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 شناسنامه تحقیق
ردیف: 86

عنوان: بررس�ي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر فساد 
اداري )مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر یزد

نگارن�ده: منص�ور حقیقتیان و س�میه کریمي زاده و 
جواد نظري

سال انتشار: 1391
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: جامعه شناسي کاربردي

راهکارها
 جلوگی��ری از اقتص��اد غیررس��مي، رس��وم غل��ط و عرف 
ناشايست اداری/ اطالع رساني و آموزش/ زدودن بي تفاوتي 
اجتماع��ي و كاری از ذهن كارمندان س��ازمان ها/ تقس��یم 
ق��درت و تصمیم گیری می��ان طبقات س��ازمان/ توجه به 
مس��ائل مالي و رفاهي كارمندان/ توجه به شرايط محیطي، 
گزين��ش و انتصاب و ع��زل و نصب ها، بی��کاری پنهان در 
س��ازمان ها و واگذاری كار ب��ه پیمانکاران كوچك و بزرگ/ 
توج��ه ب��ه درونمايه های كاركن��ان و خانواده ه��ای آنها و 
ارش��اد و راهنمايي. اين راهکارها به تفصیل در متن تحقیق 
بررسي ش��ده است و موارد ذكر ش��ده تلخیصي از عناوين 

اين راهکارهاست. 
نتیجه گیري

 هدف اين مقاله تبیین اجتماعي فس��اد در س��طح سازمان 
های اداری شهر يزد اس��ت. با به كارگیری روش پیمايش، 
رابطه تعهد سازماني، توانمندی های مديريتي، تمکن مالي 
و رضايت شغلي با فساد اداری در 16 مورد از دستگاه های 
اداری ش��هر يزد با حجم نمونه 400 نفر بررسي شده است. 
در اي��ن مطالعه ب��رای تحلیل، يك مدل نظری ارائه ش��ده 
و ب��رای آزمون مدل نظ��ری از نرم افزار لی��زرل و تکنیك 

رگرسیون استفاده شده است.
 يافته های تحقیق نشان مي دهد كه میانگین میزان فساد 
اداری در سازمان های مورد مطالعه از میانگین نظری باالتر 
اس��ت. اما میزان فس��اد اداری در بین س��ازمان ها متفاوت 
نیست. میزان فساد برحس��ب تحصیالت كارمندان و تأهل 
آنها متفاوت اس��ت و بین میزان فساد و سابقه شغلي رابطه 
ای وجود ندارد. در تحلیل ها مش��خص ش��ده است كه هر 
چه سطح تحصیالت افراد كارمند پايینتر بوده، میزان فساد 
بیشتری را نش��ان داده اند. نکته ديگر اينکه فساد در میان 
زنان و مردان يکس��ان اس��ت، اما افراد مجرد بیشتر از افراد 
متأهل به فس��اد دچار مي شوند و هر چه سن افراد باال مي 
رود، میزان فس��اد رو به كاهش مي رود. نتايج تحلیل نشان 

داده است كه رضايت شغلي رابطه منفي با فساد دارد. 
س��طح رضايت ش��غلي كارمن��دان را با رعايت مس��ائلي از 
قبی��ل موارد ذيل مي ت��وان باال برد: 1. گس��ترش درک و 
آگاهي سرپرست در زمینه مس��ائل و مشکالت كارمند، 2. 
كوش��ش سرپرس��ت برای كمك به كارمند از طريق فراهم 
س��اختن امکانات مالي و آموزش��ي، 3. بهبود بخش��یدن به 
مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از يك سو و كارمندان 
و مديران از س��وی ديگر. به نظر مي رس��د ما بايد سیستم 
قانونگ��ذاری معیوب خود را اص��الح كنیم، از جهت قضايي 
تکمیل شويم و آگاهي های مردم را باال ببريم. نتايج تحلیل 
مدل رگرس��یوني نش��ان مي دهد كه مهم ترين متغیرهای 
تأثیرگذار بر فس��اد اداری، تعهد س��ازماني و سپس تمکن 

