
گزارش

شناسنامه تحقیق
ردیف: 280

عنوان: رویکردهاي مختلف اقتصاددانان به مسئله فساد
نگارنده: محمدرضا فرهادي پور

سال انتشار: 1387
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و پژوهش

نتيجه گيری: 
درحالي كه هيچ یك از تعاریف رایج فساد از سوی مؤسسات 
بيــن المللي مختلف، مانند اداره جــرم و مواد مخدر ایاالت 
متحده، بانك جهاني و سازمان شفافيت بين المللي، مسئله 
فساد را صرفاً به بخش عمومي و دولتي محدود نمي دانند، اما 
رویکرد حاكم بر تحليل اقتصاددانان از مسئله فساد این است 
كه این پدیده صرفاً به بخش دولتي و عمومي اختصاص دارد. 
بنابراین پدیده فساد را در بخش خصوصي چندان مورد توجه 
قرار نمي دهند. همچنين بيشتر مقاالتي كه در این حوزه و 
در چارچوب جریان اصلي علم اقتصاد تأليف شده اند، صرفاً 
بر فساد در بخش عمومي تأكيد كرده و آن را سوء استفاده از 
موقعيت و امکانات بخش عمومي و دولتي در راستای منافع 
شــخصي و فردی تعریف مي كنند. این مقاله به تشریح این 
نکته مهم پرداخته است كه اتفاقاتي كه در اوایل قرن بيست 

و یکم رخ داد، مانند حادثه انرون، 
توجه اقتصاددانان را به این مسئله جلب كرد كه پدیده فساد 
را در بخش خصوصي نيز مورد توجه قرار دهند و آن را فقط 
به بخش دولتي محدود ندانند. در راســتای این تعریف رایج 
از فســاد، رویکرد ليبرتارین صرفاً فساد را به بخش عمومي 
محدود مي داند و معتقد اســت كه راه حل مسئله فساد در 
كوچك ســازی دولت و خصوصي سازی اســت. اما رویکرد 
نهادگرا این ایده را نمي پذیرد و به دليل ماهيت نهادی فساد، 
آن را نه تنها در بخش عمومي، بلکه در بخش خصوصي نيز 
جســتجو مي كند. نتيجه اینکه باید بر تعریف نهادگرایي از 
فساد نيز به همان اندازه توجه كرد.  نکته دیگر اینکه اگرچه 
اغلب تصور مي شــود كه فساد صرفاً به دليل منافع شخصي 
انجام مي گيرد، اما پدیده فســاد ناشي از نجيب بودن، این 
ایده را مختل مي كند و نشــان مي دهد كه در مواردی هم 
فساد ناشي از وجود منافع غيرشخصي و بنابر دالیل انساني 
و اخالقــي انجام مي گيرد. در واقع این مقاله روی این نکته 
تأكيد مي كند كه مفهوم فساد و تعریف رایج آن تا حد زیادی 

فاسد شده است.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 281
عنوان: نقش جریان آزاد اطالعات در پيشــگيري اجتماعي 

از فساد
نگارنده: حميد بهرهمند بگ نظر

سال انتشار: 1387
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و پژوهش

راهکارها: 
اقدامات پيشــگيرانه اجتماعي كه مــي توانند با جریان آزاد 
اطالعات در كاهش فساد مؤثر باشند: دسترسي به اطالعات/ 
آمــوزش همگاني و باال بردن ســطح آگاهي مردم از طریق: 
اســتفاده از فناوری های نوین در مبارزه با فســاد، تبليغات 
رســانه ای، استفاده از مطالب آموزشي در مدارس و دانشگاه 
ها/ نقش رســانه ها در مقابله با فساد/ منشورهای شهروندی 

و كدهای رفتاری. 
نتيجه گيري:

