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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

شناسنامه تحقیق
ردیف: 28

عنوان: ریشه هاي فساد اداري و شيوه هاي مبارزه با آن
نگارنده: حسين جدي

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: اطالعات سياسي- اقتصادي 

علل و عوامل
 عوام��ل اجتماع��ي- فرهنگ��ي: ضعف باوره��ای اخالقي و 
ارزش های انس��اني )كنترل دروني(/ كاهش سطح وجدان 
كاری و انضباط اجتماعي در جامعه/ باال گرفتن فردگرایي/ 
ناهماهنگ��ي ميان ارزش ها و راه های دس��ت یابي به آنها/ 
چيرگي روابط بر ضوابط/ ضعف فرهنگ س��ازماني در ميان 
مدیران و كارمندان/ وجود فرهنگ وفاداری درون سازماني/ 
گسترش و استمرار فساد/ ضعف كنترل اجتماعي )حساسيت 

همگاني به فساد و كجروی در دستگاه های اداری(،
عوامل اقتصادی: پایين بودن دستمزد در برابر تورم و گراني 
و بي ثباتي اوضاع اقتصادی/ تنگدس��تي و شکاف طبقاتي/ 
اندازه آزادی كارمندان ب��رای پرداختن به كارهای توليدی 
و بازرگان��ي در بخش خصوصي/ اقتص��اد رانتير/ خصوصي 

سازی، 
عوامل سياس��ي: جابجا ش��دن دولت ه��ا و دگرگوني های 
گس��ترده در س��طح مدیران و كارمندان/ جناح بندی های 
سياس��ي در نظ��ام اداری/ وج��ود برخ��ي محدودیت ها و 
نبود آزادی های سياس��ي/ مصلحت اندیش��ي ها/ فساد یقه 
س��فيدها/ نبود اراده سياس��ي برای مبارزه با فس��اد اداری/ 

فساد مدیران بلند پایه، 
عوامل اداری، ساختاری، مدیریتي: وجود نظام بوروكراتيك 
عری��ض و طویل و در نتيجه طوالني و پيچيده ش��دن روند 
كارها/ بي ثباتي و نبود امنيت ش��غلي/ نبود سيستم تشویق 
و تنبيه/ اس��تخدام نيروها/ ناهمخواني سازمان ها و دستگاه 
های اداری با واقعيت ها و نيازهای جامعه امروزی/ بيکاری 

پنهان یا وجود ساعت های كار خالي/ نظارت، 
عوام��ل حقوقي: تبعيض در اجرای قواني��ن و كيفرها/ نبود 
تعریف های روش��ن و مش��خص برای جرائ��م مالي- اداری 
و دس��ته بندی نش��دن آنها/ وجود قواني��ن متعارض و نفي 
كننده یکدیگر و روش��ن نبودن ناسخ و منسوخ در آنها/ خأل 

و ابهام در قوانين. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 29

عنوان: فساد، تقلب، پولشویي و وظيفه حسابرسان
نگارنده: علي اماني و غالمحسين دواني

سال انتشار: 1389
شاخه: حسابداري

روش: توصيفي
محل چاپ: حسابداران رسمي

پيامدها 
آثار فس��اد از دیدگاه حسابرس��ان: هرگونه فس��اد مالي به 
نوعي صورت های مالي را تحت الش��عاع ق��رار خواهد داد/ 
فس��اد مالي بر خالف پولش��ویي كه ممکن است در صورت 
های مالي مؤثر نباشد، یکي از اقالم ترازنامه یا سود و زیان 
را تح��ت تأثير قرار خواهد داد )حسابرس��ي مالي (/ فس��اد 
مال��ي باعث خواهد ش��د كه عملکرد مدیران و ش��ركت ها 
به درس��تي ارزیابي نشوند )حسابرسي عملکرد(/ فساد مالي 
باعث خواهد شد كه حقوق برخي سهامداران به نفع برخي 
س��هامداران دیگر ضایع شود )وظایف بازرس قانوني(/ فساد 
مالي برخي حقوق اجتماعي شهروندان را مورد تعرض قرار 
مي دهد )مس��ئوليت اجتماعي حسابرسان( فساد مالي مي 
تواند اس��تقالل حسابرسان را نيز مورد تعرض قرار دهد و یا 

درصدد خرید اظهارنظر حسابرسان برآیند. 

