
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

شناسنامه تحقیق
ردیف: 21

عنوان: آسيب شناسي قوانين و مقررات ناظر به مقابله با فساد 
در ایران، با تأكيد بر ضرورت هاي جرم انگاري

نگارنده: صادق منتي نژاد
سال انتشار: 1388
شاخه: حسابداري

روش: توصيفي
محل چاپ: دانش حسابرسي 

نتيجه گيري
 از ميان ابزارهای مقابله با فس��اد هنوز اتخ��اذ تدابير قانوني 
ش��امل اصالح قوانين و مقررات و ش��يوه های قانونگذاری و 
وضع قوانين و مقررات غيركيفری و نيز جرم انگاری از اهميت 
شایاني برخوردار است. در نظام حقوقي و قانوني ایران، به رغم 
مراجع متعدد قانونگ��ذاری و تعدد و كثرت قوانين و مقررات 
كيفری و غيركيفری در زمينه های مختلف از جمله مقابله با 
فس��اد، به لحاظ فقدان منطق و انسجام الزم در این قوانين و 
تعارض و همپوشاني آنها، مقابله با پدیده فساد نه تنها موفقيت 
آمي��ز نبوده بلکه ت��ورم و كثرت مراجع وض��ع قانون خود از 
اسباب بروز فساد مي باشد كه الزم است برای رفع این مشکل 
موض��وع تنقيح قوانين به عنوان وظيف��ه ای ملي و ضرورتي 
آني در دس��تور كار قرار گي��رد. از طرف دیگر قوانين كيفری 
فعلي به لحاظ عدم جامعيت و نيز بي توجهي به سازوكارهای 
پيش��گيرانه، كارآی��ي الزم را برای مقابله با فس��اد ندارند لذا 
ضرورت دارد ضمن اصالح قوانين مربوط به تصرف غيرقانوني، 
تباني در معامالت دولتي، مداخله در معامالت دولتي، تصدی 
بيش از یك شغل و... سایر موارد مربوط به فساد مطابق فصل 
سوم كنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرم انگاری 
گردند. این پژوهش تأكيد دارد كه در مقابله با فساد الزم است 
در وهله اول مقررات و س��ازوكارهای غيركيفری نظير قوانين 
و مقررات مالي، محاس��باتي، معامالتي، اداری و غير آن مورد 
اصالح و بازبيني قرار گرفته و فرآیندهای انجام امور در بخش 
دولتي و عمومي به گونه ای جامع و ش��فاف و ساده تدوین و 

اعالم شود. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 22
عنوان: بررس��ي تأثير رابطه ادراک بي عدالتي در س��ازمان بر 

گسترش ميل به فساد اداري
نگارنده: غالمرضا سليمي و علي اصغر پورعزت

سال انتشار: 1389
شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: اندیشه مدیریت راهبردي 
راهکارها

 1. به نظر مي رسد كه سطح پيچيدگي و تمركز در دانشگاه 
با وضعي��ت مطلوب فاصله معن��اداری دارد، بنابراین، اهتمام 
به بازمهندسي فراگردها و س��اختار دانشگاه از حيث تمركز، 
پيچيدگي و تناس��ب شغل و شاغل با یکدیگر ضروری بوده و 
موجب بهبود ادراک كاركنان از عدالت سازماني خواهد شد. 2. 
ادراک دانشجویان از فساد در معاونت آموزشي، از دیگر معاونت 
ها بيش��تر بوده است. به نظر مي رسد اموری نظير بداخالقي، 
تبعيض در برخورد با ارباب رجوع و كم كاری بيش��تر مد نظر 
دانشجویان بوده اند، شاید تعامل بيشتر دانشجویان با معاونت 
آموزشي و حساسيت امور آموزشي در نظر آنان موجب چنين 
ادراک و قضاوتي ش��ده اس��ت، به نظر مي رس��د كه معاونت 
آموزش��ي باید طرح هایي را برای بهبود رابطه دانش��جویان و 

