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 سادپيشگيري و مبارزه با ف

 )مقاالت فارسي( . فراتحليل كيفي مطالعات فساد1

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده مديريتي

اما آنچه  ،توسعه با سطوحي از انواع مختلف فساد روبرو هستند درحالجوامع  خصوصبههمه جوامع 

نحوه مواجهه آنان با پديده فساد و اتخاذ ، سبب تمايز كشورها در فرآيند توسعه و پیشرفت است

ای است. برای بررسي نحوه مواجهه جمهوری اسالمي ايران با پديده های پیشگیرانه و مقابلهسیاست

های پیشگیری و مبارزه با فساد در دستور كار تحلیل سیاست با محور ييهاگزارشسلسله تهیه، فساد

تخاذ تدوين و ا، شناسيمسئلهپیشگیری و مبارزه با فساد ) دربارهتا چرخه سیاستگذاری  هقرار گرفت

ين در ا. صورت پذيرد، مطلوب نحوبه، ارزيابي و تحلیل سیاست(، سازی سیاستاجرا و پیاده، سیاست

 ،ذخیره دانايي كشور در موضوع فساد مورد بررسي قرار گیرد. بنابراين، ست در گام نخستانیاز ، راستا

حلیل شناسي برای تهای روشآموزهترين روش توصیه شده توسط كاربردی عنوانبهروش فراتحلیل كیفي 

 . شداتخاذ پژوهي و پیشینهمقاالت حوزه فساد  نتايج

دواژه فساد در مقاالت فارسي پايگاه مجالت تخصصي نور و پرتال جامع علوم جستجوی كلی براساس

ترويجي -علمي، پژوهشي-مقاله )اعم از علمي 305تعداد ، )بدون هیچ محدوديت رشته و سال(، انساني

. سپس مطالعه شدو ترجمه( دارای استانداردهای تدوين مقاله علمي و واجد شرايط بررسي شناسايي 

پیامدهای ، گیری فسادهای علمي در چهار بخش علل و عوامل شکلكز بر استخراج گزارهمقاالت با تمر

 گیری انجام پذيرفت.راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد و نتیجه، فساد

مقاله دارای بیشترين تعداد مقاله  66مقاله و رشته اقتصاد با تعداد  68رشته علوم سیاسي با تعداد 

ی بعدی قرار دارند. از منظر هاردهمديريت و حقوق نیز در ، های علوم اجتماعيچاپ شده بودند. رشته

مقاله دارای بیشترين تعداد چاپ  46با تعداد  1395سال ، ی مورد مطالعههاسالفراواني چاپ مقاالت در 

 24، 25، 28، 29با تعداد  ترتیببه 1391و  1394، 1393، 1390، 1392ی هاسالمقاالت بوده است. 

تعداد مقاالت ، . شايان ذكر استانددادهبیشترين تعداد چاپ مقاالت را به خود اختصاص ، مقاله 22 و

 سالاز درصد مقاالت  68بیش از ، ديگر عبارتبه. استمقاله  208، به بعد 1390 سالاز چاپ شده 

 .اندشدهبه بعد چاپ  1390

كه در ـ های علمي اوب و تکرار گزارهاتخاذ روش محاسبه تعداد تن، گرفتهانجام های طبق بررسي

نقدهايي كه به فرآيند تدوين و داوری مقاالت منتشر شده وارد  دلیلبه ـ روش فراتحلیل مرسوم است

ر . دشدهای تکراری و مشابه هم حذف دارای اعتبار علمي نبود. پس گزاره، پذير بودنامکان رغمبه، است
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ز مدل ش انِنظام كُ، بندی مفهوميی علمي هر دسته و ضرورت تقسیمهابا توجه به انبوه گزاره، گام بعدی

كه  های علميتمامي گزاره، روازاين. شدها انتخاب كاركردگرايان ساختاری )پارسونز( برای تفکیك گزاره

 در چهار، با توجه به كاركردهای آنان، پیامدها و راهکارها قرار داشتند، گانه علل و عواملهای سهدر دسته

های نظر به وسعت و دامنه گزاره، گرفتند. سپسحقوقي و فرهنگي قرار ، سیاسي، زيرنظام اقتصادی

دها هايي كه كاركرگزارهرو ازاين. انجام گرفتها انتخاب گويه، در راستای نیل به اهداف فراتحلیل، مطروحه

گزاره علمي  1657تعداد  . در نهايتشدندبندی دسته، تحت عنوان يك گويه، های مشابه داشتندو حوزه

 ی چهارگانه قرار گرفتند.هانظامهای مذكور و زيرفرد از مقاالت فارسي مطالعه شده در دستهمنحصر به

گويه  54گزاره علمي كه در  631از مجموع ، گيري فسادعلل و عوامل ايجاد و شکلدر قسمت 

ن ای بیشتريدار و فرهنگي اقتصادي، حقوقي، سياسيعلل و عوامل  ترتیببه، بندی شدنددسته

های علمي متناظر با هر دسته، درباره علل و عوامل ها و مقولههای علمي هستند كه در ادامه، گويهگزاره

 گیری فساد آورده شده است.ايجاد و شکل

فقدان اراده سیاسي برای مبارزه ، ساختار قدرت و انحصارات هاي علل و عوامل سياسي:گويه. 1

وضعیت احزاب و ، ضعف پاسخگويي، های سیاسيوضعیت آزادی، ت كارآمدی نهاد دولتوضعی، با فساد

و  هاه، رسانوضعیت ثبات سیاسي و مديريتي و فقدان امنیت شغلي، عوامل فراملي، های سیاسيرقابت

ضعف روحیه تعامل و ، ناكارآمدی و ساختار سازمان، زدگيسیاست، ضعف دمکراسي، جامعه مدني

رساني و نظام اطالع، وضعیت كارآمدی مديران، وضعیت فرهنگ و روابط سازماني، انيارتباطات سازم

 .ضعف نظام گزينش و استخدام، وضعیت نیروی انساني، دسترسي به اطالعات

 ،قوانین و مقررات شفافیت عدم، تعدد و تورم قوانین و مقررات هاي علل و عوامل حقوقي:گويه. 2

 وضعیت نهاد، سازگاری و كارآمدی قوانین و مقررات، وضعیت تناسب، راتأل قوانین و مقرخها و كاستي

 ،وضعیت برخورد و مبارزه، وضعیت اجرای قانون، انگاری و مشکالت قانونگذاریوضعیت جرم، قضايي

 ،كمبود آگاهي حقوقي، فقدان سیستم افشا و ضعف نظارت عمومي، ضعف سازوكار كنترل و نظارت

 وضعیت حقوقي سازمان.

دولتي بودن و ، وجود انحصارات، وضعیت كالن اقتصادی :هاي علل و عوامل اقتصاديگويه. 3

درآمدی  نابرابری، تبعیض، شفافیت عدم، های پرداختوضعیت معیشتي و نظام، غیررقابتي بودن اقتصاد

ي بانک، يی پولهاسیاستوضعیت ، قیمتگذاریوضعیت يارانه و نظام ، وضعیت مناقصات، و شکاف طبقاتي

ثباتي و بي ،تشکیالت مالیاتي، اقتصاد متکي به نفت و منابع طبیعي، و دولت رانتیر جويي، رانتو ارزی

، های اقتصادیمحدوديت، سازیوضعیت خصوصي، نشیني و مهاجرت به شهرهاحاشیه، نااطمیناني

 وضعیت مجوزها.

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

3 

دن قبح فساد و ضعف ش ريخته، ی ارزشي جامعههاويژگي هاي علل و عوامل فرهنگي:گويه. 4

یتي عوامل شخص، ای و چیرگي روابط بر ضوابطقبیله -رويکرد قومي، گراييرواج مادی، ی درونيهاكنترل

 ی عمومي و آموزش.هاآگاهيوضعیت ، های اجتماعيآسیب، رفتار مقامات عالي، و انگیزشي

گويه  21ر گزاره علمي كه د 263از مجموع ، اثرات و پيامدهاي ارتکاب فساددر قسمت 

ای بیشترين دار فرهنگي و حقوقي، سياسي، اقتصاديپیامدهای  ترتیببه، بندی شدنددسته

های علمي متناظر با هر دسته، درباره اثرات و ها و مقولههای علمي هستند كه در ادامه، گويهگزاره

 پیامدهای وقوع فساد آورده شده است.

اثر بر رشد و ، ها و تركیب مخارج دولتهزينه، مدهااثر بر درآ :هاي پيامدهاي اقتصاديگويه .1

بر  اثر، اثر بر بودجه و تخصیص، اثر بر عرضه و تقاضای كاالها و خدمات، گذاریاثر بر سرمايه، توسعه

 عدادها.اثر بر انحراف منابع و است، اثر بر فقر و عدالت توزيعي، اثر بر سود و زيان، وری و كیفیتبهره، كارآيي

، اثر بر ثبات سیاسي، اثر بر ساختار و مشروعیت نظام سیاسي اي پيامدهاي سياسي:هگويه .2

  .هاازمانساثر بر عملکرد ، و مطبوعات هارسانهاثر بر ، دولت كارآيياثر بر عملکرد و ، المللياثر بر حوزه بین

 ،ی اجتماعيهااثر بر متغیرها و ارزش، ات اخالقي و دينيتأثیر هاي پيامدهاي فرهنگي:گويه .3

  .های فردیاثر بر متغیرها و ارزش

اثر بر حقوق ، اثر بر جرائم و تخلفات، اثر بر قوانین و مقررات هاي پيامدهاي حقوقي:گويه .4

  .اجتماع و دولت

گويه  50گزاره علمي كه در  763از مجموع ، راهکارهاي پيشگيري و مبارزه با فساددر قسمت 

ای بیشترين دار اقتصادي و فرهنگي، سياسي، حقوقيهکارهای را ترتیببه، بندی شدنددسته

های علمي متناظر با هر دسته، درباره راهکارهای ها و مقولههای علمي هستند كه در ادامه، گويهگزاره

 پیشگیری و مبارزه با فساد آورده شده است.

ابهام قوانین و  و كاهش سازیشفاف، اصالح قوانین و مقررات هاي راهکارهاي حقوقي:گويه. 1

اد استقالل نه، راهبردهای كالن قضايي، الزامات قانونگذاری، تدوين و تنقیح قوانین و مقررات، مقررات

 ،و اداری قضاييهای ارتقای رسیدگي، يالمللبیناقدامات حقوقي ، ي و متولي مبارزه با فساديقضا

های ارتقای آگاهي، زداييمقررات، جرم پیشگیری از وقوع، برخورد و مجازات، انگاریها و جرممحدوديت

، ارتيی نظهادستگاهتوانمندسازی ، الزامات حقوقي افشا، و افشاكنندگان گزارشگرانمصونیت ، حقوقي

 های مردمي.نظارت یارتقا، های سازمانيتقويت نظارت

ه ئو ارايي افزايش پاسخگو، اصالحات ساختاری و توزيع قدرت هاي راهکارهاي سياسي:گويه. 2

، انونحاكمیت ق، ثبات سیاسي، سیاست خارجي فعال، زدايي و كاهش وابستگيسیاست، گزارش عملکرد

اصالح نظام انگیزشي ، ساالری و تقويت نهادهای مدنيمردم، هارسانهارتقای آزادی و جايگاه مطبوعات و 
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، اریاصالح ساختار اد، نيساالری و تقويت نیروی انساشايسته، ی مديريتيهانظامارتقا و طراحي ، سازمان

طراحي نظام ، های نوين و تحقق دولت الکترونیكبرداری از فناوریبهره، سازمانيدروناقدامات اجرايي 

 .ی علميهاپژوهشسنجش فساد و ، ارتقای نظام حسابرسي، هاارزيابي عملکرد و پیشنهاد

ای شفافیت و دسترسي به ارتق، راهکارهای ساختاری اقتصاد هاي راهکارهاي اقتصادي:گويه. 3

، ريزی و تخصیص منابعاصالح نظام بودجه، رفع انحصار و تبعیض و افزايش رقابت، اطالعات

بهبود نظام ، كاهش تصديگری دولت و تقويت بخش خصوصي، سازی و كاهش اندازه دولتخصوصي

ارزی  بانکي و، وليی پهاسیاستاجرای ، بهبود وضع معیشتي و رفاهي كاركنان، رفاهي و تأمین اجتماعي

 وكار.بهبود فضای كسب، ایاصالحات مالیاتي و يارانه، مناسب

های دروني در ارتقای كنترل، های دروني افرادتقويت كنترل هاي راهکارهاي فرهنگي:گويه. 4

 .هاآگاهيارتقای تبلیغات و ، آموزش، های دروني در سازمانكنترلارتقای ، اجتماع

ذا ل، عات فساد منجر به ارائه راهکار پیشگیری و مبارزه با فساد بوده استاز آنجا كه اكثر مطال

ام آنکه انج دلیلبه. ستزيادی با بخش راهکارها همپوشانيگیری دارای استخراج گزاره از بخش نتیجه

های تحلیل سیاست و نیل به نقشه راه پیشگیری و گزارشفراتحلیل حاضر در راستای اهداف سلسله

های فراتحلیل حاضر كه كاركردی ورای گیرینتیجه لذا، فساد در جمهوری اسالمي ايران استمبارزه با 

های و بررسي هاهای آتي و در تحلیل سیاستدر گزارش، راهکارها داشته باشدو  پیامدها، علل و عوامل

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. انتقادی ناظر بر مسئله فساد

قسمت  ـ كه درآيند تدوين و داوری مقاالت علمي در كشور وارد است فارغ از نقدهايي كه به فر

پژوهي جامع مطالعات فساد و فراتحلیل حاضر حاوی پیشینه ، ـ بندی گزارش ارائه شده استجمع

استفاده جامعه  برعالوهپیامدها و راهکارهاست كه ، های علل و عواملهای بسیار اساسي در حوزهيافته

های ا هدف استفاده حداكثری از ظرفیت علمي و پژوهشي كشور در تحلیل سیاستب، علمي و پژوهشي

 پیشگیری و مبارزه با فساد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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 مسئلهمقدمه و طرح 

به عادات تاريخي يك ملت يا آداب و رسوم  بعضاًدر توضیح و گاه توجیه فساد )مخصوصاً فساد دولتي( 

 اقتصادی و مسئله، از وجه تاريخي و فرهنگيمهمتر  اما بايد بدانیم كه ،شودمياد فرهنگي آن استن

های توسعه در سراسر جهان هستند بايد با ماندن تالش سیاسي بودن فساد است. كساني كه نگران ناكام

 ع. برای برخي از كشورهايي كه از منابمبارزه كنند فساد و ساختارهای دولتي ضعیف و خودكامه مسئله

د شاي مسئلهاصلي اين  ريشه، كي دارنداند ههای رشد نازل و درآمدهای سرانمندند و نرخطبیعي بهره

يي كه كاركرد ضعیفي دارند به اين هاحکومتنهادهای عمومي و خصوصي است. وجود  1كژكاركردی

چه  یین شود كه. بايد تعشودميای مؤثر استفاده نگونهمعناست كه از امکانات و قدرت و تسهیالت به

و  شوندميرا متحمل  ی آنهاهزينهآورند و چه كساني مي دستبهكساني مزايای اقدامات دولت را 

 فساد. اينجاست كه بايد گفت علم اقتصاد ابزار نیرومندی است برای تبیین پديده

ده ئه شها ارايافتگي كشورنظريات و راهکارهای بسیاری جهت تبیین موانع توسعه، از طرف ديگر

اهکار ر، در تالش بوده تا پس از تبیین دقیق )حتي با استفاده از ابزارهای كمي و آماری(هريك  است كه

نیافتگي جوامع ارائه كند. بررسي تاريخ اقتصادی جوامع رفت از مسیر توسعهو تجويز مناسبي جهت برون

  بوده است: معنادارمؤيد دو روند ، توسط داگالس نورث

 دانايي. ذخیره ناپذيرتروند برگش .1

 پذير عملکرد اقتصادی. روند برگشت .2

دانايي بشر )كه همواره در مسیر  ذخیره شوندمييعني عواملي و عناصری وجود دارند كه باعث 

ته نشوند. گرف كاربهی و تخصیص منابع گیرتصمیم فرآيند، ( در سیاستگذاریشودميتجمعي انباشته 

 2به دانش آشکار و دانش ضمني، ي بشر در ادبیات جديدِ متأثر از انقالب داناييداناي ذخیره عالوهبه

 به دانش ضمني تعلق دارد. بندی شده است كه در آن سهم عمدهتقسیم

جزو مسائل ، پديده فساد و جرم اقتصادی در جمهوری اسالمي ايران نیز همانند كشورهای ديگر

تفاوت ساختار نظام سیاسي و ارزشي ، مسئلها وجه قابل تأمل . اماست )حکمراني(كالن نظام تدبیر امور 

گیری و پیش فرآيندكننده رسد بايد تسهیلمي نظربهبودن بنیان نظام جمهوری اسالمي ايران است كه 

هن به ذ سؤالاين ، روازاينهای مسئله فساد افزوده است. بر پیچیدگيگويي اما ،مبارزه با فساد باشد

های ايهارزشي بودن پ رغمبهترتیبات نهادی حاكم بر نظام تدبیر امور كشور چیست كه  كه شودميمتبادر 

نظام پیشگیری و مبارزه با فساد در كشور از وضعیت ، حکومت و ابتنای قانون اساسي بر حاكمیت الهي

                                                 

1. Dysfunctional 

2. Learning By Doing 
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بارزه م تدقیق در وضعیت و عملکرد نظام تدبیر امور در مواجهه با فساد و، مناسبي برخوردار نیست؟ لذا

 .كندميها را تبیین عوامل و راهکار ،انبوهي از علل، با آن

در جمهوری  هاسازماننهادها و ، سیاستگذاران، ترين مسائل جامعه علمييکي از مهم، بنابراين

شناسايي پیامدهای آن و ارائه راهکارهای پیشگیری و ، شناخت علل و عوامل پديده فساد، اسالمي ايران

، شناسيمسئلهپیشگیری و مبارزه با فساد ) درخصوص 1سیاستگذاری چرخه وده است تامبارزه با آن ب

 جامان، مطلوب نحوبه، ارزيابي و تحلیل سیاست(، سازی سیاستاجرا و پیاده، تدوين و اتخاذ سیاست

 ها و مقاالت علميكتاب، ابزار بررسي علميمهمترين ، آنکه در جامعه علمي و پژوهشي دلیلبهپذيرد. 

زه در آن حوپژوهشي -مطالعات علمي ،مسئلهناخت دقیق جهت ش شودميمعموالً تالش ، هستندمنتشره 

 ضااجرا و ق، حقوقي و فرهنگي و همچنین ناظر بر كاركردهای تقنین، سیاسي، در چهار نظام اقتصادیرا 

 سئلهممثابه يك هب، فساد مسئلهفساد نیز از اين قاعده مستثنا نیست.  مسئلهمورد مداقه قرار دهند. 

های چهاز دري، های مختلف علوم انساني داردوابستگي بسیاری كه به حوزه دلیلبه، اقتصادی و سیاسي

فساد را از زوايای مختلف مورد  مسئلهتبیین ، مختلف به آن نگريسته شده است. اين امر از يك طرف

ادی تعداد زي، روازاين. افزايدميفساد  همسئلهای خود بر پیچیدگي، ديگر ازسویاما  ،دهدميبررسي قرار 

و ادبیات متفاوت نگاشته  مسئلهطرح ، های مختلف وجود دارد كه گاه با روشاز مطالعات فساد در رشته

 اند.شده

برای تجمیع و تحلیل ، شناسي و روش تحقیق علوم انسانيهای روشآموزه براساساز آنجا كه 

در  ،شودميروش فراتحلیل پیشنهاد ، پژوهي(هن)پیشی فساد لهمسئی مقاالت علمي با موضوع هاداده

از يك  در صدد هستیم روش و سال تدوين مقاله و بدون هیچ محدوديتي از منظر رشته، مطالعه حاضر

توان در نهايت تا بشود فراتحلیل استفاده  هایيافتهبندی بندی و مدل تحلیلي تلفیقي برای طبقهطبقه

 فت:به اهداف ذيل دست يا

 پژوهي مقاالت فساد.ترين مطالعه پیشینهم نمودن كاملفراه .1

 های پژوهشگران علوم مختلف به مسئله فساد.شناخت دقیق مسئله فساد با تکیه بر نگرش .2

 سازی مطالعات و تحقیقات آتي.پژوهشگران در راستای غني هایيافتهآوری اطالعات و تسهیل جمع .3

روزترين دستاوردهای علمي مثابه بهشمندان علوم انساني بهقاالت انديرجوع به م تسهیل امکان .4

 درباره فساد.

ناسي شآسیب، يابيريشه، علمي هایيافتهتجمیع  منظوربهها ها و راهکارپیامد، بندی عللطبقه .5

 های سیاستي برای نظام تدبیر امور.و استخراج توصیه

                                                 

1. Policy cycle 
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فراهم كردن بستر و امکان  منظوردستیابي به ذخیره دانايي كشور در حوزه فساد به .6

 پژوهي ضدفساد در كشور.سیاست

با  ،های پیشگیری و مبارزه با فساد استگزارشكه گام نخست از سلسلهحاضر بنابراين گزارش 

به معرفي روش فراتحلیل و تبیین روش  اولدر بخش ستیابي به ذخیره دانايي در حوزه فساد، دكاركرد 

منابع و نحوه انتخاب مقاالت در بخش دوم تشريح ، مقوالت اساسي ،مطالعه خواهد پرداخت. موضوعات

ي فراتحلیل كیفي مطالعات فساد خواهد بود كمّ هایيافتهحاوی تحلیل آماری و ، خواهد شد. بخش سوم

ها و پیامد، بندی عللطبقه براساسهای مستخرج از مقاالت مطالعه شده ها و گويهگزاره، و در نهايت

تشريح و ، حجم باالی شرح مقاالت دلیلبهاست كه  ذكرشايان . شودميش چهارم ارائه راهکارها در بخ

 1.شودميتقديم  شده در پیوستتفصیل مقاالت مطالعه

 

 شناسي فراتحليلروش اول ـبخش 

ايج ي برای تلفیق نتروش كمّ، درواقعنامند و ها ميفراتحلیل را هنر تركیب تحقیقات و تحلیل تحلیل

برای ارزيابي اثربخشي عمل آزمايشي است )ايگر و آنها  هایيافتهات مستقل و مشابه و تركیب تحقیق

 هاپژوهشهای علوم انساني با حجم رو به رشدی از (. آنچه مسلم است در اكثر حوزه2001، همکاران

ق تحقی وضوع و مقايسه نتايجی مرتبط با مهاپژوهشذكر ، مواجه هستیم كه روال مرسوم در تحقیقات

 آنکه ذهني هستند به اين ازجملهدارند هايي پژوهي موضوع كاستيهاست. روندهای سنتي پیشینهبا آن

ی انجام شده را مورد بررسي قرار هاپژوهش، های ذهني خودبه مالکتوجه معنا كه هر پژوهشگری با 

، ور)دالاند ناتوان شودميدست شدن نتايج يي كه موجب يكهاويژگيديگر در انتخاب  ازسویو  دهدمي

حول موضوعي را  هاپژوهشتمامي  توانميتر چطور (. اما پرسش اينجاست كه در يك افق گسترده1392

موضوع  درخصوصهدف تجمیع مطالعات و ارائه بینشي جامع ، كرد؟ در اين مسئله بندیجمعخاص 

 مورد بررسي است. 

های الشهمه ت سازیيکپارچهه به تکمیل و تركیب و تلفیق كردن نتايج حاصل از تحقیقات گذشت

نجر به م تواندمي. يك تحقیق منفرد هرگز نكندمياند كمك گرفتهانجام تحقیقاتي كه در يك زمینه 

 یهاپژوهشتنها باعث ايجاد ارتباط بین ي كه مرور بر تحقیقات گذشته نهدرحالتجمع دانش شود. 

تلفیق و سازماندهي منطقي مطالعات متعدد و ازی، سبلکه باعث مجتمع، شودميگذشته و آينده 

كه در يك زمینه خاص انجام شده است. اين كار نتايج تحقیقات گذشته را به شکلي  شودميای پراكنده

                                                 

ند نگارش، داوری، ویراستاری، چاپ و انتشار مقاالت در مجالت علمی و پژوهشی کشور وارد رغم نقدهایی که به فرآیبه .1

کردن امکانات تحقیقاتی  به جهت فراهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراناست، الزم است تقدیر و تشکر ویژه از 
 لحاظ تسهیلپایگاهی کارآمد و توانمند )بهاندازی برای راه پایگاه مجالت تخصصی نوررایگان برای پژوهشگران و همچنین 

 دسترسی به مقاالت و نشریات علمی( داشته باشیم.
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ها را اعتمادی، بيوضعیت فعلي دانش در يك عرصه خاصكردن روشن  باسازد كه به يکديگر مربوط مي

 كندميتحقیق بیشتری نیاز دارند مشخص و به توسعه تئوری كمك را كه به هايي رفع كرده و عرصه

 (.1393، باقری و همکاران)اديب حاج

است. اصطالح فراتحلیل  1رويکرد فراتحلیل، گفتهگرفته شده برای هدف پیش كاربهی هاروشيکي از 

ت بین تفاوكردن برده شد. وی برای مشخص  كاربه 1976در سال  2نخستین بار توسط جین گالس

 .كندميو فراتحلیل اشاره  4تحلیل ثانويه 3،ها به سه نوع تحلیل شامل تحلیل اولیهفراتحلیل و ساير تحلیل

ل تحلیل ثانويه تحلی، ی خام در يك مطالعه تحقیقاتي استهادادهتحلیل اولیه همان تحلیل مقدماتي 

(. گالس فراتحلیل را 1390، رانهاست )فراهاني و همکاتحلیل تحلیل، و فراتحلیل 5ستهادادهمجدد 

هاست. يعني تحلیل آماری مجموعه بزرگي از تحلیل تحلیل درواقعفراتحلیل : »كندميگونه تعريف اين

جدی  جايگزين دتوانمي روازاين. شودميها انجام نتايج مطالعات منفرد كه با هدف يکپارچه ساختن يافته

های الش ما برای درک پیشینههايي كه معرف تاشد. بحثهای روايتي و روابط علّي مطالعات ببحث

 (1392، )هومن .«افزون پژوهشي استروز

سي بلکه روشي برای رفع يا برر، فراتحلیل تنها مرور يا نقد و تلفیق ساده تحقیقات ديگر نیست

ز دانش ه احداكثر استفاد منظوربه، های رو به رشد و آشنايي بیشتر با آنچه تاكنون دانسته شدهچالش

 (1393، و همکاران باقریحاج)اديب  .هدايت اعمال و توسعه نظريه است، موجود در هر رشته علمي

 

 ي فراتحليلهاويژگي

 شمرد:زير بر صورتبه توانميی فراتحلیل را هاويژگيبرخي از 

در حقیقت ، يي نیست كه با آن بتوان چیزی را اثبات كردهاروشفراتحلیل شامل روش يا  -

  .بلکه تدبیری برای نیل به اهداف تخصصي پژوهشگر است ،تحلیل هدف نیستفرا

. هدف شودميداوری نی مورد بازنگری پیشهاپژوهشدر فراتحلیل درباره كیفیت پژوهش يا  -

ك دست آوردن يبه منظوربهآنها  مقايسه مطالعات از لحاظ نتايج حاصل و تركیب نتايج، فراتحلیلگر

  .ه واقعیت استبرداشت كلي و مقرون ب

                                                 

1. Meta Analysis 

2. Glass 

3. Primary Analysis 

4. Secondary Analysis 

 ،اندت اللی تحقی  که در زاارشات بللی سسسهه شدهسؤاالبر دارد: الف( پاسخ به . تحلیل ثانویه سه هدف را در5

های ت بللی تحقی . (( استساده از دادهسؤاالتر و پیشرفته آماری برای پاسخگویی به بهتر، دبی های ( استساده از روشب
 .ت جدیدسؤاالها و بللی برای پاسخگویی به فرضیه
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، هاادهدزيرا بر تركیب و ادغام اجزا مثل ، فراتحلیل در حقیقت يك نوع تركیب است نه يك تحلیل -

ي كه درحال، شودميتکوين يك چیز )كل( جديد اطالق  منظوربهها و غیره تئوری، مفاهیم، اطالعات

  .گیردتحلیل اغلب تجزيه يا خرد كردن كل برای مطالعه اجزای آن را دربر مي

انگاره  برمبتنييك بازنگری پیشینه پژوهشي در نظر گرفت كه  عنوانبه توانميفراتحلیل را  -

 (1392، )هومن .تراكمي دانش است

شده موجود گران هر حوزه را از محدوده دانش انباشتهپژوهش تواندميكاربرد صحیح فراتحلیل  -

ها و زوايای ناشناخته ابعاد شناخته شده و زمینه ،نقاط قوت و ضعف كارهای انجام شده، درباره هر موضوع

 دادن كاری و هدرتر آگاه سازد و مانع تکرار اشتباهات گذشتگان و دوبارهی مناسبهاروشها و و بینش

 شود.آنها  وقت و انرژی

تا مشخص شود  گیردميمند قرار مورد مرور نظام، ادبیات موضوع از منابع مکتوب، در فراتحلیل -

 اثر يك متغیر روی متغیر ديگر چقدر است.، تحقیقات گذشته مبنایبركه 

 شناختيارزيابي روش ،: نخستگیردمياز دو ناحیه صورت  عمدتاًتوجه به مطالعات فراتحلیل  -

مطالعات موردی و مقطعي و  هایيافتهفراتحلیل ، تحقیقات با هدف ارتقای سطح مطالعات آتي و دوم

نتايج مطالعات ، ن و تحلیل كلي اطالعات يك حوزه تحقیقات. اگرچهتدوي، آوریطولي با هدف جمع

شود چه بر تعداد مطالعات موردی در يك حوزه افزوده اما هر، پذير به كل جامعه نیستندموردی تعمیم

. شودميپذيری چنین نتايجي نیز فراهم تدريج زمینه تعمیمبه، كندهمديگر را تأيید آنها  و نتايج

(Carr:2002) 

 خي از نکاتي كه در بردارنده ضرورت فراتحلیل هستند عبارتند از:بر

 ، هانیاز به تلخیص همراه با تركیب آنتحقیقات و  فزآيندهحجم زياد و  .1

 ، آنهاتعارضات يا تناقضاتي در نتايج تحقیقات و ضرورت حل ، هاوجود ناسازگاری .2

 ، دارهای پژوهشي مسئلهتشخیص حوزه .3

 (1389 ،)ايزانلو و حبیبي .اندتي كه محققان گذشته به آن نپرداختههای تحقیقاتشخیص حوزه .4

 

 امتيازات فراتحليل

 :كندميعنوان  ترتیب بدينگالس برخي امتیازات فراتحلیل را در مقايسه با روش بازنگری سنتي 

 .كندميی عیني برای يافتن مطالعات استفاده هاروشروش فراتحلیل در هنگام مرور پیشینه از  -

ی مرتبط با يك زمینه خاص را پیدا كرده هاپژوهشبايد تمام  كندميققي كه با روش فراتحلیل مرور مح

ارد كه به مطالعات هماهنگ با را در نظر بگیرد و به همین دلیل احتمال كمي وجود دآنها  و

 دهد.های خود بیشتر اهمیت داوریپیش

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

10 

گر لیل. يك فراتحكندميكمّي توصیف شبهفراتحلیل خصوصیات مطالعات را با اصطالحات كمّي و  -

های آماری را استخراج ها و نتايج آزمونانحراف استاندارد، هامیانگین، هنگام مراجعه به نتايج تحقیقات

  .ی خام راهادادهنه  كندمي

 .كندميهای طوالني برخي موضوعات پژوهشي را خیلي خوب خالصه فراتحلیل پیشینه -

ه و در نتیج كندميهای موجود بین پیشینه موضوعات پژوهشي را بیان روش فراتحلیل شکاف -

فراتحلیل برای  درواقعبهتر است چه چیزی باشد.  ،ی بعدیهاپژوهشكه زمینه  كندميمحقق را متوجه 

 .ازه به بحث و تفحص بیشتر نیاز داريماندهايم و تا چازه موضوع را شناختهاندهتا چ كندميما روشن 

 (1392 ،)دالور

مزيت  .شودميقابل توجهي بیشتر  طوربه، امکان اعتماد به نتايج، هادادهبا تحلیل حجم زيادی از  -

ی مختلف و استخراج نتايج جديد و منسجم و حذف آنچه هاپژوهشتركیب نتايج ، اساسي اين روش

 است.، شودميگیری در نتايج نهايي ءموجب سو

 

 ويکرد فراتحليلوارد بر ر هايها و انتقادمحدوديت

 عدم توان بهها مي. در مورد محدوديتاستنیز  هاييها و انتقادالبته روش فراتحلیل دارای محدوديت

دو مورد از ، اين برعالوه. كردها و فقدان يك روش واحد برای فراتحلیل اشاره استقالل بین مطالعه

 روش فراتحلیل عبارتند از:  درخصوصعمده مطرح شده  هایانتقاد

 ها با هم تفاوتگیری و تعريف متغیری اندازههاروشو مقايسه مطالعاتي كه از لحاظ  آوریجمعبا  -

ها و مانند اين است كه سیب درواقعمنطقي و منسجم دست يافت. ، توان به نتايج يکساننمي، دارند

معنادار  اندتوميتركیب ن ها را با هم مقايسه و تركیب كرده باشیم و بنابراين نتايج حاصل از اينپرتقال

 .باشد

كیفیت متفاوت تحقیقات مورد بررسي است ، كه به فراتحلیل وارد شده است هايياز ديگر انتقاد -

تركیب نتايج حاصل از  دلیلبه. در اين صورت شودميوزن يکساني داده آنها  كه در فراتحلیل به همه

فراهاني ) .قابل تفسیر خواهند بودغیرنتايج ؛ مطالعات ضعیف و قوی بدون توجه به كیفیت آن مطالعات

 (1390، و همکاران

 درخصوص ،مثالبرای  .به شیوه مناسبي پاسخ گفته شده است، شايان ذكر است كه به دو انتقاد فوق

اند كه در اين روش با آن ( در دفاع از شیوه فراتحلیل استدالل كرده1981گالس و همکاران )، انتقاد اول

گذاری پرتقال كد عنوانبهها را سیب و پرتقال عنوانبهها را اما سیب، گیردها انجام مييسهگونه مقاكه اين

، )شکركن .شودميمطرح  هاپژوهشكدگذاری كیفیت و منبع ، مورد دوم نیز درخصوص .كنندميو ارائه 

1377) 
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 هاي اساسي در انجام فراتحليلگام

مثال  عنوانبهاما  ،واحدی برای انجام فراتحلیل وجود نداردهیچ روش ، شدتر مطرح كه پیش طورنهما

 داند:شامل موارد زير مي، ( مراحل فراتحلیل را پس از مشخص شدن حوزه مورد بررسي1392دالور )

 ،هاپژوهششناسايي منابع و ارزشیابي نتايج  .1

 ،با يکديگرآنها  ی انتخاب شده و مقايسههاپژوهشتركیب نتايج  .2

 .كاهش خطا منظوربهفراتحلیل  ارزشیابي نتايج .3

درگیر نبودن مطالعات حوزه فساد با جزئیات  دلیلبهو  شوندميعمومي مطرح  طوربهمراحل فوق 

كه انتخاب روش فراتحلیل برای نیل به يك  شودميكنیم. مالحظه نظر ميصرفآنها  از بسط، اين مراحل

 دی و راهگشا باشد.بسیار كاربر تواندميپديده فساد  درخصوصتصوير جامع 

 

 انتخاب مقاالت و موضوعات اساسي فرآيند ـ بخش دوم

ها لپژوهي و تحلیل تحلیترين روش برای پیشینهبهینه، با توجه به اهداف مطالعه، شدكه اشاره  طورنهما

 لروش فراتحلیل است. وجه افتراق اصلي اين مطالعه با ساير مطالعات فراتحلی، در مورد مطالعات فساد

 ها وراهکار، پیامدها، روش فراتحلیل كیفي برای بررسي مقوالت علل و عوامل ذاتخا، های ديگردر حوزه

 براساسمرسوم است ، در روش فراتحلیل كهدر صورتي، های مطروحه در مقاالت بوده استگیرینتیجه

. لذا با توجه به شودهای علمي در متغیر اصلي )فساد( محاسبه اندازه اثر گزاره، يفراتحلیل كمّ

و هستند گزاره  1600های استخراج شده كه بالغ بر ناپذيری برآورد اندازه اثر برای تمامي گزارهامکان

 ،های فسادتدوين و داوری برخي مقاالت و كدگذاری گزاره فرآيندهمچنین وارد بودن نقدهای جدی به 

 ها جايگزينگزارهروشمند  دی تفصیلي وبنطبقه، باال بردن دامنه شمول و جامعیت مطالعه منظوربه

 شرح ذيل است:انتخاب مقاالت به فرآيند، . بنابراينشدبرآورد اندازه اثر 

  ا در ي «فساد»در بین مقاالتي انجام گرفته است كه واژه ، تحقیق نظرموردجستجو برای مقاالت

 ذكر شده باشد.آنها  عنوان يا در واژگان كلیدی

 های فارسي انجام گرفته است.فارسي و ترجمه جستجو در میان مقاالت 

  ها )كه با ستون شاخه در جدول آورده شده است( انجام رشته تماميجستجو برای مقاالت در

 اِعمال نشده است.، رشته مطالعات يا حوزه تخصصي مجله علمي درخصوصگرفته و هیچ محدوديتي 

  بازه زماني اِعمال  درخصوصمحدوديتي انجام شده و هیچ  هاسالجستجو برای مقاالت در تمام

 پايان مدت زمان اعمال شده بوده است.، 1396ماه است كه پايان آبان شايان ذكرنشده است. 

  شامل مقاالت ترجمه شده نیز بوده ، ترويجي-پژوهشي و علمي-علمي برعالوهجستجوی مقاالت

 است.
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 3.انجام گرفته است 2نسانيو پرتال جامع علوم ا 1جستجو در پايگاه مجالت تخصصي نور 

 مقاالتي، های علمي و برخورداری از يك استاندارد و معیار پژوهشياعتبار گزارهارتقای  منظوربه 

مقاالتي  ،بیان ديگراند. بهمورد بررسي قرار نگرفته اندكه دارای اسلوب تعريف شده مقاالت علمي نبوده

 ایتا حدودی با مقاالت روزنامه، اند و از نظر ساختارخذ بودهآمنابع و م، گیرینتیجه، كه فاقد چکیده

ي( پژوهش-)در قیاس با مقاالت علمي آنهابرداری علمي از بهره عدم كثرت و دلیلبه، اندداشتهمشابهت 

 اند.از حیطه بررسي حذف شده

 هشاخه مقال، در جدول خالصه مطالعات )پیوست(، ایرشتهتنیدگي موضوعات میاندرهم دلیلبه 

 عنوانبهمحتوای مقاله(.  برمبنایای كه مقاله در آن به چاپ رسیده درج شده است )نه مجله برمبنای

پژوهشي مربوط به شاخه علوم سیاسي به  ممکن است يك مقاله با محتوای اقتصادی در مجله، مثال

 دی شده است.بندر اين صورت اين مقاله در گروه مقاالت شاخه علوم سیاسي دسته، چاپ رسیده باشد

از  ،پژوهشي در راستای رعايت استانداردهای انتشار مقاالتـ  تحريريه مجالت علمي هیئت، مضافاً اينکه

 ورزند.امتناع مي، كرد اصلي مجله هستندكار بهانتشار مقاالتي كه با محتوايي متفاوت نسبت 

  و  هادادهبازه زماني ، وشنوع ر، اندی كمّي استفاده كردههاروشدر مورد تمامي مقاالتي كه از

، اندردهكی اقتصادسنجي استفاده هامدلدر مورد مقاالتي كه از ، اين برعالوه. اندشدهمختصات نمونه ذكر 

 ،اندپرسشنامه استفاده كرده برمبتنيی هاروشمقاالتي كه از  درخصوصاما  4.نوع مدل ذكر شده است

 ،و نیز جلوگیری از تکرار مکرراتآنها  اخته شده بودنی استنتاج و شنهاروشمشابهت باالی  دلیلبه

 نظر شدهی استنتاج آماری در عمده موارد صرفهاروشاستفاده محقق از پرسشنامه قید و از بیان  صرفاً

 ست.ا شدهآن روش ذكر ، داشته تأكیداست. البته در مقاالتي كه نويسنده بر استفاده از روش خاصي 

 قرار »« و در بین عالئم  ايتالیك صورتبهگیری مقاالت كه هشده در نتیج های قیدقسمت

 است. شدهتسهیل فهم نتايج و توسط نگارنده فراتحلیل اضافه  منظوربه، اندگرفته

  رعايت استاندارد نقل قول و ذكر منبع  عدم تدوين و نگارش مقاالت در كشور و فرآيندبا توجه به

ند. اها در بسیاری از مقاالت تکرار شدهكه برخي از گزاره شودميبه وضوح مشاهده ، های علميبرای گزاره

ها و پرهیز از تکرار در نگارش خالصه مقاالت لذا اين نکته قابل تأمل است كه امکان ذكر منبع برای گزاره

 میسور نبود.

ده عدد بو 567، تعداد كل مقاالت با خصوصیات ذكر شده در پايگاه مجالت تخصصي نور، بنابراين

در اين تحقیق آنها  عدد از 277تعداد ، كه پس از حذف مقاالت نامرتبط و خارج از محدوده اين مطالعه

                                                 

1. Noormags.ir 

2. Ensani.ir 

جستجو شده و فیلترهای ذکر کلی  طوربهفساد  دلیل عدم امکان اِعمال فیلتر جستجو در پرتال جامع علوم انسانی، واژه. به3

 جستجو در پایگاه مجالت تخصصی نور اِعمال شده است. درخصوصخصوص جستجوی مقاالت، لرفاً شده در

اند، عنوان کاربردی و برای مابقی مقاالت عنوان سنجی استساده کردههاي ابتصاددر ستون روش، برای مقاالتی که از مدل .4

 است. تولیسی در( شده
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مورد بررسي قرار گرفته است. همچنین تعداد كل مقاالت جستجو شده با واژه فساد در پرتال جامع علوم 

نور و نیز حذف عدد بوده كه پس از حذف مقاالت مشترک با پايگاه مجالت تخصصي  302، انساني

در اين تحقیق مورد بررسي قرار گرفته آنها  عدد از 30تعداد ، مقاالت نامرتبط و خارج از محدوده مطالعه

تعداد مقاالت شماره ، ه رديف مقاالت در جدول خالصه مطالعاتشمار بهبا توجه ، است شايان ذكراست. 

دلیل اين امر آن است كه رديف  .اردد 30و  277عدد است كه اختالف دو واحدی با جمع  305خورده 

اين  اند. بهعیناً تکرار شده، سفانه در انتشارأشامل دو مقاله است كه مت، جدول خالصه مطالعات 99و  74

 ترتیب دو مقاله دارای شماره رديف جداگانه در جدول نیستند.

 

 ارهاها و راهکپيامد، بندي عللها و طبقههاي آماري يافتهبررسي ـ بخش سوم

 آماري هاييافته

فراواني مقاالت با توجه به سال چاپ مقاله ، نخستین يافته از تحلیل وضعیت مطالعات فساد عنوانبه

مقاله  46و به تعداد  1395شده در سال منتشر بیشترين مقاالت  شودميكه مالحظه  طورنهمااست. 

بسیاری از مقاالت منتشر شده قبل از سال ، گرفتهانجام های است كه با توجه به بررسي ذكرشايان است. 

تفاوت ماهوی در مفهوم فساد )تمركز بر فساد اخالقي(  دلیلبهقبل از انقالب اسالمي(  خصوصبه) 1368

، اسيمالي و سی، اداری، مورد بررسي قرار نگرفتند. لذا شروع انتشار مقاله با مفهوم انواع فساد اقتصادی

 بوده است. 1368سال 

 

 ي مختلفهاسال. فراواني چاپ مقاالت در 1جدول 

 تعداد مقاله چاپ شده سال تعداد مقاله چاپ شده سال تعداد مقاله چاپ شده سال

1368 1 1381 1389 

1369 1 1382 1390 

1374 1 1383 1391 

1375 2 1384 1392 

1377 3 1385 1393 

1378 2 1386 1394 

1379 1 1387 1395 

1380 3 1388 1396 
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ي مختلفهاسال. تعداد مقاالت چاپ شده در 1نمودار 

 
 

 ،های دانشگاهي در مجالت علميوضعیت چاپ مقاالت رشته درخصوصگفته بر توضیح پیشبنا

ت. ه اسگرفت انجامهای دانشگاهي با توجه به شاخه مجله علمي رشته براساستحلیل وضعیت مقاالت 

پژوهشي شاخه علوم سیاسي چاپ شده  -مقاله با محتوای فساد اداری در مجله علمياگر  ،مثال عنوانبه

ت بیشترين مقاال شودميكه مشاهده  طورنهمامقاله جزو شاخه علوم سیاسي قرار گرفته است. اين ، است

 در شاخه علوم سیاسي و سپس در شاخه اقتصاد چاپ شده است. 

 

 مقاله 305از مجموع آنها  هاي مقاالت چاپ شده و درصدخه. شا2جدول 

 درصد تعداد مقاله شاخه درصد تعداد مقاله شاخه

 6/1 5 اخالق علوم سیاسي

 اقتصاد

 ساير

 0/1 3 فلسفه و كالم

 7/0 2 فقه و اصول علوم اجتماعي

 7/0 2 هازبانادبیات و  مديريت

 7/0 2 تاريخ حقوق

 3/0 1 علوم قرآن و حديث حسابداری

 3/0 1 مذاهب و عرفان، اديان ایرشتهمیان

 3/0 1 علوم تربیتي 6 بدنيتربیت

 

 

 

 

 

1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396
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مقاله 305علمي از مجموع  شاخه براساس. وضعيت تعداد مقاالت چاپ شده 2نمودار 

 
 

 هاارهبندي اصلي و موضوعي گزدسته

ها و پیامد، های علمي )معطوف به تبیین عللانبوهي از گزاره، مقاله و مطالعه فساد 305بررسي تعداد 

 ازمهمتر  رسدمي نظر بهبرداری و استخراج توصیه سیاستي فراهم كرده است. راهکارها( را برای بهره

 كهزماني خصوصبه .هاستلیلها و تحلیل تحبندی گزارهنحوه و چگونگي طبقه، مقاله 305مطالعه 

 يکي از اهداف مطالعه فراتحلیل باشد.، های سیاستي از درون مقاالت علمياستخراج راهکارها و توصیه

كه  شدميگاه مشاهده ، شده از مقاالت های علمي استخراجبا توجه به تعداد بسیار باالی گزاره

در بررسي و ، گزاره علمي است. لذا 20قاله دارای پیامد و راهکار مبارزه با فساد يك م، ی عواملهابخش

. البته در شد گزاره علمي مجزا احصا 1600بالغ بر  1های تکراریپس از حذف گزاره، هاتجمیع گزاره

گزاره ، كه در بخش علل و عوامل صورتبدين. شدميای )نه تکرار( مشاهده گزاره همپوشاني، مواردی

 ،اما برخي از مقاالت، شدهای تکراری آن حذف ياد تکرار شده بود كه گزارهبسیار ز، خالً قوانین و مقررات

توان آن را به خالً قوانین و مقررات در يك موضوع خاص پرداخته بودند )همانند فرار مالیاتي( كه نمي

پیامد يا ، بیش از يك علت، در يك گزاره، برخي از مقاالت، اين موضوع برعالوهتکرار در نظر گرفت. 