شناسنامه تحقیق 
ردیف: 30

عنوان: فساد اژدهایي كه همچنان مي غرد
نگارنده: الرنس كاكرافت

مترجم: ف. م هاشمي
سال انتشار: 1389

شاخه: ادبيات و زبانها
روش: توصيفي

محل چاپ: چيستا
راهکارها

 مهم ترین ضعف برنامه های اصالحي كنوني، جزئي نگری 
آنهاس��ت. در این برنامه ها ارتباط ميان شکل های مختلف 
فساد و رابطه تنگاتنگ و ماهوی فساد نهادینه شده، نادیده 
گرفته مي ش��ود. یك برنامه مؤثر مبارزه با فساد، برنامه ای 
جامع نگر اس��ت كه فساد س��ازمان یافته و كالن را به طور 
توأمان هدف قرار مي دهد. در این برنامه باید بر ش��فافيت 
تأكيد ش��ود و نقش نهادهای مدني برجس��ته ش��ود. انجام 
اصالح��ات ارض��ي، ایجاد یك قوه قضائيه س��الم و بيطرف، 
انتش��ار ارزش واقعي مناب��ع طبيعي و ش��رایط مندرج در 
قراردادها برای بهره برداری از این منابع، حسابرس��ي دقيق 
از عملک��رد بن��گاه های خصوصي، نظ��ارت مؤثر و دقيق بر 
بان��ك ها و بنگاه های مالي و تالش خس��تگي ناپذیر برای 
بازگرداندن سرمایه های به غارت رفته كشورها از آن سوی 
دریاها، از دیگر اجزای یك برنامه اصالحي موفق مي باشد. 

نتيجه گيري
 فس��اد در ماليه سياسي، تنها یك هدف را دنبال مي كند: 
حفظ قدرت. احيای سيس��تم چندحزب��ي در دوران پس از 
جنگ، مش��کالت حادی را در زمينه تأمي��ن مالي فعاليت 
های سياس��ي به وجود آورد. هزینه انتخاب ش��دن در یك 
سيستم چندحزبي بسيار باالس��ت. تأمين این ارقام تنها با 
محاسبات مالي خارج از حزب ميسر است. این حمایت نيز با 
این هدف صورت مي گيرد كه پس از انتخابات برای سرمایه 
گذاری سودآور باشد. دمکراسي های غربي در ساليان اخير 
معضل تأمين مالي احزاب سياسي را جدی گرفته و قوانين 
سخت گيرانه ای را در این زمينه به تصویب رسانده اند كه 
تا حدودی موفقيت آميز بوده است. هم در رژیم های فاسد 
و هم در دمکراس��ي های غربي جه��ان، فقرا مجبورند برای 
دسترس��ي به خدماتي كه دولت ها باید طبق قانون به طور 
مجان��ي عرضه كنند، وجوهي را پرداخت كنند. در بيش��تر 
كشورهای در حال توس��عه جهان، تبعيض در دسترسي به 
منابع موجب ش��يوع فس��اد در مقياس خرد شده است، از 
آنجایي كه بقای بخشي از مردم این جوامع به تداوم دریافت 
رش��وه بستگي دارد، ریشه كني این مشکل بسيار دشوار به 
نظر مي رسد. اما رش��وه خرد با رشوه سازمان نيافته كالن 
تفاوت ماهوی دارد. دریافت كميس��يون به وسيله كاركنان 
ماهر و نيمه ماهری كه از حقوق اندک برخوردارند، شاید در 
نظر نخست به عنوان وسيله بقای آنها توجيه پذیر باشد، اما 
مسئله اینجاست كه اگر این الگو در جامعه ای جا بيفتد، در 
آن صورت رشوه به منبع الیزال درآمد اضافي در آن جامعه 
تبدیل خواهد ش��د. پس در بس��ياری از موارد این شکل از 
فس��اد، نهادینه مي ش��ود. جامعه مدني كه در ش��ناخت و 
طرح مشکل فساد پيشگام بود، در دهه گذشته بر تالشهای 
خ��ود افزود و ابتکارات مهمي را در ای��ن رابطه مطرح كرد 
كه برگزاری كنوانس��يون س��ازمان های همکاری اقتصادی 
و توس��عه )OECD( در مورد پرداخت های غيرقانوني در 
س��ال 1997 و كنوانس��يون ضدفس��اد ملل متحد در سال 
2005 از آن جمله مي باش��د. در حالي كه رهبران غرب بر 
ضرورت تسطيح زمين بازی، شفاف تر كردن جهان، حذف 
موانع از س��ر راه توس��عه و كاهش فقر در جهان تأكيد مي 
كنند، اندیش��مندان و متفکران دنيا برآنند كه شيوع فساد 
مانع تحقق اهداف فوق شده و حل و فصل مشکالت بزرگ 

