
سیاست روز »چالش قانون« پژوهشها و 
مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و 

اقتصادی را معرفی )7( میکند:

ناکارآمدی قوانین، زمینه 
ساز فساد اداری و 

اقتصادی!؟

اشاره: 
اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و 
متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و 
قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع 
خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل 
های هر ملت اس��ت که از طریق سلسله مراتب اختیارات و 
قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد 
اداری و اقتصادی بی��ش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه 
است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه 
و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری س��نتی و ناکارآمد بر 
اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده 
خواه��ان را فراهم می کند. این نوش��تار به معرفی پژوهش 
های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 10

عنوان: تالش براي شناختن سکانداري خوب
نگارنده: بهرام مستقیمي

سال انتشار: 1387
شاخه: علوم سیاسي

روش: توصیفي
محل چاپ: سیاست 

نتیجه گیري
س��کانداری خ��وب تعریفي دقیق و روش��ن ن��دارد زیرا نه 
مفهوم س��کانداری روش��ن و دقیق اس��ت و نه صفت خوب 
در این جهت کمك مي کند. خصوصیت هایي متعدد برای 
وضعی��ت حاصل از این انگاره مبهم ذکر ش��ده که هش��ت 
مورد از آنها یعني مشارکتي، پاسخگو، شفاف، حساس بودن 
نسبت به نیازها، مؤثر و کارآ و منصف و فراگیر بودن از همه 
مهم تر دانس��ته مي ش��ود. به هر حال، با وجود همه ابهام 
ه��ا، س��کانداری خوب فایدهای مه��م دارد و آن به حداقل 
رس��اندن فس��اد در به پیش راندن جامعه است. البته نباید 
معضل سخت جان بودن روش های از قبل موجود برای به 
پیش راندن جامعه را از یاد برد. امری که تحقق سکانداری 
مطلوب را با مش��کل روبرو مي کند. به عالوه باید به خاطر 
داش��ت که برحس��ب اوضاع خاص هر جامع��ه باید الگوی 
متناس��ب با آن برای ب��ه اجرا در آوردن س��کانداری خوب 
تنظیم ش��ود. مس��ئولیت اصلي چنی��ن کاری نیز بر عهده 

دولت است. 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 11

عنوان: بررسي اثر تمرکززدایي مالي بر کنترل فساد
نگارنده: حس��ین صادق��ي و مجید صب��اغ کرماني و وحید 

شقاقي شهري
سال انتشار: 1387

شاخه: اقتصاد
روش: کاربردي

محل چاپ: تحقیقات اقتصادي
راهکارها

 لزوم انجام سیاست های تمرکززدایي و اصالحات ساختاری 
توسط دولت ها برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار 
و ریش��ه کني معضالتي نظیر جرائم سازمان یافته و فساد/ 
شفافیت قوانین و مقررات و مقررات زدایي به معنای انتقال 
قدرت از دولت به بازار و ایجاد اصالحات در بخش عمومي/ 
توجه جدی به س��طح رفاه جامعه و برنامه ریزی برای پیاده 
سازی سیاست های توسعه اقتصادی با تأکید بر فقرزدایي، 
کاهش ش��کاف های طبقات��ي و نابرابری ه��ای درآمدی و 
بهبود س��المت اقتصادی/ توسعه س��طح فرهنگ جامعه با 
نگرش توس��عه علمي و آگاهي عموم از مشکالت گسترش 
فساد و تکیه بر گسترش نظارت های همگاني و مردم نهاد/ 
توجه و انجام مطالعات پژوهش��ي در خصوص بررسي سایر 
عوامل اقتصادی، اجتماعي، سیاس��ي و مدیریتي تأثیرگذار 

بر فساد. 
نتيجه گيري

 در این مقاله س��عي ش��ده اس��ت تا در قال��ب یك الگوی 
اقتصادس��نجي، با اس��تفاده از داده های ترکیبي مقطعي- 
س��ری زمان��ي چهار دوره ش��امل دوره های��ي در محدوده 
1995 الي 2006 برای 50 کشور )شامل کشورهای توسعه 
یافته و در حال توس��عه( و با ب��ه کارگیری روش پانل دیتا، 
ارتباط بین تمرکززدایي و فس��اد مورد بررس��ي قرار گیرد. 