رفع خالً قانوني و تناسب جرم با مجازات و افزايش »، مثال عنوانبهبرای فساد ارائه كرده بودند. را اهکار ر

ه سبه ، های مجزااستخراج گزاره منظوربهيك راهکار بیان كرده بودند كه  عنوانبهرا  «ضمانت اجرايي

                                                 

ها دهی مقاالت، زاارهکه در مقاالت مجاا، بدون رعایت استاندارد ارجاع و رفرنس شدميدر بسیاری از موارد، مشاهده  .1

 اند.عیناً تکرار شده

علوم سياسي اقتصاد علوم اجتماعي مديريت حقوق

حسابداري ميان رشته اي ساير تربيت بدني اخالق
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ساد ف درخصوصهای علمي ز گزارهفراتحلیل حاضر با انبوهي ا، . در نتیجهشداشاره تفکیك مورد مقوله 

وز های برزمینه، گیری فسادكه در قالب عناوين زير تبیین شده بودند: علل و عوامل شکلشد مواجه 

های اولويت، اقتضائات مبارزه با فساد، پیامدهای وقوع فساد، فسادآثار ، بسترهای ارتکاب فساد، فساد

 راهبردهای مقابله با فساد. و راهکارهای پیشگیری از فساد، مبارزه با فساد

های علمي مطالعات بسیاری از گزاره، های مرسوم مقاالت و ادبیات علميبندیهدست بهبا توجه 

 1600. سپس تعداد شوندميي شامل نوعبهها را نیز و ساير دسته قرار گرفتهفساد در سه دسته اصلي 

 گانه قرار داده شد.بندی سهگزاره در دسته

 

 هاي آنانبندي مرسوم مطالعات فساد و تعداد گزارهضعيت دسته. و1شکل 

 
 

اين فرضيه كه مطالعات فساد به ، هاي استخراج شده از مقاالتتعداد گزاره براساس

. البته ارزيابي كیفیت شودميرد ، پردازند و ناظر بر ارائه راهکار نيستندها و علل نميريشه

 .شودميدر ادامه تبیین  آنهاپذير بودن اجرای راهکارها و امکان

دی بننحوه دسته، آنچه از اهمیت ويژه برخوردار است، گرفتانجام ها بندی اصلي گزارهحال كه دسته

گزاره در باب راهکار مبارزه با  700تبیین ، ديگر عبارتبهها )ذيل دسته اصلي( است. موضوعي گزاره

ست؟ پذير ااين تعداد راهکار از نظر علمي معتبر و امکان سازد كه آيارا به ذهن متبادر مي سؤالفساد اين 

با مطالعه و ، ؟ بنابراينشودمينهای مطروحه احساس آيا فقدان معیار مشخصي برای ارزيابي گزارهو 

هستند و به استانداردسازی  همپوشانيدارای  آنهاكه بسیاری از شد اين نتیجه حاصل ، هامداقه در گزاره

 بندی موضوعي در دستور كار قرار گرفت.دسته ،نیاز دارند. لذا

 

ل
ي فراتحلي

صل
ت ا

ي و طبقا
دسته بند

گزاره650حدود : علل و عوامل شکل گیری فساد

گزاره 250حدود : آثار و پیامدهای وقوع فساد

گزاره750حدود : راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد
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 هابندي موضوعي گزارهدسته

را  بندی متعددیی دستههامدلها و بندیای تقسیمرشتهشناسي مطالعات میانادبیات اقتصادی و روش

 انجامهای دارای نقاط قوت و ضعف و البته كاركردی خاص است. بررسيهريك  دهند كهپیشنهاد مي

 :كنندميهای مطالعات فساد توصیه بندی موضوعي گزارههای زير را برای دستهبندیبقهط ،گرفته

 .است ارائه كرده 1«ويلیامسون»چهار سطح تحلیل اجتماعي كه  .1

ی ذيل نظام اجتماعي كه توسط هانظامنظام كنش در نظريه كاركردگرايان ساختاری و زير .2

 است. شده تئوريزه  «پارسونز»

بخش ، ی محليهادولت، )حکمراني خوب( كه شامل چهار بخش دولت مركزی مدل تدبیر امور .3

 .استخصوصي و نهادهای مدني 

و  سیستماتیك، سیاسي، مالي، اداری، تعاريف و انواع فسادها: اقتصادی براساسبندی تقسیم .4

 يافته.سازمان

 اسالمي ايران.گانه جمهوری و قوای سه هاسازمان، هارسالت نهاد براساسبندی موضوعي طبقه .5

 ارزيابي سیاستي. فرآيندی عمومي و سیاستگذاری هاچرخمدل  .6

 .شدميمیان و بلندمدت ، ها ناظر بر مدت زمان كه شامل كوتاهبندی موضوعي گزارهتقسیم .7

 های طرف تقاضا.های طرف عرضه و گزارهها از منظر گزارهبندی دوگانه گزارهتقسیم .8

بندی فوق )كه برخي با توجه به ی تقسیمهامدلاز بین ، عه حاضردر نهايت با توجه به اهداف مطال

های نظام كنش و مدل كاركردگرايان آموزه، پذير نبود(برای اين مطالعه امکان، محتوای اكثريت مقاالت

حقوقي و فرهنگي( مؤثرترين و ، سیاسي، ساختاری )تشکیل نظام اجتماعي از چهار زيرنظام اقتصادی

 .ودشميكه در ادامه به اختصار ارائه شد نیل به اهداف( انتخاب  فرآيند برمبتني) ترين مدلكاربردی

 

 )تالکوت پارسونز( هانظام هنظريه عمومي كنش يا نظري

 رسونز معتقد استپاعمومیت. ضرورت و ، سه اصل است: وحدت بر متکينظريه كاركردگرايي ساختاری 

ز( در نظر پارسون كنش بنیادی)از رفتار  غیر كنش است. كنش، پردازانی نظريههانظريهكه محور تمام 

ای های فعالیتي عديدهبه محیط، يمراتبسلسله صورتبهنظام كُنِش را ، پارسونز در يك قالب كلي .است

 كه عبارتند از: كندميبندی تقسیم

 

 

                                                 

 در رشته ابتصاد.  2009برنده جایاه نوبل سال  .1
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 ام كنش از منظر كاركردگرايان ساختاري. نظ2شکل 

 
 

شرايط و ، تراز سطوح پايینهريك  كهنخست آن :انداين سطوح از نظر وی به دو شیوه تركیب شده

سطوح زيرين خود را در ، كه سطوح باالتر. دوم اينكندميانرژی مورد نیاز را برای سطوح باالتر فراهم 

 تحت نظارت دارد. ، مراتبسلسلهاين 

های را از نهادهای ديگر و ساختآنها  يي هستند كههاويژگيی پايا دارای هانظامز نظر پارسونز ا

 عبارتند از:  هاويژگي. اين كندميناپايدار متمايز 

 حفظ توازن دارند.  مکانیسم نظم خودكار و هانظام .1

 يا پويای سامانمند باشند. ايستا توانندميبنا به شرايطي  هانظام .2

 گذارند.مي تأثیراجزا به همديگر وابستگي متقابل دارند و بر همديگر ، هانظام در درون .3

 .كنندميشان را حفظ مرزهای محیط هانظام .4

 .ستهانظامضروری برای حفظ توازن  فرآينددو ، تخصیص و در عین حال يکپارچگي .5

گرايش به دگرگوني  گرايش به حفظ خود دارند. روابط اجزا با هم و با كل را حفظ كرده و هانظام .6

 (134، )ريتزر .كنندميحد امکان مهار  را تا

به شکل موفقي چهار كاركرد  بايديي را ايجاد و حفظ كند هاويژگيكه چنین نظامي برای اين هر

 (AGILساختاری داشته باشد كه عبارتند از: )

 باشد و بتواند هر نظامي بايد توان سازگاری با شرايط متغیر محیطي را داشته 1:توان تطبيق .1

 نیازهای جامعه و كنشگران را برآورده سازد.، در تعامل با محیط

روشني تعیین كند و امکانات جامعه را به نظامي بايد بتواند اهداف خود هر 2:دستيابي به هدف .2

 گیرد. كاربهرا برای تحقق اين اهداف كنشگران  و

                                                 

1. Adaptation  

2. Goal attaining 

1 واقعيت غايي•

2 نظام فرهنگي•

3 نظـــام  اجتمـاعــي•

4 نظام شخصيتي•

5 ارگانيسم رفتاري•

6 محيط ارگانيک و جسماني•
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درون نظام را تنظیم كرده و از  نظامي بايد روابط میان اجزا و نهادهای هر 1:يکپارچگي .3

 .كندجلوگیری آنها  خودمحوری و رفتارهای مخرب

 برای تحرکرا ها ها و انگیزشگرفته از نقش هر نظامي بايد بتواند الگوی شکل 2:حفظ الگو .4

 اجزا و افراد حفظ كند و تمام اجزا را با ساخت كلي نظام همراه سازد.

كم داند كه در موقعیتي كه دستاز كنشگران فردی مي ایپارسونز نظام اجتماعي را مجموعه

به ارضای  حسب گرايشگران برديگر كنش متقابل دارند. اين كنشای فیزيکي يا محیطي دارد با يکجنبه

 هواسطهبحسب و هايشان و همچنین با همديگر برشان با موقعیتو رابطه شوندميحد مطلوب برانگیخته 

. نظام اجتماعي نیز بايد چهار شودميرهنگي و نمادهای مشترک مشخص شده ف يك نظام ساختاربندی

كاركرد ساختاری فوق را داشته باشد تا بتواند نظم پايدار و توازن خود را حفظ كند. دقت در ساختار اين 

 نظام نشانگر وجود اين كاركردهای اساسي ساختاری است:

 و برآوردن نیازهای مادی.كاركرد تطبیق نظام با محیط  عنوانبه اقتصادينظام  .1

 كاركرد تعريف و دستیابي هدف از طريق بسیج كنشگران و منابع. عنوانبه سياسينظام  .2

د سازكاركرد يکپارچگي كه عناصر سازنده جامعه را هماهنگ مي عنوانبهو عرفي  حقوقينظام  .3

 .كندميرا تنظیم آنها  و روابط میان

و باورهای مشترک را تعريف  هاارزشحفظ الگو كه  كاركرد عنوانبه اعتقادي و فرهنگينظام  .4

 .كندميو حفظ 

هاد ن، نهاد است. نهاد اقتصادآنها  لذا تجلي بیروني ،چون خودشان ماهیت انتزاعي دارند هانظاماين 

 تربیت. انواده و تعلیم وی و نهاد خقانونگذارنهاد حقوقي و ، سیاست

 خود ويژگي هنوبارگانیسم نیز به یكه نظام اجتماعي يك ارگانیسم است و اجزابا توجه به اين

 بنابراين .يابندميهركدام از اين كاركردهای ساختاری در قالب يك نظام تبلور ، مند دارندارگانیکي و نظام

سو زيرنظام اجتماعي محسوب نگي كه از يكحقوقي و فره، سیاسي، ی اقتصادیهانظاماز هريك 

 ،ديگر خود نیز بايد اوصاف يك نظام را داشته باشند و چهار كاركرد ساختاری مذكور ازسوی ،شوندمي

ي كاركرد يکپارچگي بايد در داخل نظام عبارتبهنیز وجود داشته باشد.  هانظامبايستي در داخل اين 

تحت عنوان حقوق اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.  تواندمينیز  اقتصادی نیز ايجاد شود كه اين كاركرد

ت در سطح نظام اجتماعي داراسرا بار كاركرد حفظ يکپارچگي و تنظیم روابط بنابراين نظام حقوقي يك

قوق ح عنوانبهسیاست و فرهنگ ، ی ديگر مانند اقتصادهانظامهمین كاركرد را در داخل زير، بار همو يك

نظام  ،سیاسي و حقوق فرهنگي خواهد داشت. بنابراين از رويکرد كاركردگرايي ساختاری حقوق، اقتصادی

                                                 

1. Integration  

2. Latency 
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ارز با نظام اقتصادی قابل شناسايي است كه به تنظیم روابط نظام يك نهاد هم عنوانبهحقوقي هم 

ر يك د و مانند قوانین مرتبط با برنامه و بودجه يا محاسبات عمومي، پردازدمي هانظاماقتصادی با ساير 

ام نظ یها و اجزاابزاری در داخل نظام اقتصادی برای تنظیم روابط میان نهاد عنوانبهتر نیز سطح پايین

 (146، )ريتزر .مانند حقوق رقابت و حقوق تجارت، شودميشناسايي آنها  اقتصادی و حفظ يکپارچگي

گوني اجتماعي را از مسیر های تکاملي پارسونز مهم است اين كه وی تکامل و دگرچه در انديشهآن

 فرآيندكه در اين  كندميداند و استدالل قابل تحقق مي (نظام اقتصادی)پذيری جامعه تطبیق فرآيند

نظام حقوقي و نظام ارزشي جامعه در حفظ الگو و يکپارچگي اجتماع دچار مشکل خواهد ، بیش از همه

 شد.

ز فراتحلیل مقاالت فساد را در چهار زيرنظام ها و راهکارهای استخراج شده اپیامد، بنابراين علل

تي ها و استخراج توصیه سیاستجمیع راهکار، آنهاتبیین وجوه افتراق با تا كرد بندی خواهیم مذكور دسته

 .شودبهینه میسور  صورتبه

 

 ي چهارگانه نظام اجتماعيهانظام. زير3شکل 

 
 

 دشوميتوصیه ، ي از مطالعات فراتحلیلدر برخ، شناسيهای روشآموزه براساس است شايان ذكر

 ،های احصا شده ذيل طبقات اصليگیری در دستور كار قرار گیرد. با اين وصف كه گزارهكه روش تناوب

با توجه به نقدهايي كه به نگارش برخي از مقاالت . شودبندی دسته، تعداد تکرار در مقاالت براساس

 عدم، پژوهشي-اسلوب نگارش مقاله علمي رعايت دقيق روش و عدم ازجملهوارد است )

گيري در روش تناوب، هاي ناقص برخي مقاالت(مسئلهرعايت استاندارد ارجاع مطالب و طرح 

ر دزيرا  از اعتبار علمي بااليي برخوردار نخواهد بود.، پذير بودنامکان رغمبه، مطالعه حاضر

ز برخي مقاالت و كتب اخذ كرده و تمركز مقاله بخش علل و عوامل ايجاد فساد را ا، بسیاری از مقاالت

رعايت استانداردهای  عدم، وضوحبه، در قسمت راهکار برخي مقاالت هرچنداند. را بر راهکار گذاشته

 .شودميپژوهشي مشاهده -نگارش مقاالت علمي

نظام اجتماعي

نظام فرهنگي نظام حقوقي نظام سیاسي نظام اقتصادی

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

21 

 حقوقي و فرهنگي باعث، سیاسي، ها تحت عنوان چهار نظام اقتصادیبندی موضوعي گزارهدسته

ي يابای كه ناظر بر علتهر گزاره، مثال عنوانبه. شدها كاهش پیچیدگي و وسعت بیش از اندازه گزاره

و در يك طبقه موضوعي )دارای مفاهیمي از يك جنس و يك شد  احصا، فساد در نظام اقتصادی بود

ما كماكان تعداد . ابندی شدنددستهها نیز به همین منوال و دسته هانظام. ساير گرفتكاركرد( قرار 

. شودميتر احساس بندی جزئيتعداد قابل توجهي است و ضرورت دسته، های علمي ذيل هر زيرنظامگزاره

در دستور كار  هاانتخاب گويهروش ، شناسيهای روشمطابق با آموزه، تربندی جزئيدسته منظوربه

، ای و مفهوميها از حیث قرابت حوزهگزاره 1،با توجه به اهداف گزارش، قرار گرفت. با اين توضیح كه

ای كه در هر گزاره، در بخش راهکارها و ذيل نظام حقوقي، مثال عنوانبهتحت يك گويه قرار داده شد. 

ل های ذيگزاره، روازاين. گرفتدر گويه تناسب جرم با مجازات قرار ، بودارتباط با تناسب جرم با مجازات 

تصادی نظام اق، مثال عنوانبه، شدند. لذابندی هدستتر جزئي صورتبهها هدر گوي، الذكرچهار زيرنظام فوق

 گويه است. 12دارای ، ذيل دسته راهکارها

های موجود در هر گزاره براساسگر و شده توسط فراتحلیل های تبییناست كه گويهشايان ذكر 

و د شتر انتخاب ای با مفهوم جامعهانتخاب گويه از بین گزاره، ديگر عبارتبهاست. انجام گرفته دسته 

ها و گر در گويهتالش شده هیچ دخل و تصرفي توسط فراتحلیل، بندی اصليهای دستهفرآيندهمانند 

 ها صورت نگیرد.گزاره

  

                                                 

شناسی یابی، آسیبهای علمی، ریشهمنظور تجمیع یافتهها بهها و راهکارعوامل، پیامدبندی ین هدف: طلقهخصوص ا. به1

 های سیاستی برای نظام تدبیر امور.و استخرا( تولیه
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 هاها و گويهتبيين گزاره ـ بخش چهارم

 گيري فساد. علل و عوامل ايجاد و شکل3جدول 

 علل و عوامل اقتصادي 

ورم يافتگي و رشد اقتصادی/ تكاهش رشد اقتصادی/ بیکاری/ سطح پايین توسعه اقتصادي:وضعيت كالن 

ت/ كاهش زايي دولهای اشتغالافسارگسیخته/ ركود اقتصادی/ رشد شتابان بیکاری/ ناكارآمدی سیاست و برنامه

ه رطبیعي بین عرضغی طوربهيي كه هاسیاستهای كار خالي/ قدرت خريد مردم/ بیکاری پنهان يا وجود ساعت

های گذشته و به های مادی و فکری از كشور در طول دهه/ خروج سرمايهكنندميو تقاضا شکاف ايجاد 

ها به كشور جهت رونق اقتصادی/ هزينه های بازگشت اين سرمايهتمهید زمینهعدم فراموشي سپردن آن و

 .تصاد كشورهانسبي )پايین( فساد/ جهاني شدن/ روند شتابان جهاني شدن اق

 

گستردگي اندازه دولت در اقتصاد/ دخالت  دولتي بودن و غيررقابتي بودن اقتصاد:، وجود انحصارات

مخصوصاً در چگونگي توزيع ثروت/ وسعت دامنه ، ی دولتهافعالیتمستقیم دولت در اقتصاد/ چگونگي 

ی اقتصادی/ میزان دخالت و هافعالیتهای دولت در تصدی امور/ افزايش میزان مداخالت دولت در دخالت

ی اقتصادی بخش دولتي/ هافعالیتسازی مناسب و اصولي و واگذاری خصوصي عدم نقش دولت در اقتصاد/

ی اقتصادی در بخش دولتي/ ضعف بخش خصوصي/ هافعالیتده دولتي/ تمركز عمده ی زيانهاشركتوجود 

اقتصادی/  یهافعالیتفرهنگي/ انحصار دولت بر ، سيسیا، های اقتصادیسیطره و مالکیت دولت بر تمامي عرصه

ی بزرگ و انحصارگر/ میزان مداخله دولت در ارائه كاال و خدمات/ وجود درآمد برونزای بسیار برای هادولت

توزيع/ وجود انحصارات در  و دولت/ محدوديت در آزادسازی اقتصادی و رقابتي نبودن بازار در عرصه تولید

 ،بودن بازار در عرصه تولید رقابتيغیر نفوذ/ وجود انحصارات جديد وی ذیهاگروهفراد و ااز دستان تعدادی 

ستردگي گ/ وجود انحصارات دولتي و غیردولتي/ سطح پايین رقابت اقتصادی/ انحصارطلبي/ قیمتگذاریتوزيع و 

/ ی دولتيهادستگاه / وضعیت بودجهوابسته به دولت يای دولتي هاسازمانها و دولت و پرشمار بودن بنگاه

شدن  توزيع/ بزرگ جایبههای عمومي صندوقمتمركز شدن ی/ گذارسرمايههای مخارج دولت برای پروژه

 .هرچه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان و زيرزمیني/ رقابت باندهای اقتصادی با دولت

 

تجاری/ ، دمات دولتيمحدوديت درآمد/ دستمزدهای پايین در خ ي پرداخت:هانظاموضعيت معيشتي و 

بودن حقوق  برخورداری از پرداخت و منافع )پاداش( نامناسب/ نارسايي در نظام حقوق و دستمزد/ پايین

ب تناس عدم كارگزاران و جامعه/، كاركنان/ حقوق غیرمکفي كاركنان/ مشکالت و مسائل معیشتي كاركنان

كاهش حقوق و دستمزد و فشار اقتصادی ناشي از م/ توربودن دستمزد در برابر  پايینبا درآمد آنان/  هاهزينه

 بودنپايین درآمد كاركنان بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي/  بودنپايین / ضعف نظام پرداخت/ تورم

، گمركات ،پلیس ويژهبهی مختلف هابخشحقوق كاركنان دولت در  بودنپايین دستمزد در برابر تورم و گراني/ 

مؤسسه استاندارد ، زيستمحیط ، منابع طبیعي، شهرداری، ان وصول مالیات و عوارضمأمور، دستگاه قضايي

ی مديريت منابع انساني/ تنگناهای اقتصادی حاكم بر زندگي هانظامو.../ ناكارآمدی نظام پرداخت و ساير 

مورد ی در گیرتصمیمفايده/  -حق كاركنان/ رويکرد هزينه موقعبه پرداخت عدم كاركنان بخش عمومي/

ها(/ چندشغله بودن كاركنان/ شغل نامناسب/ ها )شغل/ شرايط محیط كار/ ممنوع بودن برخي كارهاهزينه

 .های تولیدی و بازرگاني در بخش خصوصيكار بهاندازه آزادی كارمندان برای پرداختن 
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 عدم عملکرد شفاف/ی دولتي به ارائه هاشركتها و نهاد، هادستگاه، هاسازمانملزم نبودن  عدم شفافيت:

های حسابرسي انجام عدم /هاردههمراه حسابرسي مالي در سي مديريتي و حسابرسي عملیاتي بهانجام حسابر

در تخصیص منابع و نظام  شفافیت عدم بندی/در نظام بودجه شفافیت عدم ها/و نیرو هاردهمنظم و متوالي در 

مناقصات/  و هاقدان عملکرد شفاف در برگزاری مزايدهريزی/ شفافیت پايین نظام اقتصادی/ فبودجه

 .مخفیانه صورتبهی گیرتصمیم

 

یض عدالتي/ تبعها در جامعه/ بيفقر/ توزيع ناعادالنه درآمد نابرابري درآمدي و شکاف طبقاتي:، تبعيض

 ناشي از خرجودخل تناسبعدم  در پرداخت حق كاركنان/ وجود اختالف و نابرابری طبقاتي شديد در جامعه/

و بین كاركنان  در سازمان هااقتصادی/ تنگدستي و شکاف طبقاتي/ توزيع نامتناسب درآمد عدالت عدم

لي/ های شغعادالنه فرصتغیر آمیز/ توزيعی صنعتي تبعیضهاسیاستدولتي و غیردولتي/ وجود های بخش

 .اجتماعي تأمینناكارآمدی نظام  اجتماعي/ تأمینفقدان نظام 

 

انعقاد / ت كوچكالت متوسط به معامالتبديل معامها/ جويانه مناقصهساختار رانت ت مناقصات:وضعي

رعايت دقیق مقررات  عدم (/رتبه)حیت الحقوقي فاقد ص انعقاد قرارداد با افراد حقیقي و/ قراردادهای صوری

زيابي اقصه برای دسترسي و ارشرايط من شفاف نبودن اسناد و /انتخاب پیمانکاران برگزاری مناقصه و فرآينددر 

منع مداخله كاركنان در  رعايت عدم /های قانوني و كافي و خسارت از پیمانکاراناخذ تضمین عدم /دقیق

 ارزيابي درست و عدم /حقوقي بدون وجود و تخصیص اعتبار انعقاد قرارداد با افراد حقیقي و /ت دولتيالمعام

 سازیمناسب جهت شفاف نهادی ترتیبات ايجاد /هاو پروژه هاطرح كارشناسي از میزان اعتبار مورد نیاز

 .قرساني دقیو اطالع از طريق مستندسازی مناقصات

 

/ پرداخت يارانه و هاقیمتكنترل  های دولتي/های صنعتي/ يارانهيارانه: قيمتگذاريوضعيت يارانه و نظام 

ها و خدمات در ی دوگانه برای برخي كاالها/ تهیه كاالهاقیمتمواد اولیه/ وجود ، زمین، ارائه تسهیالت بانکي

ها ضه كاال/ عرهاقیمتنامناسب مناقصات/ كنترل دستوری  قیمتگذاریتر از قیمت بازار/ نظام پايینيي هاقیمت

  .ای يا كمتر از قیمت بازاريارانه صورتبهو خدمات 

 

غیر بودن نرخ بهره و پیروی نکردن نرخ بهره ثابت نبودن و مت بانکي و ارزي:، ي پوليهاسياستوضعيت 

ه های چندگاناز يك منطق اقتصادی و شرايط بازار/ وجود اختالف زياد بین نرخ سود بانکي و نرخ تورم/ نرخ

نرخي بودن ارز كه غیرعادالنه و غیرشفاف/ چند صورتبههای ارزی و اعتبارات دولت ارزی/ تخصیص سهمیه

 های/ وجود ارز سوبسیددار/ وضعیت نظارت بر برداشتشودميهای خاص در اليهباعث ايجاد رانت و فساد 

ت ها و مؤسسايافته بانكاطالعي مردم از امتیازات و تسهیالت اختصاصهای بانکي/ بيقانوني از حسابغیر

عادی پول  ورطبهپولي و در جريان قرار داشتن افراد خاص و دارای ارتباط و نفوذ/ اشخاص خاصي از مأموران 

 .ها با كامپیوتر مركزی يا بخش خاصي كنترل و مديريت شودجای آنکه پرداختبه، كنندمينقد را اداره 

 

 /ی گوناگون زمینه فساد اداری را فراهم كندهاراهاز  تواندمياقتصاد رانتیر كه  و دولت رانتير: جوييرانت

های ملي و منابع قدرت و ثروت/ واگذاری اغلب پروژه / آفرينشی رانتیرهادولتتوانمندی اقتصادی و مالي 

  .ای به پیمانکاران خاص اعم از بخش خصوصي و دولتيمنطقه
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گاز/  ای و تغذيه اقتصاد از نفت ووجود ساختار بیمار نفتي و يارانه اقتصاد متکي به نفت و منابع طبيعي:

 های بادآورده ناشي از صادرات منابع فراوان طبیعي/ ذخاير منابع طبیعي مانند نفت/ فراواني منابع طبیعي/ پول

كردن  / پنهانكنندميمالیات وضع  هاشركتتشکیالت مالیاتي: افراد ايمن از مالیات كه برای هموطنان خود و 

اطالعات مربوط به مالیات و عوارض خارجیان/ نابساماني تشکیالت مالیاتي/ فرار مالیاتي/ وضع مالیات و عوارض 

 .مؤدی و مسئوالن مالیاتي ارتباط مستمر گمرک/

 

ثباتي در ثباتي اقتصادی/ بيشغلي/ بي اطمینان به آينده بیم از افزايش تورم و عدم ثباتي و نااطميناني:بي

تصادی های اقو برنامه هاسیاستبودن  / سیال و متغیرثباتي اوضاع اقتصادیگراني و بي ها/و برنامه هاسیاست

 .بیني نشده/ حوادث غیرمترقبه و موارد پیشهادولتتغییر  براساسوم آن و تغییر مدا

 

ها و یان و ساكنان شهرهای كوچك به شهرئمهاجرت شتابان روستا نشيني و مهاجرت به شهرها:حاشيه

 نشیني در شهرها/ افزايشها جهت يافتن شغل و درآمد بهتر/ گسترش و رشد روزافزون پديده حاشیهشهركالن

 .شینيشهرن

 

سازی/ فروش / خصوصيدرستي انجام نگیردبه كهدر صورتيسازی خصوصي: سازيوضعيت خصوصي

 های اقتصادی واگذارها و بنگاهاستفاده بهینه از سرمايه عدم سازی/ی تحت مالکیت دولت و خصوصيهادارايي

 .شده

 

بندی واردات/ وضعیت خاص كشور های تجاری و واردات كاال/ سهمیهمحدوديت هاي اقتصادي:محدوديت

  .ی بازسازیهاسالی جنگ و هاسالدر 

 

ها/ كار شهرداریها و پايانگواهي، هاپرداخت وام، بودن مدت زمان صدور مجوزها طوالني وضعيت مجوزها:

  .نیاز به مجوز دولتي برای انجام امور بازرگاني و تجاری

 علل و عوامل سياسي  

انحصار قدرت/ دسترسي به اطالعات رانتي/ ساختار قدرت در كشور/ چگونگي  ارات:ساختار قدرت و انحص

، اقتصادی، نفوذ اعم از سیاسيی ذیهاگروهتوزيع قدرت سیاسي/ تراكم و تمركز اختیارات/ دخالت و حضور 

ای ی اداری برهافعالیتاز آن/ انحصار  استفادهسوءايدئولوژيکي و.../ اعطای اختیارات بیش از حد/ قدرت زياد و 

/ نبود موازنه قدرت میان نظام بالفعلِ كنترل قدرت و اختیار زياد مديرانی خاص/ نحوه تقسیم قدرت/ هاگروه

دولتي و نظام بالقوه نظارت مردمي/ ماهیت ساختار سیاسي كشور/ اقتدار بوروكراتیك/ تقسیم و توزيع قدرت 

جانبه/ فقدان توانايي مجريان ی قدرت از مصونیت همههاگروهطولي و متمركز/ برخورداری بعضي از  صورتبه

سائل متقابل م تأثیراز قدرت/ میزان  استفادهسوءقانون در برخورد با مفاسد اقتصادیِ بعضي از عناصر قدرت/ 

 .ی اقتصادیهافعالیتو رفتارهای سیاسي و 

 

ن زه با فساد اداری/ فساد سیاستمدارانبود اراده سیاسي برای مبار فقدان اراده سياسي براي مبارزه با فساد:

ر نظام های سیاسي دبندی/ فساد مديران بلندپايه/ جناحفساد مديران بلندپايه /سفیدهافساد يقه رتبه/عالي

 ./ باندبازی/ امنیت ناشي از فضای آلوده به فسادهانديشيامصلحت شدن كارمند به مسائل جناحي/ اداری/ وارد
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ی ناكارآمد فقدان يا هادولتمشخصات  ازجملهی ناكارآمد )هادولتوجود  دولت: وضعيت كارآمدي نهاد

صاحبان  استفادهسوءآن مواردی همچون انحصار قدرت و  دنبالبهضعف نظم و انضباط اجتماعي است كه 

تي/ لی/ تصمیمات دوساالرديواندارد(/ كیفیت كار نظام  دنبالبهپاسخگويي در نظام حکومتي را  عدم و قدرت

 .رفتار مسئوالن/ اشکاالت ساختاری در پیکره دولت/ ضعف عوامل ساختاری/ ضعف نهادهای رسمي

 

آزادی مطبوعات/ ناديده  عدم نقد قدرت/ ويژهبههای سیاسي میزان آزادی هاي سياسي:وضعيت آزادي

 .های سیاسيها و نبود آزادیوجود برخي محدوديت گرفتن آزادی بیان و مطبوعات/

 

ی نظام هافعالیتدر  پاسخگوييعدم  ی پاسخگويي/ فقدان پاسخگويي/هاسیستمضعف  ف پاسخگويي:ضع

ش كم و ناكافي بخ پاسخگوييشفاف برخي از مسئوالن/  پاسخگوييعدم  و پاسخگويي/رساني اداری/ اطالع

 .دولتي

 

ي يافتگزان توسعهی سیاسي و میهاگروهوضعیت فعالیت احزاب و  هاي سياسي:وضعيت احزاب و رقابت

 .مالي احزاب تأمین/ مبارزات انتخاباتي و سیاسي پرهزينه/ وضعیت آنها

 

عوامل فراملي و ظرفیت فساد در منطقه/ رفتار دوگانه كشورهای پیشرفته در سیاست خارجي  عوامل فراملي:

در داخل  دمکراسيدادن به خودكامگي در كشورهای جهان سوم و همت گماشتن برای پیشرفت و  )میدان

 .كشورشان(

 

مديريت  وضعیت نامناسب بودن امنیت شغلي/ وضعيت ثبات سياسي و مديريتي و فقدان امنيت شغلي:

تشکیالت  اصوليغیر ثبات مديريتي/ تغییرات سريع و عدم )ثبات مديريت( از نظر تغییرات و تحوالت سیاسي/

گزار/ ی مناقصههاسازمانمديريتي در  ثباتيكارفرمايي/ كوتاه بودن مدت مديريت مديران دولتي/ بي

ای نامطمئن )از منظر / فقدان ثبات سیاسي/ وجود آيندههای گسترده در سطح مديران و كاركناندگرگوني

  .هادولتجا شدن جابههای مختلف/ میزان ثبات سیاسي/ اقشار مختلف جامعه(/ تحوالت سريع در عرصه

 

های كند برای اصالحات جامعه مدني/ ضعف جامعه ضعیف/ گامخدمات مدني  و جامعه مدني: هارسانه

اني رسهای اطالعپايگاه وجود عدم /هارسانهمدني/ مطبوعات و جنبش دانشجويي ضعیف/ مستقل و آزاد نبودن 

  .مستقل

 

دهندگان نسبت به مسائل سیاسي آگاهي رأی عدم ناكارآمد/ دمکراسي/ دمکراسيفقدان  :دمکراسيضعف 

  .ی فشارهاگروه/ وجود روابط متقابلرسمي/ غیر یهاگروهاً در انتخابات ملي و سراسری/ مخصوص

 

بودن  اجتماعي/ سیاسي -های سیاسينظام/ اختالف بین مسئوالن و شخصیتزدگي سیاست زدگي:سياست

  .سازیبرگزاری مناقصات/ جوسازی و غوغا فرآيند
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های موجود در اد بخش دولتي/ نبود سیستم كارآمد/ كاستيبوروكراسي ح ناكارآمدي و ساختار سازمان:

های ضعیف و تشريفات وسیع اداری/ پیچیدگي غیرضروری ی سازماني/ پیچیدگي سیستم/ نگرشهاسیستم

ب حجیم و نامتناس، كارآمدغیر های پیچیده و چنداليه امور اداری/ تشکیالت و ساختار اداریفرآيندتشريفات/ 

/ وجود و نیازهای جامعه امروزی هاواقعیتی اداری با هادستگاهو  هاسازمانناهمخواني  با اهداف و وظايف/

های شدن روند كارها/ میزان كاغذبازی و فرصت نظام بوروكراتیك عريض و طويل و در نتیجه طوالني و پیچیده

دن اطالعات مورد نیاز كر اندازی در اجرای امور اداری/ ترجیح اهداف گروهي به اهداف سازمان/ پنهانسنگ

 تناسبعدم  مثل، ی سازماني/ امور ساختاری و سازمانيهافعالیتمديريت/ مختل بودن  وسیلهبهكاركنان 

ی سازمان/ كم بودن تفويض اختیار/ محول شدن هافعالیتمالي و اعتباری با اهداف و ، امکانات پرسنلي

نفوذ در داخل و خارج سازمان/ ی ذیهاگروهر نقل و انتقاالت به مديران ارشد/ فشا، مسئولیت اخراج

/ گستردگي هاسیاستعدی/ ابهام در بُچند جایبهعدی بُمحوری/ رويکرد تكجای برنامهمحوری بهپروژه

ی هاشاخص/ مديريت اجرايي و هادستگاهنبودن خدمات ارائه شده توسط  زمانمنداختیارات كارگزاران/ 

مشاركت  وجود عدم خالقیت در سازمان/ وجود عدم های اداری/ود در رويهنامناسب/ ابهامات موجپذير سنجش

های مختلف نظام از اختیارات شکلي/ پیچیدگي كارهای اداری/ حالت استفادهسوء ی/گیرتصمیمدر 

 .بوروكراتیك

 

ی هادستگاهضعف سیستم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با  ضعف روحيه تعامل و ارتباطات سازماني:

ی مربوطه/ ضعف ارتباطات هاردهاجرايي و قضايي/ نبود تعامل كافي و كارآمد در برقراری تعامل بین ، اداری

 .ارتباطات خاص/ ضعف ارتباطاتكمبود تعامل و تماس مردم با مقامات/  سازماني/

 

رهنگ ضعف ف/ آنها روابط سرد بین كاركنان و تضاد بسیار باال در بین وضعيت فرهنگ و روابط سازماني:

كاهش سطح وجدان كاری و  /سازمانيدرونفرهنگ وفاداری  / وجودسازماني در میان مديران و كارمندان

 عدم /فرهنگ سازماني ضعیف و تغییرناپذيری شايسته/ هانظامتعهد سازماني/ فقدان  عدم /انضباط اجتماعي

ويق يق و تنبیه در ادارات/ نبود سیستم تشی انگیزشي و تشوهانظام/ فقدان ی تشويقي مناسبهاسیستم وجود

دلبستگي كاركنان و مديران به سازمان و اهداف  عدم ای/ فقدان فرهنگ سازماني قوی/و تنبیه/ اقتصاد هديه

ی ديگر/ هاسازمانخود در آن سازمان يا  مرتبههمآن/ مقايسه موقعیت شغلي كاركنان سازمان با كاركنان 

نظام تشويق و تنبیه مناسب/ شدت تعهدات و عاليق  وجود عدم انگیزه ناشي ازای/ نبود ضعف اخالق حرفه

ها به / نبود انگیزش در كاركنان/ وابستگي كاركنان و واحدرجوعاربابسازماني/ روابط خويشاوندی كاركنان با 

 .بیرون سازمان

 

ن در رهبری و هدايت/ تمايل به حفظ قدرت و كنترل توسط مديران/ ضعف مديرا وضعيت كارآمدي مديران:

ار تفويض اختی عدم به جهت ضعف مديريت/ هاسازمانضعف مديران در بسیج منابع و امکانات/ ضعف عملکرد 

/ ی مصوبهاروشها و های كاركنان نسبت به هدفو در نتیجه تضعیف يا حذف میزان حساسیت كاركنانبه 

مديران غیرمؤثر/ فساد اداری مديران/ ضعف  ي/های مديريتي و فني/ نبود صالحیت مديريتضعف مهارت

مديريت در همه سطوح/ ضعیف بودن عوامل و مديران كارفرما از نظر علم و تجربه/ مديريت نامناسب منابع 

اكارآمدی / نابقای مديران و كارمندان در يك پست برای مدت طوالني انساني/ ناكارآمدی مديريت منابع انساني/

گذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرايي/ تأثیرمديران/ عملکرد مديران قبلي و  نظام انتخاب و انتصاب
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القه ع های پرسنلي و رفع موانع رفتاری آنان/ وجود برخي مديران نااليق اقتصادی/زنیا تأمینناتواني مديران در 

 .ضعف دانش و تخصص مديرانشديد مدير به سازمان/ 

 

استفاده ضعیف و ناكارآمد از تکنولوژی و فناوری اطالعاتي/  عات:رساني و دسترسي به اطالنظام اطالع

های اطالعاتي متمركز/ فقدان سازی در ادارات/ فقدان بانكآگاه عدم بودن توزيع اطالعات در سازمان/ ناقص

دسترسي كارشناسان مربوطه به آمار و  عدم رساني خدمات و اقدامات بخش عمومي/ی مناسب اطالعهانظام

رونیك گیری دولت الکتمتأسفانه گرايش كنوني شکل فقدان شاخص برای سنجیدن فساد/ العات مورد نیاز/اط

اين  «نمحور بودسازمان»بیانگر وجود ، اقدامات زيربنايي پیگیری عدم نظیر، هاشاخصنیز با تکیه بر برخي 

و با هدف كاهش  «محورردمم»ديدمان  برمبنایكه گسترش دولت الکترونیك حركت در كشور است. درحالي

موجب تغییراتي مانند گردش آزاد اطالعات تا خط قرمز امنیت ملي و تقويت شفافیت  دتوانمي، فاصله قدرت

 شود.بیشتر در نظام اداری و فرا اداری 

 

كار طوالني در يك سمت/ كمبود نیروهای كارآمد و كاردان در بخش دولتي/ كمبود  وضعيت نيروي انساني:

ثبات  دادن كارمند/ از دست م نیروی انساني/ نداشتن نیروی متخصص )انحصاری بودن تخصص( و ترسِيا تراك

 یهابخشهای كلیدی/ فقدان تخصص كافي در منصبان در پستمدت بعضي از كاركنان و صاحبالنيطو

 / مسائل وهای فني و شغلي كاركنانمختلف/ نیروی انساني ناكارآمد و غیرمتخصص/ پايین بودن مهارت

ت كفايت و فاقد صالحیمنابع انساني بي آموزش و نگهداری افراد متخصص و كارآمد/، مشکالت مربوط به جذب

و كارمندان/ مسائل رفتاری كاركنان تحت  رجوعارباببه سازمان/ ارتباط مستقیم  تعهد عدم /ایحرفه

 .د خالق و طراح بین واحدهاسرپرستي/ روابط بین كاركنان/ نارضايتي شغلي/ انتقال دائم افرا

 

های هزاران مدير كارآمد در اداره كشور با ناديده گرفتن سوابق و تجربه ضعف نظام گزينش و استخدام:

 عدم سیاسي و.../، گروهي، خويشاوندی، ایرابطه، ی استخداميهانظامحزبي و.../ وجود ، مالحظات سیاسي

دم ع ساالری/ساالری/ ضعف حاكمیت شايستهنظام شايسته جودو عدم شغلي از نظر استخدام و ثبات/ امنیت

تجربه/ وجود تبعیضات در ی حساس به افراد غیرمتعهد و بيهافعالیتساالری و واگذاری به شايسته توجه

  .استخدام نیروهاوضعیت  انتصاب و ارتقای افراد/، های استخداميزمینه

 علل و عوامل حقوقي

افزايش قوانین و مقررات/ تعدد قوانین و مقررات غیرواقعي و يا غیرضروری/  مقررات: تعدد و تورم قوانين و

ی بخش خصوصي از طريق اين قوانین/ هافعالیتكردن  تعدد قوانین و مقررات/ افراط در وضع قوانین و محدود

عضاً گیر و بوپاستپاگیر و پیچیده دولتي/ قوانین و مقررات و مجوزها/ انبوه قوانین دوقواعد و قوانین دست

 .های اداریها و دستورالعملناگهاني و گاه مصلحتي/ تعدد بخشنامه

 

 نارسايي و پیچیدگي قانون مناقصات/ تفسیربردار بودن قانون مناقصات/ عدم شفافيت قوانين و مقررات:

 شفافیت دمع مقررات// پیچیدگي قوانین و آنهاتعبیر و تفسیر بودن  قابلبرخي قوانین و مقررات و  تصريحعدم 

صوص برخي از قوانین و مقررات/ قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از خ/ وجود ابهام يا اجمال در استانداردها

قوانین و ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری/ ابهام مقررات، پیچیدگي، قوانین و مقررات/ نارسايي

بخش عمومي و خصوصي/ فقدان مقررات شفاف/ شفاف نبودن های روشن بین مرزبندی وجود عدم /هاروش
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مقررات نظام بانکي/ شناور و متغیر بودن مقررات و قوانین اقتصادی اعم از نرخ سود و.../ فقدان شفافیت و 

گويي در تصويب قوانین و وجود گويي و ابهامگسترده/ كلي صورتبهصراحت/ تفسیرپذير بودن قوانین 

لحاظ قانوني/ روشن و ها بههای اعمال قدرت و مسئولیتانون/ شفاف نبودن حیطهتفسیرهای مختلف از ق

اقتصادی/ مقررات مبهم/ ابهامات موجود  -صريح نبودن مقررات و ضوابط/ فقدان شفافیت قوانین و مقررات مالي

 .های اداری و استانداردهای جاری كار/ فقدان شفافیت دولتيدر رويه

 

قانون و مقررات شفاف در زمینه برخورد با مسئله/ نقاط ضعف  وجود عدم نين و مقررات:أل قواخها و كاستي

وزه پرسنل ح تماميكامل اين قانون به  شمولعدم  در قانون آيین دادرسي كیفری/ ضعف قانون استخدامي و

ناظر ، انهین پیشگیری و قوانسیاستگذارهای مرتبط با كاستي كاری/ فقدان قوانین و مقررات كامل و بازدارنده/

كننده/ خأل و ابهام در قوانین/ فقدان قانون مربوط به آزادی اطالعات/ قوانین و مقررات اداری و عوامل و تنبیه

 / ناكارآمدی نهادهایها و عناصر فساداستفادهسوءجهت برخورد با  هادستگاهفقدان اختیارات مستقل از  رواني/

 .فقدان اختیارات الزم دلیلهبفعلي در برخورد با فساد اداری 

 

ضائات ها و اقتقوانین و مقررات با نیاز تناسبعدم  سازگاري و كارآمدي قوانين و مقررات:، وضعيت تناسب

 ناكارآمدی /آنهامرتبط بودن يا نبود قوانین و مقررات تجاری مالیاتي و محاسباتي و اختالل در غیر جامعه/

غییرات قوانین/ تروشن نبودن ناسخ و منسوخ در  /كننده يکديگرارض و نفيوجود قوانین متعقوانین و مقررات/ 

با يکديگر/ پیچیدگي و ناكارآمدی ساختار قوانین و مقررات و نظام آنها  و تحوالت قوانین و بعضاً تعارض

 مقررات و، تشريفات در معامالت دولتي/ وجود قوانین رضايتعدم  بوروكراسي/ ناكارآمدی مقررات مالي و

ات با قوانین و مقرر تطابق عدم / نقصان و پیچیدگي قوانین و مقررات/گیروپادستهای ناكارآمد و دستورالعمل

های مدون با نامهها و آيیندستورالعمل انطباقعدم  ی ملموس/ وضعیت قوانین و اختیارات دولتي/هاواقعیت

 و بازنگری قوانین و مقرراترساني روزبه عدم یق/دشواری كنترل قوانین در مرحله تطب مفاد قوانین مربوطه/

، تخصصي لحاظبهها موجود/ واگذاری اختیارات وسیع به مسئوالن در قوانین موضوعه بدون اينکه انتصاب

 تناسبدم ع تناسبي داشته باشد/ نبود قاطعیت در قوانین مربوطه/ ،توانايي مديريتي و... با اختیارات و قوانین

  .و مسئولیت محوله و ابهام در نقشبین اختیار 

 

ظارتي و ی نهادستگاهو بر  قوه قضائیه/ نفوذ قوه مجريه بر قوه قضائیه استقالل عدم :قضاييوضعيت نهاد 

در برخورد با مفسدان اقتصادی/ سیستم قضايي/ ضعف در استقالل  قوه قضائیهبازرسي/ مستقل و آزاد نبودن 

 تعامل عدم ايي در مسائل سیاسي و جناحي/ دستگاه قضايي ناكارآمد// درگیر شدن دستگاه قضقوه قضايي

، ان كاالید قاطع با قاچاقچرمورد انتظار دستگاه قضايي در برخو قاطعیت عدم كافي بین ضابط و مرجع قضايي/

 كافي در دادسراهای مربوطه و انتصابات غیرتخصصي/ تخصصعدم  خواران بزرگ و.../ارز و زمین، مواد مخدر

قضات و بازپرسان مربوطه/ نظام مجازات كارهای فسادآمیزی كه افشا  ازسویتفسیرهای غیركارشناسانه 

 شود.مي

 

 اداری -مالي جرائمهای روشن و مشخص برای نبود تعريف انگاري و مشکالت قانونگذاري:وضعيت جرم

اسي مالي و سی، اقتصادی / فقدان تبیین روشن مفاهیم و مصاديق فسادآنهابندی نشدن دستهسیاسي و و 

 قانونگذاری/ فقدان فرآيندحقوقدانان و مطبوعات در ، نهادهای مدني، شفاف/ فقدان نقش مؤثر احزاب صورتبه
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مالي و اداری/ فقدان تعريفي روشن از اخالل در نظام اقتصادی/ مشخص ، تعاريف شفاف برای جرائم اقتصادی

ده های تعیین شدر قوانین جزايي كشور/ ناكافي بودن مجازاتصريح و روشن  صورتبهنبودن جرائم اقتصادی 

بیني نشدن جرم اقتصادی در قوانین جزايي ايران و برای جرائم اقتصادی و مالي/ جرائم و قوانین فساد/ پیش

قوانین موجود/ شدت و اثر مجازات برای مرتکبین  ثبات عدم و تغییر قوانین مالیاتي/ اصالح عدم مصاديق آن/

قانون مجازات  (2)ی كه مطابق ماده طوربه، اجرای قوانین عدم فساد/ فقدان مجازات و كیفر مؤثر برای به

 /«غیرالو گرددميجرم محسوب ، ن شده باشدهر فعل يا ترک فعلي كه در قانون برای آن مجازات تعیی»اسالمي 

اجرايي قوانین و مقررات مورد  / مشکالت وضعي وتبعیض در اجرای قوانین و كیفرهاوضعیت اجرای قانون: 

و مقايسه ديگراني كه همان كار را انجام  هاروشعمل/ ضعف در حکومت قانون/ فقدان معیار برای ارزيابي 

رای ها بنبود مشوق/ فراهم شدن امکان فرار از قانون و تکیه بر قوانین ديگر/ عمل نکردن به قانون/ دهندمي

شدت شیوع و باال بودن تخلفات اداری/  پايین بودن مماشات// موقعيو ب مؤثرحسابرسي غیر /اجرای قانون

 .نقاط ضعف نتايج حسابرسي/ وضعیت اثربخشي قانوني پیگیری عدم گسترش فساد اداری/

 

/ برخورد فصلي و مقطعي با درست و مناسب با مفاسد گزارش شده برخورد عدم وضعيت برخورد و مبارزه:

ع با مديران و مسئولین متخلف/ شیوه برخورد با مصاديق فساد اداری/ توصیه برای قاط برخورد عدم اين پديده/

/ نبود قدرت كافي در جرائمدر امان ماندن مديران متخلف از مجازات/ نداشتن ظرفیت الزم در برخورد با 

 تأمل مفسدان/ ها علیهبرخورد با مفاسد اداری/ جدی نبودن دولت در مبارزه با فساد و اعمال قوانین و مجازات

صالح های فردی بر مانديشيمصلحت/ ترجیح پوشي از تخلفات كارگزاران خاطيچشم و تساهل نسبت به فساد/

 احتکار، ارز، با پديده قاچاق كاال برخورد عدم نظام و حقوق اساسي مردم در برخورد با برخي از عناصر فساد/

ها و مافیاهای اقتصادی/ مصونیت برخي يط بحراني توسط بانددر شرا ويژهبه، و كمبود كاالهای مورد نیاز مردم

