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شناسنامه تحقیق
ردیف: 183

عنوان: بررسي تأثير ابعاد نظارت سازماني با رویکرد اسالمي بر فساد اداري در 
سازمان هاي دولتي ایران از دیدگاه كاركنان

نگارنده: امين نيکپور
سال انتشار: 1395

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: اسالمي مدیریت در دانشگاه 

راهکارها
 در زمينه تحقق اعتقاد به نظارت الهي: تقویت باورها و اعتقادات دیني )به ویژه 
تقویت ایمان به معاد( در نزد جامعه، از طریق آموزش مدرس��ه ای و تبليغات 
رس��انه ای و با دالیل منطقي و واقع گرایانه و با تأكيد بر بعد روحي انس��ان/ 
اس��تقرار و ارتقای فرهنگ عمومي مبتني بر ارزش های اسالمي در جامعه از 
طریق س��پردن این وظيفه به نهادی مس��تقل از حکومت كه به طریق علمي 
و ب��ا بهره گيری از نظرات نخب��گان مربوطه، به این موضوع بپ��ردازد/ انعقاد 
قراردادهای همکاری با ح��وزه های علميه و مراجع مذهبي به منظور اجرای 
برنامه های آموزش��ي دیني و خداشناسي برای افراد سازمان، در زمينه تحقق 
نظ��ارت دروني: احيا و نهادینه ك��ردن ارزش های اخالقي در جامعه از طریق 
آموزش مس��تمر و همگاني و تبليغات رس��انه ای/ نهادینه كردن ارزش های 
اخالقي در فرزندان توسط والدین، خانواده ها و مدارس/ نامگذاری روز یا هفته 
ای با عنوان روز یا هفته اخالقيات و گنجاندن آن روز یا هفته در تقویم ملي/ 
اس��تقرار و ارتقای فرهنگ عمومي مبتني بر ارزش های اخالقي در جامعه از 
طریق س��پردن این وظيفه به نهادی مس��تقل از حکومت كه به طریق علمي 
و ب��ا بهره گيری از نظ��رات نخبگان مربوطه، به این موض��وع بپردازد/ تدوین 
منش��ور اخالقي در سازمان و ملزم كردن افراد سازمان به رعایت آن/ استقرار 
طرحي كه در آن كاركنان دولت س��وگند یاد كنند كه از ارزش های اخالقي 
پيروی كنند/ مش��وق های مادی و معنوی برای كاركنان و مدیراني كه ارزش 
ه��ای اخالقي را ارج مي نهند/ مج��ازات های مادی و معنوی برای كاركنان و 
مدیراني ك��ه به ارزش های اخالقي بي توجهند/ به كارگيری مدیران اخالقي 
در رأس هرم س��ازمان ها كه به ارزش ه��ای اخالقي بها مي دهند، در زمينه 
تحقق نظارت عمومي: مشروعيت بخش��يدن، نهادینه كردن و توسعه نظارت 
عمومي بر عملکرد دس��تگاه های دولت��ي از طریق وضع قوانين مربوطه/ آگاه 
سازی و توانمندسازی مردم در جهت نظارت بر عملکرد كاركنان دستگاه های 
اجرایي از طریق آموزش، تبليغات و راه اندازی مراكز اطالع رس��اني عمومي، 
مانند پایگاه های اینترنتي/ آگاه س��ازی مراجعه كنندگان به س��ازمان نسبت 
ب��ه حقوق خود، قوانين و مقررات س��ازمان و نظارت ب��ر عملکرد كاركنان آن 
س��ازمان از طریق نصب بروش��ور در س��ازمان و تهيه و توزیع كتابچه راهنما 
بين مراجعه كنندگان/ ایجاد واحدی به منظور رس��يدگي به ش��کایات اداری 
ش��هروندان در س��ازمان/ استقرار سيستم نظرس��نجي از شهروندان در سطح 
س��ازمان/ به كارگيری مدیراني در رأس هرم س��ازمان ها كه درک درستي از 
مفهوم نظارت همگاني دارند، در زمينه تحقق نظارت مدیریتي: تدوین و ارائه 
درس��ي با عنوان نظارت س��ازماني از منظر اس��الم در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش��ي برای رش��ته های مدیریت، به ویژه مدیریت دولتي/ تهيه و اجرای 
برنامه های آموزش��ي مستمر برای مدیران سازمان به منظور آشنایي با شيوه 
های نظارت بر مجموعه تحت سرپرستي شان/ آشنا كردن مدیران سازمان با 
شيوه های نظارت مدیریتي پيامبر اكرم )ص( و امام علي )ع( از طریق آموزش 