متغیر وابس��ته تحقیق عبارت است از شاخص کنترل فساد 
مالي و متغیرهای مس��تقلکه به صورت ذیل هستند: نسبت 
درآمدهای دولت مرکزی به کل درآمدهای عمومي جامعه، 
نس��بت هزینه دول��ت مرکزی به کل هزین��ه های عمومي 
جامعه، نسبت اندازه دولت های محلي به مرکزی. همچنین 
متغیرهای کنترل شامل: شاخص حکمراني خوب، شاخص 
س��هم جمعیت با تحصیالت عالي، شاخص توسعه انساني، 
ش��اخص رفاه جامعه. طي دوره مورد بررسي، شاخص های 
مختلف تمرکززدایي در کنار ش��اخص های رفاه و توس��عه 
علم��ي، از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر فس��اد بوده 
اند که بالغ بر 70 درصد تغییرات فس��اد توسط متغیرهای 
مذک��ور تبیین و توضیح داده ش��ده اند. نتایج حاکي از این 
اس��ت که افزای��ش تمرکززدایي در ابع��اد مختلف از طریق 
انتقال قدرت به س��طوح پایینتر دولت جهت کاهش قدرت 
انحص��اری دولت مرک��زی، اصالحات در بخ��ش عمومي و 
مقررات زدایي و ش��فافیت قوانین و مقررات، موجب کاهش 
فساد در بین کشورهای نمونه منتخب شده است. همچنین 
نتایج بررس��ي س��ایر علل اقتصادی که به عنوان متغیرهای 
کنترل��ي در مدل مورد اس��تفاده قرار گرفتن��د، تأکیدی بر 
ارتباط تنگاتنگ بین ش��اخص توسعه اقتصادی و انساني با 
کنترل و ریش��ه کني فس��اد دارد، به گون��ه ای که با بهبود 
س��طح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمي و سالمت آن، 
جامعه به سمت س��المت اداری و اقتصادی نیز هدایت مي 

شود. 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 12

عنوان: آس��یب شناسي روش هاي مبارزه با فساد اداري در 
ایران

نگارنده: محمد خضري
سال انتشار: 1387

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مطالعات راهبردي 
نتيجه گيري

 هدف این مقاله، آس��یب شناسي روش های مبارزه با فساد 
اداری در ایران اس��ت. عمده ترین آس��یب هایي که در این 
مقاله به آنها اش��اره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد 
اخالق گرایانه به فس��اد اداری، خطای تعمیم بوروکراس��ي 
وبری، پنهان کاری و ش��فافیتگریزی در رسیدگي به فساد 
اداری، بي توجهي به بعد تقاضای )شهروندان( فساد اداری، 
اقت��دار بوروکراتیك، مخدوش بودن حق��وق ارباب رجوع و 
ش��کنندگي باالی آن در دستگاه بوروکراسي کشور، تقالی 
دلس��وزانه در محیط رانت��ي، مالکیت متمرکز رس��انه ها و 
مطبوع��ات و اعمال محدودیت ه��ای دولتي بر کم و کیف 
گ��زارش دهي آنها، اس��تفاده ناقص از روش ه��ای بازارگرا، 
فش��ار افراد و گروه های خاص ب��رای جلوگیری از پیگیری 
جدی مب��ارزه با فس��اد اداری و بي اعتمادی ب��ه نهادها و 
س��ازمان های مستقل ضدفساد اداری. جوهره فساد اداری، 
توانایي بوروکرات ها در س��وء اس��تفاده از اختیار عمومي یا 
منصب دولتي در راس��تای انتفاع ش��خصي اس��ت. در این 
مقاله، اس��تدالل شده اس��ت که روش های مبارزه با فساد 
اداری در کش��ور جوهره آن را آم��اج قرار نداده اند و از این 
رو، کارآی��ي و اثربخش��ي اندکي داش��ته اند. فس��اد اداری 
محص��ول فرعي مداخل��ه دولت در اقتصاد ب��ه بهانه اصالح 
موارد شکس��ت بازار اس��ت. بنابراین، هرگونه روش مبارزه 
ای ک��ه در پي کاه��ش مداخله دول��ت در اقتصاد و قوانین 
و مقررات اقتصادی )تنظیم دولتي اقتصاد( نباش��د، عبث و 
بیهوده خواهد بود و راه به جایي نخواهد برد. در عین حال، 
سؤال این است که آیا بوروکراسي حاضر است علیه خودش 
اقدام کند؟ این پرس��ش، فارغ از پاسخي که به آن داده مي 
شود، بیانگر کارآیي پایین روش های بوروکراتیك مبارزه با 
فس��اد اداری است و بر ضرورت بهره گیری از سایر ظرفیت 
ه��ا و توان ملي )از جمله نهادها و س��ازمان های مس��تقل 
غیردولتي( تأکید مي کند. فس��اد اداری در ایران محصول 
ضع��ف ترتیبات نهادی، نظام انگیزش��ي فرص��ت طلبانه و 
تنظی��م بیش از حد دولتي اقتصاد اس��ت. بنابراین، هرگونه 
کوشش��ي برای مبارزه با فس��اد اداری، اگر این نامطلوب ها 
را ه��دف قرار ندهد، دس��تاوردی جز ات��الف زمان کمیاب 