با ناكامي نهادها و ضمانت اجراهای كيفری در مقابله با فساد، 
سياست گذاران قضایي با گذر از سياست كيفری به سياست 
جنایي، از سویي نقش انحصاری دولت را در مقابله با پدیده 
مجرمانه زیر ســؤال برده و بر نقش مهم جامعه مدني بسيار 
تأكيد كرده اند و ازســویي دیگر، عالوه بر ضمانت اجراهای 
كيفــری، به نهادها و اقدامات پيشــگيرانه غيركيفری نيز به 
گونه ای خاص توجــه كردهاند. اما همان گونه كه به صرف 
پيشــگيری وضعي )كه بر مصون سازی فرصت های ارتکاب 
جرم ناظر است( به دليل اینکه مجرمان همواره راه های فرار 
را از موانــع ارتکاب جرائم خواهنــد یافت، نمي توان مانع از 
ارتکاب جرم شد، پيشــگيری اجتماعي نيز نمي تواند بدون 
كمك رفتن از پيشــگيری وضعي از ارتکاب فســاد ممانعت 
كند، زیرا اگر موقعيت های ارتکاب جرم به ســهولت فراروی 
مردم یــك جامعه قرار گيرد، حتــي در بهترین جوامع نيز 
عده ای از این فرصت ها ســوء استفاده كرده و مرتکب فساد 
مي شوند. همچنين درباره محدودیت های ناظر بر اقدامات 

پيشگيرانه اجتماعي باید گفت ازآنجاكه این اقدامات بيشتر 
جنبه زیربنایي دارند و مســتلزم فرهنگ ســازی در جامعه 
هســتند، برخالف اقدامات پيشــگيرانه وضعــي، در كوتاه 
مدت، نتایج ملموس و قابل مشــاهده ای به دست نخواهند 
آورد. بنابراین الزم اســت از ایــن اقدامات به همراه اقدامات 
پيشــگيرانه وضعي )كه نتایج آنها بيشــتر مقطعي و موقتي 
است( به صورت تركيبي استفاده شود تا بتوان نتایج بهتری 
به دســت آورد. از این رو چنين نتيجه گيری مي شــود كه 
پيشگيری وضعي و اجتماعي، به مثابه دو بال مي مانند كه با 
هم مي توانند به كاهش فساد در یك جامعه كمك كنند. باید 
متذكر شد كه در تمام جوامع، چه جوامع توسعه یافته و چه 
جوامع درحال توسعه و عقب افتاده، این اقدامات نمي توانند 
وجود فساد را به طور كلي مهار كنند و فساد همواره تا حدی 
وجود داشته و خواهد داشت. همچنين تمام اقدامات فقط در 
صورتي به كاهش فســاد خواهند انجاميد كه دارای پشتوانه 
اراده سياســي قوی باشند، در غير این صورت سخنراني ها، 
اعالميه ها و حتي قوانين نيز نمي توانند مؤثر واقع شوند. از 
این رو حاكميت یك جامعه و به خصوص دســتگاه قضایي 
آن، كه در پيشگيری و مبارزه با فساد نقش برجسته ای دارد، 
باید این اراده قوی را برای مردم به اثبات برســاند. اثبات این 
اراده و در نتيجه آن، اعتماد مردم نيز حاصل نمي شود مگر 
آنکه عالوه بر جدیت متصدیان امر، مردم نيز در این اقدامات 
بهطور فعال نقش داشته باشند. در غير این صورت و با وجود 
شــکاف بي اعتمادی ميان دولت و مــردم، نه فقط اقدامات 
پيشگيرانه اجتماعي )كه محوریت آن باال بردن آگاهي های 
مردم و تواناسازی آنهاست( به بار نخواهد نشست، بلکه مقابله 
كيفری با موارد فساد نيز ممکن نخواهد بود، زیرا كشف موارد 

فساد، مستلزم همکاری گسترده اعضای جامعه مدني است.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 282
عنوان: فساد: موقعيت سنجي قانوني، ضرورت سنجي تقنيني