های مربوطه در این زمينه. 
نتيجه گيري

 هدف این تحقيق بررس��ي تأثير ابعاد نظارت س��ازماني با رویکرد اسالمي بر 
فساد اداری در سازمان های دولتي ایران از دیدگاه كاركنان بوده است. نمونه 
این تحقيق شامل 3021 نفر از كاركنان سازمان های دولتي ایران بوده و ابزار 
پرسش��نامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است. یافته های تحقيق 
نش��ان مي دهد كه همه ابعاد نظارت س��ازماني با رویکرد اس��المي، بر فساد 
اداری در سازمان های دولتي ایران اثر كاهنده دارند و از ميان آنها بعد نظارت 
مدیریتي بيش��ترین اثر كاهنده را بر فساد اداری داشته است. همچنين از بين 

ابعاد نظارت سازماني با رویکرد اسالمي، اعتقاد به نظارت الهي باالترین رتبه را 
داشته است و ابعاد نظارت مدیریتي، نظارت دروني و نظارت عمومي به ترتيب 
در رده های بعدی قرار داشته اند. در توجيه این مسئله كه چرا با وجود اینکه 
بعد اعتقاد به نظارت الهي در سازمان های دولتي ایران در رتبه اول قرار دارد، 
اما نسبت به دو بعد نظارت مدیریتي و دروني تأثير منفي كمتری بر فساد اداری 
مي گذارد، مي توان اینگونه استدالل كرد كه اوال افراد تخلف و كجروی خود را 
در نزد خداوند موجه مي دانند )توجيه مي كنند( و دوم افراد این اعتقاد را دارند 

كه در صورت تخلف و كجروی مورد بخشش خداوند قرار خواهند گرفت.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 184

عنوان: اثر كنترل فساد اداري- مالي بر توسعه مالي بازار بيمه عمر
نگارنده: حميد سپهردوست و سمانه ابراهيم نسب

سال انتشار: 1395
شاخه: مدیریت
روش: كاربردي

محل چاپ: پژوهشنامه بيمه 
راهکارها

 راهکارهایي جهت مقابله با فساد در بخش بيمه: اصالح نظام اداری و ساختار 
آن/ ایج��اد و تقویت نهادهای مس��تقل و دائمي برای مبارزه با فس��اد اداری و 
ارتق��ای پویایي و هماهنگي دس��تگاه های نظارتي برای حذف فس��اد اداری/ 
آموزش مدیران دولتي در زمينه آش��نایي با فساد اداری/ شفاف سازی و اطالع 
رس��اني امور/ توسعه نهادهای مدني و سازمان های مردم نهاد/ برخورد قاطع و 
بدون تبعيض با مرتکبان مصادیق فساد مالي/ حذف مقررات زائد و بوروكراسي 
اداری و روزآم��د كردن قوانين با توجه به ش��رایط اقتصادی- اجتماعي/ تأكيد 
بر نهاد حاكميت قانون و تأمين قضایي در برخورد با عامالن فس��اد/ همچنين 
رعایت احترام و ضمانت اجرای قراردادها به منظور حمایت از حقوق بيمه گذار 