اقتصادی نخواهد داشت. 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 13

عنوان: فساد اداري در ایران تحلیلي جامعه شناختي
نگارنده: مهدي قادري

سال انتشار: 1388
شاخه: ادیان، مذاهب و عرفان

روش: توصیفي
محل چاپ: معرفت 

نتيجه گيري
 یکي از مهم ترین هزینه های فساد در سطح کالن، افزایش 
فاصله طبقاتي میان طبقات اجتماعي غني و فقیر است که 
پیام��د آن احس��اس نبود عدالت اجتماع��ي در نگرش ها و 
اذهان توده مردم اس��ت. بر این اس��اس است که اعتقاد به 

نظ��ام اجتماعي کاهش مي یابد و ب��ه عبارت دیگر، کنترل 
روان��ي افراد ب��ر روی رفتار خود )که نق��ش مهمي در آلوده 
شدن کارکنان به فساد اداری دارد( کم مي شود. تا به امروز 
در ایران برنامه های بس��یاری برای مبارزه با فس��اد طراحي 
شده و به اجرا درآمده است، اما در این رابطه موفقیت اندکي 
حاصل شده است که برخي از دالیل اصلي عدم موفقیت این 

برنامه ها عبارتند از 
1. مجازات نشدن سوء استفاده کنندگان و شرکت کنندگان 

در فساد اداری.
2. پولکي بودن و خودفروختگي افراد و مقامات اداری در آن 
بخش هایي از ساختار سیاسي و اداری که باید )به اصطالح( 

با فساد اداری مبارزه کنند. 
3. وج��ود کارکرد مثبت فس��اد اداری برای نخبگان اداری و 
گروه های متنفذ و قدرتمند اقتصادی که در عمل به صورت 
نهادی برای توزیع مجدد درآمدها به سود این نخبگان عمل 

مي کند. 
4. نظ��ام من��د نبودن و عدم اس��تمرار برنامه ه��ا و نظارت 
دس��تگاه های دولتي و حکومتي مختلف در رابطه با مبارزه 

علیه فساد اداری. 
5. تأکی��د بر تنبی��ه و مجازات متخلفان به ج��ای تأکید بر 
رویه های پیشگیرانه از بروز فساد از جانب مسئوالن ذیربط. 
بر همین اس��اس مي توان گفت تجربه طوالني بوروکراسي 
جدید ایران نش��ان مي دهد که اقدامات جزئي و پراکنده یا 
موسمي و نگریس��تن به بوروکراسي از دیدگاهي صرفا فني 
و بدون بررس��ي و تحلیل جامعه شناختي ساختار اداری، به 
هیچ روی راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی 
بوروکراس��ي نخواهد بود و جز با اصالحات اساس��ي مسائل 
فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمي 
ش��ود. برای ح��ذف یا کاهش فس��اد اداری در نظام اداری و 
س��طح جامعه، نیازمن��د برنامه هایي اساس��ي و همه جانبه 
هس��تیم که با تأثی��ر بر فرهنگ عمومي جامع��ه و ابعاد آن 
همچون فرهنگ س��ازماني )به عن��وان پدیده ای که به طور 
مس��تقیم از فرهنگ جامعه تأثیر مي پذیرد(، پیش��گیری از 
بروز فس��اد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق 
طراحي رویه های تنبیهي و پس از وقوع با آن مبارزه کند. 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 14