مالي كاركنان است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 87

عنوان: بررس�ي انتقادي بعد کیف�ري قانون مبارزه با 
پولش�ویي )با تکیه بر کنوانس�یون مل�ل متحد براي 

مبارزه با فساد(
نگارنده: فاطمه باقري

سال انتشار: 1391
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: کارآگاه 

نتیجه گیري
 در سطح جهاني پیمان نامه ها و كنوانسیون هايي به منظور 
مقابله با پولشويي تدوين شده اند كه يکي از مهم ترين آنها، 
كنوانس��یون ملل متحد برای مبارزه با فساد )مريدا( مصوب 

سال 2003 میالدی است. 
كشور ايران نیز كه به دلیل داشتن 
مرزهای خاكي گسترده با بزرگترين 
مرك��ز تولی��د و توزيع م��واد مخدر 
در دنی��ا، و ق��رار گرفتن در مس��یر 
ترانزيت گسترده قاچاق كاال و مواد 
مخدر و اسلحه، يکي از مستعدترين 
كشورها برای ارتکاب جرم پولشويي 
مي باش��د، با تأثیرپذيری از اس��ناد 
و كنوانس��یون ه��ای بی��ن المللي 
اقدامات��ي را ب��رای مب��ارزه با جرم 
پولشويي انجام داده است كه نمونه 
ب��ارز آن تصوي��ب قانون مب��ارزه با 

پولشويي در سال 1386 است. 
گرچ��ه تصويب قان��ون مب��ارزه با 
پولش��ويي گامي مثب��ت در جهت 
پیشگیری و مبارزه با جرم پولشويي 

مي باش��د اما وجود اش��کاالت و نواقصي در قانون مذكور، 
مبارزه مؤثر با جرم پولش��ويي را در سطح داخلي با مشکل 
مواجه كرده اس��ت. چرا كه گام نخست در فرآيند مبارزه با 
جرم پولش��ويي، تدوين ساختار مناسب و تصويب قوانین و 
مق��ررات مؤثر داخل��ي برای برخورد با اي��ن جرم اقتصادی 
اس��ت و پس از آن، عملیات انتظامي و قضايي با پش��توانه 
اي��ن قوانین، صورت خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
بیش��ترين انتقادها به بعد كیفری قانون مبارزه با پولشويي 

وارد مي باشد.
 از جمل��ه ايرادهای وارد به بعد كیف��ری قانون مذكور اين 
اس��ت كه گرچ��ه رويکرد نظام عدالت كیفری كش��ورها در 
مقابله با جرم پولش��ويي سختگیرانه و س��ركوبگرانه است، 
با اينحال نظ��ام حقوق جزايي ايران مج��ازات بیش از حد 

ضعیف و غیرمتناس��ب و غیربازدارنده را برای مرتکب جرم 
پولشويي پیش بیني كرده است.

 از ديگ��ر انتقاده��ای وارد بر قان��ون مبارزه با پولش��ويي، 
ع��الوه بر عدم تعیی��ن تکلیف حکم ش��ركت و معاونت در 
جرم پولش��ويي، عدم جرم انگاری ش��روع به جرم پولشويي 
اس��ت. بنابراين پیش��نهاد مي ش��ود جهت كارآمدتر شدن 
بعد كیفری قانون مبارزه با پولش��ويي، مقنن در جهت رفع 

نواقص و اشکاالت قانون گام بردارد.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 88

عنوان: اثر حکمراني خوب بر س�طح فساد اقتصادي 
در کشورهاي با سطح توسعه یافتگي متوسط

