزار نسبت به توان به اختیار دستگاه مناقصهشود، برای مثال مینامه مذکور عمل میانعقاد آن است که طبق آیین

فنی رعایت و تطبیق کلیه محاسبات درصد، مشروط بر  25افزایش یا کاهش مقدار کاال یا کار مورد معامله تا 

های دولتی است. متأسفانه تاکنون نامه اشاره نمود که مبنای عمل دستگاهنسبت به این افزایش یا کاهش طبق آیین

نامه معامالت دولتی از سوی نهادهای سازی مواد معتبر یا منسوخ قانون آییناقدام تنقیحی الزم جهت شفاف

 باشد صورت نگرفته است.قانون برگزاری مناقصات می کشور که متولی اجرای دقیق
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 ای اجرایی قانون برگزاری مناقصاتهنامهآیین  -ش

گذاری در کشورهای توسعه یافته بر مبنای نگارش قوانین جامع و مفصل ولی مقررات اصوالً روش قانون

زییات با مقررات مفصل تخصصی بوده اما در کشورهای در حال توسعه روش نگارش قوانین کلی و بدون ج

است. هر چند در نظام حقوقی ایران نیز مصادیق متعددی از قوانین جامع و مفصل مانند قوانین مدنی و تجارت 

ها، به مراتب نامهتوان یافت، اما رویکرد غالب، تدوین قوانین کلی است. از همین رو تعداد مقررات و آیینمی

دهد و برای مجریان ها با قانون اصلی را افزایش مینامهی تفاوت در مفاد آیینهابیش از قوانین است. این امر زمینه

ساز است. در خصوص قانون برگزاری مناقصات هم که در حال حاضر دارای یک قانون تکمیلی قانون مشکل

، شاهد باشدمی نامه اصلیآیین 6 تبعی )قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات( و

توان به میزان پیش باشیم. برای مثال مینامه با متن قانون میبروز برخی مشکالت ناشی از متون متفاوت آیین

پرداخت اشاره نمود. میزان پیش پرداخت در قانون برگزاری مناقصات مسکوت مانده است و همواره طبق قانون 

درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه  25نباید از »نامه معامالت دولتی که اشعار دارد: آیین

شود که قانون اخیرالذکر نیز تنها سقف میزان قابل ؛ عمل گردیده است. مالحظه می«بانکی پرداخت خواهد شد

پرداخت را تعیین نموده و درباره حداقل آن دستوری ندارد. این موضوع موجب اختالف نظر کارشناسان در 

درصد را پرداخت  25ها همان تر دستگاهحداقل قابل پرداخت شده است. هر چند عرفاً بیشخصوص میزان 

ها هم با استناد به عدم تعیین کف در خصوص میزان پیش پرداخت، از درج میزان آن کنند اما برخی از دستگاهمی

 کنند.در اسناد و به تبع آن پرداخت آن خودداری کرده و می

اشعار دارد:  6ماده « پ»که در بند  1394نامه تضمین در معامالت دولتی مصوب بالغ آیینالبته این ابهام با ا

درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرایند  25درصد تا  15میزان پیش پرداخت از »

تر گفته طور که پیشا همانتر گردیده است. زیر، بیش«بینی و قید شودارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش

تواند در خصوص موارد مسکوت قانون تعیین تکلیف تواند مغایر قانون باشد، ثانیاً نمینامه نمیشد، اوالً آیین

نماید و لزوماً اصالح هر قانونی فقط با تصویب قانون دیگری که همسطح یا باالتر باشد میسر است. با این وجود، 

صوبات رییس مجلس یا دیوان عدالت اداری است و نه کارکنان دولت؛ لذا اجرای مسؤولیت ابطال یا اصالح م

 این مصوبات تا ابطال یا اصالح از وظایف کارکنان است.

 

 های هیأت وزیرانتصویبنامه -ص

های قانون اساسی، هیأت وزیران مصوبات متعددی را ابالغ با توجه به جایگاه قوه مجریه در صیانت از آرمان

ها هستند. مصوبات مذکور نیز امکان مغایرت با قانون اساسی و حتی که کارکنان دولت ملزم به رعایت آنکند می
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قوانین عادی را ندارند و در صورت مغایرت، ابطال خواهد شد )با ایراد رییس مجلس یا رأی دیوان عدالت 

ت /26725تی، تصویبنامه شماره ترین مصوبات دولت در زمینه معامالت دولاداری(. در حال حاضر یکی از مهم

در خصوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی )اعم از  11/3/1393هـ مورخ 48462

های کلی باشد که در راستای سیاستکاالی ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان( می

نمایند و سایر هایی که بر مبنای قانون مناقصات اقدام میاز دستگاهاقتصاد مقاومتی ابالغ گردیده است و هیچ یک 

کنند، مجاز به خرید ها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میها، نهاددستگاه

های تکمیلی بعدی آن جز تحت شرایط و کاالهای مندرج در لیست ضمیمه تصویبنامه مذکور و فهرست

 باشند.ی خاص نمیمجوزها

هیأت  22/9/1394هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی )تصویبنامه شماره آیینهمچنین 

سازمان مدیریت و  20/2/1393مورخ  8451به پیشنهاد شماره  24/8/1394هیئت وزیران در جلسه که  وزیران(

قانون برنامه و بودجه  23 مادهو  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 6 ریزی کشور و به استناد مادهبرنامه

 نموده است.تصویب  1351مصوب  کشور

 42 ( قانون برگزاری مناقصات و ماده3موضوع ماده )دولتی برای هر سال که تعیین نصاب معامالت و همچنین 

دهد باشد و به هیئت وزیران اجازه میمی( 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 نصاب معامالت دولتی را تعیین کند.

به  3/2/1399هیئت وزیران در جلسه ، هیئت وزیران 7/2/1399مورخ  57607ت/9853تصویبنامه شماره 

قانون  42 ماده و قانون برگزاری مناقصات 3 ( ماده1دی و دارایی و به استناد تبصره )پیشنهاد وزارت امور اقتصا

 :تصویب کرد( 2) انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتالحاق برخی مواد به ق

 :شودبه شرح زیر تعیین می -1383مصوب -( قانون برگزاری مناقصات 3نصاب معامالت موضوع ماده ) -الف

( ریال 450.000.000معامالتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ): معامالت کوچک -1

 .باشد

معامالتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و : توسطمعامالت م -2

 .( ریال تجاوز نکند4.500.000.000پانصد میلیون )

معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون : معامالت بزرگ -3

 .( ریال باشد4.500.000.000)

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 42اب معامالت موضوع بند )الف( به موجب ماده )نص -ب

 .یابدشود، تسری می( به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می2مقررات مالی دولت )

https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/2858-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/2858-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/2858-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/monaghese/2055-830125
https://shenasname.ir/laws/monaghese/2055-830125
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
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 قوانین و مقررات تکمیلی -ض

الجرا هستند که به منظور خودداری از اطاله کالم اقوانین متعدد دیگری نیز در فرایند برگزاری مناقصات الزم

 کنیم:ها اشاره میتنها به ذکر نام برخی از آن

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

 تبانی در معامالت دولتی قانون مجازات 

 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی 

 مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی قانون 

 )قانون مجازات اسالمی )در بخش تعدیات مأموران دولت 

 ها و قراردادهای همسان صنعتی و غیرصنعتی مصوب سازمان برنامه و بودجه کشوردستورالعمل 

  عمومی مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ساماندهی قراردادهای اداری در خصوص شرایط

 ...تیپ قراردادها و، پیمان

ها اشاره شد، برخی قوانین و مقررات دیگر نیز در برگزاری مناقصات در کنار اهم قوانین اختصاصی که به آن

باشند؛ با این تفاوت که قوانین مذکور، قوانین عمومی حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت می

ها پیروی نمود. در برخی توان از آنهای اجرایی، مینامهاختصاصی و آیین هستند و در صورت سکوت قوانین

ترین این قوانین موارد هم قوانین مذکور به صورت مختصر اشاره کوتاهی به معامالت بخش دولتی دارند. مهم

 قانون مجازات اسالمی.و  قانون تجارت، قانون مدنی عبارتند از:

 

 

  انواع آن و ، فرآیندمعامالت دولتی -4-2

 دولتی معامالت مفهوم -2-4-1

 های عمرانی،ترین مجری طرحها گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگدولت

کننده ترین عرضهترین خریدار کاال و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین کارفرما، بزرگبزرگ

 خدمات توسط مقامات دولتی براساس سیستم معامالت دولتی است آنهاست. معامله دولتی تأمین کاال یا

(UNOPS,2011.) ( معتقد است معامله دولتی شامل تمامی فرآیندهای تحصیل کاال یا خدمات از 2004لیود )

( معتقد است که معامالت 1995) شروع فرآیند شامل تعیین و تشخیص نیازها تا اجرای قرارداد است. بانک جهانی
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صیل کاال یا خدمات توسط واحدهای دولتی با استفاده از وجوه عمومی است. ادوتوی معتقد است دولتی تح

از  (.Adotevi, 2004) های دولتی در تأمین کاال و خدمات عمومی استمعامات دولتی فرآیند عملکرد سازمان

م اداری تا خاتمه قرارداد را نظر آروسمیت، معامله دولتی به معنای وسیع شامل تمامی فرآیندهای قرارداد از تصمی

 (.Arrosmith, 2005) شود و معامله در مفهوم مضیق صرفاً اعطای قرارداد استشامل می

گیرد. در نظام حقوقی فرانسه در هر کشوری، معامالت دولتی براساس نظام حقوقی آن کشور صورت می

ند. در نظام حقوقی ایاالت متحده معروف هست معامالتی که یک طرف آن دولت باشد، به قراردادهای اداری

های حقوقی جهان از جمله ای از نظامشوند. در پارهخوانده می آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی

در مجموع  شود.بر توافقات مزبور گذاشته می استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی

 ت، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد ومنظور از این نوع معامال

شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای معامالت در نظر گرفته نشده است. مقررات حقوق عمومی می

با این حال  اند.حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع معامالت را قراردادهای اداری خوانده

 (.1384 فرد،نیز استفاده شده است )اعالیی« های عمومیپیمان»و « قراردادهای دولتی»های حسب مورد از عنوان

توان گفت معامالت دولتی، معامالتی هستند که به وسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا می

و خدمات  تأمین کاال خصوصی از طرف دیگر برای دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی

 گیرد.عمومی براساس فرآیندهای الزم صورت می

 

 اهداف سیستم معامالت دولتی -2-4-2

از نظر کنوانسیون سازمان ملل متحد، معامالت دولتی بخشی از حکمرانی خوب است که معامالت دولتی را با 

(، عدم تبعیضین برابری فرصت برای رقابت در معامالت دولتی )دهد. تضممدیریت منابع مالی عمومی پیوند می

گیری از اهداف سیستم معامالت دولتی است. پیشگیری پاسخگویی، شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم

مت در سیستم معامالت دولتی( به منظور اطمینان از استفاده کارآمد از منابع عمومی الاز فساد )از طریق ارتقای س

ست. ارزش پول یعنی بهایی منصفانه که بابت تأمین ااز اهداف مهم معامالت دولتی  برای دستیابی به ارزش پول

شود. حفظ ارزش پول، اطمینان از مصرف وجوه در جای خود براساس اهداف تعیین کاال و خدمات پرداخت می

پول با سه عنصر صرفه اقتصادی،  ترین قیمت است. حفظ ارزششده با در نظر گرفتن حداکثر کیفیت و پایین

  .(Burger and Hawkes worth, 2009) مرتبط است اثربخشیو کارایی 

 توجه با. است خدمات ارائة و عمومی مالی مدیریت در دولت وظایف مرکزی هستة واقع در دولتی معامالت

 مردم نیاز مورد خدمات و الکا تأمین به عمومی خدمات انجام راستای در دولت بودجة از بیشتری بخش اینکه به
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 گسترش در مهم استراتژی منزلة به و دولتی مصارف کارایی در دولتی معامالت سیستم یابد،می اختصاص

 (.Trep, 2005) دارد مهمی نقش اقتصادی و اجتماعی وضعیت

 :(، اهداف معامالت دولتی عبارتند از2010) 1از نظر آروسمیت

 تحصیل کاال و خدماتحفظ ارزش پول )قیمت منصفانه( در  .1

 محیطی در معامالتاجرای مؤثر اهداف اجتماعی، صنعتی و زیست .2

 در تجارت جهانی دسترسی به بازار عمومی .3

 کنندگان کاال و خدماتایجاد فرصت و رفتار برابر برای تأمین .4

 پاسخگویی .5

ول(، کارآیی و توان اهداف معامالت دولتی حفظ منابع مالی عمومی )از طریق حفظ ارزش پدر نهایت می

اثربخشی، رفتار منصفانه و برابر، مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، 

برای ارائه خدمات مؤثر و کارآمد خدمات اجتماعی دولت، مدیریت مطلوب و صحیح استفاده از وجوه عمومی 

 .استا به شهروندان و تأمین انتظارات آنه

 

  دولتی معامالت انواع -2-4-3

 ها ومعامالت وزارتخانهدارد که بیان می 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  79 مادهمستفاد از 

که به استثناء مواردیاستجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ) مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و

، معامالت دولتی به دو مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شودشود( باید حسب استخدامی می مشمول مقررات

 شود.نوع مناقصه و مزایده تقسیم می

معامالت دولتی را به سه دسته جزئی، متوسط و  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  80همچنین ماده 

 قانون الحاق برخی 42ماده و  1383قانون برگزاری مناقصات مصوب  3ماده به استناد کند که عمده تقسیم می

هاد به پیشننصاب معامالت دولتی هر ساله ، 1393مصوب  2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 شود.توسط هیئت وزیران تصویب و ابالغ میوزارت امور اقتصاد و دارایی و 

 مورد معامالت عمده مبلغ برآورد درمبنای نصاب در خرید برای معامالت جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و 

توسط دستگاه اجرایی ذیربط  مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط کهو  است

 های فوق نباید با تفکیکمبلغ یا برآورد معامالت مشمول هر یک از نصب .شود خواهد بودانتخاب می

 .تر برده شودشوند به نصاب پایینحد تلقی میطور متعارف یک مجموعه وااقالمی که به

                                                            
1 . Arrowsmith 
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 مناقصه -2-4-3-1

 برگزاری طرح در. خریدند قیمت کمترین به را چیزی: شودمی تعریف گونه این مناقصه معین فرهنگ در

 نتیجه در است؛ کرده پیدا تغییر کیفیت با متناسب قیمت کمترین به و شده نظر تجدید تعریف این در مناقصات

 تأمین برای رقابتی است فرآیندی مناقصه اسالمی، شورایمجلس  1383 مصوب مناقصات برگزاری قانون طبق

 متناسب قیمت کمترین که گریمناقصه به معامله موضوع تعهدات آن در که مناقصه اسناد طبق نظر مورد کیفیت

 (.1389 ماالن،)ک شودمی واگذار باشد، کرده پیشنهاد را

 متقاضی که است فرآیندی مناقصه: مضمون بدین کرده ارائه دیگری یفتعر مناقصه از حالج شهرام

 ازای در را مطلوب کارکردهای و کیفیت با محصولی رقابت، ایجاد طریق از خدمت، یا کاال از اعم محصول

 فرآیندی مناقصه تر،واضح طور به. آوردمی دست به کارکردها، و کیفیت آن با متناسب هزینه کمترین پرداختن

 خدمت یا محصول کیف و کم حفظ ضمن تا کنندمی تالش کاالیا  محصول دهندگان ارائه آن طی که است

 مناقصه یا گران مناقصه سایر) رقبا دیگر از ترپایین قیمتی روشمند مسابقه یک طی بتوانند مشتری، نیاز مورد

 محصول دهندگانارائه سایر میان در خود با معامله انجام به را مشتری وسیله بدین تا کنند مطالبه را (کنندگان

 (.1387 حالج،) نمایند ترغیب

 کند؛می برگزار را مناقصه قانون که است دستگاهی گزارمناقصه که کرد بیان باید تعاریف، این به توجه با

 زا اعم ایران اسالمی جمهوری یگانهسه قوای: باشد زیر هایسازمان و هاارگان شامل تواندمی گزارمناقصه

 مؤسسات و هابانک دولت، به وابسته انتفاعی مؤسسات دولتی، هایشرکت و مؤسسات و هاسازمان ها،وزارتخانه

 و بنیادها عمومی، مؤسسات غیردولتی، عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، یبیمه هایشرکت دولتی، اعتباری

 آنها بر قانون شمول که واحدهایی و هاگاهدست همچنین و اساسی قانون نگهبان شورای اسالمی، انقالب نهادهای

 در و دریافت را مناقصه اسناد که است حقوقی یا حقیقی شخصی نیز گرمناقصه. است نام تصریح یا ذکر مستلزم

 (.1389 کماالن،) کندمی شرکت مناقصه

 :شوندمی بندیطبقه زیر انواع به بررسی مراحل نظر از مناقصات* 

 در نباشد؛ پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی به نیازی آن در که است ایمناقصه: ایمرحله یک یمناقصهالف( 

 .شودمی اعالم مناقصه برنده جلسه همان در و گشوده جلسه یک در گرانمناقصه پیشنهاد هایپاکت مناقصه این

 الزم پیشنهادها بازرگانی فنی بررسی گزار،مناقصه تشخیص به که ایمناقصه: ایمرحله دو یمناقصهب( 

 به را پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی نتایج و شودمی تشکیل بازرگانی فنی یکمیته مناقصه، این در باشد؛

 دهندگانی پیشنهاد قیمت هایپاکت بازرگانی، فنی یکمیته بررسی از پس که کندمی گزارش مناقصه کمیسیون
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-می تعیین مناقصه برنده ،مالی ارزیابی از پس و شودمی مشهود ،اندکرده احراز را الزم بازرگانی فنی امتیاز که

 (.1391بهرامی، ) گردد

 :شوندمی بندیطبقه زیر انواع به گرانمناقصه دعوت روش نظر از مناقصات* 

-مناقصه اطالع به عمومی آگهی طریق از مناقصه فراخوان آن در که است ایمناقصه: عمومی یمناقصهالف( 

 .رسدمی گران

 گزار،مناقصه دستگاه مقام باالترین مسئولیت و تشخیص به آن در که است ایمناقصه: محدود یمناقصهب( 

 برای دعوتنامه ارسال طریق از مناقصه فراخوان. شود تأیید ادله ذکر با عمومی مناقصه برگزاری محدودیت

 .(1389 ماالن،)ک رسدمی گرانمناقصه اطالع به دارصالحیت گرانمناقصه

 حساب یاذی -2. گزار یا نماینده ویرئیس دستگاه مناقصه -1: شوداعضاء زیر تشکیل می کمیسیون مناقصه از

 گزار یا واحدی که مناقصه بهمسؤول فنی دستگاه مناقصه -3. گزار حسب موردباالترین مقام مالی دستگاه مناقصه

 عضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلفکمیسیون با حضور هر سه نفر ا. شودمی درخواست وی برگزاری

 در مناقصات. در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود به حضور

 اهم وظایف کمیسیون .شودتشکیل می گزارای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصهدو مرحله

 بررسی (ب. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه( فال: مناقصه به شرح زیر است

 خوانا بودن و غیرمشروط بودن گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیزپیشنهادهای مناقصه

 اسناد ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و (ج. پیشنهادهای قیمت )ارزیابی شکلی(

 تعیین برندگان اول (هـ. اید( ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله. مناقصه

 .گیری درباره تجدید یا لغو مناقصهتصمیم( ز. تنظیم صورتجلسات مناقصه. و( و دوم مناقصه

در  -الف : پذیردطرق زیر انجام می مناقصه در معامالت بهقانون محاسبات عمومی کشور،  81 مادهبراساس 

در مورد معامالت متوسط به  -ب . مورد معامالت جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز

مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا  کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و

در مورد معامالت عمده با  -ج . یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها ومقام دستگاه اجرایی در مرکز باالترین

مناقصه محدود( به تشخیص وزیر یا باالترین مقام ) نامهانتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت

 .طرف آنها اجرایی و مقامات مجاز ازدستگاه
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 زایدهم -2-4-3-2

مزایده در معامالت به طریق زیر انجام  ،1366مصوب  کشور قانون محاسبات عمومی 82 مادهبراساس 

در  -ب . معامالت جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش مورد در –الف : پذیردمی

 .در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی -ج  .حراج متوسط با مورد معامالت

در ، 1350و اصالحیه آن مصوب  1349نامه معامالت دولتی مصوب آیین 38و  37، 36همچنین براساس مواد 

 پس از تحقیق کامل از بها با رعایت مورد معامالت جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و

 نجام شده است وبه تعهداتی که معامله با بیشترین بهای ممکن ا را انجام دهد و سند مربوط را صرفه دولت معامله

در مورد معامالت متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد . خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کندبا ذکر نام و نام

 حراج و سایر شرایطی اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل: شد

 وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و رت ضرورت بهروزنامه و در صو که الزم باشد باید با آگهی در

 مورد معامله باید قبالً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین. اطالع عموم برسد تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به

 شده ابیحداقل به قیمت ارزیخریداری که باالترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر شده شروع گردد و به

 .داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود

 در آگهی مزایده شرائطی که طبق: آیددر مورد معامالت عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می

 مقرراتی. صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود بینی شده درنامه برای آگهی مناقصه پیشآیین

 تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذکه در آیین

 معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا قرارداد و تحویل مورد کمیسیون و انعقاد

 .شود

 

  دولتی معامالت یندآفر -2-4-4

 :امل مراحل زیر استمناقصات به ترتیب ش فرایند برگزاری

 .الف ـ تأمین منابع مالی

 .محدود ای، عمومی یاای یا دو مرحلهب ـ تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ )یک مرحله

 .ج ـ تهیه اسناد مناقصه

 .گران در صورت لزومد ـ ارزیابی کیفی مناقصه

 .هـ ـ فراخوان پیشنهادها

 .و ـ ارزیابی پیشنهادها

 .اقصه و انعقاد قراردادز ـ تعیین برنده من
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 برگزاری ( قانون1ماده )« ب»های موضوع بند دستگاه نجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است کها

 مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد بینی منابعبه نحو مقتضی نسبت به پیش مناقصات

 به صراحت مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله بایدبینی منابع موضوع پیش. مرتبط قید شده باشد

 . گزار قید و تعهد شوددر شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه

الف ـ در معامالت کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید : شودهای انجام مناقصه به طریق زیر انجام میروش

مله )کاال، خدمت یا حقوق( درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و معا با توجه به کم و کیف موضوع

 و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین صالح

 ب ـ در معامالت متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع. بهای ممکن انجام دهد

 اخذ حداقل سه فقره مله )کاال، خدمت یا حقوق( درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح ومعا

 آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام چه بهای به دستاستعالم کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان

 ر انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعالم کتبیعقد قرارداد یا اخذ فاکتو مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با

ج ـ در . شودمی نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت ممکن

برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در ( 1: شودهای زیر عمل میمعامالت بزرگ به یکی از روش

 .برگزاری مناقصه محدود( 2و  النتشارهای کثیراروزنامه

ـ نوع، کمیت و کیفیت 2. گزارـ نام و نشانی مناقصه1: باشد مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش4. ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه3. یا خدمات باال

 باشد(. در آورده شده معامله و مبانی آن )در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحتـ مبلغ بر5. پیشنهادها

 فراخوان مناقصه .شودتهیه می مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده

 نتشار کشوری یاهای کثیراالیکی از روزنامه گزار در دو تا سه نوبت حداقل درعمومی باید به تشخیص مناقصه

 .استان مربوط منتشر گردد

 یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به کنندگان در مناقصه پس از دریافتشرکت

 ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان2. ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها1: کنند گزار تسلیممناقصه

 جداگانه الک و مهر هایان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتکنندگشرکت. مناقصه

 پیشنهاد قیمت )پاکت ج( بگذارند و همه شده شامل تضمین )پاکت الف(، پیشنهاد فنی بازرگانی )پاکت ب( و

 لت مقرر همهگزار موظف است در مهمناقصه. قرار دهند ها را در لفاف مناسب و الک و مهر شدهپاکت

 .ها صیانت نمایدپس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت کنندگان راپیشنهادهای ارائه شده شرکت

 ـ1: مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است. شودمی گران در زمان و مکان مقرر گشودهپیشنهادهای مناقصه
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 ـ بازکردن پاکت تضمین2. کنندگان در جلسهشرکت وکنندگان اسناد، حاضران تهیه فهرست اسامی دریافت

 ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل4. ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی3. )پاکت الف( و کنترل آن

 ـ تحویل5. ایگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله بودن مدارک و امضای آنها و کنار

 ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه6. ایانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلههای فنی بازرگپاکت

 های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده بهـ تحویل پاکت7. گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه

 .نفعاسترداد به ذی گزار برایمناقصه

 قیمت، در جلسه مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهایای، زمان و در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله

 اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است ها اعالم خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدتگشایش پاکت

 شود. درگزار صیانت میشده توسط دستگاه مناقصه های قیمت در یک لفاف الک و مهردر این صورت پاکت

 .شوددرنگ گشوده و برنده مناقصه تعیین میقیمت بی ، پیشنهادهایایمناقصات یک مرحله

 و عنوان برنده اول اعالم خواهد شدترین قیمت حائز شده باشد، بهگری که مناسبمناقصه هنگام ارزیابی مالی،

 شد.از مبلغ تضمین با ترشود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمبرنده دوم در صورتی اعالم می

 نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر

 الزم و کنترل مبانی آن ها و تجزیههای قیمت، چنانچه بررسی قیمتپس از گشودن پاکت. قیمت اعالم شود

 نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر زرگانی ارجاعتواند بررسی آن را به کمیته فنی باباشد، کمیسیون مناقصه می

 پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین. کنداعالم می ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصه

 .شودگران بازگردانده میو تضمین سایر مناقصه گزار نگهداریبرنده اول و دوم، نزد مناقصه

اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و  پیش از پایان مدت قرارداد با برنده مناقصه، باید

 در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد بینی شدهبرابر مدت پیش

 برنده اول از انعقاد انچهبینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنقرارداد با برنده اول در مهلت پیش. گرددمی

 ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه

 .امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد گردد. در صورتمنعقد می

 گران از حد نصاب تعیین شده در اسنادتعداد مناقصه ـ کم بودن1: گرددمناقصه در شرایط زیر تجدید می

 ـ رأی هیأت4. ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها3. ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد2. مناقصه

 مناقصه در شرایط زیر. ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گرددـ باال بودن قیمت5. رسیدگی به شکایات

 ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه الزم2. ـ نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد1: شودغو میل

ـ 4. ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها3. باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
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 گزار بایدمناقصه. گرانمبنی بر تبانی بین مناقصهـ تشخیص کمیسیون مناقصه 5. رأی هیأت رسیدگی به شکایات

موارد زیر برگزار  دراری مناقصه محدود نحوه برگز .گران برساندآگاهی همه مناقصه تجدید و یا لغو مناقصه را به

ب ـ . صالح دولتیصالحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی گرانهای مناقصهالف ـ وجود فهرست: شودمی

)قانون برگزاری مناقصات،  سال قبل تهیه شده باشد حداکثر دو گران صالحیتدار کهتاه مناقصهوجود فهرست کو

 (. 1393مصوب 

 

  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( -5-2

 باشد،می وب بستر در اجرایی هایدستگاه معامالت انواع انجام سیستم ،دولت الکترونیکی تدارکات سامانه

 گشایش اسناد، دریافت و توزیع فراخوان، استعالم، درخواست از اعم معامله یک حلمرا آن کلیه که در

 صورت و صورتحساب )ارسال خدمت /کاال تحویل و ارسال قرارداد، انعقاد پیشنهادها، یا هاپاکت الکترونیکی

 از استفاده با ادقرارد خاتمه و ابطال فسخ، اصالح، الحاق، هرگونه نیز و تضمینات و وجوه ستد و داد و وضعیت(

 .گرددمی انجام استاندارد و یکپارچه سیستم طریق از و غیرمتمرکز صورت به معتبر الکترونیکی امضای گواهی

تجارت  توسعه مرکز هایسیاستگذاری و مدیریت تحت که دولت الکترونیکی تدارکات سامانه مدیریت

 .نمایدمی فعالیت سامانه متولی عنوان به الکترونیکی

 کلیـه نمـودن مکـانیزه بـر مبنی 19/5/89 مورخ ن44897ت/110009 شماره به وزیران هیئت مصوبه به جهتو با

 مشارکت با و الکترونیکی تجارت توسعه مرکز مدیریت با سامانه این دولت، اجرایی هایدستگاه معامالت مراحل

 انجـام در شـفافیت و کـارآیی افـزایش هـدف بـا سامانه این. است گردیده سازیو پیاده طراحی غیردولتی، بخش

 و دولتـی معامالـت در اقتصـادی عـدالت و فسـاد از پیشـگیری هـا،هزینـه در جـوییصرفه با معامالت انواع مراحل

 امکـان نمـودن فـراهم نیز و )مزایده( فروش و )مناقصه(  خرید فرآیند هایهزینه کاهش و تسریع تسهیل، همچنین

 دولـت نظـارتی هایدستگاه و دولتی مدیران مزایده توسط فرآیند و ن کاالتامی چرخه بهتر مدیریت و دقیق کنترل

 .باشدمی

 موظـف اسـت تجـارت و معـدن صـنعت وزارت مسـتقیم، هـایمالیـات قـانون (169) مـاده (5) تبصره براساس

 هـایهدسـتگا و هـاوزارتخانـه معامالت انجام سامانه قانون، این شدن االجرا الزم از پس ماه شش مدت تا حداکثر

 سـازمان خط بر دسترسی امکان و کند اندازیراه هامزایده و مناقصات مراحل کلیه انجام مدیریت برای اجرایی را

 .آورد فراهم مالیاتی را امور

 سیسـتم اجرای زمانبندی برنامه به توجه با موظفند مناقصات، برگزاری قانون مشمول اجرایی دستگاه های کلیه

 بـا و اقـدام سـتاد در نام ثبت به نسبت مربوطه، اجرایی هایدستورالعمل طبق و ستاد یریتمد رسمی زمان اعالم  از
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 انجـام سـتاد طریـق از را تمعـامال انـواع مراحـل کلیـه مربوط، مقررات رعایت با و امضای الکترونیکی از استفاده

 .نمایندمی انجام و تایید مانهسا این طریق از را الزمه هایپرداخت سامانه طبق قوانین ذیحسابان، همچنین. دهند

 شـورای اسـالمی، محترم مجلس 16/01/1396 مصوب کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام 50 ماده براساس

 کـه هـاییدسـتگاه جملـه از عمومی، بخش کنندگان معامله دیگر و مناقصات برگزاری قانون مشمول هایدستگاه

 برنامـه طبـق باید غیردولتی، عمومی یا دولتی مؤسسات کلیه و است منا تصریح یا ذکر مستلزم آنان قانون بر شمول

 مقـررات رعایـت و معتبـر الکترونیکـی امضای با و کنند نام ثبت سامانه این در وزیران تأیید هیأت مورد زمانبندی

 گشــایش اســناد، دریافــت و توزیــع فراخــوان، اســتعالم، درخواســت خــود ماننــد معــامالت مراحــل تمــام مربــوط،

 اصـالح، الحـاق، هرگونـه نیـز و تضـمینات و وجـوه وسـتد داد و قرارداد انعقاد پیشنهادها، یا هاپاکت ترونیکیالک

 انجام جهت معامالت نصاب .دهند الکترونیکی انجام طور به و سامانه این طریق از را قرارداد خاتمه و ابطال فسخ،

 .بود خواهد مناقصات برگزاری قانون در (3) ماده (1) تبصره از ویرایش آخرین با مطابق سامانه این طریق از

 
 ارتباطات و تعامالت ستاد : 2-2جدول 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )
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 معماری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  3-2جدول 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 

  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مقررات و قوانین -2-5-1

 ایـران جمهوری اسالمی  کشور مقررات و قوانین تابع ،سامانه از برداریبهره و عضویت ضوابط و شرایط کلیه

 الکترونیکـی تجـارت قـانون مصـوب نسـخه آخـرین بـا مطـابق سامانه، در تجاری هایفعالیت کلیه انجام .باشدمی

 قـانون نسـخه آخرین با مطابق هامزایده و مناقصات کلیه برگزاری .باشدمی آن آتی تغییرات و حاتالاص و کشور

 آتی تغییرات و اصالحات و دولتی معامالت نامهو آیین کشور مناقصات برگزاری قانون کشور، عمومی محاسبات

 کشور در موجود مصوب مقررات و قوانین چارچوب در سامانه این .باشدمی هاآن اجرایی هاینامهآیین همچنین و

 ایـن .اسـت اجرایـی هـایدسـتگاه فروش رایج و های خریدروش کلیه پوشش دهنده یتنها در و گردیده طراحی

مسـتندات  .داده است قرار نظر مد را مصرف کننده حقوق از حمایت قانون الزامات خود اجرایی مراحل در سامانه

 :قانونی سامانه به شرح زیر است

 1398.3.12ت از کاالی ایرانی مصوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمای 

 ( قانون برنامه پنج9ماده )ساله ششم توسعه 

 ( قانون احکام دائمی برنامه50ماده )های توسعه کشور 
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 لغو شده( 16/02/1396 مورخ ه 53525 ت/16145 شماره به وزیران هیات نامه تصویب( 

 25/11/1399 مورخ ه 55289 ت/136159 شماره به وزیران هیات نامه تصویب 

 1394.4.31مصوب  169ماده  5های مستقیم تبصره اصالحیه قانون مالیات 

  1392.11.10مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

 نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کـارگروه تجـارت الکترونیکـی بـهآیین 

 1390.8.21ک مورخ  46849. ت 165389شماره 

 سـامانه نمـودن انـدازیراه خصـوص در 19/5/89 مورخ ن 44897ت/110009 شماره به وزیران هیئت مصوبه 

 اجرایی هایدستگاه معامالت مجازی بازار

  1388.7.29اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 

  1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 1382ون تجارت الکترونیکی مصوب سال قان 

 

 کنندگانتامین احراز شرایط -2-5-2

 و کسـب نوع به توجه با که بوده مجازی و صنفی هایفروشگاه بازرگانان، کسبه، شامل حقیقی کنندگانتامین

 کننـدگانتـامین .باشـندمی صالحذی مراجع از (... کسب، جواز )مانند تجاری فعالیت معتبر دارای مجوزهای کار

-اقتصـادی مـی فعالیـت معتبر پروانه دارای تجاری هایبنگاه و هاتعاونی مؤسسات، ها،شرکت انواع شامل حقوقی

 راجع 1337 دی ماه 22 مصوب قانون مقررات مشمول که شودمی متعهد گرمناقصه /گرمزایده /کنندهتامین .باشند

 صـورت در اسـت، بـدیهی. باشـدنمـی دولتـی معـامالت در نممنوعی سایر و نمایندگان و مداخله کارمندان منع به

 /کننـدگانتـامین .بـود خواهد گرمناقصه /گرمزایده /کنندهتامین عهده بر امر ایشان مسئولیت مدعای خالف اثبات

 1348 خـرداد 15 مصـوب دولتـی معـامالت در تبـانی مجـازات قـانون مفـاد از آگاهی گران،مناقصه /گرانمزایده

 مراحـل انجـام از پـس کـه باشـندمـی حقـوقی یا حقیقی اشخاص گران،مزایده .پذیرندمی را سابق شورای مجلس

 .باشندمزایده می در شرکت به مجاز هویت احراز و عضویت

 

 و حق عضویت سامانه در عضویت -2-5-3

 و وانینقـ مطـابق عمـومی بخـش کنندگانمعامله دیگر و مناقصات برگزاری قانون مشمول اجرایی هایدستگاه

امضـای  بـا و کنند نام ثبت سامانه این در وزیران هیأت تأیید مورد بندیزمان برنامه طبق بایستسامانه می مقررات

 توزیع فراخوان، درخواست استعالم، مانند خود معامالت مراحل تمام مربوط، مقررات رعایت و معتبر الکترونیکی

 نیـز و تضـمینات و وجـوه سـتد و داد و قرارداد انعقاد پیشنهادها، یا هاپاکت الکترونیکی گشایش دریافت اسناد، و
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 سـتاد .دهند انجام الکترونیکی طور به و سامانه این طریق از را قرارداد خاتمه و ابطال اصالح، فسخ، الحاق، هرگونه

-تـامین /گرانمزایده /گرانمناقصه /عضویت خریداران تمدید یا عضویت درخواست تا داشت خواهد را حق این

 .نپذیرد متقاضی به دلیل اعالم را با کنندگان

 بـه مراجعـه بـا بایسـتمـی سـامانه، در عضویت منظور به کنندگانتامین /گرانمزایده /گرانمناقصه /خریداران

 بـه نامثبت مراحل تکمیل به نسبت نام،ثبت دستورالعمل و نیاز مورد مدارک مطالعه و نامدفاتر ثبت یا سامانه سایت

-مناقصـه /گـرانمزایـده اسـت الزم سـامانه، از گیـریبهره منظور به .نمایند غیرحضوری اقدام یا حضوری رتصو

 از اسـتفاده بـا و سـامانه طریـق از را آن ،سامانه از ضوابط استفاده و شرایط سند تأیید از پس کنندگانتامین /گران

 بایستمی حضوری نام ثبت صورت در نام ثبت ازنی مورد مدارک کلیه .نمایند امضاء الکترونیکی، امضای گواهی

 شناسـه دریافـت از پـس بایسـتمـی سـامانه در فعالیـت متقاضـی تامین کننـدگان کلیه .گردد ارائه نام ثبت دفتر به

 بـر منطبـق بایسـتمـی مشخصات این. نمایند تکمیل را ارائه قابل کامل کاالهای مشخصات خود، کاربری حساب

 و ارائـه قابـل کاالهـای  قیمـت اطالعـات . باشـد )ایران کد( و خدمات کاال شناسه خدمات و بندیطبقه ملی نظام

 .شودمی وارد تأمین کننده پروفایل در نیز قیمت اعتبار زمان

 خواهـد را خریـداران بـا معاملـه قابلیـت و شـد خواهد فعال سیستم در تامین کننده اطالعات، این ورود از پس

 امضـای گـواهی اخـذ و عبور رمز و کاربری شناسه دریافت از پس سامانه در فعالیت متقاضی گرانمناقصه .داشت

 .نماینـد شـرکت کشـور اجرایـی هـایدستگاه یافته انتشار هایمزایدهو  هامناقصه در توانندمربوطه می الکترونیکی

 پـذیرش قابـل یرسم درخواست صورت در تنها کنندگانتامین /گرانمزایده /گرانمناقصه توسط عضویت خاتمه

 خواهـد فعال غیر عضو، کاربری حساب هفته یک از پس حداکثر سامانه، مدیریت توسط تأیید در صورت و بوده

 و سـامانه معـامالت در عضـو کنندهتامین /گرمزایده /گرمناقصه وضعیت بررسی از پس عضویت خاتمه تأیید .شد

 جـاری هـایمسئولیت رافع وجه هیچ به عضویت قطع استدرخو و بوده پذیرامکان باقیمانده تعهد نداشتن هرگونه

 .باشدایشان نمی قبلی و

 مکاتبـات انجام سایت، به روزرسانی و نگهداری پشتیبانی، آموزش، مدیریت همچون خدماتی ارائه به توجه با

 بخـش از گیـریهرهب و اینترنتی وجه انتقال امکان ایجاد و گرانمناقصه /کنندگانتامین به الزم رسانی هایاطالع و

-مـی سـتاد در عضـویت حـق عنوان به را مبلغی گرانمناقصه و کنندگانتامین فوق، خدمات جهت ارائه غیردولتی

 .پردازند

 

 معامالت در سامانه کارمزد -2-5-4

 .اسـت شـده بینـیپـیش کارمزدهایی دولت الکترونیکی تدارکات سامانه در موفق معامالت از یک هر ازای به

 :شودمی زیر موارد شامل ستاد کارمزدهای
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 مسـتقیم سـفارش در و بـودن برنـده پـذیرش زمـان در خریـد در کـارمزد: متوسط و جزئی خریدهای سامانه 

 .گرددمی پرداخت کنندگانتامین توسط خرید( )سفارش عقد قرارداد هنگام

 گـرانمناقصـه توسـط بـودن برنـده پـذیرش هنگام که مناقصه کارمزد: دولت الکترونیکی هایمناقصه سامانه 

 .گرددمی پرداخت

 توسـط مزایـده وجـه پرداخـت و پـذیرش هنگام شده محاسبه کارمزد: دولت الکترونیکی هایمزایده سامانه 

 .گرددپرداخت می گرانمزایده

 سـایت در سـامانه، سـه هـر در موفـق( معاملـه هـر از کسر قابل تراکنش )درصد کارمزد میزان ویرایش آخرین

 .دارد وجود مقررات و قوانین متدر قس سامانه

 

 گرمناقصه /کنندهتامین تعهدات -2-5-5

 هر از و نموده رعایت سامانه در عضویت طول در را تجارت ایحرفه اخالق بایستمی گرمناقصه /کنندهتامین

 .نمایـد پرهیز دتش به اجرایی هایدستگاه با غیررسمی ارتباط ایجاد یا و کنندگانتامین سایر علیه اقدام سوء گونه

-تـأمین .باشدمی شد، خواهد اعالم اجرایی هایدستگاه طرف از که اختصاصی و عمومی شرایط رعایت به ملزم و

 تلویزیونی رادیویی، چاپی، از اعم تبلیغاتی ستاد، سوی از مجوز اخذ بدون که بود نخواهد مجاز گرمناقصه /کننده

 اینترنتـی یـا چاپی اقالم و اسناد در ستاد نام و لوگو تجاری، معالئ از کل طور به و داده انجام ستاد پیرامون و غیره

 .کند استفاده

 انجـام اینترنتـی /الکترونیکـی صـورت بـه سامانه در اعضاء پرداخت(/مالی)واریز هایتراکنش که جایی آن از

 انجـام جهـت سـامانه، هب بانکی حساب شماره معرفی ضمن بایستمی گرانمناقصه /کنندگانلذا تامین شد، خواهد

 ایـن طریـق از الکترونیکـی هـایپرداخـت بـر وجود( )درصورت حاکم شرایط احتمالی،کلیه هایرداختپ /واریز

-می شده انجام هایپرداخت خصوص در خود امین عنوان به را "ستاد" گر،ناقصهم /کنندهتامین .بپذیرند را سایت

 مبـالغ واریـز جهـت در را تسهیالت الـزام ستاد شود، انجام سامانه نای در که خریدی ازای هر به ترتیب بدین. داند

 .نمایدمی ایجاد کنندگانحساب تامین به خریداران توسط پرداختی

 در شـده ذکـر و خریـد فرآینـد در طـرح قابـل موضوعات کلیه رعایت مسئولیت شده، توافق سفارش با مطابق

 عهـده بـر کـامال آن، مشـابه و موقـع بـه تحویـل نقل، و ملح کاال، کیفیت و کمیت تضمین ها، از جمله سفارش،

 کننـدگانعرضـه کلیه کنندگان،مصرف حقوق از حمایت قانون (2) ماده براساس .باشدگر میمناقصه /کنندهتامین

 فـرم در منـدرج شـرایط و ضـوابط بـا مطابق شده عرضه خدمات و سالمت کاال و صحت مسئول خدمات، و کاال

 دارد حـق خریـدار شـده، تعیین شرایط با کاال انطباق یا عدم عیب وجود صورت در. باشندمی شده نهایی سفارش



54 
 

 معاملـه تواندمی خریدار همچنین. کند تامین آن را باید گرمناقصه /کنندهتامین و نماید مطالبه را سالم عوض صرفاً

 .نماید مطالبه را معیوب کاالی ارزش یا کند فسخ را

 ازای بـه گـر،مناقصـه /کننـدهتـامین با توافق مورد درسفارش خریدار توسط جریمه شرایط تعریف صورت در

 تاخیر، روز هر ازای به را خرید مبلغ از درصدی تحویل، زمانبندی برنامه با مقایسه در کاال، زمان تحویل در تاخیر

-تـامین .شـد خواهـد کسـر گـر،مناقصـه /کننـدهتامین به خریدار پرداختی از جریمه مبلغ این و شد خواهد جریمه

 گرفتـه قـرار خریـدار بـا نهـایی توافـق مورد که هاییسفارش تأمین درخصوص بایستمی گرانمناقصه /کنندگان

 تعهـد عـدم سـوابق صورت این غیر در نمایند، عمل آن در شده ذکر تعهدات به و دهند انجام را الزام اقدام است،

 ارزیـابی در موضـوع ایـن ضـمناً. بود خواهد مشاهده قابل خریداران سایر برای و شد ثبت خواهد سامانه در ها آن

 .باشدمی تاثیرگذار شد، خواهد داده آنها متعاقباً به کیفی نظر از که ایبهرت و آن ها

-تـأمین کـاربر عبـور وکلمـه کاربری نام /الکترونیکی امضای گواهی حاوی توکن دلیلی به هر که صورتی در

 بـه اعـالم صـورت ایـن در. باشـدمـی وی عهـده بـه آن احتمـالی عواقب مسئولیت ردد،گر مفقودگمناقصه /کننده

 و الکترونیکی امضای گواهی ابطال درخواست یا و عبور کلمه و کاربری کردن نام غیرفعال جهت سامانه مدیریت

 مـدیریت دهعهـ بـر مسئولیتی هیچگونه و بوده کنندهتامین به عهده گواهی صدور مراکز از جدید گواهی دریافت

 پروفایـل طریـق از خـود، مشخصـات تکمیـل و عضـویت از پس گرانمناقصه /کنندگانتامین .بود نخواهد سامانه

 مهـم و حساس و هویتی اطالعات تغییر. باشندمی خود مشخصات و اطالعات برخی از تغییر به مجاز خود کاربری

 تغییـر بـه نیـاز صـورت در .بـود خواهـد انجـام ابـلق  سـامانه طریـق درخواسـت از ارسـال یا مکاتبه طریق از صرفاً

 زمـانی، یـا تعـدادی و همپوشـانی عدم صورت در تواندمی گرمناقصه /کنندهمینتا ارائه، قابل مشخصات کاالهای

 .دهد تغییر را کاالها  قیمت اعتبار زمان و کاال تعداد قیمت،

 از نکنـد، بـازنگری را زمـان گـرمناقصـه /نـدهکنتامین و شده منقضی کاالیی قیمت اعتبار زمان که صورتی در

 تـا را آن کـاال درخصـوص معاملـه انجام امکان و شودمی حذف کاال آن فعال گرانمناقصه /کنندگانلیست تامین

 بـر قانونی مراجع رسیدگی و نظارت کنترل، به عنایت با .داد خواهد دست از قیمت اعتبار تاریخ مجدد بروزرسانی

 در مترقبـه خسـارات کلیـه جبـران و مسـئولیت دولـت، الکترونیکـی تدارکات سامانه در خدمات و کاال ارائه بازار

 و تقلـب نـرخ گـذاری، ضوابط خارج از و نامتعارف هایقیمت به عرضه گرانفروشی، همچون تخلفاتی خصوص

 )قطـع بیفتـد یاتفـاق کننـدهتـامین بـرای کـه صـورتی در .باشـدمـی متخلـف خدمات یا و کاال تامین کننده با سایر

 اسـناد الکترونیکـی امضـای جهت .شود سامانه متوقف در عملیات انجام است الزم (،... و انحالل فوت، همکاری،

 بـا اسناد امضای و نموده شرکت اقدام مهر امضای گواهی دریافت به نسبت بایستمی حقوقی اشخاص سامانه، در

 .باشدمی صاحبان مجاز تمامی امضای منزله به شرکت مهر امضای لذا. گیردمی انجام شرکت مهر امضای
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 گرمزایده تعهدات -2-5-6

 علیه سوء اقدام گونه هر از و نموده رعایت سامانه در عضویت طول در را ایحرفه بایست اخالقمی گرمزایده

 شـدت بـه اجرایـی هـایدسـتگاه با غیررسمی ارتباط ایجاد یا و دیگر گرانمزایده با تبانی انجام گران،سایر مزایده

 گـزاراجرایـی مزایـده هایدستگاه طرف از که اختصاصی و عمومی شرایط رعایت به ملزم گرمزایده .نماید پرهیز

 چاپی، از اعم تبلیغاتی ستاد، سوی از مجوز اخذ بدون که بود نخواهد مجاز مزایده گر .باشدمی شد، خواهد اعالم

 و اسـناد در سـتاد نـام و لوگو تجاری، عالپم  از کل به طور و داده انجام پیرامون ستاد غیره و تلویزیونی رادیویی،

 سـامانه در اعضاء دریافت( و پرداخت/)واریز مالی های تراکنش آنجایی که از .کند استفاده اینترنتی یا چاپی اقالم

 به بانکی حساب شماره معرفی ضمن می بایست مزایده گران لذا خواهدشد، انجام اینترنتی/صورت الکترونیکی به

-پرداخت بر وجود( )درصورت حاکم شرایط کلیه دریافت های احتمالی، و هاپرداخت/واریز انجام جهت سامانه،

 .بپذیرند را سایت این طریق از الکترونیکی های

 از برخی تغییر به مجاز خود کاربری پروفایل طریق از خود، مشخصات تکمیل و عضویت از پس مزایده گران

 ارسـال یـا مکاتبـه طریـق از صـرفاً مهـم و حسـاس و هویتی اطالعات تغییر. باشند می خود مشخصات و اطالعات

 شـروط تمـامی پیشـنهاد ارائـه و مزایـده در شرکت با مزایده گر .بود خواهد انجام قابل طریق سامانه از درخواست

 در .می کنـد قبول و پذیرفته را مزایده گزار دستگاه های اجرایی معامالت کمیسیون توسط ختالفا حل و ضمنی

 طبـق اسـت مکلـف مزایـده گـر مزایـده گـزار، دستگاه توسط تاخیر جرایم و ودیعه ضبط شرایط تعریف صورت

 اعتـراض هرگونه حق و شده جرائم شامل به موقع، عدم اقدام صورت در و نماید اقدام دستگاه مزایده گزار قوانین

 .می نماید سلب خود از را

 گرمزایده کاربر عبور وکلمه کاربری نام/الکترونیکی امضای گواهی حاوی توکن دلیلی هر به که صورتی در.