پذيری/ تساهل و تسامح و نظارت كشيحساب عدم های قدرت و اطمینان ازپايگاه دلیلبهاز مديران ارشد 

 .و افراد دارای تخلفات اداری جرائم درخصوصهای اطالعاتي فقدان بانك نسبت به فساد/

 

 ضعف سازوكارهای نظارتي/ نارسايي و ناكارآمدی نظام نظارت و ارزيابي/ ت:ضعف سازوكار كنترل و نظار

ی هاسازمانی نظارتي و هادستگاه/ فقدان تعامل میان و نظارت كنترل عدم /ی نظارتيهاسازمانضعف نظارت و 

ان راسیاستمدمديران و ، نظارت كردن بر عملکرد كاركنان دولتآنها  يي كه وظیفههاسازمانبازرسي/ ضعف 

و  / بستر كنترلنظارت قوی سیستم عدم ی كاركنان دولت/هافعالیتكارآمد بر عملکرد و  نظارت عدم است/

ی آنان/ ضعف مديران هاهزينهها و ی نظارتي/ فقدان نظارت شفاف بر عملکرد درآمدهاسیستمنظارت/ ضعف 

ود وج و واحدهای اداری/ هاسازمانتي های سازماني/ نقص تشکیالت و سیستم نظاردر نظارت و كنترل/ نظارت

فقدان نهادهای قدرتمند  ی دولتي/هاسازمانو  هادستگاه بهی بازرسي موازی و وابسته هاسازمانها و نهاد

نها آ نظارت/ ضعف سیستم ارزشیابي و نظارت و بازرسي/ فقدان رفتارهای نظارتي و بازرسي و منفعل بودن

عد های الزم در بُگروهي/ ضعف ساختارهای نظارتي و فقدان هماهنگيتمركز قدرت فردی يا  تأثیرتحت 

های سيبازر تأثیر عدم /جای كنترل غیرمتمركزي بهمراتبسلسلهكنترل  بر رفتار حکام/ نظارت عدم نظارت/

ی عمومي و گسترده بدون نظارت/ مديريت و آموزش گذارسرمايهی نظارتي/ هاسازمانای دورهغیر ای ودوره

نظام نظارت و ارزشیابي/ سیستم تنبیه و مجازات و  ويژهبهنظارتي ناكافي/ نارسايي در نظام پاداش و تنبیه 

 .های سازماني/ كنترل بسیار شديد در سازماننظارت
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فقدان سیستم درست و امن كه مردم از آن برای گزارش  فقدان سيستم افشا و ضعف نظارت عمومي:

ي/ ی همگانهارسانهها در / فقدان گزارش مربوط به بازرسيكنند مفسدان استفادهكردن موارد فساد و افشای 

های قدرت مردمي و مدني بر كانون، دهنده/ ناتواني نظارت نهادهای نظارتيی هشدارهاگروهفقدان حمايت از 

جرايي/ نارسايي های او ثروت/ چگونگي نظارت و اختیارات نظارتي نهادهای مدني بر نهادهای قدرت و مديريت

نهاد برای ی مردمهاسازمانبهینه نظام كنترل عمومي/ فقدان جامعه مدني و  كاركرد عدم در نظارت عمومي/

بر عملکرد  هارسانهنهادهای مدني و ، كننده اعم از احزابنظارت بر كاركرد دولت/ فقدان نهادهای نظارت

های مردمي و مدني در نظارت بر عملکرد مسئوالن و و.../ فقدان نقش نهاد هاسازمان، هادستگاهمجموعه 

 .های نظارتي كارآمدفرآيندو  هاسیستمنبود  متولیان امر/

 

مردم از حقوق  آگاهي عدم آشنا نبودن مديران و برگزاركنندگان مناقصه با قانون/ كمبود آگاهي حقوقي:

 ،مالي و اقتصادی، مصاديق فساد اداری اساسي خود در برابر قانون/ آشنا نبودن كارمندان دولت و مردم با

/ قانون ازقشر وسیعي از افراد جامعه  آگاهي عدم هايي كه زمینه فساد بیشتر متصور است/در حوزه ويژهبه

 گرايي و حاكمیتشدن قانون نهادينه منظوربهآموزش ندادن مردم توسط قانونگذاران و مسئوالن اجرای قانون 

 ناآگاهي مردم از قوانین و مقررات اداری/آنها/  نسبت به رجوعاربابكاركنان و  هيآگا عدم قانون در جامعه/

و قوانین موضوعه/ ضعف در تخصص و حرفه  هاسیاستآموزش و توجیه مجريان و مشتريان نسبت به  عدم

 .حقوقي

 

و  دولتي بودن/ وضعیت قوانینغیر از جهت دولتي و هاسازمانشکل حقوقي  وضعيت حقوقي سازمان:

 .هاسازمانمقررات حاكم بر 

 علل و عوامل فرهنگي

ی هاويژگيبودن تحسین/  رنگكمسطح اخالق عمومي/ شديد بودن انتقاد و  :ي ارزشي جامعههاويژگي

و فرهنگ هزينه نامناسب/ سطح اخالق عمومي و سطح اخالق  هادارايي، فرهنگي حاكم بر جامعه/ امکانات

 رنگكميخي فساد اداری در جامعه/ ناكارآمدی و ضعف نظام فرهنگي/ نقش كارمندی/ فرهنگ و سابقه تار

/ پايین تعهد شغلي روحیه كاری وت/ قیاالمیزان پايبندی به اخ/ نبود سیستم تشويق و تنبیهزنان در جامعه/ 

پذيری اجتماعي/ ضعف اخالق عمومي/ ضعف عوامل رواني/ ضعف وجدان كاری و انضباط فقدان مسئولیت

برای  احترامعدم  ي/ ساختاری كه مسئوالن دولت را برتر شمارد/ سطح پايین اخالقیات در جامعه/اجتماع

كشي در میان جمعیت/ روحیات و فرهنگ درستکاری و امانتداری در جامعه/ وجود غالب تبعیض و ضعیف

ش ريزی/ آفرينگقانون، طلبيجاه، طلبيحاكم بر مردم ايران و گذشته تاريخي آنان/ گسترش فرهنگ قدرت

ی فرهنگي جوامع/ اعتقاد غلط/ فقدان حاكمیت اخالق و كدهای هاويژگي/ هاارزشهنجارهای نو/ دگرگوني در 

 .رفتاری برای كارگزاران شهری

 

، بازیپارتي، شکنيقانون، گريزیتبديل قانون ي دروني:هاكنترلشدن قبح فساد و ضعف  ريخته

ی زيادی از هابخشهنجار در جامعه و عادی شدن اين پديده در میان  گری و داللي بهواسطه، خواریرانت

حساسیت )ضعف كنترل اجتماعي  (/كنترل دروني)ی انساني هاارزشقي و الضعف باورهای اخافراد جامعه/ 

اخالق و (/ ضعف باورهای مذهبي و اعتقادات ديني/ بيی اداریهادستگاههمگاني به فساد و كجروی در 

مردم/ ضعف در ايمان به آخرت/ حاكمیت تفکر غیرديني/ كاهش پايبندی به اصول اخالقي و  ايمان شدنبي
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جامعه به معیارهای اخالقي/ خاموشي وجدان عمومي/ میزان حساسیت عمومي در  حساسیت عدم مذهبي/

  .زمینه تخلفات و فساد كارگزاران

 

گرايانه و ی مادیهاارزش هفراد جامعه بها و باورهای اهنجار، هاارزشمتکي بودن  گرايي:رواج مادي

 عدم گرايي/گرايي/ فردگرايي/ روحیه مصرف/ مادیگرايي جامعهتغییر عادات مردم و مصرف گرايانه/مصرف

خواهي بین آحاد جامعه و مسئولین/ رواج روحیه گرايي در سطح جامعه/ حاكمیت روحیه زيادهو مصرف قناعت

 ./ تبديل شدن پول و ثروت به يك ارزش اجتماعيطلبيخواهي و هماوردزيادهطلبي/ قوی بودن فرهنگ افیتع

 

شدت تعهدات و عاليق خانوادگي و خويشاوندی/  اي و چيرگي روابط بر ضوابط:قبيله -رويکرد قومي

 ی اجتماعي در جامعه مثلهاويژگي/ چیرگي روابط بر ضوابط بر خويشاوندگرايي/ تأكیدگرايي/ فرهنگ قوم

/ ایقبیله دار در امور اجتماعي و اقتصادی/ قوی بودن پیوندهای فامیلي ورواج مسئله روابط فاصلهمیزان 

فته شده مزايا و منافع غیرعادالنه برای خانواده صاحبان پذير با آداب و رسوم، محورساختار اجتماعي فامیل

خانوادگي ، تعهدات و عاليق قومي / شدتدهدميی قومي خاصي هاگروهای كه منافع را به قدرت/ وحدت قبیله

 .و خويشاوندی

 

پذير/ عوامل انساني مشتمل بر مشکالت عوامل شخصیتي/ ذهنیت سلطه عوامل شخصيتي و انگيزشي:

های انحرافي/ اعتماد بیش از فرهنگي و... كاركنان/ انگیزه، اقتصادی، های اجتماعيرفتاری متأثر از ناهنجاری

ی بسته با منافع شخصي و هاگروهتمايل به گزارش فساد/  عدم خصیت خالفکار/حد به يك فرد/ اعتیاد و ش

 .مردان مسن از طبقه متوسط به باال

 

كشور/ الگوگیری عالیرتبه  رفتار رهبران و مقامات جامعه/ وجود فساد در میان مقامات رفتار مقامات عالي:

انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقي و ، / نیازهاشوندميو تقلید مردم از مقاماتي كه مرتکب فساد 

 .نئوالی مدني سیاستمداران و مسهاارزشها و هنجار حقوقي مختلف دارای نفوذ در مردم/

 

 انسجامعدم  اختالف فاحش میان سطح زندگي كارمندان دولت و ساير شهروندان/ هاي اجتماعي:آسيب

 /گسترش و استمرار فسادزم/ سرمايه اجتماعي/ ساختارهای اجتماعي و برخوردار نبودن از كاركردهای ال

ا های شهرهای حاشیهعناصر مستقر در قطب انطباقعدم  /آنهای دستیابي به هاراهو  هاارزشناهماهنگي میان 

ها و بزهکاری و جرائم مختلف در حاشیه شهرها/ تبديل ها/ افزايش ناهنجاریشهركالنها و با فرهنگ شهر

 .ها و مفاسدكاالی قاچاق و انواع بزه، نظام مواد مخدرنشینان به سربازان پیادهز حاشیهبعضي ا

 

و آموزش كاركنان  توجیه عدم كمبود سواد و دانش در میان مردم/ ي عمومي و آموزش:هاآگاهيوضعيت 

 آگاهي دمع سطح علمي و فني/ یو آموزش عامه مردم در مورد فساد/ فقدان ارتقا توجهعدم  در بدو استخدام/

 ./ فراموشي ادبیات انقالبسطح آموزش و پرورش و توسعه كاركنان/پايین و تحصیالت 
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 ارتکاب فساد آثار. پيامدها و 4جدول 

 پيامدهاي اقتصادي 

های دولتي را كاهش و درآمدهای دولت/ كاهش درآمد ها و تركيب مخارج دولت:هزينه، اثر بر درآمدها

 فاجای شکوالوصول بههای فوری و سهلالش در جهت دستیابي به درآمدت /كندمي از مسیر اصلي خود منحرف

دهندگان/ دادن نرمش نسبت به مالیات كاهش و انحراف درآمدهای دولتي/ نشان /ها و استعدادهاشدن توانايي

، ندكنميل غیررسمي و رانتي عم گونهبهيي كه هافعالیتناكارآمدی نظام مالیاتي/ كاهش درآمد مالیاتي )

ی عمراني دولت/ تحريف تركیب هاطرحپردازند(/ ضرر به درآمدهای مالیاتي/ افزايش هزينه مالیات نمي

 بهداشت پرورش و حتي آموزش و فاسد برای یهادولتی دولتي/ آثار منفي بر تركیب مخارج دولت )هاهزينه

قیمت نسبى تولید كاال و  ی اقتصادی/هاهزينهافزايش  (/كنندمي هزينه سالم كمتر یهادولت درمان از و

 /ندكبراى افزايش درآمد تضعیف مىرا ها فساد توانايى كشور د/روهاى فساد باال مىخدمات با محاسبه هزينه

 ی اداریهاهزينهی فساد به هاهزينهافزوده شدن افزايش هزينه زندگي برای مردم/ افزايش هزينه انجام كارها/ 

افزايش هزينه زندگي  /هاقیمتی زندگي مردم همچون افزايش هاهزينهافزايش گان/ كنندبرای مصرف عادی

 /هااراييدتمركز در مالکیت  /دهدميی تولید را افزايش هاهزينهمالیات اضافي عمل كرده و  عنوانبهسالم/ فساد 

دون بدر حالت  تر است تابیش، هزينه نهادهای عمومي با فساد/ شودميهای اقتصادی به بازار مانع ورود بنگاه

دولت برای اداره كردن خود وابسته به شهروندان كه  شودمياتکای دولت رانتیر به منابع طبیعي باعث  آن/

بلکه از راه توزيع ثروت بتواند آنان را به خود وابسته كند و در نتیجه خود را ناگزير از پاسخگويي و ، نباشد

 .داری در ورزشه سرمايهافزايش سلط /سازی كاركردش نداندشفاف
 

 ند شدن سرعت رشد ومختل شدن توسعه اقتصادی/ آثار منفي بر رشد اقتصادی/ كُ اثر بر رشد و توسعه:

توسعه اقتصادی/ خنثي كردن حركت توسعه كشور/ ممانعت از رشد رقابت/ ممانعت از توسعه پايدار/ توجیه 

ان كاهش امکهای اقتصادی/ نه اقتصادی/ نابسامانيهای اقتصادی/ تخريب ساماماندگيغیرمنطقي برای عقب

ی اقتصاد بازار و در برخي قانونمند/ حاكمیت گسترده فساد و عوارض ناشي از آن /هاى اقتصادىبینىپیش

 .كاهش رفاه عمومي رود/ساالری زير سؤال ميموارد حقانیت مردم

 

ی گذارسرمايهمنابع انساني/ افزايش  بره های انجام شدیگذارسرمايههدر رفتن  گذاري:اثر بر سرمايه

نجر كه م گذاری مستقیم خارجيسرمايه تشويق/ ی خارجي و داخليگذارسرمايهتشويق  عدم مستقیم خارجي/

نامناسب  ،فساد است تأثیرهايى كه تحت گذارى در عرصهانداز سرمايهچشم/ شودمي بخش خصوصي به تضعیف

گذارى سرمايه اختالل در ها/گذارى در برخى حوزهگذاران از سود نسبى سرمايههارزيابى سرمايبر  تأثیر/ شودمى

ر ی دگذارسرمايههای كاهش انگیزه/ كاركردیغیر ی به مسیر غیرمولد وگذارسرمايه/ هدايت داخلى و خارجى

 ي فرارویفساد با نقش بازدارندگ ی )داخلي و خارجي(/گذارسرمايهبازدارندگي فساد در توسعه  /بلندمدت

 زیريبرنامهكاهش امکان  /شودمي موجب كاهش تولید، ی اقتصادی بخش خصوصيهافعالیتی و گذارسرمايه

ی هاعالیتفي بیش از المللبینی گذارسرمايهبه تجارت و ، مديريتسوءفساد مالي و  بینانه/ی واقعسیاستگذارو 

 هاییگذارسرمايهسوی اعتبارات به وق بیشتر/ سزندميی در داخل كشور آسیب گذارسرمايهبازرگاني و 

 .های عمومي برای مقاصد شخصي/ انحراف سرمايهدولتي
 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

33 

ايجاد شکاف میان عرضه و تقاضا/ اعمال فشار مستقیم روی عوامل  اثر بر عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات:

دهى خدماتكاهش سبب  كه تسهادولتاى مانعى در برابر قدرت توسعهفساد چون مستقیم/  طوربهاقتصادی 

  .كاهش خدمات عمومي/ ه كاالهاى ضرورى عمومىئتوانايى جامعه براى اراكاهش  /شودميدولت 

 

فلج كردن تخصیص بهینه منابع/ اخالل در نقش دولت در زمینه تخصیص منابع/  اثر بر بودجه و تخصيص:

 تخصیص /سازدى را از هدف خود منحرف مىمنابع ملّای/ دهي انحرافي منابع/ نتايج بسیار منفي بودجهجهت

  .نادرست منابع كمیاب

 

 كارآيي كاهشاقتصادی/  كارآييوری/ آثار منفي بر كاهش بهره وري و كيفيت:بهره، كارآيياثر بر 

ین ب/ ايجاد دور باطل كارآيي/ فساد بیشتر ناشي از كاهش از طريق توجه به اعمال فاسد ی اقتصادیهافعالیت

و با هدف كسب  استفادهسوءولت يا دولتمردان برای دخالت د دلیلبه /و افزايش فساد مالي ييكارآكاهش 

وری اقتصادی و بهره كارآييخود به خود  (های دولتي برای منافع شخصيمانند ايجاد انحصار)منافع در امور 

فیت های پولي/ فقر كیقرضها و تقلیل اثربخشي كمك/ ی مؤثر و سازندههافعالیتتوان / كاهش يابدميكاهش 

 /كیفیت خدمات عموميتنزل های اقتصادی/ محیط زيست/ تخريب محیط زيست/ تنزل كیفیت زيرساخت

مضمحل  /های رشد و توسعهپیشبرد برنامه و اساسي و زيربنايي، ی عمرانيهاطرحدولت در اجرای ناتواني 

ی دولت در مقابله با هاسیاستارد كردن بر شدن ظرفیت نهادی دولت/ اتالف منابع ملي از طريق خدشه و

  .منافع و اهداف اكثريت

 

های سودمندی اقتصادی موقت/ فساد مالي برخالف پولشويي كه ممکن است در صورت اثر بر سود و زيان:

ه نقرار خواهد داد )حسابرسي مالي(/ هرگو تأثیريکي از اقالم ترازنامه يا سود و زيان را تحت ، مالي مؤثر نباشد

تالش برخي افراد برای كسب مشاغلي  الشعاع قرار خواهد داد/تهای مالي را تحي صورتنوعبهفساد مالي 

ای ها/ كاهش سود حاشیههای اقتصادی از طريق تضعیف انگیزهكسب سود بیشتر/ زيان منظوربهخاص 

 اروككسبران برای اخذ مجوز چون فساد نوعي مالیات برای كارآفرين است )كارآفرينان و نوآو ،كارآفرينان

های آمدن فرصت وجود به(/ يابدميكاهش آنها  ایسود حاشیه روازاين، مجبور به پرداخت رشوه هستند

 .سودجويي برای دالالن

 

در بلندمدت / شودميهای اقتصادی موجب زيان، با توزيع ناعادالنه منابع اثر بر فقر و عدالت توزيعي:

درآمد از مزايای رفاه اجتماعي كمترين بهره را اقشار ضعیف و كم) امل عدالت اجتماعياز تحقّق ك جلوگیری

(/ های دولتي به نفع اين گروه نخواهد بودیگذارسرمايهها جايگاهي ندارند و در توزيع درآمد، خواهند داشت

شدن  اجتماعي/ خنثيتر شدن شکاف میان فقر و غنا/ افزايش شکاف بین طبقات ايجاد اختالف طبقاتي/ عمیق

توزيع ناعادالنه و ها در جهت كاهش فقر و تبعیض اجتماعي/ آثار منفي بر توزيع صحیح درآمدها/ تالش

افزايش فقر/ افزايش شکاف درآمدی/ آثار منفي بر توزيع صحیح درآمدها/ / ها و منابع در جامعهنامناسب درآمد

ی شديد هااختالفها و رواج نابرابری/ عدالتيقر و بيها در جهت كاهش فشالعقب راندن تفاصله طبقاتي/ 

 .های آموزشي و مخارج اجتماعينابرابری نابرابر خدمات/ تأمین/ طبقاتي

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

34 

 یهافعالیتها به سمت رشد مشاغل و خدمات ناموزون/ هدايت استعداد اثر بر انحراف منابع و استعدادها:

وق ی غیرمولد سهافعالیتی مولد به سمت هافعالیتها از دادجويانه/ استعی رانتهافعالیتنادرست/ گسترش 

/ رودميی در اموری مثل آموزش و بهداشت به سمت امور رانتي گذارسرمايه/ مخارج عمومي از كندميپیدا 

 سوق /يابدميجويى سوق سوى رانتبه، جاى قرار گرفتن در مسیر خالقیت تولیداستعدادهاى كارآفرينى به

ها به مسیرهای افزايش درآمدهای نامشروع/ هدايت توانايي /جوييرانتبه سمت  خصوصي )فعال(دادن بخش 

افراد  دايت/ هيي كه با منافع نامشروع متصديان فاسد سازگاری داشته باشندهافعالیت اولويت يافتن نادرست/

آنها  ی كه درگذارسرمايههای ها و قراردادواگذار كردن كارهای دولتي يا خريد /ی نادرستهافعالیتبه سمت 

اخت هايي است كه پردبلکه روابط و رشوه ،برنده شدن در رقابت ناشي از توان انجام كار با حداقل هزينه نیست

  .شودمي

 پيامدهاي سياسي

/ شودميهای سیاسي باعث زيان، با تضعیف نهادهای موجود اثر بر ساختار و مشروعيت نظام سياسي:

رفتن مشروعیت حکومت/ مشروعیت  سؤالاجتماعي حکومت/ تخريب مشروعیت حکومت/ زير كاهش مقبولیت 

طع ها و قطلبيو ثبات ظاهری/ تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زياده

ب از و حاكمیت مطلو دمکراسيتضعیف / دمکراسيی هاارزششدن  مخدوشای بهتر/ آيندهبه امید مردم 

اهش ك/ تخريب حاكمیت قانون/ دمکراسيداری مطلوب و حکومتزايل كردن های رسمي/ فرآيندطريق تغییر 

ی هاوهگرممانعت از توسعه سیاسي و اجتماعي/ نهادينه شدن نفوذ غیرقانوني  /حاكمیت قانون توانايي برای

 .سیاسي/ تضعیف اتحاد و انسجام ملي

 

ل های سیاسي و جنگ/ افزايش پتانسیسي/ كاهش امنیت/ ايجاد ناآراميثباتي سیابي اثر بر ثبات سياسي:

 .بروز مناقشه و ناآرامي داخلي/ به خطر انداختن امنیت و ثبات جوامع
 

زني دولت در ي/ كاهش قدرت چانهالمللبینی هاسازمانكاهش اعتماد مجامع و  المللي:اثر بر حوزه بين

 .گانگانسازی سلطه بی/ زمینهالمللبینروابط 
 

وع / تضعیف موضهادولتنظام سیاسي/ كاهش اثربخشي  كارآييتضعیف  دولت: كارآيياثر بر عملکرد و 

های سیاسي و ی/ غیرقابل اداره ساختن كشور/ زيانسیاستگذاردهي و اعمال نمايندگي مردم در حساب پس

 /یری از شیوع فساد و شناسايي آنيا توزيع ناعادالنه منابع/ تضعیف موقعیت دولت/ زحمت بیهوده برای جلوگ
 .دهياز بین رفتن شفافیت و حساب پس

 

های يها و آگهانگیز بر روند توزيع و درج آگهي و رپرتاژ آگهيگذاری فسادتأثیر و مطبوعات: هارسانهاثر بر 

زينشي از طريق های جانبدارانه و گانتشار واقعیات/ ارائه اخبار و گزارش عدم در پرده/ درج شايعات/ سکوت و

هدايت شده و هدفمند ، ناكامل صورتبهی چیدماني و محتوايي مؤثر بر مخاطبان/ درج اخبار هاروشاستفاده از 

و قرار  های جانبدارانهتخريب يا تقويت يك مؤسسه يا يك شخصیت حقیقي يا حقوقي/ ارائه تحلیل منظوربه

 پايه درباره اين يا آن مؤسسه/ اعمالبي هب يا مبالغخنثي با هدف پنهاني تخري «كارشناس»گرفتن در موضع 

های مطبوعاتي ها و يا انجام مصاحبهگزارش، ها/ ارائه اخبارها و تحريريهنفوذ )البي( از طريق روابط عمومي

گذاری بر روند طبیعي اوضاع/ تأثیرمطرح كردن و يا تخريب اين يا آن شخصیت و  منظوربهجانبدارانه 

-های مطبوعاتيآوردن البي وجودبهفسادانگیز/  صورتبهای و نامحسوس رسانه «فني»ی هاروشری گیكاربه
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ها/ استفاده از ابزارهای شخصي و فردی ای در جهت مسکوت گذاشتن يا تقويت برخي از اخبار و گزارشرسانه

ش شويق به اعمال فسادانگیز/ فروگهي و يا تآ، ...( برای كسب اخبار، هاالبي، ابزارهای جنسیتي، )اقتدار شخصي

در رسانه/ سرپوش آنها  جای درجبه نفعذیای به مؤسسات و افراد آمده در تحقیقات رسانه دستبهاطالعات 

های سازیمالي و.../ جوسازی و پرونده، سیاسي، های فساد اداریای در پروندهگذاشتن بر تحقیقات رسانه

ار دروغین / اخبهارسانه وسیلهبهاخبار ويژه و... ، آگهي يا رپرتاژ آگهي صورتبهالسکوت پايه برای گرفتن حقبي

آمیز در جهت تقويت يا تضعیف يك مؤسسه در برابر دريافت رشوه و امتیازات از آن و يا با هدف و مبالغه

 .گرفتن رشوه و امتیازات پس از درج آن موارد

 

ع توسعه مناب فرآيندرساني به خلفات در سازمان/ آسیبآمدن ريسك ت وجودبه: هاسازماناثر بر عملکرد 

 مديريتسوءی بیروني در سازمان/ تقدم منافع فردی بر منافع سازماني/ اعمال هاكنترلانساني/ تشديد 

استعدادهای انساني/ اعطای امتیازاتي به برخي افراد در مقايسه با ديگران/ استخدام و ترفیع  درخصوص

ضوابط  رعايت عدم هدايت مناسب استعدادهای فردی/ عدم معیارهای عادالنه و عیني/ فبرخالدلخواهانه افراد 

 فراموش شدنمند/ مند و ضابطهگیری بوروكراسي قاعدهشکل عدم ها/ساالری در استخدامو اصول شايسته

 مؤسسات، رادهای سالم پیشرفت برای افتضعیف ساختار اداری/ كاهش فرصت /هاطرحهای اساسي در اولويت

جای صرف زمان و انرژی به) وری سازمانكاهش بهره گیری سرمايه انساني// اثرگذاری بر شکلهاسازمانو 

 /ی منفي در سازمانهاارزش (/ ايجادشوندميوقف ايجاد شکاف در سیستم ، شدن برای دستیابي به اهداف

 دار شدن امنیت شغلي/ي عملکرد(/ خدشه)حسابرس شوندميدرستي ارزيابي نبه هاشركتعملکرد مديران و 
ي توانايي تعرض به استقالل حسابرسان/ تواناي ساالری در ورزش/اتخاذ تصمیمات نادرست/ از بین بردن شايسته

 .دار شدن حیثیت اجتماعي سازمانی منفي در سازمان/ خدشههاارزشايجاد  خريد اظهارنظر حسابرسان/

 پيامدهاي حقوقي

اعمال دلخواهانه قوانین و مقررات/ تعلیق حاكمیت قانون/ كاهش احترام به قانون و مقررات: اثر بر قوانين 

هزينه  ،های فاسدعلت وضع خطوط قرمز بیشتر توسط بوروكراتاثربخش/ بهغیر اساسي/ ايجاد مقررات دولتي

 .ت بدون آنحال درتبعیت از مقررات در شرايط فساد بیشتر است تا 

 

 ،ی مجرمانه نظیر خريد و فروش مواد مخدرهافعالیتافزايش تلفات جاني/ تسهیل  خلفات:اثر بر جرائم و ت

بر عناصر ، گیرندميو كاركناني كه رشوه  قضاييدستگاه های ارتکاب فساد/ پولشويي و فحشا/ افزايش فرصت

 فساد در لف/دار شدن امنیت شغلي فرد متخكیفر قضايي/ خدشه /گذارندمي تأثیرفساد و جرم در جامعه 

، عدل انصاف و دنبالبهكه  شودمياطمینان برای كساني  عدم سبب معافیت از مجازات و ايجاد قضاييدستگاه 

 .دبرای افراد فقیرن خصوصبه

 

و  ایپیشینه حرفه، پايمال شدن حقوق افراد/ ورود به زندگي شخصي افراد اثر بر حقوق اجتماع و دولت:

حقوق برخي آنها/  يافتن دستاويزی برای اعمال فشار بر منظوربهي ايشان و حوزه خصوصآنها  خانوادگي

)وظايف بازرس قانوني(/ مورد تعرض قرار دادن برخي  شودميان ديگر ضايع دارسهامان به نفع برخي دارسهام

توان دولت برای وضع مقررات كنترلي و كاهش حقوق اجتماعي شهروندان )مسئولیت اجتماعي حسابرسان(/ 

حمايت ، مانند اجرای قراردادها)هش يا اختالل نقش دولت / كاهای مورد نیاز برای اصالح نقايص بازارظارتن
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های ورزشي و افراد درگیر و رشته هاسازماندار شدن شهرت و آوازه خدشه.(/ از حقوق مالکیت خصوصي و..

  .در ورزش

 پيامدهاي فرهنگي

ه/ قي جامعالی اخهاارزش / كاهشاعتقادات / سست شدنقیاتالاخ مخدوش شدن ات اخالقي و ديني:تأثير

شدن  دارخدشه /سازی كاركنان سالمآلوده/ ى منفى در جامعههاارزشايجاد  /رنگ شدن فضايل اخالقىكم

 .ی دروني/ عقوبت اخروی/ كاهش ايمان و دينداری در جامعههاكنترلشدن  رنگكم/ اعتبار و حیثیت فرد
 

اد اعتم/ كاهش شودميهای اجتماعي موجب زيان، هابا تضعیف انگیزه ي اجتماعي:هاارزش اثر بر متغيرها و

ه ی نخبهاگروهسرايت آن از و  ها به توانايي خويشتضعیف اعتقاد ملت/ هاسازمانو وفاداری مردم نسبت به 

ايجاد  /شودميبیني یشای قابل پباعث ناامیدی و سرخوردگي نسبت به آيندهكه  تر جامعهی پايینهاردهبه 

كاركنان سالم/ كاهش اعتماد صداقت و امانت  كاركنان سالم/ زير سؤال رفتندر  اعتمادیبيجو دلسردی و 

مردم نسبت به دولت و به  اعتمادیبي/ افزايش هادستگاه بهعمومي/ كاهش اعتماد و وفاداری مردم نسبت 

بر فرهنگ و اعتماد عمومي/ انحراف  تأثیرهای اجتماعي/ هيکديگر/ تضعیف اعتماد عمومي جامعه/ تحلیل سرماي

های اجتماعي و يا تضعیف نهادهای اخالق جمعي/ كاهش اعتماد عمومي/ كاهش سرمايه اجتماعي/ زيان

 .های عموميايجاد نارضايتي های اجتماعي/موجود/ اختالل در نیل به اهداف برنامه

 

بروز  /های روحي و روانيبروز ناهنجاری /فات خانوادگيالوز اختبر ي فردي:هاارزشاثر بر متغيرها و 

دار شدن اعتبار و شدن اعتبار و حیثیت فرد/ خدشهدار ههای روحي و رواني برای فرد متخلف/ خدشناهنجاری

 حیثیت فردی فرد متخلف/ پايین آمدن انگیزه كاری در كاركنان/ از بین رفتن انگیزه برای مبارزه با فساد/ از

گیری لشکی ورزشي/ هاسازمانكار و كاركنان / كاهش انگیزه ورزشکاران تازهانگیزه بخش خصوصيبین برنده 

نقض فلسفه ورزش كه همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای  /كفايتيبيتنبلي و د/ گسترش های فاسانگیزه

م برای واداشتن افراد حقیقي و ی تحريك مستقیم و غیرمستقیهاروشاستفاده از  پیروزی و موفقیت است/

 .های فسادانگیزحقوقي به بروز واكنش در جهت برنامه
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 . راهکارهاي پيشگيري و مبارزه با فساد5جدول 

 راهکارهاي اقتصادي

ی اقتصادی كالن/ آزادسازی بیشتر/ مهندسي مجدد ساختار هاسیاستاصالح راهکارهاي ساختاري اقتصاد: 

های بروز فساد/ ثبات اقتصاد كردن زمینه ی اقتصادی مناسب با هدف محدودهاسیاستاقتصادی كشور/ اعمال 

روی دولت الکترونیکي و  ترگذاری بیشسرمايه/ آی كارهابخشها به سمت یگذارسرمايهكالن/ هدايت 

در  يهايبرنامهاجرای  / رفع محدوديت و ممنوعیت درآمدی/ی مربوط به آنهاشاخصتسهیالت برای بهبود 

ی هاسیاستی اداری/ اصالحات تجاری و كالن/ اصالح هادستگاهها و جهت ايجاد تعادل اقتصادی در نهاد

/ هاتقیمدر عرصه اقتصاد/ تورم كمتر و كنترل  شکنياقتصادی/ تکامل بخش مالي/ توزيع قدرت و انحصار

های جديد در بخش گیری فناوریكاربههای فسادخیز/ ايجاد زمینه اشتغال و كاهش بیکاری/ حذف برنامه

 كشاورزی/ كاهش زمان ارائه كاالهای عمومي به كاهش بار مقررات كمك خواهد كرد/ افزايش هزينه فساد/

لزوم تفکیك درست و صحیح منافع عمومي و ملي از  /منافع آحاد جامعه تأمیننسبت به  دولت التزام عملي

  .یمنافع شخصي و فرد

 

ازار/ در ب هاقیمت كردن شفافها/ تضمین و افزايش شفافیت ي به اطالعات:شفافيت و دسترس يارتقا

سازی مالي و اداری/ شفاف، سازی جريان اطالعات اقتصادی/ شفافگسترده شفافیتافزايش شفافیت در بودجه/ 

 ي درتايجاد شفافیت اطالعا/ هاهای كاری بانكفرآيندشفافیت در های تخصیص و مديريت منابع عمومي/ رويه

 كه ایگونهبهدولت  به وابسته و مؤسسات هادستگاهی مالي و نحوه توزيع خدمات و محصوالت هافعالیتمورد 

ختیارات ا، سازی از حیث وظايفشفاف/ باشند داشته دسترسي اطالعات اين يکسان به طوربه مسئولین و مردم

درج اطالعات مربوط  مناقصات در يك سازمان و امتجمیع تمي/ ی اجرايهادستگاهها و و نحوه انجام امور واحد

ب كس سازیشفافهای تضمین دقت و صحت در آيین / افشای درآمد و دارايي/رساني مناقصهپايگاه اطالع در

های انعقاد و اجرای پروژه، مزايده و مناقصه ازجملهها و خدمات عمومي تأمین كاال، سازیخصوصي، درآمد

 /اتيهای مالیتخصیص بودجه و تخفیف، نظام پرداخت وام بانکي، های دولتيمیسیونك، صدور مجوزها، دولتي

تأمین مالي  هنحو بهاطالعات مربوط  ازجملهارتقای نظام دسترسي به اطالعات اعالم دارايي و شرايط مالي/ 

های هو نیز هزينتأمین مالي در مؤسسات غیرانتفاعي و خیريه  هنحو سازیشفاف /های انتخاباتياحزاب و رقابت

دسترسي  عدم چون، / شفافیت در وضعیت مالي احزاب/ لزوم دسترسي شهروندان به اطالعاتانتخاباتي

ها است كه شرايط محیطي را برای يکي از ابزارهای ايجاد نابرابری در برخي كشور، شهروندان به اطالعات

مومي دسترسي ع/ كندمياقتصادی ناسالم فراهم ی هابخشبا آنها  و تفاهم «خوارانويژه»قدرتمند شدن بیشتر 

های انجام ها و دستورالعملنامهآيین، / دسترسي آزاد به اطالعات نحوه انتخاب پیمانکاربه اطالعات دولتي

ی مختلف دولتي به هادستگاهها و ی اجرايي/ الزام نهادهادستگاهخدمات ارائه شده توسط  تماميمعامالت و 

رج د بايد با مناقصه محدود يا تشريفات فرآيند ترکآنها/  دادن ت و در معرض افکار عمومي قرارانتشار اطالعا

جويي دولت/ بدون انتقام، هارسانه/ گذاشتن اطالعات بازرگاني در شود رسانياطالع، آن علت موضوع و

يجاد او مقررات مالیاتي/ قوانین  ويژهبهسازی قوانین و مقررات ی دولتي از طريق سادههافعالیتسازی شفاف

ايجاد مركزی برای اعالم وضعیت  /و منافع مالي خود هاداراييهای الزم برای الزام كارمندان به گزارش سازوكار

 گیرند و اعالمكار ميهاعالم ارتباط خويشاوندی با مستخدماني كه ب، هاداراييگزارش  ازجملهمالي كارمندان 

های راهبرد انتشار چارچوبدادن پرونده در اختیار متقاضیان/  / قرارهستند مؤسساتي كه با آن طرف قرارداد

 .از طريق شبکه اينترنت هاحکومتهزينه عمومي در 
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 ردنكها و خدمات/ رقابتي تهیه و توزيع كاال فرآيندكردن  : رقابتيرفع انحصار و تبعيض و افزايش رقابت

 افزايش رقابت سالم در جامعه/ /سترش فضای رقابتيت دولتي/ گمعامالتي و ارائه خدما، ی اقتصادیهافعالیت

/ انحصارشکني در عرصه اقتصاد و سیاست/ كاهش و حذف دآوراارتقای رقابت عادالنه و بازداشتن اعمال فس

گیری هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادی/ مقابله با انحصارات دولتي در امور اقتصادی/ مقابله با شکل

 خواری/ قدرت اختیار بايد در جهت محدودهای رانتبردن كامل زمینه ی هر نوع انحصار/ از بینگیرشکل

ها وزمج، امتیازات، خواری/ حذف كلیه انحصاراتها و جلوگیری از رانتها باشد/ توزيع عادالنه فرصتكردن رانت

ها و خدمات/ تهیه و توزيع كاال فرآيند كردنبتي رقاها/ های دولتي/ مبارزه با انحصارگرايي و انحصارطلبييا رانت

ابت افزايش رق /سترش فضای رقابتيمعامالتي و ارائه خدمات دولتي/ گ، ی اقتصادیهافعالیت كردنرقابتي 

/ توزيع عادالنه ثروت و درآمد در كشور/ دآوراارتقای رقابت عادالنه و بازداشتن اعمال فسسالم در جامعه/ 

بقاتي و های طكاهش شکاف، بر فقرزدايي تأكیدی توسعه اقتصادی با هاسیاستسازی پیاده برای ريزیبرنامه

رعايت عدالت توزيعي در سطح های درآمدی و بهبود سالمت اقتصادی/ برقراری عدالت اقتصادی/ نابرابری

 .يجامعه و كاهش شکاف طبقات

 

 ريزی/ تخصیصهای باز بودجهفرآينده/ اصالح دولت و بودج ريزي و تخصيص منابع:اصالح نظام بودجه

افزايش در مخارجي كه به رشد اقتصادی ، حداقل متناسب با نرخ تورم سالیانههای درست منابع/ در بودجه

زند )مانند مخارج بهداشتي و مخارج آموزشي( در نظر گرفته شود/ تقويت حسابرسي بودجه/ دامن مي

ی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص هاهزينهومي/ افزايش سهم ی عمهاهزينهحسابرسي مالي دقیق/ مديريت 

 ريزیبودجه/ اصالح نظام ايجاد سازوكارهای مناسب در تخصیص منابعآن/  كارآييداخلي و ارتقای 

ق ی دولتي از طريهادستگاهبودجه  كردن هزينهريزی عملیاتي(/ افزايش انضباط مالي و اقتصادی در )بودجه

ردن مند كنظام ی حسابرسي و نظارتي/ تقويت بیشتر انضباط مالي/هادستگاهرتر پوشش بیشتر و مؤث

 .ی مالي و حسابرسيهاسیستم

 

سازی/ انجام كوچك كردن بخش دولتي از طريق خصوصي سازي و كاهش اندازه دولت:خصوصي

ای دقیق سازی/ اجرسازی/ اجرای سريع و كارآمد برنامه خصوصييخصوص درسازی سالم/ تسريع خصوصي

سازی/ كاهش حجم دولت از طريق سازی دولت/ رفع موانع خصوصيقانون اساسي/ كوچك وچهارماصل چهل

 ها/ تسريعقانون اساسي و قانون هدفمندسازی يارانه وچهارماصل چهلی كلي هاسیاستاجرای واقعي و درست 

دولتي ضرورت ندارد/ اصالح  ورتصبهآنها  یهافعالیتيي كه تداوم هاشركتدر تعیین تکلیف و واگذاری 

شفاف با اطالع عمومي و به دور سازی خصوصيسازی/ يخصوص در انحصارزداييی دولتي/ هاشركتساختار 

/ كوچك كردن وچهارماصل چهلی هاسیاستسازی و سرعت بخشیدن به روند خصوصي /از انحصارگرايي

وابسته/ كوچك ساختن حجم دولت و نهادهای ی هادستگاهرشد و افزايش كمّي دولت و  جایبهحجم دولت 

 .های غیرضروری هر نهاد/ ادغام نهادهای موازیدولتي و حذف بدنه

 

های فرآيندمعقول كردن میزان دخالت دولت در  ي دولت و تقويت بخش خصوصي:تصديگركاهش 

 هایو افزايش جنبههای اقتصادی اقتصادی/ كاهش مداخالت دولت در امور اقتصادی/ كاهش تصدی در زمینه

دولتي/ تقويت و توسعه بخش خصوصي/ تقويت مشاركت و فعالیت غیر حاكمیت و نظارت دولت/ تشويق بخش
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يت حماهای دولتي/ های توسعه كشور/ كاهش تصدیی اقتصادی و اجرای برنامههافعالیتبخش غیردولتي در 

 .دولت در كار مردم / كاهش دخالتهای تولیدی كوچك و مردميمالي دولت از بنگاه

 

/ توجه كني فقراجتماعي/ ريشه تأمینافزايش درآمد فقرا/ بهبود نظام اجتماعي:  تأمينبهبود نظام رفاهي و 

كردن حداقل امکانات زندگي برای همه مردم/  جدی به سطح رفاه جامعه/ رشد اقتصادی و معیشتي/ فراهم

 .اجتماعي تأمیننظام  سازیيکپارچهتقويت و 

 

بهبود وضعیت معیشتي كارمندان/ تعديل حقوق و مزايای كاركنان د وضع معيشتي و رفاهي كاركنان: بهبو

معیشت و رفاه و آينده كاركنان بخش  تأمینحداقل امکانات برای يك زندگي شرافتمندانه/  تأمیندولتي/ 

آفرين های انگیزهختعمومي/ ترمیم حقوق و مزايای كاركنان/ افزايش حقوق و مزايای كارمندان دولت/ پردا

مسکن و اعتبار كاركنان دولت/ اصالح نظام پرداخت كاركنان ، های مصرفبه مأموران كشوری/ حمايت از تعاوني

 تمسیس اصالحی رفاهي و حقوقي كاركنان/ درک نیاز كاركنان/ تعديل دستمزدها/ هاسیستمدولت/ ارتقای 

 :ری از فساد خُرد در سازمان انتظامي و اقتصادی استكه سعي در جلوگی هنگامي/ دستمزد و حقوق پرداخت

/ افزايش برای كاركنان و مديران در نظر گرفته شود، خصوص پاداش ماليسیستم جبران خدمات و به

نیازهای اقتصادی كارگزاران صالح/ كاهش شکاف اقتصادی بین كاركنان/  تأمیندستمزدهای بخش عمومي/ 

/ هاههزينكردن آن با سطح تورم و  دولت متناسب با تخصص و متناسب ح نظام پرداخت حقوق كاركنانالاص

  .اصالح نظام پرداخت خدمات كشوری

 

 حالضرورت اص های بهره/نرخي كردن ارز/ تثبیت نرختك بانکي و ارزي مناسب:، ي پوليهاسياستاجراي 

ت مانند توقیف موقهايي حیتالگرفتن ص نظر رويکردهای شفافیت و ضدفساد با در براساسنظام بانکي 

 .ی داخليهاداراييجلوگیری از تاراج اموال و  منظوربه، های مشکوکحساب

 

های اقتصادی/ هدفمندسازی حذف يا كاهش روزافزون پرداخت يارانه به بنگاهاي: اصالحات مالياتي و يارانه

الح نظام اداری و مالیاتي/ اصالحات مالیاتي های دولتي/ اجرای نظام مالیاتي كارآمد/ اصها و كاهش يارانهيارانه

 .و گمركات

 

ی مختلف كشور/ بهبود فضای هابخشدر  وكاركسبفضای انجام شناسي : آسیبوكاركسببهبود فضاي 

/ نوآور و خالق، ها/ جلوگیری از اقتصاد غیررسمي/ تشويق افراد كارآفرينفرآينداز طريق اصالح  وكاركسب

 .ای موجودمتخصص در راستای استفاده بهینه از امکانات سرمايه جذب و ترغیب نیروهای

 راهکارهاي سياسي

كاستن از قدرت انحصاری افراد و  منظوربهايجاد اصالحات ساختاری  اصالحات ساختاري و توزيع قدرت:

كالن اقتصادی و  هایدستشان از رانت كردن كوتاهها و گیری از الیگارشاعالم علني دولت در كناره ها/واحد

برای رسیدن به توسعه  هادولتزدايي و اصالحات ساختاری توسط ی تمركزهاسیاست/ لزوم انجام دولتي

و فساد/ ايجاد موانع نهادينه برای مهار و  يافتهسازمان جرائمكني معضالتي نظیر جانبه و پايدار و ريشههمه

 .ی فردیهاقدرتارات مردمي و كاهش ها و اختیافزايش آزادی بازكنترل نهادهای قدرت/
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دهي سیاستمداران و كاركنان و و جواب كشيحساب و ارائه گزارش عملکرد:يي افزايش پاسخگو

های مدني نهاد، در مقابل مردم هادستگاه/ پاسخگويي بايد افزايش يافته/ افزايش پاسخگويي آنهاحسابرسي از 

 كارآمد دمکراسيظهارنظر و پاسخگويي در چارچوب يك نظام در صورتي كه حق او نهادهای نظارتي قانوني/ 

با افزايش توان نظارتي دولت از طريق افزايش اندازه دولت به كنترل و  توانمي، در جوامع برقرار شود هو بهین

 ارتقایسطح علمي مديران برای ارتقای دهي/ / بهبود روند حساب پسكاهش فساد كمك قابل توجهي كرد

ها و الزام نهادی وابسته به دولت/ هاشركت ويژهبهو پاسخگويي در بخش عمومي  كشيبحساپاسخگويي/ 

ايجاد فضاى سالم اظهارنظر كه خود باعث پاسخگويى دولت  /سازی كارهايشانبه پاسخگويي و شفاف هاسازمان

ن تضمیقبه/ بر دو اصل محاسبه و مرا تأكیدو  كشيحسابحسابرسي و  /شودميو ساير نهادهاى حکمرانى 

 هنگامي/ های حسابرسي دقیق در مديريت بخش عموميوسیله آيینبودن نظام خدمات عمومي به پاسخگو

ح گذاری آن در سطتأثیرگستره زياد  دلیلبه، كه سعي ما جلوگیری از فساد كالن در سازمان انتظامي است

رش منظم به مردم و در جريان امور ارائه گزا /مسئوالن رعايت شود ازسویاصل شفافیت و پاسخگويي ، جامعه

/ اختیار و مسئولیت )استقالل در شغل و دمکراتیك كشيحسابايجاد شرايط مناسب برای / آنهاقرار دادن 

دهي از روند انجام امور مربوط به پاسخگو بودن(/ توجیه كاركنان و مديران واحدهای مختلف نسبت به گزارش

 به تجزيه و تحلیل، مباني علمي براساساين امر/ مديران بايستي  درخصوصسازی حوزه كاری خود و فرهنگ

 و اثربخشي( بپردازند تا بتوانند بهتر پاسخگوی صاحبان كارآيي، گزارشات حسابرسي عملکرد )صرفه اقتصادی

روز و منظم كاری راجع به های بهاتخاذ تدابیری برای گزارشدهي منظم و درست/ حق باشند/ گزارش

 یهادارايي)تملك  هابخشتمام / تهیه گزارشات حسابرسي عملکرد در ها در اين بخشلکردتصمیمات و عم

  .های كلي دستگاه(مشيو خط هاروشتشکیالت و ، نحوه انجام معامالت، ایهزينه، ایسرمايه

 

 ها از تکیه به اظهار لطف سیاستمداران شاغل/ استقاللرهايي شغل زدايي و كاهش وابستگي:سياست

 .زدايي نظام اداری و اقتصادینسبي بخش اقتصادی از نهاد سیاسي/ سیاست

 

مبارزه با فساد در منطقه  درخصوصي المللبینای و اقدام در جلب مشاركت منطقه سياست خارجي فعال:

 درخصوصهای دوجانبه و چندجانبه با همسايگان انعقاد توافقنامه، ت ايران و در صورت لزومالجغرافیايي ف

ي لالملبینی جهاني و هاسازمان/ مشاركت فعاالنه با هاداراييعاضدت و مشاركت در مبارزه با تاراج و استرداد م

 .اندتازگي ابداع شدهگرفتن از راهبردهای جهاني كه به های سازمان ملل متحد/ كمكمکانیسممبارزه با فساد و 

 

اندازی زايش كیفیت مؤسسات و بهبود شاخص راهبه اف دتوانميثبات سیاسي در هر كشور  ثبات سياسي:

 .يش در جهت افزايش ثبات سیاسالتو در نتیجه به كاهش بار مقرراتي و مبارزه با فساد كمك كند/  وكاركسب

 

ر حاكمیت ب تأكید/ حاكمیت ضوابط بر روابط/ غني( در برابر قانون و برابری آحاد جامعه )فقیر حاكميت قانون:

ك های عقالنیت در يمثابه يکي از شاخصهحاكمیت قانون به /افزايش حاكمیت قانونانون/ نظم و انضباط و ق

عمومي و انقالبي تحت نظارت و ، كه عملکرد و دارايي همه نهادهای دولتي كندميحاكمیت خوب ايجاب 

 .قرار گیرند ربطذیكنترل نهادهای كنترلي 
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 طوری كه دربه، جاد فضای مطلوب برای فعالیت مطبوعاتاي :هارسانهارتقاي آزادي و جايگاه مطبوعات و 

/ آزادی و مصونیت كنند بان افکار عمومي اعمالديده عنوانبهغیاب احزاب بتوانند رسالت نظارتي خود را 

آوردن و گزارش فساد اداری  مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری/ تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ

ايجاد ی ارتباط جمعي/ هارسانهی گروهي/ استقالل هارسانههای مطبوعاتي/ تقويت بررسي/ آنهاو تشويق 

تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد  /ی جمعيهارسانهبا همکاری آنها  فرصت طرح انتقادات و ارزيابي مردم از

نها آ و افشاگری شوندمي تأمینی جمعي كه با مشاركت مردمي هارسانهايجاد و مستقل در مقابله با فساد/ 

 شدتهبای كه قیمت نسبي فساد اداری گونهبهی مطبوعاتي هافعالیت/ افزايش قدرت مانور درباره فساد اداری

و مطبوعات مستقل( در  هارسانه ويژهبهو مطبوعات ) هارسانهباال رود/ توانمندسازی و تقويت نقش و جايگاه 

ی هاتگاهدسو مطبوعات برای نظارت بر عملکرد  هارسانهیب و تشويق ی دولتي/ ترغهادستگاهنظارت بر عملکرد 

/ آزادی اطالعات مربوط به ضوابط و شفافرساني عالآزادی بیان و اط تأمیندرست/ رساني دولتي/ اطالع

 .مقررات
 

 عزم ملي و اراده /ساالریافزايش مردمهای سیاسي/ بسیج خواست ساالري و تقويت نهادهاي مدني:مردم

خابات انت /كارآمد دمکراسيايجاد و نهادينه كردن يك سیستم سیاسي/ رقابت سیاسي/ تعهد آشکار رهبران/ 

و نهادهای حمايتي مدني/ فراهم كردن  هاسازمان/ دولت به حمايت مردمي یاتکا سالم و آزاد/ احزاب مستقل/

ی اهسازمانساد/ توسعه نهادهای مدني و ی مقابله با فهاسیاستهای الزم برای مشاركت جامعه در اجرای زمینه

ساد ف خصوصبهها و کرد الیگارشعمل بهبردن حساسیت جامعه نسبت  تقويت جامعه مدني و باالنهاد/ مردم

ني بیجامعه مدني فعال و حساس پیش، افزايش مشاركت مردم/ مشاركت شهروندان/ در مقابله با فساد /اداری

  شود. 