دنيای امروز را دشوار مي كند. ضامن موفقيت برنامه مبارزه 
با فساد، مش��اركت صادقانه كشورهای پيشرفته و ثروتمند 

دنيا در آن است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 31

عنوان: بررس��ي عوامل مدیریتي و س��ازماني مؤثر بر فساد 
اداري مال��ي در س��ازمان ه��اي دولتي مراكز اس��تان هاي 

اصفهان و زنجان
نگارن��ده: حس��ين عظيمي و عل��ي عطافر و علي ش��ائمي 

برزكي
سال انتشار: 1389

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: اندیشه مدیریت راهبردي 
علل و عوامل

 عوام��ل س��ازماني تعيينکننده مؤثر بر فس��اد اداری مالي: 
نظام پرداخت/ بس��تر كنترل و نظ��ارت/ ارتباطات/ جرائم و 
قوانين فساد/ گروه های غيررسمي/ شفافيت/ اطالع رساني 
و پاسخگویي/ قوانين و مقررات اداری و عوامل رواني. عوامل 
مدیریت��ي تعيينکننده مؤث��ر بر فس��اد اداری مالي: ضعف 
مدی��ران در رهبری و هدایت/ ضعف مدی��ران در نظارت و 

كنترل/ ضعف مدیران در بسيج منابع و امکانات. 
نتيجه گيري

 آنچ��ه در این پژوهش بيش��تر به آن توجه ش��ده اس��ت، 
شناسایي عوامل مدیریتي و س��ازماني مؤثر بر فساد اداری 
مالي و تعيين الگوی اثرگذاری این عوامل در س��ازمان های 
دولتي ش��هرهای اصفهان و زنجان اس��ت. نمونه آماری این 
تحقيق 934 نفر مش��تمل بر مدیران و كارشناسان ذیربط 
فس��اد اداری مالي در س��ازمان های دولتي مراكز استانهای 
اصفه��ان و زنجان ب��وده و جمع آوری اطالع��ات از طریق 
پرسش��نامه انجام گرفته اس��ت. در این راستا نتایج حاصل 
از ن��رم افزار و مدل معادالت س��اختاری ب��ر مبنای تحليل 
مس��ير، نش��ان داد كه در س��ازمان های دولتي از بين 14 
عامل سازماني مؤثر بر فساد اداری مالي، این 9 عامل تعيين 
كننده اند: نظام پرداخت، بستر كنترل و نظارت، ارتباطات، 
جرائم و قوانين فساد، گروه های غيررسمي، شفافيت، اطالع 
رساني و پاسخگویي، قوانين و مقررات اداری و عوامل رواني 
و س��ه عامل تعيين كننده از بين پنج عامل مدیریتي مؤثر 
بر فس��اد اداری مالي، ش��امل ضعف مدی��ران در رهبری و 
هدای��ت، ضعف مدیران در نظارت و كنترل و ضعف مدیران 
در بس��يج منابع و امکانات اس��ت. این نتایج نشان مي دهد 
كه در وهله اول، باید موضوع نظام پرداخت در س��ازمان ها 
از اهمي��ت بس��زایي برخوردار باش��د و تبعيض در پرداخت 
حق��وق، توزیع فرصت های ش��غلي و ارتقای بين كاركنان، 
تش��ویق و تنبيه به كمترین ميزان برس��د. همچنين، نحوه 
نظارت در س��ازمان های دولتي، از نظر فراهم كردن بس��تر 
كنترل و نظارت دقيق، مستمر و بهنگام، باید بازبيني شود، 
زیرا ضعف در این زمينه ها، با توجه به فعال نبودن سيستم 
