
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 117

عنوان: فس�اد اداري مالي و ضعف عملکرد مکانیسم 
هاي نظارتي و قضایي

نگارنده: سیدرضا حسیني و عبدالمجید رمضاني
سال انتشار: 1392

شاخه: حقوق
روش: توصیفي

محل چاپ: توصیفي دادرسي 
علل و عوامل 

علل عدم توانايي مکانیس��م های نظارتي، كنترلي و قضايي 
در پیش��گیری از وقوع جرائم در نهادهای حاكمیتي: عوامل 
اداری و س��ازماني )مانن��د ابهام��ات موج��ود در رويه های 
اداری، فرآينده��ای پیچیده و چنداليه امور اداری و حقوق 
غیرمکف��ي كاركنان )/ فقدان بانك های اطالعاتي متمركز/ 
رويکرد هزينه- فايده/ عدم آگاه سازی در ادارات/ مشکالت 
در بخ��ش كنترلي ك��ه عبارتند از: عدم انجام حسابرس��ي 
مديريتي و حسابرس��ي عملیاتي به همراه حسابرسي مالي 
در رده ه��ا، عدم انجام حسابرس��ي های منظم و متوالي در 
رده ها و نیروها، عدم پیگیری نقاط ضعف نتايج حسابرسي، 
فقدان تخصص كافي در بخش های مختلف، عدم دسترسي 
كارشناس��ان مربوطه به آمار و اطالعات م��ورد نیاز، ضعف 
سیس��تم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه های 
اداری، اجراي��ي و قضاي��ي، نبود تعامل كاف��ي و كارآمد در 
برقراری تعام��ل بین رده های مربوط��ه، فقدان بانك های 
اطالعاتي در خص��وص جرائم و افراد دارای تخلفات اداری/ 
مش��کالت قضايي كه عبارتند از: نقاط ضعف در قانون آيین 
دادرس��ي كیفری، ضعف قانون اس��تخدامي و عدم شمول 
كامل اين قانون به كلیه پرس��نل حوزه كاری، عدم تخصص 
كاف��ي در دادس��راهای مربوطه و انتصاب��ات غیرتخصصي، 
تفس��یرهای غیركارشناس��انه از س��وی قضات و بازپرسان 
مربوطه، عدم تعامل كافي بین ضابط و مرجع قضايي، نبود 
قاطعی��ت در قوانین مربوطه/ فقدان تعامل میان دس��تگاه 
های نظارتي و س��ازمان های بازرسي/ نداشتن ظرفیت الزم 
در برخ��ورد با جرائم مذكور/ نب��ود قدرت كافي در برخورد 

با مفاسد اداری. 
نتیجه گیري

 ش��ناخت ح��وزه ه��ای آس��یب كاركنان دول��ت و نظارت 
و كنت��رل روند فعالیت ه��ا و برخورد با تخلف��ات و جرائم 
كاركنان، تضمیني برای پیش��گیری از وقوع فس��اد اس��ت. 
آس��یب پذيری عدم توانايي در جلوگیری از خطر اس��ت و 
بر اين اس��اس ظرفیت، اطالعات و قدرت، سه عامل تبیین 
آس��یب پذيری شناخته مي ش��ود. از اين رو شناخت حوزه 
های تهديد ضروری اس��ت. ش��یوع جرائم اداری و مالي در 
س��اختار دولت به ويژه در سال های اخیر و ضعف مکانیسم 
ه��ای كنترلي، نظارتي و قضايي در برخ��ورد با اين جرائم، 
پیکره سیس��تم های اداری را در حوزه تهديدی قرار خواهد 
داد. اين تحقیق به بررس��ي تأثیر مکانیس��م های نظارتي و 

قضايي در مقابله با فساد پرداخته است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 118

