
گزارش

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون 
فساد اداری و اقتصادی را معرفی )57( میکند

چرا قوانین مبارزه با فساد 
اداری و اقتصادی کارآمد 

نیست !؟

  اش�اره: اقتص�اد هر جامعه، محل ظهور و بروز هم�ه متغیرهای فعال و 
متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره 
ش�وون مختلف آن اس�ت. امور اقتص�ادی در واقع خروجی و دس�تاورد 
پنهان و آش�کار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق 
سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می 
رس�د. فس�اد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معل�ول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باشد تحت تاثیر ش�رایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم 
ترین علت فس�اد اداری و اقتصادی، تس�لط اندیش�ه و عمل ناکارآمد از 
طریق قانونگذاری س�نتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه اس�ت 
که زمینه س�وء اس�تفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناس�نامه 
تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش 
مطالع�ه و محل چاپ تحقیق قید ش�ده اس�ت و س�پس عل�ل 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 سپاس�گزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده 
در ح�وزه فس�اد اداری و اقتص�ادی م�ی پ�ردازد ک�ه هم اکن�ون از نظر 

خوانندگان  می گذرد: 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 66

عنوان: بررس��ي تأثیرات مس��تقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتي و سازماني 
بر فساد اداري- مالي )مطالعه موردي سازمان هاي دولتي مركز استان هاي 

اصفهان و زنجان(
نگارنده: حسین عظیمي و علي عطافر و علي شائمي برزكي

سال انتشار: 1390
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: مدیریت فرهنگ سازماني
علل و عوامل 

علل مرتبط با ضعف عوامل سازماني: ضعف عوامل ساختاری/ ضعف فرهنگ 
س��ازماني/ ضعف ارتباطات/ ضعف عوامل رواني/ ضعف نظام پرداخت/ ضعف 
سیس��تم كنت��رل و نظارت. عل��ل مرتبط با ضع��ف مدی��ران: برنامه ریزی/ 

سازماندهي/ بسیج امکانات و منابع/ رهبری و هدایت/ نظارت و كنترل. 
نتیجه گیري

 آنچه در این پژوهش بیشتر مورد توجه بوده است، بررسي تأثیرات مستقیم 
و غیرمس��تقیم عوامل مدیریتي و سازماني بر فساد اداری- مالي در سازمان 
های دولتي مورد مطالعه در مراكز استان های اصفهان و زنجان است. نمونه 
آماری این تحقیق 934 نفر مش��تمل بر مدیران و كارشناس��ان ذیربط فساد 
اداری- مالي در س��ازمان های دولتي مراكز اس��تان ه��ای اصفهان و زنجان 
بوده و جمع آوری اطالعات از طریق پرسش��نامه انجام گرفته است. در این 
راس��تا نتایج تحقیق حاكي از آن اس��ت كه در بین 11 متغیر زیر مجموعه 
عوامل مدیریتي و س��ازماني، 6 عامل به ترتیب ش��امل: 1. ضعف سیس��تم 
نظارت و كنترل، 2. ضعف ارتباطات، 3. ضعف مدیران در رهبری و هدایت، 
4. ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، 5. ضعف مدیران در سازماندهي 
و 6. ضعف عوامل س��اختاری، در اولویت تأثیرگذاری بر فس��اد اداری- مالي 
ق��رار دارن��د. البته در این بین نکته ظریفي وج��ود دارد و آن اینکه تأثیرات 
مستقیم پنج عامل مدیریتي و سازماني مشتمل بر: 1. ضعف سیستم نظارت 
و كنت��رل، 2. ضعف عوامل س��اختاری، 3. ضعف نظ��ام پرداخت، 4. ضعف 
مدی��ران در نظارت و كنت��رل و 5. ضعف مدیران در س��ازماندهي، بیش از 
تأثیرات غیرمستقیم آنها در فساد اداری- مالي است. با توجه به اینکه ضعف 
سیستم نظارت و كنترل بیشترین ضریب را در بروز فساد اداری- مالي دارد، 
به نظر مي رسد نحوه نظارت در سازمان های دولتي از حیث تقویت جرائم و 
قوانین فساد و فراهم ساختن بستر كنترل و نظارت دقیق و مستمر و بهنگام 
س��اختن كنترل ها، باید مورد بازبیني مجدد ق��رار گیرد چرا كه ضعف این 
موارد با توجه به فعال نبودن سیستم نظارت عمومي )مردم، نهادهای مدني 
و رس��انه ها( و عدم پاس��خ خواهي مردم از مدیران و كاركنان و پایین بودن 
س��طح آگاهي عمومي )مردم و كاركنان( و عدم وجود تناس��ب بین مجازات 
متخلفان از حیث شدت جرائم، بموقع، متناسب و قاطع بودن، زمینه عقالني 
برای ارتکاب به فساد اداری- مالي را فراهم مي سازد. البته در این بین نباید 
از تأثیر ضع��ف مدیران در انجام وظایف مدیریتي، به ویژه ضعف در رهبری 
و هدایت، ضعف در بسیج منابع و امکانات و ضعف در سازماندهي غافل بود. 
چرا كه ضعف مدیران زمینه های اصلي بروز فساد اداری- مالي را فراهم مي 
آورد. موض��وع مهم دیگر درباره نتایج این پژوه��ش، مربوط به تأثیر عوامل 
ساختاری مشتمل بر قوانین و فرآیندها و روش های انجام كار در بروز فساد 
اداری- مالي اس��ت. تعدد قوانین، پیچیدگي و ابهام های موجود در قوانین، 
وجود قوانین بد و نامناس��ب، س��کوت یا ابهام قانون در تش��خیص و اثبات 
برخي از مصادیق فس��اد، طوالني ب��ودن فرآیندها و روش های اجرای كار و 
آگاه نبودن ارباب رجوع از آن فرآیندها، زمینه الزم برای بروز فس��اد اداری 