عنوان: انتخابات در چنبره فساد مالي
نگارنده: علي اکبر گرجي و سعید عابدي

سال انتشار: 1388
شاخه: حقوق

روش: توصیفي
محل چاپ: حقوق عمومي 

علل و عوامل
 عوامل مربوط به نظام سیاسي/ دستمزدهای پایین در بخش 
دولتي/ مقررات مبهم و دستگاه قضایي ناکارآمد/ دولت های 

بزرگ و انحصارگر/ نابساماني تشکیالت مالیاتي. 
نتيجه گيري

 ه��دف از ای��ن پژوهش تأکی��د بر ضرورت اص��الح مقررات 
انتخاباتي کش��ور و همگام ش��دن با تحوالت مربوط در سایر 
کشورهاست. بدون تدوین مقررات مناسب، نهادهای نظارتي 
همچون کمیسیون ماده )10( امکان تأثیرگذاری چنداني بر 
کاهش مفاسد این عرصه نخواهند داشت. به عالوه کمك مالي 
دول��ت به احزاب و نظارت بر چگونگي هزینه آن راهکارهایي 
است که هم فساد را کاهش مي دهد و هم با گسترش دامنه 
فعالی��ت احزاب ب��رای جلب کمك بیش��تر از دولت، آگاهي 
سیاسي شهروندان را ارتقا مي بخشد. معیارهایي که سازمان 
ش��فافیت بین المللي در سال 2003 راجع به تأمین مالي و 
حمایت های سیاس��ي ارائه کرد، مي تواند در کش��ور ما نیز 

راهگشا باشد: 
1. جلوگیری از اعمال نفوذ و تعارض منافع: در این مورد ماده 
)29( قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمي تا حدی چاره 
جویي کرده اس��ت و بسیاری از مقامات کشوری و لشگری را 
که داوطلب نمایندگي مجلس مي ش��وند، موظف مي کند 6 

ماه قبل از شروع انتخابات استعفا دهند. 
2. ارتقای ش��فافیت از طریق الزام فعاالن سیاس��ي به افش��ا 
و انتش��ار مخارج انتخاباتي: احزاب و صاح��ب منصبان باید 
گ��زارش دارایي ها و درآمدها و هزین��ه های خود را به طور 
سالیانه به مرجع مستقلي ارائه دهند. در دوران انتخابات ارائه 
گزارش مجزایي مي تواند مفید باش��د. ای��ن گزارش ها باید 
ش��امل نام کمککنندگان و مقادیر کمك هایش��ان، خصوصا 
کمك های غیرنقدی و وام ها باشد و موارد مصرف این وجوه 
را نیز دربرگیرد. این اطالعات برای راهنمایي رأی دهندگان 
باید پیش از برگزاری انتخابات، با رعایت تدابیر امنیتي الزم، 
به نحو مطلوب منتشر ش��ود. در صورتي که کمك اشخاص 
حقوقي خصوصا شرکت های تجاری به امور انتخاباتي مجاز 
باش��د، این کمك ها باید در گزارش های س��الیانه ش��رکت 

انعکاس یابد و با موافقت سهامداران انجام شود. 
3. عملک��رد مؤثر در اج��را و نظارت بر اج��رای مقرراتي که 
برای ساماندهي امور انتخاباتي وضع مي شود: به این منظور 
نهادهای ذیرب��ط باید دارای اعتبارات، اختیارات، اس��تقالل 
و نیروی انس��اني ماهر به حد کافي باش��ند و بتوانند پرونده 

متخلفان را تا صدور و اجرای حکم پیگیری کنند. 
4. به موج��ب قانون، اعمال محدودیت های��ي بر درآمدها و 

هزینه فعالیت های سیاسي.
5. پرداخت یارانه به احزاب و تشویق شهروندان به مشارکت 
در آنها با این هدف که کمك ها و حق عضویت های کوچك 
اما پرشمار جایگزین وابستگي احزاب به کمك های هنگفت 

معدودی افراد یا مؤسسات ثروتمند شود.
6. تضمین دسترس��ي عادالنه و منصفانه گروه های سیاسي 

به رسانه های دولتي.
7. تهیه مقرراتي که امکان دسترس��ي نهادهای جامعه مدني 
به اطالعات مالي گروه های سیاس��ي را فراهم کند تا امکان 

نظارت مردمي نیز در این عرصه به وجود آید. 