نگارنده: علیرضا دقیقي اصلي و غالمرضا گرایي نژاد 
و سلین آقابگیان

سال انتشار: 1392
شاخه: مدیریت
روش: کاربردي

محل چ�اپ: فرآیند مدیریت و 
توسعه 

پیامدها 
اثرات اقتصادی فس��اد: فس��اد به 
افزاي��ش هزينه ه��ای معامالتى و 
كاهش ام��کان پی��ش بینى های 
اقتص��ادی منجر مى ش��ود و مانع 
از توس��عه پايدار مى ش��ود/ فساد 
موجب ع��دم كارآي��ى در اقتصاد 
مى شود، س��رمايه گذاری داخلى 
و خارج��ى را مخت��ل م��ى كند و 
بر ارزيابى س��رمايه گذاران از سود 
نس��بى س��رمايه گذاری در برخى 
حوزه ها تأثیر دارد، قیمت نس��بى 
تولی��د كاال و خدمات با محاس��به 
هزينه های فساد باال مى رود و از اين رو چشم انداز سرمايه 
گذاری در عرصه هايى كه تحت تأثیر فساد است، نامناسب 
مى ش��ود/ فس��اد توانايى كش��ورها برای افزايش درآمد را 
تضعی��ف مى كن��د و توانايى جامعه را ب��رای ارائه كاالهای 
ضروری عمومى و حاكمیت قانون كاهش مى دهد/ فس��اد 
منجر ب��ه هدر رفتن س��رمايه گذاری های انجام ش��ده بر 
منابع انس��انى، كمرنگ شدن فضايل اخالقى و ايجاد ارزش 
های منفى در جامعه مىش��ود/ فس��اد مانع از رشد رقابت 
و خنثى ش��دن ت��الش ها در جهت كاه��ش فقر و تبعیض 
اجتماعى مى شود/ فساد منابع ملى را از هدف خود منحرف 
مى س��ازد و اين مناب��ع نیز نمى توانند كم��ك چندانى به 
رش��د اقتصادی كشور كنند/ فس��اد سبب توزيع ناعادالنه و 
نامناس��ب درآمدها و منابع در جامعه مىشود/ فساد سبب 

مى ش��ود اس��تعدادهای كارآفرينى به جای قرار گرفتن در 
مس��یر خالقیت تولید، به س��وی رانت جويى س��وق يابد/ 
فس��اد س��بب پايین آمدن كیفیت خدمات در بخش های 
عمومى نظیر آموزش و بهداش��ت مى ش��ود و از آن جهت 
كه مانعى در برابر قدرت توس��عه ای دولت هاس��ت، سبب 
مى شود خدمات دهى دولت كاهش يافته و به اين ترتیب، 

مشروعیت دولت نیز كاهش مى يابد. 
راهکارها

 فرهنگ س��ازی مبارزه با فس��اد در كشورها از طريق رسانه 
ه��ای عمومى و آموزش و پرورش/ تش��ويق جامعه مدنى و 
افزايش آزادیهای شخصى و حقوقى در جهت تعامل بیشتر 
ب��ا دول��ت و ايجاد فضای س��الم اظهار نظر ك��ه خود باعث 
پاس��خگويى دولت و س��اير نهادهای حکمران��ى مى گردد/ 
افزايش نهادهای بازرسى و نظارت بر چگونگى اعمال قانون 
در كشور جهت كاهش فس��اد در حکومت )شامل نهادهای 
حکمران��ى: دولت، قوه قضائیه و مجلس(، نهادهای وابس��ته 