آموزش مد نظر قرار دهد. 
نتيجه گيري

 ای��ن پژوهش مترصد ارزیابي رابط��ه ادراک انواع بي عدالتي 
توزیع��ي، رویهای، مراودهای و اطالعاتي با رفتارهای متمایل 
به فس��اد كاركنان است. در این تحقيق یکي از دانشگاه های 
تهران به عنوان جامعه آماری مطالعه شده و اطالعات از طریق 
پرسشنامه های جداگانه از دانشجویان و كاركنان جمع آوری 
ش��ده است. نظر به بيان نتایج در قالب فرضيات تحقيق، این 
فرضيه ها را ذكر مي كنيم: فرضيه اول ميان ميانگين ادراک 
بي عدالتي رویه ای در كاركنان یك واحد، با ادراک فساد در 

اندیشه دانشجویان در باره عملکرد آن 
واحد اداری، تف��اوت معناداری وجود 
ندارد. فرضي��ات دوم تا چهارم كامال 
مش��ابه فرضيه اول اما ب��ه ترتيب در 
مورد بي عدالتي توزیعي، بي عدالتي 
م��راوده ای و بي عدالت��ي اطالعاتي 
هس��تند. نتایج حکای��ت از آن دارند 
كه فرضيه های اول و دوم رد ش��ده و 
فرضيه های س��وم و چهارم تأیيد مي 
ش��وند. افراد با توجه به نيازهای سه 
گانه ابزاری، بين ش��خصي و اخالقي 
به سوی عدالت برانگيخته مي شوند. 
در صورت ادراک ان��واع گوناگون بي 
عدالتي، ممکن اس��ت متناسب با نوع 
بي عدالتي، نيازهای افراد دچار آسيب 
دیدگ��ي و ع��دم ارضا ش��ود، در این 
صورت، اگر سازمان به اقدام اصالحي 
برای ترميم نياز آس��يب دیده همت 
نگمارد، ممکن اس��ت خود افراد برای 

ارضای نياز از طریق دیگری كه ممکن اس��ت به فساد اداری 
بيانجامد، اقدام نمایند. معموال در محيط های دانش��گاهي، با 
توج��ه به فرهنگ س��ازماني و ارزش های حاكم، جو مذهبي 
دانش��گاه مورد مطالعه و نحوه گزینش كاركنان در آن و قبح 
شدید فس��اد مالي در نگرش كاركنان، عليرغم شدت آسيب 
دیدن نياز ابزاری آنان در اثر ادراک بي عدالتي توزیعي و رویه 
ای، كاركنان كمتر به راه های نامشروع مانند جبران از طریق 
فساد مالي متوسل مي شوند. حتي ممکن است اميد به جبران 
ب��ي عدالتي در یوم العدل، التيامي بر نياز آس��يب دیده آنان 
باشد، بنابراین تا حدودی مي توان رد فرضيه های اول و دوم 
را توجيه كرد. اما در رابطه با فرضيه های سوم و چهارم، ادراک 
بي عدالتي مراوده ای و اطالعاتي با نيازهای بين ش��خصي و 
اخالقي مرتبط مي ش��وند. هر چند واكنش افراد برای جبران 
این نيازهای آس��يب دیده با توجه به پيچيدگي آنها دش��وار 
است، همان گونه كه در این تحقيق نيز تا حدودی تأیيد شد، 

ممکن است به افزایش فساد اداری بيانجامد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 23
عنوان: شناس��ایي عوامل مؤثر بر فساد مالي در بين كاركنان 

دستگاه هاي اجرایي
نگارنده: فرج اله رهنورد و حبيب اهلل طاهرپور كالنتري و اعظم 

رشيدي
سال انتشار: 1389

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: پژوهشنامه مدیریت اجرایي 
علل و عوامل

 پنج عامل اساس��ي زمينه ساز فساد مالي در ميان كاركنان 
دستگاه های اجرایي: تمایل به حفظ قدرت و كنترل توسط 
مدیران/ ضعف سيستم های نظارتي، پاسخگویي و اخالقيات/ 
انحصارطلبي و عدم شفافيت/ بوروكراسي حاد بخش دولتي/ 