 جهـت سـامانه مـدیریت به اعالم صورت این در. می باشد وی عهده به آن احتمالی عواقب مفقودگردد، مسئولیت

 گـواهی ریافـتد و الکترونیکـی امضـای گـواهی ابطـال درخواسـت یا و عبور کلمه کاربری و نام کردن غیرفعال

 .بـود نخواهـد سامانه مدیریت برعهده مسئولیتی هیچگونه و مزایده گر بوده به عهده گواهی صدور مراکز جدیداز

 در عملیـات انجـام اسـت الزم (... و انحـالل فـوت، همکـاری، )قطـع بیفتد اتفاقی گر مزایده برای که صورتی در

 دریافـت بـه نسـبت بایسـت مـی حقـوقی اشخاص سامانه، در اسناد الکترونیکی امضای جهت .متوقف شود سامانه

 مهـر امضـای لـذا. مـی گیـرد انجـام شرکت مهر امضای با اسناد امضای و نموده شرکت اقدام مهر امضای گواهی

 .باشد می صاحبان مجاز تمامی امضای منزله به شرکت
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 گزار(مزایده/گزاراقصهمن/)خریدار عمومی بخش کنندگانمعامله و اجرایی هایدستگاه تعهدات -2-5-7

 خـود پروفایـل در سـامانه کـاربران عنـوان بـه را فرآیند در مجاز هاینقش کلیه شودمی متعهد اجرایی دستگاه

 اجرایـی دسـتگاه .نمایـد بـه روز را آن سـریعاً افراد تغییر یا مشخصات این در تغییر هرگونه از و پس نماید تعریف

 حضـور در امکانـات کشـور(، در موجـود قـوانین )طبـق سـامانه هـاییندفرآ در موثر هاینقش برای است موظف

 امضـای گـواهی سـامانه کـاربران کلیـه کـه شـودمـی متعهـد اجرایـی دسـتگاه .سـازد فـراهم را آموزشی دورهای

 در مـرتبط عملیات انجام جهت و باشند نموده دریافت کشور مجازدر مراجع از را خود نقش با مرتبط الکترونیکی

 معـامالت مراحـل کلیـه انجـام  مقـررات و قـوانین مطـابق مکلفند اجرایی هایدستگاه .نمایند استفاده آن از سامانه

 و تـامین کننـدگان به اجرایی دستگاه است الزم راستا همین در. دهند انجام سامانه این بستر در منحصراً را مشمول

 در نقـش )تغییـر دلیـل به هـر که صورتی در .یدنما اطالع  رسانی سامانه در جهت عضویت خود قبلی گرانمزایده

 اجرایـی دسـتگاه سـوی از معرفـی شـده کـاربر توسط عملیات انجام است الزم (... و فوت همکاری، قطع سامانه،

 وقـت اسرع در سوء استفاده، هرگونه از جلوگیری منظور به می بایست، اجرایی دستگاه مسئول مقام شود؛ متوقف

 پروفایـل در کـردن او غیرفعـال و گـواهی صدور مجاز مراکز طریق از فرد دیجیتال ضایام گواهی ابطال به نسبت

دسـتگاه  مسـئول مقـام برعهـده فـوق اقـدامات در تاخیر از ناشی احتمالی عواقب است بدیهی. نماید اقدام دستگاه

 .باشدمی اجرایی

 سـفارش ارسـال از پس .باشد یم خریدار عهده بر کنندگان تامین توسط شده ارائه مجوزهای کنترل مسئولیت

 لغوعملیـات تـامین کننـده، توسـط آن تأییـد از قبـل تـا ستاد سامانه سایت در مناقصه گزار/خریدار سوی از خرید

 دریافـت هنگـام در اسـت موظـف مناقصه گـزار/خریدار .می باشد پذیر امکان مناقصه گزار/خریدار توسط خرید

 در و نمایـد حاصـل اطمینـان دریـافتی سـالمت کـاالی و صحت از ستاد، سامانه در آن دریافت تأیید از قبل کاالو

 گونـه هر بروز صورت در بدیهی است،. نماید خودداری آن دریافت از کاال، کیفی مشخصات تأیید عدم صورت

 مزایـده گـزار/مناقصـه گزار/خریدار .داشت نخواهد عهده بر را مسئولیتی هیچگونه ستاد خصوص، این در مشکل

 سـامانه در فروش/بـرای خریـد را، خـود حسـاب هـر از برداشـت حق دارای افراد و برداشت شرایط است موظف

 امور وزارت شده به موارداعالم با شرایط این است بدیهی. نماید بروز را آن نیاز مواقع در و نموده تعریف "ستاد"

صـورت  در کـه اسـت ذکـر بـه الزم. داشـت خواهـد مطابقـت اجرایـی دسـتگاه عامل بانک و دارایی و اقتصادی

 عواقـب مسئولیت مجاز(، امضای )صاحبان افراد یا و برداشت شرایط به روزرسانی عدم و اجرایی دستگاه کوتاهی

 .بود خواهد اجرایی دستگاه به عهده آن

 سفارش هنگام در می شود متعهد کشور، عمومی محاسبات قانون (93) و (92) مواد طبق مناقصه گزار/خریدار

 انجـام خریـدهای خصـوص در اسـت موظف مناقصه گزار/خریدار .باشد داشته اختیار در را الزم بع مالیمنا کاال،
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 پرداخـت تـامین کننـده، با شده توافق زمانبندی برنامه است، طبق شده رسید و تحویل آنها مشمول کاالی که شده

 همـان در مـافوق مقام هـای هتج معوق گزارش پرداخت های است بدیهی. دهد انجام مقرر زمان در را هزینه ها

 ارائـه قابـل سـامانه مـدیریت طریـق از مستندات قـانونی با مطابق و نیاز مورد مواقع در نظارتی ارگانهای یا دستگاه

 بـا را سـفارش فـرم خـود، نظـر مورد کاالی سفارش هنگام در که است موظف مناقصه گزار/خریدار .بود خواهد

 ورود درصـورت اسـت بدیهی. نماید پیگیری را تأمین کننده تأیید و مایدن تکمیل به طورکامل و صحیح اطالعات

 درج هنگـام در است موظف مزایده گزار .بود خواهد خریدار عهده بر مسئولیت نتایج نادرست، یا ناقص اطالعات

 صـورت در اسـت بـدیهی. نمایـد تایید و تکمیل کامل و به طور صحیح اطالعات با را مربوطه فرم مزایده انتشار و

 موظف مناقصه گزار/خریدار .می باشد مزایده گزار عهده بر آن نتایج مسئولیت نادرست، یا ناقص اطالعات ورود

 اقـدام برگـزاری مناقصـات قـانون 11 مـاده ب بنـد وفـق متوسط خریدهای حوزه در مقررات، و قوانین طبق است

 به تعیـین اقدام پاسخ ها، بررسی از پس و نموده الارس سامانه استعالم  در موجود تامین کننده سه حداقل به نماید،

 .نماید برنده

 کلیــه (2 )مــاده دولــت محتــرم هیئــت 21/08/1390 مــورخ ک46849 ت/165389 شــماره آیــین نامــه مطــابق

. سـازند محقـق سـتاد سـامانه بستر در را خود خریدهای سامانه، مدیریت ابالغ زمان از موظفند اجرایی هایدستگاه

 3 از بـیش کـه شـرایطی در .باشندمی سامانه عضو تأمین کنندگان عضو، اجرایی دستگاه های برای رجعم بازار لذا

 درخصـوص مجـاز دسـتگاه، مقـام اختیـارات و موجود مقررات و قوانین کلیه دارند، وجود سامانه در تامین کننده

 بر شده تصمیمات اخذ متعاقب ایمسئولیت ه کلیه است بدیهی. بود خواهد باقی خود قوت به خرید، فرآیند ادامه

 .بود خواهد مجاز مقام عهده

 بـا مـرتبط قـوانین )طبـق کافی تعداد به و معتبر قیمت با تامین کننده، اجرایی دستگاه خرید، انجام برای چنانچه

 مـی بایسـت اجرایـی، دسـتگاه ذی صـالح کـاربر نشـود، یافـت سـامانه در نیـاز( مـورد اسـتعالم تعـداد معامالت و

 شده تعیین مهلت در که صورتی در. دهد قرار سایت اصلی صفحه در عمومی اعالم صورت را به خود ستدرخوا

 بـه بنـا باشـد، شـده دریافـت تـامین کننـدگان سـمت از پاسـخ بیشتر یا یک نیاز اعالن عمومی، به پاسخ دهی برای

 مـورد زمـان حداقل. یابد ادامه انهسام در موجود تأمین کنندگان بین از تواندخرید می فرآیند مجاز، مقام تشخیص

 جهـت نیـاز مورد زمان بایستیمی اجرایی )دستگاه .باشدمی هفته عمومی یک نیازهای نوع این به پاسخ جهت نیاز

 در اسـت ذکر قابل نماید(. ثبت قبول قابل و منطقی آن به صورت مقدار و نوع ماهیت کاال، اساس بر را دهیپاسخ

 مقـررات و قـوانین رعایـت ضـمن اجرایـی دستگاه کاربر ذیصالح نشد، دریافت اسخیپ هیچ سامانه در صورتیکه

 سـامانه در عضویت به را سامانه از خارج در خود شده شناسایی گران مزایده /کنندگان تامین می بایست موضوعه

 .نماید ایشان معامله با سامانه بستر از تواند می صرفاْ که نماید اعالم و نموده ترغیب
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ب و ج )هـای قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به اینکه پاکت 50ستای اجرای ماده در را

هـای مشـمول سـامانه مکلفنـد بـا شوند دستگاهبا امضای الکترونیکی معتبر در ستاد بارگذاری می( و اسناد ارزیابی

نامـه مـرتبط بـه صـورت هـا و آیـینن، دستورالعملیل قوانیت در بستر سامانه از انجام مراحل معامله ذالانجام معام

 .کاغذی اجتناب نمایند

 

 دولت الکترونیکی تدارکات سامانه تعهدات و اختیارات -2-5-8

 و نمـوده فراهم اعضاء کلیه برای موجود قوانین و ضوابط طبق بر را فعالیت زمینه معامالت، کلیه انجام در ستاد

 کوتـاهترین در سـامانه مشـکالت رفـع .می نماید پیش بینی را معامالت هکلی سالمت حفظ جهت های الزامنظارت

 مشابه و باند پهنای مخابرات، محدودیت برق، قطعی )مانند باشد کنترل از خارج که مواردی از غیر به ممکن زمان

 اتصـفح حـذف شـدن بـا رابطـه در مسـئولیتی هیچگونـه که است ذکر به الزم.می باشد ستاد سامانه عهده بر آن(

 سـامانه سـتاد و مـی شـود ارائـه هست که آنگونه سایت سرویس های. پذیردنمی مرده لینک های یا و خود سایت

انسـانی،  نیـرو  طبیعى، عوامل از ناشى می تواند که را سایت کارکرد عدم یا تأخیر مسئولیت شرایطی، هیچ تحت

 .ندارد عهده بر اشدب غیره و مخابراتى کامپیوتر ، تجهیزات خرابی اینترنتى، مشکالت

 و نگهـداری نظـارت، سیاسـتگذاری، مسـئولیت هـای سـامانه متولی عنوان به الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

 ایـن. باشـد دیگـر سایت های به پیوندهایی دارای است ممکن ستاد سایت .می باشد دارا را )ستاد( پشتیبانی سامانه

 سـامانه. نمی پذیرد سایت ها این محتویات قبال در مسئولیتی هیچستاد  سامانه و نیستند ستاد کنترل تحت سایت ها

 بـه لینـک هـا ایـن از یـک هر وجود و است نموده کاربران فراهم دسترسی سهولت منظور به را لینک ها این ستاد

 سـتاد سـایت صـفحات یا آگهی ها در که سایت هایى .نیست آن ها اداره کنندگان با ارتباط نوع هر یا تأیید معنی

 ضـمانتى آنهـا مـورد در سـتاد نمـی توانـد سایت لذا شوند،می اداره ستاد از خارج افرادی توسط می شوند، لینک

 سـرویس هـای بـه موسـوم عمـومی مشـارکت قابلیت با سرویس هایی دارای است ممکن ستاد سایت .باشد داشته

 منظـور بـه که باشد دیگری هایسرویس  و خبری گروه های نقد، تاالرگفتگو، تابلوی اعالنات ، همچون جمعی،

 فقط جمعی، سرویس های این از که می کند توافق تامین کننده. ارائه می شوند یکدیگر با کاربران ارتباط تسهیل

 .باشد خاص سرویس آن با مرتبط و مناسب کندکه استفاده پیام هایی دریافت و ارسال ثبت، برای

 بـرای را حـق این ستاد وبسایت وجود این با. ندارد جمعی های سرویس کنترل و دیدبانی به الزامی ستاد سامانه

 را نامناسـب ورودی هرگونـه و مـرور را جمعـی سرویس هـای در شده ارسال محتویات که می دارد خودمحفو 

 تغییـر قبلی، اطالع بدون و مختلف زمان های در دلیلى هر به را خود سرویس های است ممکن ستاد .نماید حذف

 هایسرویس از استفاده شرایط بنابراین،. بود خواهد محفو  ستاد برای نیز سرویس ها شرایط این رتغیی حق و دهد
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 آخـرین مـنعکس کننـده سـند، ایـن در مندرج تاریخ صورت این در. شد روزآمد خواهد گاهی از هر ستاد سایت

. باشدمی سامانه در آمده به عمل تغییر گونه هر از آگاهی به معنی سایت از استفاده. بود خواهد به روزرسانی زمان

 سـایت اصـلی صـفحه در آن خبـر شـود، عمـده دسـتخوش تغییـرات سرویس ها از استفاده شرایط که صورتی در

 سـامانه، در شـده معاملـه کاالهای کمیت یا کیفیت قبال در را مسئولیتی هیچگونه ستاد سامانه .شد خواهد منعکس

 بـه توجـه بـا تـأمین کننـده و خریـدار. نمی پذیرد شده ارائه کاالهای متقی یا و یا پرداخت تحویل زمان در تاخیر

 .داشت خواهند عهده به را شده کاالی معامله مسئولیت خود، امکانات و اختیارات

سـامانه   مجـرای از را خـود شـکایات میتوانند طرفین معامله، طرف دو فیمابین اختالف بروزهرگونه صورت در

 بـه نتیجـه و شـد خواهـد ریشه یـابی و پیگیری سامانه شکایات به رسیدگی مسئول وسطت این شکایت. دارند اعالم

 و مراجـع طریـق از شاکی توسط موضوع طریق این از اختالف رفع عدم در صورت. می شود رسانی اطالع طرفین

 .شد خواهد رسیدگی ایران اسالمی جمهوری کشور طبق قوانین بر و پیگیری قانونی ذی صالح دادگاه های

 و جمهـوری اسـالمی جـاری مقـررات و قـوانین از تامین کننده/مزایده گر/مناقصه گر تخلف بروز صورت در

ایـن . نمایـد فسـخ را قـرارداد یکطرفـه، بـه صـورت و قبلی اطالع بدون است مجاز ستاد واخالقی، اجتماعی عرف

 هـر در دارد حـق سـتاد .رسید خواهد خاطی مزایده گر/مناقصه گر/تامین کننده اطالع به کتبی صورت به موضوع

 سـلب اطمینـان یـا و نظمـیبـی ایجـاد و سیستم در اختالل موجب تأمین کنندهای عملکرد شود مشخص که زمان

-فـی هـایحساب کلیه است موظف تامین کننده است بدیهی. نماید لغو را تامین کننده عضویت شود،می خدمت

 مشـخص کـه زمـان هر در دارد حق ستاد .نماید تسویه زمان آن ات را نشده تسویه کارمزدهای و خریداران مابین با

 گرمزایده عضویت میشود، سلب اطمینان یا و بینظمی ایجاد و سیستم در اختالل موجب مزایده گری عملکرد شود

 تسـویه زمـان آن تـا مزایـده گـزار را با فیمابین هایحساب کلیه است موظف مزایده گر است بدیهی. نماید لغو را

 .یدنما

 صـورت در. اسـت غیرمجـاز اعضـا توسـط نیسـتند آن دریافـت بـه مایـل که افرادی به اینترنتی هرزنامه ارسال

بـه  نبایـد سـایت بازدیدکننـدگان و کاربران .شد خواهد ارسال کننده اخراج به منجر مورد این یا تشخیص مشاهده

 و بانـد پهنای اشغال اعمال، جمله این از. ودش سایت برای مشکل بروز باعث که دهند انجام را عملی عامدانه، طور

 انجـام صـورت کـل در به طـور. شد خواهد قانونی برخورد به منجر مشاهده صورت در که. است نفوذ برای تالش

 .میداند محفو  خود برای را ذیربط مراجع در موضوع پیگیری حق ستاد سایت، برای مضر فعالیت های

-مـی موظـف تـامین کننـدگان/مزایده گران/مناقصه گران و ( رزایده گزام/)مناقصه گزار اجرایی دستگاه های

 خـالف اثبـات صـورت در. نمایـد ثبـت صـحیح و کامـل به صورت را نام ثبت مشخصات اطالعات و کلیه باشند

 /مناقصـه گـران .میباشـد پیگیـری قابـل قضـایی صـالحه مراجـع طریـق موضوع از مرحله، هر در شده اظهار موارد
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غیـر  و خوانـا تصـویر همـراه بـه را مـدارک کلیـه اصـل لـزوم صـورت در می بایست تامین کنندگان/گرانمزایده

 کاالهـای  مشخصـات مـی باشـد ملـزم تامین کننده .نمایند نام ارائه ثبت دفاتر به شده تعیین مهلت در آن مخدوش

 و نماید ثبت خود فایلپرو در غلط گردد برداشت موجب که ابهام هرگونه بدون و دقیق کامل، به صورت را خود

 عواقـب مسـئولیت .نمایـد ثبـت اعتبـار تـاریخ و تعـدادی محـدوده ی ذکـر با و صحیح به طور را قیمت اطالعات

 سامانه در را کد ایران دارای کاالهای می باشند موظف تامین کنندگان .می باشد تامین کنندگان عهده بر احتمالی

 دسـتگاه هـای اجرایـی( /مزایـده گر/مناقصاه گر/)تأمین کننده سامانه قیحقو و حقیقی کاربران کلیه .نمایند معامله

 خودشـان به متعلق و معتبر می کنند معرفی سامانه در خود پروفایل که در بانکی حسابهای/حساب باشدمی موظف

 .باشد

ریـالی آنهـا بـه  تعداد معامالت و حجمنام کنندگان، آمارهای مربوط به انواع معامالت، تبادل سیستمی، تعداد ثبت

 باشند:شرح جداول ذیل می

 
 انواع معامالت تحت پوشش سامانه ستاد: 4-2جدول 
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 ها: تبادل سیستمی اطالعات با سایر سامانه5-2جدول 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )
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 1399های اجرایی تا پایان شهریور نام دستگاه: آمار ثبت6-2جدول 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 
 1399تا پایان شهریور  کاربران بخش خصوصینام : آمار ثبت7-2جدول 

 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 



63 
 

 1399تا پایان شهریور  تعداد کل معامالت برگزار شده: 8-2جدول 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 
 1399تا پایان شهریور  حجم ریالی کل معامالت برگزار شده: 9-2جدول 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )
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 1399تا پایان شهریور معامالت : آمار 10-2جدول 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )
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  فرآیند معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( -6-2

و  هزیرسـامانه مناقصـ ، متوسـطخریـد جزئـی و  زیرسـامانه 3شامل  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 شود.برای معامالت دولتی است که در ادامه به تشریح هر کدام پرداخته می هزیرسامانه مزاید

 
 : فرآیندهای ستاد11-2جدول 

 

 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )
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 پوشش انواع معامالت در ستاد :12-2جدول 

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 

 انه خرید جزئی و متوسطسامزیر -2-6-1

سامانه خرید جزئی و متوسط، جهت معامالت جزئی و متوسط کاربرد داشـته و کلیـه مراحـل انجـام معاملـه از 

گـردد. هـدف اصـلی از ثبت درخواست خرید تا پرداخت وجه، بصورت الکترونیکی در بستر این سامانه انجام می

ها و نیز فـراهم نمـودن امکـان کنتـرل ی غیر عمده و کاهش هزینهاندازی این سامانه، تسهیل و تسریع فرآیند هاهرا

باشـد. ایـن دقیق و مدیریت بهتر چرخه تامین کاالها و یا خدمات مورد نیاز توسط مـدیران و نهادهـای نظـارتی می

کنندگان، بواسـطه سامانه عالوه بر تسهیل جریانات خرید و نیز ایجاد امکان دسترسی مسـتقیم خریـداران و عرضـه

تواند از بین دستگاه اجرایی خریدار می. سازدهای زیادی را برای خریداران فراهم میکنندگان، انتخابتنوع تامین

ترین قیمـت و کنندگان، کاالها و خدمات بـا مناسـبگذاری شده/ خدمات پیشنهادی توسط تامینکاالهای قیمت

های اجرایی خدمات/کاالهای مورد نیاز خـود تگاهکیفیت را انتخاب نموده و خریداری نماید. در برخی موارد دس

کننـدگان، مایـد، سـپس تامیننکننـدگان اعـالم مـیبـه تمــام تامین)بـُرد سامانه(  را از طریق صفحه اعالن عمومی
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ده و خریـد مـورد های پیشنهادی خود را اعالم نموده و در نهـایت خریدار، بهـترین پیشنـهاد را انتخـاب کـرقیمت

 عبارتند از: خرید جزئی و متوسط حوزه معامالتی تحت پوشش. دهدجام مینیاز را ان

 خرید کاال و خدمت استعالمی 

 خرید کاال و خدمت از طریق نیاز اعالن عمومی 

 سفارش مستقیم کاال و خدمت 

 خرید خدمات مشاوره 

 ثبت موارد عدم الزام 

 ثبت معامالت از اعتبارات خارج از شمول 

 ثبت خرید بین الملل 

 

 
 در ستاد فرآیند خرید جزیی و متوسط: 13-2دول ج

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 مناقصهسامانه زیر -2-6-2

ق قـانون هـا طبـرا با پوشش برگـزاری انـواع مناقصـههای اجرایی سامانه مناقصه امکان خریدهای عمده دستگاه

ها اطـالع دقیـق از رونـد برگـزاری مناقصـه کنند تاسازد. مدیران و مسئولین تالش میبرگزاری مناقصات میسر می



68 
 

مدیران همـواره بـه دنبـال آن هسـتند قصه و اجرای پروژه را رصد کنند. داشته باشند و تأخیر در روند برگزاری منا

ها و ای قرار دارد و اطالعـات شـفافی را از رونـد برگـزاری مناقصـهای در چه مرحلهکه بدانند هر پروژه و مناقصه

ها و نهادهای نظارتی نیـز در پـی آن هسـتند کـه بـا نظـارت دقیـق بـر مناقصـه .ر اختیار داشته باشنداجرای پروژه د

های معـامالت برگزار شده، از تخلفات و برخوردهای گزینشـی با پیمانـکاران آگاه شونـد. جهـت رفـع نیازمنـدی

 .طراحـی و پیـاده سـازی شـده اسـت ذکر شـده، سامـانه منـاقصـه با امـکان مدیریت هوشمند فرآیـند های مربوطه

های عمومی و محـدود نظیر ثبت و انتشار انواع مناقصه شایان ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه و فراخوان

های ارزیابی کیفی، مشاهده و دانلـود اسـناد کاال/خدمات با فهرست بها و بدون فهرست بها، ثبت و انتشار فراخوان

رسـال پاسـخ هـای الـف، ب و ج(، اها ) پاکتیکی هزینه اسناد(، ارسال پیشنهادلکترون)درصورت نیاز با پرداخت ا

هـا بـا امضـای گیری پیشنهادها و ارسال مجـدد، بازگشـایی پاکـتهای منتشر شده، بازپساستعالم، اصالح مناقصه

تهیـه لیسـت  ها توسط کمیته فنی در مراحـل مختلـف،الکترونیکی تمامی اعضای کمیسیون مناقصه، بررسی پاکت

کوتاه، اعالم به برنده، پذیرش برنده، انعقاد قرارداد با امضای الکترونیکی مسئولین دستگاه و تامین کننده، ارسال و 

الحسـاب و قطعـی )بـه پرداخت، علیانجام انواع پرداخت در قالب پیش دریافت کاال/صورت وضعیت خدمات، و

بـه صـورت کترونیکی صاحبان امضـاء از طریـق سـامانه مناقصـه صورت الکترونیکی/غیر الکترونیکی( با امضای ال

 باشند:سامانه مناقصه به شرح ذیل می حوزه معامالتی تحت پوشش. پذیردتعاملی انجام می

 فراخوان ارزیابی کیفی برای لیست کوتاه 

 مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای 

 مناقصه عمومی دارای ارزیابی کیفی 

 زمان با ارزیابی )فشرده(مناقصه عمومی هم 

 مناقصه محدود 

 خدمات مشاوره 

 ترک تشریفات 

 ثبت موارد عدم الزام 

 ثبت معامالت خارج از شمول 

 ثبت قراردادهای مناقصه بین الملل 

  واگذاری -ثبت قراردادهای مشارکت 
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 مناقصه در ستادفرآیند : 14-2جدول  

 (1399منبع: سایت سامانه ستاد )

 

 

 مزایده سامانهزیر -2-6-3

مزایده فرآیندی است جهت فروش و یا واگذاری امـوال منقول )اموال قـابل نقـل و انتقال( و امـوال غـیرمنقول 

)ملـک، زمین، مستغالت و ...( به هریک از خریداران که قیمت پیشـنهادی بـاالتری را اعـالم نمــوده باشـند. ایـن 

کنـد. ای کــمتر و تعــداد بــیشتری از خریـداران فـراهم میینـهها بـا هزسـامانه بسـتری را برای برگـزاری مــزایده

سـازی، کـاهش زمـان مراجعـه ها، شفافرسانی مزایــدهاستـفاده از این سامانه، باعـث تسـریع و تسـهیل خــدمات

سـامانه . شـودمشتریان، عدم نیاز به حضور فیزیکی، کـاهش هزینـه شـرکت در مزایـده و رقـابتی شـدن خریـد می

ــده، ساز ـــانمزای ـــزایده گـــزارهــای مزایـدهم ــادر می)فروشــندگان( و م ــداران( را ق ـــستر گر )خری ــا در ب ســازد، ت

هـا اقدام نمایند. در ایـن الکـترونیک و امـن با رعـایـت مساوات و در شـرایط یکسان، نسبـت به برگـزاری مـزایده

نماید. )در برخـی به فروش برساند، اعالم مینوع معامله ابتدا فروشنده حداقل قیمتی که حاضر است اموال خود را 

شود( سپـس خریداران قـیمت پیشنهادی مــورد نظـر خـود را بــرای خریـد مواقـع قیمت کارشناسـی هم اعالم می
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نماینـد )قیمـت پیـشنهادی خریداران باید مسـاوی یا بزرگتـر از قیمـت ارائـه شــده توسـط اموال مربوطـه اعالم می

حـوزه معـامالتی . در نهایت کاال یا مورد معامله به باالترین قیمت پیشنهادی، فروخته خـواهد شدفروشنده باشد( و 

 باشد:سامانه مزایده به شرح ذیل می تحت پوشش

 مزایده منقول 

 مزایده غیر منقول 

 مزایده اجاره 

 مزایده جزئی 

 معامالت حراج 

 معامالت ترک تشریفات 

 ثبت مزایده های بین الملل 

 م الزامثبت موارد عد 

 واگذاری-ثبت قرارداد مشارکت 

 
 مزایده در ستادفرآیند : 15-2جدول 
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 های ستادسامانهزیرکاربران  -2-6-4

،  خریـد جزئـی و متوسـطزیرسـامانه سـه سامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( شـامل با توجه به اینکه 

های متفاوتی تعریـف باشد، برای هر زیرسامانه نقشیمزیرسامانه مناقصه و زیرسامانه مزایده برای معامالت دولتی 

هـای نقـش شده است که در جداول ذیل تعریف هر نقـش و اقـدامات قابـل انجـام هـر کـدام آورده شـده اسـت.

زیرسامانه خرید جزئی و متوسط شامل: کارپرداز، مقـام تشـخیص، انبـاردار، ذیحسـاب/ عامـل ذیحسـاب و تـامین 

ذیحسـاب، های زیرسامانه مناقصه شامل: مسـئول ثبـت مناقصـه، مقـام تشـخیص، قشاست. نکننده کاال و خدمات 

های زیرسامانه نقش است.گر ، مناقصه)عضو کمیسیون مناقصه( مسئول فنیمسئول کمیته فنی / بازرگانی،  انباردار،

 است. گرزایدهم و انباردارذیحساب، مزایده شامل: مامور فروش، مقام تشخیص، 

 
 ربران سامانه خرید جزئی و متوسطکا: 16-2جدول 

نقش 

 کاربری
 اقدامات قابل انجام تعریف

 کارپرداز

بین  از که است مأموری

واجد  رسمی مستخدمین

دستگاه  که توسط صالحیت

منصوب  سمت این به ذیربط

و  به خرید نسبت و شودمی

خدمات  و کاالها تدارک

دستور  طبق نیاز مورد

رعایت  با مقامات مجاز

نماید. می قداما مقررات

به  بنا خرید مأمور یا کارپرداز

-می خود قانونی وظیفه

کیف  و کم به با توجه بایست

یا  معامله )کاال موضوع

آن  خدمت( درخصوص بهای

رعایت  با و نموده تحقیق

اخذ  و صالح و صرفه

با  کافی تعداد استعالم به

حدود  و موارد رعایت

 خود، معامله قانونی اختیارات

به  کیفیت ینتام با را

ممکن  بهای ترینمناسب

 در دستگاه خریدار درخواستی کاالی مشخصات با متناظر کدکاال )ایران انتخاب

 در سامانه ثبت شده کدهایایران بین شده( از تجمیع خریدهای درخواست

 از اعتبار انجام شده تامین به در سامانه )با توجه خرید درخواست ثبت و ایجاد

 صالح(ذی مراجع ویس

 کاالی مورد نیاز هر برای سامانه فعال کنندگان تامین لیست مشاهده امکان

 کنندگانتامین و پروفایل هر کاال ازای به سامانه در شده ثبت شامل: قیمت

 در درخواست شده ثبت کاالهای برای مناسب کنندگان تامین اولیه انتخاب

 استعالم ایجاد و خرید

 قابل دسترس)سامانه  سایت اول صفحات در نیاز مورد کاالهای عمومی اعالن

 سامانه( به مراجعین همه برای

 متوسط( معامالت تشخیص )درحوزه مقام تایید جهت استعالم ارسال

 جزئی( معامالت کنندگان )درحوزه تامین به استعالم ارسال

 کنندگان )در حوزه مینتا سوی از هااستعالم پاسخ تایید و بررسی دریافت،

 جزئی( معامالت

 استعالم تایید شده پاسخ دارای کنندگان تامین بین ایمقایسه جدول تشکیل

 معامالت متوسط( تشخیص )در حوزه مقام تایید جهت ایمقایسه جدول ارسال

 جزئی( معامالت وی )در حوزه به و اعالم برنده انتخاب تعیین و

 برنده کننده آمادگی( تامین تایید )اعالم اخذ

 سفارش نویسپیش ایجاد

معامالت  تشخیص )در حوزه مقام تایید جهت سفارش نویسپیش ارسال

 متوسط(
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 معامالت جزئی( کننده )در حوزه تامین به آن و ارسال سفارش سازینهایی انجام دهد.

 سفارش کاالهای تحویل و ارسال سوابق پیگیری و مشاهده

 به صورت گردان پرداختتنخواه محل از شده انجام خرید هایهزینه پرداخت

 بانکی چک توسط یا الکترونیکی پرداخت

 سفارش به مربوط هایپرداخت سوابق پیگیری و مشاهده

مقام 

 تشخیص

مقام  اجرایی دستگاه هر در

مقام  باالترین تشخیص

باشد می آن دستگاه مرتبط

تائید  است مجاز که

در واحد  را دولتی خریدهای

 دهد. انجام تدارکات

 تامین به ارسال و کارپرداز توسط ایجادشده هایبررسی و اصالح استعالم

 متوسط( معامالت منتخب )در حوزه کنندگان

کنندگان )در  تامین سوی از ارسالی هایاستعالم تایید پاسخ و بررسی دریافت،

 متوسط( معامالت حوزه

تامین  خصوص در کارپرداز توسط شده ی تشکیلامقایسه تایید جدول و بررسی

 متوسط( معامالت تاییدشده )در حوزه استعالم پاسخ دارای کنندگان

 متوسط( معامالت وی )در حوزه به و اعالم برنده تعیین و انتخاب

 متوسط( معامالت برنده )در حوزه کننده آمادگی( تامین اخذ تایید )اعالم

به  ارسال و کارپرداز توسط شده س سفارش ایجادنویپیش بررسی و اصالح

 متوسط( معامالت برنده )در حوزه کننده تامین و تایید نظرات اخذ منظور

 متوسط( معامالت کننده )در حوزه تامین به آن ارسال و سفارش سازینهایی

کاربر  توسط آن اول تایید که پرداختی ردیف هر در مورد پرداخت دوم تایید

 باشد. شده انجام حسابذی هخانواد

 سفارش تحویل کاالهای و پیگیری ارسال و مشاهده

 سفارش به مربوط هایپیگیری پرداخت و مشاهده

 انباردار

متصدی  که شخصی

-محموله دریافت اطالعات

در دستگاه  سفارش های

باشد. این می خریدار اجرایی

دریافت  از پس شخص

به  مربوط اطالعات محموله؛

در فرم  را دریافت یاتجزئ

سفارش در  تحویل ارسال و

 نماید.می ثبت سامانه

سفارش  به مربوط کنندگان تامین توسط شده ارسال کاالی اطالعات مشاهده

 ببیند( را این اطالعات تواندمی کاال دریافت از قبل مابین )حتی فی

 تعداد تی،دریاف انبار )تعداد در شده دریافت کاالی به مربوط اطالعات درج

 و ...( دریافت زمان برگشتی،

 انبار( در کاال دریافت به مربوط قانونی حواله )اسناد و رسید نمودن پیوست

 خاص سفارش به مربوط تحویل و ارسال سوابق مشاهده

 الکترونیکی امضای طریق از دریافت فرم تائید

 کاال ارسال از قبل سفارش کاالهای تحویل زمانبندی برنامه مشاهده

ذیحساب/ 

عامل 

 ذیحساب

موجب  به که است ماموری

و  اقتصادی امور وزارت حکم

مستخدمین  بین دارائی از

به  صالحیت واجد و رسمی

تامین  و اعمال نظارت منظور

اجرای  در الزم هماهنگی

در  و محاسباتی مالی مقررات

آن  کاالهای که خریدی سفارشات با مرتبط مستندات و سوابق مشاهده و چاپ

کاربر  کارتابل در تایید آنها جهت برای پرداخت ردیف باشد. یک شده تحویل

 یا اشدب شده رسید سر آن پرداخت موعد اینکه به بسته و شودمی ایجاد

 شود.می داده نمایش مجزا وضعیت در دو باشد نشده سررسید

 پرداخت اول تایید در خرید با متناظر حساب شماره انتخاب امکان

 شده ایجاد پرداخت ردیف هر تایید امکان

صورت الکترونیکی  به خرید هزینه پرداخت و پرداخت نحوه انتخاب امکان
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و  موسسات و هاوزارتخانه

و  دولتی هایشرکت

و  محلی یاجرائ هایدستگاه

عمومی  نهادهای و موسسات

سمت  این به غیردولتی

 شودمی منصوب

پس  کننده تامین به حساب خریدار دستگاه بحسا از چک توسط )اینترنتی( و

 تشخیص مقام تایید )دوم( توسط از

 تامین کننده

یا  حقیقی شخص از عبارت

به  بنا که است حقوقی

صنفی یا  اهلیت تجاری،

قانونی(  ای )مجوزهایحرفه

طی  از و پس کندمی فعالیت

و  نام ثبت مراحل نمودن

در سامانه،  عضویت تایید

موال ا یا خدمت کاال،

این  در را خود غیرمنقول

به  جهت فروش سامانه

 نمایدمی ارائه خریداران

 کننده تامین پروفایل در شده ثبت اطالعات مشاهده و اصالح

باشد می آنها تامین به قادر کننده تامین که کدها(ییکاالها )ایران اطالعات ثبت

 قیمت اعتبار تاریخ با کاالها گذاریقیمت و

 خریدار اجرایی دستگاه سوی از شده ایجاد هایستعالما دریافت

تامین  توان و تمایل صورت خریدار )در اجرایی دستگاه به استعالم پاسخ ارائه

 درخواستی( کاالی

 خرید بودن برنده موارد در آمادگی اعالم و پذیرش

صورت  به سفارش انعقاد و شده ایجاد سفارشات خصوص در نظر اعالم

 نیکیالکترو

اجرایی  دستگاه به ارسالی هایمحموله اطالعات ثبت و سفارشات پیگیری

 خریدار

 خریدار اجرایی دستگاه انبار در هامحموله و تایید دریافت اطالعات مشاهده

حساب  به خریدار اجرایی دستگاه حساب از الکترونیکی صورت به مبالغ واریز

انجام  خریدهای ازای به انجام شده زهایواری اطالعات و مشاهده کننده تامین

 شده

 

 
 مناقصهکاربران سامانه : 17-2جدول 

نقش 

 کاربری
 اقدامات قابل انجام تعریف

مسئول ثبت 

 مناقصه

طرف  از که است فردی

-اجرایی )مناقصه دستگاه

اطالعات  گزار( فرآیند ثبت

را  اسناد بارگذاری و مناقصه

باشد دار میعهده سامانه در

کمیسیون  دبیر والًمعم و

به  تواندمی و بوده مناقصه

اجرایی  دستگاه رابط عنوان

 گردد معرفی نیز سامانه با

 آن به مربوط اسناد و مناقصه اطالعات ثبت

 هامناقصه از هر یک ازای به مناقصه بازگشایی کمیسیون اعضای معرفی

از  یک هر ازای به کمیته این اعضای و فنی و بازرگانی کمیته مسئول معرفی

 هامناقصه

توجه  با سامانه در انتشار و تایید جهت تشخیص مقام به مناقصه اطالعات ارسال

 شده تعیین زمانی مهلت به

و  تشخیص مقام توسط آن تایید از بعد مناقصه هر به مربوط آگهی بارگذاری

 سامانه در مناقصه انتشار زمان فرارسیدن

به  الکترونیکی امضای از استفاده با مناقصه برای دهش بارگذاری آگهی تایید
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 گرانمناقصه هایو کارتابل عمومی اعالن صفحه در آگهی نمایش منظور

زمان  در تایید، جهت تشخیص مقام به ارسال و مناقصه اصالحات ثبت امکان

 مشخص

صه مناق برگزاری فرآیند مختلف مراحل در هافراخوان پیگیری و مشاهده امکان

 مربوطه کارتابل طریق از

امکان  تایید، جهت تشخیص مقام به آن ارسال و قرارداد خالصه ثبت امکان

به  آنها مجدد ارسال و مقام تشخیص توسط شده بازگردانده قراردادهای ویرایش

 تشخیص مقام

 سامانه در آن انجام مختلف مراحل در قراردادها پیگیری و مشاهده امکان

 و ... قرارداد قیهالحا ثبت

مقام 

 تشخیص

 گزار یامناقصه دستگاه رئیس

مورد(  وی )حسب نماینده

و  اختیارات کلیه که باشدمی

در  مندرج هایمسئولیت

را  مناقصات قانون برگزاری

ستاد  در و داشته عهده بر

 گیریو تصمیم حضور وظیفه

کمیسیون  جلسات در

از  یکی بعنوان مناقصه

و  صهمناق کمیسیون اعضای

و  ثبت تأیید مسئولیت

و  فراخوان تغییرات اطالعات

را  مناقصه نتایج اعالم

بعنوان مقام  درصورتیکه

انتخاب  فرآیند تشخیص

 دارد برعهده باشد شده

 براساس سامانه اصلی صفحه در انتشار منظور به هافراخوان تایید جهت اقدام

 جهت مناقصه ثبت به مسئول فراخوان ارجاع یا شده تعیین زمانی مهلت

 مناقصه انتشار از انصراف یا و ویرایش

 مربوطه کارتابل طریق از هافراخوان پیگیری و مشاهده امکان

 مشخص زمان در مناقصه اطالعات اصالح تایید

 ها،پاکت تایید عدم یا تایید هافراخوان از یک هر ازای به هاپاکت بازگشایی

 نتایج اعالم و( مناقصه اعضای کمیسیون از کیی عنوان به) مناقصه نتیجه تعیین

 (فرآیند تشخیص مقام عنوان به) گرانمناقصه به

 شده تعیین زمانی مهلت در مناقصه اول برنده پاسخ بررسی و مشاهده

 شده مشخص دوم برنده مناقصه برای صورتیکه در مناقصه، دوم برنده به اعالم

 تعیین زمانی مهلت در اول، یی برندهپاسخگو یا پذیرش عدم صورت در و باشد

 شده

 راخوان،ف ثبت مسئول به ویرایش جهت قرارداد ارسال قرارداد، ثبت و ویرایش

 قرارداد امضای و تایید و برنده گرمناقصه امضای منظور به قرارداد ارسال و تایید

 سیستم در آن انجام مختلف مراحل در قراردادها پیگیری و مشاهده امکان

 الکترونیکی امضای گواهی توسط مناقصه فرآیند در اسناد تایید

 امضا با و فرایند تشخیص مقام اصالحات کارتابل در مناقصه تجدید امکان

 کمیسیون اعضای

 اعضای امضا با و فرایند تشخیص مقام اصالحات کارتابل در مناقصه لغو امکان

 کمیسیون

 براساس سامانه اصلی صفحه در انتشار منظور به هافراخوان تایید جهت اقدام

 جهت مناقصه ثبت به مسئول فراخوان ارجاع یا شده تعیین زمانی مهلت

 مناقصه انتشار از انصراف یا و ویرایش

 ذیحساب

موجب  به که است ماموری

و  اقتصادی امور وزارت حکم

مستخدمین  بین دارائی از

آن  کاالهای که خریدی سفارشات با مرتبط مستندات و سوابق مشاهده و چاپ

کاربر  کارتابل در تایید آنها جهت برای پرداخت ردیف شد. یکبا شده تحویل

 یا باشد شده رسید سر آن پرداخت موعد اینکه به بسته و شودمی ایجاد
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به  صالحیت واجد و رسمی

 و تامین اعمال نظارت منظور

 در اجرای الزم هماهنگی

 در و محاسباتی مالی مقررات

 و و موسسات هاوزارتخانه

و  های دولتیشرکت

 و اجرائی محلی هایدستگاه

 عمومی و نهادهای موسسات

 سمت این غیردولتی به

 شودمی منصوب

 شود.می داده نمایش مجزا وضعیت در دو باشد نشده سررسید

 پرداخت اول تایید در خرید با متناظر حساب شماره انتخاب امکان

 شده ایجاد پرداخت فردی هر تایید امکان

صورت الکترونیکی  به خرید هزینه پرداخت و پرداخت نحوه انتخاب امکان

پس  کننده تامین به حساب خریدار دستگاه حساب از چک توسط )اینترنتی( و

 تشخیص مقام تایید )دوم( توسط از

گران جهت مناقصه ودیعه غیرالکترونیکی هایپرداخت بررسی و مشاهده امکان

 مربوطه های کارتابل از طریق تایید عدم یا و ییدتا

 تشخیص مقام توسط عودت تایید از پس گرانمناقصه ودیعه عودت

 الکترونیکی امضای گواهی توسط مناقصه فرآیند در اسناد تایید

 انباردار

دستگاه  در است فردی

کاالهای  که گزارمناقصه

را  گرمناقصه از سوی ارسالی

در  انبار، به ورود جهت

-می و تایید دریافت سامانه

 نماید.