نظارت عمومي )مردم، نهادهای مدني و رس��انه( و متناسب 
نبودن ش��دت مجازات متخلفان با جرائم انجام ش��ده و به 
موق��ع نبودن مجازات و قاطع نب��ودن در اجرای آن، زمينه 
عقالی��ي را برای ارتکاب فس��اد اداری مالي فراهم مي كند. 
موضوع مهم دیگ��ر در باره نتایج این پژوهش، تأثير قوانين 
و مق��ررات اداری در ب��روز فس��اد اداری مالي اس��ت. تعدد 
قواني��ن، پيچيدگي و ابهام های موج��ود در قوانين، وجود 
قوانين بد و نامناس��ب، س��کوت یا ابهام قانون در تشخيص 
و اثبات برخي از مصادیق فس��اد، طوالن��ي بودن فرآیندها 
و روش ه��ای اجرای كار و آگاه نب��ودن ارباب رجوع از آن 
فرآیندها، زمينه الزم برای بروز فس��اد اداری مالي را فراهم 
كرده اس��ت. این موض��وع، به دليل بهره من��د نبودن نظام 
اداری از فناوری اطالعات و اتوماس��يون پيش��رفته اداری و 
نامناس��ب بودن پایگاه های اطالع رساني )از نظر شفافيت، 
كامل بودن، سرعت و صحت( تشدید مي شود و كاركنان را 

به سمت ارتکاب فساد سوق مي دهد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 32

عنوان: جرائم سازمان یافته و تجارت مواد مخدر
نگارنده: غالمحسين بياباني و ابوالفضل روغني گلپایگاني

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات بين المللي پليس 

نتيجه گيري
 از محتوای این مقاله فقط بخش مربوط به ارتباط فس��اد و 
جرائم س��ازمان یافته به بحث این گزارش مرتبط است، لذا 
به بيان نکات این پژوهش در این محدوده خاص اكتفا شده 
است. فساد یك جنبه مهم جرائم سازمان یافته است، حتي 
مي توان گفت كه فساد اغلب سنگبنای فعاليت های برخي 
از س��ازمان های تبهکاری اس��ت. اثر كل��ي آن روی ادارات 
اجرایي م��ي تواند همه انواع فعاليت ه��ای كالهبرداری به 
ویژه قاچاق بين المللي را تس��هيل كند. فس��اد تا حدی از 
تبهکاران ني��ز حمایت مي كند، چون مأموراني كه فاس��د 
ش��ده اند، همان كس��اني هس��تند كه بای��د فعاليت های 
تبهکاران را مورد تحقيق و بررسي قرار دهند، یا دستکم به 
این تحقيقات كمك كنند. به عالوه وجوهي كه در دسترس 
سازمان تبهکاری است، پيشنهاد رشوه هایي را امکان پذیر 
مي سازد كه مقاومت در برابر آنها مشکل است. هدف اصلي 
جرائم س��ازمان یافته یا فس��اد، انباش��ت ثروت است كه به 
س��ازمان های تبهکاری ق��درت داده و آنها را خطرناک مي 
كند. اعتقاد اینترپل بر این اس��ت كه یکي از مناسب ترین 
راه های مبارزه مؤثر با جرائم سازمان یافته و فساد حمله به 
آن از جنبه مالي است. این اعتقاد نکته مهمي است و قابل 
تردید نيس��ت. به عالوه، پيوندی بين جرائم سازمان یافته، 