عنوان: فساد مالي در منطقه منا
نگارنده: نامشخص

مترجم: امیر پوریانسب
سال انتشار: 1392
شاخه: حسابداري

روش: توصیفي
محل چاپ: توصیفي حسابدار 

نتیجه گیري
 اين گزارش پژوهش��ي، دومین پژوهش نامه ای اس��ت كه 
ش��فافیت بین الملل درباره فس��اد مالي خاورمیانه و شمال 
آفريقا منتش��ر كرده اس��ت. اين گزارش كه در سال 2009 
منتش��ر شده است در سه بخش ش��امل: 1. الگوهای فساد 
مال��ي، 2. مهار فس��اد مالي: پیش��رفت ه��ا و چالش ها، 3. 
نتیجه گیری تنظیم شده است. در اين گزارش به دلیل نبود 
اطالعات، به جز در جدول پیوس��ت، از اي��ران نامي نیامده 
اس��ت. پرداختن به ريش��ه های فس��اد مالي در كشورهای 
منا چالش های بزرگي را نمود مي بخش��د، چون مس��تلزم 
اصالحات زياد در ساختارهای سیاسي و اقتصادی در سطح 
ملي از طريق تصويب قوانین و به كار بس��تن سازوكارهايي 
برای افزايش حس��اب دهي و راهبری ش��فاف است. با اين 
وجود، اصالحات موفق ضدفساد مالي مستلزم اراده سیاسي 
راس��تین برای پرداختن به علل اصلي فساد مالي و حمايت 
عموم��ي برای اصالحات اس��ت. مطالع��ات و پژوهش های 
مرتبط با اين موضوع حاكي از اين هستند كه اراده سیاسي 
وجود ندارد و به همین دلیل پرداختن به علل اصلي فس��اد 
مال��ي در منطق��ه چالش برانگیز اس��ت. تا زمان��ي كه اين 
واقعی��ت تلخ در اثر تقاضای ش��هروندان ب��رای اصالحات و 
فشارهای بیروني از كشورهای اعطاكننده، تغییر نکند، نبرد 

علیه فس��اد مالي بدون ش��ك چالش اصلي منا باقي خواهد 
ماند.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 119

عنوان: بررسي اثرات فساد اقتصادي بر رشد اقتصادي 
در کشورهاي اسالمي )با تأکید بر اقتصاد ایران(