شناسنامه  تحقیق
ردیف: 15

عنوان: واکاوي بي عدالتي جزایي و نقش آن در ش��یوع فساد 
آموزش��ي- پژوهش��ي در دانش��گاه ها مطالعه چند موردي: 

دانشگاه هاي تهران
نگارن��ده: آری��ن قلي پور و س��یدعلي کوش��ازاده و غالمرضا 

سلیمي و مسلم امیري طیبي و علي ابراهیمي
سال انتشار: 1388

شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: اندیشه مدیریت 
راهکارها

 راهکارهای��ي جهت اصالح تم های زمینه س��از بي عدالتي 
جزایي و شیوع فساد آموزشي- پژوهشي: ضوابط اخالقي در 
دانش��گاه ها تدوین و اعالم گردد تا از بروز فس��اد و س��رقت 
علمي- ادبي جلوگیری شود/ آثار سودمند سیستم مدیریت 
سالمت دانشگاهي، از کاهش انواع هزینه های مادی، معنوی، 
انس��اني و... گرفته تا منافع بیش��ماری که در نتیجه محیط 
عاری از فساد برای تك تك اعضا )مسئوالن، اساتید، کارکنان 
و دانشجویان( و ذینفعان آن سیستم در بلندمدت حاصل مي 
ش��ود، برای کلیه اعضا تبیین ش��ود، زمینه های این شرایط 
در دانش��گاه )و البته به طور کالن در جامعه( تسهیل شود و 
مسئوالن در عامل و مقید بودن به آن خود را الگو قرار دهند/ 
ش��فافیت و قاطعیت در برخورد با مصادیق فساد بیشتر شود 
و حتي نح��وه برخورد و واکنش های انجام ش��ده در مقابل 
مفاسد و تخلفات علمي- پژوهشي دانشجویان و حتي اساتید 
به اطالع عموم ذینفعان برسد/ آموزش روش تدریس اثربخش 
به اس��اتید، وجود نظام حمایتگری یا جانشینپروری از جانب 
اس��اتید باتجربه و ایجاد فرصت و امکان بازآموزی اساتید مي 
تواند مشکل به روز شدن دانش آنان را تا حد زیادی برطرف 
کن��د و به بهبود نظام آموزش��ي و رفع بس��یاری از تخلفات 
آموزشي- پژوهشي اساتید کمك کند/ در یك مجموعه کارگاه 
های آموزش��ي، برخورد قاطع آموزش داده ش��ود تا با معضل 
فرهنگي رودربایستي نابجا مقابله شود، همچنین، از ابتدا در 
انتخاب مسئوالن بخش های مختلف از جمله معاونت ها و یا 
رؤسای دانشکده ها دقت الزم صورت گیرد، زیرا اگر این افراد 
با پي بردن به آثار س��وء این رودربایستي ها قاطعیت الزم را 
داشته باشند، هرگز اجازه این نوع فرهنگ سازی های غلط را 
نمي دهند و واکنش مناسبي در مقابل افراد خاطي انجام مي 
دهند/ آنچه مس��لم است، دلسوزی های نابجا منجر به فساد 
مي شود، در حالي که اگر دلسوزی به موقع و در مکان مناسب 
خ��ود به کار رود، آثار مثبت فراوان��ي دارد، بنابراین، در مورد 
تم دلس��وزی مي توان اینگونه پیش��نهاد داد که بر هر فردی 
و در هر نقش��ي همانند دانشجو و استاد الزم است که آگاهي 
های مناسب را در این راستا کسب کند تا این مانع پیشرفت، 
برطرف گردد، آنچه در اینجا از اهمیت فراواني برخوردار است، 
آن اس��ت که اوال درصد عظیم��ي از این آگاهي ها در جامعه 
باید از طریق رس��انه های عمومي فرهنگ سازی گردد و آثار 
س��وء این نوع دلسوزی ها برای مردم شفاف سازی شود، ثانیا 
در محیطي همانند دانش��گاه، یکي از اقدامات اساس��ي برای 
رف��ع این نوع معضالت، مي تواند ب��ه صورت برگزاری کارگاه 
های آموزشي و یا فراخوان مقاله، انتشار آن در مجموعه هایي 
درخور، معرفي و تقدیر آثار برگزیده آن توس��ط کس��اني که 
پي به آثار منفي دلس��وزی های نابجا مي برند، باشد/ تدوین 
و بررسي موارد مختلفي که در آن متخلفان از شگرد سیاسي 
سازی و رفتارهای سیاسي استفاده کرده اند، به همراه آموزش 
نحوه برخورد با آنان به مس��ئوالن مرب��وط و در کارگاه های 
آموزش��ي به همراه برخورد قاطعانه ب��ا متخلفان مي تواند به 
صورت تصاعدی استفاده از این شگرد را در متخلفان کاهش 
دهد/ اگر نتیجه برخوردهای قبلي با متخلفان بهخوبي اطالع 
رساني شود و اهمیت موضوع برای مجریان تبیین گردد، مي 
توان تا حد زیادی از بروز بي تفاوتي و عدم قاطعیت جلوگیری 
ک��رد، بي انگیزگي در محیط کار از عوامل تش��دیدکننده بي 
تفاوت��ي در کارکنان اس��ت، بنابراین، طراحي س��ازوکارهای 
انگیزهبخش، منجر به کاهش چشمگیر بي تفاوتي مي گردد/ 
درباره مصلحت اندیش��ي و حفظ نابجای آبروی متخلف مي 
توان اینگونه پیشنهاد داد که با توجه به سیره معصومان )ع( 
و الگوگیری از آنان در ش��ناخت صحیح مصادیق مختلف، در 
راس��تای کشف روش و شاخص های برخورد و آموزش آن به 
مس��ئوالن ذیربط و تهیه و تدوین رویه ها با اس��تناد به آنان، 

