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 شناسنامه تحقیق
ردیف: 129

عنوان: بررسي گرایش دانشجویان به فساد اداري و عوامل اجتماعي 
مؤثر بر آن )مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان(

نگارنده: هادي حسن دوست فرخاني و لیلي یزدان پناه
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: مسائل اجتماعي ایران
نتیجه گیري

 در اين تحقیق تالش ش��ده اس��ت ب��ا رويکرد بازدارندگ��ي از جرم، نگرش 
دانشجويان به مسئله اجتماعي فساد اداری بررسي و عوامل جامعه شناختي 
مؤثر بر اين پديده اجتماعي شناس��ايي و تبیین ش��ود. تکنیك جمع آوری 
داده ها، پرسش��نامه بوده است و نمونه آماری شامل 406 نفر از دانشجويان 
دانش��گاه ش��هید باهنر كرم��ان در س��ال تحصیلي 1390- 1391 اس��ت، 
همچنی��ن برای تحلیل داده ها از تحلیل واريانس و رگرس��یون چندمتغیره 
متناس��ب با فرضیات استفاده شده اس��ت. نتايج به دست آمده حاكي از آن 
است كه نگرش دانشجويان به فساد اداری به عنوان متغیر وابسته در حالت 
كلي، خنثي و بي طرفانه اس��ت و تنها 33 درصد از كل پاس��خگويان نسبت 
ب��ه اين پديده نگرش منفي دارند ك��ه اين امر خود مي تواند به عنوان زنگ 
خطری برای مس��ئوالن اجرايي كشور در نظر گرفته شود. در واقع حتي اگر 
وضعیت پاس��خگوياني كه نگرشي خنثي و بي طرفانه را اتخاذ كرده اند كنار 
بگذاريم، همچنان 2/ 15 درصد از پاس��خگويان نگرش مثبت به فساد اداری 
دارند. از س��وی ديگر، وضعیت پاسخگويان از لحاظ متغیرهای اجتماعي نیز 
مطلوب نبود و پاسخگويان در قبال غالب متغیرهای مستقل تحقیق موضعي 
بینابی��ن اتخاذ كرده بودند كه حاكي از وضعیت نه چندان مطلوب اجتماعي 
اس��ت، به ط��وری كه در باب متغیره��ای تعلق اجتماع��ي، تعهد اجتماعي، 
همبستگي اجتماعي و پاي بندی به ارزش های مذهبي، پیش بیني مي شد 
كه پاسخگويان موضعي قطعیتر و برتر اتخاذ كنند. همچنین در اين تحقیق 

راهکارهايي پیشنهاد شده است كه عبارتند از: 
1. معن��اداری رابطه بین نگرش به فس��اد اداری و عوامل جامعه ش��ناختي 
گويای اين موضوع است كه هرچقدر بستر اجتماعي بهتر بتواند كنشگران را 
در خود هضم كند و به پیکره نظام اجتماعي پیوند زند، همبستگي اجتماعي 
و احساس تعلق و تعهد به ديگران افزايش پیدا مي كند كه نتیجه آن تقدم 
خیر جمعي بر منفعت ش��خصي اس��ت و در چنین زمینه ای احتمال انجام 

اعمالي خارج از چارچوب عرف جامعه از سوی كنشگران پايین مي آيد. 
2. پايین بودن سطح آگاهي و اطالعات دقیق پاسخگويان از چیستي شاخص 
های فس��اد اداری ايجاب مي كند كه برای آگاه سازی كنشگران از مصاديق 
و نمونه های فساد اداری و اطالع رساني كامل و به دور از سانسور پیامدها و 