نگارنده: حسن عاليپور
سال انتشار: 1387

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجلس و پژوهش
نتيجه گيري

این مقاله درصــدد ارائه تصویری از مقررات موجود در مورد 
مفهوم و مصادیق فســاد اســت تا هم واژه فساد در حقوق و 
مقررات كيفری در معنای جهاني آن اســتعمال شود و هم 
ضرورت سنجي تقنيني آن تبيين شــود. عزم جهاني برای 
مبارزه با فســاد با توجه به تکثر و تنــوع نگران كننده آن، 
قانونگذاران كشــورها و از جمله مقنن ایــران را در تکاپوی 
تصویب قوانين مورد نياز قرار داده است. مقوله فساد با توجه 
به مفهوم آن و اهميت جرائم مصداق فســاد و ماهيت آنها و 
همچنين ویژگي های مرتکبين این قبيل جرائم از یکســو و 
آثار زیان باری كه رفتارهای غيرقانوني فســادآميز بر اقتصاد 
و روابط مالي و بانکي دارد از ســوی دیگر، قانونگذاری جامع 
و كارشناسي شــده را ایجاب مي كند كه بتواند روزنه های 
تحقق فســاد را مسدود ســازد و گام های مرتکبين فساد با 
توسل به اجمال یا خألهای قانوني را سست كند. یادآور مي 
شود كه مقررات كيفری فعلي قسمتي از رفتارهای مجرمانه 
فساد را با قيد كيفر ممنوع ساخته اند و اجرای دقيق و كامل 
آنها خود توفيقي بزرگ در مسير مبارزه با این پدیده به شمار 
مي آید. لکن برای بازنگری بــه منظور مقابله همه جانبه با 
فســاد، اولين مرحله از قانونگذاری در زمينه ســاد در زمان 
حاضر، الحاق به كنوانسيون های بين المللي در این زمينه و 
پيش بيني ضمانت اجراهای متنوع در جهت اجرای آنهاست. 
البته ایران به كنوانسيون مریدا ملحق شده ولي هنوز یك گام 
مهم دیگر )یعني الحاق به كنوانسيون پالرمو( در پيش روی 
قانونگذار باقي مانده است. الحاق به كنوانسيون ها و معاهدات 
بين المللي موجب ميشود تا از یك سو ایران به اراده مشترک 
جهاني بپيوندد و از ســوی دیگر مفاد آنهــا به عنوان منابع 
حقوقي داخلي مطرح شــوند. البته ناگفته نماند تا زماني كه 
از طرف قانونگذار ضمانت اجرای كيفری یا غيركيفری برای 
اجرای مفاد كنوانســيون ها پيش بيني نگردد، صرف الحاق 
در واقع رفتاری اســت نمادین، كه اثری هم در داخل كشور 

نخواهد داشت. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 283
عنوان: مروري بر رابطه فقر و فساد

نگارنده: فاطمه عزیزخاني و ایمان پوست فروش تهراني
سال انتشار: 1387

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجلس و پژوهش
علل و عوامل

برخي از علل ایجاد و گســترش فســاد: وجــود دولت های 
ناكارآمد )ازجمله مشــخصات دولت های ناكارآمد فقدان یا 
ضعف نظم و انضباط اجتماعي است كه به دنبال آن مواردی 
همچون انحصار قدرت و سوء استفاده صاحبان قدرت، عدم 
نظارت بر رفتار حــکام، فرار مالياتي، توزیع ناعادالنه درآمد، 
عدم شفافيت و پاسخگویي در نظام حکومتي، عدم شفافيت 
در تخصيــص منابع و نظام بودجه ریــزی و فقدان قوانين و 
مقررات شــفاف، رخ خواهد داد(/ ضعف حاكميت شایســته 
ســاالری/ فقر و كمبود درآمد/ عوامــل فرهنگي و اخالقي 
شــامل: گســترش فرهنگ قدرت طلبي، جاه طلبي، قانون 
گریــزی، ضعف وجدان كاری و انضبــاط اجتماعي، كاهش 

پایبندی به اصول اخالقي و مذهبي.
پيامدها

فساد از راه های مختلف به كاهش رشد اقتصادی ميانجامد: 
فساد منجر به عدم تشویق سرمایه گذاری خارجي و داخلي 
مي شود )زیرا فعاليت های رانتي به افزایش هزینه ها و عدم 
شفافيت انجاميده و در نتيجه انگيزه سرمایه گذاران داخلي و 
خارجي كاهش مي یابد(./ فساد نوعي ماليات برای كارآفرین 