مالي را فراهم كرده است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 67

عنوان: بررس��ي تأثیر ش��اخص كنترل فس��اد اداري و اثربخش��ي دولت بر 
درآمدهاي مالیاتي )مطالعه موردي كش��ورهاي با درآمد س��رانه متوس��ط و 

باال(
نگارنده: سید كمال صادقي

سال انتشار: 1391
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه مالیات 

نتیجه گیري
 در این مطالعه به بررسي تأثیر شاخص كنترل فساد اداری و كیفیت دولت 
بر نس��بت مالیات به تولید در كش��ورهای با درآمد سرانه متوسط و باال طي 
س��ال های 2009- 1990 پرداخته ش��ده است. برای این منظور از رهیافت 
داده های تابلویي پویا در قالب تخمین زننده گش��تاور تعمیم یافته استفاده 
ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از تخمین مدل در هر ی��ك از حالتهای مختلف 
داللت بر تأثیر مس��تقیم و معنادار ش��اخص كنترل فساد اداری و اثربخشي 
دولت بر نس��بت مالیات ها در این گروه از كش��ورها داش��ته است. عالوه بر 
این، تأثیر س��ایر متغیرهای توضیحي همانند درآمد س��رانه، درجه باز بودن 
اقتصاد و س��هم ارزش افزوده بخش صنعت مطابق انتظار بوده، به طوری كه 
متغیرهای درآمد س��رانه، درجه باز بودن اقتصاد، س��هم ارزش افزوده بخش 
صنعت و نرخ تورم تأثیر مثبتي بر نسبت مالیات به تولید داشته اند. با توجه 
به نتایج به دست آمده در این مطالعه مي توان بیان كرد یکي از متغیرهای 
مهم و تأثیرگذار بر نسبت مالیات به تولید، شاخص كنترل فساد اداری است 
به طوری كه با بهبود این ش��اخص و میل كرد آن به مقدار 2/5 انتظار مي 
رود نس��بت درآمدهای مالیاتي به تولید افزایش یابد، زیرا انگیزه طفره رفتن 
از مالی��ات تحت این ش��رایط كاهش یافته و كارآیي نظ��ام مالیاتي افزایش 
خواهد یافت. از طرف دیگر اثربخش��ي دولت دارای تأثیر مثبتي بر نس��بت 
درآمدهای مالیاتي ب��ه تولید ناخالص داخلي بوده و با بهبود مدیریت دولت 
و ارتقای عملکرد دس��تگاه های اجرایي در زمینه پاس��خگویي و مسئولیت 

پذیری كاركنان انتظار مي رود درآمدهای مالیاتي دولت افزایش یابد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 68

عنوان: فساد و بار مقرراتي بخش عمومي
نگارنده: حسین مرزبان و حمیدرضا حسین پور

سال انتشار: 1391
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: تحقیقات اقتصادي 

پیامدها 
برخي نتایج مستخرج از مدل نظری ارائه شده در تحقیق: فساد روی عوامل 
اقتصادی به طور مس��تقیم اعمال فش��ار خواهد كرد به ط��وری كه: هزینه 
نهادهای عمومي با فس��اد بیشتر اس��ت تا در حالت بدون آن، به علت وضع 
خطوط قرمز بیش��تر توس��ط بوروكرات های فاسد، هزینه تبعیت از مقررات 
در شرایط فساد بیشتر است تا در حالت بدون آن/ فساد، عدم كارآیي ایجاد 
مي كند و به درآمد كمتر، فقر كیفیت محیط زیس��ت و كاهش رفاه عمومي 