آسیب هايي كه جامعه در قبال انجام آنها متحمل مي شود بکوشیم. 
3. باال بودن میانگین نگرش مثبت به فس��اد اداری در بین آقايان و متأهالن، 
خود گويای اين مطلب اس��ت كه مردان ب��ه دلیل زمامداری خانواده به كمك 
اقتصادی بیشتری نسبت به زنان و مجردان نیاز دارند و الزم است حركت دولت 
در دادن تسهیالت به كارمندان مرد و متأهل پررنگتر از زنان و مجردان باشد. 
4. تعل��ق و تعهد كنش��گران ب��ه فرهنگ و ارزش های اجتماعي در س��طح 
مل��ي موجب افزايش وفاداری آنها به اجتماع ملي مي ش��ود و زمینه منفي 
شدن نگرش به فساد اداری را فراهم مي آورد، چرا كه در اين صورت حفظ 
مرزه��ای گروه و منافع گروه��ي حائز اهمیت و اولويت مي ش��ود. بنابراين 
هرچقدر تعلقات فرد به هويت جمعي در س��طح ملي افزايش يابد، تمايل به 

فساد اداری نزد كنشگران كاهش مي يابد. 
5. بايد دانس��ت كه تفکیك درس��ت و صحیح منافع عمومي و ملي از منافع 
ش��خصي و فردی و توجه هر چه بیش��تر به باروری ح��س احترام به منافع 

عمومي و جمعي ضرورت دارد. 
6. تقويت كنترل بیروني و دوری از هرگونه مس��امحه از س��وی مس��ئوالن 
جامعه در برخورد با قانون شکنان و افشای نام آنان هزينه انجام اين عمل را 
نسبت به سود آن افزايش مي دهد و كنشگر خطر انجام آن را نمي پذيرد. 
7. تقويت ش��ادكامي ملي جهت تقويت خودپنداره و مبارزه با نگرش مثبت 

به فساد اداری. 
8. تقوي��ت ارزش ها و هنجارهای معنوی و اخالقي حاكم بر جامعه و برنامه 
ريزی برای نهادينه كردن اين اصول اخالقي در نهاد كنشگران جهت تقويت 

كنترل دروني در افراد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 130

عنوان: مطالعات جرم شناس�ي تخلفات و فس�اد اداري )در کارکنان 
سازمان فرهنگي- تفریحي شهرداري اصفهان(

نگارنده: محمد فرجي ها و حسین جوادي
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: رفاه اجتماعي
راهکارها

 پیشنهادها در رابطه با عوامل فرهنگي و اجتماعي: ارائه برنامه های آموزشي/ 
طراحي و اجرای برنامه های اجتماعي )تش��ويق كارمندان و ش��هروندان به 
ارس��ال اطالعات، آزادی مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و 
اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتي كاركنان دولت، تقويت نهادهای مدني در 
نظارت بر نهاد قدرت و دس��تگاه های اجرايي، سیاست زدايي نظام اداری و 
اقتصادی(، در خصوص عوامل ش��خصیتي: استفاده از سازوكارهای مبتني بر 
كنترل دروني/ توجه به عوامل ش��خصیتي كارمندان توسط مديران و پیش 
بیني و برگزاری دوره ها و برنامه های آموزشي و فرهنگ سازی غیرمستقیم 
ب��ا هدف تقويت فرهنگ مش��اركت جويي و مش��اركتپذيری، تقويت جامعه 
پذيری و الگوس��ازی ش��خصیتي ب��رای كارمندان و مس��ئوالن اجرايي، در 
خصوص ب��ا عوامل حقوقي: اصالح قوانین مرتبط با س��ازمان ها و نهادهای 
دولتي و غیردولتي/ پیش بیني نظام نظارت و ارزيابي )تشکیل نهاد مستقل 
و دائمي برای مبارزه با فس��اد اداری و اقتصادی ضمن اصالح نظام نظارت و 