ناكارآمدی مدیریت منابع انساني. 
نتيجه گيري

 این تحقيق سعي بر آن دارد تا عوامل مؤثر در فساد مالي را 
در ميان كاركنان دس��تگاه های اجرایي ایران شناسایي كند. 
ای��ن پژوهش در درجه اول 23 متغير را به عنوان متغيرهای 
اثرگذار بر فس��اد مالي از طریق بررس��ي پيشينه پژوهش و 
ش��رایط وضعي بخش دولت��ي ایران، شناس��ایي و از طریق 
طراحي پرسشنامه، وجود این متغيرها در دستگاه های بخش 
دولتي ایران را مورد سنجش قرار مي دهد. نمونه شامل 300 
نفر از كارمندان دستگاه های اجرایي استان تهران بوده است. 
یافته های پژوهش نش��ان دهنده آن هستند كه پنج عامل 
اساس��ي زمينه ساز فس��اد مالي در ميان كاركنان دستگاه 
های اجرایي اس��تان تهران هس��تند كه با توجه به ویژگي 
های مش��ترک دستگاه های اجرایي و كاركنان دولت، قابل 
تعميم به دیگر كاركنان دولتي هس��تند. این عوامل عبارتند 

ار: 
1. تمایل به حفظ قدرت و كنترل توس��ط مدیران، 

2. ضعف سيس��تم های نظارتي، پاس��خگویي و اخالقيات، 
3. انحصارطلبي و عدم ش��فافيت، 
4. بوروكراس��ي حاد بخش دولتي،

5. ناكارآمدی مدیریت منابع انساني. این عوامل در مجموع 
67/55 درصد از تغييرپذیری در متغير فساد مالي در ميان 
كاركن��ان بخش دولتي ایران را تبيين مي كنند. عامل اول 
ب��ا واریانس 38 درص��د، نقش تعيين كنندهای در ش��کل 
گيری و گسترش فساد مالي در ميان كاركنان دارد. نظریه 
قدرت- كنترل )رابينز، 1990( بر این پایه اس��توار اس��ت 
ك��ه صاحبان قدرت در س��ازمان تصميم هایي را اتخاذ مي 
كنند ك��ه حفظ كنترل آنان را تس��هيل كند، اما در ظاهر 
خود را پش��ت اثربخشي سازماني پنهان و وانمود مي كنند 
ك��ه تصميم گيری آنان كامال عقالیي و مبتني بر اقتضائات 
محيطي است. در واقع چنين رفتاری، تسهيل كننده فساد 
در مي��ان مدیران و غيرمدیران خواهد بود. عامل های دوم 
تا پنجم مبين حاكميت ضعيف در كش��ور هستند. امروزه 
طراحي مدل های حاكميت مطلوب برای تس��هيل مس��ير 
توس��عه پایدار در تمامي دنيا مورد توجه قرار گرفته است. 
به عنوان مثال، مدل حاكميت خوب بر ویژگي هایي چون 
مشاركت جویي، حاكميت قانون، اثربخشي دولت، كيفيت 
مقررات، پاسخگویي، ش��فافيت و كنترل فساد تأكيد دارد 
كه پياده س��ازی چنين مدل ه��ای حاكميتي مي تواند در 
ریش��ه كن ساختن پدیده فساد در تمامي اشکال آن بسيار 
راهگش��ا باشد. باید توجه داش��ت، از نقطه نظر خط مشي 
گ��ذاری برای مبارزه با فس��اد مالي، اگ��ر تنها روی اصالح 
مجموعه محدودی از س��ازمان ها یا عوامل متمركز شویم، 
فس��اد مالي به حيات خود ادامه خواهد داد. راهکار اساسي 
در حرك��ت متوازن و همتراز در تمامي ابعاد فس��اد مالي و 

عوامل تأثيرگذار بر آن اس��ت. 
شناس���نامه تحقیق

ردی��ف: 24
عنوان: پيش��نهاد شاخص بومي اندازه گيري فساد در ایران 

)با اس��تفاده از روش دلفي(
نگارن��ده: عل��ي محم��د احم��دي و رض��ا وفای��ي یگان��ه