منتهي مي شود. 
راهکارها

 افزایش ش��فافیت و پاس��خگویي بخش عمومي به مردم، به عنوان ضرورتي 
برای كنترل فساد است. در همین حال اصالح اساسي مقررات دستوپاگیر و 
كاهش زمان ارائه كاالهای عمومي به كاهش بار مقررات كمك خواهد كرد./ 
ثبات سیاس��ي در هر كش��ور مي تواند به افزایش كیفیت مؤسسات و بهبود 
ش��اخص راه اندازی كسب و كار و در نتیجه به كاهش بار مقرراتي و مبارزه 
با فس��اد كمك كند./ افزای��ش قانونگرایي، با اتخاذ راهکاری مناس��ب برای 
كاهش فس��اد در سازمان ها و نهادهای دولتي مي تواند در حمایت از بخش 

خصوصي مؤثر واقع شود. 
نتیجه گیري

 این مقاله ابتدا با ارائه یك مدل نظری، فرآیند و چگونگي شکل گیری فساد 
را نش��ان داده است و سپس با ارائه شواهد تجربي، به بررسي این پدیده در 
كش��ورهای منتخب پرداخته اس��ت. مجموعه داده های به كار گرفته شده 
ب��رای تحلیل تجربي، به منظور یافتن وابس��تگي بین فس��اد و بار مقرراتي، 
ش��امل داده های مقطع- سری زماني یك دوره پنجس��اله برای كشورهای 
عضو س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی مي باشد. این داده ها عبارتند از: 
معیار فس��اد، معیارهای كیفیت نهادی یا حکمراني و معیارهای بار مقرراتي. 
در این مقاله نش��ان داده ش��ده كه ممکن اس��ت افزایش فساد، بار حاكم بر 
بخ��ش خصوصي و كاهش رفاه كلي را نتیجه ده��د. نتیجه گیری كلي این 
اس��ت كه فس��اد به طور مؤثر موان��ع زاید را كاهش نمي ده��د، بنابراین در 
محیط با فس��اد بیشتر هزینه تش��ریفات اداری یا بار مقرراتي مؤثر نیز باالتر 
اس��ت. بوروكراسي فاسد بار باالتری را از طریق افزایش موانع اداری و عرضه 
كمتر نهاده های عمومي تولیدكنن��دگان بخش خصوصي تحمیل مي كند. 
مطابق نتایج، همبستگي قوی میان سطح فساد و میزان حکمراني یا كیفیت 
مؤسس��ات دولتي وجود دارد و سطح فس��اد با بار مقرراتي به طور مستقیم 

وابسته است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 69

عنوان: اثر فس��اد ب��ر روي تج��ارت دوجانبه كش��ورهاي منتخ��ب منطقه 
خاورمیانه

نگارنده: كریم آذربایجاني و همایون شیرازي و ندا سمیعي
سال انتشار: 1391

شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي

محل چاپ: تحقیقات اقتصادي 
نتیجه گیري

 هدف اصلي این مقاله بررسي اثر فساد بر تجارت دوجانبه كشورهای منتخب 
منطقه خاورمیانه در بین س��ال های 2002 تا 2008 میالدی با اس��تفاده از 
مدل جاذبه و روش داده های تابلویي نامتوازن است. بر اساس نتایج به دست 
آمده از این پژوهش، افزودن متغیر فس��اد مي تواند سبب تصریح مناسب تر 
مدل جاذبه ش��ود. نتایج نش��ان مي دهد كه در هر دو مدل، وجود فساد هم 
در كش��ور صادركننده و هم در كش��ور واردكننده كاال به كاهش قابل توجه 
تجارت كش��ورهای مورد مطالعه منجر مي ش��ود و اگر فس��اد در دو كشور 
دارای رابطه تجاری، كاهش یابد، مقدار تجارت میان این دو كش��ور باال مي 
رود. بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده كاهش یك درصدی فس��اد در كشور 
صادركننده كاال باعث افزایش 3/53 درصدی صادرات مي ش��ود. همچنین 
كاهش یك درصدی فساد در كشور واردكننده كاال افزایش تجارت به میزان 
2/27 درصد را به همراه دارد. این نتایج به تأیید دیدگاه محققاني مي پردازد 
كه معتقدند فساد عاملي مضر است كه سبب افزایش هزینه مبادالت و وجود 
ناكارآیي در مبادالت مي ش��ود. با توجه به معنادار بودن ضریب متغیر فساد 
در كش��ور واردكننده كاال، مي توان نتیجه گرفت كه وجود فس��اد در كشور 
طرف تجاری نیز كاهش حجم تجارت دوجانبه را در پي دارد. بر این اساس 
مي توان گفت كه تأثیر فساد بر تجارت به صورت منطقه ای و فراملي است 
و مختص مرزهای جغرافیایي كش��ورهای این منطقه نمي باش��د. به همین 
دلیل به منظور مبارزه با فس��اد مي توان از توافقات منطقه ای و سیاس��ت 
های مش��ترک یاری جس��ت. همچنین با توجه به نتایج این مطالعه، میزان 
اثرگذاری متغیر فس��اد در مقایسه با عواملي همچون درآمد ملي، جمعیت و 
متغیرهای در نظر گرفته ش��ده به منظور بررسي اثر عوامل فرهنگي و زباني 