نگارنده: اصغر مبارک
سال انتشار: 1392
شاخه: حسابداري

روش: کاربردي
محل چاپ: دانش حسابرسي 

نتیجه گیري
 در اين مطالعه به بررس��ي اثر عام��ل نهادی در كنار ديگر 
عوامل اقتصادی بر رش��د اقتصادی پرداخته ش��ده اس��ت. 
عامل نهادی ش��امل نهادهای حاكمیتي )حق اظهار نظر و 
پاسخگويي، ثبات سیاس��ي، كنترل فساد، حاكمیت قانون، 
كیفیت بوروكراس��ي و اثربخش��ي دولت( اس��ت كه به طور 
جداگانه و كلي برای كش��ورهای اس��المي مورد نظر از بین 
كش��ورهای مصر، ايران، تركیه، عربس��تان، مالزی، اندونزی 
و كويت با س��طوح مختلف توسعه در دوره 2005- 1980 
ب��ا اس��تفاده از روش داده های تركیبي مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. در اين مقاله ب��ا توجه به نحوه اداره اقتصادی 
جامعه در صدر اس��الم و ذكر نمونه هايي از آن نش��ان داده 
ش��ده اس��ت كه پیامبر )ص( توجه خاصي به عوامل نهادی 
در جهت تنظیم امور اقتصادی و رش��د و توس��عه داش��تند 
كه اين همان نتايجي اس��ت كه اقتصاددانان غرب بعدها با 
تکمیل نظريه های رش��د به آن رسیدند، به گونه ای كه در 
اين مطالعه تجربي نیز همین نتايج به دس��ت آمده اس��ت. 
نتايج��ي كه از تخمینهای انجام ش��ده در اي��ن مطالعه به 
دس��ت آمده بیانگر نقش مه��م نهادها در عملکرد اقتصادی 
كشورهاست و ضرايب مربوطه نشان مي دهند كه حکمراني 
خوب يا در واق��ع نهادهايي كه قدرت از طريق آنها در يك 
كش��ور اعمال مي شود اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارند. 
اما در خصوص ش��اخص دمکراس��ي همانطور كه مطالعات 
پیش��ین نشان داده اند، اثر دمکراسي روی رشد مبهم است 
اما رويکرد نسبتا قابل قبولي كه در اين مورد قابل اتکاست 
اينکه اثر غیرمس��تقیم دمکراسي روی رشد از طريق كانال 
هايي چون بهبود سرمايه انساني مي باشد. از نتايج به دست 
آمده مي توان اس��تنتاج كرد ك��ه نهادهای حاكمیتي يا در 
شکل كلیتر حکمراني خوب نسبت ب�ه نهادهای دمکراتیك 
از درجه اهمیت بیش��تری برای رشد اقتصادی برخوردارند. 
اما بايد توجه داش��ت اثر دمکراسي بر رشد بیشتر به عوامل 
نه��ادی ديگر نظیر حقوق مالکیت و حقوق مدني بس��تگي 
دارد چرا كه در صورت وجود چنین نهادهايي، دمکراسي از 
طريق پاس��خگو نگه داشتن مسئوالن، شفافیت در عملکرد 
و جري��ان اطالعات و همچنین اتخاذ تصمیمات مردمي كه 
نمونه عالي آن را در صدر اس��الم مي ت��وان مالحظه كرد، 
باع���ث بهبود عملکرد اقتصادی مي ش��ود. همچنین عالوه 
بر آزمون ش��اخص های 6 گان��ه حاكمیتي به طور جداگانه 
متوس��طي از اين شاخص ها تحت عنوان شاخص حکمراني 
خوب نیز مورد آزمون واقع شده است. ضريب به دست آمده 
برای اين ش��اخص كلي مطابق پیش بیني مثبت و معنادار 
بوده و بیانگر اين اس��ت كه حکمراني خوب يعني داش��تن 
دولت��ي توانمن��د كه ب��ه وظايف حاكمیتي خ��ود به خوبي 
عمل كند باعث تش��ويق س��رمايه گ��ذاری در فعالیت های 
تولی��دی و ممانعت از فعالیت ه��ای ضدتولیدی نظیر رانت 
جويي، فساد و غیره مي شود. از سوی ديگر نتايج نشان مي 
دهند كه میزان تأثیرگذاری فاكتورهای نهادی و حکمراني 
برای كش��ورهای اي��ران، مصر، تركیه و اندونزی نس��بت به 
كشورهای ديگر كمتر است. همچنین ضريب به دست آمده 
برای شاخص كنترل فساد در مدل تحقیق، مثبت و معنادار 
اس��ت با اين توضیح كه س��طح پايین فساد باعث تخصیص 
بهینه منابع عمومي و خصوصي، افزايش س��رمايه گذاری و 

رشد اقتصادی مي شود. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 120

عنوان: سیس�تم پیش بین�ي کننده اس�تنتاج فازي 
حکمراني خوب در مبارزه با فساد اداري

نگارن�ده: حام�د رحمان�ي و مرتضي موس�ي خاني و 
غالمرضا معمارزاده طهران

سال انتشار: 1393
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: رسالت مدیریت دولتي 
نتیجه گیري

 اين تحقیق در پي ايجاد مدلي جامع جهت س��نجش فساد 
اداری است. در اين راستا، اين پژوهش سعي در پیگیری اين 
سؤال دارد كه آيا مي توان با استفاده از بررسي مؤلفه های 
حکمراني خوب، به قضاوت درس��تي در مورد فس��اد اداری 
دست يافت؟ در اين پژوهش تمامي ابعاد مختلف حکمراني 