بازرسي و بهینه سازی نظارت و كنترل(.
نتیجه گیري

 اين مقاله با هدف بررس��ي عوامل مؤثر بر تخلفات و فساد اداری در سازمان 
فرهنگي- تفريحي شهرداری اصفهان انجام شده است. نمونه آماری 214 نفر 
از كاركنان سازمان مذكور و روش جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه 
بوده اس��ت. نتايج حاكي از آن اس��ت كه فرهنگ فردگرايي، فرهنگ مصرف 
گرايي، فرهنگ ارتباطي و عوامل حقوقي همگي بیش از س��طح متوسط در 
بروز تخلفات و فس��اد اداری نقش دارند. همچنی��ن فرهنگ مصرف گرايي، 
عوامل حقوق��ي، فرهنگ فردگرايي و فرهنگ ارتباطي به ترتیب بیش��ترين 
رتب��ه ها را در بین عوامل مؤثر بر تخلفات و فس��اد اداری به خود اختصاص 
داده ان��د. همچنی��ن نتايج حاكي از آن اس��ت كه بین نظرات پاس��خگويان 
برحسب متغیرهای سن، میزان تحصیالت و وضعیت شغلي تفاوت معناداری 
مش��اهده نمي ش��ود و تنها در بعد جنس��یت، تفاوت معنادار و به نفع زنان 
اس��ت. به نظر مي رس��د يکي از عواملي كه نقش بس��زايي در عدم مبارزه 
كارآمد با فس��اد داش��ته باش��د رجحان منافع فردی بر منافع ملي است، در 
همین خصوص نتايج حاصل از تحقیق نیز نقش عوامل فردگرايي بر فس��اد 

اداری را تأيید كرده است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 131

عنوان: جنبه هاي عوام گراي سیاس�ت کیفري ایران در قبال فساد 
اقتصادي

نگارنده: سیدحسین حسیني و لیدا اسماعیل زاده
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: رفاه اجتماعي 
نتیجه گیري

 پیگیری سیاس��ت های كیفری عوام گرا در مبارزه با فس��اد اقتصادی سبب 
ش��ده در بس��یاری موارد امنیت گرايي بر مالحظات اقتصادی پیشي گرفته 
و جرم انگاری و كیفرگذاری در سیاس��ت كیفری ماهوی با اصول بنیاديني 
همچون اص��ل قانوني بودن جرائم و مجازات ها همخواني نداش��ته باش��د. 
تش��کیل ي��ا پیش بیني س��ازمان ها و س��اختارهای جديد مبارزه با فس��اد 
اقتصادی پس از وقوع رويداده��ای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظايف، در 
بس��یاری موارد واكنشي شتابزده به فساد اقتصادی بوده و حتي كارآيي الزم 
را نخواهد داشت. عدم پیش بیني مرجع تخصصي رسیدگي، علیرغم دغدغه 
مبارزه س��ريع با فس��اد اقتصادی و در نقطه مقابل پی��ش بیني راهکارهايي 
جهت رس��یدگي س��ريع و خارج از نوبت، در كنار سیاست تشهیر مجرمان، 
از مصادي��ق عوامگرايي مبارزه با جرائم اقتصادی در سیاس��ت كیفری ايران 
است. بي ترديد موازين دادرسي عادالنه در چنین شرايطي، از تهديد مصون 
نخواهند بود. ارتباط تنگاتنگ ش��یوع فس��اد اقتص��ادی و كاهش مقبولیت 
عمومي اگرچه امری انکارناپذير اس��ت، اما اين ام��ر به معنای كارآمد بودن 
تدابیر عامه پسند و زود بازده در كنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به 
اينکه بزهديده نهايي مفاس��د اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای 
نظام عدالت كیفری به مردم، تمايل آنها به واكنش های سختگیرانه مقطعي 
را كاهش خواهد داد. بهره گیری از نظريات اقتصادی ضمن اينکه مس��تلزم 
هماهنگي و اهتمام سیاس��ت گذاران تقنیني، قضايي و اجرايي است، مانعي 
مهم بر سر راه عوامگرايي كیفری مي باشد. به نظر مي رسد راهکارهای ذيل 