 

تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری و جلب اعتماد  سازمان:اصالح نظام انگيزشي 

شناس/ پاكسازی گروهي و جمعي نظام اداری/ در عمل/ ايجاد انگیزه/ تشويق كارمندان و مأمورين وظیفه

ین ابت در بهای ارشادی و هدايتي/ مورد تشويق قرار دادن رقهای كاری/ صدور بخشنامهتقويت و اصالح انگیزه

كت های كسب مشاری دولتي و ارائه شیوههاسازمانتمايل كاركنان به مشاركت در  عدم كاركنان/ بررسي داليل

های بايد سعي شود سیستم، در صورتي كه جلوگیری از فساد كالن در سازمان هنجاری مدنظر ما استآنان/ 

یت / تشويق نیروی انساني به ارزيابي میزان شفافودنظر گرفته ش برای كاركنان و مديران در، انگیزشي غیرمالي

ی تشويقي برای هانظامايجاد ناشناس برای بهبود وضعیت/  صورتبهاداری و ارائه بازخورد در اين زمینه 

ی هامسیستايجاد انگیزه و ارتقای / مت در نظام اداری جهت تداوم خدمت كاركنانالكاركنان شايسته و دارای س

و  یپیشگیری از خويشاوندگمار منظوربهنظام تشويقات و ترفیعات اداری / بهبود اركنانرفاهي و حقوقي ك

 .انساالرديوانطرف/ تشويق و تنبیه / حفظ و حمايت از كاركنان صالح و بيبازیپارتي

 

انضباطي/ و انضباط/ ايجاد نظام اداری خود بودن مدير به نظم : متعهدي مديريتيهانظامو طراحي ارتقا 

با بهبود  ،/ ايجاد سیستم تعالي سازمانيكارآييبر رشد كیفي و افزايش  تأكیدحي نظام مديريت اطالعات/ طرا

/ ارائه سرمشق توسط رهبری و تعیین راهبردهای خوب حکمرانيشفافیت و ايجاد و توسعه افشاگری اطالعات/ 

ه/ توسعه مديريت/ كنندنظارت و واحدهای هادستگاهمناسب/ برقراری ارتباط مستمر و تبادل اطالعات بین 

ها/ ها و مسئولیتها و كاركردن شغل خصوصي/ استاندارد -های دولتياصالح نظام گزينش/ توسعه مشاركت

اد ايجانتصاب و ارتقای مأموران دولتي/ ، توجه به شايستگي در انتخاب ويژهبه، ی مديريتيهانظاماصالح 
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/ نظام كارآمد و شفاف خدمات عموميه توسع/ مديريت خدمات عمومي هكارآمد و عادالن، شفاف، ی بازهانظام

 یهاسیستمخدمات عمومي/ ايجاد نظام مديريت شايستگي/ اجرای ارتقای  /طرفي در دادن خدمات عموميبي

 ايجاد الگوی مستندسازی تجارب كارمندان و مديران/ ايجاد نظام مديريت دانش/ مديريت كیفیت/

استقرار نظام احقاق حقوق و  مند برطرف شود/نظام طوربهتا مشکالت اداری مردم  ودشسازوكارهايي ايجاد 

پروری و راهکارهای استقرار آن در نظام اداری/ طراحي و تدوين نظام جانشین /رجوعاربابخسارت  تأمین

بکه ستقرار شهای آموزشي در توانمندسازی منابع انساني/ طراحي و ارهوبررسي و تجزيه و تحلیل اثربخشي د

 .مبادله تجارب مديران موفق سازمان/ مطالعه و بازطراحي نظام ارتقا و انتصاب مديران بخش دولتي

 

استفاده از عناصر كارآمد و با مهارت و متخصص در زمینه مبارزه ساالري و تقويت نيروي انساني: شايسته

/ ت سرمايه انساني نظام اجرايي و قضاييبا فساد در سیستم اداری/ اعمال شیوه صحیح گزينش كاركنان/ تقوي

ی هاسازمانتقويت نیروی انساني كارشناس در بحث نظارت بر مناقصات در توسعه كیفي نیروی انساني/ 

 های سازماني/ دقت در گزينشگیری افراد متعهد در كنار داشتن تخصص در امور اجرايي و پستكاربه/ نظارتي

یتي ی شخصهاويژگيبر استخدام افراد با ، هنگام جذب نیروی كارو توانا/  كارگزاران/ گزينش كارگزاران صالح

نسبت به ، در صورتي كه هدف ما جلوگیری از فساد خُرد در سازمان هنجاری است /مناسب تمركز شود

ان اقدام و مدير ساالر و در كنار آن تمهیدات برای كنترل و بازرسي كاركنانسازی يك سیستم شايستهپیاده

االری سشايسته ساالری/ضابطه و چارچوب مشخص و اصل شايسته براساسانتخاب و استخدام كاركنان  /شود

اب / انتخی كه بیشترين میزان رقابت و سالمت را تضمین كندنحوبهدر استخدام كارمندان بخش عمومي 

 / انتصاب مديراننهاآمتناسب با استعداد و توانايي ، كنان متعهدكار بهمديران اليق و واگذاری مسئولیت 

 .گیری مديران كارآمد و شايسته/ تناسب شخصیت با شغلكاربهشايستگي و توانايي فردی/  برمبنای

 

ی دولتي/ هاسازمانتر ساختن ساختار فعلي / معقولبلندمدت اصالحات سازماني در اصالح ساختار اداري:

 زدايي/ی مركزی در راستای تمركزهاسازمانبا  آنها ای و تعريف مجدد روابطی محلي و منطقههاسازماناصالح 

دد احیای مجهای دولتي/ اداره فزآيندهتعريف كامل روند شغلي در دستگاه كشوری/ تقلیل نقش و كاركرد 

ت انجام / تفويض مسئولیريزی كشور جهت جلوگیری از تباني بین پیمانکار و مشاورانسازمان مديريت و برنامه

های انجام كار و كاستن از تمركز سازماني و اقتصادی و رويه هاروشسازی اری برای سادهاصالحات سازماني و اد

ي در ی اجرايهادستگاهايجاد الگويي يکسان به يك دستگاه معین/ مهندسي مجدد ساختار سازماني  منظوربه

ار رات اساسي ساختكراسي اداری/ تغییوروی و بساالرديوانراستای تحقق توانمندسازی/ ضرورت مرزبندی با 

های انجام كار و ارائه خدمات به مردم/ و رويه هاروش، هانظاماستخدامي كشور/ ايجاد اصالحات در ساختار 

 ی/ بررسي و بازنگری شرايط احراز مشاغلگیرتصمیمزدايي از نظام اداری و نهادسازی )توسعه زيربنايي(/ تمركز

ود بررسي حد های كند و ناكارآمد فعلي/شفاف و كارآمد با رويه، ههای اداری سادفرآينددولت/ جايگزين كردن 

ازی سمايجاد اصالحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سال /های اختیاری مديران و مقامات عموميصالحیت

ف اهای شفمکانیسمسازی ساختار سازماني و طراحي سازمان در بخش دولتي/ ايجاد نظام اداری/ بازنگری و به

 .بخش/ گسترش امنیت شغلي كارمندانهای اطمینانمکانیسمدر كارهای اداری/ تعبیه 

 

/ چرخش ادواری رجوعاربابكاهش ارتباط مستقیم كاركنان اداری با : سازمانيدروناقدامات اجرايي 

ش دن بیی سازمان/ مسئول قرار داهاسیاستای و مذاكره با كاركنان و تبیین مشاغل/ برگزاری جلسات دوره
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/ اداریغیر بدني در ساعاتبیشتر است/ توسعه تربیتآنها  از يك نفر در مورد مشاغلي كه احتمال خطر در

 منظوربهها و شعب مختلف اداری واگذاری كار به پیمانکاران كوچك و بزرگ/ جابجايي كارمندان در پست

ظام ابعاد مختلف نآثار / تبیین آنها و حمايت از ناپذيرجلوگیری از تباني بلندمدت/ تشخیص مديران فساد

ی موفق مشابه/ افزايش هاسازمانی اجرايي/ بررسي و مطالعه هادستگاهجبران خدمات بر توانمندسازی در 

ی انجام كار هاروش/ ارزيابي مستمر رجوعاربابگیرندگان و احقاق حقوق و احترام به رضايتمندی خدمت

 هایمشيها و خطبرنامه، اهداف، هااستراتژیكردن لي و بومي/ مشخص ادارات دولتي/ برگزاری سمینارهای مح

/ يگانگي نسبي اهداف فرد و آنهاو اطمینان از درک آنها  ی اجرايي و توجیه كاركنان نسبت بههادستگاه

سازمان/ حذف تبعیض بین كاركنان/ رضايت شغلي كاركنان/ ايمني و بهداشت رواني محیط كار/ توجه به 

/ حفظ شئون كاركنان و هاسازمانبیکاری پنهان در ، هاگزينش و انتصاب و عزل و نصب، محیطي شرايط

، گیرد اركبهانتخاب كند و ، سبك رهبری مناسبي را متناسب با كاركنان، مديريت بانك ارتقای منزلت آنان/

/ انضباط اتخاذ شود سبك رهبری مشاركتي است كه بايد با توجه به سطح بلوغ كاركنان، سبك رهبری مناسب

ی سازمان برای بهبود اعتماد كاركنان به اهداف راهبردی سازمان/ توجه ويژه به هافعالیتسازی اداری/ شفاف

ی مختلف/ توجه هابخشدر جهت كاهش فساد اداری در ، در مورد دستمزد ويژهبهعدالت در محیط سازمان 

ازی میان منافع فردی و سازماني كاركنان شاغل در سی مختلف/ هماهنگهابخشسختي كار كاركنان در  به

كارمندان/ توجه همزمان به اهداف سازمان و اهداف افراد/ امکان  احساس امنیت شغلي نظام اداری/ افزايش

مالقات شهروندان با مديران و مسئوالن سازمان در فواصل زماني منظم و مشخص/ تقسیم قدرت و 

/ پايبندی مدير به اجرای قانون/ اصالح دادن كاركنان در اداره امور شاركتم ی میان طبقات سازمان/گیرتصمیم

 .ی دولتيهادستگاهها در ها و مناقصهنحوه برگزاری مزايده

 

ايجاد سیستم منطقي برای انجام معامالت  هاي نوين و تحقق دولت الکترونيک:برداري از فناوريبهره

 های مربوط به مناقصات دولتيعیهالم نتايج و اطالاع /عه دولت الکترونیكتوس كردن مراحل انجام معامله/ و كم

و كارآمد رساني روزبهو اداری/  در جهت مبارزه با فساد اقتصادی ICT هایزيرساخت هتوسع /در فضای مجازی

ش كاه منظوربهها / سیستمي كردن كاری روز در نظام اداریژها و تکنولوگیری از ابزاربهرهساختار و ساختن 

های جای افراد/ استفاده از فناوریی اينترنتي بههاسیستمط مستقیم مردم با مسئولین/ جايگزين كردن اارتب

نوين در مبارزه با فساد/ ايجاد سامانه توانمندسازی/ ايجاد زيرسامانه مديريت مسیر شغلي/ ايجاد زيرسامانه 

و توسعه منابع انساني/ ايجاد و بهسازی نظام آموزش و مديريت دانش/ ايجاد و بهسازی زيرسامانه آموزش 

ها در بخش دولتي/ اجرای آموزی جامع و يکپارچه كاركنان و مديران/ ايجاد و بهسازی نظام پیشنهادمهارت

سازی مديريت الکترونیك منابع انساني در بخش اتوماسیون اداری/ بررسي بسترهای الزم در راستای نهادينه

ی اطالعاتي/ هاسیستمبرداری از و طراحي مدل راهبردی جذب الکترونیك استعدادها/ بهرهدولتي/ بررسي 

ای در راستای توانمندسازی منابع انساني/ های اطالعاتي و چندرسانهاستفاده از فناوری ريزیبرنامهبررسي و 

 .گسترش فناوری اطالعات

 

ها در سازمان/ استقرار ها و پیشنهادظام انتقادگیری نكاربه: هاطراحي نظام ارزيابي عملکرد و پيشنهاد

ی هاسازمانسیستم نظرسنجي از شهروندان در سطح سازمان/ استقرار نظام سنجش عملکرد مناسب در 

دولتي/ مطالعه و بازطراحي نظام ارزيابي عملکرد كارمندان و مديران نظام اداری متناسب با اقتضائات/ طراحي 

ها و ي كاركنان در مشاغل مديريتي در نظام اداری كشور/ طراحي نظام پیشنهادو استقرار كانون ارزياب

ی مکانیزه جهت تجزيه و تحلیل هاسیستمراهکارهای اجرايي كردن آن در نظام اداری/ به خدمت گرفتن 
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های عمومي اطالعات و تطبیق سوابق/ اعمال ارزشیابي و كنترل فعالیت افراد/ طراحي و تدوين صالحیت

 .آنهاهای سنجش يران و شیوهمد

 

اری حسابد، ی مديريت مالي و ادارات حسابرسي/ تدوين يك نظام جامع ماليهانظام ارتقاي نظام حسابرسي:

ی هاتمسیسمند كردن ی كنترل مالي كارآمد/ ايجاد انگیزه و ارتقا و نظامهانظامو حسابرسي فراگیر/ برقراری 

 .ی اجرايي حسابرسيهامدلو  هاروشروز نگه داشتن / بهاخليتقويت حسابرسي د مالي و حسابرسي/

 

های علمي و پژوهشي/ توجه و انجام مطالعات پژوهشي ايجاد هسته ي علمي:هاپژوهشسنجش فساد و 

گذار بر فساد/ اجرای مطالعات و تأثیرسیاسي و مديريتي ، اجتماعي، بررسي ساير عوامل اقتصادی درخصوص

اجرای مطالعات و  /پژوهش در موضوع فسادافزايي/ های آموزشي و دانشاجرای دوره ی راهبردی وهاپژوهش

ی علمي/ همکاری هاپژوهشها و عوامل تخلفات اداری از راه / شناخت هرچه بیشتر ريشهی راهبردیهاپژوهش

حس مشترک  و مؤسسات سنجش و مبارزه با فساد و فقر/ سنجش مستمر از جامعه با هدف ايجاد هاسازمانبا 

 .ی اعمال شدههاسیاستگستره و عمق فساد و كسب بازخورد ، بروز فسادنسبت به درک 

 راهکارهاي حقوقي

قوانین موجود مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین مزايای استحقاقي  اصالح قوانين و مقررات:

ود/ روزآمد كردن قوانین با توجه به ی دولتي به هر ترتیب مورد بازنگری اساسي واقع شهادستگاهكاركنان 

/ اصالح قوانین و مقررات كیفری و جزايي برای برخورد مؤثر آنهااجتماعي و ايجاد تحول در ـ شرايط اقتصادی 

با عوامل فساد/ اصالح قوانین مربوط به تشکیالت نظام اداری/ تجمیع قوانین كیفری مختلف مربوط به فساد 

های ترسي به اين قوانین برای كارمندان و ساير افراد آسان باشد(/ بازنگریی كه دسنحوبهدر يك مجموعه )

قوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و كنوانسیون  منظم در ساختار قوانین كیفری/ اصالح قوانین )اصالح

ي المللبین هایمعیارها و وضع و اصالح اين قوانین بايد با توجه به تجارب ساير كشور، ي مبارزه با فسادالمللبین

الح (/ اصي از قبیل كنوانسیون مبارزه با فساد مالي سازمان ملل متحد انجام شودالمللبینمذكور در اسناد 

روز كردن قوانین و توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعي زمان قررات و تدوين مقررات كارآمد/ بهقوانین و م

مالي و اقتصادی/ توجه به آثار و پیامدهای زيانبار ناشي از تعدد  اترسازی قوانین و مقرقانون/ اصالح و شفاف

 ،ت فعلي در اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله بـا فسادیجهت خروج از وضع قوانین و مقررات/

 مستقیم و طوربهيي كه درصدی از سهام يا سرمايه آنان هاشركتبه ( 2) افزايش دامنه تسری قانون در ماده

/ انجام اصالحات الزم در قانون باشد «ج»و  «ب»، «الف»ی موضوع بندهای هادستگاه بهبا واسطه متعلق 

ح قوانین / اصالهای فسادبه پرونده قضاييتسريع در رسیدگي  منظوربهاصالح مقررات دادرسي  قوانین مرتبط/

و نهادهای دولتي و  هاسازمانبا و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصي/ اصالح قوانین مرتبط 

 .غیردولتي

 

ی هافعالیتسازی و پايداری قوانین و مقررات حاكم بر شفاف و كاهش ابهام قوانين و مقررات: سازيشفاف

ز از پرهی منظوربههای مؤسسات دولتي تر شدن وظايف و مأموريتاقتصادی )بخش دولتي و خصوصي(/ روشن

فساد/ ساده مبهم/ شفافیت قوانین و مقررات ضد/ پرهیز از وضع قوانین هاهزينهانجام كارهای موازی و كاهش 

/ شفاف ساختن مقررات نظام بانکي/ هابخشها و ساير نهاد، هاسازمانسازی قوانین حاكم بر و شفاف

های خريد ويژه در موردبه، های اقتصادی كشـورهای حاكم بر فعالیتنامهمقررات و آيین، قوانین سازیشفاف
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ها نامهآيین، مقررات، قوانین سازیشفاف/ ت بانکي و واگذاری سهامالارائه تسهی، های داخليقرارداد، خارجي

اعمال مسئولیت و / آنهاسازی سازی و استانداردساده، دهي از طريق كاهش حجمتاهای خدمو دستورالعمل

های بحسا سازیشفافوضع مقرراتي برای  ازجمله پاسخگويي مشترک كاركنان و مقامات در برابر حسابرسي

جلوگیری از جعل و تقلب برای ارتکاب فساد در خدمات عمومي يا پنهان كردن منافع حاصل از آن ، هاشركت

 .های ماليدر حساب

 

تدوين و اجرای قوانین الزم درباره مبارزه با فساد/ تدوين قوانین الزم  تدوين و تنقيح قوانين و مقررات:

ی هایاستسرساني برابر شفافیت/ تدوين قوانین برای ملزم كردن مسئوالن به پاسخگويي و اطالعارتقای رای ب

های مربوط به خدمات دولتي/ تنقیح نامه با هدف آگاه كردن شهروندان از رويهكلي نظام اداری/ تدوين آيین

پديد  اكاری جلوگیری كند و شفافیت رپنهان ی كه از هر نوعطوربهقوانین ضدفساد/ تدوين قوانین با نثر ساده 

های مؤثر برای زيرا بدون مجازات، بیني شده باشدهای مؤثر پیشمجازات، فسادآورد/ در تدوين قوانین ضد

ي روز كردن برخساده و به، مقرون به صرفه نخواهد بود/ كاهش قوانین، ی بسیارهاهزينهتقبل ، مفسدان مالي

بايد با تدوين قانون مناسب اخذ پورسانت  /1337مصوب  ،رسیدگي به دارايي وزرا و كارمندان مانند قانونآنها  از

اتخاذ تدابیر هماهنگ و مؤثر / تصويب قانون آزادی و شفافیت اطالعات/ های داخلي ممنوع كرددر قرارداد را

، ييمقررات ضدپولشو ملهازجبرای تصويب مقرراتي با ضمانت اجرايي باال برای كنترل فساد در خدمات عمومي 

كاستن از تفسیرپذيری قوانین/ تصويب  منظوربه ،/ وضع قوانین ساده و گوياتوقیف اموال و جبران خسارت

ی گرايي و درستکاری را با اجرااتخاذ تدابیر و مقرراتي كه تخصص قوانین كارآمد و راهگشا در مقابله با فساد/

زم و نظارت كارمندان بر اجرای اين منويات به باالترين مرتبه های الدادن آموزش، مجموعه مقررات رفتاری

ق ی دولتي از طريهادستگاهنهادينه كردن و توسعه نظارت عمومي بر عملکرد ، / مشروعیت بخشیدنبرساند

 .های متناسب با میزان شدت جرمتدوين مجازات وضع قوانین مربوطه/

 

گیری افراطي قوانین حقوق سخت عدم /المللبینحقوق بشر پیروی از استانداردهای  الزامات قانونگذاري:

ساد فهای سالم قانوني ضدايجاد محیط ها با شرايط اقتصادی و اجتماعي/ی در كشورقانونگذاركیفری/ تناسب 

مصاديق آن و ، تعريف دقیق فساد /ابهام يا موسع بودن بیش از اندازه مقررات، وشيپبا جلوگیری از هم

ای بر/ اقدام عاجل خبرگان و كارشناسان دستبهقوانین اداری اصالح و تکمیل ، / بررسيآورهای فسادزمینه

مقررات خدمات كشوری برای تقلیل صالحديد در  تردقیقگذاری / رمزارائه تعريف مشخص و واحد از قوانین

های ت و رويهمقرراتمامي بررسي قضاوت مأموران برای بذل لطف و احسان/ مسئولیت كیفری اشخاص حقوقي/ 

اختیارات و  كردن قانونمند/ ی نفوذ فساد در آن وجود داردهاراههای بخش عمومي كه عملي در نهاد

خطا الجايي كه انسان ممکنمديران به اجرای قانون و رعايت انضباط مالي/ از آن كردنها و پايبند مسئولیت

به مسیر ، بر خود نظارت عدم احساس هر شخص حقیقي و حقوقي طیب و پاک ممکن است روزی با، است

از حوزه  ،گیرندگان محوری نظام با صدور احکام و تصويب قوانینيبنابراين شايسته است تصمیم، خطا گام نهد

 .خطوط قرمز عرفي و قانوني بکاهند

 

اقدامات ريزی و اولويت دادن در برنامهارائه رهنمودهای روشن درباره صدور احکام/  راهبردهاي كالن قضايي:

نترل ك، هاشركتسازی خصوصي، صادرات و واردات، فساد به موضوعات مربوط به مالیات اپیشگیری و مبارزه ب

تبعیض در برخورد با فساد/ مبارزه مستقیم و غیرمستقیم/  عدم /ت دولتيالمواد غذايي و دارويي و معام

تدوين  /فساد ها در پیشگیری و مقابله بااستفاده از تجارب موفق كشوردر بخش خصوصي/  ضدفسادراهبردهای 
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نهاد  بر تأكیدبرابری و مساوات همگان در برابر قانون/  پیشگیری و مقابله با فساد/های بومي برای راهکار

ها رعايت احترام و ضمانت اجرای قرارداد /قضايي در برخورد با عامالن فساد تأمین / تأكید برحاكمیت قانون

اندركار مبارزه با فساد/ ی دستهاسازمانبخشي به / صالحیتگرگذار و بیمهحقوق بیمهحمايت از  منظوربه

 رائمجهای مبارزه با فساد مالي و و پلیس قوه قضائیهدادن اهمیت بیشتر به نهادهای مبارزه با فساد خصوصاً 

مبارزه با  يي// اثربخشي نظام قضاآنهااقتصادی/ اصالح نهادهای قضايي و هماهنگي و همکاری میان 

 های سیاسي تا از اين طريق بسیاریمبارزه با رانت /قانونگرايي/ حاكمیت قانون و تثبیت تقويت/ خواریرانت

ها و / قاطعیت توأم با مدارا/ تکريم حقوق متقاضیان كاالهای اقتصادی و اداری و قضايي از بین بروداز رانت

/ بازگرداني رجوعاربابخسارت  تأمینر نظام احقاق حقوق و استقرا خدمات بخش عمومي/ اصالح نظام حقوقي/

 از طريق دادرسي مدني و نه كیفری دتوانمي فرآينددولت )اين  وسیلهبهمنافع حاصل از فساد به صاحبان حق 

 .انجام گیرد(/ مديريت مؤثر برنامه مقابله با فساد/ گسترش عدالت اداری

 

ن قضات / تضمیقوه قضائیهرعايت احترام و حفظ استقالل فساد:  ي و متولي مبارزه باياستقالل نهاد قضا

در عمل و نه در شعار/ دادستاني ، / تضمین استقالل و امنیت قضات در برخورد با عامالن فسادآنهاو استقالل 

اندركار مبارزه با فساد/ ايجاد ی دستهاسازمانعمومي و نهادهای مستقل مبارزه با فساد/ پاسداشت استقالل 

ف كش منظوربهدائمي  نهادهای مستقل و ايجادتقويت مؤسسات يا نهاد مستقل و دائمي مبارزه با فساد/  و

ايجاد و تقويت نهاد مبارزه با فساد كه از لحاظ  ت/تخفیف در مجازا مجازات مجرمین بدون هرگونه و فساد

 منظورهباد تخصصي و مستقل ضدفساد تعیین نهاستقالل داشته باشد/  كامالًنیروی انساني و امور اداری ، بودجه

 جلب مشاركت منظوربه/ معرفي يك سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم ضدفسادهای تدوين راهبرد

اه جديد يك دستگ دتوانمياين متولي ، عمومي/ تعیین يك متولي مشخص برای مبارزه با فساد مالي در كشور

تعیین  ی وسیاستگذارمتولي  عنوانبهآن دستگاه ، ی موجودهادستگاه باشد يا با انجام تغییراتي در يکي از

تعیین شود/ كفايت كردن يك نهاد قوی و مقتدر برای نظارت بر فساد اداری زيرا ، راهبرد برخورد با فساد مالي

با مالي  بانکي و، ايجاد پلیس تخصصي مبارزه با جرائم اقتصادی انگیز است/ی نظارتي فسادهادستگاهتعدد 

ل زم در تحصیالهای بانکداری و مهارت، آشنايي با علوم حسابداری ازجملهزم العلمي و تخصصي های الحیتص

 .يل در جرائم ماليالو كشف د

 

دعوی  حو طر هاداراييزم برای شناسايي المدارک و مستندات  آوریجمعي: المللبيناقدامات حقوقي 

(/ داشتن مرور زمان نظر با در)يم پهلوی ژوسط خاندان و دولتمردان رشده ت ی تاراجهادارايياسترداد نسبت به 

كنوانسیون مبارزه با الف( ـ  (54)اقدام نسبت به رسیدگي قضايي داخلي و صدور احکام مقتضي طبق ماده 

ه مفاد كنوانسیون مبارز براساس، هاداراييدعاوی استرداد  حاسترداد اموال و سپس طر فرآيندفساد برای شروع 

  .شده ايران با اولويت موارد اخیر تاراج اموال ی تاراجهاداراييبا فساد نسبت به 

 

طراحي سیستمي برای پاسخ به سؤاالت و رسیدگي سريع و عادالنه و اداري:  قضاييهاي رسيدگيارتقاي 

 یستأس /مستقل رسیدگي به شکايات مردم از مراجع دولتي ايجاد مراكزی اجرايي/ هادستگاهبه شکايات در 

دگي ی الکترونیکي و تلفن گويا جهت رسیهاسیستمدفتر رسیدگي به شکايات مردمي در هر منطقه/ استفاده از 

های مربوطه به سازمان مستقل مبارزه با فساد برگشت داده شود(/ ای كه شکايتگونهبهبه شکايات مردمي )

های رسیدگي به تخلفات سازمان/ وجود هیئترسیدگي به شکايات اداری شهروندان در  منظوربهايجاد واحدی 
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/ اآنهو تضمین هويت عامالن  «اختناند هبوق و كرنا را»های انضباطي كار/ برقراری دقیق روندهای و كمیته

های پیگیری تخلفات و تخطي اما آشکار مأموران/ كشف و «قابل توضیحغیر هایسرمايه»اجازه بررسي ادواری 

 منظوربههای تخلفات مربوط به قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله بـا فساد دهكلیه پرون آمیز/فساد

های متراكم كردن دادگاهغیر /شودقانون ارجاع ( 6)بیني شـده در ماده و شـعبه پیش هیئترسیدگي قضايي به 

، هاشركتا خصوصي( برای تعیین ماهیت حقوقي )عمومي ي، هادر همه استان «های تعارضدادگاه»اداری و 

با هدف تنظیم و بسط احتمالي نظارت و ، حتي غیردولتي و خصوصي، هاسازمانو فعالیت برخي  هاسازمان

 .برای دفاع از منافع اشخاص در برابر قدرت عمومي و تضمین سالمت بیشتر در نظام اداری، كنترل

  

شناسايي و كدبندی عناوين مجرمانه فساد  ،انگاریممنوعیت هديه و رشوه/ جرم انگاري:ها و جرممحدوديت

انگاری جرم اداری در قوانین موضوعه/ هرگونه ارتشا مجازات داشته باشد/ تعیین مجازات برای هرگونه پولشويي/

بسا تمايز ريافت رشوه )با توجه به اينکه چه/ شمول جرم فساد هم به پرداخت و هم داندوزی نامشروعثروت

وجود داشته باشد(/ ، كندميفقي رشوه و پرداختي كه كارمند عمالً به زور دريافت بارزی میان پرداخت توا

های دولتي يا شركت در انعقاد اخذ مجوز، های مالیاتيمحروم كردن مؤسسات مرتکب فساد از تخفیف

 .هاها و مناقصهشركت در مزايده ازجملههای دولتي قرارداد

 

ای پديده عنوانبه، فراگیر و فراجناحي صورتبهمتخلفان و فساد  برخورد با تخلفات و برخورد و مجازات:

/ برخورد انتظامي/ برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان كندميامنیتي كه حاكمیت ملي را تهديد ضد

مصاديق فساد مالي/ مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد/ قاطعیت در برخورد با متخلفان/ تنبیهات الزم 

های شديد در ارتباط با فساد اداری در بخش دولتي و خصوصي/ تکاب فساد اداری/ اجرای مجازاتبرای ار

 ها وممنوعیت، های سنگینمجازاتپاكسازی و اخراج/ بركناری كارگزاران فاسد/ ، برخورد قاطع با متخلفان

ین های سنگل تنبیه و جريمهها/ اعما/ تشديد و افزايش مجازاتهای فاسدهای گسترده برای الیگارشمحرومیت

جلوگیری آنها  از ادامه فعالیت، ی متخلفهاشركتبايد با محرومیت و پرداخت هزينه باالی عمل مجرمانه/ 

دهنده و گیرنده از رسیدن به مناصب دولتي/ مصادره اموال رشوهدهنده و رشوهشدن رشوه / محرومكرد

برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان  رت محاكمه/گیرنده/ حذف مصونیت قضايي مجرمان در صورشوه

مجازات حتمي يکي از  گران در نظام اداری و اجرايي كشور/برخورد با متخلفان و اخالل /مصاديق فساد مالي

 .ی مبارزه با تباني استهاراه

 

حیط پیشگیری از طريق اصالح و بهسازی نظام اداری و آموزش/ ايجاد يك م پيشگيري از وقوع جرم:

/ تولیدات دولتي و امور مالیاتي، بازدارنده/ جلوگیری از فساد در سه ناحیه مستعد فساد شامل نیروهای پلیس

 الحاصر آن/ ب تأكیدهای مستقل برای پیشگیری/ اصل پیشگیری و افزايش خطر كشف و دستگیری/ ايجاد واحد

نظامي برای  ايجاد /مقامات و كارگزاران اداری -ر بر فساد ماليظو تدوين قوانین و مقررات پیشگیرانه نا

 جلوگیری از رسوم غلط و عرف ناشايست اداری/ /هانظام گزارش منافع و درآمد، پیشگیری از بروز تعارض منافع

جلوگیری شود/  اندشده تأسیس سرمايه كه تازهكمی هاشركتبه  میلیاردی بايد از سپردن قراردادهای

تر سعي شود با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه/ ی نامشروع از كشورهای ديگرهاداراييلوگیری از انتقال ج

 .جلوگیری شود فساداز بروز مجدد 
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زدايي به معنای انتقال قدرت از دولت به بازار و ايجاد اصالحات در بخش عمومي/ مقرراتزدايي: مقررات

خارجي/ كاهش تقاضا برای  دادوستدظر بر اداری/ حذف يا كاهش انبوه مقررات نا گیروپادستكاهش مقررات 

با توجه به تعدد قوانین و موازی  د/ كاهش كمیت قوانین و مقررات/ئفساد اداری از طريق حذف مقررات زا

احد و صورتبهند در هم ادغام و تمفهومي هسپراكنده و تك صورتبهقوانیني كه  شودميپیشـنهاد آنها  بودن

 ند.شوغ الدرآمده و جهت اجـرا اب

 

سازی / آگاهمقررات و حقوق شهروندی، آگاه ساختن مردم به قوانیني حقوقي: هاآگاهيارتقاي 

 بهقوانین و مقررات سازمان/ آموزش قوانین و مقررات ، كنندگان به سازمان نسبت به حقوق خودمراجعه

نجام دادن امور/ آگاهي نسبت به حقوق خود و نیز قوانین و مقررات مربوط به ا رجوعاربابكنان/ آشنا كردن كار

ها و اقشار گوناگون جامعه/ آموزش مديران دولتي در زمینه آشنايي به حدود و حقوق اجتماعي افراد و جناح

 ظورمنبههای آموزشي مستمر برای مديران سازمان تهیه و اجرای برنامه های مقابله با آن/با فساد اداری و شیوه

 .شانبر مجموعه تحت سرپرستي های نظارتآشنايي با شیوه

 

دهندگان فساد/ برقراری حمايت و مصونیت اطالع، دهيگزارش و افشاكنندگان: گزارشگرانمصونيت 

/ مصونیت كاركنان و شهرونداني كه موارد تخلف را گزارش آنهاكننده تأمینهای قانوني و نهادی برای حفاظ

تهیه حداقل استانداردهای وط ارتباطي و حمايت از مخبران/ / ايجاد خطآنهااز  جانبههمهو حمايت  كنندمي

ن تضمی المللي راكه حمايت بین( در امور كیفری فساد گزارشگرانبرای حمايت هرچه بهتر از )مورد توافق 

هتر از چه ببرای حمايت هر) المللي نهادهای حمايتي برای برقراری ارتباطات سازندهی بینهاشبکهايجاد  /كند

مشترک برای استانداردسازی سطح زندگي و معیشت  تهیه ضوابط (/در امور كیفری ان فسادگزارشگر

 / پشتیباني امنیتي ازكنندگان در امور كیفریديگر مداخله وكال و، كارشناسان، شهود، گزارشگران فساد

 .گزارشگر

 

ای بانکي متهمان/ هو حساب هارسانهمانند ، در دسترس بودن ابزارهای رسیدگيالزامات حقوقي افشا: 

اتخاذ تدابیر ويژه الزم برای / هاوكاركسبافشای اسناد و مدارک/ اطمینان از افشا و پاسخگويي در عملکرد 

ل كه مسئو افرادیهای فساد/ ايجاد خطوط ارتباطي و كسب اطالعات در مورد بروز فساد/ ارائه اسناد در پرونده

اجرا نکردن دستورات غیرقانوني مديران  خاطربه صرفاًاشته و د مناقصه هستند بايد مصونیت اداری برگزاری

های پرسش و پاسخ يا حق طرح سؤال در يي مانند نشستهاروشكردن  قانونمند/ جا نشوندارشدتر جابه

هاى شخصى و حقوقى تشويق جامعه مدنى و افزايش آزادىی اجرايي/ هادستگاههای داخلي ها و سايتنشريه

 .ل بیشتر با دولتدر جهت تعام

 

 ی اقتصادی كشور/ كنترل از باال وهافعالیتتقويت نظارت دولتي بر  ي نظارتي:هادستگاهتوانمندسازي 

شناسايي موارد فساد  منظوربهی تجسسي هافعالیتبرخورد با انحصارگرايان/ اصالح سازوكارهای نظارتي/ 

ايش نهادهاى بازرسى و نظارت بر چگونگى اعمال افز/ نظارت فعال و دقیق/ حفاظت فیزيکي و حراست/ اداری

، و مجلس( قضائیهقوه ، قانون در كشور جهت كاهش فساد در حکومت )شامل نهادهاى حکمرانى: دولت

مر ه/ بازنگری مستكنندو واحدهای نظارت هادستگاهطرفي استقالل و بي /نهادهاى وابسته دولتى و خصوصى

ی نظارتي برای حذف فساد اداری/ هادستگاهارتقای پويايي و هماهنگي نظارت متحد/ ارتقای سیستم نظارت/ 
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ی نظارتي و بازرسي در يکديگر/ ايجاد نظام جامع و دقیق هادستگاههای قانوني مستمر/ ادغام وظايف نظارت

اعمال نظارت و  نظارت و كنترل/ استقرار نظام نظارتي كارآمد از طريق تقويت نهادهای رسمي و غیررسمي/

ی حساس مستعد فساد )فسادپذير(/ خودمختار كردن نظام نظارت و هابخشسابرسي مستمر بر مشاغل و ح

در چارچوب يك نهاد باالدستي به نام آنها  كنترل نسبت به قوای مختلف كشور از طريق يکپارچه كردن

ی هاسازمان / اعطای استقالل عمل بیشتر به «ی نظارتيهاسازمانمستقل نظارت و هماهنگي شورای خود»

ی دولتي توسط ديوان محاسبات و سازمان هادستگاهبررسي قراردادهای خريد خدمات نظارت و كنترل/ 

مانت پشتوانه و ضبیني نظام نظارت و ارزيابي/ / پیشهای مربوطايرادات و مشکل یبازرسي كل كشور و احصا

نهادهای مسئول در  الحزی كاركردی و اصسابهینهی نظارتي/ هاسازمانها و تصمیمات اجرايي داشتن گزارش

ی اجرايي ناظر و يا هادستگاه /ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ازجملهمبارزه با فساد 

ی مشمول به مراجع هادستگاهعملکرد  هایبايست مکلف به ارائه گزارشی نظارتي ميهادستگاهشورای 

ي های نظارت/ تبیین وظايف و مسئولیتشوندرای اسالمي و ... وش مجلس، مقام معظم رهبری ازجملهح الصذی

ه از كنندو واحدهای نظارت هادستگاهي و هماهنگ كردن هده/ سازمانكنندو واحدهای نظارت هادستگاه

 ايجاد/ «كنندهو واحدهای نظارت هادستگاهنهاد هماهنگي »طريق تشکیل يك نهاد باالدستي تحت عنوان 

 /صالحیت اختیاری مقامات هستند برمبتنياتخاذ تصمیماتي كه  های نظارت شايسته بر نحوسازوكاری بر

 اتتأثیرگونه مناسبات نادرست و عاری از هر رجوعاربابحکومتي و  نظارت بر اينکه روابط میان كارمندان

ی نظارت به نیروهای هادستگاه/ تجهیز ها در بخش عموميانعقاد و اجرای قرارداد هنظارت بر نحو/ ناسالم باشد

 ماميتی نظارتي از طريق آشنايي به علم و فناوری در هادستگاهاطالعات ارتقای متخصص در باالترين سطوح/ 

كننده از طريق و واحدهای نظارت هادستگاههای فعالیتي كشور/ ارتقای توانايي و مهارت ناظران رشته

انتصاب بازرسان ويژه  انتخاب ویات متخصصان در امر نظارت/ گیری از نظرات و تجربهای مربوطه/ بهرهآموزش

 ایدوره های موردی وبازرسي/ نامحسوس ی نظارتي محسوس وهاسیستمايجاد  منظوربهعادل و صالح( ، )عالم

ايي شناسه/ كنندو واحدهای نظارت هادستگاهتمامي / فعال نگه داشتن و تقويت كنترل مستندات منظوربه

ويت / تقهای داخلي و پیشگیری از فساددر جهت تقويت كنترلآنها  حالو اص های فسادخیزيندآو فرها زمینه

شکنان و افشای مجريان جامعه در برخورد با قانون ازسویكاری ی بیروني و دوری از هرگونه مسامحههاكنترل

سبت به سود آن افزايش ن عمل را ننام آنان در زمینه مسائل اداری و سازماني كه اين امر خود هزينه انجام اي

 .كندميگر ريسك انجام اين عمل را نداده و كنش

 

نظارت بر عملکرد كاركنان سازمان از طريق نصب بروشور در سازمان و تهیه و : هاي سازمانيتقويت نظارت

در مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت ، كنندگان/ نظارت بر ثروتتوزيع كتابچه راهنما بین مراجعه

ری / استقرار دفتايجاد نظام كنترل و نظارت دقیق و مناسب برای كاركنان بانكی اداری و اقتصادی/ هابخش

نظارت بر عملکرد كارگزاران و رسیدگي به شکايات اداری  منظوربهاز سازمان بازرسي كل كشور در هر سازمان 

های ويي و رسیدگي فوری به درخواستی نظارتي و كنترلي كه قابلیت پاسخگهادستگاه تأسیسآن سازمان/ 

در صورتي كه سعي ما جلوگیری از فساد كالن در سازمان را داشته باشند/  رجوعاربابحق ه منطقي و ب

 /های كنترل و بازرسي برای پايش مديران در سطوح عالي در نظر گرفته شودبايد سیستم، اقتصادی است

های نظارت تقويت سازوكاری اداری/ هادستگاهها و الم در نهادكارآمد و س، تقويت سازوكارهای نظارتي شفاف

 ی نظارتي و نظارتهادستگاههمکاری بیشتر با )سازماني و برون (حسابرسي داخلي) سازمانيدرونكنترل  و

تار های نظارتي بر رفايجاد سازوكار/ پیشگیری و مقابله با فساد، جهت كشف موارد در هادستگاه (مستمر مردم

يا  هاتشركهای نامشروع نداشته باشند يا اينکه هیچگونه منافع مالي در داری كارمندان تا دريافت و پرداختا
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/ ايجاد چارچوبي برای كنترل هابخشی داخلي در همه هاكنترل/ تقويت مؤسسات ديگر نداشته باشند

آوردن شرايط الزم جهت نظارت  در جهت جلوگیری از بروز فساد اداری/ فراهم، توسط كاركنان سازمانيدرون

 .كاركنان بر عملکرد يکديگر و مسئوالن سازمان از طريق كاهش فاصله قدرت

 

مردم جهت نظارت همگاني بر عملکرد قانون/ با توجه  برمبتنياستقرار نهادهای : هاي مردمينظارت يارتقا

مند ب جلوگیری از پیدايش فساد نظامموج تواندميشدن نظام بررسي و نظارت به تنهايي ن مندبه اينکه نظام

ها و ابزارهای نظارت مردمي و ش و تقويت عملي راهکارپذير با دتوانمينظام جمهوری اسالمي ، شود

از فاصله قدرت بکاهد و شرايط را برای پیدايش ديدمان ، سازی برای دسترسي بیشتر افراد به اطالعاتزمینه

ی هابخشكردن تر نهاد و فعالی مردمهاسازمان/ استفاده از ظرفیت فراهم كند «ملت مقتدر، دولت مقتدر»

ي تقويت نهادهای نظارت /تقويت نهادهای نظارتي جامعه مدني در قبال تصمیماتگانه/ نظارتي خارج از قوای سه

 ل/ تشکیمعرفي عوامل فساد شناسايي و منظوربهی غیردولتي هاسازماناحزاب و ، جامعه مدني چون مطبوعات

نهاد/ كنترل و نظارت اجتماعي/ و مردمهای همگاني های نظارتي مردمي/ تکیه بر گسترش نظارتانجمن

استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت و استفاده از حداكثر ظرفیت ملي 

یحت خیرخواهانه مردم در مقابله با / حضور و اشراف و نظارت و نقد و انتقاد سازنده و نصبرای مبارزه با فساد

بخشي و تقويت نهادهای مردمي مانند نهادهای فساد/ نظارت جامعه بر رفتار عمومي شهروندان/ صالحیت

 .ی دولتيهادستگاهايفای نقش نظارتي بر عملکرد  منظوربهاحزاب و غیره ، های كارگریاتحاديه، مذهبي

 راهکارهاي فرهنگي

و باورهای  يمانه تربیت فرزندان/ تغییر در طرز تفکر/ تقويت انحو بهتوجه وني افراد: هاي درتقويت كنترل

 هاشارزو ارشاد و راهنمايي/ تقويت آنها  هایهای كاركنان و خانوادهمايهديني/ تقوا و خودكنترلي/ توجه به درون

برای هرچه  ريزیبرنامهپیامدی/ رفتاری و ، عد اعتقادیو هنجارهای معنوی برخاسته از متن اسالم در سه بُ

رفتار  حالاصی دروني در شخص/ هاكنترلگران جهت تقويت قي در نهاد كنشكردن اصول اخال بیشتر نهادينه

گي/ های خانوادبر مباني اخالقي و تربیتي و اصالت تأكید/ ی شخصیتي نامناسب دارندهاويژگيافرادی كه 

سوی آخرت/ تقويت روح و فرهنگ مبارزه با فساد/ گیری بههتتقوای الهي )خداترسي(/ ج /تعمیق باورها

سطوح/ جلوگیری از تمامي هوشیاری در برابر تحريف و انحراف و فساد زمامداران و دولتمردان و مديران در 

در معرض تعهدات كار گروهي قرار گرفته و از ، ينی كه افراد با قرار گرفتن در كنار سايرنحوبهفردگرايي 

منفي و تصمیمات فردی در اعمال رفتار ناسالم كاسته شود/ توجه به عوامل شخصیتي كارمندان  فردگرايي

 .توسط مديران

 

 با مبارزه برای سازیفرهنگجای فردی/ كردن گروهي به كارهاي دروني در اجتماع: ارتقاي كنترل

های وشي/ اشاعه فرهنگپ/ عفو و خشمستیزیمحوری و ظلمعدالت، خواهي/ ترويج فرهنگ حقخواریرشوه