خوب برای مبارزه با فساد به عنوان ورودی سیستم استنتاج 
فازی و از فساد اداری به عنوان خروجي در سیستم استفاده 
شده است. پس از آن سیستم استنتاج فازی سنجش فساد 
اداری با استفاده از ش��اخص های حکمراني خوب طراحي 
ش��ده و در پايان نیز خروجي مدل با نظر خبره ها مقايس��ه 
شده است. در اين تحقیق قاعده نويسي با استفاده از نظرات 
پنج نفر از اساتید دانش��گاه به دست آمده است. نکته قابل 
ذك��ر اينکه در اي��ن تحقیق پنج عامل از ش��ش عامل ذكر 
ش��ده توس��ط بانك جهاني در مورد حکمراني خوب، مورد 
بررس��ي ق��رار گرفته بدينص��ورت كه مؤلفه كنترل فس��اد 
به عنوان متغیر وابس��ته استفاده شده اس��ت. عوامل مورد 
اس��تفاده شامل حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سیاسي 
وعدمخشونت، اثربخشي دولت، كیفیت مقررات و حاكمیت 
قانون اس��ت. يافته های تحقیق نشان از اهمیت باالی تمام 
مؤلفه ها و ارتباط بس��یار نزديك آنه��ا با يکديگر دارد ولي 
بايد خاطرنش��ان كرد كه بیش��ترين توجه طبق شواهد به 
دست آمده از قواعد فازی بر روی دو مؤلفه حاكمیت قانون 
و كیفیت مقررات اس��ت. در مورد مؤلفه كیفیت مقررات در 
اي��ن پژوهش عواملي همچون ضع��ف دولت در اجرای خط 
مش��ي ها و تدوين مقررات جهت مش��اركت بیش��تر بخش 
خصوص��ي و در مورد مؤلف��ه حاكمیت قان��ون نیز عواملي 
همچون مبنا قرار دادن قانون اساسي، شفافیت قانون و عدم 
پیچیدگي قانون مورد بررس��ي قرار گرفته اند ولي با توجه 
به مصاحبه صورت گرفته با خبره های پژوهش، آنها اذعان 
كرده اند كه عواملي چون پاس��خگويي و شفافیت دولت از 
مهم ترين عوامل مبارزه با فس��اد بوده و يکي از بهترين راه 
ه��ای ديگری ك��ه در اين پژوهش به صورت مس��تقل ارائه 
نش��ده اس��ت ايجاد دولت الکترونیك جهت مبارزه با فساد 
اس��ت. يافته های تحقیق نشان داده است كه نتايج حاصل 
از نظر خبرگان و نتايج حاصل از سیس��تم استنتاج فازی به 

يکديگر نزديك هستند.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 121

عن�وان: بررس�ي فس�اد اداري از دی�دگاه ق�رآن و 
احادیث

نگارن�ده: مه�دي اکبرن�ژاد و مین�ا یعقوب�ي و فرزاد 
غالمي

سال انتشار: 1393
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: مدیریت اسالمي 
پیامدها 

پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاس��ي/ تخريب سامانه 
اقتص��ادی/ انح��راف اخالق جمعي/ زمینه س��ازی س��لطه 

بیگانگان، 
پیامدهای فردی: كیفر قضايي/ عقوبت اخروی. 

راهکارها
راهکارهای سازماني: بركناری عناصر فاسد/ دقت در گزينش 
كارگ��زاران/ حفظ ش��ئون كاركنان و ارتق��ای منزلت آنان/ 
برقراری نظام تش��ويق و تنبیه مناس��ب/ نظارت و بازرسي، 

برقراری عدالت اقتصادی، 
راهکاره��ای فرهنگي: ض��رورت خودس��ازی/ ترويج امر به 

معروف و نهي از منکر/ اطالع رساني عمومي، 
راهکارهای قضايي. 

نتیجه گیري
 ب��ا دقت در منابع اس��المي و به ويژه س��یره امام علي )ع( 
در دوران حکوم��ت پنجس��اله آن حض��رت، م��ي توان به 
الگوی جامع و همه جانبه نگری در برخورد با فس��اد اداری 
دس��ت يافت كه همه زمینه های مس��ئله از س��ازوكارهای 
اداری گرفت��ه تا بس��ترهای فرهنگي- اجتماعي، سیاس��ت 
های اقتصادی و س��امانه قضاي��ي را دربرمي گیرد. بنابراين 
درمجم��وع مي توان گفت كه فس��اد اداری به عنوان مانعي 
در تحقق كمال انس��اني و مدينه فاضله الهي، مورد توجه و 
اهتمام ويژه اسالم است و با توجه به اتخاذ رويکرد سامانمند 
در مبارزه با فساد اداری، اسالم سعي در از بین بردن ريشه 
ه��ا و زمینه های فس��اد اداری دارد و تنه��ا به برخوردهای 

قضايي در اين زمینه بسنده نمي كند. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 122

عنوان: اصالح ساختارهاي قانوني، نظارتي و فرهنگي 
در مبارزه با فساد اداري

نگارن�ده: حمی�د تابل�ي و ج�واد صالح�ي و مرتضي 
حسینپور و علي غالمعلي پور

سال انتشار: 1393
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: مطالعات بین المللي پلیس 