اســت )كارآفرینان و نوآوران برای اخذ مجوز كســب و كار 
مجبور به پرداخت رشــوه هستند، از این رو سود حاشيه ای 
آنها كاهش مي یابد(./ فساد به انحراف سرمایه های عمومي 
برای مقاصد شخصي منجر شده و فعاليت های رانت جویانه 
را گسترش مي دهد./ درآمد مالياتي كاهش مي یابد )فعاليت 
هایي كه به گونه غيررسمي و رانتي عمل مي كنند، ماليات 
نمي پردازند(./ فساد، اســتعدادها را از فعاليت های مولد به 
ســمت فعاليت های غيرمولد سوق مي دهد./ فساد، مخارج 
عمومــي را از ســرمایه گــذاری در اموری مثــل آموزش و 

بهداشت به سمت امور رانتي مي برد.
راهکارها

استفاده از تجارب كشورهای موفق در مورد مبارزه با فساد و 
ریشه كني فقر/ ساده و شفاف سازی قوانين حاكم بر سازمان 
ها، نهادها و ســایر بخش ها/ اجرای نظام مالياتي كارآمد و 
توزیــع عادالنه ثروت و درآمد در كشــور/ طراحي و تدوین 
یك برنامه جامع، بلندمدت و راهبردی برای مبارزه با فساد/ 
تدوین و اجرای قوانين الزم درباره مبارزه با فســاد و ریشــه 
كنــي فقر و انجــام اصالحات الزم بر ســایر قوانين مرتبط/ 
همکاری با سازمان ها و مؤسسات سنجش و مبارزه با فساد 
و فقر/ اعمال نظارت و حسابرسي مستمر بر مشاغل و بخش 
های حســاس مستعد فساد )فســادپذیر(/ حذف انحصارها، 
تقویت بخش خصوصي، كوچك سازی دولت و از بين بردن 
كامل زمينــه های رانت خواری و اجرای دقيق اصل چهل و 
چهارم قانون اساسي/ ارائه گزارش منظم به مردم و در جریان 
امور قرار دادن آنها/ تدوین یك نظام جامع مالي، حسابداری 

و حسابرسي فراگير.
نتيجه گيري 

فســاد مالي موجب ناكارآمدی سياســت های دولتي شده 
و كاهش بازدهي ســرمایه گذاری و در نتيجه كاهش رشــد 
اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت. به عالوه فســاد مالي 
ميتواند فعاليت های ســرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل 
مولد آن، به ســوی رانت ها و فعاليت های زیرزميني سوق 
دهد و به این ترتيب موجب توزیع ناعادالنه درآمد و گسترش 
فقر در جامعه شــود. همچنين گسترش فقر در یك جامعه، 
از عوامل گسترش و شــيوع فساد در آن جامعه خواهد بود. 
آمارهای منتشر شده در سال های اخير نشان ميدهد كه در 
كشورهای توســعه یافته مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و سوئد، 
شــاخص های توسعه انساني باال و شاخص های فساد بسيار 
پایين است، اما در كشورهای فقير مانند چاد، نيجریه و عراق، 
شــاخص های توسعه انساني در وضعيتي بد و شاخص های 
فســاد ارقام باالیي را نشان مي دهد. به این ترتيب بر اساس 

مطالعات انجام شــده و شواهد تجربي، مي توان همبستگي 
ميان مقدار شــاخص های فســاد و حکمرانــي را با مقدار 
شاخص توســعه انســاني حدس زد. به عبارتي وجود فساد 
باال یا حکمراني نادرســت در یك ناحيه یا جامعه، به یقين 
تخصيص نادرست منابع را بهدنبال دارد و در نتيجه، فرصت 
های رانتي ایجاد خواهد شد، از این رو توزیع درآمد نامناسب 

شده و فقر گسترش خواهد یافت. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 284
عنــوان: بررســي عوامل بــروز فســاد اداري و راهکارهاي 

