
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 اش�اره: اقتصاد ه�ر جامعه، مح�ل ظهور و ب�روز همه 
متغیرهای فعال و متاثر از جه�ان 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 
آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از 
طریق سلس�له مراتب اختیارات و قوانی�ن به بدنه و کف 
جامعه و زندگی مردم می رس�د. فساد اداری و اقتصادی 
بی�ش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باش�د 
تحت تاثیر ش�رایط 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 اس�ت که زمینه سوء استفاده زیاده 
خواه�ان را فراه�م م�ی کن�د. در شناس�نامه تحقی�ق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، س�ال انتش�ار، ش�اخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید ش�ده است 
و س�پس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری 
هرتحقیق بص�ورت 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 ش�ده در ح�وزه فس�اد اداری و اقتصادی می 
پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 125

عنوان: بررسي عوامل فردي و سازماني مؤثر بر فساد اداري 
در شعب بانک سپه استان قم

نگارنده: غالمرضا طالقاني و زهرا طباطبایي و علي غفاري
سال انتشار: 1393

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: مدیریت فرهنگ سازماني 
راهکارها

راهکارهای��ي برای جلوگي��ری از بروز عوامل فردی فس��اد 
اداری: هنگام جذب نيروی كار، بر اس��تخدام افراد با ویژگي 
های ش��خصيتي مناس��ب تمركز ش��ود، و در اصالح رفتار 
افرادی كه ویژگي های ش��خصيتي نامناس��ب دارند، تالش 
شود./ مدیریت بانک س��بک رهبری مناسبي را متناسب با 
كاركنان، انتخاب كند و به كار گيرد. سبک رهبری مناسب، 
س��بک رهبری مش��اركتي اس��ت كه باید با توجه به سطح 
بل��وغ كاركنان اتخاذ ش��ود./ پاي بندی اعتق��ادی امتيازی 
برای جذب نيروی كار است. پيشنهادهای اجرایي برای رفع 
عوامل س��ازماني فس��اد اداری: ایجاد نظام كنترل و نظارت 
دقيق و مناسب برای كاركنان بانک/ شفافيت در فرآیندهای 

كاری بانک ها. 
نتيجه گيري

 پژوهش حاضر به منظور شناس��ایي علل و عوامل مؤثر در 
فس��اد اداری در ش��عب بانک سپه اس��تان قم انجام گرفته 
است. جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته 
و نمون��ه تحقي��ق ش��امل 241 نفر اس��ت، همچنين روش 
مدل سازی معادالت س��اختاری )SEM( برای پاسخگویي 
به س��ؤال های تحقي��ق و آزمون فرضيه ها ب��ه كار گرفته 
شده است. در این تحقيق پنج عامل به عنوان عوامل فردی 
و س��ه عامل به عنوان عوامل س��ازماني مؤثر در بروز فساد 
اداری معرفي شده اند. نتایج نشان مي دهد بين پاي بندی 
اعتقادی، ویژگي شخصيتي، سبک ارتباطي، سبک رهبری 
و كيفي��ت زندگي كاری ب��ه عنوان عوامل فردی و فس��اد 
اداری رابط��ه معنادار وج��ود دارد. از طرف دیگر، بين نظام 
های كنترل و نظارت، نظام حقوق و دس��تمزد و فرآیندها و 
ش��يوه های كاری، به عنوان عوامل سازماني و فساد اداری 
رابطه معناداری وجود دارد. بر اس��اس نتایج، عوامل فردی 
بيشترین تأثير را در ایجاد فساد اداری دارد كه توجه بيشتر 
به این عامل ضروری اس��ت. همچنين، عامل س��ازماني نيز 

تأثير باالیي دارد و نباید آن را نادیده گرفت. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 126

عنوان: بررس��ي اثر ش��اخص دانش بنياني اقتصاد بر رابطه 
درک فساد مالي و رشد )رهيافت داده هاي تابلویي(

نگارنده: سهراب دل انگيزان و محمد شریف كریمي و زینب 
خالوندي

سال انتشار: 1393
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي 

نتيجه گيري
 س��ؤال تحقيق این اس��ت كه آیا س��طح دانش بنياني یک 
اقتصاد مي تواند رابطه فساد و رشد را تحت تأثير قرار دهد؟ 
مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفيقي شاخص درک 

فساد مالي، شاخص نشان دهنده سطح دانش بنياني اقتصاد 
و نرخ رش��د اقتصادی، تأثير فساد مالي بر رشد اقتصادی را 
در قال��ب یک مدل پانل دیتای پویا ب�ه روش گش��تاورهای 
تعميم یافته )GMM )، در نمونه 138تایي از كش��ورهای 
جهان و در دوره زماني 00 20- 11 20 بررسي كرده است. 
نتایج در رابطه با دس��ته بندی كش��ورها بر اساس شاخص 
دان��ش بنيان بيانگر آن اس��ت كه در گروه ه��ای با اقتصاد 
دانش بنيان باال كنترل فس��اد مالي آثار مثبتي را بر رش��د 
اقتصادی برجای مي گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش 
بنيان متوس��ط، كنترل فس��اد مالي باعث ایجاد محدودیت 
هایي ش��ده و در نتيجه از كانال های مختلف باعث كاهش 