مي توان مالک های مش��خصي را ب��رای برخورد با متخلفان 
مهیا کرد و در سلس��له مراتب س��ازماني آنها را مطالبه نمود/ 
با فرهنگ س��ازی و ایجاد دوراندیش��ي و دی��د بلندمدت در 
مجریان، مي توان آنها را از منافع آني حاصل از تصمیم های 

مصلحت اندیشانه و رفتارهای سیاسي بازداشت. 
نتيجه گيري

 یکي از انواع عدالت که مورد بي توجهي محققان قرار گرفته، 
عدالت جزایي )تنبیهي( اس��ت. مجازات و اق��دام عادالنه در 
مقابل مفسدان و قانونشکنان مي تواند در گسترش عدالت در 
سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تالش شده است تا زمینه 
های شکل گیری بي عدالتي جزایي و نقش آن در شیوع فساد 
)اعم از آموزشي و پژوهشي( در دانشگاه ها بررسي شود. برای 
این منظور نمونه ای ش��امل 22 نفر از دانش��جویان و اساتید 
دانشگاه های تهران در س��ال 1387 انتخاب شده و به روش 
مصاحبه، جمع آوری اطالعات از آنان انجام شده است. در این 
تحقیق، با تجزیه و تحلیل داده ها با روش تم، هفت تم زمینه 

ساز بي عدالتي جزایي در دانشگاه ها شناسایي شده است. 
در مورد تم اول یعني سیس��تم مدیریت س��المت دانشگاهي 
باید گفت بعد پژوهشي این سیستم وضعیت آشفته ای دارد، 
زیرا سیس��تم پیشگیری و کشف فس��اد در آن وجود ندارد و 
زیرسیس��تم مقابله با فس��اد نیز در عمل دارای قاطعیت الزم 
نیست، یعني قوانین ناقص مدون موجود، بنا به دالیل مختلف 
معموال اجرا نمي ش��وند و یا ناقص اجرا م��ي گردند. در بعد 
آموزش��ي نیز، زیرسیس��تم های پیش��گیری و کشف فساد، 
ناقص است. برای دانشجویان سیستم مقابله با فساد تا حدی 
قاطعی��ت الزم را دارد، در حالي که برای اس��اتید در کمترین 
حد وجود دارد و این امر موجب پیدایش احساسات و نگرش 
های منفي نسبت به سیستم مدیریت سالمت اداری گردیده 