بتواند در راستای يك مبارزه مؤثر و كارآمد راهگشا واقع شود: 
1. تداوم ارتکاب مفاس��د اقتصادی در كشور ما نشانگر آن است كه سیاست 
های كیفری كوتاهمدت و مقطعي در قبال اين جرائم كارآيي الزم را نداشته 
و ضروری اس��ت سیاس��ت های اتخاذ و اجرا ش��ده در جرائم مزبور ارزيابي 
علمي ش��وند تا دستیابي يا عدم دستیابي به اهداف به روشني تبیین شوند. 
از اين رو پیش بیني راهکارهايي برای ارزيابي سیاس��ت كیفری از ضروريات 

مبارزه مؤثر در اين زمینه است. 
2. كاه��ش نقش تصدي گری دولت و افزايش س��طح رفاه اجتماعي س��بب 
اعتماد بیش��تر ش��هروندان به سیاس��ت گذاران در كنترل فساد اقتصادی و 
در عین حال س��لب امکان سوء اس��تفاده عوام گرايان خواهد شد. از اين رو 
تالش در جهت ارتقای وضعیت معیش��ت مردم و پیش بیني سیاس��ت های 
اقتصادی س��نجیده از موانع اصلي نفوذ عوام گرايي كیفری به حوزه كنترل 

فساد اقتصادی خواهد بود. 
3. اطالع رس��اني و پاس��خگويي در زمینه مفاس��د اقتصادی به ويژه چرايي 
وقوع آنها ضمن س��لب امکان گمانه زني رسانه ها و بدبیني مردم سبب مي 
شود افراد جامعه درک جامعتری نسبت به زوايای مختلف فساد اقتصادی و 
علل اصلي ارتکاب آن كس��ب كرده و در نتیجه ديدگاه واقع گرايانه تری در 
زمینه رويارويي با اين پديده داشته باشند، راهکاری كه در ممانعت از اتخاذ 
روش های زودبازده و مقطعي بسیار مؤثر بوده و سبب حمايت بیشتر مردم 

از پاسخ هايي با اثربخشي بیشتر خواهد شد. 
4. هماهنگ عمل كردن سیاس��ت گذاران تقنین��ي، اجرايي و قضايي در به 
كار بس��تن ش��یوه های مؤثر و علمي مبارزه با فساد اقتصادی مانعي مهم بر 
سر راه عوام گرايي خواهد بود. عدم انسجام و هماهنگي الزم میان نهادهای 
متولي اين مهم س��بب مي شود حتي در صورت پیش بیني تدابیر سنجیده 

و مؤثر، فقدان اثربخشي و كارآيي اقدامات گريزناپذير باشد. 
5. به نظر مي رس��د اگرچه به كار بس��تن نظريات كارشناسان و متخصصان 
مس��تلزم اختصاص منابع و هزينه های بیش��تر در سیاست گذاری پیرامون 
كنترل فس��اد اقتصادی اس��ت اما برآورد اين روش ها س��بب اعتماد بیشتر 
افکار عمومي به سیاس��ت گذاران و دولتمردان و حمايت آنها از پاسخ هايي 

با اثربخشي بیشتر خواهد شد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 132

عن�وان: تحلیل نقش عوامل بنیادي بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش 
فساد