استفاده  جويي در اموال عمومي/صرفهسازی فرهنگهای غیررسمي و اثرگذار/ مناسب و مطلوب در چارچوب

ها/ ترويج های مادی و معنوی برای جلوگیری از بروز رفتارهای انحرافي/ جهت دادن به انگیزهاز انگیزاننده

اجتماعي و مذهبي/ تقويت وابستگي به ، اس تعهد مليو وجدان كاری/ تقويت احسشناسي فرهنگ وظیفه

كردن جامعه نسبت به بروز فساد/ تقويت باورهای اجتماعي/ های محلي/ حساسهای اجتماعي و هويتسنت

احیا و آموزش انضباط اجتماعي/ تدوين و استقرار منشور اخالقي شهروندی كه در آن مردم با استانداردهای 

وانند بت، كارگزاران دولتي از رعايت آن سر باز زنند كهدر صورتيز خدمات آشنا شوند و اهريك  اخالقي و عملي
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 / توسعه سطح فرهنگ جامعه با نگرش توسعه علمي/كنندبا سازوكارهای شکايتي عمومي اين مسئله را پیگیری

پذيری ی مراقبت اجتماعي/ احیای حس مسئولیتهاطرحعمومي كردن فرهنگ مبارزه با فساد/ اجرای 

اهمیت به مقوالت اجتماعي و اجتماعي/ افزايش اعتماد اجتماعي/ افزايش اعتماد شهروندان به نظام اداری/ 

ت بستر الزم جهسازی فراهم/ گردانندگان جامعه ازسویفرهنگي در كنار توجه به مباحث اقتصادی و سیاسي 

ت پذيری درسجامعه/ آحاد افراد جامعهتقويت شبکه روابط اجتماعي در بین  /تقويت روحیه مشاركت اجتماعي

، خانواده هاینظامخردهاز طريق آنها  ی همگاني و لزوم توجه بههاارزشصحیح  كردن نهادينه /و هدفمند

ی هاارزشافزايش روحیه اعتماد ملي از طريق فضای باز سیاسي در حدی كه / آموزش و پرورش، هارسانه

ی ديني هاارزشاخالقیات و ، ي و اصالح اجتماعي/ احیای معنويات/ تحکیم دوستاساسي جامعه مصون بماند

ی معنوی و اخالقي هاارزشو نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي/ برپايي اصول اخالقي مناسب/ تقويت 

برخاسته از دين مبین اسالم در محیط دانشگاه و آشنايي هرچه بیشتر دانشجويان با پیامدهای ناگوار فساد 

ذيری پآشنايي و جامعه /امتیازی برای جذب نیروی كار است، پايبندی اعتقادیبرای كل نظام اجتماعي/ اداری 

ن به حقوق عموم اشکنان و متجاوزهای اخالقي دين مبین اسالم در لزوم برخورد با قانونبا آموزه كنشگران

تقويت ايمان به معاد( در  ويژهبهديني )ها و اعتقادات مردم/ ترويج امر به معروف و نهي از منکر/ تقويت باور

ر بُعد ب تأكیدگرايانه و با ای و با داليل منطقي و واقعای و تبلیغات رسانهاز طريق آموزش مدرسه، نزد جامعه

ی اسالمي در جامعه از طريق سپردن اين هاارزش برمبتنيروحي انسان/ استقرار و ارتقای فرهنگ عمومي 

ن موضوع به اي، گیری از نظرات نخبگان مربوطهاز حکومت كه به طريق علمي و با بهرهوظیفه به نهادی مستقل 

گذاری روز يا ها و مدارس/ نامخانواده، ی اخالقي در فرزندان توسط والدينهاارزشبپردازد/ نهادينه كردن 

استقرار طرحي كه در آن و گنجاندن آن روز يا هفته در تقويم ملي/  «روز يا هفته اخالقیات»ای با عنوان هفته

 هایها و گردهماييبرگزاری نشست/ كنندی اخالقي پیرویهاارزشكه از  كنند كاركنان دولت سوگند ياد

تن / در نظر گرفهای اخالقي در سطح جامعه و عملیاتي كردن نتايج حاصلهبردن معیار تخصصي در زمینه باال

كه در اين زمینه نیز ، احترام به منافع عمومي و جمعي باروری حس بهتوجه هرچه بیشتر منافع اجتماعي/ 

منفعت عمومي ترجیح فرهنگ  كردن نهادينهی جمعي موظفند در هارسانهو  آموزش و پرورش، نظام خانواده

و سالمت رهبران و الگو بودن مديران/ زيستي / سادههای مختلف بیشتر بکوشندبر منافع شخصي در حوزه

سازی و تغییر باورهای موجود مديريت و وجدان كاری/ فرهنگ، نسبت به مسئولیت تغییر نگرش كارگزاران

سوی نگرشي كه در آن هر كسي مسئولیت های موجود بهان نظام از موقعیتچگونگي انتفاع كارگزار درخصوص

زيرا كه اساس خدمت در اسالم ، بايستي سختي بیشتری را در زندگي متحمل شودمي، تری داردسنگین

تقويت  /نیست «حق»فتن مسئولیت مستلزم داشتن پذير وظیفه و تکلیف بوده و به همین سبب مبنایبر

 ت.خواهي و نقدپذيری دولفرهنگ مسئولیت

 

های / انعقاد قراردادهای همکاری با حوزههاسازمان: ترويج اخالق در هاي دروني در سازمانكنترل يارتقا

های آموزشي ديني و خداشناسي برای افراد سازمان/ آشنا كردن برنامه اجرای منظوربهعلمیه و مراجع مذهبي 

های مربوطه های نظارت مديريتي پیامبر اكرم )ص( و امام علي )ع( از طريق آموزشمديران سازمان با شیوه

 ديرانگیری مكاربههای آموزشي ديني و خداشناسي برای افراد سازمان/ در اين زمینه/ تهیه و اجرای برنامه

در راستای استقرار فرهنگ / هاسازمان( در رأس هرم دهندميی اخالقي بها هاارزشاخالقي )مديراني كه به 

یرد ای انجام گگونهبهتخدام شده سسازی افراد تازه ااجتماعي فرآيند، های اخالقيمعیار برمبتنيسازماني قوی 

ی آموزشي در سازمان هاكارگاهها و برگزاری دوره /ا باشندپذير يك اصل عنوانبههای اخالقي را معیارآنها  كه

 های اخالقي وآشنايي كارگزاران سازمان با معیار منظوربهتوسط افراد متخصص و مقید به رعايت اخالقیات 
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وزشي ی آمهاكارگاهبرگزاری جای خويشاوندساالری/ ساالری بهبرپايي نظام شايستهآنها/  تقويت اين موارد در

پذيری افراد با سازمان كاركردهای فرهنگ و فرهنگ سازماني جهت جامعه، ميالقالب فرهنگ و فرهنگ اسدر 

های ی آموزشهاطرحارائه / ای الزم برای كارمندان بخش عموميهای حرفهارائه آموزش/ پذيری آنانو انطباق

یروی انساني و آموزش كاركنان/ نسازی / فرهنگی دولتي در اموال عموميهادستگاهجويي مناسب برای صرفه

 های آموزشي برای كاركنان در جهت استفاده مناسبتدوين دورهآموزش قبل از ورود و آموزش حین خدمت/ 

ICT  سازی غیرمستقیم با هدف / تدوين منشور اخالقي و اداری مديران/ فرهنگدر مراكز دولتي و خصوصي

پذيری و الگوسازی شخصیتي برای كارمندان يت جامعهتقو، پذيریجويي و مشاركتتقويت فرهنگ مشاركت

تدوين مجموعه مقررات  /هاسازمانتفاوتي اجتماعي و كاری از ذهن كارمندان و مسئوالن اجرايي/ زدودن بي

احترام به  هنحو، ی بنیادين اداریهاارزشمنشور اخالقي و : رفتاری مقامات و كاركنان بخش عمومي شامل

های فسادآور خودداری از ورود در موقعیت، طرفي در انجام دادن وظايف اداریحفظ بي، مقررات و اجرای آن

وجه يا هرگونه مزايای مالي از شخص ، و حفظ شأن و شخصیت فردی از قبیل خودداری از دريافت پاداش

ه / توسعخودداری از پیگیری منافع فردی و ايجاد روابط ناسالم در محیط اداری، وظايف اداری هديگر در زمین

بر روابط  تأكیدی غیررسمي و هاسازمانجای ايجاد تعارض با / چنانچه مديران بهضدفسادفرهنگ سازماني 

خواهد آمد/  دستبهنتیجه بهتری ، رسمي نمايندغیر هایسعي در اشاعه فرهنگ مناسب در چارچوب، رسمي

  .ی داخليهانترلك/ تقويت هاسازمانهمکاری و مشاركت كاركنان/ تقويت كار گروهي در 

 

ی ديني هاارزشها و اصالح نظام آموزشي كشور در جهت تقويت باور ها:آگاهيارتقاي تبليغات و ، آموزش

و اخالقي/ آموزش عمومي برای مبارزه با فساد/ ارتقای فرهنگ عمومي و رشد سیاسي و اجتماعي و فرهنگي 

های ها/ افزايش آموزشعموميفساد/ تبلیغات روابطی مبارزه با جامعه و مردم/ تبلیغ در افکار عمومي برا

ای/ آموزش همگاني و ای/ تجهیز رسانهاعتقادی/ تبیین معیارهای اخالقي در جامعه از طريق تبلیغات رسانه

ها/ افزايش آگاهي و آموزش باال بردن سطح آگاهي مردم/ استفاده از مطالب آموزشي در مدارس و دانشگاه

 پذيریها و دستاوردهای مقابله با فساد/ فعال كردن نهادهای مرتبط با جامعهبرنامه درخصوصمستمر مردم 

های آموزشي/ روز كردن متون درسي كتابپااليش و به ويژهبههای هدفمند كودكان از طريق طراحي برنامه

وارد كردن مایهمچنین رسانهسازی و يك عامل بسیار فعال و اثرگذار در زمینه آگاه عنوانبهند توانمي هارسانه

رساني كامل و به دور از سانسور اطالع /های فساد اداریاز مصاديق و نمونه كنشگرانسازی آگاه/ كنندمهم عمل 

 یهارسانهنظام آموزش و پرورش و / شودميمتحمل آنها  هايي كه جامعه در قبال انجامها و آسیبدر مورد پیامد

آموزان و دانشجويان آموزش دانش/ كنند عمل ترفعال كنشگرانله برای ئسم سازیشفافجمعي بايد در 

/ هاقي در مدارس و دانشگاهالهای اخبا آموزهآنها  در زمینه قانونمداری و آشنايي بیشتر (خص پسرانباال)

، ی اجرايي از طريق آموزشهادستگاهسازی و توانمندسازی مردم در جهت نظارت بر عملکرد كاركنان آگاه

وزش روی آم و كار بر ريزیبرنامههای اينترنتي/ مانند پايگاه، عموميرساني اندازی مراكز اطالعتبلیغات و راه

/ مطالعه و عموميسازی ای گسترده برای آگاهمهتدوين و اجرای برنا /های متمولخص خانوادهها باالخانواده

ان/ تغییرات اساسي ساختار آموزشي كشور/ آموزی كارمندان و مديربازطراحي نظام آموزش و مهارت

 .ی نیازسنجي آموزشيهاسیستمسازی بهینه
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 بنديجمع

را و اج، اتخاذ سیاست، تدوين سیاست، شناسيمسئله)نتايج چرخه سیاستگذاری  مهمترينيکي از 

استي یچه س، است كه چه زمان سؤالپاسخ دادن به اين ، ارزيابي و تحلیل سیاست(، سازی سیاستپیاده

های پیشگیری و مبارزه با فساد با های سیاستگزارشو توسط چه كسي اجرا شود؟ اكنون كه سلسله

، اد استای با فسهای ضدفساد و دستیابي به نقشه راه اقدامات پیشگیرانه و مقابلههدف تحلیل سیاست

به ماهیت و وسعت مقاالت  در بادی امر انجام فراتحلیل مطالعات فساد در دستور كار قرار گرفت. با توجه

فراتحلیل كیفي را توصیه كرده ، شناسي برای مطالعات فسادهای روشآموزه، با محوريت فساد در كشور

. سپس با جستجوی مقاالت فارسي شدازه اثر از دستور كار خارج اند همحاسب، دانستند. لذاو كاربردی مي

مقاله برای  305در نهايت تعداد ، ل جامع علوم انسانيدر دو پايگاه مجالت تخصصي نور و پرتا 1استاندارد

 .شدانجام فراتحلیل انتخاب 

مقاله دارای بیشترين تعداد مقاله  66مقاله و رشته اقتصاد با تعداد  68رشته علوم سیاسي با تعداد 

 ی بعدی قرار دارند.هاردهمديريت و حقوق در ، های علوم اجتماعيچاپ شده بودند. رشته

مقاله دارای  46با تعداد  1395سال ، ی مورد مطالعههاسالفراواني چاپ مقاالت در از منظر 

با  ترتیببه 1391و  1394، 1393، 1390، 1392ی هاسالبیشترين تعداد چاپ مقاالت بوده است. 

ند. شايان ذكر اهبیشترين تعداد چاپ مقاالت را به خود اختصاص داد، مقاله 22و  24، 25، 28، 29تعداد 

درصد  68ديگر بیش از  عبارتبه. استمقاله  208، به بعد 1390 سال ازتعداد مقاالت چاپ شده ، است

 .اندشدهبه بعد چاپ  1390 سالاز مقاالت 

های محتوای مقاالت مطالعه شده در دسته، از همان ابتدا، با توجه به فرآيندهای انجام فراتحلیل

گیری راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد و نتیجه، کاب فسادپیامدهای ارت، علل و عوامل ايجاد فساد

ها پرداخته شد. لذا سه دسته علل به تحلیل تحلیل، قرار داده شد. بنابراين پس از اتمام مطالعه مقاالت

ت كه ذكر اس شايانبندی اصلي فراتحلیل در نظر گرفته شد. دسته عنوانبهپیامدها و راهکارها ، و عوامل

 لدلیبههای علمي )كه در روش فراتحلیل مرسوم است( وش محاسبه تعداد تناوب و تکرار گزارهاتخاذ ر

 دارای، پذير بودنامکان رغمبه، نقدهايي كه به فرآيند تدوين و داوری مقاالت منتشر شده وارد است

های ه انبوه گزارهبا توجه ب، . در گام بعدیشدهای تکراری و مشابه هم حذف اعتبار علمي نبود. پس گزاره

نظام كنش از مدل كاركردگرايان ساختاری برای تفکیك ، بندی مفهوميعلمي هر دسته و ضرورت تقسیم

پیامدها و ، گانه علل و عواملهای سههای علمي كه در دستهتمامي گزاره، روازاين. شدها انتخاب گزاره

ي حقوقي و فرهنگ، سیاسي، چهار زيرنظام اقتصادیدر ، با توجه به كاركردهای آنان، راهکارها قرار داشتند

                                                 

از استانداردهاي  ها است كهها و همه سالانتخاب مقاالت مورد مهالعه در همه رشته استاندارد،جستجوي منظور از  .1

هاي روزنامه و داشتد. لذا مقاالت و يابرخوردار باشند ترويجي و ترجمه(-پژوهشي، علمي-قاالت علمي )اعم از علميم
 مجالت را در بر نخواهد زرفت.
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، در راستای نیل به اهداف فراتحلیل، های مطروحهنظر به وسعت و دامنه گزاره، گرفتند. سپسقرار 

ا ب، های مشابه هم داشتندهايي كه كاركردها و حوزه. با اين وصف كه گزارهانجام گرفتها انتخاب گويه

 .شودميارائه  6كه نتیجه آن در جدول د شدنبندی دسته، عنوان يك گويه

 

 هاي فراتحليلها و گويه. شماي كلي گزاره6جدول 

 عنوان
 راهکارهاي پيشگيري و مبارزه با فساد پيامدهاي فساد علل و عوامل ايجاد فساد

 گويه گزاره گويه گزاره گويه گزاره

 11 159 9 123 16 162 نظام اقتصادی

 17 241 6 75 18 205 نظام سیاسي

 18 251 3 22 12 172 نظام حقوقي

 4 112 3 43 8 92 نظام فرهنگي

 50 763 21 263 54 631 مجموع

 

 :چنین نتیجه گرفت توانمي، فردهب های منحصرخروجي فرآيند استخراج گويه براساس، بنابراين

آن زيرنظام در منظومه  مثابه اهمیت و ضرورت مسائلبه، شده در هر زيرنظام های استخراجتعداد گزاره .1

 پیشگیری و مبارزه با فساد است. 

گويه  54گزاره علمي كه در  631از مجموع ، گيري فسادعلل و عوامل ايجاد و شکلدر قسمت  .2

ن دارای بیشتري اقتصادي و فرهنگي، حقوقي، سياسيعلل و عوامل  ترتیببه، بندی شدنددسته

 های علمي هستند.گزاره

دولتي بودن و ، وجود انحصارات، وضعیت كالن اقتصادی :مل اقتصاديهاي علل و عواگويه

درآمدی  نابرابری، تبعیض، شفافیت عدم، ی پرداختهانظاموضعیت معیشتي و ، غیررقابتي بودن اقتصاد

بانکي ، يی پولهاسیاستوضعیت ، قیمتگذاریوضعیت يارانه و نظام ، وضعیت مناقصات، و شکاف طبقاتي

ثباتي و بي ،تشکیالت مالیاتي، اقتصاد متکي به نفت و منابع طبیعي، و دولت رانتیر يجويرانت، و ارزی

، های اقتصادیمحدوديت، سازیوضعیت خصوصي، نشیني و مهاجرت به شهرهاحاشیه، نااطمیناني

 وضعیت مجوزها.

ا ب فقدان اراده سیاسي برای مبارزه، ساختار قدرت و انحصارات هاي علل و عوامل سياسي:گويه

وضعیت احزاب و ، ضعف پاسخگويي، های سیاسيوضعیت آزادی، وضعیت كارآمدی نهاد دولت، فساد

و  هانهرسا، وضعیت ثبات سیاسي و مديريتي و فقدان امنیت شغلي، عوامل فراملي، های سیاسيرقابت

 ضعف روحیه تعامل و، ناكارآمدی و ساختار سازمان، زدگيسیاست، دمکراسيضعف ، جامعه مدني

رساني و نظام اطالع، وضعیت كارآمدی مديران، وضعیت فرهنگ و روابط سازماني، ارتباطات سازماني

 .ضعف نظام گزينش و استخدام، وضعیت نیروی انساني، دسترسي به اطالعات
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، قوانین و مقررات شفافیت عدم، تعدد و تورم قوانین و مقررات :هاي علل و عوامل حقوقيگويه

، ضاييقوضعیت نهاد ، سازگاری و كارآمدی قوانین و مقررات، وضعیت تناسب، وانین و مقرراتأل قخها و كاستي

 ضعف سازوكار، وضعیت برخورد و مبارزه، وضعیت اجرای قانون، انگاری و مشکالت قانونگذاریوضعیت جرم

 ازمان.سوضعیت حقوقي ، كمبود آگاهي حقوقي، فقدان سیستم افشا و ضعف نظارت عمومي، كنترل و نظارت

شدن قبح فساد و ضعف  ريخته، ی ارزشي جامعههاويژگي :هاي علل و عوامل فرهنگيگويه

یتي عوامل شخص، ای و چیرگي روابط بر ضوابطقبیله -رويکرد قومي، گراييرواج مادی، ی درونيهاكنترل

 .ی عمومي و آموزشهاآگاهيوضعیت ، های اجتماعيآسیب، رفتار مقامات عالي، و انگیزشي

بندی گويه دسته 21گزاره علمي كه در  263از مجموع ، و پيامدهاي ارتکاب فساد آثاردر قسمت  .3

لمي های عدارای بیشترين گزاره فرهنگي و حقوقي، سياسي، اقتصاديپیامدهای  ترتیببه، اندشده

 هستند.

بر رشد و  اثر، ها و تركیب مخارج دولتهزينه، اثر بر درآمدها :هاي پيامدهاي اقتصاديگويه

بر  اثر، اثر بر بودجه و تخصیص، اثر بر عرضه و تقاضای كاالها و خدمات، گذاریاثر بر سرمايه، توسعه

 عدادها.اثر بر انحراف منابع و است، اثر بر فقر و عدالت توزيعي، اثر بر سود و زيان، وری و كیفیتبهره، كارآيي

اثر بر  ،اثر بر ثبات سیاسي، ت نظام سیاسياثر بر ساختار و مشروعی :هاي پيامدهاي سياسيگويه

  .هاسازماناثر بر عملکرد ، و مطبوعات هارسانهاثر بر ، دولت كارآيياثر بر عملکرد و ، الملليحوزه بین

اثر بر حقوق اجتماع و ، اثر بر جرائم و تخلفات، اثر بر قوانین و مقررات :هاي پيامدهاي حقوقيگويه

  .دولت

ثر ا، ی اجتماعيهاارزشاثر بر متغیرها و ، ات اخالقي و دينيتأثیر :فرهنگي هاي پيامدهايگويه

  .ی فردیهاارزشبر متغیرها و 

گويه  50گزاره علمي كه در  763از مجموع ، راهکارهاي پيشگيري و مبارزه با فساددر قسمت  .4

ن بیشتري دارای اقتصادي و فرهنگي، سياسي، حقوقيراهکارهای  ترتیببه، نداهبندی شددسته

 های علمي هستند.گزاره

شفافیت و دسترسي به ارتقای ، راهکارهای ساختاری اقتصاد :هاي راهکارهاي اقتصاديگويه

، ريزی و تخصیص منابعاصالح نظام بودجه، رفع انحصار و تبعیض و افزايش رقابت، اطالعات

بهبود نظام ، صيی دولت و تقويت بخش خصوتصديگركاهش ، سازی و كاهش اندازه دولتخصوصي

ارزی  بانکي و، ی پوليهاسیاستاجرای ، بهبود وضع معیشتي و رفاهي كاركنان، اجتماعي تأمینرفاهي و 

  .وكاركسببهبود فضای ، ایاصالحات مالیاتي و يارانه، مناسب

و ارائه يي افزايش پاسخگو، اصالحات ساختاری و توزيع قدرت :هاي راهکارهاي سياسيگويه

، انونحاكمیت ق، ثبات سیاسي، سیاست خارجي فعال، زدايي و كاهش وابستگيسیاست، دگزارش عملکر
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اصالح نظام انگیزشي ، ساالری و تقويت نهادهای مدنيمردم، هارسانهارتقای آزادی و جايگاه مطبوعات و 

، ر اداریااصالح ساخت، ساالری و تقويت نیروی انسانيشايسته، ی مديريتيهانظامو طراحي ارتقا ، سازمان

طراحي نظام ، های نوين و تحقق دولت الکترونیكبرداری از فناوریبهره، سازمانيدروناقدامات اجرايي 

  .ی علميهاپژوهشسنجش فساد و ، ارتقای نظام حسابرسي، هاارزيابي عملکرد و پیشنهاد

انین و و كاهش ابهام قو سازیشفاف، اصالح قوانین و مقررات :هاي راهکارهاي حقوقيگويه

اد استقالل نه، راهبردهای كالن قضايي، الزامات قانونگذاری، تدوين و تنقیح قوانین و مقررات، مقررات

 ،و اداری قضاييهای رسیدگيارتقای ، يالمللبیناقدامات حقوقي ، ي و متولي مبارزه با فساديقضا

ی هاآگاهيارتقای ، زداييراتمقر، پیشگیری از وقوع جرم، برخورد و مجازات، انگاریها و جرممحدوديت

، ارتيی نظهادستگاهتوانمندسازی ، الزامات حقوقي افشا، و افشاكنندگان گزارشگرانمصونیت ، حقوقي

  .های مردمينظارتارتقای  و های سازمانيتقويت نظارت

های دروني در ارتقای كنترل، های دروني افرادتقويت كنترل :هاي راهکارهاي فرهنگيگويه

  .هاآگاهيارتقای تبلیغات و ، آموزش، های دروني در سازمانكنترلارتقای ، عاجتما

استخراج  لذا، از آنجا كه اكثر مطالعات فساد منجر به ارائه راهکار پیشگیری و مبارزه با فساد بوده است .5

لیل حآنکه انجام فرات دلیلبه. ستزيادی با بخش راهکارها همپوشانيگیری دارای گزاره از بخش نتیجه

های تحلیل سیاست و نیل به نقشه راه پیشگیری و مبارزه با فساد گزارشحاضر در راستای اهداف سلسله

، فراتحلیل كه كاركردی ورای علل و عواملاين های گیرینتیجه، لذا، در جمهوری اسالمي ايران است

ورد استفاده قرار خواهد ها مهای آتي و در تحلیل سیاستدر گزارش، راهکارها داشته باشد و پیامدها

شناسي وضعیت موجود و نحوه اجرای قوانین رويکرد آسیب ابتعداد كمي از مقاالت ، مثال عنوانبهگرفت. 

ها و نتايج اصلي آن مطالعات در بخش راهکارها گزاره، از لحاظ روشي، . لذااندتدوين شدهمقابله با فساد 

با عنوان بررسي عملي وضعیت اجرای قانون ارتقای سالمت  264گیری مقاله رديف است. نتیجهشده ارائه 

ها شناسي وضعیت اجرای سیاستهای سیاستي و آسیبنظام اداری و مقابله با فساد در تدوين گزارش

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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 هاپيوست

 تشريح مقاالت – 1پيوست 

 . تشريح مقاالت مطالعه شده7جدول 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 فسادشناسي كالبد 1
 م. شهيد عَلَم

 مترجم: نامشخص
 توصيفي اقتصاد 1368

گزيده مسائل 

 اجتماعي -اقتصادي

 گيرينتيجه

ادعاهايي كه ه ك دهدمياند نشان مطرح كرده يافتهتوسعهها در باب فساد در مديريت سیاسي كشورهای كمتر بررسي و نقد مباحث و فرضیاتي كه فونکسیونالیست

مغاير  يافتهوسعهتاقتصادی و اداری فساد با واقعیات اكثر كشورهای كمتر ، در اين زمینه شده فاقد مباني تجربي است. تزهای فونکسیونالیستي در مورد آثار سیاسي

 چون فساد بازار )كه با اطمینان وهايي تي در زمینهفوايدی قطعي و آشکار نیست و ح، شودمياست. در اين مقاله نشان داده شده فوايدی كه برای فساد برشمرده 

تخصیص منابع  يكارآيی در بهبود تأثیر، رسد كه فساد بازارنمي نظربهو مثالً بنیاد هستند ها سستگیرینتیجهقطعیت بیان شده( نیز نشان داده شده است كه اين 

ی منجر شود. ارگذسرمايهبلکه بیشتر احتمال دارد كه اين امر به كاهش ، خالص كمکي كند طورهبنمايد كه فساد به تشکیل سرمايه داشته باشد و باز محتمل نمي

رد. توان موهبتي پنهان قلمداد كی اقتصادی را نميهاسیاستفرسايش ظرفیت دولت در زمینه تدوين و اجرای  صورتبهاين نتايج مبین آن است كه پیامد فساد 

های با ها و خانوادهطايفه، مناطق، ی قوميهاگروهد سیاسي كه برايش برشمرده شده نیز نیست. فساد بیشتر از آنکه بتواند فساد متضمن آن فواي، در عین حال

صادی مفید تزند. خالصه آنکه فساد نه برای توسعه اقها دامن ميبه اين تفرقه، پیوندهايي برقرار سازدآنها  تعلّقات محدود و متفرق را به يکديگر نزديك كند و بین

 سیاسي ضرورت دارد. سازیيکپارچهابزاری برای  منزلهبهاست و نه اينکه 
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2 
پيدايش و گسترش فساد اقتصادي: تحليلي از ديدگاه 

 اقتصاد خرد

 نويسنده نامشخص

 مترجم: كورش صديق
 توصيفي اقتصاد 1369

گزيده مسائل 

 ياجتماع -اقتصادي

 گيرينتيجه
انحصاری يکي از طرفین مشاركت در فساد و ارتشاست. ناشي از قدرت و اختیارات شبه، كه امکان مشاركت در فساد و ارتشا شودميدر اين مقاله اين مطلب مطرح 

ي پیمان صريح يا ضمني با طرف واسطهبهيا  شودمي ها و مؤسسات دولتي و عمومي تفويضاين اختیارات يا در جريان عادی امور و از طريق واسپاری وظايف در بنگاه

پذيرد. . گسترش فساد عموماً با جلب حمايت افراد بیشتر در قالب يك يا چند فعالیت انجام ميشودميعمل صادقانه تحصیل  برمبنييا از راه تعهد رسمي ، ديگر
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 ست. ی فساد و ارتشا ضروری اهاشبکهی و استحصال منافع تبعي ناشي از ايجاد ناپذيررفع مسائل مربوط به تجزيه، اين حمايت برای كاهش و از بین بردن خطرات

بايد به هر حال طوری طراحي شود كه میل به فساد و مبادرت به ارتشا را ، كیف آنونظر از كمصرف، آيدمي عملبهاقداماتي كه در جهت مبارزه با فساد 

د. اين رسانی ممکن ساختن تحقق اين اعمال به انجامغیر در جهت دشوار كردن ياهايي ها يا ايجاد محدوديتدن انگیزهبا فراهم كر توانميكاهش دهد. اين امر را 

ها تدر مواردی كه تعیین مسئولی ويژهبهاز حوزه اخالقیات و از قلمرو تکنولوژی و مديريت علمي برگرفت. در مبارزه علیه فساد  توانميها را ها و محدوديتانگیزه

ه ند است و شايد هم به همین دلیل است كي و كُئبط فرآيندبه تشويق و اصالح اخالقي اتکا كرد. اما اين  توانميهمواره ، فني مشکل و يا پرهزينه باشد داليلبه

ود. وسايل و ابزارهای تکنولوژيکي )مانند ضبط و گنجانده ش بینيپیش، اخالقيغیر در قواعد و هنجارهای اخالقي بايد ضمانت اجرا و تنبیهات الزم در قبال رفتار

های مديريت علمي )نظیر طراحي ساختارهای نظارتي مناسب در مورد انواع خاصي از معامالت در و شیوه هاروشنوار و ويدئو و نظارت و بازرسي الکترونیکي( و 

 كاربه وسیع و غیرشخصي طوربه توانميعد و هنجارهای اخالقي شوند. تکنولوژی را ند بعضاً جانشین مراقبت نفس و خويشتنداری در قواتوانميی معین( هافعالیت

تر است. بنابراين با اين فرض كه آدمیزاد عموماً در معرض وسوسه فاسد شدن قرار تر و پرهزينهكاربرد آن گران، اما در مقايسه با قیود و پرهیزهای اخالقي ،گرفت

ردن ب كاربهاز طريق ، وجود دارد استفادهسوءها و امکاناتي را كه برای فساد و ه با فساد بايد معطوف به اين باشد كه فرصتبخشي از هر طرح عملي مبارز، دارد

لحاظ ن ای اجتماعي است و به همیمحدود سازد. گرچه بدين نکته نیز بايد توجه داشت كه فساد مسئله، ها و وسايل تکنولوژيکي مناسب و فنون مديريت علميابزار

 های تکنولوژيکي اتکا كرد.ها و شیوهبه ابزار صرفاًتوان برای كنترل و مهار كردن آن نمي
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3 
ها از تجربه مبارزه با فساد در تحليلترين تازه

 كشورهاي انگلستان و جمهوري كره

مسئول گروه ترجمه و 

 ويرايش: احمد تدين
 مجلس و پژوهش توصيفي سياسي علوم 1374

 گيرينتيجه

آن پیرامون گزارش كمیته لرد نوالن )رئیس ديوان عالي كشور انگلستان( است كه در تركیب يك هیئت  تحلیل 6اين مقاله از هفت تحلیل تشکیل شده است كه 

 دنبالبه اين كمیته درواقعتحقیق و تفحص بپردازد.  كاربهماد به مردم های سیاسي و نحوه برگرداندن اعتصالحیت عدم اصالح درخصوصده نفری مأموريت يافت تا 

به درخواست  ،های تندی كه در اين زمینه درگرفتو بحث «دريافت پول در برابر استیضاح يا در برابر مقابله با استیضاح»رفتار ناشايست برخي از نمايندگان و ادعای 

ده شتازگي در كره جنوبي آغاز كه به گرددميآغاز و چندين گزارش منتشر كرده است. تحلیل هفتم به اقداماتي باز  وزير انگلیس كار خود رانخست «جان میجر»

ح نشان وضوها بهیاسي كشور است. اين گزارشهای مردم به رهبران سبا هدف بازگرداندن اعتماد تودهزيستي به ساده تأكیدفضای سیاسي و سازی و هدف آن سالم

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

59 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

و  كندمينقش ايفا ، توسعه فرآيندهای مردم در ازه در روند مشاركت عمومي تودهاند هها تا چاين روز، كه قضاوت و تلقي عامه مردم و جلب اعتماد آنان ددهنمي

 اشد. ب دتوانميمؤثر و كارساز ، ازه اساسياند هتا چ، كندكه فضای سیاسي و مديريتي جامعه را از فساد و ناروايي پاک هايي سازد كه كاربست شیوهآشکار مي
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 دانش و توسعه توصيفي اقتصاد 1375 احمد لطيفيان آن با ي مبارزههاراهعوامل مؤثر بر فساد اداري و  4

علل و 

 عوامل

اندازی های سنگبازی و فرصتی اقتصادی/ میزان كاغذهافعالیتش میزان مداخالت دولت در بر عرضه و تقاضای خدمات فساد اداری: افزايش قوانین و مقررات/ افزاي مؤثرعوامل 

 فساد اداری.در اجرای امور اداری/ سطح اخالقي عمومي/ سطح حقوق و مزايای كارمندان/ شدت تعهدات و عاليق خانوادگي و خويشاوندی/ شدت شیوع و گسترش 

 راهکارها
ها و شعب مختلف اداری ی انجام كار ادارات دولتي/ جابجايي كارمندان در پستهاروش: اصالح ساختار نظام اداری/ ارزيابي مستمر ی مبارزه با فساد اداریهاروش

در  يسازی/ ارتقای باورهای اخالقي/ نظارت بر ثروت و سطح زندگي كارمندان دولت/ پاكسازی جمعزدايي و خصوصيمقررات /مدتبلندجلوگیری از تباني  منظوربه

 ا.هو حمايت از آن ناپذيری دائمي مستقل برای مبارزه با فساد اداری/ آموزش مديران دولتي در مورد فساد اداری/ تشخیص مديران فسادهاسازماننظام اداری/ تشکیل 

 گيرينتيجه
ارزيابي نفع و هزينه آن برای  برعالوهر راهکار ضروری است گیری هكاربهرمز موفقیت در مبارزه با فساد استفاده از تركیب مناسبي از راهکارهای فوق است. در 

 و اهداف دولت نیز توجه داشت. هافعالیتبه انعکاس آن بر ساير ، زداييفساد
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5 
 ايه نقش دولت و هزينهكنندتباه، فساد اداري

 بسيار گران بر دوش جامعه 

 و. تانزي

تضي مترجم: مر

 كاظمي

 حسابدار توصيفي حسابداري 1375

 گيرينتيجه

ديم ای كه از ق. معموالً نقش مهم و عمدهاندهنظرات بسیار جالب و صريحي ارائه كرد، اقتصاددانان درباره كاركرد و فعالیت اقتصاد بازار و نقش بخش عمومي در آن

اقتصاددانان بخش عمومي و كالن به اين نتیجه ، ی اخیرهاسالهای اقتصاد بازار است. اما در ارسايين وفصلحلهمانا وظیفه اصالحگری و ، اندهبرای دولت قائل شد

انجامد. دومي به توفیق يا به شکست مي دنبالبههای ساختار سیاسي كشور نقش دارد و اولي است كه نارسايي، های سیاست اقتصاد بازاراند كه در نارساييرسیده

 ثیرتأهای بازار تحت ها و نارساييهای دولت در جامعه و نیز عملکرد كاركنان آن در اصالح كاستيار سیاسي كشور هنگامي است كه كوششنارسايي در ساخت
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ويش است. مانده و در ستیز با علل و اسباب ذاتي و دروني خمغاير با هدف تقويت مصالح عمومي قرار گیرد و اين مشکل عموم جوامع عقبهايي عوامل يا هدف

. بنابراين با ودشميور ه فساد اداری بیشتر و بیشتر غوطهناگزير در چنبر، ماكس وبر فاصله بگیرد نظرموردهر قدر سیستم بوروكراتیك عمالً از اصول ، اجمال طوربه

 حتي تا جايي كه نقش اصالحگرانه دولت، شودمير كاسته های اقتصاد بازاو رفع نارسايي از نقش آن در اصالح، ی اجرايي سیاست خودهااهرمكنترل كمتر دولت بر 

 هم مشروعیت و قانونمندی خود را از دست بدهد.
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6 
ا آنه نگاهي به مفاهيم اقتصاد جرم و فساد اداري و كاركرد

 هاي مؤثر بر اختالس در ايراندر ايران: بازشناسي مؤلفه

هاي دفتر بررسي

 اقتصادي
 مجلس و راهبرد كاربردي علوم سياسي 1377

علل و 

 عوامل
 ی دوگانه برای برخي كاالها.هاقیمتمواد اولیه و همچنین وجود ، زمین، ی دولتي/ پرداخت يارانه و ارائه تسهیالت بانکيهادستگاهبودجه 

 راهکارها
ی دولتي از طريق پوشش بیشتر و مؤثرتر هادستگاهلي و اقتصادی در هزينه كردن بودجه سازی/ افزايش انضباط ماكوچك كردن بخش دولتي از طريق خصوصي

ر بازار/ د هاقیمتهای پرداختي دولت/ شفاف كردن ی حسابرسي و نظارتي/ كنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتي كارمندان از اين طريق/ كاهش يارانههادستگاه

 ی دولتي از طريق مکانیزه كردن.هادستگاهتسريع در انجام كارهای مراجعان 

 گيرينتيجه

های اختالس و ارتشا و سرانه تعداد پرونده، استان ايران مورد برآورد قرار گرفته است كه در مدل اول 24در اين تحقیق يك مدل مقطعي برای ارتشا و جعل در »
، ثبتبا ضريب م نشینيشهرهای مستقل شامل اين موارد است: شاخص ده شده است. متغیرمتغیر وابسته استفا عنوانبهها از میانگین تعداد پرونده در مدل دوم

ارتشا و  ،شاخص بودجه با ضريب مثبت و نیز شاخص صنعتي با ضريب مثبت. در گام بعدی يك مدل سری زماني برای اختالس، شاخص كارمندان با ضريب منفي
های مستقل شامل: شاخص بودجه متغیر ها متغیر وابسته وطراحي شده است كه مجدد تعداد سرانه پرونده سالههای كیفری برای يك دوره دهدگاهجعل در دا

ی طورهبی دولتي و فساد اداری وجود دارد هادستگاهيك ارتباط قوی و مثبت بین بودجه «. شاخص تورم و متغیر مجازی پايان جنگ هر سه با ضريب مثبت، دولت

. همبستگي مثبت و معناداری بین فساد شودميارتشا و جعل ، های اختالسدرصد افزايش در پرونده 82/0جه دولت به قیمت ثابت باعث كه يك درصد افزايش بود

یسر م حتي كنترل فساد خرد بدون كنترل فساد كالن ترتیببدين)فساد در بین كارمندان جزء( وجود دارد.  ( و فساد خردرتبهعالي)فساد در بین كارمندان  كالن

 .نیستپذير امکانعالیرتبه  ديگر هر اقدامي در جهت كاهش فساد اداری بدون كنترل فساد در بین كارمندان عبارتبهنیست. 
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7 
نگر در موج جهاني مبارزه با فساد و تأملي ريشه

 آفت توسعه، اختالس: اختالس و فساد اداري
 دمجلس و راهبر توصيفي علوم سياسي 1377 عبدالعلي شاللوند

علل و 

 عوامل
 های قدرتمند نظارت.ثباتي سیاسي/ فقدان مقررات شفاف و نهادبي ها/فقر/ میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد/ روند شتابان جهاني شدن اقتصاد كشور

 پيامدها
كاهش  ،فلج كردن تخصیص بهینه منابع، عمراني دولت یهاطرحافزايش هزينه ، ايجاد اختالف طبقاتي، های دولتثباتي سیاسي/ عوارض اقتصادی )كاهش درآمدبي

 تخريب محیط زيست و افزايش تلفات جاني(.، ی نادرستهافعالیتها به سمت هدايت استعداد، يالمللبینهای ناعتماد مجامع و سازما

 راهکارها
های اقتصادی/ شفاف ساختن مقررات ش روزافزون پرداخت يارانه به بنگاههای بهره/ حذف يا كاهنرخي كردن ارز/ تثبیت نرخاجرای اصالحات وسیع اقتصادی/ تك

سازی/ تعديل حقوق و مزايای خارجي/ از بین بردن انحصارات و اجرای سريع و كارآمد برنامه خصوصي دادوستدنظام بانکي/ حذف يا كاهش انبوه مقررات ناظر بر 

 ي شرافتمندانه.حداقل امکانات برای يك زندگ تأمینكاركنان دولتي و 

 «.ها بوده استها و راهکارپیامد، درصدد بیان علل و عوامل صرفاًمقاله فوق » گيرينتيجه
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 هاواقعيتفساد:  8
 دانيل كوفمان

 مترجم: اكبر شکوهي
 تحول اداري توصيفي مديريت 1377

 راهکارها
ح / اصالبلندمدت زدايي اقتصاد خرد/ اصالح مالیاتي/ اصالح دولت و بودجه/ اصالحات سازماني درن/ آزادسازی بیشتر/ مقرراتی اقتصادی كالهاسیاستاصالح 

 خدمات اداری و نظام حقوقي/ اصالح نظام پرداخت خدمات كشوری/ تکامل بخش مالي.

 گيرينتيجه

است كه مضمون اصلي آن  «هاچرخگريس زدن »يکي از اين موارد مرتبط با استدالل ، است فساد نقد شده درخصوصهای متداول در اين پژوهش برخي رويکرد»
فساد خود موجب  اثربخش باشد. در اين رابطه بیان شده است كهغیر راهي مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم در يك نظام حقوقي دتوانمياين است كه ارتشا 

ه و نیز سودمند بودن رشو «رشوه برای تسريع» . استداللكندميسازوكاری است كه فساد از طريق آن از خود تغذيه  . اينشودميمقررات زائد و اختیاری بیشتر 
بب ها به شیوه نادرست را سهای نامشروع تخصیص استعدادارتشا و كسب درآمد عالوهبه. شودميبرای عمل كردن عرضه و تقاضا نیز توسط نويسنده مردود شناخته 

ی گذاررمايهسمنفي فساد بر رشد و  تأثیربیشتر است. در ادامه بر  هاشركتی نیز برای گذارسرمايههزينه سرمايه و ، تر باشدي ديگر هرجا فساد رايجازسوي و شودمي
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 شده است. تأكیدمستقیم خارجي 
فساد  ممکن است درواقع، بند در جهت اقتصاد بازاری نیمبا طراحي ضعیف و اجرا، كه اصالحات ناپخته كندميبحث مقابله با فساد نويسنده مطرح  درخصوص

 ،های قانوني و تجاری كمترای را ندارد. دخالتچنین نتیجه، مناسب اجرا شده باشد طوربهخوبي طراحي و را افزايش دهد. اصالحات در جهت اقتصاد بازار كه به
. شواهد زيادی دارد تأثیرهای بروز فساد در تقلیل فرصت، مجريان اختیارات كمي در آن وجود دارد ی مالیاتي متعادل و ساده كه برایهانظامتثبیت اقتصاد كالن و 

 «.كه پیشبرد اصالح اقتصادی راهي برای مقابله با فساد است دهدميروشني نشان به

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 فساد اداري و توسعه 9

 پراناب باردان

وحاني مترجم: جواد ر

 رصاف

 برنامه و بودجه توصيفي اقتصاد 1378

 راهکارها

 هایسرمايه»اجازه بررسي ادواری آنها/  و تضمین هويت عامالن «اختناند هبوق و كرنا را»های دولتي/ برقراری دقیق روندهای اداره فزآيندهتقلیل نقش و كاركرد 

ها از تکیه به اظهار لطف تعريف شده در دستگاه كشوری و رهايي شغل كامالًجای فردی/ روند شغلي شکار مأموران/ كار كردن گروهي بهاما آ «قابل توضیحغیر

مقررات خدمات كشوری برای تقلیل صالحديد در قضاوت مأموران برای بذل لطف و احسان/  تردقیقی گذارسیاستمداران شاغل/ چرخش ادواری مشاغل/ رمز

 ن كشوری.آفرين به مأموراهای انگیزهپرداخت

 گيرينتيجه
 ،ی كاهش فساد اداریهاراههاست. يکي از ظیفه فوری ما خالص شدن از دست آنانه منابع كمیاب عمومي فسادآور است. بنابراين وساالرديوانمقررات و تخصیص 

 .شودمياو مواجه  يارانه يا انتقالي با، ي برای گرفتن جوازرجوعاربابدر زماني است كه  ساالرديوانكاهش قدرت انحصاری 
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 ي دولتي و بازار آزادهافعاليت، فساد مسئله 10
 ويتو تانزي

 مترجم: بهمن آقايي
 توصيفي علوم سياسي 1378

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

ل ی اجتماعي در جامعه مثهاويژگيگیرد/ مي كاربهت و ابزارهايي كه برای ايفای اين نقش : نقش دولكندميچند عامل دامنه فساد را در يك كشور تعیین  احتماالًعلل و 
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 .شودميدر امور اجتماعي و اقتصادی/ ماهیت نظام سیاسي/ نظام مجازات كارهای فسادآمیزی كه افشا دار همیزان رواج مسئله روابط فاصل عوامل

 پيامدها

/ اعمال دلخواهانه قوانین و مقررات دهندگان: نشان دادن نرمش نسبت به مالیاتشودميت در زمینه تخصیص منابع ی زير باعث اخالل در نقش دولهاراهفساد از 

برنده شدن در آنها  ی كه درگذارسرمايهها و قراردادهای و در نتیجه اعطای امتیازاتي به برخي افراد در مقايسه با ديگران/ واگذار كردن كارهای دولتي يا خريد

ای عادالنه همعیار برخالف/ استخدام و ترفیع دلخواهانه افراد شودمياست كه پرداخت هايي بلکه روابط و رشوه ،ناشي از توان انجام كار با حداقل هزينه نیست رقابت

 كسب سود بیشتر. منظوربهو عیني/ تالش برخي افراد برای كسب مشاغلي خاص 

 گيرينتيجه

برخي  ها توسطی داشته باشد و اين ابزارسیاستگذاری در اقتصاد از طريق ابزارهای متعدد مؤثرای حاكم باشد و دولت نقش امعهچنانچه روابط نزديك شخصي در ج

كارمندان دولت تسلیم فشارهای  شودمي. گذشت زمان باعث يابدميفساد با گذشت زمان گسترش ، رود كاربهكاركنان دولت در جهت كسب منافع شخصي 

آموزد كه عین حال گذشت زمان به برخي از مقامات دولتي مي هستند بشوند. درآنها  ستان و اقوام و آشنايان يا كساني كه طالب خريداری خدماتافزون دوروز

ی متمادی هاسالدر شده متمركز )كمونیستي(  ريزیبرنامهفساد در كشورهای دارای اقتصاد است كه . شايد به همین دلیل كنند استفادهسوءچگونه از موقعیت خود 

 رخ داد.، آورند وجودبه «دولت رفاه عمومي»كردند ی اقتصادی كه تالش ميهانظامافزايش يافت و همین امر در برخي 
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 مبارزه با فساد در حکومت علوي )ع( 11
علي قربان

 آبادينجفدري
 ميحکومت اسال توصيفي فقه و اصول 1379

 راهکارها

 تأكید مستقیم/غیر بر آن/ آموزش عمومي برای مبارزه با فساد/ مبارزه مستقیم و تأكیدمبارزه با فساد: اصل پیشگیری و  درخصوصی مدرن امروزی هادولتاقدامات 

شفافیت  و هاروشو  هاسیستمد در سیستم اداری/ اصالح بر حاكمیت نظم و انضباط و قانون/ استفاده از عناصر كارآمد و با مهارت و متخصص در زمینه مبارزه با فسا

و الگو  و سالمت رهبرانزيستي های خانوادگي/ سادهبر مباني اخالقي و تربیتي و اصالت تأكیدگیری مديران كارآمد و شايسته/ كاربه/ ضدفسادقوانین و مقررات 

ه بر دو اصل محاسب تأكیدو  كشيحسابها/ حسابرسي و ها و مسئولیتها و كارتاندارد كردن شغلبودن مديران/ عزم و اراده عمومي و جدی برای مبارزه با فساد/ اس

جای رشد و افزايش كمي دولت بهروكراسي اداری و اصالح ساختار اداری و تشکیالتي و كوچك كردن حجم دولت وی و بساالرديوانو مراقبه/ ضرورت مرزبندی با 

ان بخش معیشت و رفاه و آينده كاركن تأمینمین امنیت شغلي كارمندان و تأ/ گسترش عدالت اداری و كارآييرشد كیفي و افزايش  بر تأكید، ی وابستههادستگاهو 

ومي عم / ارتقای فرهنگكندميامنیتي كه حاكمیت ملي را تهديد ای ضدن پديدهاعنوبه، فراگیر و فراجناحي صورتبهعمومي/ برخورد با تخلفات و متخلفان و فساد 

ها و اقشار احو رشد سیاسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه و مردم و تقويت روح و فرهنگ مبارزه با فساد و آگاهي نسبت به حدود و حقوق اجتماعي افراد و جن
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سطوح تمامي لتمردان و مديران در گوناگون جامعه و افزايش مشاركت عمومي و رقابت سالم در جامعه و هوشیاری در برابر تحريف و انحراف و فساد زمامداران و دو

 و حضور و اشراف و نظارت و نقد و انتقاد سازنده و نصیحت خیرخواهانه مردم در مقابله با فساد.