نتیجه گیري
 فس��اد اداری خود معلول عوام��ل قانوني، اجرايي، فرهنگي 
و اخالقي جامعه اس��ت. در چنین ش��رايطي اصالح ساختار 
قوانین، اصالح س��اختار كنترل و مسئولیت پذيری و اصالح 
س��اختار فرهنگي و اخالق��ي جامعه تنه��ا راه ممکن برای 
مبارزه با فس��اد اداری است. تدوين و به كار گرفتن قوانین 
ضدفس��اد در نظام ه��ای مالي و اقتصادی مبتال به فس��اد 
مي تواند زمینه نابودی فس��اد را فراهم سازد. در جمهوری 
اس��المي ايران از اين جهت اقدامات ارزشمندی انجام شده 
كه از جمله آنها مي توان عالوه بر قوانین عام و س��نتي، به 
قوانین، دس��تورالعمل ها و آيین نام��ه های خاص از جمله 
فرم��ان 8 ماده ای رهب��ر معظم انقالب اس��المي ايران در 
س��ال 1381، برنامه ارتقای س��المت نظ��ام اداری و مقابله 
با فس��اد در سال 1383، آيین نامه پیش��گیری و مبارزه با 
رش��وه در دس��تگاه های اجرايي در س��ال 1385 و قانون 
ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 
اش��اره كرد. لکن قوانین و مقررات ص��رف در اين خصوص 

كارگش��ا نیستند. الزم اس��ت عالوه بر فعال كردن دستگاه 
های نظارتي و بازرس��ي دولتي، با نهادينه كردن مش��اركت 
و نظارت مردمي در مبارزه با فساد، افزايش آگاهي عمومي 
و اثربخش��ي اقدامات در اين حوزه ص��ورت گیرد. ضرورت 
دارد مردم برای مش��اركت تشويق شوند و زمینه برای ارائه 
اطالعات و افش��اگری آنها فراهم شود. مشاركت دادن فعال 
م��ردم در فرآيند مبارزه با فس��اد و آگاهي بخش��ي به آنها 
درباره زيانهای ناش��ي از فساد مي تواند مفید باشد تا اينکه 
م��ردم تصور نکنند مبارزه با اين پديده فقط بر عهده دولت 
و نهادهای نظارتي اس��ت. البته اين مشاركت خود نیازمند 
س��ازوكارهای عملیاتي حمايت از مخفي نگه داشتن هويت 
گزارش دهندگان است. قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله 
با فساد اين سازوكار را برای اولین بار ايجاد كرده است. اين 
عالوه بر وظیفه ای اس��ت كه بر دوش مطبوعات و رسانه ها 
سنگیني مي كند. البته اين توقع با تأمین آزادی رسانه ها، 
حفاظت و حمايت از مطبوعات و ايجاد رسانه های مستقل 
و كارآمد میس��ر خواهد ش��د. البته نبايد از اين نکته غافل 
شد كه فس��اد اداری بنا به الگوهای رفتاری حسب مورد از 
نگ��رش های فرهنگي و الگوهای اخالقي كارگزاران و ارباب 
رجوع يك جامعه نیز نش��ئت مي گی��رد. از اين منظر يکي 
از فاكتورهای مهم در كنترل فس��اد اداری، تقويت باورها و 
ارزش ه��ای اخالقي افراد در جامعه اس��ت. علمای ديني و 
فرهنگي، رس��انه ها و نهاده��ای مدني در اين خصوص مي 
توانند به واسطه حضور خود در متن جامعه و اطالع از طرز 
تفکر اعضای آن به خوبي در راس��تای حاكم كردن فرهنگ 
قانونم��داری و پرهیز از فس��اد حركت كنند و زمینه اصالح 
باورهای نادرس��ت جامعه را در رابطه ب��ا ضرورت مبارزه و 

پیشگیری از فساد اداری ايجاد كنند. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 123

عنوان: طراحي شاخص بومي براي اندازه گیري فساد 
اقتصادي

نگارنده: مرتضي عزتي و بهمن کریمي گلنار
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: سیاست ها و کالني راهبردي 
علل و عوامل 