فساد و تروریسم پدیدار و برقرار شده است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 33

عنوان: بررسي آثار فساد اداري بر سرمایه اجتماعي
نگارنده: احمد شعباني و محمد سليماني

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصيفي
محل چاپ: مهندسي فرهنگي 

نتيجه گيري
 اندیش��ه های مختلف در مورد رابطه س��رمایه اجتماعي و 
فس��اد به دو دسته كلي تقسيم مي ش��وند، عده ای بر این 
اعتقادند كه وجود فس��اد در س��ازمان ه��ای اداری موجب 
تقوی��ت س��رمایه اجتماعي مي ش��ود و در مقاب��ل عده ای 
معتقدند كه فس��اد از بين برنده س��رمایه اجتماعي بوده و 
اعتماد تعميم یافته را در سطح جامعه به حداقل مي رساند. 
این دس��ته در پاسخ به نظر دس��ته اول به محدودیت های 
روابط مبتني بر فس��اد اشاره مي كنند و در مواردی روابط 
ایجاد ش��ده را نه اعتماد كه یك رابطه بازدارنده دوطرفه بر 
مي شمرند كه آثار مخربي بر جامعه دارد. بنابراین آنچه كه 
مي باید برای كاهش فساد بر آن تمركز كرد افزایش كارآیي 
س��ازمان ها و نهاده��ای مرتبط با مردم ب��رای ایجاد حس 
امنيت و كارآیي اس��ت. باید توجه داش��ت كه به نظر جمع 
بزرگي از اندیش��مندان این حيطه، فساد ناشي از وجود یك 
حس رواني مبني بر بي عدالتي و ناكارآ بودن سيستم است. 
از طرف دیگر س��رمایه اجتماعي نيز به عبارتي، وجود حس 
قابل اعتماد بودن س��ایرین است. این حس اعتماد زماني به 
وجود مي آید كه كاركردهای نهادها و سازمان های موجود 
در راس��تای اهداف این نهادها باشد و به عبارتي این نهادها 
از فساد دور باشند. اگر نهادهای اجرایي از فساد دور باشند، 
در این ص��ورت امکان اعتماد فرد به س��ایرین بهبود یافته 
و زمينه مش��اركت و هم��کاری اجتماعي در جامعه افزایش 

مي یابد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 34

عنوان: چالش هاي فراروي اجراي كنوانس��يون ملل متحد 
براي مبارزه با فساد در كشور
نگارنده: حسين نواده توپچي

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: راهبرد 

علل و عوامل
 برخي از صاحبنظران شرایط زیر را برای رشد فساد مساعد 

مي دانند: 
الف( كمبود اطالعات: فقدان شفافيت دولتي/ فقدان قانون 
مرب��وط به آزادی اطالعات/ فقدان عوامل گزارش مربوط به 
بازرس��ي ها در رس��انه های همگاني/ نادیده گرفتن آزادی 
بيان و مطبوعات/ فقدان ش��اخص برای س��نجيدن فس��اد/ 
اف��راد ایمن از مالي��ات كه برای هموطنان خود و ش��ركت 
ه��ا ماليات وضع مي كنند و اطالع��ات مربوط به ماليات و 