 «.ده استاشاره شآنها  فوق بهبیشتر شامل ذكر راهکارهايي است كه در قسمت ، عام مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد مرتبط با بحث اين گزارش طوربهدر اين پژوهش فساد » گيرينتيجه
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 ي كنترل آنهاروشبررسي فساد اداري و  12

حميد خداداد سيد

 حسيني

 نژادمحسن فرهادي

 مدرس علوم انساني كاربردي ايرشتهميان 1380

علل و 

 عوامل

ی هاسیستمهای موجود در ی فرهنگي حاكم بر جامعه/ كاستيهاويژگيكاركنان بخش عمومي/  مهمترين علل فساد اداری: تنگناهای اقتصادی حاكم بر زندگي

 انین و مقررات.و/ ناكارآمدی قشودميی فردی كاركنان مربوط هاويژگيسازماني/ عواملي كه به 

 راهکارها

 ،قررات و تدوين مقررات كارآمد/ ايجاد فضای مطلوب برای فعالیت مطبوعاتی كنترل فساد اداری: ترمیم حقوق و مزايای كاركنان/ اصالح قوانین و مهاروشبهترين 

به حقوق خود و نیز قوانین و مقررات  رجوعارباب/ آشنا كردن كنند بان افکار عمومي اعمالديده عنوانبهسالت نظارتي خود را ری كه در غیاب احزاب بتوانند طوربه

ها/ كاستن از كاستن از قدرت انحصاری افراد و واحد منظوربهی مالي كارآمد/ ايجاد اصالحات ساختاری هاسیستمبه  هاسازمانمربوط به انجام دادن امور/ تجهیز 

 های اقتصادی.فرآيندحجم تصديگری دولت و معقول كردن میزان دخالت دولت در 

 گيرينتيجه

در  نظر موردهای پیشنهاد «.شده است آوریجمعی مورد نیاز از طريق پرسشنامه و مصاحبه هادادهجامعه آماری در اين تحقیق ادارات كل استان خراسان بوده است و »

پردازيم بايد راهبردهای خاصي را مي یگیرتصمیماز فضاهايي كه به هريك  ما در، . در اين مدلاندهآورده شد «مدل فضايي كنترل فساد اداری»قالب مدلي با عنوان 

اجتماعي: افزايش  -فضای فرهنگي .1: شودميپیشنهاد ذيل ترتیب انجام داد به توانميها از اين فضاهريك  ائه دهیم. مؤثرترين اقداماتي كه در قالبها ارمتناسب با آن فضا

فراهم آوردن جو مساعد برای فعالیت ، یو افشاگررساني تشويق شهروندان و كاركنان به اطالع، اقدام در زمینه تقبیح تخلفات اداری، ی عمومي از آثار فساد اداریهاآگاهي

ی هااهدستگنهادينه ساختن نظارت عمومي بر ، نظارت بر عملکرد يکديگر و رفتار دولت منظوربهفضای سیاسي: تقويت احزاب  .2مطبوعات در جهت ايفای نقش نظارتي. 

اصالح و بهبود و شفاف كردن ، زداييفضای قانوني: مقررات .3زدايي از نظام اداری. تسیاس، دولتيغیر هایهای كارگری و كارمندی و ساير تشکلدولتي از طريق اتحاديه

فضای اقتصادی: معقول ساختن دامنه  .4اداری.  نتشديد مجازات متخلفا، رتبهعاليمديران  ويژهبهارت بر ثروت و مصرف و سطح زندگي كاركنان و ظن، های قضاييفرآيند
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 يشکنانحصار، نرخي بودن كاال و خدماتحذف شرايط چند، ترمیم حقوق و مزايای كاركنان، و كاهش حجم تصديگری دولتسازی خصوصي، های دولت در اقتصاددخالت

ی هاروشد مکانیزاسیون اداری و بهبو، مديريت مالي، ريزیبودجههای فضای اداری: اعمال اصالحات ساختاری در نظام اداری در حوزه .5. خواریهای رانتو حذف زمینه

فضای  .6 .ساالریاستقرار نظام شايسته منظوربهانتصاب و ارتقای افراد در سازمان ، انتخاب، جذب فرآينداصالح و شفاف ساختن ، آموزش مديران دولتي، انجام يافتن كار

 ی كار و اقداماتيهاروش، های اداریری از طريق نظارت دقیق بر رفتاری ناشي از تخلفات اداهاهزينهها و فرهنگ سازماني و باال بردن خطرسازی سازماني: تالش برای سالم

ها و اقسام تخلفات اداری و ترغیب آنان به ايجاد و فضای واحد سازماني: آموزش سرپرستان در زمینه شیوه .7مؤثر واقع شود.  دتوانميكه با توجه به شرايط هر سازمان 

ای هگونبهفضای ذهني فرد ، شودخوب عملي  نسبتاًخوبي يا حتي به شکل د: چنانچه مجموعه اقدامات فوق بهفضای ذهني فر. 8حفظ سالمت فضای واحد تحت سرپرستي. 

 فت و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.راين تمايل از میان خواهد ، ز داشته باشدیآمشکل خواهد يافت كه هرگاه او تمايلي به انجام دادن اقدامات فساد
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 ي تجربي در زمينه فسادهاپژوهش 13

يوهان گراف 

 المبدورف

 ترجمه: سحر سجادي

 بورس توصيفي اقتصاد 1380

علل و 

 عوامل

 )رابطه مثبت(/ ذهنیت طبیعي)رابطه منفي(/ فراواني منابع  زنان در جامعه تروسیع)رابطه منفي(/ نقش  قوه قضائیه)رابطه منفي(/ استقالل  آزادی مطبوعات

 .)رابطه مثبت( پذيرسلطه

 گيرينتيجه
دال بر اينکه فساد جذابیت يك كشور برای جذب  داردها و فقدان رقابت همراه است. شواهد قوی وجود اختالف درآمد، هاسیاستبا انحراف  فساد معموالً

بیند. اين مسئله به اين معناست كه فساد ی سرمايه از فساد آسیب ميوربهره. همچنین شودميو باعث افت تجمع و ورود سرمايه  دهدميی را كاهش گذارسرمايه

 .شودميمنجر به افت شديد رفاه 
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 بررسي نظري مسئله فساد اداري 14
 اسماعيل باللي

 داود فرامرزي
 توصيفي حقوق 1380

مجله حقوقي 

 دادگستري
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و علل 

 عوامل

 أمینتفرهنگي و... كاركنان و نیز ناتواني مديران در ، اقتصادی، های اجتماعيبر مشکالت رفتاری متأثر از ناهنجاریفساد اداری: عوامل انساني مشتمل عوامل مؤثر بر

انین و قو تناسبعدم  نفوذ و مردم/و حقوقي مختلف ذیقن اشخاص حقیقي متغیر ها و انتظارات متقن وخواست، نیازهای پرسنلي و رفع موانع رفتاری آنان/ نیازها

/ ر بودن آنهاقابل تعبیر و تفسیو برخي قوانین و مقررات  تصريح عدم با يکديگر/آنها  تعارض ها و اقتضائات جامعه/ تغییرات و تحوالت قوانین و بعضاًمقررات با نیاز

وزش و آم، نشده/ مسائل و مشکالت مربوط به جذب بینيپیشمترقبه و موارد غیر مفاد قوانین مربوطه/ حوادثهای مدون با نامهآيینها و دستورالعمل انطباقعدم 

 گذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرايي.تأثیرنگهداری افراد متخصص و كارآمد/ عملکرد مديران قبلي و 

 تر شدن شکاف میان فقر و غنا/ رشد مشاغل و خدمات نامورون.ی اقتصادی/ عمیقهامشروعیت و ثبات ظاهری/ سودمندی اقتصادی موقت/ نابساماني پيامدها

 راهکارها

سازی/ احیای اخالقي/ نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت/ جلوگیری از فساد زدايي و خصوصياصالح نظام اداری و ساختار آن/ مقررات

زدايي نظام اداری/ تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال مي برای مبارزه/ سیاستئايجاد نهادهای مستقل و دا استخدامي/ پاكسازی گروهي و جمعي نظام اداری/

و  كشيحساب/ اطالعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل/ آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری/ آموزش مديران دولتي در مورد فساد اداری

ی ارائه خدمات هاهزينهد/ افزايش ئان و كاركنان/ افزايش حقوق و مزايای كاركنان/ كاهش تقاضا برای فساد اداری از طريق حذف مقررات زاجوابدهي سیاستمدار

قوانین و  نروز كردشناس/ بهتشويق كارمندان و مأمورين وظیفه های مستقل برای پیشگیری/فساد مثل اعمال تنبیه/ افزايش خطر كشف و دستگیری/ ايجاد واحد

اد اداری ن و گزارش فستوجه به شرايط اقتصادی و اجتماعي زمان قانون/ تبلیغ در افکار عمومي برای مبارزه با فساد/ تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آورد

 ها.استقالل آنو تضمین قضات و  قوه قضائیهاستقالل آنها/  و تشويق

 گيرينتيجه

  ،آنها بازپرسي در عدم ی دولتي وهانظامحزبي بودن تك. 1 . برخي از داليل اين تساهل بدين شرح است:دهندميتساهل به خرج  در مبارزه با فساد هادولت

وفاداری . 5 ،حفظ آبرو و حیثیت نظام. 4 ،تضاد در داخل هیئت حاكمهو بروز تفرقه . 3 ،كارمندان و كاهش شدت نارضايتي از طريق فساد اداری تأمینناتواني در . 2

 و ارزش تخصصي خاص.
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 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1381 حسين قضاوي فساد اداري و راهکارهاي مواجهه با آن 15

 پيامدها
عیف های رسمي/ تضفرآينداز طريق تغییر و حاكمیت مطلوب  دمکراسيو فحشا/ تضعیف  پولشويي، ی مجرمانه نظیر خريد و فروش مواد مخدرهافعالیتتسهیل 

 دهيمضمحل شدن ظرفیت نهادی دولت/ جهتنابرابر خدمات/  تأمینی/ تعلیق حاكمیت قانون/ سیاستگذاردهي و اعمال نمايندگي مردم در موضوع حساب پس
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 اقتصادی. و مختل شدن توسعه دمکراتیكی هاارزشمخدوش شدن ، رفتن مشروعیت حکومت سؤالانحرافي منابع/ زير 

 راهکارها

تهیه و توزيع كاال و خدمت/ رقابت در ارائه خدمات دولتي/ آزادی اطالعات مربوط به ضوابط و مقررات/ اعالم  فرآيندسازی/ آزادسازی/ رقابتي كردن خصوصي

های قانوني/ ايجاد مستقل مبارزه با فساد/ نظارتی مديريت مالي و ادارات حسابرسي/ دادستاني عمومي و نهادهای هانظام/ ريزیبودجههای باز فرآيندمالي/ 

های كاری/ تغییر در طرز تفکرات و خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران/ تنبیهات الزم برای ارتکاب فساد اداری/ انتخابات سالم و آزاد/ تقويت و اصالح انگیزه

ی حمايتي مدني/ برگزاری سمینارهای محلي هاسازمانهای مطبوعاتي/ ها/ بررسيخواهي/ تبلیغات روابط عموميسي/ پرسشنامه و نظرهای سیابسیج خواست

 و بومي.

 «.اشاره شده استآنها  های فوق بهها بوده است كه در قسمتها و راهکارشناسايي پیامد، عمده تالش اين تحقیق در راستای تعريف» گيرينتيجه
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16 
 مباحث پايه و حقوق اساسي: نقش مجالس قانونگذاري 

 در مقابله با فساد

 جان ويلي

 ترجمه و تلخيص:

 احمد رنجبر

 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1381

 گيرينتيجه
وانین شده است. متأسفانه در اين خصوص قی عمومي بررسي هادستگاهدر اين تحقیق تالش پارلمان كشورهای مختلف دنیا در مقابله با پديده فراگیر فساد مالي در 

مقررات قابل استناد در مورد رفتار  درخصوصخورد. ای در قوانین به چشم نمينیست. برای مثال راجع به پولشويي هیچ محدوديت ويژه يافتهتوسعهايران چندان 

 خورد.به چشم نميهای موجود بسیار ناچیز است و ضوابط چنداني در اين خصوص نمايندگان نیز محدوديت
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 ي مبارزه با آن در جهان امروزهاراهفساد و  17
برگردان: ف. م. 

 هاشمي
1381 

ادبيات و 

 هازبان
 چيستا توصيفي

 گيرينتيجه
ديگر  ازسویايت مردم و سطح باالی حاكمیت نیز برخوردار باشد. ضربتي و ناگهاني انجام شود و از حم صورتبهموفق باشد كه  دتوانميمبارزه با فساد هنگامي 

 طوربه، دكنميند آهنگ رشد اقتصادی را كُ، كه فساد فاسدترند. اما اين حکم را بايد با احتیاط تلقي كرد. از آنجايي، تركه كشورهای فقیر دهدميتجربه نشان 
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 ،. كارشناسان اكنون بر اين باورند كه عقاليي كردن سطح دستمزدهاشودميساز فساد د زمینهو گسترش فقر نیز خو كندميمستقیم به گسترش فقر كمك غیر

 شرط الزم )و نه كافي( برای اجتناب از فساد است.

لي كارشناسان ك طوربه . وليكنند ند در كنار يکديگر وجود داشته و يکديگر را تقويتتوانميدامنه و پردامنه كه فساد كم دهدميهای انجام گرفته نشان بررسي

 دارد. دنبالبهيافته مراتب زيانبارتر از فساد سازمانآثاری به، خودیمعتقدند فساد گسترده و خودبه
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 زمانه توصيفي ايرشتهميان 1382 حسن دادگر فساد مالي در تاريخ معاصر ايران 18

 گيرينتيجه

ها دالر توسط عمّال داخلي و حتي خارجي روری تاريخي بر بروز و شیوع مفاسد مالي در ايران معاصر دارد. فساد در رژيم پهلوی به نهايت خود رسیده بود و میلیارداين مقاله م

رد دالر بود. از طرفي در دوران سلطنت پهلوی حدود يك میلیا 1355-1352ی هاسالمیزان فساد صورت گرفته بین ، شد. حتي طبق برآوردیجا مياز طريق اعمال فاسد جابه

، شداجازه فعالیت و ادامه حیات داده نمي، و يا عواملي كه بايستي در يك جامعه مدني به مبارزه علیه مفاسد مالي و رسواگری عامالن آن بپردازند هاگروه، به افراد، اول و دوم

با گذشت  و انحرافات و مفاسد را فراموش كرده بود، جرائموظیفه اصلي خود يعني رسیدگي به ، و عادالنه عمل كند آزاد، نیز كه بايستي مستقل قوه قضائیهمانند مطبوعات. 

مشاغل كلیدی در اختیار اشخاص فاقد صالحیت قرار داشت و  .ی فاسد و ساواک بر آن حاكم بودهادولت، چنان ضعیف شده بود كه بیشتر دستورات مقامات قوه مجريه هاسال

 كرد. بود كه فساد مالي را تسهیل مييي هاراهرا مختل كرده بود. نبود احزاب مختلف و فعال نیز يکي از  قوه قضائیه كارآيي، های مختلفوديتمحد
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 مطالعات راهبردي توصيفي علوم سياسي 1382 محمدباقر خرمشاد فساد سياسي در ايران معاصر 19

 گيرينتيجه

در شرايط  احتماالً، ریگینتیجهولي در  ،در مقام مقايسه بین فساد سیاسي در رژيم سیاسي پیشین با نظام سیاسي فعلي بايد گفت كه فساد در آن رژيم بیشتر بود

كه در  يدرحالحل اين مسئله با ابزار قانون برآمدند.  ها در صددغربي، حاضر زودتر از نظام پیشین به آن مقصدی برسیم كه آن نظام رسید. در امر مبارزه با فساد

بلکه هر دو ، به مبارزات دروني و اخالق ارجاع داده شد. اما بايد گفت نه اين قانون به تنهايي كافي است و نه آن وجدان، جمهوری اسالمي اين امر بیش از قانون

 وانتمينظر در ساخت اداری را جدی بگیرد قانونمداری و قانونمندی و تجديد بحث، های اخالقيوصیهالزمند. امروز اگر جامعه ايراني بتواند در كنار اخالقیات و ت

 به آينده امیدوارتر بود.
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 فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن 20
 فريوسف محنت

 شهريار شفيعي
 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1382

 راهکارها

مصرف و سطح زندگي ، سازی/ احیای اخالق/ نظارت بر ثروتزدايي و خصوصياصالح ساختار نظام اداری و اقتصادی/ مقررات ی مؤثر مبارزه با فساد اداری:هاروش

برای مبارزه  دائميی اداری و اقتصادی/ جلوگیری از فساد استخدامي/ پاكسازی گروهي و جمعي نظام اداری/ ايجاد نهادهای مستقل و هابخشكارمندان دولت در 

زدايي نظام اداری و اقتصادی/ تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری/ آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه اداری و اقتصادی/ سیاست با فساد

ی هاشركت ويژههبو پاسخگويي در بخش عمومي  كشيحسابگزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی/ آموزش مديران دولتي در مورد فساد اداری و مالي/ 

 وابسته به دولت/ افزايش حقوق و مزايای كارمندان دولت.

 ی اصلي بايد جلوگیری و مبارزه با پنج نوع فساد باشد كه عبارتند از:هافعالیتها و : هدف برنامهضدفسادی اصلي در يك برنامه كلي هافعالیتاهداف و 

 ،مبارزه با اخاذی و اجحاف كارمندان و مسئوالن نسبت به بخش خصوصي. 3 ،از بودجه دولت استفادهسوءختالس و مبارزه با ا. 2 ،مبارزه با فساد سیاسي و قانوني. 1

 از اموال دولت. استفادهسوءمبارزه با دزدی و . 5 ،ی دولتي(هاشركتمحصوالت  ويژهبهها و خدمات دولتي )در توزيع كاالكشي مبارزه با سوء تخصیص و حق. 4

ی مالي و نحوه توزيع خدمات و محصوالت هافعالیتايجاد شفافیت اطالعاتي در مورد . 1 در پنج گروه اصلي قابل ارائه است:يي هاروشاهداف فوق برای نیل به 

 منظوربهی تجسسي اهفعالیت. 2، يکسان به اين اطالعات دسترسي داشته باشند طوربهای كه مردم و مسئوالن گونهبههای وابسته به دولت و مؤسسه هادستگاه

 ،دمکراتیك كشيحساب ايجاد شرايط مناسب برای. 4، ايجاد مراكز مستقل رسیدگي به شکايات مردم از مراجع دولتي. 3 ،شناسايي موارد فساد اداری و اقتصادی

 سطوح دولت.تمامي در  ضدفسادی هافعالیتمطالعه و ارزيابي مستمر هزينه و عملکرد . 5

 گيرينتيجه

ی اجرايي در امور اقتصادی مانند هادستگاهدولت و  یهافعالیت، ی كنوني آنچه برای افزايش و وجود فساد با همه اركان و ابعاد آن قابل تصور استدر دنیا

ن ي و پیچیدگي ايی بخش خصوصهافعالیتهای ملي در كشور و نبود قوانین شفاف و ساده در مورد تنظیم عوارض گمركي و يا اجرای پروژه، هامسئله مالیات

ور كش ويژهبهها و در اقتصاد همه كشور، ها و فساد اقتصادی استای از ايجاد رانتكه خود نمونه، رسد وجود انحصار در بخش اقتصادیمي نظربهقوانین است. 

ريع حركت س، اقتصادها گونهاينچرا كه در ، است بحث جدی همه اقتصادهای رو به رشد، . مبارزه با مفاسد اقتصادیشودميای بسیار مهم تلقي خودمان مسئله

در رفتار قانونمند هايي سبب ايجاد چالش، شودميی اقتصادی اعطا هافعالیتو امتیازاتي كه برای درگیر شدن بخش خصوصي در  مدتبلنداهداف  سویبه

د مبارزه با مفاس، طيخود هستند. طبیعي است كه در چنین شرايی هافعالیتسود بیشتری در  دنبالبهطبیعي  طوربهكه  شودميهای اقتصادی مؤسسه

تر و منروز مزبهروز، های اقتصاد رنجوربیماری، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذيرد، يازسويچرا كه ، مثابه گذر كردن از لبه تیغ استبه، اقتصادی

ن تري. خطرناکشودميی گذارسرمايهان و بر هم خوردن نظام امنیت گذارسرمايهموجب ترس ، جام شودمنطقي انغیر زه به شکلرو اگر مبا شودميتر دارريشه
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ا چرا كه مبارزه ب، شودميطبیعي در هر كشور دنبال  طوربهاستفاده سیاسي و جناحي كردن از جرياني است كه ، وجه مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر كشور

ای اجتماعي برای رفع نوعي مبارزه، طبیعي طوربهاست و به روال عادی بايد همواره در جريان باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی الزم و ضروری 

ه روند تنها كمکي ببا موضوع مفاسد اقتصادی نه هارسانهرسد برخوردهای سطحي برخي مي نظربههای سیاسي آمیخته شود. بزهکاری است كه نبايد به آاليش

های بسیاری از مفاسد از جريان تحقیق از يك طرف و رد گم كردن و محو شدن ريشه يبلکه همواره موجب لو رفتن بخش، كندميمبارزه با مفاسد اقتصادی ن

ای ديگر بربندند و گونهبهبار خود را ، كه از رهگذر طرح مباحث فرعي دهدمياين امکان را  كنندگانستفادهاسوءو به برخي  شودمياقتصادی از طرف ديگر 

روی  دوانتميدر شرايطي  بر اين نکته است كه اقتصاد كشورمان تنها تأكید، . اصل مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادیكنند جريان فساد را طور ديگری وانمود

تصادی در كشور فراهم شود و راه ديگری برای رسیدن به ی و فعالیت سالم اقگذارسرمايهت ئپای خود در مسیر توسعه و رشد پايدار گام بردارد كه زمینه و جر

اقتصاد كشور تحمیل كند.  رپیامدهای بسیار تلخي را ب دتوانميهرگونه حركت نسنجیده در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اين هدف وجود ندارد و از همین رو

انوني كه مستقل از اراده شخص يا گروه باشد. اين قانون بايد از طريق مجلس ق، فقط و فقط قانون است، گفت معیار و شاخص تعیین فساد از اصالح توانمي

دادگستری  ،مرجع تشخیص فساد، گیری آن نقش داشته باشدهای شخصي يا گروهي نتواند در شکلمجلسي كه آزادانه شکل گرفته و اراده، تصويب شده باشد

بین و نظارت است. در چنین نظامي تمامي آحاد جامعه در برابر قانون مساوی ات مستقل زير ذرهديگر قض وسیلهبهاست كه تمامي اركان و اعمال آنان نیز 

ترين شمارند و چون دادگستری مستقل مورد احترام است و بهترين و شريفمصوبات آن را محترم مي، اندمجلسدهنده افکار عمومي چون خود تشکیل، هستند

جرم از نظر مردم مشدگان چنین دستگاهي تبرئه، نگرندالخطاب بوده و مردم آن را به ديده منت مياحکام آن فصل، اندهدافراد جامعه لباس قضاوت را به تن كر

هم مفهوم ، . حال در يك جامعه به هر میزاني كه از اين اوضاع انحراف و اختالل باشدكنندميدانند و او را طرد شدگانش را مجرم مينیستند و مردم محکوم

برطرف كردن  ايجاد بازارهای رقابتي و، در چنین وضعي مخدوش است و هم مبارزه با آن دچار انحراف و آسیب است. هدف اصلي اصالحات اقتصادیفساد 

طلبانه فرصت، اقتصادی جای رفتارهای نامعقول كارآييآلود تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و هاست تا از اين طريق فضای مهعوامل نوسان در قیمت

گیرند. بنابراين حضور دولت در خواران و انحصارگران در آن ماهي ميآلود شدن آبي است كه رانتهای دولت مهمترين عامل گلدخالتو غیره را بگیرد. 

ور اقتصادی باعث كاهش فساد عامل مهمي در ايجاد فساد اقتصادی و اداری است و كاهش تصدی دولت در ام قیمتگذاریی هاسیاستی اقتصادی و هافعالیت

 .شودمياقتصادی 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

71 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 توصيفي علوم سياسي 1382 وحيد محمودي فساد اقتصادي و توسعه 21
 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

علل و 

 عوامل

اردان در یروهای كارآمد و كاجتماعي/ كمبود ن تأمین/ نبود نظام ساالری/ ضعف شايستهبندیبودجهانحصار قدرت و دسترسي به اطالعات رانتي/ شفاف نبودن نظام 

 بخش دولتي.

 راهکارها
تقويت  ها/ آموزش/ عزم ملي وتضمین و افزايش شفافیت، در عرصه اقتصاد و سیاست/ تثبیت حاكمیت قانون شکنيمهندسي مجدد ساختار اقتصادی كشور/ انحصار

 باورهای اجتماعي.

 «.شدهای فوق ذكر د داشته است كه اين موارد در قسمتاين پژوهش سعي در بیان علل و راهکارهای فسا» گيرينتيجه
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 فساد الکترونيکي: تجربه استراليا از ديدگاه حسابرسي 22
 اريک ترنر

 مترجم: راحله يعقوبي
 حسابرس  توصيفي حسابداري 1382

 گيرينتيجه

لس در به هم پیوستند. دومین گامي كه نمايندگان مج، استرالیای واحد، تلف استرالیا برای تشکیل يك كشور جديداياالت مخ، تقريباً نزديك به يکصد سال پیش

اين قانون اصالح شد و قانون  1997تشکیل ديوان محاسبات و اطمینان از استقالل اعضای آن بود. در سال ، تصويب قانون حسابرسي، راستای هدف خود برداشتند

ترس از دستگیری و جريمه شدن است. يك ، كنترل در مقابل اقدامات مفسدانه ترينبزرگ احتماالًقرار داد.  تأكیدالل حسابرسان را بیشتر مورد جديد الزام استق

ايي برای شناسه كننددرستکاری و اعمال اقدامات كشف، هشیاری كاركنان، آموزش مناسب كاركنان، ایمديريت دارای اخالق حرفه، ساختار قوی از حاكمیت شركت

یت نهايي اما مسئول، ئي از ساختار حاكمیت يك سازمان استزج، . حسابرس داخلي و مستقلرودميشمار معیارهای كاهش فساد به ازجمله، رفتارهای نادرست

 عهده مديران اجرايي آن است.برای حاكمیت سازمان بر
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 اقتصاد اسالمي توصيفي اقتصاد 1382 حسن دادگر به شيوع فساد مالي در كشوررويکرد اقتصادي  23

ودن دولت/ نامناسب ب ضعف باورهای مذهبي و اعتقادات ديني/ نارسايي و ناكارآمدی نظام نظارت و ارزيابي/ نارسايي در نظارت عمومي/ اشکاالت ساختاری در پیکرهعلل و 
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ي ی بازسازی/ فراموشهاسالی جنگ و هاسالاجتماعي/ وضعیت خاص كشور در ـ های سیاسي اختالف بیم مسئوالن و شخصیت نظام وزدگي امنیت شغلي/ سیاست عوامل

 ادبیات انقالب/ مطبوعات و جنبش دانشجويي ضعیف.

 اقتصادی/ آثار منفي بر رشد اقتصادی. كارآيير پیامدهای فساد مالي: آثار منفي بر تخصیص صحیح منابع/ آثار منفي بر توزيع صحیح درآمدها/ آثار منفي ب پيامدها

 راهکارها
ی ديني و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي/ وجود قوانین صريح و عاری از ابهام/ تقويت نهادهای نظارتي/ ايجاد نهادی هاارزشاخالقیات و ، احیای معنويات

 سالم/ تقويت بیشتر انضباط مالي.سازی ايي و انجام خصوصيزدسازی/ مقرراتمستقل در امر مبارزه با مفاسد مالي/ شفاف

 گيرينتيجه

وسعه تو با توزيع ناعادالنه منابع و ضد های سیاسيباعث زيان، با تضعیف نهادهای موجود، های اجتماعي و فرهنگيسبب زيان، هابا تضعیف انگیزه، فساد مالي شايع

شود و پس از توجه به مسائل  تأكیدركان ای پیشگیری و نه هاروشمفاسد مالي بايد از اساس روی در مبارزه ضد .شودميتصادی شديد های اقسبب زيان، بودن

یز ی ديني و نهاارزشاخالقیات و ، احیای معنويات، مسئله در امر پیشگیریترين ی اجرايي در امر مبارزه رفت. اصليهاروشه بايد سراغ درمان و كنندپیشگیری

در اين پژوهش برای رهايي از شیوع فساد مالي الگويي ارائه شده است »تقويت عوامل بیروني باشیم.  دنبالبهو سپس بايد  مبارزه با فساد مالي استاشاعه فرهنگ 
اقدامات الزم در  ام سومدر گ ـگام سوم ، ی اسالميهاارزشهای ديني و توسعه آموزه ـ گام دوم، تعیین هدف ـ ي بدين شرح است: گام اولمراتبسلسلهكه دارای 

توسعه . 2، لزوم انضباط مالي، اصالحات اقتصادی فراگیر، های دولتتوسعه اقتصادی: كم كردن تصدی. 1 بیان شده است: و بدين شکل بندیتقسیمسه حوزه كلي 
تقويت اعتماد ، توسعه فرهنگي: تغییر فرهنگ جامعه. 3، ظامنزدگي پرهیز از سیاست، توجه بیشتر به استقالل قضايي، و كنترل و نظارت ريزیبرنامهسیاسي: تقويت 

 .«و لزوم پاسخگوييسازی شفاف، عمومي
 ،ه به شکل جامععملیات مبارزه با فساد مالي و مصاديق آن كاری گروهي است و راهبردهای ويژه مبارزه با آن فقط در صورتي با كامیابي همراه خواهد بود ك

يك سیاست خاص فقط آن را تشديد  .همراه داشته باشد. فساد مالي از عوامل گوناگوني ناشي استها را بهد و مشاركت همه نهادرا شويافته اجسازمان و مندقاعده

 اشند.ملزم بنیازمنديم كه همگان )از باالترين سطح تا عامه مردم( به رعايت و انجام آن  جانبههمهای كني آن به برنامهيشهو در نتیجه برای ر كندمييا تضعیف 
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 نظم نوين جهاني و فساد اقتصادي 24
 پاتريک فيتززيمونس

 مترجم: نامشخص
 سياحت غرب توصيفي علوم سياسي 1382

سابقه يب وجود كامیابي، ی اين نظمهاويژگياز كه م بوده ای در عالمنشأ تحوالت و نتايج گسترده، های نئولیبرالي استنظم نوين جهاني كه برخاسته از انديشه گيرينتيجه
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قابل باور اكثريتي انبوه است. فساد در روابط و تعامالت اقتصادی از ديگر نتايج اين نظم است. فساد ضمن غیر آور و نابرابریاقلیتي محدود در كنار فقر سرگیجه

 ي را درتوسعه اقتصادی و ثبات سیاس، ند يا معکوس كندتنوع فرهنگي و توانمندی اكولوژيکي را كُ ،حاكمیت ملي، همزيستي اجتماعي، روند عدالت دتوانمياينکه 

. شودميتر فرار از مالیات و بانکداری مجرمانه نیز گسترده، پولشوييهای مالي مثل استفادهسوء، يالمللبینموازات توسعه نظام مالي سازد. بهجوامع با خطر مواجه مي

 .شودميبه ناآرامي  رباعث نابرابری شده و اين نابرابری نیز منج، اين روند
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 سياست خارجي توصيفي علوم سياسي 1383 اسماعيل بقايي هامانه كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد 25

 گيرينتيجه

ي برای مبارزه قانوني و هماهنگ با معضل فساد محسوب المللبینرزه با فساد نقطه عطفي در عرصه همکاری بدون ترديد تدوين كنوانسیون ملل متحد برای مبا

موانع واقعي زيادی  أی حاصل از فساد به كشورهای مبدهاداراييدر زمینه استرداد اموال و  ازجملهها كم در برخي زمینهكرد كه دست بینيپیش توانمي. شودمي

توقیف و در نهايت استرداد اموال ، انسداد، بازيافت، موانع قانوني و اجرايي و قضايي متعدد بر سر راه شناسايي، وبندهادرج قید، ت. دلیل اين امروجود خواهد داش

قابل یرغ است. با وجود ضعفجهت همکاری در زمینه مقابله با فساد  يافتهتوسعههای میلي كشوربي كه خود نمايانگر اكراه و استكسب شده از طريق ارتکاب فساد 

ي المللبیننقطه آغازين همکاری قانونمند  عنوانبهدر مجموع كنوانسیون فساد را بايد ، ومساغماض مقررات مربوط به استرداد اموال غارت شده كشورهای جهان 

روز كردن نظام حقوق داخلي خود در زمینه هي مناسب جهت بالگوي عنوانبهها از اين كنوانسیون برای كنترل اين معضل پیچیده غنیمت شمرد. بسیاری از كشور

 های مختلف فساد مالي و اداری بهره خواهند گرفت.پیشگیری و مبارزه با مصداق
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 حقوق خصوصي توصيفي حقوق 1383 الهيحسين رحمت رفتعلل و راهکارهاي برون، فساد و حکومت 26

 کارهاراه

های محلي/ ايجاد های اجتماعي و هويتاجتماعي و مذهبي و وابستگي به سنت، آموزش مدني/ نظارت جامعه بر رفتار عمومي شهروندان/ تقويت احساس تعهد ملي

تگاه قضايي و قضات سالم/ پاسخگويي های قانوني مستمر/ ايجاد خطوط ارتباطي و كسب اطالعات در مورد بروز فساد/ دسنهادهای مستقل مبارزه با فساد/ نظارت

های سیاسي/ سنجش مستمر از جامعه با هدف ايجاد حس مشترک حساس كردن جامعه نسبت به بروز فساد و بسیج خواست، و نظارت مدني/ تغییر در طرز تفکر

های مطبوعاتي/ ر عمومي نسبت به فساد/ آزادیی اعمال شده/ حساس كردن افکاهاسیاستگستره و عمق فساد و كسب بازخورد ، فساد بروزنسبت به درک 

های بروز فساد/ مديريت مناسب بخش دولتي/ كوچك كردن دولت/ ی اقتصادی مناسب با هدف محدود كردن زمینههاسیاستی حمايتي مدني/ اعمال هاسازمان
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 ي.المللبینهای انتظامي/ آموزش و ارتقای فرهنگ جامعه/ همکاری قوانین/ ايجاد موانع نهادينه برای مهار و بازكنترل نهادهای قدرت/ برخورد كردنشفاف 

رهبران جامعه بايد برای مبارزه با فساد مالي . 1 در عمل به چهار عامل نیاز دارد:، شودميگرفته  كاربههر راهبرد جدی و اساسي كه برای كاهش فساد مالي 

ای تغییر يابد كه بتوان تقاضا گونهبه هاسیاست. 2 .فساد مالي هیچ تسامح و اغماضي از خود نشان ندهندتعهد عملي خود را نشان داده و در مقابل ، صداقت داشته

، شفاف كردن قوانین و محدود كردن قدرت و اختیارات نامحدود مديران، های مالیاتينظیر تشويقيي هاسیاستبرای فساد مالي را از طريق كاهش مقررات و 

باال بردن انگیزه برای درست كار ، از طريق افزايش دستمزد كاركنان دولت، كاهش عرضه فساد مالي. 3 .كاهش داد، ات به حداقل برسدی كه اين اختیارطوربه

 ممکن. نحوبهبرطرف كردن مشکل مالي احزاب سیاسي . 4 .های صحیح و مؤثر و حتي در مواردی تنبیه و مجازات كاركنان متخلفكردن و اعمال نظارت

تقويت مشاركت جامعه . 2، افزايش پاسخگويي سیاسي. 1 گیرد:پنج عنصر كلیدی ذيل شکل مي براساس، مؤثر ضدفساديك استراتژی ، قاد بانك جهانيبه اعت

 بهبود و ارتقای مديريت بخش دولتي.. 5 ،موانع نهادينه شده قدرت. 4 ،ايجاد يك بخش خصوصي رقابتي. 3 ،مدني

باال رفتن آگاهي و فرهنگ عمومي و ايجاد ، نیروی انتظامي خاص، و عمومي جانبههمهداشتن برنامه ، سازماندهي دولت، ي شفافیت ماليالمللبینسازمان 

 مبارزه با فساد برشمرده است. بلندمدت فرآيندعناصری از يك  عنوانبهمطالعه و پیشگیری از فساد مالي را  منظوربهنهادهايي 

 گيرينتيجه

یاسي و س، های مدنيجامعه مدني فعال و نیرومند با حضور تشکل گیریشکلتحقق مراحلي از توسعه سیاسي و ، مقابله با فساد در جامعه يکي از راهکارهای مؤثر

 نظام، ینپاسخگويي مسئول، . توسعه سیاسي خودشودميمناسبات قانوني مانع گسترش مناسبات غیرقانوني و فساد ، توسعه سیاسي فرآينداقتصادی است. در 

بوده و  تهيافتوسعهترديد كمتر بي، سیاسي و فساد است جوييرانتای كه دارای . هر جامعهكندميشفاف و كنترل و نظارت از پايین به باال را ايجاب رساني اطالع

ديگر برای تبیین فساد پنج  سویازقاطعیت تمام و بدون مالحظه كاری سیاسي است. ، سیاسي جوييرانتدارای جامعه مدني ضعیف است. شرط مهم مبارزه با 

، ركارگزارغی -رويکرد كارفرما، جوييرانترويکرد ، رويکرد محرومیت نسبي، فايدهـ رويکرد توسط برخي نويسندگان بدين شرح مطرح شده است: رويکرد هزينه 

 رويکرد حامي پیرو. 

آزادی  ،به اين معنا كه با اتکا بر رقابت میان نیروهای سیاسي، گر استفاده كرديکدي وسیلهبهی دولتي هادستگاهبايد از الگوی تعادل و توازن برای كنترل 

كنترل و نظارت بر يکديگر برقرار كرد. مطالعه كشورهايي كه در مسیر مبارزه با فساد  منظوربهی دولتي هاسازماناطالعات و تفکیك قوا بايد تعادلي راهبردی میان 

ارتقای  ،پیشگیری، است: مقابله با فساد بینيپیشقابل ، كندميمکمل عمل  طوربهموازات هم كه ك طرح جامع سه برنامه بهكه در ي دهدمياند نشان گام نهاده

 فرهنگي.
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27 
  هيافتتوسعهبررسي تطبيقي فساد اداري در كشورهاي 

 توسعه درحالو 
 تحول اداري توصيفي مديريت 1383 نژادمحسن فرهادي

 گيرينتيجه

راه مبارزه با فساد در درجه اول از اصالح نظام  مطمئناً، كنندمييي كه ساختار سیاسي آن بیشترين سهم را در بروز و شیوع فساد اداری ايفا در كشورها

حل  هبايد نسبت به راهکارهای معطوف ب طبیعتاً شودميو گسترش فساد منجر  گیریشکلای كه شرايط اقتصادی به سیاسي عبور خواهد كرد. در جامعه

های فرهنگي و اجتماعي نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود. درجه اثربخشي عرصه درخصوصمعضالت اقتصادی توجه بیشتری نشان داد و همچنین 

علل بروز آن باز  بندیماهیت فساد اداری موجود و اولويتاز  هادولتمبارزه با فساد اداری تا حد زيادی به درک صحیح  منظوربهها راهبرد انتخابي كشور

 .گرددمي
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 منظوربهبررسي عوامل مؤثر در بروز فساد اداري 

 آن در روند توسعه  آثارارائه الگويي جهت كاهش  

 جمهوري اسالمي ايران

 دانش مديريت توصيفي مديريت 1383 سرشتهزاد فرخب

علل و 

 عوامل

جامعه نسبت به  حساسیت عدم های دولت در امور اقتصادی/ وضعیت اقتصادی كاركنان دولت و جامعه/اولويت: وسعت دخالت ترتیببهاداری عوامل بروز فساد 

نرخي ندچ پاسخگويي كم و ناكافي بخش دولتي/بخش خصوصي/  كردنو تغییر قوانین مالیاتي/ افراط در وضع قوانین و محدود  اصالح عدم ترويج معیارهای اخالقي/

/ رجوعاربابو كارمندان/ روابط خويشاوندی كاركنان با  رجوعاربابی نظارتي/ ارتباط مستقیم هاسازمانای دورهغیر ای وهای دورهبازرسي تأثیر عدم بودن ارز/

 های دولتي.های تجاری و واردات كاال/ يارانهمحدوديت

 راهکارها

های شديد در ارتباط با فساد اداری در بخش بیشتر/ افزايش حقوق كاركنان/ اجرای مجازات ساالریاری با ترتیب اولويت: مردمراهکارهای مؤثر در مبارزه با فساد اد

تي/ تصديگری بخش دول عدم و سازیدر خصوصيزدايي و آزادسازی اقتصادی بیشتر/ تسريع / اصالح نظام مالیاتي/ مقرراتهاقیمتدولتي/ تورم كمتر و كنترل 

های شديد در ارتباط با فساد اداری در بخش خصوصي/ ادامه سرمشق توسط رهبری و تعیین راهبردهای مناسب/ افزايش شفافیت در بودجه/ ايجاد رای مجازاتاج

 مؤسسات مستقل بازدارنده فساد.

يکساني كه موجبات موفقیت آنان را در اين امر فراهم به نکات ، گرفته شده توسط كشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری كاربهی هاروشبا مطالعه 

 منظوربهب( معرفي يك سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم  ،رسیم كه بدين شرح است: الف( تدوين قانون خاص برای مبارزه با فساد اداریآورده مي
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های انجام كار و كاستن از تمركز سازماني و اقتصادی و رويه هاروشسازی ی سادهانجام اصالحات سازماني و اداری برا مسئولیتج( تفويض  ،جلب مشاركت عمومي

 ي و ساير كشورها.المللبینی هاسازماند( تقويت روابط با  ،ايجاد الگويي يکسان به يك دستگاه معین منظوربه

 گيرينتيجه

ی دولتي هاشركته و مديران كنندی بازرسيهاسازمانمديران و كارشناسان  ،هاجامعه آماری اين تحقیق متشکل از سه بخش اعضای هیئت علمي دانشگاه»
 بندیرتبهمتغیرهای مؤثر در بروز فساد اداری و همچنین  بندیرتبههای تحقیق شامل يافته «.اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است آوریجمعاست و برای 

ی مبارزه با آن با روش رگرسیون هاروشی اتخاذ شده در مبارزه با فساد اداری و نیز هاروشو ترسیم نگاره تهیه ، راهکارهای مؤثر در مبارزه با آن به تفکیك

رين مدني ارائه شده است. مؤثرت -اقتصادی و سیاسي، فرهنگي، راهبردهای مديريتي برمبتنيگام بوده است. همچنین مدل مبارزه با فساد اداری بهچندگانه گام

. مؤثرترين روش يا راهکار است «وسعت دخالت دولت در امور اقتصادی»، شداداری كه با استفاده از آزمون تحلیل واريانس فريدمن حاصل عامل بروز فساد 

قدرت  راجعحق سؤال كردن از م، بیشتر ساالری. مراد از مردماست «بیشتر ساالریمردم»شده  بندیرتبهمقابله با فساد اداری كه با استفاده از آزمون ياد شده 

 توان اينگونه بیان كرد كه بدونديگر پاسخگو بودن آنان در برابر جامعه مدني و مطبوعات آزاد و احزاب مستقل و واقعي است. در تحلیل اين امر مي عبارتبهو 

چالشي سست و ، مبارزه با فساد، ودهتوسعه كه ناشي از حکمراني سنتي و ناكارآمد در طي اعصار طوالني ب درحالتوجه به رفع كمبودهای تاريخي جوامع 

یت مموارد قابل ذكری كه از اه نمايد.ضروری مي، مثابه ابزارهايي برای رسیدن به توسعه پايدارن به مقوالتي چون توسعه سیاسي بهدوام خواهد بود. پرداختكم

 عنوانبه «ايجاد مؤسسات مستقل بازدارنده فساد»تخاب راهکار ان، شوددستاوردهای شاخص اين تحقیق قلمداد  ازجمله دتوانميشاياني برخوردار است و 

عدد ی نظارتي متهادستگاهمزبور قرار گرفته است. ايجاد  بندیرتبهكه در اولويت آخر است اثرترين روش مبارزه با فساد اداری از جانب جامعه آماری مربوط كم

 عدم تبادل اطالعات و عدم تنوع وظايف و اهداف و نیز، عد ساختاریاز بُآنها  ستردگي و پراكندگياند و گشده تأسیسپس از پیروزی انقالب اسالمي  عمدتاًكه 

در  منجر به بروز بحران، ستهادستگاهكه ذاتي اين ، گانه يا خارج از آنبه قوای سههريك  وابستگي دلیلبهكه آنها  ی مشترک میانسیاستگذارهماهنگي در 

 سازد.زده نزولي ريکاردو را به اذهان متبادر ميامر نظارت شده كه قانون با
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29 
 رهنمودهاي آسوساي براي مبارزه با تقلب 

 2003و فساد اكتبر 
 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1383 مترجم: هادي فاوچي

ها به يکي از اصول يا استانداردهای حسابرسي از اين رهنمودهريك  .استرهنمود حسابرسي مشخص  30اوی ح، برای مقابله با تقلب و فساد رهنمودهای آسوسای گيرينتيجه
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ها نیز در رابطه با شناخت تقلب و فساد توسط حسابرسان های ارائه شده در استانداردهای حسابرسي اينتوسای اشاره دارد. همچنین يك فصل از رهنمودو راهنمايي

 «.نیست گیرینتیجهگفته پرداخته است و حاوی به بیان رهنمودهای پیش صرفاًاين مقاله »پردازد.به بحث مي، ي عضومؤسسات عالي حسابرس
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30 
بررسي عوامل بروز فساد اداري و راهکارهاي پيشگيري 

 و كاهش آن

محمد حسين 

 آباديفتح
 برسيدانش حسا توصيفي حسابداري 1383

علل و 

 عوامل

ضعف  /گیروپادستهای ناكارآمد و مقررات و دستورالعمل، ل بروز فساد اداری: نبود كنترل و نظارت كافي/ نبود انگیزش در كاركنان/ وجود قوانینيمهمترين دال

بعیض ت، حقوق و دستمزد نامناسب، غله بودن كاركنانشچند، شغلي از نظر استخدام و ثبات امنیت عدم، به جهت ضعف مديريت/ شغل نامناسب هاسازمانعملکرد 

به سازمان/ پنهان كردن اطالعات  تعهد عدم بین اختیار و مسئولیت محوله و ابهام در نقش/ روابط بین كاركنان/ تناسبعدم  موقع حق كاركنان/به پرداختعدم و

از دست دادن كارمند/ وارد شدن كارمند به مسائل جناحي/ اعتیاد  بودن تخصص( و ترسِ مديريت/ نداشتن نیروی متخصص )انحصاری وسیلهبهمورد نیاز كاركنان 

ها به بیرون سازمان/ پیچیدگي سیستم/ پافشاری مدير بر يك اعتقاد غلط/ اعتماد بیش از حد به يك فرد/ عالقه و شخصیت خالفکار/ وابستگي كاركنان و واحد

/ نشینيشهرو كمي تحصیالت كاركنان/ افزايش  آگاهي عدم های دولت در تصدی امور/ت به فساد/ وسعت دامنه دخالتشديد مدير به سازمان/ تساهل و تسامح نسب

 امنیت ناشي از فضای آلوده به فساد.