در مدل بیشتر است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 70

عنوان: نقش فرهنگ سازماني در پیشگیري از بروز فساد اداري
نگارنده: علي ربیعي و هاجر آصف

سال انتشار: 1391
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: مدیریت دولتي
راهکارها

 برنام��ه هایي در جهت ارتقای فرهنگ برای پیش��گیری، كنترل و مقابله با 
فس��اد اداری: تقویت كار گروهي در س��ازمان ها و جلوگیری از فردگرایي به 
نح��وی كه افراد با قرار گرفتن در كنار س��ایر اف��راد، در معرض تعهدات كار 
گروه��ي قرار گرفته و از فردگرایي منفي و تصمیمات فردی در اعمال رفتار 
ناسالم كاسته ش��ود./ چنانچه مدیران به جای ایجاد تعارض با سازمان های 
غیررس��مي و تأكید بر روابط رس��مي، سعي در اش��اعه فرهنگ مناسب در 
چارچوب های غیررسمي كنند، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد./ آموزش 
قبل از ورود و آموزش حین خدمت در كاهش فساد اداری و پیشگیری از آن 
مناسب است. این مطالعه نشان مي دهد كه در سازمان های ما عدم آگاهي 
از قانون و همچنین عدم آش��نایي با هزینه های ناش��ي از اعمال فسادآمیز 
وجود دارد./ باید توجه داشت كه رسانه ها، هم دارای كاركردهای آموزشي و 
هم دارای كاركردهای اطالع رساني مي باشند؛ بنابراین مي توانند به عنوان 
یك عامل بس��یار فعال و اثرگذار در زمینه آگاه سازی و همچنین رسانه ای 
كردن موارد مهم عمل كنند./ مطالعات این تحقیق نش��ان مي دهد بسیاری 
از نارضایتي هایي كه به فس��اد منجر مي ش��وند ناش��ي از مقایسه افراد در 
سازمان با دیگران است. بر اساس تئوری برابری افراد داده ها و ستانده های 
خ��ود را با هم مقایس��ه مي كنند لذا برپایي اصول اخالقي مناس��ب و نظام 

شایسته ساالری به جای خویشاوندساالری توصیه مي شود. 
نتیجه گیري

 این پژوهش به بررس��ي نقش فرهنگ س��ازماني، به عن��وان یکي از عوامل 
پیش��گیرانه در كاهش فس��اد اداری پرداخته است. در این تحقیق ابتدا طي 
مصاحبه عمیق با 30 نفر از متخصصان اداری، شاخص های مرتبط با فساد 
اس��تخراج شده و س��پس از طریق پرسش��نامه، اطالعات از یك نمونه 373 
نفره از متخصصان اداری ش��هر تهران جمع آوری ش��ده است. این پژوهش 
كاه��ش فس��اد اداری را در قالب تقویت و ارتقای عوام��ل فرهنگي از قبیل 
ارزش های س��ازماني، الگوهای رفتاری مناس��ب، ارزش های بنیادین، شیوه 
های انگیزش��ي، هویتبخش��ي و جامعه پذیری مي داند. یافته ها نش��ان مي 
دهد كه از بین این عوامل، تقویت ارزش های فردی و كنترل رفتار، س��طح 
تأثیرگذاری نس��بتا یکساني بر پیشگیری از فساد اداری دارند و بقیه عوامل 
از لحاظ می��زان تأثیرگ��ذاری از یکدیگر متفاوت هس��تند. در این تحقیق، 
مؤلفه های هر یك از عوامل فرهنگي ذكر شده در قالب یك مدل ارائه شده 
است. ترتیب اولویت مؤلفه های فرهنگي مؤثر بر فساد اداری به این صورت 
است: ارزش های سازماني، جامعهپذیری و هویتبخشي، كنترل رفتار، ارزش 
های فردی، ارزش های بنیادین و ش��یوه های انگیزش��ي. همچنین در این 
پژوهش، مقوله آموزش و نقش آن در ارتقای فرهنگ و كاهش فس��اد اداری 
مورد مطالعه قرار گرفت. در این خصوص، حدود 40 درصد از پاس��خگویان 