س��ال انتش��ار: 1389
ش��اخه: علوم سياس��ي

روش: توصيف��ي
مح��ل چ��اپ: مجل��س و پژوه��ش 

نتيج��ه گي��ري
 در این مطالعه تالش ش��ده اس��ت تا روش جدیدی برای 
س��نجش فساد ارائه ش��ود. در جهت یافتن شاخصي كمي 
برای س��نجش فس��اد پ��س از بررس��ي مطالع��ات صورت 
گرفته، 25 ش��اخص انتخاب شد و ميان اس��اتيد دانشگاه 
های سراسر كشور كه مطالعاتي در زمينه فساد داشتند به 
شور گذاشته شد. پس از دو مرحله شور گذاشتن، شاخص 
های اندازه دولت، ضریب جيني، ش��اخص كيفيت قوانين، 
ش��اخص اقتصاد زیرزمين��ي، ش��اخص آزادی مطبوعات و 
ش��اخص حقوق و دستمزد برای سنجش فساد انتخاب شد. 

با توجه به واحده��ای اندازه گيری مختلف ابتدا متغيرهای 
انتخاب ش��ده باید همه استاندارد شوند، به نحوی كه دامنه 
تغيي��رات آنها بين صف��ر و یك قرار گي��رد. ضریب اهميت 
متغيرها نيز از امتياز داده شده نخبگان محاسبه شده است. 
با توجه به اینکه متغيرها تأثير مثبت و منفي بر سطح فساد 
دارند، بنابراین متغيرهایي )شاخص هایي( كه افزایش سطح 
فساد را موجب مي ش��وند به صورت معکوس در مدل وارد 

شده اند. 
شناسنامه تحقیق

ردی��ف: 25
عن��وان: فس��اد درون س��ازماني ایران در پرتو ش��خصيت 
اقتدارگرا و س��اخت پاتریمونياليسم سنتي و ایلياتي جامعه

نگارنده: نوذر ش��فيعي و فرهاد نوایي
س��ال انتش��ار: 1389

ش��اخه: علوم سياس��ي
روش: توصيف��ي

محل چاپ: تحقيقات سياس��ي
نتيج��ه گي��ري

 این مقاله درصدد بررس��ي رابطه فس��اد درون س��ازمان با 
اقتدارگرایي ش��خصيت و ساخت پاتریمونياليسم سنتي در 
ایران مي باشد. نویسندگان این مقاله معتقدند كه تعامالت 
ناسالم درون خانواده ایراني كه نتيجه اقتدار فراقانوني پدر 
است، منجر به شکل گيری شخصيتي اقتدارگرا مي شود كه 
به واس��طه فقدان امنيت در درون خانواده، دارای ترمزهای 
روحي و رواني بس��ياری است و این موانع رواني باعث مي 
ش��وند تا فرد از یك طرف با خودخواهي همه چيز را برای 
خود بخواهد و با نزدیکي به مقامات قدرت سعي در كسب 
قدرت داش��ته و از سوی دیگر س��عي كند تا بر زیردستان 
س��لطه براند. تعامالت اقتدارگرایانه و سلسله مراتبي درون 
خانواده ایراني باعث مي ش��ود تا از یك طرف من واقعي و 
اصيل فرد تحت سيستم استبدادی درون خانواده به خوبي 
س��اخته و پرداخته نشود و ش��خص با نارسایيهای بنيادین 
ش��خصيتي رش��د كرده و در نتيجه نيازهای خودمحورانه 
مراح��ل پایينتر و كودك��ي را با خود ب��ه دوره های باالتر 
زندگ��ي حمل كند. به عالوه تحت تربيت اس��تبدادی پدر، 
ف��رد به دروني كردن اقتدار و اس��تبداد پرداخته و یاد مي 
گيرد تا همانطور كه در مقابل والدین با تس��ليم و س��ازش 