عوارض خارجيان را پنهان مي كنند. 
ب( عدم امکان كنترل دولت: فقدان دمکراسي یا دمکراسي 
ناكارآمد/ فق��دان جامعه مدني و س��ازمان های مردم نهاد 
برای نظارت بر كاركرد دولت/ ناآگاهي رأی دهندگان نسبت 
به مسائل سياس��ي مخصوصا در انتخابات ملي و سراسری/ 
خدم��ات مدني ضعي��ف و گام های كند ب��رای اصالحات/ 
ضعف در حکومت قانون/ ضعف در تخصص و حرفه حقوقي/ 
ضعف در اس��تقالل قوه قضایي/ فقدان حمایت از گروه های 
هشداردهنده/ فقدان معيار برای ارزیابي روش ها و مقایسه 

دیگراني كه همان كار را انجام مي دهند. 
ج( فرصت ها و انگيزه ها: اش��خاص خاص��ي از مأموران به 
طور عادی پول نقد را اداره مي كنند، به جای آنکه پرداخت 
ه��ا با كامپيوتر مركزی یا بخ��ش خاصي كنترل و مدیریت 
شود/ برداشت های غيرقانوني از حساب های بانکي نظارت 
شده، برای پنهان كردن بس��يار دشوار است/ صندوق های 
عمومي به جای توزیع متمركز مي ش��وند/ سرمایه گذاری 
عمومي و گس��تره بدون نظارت/ ف��روش دارایي های تحت 
مالکيت دولت و خصوصي س��ازی/ مقامات دولتي با درآمد 
كم/ نياز به مجوز دولتي برای انجام امور بازرگاني و تجاری/ 
كار طوالني در یك س��مت/ مبارزات انتخاباتي و سياس��ي 
پرهزینه/ تعامل و تماس مردم با مقامات فرصت های فساد 
را كاه��ش مي ده��د/ پول های بادآورده ناش��ي از صادرات 

منابع فراوان طبيعي. 
د( ش��رایط اجتماعي: گروه های بس��ته با منافع شخصي و 
مردان مس��ن از طبقه متوس��ط به باال/ س��اختار اجتماعي 
فاميل محور، با آداب و رس��وم پذیرفته ش��ده مزایا و منافع 
غيرعادالن��ه برای خانواده صاحبان قدرت/ اقتصاد هدیه ای/ 
احترام برای درستکاری و امانتداری در جامعه/ كمبود سواد 
و دانش در ميان مردم/ وجود غالب تبعيض و ضعيف كشي 
در مي��ان جمعيت/ وحدت قبيله ای ك��ه منافع را به گروه 

های قومي خاصي مي دهد. 
راهکارها

 پيش��نهادها در خص��وص مدیریت و اجرای كنوانس��يون 
مبارزه با فساد: 

1. سياس��ت گذاری: ال��ف( برای تصویب و اجرایي ش��دن 
كنوانس��يون مبارزه با فس��اد نياز اس��ت سياست های كلي 
نظ��ام در این خصوص تدوین ش��ود. ب( مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، مس��ائل خاص جامعه بين المللي را در قالب 

مصلحت های نظام مورد عنایت قرار دهد. 
2. دیپلماسي: برای مقابله با چالشهای بين المللي، مباني و 
هنجارهای حقوق بين الملل مس��تمرا در دیپلماسي كشور، 

در برابر واقع گرایان مورد بهره برداری قرار گيرد. 
3. پایش و ارزیابي: تحوالت محيط ملي و محيط بين الملل 

به طور مستمر مورد پایش و ارزیابي قرار گيرد. 
4. فرهنگ سازی: برای مقابله با چالش های محيط ملي در 
حوزه فرهنگي نياز است نهادهای آموزشي، تربيتي و رسانه 

ای به تبيين آثار فساد از ابعاد اقتصادی همت گمارند. 
5. پاسخگویي: مسئوليت پذیری در برابر افکار عمومي مورد 

احترام نهادهای آموزشي، تربيتي و رسانه ای قرار گيرد. 
نتيجه گيري

 در این تحقيق برای سنجش فرضيات از پرسشنامه استفاده 
شده كه در جامعه آماری 62 نفره از كارشناسان اقتصادی، 
سياس��ي، حقوقي و اجتماعي مركز تحقيقات اس��تراتژیك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام توزیع شده است. موارد ذیل 