 کاالها دریافت تایید و قراردادها اجرای فرآیند مشاهده جهت اقدام

در  آن انجام مختلف مراحل در قراردادها اجرای پیگیری و مشاهده امکان

 سیستم

مسئول 

کمیته فنی و 

 بازرگانی

فنی و بازرگانی  کمیته

سه  حداقل با است ایکمیته

خبره فنی و بازرگانی  عضو

سوی  از که دارصالحیت

-دستگاه مناقصه مجاز مقام

و  شودمی انتخاب گزار

فنی  و کیفی ارزیابی

سایر  و بازرگانی پیشنهادها

قانون  در مقرر وظایف

را برعهده  مناقصات برگزاری

مسئول  گیرد. وظیفهمی

در  فنی و بازرگانی کمیته

اعضای  تغییرات ثبت ستاد

و  بازرگانی فنی و کمیته

و  کیفی نتایج ارزیابی درج

صورت  در یا فنی و بازرگانی

نتایج بررسی  درج لزوم

و کنترل  تجزیه و هاقیمت

به  نتایج ارسال و آن مبانی

 باشدمی مناقصه کمیسیون

دو  هایمناقصه در گرانمناقصه ب پاکت فنی و بازرگانی ارزیابی جهت اقدام

 ایمرحله

 نیاز صورت در گرانمناقصه پیشنهادی هایقیمت ارزیابی جهت اقدام

 نیاز صورت در فنی و بازرگانی کمیته اعضای تغییر

 مقرر مهلت در آنها به جوابگویی و کمیسیون از ارسالی هایمناقصه بررسی

مناقصه  برگزاری فرآیند مختلف مراحل در هافراخوان پیگیری و مشاهده امکان

 همربوط کارتابل طریق از



76 
 

مسئول فنی 

)عضو 

 کمیسیون(

 دستگاه فنی مسئول

که  واحدی یا و گزارمناقصه

وی  به درخواست مناقصه

از  یکی شودمی برگزار

 کمیسیون مناقصه اعضای

و  حضور وظیفه که باشدمی

جلسات  در گیریتصمیم

کلیه  و مناقصه کمیسیون

های مسئولیت و اختیارات

برگزاری  در قانون مندرج

 دارد. عهده بر را مناقصات

 خود به مربوط مناقصه در گیریتصمیم و حضور

 گرمناقصه

حقوقی  یا حقیقی شخصی

قانونی )حسب  مجوز دارای

نام ثبت مورد( که در ستاد

یا  خدمات کاال، و نموده

را  غیرمنقول خود اموال

های دستگاه به فروش جهت

-اجرایی )خریدار یا مناقصه

 کندمی گزار( ارائه

 گراقصهمن نامثبت

مورد  هایمناقصه انتخاب و یافته انتشار هایمناقصه بررسی سامانه، به مراجعه

 نظر

 گزارمناقصه دستگاه توسط شده بارگذاری آگهی تصویر مشاهده امکان

 مناقصه اسناد دانلود و خرید

 مناقصه در شرکت به اقدام

 پیشنهاد هایپاکت ارسال

 بودن برنده پذیرش پذیرش و عدم

 قرارداد تایید عدم تایید و

 قرارداد اجرای

 الکترونیکی امضای توسط مناقصه فرآیند در اسناد و اطالعات تایید

 

 
 مزایدهکاربران سامانه : 18-2جدول 

نقش 

 کاربری
 اقدامات قابل انجام تعریف

 مامور فروش

اطالعات  ثبت مسئول

در  شده تایید هایمزایده

بر  باشد. همچنینمی سامانه

شده  ایجاد دسترسی اساس

های پیگیری پارتی امکان

 دارد را شده ثبت

 هاپارتی کاالی اقالم و هاپارتی مزایده، اطالعات ثبت

 هامزایده از هر یک ازای به مزایده بازگشایی کمیسیون اعضای معرفی

توجه  با سامانه در انتشار و تایید جهت تشخیص مقام به مزایده اطالعات ارسال

 شده تعیین زمانی مهلت به

از  مزایده برگزاری فرآیند مختلف مراحل در هاپارتی پیگیری و مشاهده امکان

 مربوطه کارتابل طریق

مقام 

 تشخیص

مقام  اجرایی دستگاه هر در

مقام  باالترین تشخیص

براساس  سامانه اصلی صفحه در انتشار منظور به هامزایده تایید جهت اقدام

 شده تعیین زمانی مهلت
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باشد می آن دستگاه مرتبط

 هامزایده تایید است مجاز که

 رگزاری مزایدهفرآیند ب در را

 دهد انجام سامانه در

یا  و مزایده کلی ابطال مزایده، هایپارتی اطالعات ویرایش یا و ثبت امکان

 لزوم صورت در مزایده هایپارتی از هریک

از  قبل معلوم زمان مدت از خاص کاالهای گروه قیمت رسانی روز به امکان

 قیمت پیشنهاد ارسال مهلت اتمام

ابطال  و مربوطه کارتابل طریق از هامزایده هایپارتی پیگیری و مشاهده امکان

 لزوم صورت در پارتی

به  برنده گرانمزایده به اعالم و هامزایده از هر یک ازای به پیشنهادات بازگشایی

 مزایده هایپارتی ایاز

از  کاال خروج مجوز تایید و برنده گرانمزایده توسط مزایده مبالغ واریز مشاهده

 انبار

یا  و دوم برنده تعیین جهت اقدام و برنده گرانمزایده انصراف بررسی و مشاهده

 مربوطه پارتی ابطال

 کننده شرکت گرانمزایده ودیعه عودت تایید

 الکترونیکی امضای گواهی توسط مزایده فرآیند در اسناد تایید

 ذیحساب

موجب  به که است ماموری

و  اقتصادی امور وزارت حکم

مستخدمین  بین دارائی از

به  صالحیت واجد و رسمی

 و تامین اعمال نظارت منظور

 در اجرای الزم هماهنگی

 در و محاسباتی مالی مقررات

 و و موسسات هاوزارتخانه

و  تیهای دولشرکت

 و اجرائی محلی هایدستگاه

 عمومی و نهادهای موسسات

 سمت این غیردولتی به

 شودمی منصوب

گران مزایده ودیعه غیرالکترونیکی هایپرداخت بررسی و مشاهده امکان

از  تایید عدم یا و شده( جهت تایید تضمین چک نقدی، فیش )ضمانتنامه،

 مربوطه های کارتابل طریق

 تشخیص مقام توسط عودت تایید از پس گراندهمزای ودیعه عودت

 مقام تایید از پس برنده گرانمزایده برای انبار از کاال خروج مجوز صدور

 تشخیص

 الکترونیکی امضای گواهی توسط مزایده فرآیند در اسناد تایید

 انباردار

انباردار  اجرایی، دستگاه در

تا  کاالها نگهداری مسئول

-مزایده به آنها زمان تحویل

گر باشد. مزایدهمی گران

صدور  از دریافت پس برنده

از انبار  کاال خروج مجوز

تواند می کاال، خروج )حواله

از  را خود به مربوط کاالهای

 بگیرد تحویل انباردار

 مربوطه کارتابل طریق از گرمزایده به کاال تحویل تایید

 الکترونیکی ایامض گواهی توسط مزایده فرآیند در اسناد تایید
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 گرمزایده

و  حقوقی هایشرکت از اعم

باشند می حقیقی اشخاص

سامانه  در به عضویت که

در  توانندمی و درآمده

در  برگزار شده هایمزایده

نمایند.  شرکت سامانه این

توانند می گرانمزایده

را  یافته انتشار هایمزایده

و  نموده انتخاب مشاهده،

ی هامزایده در جهت شرکت

 نمایند اقدام شده برگزار

پرداخت  و مزایده در شرکت هزینه پرداخت شامل مزایده در شرکت به اقدام

نقدی،  الکترونیکی )فیش غیر و الکترونیکی صورت به پرداخت با امکان ودیعه

 شده( تضمین چک و ضمانتنامه

 قیمت پیشنهاد ارسال

 یا الکترونیکی صورت به همزاید وجه پرداخت به اقدام و بودن برنده پذیرش

 نقدی فیش

 انبار از کاال خروج مجوز دریافت

 انبار از کاال اقالم دریافت

 الکترونیکی امضای گواهی توسط مزایده فرآیند در اسناد تایید

 مربوطه کارتابل طریق از شده انجام هایپرداخت و دریافت مشاهده امکان

 

 

 دهپیشینه تحقیقات انجام ش -7-2

 های داخلی و خارجی به شرح ذیل ارائه شده است.ی پژوهشدر این بخش، پیشینه

 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور -1-7-2

 پرتـو در دولتـی معامالت در فساد کاهش در تقنینی هایکاستی( در پژوهشی با عنوان 1397) فضلیو  خالقی

 تحـوالت بـا هماهنـگ و دولتی معامالت گستردگی به توجه اببه این نتیجه دست یافتند که  OECD رهنمودهای

 تـدابیر فسـاد، بـا مبـارزه کنوانسـیون و اساسی قانون 46 اصل همچون باالدستی اسناد به توجه با ویژه به و جهانی

 اجـرای قراردادهـا، انعقـاد فراخـوان، و فراخـوانپـیش هـا،نیازمندی تشخیص مرحله پنج در غیرکیفری و کیفری

 تجـارب از برگرفته که اقتصادی توسعه و همکاری سازمان رهنمودهای پرتو در حسابرسی و نظارت و هاقرارداد

 تـدوین راسـتا ایـن در. دهنـد پوشـش را موجـود خألهای تا یابند تحول است سازمان آن عضو کشورهای عملی

 قانونگذار عزم نشانگر و تهنداش را پیشین قوانین هایکاستی که دولتی معامالت زمینه در کیفری جامع قانون یک

 نمـودن برطـرف باشـد، حوزه این در مرتبط اقتصادی جرایم با مبارزه برای افتراقی جنایی سیاست یک اتخاذ در

 مـورد در جـامع مقرراتـی تصـویب نیـز و فساد از وضعی پیشگیری جهت مناقصات به مربوط قوانین هایکاستی

 .نمایدمی ضروری ها،مزایده

 عمـومی: تـدارکات فرآینـد ارزیـابی"( پژوهشـی بـا عنـوان 1395مجلس شورای اسالمی ) هایمرکز پژوهش

 مقـررات و قـوانین شـفافیت انجام داده اسـت و نتـایج آن عبارتنـد از: اوالً "دولت با معامله نماگر سهولت معرفی

و اجـرا  میان مقررات عمومی تدارکات در دارد، ثانیاً زیادی بسیار فاصله بهینه وضعیت هنوز با عمومی تدارکات
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 هسـتند، اجـرای شـفاف و مقـررات مـدرن و کـه قـوانین در مـواردی حتی و وجود دارد توجهی قابل شکاف نیز

شـود. مـی وضع شـده مشـاهده بین اجرا و مقررات زیادی فاصله و این مقررات نیست بر منطبق تدارکات عمومی

 اسـت زیاد تدارکات عمومی فرآیند تضامین در تأمین یا یمشاور حقوق استخدام هزینه مبادله نظیر هایهزینه ثالثاً

 عمـومی، تدارکات در رابعاً است؛ بازدارنده بسیار و متوسط، کوچک هایشرکت برای مخصوصاً هاهزینه این و

 .شودمی مشاهده ابزارهای الکترونیک از در استفاده روشنی بسیار ضرورت و گیریجهت جهان سراسر در

شناسی فرآیند مناقصه و مزایـده و شناسـایی فسـادهای آن بـه ایـن ژوهشی با عنوان آسیب( در پ1395احمدی )

 قبـول و رسـانیاطـالع شـیوه بـه توجه با عمده معامالت در محدود و عمومی مناقصه فرایندنتیجه دست یافت که 

 و مناقصه اسناد و شرایط در ابهام معامله، به مربوط اطالعات فروش طریق از معامالت در تبانی بعضاً و پیشنهادها

 و معیـوب و سالم اقالم نمودن درهم نیاز، مورد اقالم مختصات و شرایط در شفافیت فقدان و گوییکلی مزایده،

 قـرارداد انعقـاد و پیمانکار انتخاب و برگزاری فرایند در مقرر مواعید ننمودن رعایت بعضاً، و مازاد منزله به اعالم

 تأییـد و تهیـه مشـاور، یا پیمانکار با قرارداد طرف دستگاه در ناظر واحد توسط ثرمؤ نظارت فقدان آن متعاقب و

 بـا را بررسـی انجام، از پس که عمرانی هایپروژه در باألخص آنها، ماهیت سبب به صوری هایوضعیتصورت

 ن،آ در عمـومی امـوال موضـوع شـدن مطـرح و زیاد مالی گستره وجود همچنین نماید،می مواجه سخت شرایط

 عـواملی است، ذکر شایان. نمایدمی نمایان فساد ایجاد برای را دولتی و خصوصی بخش از اعم امر متولیان تمایل

 اسـناد و قـوانین در مقـرر وقت از خارج شده ارائه مشروط، مخدوش، مبهم، پیشنهادهای به اعتباربخشی: جمله از

 غیرضـروری، اقـالم تأمین برای تالش و متناسب یازسنجین برنامه فقدان معامله، تشریفات از بعد توافقات متناظر،

 جلوه پذیرتوجیه ها،پاکت تحویل از پس ذینفع به رسید ندادن اولیه، برآورد بودن غیرواقعی بعضاً و غلط برآورد

 کـردن محدود و خاص فرد یک نفع به مناقصه اسناد رویکرد محیطی، زیست و اقتصادی نظر از طرح یک دادن

 معیارهای از استفاده و صحیح معیار فقدان نظارت، امر کردن دشوار برای مناقصه اسناد عمدی دگیپیچی رقابت،

 سـوء خـاص، هـدف داشـتن بـا نفـوذ اعمـال یـا غرض اعمال موارد برخی در و گرانمناقصه ارزیابی برای ذهنی

 وارد و پیمانکـار رتبـه یشافزا برای رشوه پرداخت ،...و جنگ طبیعی، بالیای مانند اضطراری شرایط از استفاده

 ترک و محدود مناقصه برگزاری و قانون از استفاده سوء سیاه، فهرست از شدن خارج یا کوتاه فهرست در شدن

 عوامـل توافـق و مـوردنظر، شـخص کردن برنده برای باال بسیار قیمت ارائه اصل، یک منزله به مناقصه تشریفات

 در فسـاد...  و هـاکـنکارچـاق ورود انـدک، قیمـت ارائـه برای تبانی و اهمزایده در اقالم خریداران با تأثیرگذار

 .دهدمی افزایش را دولتی معامالت

، به این نتیجه رسـیدند کـه سیسـتم "سالمتی در معامالت دولتی"( در پژوهشی با عنوان 1395طجرلو و قربانی )

 دیریتــــم ،پاسخگویی ،قابتر ،شفافیت جملهاز  شاخصهاییو  لوــــصا مندزنیا اجرا ایبرمعـــامالت دولتـــی 



80 
 

ـــمطل ـــنظ و بوـ ـــسا رتاـ ـــب صلیا عنصرو  نوین لتیدو تمعامال سیستم یکلید زنیا شفافیت. تـ ـــتخا ایرـ  ذاـ

 پاسخگویی. دمیشو تامالــمع دـینافردر  المتـس یاـتقو ار یشگیرـپی پاسخگویی سبب .ستا سالم تصمیماـت

و در  دمیشو بمحسو رساالدممرو  نوین عـــماجو اردـــقتو ا رعتباداری، اامانــت ایبر ساسیا تماالزاز ا شفافیتو 

 تفحص ایبر تتصمیماو  یندهاافرن دعلنیکر به قشتیادارد. ا سالمتی   یتقار اردمثبتی  تأثیر لتاز دو بخش هر

 قابتر یشافز. ااسـت شخصی منافع ایبر رتقداز  دهستفاا ءسوو  اطفرا ایبر مهمی انعــم دمرـم موـعم سیربرو 

ــمیش کیفیتو  قیمت بهترینآوردن  ستد به سبب ــقاب. ردوـ ــه تـ  صرفة ،ییراکا ایبر اریبزا بلکه ،نیست فدـ

ــثربخو ا دیقتصاا ــسا شیـ ــسا. تـ ــص دةتفاـ  معد سبب رتنظاو  ستامؤثر  مدیریت مندزنیا عمومی منابعاز  حیحـ

 یپیشگیرو  عمومی منابعاز  صیانتدر  سالمتی نهایت. در دشومـی هشد تعیین افهدو ا سیرــماز  ستمـسی افنحرا

 همچنین. ستا مشخصی یهارکاو  زساو  لصوا مندزنیاآن  حفظو  تقاار ایبردارد و  یـساسا شـنقآن  فالـتاز ا

و  راتمقر ،نیناقو بـقالدر  اـهآن وقیـحق اریذـگبچوراـچ مندزنیا مؤثر ایجرا ضمانت شتنو دا تضمین ایبر

 ست.ا طمربو یلعملهاراستود

شناسی حقوقی برگزاری مناقصـات در ایـران ( در پژوهشی با عنوان آسیب1394کوهشاهی )هرحمانی و میرزاد

اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکالتی همراه بوده و اصالح فرایند برگزاری دریافتند که 

مختلـف آن موکـداً  هرچند نقش مناقصـه در مفاسـد اقتصـادی و وجـوه ؛ناپذیر استمناقصات ضروری و اجتناب

نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متاسـفانه تـاکنون هـدف اولیـه مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب

مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری گذار قانون

 مناقصات محقق نشده است.

های عمرانی بخـش شناسی قراردادهای پروژهآسیب"( در پژوهشی با عنوان 1394قبادی ) آرا وشاکری، جهان

 -، با توجه به تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های نظام فنـیدریافتند که در ایران "(عمومی )دولتی

انسـانی متخصـص در اجرایی برای بخش عمومی و همچنین با توجه به عـدم گـردش اطالعـات و کمبـود نیـروی 

سازمان های کارفرمایی، شرایط قرارداد به نفع کارفرما ناعادالنه سـوق یافتـه اسـت و علیـرغم پیشـرفت محسـوس 

-ها، تغییرات مثبت در مستندات و مدارک قراردادهـا بـه کنـدی صـورت مـیتکنولوژی و امکانات اجرائی پروژه

تامین مالی، تهیه مـدارک و مسـتندات قـراردادی و تعریـف آماده کردن شرایط اجرایی پروژه از جمله لذا پذیرد. 

 .ها جلوگیری کندتواند تا حد زیادی از وقوع آسیب در پروژهها و جزئیات دقیق میواضح پروژه و تهیه نقشه

هـای دولتـی در اسـتان شناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدهآسیب ( در پژوهشی با عنوان1393کرمی )

 هـایدستگاه برگزارشده هایمزایده و هامناقصه فرآیند در نارسایی عمده واملعیجه دست یافت که به این نتقم، 

 شـرکت عـدم، مناقصـه در تـرپـایین قیمـت پیشـنهاد مبنـای بر صرفاً پیمانکار انتخاب: از عبارتند قم استان اجرایی
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 فرآینـد در پیمانکـاران قبلـی منفـی سوابق اعمال فقدان، پایه مبلغ نادرست برآورد، مناقصه در باتجربه پیمانکاران

 از قبـل اعتبـار تـأمین در پایـداری عـدمو  معـامالت مهـم نکات و قوانین توجیهی دوره برگزاری عدم، فراخوان

 باشند.می مناقصه برگزاری

 فسـاد بـا مبـارزه در الکترونیـک تـدارکات و تـامین نقـش"( در پژوهشـی بـا عنـوان 1392صالحی و زرندی )

 کـاهش طریـق از الکترونیکـی تدارکات و تامین هایسیستم ایجاد و ه این نتایج دست یافتند که طراحیب "اداری

 بـه را اداری فسـاد میزان تواندمی وب بر مبتنی ارتباطی هایشبکه نظارت و امنیت ارتقاء عوامل انسانی و دخالت

 اقتصـادی هـایفعالیـت و تجـاری تتعـامال در را هـادولـت پاسـخگویی و و شفافیت ای کاهشتوجه میزان قابل

 افزایش دهد. اجرایی هایدستگاه

آسیب شناسـی قراردادهـای دولتـی مناقصـات و مـدیریت حقـوقی "( در پژوهشی تحت عنوان 1391مزارعی )

آنها دارای ایراداتی در زمان انعقاد قرارداد بـوده  درصد 54 قرارداد دولتی نشان داده است که 136بررسی با  "آنها

-آنها فاقد اشکال مـیدرصد  16آنها دچار اجرای ناقص، یعنی در مرحله بهره برداری بوده اند و تنها درصد  27و 

باشند. بنابراین، شناخت ایرادات عمومی قراردادها )الف( و سپس مدیریت حقـوقی آنهـا )ب( بـرای پیشـگیری از 

عـدم تخصـیص اعتبـار ، اولیـه در پیمـان هـا ارزیابیرا شامل:  ایرادات عمومی قراردادهاو همچنین  آن الزم است.

عـارض میـان ، ایرادات مربوط به آگهی های مناقصه و اسناد مناقصـه، انتخاب نادرست قالب های قرارداد، صحیح

عدم پیش بینی مقررات یا قواعد مرتبط با تغییرات احتمالی مانند تغییر قوانین و آیـین نامـه ، اسناد مناقصه و قرارداد

بـروز اضـافه کـاری در ، عدم دقت کافی در احراز صالحیت پیمانکاران، به اراده بخش خصوصی عدم اهمیت، ها

، مجـزا بـودن بخـش خریـد و بخـش مهندسـی و اجـرا، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به پیمانکاران، خالل کار

 باشند.می هافسخ ناموجه پیمانو  هامرحله نظارت بر پروژه

به  "آن با مقابله راهکارهای و مناقصات فساد در و تبانی وقوع بسترهای"عنوان ( در پژوهشی با 1391بهرامی )

ارمغان  به اقتصادی فساد جز اینتیجه که دولتی مناقصات در رانتی هایفرصت کنترل این نتیجه دست یافت برای

 گیـریو هـدف نکتـه این به توجه با مرداناست. دولت الزم امری مسئوالن طرف از جدی آورند، یک عزمنمی

 ایجـاد و رقـابتی گسـترش فضـای انحصـارزدایی، اقتصـاد، در دولـت نقش کردن کم فساد، باید به جوهره اصلی

 کـه سـازیشـفاف امر به مناسب، ترتیبات نهادی ایجاد با سپس بپردازند؛ در تخصیص منابع سازوکارهای بازاری

 اقدام کنند. دقیق است رسانیو اطالع مستندسازی نیازمند

 هـایمناقصه در اقتصادی فساد هایزمینه شناسایی" ( در پژوهشی با عنوان1386مقدم و نظری )ی، تربتیخضر

 هـایمناقصـه جویانـةرانـت سـاختار) شـده شناسایی اصلی عامل چهار بین از ند کهبه این نتیجه دست یافت "دولتی

 ضـعف ،(نظـارتی سـازوکارهای ضـعف و بوروکراتیـک اقتـدار ها،مناقصه برگزاری فرایند بودن سیاسی دولتی،
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 کمتـری اهمیـت خبرگان، نظر از جویانه، رانت ساختار عامل اگرچه. است عامل ترینمهم نظارتی کارهای سازو

 بـرای روشـی و جویانـهرانـت عملی دولتی هایمناقصه در اقتصادی فساد درواقع ولی دارد، عوامل سایر به نسبت

 عوامـل، ایـن. کننـدمـی تسـهیل را رانـت منـابع بـه دسـتیابی نیـز سـاززمینـه عوامل سایر. ستا هارانت به دستیابی

 را عمـومی هـایمناقصـه در آن گیـریشکل درنتیجه و فساد نسبی قیمت کاهش درنهایت، یکدیگر، با هماهنگ

 .شوندمی سبب

نتیجـه دسـت یافـت  های تبانی در معامالت دولتی به اینها و زمینه( در پژوهشی با عنوان شیوه1386نژاد )منتی

 ارائـة: یابـدمـی تحقـق زیـر هـایشکل به اغلب و گیردمی صورت بزرگ معامالتتبانی در مناقصه بیشتر در که 

 از خـارج و سـپرده بـدون مشـروط، مبهم، پیشنهادهای ارائة نظر؛ مورد شخص کردن برنده برای باال بسیار قیمت

 اعـالن عـدم قـرارداد؛ انعقـاد از خودداری مناقصه؛ فرایند رد حضور عدم مناقصه؛ فرایند ادامة از انصراف نوبت؛

 تـرک محـدود، مناقصـة هـایحوزه در تواندمی تبانی. خاص زمان در مناقصه فراخوان انتشار و معامله؛ برآوردی

ده . در مزایدهد رخ نیز گرانمناقصه پیشنهاد قبول یا رد اختیار و مناقصه، برگزاری به الزام عدم مناقصه، تشریفات

 نبـود. گیـرد صـورت پـایینبسـیار  قیمـت ارائـة و معامله طرف و فروش مأمور میان قبه شکل توافتواند تبانی می

 .است مزایده تحقق هایزمینه جمله از مزایدهفاف و نیز نبود محدودیت برای شرکت افراد در ش و جامع قوانین

 
 ی ادبیات پژوهش: مطالعات پیشین داخلی در حوزه19-2جدول 

 های پژوهشیافته عنوان پژوهش سال پژوهشگران دیفر

1 
و  خالقی

 فضلی
1397 

 در تقنینی هایکاستی

 در فساد کاهش

 در دولتی معامالت

 رهنمودهای پرتو
OECD 

 گسـتردگی بـه توجـه بـاکـه دهـد نتـایج نشـان مـی

 بـه و جهـانی تحوالت با هماهنگ و دولتی معامالت

 46 اصـل نهمچـو باالدسـتی اسـناد بـه توجه با ویژه

 تـدابیر فسـاد، بـا مبـارزه کنوانسـیون و اساسـی قانون

 تشــخیص مرحلــه پـنج در غیرکیفـری و کیفـری

 انعقــاد فراخــوان، و فراخــوانپــیش هــا،نیازمنــدی

 حسابرسـی و نظـارت و قراردادهـا اجـرای قراردادها،

 توسـعه و همکـاری سـازمان رهنمودهـای پرتـو در

 رهایکشـو عملـی تجـارب از برگرفتـه کـه اقتصادی

 خألهـای تـا یابنـد تحـول اسـت سـازمان آن عضـو

 یـک تـدوین راسـتا ایـن در. دهند پوشش را موجود
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 کـه دولتـی معـامالت زمینـه در کیفـری جـامع قانون

 عـزم نشـانگر و نداشـته را پیشـین قـوانین هایکاستی

 بـرای افتراقی جنایی سیاست یک اتخاذ در قانونگذار

 باشـد، حوزه ینا در مرتبط اقتصادی جرایم با مبارزه

 بــه مربــوط قــوانین هــایکاســتی نمــودن برطــرف

 نیـز و فسـاد از وضـعی پیشـگیری جهـت مناقصـات

 ضـروری هـا،مزایده مورد در جامع مقرراتی تصویب

 .نمایدمی

2 

مرکز 

های پژوهش

مجلس 

شورای 

 اسالمی

1395 

 فرآیند ارزیابی

 عمومی: تدارکات

 نماگر سهولت معرفی

 دولت با معامله

 مقـررات و قـوانین شـفافیت اوالً دهـدشان مـیننتایج 

 بسـیار فاصله بهینه وضعیت هنوز با عمومی تدارکات

 میان مقـررات عمومی تدارکات در دارد، ثانیاً زیادی

 حتـی و وجـود دارد تـوجهی قابـل شکاف و اجرا نیز

 شـفاف و مقـررات مـدرن و کـه قـوانین در مـواردی

ن ایـ بـر منطبـق تـدارکات عمـومی هسـتند، اجـرای

 بـین اجـرا و مقـررات زیـادی فاصله و مقررات نیست

مبادلـه  هـایهزینـه شـود. ثالثـاًمـی وضع شده مشاهده

تضـامین  تـأمین یا مشاور حقوقی استخدام هزینه نظیر

-هزینـه این و است زیاد تدارکات عمومی فرآیند در

 و متوسـط، کوچـک هـایشرکت برای مخصوصاً ها

 در عمـومی، دارکاتت در رابعاً است؛ بازدارنده بسیار

 روشـنی بسـیار ضـرورت و گیریجهت جهان سراسر

 .شودمی مشاهده ابزارهای الکترونیک از در استفاده

2 
طجرلو و 

 قربانی
1395 

سالمتی در معامالت 

 دولتی

 و لوـــصا مندزنیا اجرا ایبرسیســتم معــامالت دولتــی 

 ،پاسخگویی ،قابتر ،شفافیت جملهاز  شاخصهایی

ــم ــمطل دیریتـ ــنظ و بوـ ــسا رتاـ  زنیا شفافیت. تـ

 صلیا عنصرو  نوین لتیدو تمعامال سیستم یکلید
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ـــب ـــتخا ایرـ ـــت ذاـ پاسخگویی  .ستا سالم تصمیماـ

ـــپی سبب ـــتقو ار یشگیرـ ـــس یاـ ـــینافردر  المتـ  دـ

 تماالزاز ا شفافیتو  پاسخگویی. دمیشو تامالــــمع

 عــــماجو اردــــقتو ا رعتباداری، اامانـــت ایبر ساسیا

از  بخش هرو در  دمیشو بمحسو رساالدممرو  نوین

 به قشتیادارد. ا سالمتی   یتقار اردمثبتی  تأثیر لتدو

و  تفحص ایبر تتصمیماو  یندهاافرن دعلنیکر

 ءسوو  اطفرا ایبر مهمی انعــم دمرــم موــعم سیربر

 یشافز. ااســــت شخصی منافع ایبر رتقداز  دهستفاا

 کیفیتو  قیمت بهترینآوردن  ستد به سبب قابتر

ــمیش ــقاب. ردوـ ــه تـ  ایبر اریبزا بلکه ،نیست فدـ

 دةتفاــسا. تـسا شیـثربخو ا دیقتصاا صرفة ،ییراکا

و  ستامؤثر  مدیریت مندزنیا عمومی منابعاز  حیحـص

 افهدو ا سیرـماز  ستمـسی افنحرا معد سبب رتنظا

از  صیانتدر  سالمتی نهایت. در دشومـــی هشد تعیین

 یـساسا شـقنآن  فالـتاز ا یپیشگیرو  عمومی منابع

و  زساو  لصوا مندزنیاآن  حفظو  تقاار ایبردارد و 

و  تضمین ایبر همچنین. ستا مشخصی یهارکا

 مندزنیا مؤثر ایجرا ضمانت شتندا

 ،نیناقو بــقالدر  اــهآن وقیـحق اریذـگبچوراـچ

 ست.ا طمربو یلعملهاراستوو د راتمقر

 1395 احمدی 

شناسی فرآیند آسیب

مناقصه و مزایده و 

 ناسایی فسادهای آنش

 و عمـومی مناقصـه فراینـدکـه دهـد ایج نشـان مـینتـ

-اطـالع شـیوه بـه توجه با عمده معامالت در محدود

 از معامالت در تبانی بعضاً و پیشنهادها قبول و رسانی

 در ابهـام معاملـه، بـه مربـوط اطالعـات فروش طریق

 فقـدان و گوییکلی مزایده، و مناقصه اسناد و شرایط
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 نیـاز، مـورد اقـالم مختصـات و شـرایط رد شـفافیت

 منزلـه بـه اعـالم و معیـوب و سالم اقالم نمودن درهم

 فراینـد در مقرر مواعید ننمودن رعایت بعضاً، و مازاد

 و قـرارداد انعقـاد و پیمانکـار انتخـاب و برگـزاری

 در نـاظر واحد توسط مؤثر نظارت فقدان آن متعاقب

 و تهیـه شـاور،م یـا پیمانکـار با قرارداد طرف دستگاه

 ماهیـت سـبب بـه صـوری هایوضعیتصورت تأیید

 از پـس کـه عمرانـی هـایپـروژه در بـاألخص آنهـا،

 نمایـد،مـی مواجـه سـخت شرایط با را بررسی انجام،

 شـدن مطـرح و زیـاد مـالی گسـتره وجـود همچنـین

 اعـم امر متولیان تمایل آن، در عمومی اموال موضوع

 فسـاد جـادای بـرای را دولتـی و خصوصـی بخـش از

: جملـه از عـواملی است، ذکر شایان. نمایدمی نمایان

 مشروط، مخدوش، مبهم، پیشنهادهای به اعتباربخشی

 اسـناد و قـوانین در مقـرر وقـت از خـارج شـده ارائه

 برنامه فقدان معامله، تشریفات از بعد توافقات متناظر،

 اقـالم تـأمین بـرای تـالش و متناسـب نیازسـنجی

 بـودن غیرواقعـی بعضـاً و غلـط بـرآورد غیرضروری،

 تحویـل از پـس ذینفـع بـه رسید ندادن اولیه، برآورد

 نظـر از طـرح یـک دادن جلـوه پـذیرتوجیه ها،پاکت

 بـه مناقصه اسناد رویکرد محیطی، زیست و اقتصادی

 رقابـت، کـردن محـدود و خـاص فـرد یـک نفـع

 کـردن دشـوار بـرای مناقصـه اسناد عمدی پیچیدگی

 از اسـتفاده و صـحیح معیـار فقـدان نظـارت، امـر

 در و گـرانمناقصـه ارزیـابی بـرای ذهنـی معیارهـای

 داشـتن بـا نفـوذ اعمـال یـا غرض اعمال موارد برخی
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 مانند اضطراری شرایط از استفاده سوء خاص، هدف

 بـرای رشـوه پرداخـت ،...و جنـگ طبیعـی، بالیـای

 کوتاه فهرست در شدن وارد و پیمانکار رتبه افزایش

 قانون از استفاده سوء سیاه، فهرست از شدن خارج یا

 مناقصه تشریفات ترک و محدود مناقصه برگزاری و

 برنـده بـرای باال بسیار قیمت ارائه اصل، یک منزله به

 بـا تأثیرگذار عوامل توافق و موردنظر، شخص کردن

 قیمت ارائه برای تبانی و هامزایده در اقالم خریداران

 معـامالت در فسـاد ... و هـاکنکارچاق ورود اندک،

 .دهدمی افزایش را دولتی

3 

شاکری، 

آرا و جهان

 قبادی

1394 

شناسی آسیب

های قراردادهای پروژه

عمرانی بخش عمومی 

 ()دولتی

، با توجه به تدوین بخشنامه ها، آئین نامـه هـا در ایران

اجرایـی بـرای بخـش  -و دستورالعمل های نظام فنـی

ردش اطالعات و عمومی و همچنین با توجه به عدم گ

ــروی انســانی متخصــص در ســازمان هــای  ــود نی کمب

کارفرمایی، شرایط قرارداد به نفـع کارفرمـا ناعادالنـه 

ســوق یافتــه اســت و علیــرغم پیشــرفت محســوس 

ها، تغییرات مثبت تکنولوژی و امکانات اجرائی پروژه

در مستندات و مدارک قراردادها بـه کنـدی صـورت 

رایط اجرایـی پـروژه از آماده کـردن شـلذا پذیرد. می

جمله تامین مالی، تهیه مدارک و مستندات قـراردادی 

ها و جزئیات دقیق و تعریف واضح پروژه و تهیه نقشه

هـا تواند تا حد زیـادی از وقـوع آسـیب در پـروژهمی

 .جلوگیری کند

 

رحمانی و 

-میرزاده

 کوهشاهی

1394 

شناسی حقوقی آسیب

برگزاری مناقصات در 

 ایران

د که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره دریافتن

با ایرادات و مشکالتی همـراه بـوده و اصـالح فراینـد 

ناپـذیر اسـت؛ برگزاری مناقصات ضروری و اجتنـاب
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هرچنــد نقــش مناقصــه در مفاســد اقتصــادی و وجــوه 

مختلف آن موکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و 

ن نظــران حــوزه مناقصــات قــرار گرفتــه، لــیکصــاحب

گذار مبنی بـر خلـق متاسفانه تاکنون هدف اولیه قانون

یــک ابــزار قــانونی کارآمــد بــرای ایجــاد شــفافیت و 

جلوگیری از بروز فساد در روند برگـزاری مناقصـات 

 محقق نشده است.

 1393 کرمی 

شناسی مقررات آسیب

و تشریفات مناقصه و 

های دولتی در مزایده

 استان قم

 در نارسـایی عمـده مـلواعدهـد کـه نتایج نشان مـی

-دسـتگاه برگزارشـده هایمزایده و هامناقصه فرآیند

 پیمانکـار انتخـاب: از عبارتنـد قم استان اجرایی های

 عدم، مناقصه در ترپایین قیمت پیشنهاد مبنای بر صرفاً

 بـرآورد، مناقصـه در باتجربـه پیمانکـاران شـرکت

 قبلـی منفـی سـوابق اعمـال فقدان، پایه مبلغ نادرست

 دوره برگـزاری عدم، فراخوان فرآیند در مانکارانپی

 عـدمو  معـامالت مهـم نکـات و قـوانین تـوجیهی

-می مناقصه برگزاری از قبل اعتبار تأمین در پایداری

 باشند.

4 
صالحی و 

 زرندی
1392 

 تدارکات و تامین نقش

 مبارزه در الکترونیک

 اداری فساد با

 هـایسیسـتم ایجـاد و که طراحـی دهدنشان مینتایج 

 کـاهش طریـق از الکترونیکـی تـدارکات و تـامین

 نظـارت و امنیـت ارتقـاء عوامـل انسـانی و دخالـت

 فسـاد میزان تواندمی وب بر مبتنی ارتباطی هایشبکه

 و و شـفافیت ای کـاهشتوجه میزان قابل به را اداری

 و تجـاری تعـامالت در را هـادولـت پاسـخگویی

افـزایش  یـیاجرا هـایدسـتگاه اقتصـادی هایفعالیت

 دهد.

 نشـان داده اسـت کـهنتایج بررسی قراردادهای دولتی آسیب شناسی  1391 مزارعی 5
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قراردادهای دولتی 

مناقصات و مدیریت 

 حقوقی آنها

آنها دارای ایراداتی در زمان انعقاد قرارداد  درصد 54

آنها دچار اجـرای نـاقص، یعنـی در درصد  27بوده و 

آنهـا درصـد  16تنهـا  مرحله بهره برداری بـوده انـد و

باشــند. بنــابراین، شــناخت ایــرادات فاقــد اشــکال مــی

عمومی قراردادها )الـف( و سـپس مـدیریت حقـوقی 

و همچنین  آنها )ب( برای پیشگیری از آن الزم است.