به اهداف خود ميرس��يد، در درون 
جامع��ه و در مقابل دیگران نيز این 
ام��ر را تکرار كند. ای��ن ویژگي ها، 
ش��اخصه های شخصيتي مي باشند 
كه در دو بعد متناقض سلطه طلبي 
و تسليم جویي نمود پيدا مي كنند، 
لذا نوع خاصي از فرهنگ سياسي را 
با خ��ود حمل مي كنند كه نزدیکي 
ب��ه مراك��ز ق��درت برای به دس��ت 
آوردن آن و س��پس اعمال سلطه بر 
زیردستان مهم ترین تجلي آن است. 
ميل به تحت سلطه گرفتن دیگران 
و زیر س��لطه دیگران قرار گرفتن به 
منظور كس��ب قدرت، انجام هرگونه 
عملي از جمله رش��وه، پارتي بازی و 
تمل��ق و چاپلوس��ي و... را برای فرد 
توجي��ه مي كند. از آنجایي كه ورود 
و حضور سازمان در جامعه ایران بر 
اثر دیدار ایرانيان از غرب و مشاهده 
پيش��رفت های آنان انجام شده است و از فقدان بستر الزم 
و همچنين س��وء تغذی��ه تئوریك رنج مي برده اس��ت، لذا 
این س��ازمان كه به منظور اهداف خاصي تأسيس مي شود 
از جای��گاه اوليه خود كه فرهنگ مدرن بوده، جدا ش��ده و 
محمل قرارگيری ش��خصيت هایي با ویژگ��ي های دوگانه 
پارادوكس��يکال تس��ليم در مقابل دیگران و نيز ش��يفتگي 
ق��درت جهت فائق آم��دن بر نابالغي های ش��خصيتي مي 
باش��د. این ش��رایط همراه با س��اختار ایلي جامعه ایراني و 
تعلق واقعي افراد به طایفه، كالن و خانواده خود باعث ش��د 
زماني كه این افراد با تعلقات نامبرده شده در درون سازمان 
ق��رار بگيرند، تنها به خود و خانواده خود بيندیش��ند. بدین 
ترتيب كه از یك فرصت به دس��ت آمده در سازمان نهایت 
استفاده را بکنند و به اصطالح بار خود را ببندند و از طرف 
دیگر چون س��ازمان برای آنها یك نهاد فرعي مي باش��د و 

طایفه و خانوده اصل محسوب مي شوند، 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 26
عن��وان: عوامل فرهنگي بروز فس��اد اداري و موانع فرهنگي 

مبارزه با آن
نگارنده: اصغر احمدي

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه 

راهکارها
 راهکارهای مبارزه با فساد، از زاویه توجه به عوامل فرهنگي 
و اجتماع��ي: توجه به نحوه تربيت فرزن��دان و فعال كردن 
نهادهای مرتبط با جامعه پذیری كودكان، از طریق طراحي 
برنامه های هدفمن��د به ویژه پاالیش و به روز كردن متون 
درس��ي كتاب های آموزشي/ عمومي كردن فرهنگ مبارزه 

با فساد/ انجام نظرسنجي از مردم. 
نتيجه گيري

 س��ؤالي كه مطرح مي شود این اس��ت كه چرا در جامعه ما 
گرایش به فساد زیاد و آمادگي برای مبارزه با آن اندک است؟ 
ش��اید یکي از دالیل آن باش��د كه حض��ور فرهنگ مبارزه با 
فساد در جامعه ملموس نيست. دليل دیگر شاید آن باشد كه 
فرآیند جامعه پذیری را به صورت عميق انجام نميدهيم، به 
عنوان مثال، نادرس��ت بودن فساد را عميقا به اعضای جامعه 
نم��ي آموزیم. به همين دليل آنچه آموخته مي ش��ود، صرفا 
مجموع��ه ای از ام��ر و نه��ي های ظاهری اس��ت و در وقت 
مقتضي امکان كنار نهاده ش��دن را دارد. زماني كه اجتماعي 
ش��دن به صورت عميق انجام مي ش��ود، افراد حاضرند برای 
حفظ الگوی فرهنگي آن متحمل رنجهای زیاد شوند. اگرچه 
ما ایرانيان به عنوان یك شهروند معمولي در حوزه سياست، 
ب��ه دالیل زیاد از فنون و توصي��ه های صاحبنظران این علم 
استفاده نمي كنيم، اما به جای آن در عرصه اجتماع و تعامل 
خ��ود با دیگران اكثرا ماكياوليس��ت های قهاری هس��تيم و 
شدیدا به قواعد بازی آشنا و آن را به كار مي بندیم. فرهنگ 
ضعيف عالوه بر عامل بودن در زمينه بروز انحراف با اش��اعه 
فساد، ضمن استمرار وضع موجود، خود را به صورت فرهنگ 
رایج و مس��لط در مي آورد. هرچند این عقيده درست است 
كه مادیگرایي احتمال گرایش به فس��اد را افزایش مي دهد، 
اما تعيين كنندگي آن چندان باال نيس��ت، زیرا كش��ورهایي 
هستند كه سرمایه داری بر آنها حاكم است، اما ميزان فساد 