پيشگيري و كاهش آن
نگارنده: محمد حسين فتح آبادي

سال انتشار: 1383
شاخه: حسابداري

روش: توصيفي
محل چاپ: دانش حسابرسي

علل و عوامل: 
مهم ترین دالیل بروز فســاد اداری: نبــود كنترل و نظارت 
كافــي/ نبود انگيزش در كاركنان/ وجــود قوانين، مقررات و 
دســتورالعمل های ناكارآمد و دســتوپاگير/ ضعف عملکرد 
ســازمان ها به جهت ضعف مدیریت/ شــغل نامناسب، عدم 
امنيت شــغلي از نظر اســتخدام و ثبات، چندشــغله بودن 
كاركنان، حقوق و دستمزد نامناسب، تبعيض و عدمپرداخت 
بهموقع حق كاركنان/ عدم تناســب بين اختيار و مسئوليت 
محوله و ابهام در نقش/ روابــط بين كاركنان/ عدم تعهد به 
سازمان/ پنهان كردن اطالعات مورد نياز كاركنان به وسيله 
مدیریت/ نداشتن نيروی متخصص )انحصاری بودن تخصص( 
و ترِس از دســت دادن كارمند/ وارد شدن كارمند به مسائل 
جناحي/ اعتياد و شخصيت خالف كار/ وابستگي كاركنان و 
واحدها به بيرون سازمان/ پيچيدگي سيستم/ پافشاری مدیر 
بــر یك اعتقاد غلط/ اعتماد بيــش از حد به یك فرد/ عالقه 
شــدید مدیر به سازمان/ تساهل و تســامح نسبت به فساد/ 
وسعت دامنه دخالت های دولت در تصدی امور/ عدم آگاهي 
و كمي تحصيالت كاركنان/ افزایش شهرنشيني/ امنيت ناشي 

از فضای آلوده به فساد. 
عوامل و شرایط مختلفي كه در ميزان فساد اداری یك كشور 
نقش ایفا مي كنند: نقش دولت و حيطه ابزارها و اهرم هایي 
كه در ایفای چنين نقشي مؤثر است/ ویژگي های فرهنگي و 
اجتماعي كشور/ ماهيت ساختار سياسي كشور/ شيوه برخورد 

با مصادیق فساد اداری.

پيامدها:
- پيامدهای فردی برخاســته از تخلفات اداری: خدشــه دار 
شدن امنيت شغلي فرد متخلف/ بروز ناهنجاری های روحي 
و رواني برای فرد متخلف/ خدشه دار شدن اعتبار و حيثيت 

فردی فرد متخلف/ بروز اختالفات خانوادگي.
پيامدهای سازماني برخاسته از تخلفات اداری: به وجود آمدن 
ریسك تخلفات در سازمان/ آسيبرســاني به فرآیند توسعه 
منابع انساني/ كمرنگ شــدن كنترل های دروني و تشدید 
كنترلهای بيروني در سازمان/ هدر رفتن سرمایه گذاری های 
انجام شده روی منابع انساني/ كمرنگ شدن فضایل اخالقي و 
ایجاد ارزش های منفي در سازمان/ خدشه دار شدن حيثيت 

اجتماعي سازمان/ تقدم منافع فردی بر منافع سازماني. 
- پيامدهای اقتصادی برخاسته از تخلفات اداری: ُكند شدن 
سرعت رشــد و توسعه اقتصادی/ اعمال ســوء مدیریت در 
خصوص استعدادهای انســاني/ تقليل اثربخشي كمك ها و 
قــرض های پولي/ ضرر به درآمدهای مالياتي/ نتایج بســيار 
منفــي بودجه ای/ كيفيت پایيــن خدمات عمومي/ تحریف 
تركيب هزینه های دولتي/ افزایش درآمدهای نامشــروع و 

توجيه غيرمنطقي عقب ماندگي های اقتصادی.
- پيامدهای فرهنگي برخاســته از تخلفــات اداری: كاهش 
اعتماد و وفاداری مردم نسبت به دستگاه ها/ گسترش تنبلي 
و بي كفایتي/ افزایش هزینه انجام كارها/ سستي اعتقادات و 