عوام��ل اثرگ��ذار بر ايجاد فس��اد )علت ها(: فق��ر/ بیکاری/ 
محدوديت درآم��د/ ممنوع بودن برخي كارها )ش��غل ها(/ 
هزينه )قیمت( نس��بي فس��اد. عوامل زمینه س��از فس��اد: 
پیچیدگ��ي كارهای اداری و قوانین و مقررات/ گس��تردگي 
اندازه دولت در اقتصاد و گس��تردگي اختیارات كارگزاران/ 
دخالت مس��تقیم دولت در اقتصاد/ بي ثباتي در سیاست ها 

و برنامه ها/ وجود درآمد برون زای بسیار برای دولت. 
پیامدها 

كاه��ش امنیت/ بي ثباتي/ كاهش س��رمايه گذاری/ كاهش 
به��ره وری/ كاهش درآم��د و افزايش هزينه ه��ای دولت/ 
خروج كشور از مسیر توسعه/ هدايت توانايیها به مسیرهای 
نادرس��ت/ كاهش ارزش های اخالقي، فرهنگي و س��رمايه 
اجتماع��ي/ كاهش ايمان و دين��داری در جامعه/ پیامدهای 
ديگر كاه��ش تولید از جمله افزايش فقر، افزايش ش��کاف 

درآمدی و كاهش خدمات عمومي. 
راهکارها

راهکارهای بازس��ازی )اصالح( عوامل ايجاد فس��اد: افزايش 
درآم��د فقرا/ كاهش بیکاری/ رف��ع محدوديت و ممنوعیت 
در كارها/ رف��ع محدوديت و ممنوعی��ت درآمدی/ افزايش 
هزينه فس��اد، راهکارهای بازدارنده )زمینه های بازدارنده(: 
بهبود نظام نظارت/ اثربخش��ي نظام قضايي/ افزايش آزادی 
ه��ا و اختیارات مردمي و كاهش قدرت های فردی/ افزايش 

مش��اركت مردم و كاه��ش دخالت 
افزاي��ش  م��ردم/  كار  در  دول��ت 
ارزش آم��وزه های ديني، اخالقي و 

فرهنگي. 
نتیجه گیري

 اي��ن تحقی��ق به تدوين ش��اخص 
اقتص��ادی  فس��اد  گی��ری  ان��دازه 
مبتن��ي ب��ر ارزش ه��ا و فرهن��گ 
ايراني- اس��المي مي پردازد. روش 
تجزيه و تحلیل در تدوين ش��اخص 
های فس��اد اقتصادی، روش تحلیل 
منطقي با اس��تفاده از روش تحلیل 
محتواس��ت. فس��اد اقتصادی چهار 
بعد اصل��ي دارد: يکي عوامل ايجاد 
فس��اد، ديگری موانع يا زمینه های 
بازدارنده )يا مبارزه با( فساد، سومي 
پیامده��ای فس��اد و چهارمي داده 
های خود فس��اد اس��ت كه هر يك 
بعدی از فس��اد را نش��ان مي دهد، 
اما هیچیك نمي تواند نشان دهنده 

اندازه دقیق فس��اد باشد، چون فس��ادكنندگان همه تالش 
خ��ود را مي كنند تا آن را پنهان نگه دارند. عوامل و زمینه 
ها نیز با فس��اد ربط يك به يك ندارن��د. برای نمايان گری 
بهتر خوب اس��ت از همه داده های چهار بعد يادشده كمك 
گرفت. همچنین برای بهتر ش��دن نشانگری شاخص ها مي 
توان نظر كارگزاران دولتي، مديران شركت های خصوصي، 
متخصص��ان آگاه و همه مردم را نیز در اين باره گرفت و در 
تركیب وارد كرد، چون بسیاری از داده ها در اين زمینه نزد 
مردم اس��ت، اما در هیچ جايي ثبت نشده و نخواهد شد. در 
اين مقاله ش��اخص هايي در نظر گرفته شده است كه همه 
ابعاد فساد اقتصادی را نشان مي دهد: شاخص بعد يکم، دو 
زيرشاخص دارد. يك زيرشاخص علتهای فساد را نشان مي 
دهد، يك زيرشاخص زمینه های فساد را نشان مي دهد كه 
اين دو زيرش��اخص با هم تركیب شده است تا بعد علت ها 
و زمینه ها يکجا وارد ش��وند و از ورودی بیش از اندازه آنها 