خالقیت در سازمان/ باال بودن  دوجو عدم به موارد زير اشاره كرد: توانمي، فساد اداری شیوع پیدا كرده استآنها  ی بیمار كه درهادستگاههای بارز از نشانه

 كم بودن تفويض اختیار/ ناقص بودن توزيع اطالعاتآنها/  / روابط سرد بین كاركنان و تضاد بسیار باال در بینیگیرتصمیممشاركت در  وجود عدم تخلفات اداری/

مديران ارشد/ كنترل بسیار شديد در سازمان/ شديد بودن انتقاد و نقل و انتقاالت به ، مخفیانه/ محول شدن مسئولیت اخراج صورتبه یگیرتصمیمدر سازمان/ 

 بودن تحسین/ انتقال دائم افراد خالق و طراح بین واحدها. رنگكم

ت/ سنین نقشي مؤثر اچيي كه در ايفای هااهرمها و : نقش دولت و حیطه ابزاركنندميعوامل و شرايط مختلفي كه در میزان فساد اداری يك كشور نقش ايفا 

 ی فرهنگي و اجتماعي كشور/ ماهیت ساختار سیاسي كشور/ شیوه برخورد با مصاديق فساد اداری.هاويژگي

 پيامدها
شدن اعتبار دار ههای روحي و رواني برای فرد متخلف/ خدششدن امنیت شغلي فرد متخلف/ بروز ناهنجاریدار هپیامدهای فردی برخاسته از تخلفات اداری: خدش

 ردی فرد متخلف/ بروز اختالفات خانوادگي.و حیثیت ف

ی هانترلكشدن  رنگكمتوسعه منابع انساني/  فرآيندبه رساني آمدن ريسك تخلفات در سازمان/ آسیب وجودبهپیامدهای سازماني برخاسته از تخلفات اداری: 
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ي ی منفهاارزشاخالقي و ايجاد  فضايلشدن  رنگكمه روی منابع انساني/ های انجام شدیگذارسرمايهی بیروني در سازمان/ هدر رفتن هاكنترلدروني و تشديد 

 شدن حیثیت اجتماعي سازمان/ تقدم منافع فردی بر منافع سازماني.دار هدر سازمان/ خدش

 ربخشياثی انساني/ تقلیل استعدادها درخصوص مديريتسوءند شدن سرعت رشد و توسعه اقتصادی/ اعمال پیامدهای اقتصادی برخاسته از تخلفات اداری: كُ

ی دولتي/ افزايش هاهزينهای/ كیفیت پايین خدمات عمومي/ تحريف تركیب في بودجههای پولي/ ضرر به درآمدهای مالیاتي/ نتايج بسیار منها و قرضكمك

 های اقتصادی.ماندگيمنطقي عقبغیر درآمدهای نامشروع و توجیه

ارها/ / افزايش هزينه انجام ككفايتيبي / گسترش تنبلي وهادستگاه بهری: كاهش اعتماد و وفاداری مردم نسبت پیامدهای فرهنگي برخاسته از تخلفات ادا

 ی اخالقي جامعه.هاارزشسستي اعتقادات و 

 اره ساختن كشور.قابل ادغیر های سیاسي و جنگ و حتي/ ايجاد ناآراميهادولتپیامدهای سیاسي برخاسته از تخلفات اداری: از بین رفتن مشروعیت 

 راهکارها

اطالعات آنان از طريق آشنايي به علم و فناوری ارتقای ی نظارت به نیروهای متخصص در باالترين سطوح و هادستگاهاقدامات مؤثر در كاهش فساد اداری: تجهیز 

رسي و ی اجرايي حسابهامدلو  هاروشروز نگه داشتن هظارت و بو بازنگری مستمر سیستم ن هاسازمانهای فعالیتي كشور و تقويت نظام نظارتي در در كلیه رشته

آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و ، ی گروهيهارسانهی مکانیزه جهت تجزيه و تحلیل اطالعات و تطبیق سوابق/ تقويت هاسیستمبه خدمت گرفتن 

ن و كارمندان دولت/ اعمال شیوه صحیح اسیاستمدار دهيجوابو  كشيحسابت و افشاگری/ افشاگری فساد اداری و تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعا

 وی داخلي/ متعهد بودن مدير به نظم هاكنترلطرف/ اعمال ارزشیابي و كنترل فعالیت افراد و تقويت بي گزينش كاركنان و حفظ و حمايت از كاركنان صالح و

ای و كنان و پرهیز از قوانین مبهم/ برگزاری جلسات دورهكار بهآموزش قوانین و مقررات ، پايبندی مدير به اجرای قانونانضباطي/ انضباط و ايجاد نظام اداری خود

های ارشادی و هدايتي و مورد تشويق قرار دادن رقابت در بین كاركنان/ آموزش شرح وظايف/ ی سازمان/ صدور بخشنامههاسیاستمذاكره با كاركنان و تبیین 

ش بیهای اعتقادی و در نظر گرفتن منافع اجتماعي/ ايجاد سیستم منطقي برای انجام معامالت و كم كردن مراحل انجام معامله/ مسئول قرار دادن ش آموزشافزاي

 أمینتايش حقوق و مزايا و افزآنها،  مصرف و سطح زندگي، بیشتر است/ درک نیاز كاركنان و نظارت بر ثروتآنها  از يك نفر در مورد مشاغلي كه احتمال خطر در

ها و مسکن و اعتبار كاركنان دولت و توجه همزمان به اهداف سازمان و اهداف افراد/ شناخت هرچه بیشتر ريشه، های مصرفامکانات رفاهي و حمايت از تعاوني

ت تخصیص درسآنها/  متناسب با استعداد و توانايي، متعهد انكاركنبه انتخاب مديران اليق و واگذاری مسئولیت  ی علمي/هاپژوهشعوامل تخلفات اداری از راه 

ی هادستگاهو اخراج/ ادغام وظايف  پاكسازی، اداری/ برخورد قاطع با متخلفانغیر در ساعات بدنيتربیتی موفق مشابه/ توسعه هاسازمانمنابع/ بررسي و مطالعه 

 نظارتي و بازرسي در يکديگر.
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 گيرينتيجه
 ، در امور اقتصادی ی دولتهافعالیتگستردگي . 1 عامل اختالل قلمداد كرد: توانميهای كالن اقتصادی سه عامل اساسي را یسیاستگذارای كلي در اجر طوربه

 دی.ی اقتصاهافعالیتی محیط پذيرقانونمندی و رقابت، تضعیف ثبات. 3 ،مديريت دولتي پاسخگوييعدم  و به تبع آن شفافیت عدم شفافیت اندک يا. 2
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 دانش انتظامي توصيفي علوم اجتماعي 1383 بهرام گلگون ارتشا( -فساد اداري و امنيت اجتماعي )اختالس 31

 راهکارها

يجاد را داشته باشند/ سازوكارهايي ا عرجواربابحق ه های منطقي و بی نظارتي و كنترلي كه قابلیت پاسخگويي و رسیدگي فوری به درخواستهادستگاه تأسیس

مند برطرف شود/ ساختار آموزشي و استخدامي كشور تغییرات اساسي يابد/ فقر مالي كه بنیاد تمامي ابعاد فساد در جامعه نظام طوربهتا مشکالت اداری مردم شود 

رد ی دولتي به هر ترتیب موهادستگاههمچنین مزايای استحقاقي كاركنان / قوانین موجود مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و شودكن است به هر ترتیب ريشه

 بازنگری اساسي واقع شود.

 گيرينتيجه
ری با امنیت اجتماعي در اين پژوهش دو عامل بارز فساد اداری در كشور با عنوان اختالس و ارتشا مورد بررسي قرار گرفته است و همین طور برخي روابط فساد ادا

 شده كه يگانه راه رهايي از فساد اداری همان اصالح ساختار اداری از تمامي ابعاد خواهد بود. گیرینتیجهاست. در نهايت چنین توصیف شده 
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 هاي اقتصادتازه توصيفي اقتصاد 1383 دخت كاظميمهين راهکارها -فساد اداري و اقتصاد ايران 32

علل و 

 املعو

 تأمین/ فقدان نظام ساالریبندی/ ضعف حاكمیت شايستهبودجهدر نظام  شفافیت عدم عوامل ايجاد فساد اداری: انحصار قدرت و برخورداری از اطالعات رانتي/

  .ی اقتصادیهافعالیتهای انحرافي/ انحصار دولت بر اجتماعي/ انگیزه

 راهکارها
ئه خدمات دولتي/ بهبود اها و خدمات/ رقابت در ارتهیه و توزيع كاال فرآيندسازی/ آزادسازی/ رقابتي كردن تصادی: خصوصيراهکارهای مبارزه با فساد اداری و اق

/ دادستان عمومي و نهادهای مستقل ريزیبودجههای باز فرآينددهي/ آزادی اطالعات مربوط به ضوابط و مقررات/ اعالم دارايي و شرايط مالي/ پسروند حساب

 های مطبوعاتي.زه با فساد/ نظارت قانوني/ تنبیهات الزم برای ارتکاب فساد اداری/ انتخابات آزاد و سالم/ بررسيمبار

 گيرينتيجه
لتي وی دهاسیاستموجب ناكارآمدی  دتوانمي. سطح باالی فساد مالي شودمييکي از مهمترين موانع فرا راه پیشرفت اقتصادی شمرده  عنوانبهرواج فساد مالي 

سوی ی اقتصادی را از شکل مولد آن بههافعالیتو  شودميها و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی یگذارسرمايهكه فساد موجب كاهش  دهدميشود. تحقیقات نشان 
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مستقیماً  دتوانميکرد ضعیف حاكمیت كه عمل هرچند، های ضعف حاكمیت استيکي از نشانه، . فساد گسترده و فراگیردهدميی زيرزمیني سوق هافعالیتها و رانت

 روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز رو به تحلیل برد.
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 كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي 33
جواد مترجم: محمد

 ميرفخرايي
 مجله حقوقي توصيفي حقوق 1384

 «.باشدمي گیرینتیجهجمه كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالي است و فاقد تر صرفاًاين مقاله » گيرينتيجه
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 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1384 آباديغالمرضا ابراهيم تحليلي بر وضعيت فساد در ايران 34

 گيرينتيجه

كه به يك بیماری مزمن تبديل شود. در اين میان برخي مسئوالن معتقد بوده و هستند كه  رودمي، كه به گفته برخي مسئوالناشاعه فساد در ايران به حدی است 

نه فقط  ی كه الگوی چینطوربه، الگوی بسیار مناسبي است، حذف افراد فاسد از مناصب دولتي بوده برمبتنيالگوی قديمي چین در مبارزه با فساد اقتصادی كه 

کانیسم مؤثری م عنوانبهريشه فساد را در كشور بخشکاند يا اينکه  تواندمينظر آنان قرار گرفته است. البته الگوی چین نه با فساد و بلکه در توسعه هم مدمبارزدر 

ظر نها نفر در شیوه مبارزه تجديدصد عدام سپردنالزم نبود چین پس از به جوخه ا مطمئناً، كه اگر اين الگو كاربرد داشتچرا، در مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد

زيرا قبل از هرگونه مبارزه علیه فساد بايد بستر و سرچشمه آن را از بین برد و زمینه را برای تغییر و اصالح ساختار ، كند و از طريق پیشگیری با فساد مقابله كند

با آن  لذا در مبارزه، اقتصادی و فرهنگي در يك كشور است، سیاسي، ری شرايط اجتماعيسی وسیع و گسترده است كه معلول يکافساد فراهم كرد. فساد پديده

و اصالح  تقويت بخش خصوصي، ای استفاده كرد كه هم بر نقش نهادهای نظارتي و كنترلي و هم بر افزايش شفافیت و پاسخگوييبايد از استراتژی جامع و چندگانه

اين امکان  ،از يك استراتژی جامع مبارزه با فساد ضمن خشکاندن بسترهای فساد گیریبهرهكند.  تأكیدای جامعه مدني مديريت بخش دولتي و نیز اتکا بر نهاده

كه  عدی صرفبُپرداخته و از پیگیری استراتژی تكها به تعیین اولويت، ابزارهای مربوط به كنترل فساد تمامسازد تا ضمن آگاهي از ها فراهم ميرا برای كشور

 .كننداجتناب شودميغفلت از ساير وجوه و علل فساد  موجب
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 توصيفي علوم سياسي 1384 حسن وفايي اتالف منابع ملي، هافساد مالي در پيمانکاري 35
 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 گيرينتيجه

انکار از پیم، با بروز اختالل در روند اجرای پروژه، ديگر ازسویند. ناچارند به پیمانکار امتیازات ويژه بده، كنند مراكز دولتي چنانچه نتوانند به تعهدات خود عمل

. شوديميا يکسره منتفي  يابدميهای اعمال نظارت و كنترل كارفرما و نیز ضرورت پاسخگويي پیمانکار بسي كاهش و زمینه شودميآزادی عمل كامل برخوردار 

 .بر روند معمول انتخاب سالم پیمانکار اثر منفي دارد، المنفعههای خیرخواهانه و عامه شخصي و با هدفنفوذ حتي با انگیزنظر اشخاص حقیقي و حقوقي بااعمال

رين قانوني متخلف باشد. برخي از پیمانکاران برای دستیابي به بیشتغیر ای معقول دانسته شود و سرپوشي بر عملکردبهانه مناسبي است تا چنین شیوه، مهمتر از آن

وگانه . نیروی انساني آلوده به رشوه در اين شرايط هويتي دكنندميمستقیم رشوه به عناصر اداری استفاده غیر از شیوه بسیار ساده پرداخت مستقیم وبیشتر ، منافع

گانه ع و خواست كشورهای بیمناف تأمینحقوق مردمان و كشور را برای ، و عملکرد او مانند فعالیت عوامل نفوذی و جاسوساني است كه با ظاهر فريبنده كندميپیدا 

سو مشکالت عمومي مديريت دولتي را نشان دهد از يک دتوانميها شده تمام يا رتولیدی و خدماتي نیمه، ها طرح بزرگ و كوچك عمراني. وجود صدكنندميپايمال 

 .ه استآلود كردرا سخت غبار هادستگاه یگیرتصمیميه فضای مسئله آلودگي قراردادهای پیماني بسته شده را مطرح سازد. قوانین مبهم و چندال، ديگر ازسویو 

. تصويب دكننبرداریاز اين شرايط به سود خود بهره، های متفاوت مسئوالنند به پشتوانه برداشتتوانمي نفعذیای كه اشخاص حقیقي و حقوقي ورزيده و گونهبه

ه . دادن اختیارات ويژدهدميو امکان نظارت را كاهش  كارآييو  شودميشهروندان به دولت  اعتمادیيب ثباتي وبي های اصالحي و گاه متناقض سببمواد و تبصره

كه  اين باور نادرست استسازی به معنای نهادينه، خواسته يا ناخواسته، های مديره برای ناديده گرفتن برخي ضوابط و مقررات قانوني و رسميبه مديران يا هیئت

عامل انساني  ،از خدمات ماشیني بسیار پیشرفته گیریبهرهافزايش  رغمبه. كندمياثر كمباوری كه هرگونه كنترل و نظارت را ناممکن يا ، ن استمدير برتر از قانو

یمان را در راستای منافع شرايط پ دتوانميكارساز دارد و  تأثیرحضور و ، ه در همه مراحل تعريف تا تحويل پروژهكنندساز و داوریعامل و تصمیم تنها عنوانبه

ت و نظارت بر برانگیز اسگمان فسادبي، منطقيبدون توجیه  ويژهبه، عمومي يا به سود پیمانکار تغییر دهد. تعدد رابطان و دفعات ارتباط عناصر كارفرما با پیمانکار

 سازد.رفتار و عملکرد پیمانکار را بسیار دشوار و حتي ناممکن مي

 د و فساد مالي بدين شرح است: عامل انساني/ تعیین شرايط قرارداد/ نیازهای فني تازه و تغییر سلیقه/ انتخاب پیمانکار/ نظارت بر مراحلعوامل مؤثر بر قراردا

 های خارجي.و نمايندگي هاشركتپیمانکاران/  ازسویهای القا شده های دستوری )ابالغي(/ اعمال نفوذ/ پروژهقرارداد/ تحويل پروژه/ پروژه
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 فساد و تبعيض، مقابله شريعت با فقر 36
محمد حسيني سيد

 شاهرودي
 حصون توصيفي علوم سياسي 1384

 گيرينتيجه
زيرا تبعیض و فساد اقتصادی عامل اصلي فقر است و همواره فقر و تبعیض يکي از عوامل فساد بوده و تبعیض  ،رابطه تنگاتنگي بین فقر و فساد و تبعیض وجود دارد

 دارد. دنبالبهو فساد و فقر را  كندميرا پايمال  هاانسانحق است كه 
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 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1384 محمدرضا كردلو فساد مالي 37

علل و 

 عوامل

م بوروكراسي/ ناكارآمدی نظام نظارت و بازرسي/ ناكارآمدی نظام پرداخت عوامل اداری و مديريتي بروز فساد: پیچیدگي و ناكارآمدی ساختار قوانین و مقررات و نظا

 خدمات و اقدامات بخش عمومي.رساني ی مناسب اطالعهانظامی مديريت منابع انساني/ ناكارآمدی نظام انتخاب و انتصاب مديران/ فقدان هانظامو ساير 

دولتي/ مشکالت اقتصادی كاركنان و كارگزاران حکومت/ غیر مات و كاالها/ وجود انحصارات دولتي وعوامل اقتصادی بروز فساد: میزان مداخله دولت در ارائه خد

 تشريفات در معامالت دولتي. رضايت عدم ی اقتصادی/ ناكارآمدی مقررات مالي وهافعالیتمیزان رقابتي بودن 

وضعیت مديريت )ثبات مديريت( از نظر تغییرات و تحوالت سیاسي/  /عوامل سیاسي بروز فساد: ساختار قدرت در كشور و چگونگي توزيع قدرت سیاسي

جرايي/ های اچگونگي نظارت و اختیارات نظارتي نهادهای مدني بر نهادهای قدرت و مديريتآنها/  يافتگيی سیاسي و میزان توسعههاگروهوضعیت فعالیت احزاب و 

 ی اقتصادی/ درگیر شدن دستگاه قضايي در مسائل سیاسي و جناحي.هافعالیتمتقابل مسائل و رفتارهای سیاسي و  تأثیرمیزان 

خانوادگي و خويشاوندی/ شدت ، عوامل فرهنگي و اجتماعي بروز فساد: سطح اخالق عمومي و میزان پايبندی به مباني ارزشي/ شدت تعهدات و عاليق قومي

 حساسیت عمومي در زمینه تخلفات و فساد كارگزاران.تعهدات و عاليق سازماني/ سطح وجدان كاری و انضباط اجتماعي/ میزان 

ها و خدمات ها و عوارض گمركي/ تصمیمات دولتي و رفتار مسئوالن/ عرضه كاالساير عوامل مهم مؤثر در بروز فساد مالي: قوانین و مقررات دولتي/ مالیات

 ای يا كمتر از قیمت بازار/ سیستم تنبیه و مجازات.يارانه صورتبه

 گيرينتيجه
های مختلف و عوامل مهم مؤثر در فساد مالي بررسي شده است و در قسمت دوم به عنصر اين مقاله شامل دو بخش است. در بخش اول تعاريف فساد از ديدگاه

 قانون ارتشا و موارد آن اشاره شده است.
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38 
استراتژي مبارزه با فساد: آيا فناوري اطالعات فساد 

 ؟دهدمياداري را كاهش 
 مدرس علوم انساني توصيفي ايرشتهميان 1384 فردحسن دانايي

 گيرينتيجه

ساد ساز كنترل فكلید اصلي و توان، فناوری اطالعات، آن براساساست كه  «ديدديدگاه زندان تمام»كه برای مديريت فساد ارائه شده است هايي يکي از ديدگاه

ديريت ای بر متنها اثر قابل مالحظهكه فناوری اطالعات نه شودميالل ل به نقد اين ديدگاه پرداخته شده است و استدچند مثا ارائه. در اين مقاله با شودميتصور 

ساد ف ابزاری برای مبارزه با عنوانبه. بنابراين برای استفاده از فناوری اطالعات كندميهای جديدی را برای فساد ايجاد بلکه در برخي موارد خود فرصت، فساد ندارد

 بايد به عوامل ديگری توجه كرد.

 ،های استخداميمصاحبه. 3 ،هاها و مزايدهمناقصه. 2، تداركات عمومي. 1 اند:بدين شرحآنها  نقاط فسادزای مختلفي وجود دارد كه برخي از، ی دولتيهاسازماندر 

 ی خصوصي. هاشركتواگذاری امور تصدی به . 4

برای هايي . اگرچه محدوديتكنند ها نسبت به كنترل فساد اقدامفرآينداستفاده از فناوری اطالعات بتوانند با شفاف ساختن  متخصصان فناوری برآنند تا با

، يتزريق فناوری اطالعات در سازمان دولت كنندميكه كاركنان بخش دولتي غالباً تصور  دهدميفناوری اطالعات وجود دارد ولي تجارب برخي از صاحبنظران نشان 

اضر ح حال درای جديد در حیطه اعمالي كه كه نظام رايانه شودميتر برجستهها و تصورات در جاهايي اين برداشت تأثیرچشمگیری بر كاهش فساد دارد.  تأثیر

ای اگر سیستم رايانه. 1 د داشته باشد:خورند سه راهکار ممکن است وجو. در جاهايي كه مقاومت كاركنان و فساد به هم گره ميشودميگرفته  كاربهزا هستند فساد

 ،ان چندان قدرتمند نیستندنفعذیخواهد داشت و  تأثیرای بر فساد اگر سیستم رايانه. 2 ی ظريف روشن كنید.نحوبهاين موضوع را ، هد داشتای بر فساد نخوتأثیر

های برنامه، ان قدرتمند هستندنفعذینخواهد داشت و  تأثیرای بر فساد نهاگر سیستم رايا. 3 كنید.محکم پیش برويد و مطمئن باشید كه بر مقاومت غلبه مي

توان يسوم مدر حالت  فناوری اطالعات قرار گیرند. وسیلهبهای شوند يا در معرض نظارت و پايش های كلیدی فسادزا رايانهفرآيندطراحي را طوری تغییر دهید كه 

 فناوری اطالعات شديداً مقاومت خواهد شد و امکان شکست نظام اطالعاتي افزايش خواهد يافت. در عین حال در برابر، به زور نیز متوسل شد
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 پژوهش علوم سياسي توصيفي علوم سياسي 1384 توحيد محرمي نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقه شيعه 39

 گيرينتيجه
عمل آورده شود همچنین در كنترل ههای بیروني دقت بكه هر قدر هم در طراحي مکانیسم شودميت و لزوم اين امر از آنجا ناشي نظارت دروني حاكم الزم اس

 برعالوهه بلک، كندميفايت نكسالمت كامل نظام حکومتي را در پي ندارد و ست، فراگیر بر هیئت حاكمه ناتوان خواهد بود. اما نظارت دروني با تمام مزايايي كه دارا

نظارت  درواقعهای بیروني هم الزم است. با توجه به معصوم نبودن زمامداران و رهبران جامعه همیشه احتمال خطا و اشتباه در امور حکومتي وجود دارد. آن نظارت
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شهروندان جامعه است. البته نه نظارت دروني مانع معصیت و گناه است و مانع خطا و اشتباه نیست. همچنین سیاست و حوزه امور عمومي حق آحاد  صرفاًدروني 

الزم و  بلکه هر دو ؛ی دروني و فردی برای حاكمهاويژگيهای كنترل بیروني ما را از در نظر گرفتن شرايط و و نه اعمال شیوه كندمينیاز بي ما را از نظارت بیروني

 ملزوم يکديگرند.
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40 
 ،كردن كار درستي است؟ شاخص فساد بنديطبقها آي

 آثار و بهبود احتمالي، هامحدوديت

 تينا سريد

مترجم: ابوالفضل 

 نژاديوسف

 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1384

 گيرينتيجه

فساد نیز مصر است. )پرسش اينجاست  چندجانبههای فرعي و های انتقادی مربوط به شاخهدارد و بر ديدگاه تأكیداين مقاله بر اهمیت گردآوری اطالعات در زمینه فساد 

های شیوه قانوني و نیز بهغیر های قانوني وآورند يا مفید و راهگشا؟ اين مقاله بر فقدان تمايز روشن و واضح میان پرداخته و زيانكنندگمراههايي بندیطبقهكه( آيا چنین 

 مسئلهپردازد و بر ( ميشاخص آگاهي از فساد، CPIي )المللبیندرک از فساد  برمبني، هااصلي و شفاف شاخص یبه بیان مرزهاخالصه  طوربهو  كندمياعمال نفوذ اشاره 

یزی( داشتن )چ. عمومیت كندميرا مظرح  هاشاخصجا از ورزد و مسئله درک نادرست و استفاده نابهمي تأكید، ند قابل اعتماد باشندتوانميهای مورد انتظاری كه برداشت

آفرين فساد مسائل زير مشکل بندیطبقهقرار گیرد. در  هاشاخصها از اين چگونگي كاربرد توده تأثیرتحت  دتوانمي CPIالزاماً به معنای پیشرفت و ترقي آن نیست و ساختار 

. 3 .كندميرا مشکل  بندیطبقهفهم معیارهای ، فساد همحتوای واژ درخصوص فقدان اجماع. 2. قانونيغیر ی قانوني اشاره دارد ياهافعالیتبه  CPIدانیم نمي. 1 هستند:

توسط عوام  بندیطبقههای ضعفنقطه. 5 .ی پنهان قابل اطمینان نیستندهافعالیتهای شخصي از برداشت. 4 .نیستنسبت نمرات مختلف فساد نامشخص بوده و ثابت 

فساد در كشورهای  بندیطبقهارزش مقداری . 7 .قطعي و تقريبي استغیر فساد در مطالعات آماری بندیطبقهارزش مقادير . 6 .شودمينصحبتي آنها  قابل درک نیست و از

 فساد در سطح جهان قطعي نیست. بندیطبقهارزش مقداری . 8 .قطعي و تقريبي استغیر، چالش بزرگي استآنها  فقیر كه فساد در

. كنندميسازی های پیچیده را بسیار سادهپديده هاشاخصزيرا اين ، كرداطمینان حاصل  CPIها به روش فعلي وركش بندیطبقهتوان از صحت در نتیجه نمي

. به اين ترتیب احتمال استتك افراد جامعه ی فساد و واگذاری برداشت از سطح فساد به تكهاشاخصی پشتیبان هاداده آوریجمعبر  تأكید حلراهالبته يك 

 كاهش خواهد يافت.، بت به حالتي كه تمام اطالعات قابل دسترس باشدبرداشت نسسوء

 راساسبها كشور بندیطبقهارزيابي شوند. آنها  های فرامرزیموفقیت برپايهبلکه ، عملکرد داخلي براساسبايد تنها ها نهكشورشده سازی در دنیای جهاني
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CPI  ها درصدد فرامرزی مشاركت داشته باشند و يا اگر سیاستمداران كشورخواری در رشوه هاشركتاگر  .1 ی ذيل تغییر خواهد كرد:هاروشبا اين ديدگاه به

د عملکرد وهببرای ب هادولت. لذا تا حدودی انگیزه كنندميی مربوطه طبقه ضعیفي دريافت هادولت، ی كسب منافع سیاسي و صنعتي باشندااعمال نفوذ سیاسي بر

موجب  CPI بندیطبقه. 3 .يابدميكاهش  OECD ضدفسادها در تفاوت انگیزه به امضا و اجرای كنوانسیون مشکل كشور. 2 د.فرامرزی خود تقويت خواهد ش

 دانند.ای ميهای توسعهالزام برای دريافت كمك عنوانبههماهنگي بهتر سیاست خارجي كشورهای ثروتمندی خواهد شد كه كنترل فساد را 
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 فرهنگ مديريت توصيفي مديريت 1384 پورقلياهلل رحمت تحليل رابطه الگوي حکمراني خوب و فساد اداري 41

 گيرينتيجه

 يافتهتوسعه یمراتب بیشتر از كشورهاتوسعه به حال درات منفي فساد در كشورهای تأثیراين مقاله به تحلیل رابطه فساد با الگوی حکمراني خوب پرداخته است. 

باعث كندی روند توسعه اقتصادی ، كندميعملکرد بازارهای آزاد را دچار اختالل ، آوردی اقتصادی سنگیني به بار ميهاهزينهفساد ، است. در بسیاری از اين جوامع

ای سیاسي و مديريتي بیشتر معطوف به تغییر ساختار دولت . راهکارهدهدميها و بوروكراسي در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان را كاهش و توانايي نهاد شودمي

 جودو عدم و ساالریفقدان نظام شايسته، مؤثرغیر نظام مديريت، بوروكراسي منفي، است. به جهت آنکه فساد اداری را متأثر از ساختار اداری ناكارآمدهسازمانو 

مقابله با فساد و بهبود سالمت اداری از طريق بازنگری و اصالح رابطه دولت با ساير ، كرداله دنبال داند. آنچه اين مقاز نظام مي مندیبهرهرابطه بین عملکرد و 

سويه دولت با دو بخش ديگر ده و در آن بر تعامل و ارتباط دوای كه در الگوی حکمراني خوب تدوين شرابطه، و تبیین نقش جديد دولت در جامعه است هابخش

فساد نیز كاهش يافته و ، ی حکمراني خوب در جامعه بهبود يابدهاشاخص. تحلیل مقاله نشان داده است كه به هر میزان شودمي تأكیدو مدني(  ي)خصوص

 .شودميعوامل فسادزا نیز كنترل ، شودميی حکمراني بهبود حاصل هاشاخصای كه به هر میزان در گونهبه. شودميسته جی سالمت اداری برهاشاخص
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 تدبير توصيفي مديريت 1384 مهدي محمودي نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري 42

 پيامدها

فیت اي/ از بین رفتن شف/ تخريب مشروعیت حکومت و حاكمیت قانون/ كاهش احترام به قانون اساسدمکراسيداری مطلوب و ل كردن حکومتيآثار فساد اداری: زا

ی )زيرا وربهره/ كاهش هاقیمتهمچون افزايش ، / افزايش هزينه زندگي مردمهاسازمانمؤسسات و ، های سالم پیشرفت برای افراددهي/ كاهش فرصتو حساب پس

ری / زحمت بیهوده برای جلوگی(/ خنثي كردن حركت توسعه كشورشوندميوقف ايجاد شکاف در سیستم ، جای صرف شدن برای دستیابي به اهدافزمان و انرژی به

 از شیوع فساد و شناسايي آن.
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 گيرينتيجه

بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون  تأثیرهستیم كه با ي هايبرنامهنیازمند ، تجربیات نشانگر اين است كه برای حذف يا كاهش فساد در نظام اداری كشور

 جای آنکه از طريقبه، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، پذيرد(مي تأثیرقیم از فرهنگ جامعه مست طوربهای كه پديده عنوانبهفرهنگ سازماني )

. شود ساد اداریهای تنبیهي و پس از وقوع با آن مبارزه كند. فرهنگ سازماني اين قابلیت را دارد كه بتواند مانع از بروز بسیاری از جريانات توأم با فطراحي رويه

رفتار آنان را كنترل كند. فرهنگ سازماني از طريق ، كاركنانبه با معرفي الگوی رفتاری مطلوب  دتوانميگ سازماني از كاركردهای گوناگوني برخوردار است و فرهن

از طريق  دتوانميآيد كه مي حساببهچسبي  عنوانبه. همچنین فرهنگ سازماني از نظر اجتماعي دهدميبه رفتار كاركنان جهت ، های مطلوب انگیزشتثبیت شیوه

. اهمیت فرهنگ سازماني در شکل دادن كندميارائه استاندارد مناسب )در رابطه با آنچه بايد اعضای سازمان انجام دهند يا بگويند( اجزای سازمان را به هم متصل 

را  رسميغیر به مجموعه آن نام سازمان، اب مديريت فرهنگ سازماني خودحدی است كه استانلي ديويس در كتن و القای تعهد دروني در آنان بهبه رفتار كاركنا

 ،بیش از منافع شخصي فرد است. در عین حال، آيد كه آن چیز وجودبهباعث شود در افراد نوعي تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی  دتوانميكه  دهدمي

طرح میثاق سالمت است كه ، هااين برنامه ازجمله. اندهپیشگیری از ايجاد فساد طراحي شد منظوربه وجود دارند كه متمركز بر فرهنگ جامعه بوده وي هايبرنامه

االجرا بین يك سوگندنامه الزم، داشتن تعامالت همگاني از فساد است. در اصل میثاق سالمترا مطرح كرده و هدف آن محفوظ نگهسازمان جهاني شفافیت آن 

رشوه ندهند و دولت و آنها  ی كهطوربهگان به دولت( وجود دارد كنندمراجعه عنوانبهخدمات( و مؤسسات و افراد ) دهندگانارائه عنوانبهی دولتي )هاسازمان

 اجزای آن رشوه نگیرند. 

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 يتحول ادار توصيفي مديريت 1384 رضا رسولي نقش بانک جهاني در مبارزه با فساد 43

 راهکارها
ها بايد تشويق شود/ قدرت اختیار بايد در جهات محدود كردن آن باشد/ پاسخگويي بايد افزايش يافته و از نظر بانك جهاني: كاهش رانت ضدفسادراهبردهای مؤثر 

 .شود بینيپیشدر مقابله با فساد جامعه مدني فعال و حساس 

 زدايي/ متوقف ساختن انحصارات/ ثبات اقتصاد كالن.سازی/ مقرراتسازی اقتصاد/ خصوصيها: آزاداني در جهت كاهش رانتپیشنهاد بانك جه

 گيرينتيجه
ه است. بانك ت درآوردكي را به حرالمللبینی هاسازمان، ي پیدا كردهالمللبیني بُعد المللبینفساد كه با جهاني شدن سرمايه و الکترونیکي شدن سیستم مالي 

بانك جهاني مسئله حکومتي بوده و  نظربهبه اين طرف در مبارزه با فساد نقش فعالي ايفا كرده است. فساد  1997ي از سال المللبینکیالت يك تش عنوانبهجهاني 

 وجودبه، فقر ندهفزآيا، جوامع با عواملي از قبیل بازدارنده توسعه پايدار تماميبانك جهاني فساد مشکل جهاني بوده و در  نظربهت نامطلوب است. ينشانگر مدير
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د بدون از بین بردن فساد كاهش فقر نیز مقدور نخواه، های مستقیم خارجي قابل مشاهده است. به بیان ديگریگذارسرمايهكاهنده ، ثباتي در اقتصاد كالنبي آورنده

متوقف ساختن ، صادی كه در آن استقرار اقتصاد كالنی اقتهاسیاستيك نظارت مؤثر افکار عمومي را از طريق  ضدفسادبود. بانك جهاني در چارچوب راهبرد 

 مأموران دولتي و استقالل و نگمارد كاربهترفیع و ، در استخدام ساالریها و اصالحات در خدمات دولتي شامل جايگزيني اصل شايستهرفع نابساماني، انحصارات

 .دهدميياد  هاه هستند به كشوركنندنظام قضايي تعیینسازی توانمند
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 مطالعات راهبردي توصيفي علوم سياسي 1384 محمد خضري تحليل نهادي فساد اداري 44

 گيرينتيجه

ومي در كاربست آيد كه كارمندان بخش عممي وجودبهبیش در هر كشوری وجود دارد و اصوالً زماني وفساد اداری محصول فرعي مداخله دولت در اقتصاد است و كم

و گسترش  گیریشکلمثابه نارسايي نهادی قلمداد و بسترهای فساد بیشتر به، ل نشوند. در اين مطالعهئاختیار عمومي خويش بین منافع شخصي و جمعي تفکیك قا

 ،تجزيه و تحلیل شد. پنج رويکرد نخست ،پیرو و اخالقي -حامي، كارگزارغیر -كارفرما، جوييرانت، محرومیت نسبي، فايدهـ آن در قالب شش رويکرد هزينه 

ه اش )يعني جوهرشخصي از اختیار عمومي برداریبهرهكه توانايي كارمند بخش عمومي در  دهندميدستور كار تحلیلي خود قرار  و نهادی را در بسترهای سیاسي

تنبیهي  -يی بیروني و رويکردهای پلیسهاكنترلای مبارزه با فساد بیشتر بر بر، . در رويکرد اخالقي به فساد اداریكنندميو هسته اصلي فساد( را تحکیم و تقويت 

 یلدلبهو  دهندميستاني كارمندان( و نه جوهره آن را هدف قرار بیشتر نمودهای فساد )يعني رشوه، ها كه بسیار پرهزينه هم هستند. اين تالششودمي تأكید

يعني  ،پايیني دارند. راهبرد مؤثر مبارزه با فساد اداری بايد جوهره آن را هدف قرار دهد كارآيي، ي و ساير مالحظاتهای سیاسانديشيمصلحتی در برابر پذيرآسیب

 بايست سبدی ازمي، . بنابراينكنندمياش را تقويت شخصي از اختیار عمومي برداریبهرهای كه توانايي كارمند بخش عمومي در بسترهای سیاسي و نهادی

تعديل و . 1 باشد: ذيلسیاستي پنج رويکرد مزبور در تدوين راهبرد مبارزه با فساد اداری فراهم شود. اين راهبرد قبل از هر چیز بايد متضمن موارد های توصیه

داقل به حآنها  ها ازكراتهای شخصي بورواستفادهسوءای كه از يك طرف امکان تفسیر و در نتیجه گونهبه، دئشفاف و زاغیر، مبهم نسبتاًحذف قوانین و مقررات 

تکريم حقوق متقاضیان . 3 .های تخصیص و مديريت منابع عموميشفاف شدن رويه. 2 ها كاسته شود.برسد و از طرف ديگر از قدرت انحصاری اضافي بوروكرات

ای كه سايه سنگین روابط گونهبه، دايي از بخش عموميزسیاست. 4 .آنها هكنندتأمینهای قانوني و نهادی جدی ها و خدمات بخش عمومي و برقراری حفاظكاال

 باال رود.شدت بهای كه قیمت نسبي فساد اداری گونهبهی مطبوعاتي هافعالیتافزايش قدرت مانور . 5 .ی آن را تعديل كندهافعالیتپیرو بر  -حامي
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 حوزه و دانشگاه توصيفي م اجتماعيعلو 1384 ابوطالب خدمتي سيره حضرت علي )ع( در مبارزه با فساد اداري 45

 راهکارها
ام جامع فاسد/ ايجاد نظعوامل بازدارنده از مفاسد اداری: تقويت ايمان و باورهای ديني/ تغییر نگرش كارگزاران نسبت به مسئولیت و مديريت/ بركناری كارگزاران 

 و دقیق نظارت و كنترل.

 گيرينتيجه

است كه از به وقوع پیوستن فساد پیشگیری كرده و عالج واقعه را قبل از وقوع انجام دهند. برخي از راهکارهای اساسي  تالش حضرت علي )ع( همواره اين بوده

تغییر نگرش كارگزاران و مسئولین حکومتي نسبت به ، و باورهای ديني هاارزشكارگزاران به  ويژهبهحضرت در اين قسمت عبارتند از: تقويت ايمان و اعتقاد مردم 

بردند. مي كاربهراهکارهايي نیز برای مبارزه با فساد و از میان بردن مفاسد موجود ، گیری راهکارهايي برای پیشگیری از فسادكاربه برعالوهومت و مديريت. ايشان حک

اری آنان از منصب حکومتي و برقراری يك نظام برخي از راهکارهای اصلي ايشان در مبارزه با فساد عبارتند از: برخوردهای جدی و قاطع با كارگزاران فاسد و بركن

 دقیق و جامع برای نظارت بر عملکرد كارگزاران و كنترل اعمال و رفتار آنان.
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 كتاب نقد توصيفي فلسفه و كالم 1384 حسين رفيعي اداري -فساد مالي، رانت 46

 گيرينتيجه

ها. در هیچ دوراني از تاريخ ها بايد نگريست نه معلولو برای مبارزه با آن به بنیاد شودميايران ساختاری است و به زمان خاصي هم محدود نپديده فساد مالي در 

شروع  1363و  1362ی هاسالاز ، ايران )حتي دوران قاجاريه( تا اين حد كشور آلوده به فساد مالي نبوده است. اين پديده شوم كه در اوايل انقالب بسیار نادر بود

در تباني و ، فساد اين بخش، تنها مشکل كار نیست، حاضر به همه جا سرايت كرده است. فساد بخش اجرايي درحال وسرعت رشد كرد به 1368شد و از سال 

خود  ،ه اين فساد بودكنندوصي تشديدوارد كرده است و ضمن اينکه بخش خص المالبیتتوطئه با بخش خصوصي و دالالن خارجي لطمات و خسارات زيادی به 

، انيگر، آثار اين فشار به شکل تورم، نیز در فساد بیش از پیش غرق شد. با گسترش فساد در بخش اجرايي مملکت و اشاعه و تعمیق آن در بخش خصوصي

، اخالقي ،انساني، و توان اقتصادی شدو... بر جامعه تحمیل  اسراف، های فاسد شدهتغییر الگوی مصرف اين خانواده، فساد اخالقي، شکنيقانون، تقلب، خالفکاری

 متأثر و متألم ساخته است. شدتبهكارشناسي و مديريتي جامعه را تحلیل برده و وجدان ملي را 

، رشد داللي، ال خودها شدن بازار به حبگیر است. ركمي درآمد اقشار حقوق، پديده فساد مالي يك عامل مادی و يك عامل ذهني دارد: عامل مادی آن

كه  یطوربه، سرعت كاهش دادبگیر را بهقدرت خريد اقشار حقوق، فروشي يا ناتواني دولت در كنترل اين عواملگران، گسترش احتکار، تجارت آزاد، یرگهواسط

حرجي نها آ معاش بر تأمینو شايد تا حد  كنند معاش تأمین، دنتوانميعمالً قادر به ادامه حیات با حقوق رسمي نبودند. تنازع بقا به اين اقشار آموخته است كه اگر 
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ده ها بورسمي مجوز برای اينگونه كارغیر تسامح و صدور، را به ورطه فساد كشاند. عامل ذهني اين پديدهآنها  چشمي و قیاس با ديگرانهم وولي چشم  ،نباشد

ند وانتميو  شوندميآزاد ، با استرداد بخشي از وجوه دزدی، داده است كه احیاناً اگر هم گرفتار شوند المالبیتاست. اين ذهنیت يك نوع امنیت و آرامش به دزدان 

 يا از كشور خارج شوند. كنند راحتي زندگيتا پايان عمر به

ت ئجر هارسانه، دمکراتیكك جو ی جمعي هستند. در يهارسانه، هاعامل كنترل و بازداری از پلیدیمهمترين فقدان يك سیستم كنترل و بازرسي عمومي: 

 را به محاكمه بکشانند و ديگران المالبیتنترسند و دزدان اموال عمومي و غارتگران  «زير سؤال بردن انقالب»و  «تضعیف دولت اسالمي»كه از برچسب  كنندمي

و ضعف نهادهای رسمي  كارآيي عدم آورد. حساببهمي مثبت و سالم بايد آن را اقدا، آمده است وجودبهرا از آلوده شدن بازدارند. اينك كه تا حدودی اين فضا 

 بوده است.  دمکراسيتر شدن فضای تنگ دلیلبه، 1360دار فساد مالي پس از سال نداشتن يك پشتیبان همگاني است. رشد شتاب دلیلبهبازرسي 

توان مبارزه ، يه كنوني مملکتكننده و كنترلكنندی بازرسيهاسازمانو  قضائیه قوهمقدور نیست.  ،توسعه، با اين گستردگي فساد مالي در بدنه اجرايي مملکت

 كه:  یطوربه، توسعه استكل جامعه با اين پديده شوم و ضد د. طرحي نو بايد درانداخت. اين طرح نو به میدان مبارزه كشاندننبا پديده فساد مالي جاری را ندار

و آزادی مطبوعات جهت تحقیق و تفحص  دمکراسي تأمینو از نظر تئوريك مبارزه با اين پديده اهمیت يابد. ب( الف( باورهای اعتقادی و ذهني عوض شود 

به تازه جای اين طبقه شناخته شده و معمر به، ج( جايگزين كردن افراد سالم آزاد. كامالًو افشای افراد خاطي و تعمیق فرهنگي قضیه و آموزش مردم در جوی 

 جهت كنترل مفسدان و دادن آموزش به مردم در جهت مبارزه با فساد مالي.، قدرتمند و كارآ، دائميايجاد نهادهايي دوران رسیده. د( 

اند و طرفدار پروپاقرص غربیان هستند. پايگاه غرب شده، اخالقیات اكتسابي در دوران اين چپاول لحاظبهلحاظ نحوه كسب ثروت و چه چه به، طبقه مفسد

ن كمترين تعهد را به اين مملکت و اين مذهب و اي، اندهای كه بیشترين سود را از اين شرايط بردمفهوم است. طبقهبي استقالل و عزت ملي برايشان، اسالم، انقالب

 كشورهای غرب پناه برند.و به نقطه امني در  كنندم جمعئو هرچه بیشتر غنا ترسريعآورند كه هرچه مي حساببهايران را میدان جنگي ، حکومت دارند. اين گروه

تند. اداری هس -زيربنای فساد مالي، های صنفيرانت حاصل از ارتباط، رانت پست و مقام، رانت سببي و نسبي، اعم از رانت اطالعاتي، های موجود در مملکتانواع رانت

 سازد.ها جلوگیری كرده و تداوم فساد را ممکن ميه از افشای فسادعواملي است ك، واقعي و جلوگیری از چرخش مديران و پايداری مديران اجرايي دمکراسيفقدان 
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 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1384 حسين قضاوي ي سنجش مبارزه با فسادهاشاخصنگاهي به  47

 گيرينتيجه
لذا از ذكر مجدد ، اندای خارجي هستند و به همین سبب دارای محتوای يکساندو برگرفته از مقاله( كه به آن پرداخته شد هر 1384نژاد )اين مقاله و كار يوسف»

 «.كنیمنتايج صرف نظر مي
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 علوم سياسي توصيفي علوم سياسي 1385 صادق فربدمحمد مديريت شهري و فساد اداري 48

علل و 

 عوامل

 یدايش انواع مفاسد اداری: تراكم و تمركز اختیارات/ فقدان رفتارهای نظارتي و بازرسي و منفعل بودنساز اختالل در كاركرد مديريت شهری و پده زمینهعوامل عم

كنان كار آگاهي عدم و هاسازماندولتي بودن/ قوانین و مقررات حاكم بر غیر هت دولتي وجاز  هاسازمانتمركز قدرت فردی يا گروهي/ شکل حقوقي  تأثیرتحت آنها 

مبود ی مصوب/ كهاروشها و های كاركنان نسبت به هدفو در نتیجه تضعیف يا حذف میزان حساسیت كاركنانبه تفويض اختیار  عدمآنها/  به نسبت رجوعاربابو 

عادالنه رغی عهای مختلف نظام بوروكراتیك/ توزييا تراكم نیروی انساني/ روشن و صريح نبودن و كیفي بودن مقررات و ضوابط/ ضعف ارتباطات سازماني/ حالت

ني/ سطح علمي و فارتقای ای/ كمي حقوق و مزايا/ فقدان نظارت و بازرسي/ ضعف اخالق حرفه های شغلي/ فقدان امنیت شغلي/ ضعف سیستم ارزشیابي وفرصت

، اقتصادی، نفوذ اعم از سیاسيی ذیهاهگروی ديگر/ دخالت و حضور هاسازمانخود در آن سازمان يا  مرتبههممقايسه موقعیت شغلي كاركنان سازمان با كاركنان 

 ايدئولوژيکي و... .