ارزش های اخالقي جامعه. 
- پيامدهای سياسي برخاسته از تخلفات اداری: از بين رفتن 
مشــروعيت دولت ها/ ایجاد ناآرامي های سياسي و جنگ و 

حتي غيرقابل اداره ساختن كشور.
راهکارها: 

اقدامات مؤثر در كاهش فســاد اداری: تجهيز دستگاه های 
نظارت به نيروهای متخصص در باالترین ســطوح و ارتقای 
اطالعات آنان از طریق آشــنایي به علــم و فناوری در كليه 
رشته های فعاليتي كشور و تقویت نظام نظارتي در سازمان 
ها و بازنگری مســتمر سيســتم نظارت و به روز نگه داشتن 
روشــها و مدل های اجرایي حسابرسي و به خدمت گرفتن 
سيســتم های مکانيزه جهت تجزیه و تحليــل اطالعات و 
تطبيق سوابق/ تقویت رسانه های گروهي، آزادی و مصونيت 
مطبوعات در ارائه گزارش و افشــاگری فساد اداری و تشویق 
كارمندان و شــهروندان به ارســال اطالعات و افشــاگری/ 
حسابکشــي و جواب دهي سياستمداران و كارمندان دولت/ 
اعمال شــيوه صحيح گزینش كاركنان و حفظ و حمایت از 
كاركنان صالح و بي طرف/ اعمال ارزشيابي و كنترل فعاليت 
افــراد و تقویت كنترل های داخلي/ متعهــد بودن مدیر به 
نظم و انضباط و ایجاد نظام اداری خودانضباطي/ پاي بندی 
مدیــر به اجرای قانون، آموزش قوانين و مقررات به كاركنان 
و پرهيز از قوانين مبهم/ برگزاری جلسات دورهای و مذاكره با 
كاركنان و تبيين سياست های سازمان/ صدور بخشنامه های 
ارشــادی و هدایتي و مورد تشویق قرار دادن رقابت در بين 
كاركنان/ آموزش شرح وظایف/ افزایش آموزش های اعتقادی 
و در نظر گرفتن منافع اجتماعي/ ایجاد سيستم منطقي برای 
انجام معامالت و كم كردن مراحل انجام معامله/ مسئول قرار 
دادن بيش از یك نفر در مورد مشاغلي كه احتمال خطر در 

آنها بيشتر است.
نتيجه گيری: 

 به طور كلي در اجرای سياستگذاری های كالن اقتصادی سه 
عامل اساسي را ميتوان عامل اختالل قلمداد كرد: 

1. گستردگي فعاليت های دولت در امور اقتصادی، 
2. شــفافيت انــدک یا عدم شــفافيت و به تبــع آن عدم 

پاسخگویي مدیریت دولتي، 
3. تضعيف ثبات، قانونمندی و رقابت پذیری محيط فعاليت 

های اقتصادی.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 285
عنوان: بررســي تطبيقي فســاد اداري در كشورهاي توسعه 

یافته و درحال توسعه
نگارنده: محسن فرهادي نژاد

سال انتشار: 1383
شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: تحول اداري
نتيجه گيری: 

در كشــورهایي كه ساختار سياسي آن بيشترین سهم را در 
بروز و شيوع فساد اداری ایفا مي كنند، مطمئناً راه مبارزه با 
فساد در درجه اول از اصالح نظام سياسي عبور خواهد كرد. 
در جامعه ای كه شرایط اقتصادی به شکل گيری و گسترش 
فســاد منجر مي شــود طبيعتاً باید نســبت به راهکارهای 
معطوف به حل معضالت اقتصادی توجه بيشتری نشان داد 
و همچنين در خصوص عرصه های فرهنگي و اجتماعي نيز 
وضعيت به همين منوال خواهد بود. درجه اثربخشي راهبرد 
انتخابي كشورها به منظور مبارزه با فساد اداری تا حد زیادی 
بــه درک صحيح دولت ها از ماهيت فســاد اداری موجود و 