جلوگیری شود. شاخص بعد دوم، زمینه های بازدارنده فساد 
اقتصادی )يا مبارزه با فساد( را نشان مي دهد. شاخص بعد 
س��وم، پیامدهای فساد اقتصادی است. شاخص بعد چهارم، 
اندازه فساد اقتصادی رخ داده )مؤلفه ها( را نشان مي دهد. 
شاخص بعد پنجم، نتیجه نظرسنجي ها )افکار( در جامعه را 
نشان مي دهد كه دربرگیرنده چهار زيرشاخص برای چهار 
نظرس��نجي همگاني، نظرسنجي از متخصصان، نظرسنجي 
از مديران بخش خصوصي و نظرس��نجي از كاركنان دولت 
اس��ت. اما چند پیش��نهاد برای كاربرد بهتر اين شاخص در 

تحقیق بدين شرح ارائه شده است: 
1. در اين شاخص مي توان به جای اندازه شاخص در سال 
پايه از میانگین ش��اخص در كش��ورهای جهان، كشورهای 

گروه يا كشورهای همگن استفاده كرد. 
2. برای اندازه گیری فس��اد بر پايه اين شاخص در صورتي 
كه همه داده ها در دس��ترس نباشد مي توان شاخص فساد 
را ب��ر پايه برخي ابعاد نیز اندازه گی��ری كرد. مي توان آنها 
را نیز به همین ش��کل تركی��ب كرد يا برای يك بعد به كار 

برد.
 3. در كاربرد پرسشنامه پیشنهاد مي شود برای نظرسنجي 
از هر يك از گروه های 2، 3 و 4 شمار نمونه كمتر از 100 
تن نباش��د و تا جای ممکن از روش تصادفي گزينش نمونه 
انجام ش��ود. همچنین نمونه برای س��ال های پیش و پس 

يکسان باشد. 
4. شمار نمونه گروه اول نیز كمتر از 2000 نباشد و با روش 

تصادفي گزينش شود. 
5. ممکن اس��ت در زمان گ��ردآوری داده ها و اندازه گیری 
ش��اخص برخي داده ها با دشواری به كارگیری روبرو شوند 

كه مي توان اندازه جايگزين مشابه را قرار داد. 
6. م��ي توان ب��رای كاربرده��ای گوناگون، هر ي��ك از اين 

شاخص ها را جداگانه اندازه گیری و تحلیل كرد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 124

عنوان: بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و احساس 
محرومیت نس�بي مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه 

پیام نور بجنورد
نگارنده: هادي حسن دوست فرخاني و امید رضایي و 

حسن پاکزاد سرداري و سعید رضایي
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان 
علل و عوامل 

جهاني شدن/ سطح آموزش و پرورش و توسعه/ اندازه دولت 
)هر چه اندازه دولت بزرگ تر، فساد اداری بیشتر(/ چگونگي 
فعالیت ه��ای دولت، مخصوصا در چگونگ��ي توزيع ثروت/ 
سطح دس��تمزد كارمندان دولت/ فرهنگ و سابقه تاريخي 
فساد اداری در جامعه/ عدم وجود قانون و مقررات شفاف در 
زمینه برخورد با مسئله/ سطح پايین توسعه يافتگي و رشد 
اقتصادی/ آزادی مطبوعات/ دمکراسي/ میزان پاي بندی به 
اخالقی��ات/ روابط متقابل/ عدم كنترل و نظارت/ هنجارها و 

ارزش های مدني سیاست مداران و مسئوالن. 
راهکارها

 رعايت عدالت توزيعي در س��طح جامعه و كاهش ش��کاف 
طبقات��ي/ آموزش دان��ش آموزان و دانش��جويان )باالخص 
پسران( در زمینه قانونمداری و آشنايي بیشتر آنها با آموزه 
های اخالقي در مدارس و دانشگاه ها/ برنامه ريزی و كار بر 