دولتى و خصوصى و افزايش حاكمیت قانون. 
نتیجه گیري

 در اين بررس��ى به روش داده های تركیبى، تأثیر ش��اخص 
های حکمرانى خوب بر س��طح فس��اد ب��رای نمونه ای 24 
كش��وری از كش��ورهای با س��طح توس��عه يافتگى متوسط 
)ش��امل ايران( بین س��ال های 2008 - 1996 برآورد شده 
اس��ت. همچنین مدل تحقیق برای دو گروه كش��ورهای با 
س��طح توسعه يافتگي متوس��ط مايل به باال و متوسط مايل 
ب��ه پايین مورد ب��رآورد قرار گرفته اس��ت. آنچه مىتوان به 
عنوان نتیجه گیری از برازش الگوی رگرس��یونى گروه های 
مختلف كش��ورها ارائه كرد اين است كه حکمرانى خوب در 
هر دو گروه باعث كاهش فس��اد ش��ده اس��ت. يعنى فرضیه 
اصلى پژوهش تح��ت عنوان حکمرانى خوب موجب كاهش 
سطح فس��اد در كش��ور مى گردد، ثابت ش��ده است. نکته 
مهم آن اس��ت كه از 6 پارامتر مهم حکمراني خوب ش��امل 
پاس��خگويي، ثبات سیاسي، اثربخشي دولت، كیفیت تنظیم 
قوانی��ن، حاكمیت قانون و كنترل فس��اد، تنها مؤلفه ای كه 
در همه كش��ورها اثر معنادار بر كاهش س��طح فساد داشته 
اس��ت، حاكمیت قانون بوده و فرضی��ه مربوط به اين مؤلفه 
مبني بر حاكمیت قانون با سطح فساد رابطه عکس دارد، در 
همه كش��ورهای اين دو گروه تأيید ش��ده است. ساير مؤلفه 
ها در كش��ورهای گوناگون نتايج متفاوتي را نشان داده اند. 
اي��ن امر حاك��ي از ضعف در ماهیت واقع��ي اين مؤلفه ها و 
اثربخش��ي آنها در كشورهای گوناگون است. بدين ترتیب به 
رغم نتیجه كلي، اثر وضعیت حکمرانى خوب بر فساد توسط 
تقويت مؤلفه های6 گانه حکمرانى حاصل مي شود، اما تأثیر 
عملي مؤلفه ها بر سطح فساد به كیفیت آنها و شرايط خاص 
كش��ورها باز مي گردد. بديهي است با ارتقای واقعي و كیفي 
مؤلفه های حکمراني خوب به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

كاهش سطح فساد رخ خواهد داد. 
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اشاره:
اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و 
متاثر از جهان بینى، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و 
قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع 
خروجى و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ايده آل 
های هر ملت اس��ت كه از طريق سلسله مراتب اختیارات و 
قوانین به بدنه و كف جامعه و زندگى مردم مى رسد. فساد 
اداری و اقتصادی بیش از آنک��ه معلول فرآيندهای معیوب 
اقتصادی باشد تحت تاثیر شرايط سیاسى و فرهنگى جامعه 
است. مهم ترين علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط انديشه 
و عم��ل ناكارآمد از طريق قانونگذاری س��نتى و ناكارآمد بر 
اداره امور گوناگون جامعه اس��ت كه زمینه س��وء اس��تفاده 
زي��اده خواه��ان را فراهم م��ى كند. در شناس��نامه تحقیق 
موضوعاتى چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمى، 
روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید ش��ده است و سپس 
علل و عوام��ل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق 
بصورت خالصه آمده اس��ت. »چالش قانون« پیش��اپیش از 
ارائه نظرات سازنده عموم انديشمندان و نخبگان سپاسگزار 
اس��ت. اين نوش��تار به معرفى پژوهش های انجام شده در 
حوزه فس��اد اداری و اقتصادی م��ى پردازد كه هم اكنون از 

نظر خوانندگان گرامى مى گذرد: 

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام 
شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را 

معرفی )73( میکند

ناکارآمدی قوانین 
پیشگیری از وقوع فساد 

اداری و اقتصادی!؟

از 6 پارامت���ر مه���م حکمراني خوب 
شامل پاسخگويي، ثبات سیاسي، 
اثربخش���ي دول���ت، كیفیت تنظیم 
قوانی���ن، حاكمیت قان���ون و كنترل 
فس���اد، تنها مؤلف���ه ای كه در همه 
كش���ورها اث���ر معن���ادار ب���ر كاه���ش 
سطح فساد داشته است، حاكمیت 
قانون بوده و فرضیه مربوط به اين 
مؤلف���ه مبني بر حاكمی���ت قانون با 
سطح فساد رابطه عکس دارد، در 
همه كش���ورهای اين دو گروه تأيید 

شده است. 
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