در آنها از بسياری از كشورهای دیگر كمتر است. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 27
عنوان: آس��يب شناسي اجتماعي فساد اداري و اقتصادي در 

ایران
نگارنده: محمدعلي مشفق

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه 

علل و عوامل
 عوامل حقوقي مؤثر در فس��اد اداری: وجود قوانين متعارض 
و گاه نفي كننده یکدیگر، روش��ن نبودن ناسخ و منسوخ آن، 
فراهم ش��دن امکان ف��رار از قانون و تکيه ب��ر قوانين دیگر/ 
فقدان شفافيت، صراحت و تفسيرپذیر بودن قوانين به صورت 
گسترده/ كلي گویي و ابهام گویي در تصویب قوانين و وجود 
تفس��يرهای مختلف از قانون/ واگذاری اختيارات وس��يع به 
مسئوالن در قوانين موضوعه بدون اینکه انتصاب ها به لحاظ 
تخصصي، توانایي مدیریتي و... با اختيارات و قوانين تناسبي 
داشته باش��د/ فقدان تعریف روشن و مشخص حقوقي برای 
جرائم مالي، اداری و سياسي و طبقه بندی دقيق آنها/ پيش 

بيني نشدن جرم اقتصادی در قوانين جزایي ایران و مصادیق 
آن/ فقدان تعریفي روشن از اخالل در نظام اقتصادی/ تقسيم 
و توزی��ع قدرت ب��ه صورت طولي و متمرك��ز و فقدان نقش 
نهاده��ای مردم��ي و مدني در نظارت بر عملکرد مس��ئوالن 
و متولي��ان امر/ ش��فاف نبودن حيطه ه��ای اعمال قدرت و 
مس��ئوليت ها به لحاظ قانوني/ فق��دان مجازات و كيفر مؤثر 
برای عدم اجرای قوانين، به طوری كه مطابق ماده )2( قانون 
مجازات اسالمي هر فعل یا ترک فعلي كه در قانون برای آن 
مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي گردد و الغير/ 
عدم آگاهي قشر وس��يعي از افراد جامعه به قانون و آموزش 
ندادن مردم توس��ط قانونگذاران و مسئوالن اجرای قانون به 
منظور نهادینه شدن قانونگرایي و حاكميت قانون در جامعه. 
مؤلفه های تأثيرگذار بر فس��اد اداری: فقدان ثبات سياس��ي 
و مدیریتي و ناامني ش��غلي و وج��ود آیندهای نامطمئن )از 
منظر اقش��ار مختلف جامعه(/ ش��فاف نب��ودن مقررات نظام 
بانکي و ش��ناور و متغير بودن مقررات و قوانين اقتصادی اعم 
از نرخ س��ود و.../ وجود انحص��ارات جدید و غيررقابتي بودن 
بازار در عرصه تولي��د، توزیع و قيمت گذاری/ ثابت نبودن و 
متغير بودن نرخ بهره و پيروی نکردن نرخ بهره از یك منطق 
اقتصادی و ش��رایط بازار/ چندنرخي بودن ارز كه باعث ایجاد 
رانت و فساد در الیه های خاص مي شود/ بزرگ شدن هر چه 
بيشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان و زیرزميني )رقابت باندهای 
اقتصادی ب��ا دولت(/ پایين بودن حق��وق كاركنان دولت در 
بخش های مختلف به ویژه پليس، گمركات، دستگاه قضایي، 
مأموران وصول ماليات و عوارض، ش��هرداری، منابع طبيعي، 
محيط زیس��ت، مؤسسه اس��تاندارد و.../ ملزم نبودن سازمان 
ها، دس��تگاه ها، نهادها و شركت های دولتي به ارائه عملکرد 
ش��فاف و عدم پاسخگویي ش��فاف برخي از مس��ئوالن/ بي 
اطالعي مردم از امتيازات و تس��هيالت اختصاص یافته بانك 
ها و مؤسس��ات پول��ي و در جریان قرار داش��تن افراد خاص 
و دارای ارتب��اط و نفوذ/ فقدان عملکرد ش��فاف در برگزاری 
مزای��ده ها، مناقص��ات و واگذاری اغلب پ��روژه های ملي و 
منطق��ه ای ب��ه پيمانکاران خاص اع��م از بخش خصوصي و 
دولتي/ فقدان نهادهای نظارت كننده اعم از احزاب، نهادهای 
مدني و رس��انه ها بر عملکرد مجموعه دس��تگاه ها، سازمان 
ها و.../ وجود نظام های اس��تخدامي، رابطه ای، خویشاوندی، 
گروهي، سياسي و.../ سيال و متغير بودن سياست ها و برنامه 
ه��ای اقتصادی و تغيير مداوم آن بر اس��اس تغيير دولت ها/ 
فقدان تعاریف ش��فاف برای جرائم اقتصادی، مالي و اداری و 