ارزیـابی اولیـه در را شامل:  ایرادات عمومی قراردادها

انتخــاب ، عــدم تخصــیص اعتبــار صــحیح، پیمــان هــا

ایرادات مربوط به آگهی ، ی قراردادنادرست قالب ها

ــان اســناد ، هــای مناقصــه و اســناد مناقصــه عــارض می

عدم پیش بینی مقـررات یـا قواعـد ، مناقصه و قرارداد

مرتبط با تغییرات احتمالی مانند تغییـر قـوانین و آیـین 

عـدم ، عدم اهمیت به اراده بخـش خصوصـی، نامه ها

وز بــر، دقــت کــافی در احــراز صــالحیت پیمانکــاران

کمبـود نقـدینگی و عـدم ، اضافه کاری در خالل کار

مجـزا بـودن بخـش خریـد و ، پرداخت به پیمانکـاران

و  هـامرحله نظارت بـر پـروژه، بخش مهندسی و اجرا

 باشند.می هافسخ ناموجه پیمان

 1391 بهرامی 6

 و تبانی وقوع بسترهای

 و مناقصات فساد در

 با مقابله راهکارهای

 آن

-فرصـت کنترل ست یافت برایدهد دایج نشان مینت

 فسـاد جز اینتیجه که دولتی مناقصات در رانتی های

 از جـدی آورنـد، یـک عـزمارمغان نمـی به اقتصادی

 توجه با مرداناست. دولت الزم امری مسئوالن طرف

 فساد، باید به جوهره اصلی گیریو هدف نکته این به

 انحصـارزدایی، اقتصـاد، در دولـت نقـش کـردن کم

 سازوکارهای بـازاری ایجاد و رقابتی ترش فضایگس

ترتیبـات  ایجـاد بـا سپس بپردازند؛ در تخصیص منابع
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 نیازمنـد کـه سـازیشـفاف امـر بـه مناسـب، نهـادی

 اقدام کنند. دقیق است رسانیو اطالع مستندسازی

7 

خضری، 

مقدم و تربتی

 نظری

1386 

 هایزمینه شناسایی

 در اقتصادی فساد

 دولتی هایمناقصه

 سـاختار) شـده شناسـایی اصـلی عامـل چهـار بـین از

 فراینـد بودن سیاسی دولتی، هایمناقصه جویانةرانت

 ضـعف و بوروکراتیـک اقتـدار ها،مناقصه برگزاری

 نظارتی کارهای سازو ضعف ،(نظارتی سازوکارهای

 رانـت سـاختار عامـل اگرچـه. اسـت عامل ترینمهم

 بـه بتنسـ کمتـری اهمیـت خبرگان، نظر از جویانه،

 در اقتصـادی فسـاد درواقـع ولـی دارد، عوامل سایر

 بـرای روشـی و جویانهرانت عملی دولتی هایمناقصه

 نیـز سـاززمینـه عوامـل سایر. ستا هارانت به دستیابی

 عوامل، این. کنندمی تسهیل را رانت منابع به دستیابی

 نسـبی قیمت کاهش درنهایت، یکدیگر، با هماهنگ

 هـایمناقصـه در آن گیـریشـکل درنتیجـه و فسـاد

 .شوندمی سبب را عمومی

 1386 نژادمنتی 

های ها و زمینهشیوه

تبانی در معامالت 

 دولتی

 معامالتتبانی در مناقصه بیشتر در  دهدنتایج نشان می

 زیـر هـایشـکل به اغلب و گیردمی صورت بزرگ

 کردن برنده برای باال بسیار قیمت ارائة: یابدمی تحقق

 مشـروط، مبهم، پیشنهادهای ارائة نظر؛ مورد شخص

 ادامـة از انصـراف نوبـت؛ از خـارج و سـپرده بـدون

 مناقصـه؛ فراینـد در حضـور عـدم مناقصـه؛ فراینـد

 بـرآوردی اعـالن عـدم قـرارداد؛ انعقاد از خودداری

. خـاص زمـان در مناقصـه فراخـوان انتشـار و معامله؛

 تـرک محـدود، مناقصـة هایحوزه در تواندمی تبانی

 و مناقصـه، برگـزاری به الزام عدم مناقصه، تشریفات

. دهـد رخ نیـز گرانمناقصه پیشنهاد قبول یا رد اختیار
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 مـأمور میـان قتواند به شکل توافدر مزایده تبانی می

 پـایینبسـیار  قیمـت ارائـة و معاملـه طـرف و فروش

فاف و نیـز نبـود شـ و جامع قوانین نبود. گیرد صورت

 جملـه از مزایـدهاد در محدودیت بـرای شـرکت افـر

 .است مزایده تحقق هایزمینه

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور -2-7-2

 مسـئلة بـه، عمومی تدارکاتمهار فساد در  عنوان با تحقیقاتی، گزارشی در( 2006) شفافیت المللیبین سازمان

 نظـر بـه بنـا. اسـت پرداختـه دولتـی هـایهمناقصـ در آن بـا مبـارزه راهکارهای و ایجاد هایزمینه اقتصادی، فساد

 بـین متوسـط طـور بـه تنهایی به دولتی، بخش خدمات دیگر و کار نیروی کاالها، خرید سازمان، این کارشناسان

 نتیجـه در و ملـی ناخـالص تولیـد از بـاال حجـم ایـن. گیـردمی بر در را داخلی ناخالص تولید از صددر 30تا  15

 فسـاد، زیـان کـه طـوری بـه کنـد؛مـی فـراهم را فساد افزایش و سوءاستفاده برای هوسوس امکان باال مالی گسترة

 بنابراین،. است قرارداد تخمینی ارزش از باالتر درصد 50 تا 40 موارد از بعضی در و درصد 25 تا 10 بین معموالً

 بـا سـازمان، نایـ کارشناسـان. است محدود روند این در شفافیت و پیچیده اغلب دولتی خریدهای روند گزارش

 در و کننـدمـی اشـاره مرحله هر در فساد گیریشکل چگونگی به مجزا، مرحلة پنج در مناقصه روند انجام تقسیم

 محـدودیت وجـود محـدود، هـایمناقصـه سـمت بـه حرکـت و عمومی هایمناقصه از دوری که گویندمی ادامه

 نبـود یـا کمبـود کنـار در مسئول، مراجع دننکر نظارت همچنین و اطالعاتی رانت وجود و اطالعات به دسترسی

 .دارند همراه به را بخش این در فساد گسترش ،.. و نهادها ها،نامهآیین قوانین، در شفافیت

( در پژوهشی با عنوان مهار فساد 2006) 2با همکاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 1بانک توسعه آسیایی

 زیـر شـرح بـه را عمـومی هایمناقصه در فساد، اقدامات الزم برای مهار در تدارکات عمومی در آسیا و اقیانوسیه

 نظارت (2 شرط؛ پیش عنوان به عمومی هایمناقصه برای جامع و رقابتی شفاف، قانونی وضع( 1: اندکرده بررسی

 وقوع الاحتم که ،قرارداد ای اجر و فنی مشخصات تعریف نیاز، ارزیابی مانند مناقصه از خاصی مراحل بر دقیقتر

( 4 قرارداشـتن؛ همگـان سـترسو در د مناقصـه اسـناد سازیشفاف و استانداردسازی( 3 است؛ بیشتر آنها در فساد

                                                            
1 . Asian Development Bank 
2 . Organisation for Economic Cooperation and Development 
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( 5 مناقصـه؛ تشـریفات تـرک یـا محـدود ایط شر در مناقصه ی برگزار برای مشخص و دقیق سازوکارهای تعیین

 و سـنگین هـایمجـازات عمال( ا6 آنان؛ کاریدرست و صداقت از اطمینان و هامناقصه در دخیل افراد سازماندهی

 .دولتی معامالت در دولتی کارکنان حضور از جلوگیری( 7 متخلفان؛ برای بازدارنده

 و مناقصـه اهمیـت بـه بررسـی "دولتـی تـدارکات در فسـاد بـا مبارزه"ر پژوهشی با عنوان د (2005) 1تجاکم

-و پاسـخ پـذیریمسـئولیت بودن، صرفه به کارآیی، فیت،شفا ترکیب به پردازد. او معتقد است بایدآن می فرایند

 شود. دولتی توجه خریدهای نظام در گویی

 و نتـایج دولتـی )دالیـل، در تـدارکات عنوان فساد با کاری تحقیقاتی، ( در2002) 2میچلسن تحقیقاتی مؤسسة

 در های فسـادزمینه ساییشنا و بیان برای مؤسسه، این است. محققان کرده بررسی را دولت درمان( خریدهای راه

 کـه معتقدنـد بـاره در این و بررسی کرده را فساد سازوکارهای و هامناقصه هایپیچیدگی دولتی، ابتدا خریدهای

 و اقتصـاد پیچیـدگی درجـة قـرارداد، نـوع گونـاگون مناقصـه، مراحـل بـه توجه با هادر مناقصه فساد ایجاد خطر

 و ضـرورت فنـاوری، پیچیدگی درگیر، پول مقدار آنها، نظر ت. بهنظر اقتصادی متفاوت اس مورد بخش همچنین

خریـدهای  در فسـاد گیـری شـکل در مهم عناصری مسئول مقامات در میان و همچنین اقتدار کاال کسب فوریت

 پردازنـد. ابتـدامی خریدهای دولتی در اقتصادی فساد های بررسی زمینه جداگانه به بخش دو در اند. سپسدولتی

 در اسـت ممکـن قـوانین نقـض کـه و معتقدنـد کرده را بررسی قوانین تدارکات پنهان نقض طریق از دفسا شیوع

 از سوءاسـتفاده و محرمانـه اطالعـات وجـود نوع فناوری، کوتاه، انتخاب فهرست تهیة نامه، دعوت ارسال مرحلة

 قواعـد در مشـروع حـرافان طریـق از بـه فسـاد بخـش دیگـر، بدهد. در رخ مفاد قرارداد در تغییر همچنین و آن

 شـودمی اضطراری مرتبط هاییا حالت تشریفات مناقصه ترک توجیه همچون مواردی به و اندتدارکات پرداخته

 است. ترآسان قوانین از انحراف آنها در که

 
 ی ادبیات پژوهش: مطالعات پیشین خارجی در حوزه20-2جدول 

 هشهای پژویافته عنوان پژوهش سال پژوهشگران ردیف

1 

-بین سازمان

 المللی

 شفافیت

2006 
 تدارکاتمهار فساد در 

 عمومی

 و ایجــاد هــایزمینــه اقتصــادی، فســاد مســئلة بــه

 دولتـی هـایمناقصـه در آن بـا مبـارزه راهکارهـای

 سـازمان، ایـن کارشناسـان نظـر بـه بنا. است پرداخته

 بخـش خـدمات دیگـر و کـار نیـروی کاالها، خرید

                                                            
1.  Matechak 
2. Michelsen Institute 
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 صددر 30تا  15 بین متوسط طور به تنهایی به دولتی،

 حجم این. گیردمی بر در را داخلی ناخالص تولید از

 باال مالی گسترة نتیجه در و ملی ناخالص تولید از باال

 را فسـاد افـزایش و سوءاسـتفاده برای وسوسه امکان

 بـین معموالً فساد، زیان که طوری به کند؛می فراهم

 50 تـا 40 مـوارد از بعضـی در و درصـد 25 تـا 10

. اســت قــرارداد تخمینــی ارزش از بــاالتر درصــد

 اغلـب دولتـی خریـدهای رونـد گـزارش بنـابراین،

. اسـت محـدود رونـد ایـن در شـفافیت و پیچیـده

 مناقصه روند انجام تقسیم با سازمان، این کارشناسان

 فسـاد گیـریشکل چگونگی به مجزا، مرحلة پنج در

 که ویندگمی ادامه در و کنندمی اشاره مرحله هر در

 سـمت بـه حرکـت و عمـومی هـایمناقصه از دوری

 بـه دسترسـی محـدودیت وجود محدود، هایمناقصه

 نظارت همچنین و اطالعاتی رانت وجود و اطالعات

 نبـود یـا کمبـود کنـار در مسـئول، مراجـع نکـردن

 گسترش ،.. و نهادها ها،نامهآیین قوانین، در شفافیت

 .ددارن همراه به را بخش این در فساد

2 

بانک توسعه 

آسیایی با 

همکاری 

سازمان 

توسعه و 

همکاری 

 اقتصادی

2006 

مهار فساد در تدارکات 

عمومی در آسیا و 

 اقیانوسیه

 عمومی هایمناقصه در فساداقدامات الزم برای مهار 

 قـانونی وضـع( 1: انـدکـرده بررسـی زیـر شرح به را

 بـه عمـومی هایمناقصه برای جامع و رقابتی شفاف،

 مراحـل بـر دقیقتـر نظـارت (2 شـرط؛ پـیش انعنـو

 تعریـف نیـاز، ارزیـابی ماننـد مناقصـه از خاصـی

 وقـوع احتمـال که ،قرارداد ای اجر و فنی مشخصات

 و استانداردسـازی( 3 اسـت؛ بیشـتر آنهـا در فسـاد

 همگـان سـترسو در د مناقصـه اسـناد سـازیشـفاف
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 مشـخص و دقیـق سازوکارهای تعیین( 4 قرارداشتن؛

 تـرک یا محدود ایط شر در مناقصه ی زاربرگ برای

 در دخیـل افـراد سـازماندهی( 5 مناقصـه؛ تشـریفات

 آنـان؛ درسـتکاری و صـداقت از اطمینان و هامناقصه

 بـرای بازدارنـده و سـنگین هـایمجـازات عمـال( ا6

 در دولتی کارکنان حضور از جلوگیری( 7 متخلفان؛

 .دولتی معامالت

 2005 متجاک 3
 در فساد با مبارزه

 دولتی تدارکات

 شـفافیت، ترکیب به باید دهدنتایج پژوهش نشان می

-و پاسـخ پـذیریمسـئولیت بـودن، صرفه به کارآیی،

 شود. دولتی توجه خریدهای نظام در گویی

4 

 مؤسسة

 تحقیقاتی

 میچلسن

2002 
 در تدارکات فساد

 دولتی

 هـادر مناقصه فساد ایجاد خطر کهدهد نتایج نشان می

 قـرارداد، نـوع گونـاگون مناقصـه، مراحـل به توجه با

نظـر  مـورد بخـش همچنین و اقتصاد پیچیدگی درجة

 پیچیدگی درگیر، پول اقتصادی متفاوت است. مقدار

و همچنـین  کـاال کسـب فوریت و ضرورت فناوری،

 در مهـم عناصـری مسـئول مقامـات در میـان اقتـدار

 همچنـینانـد. خریـدهای دولتـی در فساد گیریشکل

 دعـوت ارسـال مرحلـة در اسـت ممکن نقوانی نقض

 وجود نوع فناوری، کوتاه، انتخاب فهرست تهیة نامه،

 همچنـین و آن از سوءاسـتفاده و محرمانـه اطالعـات

 توجیـههمچنـین بدهـد.  رخ مفـاد قـرارداد در تغییـر

 ،اضـطراری هـاییـا حالـت تشـریفات مناقصـه ترک

 است. ترآسان قوانین از انحراف
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 مقدمه  -1-3

 در این فصل ابتدا به توضیح و تبیین روش انجام پژوهش پرداخته شده است. سپس توضیحاتی پیرامـون جامعـه

گیـری، قابلیـت اعتمـاد یـا گیری پژوهش، اعتبار و روایی ابزار اندازهآماری بیان شده و همچنین درباره ابزار اندازه

هـای آمـاری اطالعات به طور مختصر بحث شده اسـت. در پایـان فصـل دربـاره روشگیری پایایی و روش اندازه

ای یافتـه بـرای بررسـی مسـئلهتوان تالشی منظم و سازمانپژوهش را می ها، توضیحاتی بیان شده است.تحلیل داده

 (. 1392حل نیاز دارد توصیف کرد )سکاران، خاص که به یک راه

( نیاز است. به عبارت دیگر بکـارگیری روش Methodologyشناسی )روش برای انجام دادن پژوهش معتبر به

شناسـی را موضـوعی علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابـل قبـول و علمـی اسـت. بعضـی روش

شناسی را از فلسفه جدا دانسـته و آن را یـک دانند که با منطق و فلسفه پیوسته است. و بعضی دیگر روشنظری می

هـای علمـی، وظیفـه هـای خـاص شـناخت و نظریـه در حـوزهدانند. بررسی و تحلیل نقادانه شیوهی علمی میشتهر

 الف(. 1391شود )خاکی، شناسی خوانده میای از فلسفه علم است که روششاخه

 برای رسیدن به هر هدف و مقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل

کار در مورد آن هدف است. انجام دادن کارهای پژوهشی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با جزئیات کامـل 

ی روش و چگونگی انجام دارد. امـا نبایـد های دیگر در زمینههایی با پژوهشبه آن پرداخت. هر پژوهش اشتراک

بـه همـان پـژوهش اسـت و مسـتلزم دقـت فراموش کرد که روش و ابزار رسیدن به هدف در هر پژوهش منحصـر 

 فراوان و استدالل منطقی است و نباید به راحتی از آن عبور کرد. 

 یـیاجرا امکانـات و پژوهش امکانات و پژوهش مورد موضوع و تیماه ها،هدف به مناسب یهاروش انتخاب

 یکمـ آن دوم مرحلـه و یفـیک آن اول مرحلـه. شود یم اجرا مرحله دو در یکل طور به پژوهش نیا. دارد یبستگ

 ابعـاد نظـر از حاضر تحقیق .گرددیم استفاده آن با متناسب یمتفاوت یهاروش از مختلف یهابخش در لذا. است

-شـیوه و تحقیـق اصـلی اهداف تحقیق، نوع تحقیق، رویکرد تحقیق، گیری جهت تحقیق، فلسفی مبانی چندگانه

 شده تشریح اجرای آن مراحل و تحقیق فرآیند آن از ت. پساس گرفته قرار بررسی مورد هاداده گردآوری های

-روش پایـایی و روایـی، متغیرها، گیریاندازه ابزار گیری،نمونه روش آماری، نمونه و جامعه نیز است. در نهایت

 اند.شده عنوان هاداده تحلیل و تجزیه جهت استفاده مورد های آماری
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 روش پژوهش -2-3

 پژوهش مبانی فلسفی -1-2-3

 معتبـر را تحقیـق یک که چه آن باب در بنیادین فرض پیش تعدادی بر کیفی چه و کمی چه هاپژوهش همه

 آگاهی تحقیق ارزیابی یا انجام منظور استوارند. به کدامند، مناسب تحقیق هایشیوه که نکته این و دهدشکل می

گرایـی، تفسـیری و اثبـات هـایپـارادایم املشـ تحقیـق اصلی پارادایم است. سه اهمیت حائز هافرضاین پیش از

-اثبـات توانـدمـی و نیست تفسیری تحقیق با کیفی مترادف تحقیق که است مهم نکته این باشند. ذکرمی انتقادی

 انتقادی باشد. یا تفسیری گرایی،

 ریـقط از آن را تـوانمـی و دارد وجـود مشـخص و عینی صورت به واقعیت که معتقدند عموماً گرایاناثبات

 آزمـون پـی در گرایـانشناسایی کـرد. اثبـات هستند او ابزار و گرمشاهده از مستقل که سنجش های قابلویژگی

 کـه معتقدنـد تفسـیری هسـتند. پژوهشـگران هااز پدیده گریبینیپیش درک افزایش تالش برای در یعنی تئوری

 اسـت. مبـانی میسـر معانی مشترک و دآگاهیخو زبان، نظیر اجتماعی هایاز طریق سازه واقعیت تنها به دسترسی

 طریـق از تـا کننـدمی تالش عموماً های تفسیریاست. بررسی و پدیدارشناسی هرمونتیک تفسیری تحقیق فلسفی

 اجتماعی واقعیت که کنندمی فرض انتقادی را درک نمایند. پژوهشگران آنها دهندمی هاپدیده به افراد که معانی

 نقـد انتقـادی، تحقیـق اصـلی شـود. وظیفـهمـی بـازآفرینی و افراد تولید به وسیله و یردگمی شکل تاریخ گذر در

 آذر، و الـوانی فـرد،اسـت )دانـایی اسـتوار معاصـر در جامعـه هاتناقض و تضادها ها،مخالفت بر و است اجتماعی

1388 ،14.) 

 ن رویکرد فلسفی فـرض بـر ایـنباشد. در ایاین پژوهش اکتشافی است و بر مبنای بنیان نظری تفسیرگرایی می

یابند و فرآیند معنابخشـی بـه کنند، باز میاست که مردم درک نسبت به جهان را در مسیری که در آن زندگی می

های اجتماعی وجود ندارد بلکه بر ساختی فردی است که توسـط افـراد ها و با موقعیتصورت خودکار در عینیت

تفسیری، تحلیلی روشمند از کنش اجتماعی معنادار بوده کـه بـا مشـاهده شود. نیومن معتقد است رویکرد خلق می

گیرد. هدف آن درک و تفسیر این نکتـه اسـت کـه چگونـه افـراد، جهـان دقیق افراد در محیط طبیعی صورت می

 (.1393کنند )نیومن، اجتماعی خود را خلق می

-ست. این رویکرد بـه تعـامالت و مکـانیزمشناختی مناسبی برای مفهوم تغییر اها رویکرد روشرویکرد سیستم

هـا تنهـا مطالعـه سـاختار سیسـتم و های فرعی مختلـف توجـه دارد. هـدف تحلیـل سیسـتمهای بازخور بین سیستم

هـای بـازخور درون سیسـتم بندی اجزای سیستم نیست، بلکه درک فرآیندها، تعـامالت و مکـانیزمتوصیف و طبقه

 (.2، 1392شود )الوانی و همکاران، ها و ساختار سیستم مییاییاست که باعث ایجاد تغییراتی در پو
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 (1383فرد و همکاران، دانایی)یند پژوهش آپیاز فر: 1-3 نمودار

 

 گیری پژوهشجهت -2-2-3

 اصـلی هـایگیـریجهـت تواننـدمـی شـوند،مـی انجام مذکور فلسفی مبانی از هریک تحت که هاییپژوهش

 تحقیقـات اساسـی (. هـدف78، 1385حجـازی،  و بازرگـان باشـند )سـرمد، داشـته یاتوسعه و بنیادی، کاربردی

اسـت.  خـاص زمینه یک در موجود مجموعه دانش به افزودن و هاپدیده بین روابط تبیین ها،آزمون نظریه بنیادی

 قیقاتتح هستند. هدف علمی قوانین و اصول درباره های موجوددانسته مجموعه توسعه بنیادی درصدد تحقیقات

 سـمت بـه کـاربردی دیگـر، تحقیقـات عبـارت اسـت. بـه خـاص زمینه یک در دانش کاربردی توسعه کاربردی

 بنیـادی حـوزه از دانشی که (. زمانی78، 1385حجازی،  و بازرگان شوند )سرمد،می هدایت دانش عملی کاربرد

 (.33، 1389دیگران،  و ردفنامند )داناییمی ایرا تحقیق توسعه آن شودمی داده توسعه کاربردی یا

 ،یادیـبن پـژوهش .شـوندیمـ میتقسـ یکـاربرد و یادیبن یکل دسته دو به هاپژوهش( معتقد است 1393نیومن )

 نیچنـ کـه پـردازدیمـ ییهـاهینظر از تیحما ای رد به و کرده فراهم را یاجتماع جهان درباره نیادیبن دانش توسعه

 عملکـرد نحـوه دربـاره یادیبن دانش توسعه منظور به که است یپژوهش یادیبن پژوهش. کنندیم نییتب را یمیمفاه
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ی ولـ. است یعلم جامعه آن، میمستق مخاطب و پردازدیم ینظر یهانییتب آزمون و جادیا به و شده یطراح جهان

-حلهرا ارائه منظور به و هستند ندهیآ در استفاده یبرا هاسوال به عیسر پاسخ یجستجو در یکاربرد یهاپژوهش

 شـوندیمـ یطراحـ کارشناسـان ایـ متخصصـان یفـور و خـاص یازهـاین بر دیتاک با مشکل کی یبرا یعمل ییها

 .(1393 ومن،ین)

شناسـی آسـیب دنبـال به تحقیق این که جا آن است. و از کاربردیکننده، این پژوهش از نظر مخاطب استفاده

 پرداختـه خاص زمینه یک در کاربردی دانش بسط و جادای به است، فرآیند انجام معامالت دولتی در سامانه ستاد

 گیرد.می قرار کاربردی تحقیقات زمره در تحقیق گفت این توانمی رو این قابل کاربرد است، از و

 

 رویکرد پژوهش -3-2-3

 های اجتمـاعی مربـوط بـوده وهای نظری، سیاسی و فلسفی در خصوص پژوهشزمینهرویکرد پژوهش به پیش

گـردد )پنـی و همکـاران، های خـاص پژوهشـی بـاز مـیبکار رفته در اجرای پژوهش و استفاده از روشبه مفاهیم 

ای از مشی پرسشگری را در پژوهش مشـخص کـرده و از ایـن طریـق مجموعـهشناسی، خط(. در واقع روش2012

 کند.ها را هدایت میرویه

 از محقـق قیاسـی رویکـرد شـود. در امانجـ اسـتقرایی یا قیاسی رویکردهای براساس است ممکن پژوهش هر

 و شـودمـی آغـاز تئوریـک چارچوب یک با ایجاد تحقیق رویکرد این رسد. درمی جزئی مفاهیم کلی به مفاهیم

 را هـاداده ابتـدا پژوهشـگر اسـتقرایی رویکـرد گـردد. درمـی منطقـی طـی استنتاج و تدوین فرضیه مراحل سپس

دیگـران،  و فـردنمایـد )دانـاییمـی تئـوری ارائه یا فرضیه ساخت به ماقدا براساس آنها سپس کند،می گردآوری

1389 ،44.) 

 قیاسی اسـت. و استقرایی رویکرد دو از ترکیبی کیفی، مرحله در تحقیق این رویکرد فوق تعاریف به توجه با

 امـا شـودمـی اسـتفاده هـاداده به سازماندهی برای شده تعیین پیش از الگوی یک از کار شروع در این حالت در

 شوند. ایجاد تحلیل حین در نیز جدید های(است کدهای )تم ممکن

 

 پژوهش نوع -4-2-3

 بـا (. پژوهشگر1393 ومن،ین)شوند می تقسیم آمیخته و کیفی کمی، دسته سه به تحقیق نوع منظر از تحقیقات

 هسـتند گیـریانـدازه قابـل را کـه پدیـده یـک پذیر مشاهده هایجنبه تواندمی کمی تحقیق هایروش استفاده از

 سـوی اسـت. از اسـتوار تحصلی اصالت معرفت شناختی فلسفی دیدگاه پایه بر روش قرار دهد. این بررسی مورد
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 و اجتماعی انسانی، های علومحوزه در آن درک و پدیده یک نهفته هایجنبه به پژوهشگر بخواهد چنانچه دیگر

 برد.می کار به را کیفی های تحقیقروش بپردازد، رفتاری

 رودمـی که انتظار طور آن را پژوهشگر تنهایی به کیفی یا کمی تحقیق روش دسته دو از هریک بردن کار به

 و آمـده دسـت بـه هـایبخواهـد داده پژوهشـگر چنانچـه دهـد. بنـابرایننمی یاری هاپدیده بهتر نسبت به شناخت

 کیفـی شـواهد تحلیـل و گـردآوری بـا های کمیگیریاندازه طریق از مطالعه مورد درباره پدیده را خود شواهد

 بـا آمیختـه هـایپـژوهش دیگـر عبـارت یابـد. بـهمـی آمیخته ضـرورت تحقیق هایروش از استفاده کند، تکمیل

 (.161، 1389رسند )بازرگان، می انجام به کیفی و کمی روش تحقیق مجموعه دو ترکیب از استفاده

 در کـه ترتیب باشد. بدینمی آمیخته تحقیق روش مناسب روش حقیق،ت کلی هدف به توجه با تحقیق این در

 نیز و است. برای اعتباریابی شده استفاده خبرگان نظرات استخراج برای کیفی تحقیق از هاآسیبمرحله شناسایی 

 است. شده استفاده کمی تحقیق روش از نیز هاآسیب مراحل تحلیل در

 شوند:می تقسیم زیر شرح به دسته سه به آمیخته تحقیق هایطرح

 تنیده همبه آمیخته تحقیق هایطرح الف( 

 تشریحی آمیخته تحقیق هایطرح ب(

 اکتشافی آمیخته تحقیق هایطرح ج( 

 تنیـده هـم بـه آمیختـه تحقیـق اسـت. در هـاداده گردآوری فرآیند ترتیب دسته سه این تفاوت وجوه از یکی

 کیفـی هایداده دوم مرحله در و کمی هایداده شوند. اولمی وریگردآ همزمان طور به کیفی های کمی وداده

-ابهام هایجنبه برخی کردن آشکار و بیشتر توضیح برای کیفی هایاز داده دیگر عبارت شود. بهمی آوریجمع

 و کیفـی هـایداده ابتـدا هـاداده گردآوری توالی در اکتشافی آمیخته تحقیق هایشود. در طرحمی استفاده انگیز

 موقعیتی یابی دربارهزمینه درصدد پژوهشگر هاپژوهش از دسته این شوند. درگردآوری می کمی هایسپس داده

 توصـیف بـه را او مرحلـه این پردازد. انجاممی کیفی هایداده گردآوری ابتدا به منظور این باشد. برایمی نامعین

فرضـیه )هـایی(  بنـدیصورت امکان اولیه، این شناسایی زا استفاده کند. بامی هدایت پدیده از بیشماری هایجنبه

 طریـق از توانـدمـی پژوهشـگر بعـدی، مرحلـه در آن، شـود. پـس ازفـراهم مـی مطالعـه مورد پدیده بروز درباره

 هاییافته مبنای بر پژوهشگر باالخره، نآ بر دهد. عالوه قرار آزمون مورد را هاکمی، فرضیه هایداده گردآوری

 میسـر ها رایافته پذیری تعمیم تا کند را گردآوری کمی هایداده که دارد آن بر سعی کیفی، هایادهد حاصل از

 (.165، 1389سازد )بازرگان، 

 نیـا لذا ؛است شده استفاده یخاص یهاروش از پژوهش نیا مختلف مراحل در ازین برحسب نکهیا به تیعنا با

دیـدگاه خبرگـان و کسـب اطالعـات  ها وشناسایی آسیببرای کیفی است چون . باشدیم ختهیآم نوع از پژوهش
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 مقاالت و کتب مرتبط اسـتفاده شـده اسـت. تحقیـق 1مرور سیستماتیکساختاریافته و مصاحبه عمیق و نیمه از الزم

 اسـت. در کـرده اسـتفاده کیفـی تحقیق روش از باشد،می هاآسیب شناسایی دنبال به که اول مرحله در نیز حاضر

 تحلیـل روش اسـتفاده از بـا شـده گردآوری هایداده و تحلیل بوده مصاحبه شیوه به هاداده استخراج بخش، این

 است.  پذیرفته صورت محتوا

 است. خردمایه استفاده از ایـن راهبـرد بـه کـاربری آن بـاز "تحلیل محتوا )تم("راهبرد پژوهشی مورد استفاده 

هـای کمـی های کیفی بـه دادهایی است که طی آن محتوا یا دادههگردد. تحلیل محتوا یکی از مهمترین تحلیلمی

گیرند. تحلیل محتوا، فنی پژوهشـی بـرای های مناسب مورد تحلیل قرار میگردد و آنگاه با اجرای آمارهتبدیل می

 سـازد مقـادیر زیـادی از اطالعـاتمند و عینی محتوای آشکار پیام است و پژوهشگر را قادر میتشریح کمی، نظام

 (.415، 1388های آنها را شناسایی و مورد تحلیل قرار دهد )میرزایی، متنی را بررسی و ویژگی

 کـه است یپژوهش ختهیمآ پژوهشکند. را آزمایش میهای شناسایی شده آسیبپژوهش حاضر در فاز کمّی، 

 یبـرا ختـهیآم یهـاروش در. شـودیمـ انجـام یفـیک و یکمـ پژوهش یهاروش مجموعه ویب دترک از استفاده با

 گونـاگون یهـامیپـارادا آنها اساس که ییهاروش مجموعه بردن کار به با پژوهشگر ،یپژوهشیک مسئله  یبررس

 در هاسازه تأیید به دنبال که دوم مرحله در .کند لیتسه را آن ندیفرآ و کند سریم را نینامع تیموقع یبررس است،

 است. شده برده کار به تحقیق کمی هستیم، روش مطالعه مورد سازمان

 نیومن معتقد است پژوهش میدانی، یک روش کیفی است که پژوهشگر مسـتقیماً در زمـان حـال و معمـوالً در

پردازد و معانی اجتماعی را بررسـی کـرده و های اجتماعی میبطن فرهنگ خود، به مشاهده و مشارکت در محیط

تواننـد، هـا مـی(. از نظر بعد زمانی، پژوهش1394یومن، کند. )نهای متعدد در محیط اجتماعی را درک میدیدگاه

گـردد و مقطعی و یا طولی باشند. منظور از پژوهش مقطعی، پژوهشی است کـه در یـک مقطـع زمـانی انجـام مـی

رو از نظـر بعـد شـود. پـژوهش پـیشمنظور از پژوهش طولی، تحقیقی است که در مقاطع زمانی متعـدد انجـام مـی

 .انجام شده است 1399الی  1398در بازه زمانی زمانی، مقطعی است و 

 

 پژوهش هدف -5-2-3

 مـورد در اکتشـافی تحقیق شوند. درمی تقسیم تبیینی و توصیفی اکتشافی، دسته سه به هدف نظر از تحقیقات

 آشـنایی برای است نیاز مواردی چنین وجود ندارد. در زیادی اطالعات است روبرو آن با پژوهشگر ای کهپدیده

 بـرای اکتشافی مطالعات شود. بنابراین انجام وسیعی مقدماتی نظر مطالعات مورد وضعیت در های موجودپدیده با

 توصـیف و تعیـین منظـور بـه توصـیفی اسـت. تحقیـق اهمیـت حائز بررسی مورد از پدیده درک درست حصول

                                                            
1. Systematic Review 
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 پدیـده خـاص هایجنبه فتوصی یا تشریح مطالعه این شود. هدفمی انجام وضعیت در یک متغیرها هایویژگی

یـا  کنـد تبیـین را خاصی روابط ماهیت تا کندمی تالش معموالً فرض آزمون یا است. تحقیق تبیینی بررسی مورد

، 1389و دیگـران،  فـردنمایـد )دانـایی تبیـین وضعیت یک در را بیشتر یا دو عامل استقالل یا هاگروه بین تفاوت

149.) 

 باشـد،مـیهای فرآیند انجام معامالت دولتی در ستاد آسیب شناسایی دنبال به که اول مرحله در حاضر تحقیق

گردآوری  هایتحلیل داده و بوده مصاحبه شیوه به هاداده استخراج بخش، است. در این اکتشافی بر هدف مبتنی

شناسـایی هـای آسیب تأیید دنبال به که دوم مرحله است. در گرفته محتوا صورت تحلیل روش از استفاده با شده

شناسـی فرآینـد آسـیب پـژوهش نیـا هدف نکهیا به توجه باشود. می دنبال را توصیفی تحقیق هدف هستیم،شده 

معـامالت  در مختلـف یهـاروش یریبکـارگ بـه توجـه با آن مخاطبان لذا ؛باشدیمانجام معامالت دولتی در ستاد 

 .دنباشیم ذیحسابان و متولیان ستاد، دولتی، مدیران دولتی

 

 هاداده گردآوری هایشیوه -6-2-3

 از: عبارتند هاداده گردآوری هایشیوه تریناصلی

 مشاهده الف(

 مصاحبه ب(

 نامهپرسش ج(

 مدارک و اسناد د(

 های فرآیند انجام معامالت دولتی در سامانه تـدارکاتآسیب شناسایی برای کیفی مرحله در حاضر تحقیق در

 منظـور گـردآوری بـه مصاحبه و همچنین سایت، مشاهده وبناد و مدارکاز روش بررسی اسالکترونیکی دولت 

 گـردآوری بـرای پرسشنامه ابزار از نیز های شناسایی شدهآسیبکمی و برای تأیید  مرحله شد. در استفاده هاداده

 شد. استفادهها داده

 

 یند اجرایی پژوهش فرآ -3-3

 و مبـانی نظـریقـوانین و مقـررات،  بر یمرور ،ت دولتیمعامال موضوع شناخت منظور به ابتدا پژوهش نیا در

-مـهینعمیـق و  یهـامصـاحبه بـر یمبتنـاکتشـافی  مطالعـه براسـاس بعد مرحله در. است شده انجام پژوهش نهیشیپ
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 انتخـاب منظور بهشده است. شناسایی های فرآیند انجام معامالت دولتی آسیب ،1مرور سیستماتیکو  افتهیساختار

 برفی در میان خبرگاناز روش گلوله پژوهش( یاعتبارسنجی )کم و( مصاحبه) یفیک مرحله در نکنندگامشارکت

اعتبارسـنجی متغیرهـای شناسـایی  یبراو پیشینه پژوهش  هامصاحبه از یبعد مرحله درموضوع استفاده شده است. 

 شده است. استفاده مدلسازی معادالت ساختاری روش ازشده 

 مـرورو  محتـوا لیـتحل روش از یفـیک مرحلـه در هامصاحبه از حاصل یهاداده خیصتل و یبنددسته منظور به

 و بـازبینی آن، از گـروه کـانونی متشـکل از اعتبارسنجیاستفاده شده است و به منظور تعیین روایی و  سیستماتیک

 اسـتان تهـرانهـای کـل ادارهو ذیحسـابان  )مقام تشخیص( مدیران دولتی، )مامورخرید/مامور فروش( کارپردازان

رویکـرد پیمایشـی و از طریـق ا اعتبارسـنجی آنهـا بـ ،هـاشناسـایی آسـیب از پس واست. در نهایت  بهره برده شده

شـده اسـت. بـه همـین  انجـام AMOSو  SPSSافزارهـای سازی معادالت ساختاری توسط نـرمپرسشنامه و با مدل

، تهیه شـد هاشناسایی آسیببانی نظری پژوهش و نتایج مقوانین و مقررات مربوطه، ای با توجه به منظور، پرسشنامه

 و پس از تایید روایی و پایایی آن، در بین اعضاء نمونه آماری توزیع و مورد تحلیل قرار گرفته است.

 :کرد انیب ریز صورت به توانیم را پژوهش ییاجرا مراحل یکل طور به

 مبـانی و نهیشیپ، مربوطه قوانین و مقررات یبررس، عموضو مختلف ابعاد حیتشر یبرا یاکتشاف مطالعه: 1 مرحله

 .دولت یمعامالت دولتی و بررسی سامانه تدارکات الکترونیک حوزه در ینظر

و کـار بـا سـامانه تـدارکات  یـیاجرا سـابقه یدارا کـه یافـراد از نفـر( 15) بـا: خبرگـان بـا مصاحبه: 2 مرحله

 .دیگرد انجام مصاحبه بودندالکترونیکی دولت 

-آسـیب هیـاراو  مرور سیسـتماتیک و محتوا لیتحل بر یمبتن هاداده صیتلخ و یکدگذار ،یبنددسته: 3 همرحل

 .های شناسایی شده درخصوص فرآیند انجام معامالت دولتی در ستاد

 پرسشـنامه، عیـتوزو  مـدل بر یمبتن هساختمحقق پرسشنامه هیته ؛های شناسایی شدهداده اعتبار یبررس: 4 مرحله

 .دیگرد انجام هاداده لیتحل و هیتجز ی ورآوجمع

 نتایج. ارائه و یینها نیتدو: 5 مرحله
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 : مراحل اجرایی پژوهش2-3نمودار 

 

 

 هاها و ابزار گردآوری دادهروش -4-3

ابزارهـای  باشد، لذا در مراحل مختلـف ازبا توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش ترکیبی )آمیخته( می

ــزار مصــاحبه عمیــق و نیمــه مــرور ســاختاریافته و تکنیــک مختلــف اســتفاده شــده اســت. در مرحلــه کیفــی، از اب

اسـتفاده  فرآیند انجـام معـامالت دولتـی در سـتادهای شناسایی آسیبها برای ، جهت گردآوری دادهسیستماتیک

اول مرحله  

 ینظر مبانی و نهیشیپقوانین و مقررات مربوطه،  یبررس یبرا یاکتشاف مطالعه

 دوم مرحله

 خبرگان با مصاحبه

 سوم مرحله

 مدل هئاراو  مرور سیستماتیک و محتوا لیتحل بر یمبتن هاداده یکدگذار ،یبنددسته

 چهارم رحلهم

 هاداده لیتحل و هیتجز ی وآورجمع پرسشنامه، عیتوزمدل و  بر یمبتن هساختمحقق پرسشنامه هیته

 پنجم مرحله

 نتایج ارائه و یی مدلنها نیتدو
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ای لیکـرت بـه منظـور گزینـه 5بسته با طیـف  شده و در مرحله کمی برای آزمون و اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه

 دریافت نظر خبرگان استفاده شده است. 

شـود، مصـاحبه اسـت. زیـرا هـای سـازمانی اسـتفاده مـیهای کیفی که به طور وسیعی در پژوهشیکی از شیوه

سیار عمیقی دارد. تواند در هر جایی استفاده شود و توانایی ایجاد اطالعات بای بسیار منعطف است، تقریباً میشیوه

کننـد. در مصـاحبه، هـدف گـردآوری کننـدگان در امـر پـژوهش از آن احسـاس راحتـی مـیهمچنـین مشـارکت

-شونده با توجه به تفسیر معنای پدیده توصیفی اسـت )دانـاییهایی در مورد جهان واقعی زندگی مصاحبهتوصیف

 (. 189، 1392فرد و همکاران، 

(. 1392فرد و همکاران، های پژوهش کیفی، متغییر است )داناییتوجه مصاحبه با توجه به اینکه محور و کانون

شـود، تـا ساختارمند استفاده نموده و در مـواردی بـر موضـوعات خـاص متمرکـز مـیاز مصاحبه نیمه انپژوهشگر

 شوندگان به خوبی درک و فهم شود.موضوعات بوسیله مصاحبه

های مـورد اسـتفاده در ها است. پرسشها و مولفهمقولهابعاد، سایی ها شامل تعدادی سوال باز برای شنامصاحبه

های پژوهش بندی بر حسب پرسشها و دستهاز پرسش 1های مرتبط، تشکیل دیتابیسیها با بررسی پژوهشمصاحبه

اند. در صورت لزوم امکان پرسیدن سواالت مرتبط در ادامه سواالت تعـین شـده در نظـر گرفتـه شـده حاصل شده

هـای جـانبی و ت. بدین معنی که در برخی موارد ممکن است برای روشن شدن پاسخ برخی سـواالت، پرسـشاس

تر ( پدیدار گردد که برای شفاف2مرتبط با آن مطرح کرد و یا اینکه در حین مصاحبه ممکن است موضوعی )تِمی

 شدن آن، لزوم به طرح سواالت بیشتر در آن باب باشد.

بایست نکات ذیـل مـدنظر قـرار کنند که برای انجام یک مصاحبه کارآمد، می( بیان می2004) 3لیدی و اُرمراد

 گیرند:

 تنظیم سواالت پیش از مصاحبه؛ .1

 شوندگان؛هماهنگی برای حضور مصاحبه .2

 شونده و نه فرضیات یا انتزاعیات؛تمرکز روی نکات حقیقی ذکر شده توسط مصاحبه .3

 شونده؛بهپرهیز از القا کردن مفاهیمی خاص به مصاح .4

 ها؛ضبط دقیق پاسخ .5

 شوندگان.ها و احساسات شخصی در برابر مصاحبهالعملعدم نشان دادن عکس .6

                                                            
1. Database 

2. Theme 

3. Leedy & Ormrod 
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هـا ساختاریافته بوده، لـذا در انجـام مصـاحبهشایان ذکر است از آنجا که روش مصاحبه به صورت عمیق و نیمه

شـد و فرآینـد انجـام مصـاحبه بـه صـورت سعی گردید با تعدّد سواالت، مسیر انجام مصاحبه از پیش تعین نشـده با

هـای موجـود اِحصـاء و اسـتخراج نظرسنجی نشود، بلکه با انجام سواالتی از رویدادهای مرتبط با پژوهش، واقعیت

هـا، جهـت گردد. با این حال برای دستیابی به ابعاد مختلف مدل پژوهش، سواالتی تعریف شده و در بین مصـاحبه

 ار گرفت.ها مورد پرسش قرتکمیل داده

 
 های اصلی مصاحبهفهرست سوال: 1-3 جدول

 سوال ردیف

 انجام معامالت از طریق ستاد تا چه حدی موجب افزایش سهولت و شفافیت معامالت شده است؟ 1

 های دولت شده است؟انجام معامالت از طریق ستاد تا چه حدی موجب کاهش هزینه 2

 دارد؟وجود  تادالت و نواقص مهمی در ساچه اشک 3

 را بهبود داده است؟دولتی تا چه حدی نظارت بر معامالت  تاداستفاده از س 4

5 
 چگونه تادها و قوانین و مقررات کشور و تناقضات موجود را بر کارکرد مطلوب ستاثیر سیاست

 کنید؟ارزیابی می

 است؟  انجام معامالت از طریق سامانه تا چه حدی برآورده شدهدر  گذارانسیاست اهداف 6

 دانید؟اگر مشکالتی در انجام معامله از طریق سامانه وجود دارد دالیل آن را چه می 7

 کنید؟سامانه ستاد را چگونه ارزیابی می 8

 دانید؟بیشترین مشکالت انجام معامله از طریق سامانه را چه می 9

10 
گذار تا چه حدی اثرمانه های سافرهنگ عمومی بر کارکردهای سازمانی و فرهنگ ساختار اداری؛

 ؟است

 

های همچنین در بخش کمی از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده

استفاده شده است. پرسشـنامه شـامل دو بخـش سـواالت اعتبارسنجی متغیرهای شناسایی شده پژوهش است، برای 

، مدت زمـان فعالیـت )تجربـه( در سابقه خدمت، ان تحصیالتشناختی شامل: جنسیت، وضعیت تاهل، میزجمعیت

باشد. پرسشنامه از نوع پرسشـنامه بسـته و از نـوع مقیـاس و سواالت تخصصی می سامانه و نقش کاربری در سامانه

گزینـه در پـیش روی پاسـخگو قـرار داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه طیـف  5لیکرت بوده و در هر پرسش، 
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بـه  5تـا  1باشد، جهت تحلیل آماری بـا نسـبت دادن اعـداد الت پرسشنامه به صورت مقیاس میپاسخگویی به سوا

 ای( تبدیل شده است.فاصلهای )شبهگیری به فاصلهاین طیف، مقیاس اندازه

 

 گیریاندازه هایروایی ابزار -1 -4-3

 همان مفهـوم گیری اندازه به اقعاًو گیری اندازه ابزار طریق از آیا که دارد موضوع این به اشاره روایی مفهوم

 سـنجیخـاص روایـی هـایآزمـون بـا تـوانمی را پرسش ایم. اینسنجیده را دیگری چیز یا ایمنظر پرداخته مورد

 روایـی و معیـار بـه وابسـته روایـی محتوا، روایی گسترده گروه سه در توانمی را روایی هایگفت. آزمون پاسخ

 (.223، 1392ن، کرد )اوماسکارا بندیدسته سازه

 به باریکدهد ابزار پژوهش )مانند پرسشنامه( وقتی بیش از ای است که نشان میاعتبار در پژوهش کمی اندازه

ها را دوباره تولید کند. بدین ترتیب مقصود از اعتبار در پـژوهش آن اسـت کـه آیـا کار رود همان نتایج و جواب

تکرار کرد؛ اما در پـژوهش کیفـی پژوهشـگر خـود ابـزار پـژوهش دیگران  یلهوستوان بههای پژوهش را میروش

 یلهوسـتوانـد بهتواند عیناً تکرار شود و همان نتایج را به دست دهد. اگرچه مطالعـه میاست و بنابراین پژوهش نمی

وده دیگر پژوهشگران تکرار شود اما تجدید و تکرار دقیق آن به علت یکتایی و چهارچوب زمانی تقریباً ناممکن ب

و بسیار بعید است همان نتایج را به دست دهد حتی اگر در شرایط مشابه اجرا شود. علت این امر در آن اسـت کـه 

را  گیرییجـهو نیز چگونگی نت شنودیو م بیندیهای محقق آنچه را مطورکلی ویژگیزمینه عواطف ادراکات و به

هـا داده یتوان فرایند مستندسـازپژوهش می یریکرارپذبرای بهبود وضعیت ت وجودیندهد. بااتحت تأثیر قرار می

دهـد ها و تصمیمات خود را در حال اجرای طرح در پیش گرفت. این امر بـه پژوهشـگران دیگـر امکـان میروش

محقـق  هاییمکند که تصـمهمان فرایندی را دنبال کنند که محقق پیموده است. همچنین به خوانندگان کمک می

ها و ( استفاده پژوهشگر را از نـوار بـا کیفیـت بـرای ضـبط مصـاحبه1391. کرسول )(1385 )هومن، را درک کنند

 داند.های میدانی موجب تقویت اعتبار مینویس کردن مصاحبههمچنین دست

و نتایج پژوهش اطـالق  هایافتهروایی درونی اصطالحی است که به اعتمادپذیری قابلیت اطمینان و موجه بودن 

را دربـاره  هاگیرییجـهو نت هایافتـهدر شرایط دیگر است. یعنی  هایافتهپذیری نتایج و بیرونی تعمیمروایی  شود.می

 یهاپذیری در پژوهشتوان تعمیم داد. تعمیمتوان یا نمیدر چه جاهایی و در چه مواقعی می ،چه کسانی ،چه چیز

 هـایی از آن دسـت یابنـداندازه تالش دارند بهاشاره بسیاری از پژوهشگران  رغم مسئله موردبه .کیفی مشکل است

پذیری کیفی بار تعمیم یهادانند. در پژوهشرا مطلوب می تریعنظری در زمینه وس هاییشهزیرا توانایی کاربرد اند

 بر دوش پژوهشگر اصلی نیست بلکه مربوط به پژوهشگر جدید است که تعیین کند آیـا شـرایط او از همـه لحـا 
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اندازه کافی مشابه آن شرایطی است که نخسـتین مطالعـه در آن انجـام پذیری سالم و مطمئن بهمیمبرای تضمین تع

 .(1385شده است )هومن، 

 های کمی، ابزاری دارای روایی است که به طور واقعـی آنچـه را کـه ادعـای سـنجش آن را دارد،در پژوهش

وایی است که به طـور واقعـی موضـوعی کـه ادعـا ای دارای رهای کیفی، مطالعهبسنجد. به طور مشابه در پژوهش

شود بررسی شده است، بررسی کند. از این جهت مفهوم روایی )کمی یا کیفی( مشابه است. نقطـه افتـراق ایـن می

بنـدی مـورد اسـتفاده در های رتبـههایی، نظیر روایی مقیاسهای روایی بر شیوههای کمی ایدهاست که در پژوهش

-های کیفی، توجه به روایی تفاسیر است یعنی آیا این نتیجـهشود. در پژوهشمتمرکز می یک مصاحبه ساختارمند

های پژوهش، عامل اصلی مسـئله اسـت یـا خیـر، و دارای روایـی اسـت یـا خیـر گیری پژوهشگر که براساس یافته

 (.201، 1392فرد و همکاران، )دانایی

 کنـد،مـی اسـتفاده کمـی و کیفـی تحقیـق روش دو از و بـوده آمیخته حاضر تحقیق روش که این به توجه با

 اند.شده گرفته کار به تحقیق روش دو این از یک هر در روایی بررسی برای رویکردهای متفاوتی

 
 بخش کیفی )روایی مصاحبه(:

 هـا اسـتفاده شـده اسـت وبه طور کلی در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه به عنـوان ابـزار گـردآوری داده

های الزم برای مصاحبه نیز چندین مرحلـه سـواالت پـایش و بـازنگری شـده اسـت. از راحی پرسشهمچنین در ط

برداری در این پژوهش از دو مرحله تشکیل شده اسـت. مرحلـه اول شـامل ضـبط صـدا و بعضـاً سوی دیگر نسخه

رحلـه دوم نیـز گر، مها همزمان با مطرح کردن سواالت توسط مصاحبههای شفاهی حاصل از مصاحبهنگارش داده

گـام بـههای انجام گرفته در پژوهش، گامهای ضبط شده. این سبک در تمامی مصاحبهتهیه نسخه کتبی از مصاحبه

 با تایید و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور پیش رفته است.