نگارنده: ابراهیم رضایي و آیسا علیزاده حصار و زهرا صالحیان 
سال انتشار: 1393

شاخه: اقتصاد
روش: کاربردي 

محل چاپ: مدلسازي اقتصادسنجي
نتیجه گیري

 اين مقاله با استفاده از داده های تابلويي و روش تخمین گشتاورهای تعمیم 
يافته به بررس��ي و تحلیل نقش عوام��ل تعیین كننده توزيع درآمد از جمله 
اثرات فساد بر نابرابری درآمدی در يازده كشور منتخب منطقه خاورمیانه و 
ش��مال آفريقا طي سال های 1996- 2010 پرداخته است. برای اين منظور 
از ش��اخص درک فس��اد برای اندازه گیری فس��اد، متغی��ر ضريب جیني به 
عنوان ش��اخص توزيع درآمد و همچنین متغیرهای نرخ رشد جمعیت، نرخ 
رش��د تولید ناخالص ملي سرانه، شاخص باز بودن تجارت و نرخ ثبت نام در 
مدارس متوس��طه به عنوان ديگر متغیرهای توضیحي مؤثر بر توزيع درآمد 
اس��تفاده ش��ده است. نتايج به دست آمده نش��ان مي دهد متغیرهای تولید 
ناخالص داخلي س��رانه، رشد جمعیت و وقفه اول ضريب جیني تأثیر مثبت 
و معناداری بر توزيع درآمد در كش��ورهای مورد مطالعه دارند. در حالي كه 
ضرايب برآوردی متغیر درجه باز بودن تجاری و تحصیالت اندازه گیری شده 
ب��ا درصد ثبتنام در مقطع متوس��طه، مثبت اما به لحاظ آماری بي معنا مي 
باشند. همچنین شواهد تجربي به دست آمده از تحقیق بیانگر رابطه مثبت 
فس��اد و نابرابری درآمدی در كش��ورهای مورد بررسي است. به اين معنا كه 
افزايش فس��اد مي تواند يکي از عواملي باش��د كه منجر به گسترش شکاف 
درآمدی در اين دسته از كشورها مي شود. همچنین میزان اثرگذاری متغیر 
فس��اد و رشد جمعیت در مقايس��ه با ديگر متغیرهای به كار گرفته شده در 

مدل بیشتر است.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 133

عنوان: عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه امیرالمؤمنین علي علیه 
السالم

نگارنده: علي رضاییان و حامد اسداهلل زاده
سال انتشار: 1393

شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: اسالم و پژوهش هاي مدیریتي 
راهکارها

 راهکاره��ای امیرالمؤمنین علي )ع( برای جلوگیری از فس��اد در س��ازمان 
حکومت و نظام اداری، 

عوامل رواني و رفتاری: تقويت ايمان و باورهای ديني/ حق محوری، 
عوامل س��ازماني: گزينش كارگزاران صالح و توانا/ بركناری كارگزاران فاسد/ 
قاطعی��ت توأم با مدارا/ انضب��اط اداری و ايجاد تش��کیالتي برای نظارت بر 

عملکرد كارگزاران، 
عوامل فرهنگي و اجتماعي: تغییر نگرش كارگزاران نس��بت به مس��ئولیت و 

وجدان كاری/ كنترل و نظارت اجتماعي،
عوامل سیاس��ي: قانونگرايي و عدم تبعیض در برخورد با فاس��د/ ش��فافیت 
گراي��ي، عوامل اقتص��ادی: نظام اداری و مالیاتي/ تأمی��ن نیازهای اقتصادی 
كارگ��زاران صالح/ پرهیز از دادن امتیازات وي��ژه و رانت/ ممنوعیت هديه و 

رشوه/ مبارزه با انحصارگرايي و انحصارطلبي. 
نتیجه گیري

 هدف مقاله حاضر معطوف به ذكر راهکارهای حضرت علي )ع( در مبارزه با 
فساد اداری است كه در بخش راهکارها ذكر گرديدند. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 134

عن�وان: رابطه حسابرس�ي عملکرد با کاهش فس�اد اداري از طریق 
افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویي و ارتقاي اعتماد و درستي

نگارنده: اکبر اعتباریان و مصطفي عمادزاده و علي روحاني
سال انتشار: 1393
شاخه: حسابداري