اولویت بندی علل بروز آن باز می گردد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 286

عنوان: بررســي عوامل مؤثر در بروز فســاد اداري به منظور 
ارائه الگویي جهت كاهش آثار آن در روند توســعه جمهوري 

اسالمي ایران
نگارنده: بهزاد فرخ سرشت

سال انتشار: 1383
شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: دانش مدیریت
علل و عوامل: 

عوامل بروز فساد اداری بهترتيب اولویت: وسعت دخالت های 
دولت در امور اقتصــادی/ وضعيت اقتصادی كاركنان دولت 
و جامعه/ عدم حساســيت جامعه نسبت به ترویج معيارهای 
اخالقــي/ عدم اصالح و تغيير قوانين مالياتي/ افراط در وضع 
قوانين و محدود كردن بخش خصوصي/ پاســخگویي كم و 
ناكافي بخش دولتي/ چندنرخي بودن ارز/ عدم تأثير بازرسي 
هــای دوره ای و غيــردوره ای ســازمانهای نظارتي/ ارتباط 
مستقيم اربابرجوع و كارمندان/ روابط خویشاوندی كاركنان 
با اربابرجوع/  محدودیت های تجــاری و واردات كاال/ یارانه 

های دولتي.
راهکارها: 

راهکارهای مؤثر در مبارزه با فســاد اداری با ترتيب اولویت: 
مردم ســاالری بيشــتر/ افزایش حقوق كاركنــان/ اجرای 
مجازاتهای شــدید در ارتباط با فساد اداری در بخش دولتي/ 
تورم كمتر و كنترل قيمتها/ اصــالح نظام مالياتي/ مقررات 
زدایي و آزادســازی اقتصادی بيشــتر/ تسریع در خصوصي 
سازی و عدم تصدي گری بخش دولتي/ اجرای مجازات های 
شــدید در ارتباط با فســاد اداری در بخش خصوصي/ ادامه 
سرمشق توسط رهبری و تعيين راهبردهای مناسب/ افزایش 
شفافيت در بودجه/ ایجاد مؤسسات مستقل بازدارنده فساد. با 
مطالعه روش های به كار گرفته شده توسط كشورهای موفق 
در امر مبارزه با فســاد اداری، به نکات یکساني كه موجبات 
موفقيت آنان را در این امر فراهم آورده مي رســيم كه بدین 

شرح است: 
الف( تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری، 

ب( معرفي یك سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم 
به منظور جلب مشاركت عمومي، 

ج( تفویض مسئوليت انجام اصالحات سازماني و اداری برای 
ساده سازی روش ها و رویه های انجام كار و كاستن از تمركز 
ســازماني و اقتصادی به منظور ایجاد الگویي یکسان به یك 

دستگاه معين، 
د( تقویت روابط با سازمانهای بين المللي و سایر كشورها.