و بيمه گر. 
نتيجه گيري

 هدف این مطالعه، بررسي تأثير كنترل فساد اداری- مالي بر توسعه مالي بازار 
بيمه عمر در منتخبي از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران طي سال های 
1999- 2011 اس��ت و برای این منظور از روش داده های پانلي برای برآورد 
مدل تحقيق استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه داللت بر این دارد 
كه متغير كنترل فساد از نظر آماری و اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه 
بازار بيمه عمر دارد. همچنين متغيرهای توس��عه بخش بانکي، ریسك گریزی 
و اميد به زندگي اثری مثبت و معنادار و تورم اثری منفي و معنادار بر توس��عه 

مالي بازار بيمه عمر دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 185

عنوان: اثر فساد اقتصادي بر نابرابري توزیع درآمد
نگارنده: مهدي ادیب پور و آزاده محمدي ویایي

سال انتشار: 1395
شاخه: علوم سياسي

روش: كاربردي
محل چاپ: سياست ها و كالني راهبردي 

نتيجه گيري
 هدف این مقاله بررسي اثر فساد اقتصادی بر ضریب جيني به عنوان شاخص 
نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از كشورهای با درآمد باال شامل آلمان، 
فرانس��ه، ایتاليا، كانادا و ژاپن و با درآمد متوس��ط ش��امل ایران، تركيه، هند، 
مالزی و چين، در دوره زماني 2000-2012 اس��ت و همچنين از روش داده 
های تابلویي برای مدل سازی استفاده شده است. نتایج نشان مي دهد كه با 
كاهش فساد در بين كشورها وضعيت توزیع درآمدی این كشورها نيز بهبود 
خواهد یافت. زیرا فس��اد در كشورهای توسعه یافته به مثابه نيرویي است كه 
به عملکرد مناسب بازارها آس��يب مي رساند و سبب كاهش سرمایه گذاری 
ش��ده و از این رهگذر موجبات كاهش رش��د اقتصادی را فراهم مي آورد. در 
واقع فساد مي تواند به عنوان امتياز و ابزاری در دست گروهي از افراد جامعه 
تلقي شود كه با استفاده از این ابزار غيرقانوني، مي توانند به سهولت مجوزها 
و امتيازات مختلفي را كس��ب نمایند و از طریق رش��وه و رانت به س��ودهای 
كالن غيرقانوني برس��ند كه همين امر نيز موجب افزایش شکاف طبقاتي در 

جامعه خواهد ش��د. انحراف در تخصيص منابع ملي 
و عمومي به س��وی منافع گروهي و فرد در كنار فرار 
مالياتي نيز از دیگر پيامدهای گسترش فساد و رانت 
در جامعه مي باشد كه حاصل آن افزایش تبعيض و 
نابرابری درآمدی و عدم توزیع برابر و عادالنه امکانات 
و منابع ملي خواهد ب��ود. قوانين و مقررات ناكارآمد 
در كش��ورها به عنوان مانعي برای تأمين مالي بنگاه 
ها عمل مي كنند و همين قوانين و مقررات ناكارآمد 
یك قدرت انحصاری ایجاد مي كند و سبب تقاضای 
رش��وه و رانت مي ش��ود. همچنين بر اساس نتایج، 
رش��د اقتصادی و افزایش س��هم درآمدهای مالياتي 
و بهب��ود وضعيت اش��تغال موجب كاهش ش��کاف 
طبقات��ي و توزیع بهتر و عادالنه تر درآمدها و ثروت 
خواهد ش��د )اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در 
كش��ورهای با درآمد باالی منفي و برای كش��ورهای 
با درآمد متوس��ط مثبت اس��ت( از این رو مي توان 