عدم آموزش و توجيه مجریان و مشتریان نسبت به سياست 
ه��ا و قوانين موضوعه/ برخورداری بعضي از گروه های قدرت 
از مصوني��ت همه جانبه و فقدان توانای��ي مجریان قانون در 
برخورد با مفاس��د اقتصادی بعضي از عناصر قدرت/ سيطره 
و مالکي��ت دولت بر تمامي عرصه های اقتصادی، سياس��ي، 
فرهنگي و ناتواني نظارت نهادهای نظارتي، مردمي و مدني بر 
كانون های قدرت و ثروت/ مصونيت برخي از مدیران ارش��د 
به دليل پایگاه های قدرت و اطمينان از عدم حس��اب كشي 
و نظ��ارت پذیری/ ثبات طوالني مدت بعض��ي از كاركنان و 
صاحب منصبان در پس��ت های كلي��دی/ فقدان نقش مؤثر 
اح��زاب، نهادهای مدني، حقوقدان��ان و مطبوعات در فرآیند 
قانونگذاری و عدم تناس��ب قوانين مصوب با شرایط جامعه، 
روحي��ات و فرهنگ حاكم بر مردم ایران و گذش��ته تاریخي 
آنان و تحوالت س��ریع در عرصههای مختلف/ فقدان تبيين 
روش��ن مفاهيم و مصادیق فس��اد اقتصادی، مالي و سياسي 
به صورت ش��فاف و آش��نا نبودن كارمندان دولت و مردم با 
مصادیق فساد اداری، مالي و اقتصادی، به ویژه در حوزه هایي 
كه زمينه فساد بيش��تر متصور است/ مشخص نبودن جرائم 
اقتصادی به صورت صریح و روشن در قوانين اجرایي كشور/ 
ناكافي بودن مجازات های تعيين شده برای جرائم اقتصادی 
و مالي و برخورد فصلي و مقطعي با این پدیده/ قانون گریزی، 
قانون شکني، پارتي بازی، رانت خواری، واسطه گری، داللي 
و تبدیل آن به هنجار در جامعه و عادی شدن این پدیده در 
ميان بخش های زیادی از افراد جامعه/ طوالني بودن مدتزمان 
صدور مجوزها، گواهي ها و پایان كار شهرداریها، پرداخت وام 
ها و زمان مند نبودن خدمات ارائه ش��ده توسط دستگاه ها/ 
وجود ساختار بيمار نفتي و یارانهای و تغذیه اقتصاد از نفت و 
گاز/ محدودیت در آزادس��ازی اقتصادی و رقابتي نبودن بازار 
در عرصه توليد، توزیع و وجود انحصارات در دستان تعدادی 
اف��راد و گروه های ذی نف��وذ/ چندگانگي نرخ ارز، تخصيص 
س��هميه های ارزی و اعتبارات دول��ت به صورت غيرعادالنه 
و غيرش��فاف، وجود سياس��ت های صنعت��ي تبعيض آميز، 
س��هميه بندی واردات، كنترل دستوری قيمت ها و.../ پایين 
بودن س��طح حقوق كاركنان دولت/ رفتار دوگانه كشورهای 
پيش��رفته در سياس��ت خارجي )ميدان دادن به خودكامگي 
در كش��ورهای جهان سوم و همت گماشتن برای پيشرفت و 
دمکراسي در داخل كشورشان(/ وجود نهادها و سازمان های 
بازرسي موازی و وابسته به دستگاه ها و سازمان های دولتي 
و فقدان اختيارات مس��تقل از دس��تگاه ها جهت برخورد با 
سوء استفاده ها و عناصر فساد/ ترجيح مصلحت اندیشي های 
فردی بر مصالح نظام و حقوق اساسي مردم در برخورد با برخي 
از عناصر فس��اد/ عدم برخورد با پدیده قاچاق كاال، ارز، احتکار 
و كمبود كاالهای مورد نياز مردم، به ویژه در ش��رایط بحراني 
توسط باندها و مافياهای اقتصادی/ عدم قاطعيت مورد انتظار 
دستگاه قضایي در برخورد قاطع با قاچاقچيان كاال، مواد مخدر، 
ارز و زمين خواران بزرگ و.../ مهاجرت ش��تابان روستایيان و 
ساكنان شهرهای كوچك به شهرها و كالنشهرها جهت یافتن 
شغل و درآمد بهتر، رشد شتابان بيکاری و ناكارآمدی سياست 
و برنامه های اش��تغال زایي دولت/ گسترش و رشد روز افزون 
پدیده حاشيه نشيني در شهرها و عدم انطباق عناصر مستقر 
در قطب های حاشيه ای شهرها با فرهنگ شهرها و كالنشهرها 
و ب��ه تبع افزایش ناهنجاری ها و بزهکاری و جرائم مختلف و 
تبدیل بعضي از عناصر فوق به سربازان پياده نظام مواد مخدر، 
كاالی قاچاق و انواع بزهها و مفاسد/ نادیده گرفتن سوابق و 
تجربه های هزاران مدیر كارآمد در اداره كشور با مالحظات 