نتيجه گيری: 
جامعه آماری این تحقيق متشکل از سه بخش اعضای هيئت 
علمي دانشگاهها، مدیران و كارشناسان سازمان های بازرسي 
كننــده و مدیران شــركت های دولتي اســت و برای جمع 
آوری اطالعات از پرسشــنامه اســتفاده شده اس. یافته های 
تحقيق شامل رتبه بندی متغيرهای مؤثر در بروز فساد اداری 
و همچنيــن رتبه بندی راهکارهای مؤثــر در مبارزه با آن به 
تفکيك، تهيه و ترسيم نگاره روش های اتخاذ شده در مبارزه 
با فساد اداری و نيز روش های مبارزه با آن با روش رگرسيون 
چندگانه گام به گام بوده است. همچنين مدل مبارزه با فساد 
اداری مبتنيبر راهبردهای مدیریتــي، فرهنگي، اقتصادی و 
سياسي- مدني ارائه شده اســت. مؤثرترین عامل بروز فساد 
اداری كه با استفاده از آزمون تحليل واریانس فریدمن حاصل 
شــد، وسعت دخالت دولت در امور اقتصادی است. مؤثرترین 
روش یا راهکار مقابله با فساد اداری كه با استفاده از آزمون یاد 
شده رتبه بندی شده مردمساالری بيشتر است. مراد از مردم 
ساالری بيشتر، حق سؤال كردن از مراجع قدرت و به عبارت 
دیگر پاسخگو بودن آنان در برابر جامعه مدني و مطبوعات آزاد 
و احزاب مســتقل و واقعي است. در تحليل این امر مي توان 
اینگونــه بيان كرد كه بدون توجه به رفع كمبودهای تاریخي 
جوامع در حال توسعه كه ناشي از حکمراني سنتي و ناكارآمد 
در طي اعصار طوالني بوده، مبارزه با فساد، چالشي سست و 
كم دوام خواهد بود. پرداختن به مقوالتي چون توسعه سياسي 
به مثابه ابزارهایي برای رسيدن به توسعه پایدار، ضروری مي 
نماید. موارد قابل ذكری كه از اهميت شایاني برخوردار است 
و مي تواند از جمله دستاوردهای شاخص این تحقيق قلمداد 
شود، انتخاب راهکار ایجاد مؤسسات مستقل بازدارنده فساد 
به عنــوان كم اثرترین روش مبارزه با فســاد اداری از جانب 
جامعه آماری مربوط است كه در اولویت آخر رتبه بندی مزبور 
قرار گرفته است. ایجاد دستگاه های نظارتي متعدد كه عمدتاً 
پس از پيروزی انقالب اسالمي تأسيس شده اند و گستردگي 
و پراكندگــي آنها از بُعد ســاختاری، تنوع وظایف و اهداف و 
نيز عدم تبادل اطالعات و عدم هماهنگي در سياست گذاری 
مشترک ميان آنها كه به دليل وابستگي هر یك به قوای سه 
گانه یا خارج از آن، كه ذاتي این دستگاه هاست، منجر به بروز 
بحران در امر نظارت شده كه قانون بازده نزولي ریکاردو را به 

اذهان متبادر مي سازد.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
اقتصاد هــر جامعه، محل ظهور و بروز همــه متغيرهای فعال و 
متاثــر از جهان بينی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سياســت و 
قوانين اداره شــوون مختلف آن اســت. امــور اقتصادی در واقع 
خروجی و دســتاورد پنهان و آشکار اســناد فرادست و ایده آل 
های هر ملت است كه از طریق سلسله مراتب اختيارات و قوانين 
به بدنه و كف جامعه و زندگی مردم می رســد. فســاد اداری و 
اقتصادی بيش از آنکه معلول فرآیندهای معيوب اقتصادی باشد 
تحت تاثير شــرایط سياســی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین 
علت فســاد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناكارآمد از 
طریق قانونگذاری سنتی و ناكارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه 
است كه زمينه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می كند. در 
شناسنامه تحقيق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، 
شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقيق قيد شده است و 
سپس علل و عوامل، پيامدها، راهکارها و نتيجه گيری هرتحقيق 
بصورت خالصه آمده اســت. »چالش قانون« پيشــاپيش از ارائه 
نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این 
نوشــتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری 

و اقتصادی می پردازد.

در كشــورهايي كه ساختار سیاسي آن بیشترين 
ســهم را در بــروز و شــیوع فســاد اداری ايفــا مــي 
كننــد، مطمئنــاً راه مبــارزه با فســاد در درجه اول 
از اصــاح نظــام سیاســي عبــور خواهــد كــرد. در 
جامعــه ای كه شــرايط اقتصادی به شــکل گیری 
و گســترش فســاد منجــر مي شــود طبیعتــاً بايد 
نسبت به راهکارهای معطوف به حل معضات 
اقتصــادی توجه بیشــتری نشــان داد و همچنین 
در خصــوص عرصه های فرهنگي و اجتماعي نیز 

وضعیت به همین منوال خواهد بود
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نقش جريان آزاد اطالعات در �پيشگيری اجتماعی از فساد