اذعان داشت كش��ورهایي كه رشد اقتصادی باالیي را تجربه مي كنند بهبود 
توليد و بهره وری را س��رلوحه سياست های خود قرار داده اند كه حاصل آن 
افزایش س��طح رفاه عمومي جامعه خواهد بود و در بلندمدت رشد اقتصادی 
به افزایش س��طح رفاه جامعه و كاهش نابرابری های درآمدی منتهي خواهد 
شد، اما كشورهای با درآمد متوسط )در حال توسعه( مطابق فرضيه كوزنتس، 
چون مس��ير توس��عه را طي مي كنند و مسئله عمده رسيدن به ميزان توليد 
و نرخ رش��د باالتر مي باشد، لذا افزایش رشد اقتصادی در مراحل اوليه منجر 
ب��ه افزایش نابرابری توزیع درآمد در آنها گردیده اس��ت. همچنين جلوگيری 
از ف��رار مالياتي و تدوین برنامه راهب��ردی و دقيق جهت اخذ ماليات موجب 
خواهد شد تا درآمدهای دولت افزایش یابد و دولت قادر باشد از طریق توليد 
كااله��ای عمومي و نيز توزیع مجدد درآمد به بهبود وضعيت درآمدی عموم 
جامعه كمك نماید. افزون بر موارد فوق افزایش در بيکاری از طریق افزایش 
ش��مار تعداد افراد كم درآمد به تش��دید نابرابری در توزیع درآمد كمك مي 

كند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 186

عنوان: بررس��ي تأثير نظارت س��ازماني با رویکرد اس��المي بر فساد اداري در 
سازمان هاي دولتي ایران

نگارنده: امين نيك پور و عليرضا منظري توكلي و س��نجر سالجقه و مسعود 
پوركياني و عليرضا عرب پور

سال انتشار: 1395
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: راهبرد 

راهکارها

 تدوین و ارائه درس با عنوان نظارت سازماني از منظر اسالم در دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزشي برای رشته های مدیریت، به ویژه رشته مدیریت دولتي/ 
تهيه و اجرای برنامه های آموزشي دیني و خداشناسي برای افراد سازمان/ به 
كارگي��ری مدیران اخالقي )مدیراني كه به ارزش های اخالقي بها مي دهند( 
در رأس هرم س��ازمان ها/ مشروعيت بخشي، نهادینه كردن و توسعه نظارت 
عمومي بر عملکرد دستگاه های دولتي از طریق وضع قوانين مربوطه/ تهيه و 
اجرای برنامه های آموزش��ي برای مدیران سازمان به منظور آشنایي با شيوه 

های نظارت بر مجموعه تحت سرپرستي شان. 
نتيجه گيري

 هدف این تحقيق بررس��ي تأثير نظارت سازماني با رویکرد اسالمي بر فساد 
اداری در س��ازمان های دولتي ایران است و برای این منظور نمونه ای شامل 
3021 نفر از كاركنان سازمان های دولتي انتخاب شده و از طریق پرسشنامه 
جمع آوری اطالعات از آنان انجام گرفته اس��ت. یافته های تحقيق نشان مي 
دهد كه بين نظارت سازماني با رویکرد اسالمي و ابعاد آن یعني نظارت الهي، 
نظارت دروني، نظارت عمومي و نظارت مدیریتي با فس��اد اداری رابطه منفي 
معناداری وجود دارد و نظارت س��ازماني با رویکرد اسالمي بر فساد اداری در 

سازمان های دولتي ایران اثر كاهنده دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 187

عنوان: رابطه پاي بندي كاركنان به معيارهاي اخالقي با فس��اد اداري و ارائه 
الگو

نگارنده: امين نيك پور و عليرضا منظري توكلي و مس��عود پوركياني و سنجر 
سالجقه و عليرضا عرب پور