در خصوص فرضيات تحقيق توسط كارشناسان تأیيد شده 
است: 

1. دادن و پذی��رش هدیه در فرهنگ ملي و تس��ری آن به 
سطوح مدیریت كشور، وجود برخي از موارد فساد را توجيه 

پذیر مي كند. 
2. تفسير مطلق از حاكميت محدودیت های ناشي از اجرای 

كنوانسيون ها در كشور را نمي پذیرد. 
3. كث��رت قوانين و مراكز تصميم گي��ر و كنترل باعث مي 
شود مراجعان ادارات و دستگاه ها برای دستيابي به خواسته 

خود راه های كوتاه غيرقانوني را انتخاب كنند. 
4. فس��اد تهدیدی عليه امنيت ملي و بين المللي به ش��مار 

مي رود. 
5. س��وء اس��تفاده قدرت ه��ای بي��ن المللي از س��ازوكار 
كنوانس��يون مبارزه با فس��اد چالش مهمي برای اجرای آن 

به شمار مي رود. 
6. مالحظ��ات راهبردی جمهوری اس��المي )رعایت منافع 
امنيت ملي، اس��تفاده از سازوكار س��ازمان و معاهدات بين 
المللي( از طریق سياس��ت های كلي نظام برای فائق آمدن 
با چالش های فراروی اجرای كنوانس��يون، كارس��از است. 
رویکرد جدی نس��بت به اجرای كنوانسيون مبارزه با فساد 
در كش��ور، ضمن نياز ب��ه اقدامات قانونگ��ذاری، قضایي و 
اجرای��ي، نيازمند توجه به مس��ائل فرهنگي و اجتماعي نيز 
مي باشد و طبعا مالحظات سياسي و امنيتي كشور با اعمال 

حق شرط قابل رفع خواهد بود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 35

عنوان: فساد اداري، روغن چرخ دنده سازمان جنایي
نگارنده: غالمحسين بياباني و ابوالفضل روغني گلپایگاني

سال انتشار: 1389
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه 

نتيجه گيري
 به اعتقاد اینترپل یکي از مناس��ب ترین راه های مبارزه با 
جرائم سازمان یافته و فساد حمله به آن از جنبه مالي است. 
بنابراین موفقيت در مبارزه با فس��اد و سازمان های جنایي 
مستلزم توانمندسازی جامعه از طریق فراهم كردن فرصت 
ه��ا، نظارت بر دول��ت و افزایش آگاهي آنه��ا در مورد آثار 
منفي فساد و حق آنان در برخورداری از یك دولت است. از 
س��ویي تغيير عمومي مشکل ترین و پرهزینه ترین جنبه از 
كار مبارزه با فساد است. لذا در جامعه ای كه فرهنگ فساد 
فراگير باش��د تغيير قوانين به خودی خود برای اصالح امور 
كفای��ت نخواهد كرد. زیرا آنان كه در مس��ير مبارزه با این 
پدیده قرار گرفته اند با دیواری از مقاومت روبرو مي ش��وند 
كه به قول ریمون فيسمن و همکارش ادوارد ميگل سنگ و 
مالت آن را خود مجریان قانون تشکيل مي دهند. از سوی 
دیگر س��ازمان های جنایي با اغوای سياست مداران با پول 
و یا در صورت لزوم ایراد اتهامات س��اختگي، شبکه وسيعي 
از اطالعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته اند كه در هر 

لحظه و در هر كشوری قابل استفاده است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 36