رشد اقتصادی مي شود. 
همچنين این نتایج توسط متغير پایداری در سياست های 
كنترل فس��اد نيز قابل مشاهده است به طوری كه در گروه 
های اول، پایداری در سياست های كنترل فساد تأثير مثبتي 
بر رش��د اقتصادی داشته در حالي كه در گروه های دوم كه 
از لحاظ اقتصاد دانش بنيان در س��طح باالیي نيستند، این 
پای��داری به زیان رش��د اقتصادی ب��وده و باعث كاهش آن 
ش��ده اس��ت. در واقع مي توان انتظار داشت كشورهایي كه 
از لحاظ ش��اخص اقتصاد دانش بنيان در سطح باالیي قرار 
دارند، از لحاظ فس��اد مالي در سطح پایيني باشند. ارتباط 
تمامي محورهای تشکيلدهنده شاخص اقتصاد دانش بنيان 
و فساد مالي منفي است به این صورت كه هر چه محورهای 
 ictآم�وزش، سيس��تم نوآوری، رژیم نه��ادی و اقتصادی و
در س��طح باالتری باشند، فساد كاهش پيدا مي كند. دليل 
ای��ن امر را مي توان بدین صورت تش��ریح كرد كه در همه 
جوامع، نظام آموزش��ي در زمره بزرگترین قسمت از بخش 
دولتي اس��ت. این بخش ب�ا داش��تن باالترین سهم از منابع 
تحصيل ك�رده، درصد باالیي از جمعيت جامعه را پوش��ش 
مي دهد. از آنجا كه فس��اد در نظ�ام آموزش��ي عمدتا حول 
تخطي از قوانين آموزشي و هنجارهای علمي و اخالقي مي 
چرخ��د در نتيجه عدم تخطي از این هنجارها باعث كاهش 
فس��اد خواهد شد. همچنين یک سيس��تم نوآوری كارآمد 
ب��ه خلق كااله��ا، فرآیندها و دانش جدید منجر مي ش��ود 
بنابراین، این سيس��تم منبع پيش��رفت فني است، از طرفي 
پيشرفت فني خود عامل كاهش دهنده فساد خواهد بود. در 
رابط��ه با رژیم نهادی و اقتصادی نيز مي توان گفت كه اگر 
افراد به راحت��ي بتوانند مجوزهای الزم برای انجام كارهای 
اقتص��ادی خود را بگيرند، در ش��رایط رقابتي قرار داش��ته 
باش��ند و دولت مکانيس��م بازار را مختل نکرده باشد، فساد 
مال��ي تا حد زیادی كاهش مي یابد.  ویژگي های یک رژیم 
نهادی مش��وق ش��امل یک دولت كارآمد، پاسخگو و عاری 
از فس��اد و همچنين یک سيس��تم قانوني است كه از قواعد 
اساس��ي تجارت و حقوق مالکيت فکری پش��تيباني كرده و 
آنه��ا را تقویت كند. ام��ا یکي از مدل هایي كه برای كنترل 
فس��اد ارائه شده اس���ت، دیدگاه زندان تمام دید است كه 

بر اس��اس آن فناوری اطالعات به ابزار مؤثری برای كنترل 
مدیریت تب�دیل مي ش��ود. دولت الکترونيک باعث ش��کل 
گيری دولتي كارآم��د و اثربخش در مصرف هزینه عمومي 
خواهد ش��د و با دسترس��ي عامه به اطالعات و پاسخگویي 
بيش��تر دولت به شهروندان، فس��اد رخت بر بسته، رضایت 
عمومي افزایش خواهد یافت. با توجه به مطالب گفته شده 
م��ي توان انتظار داش��ت كه گروه های با ش��اخص اقتصاد 
دانش بنيان ب�اال، فس��اد كمتری را تجربه كرده باش��ند به 
همين دليل در این گروه كشورها كنترل فساد تأثير مثبتي 
بر رشد را برجای مي گذارد. اما در گروه های دوم كه ازنظر 
ش��اخص اقتصاد دانش بنيان در س��طح باالیي نيس��تند به 
دليل احتمال افزایش فس��اد مالي، رابطه كنترل فساد مالي 
و رش��د اقتصادی منفي به دس��ت آمده اس��ت، بدین معنا 
كه در این كش��ورها ك�ه احتماال دارای نظام اداری توسعه 
نيافته هس�تند، عموما به دليل زیاد و ناسازگار بودن قوانين 
ش��کل گرفته ب�ا نيازهای جامعه و عدم شفافيت در قوانين 
موجود و فرآیندها، زمينه های مس��اعدی برای فساد مالي 
وجود دارد. بنابراین از طرف كس��اني ك�ه فرصت از دس��ته 
رفته بيش��تری دارند، مي توان ش��اهد اعمال فس��اد اداری 
برای كارگش��ایي در كارش��ان بود. در چنين مواقعي واضح 
اس�ت كه كنترل فس��اد آثار مخربي بر رشد اقتصادی دارد 
زیرا با وجود موانع بيش��مار بوروكراتيک كه با افزایش زمان 
و مراح��ل اداری هزینه های معامالتي را ب��رای كارگزاران 
اقتصادی افزایش مي دهد، گذرگاه فساد رهگذری است كه 
فرآیندهای اقتصادی را تسریع مي كند. در چنين جوامعي 
واضح اس��ت كه نباید انتظار رابط��ه مثبت بين پایداری در 