سال انتشار: 1395
شاخه: اخالق

روش: توصيفي
محل چاپ: اخالق در علوم و فناوري 

راهکارها
 تبيين معيارهای اخالقي در جامعه از طریق تبليغات رسانه ای/ احيا و نهادینه 
ك��ردن معيارهای اخالق��ي در جامعه از طریق آموزش مس��تمر و همگاني و 
تبليغات رسانه ای/ نهادینه كردن اخالقيات در فرزندان توسط والدین، خانواده 
ه��ا و م��دارس/ نامگذاری روز ی��ا هفته ای با عنوان روز ی��ا هفته اخالقيات و 
گنجاندن آن روز یا هفته در تقویم ملي/ برگزاری نشست ها و گردهمایي های 
تخصص��ي در زمينه باال بردن معيارهای اخالقي در س��طح جامعه و عملياتي 
كردن نتایج حاصله/ اس��تقرار و ارتق��ای فرهنگ عمومي مبتني بر معيارهای 
اخالقي در جامعه از طریق سپردن این وظيفه ب�ه نهادی مستقل از حکومت 
كه به طریق علمي و با بهره گيری از نظرات نخبگان مربوطه، به این موضوع 
بپردازد/ استقرار فرهنگ سازماني قوی مبتني بر معيارهای اخالقي/ در راستای 
اس��تقرار فرهنگ سازماني قوی مبتني بر معيارهای اخالقي، فرآیند اجتماعي 
سازی افراد تازه استخدام شده به گونه ای انجام گيرد كه آنها معيارهای اخالقي 
را به عنوان یك اصل پذیرا باشند/ برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشي در 
س��ازمان توسط افراد متخصص و مقيد به رعایت اخالقيات به منظور آشنایي 
كارگزاران سازمان با معيارهای اخالقي و تقوی�ت ای�ن موارد در آنها/ برگزاری 
نشس��ت ها و گردهمایي هایي در سازمان به منظور آشنایي كاركنان سازمان 
ب��ا معياره��ای اخالقي و تقویت این موارد در آنها/ تدوین منش��ور اخالقي در 
س��ازمان و ملزم كردن افراد س��ازمان به رعایت آن/ اس��تقرار طرحي كه در 
آن كارگزاران دولتي س��وگند یاد كنند كه از معيارهای اخالقي پيروی كنند/ 
مش��وق های مادی و معنوی برای كاركن��ان و مدیراني كه معيارهای اخالقي 
را ارج مي نهند/ مجازات های مادی و معنوی برای كاركنان و مدیراني كه به 
معيارهای اخالقي بي توجه هستند/ به كارگيری مدیران اخالقي )مدیراني كه 

به معيارهای اخالقي بها مي دهند( در رأس هرم سازمان ها. 
نتيجه گيري

 پژوهش حاضر به دنب��ال تبيين رابطه بين پاي بندی كاركنان به معيارهای 
اخالقي با فس��اد اداری و ارائه الگو در این زمينه است. نمونه مورد استفاده در 
این تحقيق شامل 3021 نفر از كاركنان سازمان های دولتي ایران بوده و جمع 
آوری اطالعات از طریق پرسش��نامه انجام گرفته اس��ت. نتایج حاصل از این 
مطالعه نشان داده است كه بين پاي بندی كاركنان به معيارهای اخالقي یعني 
وجدان كاری، اخالق كاری و خودانضباطي و مسئوليت پذیری اجتماعي با فساد 
اداری رابطه منفي معن��اداری وجود دارد و از بين این معيارها، وجدان كاری 
بيش��ترین رابطه منفي را با فساد اداری داشته است 
و اخالق كاری و خودانضباطي و مس��ئوليت پذیری 
اجتماعي در رده های بع��دی قرار دارند. یافته دیگر 
پژوهش نيز نشان داد كه وضعيت پاي بندی كاركنان 
به معيارهای اخالقي در شرایط مطلوبي قرار ندارد و 
از بين معيارهای اخالقي، وجدان كاری باالترین رتبه 
را در جامعه مورد مطالعه داش��ته است و مؤلفه های 
خودانضباطي و مسئوليت پذیری اجتماعي و اخالق 

كاری در رده های بعدی قرار دارند. 