عن��وان: تبيين اثر كيفيت نهادي بر فس��اد اقتصاد: رهيافت 
ليزرل

نگارنده: مجيد مداح
سال انتشار: 1389

شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي

محل چاپ: مدلسازي اقتصادي 
راهکارها

 تقویت س��رمایه انس��اني نظام اجرای��ي و قضایي/ كاهش 
مقررات دس��ت و پاگير اداری/ ح��ذف فعاليت های موازی/ 
افزای��ش نقش حاكميت��ي دولت به جای تص��دي گری بر 
فعاليت های اقتصادی/ تناس��ب قانونگذاری در كش��ورها با 
شرایط اقتصادی و اجتماعي/ شفاف سازی و پایداری قوانين 
و مقررات/ برابری و مساوات همگان در برابر قانون/ استقرار 
نهاده��ای مبتني بر مردم جهت نظارت همگاني بر عملکرد 

قانون. 
نتیجه گیري

 یکي از عوامل مؤثر بر ميزان فساد، كيفيت نهادهای اقتصادی 
مانند: كارآیي دولت، كيفيت اجرای مقررات و حاكميت قانون 
در جامعه مي باش��د. این مقاله رابطه ميان فس��اد اقتصادی 
و ای��ن دو متغير پنهان را با اس��تفاده از یك مدل ارتباطات 
خطي س��اختاری )ليزرل( در سطح 45 كشور از جمله ایران 
با اس��تفاده از داده های 2000، 2005 و 2006 مورد بررسي 
و تحليل قرار داده اس��ت. نتایج حاص��ل از تخمين مدل ها 
نشان مي دهند ميان كيفيت نهادی كه شامل كارآیي دولت، 
كيفيت اجرای مقررات و س��طح حاكميت قانون مي شود با 
فس��اد اقتصادی در سطح كش��ورها رابطه منفي وجود دارد. 
به نحوی كه اگر كيفيت نهادی یك واحد در س��طح باالتری 
قرار گيرد، اندازه فساد اقتصادی 0/27 واحد كاهش مي یابد. 
كارآیي دولت شامل: افزایش كيفيت عرضه خدمات عمومي 
ب��ه مردم، حذف مقررات دس��ت و پاگير و تش��ریفات اداری 
و اجرای درس��ت سياس��ت های بخش عمومي كه باالترین 
درجه اهميت را نس��بت به دیگر شاخص های نهادی مانند 
كيفي��ت اجرای مقررات و حاكميت قانون در معرفي س��طح 
كيفيت نهادی كش��ورها داراس��ت. این مسئله لزوم سياست 
گذاری مناسب جهت افزایش كارآیي دولت را در كشورهای 
نمون��ه از جمله ایران نمایان مي س��ازد. نتایج تجربي مقاله 
همچنين نش��ان مي دهد رابطه معکوس ميان اندازه فس��اد 
و س��طح س��رمایه گذاری، توليد ناخالص ملي و س��رانه در 
ميان كش��ورها وجود دارد. به نحوی كه كاهش اندازه فس��اد 
به ميزان یك واحد، توليد كش��ورهای مورد بررسي از جمله 
ایران را 1/13 واحد افزایش مي دهد. در این ارتباط محاسبه 
اثر غيرمستقيم كيفيت نهادی بر عملکرد اقتصادی كشورها 
بيانگر آن است كه با بهبود كيفيت نهادی بهاندازه یك واحد، 
توليد كشورها 0/29 واحد افزایش مي یابد. همچنين بهبود 
كيفي��ت نهادی بر توليد واقعي كش��ورها با ضریب 0/29 اثر 

مثبت داشته است. 
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اش�اره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، 
فرهنگ، سیاس�ت و قوانین اداره ش�وون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان 
و آش�کار اس�ناد فرادس�ت و ایده آل های هر ملت اس�ت که از طریق سلس�له مراتب اختیارات و قوانین به 
بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رس�د. فس�اد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باش�د تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، 
تس�لط 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، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، 
راهکاره�ا و نتیج�ه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اس�ت. »چالش قانون« پیش�اپیش از ارائه نظرات 
سازنده 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 )25( میکند

ریشه فساد اداری و اقتصادی در رانت و انحصار!؟