طـق ها به صورت سیستماتیک انجام گرفتـه اسـت و رونـد رسـیدن بـه مقـوالت، منهمچنین فرآیند تحلیل داده

هـا بدسـت آمـده اسـت. از سـویی، استخراج و پشتوانه نظری مورد استفاده ثبت شده است. مدل نهـایی از دل داده

باشـد. بـه ها مینکته قابل مالحظه در تعیین روایی مدل پیشنهادی در این پژوهش، بازگشت چندباره به تحلیل داده

 ساختاریافته( و نمونه آماری مناسـب و اشـباع نظـریمه)مصاحبه عمیق نی ی با توجه به انتخاب ابزار مناسبطور کل

ها، مدل اولیه مطابق آنچه در فصل چهارم به تفصیل بـه آن پرداختـه شـده اسـت، احصـاء گردیـد. لـذا در مصاحبه

 براسـاس ایـن الگـو، اعتبـار پـژوهش در های پژوهش از الگوی زیر استفاده شده اسـت.جهت اعتباربخشی به یافته

های مناسب و حجـم نمونـه الزم تـا رسـیدن بـه مرحلـه اشـباع م پژوهشگر، ابزار مورد استفاده، نمونهگرو اعتبار تی

 (.1391باشد )فرامرزی، نظری می
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 های پژوهشالگوی اعتباربخشی به یافته: 3-3نمودار 

 
 :بخش کمی )روایی پرسشنامه(

 توا و سواالت پرسشنامه همـان مفهـوم و موضـوعیبرای پرسشنامه، روایی به این موضوع اشاره دارد که آیا مح

گیری که به تناسب سواالت با موضـوع مربـوط اسـت، بـه سنجد که مدنظر پژوهش است. روایی ابزار اندازهرا می

هـای نامناسـب گیریکه، اندازه استاهمیت روایی از آن جهت باشد. گیری میچندین روش قابل بررسی و اندازه

گیـری ارزش و ناروا سازد. روایی در اصل بـه صـحّت و درسـتی انـدازهر پژوهش علمی را بیتواند هو ناکافی می

سنجش میزان روایی پرسشنامه از طریق روش اعتبار محتـوا )اعتبـار صـوری( انجـام گرفتـه  گردد.می پژوهشگر بر

 در میـان گذاشـته و، چند نفر از خبرگان موضـوع پـژوهشاست. بدین معنی که پس از تدوین پرسشنامه، آن را با 

پس از بازخورد و اعمال نظرات آنان در پرسشنامه و اعمال اصالحات در آن، روایی پرسشنامه مورد سنجش قـرار 

هـا از مطـرح گرفته است. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی پرسشنامه، سعی شده است تا در طراحی پرسش

شود. همچنین از آنجا که، درک دقیق مسئله پـژوهش، خـود های مبهم، نامربوط و پیچیده خودداری نمودن سوال

 اند.نهایت سعی خود را دراین مهم به کار گرفته انکند چه مفاهیمی باید سنجیده شوند. لذا پژوهشگرمشخص می

 

 گیریابزارهای اندازه پایایی -2 -4-3

 وجـه بـه دقـت علمـی درهای کیفی بجای تعیـین چگـونگی تتعدادی از پژوهشگران پیشتاز در عرصه پژوهش

های خاص پارادایم کمـی بـوده و بـا پـژوهش کیفـی سـنخیت پژوهش کیفی، ادعا کردند که روایی و پایایی واژه

(. برخی از اندیشمندان، معیارهای دیگری را برای تعیـین روایـی و پایـایی و همـین 216، 1392فرد، ندارند )دانایی

، گوبـا و 1980(. در دهـه 1995، 1کردنـد )هـاو آیزنهـارت طور تضمین دقـت علمـی در پـژوهش کیفـی پیشـنهاد

                                                            
1. Howet Eisenhardt 

 

 تیم پژوهشگر

 ابزار مناسب

 نمونه آماری مناسب

 اشباع نظری
شناسایی و ارائه 

 الگو مناسب
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را به عنوان معیاری برای جـایگزینی روایـی و پایـایی مطـرح کردنـد تـا بـه  2( مفهوم قابلیت اعتماد1989) 1لینکلن

، 3کمک آن دقت علمی را در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قرار دهند. این مفهـوم از چهـار عنصـر، قابلیـت اعتبـار

 (.216، 1392فرد و همکاران، شود )داناییتشکیل می 6و قابلیت تایید 5، قابلیت اتکا4نتقالقابلیت ا

شود، عبارت است از اینکـه اگـر یـک وسـیله پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می

یا مکان دیگر مورد استفاده قرار  گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زماناندازه

شود؛ به عبارت دیگر، ابـزار پایـا یـا معتبـر ابـزاری اسـت کـه از خاصـیت گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل میمی

 (. 1395تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ نیا، 

 
 بخش کیفی )پایایی مصاحبه(:

آزمـون اسـت، کـه معمـوالً پـس از طراحـی ابزارهـای سـنجش و یکی از مراحل فرآیند پژوهش علمی، پـیش

کند. در ایـن پـژوهش بـا انجـام یـک مصـاحبه بـه پذیرد و به پایایی ابزار کمک میگردآوری اطالعات انجام می

های سواالت طراحی شده پرداخته شد. بدین شکل کـه پـس از انجـام آزمون به اصالح برخی از بخشعنوان پیش

تن مصاحبه از فایل ضبط شده به بررسی و اصالح برخی از سواالت پرداختـه شـده و در مصـاحبه مصاحبه و تهیه م

 بعد نتایج تغیر بکار گرفته شده است.

 7کاپـا موضـوعی درون ضریب از هامصاحبه هایکدگذاری پایایی تعیین جهت تحقیق کیفی فاز همچنین در

 دو مقطـع در یـا ابـزار دو یا نفر دو گیری )توسطاندازه دو توافق میزان توانمی ضریب این طریق استفاده شد. از

 از بعـد روش، در ایـن هـاکدگذاری پایایی محاسبه (. برای186، 2012، 8ارزیابی نمود )ترال و پرینستین را زمانی

جـدول ذیـل و بـا نـرم افـزار  براساس کاپا شدند. آماره کدگذاری مجدداً هامصاحبه مورد از دو هفته، 3 گذشت

SPSS شد. محاسبه 

 

 

 

 

                                                            
1. Guba and Lincolin 

2. Trustworthiness 

3. Credibility 

4. Transferability 

5. Dependability 

6. Conformability 
7 . Interclass Correlation Kappa 
8 . Trull & Prinstein 
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 جدول توافقی در محاسبه ضریب کاپا: 2-3 جدول

   کدگذاری اول

   بله خیر جمع

M1 B A بله 

وم
ی د
ذار
دگ
 ک

M0 D C خیر 

N N1 N0 جمع 

 

نشان دهنده عدم توافـق دو کدگـذاری  cو  bنشان دهنده توافق دو کدگذاری و پارامترهای  dو  aپارامترهای 

 باشند.می

 Po = a + dدرصد توافق مشاهده شده:                                                                                    

 Pe = [(n1/n) * (m1/n)] + [(n0/n) * (m0/n)]           درصد توافق مورد انتظار:               

           

 Kappa = (Po – Pe) / (1 – Pe)                                   ضریب کاپا:                                   

 

 مـتن از مـورد دو خصـوص هـا دربـرای میـزان توافـق بـین کدگـذاری SPSSجدول زیر، خروجی نرم افـزار 

 ( و مقـدار05/0)کمتـر از  صـفر ( برابـرsigدهد. از آنجـایی کـه عـدد معنـاداری )های منتخب را نشان میمصاحبه

 گیرد. ها مورد تایید قرار می( است، لذا پایایی مصاحبه6/0)بیشتر از  801/0و  751/0پا ضریب کا

 
 : آزمون کاپا برای بررسی پایایی کدگذاری مصاحبه اول3-3جدول 

  Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .751 .366 1.132 .000 

N of Valid Cases 21    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
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 : آزمون کاپا برای بررسی پایایی کدگذاری مصاحبه دوم4-3جدول 

  Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .801 .216 1.417 .000 

N of Valid Cases 18    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

 
 بخش کمی )پایایی پرسشنامه(:

-ری پرسشـنامه و ایـن نکتـه صـحه مـیپذی)که بر تکرارپذیری و تعمیم همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه

 گذارد که آیا چنانچه پرسشنامه در شرایط مشابه تکرار شود، نتایج مشابهی بدست خواهد داد یا خیر؟( از ضـریب

عدد پرسشنامه به صورت مقدماتی بـین اعضـاء جامعـه آمـاری  30آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور 

 دهد با توجه بـه اینکـه ضـریب، نتایج نشان میSPSSافزار و تحلیل توسط نرمآوری توزیع گردید، و پس از جمع

 بـرای همـه ابعـاد پرسشـنامه سـؤاالت کـه گرفـت نتیجه توانمی است، 7/0از  باالتر در همه ابعاد کرونباخ آلفای

 باشند و لذا پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.می پایایی دارای

 
 آلفای کرونباخ: ضریب 5-3جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغییرها  پژ هش ردیف

882/0 يعد ساختار  1  

)محتوایی( رفتار يعد  2  798/0  

ا  )محیطی(يعد ممینم 3  760/0  

 

 

 جامعه آماری  و نمونه آماری -5-3

 جامعه آماری -1 -5-3

مقیـاس جغرافیـایی مشـخص، در جامعه آماری در هر تحقیق عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک 

خبرگانی است کـه در  (. جامعه آماری این پژوهش شامل119، 1382نیا، یک یا چند صفت مشترک باشند )حافظ
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 نقـش کـاربری ،کنند و در ستادفرآیند انجام معامالت دولتی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( کار می

 ( و ذیحسـابانمعاونین مـدیرکل )مدیرکل/ ، مقام تشخیصمامور فروش( د/)مامور خری کارپردازان دارند و شامل:

 باشد که ذیحسابان آنها از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.های اجرایی استان تهران میدستگاه

خبره یا  شدبرفی استفاده گردید. در این تکنیک از خبرگان تقاضا به منظور شناسایی خبرگان از تکنیک گلوله

فـرد و همکـاران، خبرگان دیگری را جهت مشارکت در فرایند پژوهش و انجـام مصـاحبه معرفـی نماینـد )دانـایی

نفـر بـه  15(. در مرحله مصاحبه با خبرگان، مصاحبه تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه پیدا کرد. در این مرحله با 1389

 شرح جدول زیر مصاحبه گردید.

 
 شوندگانمالک و معیار( انتخاب مصاحبهها ): ویژگی6-3جدول 

 میزان شوندگانمالک و معیار انتخاب مصاحبه

 کارپردام/ مقام توخیص/ ذیحساب دارا  نقش کارير  در سامانم ستاد

 سال 3شداقال  دارا  تجريم کافی در کار يا سامانم

 کارشناسی يم ياال تحصی  میزا  

 الس 10 يیوتر ام د لتی تجريم   سايقم کار

 

 
 : مشخصات مصاحبه شوندگان7-3جدول 

)نقش کارير  در ستاد( مسئولیت ردیف  سايقم خدمت تحصی  میزا   سايقم فعالیت در سامانم 

سال 3يیوتر ام  مقام توخیص )معا   مدیرکال( 1 سال 21 کارشناسی ارشد   

سال 4يیوتر ام  مقام توخیص )معا   مدیرکال( 2 سال 30 کارشناسی ارشد   

م توخیص )معا   مدیرکال(مقا 3 سال 3يیوتر ام   سال 26 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 4 سال 29 دکتر    

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 5 سال 21 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 6 سال 22 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 7 سال 33 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 8 سال 25 کارشناسی ارشد   
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)نقش کارير  در ستاد( مسئولیت ردیف  سايقم خدمت تحصی  میزا   سايقم فعالیت در سامانم 

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 9 سال 20 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 10 سال 21 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 11 سال 14 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 12 سال 20 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 13 سال 17 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 14 سال 19 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 15 سال 14 کارشناسی ارشد   

 

مرور های عمیق و نیمه ساختاریافته و پس از تدوین مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مفاهیم مستخرج از مصاحبه

گرفـت. در همـین رابطـه جامعـه آمـاری بـرای  طراحی شده مورد آزمایش قـرارشناسی آسیب، مدل سیستماتیک

ی کــارپردازان )مــامور خریــد/ فــروش(، مقــام تشــخیص )مــدیرکل/ معــاون مــدیرکل( و کلیــهتوزیــع پرسشــنامه، 

هسـتند،  های اجرایی استان تهران که ذیحسابان آنها از کارمندان وزارت امور اقتصادی و داراییذیحسابان دستگاه

 مد نظر قرار گرفت.

 

 گیریحجم نمونه آماری و روش نمونه -2 -5-3

-تر انتخـاب مـیای بزرگها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای از نشانهنمونه عبارت است از مجموعه

 تر باشـد )خـاکی،های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی

تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است نه، محقق می(. با بررسی و مطالعه نمو273، 1391

ای انتخـاب کنـد (. در خیلی از تحقیقات، محقق عالقمند است نمونه را به گونه392، 1392فرد و دیگران، )دانایی

نـده در نمونـه حضـور ها با همان نسبتی که در جامعه هستند با همان نسبت بـه عنـوان نمایکه مطمئن شود زیرگروه

 (.85، 1384داشته باشد )سلیمیان و دیگران، 

های مـرتبط کنند. بیشتر بحثگیری رویکردهای متفاوتی اتخاذ میپژوهشگرهای کمی و کیفی در مورد نمونه

کنند. هدف اساسـی آنـان، آن اسـت کنند که از روش کمی استفاده میگیری را پژوهشگرهایی مطرح میبا نمونه

ای بزرگ، یک نمونه معرف یا تعـداد کمتـری از واحـدها انتخـاب شـوند تـا پژوهشـگر عداد زیاد یا جامعهکه از ت

 (.1393های دقیقی درباره جامعه بزرگتر برسد )نیومن، بتواند با مطالعه گروهی کوچکتر به تعمیم
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گیری به صورت نظری ، نمونههای فرآیند انجام معامالت دولتی در ستادشناسایی آسیبدر این پژوهش، برای 

گیری هدفمند است که پژوهشگر را در خلـق یـا کشـف نظریـه یـا گیری نظری نوعی نمونهانجام شده است. نمونه

گیـری نظـری از کنـد. در نمونـهمفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظریه در حال تکوین اثبات شده است، یاری می

رویـم، بـا هـدف کـاوش رویدادهاسـت، راد، اگـر بـه سـراغ افـراد مـیشود نه لزوماً از افـگیری میرویدادها نمونه

گیـری ی مورد بررسی پژوهش هستند. راهنمای نمونـههای گوناگون مرتبط با پدیدهرویدادهایی که نشانگر مقوله

-هشـوند مقولـیابند و موجب میها با افراد بروز میهایی هستند که در خالل تحلیل دادهها و مقایسهنظری، پرسش

 (.1389نژاد و همکاران، های مناسب، خصوصیات و ابعاد آنها کشف شوند )هادوی

برفی بوده اسـت. گیری غیراحتمالی و غیرتصادفی انجام شد و اختیاری، هدفمند و از نوع گلولههمچنین، نمونه

دفمنـد بـدین لحـا  اند. های که پژوهشگر تمایل داشت انتخاب شدهاختیاری، بدین معنا که، هر مورد به هر شیوه

برفی، تعدادی افـراد که همه موردهایی که با معیار معینی سازگاری دارند، انتخاب شده و همچنین در روش گلوله

 ها، افراد دیگری را معرفی کردند و این روند ادامه پیدا نمود.به عنوان مرجع انتخاب شدند، سپس آن مرجع

های پژوهشگر و ظر پژوهشگر، میزان دقت نمونه برای تحقق هدفاندازه نمونه به نوع روش تحلیل داده مورد ن

رود و گیـری توسـط ظهـور مفهـومی بـه پـیش مـی(. بنابراین، نمونه1393های جامعه بستگی دارد )نیومن، ویژگی

های گردآوری شده را (. لذا پژوهشگر، داده1392فرد، الوانی و آذر، شود )داناییتوسط کفایت نظری محدود می

هـا انجـام شـده گیـری و گـردآوری دادهها و مفـاهیم، نمونـهاصله تحلیل نموده و براساس کفایت نظری مقولهبالف

کـارپردازان )مـامور ) محدود بودن جامعـه آمـاریبا توجه به و  همچنین برای آزمایش و تعیین روایی مدل، است.

هـای اجرایـی اسـتان تهـران کـه هخرید/ فروش(، مقام تشخیص )مدیرکل/ معـاون مـدیرکل( و ذیحسـابان دسـتگا

 ، از سرشماری استفاده شده است.(ذیحسابان آنها از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند

 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش -6-3

های پژوهشی کیفی وجود نـدارد. در های حاصل از مصاحبهگونه مجموعه قواعد خاصی برای تحلیل دادههیچ

 های تحلیل مورد اسـتفاده در مطالعـات مختلـف موجـود و ارائـههای مشترک در شیوهشناسایی ویژگیعین حال، 

هـای مصـاحبه و میـزان سـاختاریافتگی رهنمودهایی برای رویکردهای اصلی تحلیل، میسر است. با توجه به سـوال

های کیفی به صورت مجـزا ها وجود دارد. در حقیقت، چون شیوهمصاحبه، رویکردهای مختلفی برای تحلیل داده

فرد و ها زیاد و متعدد است )داناییاند، تعداد فنون مختلف تحلیل دادههای علمی ظهور یافتهدرون بسیاری از رشته

 (.198، 1392همکاران، 
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هـا چـارچوب مفیـدی ارائـه ( برای تلخیص رویکردهای مختلف بـرای تحلیـل داده1992) 1تریمایلر و کراب

بنـدی شـود: رویکـرد تواند درون آنهـا طبقـهرویکرد اصلی را پیشنهاد کردند که فنون تحلیل می دادند. آنها چهار

، 1392فـرد و همکـاران، ای، رویکرد ویرایش کـردن و رویکـرد غـور کـردن )دانـاییآماری، رویکرد کدنامهشبه

198.) 

هـا در ایـن دانسـت. تحلیـل داده آوری داده و تحلیل آنها را از هم جداتوان مراحل جمعدر تحلیل محتوا، نمی

سـازی ها به صـورت متنـی پیـادهپژوهش با رویکرد تحلیل تم یا محتوا انجام شده است. بدین منظور کلیه مصاحبه

با توجه بـه هـدف خـاص ایـن پـژوهش، . ها، کدگذاری آنها نیز انجام شده استشده و همزمان با گردآوری داده

، در حین مراحل تحلیـل های فرآیند انجام معامالت دولتی در ستادآسیبهای هها و مولفیعنی دست یافتن به مقوله

ها صورت پذیرفته است. همچنین بـا توجـه های بدست آمده از مصاحبهموضوع )تِم(، توصیف دقیقی از تمامی تِم

 به این موضوع که سوال این پژوهش از ابتدا مشخص اسـت و در مـورد جـواب آن نیـز یـک چـارچوب احتمـالی

گردد، از تحلیل مضمون نظری یا استقرایی اسـتفاده گردیـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، سـوال بینی میخاص پیش

گردد بلکه از ابتدا یک چارچوب احتمالی برای جواب بـه آوری شده تعیین نمیهای جمعپژوهش با توجه به داده

تحلیـل صـورت گرفتـه در ایـن پـژوهش،  ها باید گفـت کـهگیرد. در مورد سطح بررسی دادهعنوان الگو قرار می

های پنهانی اطالعات است و بنابراین تحلیل مضـمون در سـطح نهفتـه یـا تفسـیری اسـت. در روش معطوف به الیه

ها و مشـاهدات، مکتوبـات براسـاس محتـوای بیـان شـده و سـواالت تحلیل محتوا، پس از مکتوب نمودن مصاحبه

 گیرد.پژوهش مورد بررسی دقیق قرار می

 درباره یمشخص کامالً قاعده که نیا رغم به ،(2010) هاروکس و نگیک و( 2009) کالرک و براون نظر بقط

 کـرد استفاده یمناسب یراهنما اصول از آن شناخت و فیتعر جهت توانیم اما ندارد وجود مضمونتم و  شناخت

 بلکـه سـت،ین هـاداده در یجالب نکته فتنای صرفاً یمعن به هرگز مضمون شناخت ،اوالً: از عبارتند آنها از یبرخ که

 نظـرصرف دیبا ییزهایچ چه از باشد؟ یزیچ چه دنبال دیبا هاداده در کند مشخص پژوهشگر که است آن مستلزم

 لذا. است «تکرار» نیمب یحد تا و یضمن طور به «مضمون» واژه ،اًثانی کند؟ ریتفس و لیتحل را هاداده دیبا چگونه و

 نقـش آنکـه مگـر. آورد مضـمون حسـاب بـه تـوانینمـرا  شود ظاهر هاداده متن در بار یک صرفاً که را یامسئله

 ایـ دو در شدن ظاهر و مشاهده یمعن به تکرار معمول، طور به. باشد داشته هاداده یینها لیتحل در یمهم و برجسته

 تا نیمضام انیم در یپوشانهم نکهیا جودو با. باشد زیمتما گریکدی از دیبا هامضمون ،اًثالث .است متن در مورد چند

 باشد نداشته وجود مختلف نیمضام انیم یاشده فیتعر و مشخص کامالً مرز اگر اما است ریناپذاجتناب یحدود

 .(1390 گران،ید و یجعفریعابد) کرد عرضه تفسیرها و هالیتحل از یدرست درک توانینم

                                                            
1. Miller & Carbtree 
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 تـوانیمـ ،ترتیـب نیبـد. است ارتباط یمحتوا یمطالعه یبرا یاجتماع علوم در اریمع روش کی محتوا لیتحل

 هـا،لمیفـ ،(هـاتیسا وب) تارنماها ها،کتاب رینظ یانسان ارتباط لیوسا یمحتوا یمطالعه به محتوا لیتحل که گفت

: نـدکیمـ فیـتعر نیچنـ را محتـوا لیـتحل (1954) 1برلسـون. پـردازدیم نهایا رینظا و ها، مصاحبهنیقوان، هاینقاش

 از برلسـون منظـور. "اسـت امیـپ آشـکار یمحتـوا ینیع و مندنظام ،یکم حیتشر یبرا یپژوهش یفن محتوا لیتحل"

 مـورد در محتـوا لیـتحل امـا،. هـاواژه ریـنظ اسـت دایـهو ینـیع صـورت بـه کـه اسـت یزیچ آن آشکار یمحتوا

 فیـتعر کیـ( 1969) 2هالسـتی اولـه. رودیم کار به زینها و مصاحبه هامتن در نهفته یمعن ای ت،یسند ،یسندگینو

 صـورت به که هاامیپ نیمع یهایژگیو استنباط یبرا یفن عنوان به را آن و دهدیم ارائه محتوا لیتحل از ترگسترده

 لیـتحل از یبخشـ هفـت فیـتعر کیـ( 2002) 3ونـدرافین. کنـدیم فیتعر هستند صیتشخ قابل مندنظام و ینیع

 بـر مشـتمل) یمتکـ یعلمـ روش به که است یکم و کننده خالصه لیتحل کی محتوا لیتحل" :دهدیم ارائه محتوا

( ییآزمـاهیفرضـ و یریتکرارپـذ ،یریپـذمیتعمـ اعتبـار، ،ییایپا ند،یشایپ طرح کی ت،یذهن انیم به تینیع به توجه

 محدود شوند،یم رائها ای ساخته هاامیپ آن در که یبافت ای شوند سنجیده است ممکن که ییرهایمتغ انواع به و است

 یهـایژگیو وی بررس را یمتن اطالعات از یادیز ریمقاد سازدیم قادر. روش تحلیل محتوا پژوهشگر را "شودینم

 (.416، 1388)میرزایی،  دهد رد تحلیل قرارمو و ییشناسا را آنها

 محتواهـا کـه دیـنما ذاتخا یبیترت ستیبایم تکرارشونده یالگوها کشف و محتوا لیتحل انجام یبرا پژوهشگر

 یکدگـذار چهـارچوب. گرددیم ریپذامکان یکدگذار چهارچوب کی جادیا با عمل نیا و گردند یبررس قابل

 توانـدیمـ رهـایمتغ نیـا لیـتحل و اسـتخراج. است یمتک متن یمحتوا بر رگذاریتاث یرهایمتغ به خالقانه کردیرو به

 رخـداد ایـ فـرد، ،یژگـیو کیـ وجود عدم ای وجود اندازه، ی،فراوان رینظ یریگاندازه قابل یهاچهارچوب توسط

 (.417، 1388)میرزایی،  ردیگ صورت امیپ منشاء ای منبع و حضور ینحوه ،یشناسسنخ ،صخا

بایست به آنهـا پرداختـه شـود. کند که در هر تحلیل محتوا می( شش پرسش را مطرح می1980) 4کریپندروف

 این شش پرسش عبارتند از:

 شوند؟ها تحلیل میداده.کدام 1

 شوند؟.آنها چگونه تعریف می2

 شوند؟ی پژوهش گرفته میها از کدام جامعه. داده3

 شوند چه بافتی است؟ها تحلیل می. بافتی که نسبت به آن داده4

 . مرزهای تحلیل چیست؟5

                                                            
1. Berelson 

2. Ole Hoisti 

3. Neuendorf 

4. Krippendorff 
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 ها چیست؟. هدف از استنباط6

 شوند آنهایی هستند که مسائل مهمی راه اغلب ذکر میهایی کها و عبارتدر اینجا فرض بر این است که واژه

ای استفاده شده اسـت. طبـق نظـر سـایت نمایند. در این پژوهش از تحلیل محتوای رابطهدر هر ارتباط منعکس می

بایسـت هشـت مرحلـه را پشـت سـر ای مـی(، برای انجام یک تحلیل محتوای رابطه2008دانشگاه ایالتی کلورادو )

( تعیـین 3هایی برای تحلیل، ( انتخاب یک نمونه یا نمونه2( تعیین پرسش، 1ت مرحله عبارتند از: گذاشت. این هش

( کـاوش روابـط بـین 5هـا یـا الگوهـا، هـا و کدگـذاری بـرای واژه( تقلیل متن به مقوله4نوع روابط برای بررسی، 

یـا نمـودار بازنمودهـا )میرزایـی،  ( طراحـی نقشـه8های آمـاری و ( انجام تحلیل7( کدگذاری روابط، 6ها، مفهوم

1388 ،428.) 

-دیـآترا توسـط که« 1نیمضام شبکه» روش( و 1388)اهرنجانی میرزاییالگوی سه شاخگی  از پژوهش نیا در

  .است شده استفاده ،شده داده توسعه( 2001) نگیاسترل

 3دهنـدهسـازمان نیاممضـ ،(نتم یدیکل نکات و کدها) 2هیپا نیمضام مشخص، یروند براساس ن،یمضام شبکه

 اصـول رنـدهیبرگ در یعال نیمضام) 4ریفراگ نیمضام و( هیپا نیمضام صیتلخ و بیترک از آمده دست به نیمضام)

 و رسـم تارنمـا، شـبکه یهـانقشـه صـورت بـه نیمضـام نیـا سـپس. کندیم مندنظام را( کل مثابه به متن بر حاکم

 قالـب روش خـالف بـر. شـودیمـ داده نشـان آنهـا انیـم وابـطر با همراه سطح سه نیا از کی هر برجسته نیمضام

 سلسـله هرگونـه وجود تصور تا شوندیم داده نشان تارنما هیشب و یکیگراف صورت به نیمضام یهاشبکه ن،یمضام

 شـود دیتاک شبکه انیم متقابل ارتباط و یوابستگ بر و شود نیمضام یشناور باعث برود، نیب از آنها انیم در مراتب

 .(1390 گران،ید و یجعفریدعاب)

، یهـای سـازمانی در سـه مقولـه سـاختاربراساس الگوی سه شاخگی، کل مفاهیم، رویدادها و پدیـدههمچنین 

 ،(. بـه بیـان دیگـر1388اهرنجـانی، ی و تحلیل هسـتند )میرزایـیقابل بررس ای )محیطی(( و زمینهیی)محتوا یرفتار

ای ( و زمینـهیی)محتـوا ی، رفتـاریبر حسـب سـه دسـته عوامـل سـاختار توانهای سازمانی و مدیریتی را میپدیده

 .(1384بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. الزم به ذکر است این الگو از نوع الگوهای منطقی است )خنیفر، )محیطی( 

 شود. در ادامه به تشریح الگوی مذکور پرداخته می

 ط فیزیکی و غیر انسانی است کـه بـا نظـم و قاعـده ول ساختاری در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایوامع

دهد. ترتیب خاص و به هم پیوسته، چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و یا کالبد فیزیکی و مادی سازمان را تشکیل می

)عناصـر  بنابراین تمام منابع مادی، مالی، اطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی در بدنـه کلـی سـازمان جریـان دارد

                                                            
1. Thematic Network 

2. Basic Themes 

3. Organizing Themes 

4. Global Themes 
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 های حقـوق و دسـتمزد، ارزیـابی عملکـرد و قـوانین وراهبردهای سازمان، نظام از قبیل ساختار سازمانی، غیرزنده(

 گیرند.می ذیل شاخه ساختاری قرار ،مقررات

های انسـانی و روابـط انسـانی اسـت کـه هنجارهـای رفتـاری، ارتباطـات امل رفتاری )محتوایی( شامل عاملوع

 ها در واقع عامل پویایی سازمان تلقی شدهدهند. این عاملسته را تشکیل میغیررسمی و الگوهای خاص به هم پیو

-گیرد. از جمله این موارد میشوند را در بر میو هرگونه متغیرهایی که به طور مستقیم به نیروی انسانی مربوط می

مـدیران اشـاره  های شخصیتی کارکنان وفرهنگ سازمانی و ویژگی رضایت شغلی، ، روحیه کار،توان به انگیزش

 کرد.

 های محیطی برون سازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه نموده،، شرایط و عاملای یا محیطیزمینهوامل ع

(. بـه بیـان دیگـر محـیط و شـرایط 1383با سازمان رابطه متقابل دارند و از کنترل سازمان خـارج هسـتند )مقیمـی، 

 (.1387مرادی،  و )توکلی گیرداری هستند، در بر میساز عوامل رفتاری و ساختبیرونی را که سبب

 چـه رو این از و شودمی اهداف مطلوب تحقق از مانع عواملی چه شودمی مطرح سوال این شناسیآسیب در

 به پذیردمی صورت شناسیآسیب موضوع با که مطالعاتی لذا. بود خواهد ضروری امور ساماندهی برای تغییراتی

 در تواننـدمی ها. آسیب(1387 سیجانی،) باشدمی مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین لهفاص نمودن کم دنبال

 و آثـار اسـت بـدیهی (.1388 اهرنجـانی،میرزایـی) یابنـد بـروز و ظهـور خطرنـاک و بحرانی مقدماتی، سطح سه

 و سـطحی نیز تارساخ در اختالل میزان و بلندمدت و مدتمیان مدت،ترتیب کوتاه به هاآسیب نوع این پیامدهای

 بـرای مختلفـی الگوهـای(. 1394 همکـاران، و جعفرپـور) بـود خواهـد زیـاد و عمیـق و قابـل توجـه میان به کم،

  دارد. کاربرد شناسی سازمانیآسیب در بیشتر سه شاخگی الگوی لیکن، دارد وجود سازمانی هایآسیب شناسایی

 و بندیتقسیمای )محیطی( ، رفتاری )محتوایی( و زمینهعوامل ساختاری شاخة سه قالب در هاآسیب الگو، این در

« 1نیمضـام شـبکه» فراگیـر، همان مضـامین (1388اهرنجانی )مدل میرزایی لذا این سه عامل )بعد( .شوندمی مطالعه

 هستند.( 2001) نگیاسترل-دیآترا

 هامصاحبه ندیفرا. ختندپردا خود تجارب و رخدادها ها،شاخص حیتشر به سواالت، به پاسخ در دهندگانپاسخ

 و دانـش تجربـه، بـر یمبتنـ خـود اظهـارنظر بـر عـالوه یمـوارد در شوندهمصاحبه افراد که بود موضوع نیا انگریب

-تم ییشناسا منظور به .دادندیم ارجاع گذشته یعملکرد یهاگزارش متون به را خود نظرات گاهاً خود، کردیرو

 مکمـل عنـوان بـه آنهـا کـه یمسـتندات همراه به خبرگان با شده انجام یهامصاحبه نخست مرحله در ن،یمضامها و 

 یهـادگاهید و جمالت لیتحل از سپس .دیگرد یسازادهیپ قیدق طور به پژوهشگر توسط کردند،یم هیارا مصاحبه

                                                            
1. Thematic Network 
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-مصـاحبه دیـتأک مـورد و مشـترک یکـدها بعـد، مرحلـه در. دیـگرد اسـتخراج هیـاول یکدها شوندگان،مصاحبه

 .شدند مشخص آنها منبع همراه به یینها یکدها عنوان به شوندگان

 پرسـش، مـورد یمحورها خصوص در دیگرد درخواست کنندگانمشارکت از هامصاحبه در نکهیا به توجه با

 زیـن یمتعدد موارد در که دیگرد استخراج شواهد و قیمصاد از یستیل اساس نیا بر ند،ینما هیارا شواهد و قیمصاد

 شـواهد و قیمصـاد از یسـتیل بـود الزم مرحلـه نیـا در لـذا. بـود شـده هیارا یمتفاوت اتیادب با صرفاً و بودند مشابه

 یبررسـ مضـمون کیـ عنـوان تحـت بتـوان را متفاوت اتیادب با مختلف یهاهیگو که یاگونه به. گردد استخراج

 میمفـاه به ها،مصاحبه شده هادیپ متون مکرر یهایبررس از پس پژوهشگر که شد متوقف یزمان کدها لیتحل. کرد

 یعبـارت بـه. دیـنگرد حاصـل یگـرید مـرتبط و دیـجد اطالعـات هـا،مصاحبه متن از و نکرد دایپ دست یمعنادار

 .دیرس اشباع مرز به شوندگانمصاحبه توسط شده هیارا شواهد و قیمصاد

 یبررسـ آنهـا یارتبـاط یهـاالگو و اسـتخراج هیـاول یکـدها ن،یتـدو هـامقوله ریز و یاصل یهامقوله ادامه در

 قـرار مجـدد ینیبـازب مـورد هـامصـاحبه شده ادهیپ متن م،یمفاه ینامگذار ندیفرا یط از پس اول مرحله در. دیگرد

 به هیاول یفیک یهاداده مجموعه مکرر یهایبررس براساس. دیگرد ییشناسا هیپا نیمضام مندنظام طور به و گرفت

 بـه شـواهد و قیمصـاد نیبـ یمفهـوم و ییمعنـا ارتباط براساس کدها مرحله نیا در. افتی کاهش یکمتر نیمضام

 پژوهشـگر، توسـط مکـرر ینیبـازب از پـس و آنها نیب رابطه یبررس و مطالعه با و خبرگان با مصاحبه از آمده دست

 .دیگرد استخراج هیپا نیمضام و گرفته قرار گروه کی در مشابه شواهد و قیمصاد

 سـاختار و یبنـددسـته چگونـهیه یدارا کـه دیـگرد استخراج هیپا نیمضام یتعداد فاًصر اول مرحله یانتها در

 و آنهـا نیبـ یمفهـوم و ییمعنـا ارتبـاط اسـاس براسـاس شـده استخراج هیپا نیمضام مرحله نیا در. نبود یمشخص

 و انگریب که یمیمفاه با هادسته نیا. شدند یبندطبقه و یبنددسته پژوهشگر، یکارشناس اتیتجرب و دانش براساس

 بـه. باشـندیمـ تـم لیـتحل در دهنـدهسـازمان نیمضـام انگریب میمفاه نیا. دیگرد ینامگذار باشند آنها همه نشانگر

دهنـده سـپس، مضـامین سـازمان .کـرد یبنـددسـته تـریکلـ مفهـوم کیـ قالب در توانیم را هیپا نیمضام یعبارت

 فراگیر مشخص شدند. بندی شد و مضامینبندی و طبقهشناسایی شده، دسته

 هـای آمـاری، از جملـهآوری شـده از طریـق پرسشـنامه، از انـواع شـاخصهای جمعهمچنین برای تحلیل داده

های فراوانی و نمودارهـا، فراوانی و درصدفراوانی، انواع جداول و نمودارها استفاده شده است. با استفاده از جدول

هـای کلمـوگروف و یرهـای تحقیـق انجـام شـد. از آزمـونهـای دموگرافیـک و وضـعیت متغتوصیفی از شاخص

اسمیرنوف برای بررسی نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـای پـژوهش، آزمـون آلفـای کرونبـاخ بـرای بررسـی پایـایی 

تحلیـل عـاملی تاییـدی و مـدل معـادالت گیـری، و بارتلت برای بررسـی کفایـت نمونـه KMOپرسشنامه، آزمون 

 ستفاده شده است.ا هاساختاری برای تحلیل داده
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 مــدل معــادالت ســاختاری، یــک تکنیــک تحلیــل چنــدمتغیره بســیار کلــی و نیرومنــد از خــانواده رگرســیون

هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و چندمتغیری است و یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه

های علّـی را بـا دسـتگاه معادلـه ی بین متغیرها، مدلهایی درباره وجود روابط علّپنهان است؛ همچنین برپایه فرضیه

آزماید و برآورد روابط علّی میان کند و روابط نظری بین شرایط ساختاری معین و مفروض را میخطی آزمون می

 سازد. پذیر میگیری شده )مشاهده شده( را امکانمتغیرهای مکنون )پنهان( و نیز روابط میان متغیرهای اندازه

گیری، که در آن متغیرهای پنهان پیشنهاد و از طریق . مدل اندازه1دله ساختاری شامل دو مرحله است: مدل معا

. مدل ساختاری، کـه در آن متغیرهـای پنهـان و مشـاهده شـده از 2شود و ( آزمون میCFAتحلیل عاملی تاییدی )

ری باید صادق بـوده یـا حـداقل بـه های مدل معادله ساختاشوند. همچنین مفروضیک راه منطقی با هم مرتبط می

های مدل معادله ساختاری عبارتنـد از گونه تقریب برقرار باشد، تا نسبت به نتایج آن اطمینان حاصل شود. مفروض

آل آن است که توزیـع ها، کجی و کشیدگی شدید نداشته باشند؛ ایدهاینکه حجم گروه نمونه مناسب باشد و داده

 (.11، 1393د )هومن، متغیرها تقریباً نرمال باش

 

 جمع بندی فصل -7-3

معرفی نمودیم. پس از آن روش اجرایی پژوهش را در این فصل ما روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش 

شرح داده شد بدین صورت که پژوهش با ارائه سوال پژوهش آغاز شده و بـا رویکـرد تحلیـل تـم یـا محتوا،کلیـه 

ها، کدگذاری آنها نیـز انجـام شـده اسـت، سازی شده و همزمان با گردآوری دادهها به صورت متنی پیادهمصاحبه

مرور شده و کدگذاری آنها نیز انجام شده است. در بخش بعـدی  سیستماتیک، به صورت مبانی پژوهشهمچنین 

و گیـری، غیراحتمـالی وغیرتصـادفی، اختیـاری نمونـهو گیری تحقیق را ذکـر کـردیم جامعه آماری و روش نمونه

 ورظـنفـر بـه من 16برفی تا رسیدن به نقطـه اشـباع  یعنـیهدفمند بوده و جهت مصاحبه با خبرگان از تکنیک گلوله

 ،حساسـیت نظـری ،استفاده گردید. در بخش روایی و پایایی نیز رعایت اصل بـی طرفـی دانش اطالعات یا کسب

لف جمع آوری داده ها و روش جمـع آوری داده ، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه، ابزارهای مخت ،معیار مقبولیت

 .اندها مورد رعایت قرار گرفتهها، روش تجزیه و تحلیل داده
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 مقدمه -1-4

)سـتاد(  ولتشناسی فرآیند انجام معامالت دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دآسیبهدف این پژوهش، 

 ای، که در جهـتباشد. برای گردآوری اطالعات از دو شیوه استفاده شده است، مطالعات آرشیوی و کتابخانهمی

های مربوطه و نیـز ها، کتابای، مقالهگردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع کتابخانه

هـا و اطالعـات آوری دادههای میدانی که به منظـور جمـعژوهشاستفاده شده است و پ 1از شبکه جهانی اطالعات

 ساختاریافته استفاده گردیده است. برای تحلیل از روش مصاحبه نیمه

نفـر از  15سـاخته اسـتفاده شـده اسـت. بـدین صـورت کـه بـا همچنین برای تست الگو از پرسشنامه پژوهشـگر

دقیقه انجام  90در رو، عمیق و نیمه ساختاریافته در حدود هایی رو در ارتباط با موضوع پژوهش، مصاحبه خبرگان

هـای ارائـه شـده در ایـن بخـش برفی اسـتفاده شـد. یافتـهگیری نظری و گلولهگیری از روش نمونهشد. برای نمونه

طور که در فصل سوم بیان شد، در این پـژوهش از روش کیفـی و براساس سواالت پژوهش ارائه شده است. همان

و برای تست الگو از روش کمی استفاده شده است.  (1388اهرنجانی )و الگوی سه شاخگی میرزایی واتحلیل محت

بندی شده اسـت. های انجام شده، کدگذاری شده و با استفاده از چارچوب پیشنهادی پژوهش، دستهنتایج مصاحبه

انـد، را مـورد بررسـی قـرار داده ر ستادهای فرآیند انجام معامالت دولتی دآسیبها، اکثر با توجه به اینکه مصاحبه

-در ادامه برای هر یک از اجزای چارچوب پیشنهادی، نمونه کدگذاری اولیه، ارائه شده است. سپس مفاهیم دسته

هـا ارائـه شـده اسـت. سـپس بـرای تسـت الگـو، از ها از میان دادهها و مقولهگیری مولفهبندی شده و فرآیند شکل

 ی استفاده شده است.مدلسازی معادالت ساختار

 

 شناسی پژوهشتوصیف اطالعات جمعیت -2-4

 .باشدشوندگان به شرح جدول زیر میشناختی مصاحبهمشخصات جمعیت

 
 شوندگانشناختی مصاحبهمشخصات جمعیت: 1-4جدول 

)نقش کارير  در ستاد( مسئولیت ردیف  سايقم خدمت تحصی  میزا   سايقم فعالیت در سامانم 

یص )معا   مدیرکال(مقام توخ 1 سال 3يیوتر ام   سال 21 کارشناسی ارشد   

سال 4يیوتر ام  مقام توخیص )معا   مدیرکال( 2 سال 30 کارشناسی ارشد   

سال 3يیوتر ام  مقام توخیص )معا   مدیرکال( 3 سال 26 کارشناسی ارشد   

                                                            
1. Internet 
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)نقش کارير  در ستاد( مسئولیت ردیف  سايقم خدمت تحصی  میزا   سايقم فعالیت در سامانم 

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 4 سال 29 دکتر    

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 5 ارشدکارشناسی   سال 21   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 6 سال 22 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 7 سال 33 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 8 سال 25 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 9 سال 20 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  ذیحساب 10 سال 21 کارشناسی ارشد   

سال 5وتر ام يی ذیحساب 11 سال 14 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 12 سال 20 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 13 سال 17 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 14 سال 19 کارشناسی ارشد   

سال 5يیوتر ام  کارپردام 15 سال 14 کارشناسی ارشد   

 

 

 ی پژوهشهای کیفتحلیل داده -3-4

شناسـی فرآینـد انجـام معـامالت دولتـی در سـامانه تـدارکات آسـیب، پـژوهش نیـا هـدف نکـهیا بـه توجـه با

و الگـوی سـه  محتـوا لیـتحل بـر یمبتنـایـن الگـو  تا گرددیم تالش بخش نیا در لذا ،باشدیم الکترونیکی دولت

 بـا ذشـته مـرور سیسـتماتیک شـده وهـای گپژوهش اساس نیبرا. شود یطراح (1388اهرنجانی )شاخگی میرزایی

 در شـده اشـاره شـواهد و قیمصاد سپس. دیگرد انجامو نیمه ساختاریافته  قیعم مصاحبهموضوع پژوهش  خبرگان

 در شـده اشـاره شـواهد و قیمصـاد یفراوانـ زانیم ادامه در. شد یکدگذار و ییشناساو پیشینه پژوهش  هامصاحبه

 تعـداداز سوی خبرگـان  شده اشاره شواهد و قیمصاد نکهیا به توجه با. استشده  یبررس هامصاحبهها و متن هیکل

 مفهـوم، بـودن کیـنزد و ییهمسـو زانیـم و یکارشناسـ لیتحل براساس قیمصاد نیا لذا ،دوشیم شامل را یادیز

 ایـ دهنـدهسـازمان نیمضـام انگریـب کـه شـدند ینامگـذار تریکل یعبارت با میمفاه نیاگردیده و سپس  یبنددسته

 زانیـم و یکارشناسـ لیـتحل براسـاس زیـن دهنـدهسـازمان نیمضـام ایـ هاقولهم نیا یبعد مرحله در. هستند هاقولهم

الگـوی سـه  در ابعـاد ایـ ریـفراگ نیمضـام انگریب میمفاه نیا. دندیگرد یبنددسته مفهوم، بودن کینزد و ییهمسو

 .باشندیم  (1388اهرنجانی )شاخگی میرزایی
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 کنـدیمـ انیـب( 1989) 1زنهـارتیا. گـردد مصاحبه خبرگان از تعداد چه با نکهیا است مهم رحلهم نیا در آنچه

 یبـرا مـورد 10 تـا 4 نیبـ تعـداد یولـ کنـدیم کمک هاداده حجم و یدگیچیپ به مصاحبه مورد 10 از شیب تعداد

 و رفـتیمـ شیپـ تکـرار سمت به هامصاحبه روند نکهیا به توجه با اساس، نیا بر. باشدیم مناسب معموالً مصاحبه

 در هـامصـاحبه بنـابراین ؛بـود دهیرسـ اشـباع مـرز بـه هـاداده یعبارت به و کردینم فراهم محقق یبرا یدیجد داده

 .دیگرد انجام آن بر یمبتن هالیتحل و متوقف مین موردپانزده

 

 های کیفیکدگذاری داده -1 -3-4

 و هـامقولـه ،هـامشخصـه کشف یبرا( 2001) نگیرلیاست-دیآترا توسط که است مندنظام یاهیرو ،یکدگذار

مـدل  تـا ابدییم توسعه ینظر الگوی ،یکدگذار نیا براساس ،پژوهش نیا در. است شده داده توسعه هاداده ابعاد

 یبـرا. کنـد نیـیتب و حیتشـر را شناسی فرآیند انجام معامالت دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتآسیب

 .است شده تحلیل خبرگان با شده انجام یهامصاحبه از مستخرج یکدها ی،نظر مدل یتوسعه

 همـراه بـه خبرگـان بـا شـده انجـام یهـامصـاحبه نخسـت مرحلـه در ،پایه )مفهـوم( نیمضام ییشناسا منظور به