روی آموزش خانواده ها باالخص خانواده های متمول. 
نتیجه گیري

 در اين پژوهش س��عي بر آن است تا از يکسو، ابتدا مسئله 
نگرش به فس��اد اداری )در تقابل با سالمت اداری( در قشر 
دانشجويان بررسي شود و از سوی 
ديگر، ارتباط آن با مفهوم احساس 
محرومیت نسبي مورد بررسي قرار 
گی��رد. روش جم��ع آوری داده ها 
پرسشنامه بوده كه شامل شاخص 
نگرش به فس��اد اداری و ش��اخص 
محرومی��ت  احس��اس  س��نجش 
نس��بي و همچنی��ن س��ؤاالتي در 
مورد مشخصات جمعیت شناختي 
پاسخگويان بوده است. نمونه آماری 
نیز ش��امل 150 نفر از دانشجويان 
دانش��گاه پیام نور بجنورد در سال 
اس��ت.   1393-1392 تحصیل��ي 
نتاي��ج نش��ان داده اس��ت كه بین 
نگرش ب��ه فس��اد اداری و س��ن، 
رابطه مثب��ت و معن��اداری وجود 
دارد. ب��ه اين معنا كه ب��ا افزايش 
س��ن، نگرش به فس��اد اداری نیز 
مثبت تر مي ش��ود )گرايش بیشتر 
ب��ه فس��اد اداری(. همچنین نتايج 
حاكي از آن اس��ت كه بین نگرش به فس��اد اداری و پايگاه 
اقتص��ادی- اجتماع��ي نیز رابطه مثب��ت و معناداری وجود 
دارد، يعني اينکه هر چقدر پايگاه اقتصادی- اجتماعي افراد 
باالتر باشد، گرايش بیشتری به فساد اداری خواهند داشت. 
همچنین مه��م ترين يافته و نتیج��ه تحقیق حاضر، وجود 
رابطه مثبت و معنادار بین نگرش به فساد اداری و احساس 
محرومیت نسبي است، يعني با افزايش احساس محرومیت 
نسبي افراد، گرايش آنها به فساد اداری افزايش پیدا خواهد 
ك��رد. با اتکا به اين يافته تحقیق مي توان گفت، احس��اس 
محرومیت نسبي يکي از علل اصلي انحرافات اجتماعي )در 
اينجا فس��اد اداری( اس��ت. افراد مادامي كه خود را از افراد 
ديگر محروم تر بدانند و س��طح برخ��ورداری خود را ناچیز 
ش��مرند، در ص��دد رفع اين محرومیت ب��ر خواهند آمد كه 
اي��ن امر، گاهي اوقات در قالب انج��ام كارهای غیرقانوني و 

انحرافي خودنمايي مي كند. 
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اش�اره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فع�ال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، 
فرهنگ، سیاس�ت و قوانین اداره ش�ئون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و 
آش�کار اسناد فرادس�ت و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و 
کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی 
باش�د تحت تاثیر ش�رایط سیاسی و فرهنگی جامعه اس�ت. مهم ترین علت فس�اد اداری و اقتصادی، تسلط 
اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء 
استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، 
ش�اخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید ش�ده است و س�پس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و 
نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اس�ت. »چالش قانون« پیش�اپیش از ارائه نظرات س�ازنده عموم 
اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و 

اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )101( میکند

چالش فساد اداری و اقتصادی در تصدی گری های دولتی!؟

يکي از فاكتوره���ای مهم در كنترل 
و  باوره���ا  تقوي���ت  اداری،  فس���اد 
ارزش های اخالقي افراد در جامعه 
اس���ت. علم���ای دين���ي و فرهنگي، 
رس���انه ها و نهادهای مدني در اين 
خص���وص م���ي توانن���د به واس���طه 
و  جامع���ه  مت���ن  در  خ���ود  حض���ور 
اط���الع از ط���رز تفک���ر اعض���ای آن 
به خوب���ي در راس���تای حاكم كردن 
از  پرهی���ز  و  قانونم���داری  فرهن���گ 
فس���اد حركت كنند و زمینه اصالح 
در  را  جامع���ه  نادرس���ت  باوره���ای 
رابطه با ضرورت مبارزه و پیشگیری 

از فساد اداری ايجاد كنند