اذعان داش��ته اند كه در سازمان شان برنامه های آموزشي در زمینه فساد و 
عواقب آن وجود ندارد. این در حالي است كه 38 درصد آنها معتقدند تأثیر 
این آموزش ها و آگاهي رس��اندن در این زمینه بسیار باالست و مي تواند به 
عنوان عامل پیش��گیرانه خوبي تلقي شود. یافته های این پژوهش نشان مي 
دهد 41 درصد از پاس��خگویان معتقدند كه اگر در رس��انه ها در مورد سوء 
اس��تفاده های اداری بحث ش��ود و آموزشهای الزم به ارباب رجوع در زمینه 
سلس��له مراتب اداری و همچنین گزارش موارد تخلفات داده ش��ود شرایط 
مس��اعدی در پیش��گیری از این پدیده فراهم مي گردد. یافته ها نشان مي 
دهند كه كمتر از 36 درصد پاس��خگویان كارها و مش��کالت سازماني را به 
شکل گروهي حل مي كنند. مصاحبه های عمیق در كنار یافته های آماری 
نشان دادند كه افزایش و باال بردن كار گروهي در سازمان ها و اهمیت دادن 
به ش��کل گیری فضاهای غیررس��مي، تأثیر زیادی در پیشگیری از ارتکاب 
فساد خواهد داشت. پیمایش های صورت گرفته در این پژوهش نشان داده 
اند كه موازین ش��رعي به عنوان یك مؤلفه، كاركرد خود را در پیش��گیری از 
فساد از دست داده است و تنها كمتر از 32 درصد پاسخگویان معتقدند كه 
پاي بندی به موازین شرعي، خود به پیشگیری كمك مي كند. مطالعات این 
تحقیق نش��ان داد كه در كنار موازین شرعي، تدوین چارچوب های اخالقي 
برای سازمان ها و برپایي اصول اخالقي مناسب و شایسته ساالری مي تواند 
عاملي اثرگذارتر در این زمینه باش��د. نتای��ج حاصل از مصاحبه های عمیق 
بر وجود رابطه بین معیش��ت و اقدام به فس��اد، حداقل در فس��اد سطح دوم 
)كاركنان رده پایین( تأكید كرده اند. داده های تحلیل شده در این پژوهش 
نش��ان دادند دریافت های معنوی و ارج نهادن به زحمات كاركنان، نس��بت 
به مزایای مادی، در كاهش فساد بیشتر تأثیر داشته اند. همچنین رابطه ای 
بین امنیت ش��غلي باال و عدم گرایش به فساد مشاهده نشده است. یافته ها 
نشان دادند كه باال بردن و متناسب كردن تعداد قوانین و مقررات، نسبت به 

سایر عوامل، تأثیر كمتری روی كاهش فساد اداری دارد.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 71

عنوان: تراكم جمعیت، دمکراسي و فساد
نگارنده: محمد حسن فطرس و مرتضي قربان سرشت و علي دالیي میالن

سال انتشار: 1392
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: راهبرد اقتصادي 

نتیجه گیري
 در این مطالعه با اس��تفاده از داده های سالیانه 2002 تا 2011، رابطه بین 
ش��اخص فس��اد و متغیرهای تراكم جمعیت )اندازه كشور( با احتساب نقش 
دمکراس��ي در این اثرگذاری، برای 84 كشور مورد بررسي قرار گرفته است. 
مس��ئله اصلي این تحقیق این اس��ت كه چگونه و چه مقدار دمکراسي روی 
رابط��ه بین فس��اد و تراكم جمعیت نقش دارد. در ای��ن مطالعه از برآوردگر 
حداق��ل مربعات معمول��ي، متغیرهای اب��زاری وروش گش��تاورهای تعمیم 
یافته )GMM( اس��تفاده شده است. نتایج نشان مي دهد با افزایش تراكم 
جمعیت، در صورتي س��طح فس��اد كاهش مي یابد كه س��طح دمکراسي به 
ش��کل قابل مالحظه ای باال باش��د. برعکس، یعني در كشورهایي كه سطح 
دمکراس��ي خیلي پایین است، با افزایش تراكم جمعیت امکان افزایش سطح 

فساد وجود خواهد داشت. 
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