. دیـدگر یسـازادهیـپ قیـدق طـور بـه پژوهشـگر توسط کردند،یم هیارا مصاحبه مکمل عنوان به آنها که یمستندات

 هیـاول یکـدها ،هـای پیشـینو همچنـین از مـتن پـژوهش شوندگانمصاحبه یهادگاهید و جمالت تحلیل از سپس

 یینهـا یکـدها عنـوان بـه شـوندگانمصـاحبه تأکیـد مـورد و مشـترک یکـدها بعـد، مرحله در. دیگرد استخراج

 .شدند مشخص

 پرسـش، مـورد یمحورهـا خصـوص در شـد درخواسـت کنندگانمشارکت از هامصاحبه در نکهیا به توجه با

 زیـن یمتعدد موارد در که دیگرد استخراج شواهد و قیمصاد از یستیل اساس نیا بر ند،ینما هیارا شواهد و قیمصاد

 شـواهد و قیمصـاد از یسـتیل بـود الزم مرحلـه نیـا در لـذا. بـود شـده هیارا یمتفاوت اتیادب با صرفاً و بودند مشابه

 یبررسـ مضـمون کیـ عنـوان تحـت بتـوان را متفاوت اتیادب با مختلف یهاهیگو که یاگونه به. گردد استخراج

 میمفـاه به ها،مصاحبه شده ادهیپ متون مکرر یهایبررس از پس پژوهشگر که شد متوقف یزمان کدها لیتحل. کرد

 یعبـارت بـه. دیـنگرد حاصـل یگـرید مـرتبط و دیـجد اطالعـات هـا،مصاحبه متن از و نکرد دایپ دست یمعنادار

 .دیرس اشباع مرز به شوندگانمصاحبه توسط شده هیارا شواهد و قیمصاد

 یبررسـ آنهـا یارتبـاط یالگوهـا و اسـتخراج هیـاول یکـدها ن،یتـدو هـامقوله ریز و یاصل یهامقوله ادامه در

 قـرار مجـدد ینیبـازب مـورد هـامصـاحبه شده ادهیپ متن م،یمفاه ینامگذار ندیفرا یط از پس اول مرحله در. دیگرد

 به هیاول یفیک یهاداده مجموعه مکرر یهایبررس براساس. دیگرد ییشناسا هیپا نیمضام مندنظام طور به و گرفت

                                                            
1. Eisenhardt 
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 بـه شـواهد و قیمصـاد نیبـ یمفهـوم و ییمعنـا ارتباط براساس کدها مرحله نیا در. افتی کاهش یکمتر نیمضام

 پژوهشـگر، توسـط مکـرر ینیبـازب از پـس و آنها نیب ابطهر یبررس و مطالعه با و خبرگان با مصاحبه از آمده دست

 .دیگرد استخراج هیپا نیمضام و گرفته قرار گروه کی در مشابه شواهد و قیمصاد

 
 دهنده )مقوله(  کدهای مربوط به مضامین پایه )مفهوم( و مضامین سازمان: 2-4جدول 

مضمون سازمان 

 دهنده )مقوله(
 مصاحبه )مفهوم( مضمون پایه

سیستم  نقص

ارزیابی عملکرد 

 و نظارت موثر

 I10, I16 عدم ارزیابی مستمر سامانه به طور مستقل و برخط

 I2 نگاری و برگزاری جلساتبازخورد عملکرد سامانه صرفاً از طریق نامه

 I2, I6 نیاز به انجام  ارزیابی توسط خود سامانه

 I4, I5 گذشته و حال هایعدم کاربرد و استفاده از نتایج ارزیابی و نظارت

 I1, I3, I4, I5 کرد از طریق سامانهعدم نظارت بر نحوه هزینه

عدم اطمینان از انجام همان معامله و مصرف وجوه در همان معامله با 

 مشخصات ارائه شده
I1, I2, I3, I6, 

I7 

های ضروری و ها به صورت شکلی و عدم امکان کنترلانجام کنترل

 ماهیتی
I6, I15 

 ,I1, I2, I4, I5 های کنترلی و نظارتی کشورعدم اتصال اثربخش ستاد با سایر سامانه

I13, I14, I15 

کم توجهی به 

صَرف و صالح 

 کشور

 I2, I4 کرد آندریافت کارمزد نسبتاً زیاد و عدم نظارت بر نحوه هزینه

 I9, I13 اختصاص بودجه کم برای ارتقاء و نظارت بر سامانه

سبت به این که آیا انجام معامالت از طریق سامانه ستاد موجب ابهام، ن

 کاهش خریدها و مناقصات غیر ضرور شده است
I6, I7, I8, I14, 

I15 

 I1, I4, I9, I12 ها و نه ضرورت آنها براساس اعالم دستگاهتعیین بودجه دستگاه

 I4, I13 عدم امکان کنترل کیفیت کاالها قبل از خرید

 ,I9, I14, I15 ی خارجی به جای کاالی ایرانیفروش کاال

I16 

 I4, I7, I8, I16 امکان حضور و ثبت  اشخاص فاقد مجوز و صالحیت در سامانه

 I3, I7, I8, I14 اندرکارانتمام دست یمعامالت برا ندیشفاف نبودن فرآکامل نبودن  
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مضمون سازمان 

 دهنده )مقوله(
 مصاحبه )مفهوم( مضمون پایه

 I2, I4, I9 احتمال افشای اطالعات تجاری کاربران فرآیندهای سامانه

 I9, I10, I16 ها و فروشندگاناختالل در فضای رقابت بین بنگاه

ها برای یک معامله به عدم امکان نمایش تمام پیشنهادها و درخواست

 عموم
I1, I5, I14 

نبود مکانیزم مناسب در موارد انصراف فروشنده بعد از تایید کاال یا 

 خدمت
I8, I12, I13 

 I7, I11, I16 ثار معامالت در سامانهمشخص نبودن نحوه تبیین آ

عدم اطالع رسانی مطلوب مناقصات بزرگ در سامانه برای اطالع 

 عموم
I1, I7, I11, I12 

 I4, I6, I13, I16 پیچیده بودن نحوه انجام معامالت کوچک و متوسط

 I6,I15 محدود شدن حق انتخاب کاالی مورد نیاز

 I7, I9, I11, I13 طوالنی شدن فرآیند انجام معامالت

 I2, I10, I12 کنندگیری میمحدودیت اشخاصی که برای خرید تصمیم

تناقضات موجود 

در قوانین و 

 مقررات مرتبط

وجود قوانین و مقررات متعدد در حوزه معامالت دولتی و تناقض آنها 

 با یکدیگر
I1, I7, I8, I11, 

I12 

 I4, I5 الزام به انتشار مناقصات در روزنامه

ای که هنوز کامل الزام به انجام تمام مراحل معامالت از طریق سامانه

 نیست
I3, I9, I12 

ممنوعیت خرید کاالی خارجی در صورتی که فقط نمونه خارجی 

 موجود باشد
I3, I14, I16 

 I5, I15 خالءهای قانونی در مورد انجام معامالت کوچک و خرد

 I2, I7, I11 ورس کاالانجام پذیر نبودن خرید از طریق  ب

 I1, I2, I4, I9 ابهام در قوانین و مقررات مربوط به تخلفات در انجام معامالت

 I3, I9, I12 ابهام در قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی و کنترل معامالت

 ,I1, I2, I9, I11 تبانی بین مامور خرید، مقام تشخیص و ذیحسابریزی فساد برنامه

I12, I15, I16 
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مضمون سازمان 

 دهنده )مقوله(
 مصاحبه )مفهوم( مضمون پایه

 تبانی بین مامور خرید و فروشنده شده
I1, I2, I3, I5, 

I9, I12, I15, 

I16 
 I3, I5, I9 های پیشنهادی در سامانه به رقبای فروشندهاعالم قیمت

استفاده از اطالعات و نقاط ضعف سامانه در جهت مقاصد منفعت 

 طلبانه شخصی
I8, I13 

 I8, I10, 15 ت متقلبانهسوءاستفاده از سامانه برای انجام معامال

 خرد کردن نصاب معامالت دولتی و خارج کردن آن از بستر سامانه
I1, I2, I4, I6, 

I9, I10, I15, 

I16 
 I5, I13 دسترسی مقامات غیر مجاز به اطالعات محرمانه

انگاری و سهل

خسارت زدن 

 غیرعمد به دولت

 I6, I11 های مناقصه و مزایدهعدم حضور ذیحساب در کمیسیون

 I1, I3, I9 عدم تمایل مجریان به اجرای تکالیف قانونی

 I4, I7, I10 اعتماد به بستر الکترونیکی و عدم بررسی و پیگیری معامالت

 I2, I6, I16 عدم جلوگیری از انجام معامالت غیرضرور

نداشتن آگاهی مامور خرید و مقام تشخیص نسبت به اصالت کاال و 

 نوع معامله
I10, I11, I15 

 I1, I4, I11 افزایش قیمت ارائه کاال و خدمات از طریق سامانه

شرایط عوامل و 

سیاسی و امنیتی 

 کشور

های نظارتی و حاکمیتی به عدم دسترسی و اتصال برخی از دستگاه

 سامانه
I7, I8, I13 

 I4, I13, I16 مالحظات امنیت ملی در برخی خریدها و مناقصات

 I2, I10 سیاسی دولت در معامالت دولتیمداخله مالحظات 

 I1, I6, I9 های مختلف مجری و ناظرنبود هماهنگی الزم و کافی بین دستگاه

شرایط عوامل و 

اجتماعی و 

 فرهنگی کشور

 I2, I11, I12 زنی در معامالت تجاریفرهنگ چانه

 I1, I13, I14 عدم تمایل عمومی به شفاف کردن رویدادهای مالی

 I11, I14, I15 کردن نسبت به اجرای نظام مدرن معامالت مقاومت

 I7, I9پایین بودن سطح عمومی دانش و توانایی استفاده از ابزارهای ارتباطی 
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مضمون سازمان 

 دهنده )مقوله(
 مصاحبه )مفهوم( مضمون پایه

 آوریو فن

شرایط عوامل و 

-، فناقتصادی

 آوری و

بوروکراسی 

 کشور

 I1, I3, I8, I11 کننده کاال و خدماتهای اقتصادی وکمبود تامینتحریم

 I6, I8, I16 ینه بودن اجرای سنتی امورنهاد

 I1, I4, I5 مقاومت در برابر مدرنیزاسیون اداری

 ,I2, I3, I6, I9 های اجراییای و غیرمتخصص دستگاهحرفهکارکنان غیر

I11, I14 
 I3, I4 تورم اقتصادی و اختالل در انجام معامالت

 ,I1, I2, I4, I8 آوریهای ارتباطی و فنضعف زیرساخت

I11, I12  
 I5, I 13, I14 نویسی و هوشمندسازیضعف در برنامه

 

 

 سـاختار و یبنـددسـته گونـهچیهـ یدارا کـه دیگرد استخراج هیپا نیمضام یتعداد صرفاً اول مرحله یانتها در

 شـده انجـام یهـامصـاحبه براساس نیمضام یکدگذار د،یگرد حیتشر سوم فصل در که طورهمان .نبود یمشخص

. شـودیمـ هیـارا آن جینتـا صـرفاً و گرددینم حیتشر مجدد موضوع، تکرار از یریجلوگ منظور به که دیگرد ااجر

 و قیمصاد نیب یمفهوم و ییمعنا ارتباط براساس دوم، مرحله در د،یگرد انیب هاداده لیتحل روش در که طورهمان

 یهـاینیبـازب از پـس. دیـگرد ییشناسـا «هیـاپ نیمضـام» ها،مصاحبه در کنندگانمشارکت توسط شده هئارا شواهد

 گرفته قرار گروه کی در مشابه نیمضام آنها، نیب رابطه قیعم یبررس و مطالعه با شده، ییشناسا هیپا نیمضام مکرر

 یمحور و یاصل میمفاه گرفتن نظر در با زین سوم مرحله در. دیگرد استخراج «هایا مقوله دهندهسازمان نیمضام» و

لگوی سه مبتنی بر ا «یا ابعاد ریفراگ نیمضام» ،ه مبانی نظری تحقیقمطالع و شده یبررس یاستانداردها در شده هیارا

 .دیگرد استخراج ای )محیطی(( و زمینهیی)محتوا ی، رفتاریساختار بعددر سه ( 1388اهرنجانی )میرزایی شاخگی

 

 ر )ابعاد(دهنده )مقوله( مرتبط با مضامین فراگیمضامین سازمان: 3-4جدول 

 دهنده )مقوله(مضمون سازمان مضمون فراگیر )ابعاد(

 بعد ساختاری
 نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثر

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور
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 دهنده )مقوله(مضمون سازمان مضمون فراگیر )ابعاد(

 کامل نبودن فرآیندهای سامانه

 تناقضات موجود در قوانین و مقررات مربوط

 رفتاری )محتوایی(بعد 
 ریزی شدهفساد برنامه

 و خسارت زدن غیرعمد به دولتانگاری سهل

 ای )محیطی(بعد زمینه

 شرایط سیاسی و امنیتی کشورعوامل و 

 شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورعوامل و 

 بوروکراسی کشور آوری و، فنشرایط اقتصادیعوامل و 

 

 

 ریفراگ نیمضامابعاد یا  حیتشر -2 -3-4

 مـوارد ،شوندگانو مصاحبه انپژوهشگر نظرات براساس وینه پژوهش پیش مشترک نقاط بر یمبتن بخش نیا در

شناسـی فرآینـد انجـام معـامالت دولتـی در سـامانه تـدارکات الگـوی آسـیبیا ابعاد  ریفراگ نیمضام عنوان به ریز

 و در قالب نمودار زیر ارائه شده است. حیتشر ادامه در کهمشخص شدند  الکترونیکی دولت

 

 :بعد ساختاری

 که چارچوب، ونه که بیان شد عوامل ساختاری در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی استهمانگ

دهد. بنابراین تمام منابع مـادی، مـالی، را تشکیل می افزاری سامانهافزاری و سختقالب، پوسته، بدنه و یا کالبد نرم

 ، راهبردهـا،)عناصر غیرزنده( از قبیل سـاختارند دهاطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی سامانه ستاد را تشکیل می

مقوله به شـرح  4 های ساختاری دارایآسیب گیرند.ساختاری قرار میدر بعد ارزیابی عملکرد و قوانین و مقررات 

 زیر است:

 نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثر -1

 ودنـد کـه ارزیـابی عملکـرد در خصـوصنمدهندگان به این نکتـه اذعـان مـیهای انجام شده پاسخدر مصاحبه

رسـد ارزیـابی گردد و به نظـر مـیمی سامانه ستاد به طور عمده به میزان  استفاده دستگاه یا سازمان از این سامانه بر

های اجرایـی در نامه ارزیابی دستگاهچند شیوه در این راستا هر عملکرد خود سامانه چندان مورد توجه نبوده است.

از سـوی مرکـز توسـعه تجـارت  1398ری سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت در آبـان مـاه شاخص به کـارگی

های اجرایی از سامانه ستاد بوده اسـت. از لیکن تاکید آن بر استفاده بیشتر دستگاه ،الکترونیک ابالغ گردیده است
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ران در سـامانه کـاب یهـادرخواسـت یریـگیمکـان ثبـت و پطی بخشنامه وزارت صـمت ا 4/4/99 طرفی در تاریخ

ولی به نظر هنوز راه زیادی تا برقراری سیستم ارزیـابی عملکـرد مـوثر  ،دیدولت فراهم گرد یکیتدارکات الکترون

تـوان ها عنوان میشد که کنترل در سامانه به صـورت شـکلی اسـت و نمـیدر مصاحبه خود سامانه باقی مانده است.

بررسـی مجـوز فعالیـت و صـالحیت اشـخاص از طریـق د. مثالً ها را بررسی و کنترل کرواقعیت و مفاد درخواست

آزمایی و کنترل کاالها و خدمات پیشنهادی از طریق سـامانه ه شده است که راستیتیا گف پذیر نیست.سامانه امکان

 ناپذیر است.دشوار و حتی امکان

 وز تخلف یا نارسایی در فرآیندتواند به شناخت مشکالت و بهبود مستمر آن انجامیده و از برارزیابی سامانه می

های دولتی از طریق این سـامانه رد بودجه دستگاهکهزینهمعامالت دولتی جلوگیری کند. همچنین نظارت بر نحوه 

 به آن اشاره میشد. موضوع مهمی است که مکرراً

 

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور -2

مـأمور  ایـناقصات در معامالت کوچک، کـارپرداز م یقانون برگزار 11و ب  ماده  الفچند به موجب بند  هر

صرفه  تیو با رعا دینما قیآنها تحق یخدمت( درباره بها و )کاال معامله موضوع فیبا توجه به کم و ک دیبا دیخر

ممکـن  یبهـا نیبه کمتر تیفیک نیخود، معامله را با تأم تیولئو مس صیاخذ فاکتور مشخص و به تشخ و و صالح

بـا توجـه بـه کـم و  دیـبا دیـمأمور خر ایدر معامالت متوسط، کارپرداز  جب بند ب ماده مذکورو به موانجام دهد

حـداقل سـه  اخذ صرفه و صالح و تیو با رعا دینما قیآن تحق یخدمت( درباره بها و )کاال معامله موضوع فیک

 ایـ یول واحـد تـدارکاتئمس دییمورد تأ آمده به دست ینظر، چنانچه بها مورد تیفیک نیبا تأم ،یفقره استعالم کتب

اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچـه اخـذ سـه فقـره اسـتعالم  ایقرارداد  عقد باشد، معامله را با یول همتراز وئمقام مس

لـیکن  .شـودیم تیـبه تعـداد موجـود کفا ،یول همتراز وئمقام مس ای یول تدارکاتئمس دییبا تأ باشدن ممکن یکتب

استفاده از سامانه ستاد موجب شده در بسیاری مواقـع صـرف و صـالح  ،وندگانشبرخی مصاحبهاساس اظهارات بر

دولت رعایت نشود. چرا که تحقیق و نظارت بر کم و کیف کاال از طریق سامانه ستاد بسیار سخت و ناممکن شده 

شـکل  است. حتی تبانی در مواردی بیشتر هم شده است چرا که تخلفات در پوشش انجام معاملـه از طریـق سـامانه

 ن و تایید شده به خود گرفته است.مطمئ

کارمزد بایدسامانه  نیاز دولت به ا یهرگونه وجه افتیپروژه و قبل از در یبرنده مناقصه، قبل از اجرااز سوی 

 (صـنعت، معـدن و تجـارتوزارت  20/9/1395-37590/95/370دسـتورالعمل شـماره )به موجب  دیپرداخت نما

معـامالت بـزرگ تـا  یدرصد معامله، برا میمعامالت کوچک و متوسط، ن یمزدها براکار نیا هیابالغ نیبراساس ا

معـامالت بـزرگ  ینصاب متوسط حداکثر دو دهم درصد و بـرا ادپنج برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به ماز
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از هـر  دهم درصد کیاز پنج برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معامالت متوسط  شیب

حـالی کـه  شـود. درمـی قابل توجهیکه با توجه به مجموع کارمزدهای پرداختی مبلغ است.  دهیگرد نییمعامله تع

بـه عنـوان  تواند بخش مهمی از اشـکاالت را بـر طـرف کـرد.اگر این بودجه صرف بهبود مستمر سامانه گردد می

آن را  به عنـوان  کنندگان در شرح کاال،تامین یکی از مواردی که مطرح شده است این است که در مواقعی نمونه

 کنند لیکن در واقع کاال خارجی است.کاالی داخلی معرفی می

ای از های غیر ضروری که بخش عمدهشود این است که بسیاری از خریدیکی دیگر از مواردی که مطرح می

 ممکن اسـت شـفاف پذیر است که اتفاقاًجاماز طریق سامانه ستاد نیز انگیرد های دولتی را در بر میگاهبودجه دست

 ایـکـه آ نیـنسبت به ا از طرفی  سازی کمکی به کنترل مخارج غیر ضروری نکرده است.شفافولی این  هم باشد

ضرور ریها و مناقصات غدیکاهش خرکمک به بودجه دولت از طریق سامانه ستاد موجب  قیانجام معامالت از طر

 جود دارد.یا نه همچنان ابهام و شده است

 

   های سامانهفرآیندکامل نبودن  -3

نکـرده دولتـی سـازی معـامالت ستاد کمک چندانی بـه تسـهیل و شـفافسامانه  ،شوندگانبنا به اظهار مصاحبه

ای شـود چـارهشـیمان مـیای که بعد از پذیرش درخواست از ارائـه خـدمت یـا کـاال پکنندهبرای تامین مثالً است.

که کاالها بسیار متنـوع هسـتند  از آنجائییا مثالً تکرار گردد.  تمام مراحل قبلی باید مجدداًاست و اندیشیده نشده 

 وجود داشته باشـد ضـمن در اندمعدود که در سامانه بارگذاری شدهحق انتخاب یک یا چند کاالهای  اینکه صرفاً

ص در مورد معامالت کوچک ها خواهد بود. به خصواستفادهنظر نگرفتن صرفه و صالح کشور موجب انواع سوء

دولت و سایر مراجـع از جملـه های ک شدن این سامانه به سایر سامانهدهد و لیناشکاالت زیادی رخ میو متوسط 

 های مهم است.دغدغه

ضـایعاتی و روزمـره از طریـق سـامانه فـروش جزئـی ماننـد فـروش اقـالم  شوندگان،بنا به اظهار برخی مصاحبه

در موارد زیـادی نیـز قیمـت کـاال یـا خـدمت )بـه خصـوص در  دهد.کار را افزایش میست و حجم پذیر نیامکان

شود. ولی در سامانه باید قبل از انجام خـدمت قیمـت را مشـخص کـرد ث تعمیرات( بعد از انجام مشخص میمباح

 ممکن است.م چنین معامالتی دشوار و حتی غیرکه به این ترتیب انجا

ای که مرحله هر هنده خدمت کارمزد پرداخت کرده باشد و موضوع خرید )دراگر فروشنده یا ارائه دهمچنین 

شوندگان در مـواردی مصاحبه پذیر نیست.نماید که امکاند درخواست وجوه پرداخت شده را میباشد( منتفی شو

در مـواردی  اند. به این معنی که مـثالًرا به عنوان نقص سامانه  عنوان نموده معامالت همه ابعاد کامل تیشفاف عدم

استفاده کننده و سایر مواردی که ذینفعان را از کلیه شرایط معامله  شود دالیل درخواستکه کاالیی خریداری می

نشـده اسـت. بـه  بینـیپـیشمعامله بـه عمـوم  کی یها براو درخواست شنهاداتیتمام پ شیامکان نما آگاه کند یا 
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یکی  تواند تا حدود زیادی از تخلفات جلوگیری کند.امالت میبر معشفافیت کامل و نظارت مردم  ،اعتقاد برخی

اسـت کـه از  کـاربران یاطالعـات تجـار یافشا احتمالتواند به عنوان آسیب مطرح شود دیگر از مواردی که می

 را با اخالل مواجه کند.ها بنگاه نیرقابت ب یفضا طریق انتشار آن ممکن است

 سامانه به عنوان موضوع مهمی در معامالت وجود دارد مطرح شده است.همچنین نحوه تبیین آثار معامالت در 

-مابین خریدار و فروشنده دارای آثار حقوقی متعـددی اسـت کـه بـه نظـر برخـی از مصـاحبهمعامالت و عقود فی

 شوندگان چنانچه از طریق سامانه به خریداران و فروشندگان گوشزد شود یا اگر در نتیجه آثـار معـامالت مشـکلی

)بـه خصـوص در شـرایط تـورمی( در  انجام معامله به وجود آید برای شفافیت کامل نیاز است که چنین آثاری رد

این موضوع که کاال چه زمانی خریداری شده و چه زمانی تحویل گرفته شده یا آیـا در مثالً دید عموم قرار گیرد. 

 ر؟ری شدن کاال موجود بوده است یا خیزمان خریدا

 

 جود در قوانین و مقررات مربوط تناقضات مو -4

قوانین و مقررات جدیـد و نیازمند  ،سامانهعملیاتی شدن اثربخش  ،شوندگانبنا به اظهار قریب به اتفاق مصاحبه

درج آگهی در روزنامه طبق قوانین فعلـی،  در شـرایطی کـه کمتـر کسـی  به عنوان نمونه. استبه روز آوری شده 

کند از مشکالت رایـج در برگـزاری مناقصـات و خریـدهای روز آن را مطالعه میدسترسی به روزنامه داشته و هر 

از طریق سامانه یا دیده نشدن همه جوانب انجام معـامالت در قـوانین  الزام به کنترل معامالت صرفاًدولتی است. یا 

ری از اخـتالل رغم میل خود مجبور شوند به منظـور جلـوگیتا ذیحسابان در موارد زیادی علی مربوط موجب شده

لیکن  ،ممنوع است خارجیچند خرید اقالم  هرهمچنین  در روند امور دستگاه اجرایی برخالف قوانین رفتار کنند.

شود و بعد از خرید هم امکـان در سامانه به عنوان کاالی ایرانی معرفی می خارجیی ادر موارد بسیار زیادی کااله

 . داردوجود ندر ستاد امالت کوچک و متوسط امکان ثبت قرارداد یا در مع و کنترل وجود ندارد.نمودن رجوع م

از دسـتگاه ، سـتاد کننـدد مربوط به سامانه را پرداخت نمیپیمانکاران کارمز ،یا در مواقعی که بعد از اتمام کار

قـدامی،  ین اکه کارمزد را از پیمانکار دریافت کند که با توجه به امکان پذیر نبودن چنـ کنددرخواست میاجرایی 

ز گاه اجرایی بوجود آورده و بدلیل عدم اتمام قرارداد عمـالً کـار انجـام نشـده تلقـی و امشکالت جدی برای دست

همچنین بنا به موانع قـانونی در اجبـار اسـتفاده از سـامانه  گردد.دستگاه اجرایی کسر میارزیابی عملکرد امتیازات 

یاز خـود را تـامین کنـد یا سازمانی بخواهد از طریق بورس کاال ن ستاد برای انجام معامالت چنانچه دستگاه اجرایی

 پذیر نیست.نامکاعمالً 

 نـهیهزهـای قـانونی و بـا مجوز یمعامالت دولتـ ستمیس قیرا از طر یاز منابع عموم یمیساالنه بخش عظ دولت

 یکـه در راسـتا 1383مناقصـات مصـوب  یقـانون برگـزار بیتصورغم علی شوندگان؛. به عقیده مصاحبهندکیم
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امـا صـورت گرفتـه اسـت،  یرفتار منصفانه و برابـر در مناقصـات دولتـ ض،یو عدم تبع یریپذرقابت ،یسازشفاف

 یو مصـرف در جـا یدر معامالت دولت یاز جمله عدم تبان متعدد نیدر قوانمختلف مقررات  همچنان شاهدیم که 

(، ی)قانون محاسـبات عمـوم مصرف مازاد بر اعتبار (، عدمیو قانون مجازات اسالمعمومی )قانون محاسبات  خود

لم و درسـت که موجب اخالل درکارکرد سامحاسبات کشور(، وجود دارد وانیقانون د 23مناسب )ماده  صیتشخ

و عـدم  جامعی در مورد مزایده در ایران وجود ندارد  نیقوان شوند. ضمن آن که همچنان نظام معامالت دولتی می

و  شیرا افـزاو فسـاد در آن یریپذبیاحتمـال آسـ هادهیـدر بخش مزا ژهیبه و یو معامالت یمالجامع  نیوجود قوان

  .گرددیمعامالت م نیحاکم بر ا یفریک نیشدن قوان اثریسبب ب

مشاور  کیکار به  نیچند یمناقصه و واگذار یعدم برگزارباید عواملی از جمله  معامالت دولتیدر  نیهمچن

در ارائـه  یگر، تبـانسـوابق مناقصـه یعدم بررسـ ،یاعتبار فیرد ییبجامناسب، جا یگذارمتیعدم ق مانکار،یپ ای

قـرارداد بـا  ،یانحصـار مانکـارانیانتخـاب پ ،یمناقصـه عمـوم یبـه جـا فاتیانجام ترک تشر ،ینامه ناکافضمانت

نامناسـب  یابیـرزدر نصـاب معـامالت، ا یو مناسب، دسـتکار یرضروریاقالم غ دیخر ت،یفاقد صالح مانکارانیپ

بـه  اقدام شـود. گذاریقانونو نسبت به  ییمبهم بودن اسناد مناقصه شناسا و قرارداد طیمبهم بودن شرا مانکاران،یپ

 نیقـوان نقـص، مربوط به تخلفـات در معـامالت نیقوان نقص، مربوط به معامالت نیقوان قصن عالوه مواردی مانند

نیز بیـان شـده  انجام معامالت یفعل یو متول معامالت یقانون یدر متول ضتناق، و کنترل معامالت یابیمربوط به ارز

اسـت بـه نظـر کننده اصـالت کـاال دییتادار که در خرید کاال صرفاً انباریازآنجایاز طرفی عنوان شده است  است.

اقصـه و تاییـد تر بحث نظارت بر مزایده و منمتواند مشکالتی را به بار آورد. از همه مهرسد که این موضوع میمی

 ست که همچنان مشکلی عمده است.ا صحت معامله و فرآیندها

 

 : بعد رفتاری )محتوایی(

های انسـانی و روابـط انسـانی اسـت کـه هنجارهـای رفتـاری، ارتباطـات امل رفتاری )محتوایی( شامل عاملوع

 مل پویایی سازمان تلقی شدهها در واقع عادهند. این عاملغیررسمی و الگوهای خاص به هم پیوسته را تشکیل می

  گیرد.شوند را در بر میو هرگونه متغیرهایی که به طور مستقیم به نیروی انسانی مربوط می

از سوی مصـاحبه شـوندگان  هاییو آسیب مشکالت ،در بررسی عوامل رفتاری منبعث از به کارگیری سامانه ستاد

رفتارهـایی اشـاره دارد کـه در حـوزه معـامالت دولتـی  ءهای رفتاری شناسایی شده بیشتر به سـو. آسیبعنوان شد

هـای اسـتقرار سـامانه ای از هـدفواقع بخش عمـده همواره و قبل از اجرای سامانه ستاد نیز وجود داشته است. در

هـای رفتـاری در حـوزه آسـیب هـا بـوده اسـت.و قابلیـت رصـد آن مذکور کاهش تخلفات و شـفافیت معـامالت

 است. و خسارت زدن غیرعمد به دولتانگاری سهل و ،ریزی شدهمقوله شامل فساد برنامهدر دو معامالت دولتی 
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 ریزی شدهفساد برنامه -1

گونــه  ـنیا کـه بـه منظـور کسـب منفعـت از یقـانون ـریگـاه از گزنـد رفتارهـای غچیه یحوزة معامالت دولت

 ـتیـگونــه رفتارهــا، رعا نیـاحتمـال بـروز ا شکـاه بــرای چنـد هـر. نبــوده اســت ـون، مصباشدمیمعـامالت 

 یقـانونریالزامات، رفتارهــای غ نی؛ اما با وجود اشده است مقـرّردولتی بـرای انجـام معـامالت  یـخاص فاتیتشـر

 یمـجر .اســت یدر معـامالت دولتـ یرفتارهـا، تبـان نیا نِیترعیشا از وجود داشته و خواهد داشت.وزه ح ـنیدر ا

بـه لحـا  وسـعت معــامالت ) اقتصـاد ت در بخــشلـمداخلــه دو عیبـا حجـم وسـ ییوص درکشـورهاکـه بخصـ

 .باشدناپذیر میموضوعی اجتناب(، یدولتـ

ات بــر اطالعـ یو معاملـه متکـ یدولتـ ماننـد رشـوه، اعمـال نفـوذ در معـامالت میاز جـرا یجـرم بـا برخـ ـنیا

جـرم بـه دو صـورت  نیا ،یمعامالت دولت در یبـه مـاده واحـدة مجـازات تبـانباشـد. بـا توجـه یمـرتبط مـ ینهـان

اشــخاص  نیابمـ ـایـ( و یافقــ یکننـده )تبـان شـرکت یدولتـ ـریاشـخاص غ نیبـ ـایارتکـاب دارد،  ـتیقابل یکلّـ

در  ییبســزا ریتــأثاقتصــادی  میجــرا ریماننــد ســا یتبــان عمــودی(. جــرم ی)تبـان یمـذکور و اشـخاص دولتـ

دار شــدن رقابــت، تـوان بـه خدشــهیآثـار مـ ـنیا ة. از جملدارد هـای مختلـف بخصـوص بخـش اقتصـادحـوزه

 .اقتصادی دولت اشاره نمود ةصرف اخـالل در و  یبخـش خصوصـ فیتضـع

 ها نداشته استم تبانیو حجتعداد قابل توجهی در کاهش  شوندگان سامانه ستاد تاثیربنا به عقیده اکثر مصاحبه

ه دولـت از شـوندگان خسـاراتی کـه بـالبته به عقیده برخـی مصـاحبه پذیر است.و دور زدن سامانه به راحتی امکان

شود تنها دالیل عمدی ندارد بلکه در مـواردی ناشـی از اهمـال یـا دانـش پـایین مسـئولین طریق معامالت ایراد می

ین محدود به حوزه دولت نشده و ممکن است به فروشندگان نیز خسارت های رفتاری مسئولبرخی خسارت است.

-مـی ایـران بـر یوارد کند. البته بخش عمده این مشکالت رفتاری به نبودن قوانین و مقررات الزم در نظام حقـوق

حتـی . جلـوگیری کنـد کامالًتوان انتظار داشت که از فساد در این بخش به این ترتیب از سامانه ستاد نمیگردد و 

 کرده یا موجب تسهیل در انجام تخلف نیز گردد.سامانه پوششی برای تخلفات ایجاد در مواقعی ممکن است این 

تـرین دالیـل آن باشد که عمدهبخشی از تخلفات در حوزه معامالت دولتی عمدی و بخشی نیز غیر عمدی می

ای ، انگیزهـیین بـه منـافع سـازمان و دولـتپا تعهد ،مسئولینمجریان و پایین بودن سطح دانش و آگاهی و مهارت 

گیری از طریق سامانه ستاد عنوان شـده تغییر نکردن توان تصمیمو  عدم انجام درست وظیفه محوله، اندوزیثروت

 است.

چون فقط از طریق موارد اعالم شده از طریـق سـامانه شوندگان بیان نموده است به عنوان مثال یکی از مصاحبه

هـا بـاالتر از حـد معمـول بـازار بدانند قیمت بنابراین حتی اگر ذیحسابان یا ماموران خرید ،ام دادتوان خرید انجمی

دازش تنهـا های سـامانه مجبـور بـه پـر، باز هم به دلیل محدودیتاست یا اگر فقط یک درخواست ارائه شده باشد
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-پیمانکاران با قیمت باالتر مـی فروشندگان وهمچنین  .مجبور به خرید هستندشوند و درخواست گذاشته شده می

 د.نهای احتمالی را پوشش دههای کارمزد و مالیاتد تا هزینهنفروش

اعـالم  یهـامـتیق اعـالم خرید و فروشنده، مامور نیب یتبان، حسابیو ذ صیتشخ خرید، مقام مامور نیب یتبان

از  اسـتفاده، ید منفعت طلبانـه شخصـاز اطالعات سامانه در جهت مقاص استفاده، فروشنده یشده در سامانه به رقبا

 یدسترسـو  و خـارج کـردن آن از بسـتر سـامانهخرد کردن نصـاب معـامالت ه، انجام معامالت متقلبان یسامانه برا

 عنوان شده است.ریزی شده ه از جمله مصادیق فساد برنامهمجاز به اطالعات محرمان ریمقامات غ

 

 به دولتغیرعمد زدن خسارت و انگاری سهل -2

بـه بسـتر  اعتمـاد، یقانون فیتکال ینداشتن به اجرا لیتما، و مناقصات دیدر جلسات خر حسابیحضور ذ عدم

 یآگـاه نداشتنو  ضروررینکردن از عقد معامالت غ یریجلوگ، نکردن معامالت گیرییپ ای یبررس و یکیالکترون

رت غیرعمدی در حوزه معامالت دولتی به عنوان مصادیقی از خسا نسبت به اصالت کاال و نوع معاملهخرید مامور 

-در زمـره آسـیب توانهای غیرعمدی را میخسارتچند این قبیل  هر از طریق بستر سامانه ستاد عنوان شده است.

در ایـن قبیـل  نغعـانکـه رفتـار ذی لـیکن از آنجـا ،هایی ساختاری مربوط به صرفه و صالح کشور در نظر گرفـت

 . اندههای رفتاری قرار گرفتلذا در بخش آسیب ه استمؤثرتر دیده شد نه ستادها ناشی از بکارگیری ساماخسارت

 

 :ای )محیطی(بعد زمینه

 های محیطی برون سازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه نموده،، شرایط و عاملای یا محیطیزمینهوامل ع

(. بـه بیـان دیگـر محـیط و شـرایط 1383ی، با سازمان رابطه متقابل دارند و از کنترل سازمان خـارج هسـتند )مقیمـ

ضـمن بررسـی  (.1387مرادی،  و )توکلی گیردساز عوامل رفتاری و ساختاری هستند، در بر میبیرونی را که سبب

هایی که به دلیل شرایط پیرامـونی سـامانه سـتاد حـادث ، برخی از مهمترین آسیبهای انجام شدهمصاحبهتحلیل و 

، بـودن اقتصـاد یدولتـ، یشـبه دولتـ یهـاعمده بخش یاقتصاد اتیعمل :بارتند ازشده است مشخص گردید که ع

ی و ادار ونیزاسـیدر مدرن مقاومـت، امـور یسـنت یبودن اجـرا نهینهاد، یمخابراتارتباطی و  یهاساختریز ضعف

 .یفناور تیریکار با سامانه در حوزه مد یبرا  ییاجرا یهادستگاه یاحرفهریغ کارکنان

از جملـه بسـترهای  یفنـاورارتبـاطی و  یهـارساختیزو  ،یو فرهنگ یاجتماع طیشرا، یتیو امن یاسیس طیشرا

عدم اتصال  باشند:که ناشی از عوامل زیر میهستندهای ناشی از معامالت دولتی از طریق سامانه ستاد آسیباصلی 

 مداخلـه، ها و مناقصـاتدیـخر یدر برخـ یمل تیامن مالحظات، به سامانه یتیحاکم یهااز دستگاه یابخش عمده

، و نـاظر یمختلـف مجـر یهـادسـتگاه نیالزم بـ یهمـاهنگ نبـود، یها در معامالت دولتـدولت یاسیمالحظات س
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، خـود یمال یدادهایبه شفاف نبودن رو یعموم لیمات، است یزنتوام با چانه که معموالً یمعامالت تجار فرهنگ

بودجـه  نیـیتع، نینـو یاستفاده از ابزارها ییتوانا یبودن سطح عموم نییپا، نسبت به نظام مدرن معامالت مقاومت

 .ها و نه ضرورت آنها براساس اعالم دستگاهدستگاه دیخر

که  اکثر ارائه دهندگان خدمت و کاالی معتبر از ثبت و انجام معاملـه از طریـق  شده استها عنوان در مصاحبه

کـار ارسـال و مراسـالت را ت پست جمهوری اسالمی که انحصاراً حتی شرک به عنوان مثال کنند.پرهیز میسامانه 

از سـوی  نـد. در واقـع سـامانه غالبـاًنداررا نـام در سـامانه تمایلی به ثبت دهد یا شرکت  بیمه ایران و آسیاانجام می

فرهنـگ به عبـارت دیگـر  گیرد.مورد استفاده و استقبال قرار می کنندگان نه چندان مطرحتامیناشخاص دولتی و 

عمومی در مخفی نگه داشتن میزان درآمد در سامانه ستاد بسیار مشهود است. موضوع دیگر سیاسی کردن خریدها 

سـت ا هـا مربـوط بـه برخـی کشـورهاسیاسی خرید کاالهایی که برند آن است. به این معنی که به دلیل مالحظات

د این نوع کاالها ر ا انجام دهنـد و در نهایـت های دیگر در سامانه خریمتصدیان مجبورند به روشممنوع شده که 

 این موضوع از مشکالت عمده خریدهای دولتی شده است.
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 : الگوی اولیه شبکه مضامین1-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی معادالت ساختاری(الگو )مدل روایی تست اجرایی و تعیین -4-4

خبرگـان و کـاربران سـامانه تـدارکات لگـو و بـرای تسـت اجرایـی و بـازبینی آن، از به منظـور تعیـین روایـی ا

الکترونیکی دولت )ستاد( شامل: کارپردازان )مامور خرید/ مامور فروش(، مقـام تشـخیص )مـدیران کل/معـاونین 

 های ساختاریآسیب

 ارزیابی عملکرد و نظارت موثر نقص سیستم

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور

 کامل نبودن فرآیندهای سامانه

 تناقضات موجود در قوانین و مقررات مرتبط
 

انجام  فرآیند

معامالت دولتی در 

 بستر سامانه ستاد

 

 های رفتاریآسیب

 ریزی شدهفساد برنامه

 و خسارت زدن غیرعمد به دولتانگاری سهل

 های محیطیآسیب

 عوامل و شرایط سیاسی و امنیتی کشور

 عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور

 آوری و بوروکراسی کشورعوامل و شرایط اقتصادی، فن
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اقتصـادی و های اجرایی استان تهران که ذیحسابان آنهـا از کارمنـدان وزارت امـور دستگاهمدیرکل( و ذیحسابان 

-شده است. در نهایت، آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و از طریـق پرسشـنامه و بـا مـدل استفاده باشند،دارایی می

ای آزمایش شده است. به همین منظور، پرسشنامه AMOSو  SPSSافزارهای سازی معادالت ساختاری توسط نرم

، تهیه شـد و پـس از تاییـد روایـی و پایـایی آن، بـین امیناولیه شبکه مضبا توجه به ادبیات پژوهش و نتایج الگوی 

عدد پرسشنامه تکمیل شده توسط آنها برگشت داده شده و مـورد  62اعضاء نمونه آماری توزیع گردید؛ که تعداد 

 تحلیل قرار گرفته است. 

رسـیون ( یک تکنیک تحلیل چندمتغیره بسـیار کلـی و نیرومنـد از خـانواده رگSEMمدل معادالت ساختاری )

هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شـده چندمتغییری است و یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه

های علّی را با دستگاه معادلـه هایی درباره وجود روابط علّی بین متغیرها، مدلپایه فرضیه و پنهان است؛ همچنین بر

آزماید و برآورد روابط علّی میان ری معین و مفروض را میکند و روابط نظری بین شرایط ساختاخطی آزمون می

 سازد. پذیر میگیری شده )مشاهده شده( را امکانمتغیرهای مکنون )پنهان( و نیز روابط میان متغیرهای اندازه

گیری، کـه در آن متغیرهـای پنهـان پیشـنهاد و از . مدل اندازه1ساختاری شامل دو مرحله است:  تمدل معادال

. مدل ساختاری، که در آن متغیرهای پنهان و مشاهده شده 2شود و ( آزمون میCFAتحلیل عاملی تاییدی ) طریق

ساختاری باید صادق بوده یا حداقل  تهای مدل معادالشوند. همچنین مفروضاز یک راه منطقی با هم مرتبط می

سـاختاری  تهـای مـدل معـادالمفـروض به گونه تقریب برقرار باشد، تا نسبت به نتایج آن اطمینـان حاصـل شـود.

آل آن اسـت ها، کجی و کشیدگی شدید نداشته باشند؛ ایدهعبارتند از اینکه حجم گروه نمونه مناسب باشد و داده

 (.11، 1393که توزیع متغیرها تقریباً نرمال باشد )هومن، 

و بارتلـت  KMOمـاری هـای آگیری و مناسب بودن حجـم گـروه نمونـه از آزمـونبرای بررسی کفایت نمونه

( KSاسـمیرنوف ) –هـا از آزمـون کلمـوگروف استفاده شده است و همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

 استفاده شده است.

 

 

 

 

 آمار توصیفی نمونه آماری -1 -4-4

 بررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس جنسیت -1 -1-4-4
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. در جـدول و مرد بودنـد درصد( 3/90 معادلنفر ) 56 زن و (درصد 7/9معادل نفر ) 6فرد مورد بررسی،  62از 

 آورده شده است. حسب جنسیتنمودار زیر، توزیع فراوانی بر 

 

 پاسخگوها  جنسیت :4-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 7/9 6 زن

 3/90 56 مرد

 100 62 کل

 

 

 

 : فراوانی پاسخگوها براساس جنسیت2-4نمودار 

 

 وضعیت تاهلبررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس  -2 -1-4-4
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درصـد( متاهـل بودنـد. در  2/95نفـر )معـادل  59مجـرد و  درصـد( 8/4معـادل نفر ) 3فرد مورد بررسی،  62از 

 جدول و نمودار زیر، توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تاهل آورده شده است.

 

 پاسخگوها  وضعیت تاهل :5-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تاهلوضعیت 

 8/4 3 مجرد

 2/95 59 متاهل

 100 62 کل

 

 

 

 : فراوانی پاسخگوها براساس وضعیت تاهل3-4نمودار 

 

 تتحصیالمیزان بررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس  -3 -1-4-4



141 
 

 9/33معـادل نفـر ) 21 نس،لیسـاکمتـر از دارای مـدرک  درصـد( 6/1معـادل نفـر ) 1فرد مورد بررسـی،  62از 

 6/1معـادل نفـر ) 1لیسـانس و دارای مـدرک فـوق درصـد( 9/62معـادل نفر ) 39 دارای مدرک لیسانس، درصد(

تحصـیالت آورده میـزان دارای مدرک دکتری بودند. در جدول و نمودار زیر، توزیع فراوانی بـر حسـب  درصد(

 شده است.