روش: توصیفي
محل چاپ: دانش حسابرسي 

راهکارها
 راهکاره��ای مربوط به افزايش ش��فافیت: دسترس��ي آزاد به اطالعات نحوه 
انتخ��اب پیمانکار، آيین نامه ها و دس��تورالعمل های انجام معامالت و كلیه 
خدمات ارائه ش��ده توسط دس��تگاه های اجرايي/ تهیه گزارشات حسابرسي 
عملکرد در كلیه بخش ها )تملك دارايي های س��رمايه ای، هزينه ای، نحوه 
انجام معامالت، تش��کیالت و روش ها و خط مش��ي های كلي دس��تگاه (/ 
مش��خص كردن اس��تراتژی ها، اهداف، برنامه ها و خط مشي های دستگاه 
ه��ای اجرايي و توجیه كاركنان نس��بت ب��ه آنها و اطمین��ان از درک آنها، 
راهکارهای مربوط به بهبود پاسخگويي: توجیه كاركنان و مديران واحدهای 
مختلف نس��بت به گ��زارش دهي از روند انجام امور مرب��وط به حوزه كاری 
خود و فرهنگ س��ازی در خصوص اين امر/ مديران بايستي بر اساس مباني 
علمي، به تجزيه و تحلیل گزارش های حسابرسي عملکرد )صرفه اقتصادی، 
كارآيي و اثربخشي( بپردازند تا بتوانند بهتر پاسخگوی صاحبان حق باشند./ 
ارتقای سطح علمي مديران برای ارتقای پاسخگويي/ طراحي سیستمي برای 
پاس��خ به سؤاالت و رسیدگي س��ريع و عادالنه به شکايات در دستگاه های 
اجرايي/ قانونمند كردن روش هايي مانند نشس��ت های پرس��ش و پاسخ يا 
حق طرح س��ؤال در نش��ريه ها و سايت های داخلي دس��تگاه های اجرايي، 
راهکارهای مربوط به ارتقای اعتماد و درستي: حذف قوانین و مقررات زائد و 
متناقض در يك بازنگری جدی/ وضع قوانین ساده و گويا به منظور كاستن 

از تفسیرپذيری قوانین/ تقويت كنترل های داخلي در همه بخش ها. 
نتیجه گیري

 در اين تحقیق، رابطه حسابرس��ي عملکرد به عنوان رويکرد علمي و كارآمد 
در نظارت، بر كاهش فساد اداری از طريق افزايش شفافیت، بهبود پاسخگويي 
و ارتقای اعتماد و درس��تي مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماری اين 
تحقیق شامل حسابرسان ديوان محاسبات، كارشناسان بودجه، حسابداران، 
ذيحس��ابان و مديران امور مالي، رئیس، مديران كل و عامل دس��تگاه های 
اجرايي و شركت های دولتي اصفهان بوده كه از نمونه ای به حجم 269 نفر 
اس��تفاده شده و از طريق پرسشنامه جمع آوری اطالعات انجام گرفته است. 
نتايج حاكي از آن اس��ت كه استفاده از حسابرسي عملکرد صرفه اقتصادی، 
كارآيي و اثربخش��ي، باعث افزايش ش��فافیت اطالعات، بهبود پاسخگويي و 
ارتقای اعتماد و درس��تي خواهد ش��د و همچنین بین ش��فافیت اطالعات، 
بهبود پاس��خگويي و ارتقای اعتماد و درس��تي ناش��ي از حسابرسي عملکرد 
صرفه اقتصادی، كارآيي و اثربخش��ي با كاهش فس��اد اداری رابطه معنادار و 
مس��تقیم وجود دارد. عالوه بر اين، مطابق نتايج، شفافیت اطالعات ناشي از 
حسابرس��ي صرفه اقتصادی و كارآيي، بهبود پاسخگويي ناشي از حسابرسي 
اثربخش��ي و ارتقای اعتماد و درستي ناشي از حسابرسي صرفه اقتصادی، بر 

كاهش فساد اداری مؤثرتر از ساير متغیرها بوده اند. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 135

عنوان: سالمت اداري و راه هاي مبارزه با فساد اداري
نگارنده: محمدتقي مصباح یزدي

سال انتشار: 1393
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: اسالم و پژوهش هاي مدیریتي 
نتیجه گیري

 جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذيرش خود، شیوه هايي را برای 
سالمت اداری خود تدوين و مورد اجرا قرار مي دهند. توجه به گرايش های 
افراد مورد گزينش، آموزش های الزم قوانین و مقررات و نظارت بر حس��ن 
اجرای قوانین از جمله اين شیوه هاست. در نظام مردم ساالری ديني، افزون 
بر موارد فوق و دقت و حساس��یت در گزينش ها، تعهد اخالقي و پاي بندی 
ب��ه دي��ن و آموزه های ديني، تقوا و ملکه دروني و تش��ويق ها و تنبیه ها از 
جمله مواردی است كه برای نیل به سالمت اداری بسیار مهم و حائز اهمیت 
اس��ت. سه عامل برای جلوگیری از فس��اد اداری الزم است: اول در گزينش 
دقت بیشتر شود و روی عامل تعهد اخالقي تکیه شود، دوم، تشويق و پاداش 
و س��وم، مؤاخذه و برخورد. عالوه بر اين فرهنگ سازی و ارائه آموزش های 

الزم برای اطالع از قوانین و مقررات ضروری است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 136

عنوان: بي انضباطي و قانونگریزي: در جست و جوي طرحي نو براي 
حاکمیت قانون در ایران

نگارنده: محمد رضایي
سال انتشار: 1393

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: راهبرد اجتماعي فرهنگي
نتیجه گیري

 به نظر مي رس��د بايد مس��ئله قانون در كش��ور از منظری وس��یع تر يا در 
چارچوبي گس��ترده تر مطرح ش��ود كه در آن حاكمیت قانون، نه پیروی از 
قانون در مركز توجه قرار گیرد. در اين مقاله كوشش شده است تا نشان داده 
ش��ود مسئله قانون نیازمند برخي مركززدايي هاست. مركززدايي از دولت به 
عنوان قهرمان حاكمیت قانون در جامعه يکي از مهم ترين آنهاست. بايد به 
جای جامعه ای م�نظمتر از جامعه ای پاسخگوتر سخن گفت. مفهوم جامعه 
پاسخگو در معنای موسع آن موردنظر است كه دولت و شهروندان را دربرمي 
گیرد و به شفافیت و تعهدات اجتماعي طرفین اشاره دارد. حاكمیت قانون را 
مي توان امری فني ديد كه با تغییر برخي سازوكارها مي توان آن را تقويت 
كرد. در اين مقاله از زاويه دو مفهوم پاس��خگويي و ش��فافیت به اين مسئله 
نگاه ش��ده اس��ت. در واقع اين تحقیق به دنبال راه هايي است تا جامعه )در 
معنای موسع آن اعم از دولت و مردم( به سمت پاسخگويي و شفافیت بیشتر 
میل كند. در اين مقاله دو راهبرد بنیادين در همین راستا ذكر شده است: 
1. به س��وی جامعه ای داده بنیان: داده ها امروزه همس��نگ نفت و طال در 
برنامه ريزی های كشور بايد مهم شمرده شود. هر مقدار كه در مورد سرمايه 
گ��ذاری در حوزه هايي مانند نفت عالقمندي��م، ناگزير، در مورد تولید داده 
های بزرگ هم بايد مش��تاق باشیم كه نیاز مبرم اداره جامعه است. هدف از 
اين راهبرد، سوق دادن كشور به سوی جامعه ای داده بنیان است. ذيل اين 
راهبرد بنیادی چند راهبرد ملي مي توان پیش��نهاد كرد: الف( تقويت نظام 
بوروكراتیك از طريق فرآيندهای تکنولوژيك غیرش��خصي س��از اطالعاتي و 
ارتباطاتي، ب( راهبرد ملي: غني س��ازی و تقويت زيرساختهای موجود نظام 