سياسي، حزبي و...
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اشاره:
اش�اره: اقتصاد ه�ر جامعه، محل ظه�ور و بروز همه 
متغیره�ای فع�ال و متاثر از جهان بین�ی، آرمان ها، 
ارزش ها، فرهنگ، سیاس�ت و قوانین اداره ش�وون 
مختلف آن اس�ت. امور اقتص�ادی در واقع خروجی 
و دس�تاورد پنهان و آشکار اس�ناد فرادست و ایده 
آل های هر ملت اس�ت که از طریق سلس�له مراتب 
اختی�ارات و قوانی�ن به بدنه و ک�ف جامعه و زندگی 
مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه 
معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر 
شرایط سیاس�ی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین 
علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل 
ناکارآم�د از طریق قانونگذاری س�نتی 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، شاخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید ش�ده 
اس�ت و س�پس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و 
نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اس�ت. 
»چال�ش قانون« پیش�اپیش از ارائه نظرات س�ازنده 
عموم اندیش�مندان و نخبگان سپاسگزار است. این 
نوش�تار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه 
فس�اد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

گزارش

علل و عوامل فساد اداری و اقتصادی در حاشیه امن قانونگذاری سنتی!؟
»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )19( میکند

م���دل حاكمیت خوب بر ويژگ���ي هايي چون 
مشاركت جويي، حاكمیت قانون، اثربخشي 
پاس���خگويي،  مق���ررات،  كیفی���ت  دول���ت، 
شفافیت و كنترل فساد تأكید دارد كه پیاده 
س���ازی چنین مدل های حاكمیتي مي تواند 
در ريشه كن ساختن پديده فساد در تمامي 
اش���کال آن بسیار راهگشا باشد. بايد توجه 
داش���ت، از نقط���ه نظ���ر خط مش���ي گذاری 
ب���رای مب���ارزه با فس���اد مالي، اگ���ر تنها روی 
اص���اح مجموعه محدودی از س���ازمان ها يا 
عوامل متمركز شويم، فساد مالي به حیات 
خ���ود ادامه خواهد داد. راهکار اساس���ي در 
حرك���ت مت���وازن و همت���راز در تمام���ي ابعاد 
فساد مالي و عوامل تأثیرگذار بر آن است.