 

 پاسخگوها  میزان تحصیالت :6-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت میزان

 6/1 1 کمتر از لیسانس

 9/33 21 لیسانس

 9/62 39 فوق لیسانس

 6/1 1 دکتری

 100 62 کل

 

 پاسخگوها میزان تحصیالت: فراوانی 4-4نمودار 

 

 سابقه خدمتبررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس  -4 -1-4-4
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 20 تـا 11 درصـد( 6/30معـادل نفـر ) 19 سـال، 10( کمتر از درصد 6/1ادل معنفر ) 1فرد مورد بررسی،  62از 

سـال سـابقه خـدمت  30( بیشـتر از درصـد 5/6معـادل نفـر ) 4و سـال  30تا  21 درصد( 3/61نفر )معادل  38، سال

 اند. در جدول و نمودار زیر، توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت پاسخگوها آورده شده است.داشته

 

 پاسخگوها  سابقه خدمت :7-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سابقه خدمت

 6/1 1 سال 10تا 

 6/30 19 سال 20تا  11

 3/61 38 سال 30تا  21

 5/6 4 سال 30بیشتر از 

 100 62 کل

 

 

 : فراوانی سابقه خدمت پاسخگوها5-4نمودار 

 

 مان فعالیت )تجربه( در سامانه ستادمدت زبررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس  -5 -1-4-4
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و  سـال 5تـا  3 درصد( 9/20معادل نفر ) 13 سال، 3( کمتر از درصد 2/8معادل نفر ) 5فرد مورد بررسی،  62از 

. در جـدول و نمـودار فعالیت )تجربه( در سـامانه سـتاد را دارنـدسال سابقه  5( بیشتر از درصد 9/70معادل نفر ) 44

 آورده شده است.فعالیت )تجربه( پاسخگوها در سامانه ستاد سابقه حسب  زیر، توزیع فراوانی بر

 

 در ستادپاسخگوها مدت زمان فعالیت )تجربه(  :8-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تجربه در ستاد

 2/8 5 سال 3کمتر از 

 9/20 13 سال 5تا  3

 9/70 44 سال 5بیشتر از 

 100 62 کل

 

 

 در ستادپاسخگوها مدت زمان فعالیت )تجربه( اوانی : فر6-4نمودار 

 

 

 نقش کاربری در سامانه ستادبررسی توزیع فراوانی پاسخگوها براساس  -6 -1-4-4
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، فـروش( کـارپرداز )مـامور خریـد/دارای نقش کاربری  (درصد 7/46معادل نفر ) 29فرد مورد بررسی،  62از 

 34معـادل ) نفـر 21و  معاون مدیرکل( قام تشخیص )مدیرکل/مدارای نقش کاربری  درصد( 3/19معادل نفر ) 12

نقـش  اسـاس. در جـدول و نمـودار زیـر، توزیـع فراوانـی برهستنددارای نقش کاربری ذیحساب در ستاد ( درصد

 آورده شده است. کاربری در ستاد

 

  در سامانه ستاد پاسخگوهانقش کاربری فراوانی  :9-4جدول 

 رصد فراوانید فراوانی پاسخگو نقش کاربری

 7/46 29 فروش( کارپرداز )مامور خرید/

 3/19 12 معاون مدیرکل( مقام تشخیص )مدیرکل/

 34 21 ذیحساب

 100 62 کل

 

 

  در سامانه ستاد پاسخگوهانقش کاربری فراوانی  :7-4 نمودار

 

 (KSها )آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده -2 -4-4
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( KSاسـمیرنوف ) –های متغییرها از آزمون کلموگروف ح شده در مورد توزیع دادهجهت بررسی ادعای مطر

 ها است. استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر، ادعای مطرح شده در مورد نوع توزیع داده

 H0ها نرمال است  :  توزیع داده

 H1ها نرمال نیست  :  توزیع داده

-اسمیرنوف مربوط به متغییرهای پژوهش در جدول زیر نشان مـی –نتایج بدست آمده از آزمون کلموگروف 

 5 داری بـیش ازکنند، زیرا سطح معنیدهد که توزیع همه متغیرها در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می

هـا، سـاختاری برقـرار اسـت و داده تهای مدل معادالشود. لذا یکی از مفروضاست و فرض صفر رد نمی درصد

 ارند و توزیع متغیرها نرمال است.و کشیدگی شدید ند کجی

 
 اسمیرنوف –نتایج آزمون کلموگروف  :10-4جدول 

 نتیجه آزمون داریسطح معنی متغییرهای پژوهش ردیف

 نرمال 079/0 نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثر 1

 نرمال 065/0 کم توجهی به صَرف و صالح کشور 2

 نرمال 113/0 دهای سامانهکامل نبودن فرآین 3

 نرمال 425/0 تناقضات موجود در قوانین و مقررات مربوط 4

 نرمال 098/0 ریزی شدهفساد برنامه 5

 نرمال 102/0 و خسارت زدن غیرعمد به دولتانگاری سهل 6

 نرمال 053/0 عوامل و شرایط سیاسی و امنیتی کشور 7

 نرمال 069/0 عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور 8

 نرمال 107/0 آوری و بوروکراسی کشورعوامل و شرایط اقتصادی، فن 9

 نرمال 221/0 بعد ساختاری 10

 نرمال 148/0 بعد رفتاری )محتوایی( 11

 نرمال 592/0 ای )محیطی(بعد زمینه 12

 

 

 

 و بارتلت( KMOهای آماری گیری )آزمونبررسی کفایت نمونه -3 -4-4
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-عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود کـه مـی در انجام تحلیل

هـای مـورد نظـر بـرای های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر، آیا تعداد دادهتوان داده

استفاده شده است. شـاخص  1لتو آزمون بارت KMOتحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

KMOکند و گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغییرها را بررسی می، شاخصی از کفایت نمونه

هـای سازد آیا واریانس متغییرهای پژوهش، تحت تاثیر واریـانس مشـترک برخـی عامـلاز این طریق مشخص می

فر و یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه ص

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسـب هسـتند و در غیـر اینصـورت، نتـایج تحلیـل (، داده6/0)معموالً بیشتر از 

 باشند. های مورد نظر چندان مناسب نمیعاملی برای داده

شـناخته شـده اسـت و بنـابراین بـرای شناسـایی کند چه هنگام مـاتریس همبسـتگی، آزمون بارتلت بررسی می

درصد باشـد، تحلیـل عـاملی  5تر از ( آزمون بارتلت کوچکsigداری )باشد. اگر سطح معنیساختار نامناسب می

، 1389شـود )مـومنی، برای شناسایی ساختار مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می

اسـت، لـذا تعـداد نمونـه بـرای تحلیـل عـاملی  612/0برابـر  KMOمون، مقدار شـاخص (. با توجه به نتایج آز194

 5داری آزمـون بارتلـت، کـوچکتر از تاییدی و مدل معادالت ساختاری کافی است. همچنین مقـدار سـطح معنـی

شود و لذا تحلیل عاملی تاییـدی بـرای شناسـایی درصد است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می

 ساختار مناسب است.

 
 و آزمون بارتلت KMOشاخص نتایج  :11-4جدول 

 KMO 612/0شاخص 

 000/0 (sigداری آزمون بارتلت )سطح معنی

 

 

 

 

 

 (CFAتحلیل عاملی تاییدی ) -گیری های اندازهمدل -4 -4-4

                                                            
1. Bartlett's Test 
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و روش باید به کار رود تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دتحلیل عاملی می

های تجربی به منظور کشف ها است. در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی دادهمبتنی بر هدف تحلیل داده

دهد و ها و نیز روابط بین آنها است؛ و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام میو شناسایی شاخص

ساز باشد. در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که یهساز یا فرضتواند ساختارساز، مدلمی

کند. این مدل مبتنی های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف، تبیین یا توجیه میشود دادهفرض می

ضیه باشد )قاسمی، تواند به شکل یک تئوری یا فرها است که میبر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار داده

(. با توجه به این که مدل مفهومی توسط کدگذاری و تحلیل مضمون طراحی شده است، برای مدل 181، 1392

های ساخته شده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده معادالت ساختاری، برازش مدل و محاسبه بار عاملی در شاخص

 شده است.

 

 ) تحلیل عاملی تاییدی( ( ساختاریهای )بعدآسیبگیری مدل اندازه -1 -4-4-4

در پرسشنامه استفاده شده است. نتایج مفهوم  4در قالب گویه  34از  ،های )بعد( ساختاریآسیبگیری برای اندازه

هستند و بیانگر این است که  4/0ها و متغیرها باالتر از دهد بارهای عاملی همه گویهتحلیل عاملی تاییدی نشان می

 هستند.های ساختاری آسیبهای خوبی برای ظر سنجههای مورد نشاخص

 1های برازش مدلاز شاخصهای ساختاری آسیبگیری گیری در خصوص تایید یا رد مدل اندازهبرای تصمیم

استفاده شده است. تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تایید نیکویی برازش مدل یا به عبارتی تایید اینکه مدل ارائه شده 

هایی مانند: شاخص برازندگی باشد. برای ارزیابی نیکویی برازش مدل، از شاخصاقعی است، میمشابه مدل و

(GFI( شاخص باقیمانده مجذور میانگین ،)RMRشاخص برازش توکر ،)-( لویسTLI شاخص برازش تطبیقی ،)

(CFI( شاخص برازش افزایشی ،)IFIشاخص نسبت مجذور کای ،)( دو بر درجه آزادیCMIN/DFو ش ) اخص

 (، استفاده شده است. RMSEAمجذورخطا )

 942/0برابر با  GFIدهد نشان میهای ساختاری آسیبگیری نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازه

باشد و با می 079/0برابر با  RMRاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  9/0باشد و با توجه به اینکه بیشتر از می

 IFIو  903/0برابر با  CFI، 959/0برابر با  TLIاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  08/0ه کمتر از توجه به اینک

 CMIN/DFهستند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند.  9/0باشند و با توجه به اینکه بیشتر از می 911/0برابر با 

برابر با  RMSEAدارد، لذا در ناحیه قابل قبول است.  قرار 5تا  1باشد و با توجه به اینکه بین می 837/3برابر با 

است، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه  08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 043/0

                                                            
1. Model fit indexes 
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ول توان ادعا کرد که برازش مدل خوب و قابل قباند، میحداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول داشته

توانند در غالب می مقوله 4قالب در  گویه مطرح شده 34دهد، های برازش مدل نشان میاست. لذا نتایج آزمون

 مطرح شوند.های ساختاری آسیبمتغییر 

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور درصد، 59 نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثردهد نتایج نشان می

 درصد 69 تناقضات موجود در قوانین و مقررات مربوطدرصد، و  73 دهای سامانهکامل نبودن فرآیندرصد،  81

، نقش و تاثیر مهمی بر های ساختاریآسیبکنند. بنابراین، می تبیین راهای ساختاری متغییر آسیبواریانس  از

 دارند. در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(انجام معامالت دولتی فرآیند 

 
 پژوهش ساختاری الگوی و گیریاندازه هایمدل تأیید برای برازش هایشاخص :12-4 جدول

نوع 

 شاخص
 های برازش مقتصدشاخص های برازش تطبیقیشاخص های برازش مطلقشاخص

RMR GFI TLI CFI IFI RMSEA CMIN/DF 
مقدار 

 استاندارد
 5تا  1بین  08/0مترازک 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 08/0کمتراز

مدل 

های آسیب

 ساختاری

079/0 942/0 959/0 903/0 911/0 043/0 837/3 

مدل 

های آسیب

 رفتاری

073/0 941/0 929/0 949/0 953/0 076/0 636/1 

مدل 

های آسیب

 ایزمینه

061/0 901/0 901/0 899/0 919/0 047/0 133/2 

مدل 

های آسیب

انجام 

معامالت 

دولتی در 

 ستاد

056/0 959/0 934/0 917/0 918/0 073/0 932/3 
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 )تحلیل عاملی تاییدی( های ساختاریآسیبگیری : مدل اندازه8-4نمودار 

 

 

 ) تحلیل عاملی تاییدی( های )بعد( رفتاریآسیبگیری مدل اندازه -2 -4-4-4

رسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل در پمقوله  2در قالب گویه  13، از های رفتاریآسیبگیری برای اندازه

هستند و بیانگر این است که  4/0ها و متغیرها باالتر از دهد بارهای عاملی همه گویهعاملی تاییدی نشان می

 هستند. های رفتاریآسیبهای خوبی برای های مورد نظر سنجهشاخص

های برازش مدل از شاخص ی رفتاریهاآسیبگیری گیری در خصوص تایید یا رد مدل اندازهبرای تصمیم

استفاده شده است. تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تایید نیکویی برازش مدل یا به عبارتی تایید اینکه مدل ارائه شده 

هایی مانند: شاخص برازندگی باشد. برای ارزیابی نیکویی برازش الگو، از شاخصمشابه مدل واقعی است، می

(GFI شاخص باقیمانده ،)( مجذور میانگینRMRشاخص برازش توکر ،)-( لویسTLI شاخص برازش تطبیقی ،)

(CFI( شاخص برازش افزایشی ،)IFIشاخص نسبت مجذور کای ،)( دو بر درجه آزادیCMIN/DF و شاخص )

 (، استفاده شده است. RMSEAمجذورخطا )

 941/0برابر با  GFIدهد نشان می های رفتاریآسیبگیری نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازه

باشد و با می 073/0برابر با  RMRاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  9/0باشد و با توجه به اینکه بیشتر از می

 IFIو  949/0برابر با  CFI، 929/0برابر با  TLIاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  08/0توجه به اینکه کمتر از 

 CMIN/DFهستند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند.  9/0باشند و با توجه به اینکه بیشتر از می 953/0برابر با 

برابر با  RMSEAقرار دارد، لذا در ناحیه قابل قبول است.  5تا  1باشد و با توجه به اینکه بین می 636/1برابر با 

ناحیه قابل قبول قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه  است، لذا در 08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 076/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایآسیب  

 ساختاری

 سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثر
 

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور

 و مقررات مربوط تناقضات موجود در قوانین

 کامل نبودن فرآیندهای سامانه

 خطا

 خطا

 خطا

 خطا

81%  

73%  

59%  

69%  
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توان ادعا کرد که برازش مدل خوب و قابل قبول اند، میحداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول داشته

های آسیبتوانند در غالب متغییر گویه مطرح شده می 13دهد، های برازش مدل نشان میاست. لذا نتایج آزمون

 مطرح شوند. یرفتار

درصد از  83انگاری و خسارت زدن غیرعمد به دولت و سهل درصد 51ریزی شده فساد برنامهدهد نتایج نشان می

نقش و تاثیر مهمی بر فرآیند انجام ، های رفتاریآسیبکنند. بنابراین، تبیین می را های رفتاریآسیبواریانس 

 نیکی دولت )ستاد( دارند.معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )تحلیل عاملی تاییدی( رفتاریهای آسیبگیری : مدل اندازه9-4نمودار 

 

 

 ) تحلیل عاملی تاییدی( ای یا محیطیهای )بعد( زمینهآسیبگیری مدل اندازه -3 -4-4-4

ه شده است. نتایج تحلیل عاملی گویه در پرسشنامه استفاد 15، از ای یا محیطیهای زمینهآسیبگیری برای اندازه

های هستند و بیانگر این است که شاخص 4/0ها و متغیرها باالتر از دهد بارهای عاملی همه گویهتاییدی نشان می

 هستند. ای یا محیطیهای زمینهآسیبهای خوبی برای مورد نظر سنجه

های برازش از شاخص ای یا محیطیمینههای زآسیبگیری گیری در خصوص تایید یا رد مدل اندازهبرای تصمیم

مدل استفاده شده است. تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تایید نیکویی برازش الگو یا به عبارتی تایید اینکه الگو ارائه 

هایی مانند: شاخص باشد. برای ارزیابی نیکویی برازش الگو، از شاخصشده مشابه الگو واقعی است، می

(، شاخص TLIلویس )-(، شاخص برازش توکرRMRباقیمانده مجذور میانگین ) (، شاخصGFIبرازندگی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایآسیب  

 رفتاری
 ریزی شدهفساد برنامه

 انگاری و خسارت زدن غیرعمد به دولتسهل

 خطا

 خطا

51%  

83%  
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دو بر درجه آزادی (، شاخص نسبت مجذور کایIFI(، شاخص برازش افزایشی )CFIبرازش تطبیقی )

(CMIN/DF( و شاخص مجذورخطا )RMSEA .استفاده شده است ،) 

برابر با  GFIدهد نشان می ای یا محیطیهای زمینهآسیبگیری نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازه

باشد می 061/0برابر با  RMRاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  9/0باشد و با توجه به اینکه بیشتر از می 901/0

و  899/0برابر با  CFI، 901/0برابر با  TLIاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  08/0و با توجه به اینکه کمتر از 

IFI  هستند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند.  9/0باشند و با توجه به اینکه بیشتر از می 919/0برابر باCMIN/DF 

برابر با  RMSEAقرار دارد، لذا در ناحیه قابل قبول است.  5تا  1باشد و با توجه به اینکه بین می 133/2برابر با 

است، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه  08/0تر از باشد و با توجه به اینکه کممی 047/0

توان ادعا کرد که برازش مدل خوب و قابل قبول اند، میحداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول داشته

های آسیبمتغییر  توانند در غالبگویه مطرح شده می 15دهد، های برازش مدل نشان میاست. لذا نتایج آزمون

 مطرح شوند. ای یا محیطیزمینه

 کشور عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی، درصد 58عوامل و شرایط سیاسی و امنیتی کشور دهد نتایج نشان می

ای های زمینهآسیبدرصد از واریانس  79آوری و بوروکراسی کشور و عوامل و شرایط اقتصادی، فن درصد 71

نقش و تاثیر مهمی بر فرآیند انجام معامالت ، ای یا محیطیهای زمینهآسیبکنند. بنابراین، میتبیین  را یا محیطی

 دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )تحلیل عاملی تاییدی( ای یا محیطیزمینههای آسیبگیری : مدل اندازه10-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایآسیب  

ای یا محیطیزمینه  

 و شرایط سیاسی و امنیتی کشورعوامل 

 عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور

 کشور آوری و بوروکراسیعوامل و شرایط اقتصادی، فن

 خطا

 خطا

 خطا

71%  

79%  

58%  
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 ) تحلیل عاملی تاییدی( های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبگیری مدل اندازه -4 -4-4-4

گویه در پرسشنامه استفاده شده است. نتایج  62، از های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبگیری برای اندازه

انگر این است که هستند و بی 4/0ها و متغیرها باالتر از دهد بارهای عاملی همه گویهتحلیل عاملی تاییدی نشان می

 هستند. های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبهای خوبی برای های مورد نظر سنجهشاخص

از  های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبگیری گیری در خصوص تایید یا رد مدل اندازهبرای تصمیم

ید نیکویی برازش الگو یا به عبارتی های برازش مدل استفاده شده است. تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تایشاخص

هایی باشد. برای ارزیابی نیکویی برازش الگو، از شاخصتایید اینکه الگو ارائه شده مشابه الگو واقعی است، می

لویس -(، شاخص برازش توکرRMR(، شاخص باقیمانده مجذور میانگین )GFIمانند: شاخص برازندگی )

(TLI( شاخص برازش تطبیقی ،)CFIشا ،)( خص برازش افزایشیIFIشاخص نسبت مجذور کای ،) دو بر درجه

 (، استفاده شده است. RMSEA( و شاخص مجذورخطا )CMIN/DFآزادی )

دهد نشان می های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبگیری نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازه

GFI  است، لذا در ناحیه قابل قبول است.  9/0نکه بیشتر از باشد و با توجه به ایمی 959/0برابر باRMR  برابر با

 CFI، 934/0برابر با  TLIاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 056/0

ناحیه قابل قبول قرار  هستند، لذا در 9/0باشند و با توجه به اینکه بیشتر از می 918/0برابر با  IFIو  917/0برابر با 

قرار دارد، لذا در ناحیه قابل قبول است.  5تا  1باشد و با توجه به اینکه بین می 932/3برابر با  CMIN/DFدارند. 

RMSEA  است، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارد.  08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 073/0برابر با

توان ادعا کرد که برازش اند، میداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول داشتهبنابراین با توجه به اینکه ح

توانند در گویه مطرح شده می 62دهد، های برازش مدل نشان میمدل خوب و قابل قبول است. لذا نتایج آزمون

 مطرح شوند. های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبغالب متغییر 

-های زمینهدرصد و آسیب 57های رفتاری )محتوایی( آسیبدرصد،  76ساختاری های بآسیدهد نتایج نشان می

 کنند.تبیین می را های انجام معامالت دولتی در ستادآسیبدرصد از واریانس  68ای )محیطی( 
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 انجام معامالت دولتی در ستادهای آسیبگیری : مدل اندازه11-4نمودار 

 

 

 کل الگوبرازش  -5 -4-4

های از شاخص شناسی انجام معامالت دولتی در ستادآسیبگیری در خصوص تایید یا رد الگوی برای تصمیم

برازش الگو استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش الگو در جدول زیر آمده است. برای 

(، شاخص باقیمانده مجذور میانگین GFI) هایی مانند: شاخص برازندگیارزیابی نیکویی برازش الگو، از شاخص

(RMRشاخص برازش توکر ،)-( لویسTLI( شاخص برازش تطبیقی ،)CFI( شاخص برازش افزایشی ،)IFI ،)

(، استفاده شده RMSEA( و شاخص مجذورخطا )CMIN/DFدو بر درجه آزادی )شاخص نسبت مجذور کای

 است. 

باشد و با توجه به اینکه بیشتر از می 961/0برابر با  GFIدهد، ن مینتایج حاصل از ارزیابی نیکویی برازش الگو نشا

است، لذا  08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 013/0برابر با  RMRاست، لذا در ناحیه قابل قبول است.  9/0

باشند و با توجه به اینکه می 987/0برابر با  IFIو  977/0برابر با  CFI، 956/0برابر با  TLIدر ناحیه قابل قبول است. 

باشد و با توجه به اینکه بین می 050/2برابر با  CMIN/DFهستند، لذا در ناحیه قابل قبول قرار دارند.  9/0بیشتر از 

 08/0باشد و با توجه به اینکه کمتر از می 011/0برابر با  RMSEAقرار دارد، لذا در ناحیه قابل قبول است.  5تا  1

حیه قابل قبول قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه حداقل سه شاخص، مقادیری در بازه قابل قبول است، لذا در نا

 توان ادعا کرد که برازش الگو خوب و قابل قبول است.اند، میداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های انجام آسیب

معامالت دولتی 

 در ستاد 

 های ساختاریآسیب

 های رفتاری )محتوایی(آسیب

 ای )محیطی(زمینه هایآسیب

 خطا

 خطا

 خطا

57%  

68%  

76%  
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 های برازش الگوی ساختاری پژوهششاخص :13-4 جدول

نوع 

 شاخص

 های برازش مقتصدخصشا های برازش تطبیقیشاخص های برازش مطلقشاخص

RMR GFI TLI CFI IFI RMSEA CMIN/DF 

مقدار 

 استاندارد
 5تا  1بین  08/0کمتراز 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 9/0بیشتراز 08/0کمتراز

الگوی 

ساختاری 

 پژوهش

013/0 961/0 956/0 977/0 987/0 011/0 050/2 

 

 

 ( SEMمدل معادالت ساختاری ) -5-4

ینان از مناسب بودن برازش مدل، مدل معادالت ساختاری با پیروی از الگو پژوهش براساس آخرین پس از اطم

تغییرات در تحلیل عاملی تاییدی رسم شده است. با توجه به اینکه برازش الگو خوب بوده است، نیازی به حذف 

هدف اجرای معادالت  نشانگرها در الگو و همچنین رسم کوواریانس بین خطاها وجود نداشت. با توجه به

ساختاری که تخمین روابط بین متغییرها است، در جدول مقادیر رگرسیونی، نتایج تخمین تمام مسیرهای بین 

 متغییرهای الگو گزارش شده است.

 
 مقادیر رگرسیونی تخمین مسیرهای بین متغییرهای الگو :14-4 جدول

 Estimate مسیرها

 83/0 معامالت دولتی در ستاد انجامفرآیند  <--- ساختاری هایآسیب

 61/0 انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند  <--- رفتاری هایآسیب

 69/0 انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند  <--- ایزمینه هایآسیب

 

انجام معامالت دولتی فرآیند يم  ساختاری هایآسیبدار  مسیر يراساس نتایج معادال  ساختار ، سطح معنی

دهد کم نوا  می 83/0دار است   ضریر مسیر است، لذا رايطم يین د  متغیر معنی 05/0کوچ تر ام  تاددر س
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، يم شرط ثايت نگم داشتن ساختاری هایآسیب  مثبتی يین این د  متغیر  جود دارد. يم این معنی کم رايطم

 . یررذار خواهد يودتاث انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند ير  83/0يم مقدار سایر عوامال، 

 05/0کوچ تر ام  انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند يم  رفتاری هایآسیبدار  مسیر همچنین سطح معنی

  مثبتی يین این د  دهد کم رايطمنوا  می 61/0دار است   ضریر مسیر است، لذا رايطم يین د  متغیر معنی

ير  61/0يم مقدار يم شرط ثايت نگم داشتن سایر عوامال،  ،اریرفت هایآسیبمتغیر  جود دارد. يم این معنی کم 

 .تاثیررذار خواهد يود انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند 

 05/0کوچ تر ام  انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند يم  ایزمینه هایآسیبدار  مسیر همچنین سطح معنی

  مثبتی يین این د  دهد کم رايطمنوا  می 69/0مسیر  دار است   ضریراست، لذا رايطم يین د  متغیر معنی

 69/0يم مقدار يم شرط ثايت نگم داشتن سایر عوامال، ، ایزمینه هایآسیبمتغیر  جود دارد. يم این معنی کم 

 تاثیررذار خواهد يود. انجام معامالت دولتی در ستادفرآیند ير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مسیر مدل معادالت ساختاری12-4نمودار 

 

 

 

 

 

61/0  

83/0  

69/0  

 های ساختاریآسیب

 نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثر

 کم توجهی به صَرف و صالح کشور

 کامل نبودن فرآیندهای سامانه

 تناقضات موجود در قوانین و مقررات مرتبط
 

انجام  فرآیند

معامالت دولتی در 

 امانه ستادبستر س

 

 های رفتاریآسیب

 ریزی شدهفساد برنامه

 و خسارت زدن غیرعمد به دولتانگاری سهل

 های محیطیآسیب

 عوامل و شرایط سیاسی و امنیتی کشور

 عوامل و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور

 آوری و بوروکراسی کشورعوامل و شرایط اقتصادی، فن
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 فصل پنجم

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه
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 مقدمه  -1-5

گردد کـه بـا مصرف میاز طریق فرایند معامالت دولتی  دولت عمومی بودجهمنـابع ای از هر سال بخش عمده

 ها به نظـرو همه بحث ن حوزه بوده استنظر و سواالت متعددی در ای همواره محل بحث،توجه به مبالغ عظیم آن 

 و ایـن معامالت دولتـیهای پیش روی خطرها و تهدیدو آن این است که با توجه به  هستند در یک نقطه مشترک

-؛ با چه روشی میهستندهای حساس از گلوگاه های دولتیها در سازمانها و مزایدهمناقصهی و تدارک عمومکه 

 کــاهشضـمن فراینـد معــامالت دولتــی،  نحوه انجام کمک کرد؟از منابع عمومی بیشتر حفظ و صیانت توان به 

 فرآیند معامالتداشت.  خواهـددولت  عملکـرد کلـی ووری افزایش بهره نقش مهمی در ،ی غیرضروریهاهزینه

 اندرکارانهای مختلف علمی و تجربی دستوجود قابلیتمـستلزم ، شـوارد و العادهیت فوقحساسدولتی عالوه بر 

 اسـت.تخصص الزم داشتن  معامالت و

هـای خطرهــا وآسـیببـا یند انجام معامالت دولتـی از مرحلــة تــشخیص نیـازهــا تــا پرداخــت نهــایی، آفر

 مبـارزه بـا ،یمـال تیشـفاف جادیا ،یاقتصاد مقاومت یکل یهاستایس یدر راستا از این رو گوناگونی مواجه است و

 هیـکل انـدشـده مکلـف یـی کشـوراجرا یهـاسـتگاه، دیسالم و عـدالت اقتصـاد ریپذابترق طیمح یفساد، برقرار

 با اجرایی ند.ندولت به انجام برسا یکیرا در سامانه تدارکات الکترون دهیمناقصه و مزا د،یمعامالت خود اعم از خر

در بسـتر ایـن سـامانه  شناسی فرآیند انجام معامالت دولتـیشدن این سامانه و گذشت مدتی از کارکرد آن، آسیب

 تواند موجب بهبود مستمر آن گردد.می

شناسی فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت آسیباین پژوهش با هدف 

. در ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش، چارچوب نظری پـژوهش ارائـه شـده اسـت و سـپس بـا ه استانجام شد )ستاد(

شناسایی شـدند. در ایـن  مذکورها و ابعاد الگوی ها، مقولهروش پژوهش کیفی و نظریه برخاسته از دادهاستفاده از 

هـا انجام و دادهخبرگان مصاحبه با  15ساختاریافته در روش پژوهش استفاده شد. فرایند از ابزار مصاحبه عمیق نیمه

تـدوین شـده مـورد آزمـایش قـرار گرفـت. ارائه گردید. سپس الگوی  ی مربوطهتوسط کدگذاری تحلیل و الگو

کارپردازان )ماموران خرید و فروش(، مقام تشـخیص )مـدیران هایی در جامعه آماری شامل بدین منظور پرسشنامه

های اجرایی استان تهران که ذیحسابان آنها از کارکنان وزارت امـور کل و معاونین مدیرکل( و ذیحسابان دستگاه

 آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.توزیع، جمع اقتصادی و دارایی بودند،

شود و الگو نهایی پـژوهش کـه در واقـع هـدف اصـلی نتایج پژوهش پرداخته میخالصه در این فصل به ارائه 

 های پژوهش ارائه شده است.پژوهش نیز بوده، ارائه گردیده است و در نهایت پیشنهادات و محدودیت
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 گیریو نتیجه هایافته -2-5

 یاز ابزارهـا یکـی یمختلف اقتصـاد یهادر بخشالکترونیک مختلف  یهااستفاده از سامانه سلم استآنچه م

 ایبسیار سخت است که نظارت  ییهادر بخشبه خصوص  است.و مبارزه با فساد  یدولت در توسعه اقتصاد یاصل

عامل کمک کننده بسـیار  عاتاطال یاز فناور ستفادهو ا یکیالکترون یهاسامانه وجودوجود ندارد   یکاف تیشفاف

آنهـا  یبـرا یزیرصـحبت کـردن و برنامـه یبه سـادگ زیها نسامانه نیکردن ا ییو اجرا ادهی. اما پمهمی خواهد بود

هـا محصـوالت را بـا با حـذف واسـطه تواندیست که ما هااز آن سامانه یکی یکیتدارکات الکترون سامانه. ستین

برخـوردار  ییبـاال تیـلـذا از اهم ؛دست مصرف کننده برسانده ها بنهیدر هز جوییو صرفه یواقع تیفیو ک متیق

 امـروز کـامالً یایـهـا در دنمانهنـوع سـا نیـاسـتفاده از ا ،یفنـاور نـهیدر زم عیسر یهاشرفتیبا پ نی. همچندباشیم

 .رسدینظر مه ب یضرور

 ،یکـیبـازار الکترون نیـا در دولـت اسـت کـه یسـامانه معـامالت )سـتاد( دولـت یکـیسامانه تـدارکات الکترون

مناقصـات،  یو قـانون برگـزار یکـیقـانون تجـارت الکترون تیـبـا رعا یسـتیبا ییاجرا هایدستگاهو  هاوزارتخانه

شـفاف  یبسـتر جـادیاای، بالتبع از دالیل مهـم مهیـا شـدن چنـین سـامانه بستر انجام دهند. نیمعامالت خود را در ا

کـاال و خـدمات  کننـدگان نیتام یرقابت تمام یمنصفانه برا یمعامالتانجام  ،انجام معامالتدر  ییجهت فسادزدا

 تیریمـد ماتیاسـتفاده در تصـم یارزش برابا  هایدادهای از بانک اطالعاتی شامل مجموعهجادیا، کل کشور در

دولتی  سیستمی بر معامالت تر وموثرتر، سریعامکان نظارت و  یخارج یاز معامله کاالها یریجلوگ، کالن کشور

ها و تسهیالتی کـه انجـام معـامالت از طریـق بسـتر سـامانه سـتاد بـه آوردتوان برخی دستچند نمی بوده است. هر

هـا و مشـکالتی را در مسـیر سـامانه مـذکور چالشرسـد به نظر می لیکن ؛منکر شد ،ارمغان آورده یا خواهد آورد

هـای موجـود ها و چالشموقع آسیب است. شناسایی به هبه وجود آورد ی اجراییهاها و دستگاهتامین نیاز سازمان

 چه بهتر انجام معامالت دولتی و دستیابی به اهداف مد نظر بیانجامد. تواند به بهبود هرمی

های ارزشمندی بوده است. این های انجام شده با مقامات و مسئولین حوزه معامالت دولتی حاوی یافتهمصاحبه

های مهمی را نیز ، آسیباندازی سامانه ستادستیابی به اهداف مدنظر مسئولین از طریق راهبیان میزان د ها ضمنیافته

شـاخگی شـامل شناسـی سـهدر قالب مـدل آسـیبها و مشکالت شناسایی شده چالشدر ادامه  معرفی کرده است.

بنـدی طبقـه بـه شـرح زیـر)محیطـی( ای هـای زمینـهو آسیب)محتوایی( های رفتاری ، آسیبهای ساختاریآسیب

 گردید.

 ینـدهاینبـودن  فرآ کامل ،به صَرف و صالح کشور یتوجه کم ،عملکرد و نظارت موثر یابیارز ستمینقص س

 ند.شد شناساییهای ساختاری به عنوان آسیب و مقررات مرتبط نیموجود در قوان تناقضاتو  سامانه
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نجـام معـامالت از طریـق سـامانه های مطرحی است کـه  ااز آسیبکم نوجهی به صرف و صالح کشور یکی 

و شـده  هئـهـا و خـدمات اراکاال مـتیمقرون به صرفه بـودن قاین موضوع به  ستاد سامانه ستاد موجب شده است.

 مورد نیاز اشاره دارد.مات خدکاال و و در دسترس بودن  های انجام امورنهیهز مانند یعوامل همچنین 

انجـام معـامالت  ندیبودن فرا یاقتصاد یو به عبارتستگی دارد کشور به عوامل متعددی بحفظ صرف و صالح 

کـه مطـرح  یسـؤال. ولـی راسـتا حرکـت کننـد نیدر همـ هـا بایـدهای دولتی و کارکنـان آندستگاه یتمام است.

از امـوال  انتیو صـ دولـت یضمن حفظ منافع اقتصـادتوان از طریق سامانه ستاد چگونه میآن است که  گرددیم

( از تامین کننـده و تولیـد کننـده داخلـی باشدیها و خدمات مکاال نیترتیفیک تامین با ازمندیوالً نکه اص) یعموم

هم حمایت کرد؟ درحالی که در این ارتباط بسیاری از مشکالتی که از قبل وجود داشته همچنان هم وجـود دارد. 

 ها دامن نیز زده است.جام معامله از طریق سامانه به آنو جالب آن که در مواردی حتی ان

 یحـد تـاچالش مهم بعدی این است که  قبل از اطمینان از کامل بودن اجرای فرآیندهای متعدد، سامانه سـتاد 

شده است. نقص فرآیندهای مورد نیاز که عوامل متعـددی در آن نفـش دارنـد در نهایـت انگیـزه و  اجراعجوالنه 

 .نحوه انجام امور را تحت تاثیر قرار خواهد داد

تعدد و تناقضات موجود در قوانین و مقررات کشور در رابطه بـا انجـام معـامالت دولتـی نیـز از جملـه عوامـل 

چالش برانگیز استفاده بهینه از سامانه ستاد بوده است. انجام معامالت الکترونیکی نیازمنـد قـوانین بـه روز و جدیـد 

 در ارتبـاط بـا سـامانه سـتاد گذاران قانونها است د سالچن حد امکان منسوخ گردند. هراست و قوانین قبلی باید تا 

ولـی  ،های دولتـی قـرار گیـرداند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاهقانون جدید نیز به تصویب رسانده

برنامه ششم توسعه دولـت مکلـف  9اده کلیت قانون برگزاری مناقصات قبلی تغییری نکرذه است. مثالً به موجب م

ست تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انـواع ا

و  3/11/1383 های مشـمول قـانون برگـزاری مناقصـات مصـوبها و دستگاهمعامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

 ا رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصـوبجز معامالت محرمانه، بدیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به

های مشـمول قـانون برگـزاری مناقصـات و نهادهـای عمـومی غیردولتـی کلیـه دسـتگاه .تکمیل کند 17/10/1382

مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند. قانون دیگری که 

دولـت مجـاز  مـاده قـانونی بق ایـن. طاحکام دائمی توسعه کشور استقانون  50 باره به تصویب رسیده مادهدراین

های ها و دسـتگاهاست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انـواع معـامالت وزارتخانـه

ت مشمول قـانون برگـزاری مناقصـات و سـایر قـوانین مـالی و معـامالتی بخـش عمـومی، بـا رعایـت قـانون تجـار

و البته در این راستا مصوبات دیگـری هـم صـادر شـده اسـت  الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند
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ولی نیاز است تا سایر قوانین و مقررات از جمله قانون نظام صنفی یا قـانون تجـارت نیـز بـه تناسـب مـورد بـازبینی 

 قرارگیرد.

انجـام  در یاز جـرم تبـان یریشگیو پ یدولتمعامالت در  سالمت یارتقا عالوه برکه مواردی  نیاز مهمتر یکی

گردد این است که شناخت کامل و بـه مـوقعی نسـبت بـه ب بهبود فرآیند انجام معامالت میی، موجدولتمعامالت 

 و پایش مستمر بـه اشـکال مختلـفنظارت شود مگر با ت صورت گیرد و این مهم حاصل نمیفضای انجام معامال

(. از طرفی انتظار این که با انجام معامالت از طریق سامانه ستاد کیفیت و نحوه نظارت 40 ،1396 ،ییطجرلو و بابا)

بـه دالیـل متعـدد، سـطح و  دهـدنشـان مـیست. لیکن نتایج پـژوهش ا بر معامالت دولتی ارتقا یاید انتظار به جایی

تی که بر انجام معامالت وجود برآورده نشده است و حتی در مواردی همان نظارت سن ،کیفیت نظارت مورد توقع

 نیز ضعیف شده است.  ،داشته است

های ساختاری عنوان شـده، کـم تـوجهی بـه صـرف و صـالح کشـور ل عوامل نشان داد که از بین آسیبتحلی

 بیشترین و نقص سیستم ارزیابی عملکرد کمترین نقش را دارند.

دارنـد  درجه بعدی اهمیـت قـرار ای درای زمینههی، تحلیل نتایج نشان داد که آسیبهای ساختاربعد از آسیب

 کشـور یتیو امن یاسیس طیشراعوامل و ، کشور یو  بوروکراس یآورفن ،یاقتصادعوامل و شرایط که عبارتند از 

 .کشور یو فرهنگ یاجتماع طیشراعوامل و و 

هـای در دسـتگاه رامـو یسـنت یبـودن اجـرا نـهینهاد ده کاال و خدمت،کنن نیوکمبود تام یاقتصاد یهامیتحر

-حرفـه ریغ کارکنانوجود  ،به دالیل مختلف یادار ونیزاسیمدرننسبت به  مقاومت دولتی و سیستم اداری کشور،

 ،و اختالل در انجام معامالت یاقتصاد تورم ،یفناور تیریکار با سامانه در حوزه مد یبرا  ییاجرا یهادستگاه یا

 یاعدم اتصـال بخـش عمـده ،یسازو هوشمند یسینودر برنامه ضعف ،یو مخابرات یارتباط یهاساختریز ضعف

 یاسـیمالحظات س مداخله ،ها و مناقصاتدیخر یدر برخ یمل تیامن مالحظات ،به سامانه یتیحاکم یهااز دستگاه

معـامالت  فرهنـگ ،و نـاظر یمختلـف مجـر یهـادسـتگاه نیالزم بـ یهمـاهنگ نبود ،یها در معامالت دولتدولت

 نییپا و مردم نسبت به نظام مدرن معامالت مقاومت ،یمال یدادهایبه شفاف کردن رو یعموم لیاتم عدم ،یتجار

دهنـده فضـا و محیطـی ندکه نشـانهسـتهـایی از جمله چالش نینو یهااستفاده از ابزار ییتوانا یبودن سطح عموم

کامـل از آن را بـا چـالش مواجـه گیری سامانه ستاد و بهرهاست که سامانه ستاد درآن بستر در حال فعالیت بوده و 

 کرده است.

تبانی بین مامور تشـخیص و ند. هستهای رفتاری موارد آسیبانگاری نیز از جمله ریزی شده و سهلفساد برنامه

های اعالم شده در سامانه به رقبای فروشنده، استفاده از اطالعات سـامانه در جهـت مقاصـد اعالم قیمتذیحساب، 

استفاده از سامانه برای انجام معامالت متقلبانه، تقسیم معامالت عمـده بـه معـامالت خـرد و منفعت طلبانه شخصی، 
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کـاال و خارج کردن آن از بستر سامانه، دسترسی مقامات غیر مجاز به اطالعات محرمانه، تبانی بـا ارائـه دهنـدگان 

ریزی شـده از طریـق فساد برنامه ایی است که به عنوانهاز جمله شیوه واقعیهای غیرخدمات از طریق اعالم قیمت

 سامانه ستاد شناسایی شده است.

اعتمـاد  تمایل نداشتن به اجرای تکالیف قانونی، از طرفی عدم حضور ذیحساب در جلسات خرید و مناقصات،

نداشتن  جلوگیری نکردن از عقد معامالت غیر ضرور، جویی نکردن معامالت،بررسی یا پی به بستر الکترونیکی و

مامور تدارکات، عامل تشخیص یا ذیحساب نسبت به اصالت کاال و نوع معامله و افزایش قیمت ارائه کـاال  آگاهی

هـا افـزوده بکارگیری سامانه ستاد بر شدت آنو خدمات از طریق سامانه نیز از جمله رفتارهای غیر عمدی است که 

 است. 

 و عمـومی مـالی مـدیریت در دولـت ظایفو مرکزی هستة دولتی معامالتبه هر حال همانگونه که بیان شد 

 تـأمین بـه عمـومی خدمات انجام راستای در دولت بودجة از بیشتری بخش اینکه به توجه با. است خدمات ارائة

 منزلـة بـه و دولتی مصارف کارایی در دولتی معامالت سیستم یابد،می اختصاص مردم نیاز مورد خدمات و کاال

پژوهش و از آنجا که با توجه به نتایج  .دارد مهمی نقش اقتصادی و تماعیاج وضعیت گسترش در مهم استراتژی

پیشنهادات پژوهشـگران بـه  باشدهای عنوان شده میستاد مشروط به حداقل رسیدن چالش سازی موفق سامانهپیاده

 .شرح ذیل خواهد بود

 

 پیشنهادات -3-5

ها و تسـهیل فرآینـدها ریق کاهش بسیاری از هزینهو از طاینترنت  آوریفنبا استفاده از  یتدارکات الکترونیک

 درسـت و حسـاب شـده یسـازادهیبنـابراین پ. اسـتمطـرح  فـروشو زمینه خریـد به عنوان یک ابزار کارا و مؤثر 

و  هـاته و خواهـد داشـت. بـرای کـاهش چـالشآوردهای مهمی به دنبال داشـدست ،دولت یکیتدارکات الکترون

 اداتی به شرح ذیل ارائه شده است.پیشنه شناسایی شده هایآسیب

 

در رابطه باا بررسی کلیه قوانین و مقررات موجود در کشور که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ( 1

هاا الت اجرایی به طور دقیق و رفع آنها و اشکاء مغایرتند. احصاهست گذارمعامالت دولتی تاثیر

 در اسرع وقت

های دولتـی تکلیـف گردیـده ها و سـازماننه ستاد برای کلیـه دسـتگاهبه موجب قانون، استفاده از ساماهر چند 

نـام در سـامانه مـذکور گان کـاال و خـدمات را ملـزم بـه ثبـتآوری که تامین کننداست. لیکن هیچ سازوکار الزام

در انحصـار کنندگان که بعضاً تامین کاال و خـدماتی را ای که بسیاری از تامینگونهبینی نشده است. بهنماید، پیش
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های اجرایـی را بـا مشـکل مواجـه خود دارند، به دالیلی حاضر به ثبت نام در ستاد نیسـتند و همـین مسـئله دسـتگاه

ام در سـامانه ثبت ن یکنند برایکه از بودجه دولت استفاده م ییهاالزام همه نهادها و دستگاه از طرفی .نموده است

 نبال شود.باید با جدیت بیشتری د و از استفاده از آن

از مزایـده روشـنی  دولتی، قانونگذار اقدام به تعریفهای مربوط به معامالت نامهدر هیچ یک از قوانین و آیین 

 نکرده است. در مورد مناقصه نیز این نقص وجود داشت که با تصویب قانون برگزاری مناقصـات و تعریف شفافی

ه، متأسفانه، هنـوز ایـن نقــص وجــود دارد و برطـرف نشـده از مناقصه این کاستی برطرف شد. اما در مورد مزاید

، در ایـن فرآینـد بـه نحـوی کـه  رقابت اسـتنیز همانند مناقصه عرصه مزایده مشخص است که است. با این حال 

دو آنها را از طریق درج آگهی در روزنامة کثیر االنتشار و یا روزنامة رسمی کشـور  فروش کاالها و خدمات یا هر

ولی موضوع  شودبرنده رقابت می شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد کرده استگذاشته شده و بت عمومی به رقا

اقالم )مثل اقالم ضایعاتی( از طریق سـامانه کـه تعریـف مشخصـی ندارنـد و بایـد  برخی مزایدهبرای  این است که 

هـا از طریق سامانه بـرای آن ام معاملهانج هستند و غیررسمیشود که بازدید شوند یا از سوی کسانی خریداری می

 ساز است. دردسرمشکلی و نامفهوم است 

اهمیت دارد. رقابتی شدن فرآیند خرید که بدون هیچگونه تبعیضـی  سامانه بسیار واقعی در رقابتیایجاد فضای 

مسدود فوذ راه را برای سوءاستفاده و ن ترین قیمت کشف شده و تا حد زیادی شود مناسبشکل بگیرد موجب می

کنـد )ماننـد را محدود یا حـذف مـیدر انجام معامالت های مختلف فضای رقابتی که بهانهبنابراین مواردی سازد. 