سياست های كنترل فساد و رشد اقتصادی داشت. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 127

عنوان: رانت منابع طبيعي و فساد در كشورهاي عضو اوپک: 
كاربرد الگوي داده هاي تابلویي

نگارنده: محمدعلي فالحي و محمدحسين مهدوي عادلي و 
فرشته جندقي ميبدي

سال انتشار: 1393
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران 

نتيجه گيري
 در ای��ن مطالعه رابطه ميان فراواني منابع طبيعي و فس��اد 
اداری بررس��ي شده اس��ت. در این مطالعه به منظور لحاظ 
كردن معياری برای فراواني منابع طبيعي، از رانت منابع )به 
ویژه رانت نفت و مواد معدني( استفاده شده و اثر متغيرهای 
درآمد سرانه، دمکراسي و درجه باز بودن اقتصاد )متغيرهای 
كنترل( نيز لحاظ ش��ده است. همچنين به منظور اطمينان 
از نتایج حاصله، عالوه بر رانت نفت، اثر دو معيار نفتي دیگر 

)توليد نفت سرانه و ذخایر نفت سرانه( بررسي شده، سپس 
ب��ا به كارگيری داده ه��ای تابلویي 12 كش��ور عضو اوپک 
برای دوره زماني 2003 ت��ا 2010 و روش حداقل مربعات 
معمولي تركيب��ي و الگوی تابلویي، م��دل موردنظر برآورد 
شده اس��ت. نتایج برآورد هر دو روش كامال مشابه هستند 
و داللت بر این دارند كه رانت نفت و مواد معدني با فس��اد 
بيش��تر ارتباط دارند )تأیيد اثر مثبت و معنادار رانت نفتي 
و مواد معدني بر س��طح فساد( ضمن اینکه این رابطه برای 
ذخایر نفت سرانه و توليد نفت سرانه نيز برقرار است. درآمد 
س��رانه و درجه باز بودن اقتص��اد نيز رابطه منفي معناداری 
با سطح فس��اد دارند، به این معنا كه با افزایش آنها، سطح 
فس��اد كاهش مي یابد. دمکراسي بيشتر لزوما با فساد كمتر 
ارتباط ندارد، اما با بهبود دمکراس��ي اثر رانت نفت بر فساد 
تعدیل مي ش��ود. با توجه به نتایج حاصله به نظر مي رسد 
آنچه سياس��ت گذاران باید مد نظر قرار دهند این است كه 
فراواني منابع طبيع��ي و رانت های حاصل از آن، دولت ها 
را ب��رای ورود به فعاليت های رانت جویي تش��ویق كرده و 
به طور قابل توجهي زمينه های ایجاد فس��اد را افزایش مي 
دهد. از سوی دیگر شواهد آماری نشان دهنده آن است كه 
بهبود دمکراس��ي مي تواند آثار منفي منابع را تا حد زیادی 
تعدیل كند. ش��واهد تجربي بيانگر این است كه كشورهایي 
كه فرآیند اكتش��اف و اس��تخراج منابع طبيع��ي را به بعد 
از ایج��اد نهادهای دمکراتيک كارا، موك��ول كرده اند، بهتر 

توانسته اند فساد را كنترل كنند )استراليا، كانادا و نروژ(. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 128

عنوان: نقش فس��اد و س��رمایه گذاري مستقيم خارجي در 
كيفيت محيط زیست

نگارنده: مریم اصغري و سهيال مهري و علي اسماعيلي
سال انتشار: 1393

شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي

محل چاپ: تحقيقات توسعه اقتصادي 
نتيجه گيري

 هدف از این مقاله بررس��ي نقش فس��اد و س��رمایه گذاری 
مس��تقيم خارج��ي بر كيفيت محيط زیس��ت كش��ورهای 
منتخب حوزه منا ش��امل ایران طي س��ال ه��ای 1990 تا 
2012 است. شایان ذكراست كه برای برآورد مدل از روش 
تخمين داده های تابلویي اس��تفاده شده است. نتایج نشان 
مي دهند كه اثر فس��اد و س��رمایه گذاری مستقيم خارجي 
با وجود فس��اد، بر روی كيفيت محيط زیس��ت منفي است. 
همچني��ن فرضيه پناهندگي آلودگ��ي در منطقه تأیيد مي 
شود )بر اساس فرضيه پناهندگي آلودگي، صنایعي با شدت 
آالیندگي باال در حال انتقال از اقتصادهای توس��عه یافته به 

سوی جهان در حال توسعه هستند(.
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»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام 
شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را 

معرفی )106( میکند

راهبرد تقویت دینداری 
در مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی
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