و اشاعهدهنده فساد است. 
در م��ورد تم دوم، یعني عدم رؤیت بازخورد عملکرد و کنترل 
از جانب سیستم، مي توان گفت بازخورد عملکرد و کنترل در 
بعد پژوهشي وجود ندارد و در بعد آموزشي نیز معموال ناقص 
و غیراثربخش اعمال مي ش��ود که این امر منجر به پیدایش 
نگرش ها و احساس��ات منفي و ناعادالنه در سیستم مدیریت 
س��المت اداری مي گردد، در نتیجه، اس��اتید و دانش��جویان 
احس��اس مي کنند واکنش های آنان به نمودهای فس��اد در 
دانش��گاه بینتیجه اس��ت و در بلندمدت ممکن است در این 

زمینه، دیگر هیچ اقدامي نکنند. 
ت��م س��وم تحقیق بر اس��اس یافته های حاص��ل از مصاحبه 
رودربایستي نامگذاری شده بود که پیامدهای آن را مي توان 
در دو بعد سلبي و ایجابي خالصه کرد که همواره بعد سلبي 
آن پررنگتر اس��ت و موجب مي ش��ود در تخلفات انجام شده 
برخورد س��لبي صورت نگیرد و به راحتي از تخلف انجام شده 
چش��م پوشي ش��ود. در مورد برخورد ایجابي به وجودآمده از 
رودربایس��تي نیز برای مثال در اعط��ای مزایا، برخي افراد بر 

دیگران ترجیح داده مي شوند. 
در م��ورد تم چهارم مي توان اینگون��ه نتیجه گیری کرد که 
به وجود آمدن دلس��وزی های نابجا موجب مي ش��ود که در 
بعد جزایي کوتاهي هایي به وجود آید و یا حتي موجب عدم 
نظارت شود. بنابراین، بي عدالتي در سازمان شکل مي گیرد و 

فساد ترویج پیدا مي کند. 
در رابطه با تم پنجم که سیاس��ي س��ازی است، متخلفان به 
منظور جلوگیری از برخورد با تخلفات در حوزه های مختلف 
و جلوگیری از ش��فاف شدن موضوع، از شگرد سیاسي سازی 
استفاده مي کنند. متخلفان برای جلوگیری از برخورد با خود، 
این شگرد را به صورت آگاهانه و هدفمند پیگیری مي کنند. 
در این بین هوشیاری مسئوالن در تشخیص مصادیق و شفاف 
سازی موضوع و برخورد قاطعانه با متخلفان مي تواند به عنوان 

راهکاری برای تغییر این رفتار مطرح شود. 
تم شش��م بي تفاوتي اس��ت که مي تواند بهدالیلي مانند بي 
توجهي مافوق به مس��ائل و اتفاقات س��ازمان، عدم شایسته 
س��االری، برخورد گزینش��ي با تخصص افراد، عدم شناخت 
نیازه��ای کارکنان، وجود تبعیض، وجود هرم تصمیم گیری، 
بي توجهي به مس��ائل رفاهي کارکنان و عدم اطالع کارکنان 
از نتای��ج عملکرد خود رخ دهد. بي تفاوتي س��بب مي ش��ود 
کنترل های فرآیندی و نتیجه ای به درستي صورت نگیرد و 
در نتیجه منجر به بي عدالتي جزایي گردد. آخرین تم برآمده 
از مصاحبه ها، مصلحت اندیش��ي و حفظ آبرو است. مصلحت 
راه حلي موقت برای برونرفت از بن بس��ت هاست، ولي اگر به 
ابزاری همیش��گي برای فرار از حقیقت تبدیل شود، سیستم 
کنترل مؤثر را دچار اختالل مي کند و باعث فس��اد مي شود. 
مصلحت اندیشي عمال سازوکارهای کنترل را عقیم مي کند. 
مصلحت اندیش��ي در حوزه کنترل فرآیندی موجب مي شود 
کیفیت انجام کار آسیب جدی ببیند و در حوزه کنترل نتیجه 
ای، معموال باعث مي شود نتایج پیش بیني شده و استاندارد، 
عملي نگردد و سطح عملکرد و استاندارد کاهش یابد که این 
کاهش سطح عملکرد حتي ممکن است در دور بعدی تشدید 
شود. تشخیص دقیق مواردی که مربوط به حیطه خصوصي 
افراد است و ارتباطي با موضوع تخلف ندارد، امر مهم دیگری 
است که باید با توجه به اصول اخالقي رعایت گردد. بررسي 
دقیق مصادیق و نحوه برخورد معصومان و بزرگان دیني در 
این موارد مي تواند ما را در ش��ناخت و انجام عمل صحیح 

یاری کند. 
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