قضا برمبنای فناوريهای اطالعاتي و ارتباطاتي، 
2. جامعه مدني قوی، دولت پاس��خگو: ذيل اين راهبرد بنیادين راهبرد ملي 
نظ��ارت عملک��رد مقامات دولتي و دس��تگاه های اجراي��ي از طريق تقويت 
سازوكارهای مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار حیاتي است. يکي 
از روزنه های اصلي فساد و قانونگريزی، ناشي از نبود شفافیت الزم در كشور 
در س��وء استفاده های مقامات و دس��تگاه های اجرايي مربوط است. راهبرد 
ملي ديگر، پاسخگوس��ازی دولت الکترونیك به منظور بازس��ازی و افزايش 
اعتماد ش��هروندان است، به ويژه در مورد جوامعي كه بي اعتمادی به دولت 

شاخص های مهم به شمار مي رود، اين راهبردی مؤثر مي تواند باشد.
يکي از روزنه های اصلي فس��اد و قانونگريزی، ناشي از نبود شفافیت الزم در 
كش��ور در سوء اس��تفاده های مقامات و دس��تگاه های اجرايي مربوط است. 
راهب��رد ملي ديگر، پاسخگوس��ازی دولت الکترونیك به منظور بازس��ازی و 
افزايش اعتماد شهروندان است، به ويژه در مورد جوامعي كه بي اعتمادی به 
دولت شاخص های مهم به شمار مي رود، اين راهبردی مؤثر مي تواند باشد

در نظام مردم س��االری ديني، افزون بر موارد فوق و دقت و حساس��یت در 
گزين��ش ه��ا، تعهد اخالقي و پاي بندی به دين و آم��وزه های ديني، تقوا و 
ملکه دروني و تش��ويق ها و تنبیه ها از جمله مواردی است كه برای نیل به 
س��المت اداری بسیار مهم و حائز اهمیت است. سه عامل برای جلوگیری از 

فساد اداری دقت در گزينش دقت، تشويق و پاداش و مؤاخذه و برخورد.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 137

عنوان: نقش فرهنگ سازماني در پیشگیري از بروز فساد اداري
نگارنده: احمد فخري خیاوي و امیررضا بابازاده و مقصود خسروي

سال انتشار: 1393
شاخه: علوم تربیتي

روش: توصیفي
محل چاپ: اصالح و تربیت 

راهکارها
 تقويت كار گروهي در س��ازمان ها و جلوگی��ری از فردگرايي به طوری كه 
اف��راد در مع��رض تعهدات كار گروه��ي قرار گرفت��ه و از فردگرايي منفي و 
تصمیمات فردی در اعمال رفتار ناس��الم كاس��ته شود/ آموزش قبل از ورود 
و آموزش حین خدمت در پیش��گیری و كاهش فساد اداری/ اشاعه فرهنگ 

های مناسب و مطلوب در چارچوب های غیررسمي و اثرگذار. 
نتیجه گیري

 فرهنگ س��ازماني و الگوهای رفتاری مطلوب نقش برجس��ته ای در ارتقای 
س��المت نظام اداری و رابطه معناداری با كاهش فساد اداری دارد و در واقع 
نوعي تعهد و احساس مسئولیت و ارزش سازماني نسبت به كاركنان و افراد 
س��ازمان به دس��ت مي دهد و بي ش��ك چنین رويکردهايي بیش از منافع 
شخصي و فردی آنان است و در واقع اين رويکرد، اصلي به نام میثاق سالمت 

را در سازمان سبب مي شود. 
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»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده 
پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )112( میکند:

میثاق مقابله با فساد 
در تحول قانونگذاری سنتی!؟

 اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه 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 آشکار اسناد فرادست 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 رسد. فساد اداری و اقتصادی 
بی���ش از آنکه معل���ول فرآینده���ای معیوب اقتصادی باش���د تحت 
تاثیر ش���رایط سیاس���ی و فرهنگی جامعه اس���ت. مهم ترین علت 
فس���اد اداری و اقتصادی، تسلط 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، س���ال انتش���ار، ش���اخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس 
علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت 
خالص���ه 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: 