شناسنامه تحقیق 
ردیف: 188

عنوان: پيش��گيري وضعي از فس��اد اداري در قوانين 
جمهوري اسالمي ایران

نگارن��ده: محمد نوذري فردوس��يه و علي زارع كار و 
حامد خيرخواه و سيداميد عبداللهي

سال انتشار: 1395
شاخه: ميان رشته اي

روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه 

نتيجه گيري
 در نظام جمهوری اسالمي ایران قوانين و مقررات متنوعي در خصوص مبارزه 
با فساد در ابعاد مختلف اقتصادی و اداری به تصویب رسيده است كه ناظر به 
دو مرحله اس��ت، در مرحله اول، كه مرحله قبل از وقوع جرم است، قانونگذار 
ابزارهایي را جهت پيشگيری از وقوع فساد پيش بيني كرده است )پيشگيری 
اجتماعي( و همچنين از طریق دس��تگاه های دولتي مربوط س��عي مي كند 
ب��ا یك نظارت جام��ع و قانوني از وقوع این دس��ته از جرائم جلوگيری نماید 
)پيشگيری وضعي(. از جمله تدابيری كه قانونگذار جمهوری اسالمي ایران در 
قوانين متنوع جهت اقدامات پيشگيرانه وضعي از فساد اداری پيش بيني نمود، 
عبارتند از: ایجاد نهادهای نظارت و كنترل رسمي، مشاركت مردمي و كاهش 
ارتباط ارباب رجوع و كارمندان. ایجاد سازمان بازرسي كل كشور، پيش بيني 
نهاد دیوان محاسبات كشور و تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اقداماتي 
در راس��تای ایجاد نهادهای نظارت و كنترل رس��مي بوده كه قانونگذار پيش 
بيني نموده بود. لکن پس از تصویب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد، دو نهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت 
و س��رمایه انس��اني رئيس جمهور و نيز وزارت اقتص��اد و دارایي نقش بازوان 
قوه مجریه جهت نظارت را ایفا نمودند. توس��عه و تقویت س��ازمان های مردم 
نهاد در زمينه پيش��گيری و مبارزه با فس��اد خود یك اراده جمعي و مشاركت 
مردمي است كه قانونگذار از آن حمایت كرده است. ایجاد و راه اندازی دولت 
الکترونيك در جمهوری اس��المي ایران، خود اقدامي قابل تحس��ين است كه 
موجب شده ارتباط ارباب رجوع با كارمندان كم گشته و به موجب آن زمينه 

رخ دادن فساد اداری نيز كاهش یابد. 
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بین پاي بندی كاركنان به معیارهای 
اخالقي يعني وجدان كاری، اخالق 
كاری و خودانضباطي و مسئولیت 
پذي���ری اجتماع���ي با فس���اد اداری 
رابطه منفي معن���اداری وجود دارد 
و از بی���ن اي���ن معیاره���ا، وج���دان 
كاری بیش���ترين رابط���ه منف���ي را با 
فس���اد اداری داشته است و اخالق 
كاری و خودانضباطي و مسئولیت 
پذيری اجتماعي در رده های بعدی 

قرار دارند

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات انجام 
شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی 

)177( می کند

الگوی اخالقی پیشگیری
 از فساد اداری و اقتصادی

 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 شوون 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 سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف 
جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی 
بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد 
تحت تاثیر شرایط 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 است که زمینه سوء استفاده 
زی���اده خواهان را فراهم می کند. در شناس���نامه تحقیق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، س���ال انتشار، شاخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است 
و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری 
هرتحقیق بصورت خالصه آمده است. »چالش قانون« 
پیش���اپیش از ارائه نظرات س���ازنده عموم اندیشمندان و 
نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش 
ه���ای انجام ش���ده در حوزه فس���اد اداری و اقتصادی می 
پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 
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