 باید بطورکلی متوقف شود. (ترک تشریفات مناقصه

رقـابتی بــودن بــرای گیرد چرا که کنندگان صورت میمناقصه فرآیندی است که در قالب رقابت بین شرکت

کــه کـاال و خـدمات مـورد نیـاز شـود و شـرایطی فـراهم مـییـت مورد نظر دولت حائز اهمیـت اسـت تـأمین کیف

قـانون برگـزاری  20همانگونـه کـه در مـاده . شـودتر خریـداری قیمت پایینبا کیفیت بهتر و  های اجرایی دستگاه

به این  ه اول اعالم خواهد شدعنوان برندترین قیمت را ارائه دهد، بهگری که مناسبمناقصهمناقصات تصریح شده 

هـا تـرین آنو کاال یا خدمت ارائه شده مناسب ترتیب نه تنها شرایط رقابت فراهم باشد بلکه با بررسی تناسب قیمت

 انتخاب شود در حالی که از طریق سامانه ستاد ایجاد چنین فضای رقابتی محیا نیست.

قـرار گیـرد و منـافع دولت تنهـا در  گیریتصمیممالک  تواند نمی صرفاً قیمت در قراردادها، بدیهی است که 

مـورد کـاالی یا مرغوبیـت نحوه انجام آن  ،این نیست که قرارداد به حداقل قیمت منعقد شود، بلکه به کیفیت کار

کــه  نیافتــد پیمانکــارااغلـب اتفـاق مـیشد که  این نکته تکرار میها مرتباًباید توجه شود. در مصاحبه معامله نیز

شوند که برای تأمین منافع خود از کیفیـت مـورد معاملــه خـود کنند، بعدها مجبور میحداقل قیمت را پیشنهاد می
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اخیر و تـکننــد کــه اغلــب موجــب بــه از عمل به قرارداد شانه خالی می بکاهند یا تقلب کنند و یا در وسط کار

 .شودورد معامله قربانی کمیت آن میت متعویق افتادن اجرای قرارداد شده و در نهایت کیفی

نیـز موضـوع قـرارداد یفیـت و ظرفیـت کحجـم،  نوع کاال،ه باید پذیرفته شود ک کمترین قیمت،بنابراین زمانی 

کنترل و نظـارت بـر  .باشدناپذیر ها از طریق سامانه ستاد امکانکه انجام همه این کنترلمورد توجه قرار گرفته باشد

بـه دقـت تشـریح کنـد بـه معـامالت را فرایند انجـام ق سامانه ستاد نیازمند قوانینی است که معامالت دولتی از طری

 نفعان در اجرای تمام مراحل حداقل ابهام را داشته باشند. نحوی که  ذی

قانون برگزاری مناقصات، کارپرداز یا مسئول واحد تدارکاتی مکلـف اسـت خریـد  11موجب ماده چند به  هر

در خیلی از مواقع و در فرایند خرید کاال یا خـدمات، قیمـت پیشـنهادی ولی ی ممکن انجام دهد. با کمترین بها را

رف باشد. کنندگان سامانه میتر از قیمت پیشنهادی تامینای خارج از سامانه ستاد به مراتب پایینکنندهتامین یـا صـِ

اسـتعالمی در غیر واقعی باشـد یـا در مـواقعی  هاقیمتتواند دلیلی بر مرغوبیت باشد یا بودن قیمت نمی پایین بودن

ای حاضـر بـه ارائـه پاسـخ در سـامانه کنندهگردد و پس از چندین بار تمدید، هیچ تامینسامانه ستاد بارگذاری می

 ها در این مواقع روشن نیست که مجاز به تامین نیاز خود خارج از سامانه هستند یـا خیـر؟شود. تکلیف دستگاهنمی

 .ها شده استها و سازمانسردرگمی واحدهای تدارکات دستگاه در قوانین موجبقص نوااین که 

ها گزار مکلف است در مناقصهگزار یا مزایدهقانون برگزاری مناقصات، مناقصه 13به استناد بند ب ماده یا مثالْ 

ین در حالی است کـه همزمـان های کثیراالنتشار فراخوان نماید. اهای عمومی، دو تا سه نوبت در روزنامهو مزایده

نیز پیش ببرد. این موضوع عالوه بر اینکـه موجـب تحمیـل  "ستاد"باید فراخوان مناقصه یا مزایده خود را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که تمامی اهداف برقراری شود، با هزینه زیاد بابت درج آگهی در روزنامه می

قـوانینی بـرای آن  ا مـثالًیـ بینی نموده، مغایرت دارده را در بستر الکترونیکی پیشمراحل برگزاری مناقصه و مزاید

بعضـی  که خود پیشنهاد نموده وجود ندارد. به عبارت دیگرکند موظف به ارائه کاال و خدمتی را  کننده تامین که 

از طرف دسـتگاه اعـالم نگامیکه هنماید و در پاسخ به استعالم دستگاه، قیمتی را در سامانه ثبت میتامین کنندگان 

تواند به هر دلیلی از ارائه کاال یا خدمت انصـراف دهـد و دسـتگاه اجرائـی را بـا شود این تامین کننده میبرنده می

 .های جاری مواجه نمایدمشکل تکرار فرایند استعالم و تاخیر و وقفه در انجام وظایف و فعالیت

رسـانی و ارتباطـات و نیـز اسـتقرار سـامانه تـدارکات وزه اطـالعه بـه تحـوالت اساسـی در حـبا توجـاز طرفی 

های مـرتبط بـا آن خصوصـاً از حیـث نامه)ستاد(، بازنگری در قانون برگزاری مناقصات و آیین الکترونیکی دولت

هـای تعیـین ات پیشـین، مهلترسد؛ چرا که در قـوانین و مقـررهای مورد نظر قانون، ضروری به نظر میبندیزمان

اند و طبیعی )چاپ آگهی در جراید و...( تعیین شده رسانیِ مرسومِ بیش از یک دهه پیشاساس شیوه اطالعه برشد

قابـل تـوجهی بـرای هریـک از مراحـل  یهـای زمـاناست که برای حصـول اطمینـان از اطـالع همـه ذینفعـان، بازه
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رسـانی، ذینفعـان یکـی شـدن شـیوه اطالعاست، حال آنکه در شرایط فعلـی بـا الکترونها در نظر گرفته شدهمناقصه

گیرند و اطاله فرایند مناقصه به سبک پیشـین، ای در جریان اخبار مرتبط با مناقصات دولتی قرار میصورت لحظهبه

نامـه فعالیـت سـامانه تـدارکات نامـه هیئـت وزیـران، بـا عنـوان آئینتصـویب هرچنـد بـه موجـب  ضرورتی نـدارد

( قــانون برگــزاری مناقصــات و 1های اجرایــی کشــور موضــوع بنــد ب مــاده )اهکلیــه دســتگ الکترونیکــی دولــت

قانون خدمات کشوری توسعه مکلفند، تمامی معامالت خود اعم از کوچک، متوسـط  5های موضوع ماده دستگاه

تـامین موضـوع دیگـر بایـد قـوانینی تصـویب شـود کـه الـذکر انجـام دهنـد. و بزرگ خود را در بستر سامانه فوق

مجبـور شـوند. از  ان انحصاری یا عمده کاال و خدمات به ثبت نام و ارائـه کـاال و خـدمت از طریـق سـامانهکنندگ

 های الزم انجام کار یا فروش آن کاال باشند.ان خدمت دارای مجوزدهندگکنندگان یا ارائهسوی دیگر تامین

ها همـه دسـتگاهفعالیـت ایـد بـا سـامانه ب شـود ولـیبه شکل خاصی انجام مـیهر خرید و مناقصه  هرچند انجام

از یـک روش واحـد بایـد برای انجام معامالت خود های اجرایی همه دستگاهپس ، هماهنگ بوده و متناسب باشد

شـود. بـه ایـن صـورت کـه و اصالح اساسی در قـانون مطـرح مـی باز بحث تغییر و تحول در این جا  تبعیت کنند.

هـای تاییـد شـده بـرای خریـد از روشکند، باید دجه دولتی استفاده میقانونگذار اعالم کند که هر کسی که از بو

 استفاده کند. 

ای در صـورت بـروز ست که حاوی مجازات های قاطعانهنیازمند قوانینی ا استفاده بهینه از سامانه ستاد از طرفی

ور ویـژه تخلفـات ای کـه بـه طـتی کـه قـوانین و مقـررات بازدارنـدهدر این حوزه باشد. درصورتخلفات احتمالی 

 های کیفری مناسب مقرر کند هنوز مصوب نشده است.ت دولتی را برشمرده و نسبت به آنها محکومیتمعامال

 ایـ میمسـتق و بـه طـور دهـدیمـ لیرا تشـککشور از روابط و مبادالت اقتصادی  یعیبخش وس معامالت دولتی

 نکـهیو بـا توجـه بـه ا اسـت یضوع آن اموال عمـوممو رایز .در ارتباط است شهروندها ونیلیبا حقوق م میمستقریغ

-مناقصات شفافدر حوزه  دیبا نیبنابرا است؛ ادیز زیامکان فساد ن شود؛یحوزه صرف م نیدر ا ادییهای زنهیهز

 نـهیزم ق،یطر نیحوزه در دسترس عموم قرار داده شود و از ا نیا اطالعات مربوط به نیهمچن ردیسازی صورت گ

ما، برای شفاف سـازی مناقصـات قـانون  یمناقصات فراهم شود. در نظام حقوق برگزاری ندیآبر فر ینظارت عموم

 تیشـفاف شـفاف اسـت و نتوانسـته ریـقـانون مـبهم، غ نیـامـا ا دیرسـ بیبه تصو 1383در سال  مناقصات برگزاری

ف سـازی بـرای شـفا ،یکـه در نظـام حقـوق ییکارهـااز راه گـرید یکـیمناقصات را به طور کامل محقـق سـازد. 

 گـاهیپا نیـاسـت امـا اطالعـات ا مناقصـات یرسـاناطالع یمل گاهیاندازی پااقصات در نظر گرفته شده است. راهمن

هـا و اسـت کـه توسـط دسـتگاه یاز تعـداد مناقصـات کمتـر گـاهیپا نیو تعداد مناقصات ثبت شده در ا ستیکامل ن

سـه نـوع  1393تنها دو نوع مناقصه، و در سال  1392مثال، در سال  عنوان برگزار شده است. به یهای دولتشرکت

انـد ثبت شده گاهیکه در پا یمناقصات در مورد (.1398 )محمدی و همکاران، ثبت شده است گاهیپا نیمناقصه در ا
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از رونـد  یاطالعـات ایـگونه اسـناد  چیثبت شده، ه مناقصات از ارییوجود دارد و در بس یناقص اریاطالعات بس زین

 اًقص اسـت و عمـدتاسـناد نـا نیـکه اسناد آن ها منتشر شده؛ ا یمناقصات قصات وجود ندارد. در موردبرگزاری منا

 اریشود؛ و اطالعات مربوط به برنـده مناقصـه فقـط در تعـداد بسـیمناقصه را شامل م ندیفرآ اسناد مربوط به شروع

 مناقصات ثبت شده است. از یاندک

اما  بر استاز ساز و کار سنتی به ساز و کار مدرن جدید همواره زمان تغییرو  قوانیناصالح هرچند  به هر حال 

تـوان همچنـان ت دولتی از طریق سامانه ستاد نمـیگیری برای انجام معامالسال از زمان تصمیم 9ا گذشت حدود ب

ضـمانت  نکته مهم دیگری که وجـود دارد توجهی برای انجام اقدامات الزم و منسجم در این ارتباط بود.شاهد بی

اجرایی قوانین مصوب در این زمینه است و این که نهاد ناظر چگونـه اجـرای صـحیح قـوانین و مقـررات از سـوی 

هـای اجرایـی و تـامین اهکنـد و در صـورت اجـرا نشـدن چـه تبعـاتی بـرای مسـئولین دسـتگنفعان را کنترل میذی

 کنندگان دارد.

 

 هات از طریق سامانه و اصالح و تسهیل آنمعامالانجام  یندهابازبینی و بررسی کلیه فرآی( 2

بـازبینی و بررسـی کلـی  ،جه به مشکالت متعددی که درباره نحوه کار با سـامانه سـتاد مطـرح شـده اسـتبا تو

-انه برای تمام اقشار جامعه امکانرسد. اینکه کارکردن با سامظر میسامانه به طور منظم و ارتقای آن ضروری به ن

ور موضـوع مهـم و هـا و امکانـات ارتبـاطی کشـطرفی مطابقت سامانه با  زیرسـاخت د و ازدسترس باش پذیر و در

 دارای فوریت است.

 

نهادهاای نظاارتی و اطالعااتی مانناد ثبات  هایسامانهبا  گیری نحوه اتصال سامانه ستادپی( 3

ت و کیفیا ...و کشور ، دیوان محاسبات کل کشور سازمان بازرسی ی،بانک مرکز، کشور احوال

 عملکرد آن

اطالعات  یمتول ها و نهادهایسازمان هیکل 16/2/1396 هـ مورخ 53525. ت 16145( مصوبه شماره 8طبق بند )

کشور، سازمان ثبت احوال کشـور، سـازمان ثبـت اسـناد و  یاتیمجوزها از جمله سازمان امور مال دهندههیارا ای هیپا

موظفنـد  رانیـا یمعـادن و کشـاورز عیصـنا ،یق بازرگـانامالک کشـور، مرکـز امـور اصـناف و بازرگانـان و اتـا

(، سی)وب سـرو یکـیتعـامالت الکترون قیـستاد را از طر ازیبه اطالعات مورد ن یدسترس تیالزم و قابل رساختیز

الذکر به منظور جلوگیری از ورود تکـراری اطالعـات ( مصوبه فوق5ستاد قرار دهند، همچنین طبق بند ) اریدر اخت

ه و بودجه کشور و ... توسط ستاد تغذیـه مهای سازمان برناها نظیر سامانهاطالعات ورودی سایر سامانهیکسان باید 

 شـودارسـال میامـور مالیـاتی  اطالعات فصلی به سـازمانهرچند اطالعات مبادالت به صورت در این راستا . شود
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وه خـرج کـرد بودجـه اسـت باشـد بایست متـولی اصـلی نظـارت بـر نحـکه میسازمان برنامه و بودجه کشور ولی 

 دسترسی برخط الزم و کاملی به اطالعات سامانه ندارد.

آوری و فروش اموال تملیکی، سامانه بانک ملی، سازمان ثبت ارتباط سامانه ستاد با سامانه سازمان جمع هرچند

زمان امور مالیاتی اسناد و امالک کشور )اشخاص حقوقی(، سامانه ثبت احوال کشور )اشخاص حقیقی(، سامانه سا

هـای سامانه پروانه اصناف، سامانه سپام )بانک مرکزی جمهور اسامی ایـران( و پایگـاه معـامالت و قرارداد ،کشور

ت یسامانه تشـخیص صـالحاست اما ارتباط ستاد با های اجرایی )سازمان برنامه و بودجه کشور( انجام شده دستگاه

رسـانی مناقصـات )سـازمان حاسبات کشور( و پایگـاه ملـی اطـالعدیوان مسامانه نظارت الکترونیکی ) ،کاراننپیما

 .برنامه و بودجه کشور( انجام نشده است

 

هاای دولتای ساز و کاری برقرار شود که تعداد و نوع کاالها یا خدمات مورد نیاز دستگاه( 4

 نظارت شود و تایید، تشخیص، از طریق یک متولی واحد به عنوان نهاد مستقل

 .و خصوصیات آن، خود دستگاه اجرایی اسـت کاال و خدماتمرجع تشخیص نیاز برای  فعلی کشورنین در قوا

دولتـی و در این باره سازوکار قانونی مشخصی در نظر گرفته نشده است. در موارد متعددی دیده شده که مـدیران 

مـدیران  یا در مـواقعی کنند.میستگاه تحت مدیریت خود خریداری کاالها یا خدماتی را برای د ،بدون نیاز واقعی

دردسرهای کار بـا سـامانه  چرا که هم از ،کنندمی متوسط و خرد تقسیممعامالت به با حجم بزرگ را یک معامله 

تیـارات وسـیعی بـرای شوند و هم نظارت آنچنانی بر معامالت خرد یـا متوسـط وجـود نـدارد. چنـین اخراحت می

 ع مشکالت نظارتی و تخلفات عمدی و سهوی را فراهم کند. تواند بستر انواها میمدیران دستگاه

بـه  بندی معامالت به خرد، متوسط و بزرگ اسـت.کالت مهم قوانین فعلی همین تقسیمبه طورکلی یکی از مش

-ای به معامله خرد یا متوسـط کـار مفیـدی قلمـداد نمـیقالم برآوردی برای انتصاب معاملههر حال درج و تعیین ا

یک فرایند دو سطحی در سطح اول توسط خود دستگاه اجرایی و در سطح ین بهتر است معامالت در بنابرا گردد.

بینـی گیرد. در قوانین بایـد شـرایطی پـیشی خارج از دستگاه اجرایی صورت کمیته یا کمیسیون واحد،دوم توسط 

لیت کیفـری ئوای آنـان مسـند براضرورت اقدام به تشخیص معامله نمودهوجود بدون شود اگر مدیران و مسئولین 

 د. نمقرر نمای

 

تر در اختیاار عماوم ماردم باه عناوان یکای از تر و شفافاطالعات کامل در اختیار گذاشتن( 5

 تاثیرگذارترین مراجع نظارتی وایجاد مکانیزم ثبت و پیگیری شکایت ذینفعان در سامانه 

کـه توسـط نهادهـای  یماتیتمـام تصـمط بـه اطالعات مربـومعنا است که  نیبه ااقدامات به طور کلی  تیشفاف

. بـه ردیـشـوند قـرار گیمتـأثر مـ ماتیتصم نیاز ا که در دسترس افرادی یبه راحت شودیم اتخاذ یو عموم یدولت
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مقامـات  م،یو مستندات تصـم لیآن ها، دال رییگشکل ندیفرآ اقدامات، و ماتیتصم ،یعنی تیشفاف گریعبارت د

 هـابهام بوده و اطالعات مربوط به آنروشن و بدون ا میآمدها و نهادهای موضوع تصمدر و هانهیهز رنده،یگمیتصم

و  ی)صـالح ردیـقرارگ نفـعیرذیو غ نفـعیدر مواردی که استثناء شده، در دسترس تمام افراد اعم از اشـخاص ذ جزء

 تخـاب کننـده طـرف انبه منظور آشکارکردن اقدامات مقامـات   در رابطه با معامالت دولتی نیز. (1396همکاران، 

معاملـه  اطالعات .کامل مشخص و بدون ابهام باشند ی مربوط،هاهیها و رودستورالعمل دیباضمن آن که قرارداد، 

در اختیار عموم ت کنندگان و مقاما شرکتمعامالت عالوه بر  ندیمراحل مختلف فرآ و در شفافبه طور  دیبانیز  

 .(1398، )محمدی و همکاران مردم گذاشته شود

 یوقتـ رایـز ،شـودیمقامات برگزارکننده مناقصه م رییپذتیبرگزاری مناقصات موجب مسئول ندیفرآ تیشفاف

ها در به آن دیو با شوندیآگاه م کنندیم ها اتخاذکه آن یماتیبرگزار کننده مناقصه بدانند که مردم از تصم نیمسئول

 کیـامـر بـه برگـزاری  نیـشـوند و ایو فسـاد مـ تخلف رتکبم پاسخ بدهند کمتر رندیگیکه م یماتیمقابل تصم

برخـوردار اسـت  شـترییب تیاز صـالح گـرانیکـه نسـبت بـه د مانکارییبه پ قرارداد مناقصه مطلوب، و واگذاری

بـر  نظـارت لیسـبب تسـه تیاسـت. شـفاف ینظـارت عمـوم شیافـزا تیاصل شـفافدیگر کارکرد  .کندیم کمک

 نیـ. اشـودیبه بروز فساد م منجر فرض استوار است که قدرت نیبر ا دهیعق نی. اشودیم یعملکرد مقامات عموم

داشتن اطالعات مربـوط  ارینظارت مستلزم در اخت فردی، گاهیاست. از د تیبه شفاف ازیتصور از علت ن نیتریمیقد

کـه ممکـن اسـت  یاسـیای سهـبرابـر سوءاسـتفاده راست تا فرد قادر باشـد د دولت شخص در رابطه با تیبه وضع

 .دفاع کند خود از ابدی انیجر

هـا یـا تصـمیم ، چـرا کـه ممکـن اسـت دسـتگاهتوانـد باشـدل بحث برانگیز مـیبه هر حال این موضوع از مسائ

سازی اطالعات شانه خالی کنند. ولـی نونگذاران به بهانه محرمانه بودن، امنیت ملی و از شفافگیرندگان و حتی قا

تواند تا حد زیادی ضمن ایجـاد شـفافیت فضـای ه جزئیات معامله میعمومی مردم ب نظارتبرکسی پوشیده نیست 

نفعـان کمک نماید. شهروندان به عنوان ذیها و اشکاالت سامانه یا معامالت بادالت به شناسایی تخلفات، تبعیضم

-می کنندگان مالیات و ... بهترین ناظر و قضاوت کننده هستند. هرچند هم اکنون شهروندان عادیپرداخت اصلی،

آید و امکان پیگیری لی جزئیات زیادی به نمایش در نمیتوانند وارد سامانه شوند و معامالت انجام شده را ببینند و

 دهی وجود ندارد.یا ثبت شکایت یا گزارش

 

های مفید و موثر در رابطه با اشخاصی که باه طاور کلای از طریاق برقراری جوائز و مشوق( 6

قیمت و کیفیت بهتری  ،کرده و به طور اخص اشخاصی که به نسبت کاال و خدمات ارائه ،سامانه

 دهندپیشنهاد می
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عالوه بر کـارمزد  نام و انجام معامله از طریق سامانه ستادکنندگان از ثبتاز دالیل مهم عدم استقبال تامین یکی

سـازمان امـور  نـزد ع افشـای اطالعـات مـالی بـه خصـوصموضو نام و کار با ابزار الکترونیکی،و دردسرهای ثبت

تـامین  ،های اولیه اجرای فرآینـدهای معـامالتی از طریـق سـامانه سـتادین حداقل در سالاست. بنابراکشور مالیاتی 

مند شوند. هایی بهرهبایست در ازای فعالیت در سامانه از مشوقکنندگان به خصوص تامین کنندگان انحصاری می

ها تا تخفیفات و تسهیالت مالیاتی. به خصوص از ارائه تخفیف در کارمزد .تواند بسیار متنوع باشدها میاین مشوق

اسـتفاده انگیـزه  تواندکنند میانجام شده امتیاز باالیی اخذ می هایبه تامین کنندگانی که در ارزیابیاعطای مشوق 

 از سامانه را تا حد زیادی افزایش دهد.

 

 های پژوهشمحدودیت -4-5

، دسترسی به تمامی آمار و اطالعات در بـازه زمـانی مـورد مطالعـه و پژوهش وه انجام موضوع و نحبا توجه به 

گیـری میـزان ها و اسناد و مدارک بوده و بـالتبع انـدازههای استاندارد برای بررسی مصاحبههمچنین فقدان شاخص

 ه است.دشوار بود نحوه فرآیند انجام معامالت دولتی در ستاداز  در تحقیق  کنندگاندرک شرکت
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http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35110/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39689/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-26-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-104


172 
 

 مجلههای دولتی، های فساد اقتصادی در مناقصهشناسایی زمینه ،(1386مقدم، فرهاد، نظری، محمدرضا، )خضری، محمد، تربتی .19

 .86-63اره اول، اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شم

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردیجامع، انتشارات (، روش1392) فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و عادل آذر،دانایی .20

 صفار، چاپ دوم.

 ملی کنفرانس ،(دولتی بخش در وضعیت  بررسی) اداری نظام در کارآفرینی توسعه ،(1391) ،کامبیز طالبی، ،رضا دهقان، .21

 .مازندران بنیان، دانش کارهای و کسب مدیریت و کارآفرینی

 .اعرابی سیدمحمد و پارسائیان علی هترجم ،اول جلد ،(کاربردها ها،نظریه مفاهیم،) سازمانی رفتار(، 1377)پی،  استیفن رابینز، .22

 .فرهنگی هایپژوهش ردفت انتشارات: تهران

شناسی حقوقی برگزاری مناقصات در ایران، فصلنامه حقوق اداری، آسیب(، 1394کوهشاهی، نادر، )رحمانی، تهمینه، و میرزاده .23

 .182-143، 7سال دوم، شماره 

ی سازمانی هاتحلیل عارضه ،(1389) ،علی، هویدا، رضا، شاهین، آرش و بختیار نصرآبادی، حسنعلی ،رحیمی، حمید، سیادت .24

اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سالمت سازمانی و دولتی شهر اصفهان برهای دانشگاه

 .19-39، 58، شماره ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه، کیفیت محیط کار

 دانشگاه مدیریت دانشکده انتشارات: تهران ،(ربردهاکا و هانظریه مفاهیم،) سازمانی رفتار مدیریت(، 1372) علی، رضائیان، .25

 .تهران

 تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه مدیریت، جامع فرهنگ(، 1376) فقیهی، ابوالحسن و الوانی سیدمهدی السادات،زاهدی، شمس .26

 اول.

 اول. یر،بص  ایران، ملی وریبهره سازمان(، 1376) صنعتی، واحدهای در وریبهره گیریاندازه راهنمای .27

 انتشارات: تهران ،اول جلد ،علوی اهللاسیدامین ترجمه ،کار در رفتار و انگیزش(، 1372) ،پورتر ،دبلیو لیمان و ام ستیرز، ریچارد .28

 .دولتی مدیریت آموزش مرکز

 مدیریت مجله دولتی، مدیریت آموزش مرکز سازمان، عملیات ارزیابی در آن جایگاه و وریبهره(، 1372)زاده، فتاح، شریف .29

 سوم. و بیست شماره دولتی،

 مطالعات انسانی، منابع وریبهره هایسیاست نقش شناسیگونه (،1392الجوردی، مهناز، ) و ،الجوردی، سمانه ،شیرازی، علی .30

 .104-75 ،14 شماره مدیریت راهبردی،

های عمرانی بخش عمومی شناسی قراردادهای پروژه، آسیب(1394)و مرضیه قبادی،  ، سپیدهآراهانج ،اقبال ،شاکری .31

 .های شهری، تبریزالمللی عمران، معماری و زیرساختکنفرانس بین )دولتی(،

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، آن دیقتصاا رثاو آ لتیدو تمعامالدر  تبانیمجر(، 1390شیخوند، فرشته، ) .32

 شهیدبهشتی.دانشگاه 

های آموزش و بهسازی منابع شناسی فعالیت(، آسیب1394صفت، )موحد، سعید و علی فاطمیمورکانی، غالمرضا، صفاییشمس .33

-71(، 7) 2)مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر(، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، انسانی براساس مدل سه شاخگی 

100. 

 .سمترات نتشاپ دوم، اچا، ق اداریحقو(، 1384)، منوچهر، تمنیموطباطبایی .34
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 .120-85، 1، شماره 2فصلنامه مطالعات حقوق انرژی، دوره (، سالمتی در معامالت دولتی، 1395طجرلو، رضا و بهزاد قربانی، ) .35

 دولتی، مدیریت مجله دولتی، مدیریت آموزش مرکز افزوده، ارزش پدیدآوردن معنی به مدیریت(، 1372) علی، طوسی، محمد .36

 یکم. و بیست شماره

 مدیریت اداری، فصلنامه رسالت فساد با مبارزه در الکترونیک تدارکات و تامین (، نقش1392ی، )صالحی، مهسا و سعید زرند .37

 دوازدهم. و یازدهم چهارم، شماره دولتی، سال

بر قانون ارتقای  دیا فساد اداری؛ باتاکدر مبارزه ب تینقش شفاف ،(1396) ،احمد ،نژادیعلو  ،یعل ،نژادیتقمحمد،  ،یصالح .38

 .تیریدر مد نیهای نوپژوهش کنفرانس ،یاقتصاد و علوم انسان حقوق، ،سالمت نظام اداری و مقابله با فساد

های مجلس شورای دولت، مرکز پژوهش با معامله سهولت نماگر عمومی، معرفی تدارکات فرآیند رزیابی(، ا1395) ،----- .39

 .15257بودجه(، شماره مسلسل گزارش  عمومی )گروه بخش اقتصاد اسالمی، مطالعات

مضامین:  و شبکه مضمون (، تحلیل1390محمد، ) زاده،شیخ، ابوالحسن فقیهی،، محمدسعید تسلیمی،، حسن جعفری،عابدی .40

 .198-151، 2(5راهبردی، ) مدیریت کیفی، فصلنامه اندیشه هایداده در موجود الگوهای تبیین وکارآمدبرای ساده روشی

شناسی سه شاخگی در کاربست مدل آسیب ،(1389) ،هادی و راوند، مصطفی، محمدتقیا، فریدون، حاجی سیدعبد صبور .41

مه مدیریت فصلنا ،ای تهران(برق منطقهبررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد سازمانی )مورد مطالعه، واحدهای حقوقی شرکت 

 .45، شماره و توسعه، دوره دوازدهم

های تحقیقات جهت ای کرمان و ارائه اولویتپروژه بررسی و شناخت وضع موجود آب منطقه ،(1379) ،اکبر، علیفرهنگی .42

 های کاربردی دانشکده مدیریت . : مرکز پژوهشدانشگاه تهران ،وریمشکالت سازمان و افزایش بهره  زحل برخی ا

گزارش پژوهشی مرکز قم،  های دولتی در استانشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایده(، آسیب1393کرمی، رضا، ) .43

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور.مطالعات و پژوهش

بررسی نقش عوامل فیزیکی محیط کار)ارگونومی( بر افزایش بهره وری کارکنان (، 1395کدخدایی، فاطمه و مسعود سیدی، ) .44

 .37شماره  ،سال یازدهم ،مدیریت صنعتی )آزاد سنندج(، فصلنامه بانک تجارت شیراز

 .دوم چاپ کماالن،، مناقصات برگزاری قانون (، 1389، )مهدی سیدکماالن،  .45

 علی ترجمه سازمان، در بالندگی و مشکل حل به کاربردی رویکردی با سازمانی شناسیآسیب ،( 2005)  ،آندرو مانزینی، .46

 .برین پژوهان دانش: اصفهان سعیدآنالویی، و پورقبادی مرضیه عطافر،

زندگی کاری برای بهره وری کارکنان کارکردهای کیفیت (، 1394بافان، معصومه و ایران مهدیزادگان، )مهداد، علی، زری .47

 .32شماره  ،سال هشتم ،مدیریت بهره وری، فصلنامه )مطالعه موردی بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی(

ارائه مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره وری مدیران و کارکنان صنعت (، 1396منصوری، رضا، و علی خلخالی، ) .48

 .15شماره  ،سال چهارم ،آموزش و توسعه منابع انسانیامه ، فصلنچاپ و نشر بانک ملّی ایران

 شماره دولتی، مدیریت مجله دولتی، مدیریت آموزش مرکز ،«وریبهره افزایش و کیفیت دوایر(، 1377) سیدعباس، موسوی، .49

39. 

 سازمانی کارآفرینی رفتاری موانع تحلیل[ و شناسایی  ،(1390. )محمدرضا بخش، رستم و ،حمیده قاسمی، ،رضا محمدکاظمی، .50

 .100-89، 2 شماره اول، سال حرکتی، علوم و ورزشی مدیریت های پژوهش کشور،( وزارت ورزش) تربیت بدنی سازمان در

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41740/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/40969/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42367/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15


174 
 

 لتیو دو عمومی یهانمازسا شناسی بسیو آ شناختدر  نو فقیا شگستر تفصیلی حطر(، 1381) ،حسن ،هرنجانیا یرزاییم .51

 .انتهر هنشگادا مدیریت هنشکددا دیبررکا یهشهاوپژ مرکز(، بغرای  منطقه)آب  انیرا

 استفاده با غیردولتی های سازمان برای سازمانی مطلوب الگوی ارائه ،( 1382)  ،سیدمحمد مقیمی، و ،حسن اهرنجانی، میرزایی .52

 138 صص ، 62 شماره ریت،مدی نشریه دانش کارآفرینی، رویکرد از

درسنامه حقوق  جموعه، مآنهاشناسی قراردادهای دولتی مناقصات و مدیریت حقوقی آسیب(، 1391مزارعی، حسن، ) .53

 .های اجراییحقوقی دستگاهدوره حقوقی کارشناسان و مدیران، سومین جمهوریمعاونت حقوقی ریاستی، شهروند

 .39شماره  ،سال دهم، مجلس و پژوهش، فصلنامه تاریخچه معامالت دولتی در ایران(، 1382)، عباس، محسنی .54

 .ارکان دانش ،اصفهان ،: علی عطافرترجمه ،های سازمانیمدیریت تحول سازمانی و آسیب ،(1385) ،، آندرومانزینی .55

دانشگاه  :تهران ،وجدان کار و انظباط اجتماعی در سازمانتجزیه و تحلیل عوامل موثر بر  ،(1377) ،میرزایی اهرنجانی، حسن .56
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عسل آغاز،  های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمّی و کیفی، ترجمه ابوالحسن فقیهی و(، روش1393نیومن، الرنس، ) .59
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 پرسشنامهپیوست اول( 

 تعالیبسمه

 فرهیخته گرامی

 با عرض سالم و احترام

-کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با عنوان آسیبپرسشنامه حاضر به منظور تدوین طرح پژوهشی اداره

الت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( طراحی شده است. لذا شناسی فرآیند انجام معام

های این پرسشنامه پاسخ دهید. این پژوهش صرفاً جنبه علمی دارد استدعا دارم در کمال دقت و صداقت به سوال

 گزارم.نهایت سپاسماند. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما بیهای شما محرمانه میی پاسخو کلیه

 

 دکتر سیدحسین حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی )مجری طرح(

 

 مشخصات فردی:

 متاهل           وضعیت تاهل:       مجرد  -ب                         زن    جنسیت:   مرد  -الف

 نقش کاربری در سامانه ستاد:    -ج

     ذیحساب    تشخیص )مدیرکل/معاون مدیرکل( مقام     کارپرداز )مامور خرید/فروش( 

 دکتری     فوق لیسانس       لیسانس        میزان تحصیالت:   کمتر از لیسانس  -د

 سال به باال         31سال  30تا     21سال  20تا     11سال  10سابقه خدمت:   تا  -ه

 سال  5بیشتر از    سال  5تا       3سال  3تر از مدت زمان فعالیت )تجربه( در سامانه:  کم -و

 

 سوال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 سامانه ستاد است؟ نقص سیستم ارزیابی عملکرد و نظارت موثرهر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر  1

 

      ارزیابی مستمر سامانه به طور مستقل و برخط عدم

      نگاری و برگزاری جلساترد سامانه صرفاً از طریق نامهبازخورد عملک

      نیاز به انجام  ارزیابی توسط خود سامانه

      های گذشته و حالعدم کاربرد و استفاده از نتایج ارزیابی و نظارت

      کرد از طریق سامانهعدم نظارت بر نحوه هزینه
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 سوال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

و مصرف وجوه در همان معامله با مشخصات ارائه عدم اطمینان از انجام همان معامله 

 شده
     

      های ضروری و ماهیتیها به صورت شکلی و عدم امکان کنترلانجام کنترل

      های کنترلی و نظارتی کشورعدم اتصال اثربخش ستاد با سایر سامانه

 کشور توسط سامانه ستاد است؟و صالح صَرف هر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر کم توجهی به  2

 

      کرد آندریافت کارمزد نسبتاً زیاد و عدم نظارت بر نحوه هزینه

      اختصاص بودجه کم برای ارتقاء و نظارت بر سامانه
 نسبت به این که آیا انجام معامالت از طریق سامانه ستاد موجب کاهش، ابهام

 خریدها و مناقصات غیر ضرور شده است
     

      ها و نه ضرورت آنها براساس اعالم دستگاهتعیین بودجه دستگاه

      عدم امکان کنترل کیفیت کاالها قبل از خرید

      فروش کاالی خارجی به جای کاالی ایرانی

      امکان حضور و ثبت  اشخاص فاقد مجوز و صالحیت در سامانه

 ستاد است؟ کامل نبودن  فرآیندهای سامانهر هر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگ 3

 

      اندرکارانتمام دست یمعامالت برا ندیشفاف نبودن فرآ

      احتمال افشای اطالعات تجاری کاربران

      ها و فروشندگاناختالل در فضای رقابت بین بنگاه

      عموم ها برای یک معامله بهعدم امکان نمایش تمام پیشنهادها و درخواست

      نبود مکانیزم مناسب در موارد انصراف فروشنده بعد از تایید کاال یا خدمت

      مشخص نبودن نحوه تبیین آثار معامالت در سامانه

      عدم اطالع رسانی مطلوب مناقصات بزرگ در سامانه برای اطالع عموم

      پیچیده بودن نحوه انجام معامالت کوچک و متوسط

      محدود شدن حق انتخاب کاالی مورد نیاز

      طوالنی شدن فرآیند انجام معامالت

      کنندگیری میمحدودیت اشخاصی که برای خرید تصمیم

 هر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر تناقض در قوانین و مقررات مرتبط با سامانه ستاد است؟ 4
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 سوال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 

      در حوزه معامالت دولتی و تناقض آنها با یکدیگر وجود قوانین و مقررات متعدد

      الزام به انتشار مناقصات در روزنامه

      ای که هنوز کامل نیستالزام به انجام تمام مراحل معامالت از طریق سامانه

      ممنوعیت خرید کاالی خارجی در صورتی که فقط نمونه خارجی موجود باشد

      ی در مورد انجام معامالت کوچک و خردخالءهای قانون

      انجام پذیر نبودن خرید از طریق  بورس کاال

      ابهام در قوانین و مقررات مربوط به تخلفات در انجام معامالت

      ابهام در قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی و کنترل معامالت

 ریزی شده از طریق سامانه ستاد است؟فساد برنامه هر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر 5

 

      تبانی بین مامور خرید، مقام تشخیص و ذیحساب

      تبانی بین مامور خرید و فروشنده

      های پیشنهادی در سامانه به رقبای فروشندهاعالم قیمت

      شخصی استفاده از اطالعات و نقاط ضعف سامانه در جهت مقاصد منفعت طلبانه

      سوءاستفاده از سامانه برای انجام معامالت متقلبانه

      خرد کردن نصاب معامالت دولتی و خارج کردن آن از بستر سامانه

      دسترسی مقامات غیر مجاز به اطالعات محرمانه

6 
از طریق سامانه  تو خسارت زدن غیرعمد به دولانگاری سهلهر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر 

 ستاد است؟

 

      های مناقصه و مزایدهعدم حضور ذیحساب در کمیسیون

      عدم تمایل مجریان به اجرای تکالیف قانونی

      اعتماد به بستر الکترونیکی و عدم بررسی و پیگیری معامالت

      عدم جلوگیری از انجام معامالت غیرضرور

      رید و مقام تشخیص نسبت به اصالت کاال و نوع معاملهنداشتن آگاهی مامور خ

      افزایش قیمت ارائه کاال و خدمات از طریق سامانه

های سیاسی و امنیتی کشور در استفاده از سامانه ستاد هر یک از موارد زیر تا چه حدی بیانگر محدودیت 7
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 سوال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 است؟

 

      و حاکمیتی به سامانههای نظارتی عدم دسترسی و اتصال برخی از دستگاه

      مالحظات امنیت ملی در برخی خریدها و مناقصات

      مداخله مالحظات سیاسی دولت در معامالت دولتی

      های مختلف مجری و ناظرنبود هماهنگی الزم و کافی بین دستگاه

8 
در  شرایط اجتماعی و فرهنگی ناشی از عوامل و یهاتیمحدود انگریب یتا چه حد ریاز موارد ز کی هر

 است؟ستاد استفاده از سامانه 

 

      زنی در معامالت تجاریفرهنگ چانه

      عدم تمایل عمومی به شفاف کردن رویدادهای مالی

      مقاومت کردن نسبت به اجرای نظام مدرن معامالت

      آوریتباطی و فنپایین بودن سطح عمومی دانش و توانایی استفاده از ابزارهای ار

9 
آوری و بوروکراسی ناشی از شرایط اقتصادی، فن یهاتیمحدود انگریب یتا چه حد ریاز موارد ز کی هر

 است؟ستاد در استفاده از سامانه کشور 

 

      کننده کاال و خدماتهای اقتصادی وکمبود تامینتحریم

      نهادینه بودن اجرای سنتی امور

      برابر مدرنیزاسیون اداریمقاومت در 

      های اجراییای و غیرمتخصص دستگاهحرفهکارکنان غیر

      تورم اقتصادی و اختالل در انجام معامالت

      آوریهای ارتباطی و فنضعف زیرساخت

      نویسی و هوشمندسازیضعف در برنامه

 

فرآیند انجام معامالت دولتی در بستر سامانه های تواند جزو آسیبمیبه نظر شما چه عواملی غیر از عوامل فوق، 

 باشد؟تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
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 AMOSو  SPSS افزارهای نرمخروجی( دومپیوست 

 

 یج آزمون کاپا برای مصاحبه اول و دومنتا

 

  Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .751 .366 1.132 .000 

N of Valid Cases 21    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

 

 

  Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .801 .216 1.417 .000 

N of Valid Cases 18    

a. Not assuming the null hypothesis.     

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

 

 

 آلفا  کر نباخنتایج آممو  

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.882 34 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.798 13 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.760 15 

 

 

 اسمیرنوف –آممو  کهمورر ف نتایج آممو  

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  q1 q2 q3 q4 q5 q6 

N 62 62 62 62 62 62 

Normal Parametersa 
Mean 3.0930 2.7093 2.9419 2.5349 2.9302 2.7791 

Std. Deviation .94094 .94391 .85893 .99052 .94297 .88652 

Most Extreme Differences 

Absolute .298 .272 .294 .297 .297 .238 

Positive .202 .181 .217 .180 .238 .181 

Negative -.298 -.272 -.294 -.297 -.297 -.238 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.762 2.523 2.730 2.754 2.754 2.207 

Asymp. Sig. (2-tailed) .079 .065 .113 .425 .098 .102 

a. Test distribution is Normal.       

 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  q7 q8 q9 q10 q11 q12 

N 62 62 62 62 62 62 

Normal Parametersa 
Mean 2.9651 2.8140 3.0581 2.7907 2.6628 3.3023 

Std. Deviation 1.05661 .87463 .88590 1.00730 1.00130 .89534 

Most Extreme Differences 

Absolute .257 .305 .299 .199 .260 .236 

Positive .196 .218 .235 .168 .194 .179 

Negative -.257 -.305 -.299 -.199 -.260 236 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.387 2.830 2.777 1.842 2.409 2.185 

Asymp. Sig. (2-tailed) .053 .069 .107 .221 .148 .592 

a. Test distribution is Normal.       
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   يارتهت KMOآممو  نتایج 

 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .612 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 108.465 

Df 61 

Sig. .000 

 

 

 
 

 )تحهیال عامهی تایید ( ها  ساختار آسیرریر  مدل اندامه
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

q1 <--- a1 .433 .065 6.626 *** 
 

q2 <--- a1 .501 .069 7.228 *** 
 

q3 <--- a1 .483 .062 7.771 *** 
 

q4 <--- a1 .651 .068 9.602 *** 
 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

q1 <--- a1 .591 

q2 <--- a1 .812 

q3 <--- a1 .729 

q4 <--- a1 .693 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 59 1331.450 347 .000 3.837 

Saturated model 406 .000 0 
  

Independence model 28 2358.439 378 .000 6.239 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .079 .942 .964 .463 

Saturated model .000 
1.00

0   

Independence model .388 .155 .093 .145 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .935 .985 .911 .959 .903 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .918 .500 .562 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .043 .172 .193 .000 

Independence model .048 .239 .258 .000 

 

 

 

 )تحهیال عامهی تایید ( ها  رفتار آسیرریر  مدل اندامه
 
Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

q5 <--- b1 .143 .150 .949 .343 
 

q6 <--- b1 1.039 .114 9.104 *** 
 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

q5 <--- b1 .509 

q6 <--- b1 .828 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 49 333.666 204 .000 1.636 

Saturated model 253 .000 0 
  

Independence model 22 1088.843 231 .000 4.714 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .073 .941 .979 .898 
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Model RMR GFI AGFI PGFI 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .275 .254 .183 .232 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .894 .853 .953 .929 .949 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .983 .612 .750 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .076 .069 .103 .001 

Independence model .209 .197 .222 .000 

 

 

 

 

 )تحهیال عامهی تایید ( ا ها  ممینمآسیرر  ریمدل اندامه
Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

q7 <--- c1 .601 .178 4.804 *** 
 

q8 <--- c1 .735 .286 2.587 *** 
 

q9 <--- c1 .232 .172 1.352 .176  

 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

q7 <--- c1 .579 

q8 <--- c1 .713 

q9 <--- c1 .788 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 46 388.145 182 .000 2.133 

Saturated model 249 .000 0 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Independence model 19 956.243 212 .000 4.510 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .061 .901 .921 .898 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .112 .988 .965 .655 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .896 .801 .919 .901 .899 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .898 .745 .701 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .047 .066 .102 .002 

Independence model .188 .195 .221 .000 

 

 

 

 

 )تحهیال عامهی تایید ( فرآیند انجام معام   د لتی در ستاد ها آسیرریر  مدل اندامه
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

q10 <--- f1 .591 .155 5.007 ***  

q11 <--- f1 .623 .230 3.900 ***  

q12 <--- f1 .802 .149 6.677 ***  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

q10 <--- f1 .761 

q11 <--- f1 .573 

q12 <--- f1 .680 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 57 1266.112 322 .000 3.932 

Saturated model 404 .000 0 
  

Independence model 26 2249.471 356 .000 6.318 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .056 .959 .974 .689 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .388 .155 .093 .145 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .927 .936 .918 .934 .917 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .885 .878 .691 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .073 .161 .099 .000 

Independence model .049 .199 .174 .000 

 

 

 عادال  ساختار    يرامش مدلممدل 
 
Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

f1 <--- a1 .826 .162 4.316 *** 
 

f1 <--- b1 .601 .108 3.603 *** 
 

f1 <--- c1 .711 .158 4.108 *** 
 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

f1 <--- a1 .835 

f1 <--- b1 .614 

f1 <--- c1 .691 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 142 3973.428 1938 .000 2.050 

Saturated model 2080 .000 0 
  

Independence model 64 5907.690 2016 .000 2.930 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .013 .961 .954 .958 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .210 .195 .169 .189 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .927 .900 .987 .956 .977 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .961 .915 .959 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .011 .006 .016 .000 

Independence model .051 .046 .055 .000 

 

 

 

 