 گيرينتيجه

سازمان و مجريان است با روح تحوالت اقتصادی و اجتماعي جديد و وظايف نويني كه در برابرش قرار ، اگر سازمان اداره يك شهر يا يك كشور كه شامل قانون

ها تا ريشه كرد فيوكیكمّياست كه برای پیشگیری و كنترل آن بايد ابتدا اقدام به يك پژوهش ژرفايي  ناپذيربروز انواع فساد اجتناب، گرفته هماهنگي نداشته باشد

ها و كای مدون و با استفاده از انواع تکنیو سپس با برنامهشود شناسايي  فساددر بروز اختالل و آنها  گذاریتأثیر مراتبسلسلهشناختي با توجه به و عوامل آسیب

 ك اقدام اجتماعي جامع و سیستمي دست زد.يولوژی متناسب به تکن
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49 
سياسي در  -پيامدهاي امنيتي فساد اقتصادي

 توسعه درحالكشورهاي 
 توصيفي حقوق 1385 سعيده لطفيان

مجله دانشکده حقوق 

 و علوم سياسي 

 )دانشگاه تهران(

 مردم نسبت به دولت و به يکديگر. اعتمادیبي ی فساد اقتصادی و سیاسي: افزايش شکاف بین طبقات اجتماعي/ افزايشهاههزين ازجمله پيامدها

 گيرينتيجه
ی اراين واقعیت است كه منابع تخصیصي بدهنده اما پديداری فساد سیستماتیك نشان، چه اقتدارگرا نوعي فساد مشاهده شده است، دمکراتیكدر تمام جوامع چه 

 رسد. مؤثر مديريت نشده و به مصارف شخصي يا گروهي مفسدين و خالفکاران جامعه مي طوربهمصارف عمومي 

ر آن گروه از ي بعبارتبه، فساد بر افراد ضعیف و فقیر جامعه تأثیرچرا بايد برنامه مبارزه با فساد جدی و گسترده باشد؟ دلیل عمده اين است كه بیشترين 
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ی و مفسدان اقتصاد ازسویآيد. برداشت غیرقانوني وجوه دولتي وارد مي، هستندی ناشي از فساد اقتصادی و مالي را دارا هاهزينهتوانايي تحمل مردم كه كمترين 

پیدا  خدمات پلیس و نیروی انتظامي اختصاص، نقل عموميوحمل، آموزش و پرورش، ی عمومي مانند بهداشتهابخشكه منابع ملي به  شودميسیاسي باعث 

شمار آورد. ی فساد خرد برای شهروندان بههاهزينهاز  توانميو نیز اتالف وقت مردم را  هادولت ازسوینکند. ناكافي بودن و ناكارآمدی خدمات عمومي ارائه شده 

منجر  از كشوری و حتي فرار سرمايه گذارسرمايه زيرا فساد به كاهش، استدر ادارات دولتي خواری تر از رشوههكنندتهديد تر وپیامدهای منفي فساد بسیار عمیق

 یهافعالیت، اجتماعي -های اقتصادینابرابری، ه پتانسیل توسعه ملي و جهاني مانند رعايت نکردن حقوق بشركنندبه مشکالت تخريب، نوبه خود. اين امر بهشودمي

مندان دولتي كار بهالحساب ی خارجي از جوامعي كه پرداخت رشوه و حقهاشركتاكثر مالي منتهي خواهد شد.  استفادهسوءدزدی و ، مردمي ناشي از تقلبغیر

واری خخود در رواج رشوه، ی خارجيهاشركت. از اين واقعیت نیز نبايد چشم پوشید كه برخي از هستندگريزان ، های دولتي متداول استها و مالیاتتعرفه برعالوه

ظن شديد نسبت به فساد در سیستم اداری و قضايي مردم با سوء، . در بسیاری از كشورهای جهان سوماندهت تجاری دخالت داشتبرای عقد قرارداد و انجام معامال

ها به مشروعیت دولت آسیب وارد آورده و حاكمیت قانون را متزلزل ساخته و اعتمادند. اين بدگمانيبي ی خصوصي و دولتيهابخشنگرند و به نخبگان خود در مي

 .شوندميدر نهايت به تهديدهای جدی امنیتي تبديل 
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50 
 راهکارهاي پيشگيري از فساد با تکيه بر 

 ابعاد فرهنگ سازماني
 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1385 علي تقوي

علل و 

 عوامل

دلبستگي كاركنان و مديران به سازمان و اهداف آن/ نبود شفافیت و پاسخگويي/ مسائل و  عدم قوی/ بر فساد اداری: فقدان فرهنگ سازماني گذارتأثیرعوامل 

ها بین گروهي / توزيع نامتناسب درآمدهاسیاستمديريتي و ابهام در  ثبات عدم شغلي/ هاطمینان به آيند عدم و نیز بیم از افزايش تورم و مشکالت اقتصادی كاركنان

 دمع از آن/ نقصان و پیچیدگي قوانین و مقررات و استفادهسوءدولتي/ اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زياد و غیر ی دولتي وهابخشن كاركنان در سازمان و بی

ظام ن وجود عدم اشي ازتجربه/ نبود انگیزه نبي متعهد وغیر ی حساس به افرادهافعالیتو واگذاری  ساالریبه شايسته توجهعدم  ی ملموس/هاواقعیتبا  تطابق

ي ی فرهنگهاويژگيی خاص/ هاگروهی اداری برای هافعالیتعد نظارت/ انحصار های الزم در بُتشويق و تنبیه مناسب/ ضعف ساختارهای نظارتي و فقدان هماهنگي

 و رشد اقتصادی )رابطه منفي(. نقد قدرت/ میزان ثبات سیاسي/ كاهش فقر ويژهبههای سیاسي جوامع/ نحوه تقسیم قدرت/ میزان آزادی

 پيامدها
ها در جهت ی دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت/ ممانعت از رشد رقابت و خنثي شدن تالشهاسیاستاتالف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن بر 

های اقتصادی از طريق سیاسي و يا توزيع ناعادالنه منابع و باالخره زيان هایزيان، های اجتماعي و يا تضعیف نهادهای موجودكاهش فقر و تبعیض اجتماعي/ زيان
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و اخالقیات و از اين طريق  دمکراسيی هاارزشبه خطر انداختن امنیت و ثبات جوامع و مخدوش ساختن ، هادولتو مشروعیت  اثربخشيها/ كاهش تضعیف انگیزه

انجام  هاییگذارسرمايههای اقتصادی و ممانعت از توسعه پايدار/ هدر رفتن بینيعامالت و كاهش امکان پیشممانعت از توسعه سیاسي و اجتماعي/ افزايش هزينه م

ی منفي در سازمان/ تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از هاارزششدن فضايل اخالقي و ايجاد  رنگكم، شده روی منابع انساني

 ای بهتر.ها و قطع امید مردم به آيندهطلبيزياده

 گيرينتيجه

ی حاكم بر اعضای جوامع و از طريق بهبود و اصالح فرهنگ ملل كه هاارزشها و بر نفوذ در باور تأكیدو با  جانبههمهای و بايست ريشهخورد با فساد مينحوه بر

ا و باعث نزديکي نیازهای فردی افراد ب كندميها و محکمات بیان گسترده به باور طوربهمع را د. فرهنگ قوی كه تعهد اكثريت اعضای جواپذير صورت ،استمؤثرتر 

گذار تأثیر بر برخي ابعاد فرهنگي تأكیدآيد. در اين مقاله  حساببهه در مقابله با فساد كنندعنصر پیشگیری عنوانبه دتوانمي، شودمي هاسازمانها و های نهادخواسته

و ها در كشورهای موفق در امر مهار فساد اخص ابعاد فرهنگي مورد اشاره در تحقیقات هافستد( و الگوگیری از شدت و ضعف اين مؤلف طوربهاد )بر كاهش فس

 در پیشگیری عامل مؤثر و قدرتمند عنوانبههای فرهنگ قوی نظر بوده است. شايان ذكر است توجه به مقوله فرهنگ و مؤلفتعمیم آن به كشورهای ناموفق مد

ل برداشت . نتیجه قابشودميقابل اجتناب ارزيابي غیر در مقوله برخورد با فساد مورد تأيید و اساساً انمطرح بوده و استفاده از ابزار نظارت در برخورد قاطع با متخلف

قدرت پايین  هاعضا در قبول نابرابری مقاومت كرده و اين فاصل، ش نابرابری اعضای يك جامعه پايین باشدپذير از مدل ارائه شده اين كه وقتي آستانه تحمل و میزان

ر بر آن دارای اثر متناظ هفته شدپذير نقش عنوانبهخواهي عدالت، قدرت پايین بر كاهش فساد همعنادار و مثبت فاصل هخواهي شده و با اثبات رابطمنجر به عدالت

وه يا ي در برخورد با گرعبارتبهبر طرفداری از منافع گروه نباشد و فرد خود را در رابطه با ديگران نبیند و . همچنین اگر فرهنگ حاكم متکيشودميكاهش فساد 

عامل فوق با عامل سوم يعني و وقتي دو  شودميگريزی و اجتناب از تبعیض در رفتار اعضا مشاهده نوعي تبعیض درواقعای نداشته باشد افراد خاص رفتار ويژه

ي جامعه رشد و بالندگ، های مثبت كنترل بر فساد و تقلب به رونقضمن كاهش فساد و تبلور جنبه، شودكه پايه و اساس آن شفافیت است تركیب گريزی ابهام

یرانه فرهنگي پیشگ راهکار عنوانبههمراه حاكمیت شفافیت در امور گريزی بهتبعیض، خواهيگانه فرهنگي در قالب عدالتانجامد. لذا ايجاد و تقويت ابعاد سهمي

نويددهنده  دتوانميهای مثبت ابعاد فرهنگي است كه در كنار اقدامات نظارتي و تنبیهي و بازدارنده موجب بروز رونق و بالندگي جامعه و مؤثر در تقويت جنبه ،فساد

 كاهش فساد و رشد و توسعه جوامع باشد.
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51 
وجه به خواهي و فساد مالي در اقتصاد ايران با ترانت

 در اسالم المالبيتنقش و جايگاه كارگزاران و 
 مجله علوم انساني توصيفي ايرشتهميان 1385 نژادعلي يوسفي

علل و 

 عوامل

طالعاتي/ / رانت اده دولتيی زيانهاشركتدار/ وجود اختالف زياد بین نرخ سود بانکي و نرخ تورم/ وجود داليل اقتصادی بروز رانت در اقتصاد ايران: وجود ارز سوبسید

 و بعضاً ناگهاني و گاه مصلحتي. گیروپادستقوانین موجود و انبوه قوانین  ثبات عدم اقتصادی و -فقدان شفافیت قوانین و مقررات مالي

 راهکارها

تری ه در آن هر كسي مسئولیت سنگیني كسوی نگرشهای موجود بهان نظام از موقعیتچگونگي انتفاع كارگزار درخصوصو تغییر باورهای موجود سازی فرهنگ

سئولیت فتن مپذير وظیفه و تکلیف بوده و به همین سبب برمبنایزيرا كه اساس خدمت در اسالم ، بايستي سختي بیشتری را در زندگي متحمل شودمي، دارد

و پیامدهای زيانبار ناشي از تعدد در قوانین و مقررات/ الزام  ات مالي و اقتصادی و توجه به آثاررقوانین و مقرسازی نیست/ اصالح و شفاف «حق»مستلزم داشتن 

 استقرار نظام نظارتي كارآمد از طريق تقويت نهادهای رسمي وآنها/  ی مختلف دولتي به انتشار اطالعات و در معرض افکار عمومي قرار دادنهادستگاهها و نهاد

 نایبرمبو انتصاب مديران  ساالریشايسته ند نمودن مديران به اجرای قانون و رعايت انضباط مالي/ها و پايباختیارات و مسئولیتكردن  قانونمندرسمي/ غیر

 حق مردم. هطور الزام آنان به پاسخگويي در مقابل مطالبات بشايستگي و توانايي فردی و همین

 گيرينتيجه
گیری حکومت و انجام امور جامعه نه دستبهكه  شودميیايد و خالص عمل شود معلوم ن عملبه استفادهسوءاز نگاه حضرت علي )ع( اگر بنا باشد كه از عناوين 

 استفادهوءس. طبیعي است كه شرايط تکلیف هم از شرايط حق متفاوت است. ولي اگر بنا باشد از وظیفه و تکلیف استتکلیف مطرح  عنوانبهبلکه  ،حق عنوانبه

 از هیچ كوششي دريغ نورزيد. المالبیتو در چپاول و غارت نام نهاد حق  ،به غلط هر تکلیفي را توانميآنگاه ، نامشروع شود
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 بررسي اثر آزادي اقتصادي بر فساد مالي 52

 مرتضي سامتي

 اله شهنازيروح

 زهرا دهقان شباني

 كاربردي اقتصاد 1385
ي اقتصادي هاپژوهش

 ايران

 گيرينتيجه
كشور طي چهار  73ی تابلويي برای هادادهبا رويکرد  هامدلپردازد. اين به بررسي اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالي مي، اين مقاله با استفاده از سه مدل

آزادی  ،پول سالم، و امنیت حقوق مالکیت ( برآورد شده است. نتايج بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلي آزادی اقتصادی )ساختار قضايي2003-2000سال )

 ی دو جزء ديگر )اندازه دولت و قوانین و مقررات( بر فساد مالي است.امعنبي ها( و اثرمبادله با خارجي
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 پارلمان و قانونگذاري عليه فساد 53
 جرمي پاپ

 مترجم: مسعود فريادي
 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1385

 راهکارها

گیری سخت عدم /المللبیننظر قرار دهند: پیروی از استانداردهای حقوق بشر اصل كلي را مد 9نمايندگان پارلمان بايد ، م تدوين حقوق كیفری جديدبا فرض لزو

تلف مربوط به فساد های متناسب با میزان شدت جرم/ تجمیع قوانین كیفری مخافراطي اين قوانین/ ارائه رهنمودهای روشن درباره صدور احکام/ تدوين مجازات

های منظم در ساختار قوانین كیفری/ اتخاذ تدابیر ويژه الزم ی كه دسترسي به اين قوانین برای كارمندان و ساير افراد آسان باشد(/ بازنگرینحوبهدر يك مجموعه )

جام از طريق دادرسي مدني و نه كیفری ان دتوانمي فرآينددولت )اين  وسیلهبههای فساد/ بازگرداني منافع حاصل از فساد به صاحبان حق برای ارائه اسناد در پرونده

زور وه و پرداختي كه كارمند عمالً بهبسا تمايز بارزی میان پرداخت توافقي رشگیرد(/ شمول جرم فساد هم به پرداخت و هم دريافت رشوه )با توجه به اينکه چه

 وجود داشته باشد(.، كندميدريافت 

 گيرينتيجه

. نندك ند نقش اساسي در ايجاد نظام حقوقي مساعد برای كنترل و كاهش فساد و بازداری ارتکاب آن در جامعه ايفاتوانميايندگان پارلمان از طريق قانونگذاری نم

در اين  توانيمقیق و وضع قوانین تخصصي الزم بلکه با بررسي د، توان با فساد مقابله كردنمي هاانسانای اخالقي نیست و با استناد به اخالقیات مبارزه، كنترل فساد

زادی واضح و روشن باشند و آ، های بروز فساد و اصالح نظام حقوقي مورد تصويب قرار گیرنداصالح زمینه، راه توفیق يافت. اين قوانین بايد در سه زمینه مجازات فساد

 كنترل اموال نامشروع و اشکال مختلف فساد را تحت پوشش قرار دهند.، جبران خسارت، هاراييداگزارش  ازجملهو موارد مهمي  كنند عمل مقامات اجرايي را محدود
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 ها با فساداي بر مبارزه پارلمانمقدمه 54

 هارستريک استاپن

 مارتين آلريچ

 سورين استروهال

مترجم: حاتم صادقي 

 زيازي

 مجلس و راهبرد يفتوصي علوم سياسي 1385

 گيرينتيجه
. هرچند ساختارهای شودمياجتماعي و سیاسي محسوب ، ی اقتصادیهاسازمانفساد پیامدهای زيانباری بر رشد اقتصادی و توسعه دارد و همچنین نشانه ضعف 

ها عامل اين حالبا اين، ندگذارتأثیر كنند ند علیه فساد اقدامتوانميای حکومت( در اين امر كه چگونه نمايندگان پارلمان بهتر حاكم )مانند اشکال پارلماني يا كنگره
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رايج  در فساد گذاربلکه انتظارات عمومي در مورد نقش دولت و تاريخ ويژه توسعه سیاسي در هر كشور نیز از عوامل اثر، شوندميه اصلي محسوب نكنندتعیین

كه مستلزم دركي جامع از ، در يك راهبرد منسجمآنها  و ادغام هادولتنظرات  كردنهمسو  :ارت است از. مشکلي كه در اين زمینه وجود دارد عبشوندميمحسوب 

ها با فساد از قبیل برخورداری از ی حقوقي است. در اين مقاله همچنین بر الزامات مبارزه پارلمانهانظامشرايط ويژه هر كشور و همچنین تجربیات عملي ديگر 

ديگر اگر قانونگذاران در ابتدا با فساد در بین خود مقابله  ازسویشده است.  تأكیدای های تخصصي تحقیقاتي و حسابرسان حرفهكارگزاری ،امکانات، كارشناسان

 خود در سطح ملي كسب نخواهند كرد. ضدفساداقدامات  رنکنند موفقیت چنداني د
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 کارهاي مناسب براي مبارزه با آنفساد اداري و راه 55
 پورقلياهلل رحمت

 رفتارطيبه نيک
 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1385

علل و 

 عوامل

انوني/ ق اثربخشيعوامل خارجي: ، جای كنترل غیرمتمركزي بهمراتبسلسله/ كنترل ساالریها/ شايستهعلل داخلي: سطوح پرداخت، بر فساد اداری گذارعلل اثر

 مستقیم: متغیرهای فرهنگي/ متغیرهای اقتصادی.غیر عوامل، شفافیت

 پيامدها
ی مستقیم خارجي/ كاهش و انحراف درآمدهای دولتي/ تخصیص نادرست منابع كمیاب/ ايجاد گذارسرمايهتضعیف بخش خصوصي و افزايش ، كاهش رشد اقتصادی

 از مجازات. اثربخش/ پايمال شدن حقوق افراد/ معاف شدنغیر مقررات دولتي

 راهکارها
بخشي عمومي/ جلوگیری از فساد در نواحي مستعد فساد شامل: جلوگیری از فساد در آموزش و آگاهي، هارسانهمهمترين سازوكارهای پیشگیری و مقابله با فساد: 

/ دفسادضتوسعه فرهنگ سازماني  در بخش خصوصي/ دفسادضجلوگیری از فساد در امور مالیاتي/ راهبردهای ، جلوگیری از فساد در تولیدات دولتي، نیروهای پلیس

 خصوصي. -های دولتيها/ توسعه مشاركتوكاركسبنظارت متحد/ اطمینان از افشا و پاسخگويي در عملکرد ارتقای 

 گيرينتيجه
صالح نیازمند ا، بايد بسیج شوند هاسازمانآن كه همه  ضمن، مقابله با فساد منظوربهكه  دهدمينشان ، تجربه ايران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود كشورمان

 های آن اصالحاتي انجام داد.ساختفرهنگي و مديريتي و زير، سیاسي، ی موجود است. برای اين منظور بايد در ابعاد اقتصادیهانظامساختار و 
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56 
اولين مجمع سازمان كنفرانس اسالمي براي مبارزه با 

 فساد و ارتقاي درستکاري
 هاها و تحليلرويداد توصيفي علوم سياسي 1385 علي موسوي

 گيرينتيجه
در كواالالمپور مالزی برگزار شد  1385شهريور  6-8برابر با  2006اوت  28-30اولین مجمع مبارزه با فساد و ارتقای درستکاری )سالمت اداری و مالي( در تاريخ 

 مع است.كه اين گزارش مشروح مطالب ارائه شده در اين مج
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57 
 ترين راه در مبارزه اجراي موازين حقوق بشر مناسب

 با فساد اداري

نيلوفر شريف 

 بجستاني
 حقوق عمومي توصيفي حقوق 1385

 گيرينتيجه

 

 

يده فساد پد، شکل خودترين وده است. با پیدايش حکومت حتي در ابتداييی جهانشمول مختلف مورد توجه بهانظريهدر ، ای بدون فسادتوسعه حقوق انساني در جامعه

های متعددی از جانب توده مردم شده است. در اين مقاله با بررسي تجربه كشورهای مختلف در ها و اشکال مختلف بروز پیدا كرده و باعث واكنشاداری هم به شیوه

نشان داده شده است كه ابزارهای مناسب برای مبارزه با فساد اداری اغلب حقوق بشری هستند. بنابراين ، های حقوق بشریبا سازوكارآنها  مبارزه با فساد اداری و تطبیق

و هرجا فساد اداری افزايش يابد حقوق بشر ناديده گرفته شده است. اما ابزارهای حقوق بشری تا  يابدميفساد اداری كاهش ، ای كه حقوق بشر اجرا شوددر هر جامعه

در نها آ ات عمیقي داشته باشند. در حقیقت حمايت مردم از رويه دولت در مبارزه با فساد اداری و سعي و تالشتأثیر توانندميمردم حمايت نشوند ن ازسویزماني كه 

 . ودشميكه با همکاری دولت تکمیل  آيدمي دستبه. اين حمايت از يك فرهنگ نهادينه شده مبارزه با فساد اداری كندميموفقیت اين طرح نقش اصلي را بازی 

ايیني ساد اداری پاما بايد اين نکته را در ذهن داشت كه از بین رفتن فساد اداری به معنای اجرای موازين حقوق بشر نیست. معدود كشورهايي هستند كه نرخ ف

ر ديگ ازسویهای مردمي. بیشتر به قانون تکیه دارند تا به حمايت ها در عملکرد خوداما از لحاظ حقوق بشر دارای مشکالتي اساسي هستند. اين كشور ،دارند

 فساد اداری كمي نیز دارند. پس وقتي حقوق، ركورد حقوق بشری خوب برعالوه، كنندميكشورهايي كه موازين حقوق بشر را در جامعه خود نهادينه كرده و اجرا 

 ند دوران بهتری را برای آن جامعه نويد دهند.توانمي، اجرا شوند گام با هم در جامعهبهبشر و مبارزه با فساد اداری گام
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58 
اقتصادي از فساد  -تبيين ساختارگراي سياسي

 (1342-1357)پهلوي دوم  در ايران اقتصادي
 توصيفي علوم سياسي 1386 اهلل سردارنياخليل

پژوهشنامه علوم 

 سياسي

 گيرينتيجه

عادی شدن  سیاسي مانع از يافتگيتوسعهی هاشاخصو ديگر  دمکراتیكزيرا سازوكارهای نظارتي و  ،نوع اتفاقي است تا سیستمي از، تردمکراتیكی هانظامفساد در 

ی هااخصشو نظارتي و  دمکراتیكنبود سازوكارهای  دلیلبه دمکراتیكشبهيا  دمکراتیكی غیرهانظامسازند. برعکس در و حکومت را پاسخگو مي شوندميفساد 

. كندميبديل ي فرهنگ و هنجار تنوعبهی كه فساد را طوربه، فساد اقتصادی بیشتر از نوع ساختاری و سیستمي است تا اتفاقي، نیافتگي سیاسي قابل توجهعهتوس

چون ي يهاويژگيحکومت با های فساد اقتصادی در دوره پهلوی دوم بررسي شد و گفته شد كه ساخت مطلقه ريشه، ساختاری -در اين مقاله با روش تبیین علّي

رسمي بودن سیاست سبب شد حکومت تمام منابع كشور را ملك شخصي خود تلقي كند و پاسخگو نباشد. اين به تمركز فساد اقتصادی در غیر شخصي بودن و

، سنتي ی سیاسيهانظامكه در كشورهايي با ه بحثي تئوريك است كنندخانواده پهلوی و نخبگان مهم در قدرت( منجر شد. اين نکته تداعي، رأس هرم سیاسي )شاه

 انجامد تا ثروت به قدرت.بیشتر قدرت و اعمال نفوذ است كه به ثروت مي

ساخت تمركزگرا و سلطاني قدرت سیاسي را تقويت كرده و آن را بیش ، 50و  40همچنین بررسي شد كه اقتصاد رانتي و افزايش درآمدهای نفتي در دو دهه 

زايش میاني و پايین هرم سیاسي ايران انجامید. با اف، اين بستر به فساد اقتصادی گسترده در سطوح باال .پاسخگوتر ساختغیر، های سیاسيالشاز پیش در مقابل چ

رش خصي خود گستهای شاهرمي مهم جهت تحکیم پايه عنوانبهخود بر اقتصاد را  تصديگریدولت ، فرآيندنوسازی اقتصادی از باال آغاز شد. در اين ، قیمت نفت

خش ب، نوسازی اقتصادی، دولتي عمدتاًزيربنايي و نفت و گاز را در كنترل خود قرار داد. در ساخت اقتصاد رانتي و ، ی در صنايع سنگینگذارسرمايهداد. دولت 

آورد كه منشأ مهمي برای فساد اقتصادی و  جودوبهرا  فزآيندهرانت و تسهیالت ، ثروت، آورد. نوسازی منابع جديد قدرت وجودبهخصوصي وابسته به حکومت را 

 ،ضمن آنکه سطح بااليي از فساد را در رأس هرم سیاسي متمركز ساخت، ملت و ضرورت حفظ حکومت -شکاف دولت، بیشتر شد. بحران مشروعیت اندوزیثروت

 جتماعي گسترش داد.فساد اقتصادی را در ديگر سطوح بدنه سیاسي و ا، در عین حال با گسترش روابط فساد حمايتي
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 فساد اداري بر توسعه انساني جوامع تأثير 59
 محسن عليزاده ثاني

 اصغر فانيعلي
 كاربردي اخالق 1386

اخالق در علوم و 

 فناوري

 گيرينتيجه
فرضیه  .دارد يافتهتوسعهمنفي بر توسعه انساني جوامع  تأثیر: فساد اداری 1 رضیه فرعيف .منفي بر توسعه انساني جوامع دارد تأثیرفرضیه اصلي تحقیق: فساد اداری 

 درحالشور ك 58و  يافتهتوسعهكشور  28كشور ) 86توسعه دارد. نمونه آماری تحقیق شامل  درحالمنفي بر توسعه انساني جوامع  تأثیر: فساد اداری 2 فرعي
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توسعه  یبه بررسي رابطه فساد اداری و اجزا، تأثیربرای تشريح بیشتر اين ، رسي رابطه فساد اداری بر توسعه انسانيتوسعه( است. همچنین اين تحقیق پس از بر

 .های تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شده استپردازد. برای عملیاتي شدن و آزمون فرضیهتوسعه اقتصادی و سطح سواد و بهداشت مي، دمکراسيانساني شامل 

انع م، توسعه درحالبرای جوامع  ويژهبه، نشان داد كه اين پديده در سطح جهاني، رد ادعای طرفداران مکتب كارآمدی فساد اداری برعالوهن تحقیق نتايج اي

ید ناخالص تول، دمکراسين ای كه همبستگي منفي باال میان فساد اداری با متغیرهای مهم توسعه انساني همچوگونهبه، استای بر سر راه توسعه انساني جوامع عمده

دهنده نويد، ی بازارمدارهاارزشها و های معاصر بخش دولتي به رويکردديگر گرايش ازسویباشد. مؤيدی بر اين استدالل مي، سطح سواد و بهداشت در جامعه، داخلي

اسخ دهند. به اين چالش پ، و نه انفعالي، د با رويکردی استراتژيك. بنابراين سیاستگذاران و مديران بخش دولتي باياستچالش مهمي در زمینه فساد در اين بخش 

 برالوهع، تکیه دارندگرايي و فايدهگرايي عمل، گراييمانند لذتهايي كه بر مکتب، همچون نظريه انتخاب عمومي، بازارمداربا توجه به مباني ارزشي رويکردهای 

كه امروزه تحت عنوان است ی اخالقي هاارزشای عمیق و اصیل از گیری از مجموعهبهره، مبارزه با اين معضل راهکارمهمترين ، توجه به اصالحات سازماني و نهادی

ها در بستر يك نظام ارزشي و اعتقادی اگر اين منشور ويژهبهنهاده است.  هاسازمانای مشاغل پا به درون چارچوب منشور )كد(های اخالقي و قوانین رفتار حرفه

 انسجام و، سازماني و شخصي را دربرگرفته و نوعي وحدت، همچون چتری فراگیر همه مصالح عمومي و حکومتي، شوندتدوين ، ی اسالميهاارزشنند ما، يکپارچه

 .كندميو هیچگونه ناسازگاری و تعارضي در منشور اخالقیات سازماني بروز ن كنندميهماهنگي میان اين عوامل برقرار 

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 تدبير توصيفي مديريت 1386 علي تقوي فرهنگ سازماني بر فساد اداري تأثير 60

 گيرينتيجه

 ها وهای نهادو باعث نزديکي نیازهای فردی افراد با خواسته كندميها و محکمات بیان گسترده به باور طوربهفرهنگ قوی كه تعهد اكثريت اعضای جوامع را 

ايین ش نابرابری اعضای يك جامعه پپذير آيد. وقتي آستانه تحمل و میزان حساببهه در مقابله با فساد كنندعنصر پیشگیری عنوانبه دتوانمي، شودمي هاسازمان

اهش ثبت فاصله قدرت پايین بر كشده و با اثبات رابطه معنادار و م خواهيعدالتو اين فاصله قدرت پايین منجر به  كنندمياعضا در قبول نابرابری مقاومت ، باشد

 طرفداری از منافع گروه نباشد و برمتکي. همچنین اگر فرهنگ حاكم شودميفته شده آن دارای اثر متناظر بر كاهش فساد پذير نقش عنوانبه خواهيعدالت، فساد

 .شودميو اجتناب از تبعیض در رفتار اعضا مشاهده  گريزیتبعیضنوعي  درواقع، ای نداشته باشددر برخورد با گروه يا افراد خاص رفتار ويژه
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61 
 در عصر انقالب اطالعاتي:  هارسانهفساد و 

 هاي فسادانگيزفرآيندافشاي 
 توصيفي فلسفه و كالم 1386 ناصر فکوهي

اطالعات حکمت و 

 معرفت

 پيامدها

 مالي و.../ جوسازی و، سیاسي، های فساد اداریای در پروندهشتن بر تحقیقات رسانه: سرپوش گذادهندميرا نشان  هارسانهمواردی كه فسادانگیزی در ترين رايج

و درج آگهي  انگیز بر روند توزيعی فسادگذارتأثیر/ هارسانه وسیلهبهاخبار ويژه و... ، آگهي يا رپرتاژ آگهي صورتبهالسکوت پايه برای گرفتن حقبي هایسازیپرونده

آمیز در جهت تقويت يا تضعیف يك مؤسسه در برابر دريافت رشوه و امتیازات از آن و اخبار دروغین و مبالغه، های در پرده/ درج شايعاتهيها و آگو رپرتاژ آگهي

ز طريق استفاده از های جانبدارانه و گزينشي اواقعیات و يا ارائه اخبار و گزارش انتشار عدم يا با هدف گرفتن رشوه و امتیازات پس از درج آن موارد/ سکوت و

تخريب يا تقويت يك مؤسسه يا يك شخصیت حقیقي  منظوربههدايت شده و هدفمند ، ناكامل صورتبهی چیدماني و محتوايي مؤثر بر مخاطبان/ درج اخبار هاروش

پايه درباره اين يا آن مؤسسه/ اعمال نفوذ بي هالغخنثي با هدف پنهاني تخريب يا مب «كارشناس»های جانبدارانه و قرار گرفتن در موضع يا حقوقي/ ارائه تحلیل

مطرح كردن و يا تخريب اين يا آن  منظوربههای مطبوعاتي جانبدارانه ها و يا انجام مصاحبهگزارش، ها/ ارائه اخبارها و تحريريه)البي( از طريق روابط عمومي

، اده از رنگفتاس، بندیصفحهفسادانگیز )استفاده از  صورتبهای و نامحسوس رسانه «فني»ی هاروشگیری كاربهی بر روند طبیعي اوضاع/ گذارتأثیرشخصیت و 

 ایرسانه -های مطبوعاتيآوردن البي وجودبههای خاص مطالب در صفحه و...(/ چیدمان، های جانبدارانهتیتربندی، های ويژهعکس، های خاصطرح و فرم، كاريکاتور

ب ...( برای كس و هاالبي، های جنسیتيابزار، ها/ استفاده از ابزارهای شخصي و فردی )اقتدار شخصين يا تقويت برخي از اخبار و گزارشدر جهت مسکوت گذاشت

تاويزی فتن دسيا منظوربهو حوزه خصوصي ايشان آنها  ای و خانوادگيپیشینه حرفه، گهي و يا تشويق به اعمال فسادانگیز/ ورود به زندگي شخصي افرادآ، اخبار

انگیز/ های فسادز واكنش در جهت برنامهمستقیم برای واداشتن افراد حقیقي و حقوقي به بروغیر ی تحريك مستقیم وهاروشاستفاده از آنها/  برای اعمال فشار بر

 در رسانه.آنها  درج جایبه نفعذیای به مؤسسات و افراد آمده در تحقیقات رسانه دستبهفروش اطالعات 

 گيرينتيجه

و  هادولتها برای تقويت جامعه مدني و كمك به شهروندان برای دفاع از حقوق خود چه در برابر ابزارمهمترين از ابتدای پديد آمدن جامعه مدرن يکي از  هارسانه

. البته هرچند در جهان كنوني فاصله زيادی با اين روديم شماربهآنها  و دلیل اصلي وجودیآنها  اند و اين رسالت حقیقيچه در برابر صاحبان قدرت و سرمايه بوده

را از عمل كردن به آنها  های بزرگ و كوچك عاملي اساسي است كهای در قالب غولداريم و متأسفانه وجود انحصارهای بزرگ رسانه هارسانهموقعیت آرماني برای 

ي متناقض حاصل همان پديده جهاني شدن است كه صورتبهگاهي جهاني و وجدان جديد بشری )كه امیدوار بود كه با رشد نوعي آ توانمي، دارداين رسالت باز مي

شای كمك به اف مثابهبه صرفاًشان بازگرداند. آنچه در اين مقاله آمده است گاه اصليجايبهرا  هارسانهدر پي نابودی آن وجدان بود( بتوان اين روند را تغییر داد و 

ز میان رفتن اين ا دلیلبهبلکه همچنین  ،كلي از میان بردارند طوربهرا  هارسانهند نه فقط اعتبار توانميگسیختگي است كه در صورت لجام های فسادانگیزیفرآيند

 .كنند جوامع انساني را با خطر زوال و نابودی روبرو، سیاسي در جامعه -ابزارهای ارزشمند دفاع از حقوق جامعه مدني و سالمت اقتصادی
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62 
اصل ي كلي هاسياستعدم شفافيت و فسادپذيري 

 و اليحه قانوني اجراي آن وچهارمچهل
 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1386 حسين فاتحيمحمد

 گيرينتيجه

 انطباقعدم ، است وچهارمچهلاصل ی كلي هاسیاستدر عمل مهمتر از ، قابلیت اجرايي آن دلیلبهكه  وچهارماصل چهلنکته قابل توجه در اليحه قانوني اجرای 

 ،نبود ضمانت اجرايي، های اقتصادی و ماليرانت، عبارات و كلمات مبهم، وچهارمچهل ارتباط با اصلبي است. مواد وچهارماصل چهلی كلي هاسیاستاين اليحه با 

است. با توجه به اهداف وااليي كه  وچهارماصل چهلی اليحه قانوني اجرای و فسادپذير شفافیت عدم ها و مبهم بودن آن و... از مهمترين داليلادغام منافع و سهم

 بخش اين اهداف نخواهد بود كه در بسیاری از موارد ما را ازتنها تحققنهو با توجه به اينکه اين اليحه  شودميدنبال  وچهارماصل چهلی كلي هاسیاستاز اجرای 

ها شفافیت عدم است در اين مقالهشايان ذكر »اما بسیار ضروری است. ، بر خواهد بوده و رفع ايرادات هرچند كمي زمانحتدوين مجدد اين الي .كندميدور هم آنها 
 «.جداگانه تشريح شده است طوربهها برای مواد اليحه و فسادپذيری
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63 
عه فساد و حکمراني خوب در كشورهاي عربي: مطال

 وضعيت امارات متحده
 مطالعات خاورميانه توصيفي علوم سياسي 1386 عبدالرضا همداني

 

 گيرينتيجه

 

گفت كه در امارات متحده عربي فساد بسیاری وجود دارد كه درجه آن از امارتي به امارت ديگر متفاوت  توانمي، از قدرت باشد استفادهسوء، اگر بپذيريم كه فساد

 یگیرتصمیمدر  شفافیت عدم، هزينه بیهوده تسلیحاتي، اتالف اموال عمومي، قوه قضائیهاشاره كرد: دخالت در  ذيلبه موارد  توانميی اين فساد هااست. از جلوه

بقات و ط هاگروهگر نبود مشاركت سیاسي و متمايز بودن خاندان حاكم از دي، جامعه بر قدرت و ثروت دولت ازسویو غیره/ شهروندی ناقص و نبود هرگونه نظارتي 

 جامعه/ گسترش فقر و كاهش عدالت اجتماعي و عدالت در توزيع ثروت جامعه.

قوه ، ی آزادهارسانه، مشاركت سیاسي فعال از طريق ايجاد پارلمان منتخب، مفهوم و نقش شهروندی در جامعهارتقای بهترين راهکار و عالج اين فساد در 

 جدايي بین اموال عمومي و خصوصي و تکامل جامعه مدني نهفته است.، هایگیرتصمیمشفافیت در ، مستقل قضائیه
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 سياست توصيفي علوم سياسي 1386 رحيم ابوالحسنييدس ن مسلمانافساد سياسي از نظر برخي متفکر 64

 گيرينتيجه

، زيستساده، گراای از صالحان ارزشیاسي توسط عدههر نظام س، لمانكه از نظر برخي از متفکران مس دهدمينويسنده در اين مقاله اين فرضیه را مورد بررسي قرار 

اما اين مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده ، گیرددر زمان پیری و فرتوتي نظام سیاسي پیشین شکل مي، شجاعت و دارای همبستگيبا، صداقتبا

آورند و به همین علت دولت آنان نیز به آسايي روی ميو تنگرايي ی استبدادی و تجملهاسیاستبه  شناختيجامعههای روانشناختي و زمینه واسطهبهو  شوندمي

 .شوندميرسد و توسط صالحان ديگری سرنگون پیری و فرتوتي مي

گرايش قدرت به فساد نیست.  ی سیاسي و جوامع میل به فساد دارد و ديني بودن حکومت نیز مانع ازهانظاماز نظر متفکران مسلمان قدرت سیاسي در همه 

ی هايژگيوگرايند كه نتیجه آن پیری دولت و انحطاط و نابودی آن است. ريشه فساد قدرت در تمايالت رواني انسان و ی سیاسي به استبداد و تجمل ميهانظاملذا 

 از امر به معروف و، نترل نیست كه در فرهنگ سیاسي اسالمهای كمکانیسمراهي جز طراحي و استقرار ، و برای جلوگیری از فساد سیاست است شناختيجامعه

 دانند.ای كه ترک آن را موجب سلطه اشرار بر جامعه ميگونهبه، شودمينام برده  مکانیسماين  عنوانبهنهي از منکر 
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 جامعه فردا توصيفي علوم اجتماعي 1386 رفيمحمداسحاق عا فساد دولتي در رويکرد تحليلي دانش حقوق 65

علل و 

 عوامل

ردن قانوني/ عمل نک از قدرت/ خأل استفادهسوءنبود صالحیت مديريتي/  : نبود سیستم كارآمد/كرددر محورهای ذيل جستجو  توانميكلي مجاری فساد را  طوربه

 به قانون.

 گيرينتيجه

 

و  . بر همین اساس مصاديق فساد فعلكندميهای حقوقي فساد دولتي را تحلیل و بازنمايي و آرمان هانظريه، مکاتب برمبنایاين تحقیق با رويکردی حداكثری و 

ين ساده و ابتدايي تدو صورتبههای حقوقي و حقیقي دولتي را فراتر از منصوصات قانوني كه كارمندان و شخصیت، كارگزاران، نهادهای دولتي هترک فعل مجرمان

ان شاي». دهدمياست مورد پرسش و بازخواني مجدد قرار كرده های وسیع دولتي را در پناه قانون و اعمال اصل حاكمیت آن تمهید و زمینه ارتکاب ناهنجاریيافته 
 «.گفته مورد بررسي قرار داده استافغانستان را از منظر ابعاد پیشاين مقاله وضعیت فساد در است كه ذكر 
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 جامعه فردا توصيفي علوم اجتماعي 1386 محمد هدايت اسي فساد اداري در افغانستانهاي سيريشه 66

علل و 

 عوامل
 / آفرينش منابع قدرت و ثروت/ آفرينش هنجارهای نو.هاارزشمهمترين عوامل فساد اداری: دگرگوني در 

 .المللبینزني دولت در روابط های عمومي/ كاهش قدرت چانهايجاد نارضايتي / تضعیف موقعیت دولت/بینانهواقعی سیاستگذارو  ريزیبرنامهكاهش امکان  پيامدها

 راهکارها
، راهکارهای پیشگیرانه/ مرحله سوم، مبارزه مستقیم/ مرحله دوم، در چهار مرحله خواهد بود: مرحله اول، مورد توجه دولت قرار گیرد دتوانمي فعالًراهکارهايي كه 

 راهبردهای فرهنگي.، وهشي/ مرحله چهارمهای علمي و پژايجاد هسته

 گيرينتيجه

چون ساختار سیاسي كشور همواره ، است ناپذيريك پديده ملموس و در عین حال اجتناب، يك معضل و بیماری در جسم و روان نسل امروز ما مثابهبهفساد اداری 

اراده حاكمان بوده و همین ساختار البته در اشکال مختلف ، ای هر تصمیم سیاسي و اجتماعييك ساختار پدرساالرانه و اقتدارآمیز بوده است كه در آن تنها معیار بر

گاه در كشور ما يك نظام سیاسي بدون بحران شکل نگرفته است. به همین خاطر فساد ای كه هیچگونهبهدگرگوني و تغییرات متناوب بوده است.  درحال شدتبه

ها است. به همین خاطر هم فساد دار همان ساختاره نظام سیاسي امروز ما نیز میراثه در ساختارهای سیاسي گذشته دارد كدر جامعه ما پیش از هر چیز ديگر ريش

 های آن انديشید و نه در وجود آن.حلراهاست كه تنها بايد به  ناپذيرطبیعي و اجتناب كامالًدر نظام امروزی ما يك امر 
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67 
براي  هادولتي گروه هافعاليتآشنايي با ساختار و 

 مبارزه با فساد

ترجمه و تأليف: بهنام 

 يوسفيان
 توصيفي حقوق 1386

مجله حقوقي 

 دادگستري

 گيرينتيجه

خارجي تکمیل  های ملي واصالح و با استفاده از تجربهنقد و ارزيابي پیوسته  فرآينداداری فقط زماني امکان توفیق دارد كه در يك  -سیاست جنايي مقابله با فساد مالي

د يك بر ضرورت وجو، يالمللبینای و سطوح منطقه تمامدر ، گیرانه و درماني مناسب بدهد. از همین روبیماری مرموز و خطرناكي پاسخ پیششود تا بتواند به چنین 

نقاط ضعف سیاست جنايي ملي خود را ، از اين رهگذر هادولتشده و تالش بر اين است كه  تأكید هادولتي برای نظارت و پیگیری اجرای تعهدات المللبینسازوكار 

ای علمي و هی عیني و يافتههاداده براساسنظارت و ارزيابي خود را  هي وظیفالمللبینسازوكارهای نظارتي ازآنجاكه  ،عالوهبه. كنند ها اقدامبشناسند و در رفع كاستي

با هر گرايش و مسلك سیاسي وادار به پیگیری اصالحات  هادولت، ندهست و معموالً از شائبه سیاسي بودن بركنار دهندميتری انجام طرفانهو به شکل بي قابل اعتماد

 . كنندميآورد پرهیز های معکوس به بار تأثیرهای تند ولي مقطعي كه حتي ممکن است يا اقدامزدگي و از شعار شوندميضروری در امر مبارزه با فساد 
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ي المللینبی هاسازمانترين . گركو يکي از فعالرودمي شماربهي مفیدی المللبینعالي چنین سازوكار  هنمون درواقعبرای مبارزه با فساد )گركو(  هادولتگروه 

 اين سازمان در قالب يك، اساسنامه و آيین رسیدگي گركواداری است كه توسط شورای اروپا تشکیل شده است. مطابق  -درگیر در مبارزه با معضل فساد مالي

مستند  ایگونهبهتا  دهدميبه كشورهای عضو امکان  هادولت چندجانبهدار و همکاری های كارشناسي صالحیتنظارت و ارزيابي پیوسته با استفاده از هیئت فرآيند

ضعف آن را بشناسند و پیشنهادهای علمي و  نقاط قوت و، مند شوندبرای مبارزه با فساد بهره علمي از مزيت يك ارزيابي مستقل از سیاست جنايي خود كامالًو 

كوشد اعضا را از رهگذر اعمال فشار ناشي از همگرايي گروهي به اصالح نقاط ضعف تقنیني . گركو ميكنند مفیدی را با توجه به وضعیت خاص كشور خود دريافت

در سطح شورای اروپا الزم است متقاعد سازد و از اين رهگذر به سهم خود به آنها  ها و مقررات مبارزه با فساد كه رعايتمعیار ای خود در جهت انطباق باو رويه

 اصلي شورای اروپا ياری رساند.  هایهدف منزلهبه ساالریحاكمیت قانون و مردم، ی حقوق بشرهاارزشدفاع از 

خاورمیانه نهاد نظارتي مشابهي تشکیل نشده است تا بتوان پیشنهاد كرد كه دولت ايران به عضويت  ويژهبهسیه و جای تأسف است كه در منطقه آسیا و اقیانو

 شمارهبپیوستن ايران به كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد يك ضرورت حیاتي برای اصالح سیاست جنايي ايران در اين زمینه ، آن درآيد. در شرايط موجود

 .رودمي

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

68 
گزارش تحليلي درباره اليحه ارتقاي سالمت اداري و 

 مقابله با فساد
 حقوقيرساني اطالع توصيفي حقوق 1386 نامشخص

 راهکارها

يافت كه ما را در آنها  مبارزه با فساد در هدر زمین ی مشتركي راهاشاخص توانميهای مختلف علیه فساد های كشورها و برنامهراهبرد، ا توجه به مفاد مقرراتب

نظام كارآمد و شفاف  هب( توسع، های فسادآورمصاديق آن و زمینه، الف( تعريف دقیق فساد: عبارتند از هاشاخصياری دهد. اين  ضدفسادتدوين رويکرد جامع 

ساالری در استخدام شايسته ازجملهمديريت خدمات عمومي  هكارآمد و عادالن، شفاف، باز یهانظامخدمات عمومي با ايجاد  هسازی ارائسالم: خدمات عمومي از طريق

طرفي در دادن خدمات عمومي را تقويت كند و نظام تشويقات و ترفیعات بي، ی كه بیشترين میزان رقابت و سالمت را تضمین كندنحوبهكارمندان بخش عمومي 

 ،گرايي و درستکاری را با اجرای مجموعه مقررات رفتاریاتخاذ تدابیر و مقرراتي كه تخصص /بازی بهبود دهدماری و پارتيیشگیری از خويشاوندگپ منظوربهاداری را 

 برنيبتماتخاذ تصمیماتي كه  هايجاد سازوكاری برای نظارت شايسته بر نحو /های الزم و نظارت كارمندان بر اجرای اين منويات به باالترين مرتبه برسانددادن آموزش

ها و نظارت بر اينکه روابط میان كارمندان حکومتي و گزارش منافع و درآمد نظام، نظامي برای پیشگیری از بروز تعارض منافع، صالحیت اختیاری مقامات هستند

وسیله هبودن نظام خدمات عمومي ب اسخگوتضمین پ: پاسخگويي و شفافیت از طريق هپ( توسع، ات ناسالم باشدتأثیرمناسبات نادرست و  هرگونهعاری از  رجوعارباب

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

104 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

ن تضمی /ها در اين بخشروز و منظم كاری راجع به تصمیمات و عملکردهای بهاتخاذ تدابیری برای گزارشهای حسابرسي دقیق در مديريت بخش عمومي و آيین

، های دولتيانعقاد و اجرای پروژه، مزايده و مناقصه ازجملهي ها و خدمات عمومتأمین كاال، سازیخصوصي، كسب درآمد سازیشفافهای دقت و صحت در آيین

دآور و اهای مالیاتي با هدف ارتقای رقابت عادالنه و بازداشتن اعمال فستخصیص بودجه و تخفیف، نظام پرداخت وام بانکي، های دولتيكمیسیون، صدور مجوزها

ات اطالع ازجملهارتقای نظام دسترسي به اطالعات  /ابهام يا موسع بودن بیش از اندازه مقررات، با جلوگیری از همپوشي ضدفسادهای سالم قانوني ايجاد محیط

 ، های انتخاباتيتأمین مالي در مؤسسات غیرانتفاعي و خیريه و نیز هزينه هنحو سازیشفاف /های انتخاباتيتأمین مالي احزاب و رقابت هنحو بهمربوط 

اين  زجملهاطبیعي است كه امر پیشگیری بايد مقدم بر مجازات باشد.  .كارآمد هپیگرد قانوني و محاكم، پیشگیری :از طريق ضدفسادت( تشديد مجازات و اقدامات 

های بروز فساد از قبیل افزايش سطح رفاه و تأمین مالي كاركنان ذيل عنوان اصالح زمینه، به آموزش عمومي و آموزش تخصصي به كاركنان توانمياقدامات 

به اتخاذ تدابیر هماهنگ و مؤثر برای تصويب مقرراتي با ضمانت اجرايي باال برای كنترل فساد در خدمات  توانميطور های پیشگیری اشاره كرد. همینراهکار

 ای فساد با عنوانهبه پرونده قضاييتسريع در رسیدگي  منظوربهتوقیف اموال و جبران خسارت و اصالح مقررات دادرسي ، پولشوييت ضدمقررا ازجملهعمومي 

های سابح سازیشفافوضع مقرراتي برای  ازجملهاعمال مسئولیت و پاسخگويي مشترک كاركنان و مقامات در برابر حسابرسي / كردهای سركوبگرانه اشاره راهکار

محروم كردن مؤسسات مرتکب  /های ماليسابجلوگیری از جعل و تقلب برای ارتکاب فساد در خدمات عمومي يا پنهان كردن منافع حاصل از آن در ح، هاشركت

موارد  دهندگانحمايت از گزارش /هاها و مناقصهشركت در مزايده ازجملههای دولتي های دولتي يا شركت در انعقاد قرارداداخذ مجوز، های مالیاتيفساد از تخفیف

 /احترام به مقررات و اجرای آن هنحو /ی بنیادين اداریهاارزشمنشور اخالقي و : ث( تدوين مجموعه مقررات رفتاری مقامات و كاركنان بخش عمومي شامل، فساد

وجه يا ، های فسادآور و حفظ شأن و شخصیت فردی از قبیل خودداری از دريافت پاداشخودداری از ورود در موقعیت /طرفي در انجام دادن وظايف اداریحفظ بي

ج( تعیین نهاد تخصصي و ، خودداری از پیگیری منافع فردی و ايجاد روابط ناسالم در محیط اداری /يف اداریوظا ههرگونه مزايای مالي از شخص ديگر در زمین

/ ی نفوذ فساد در آن وجود داردهاراههای بخش عمومي كه های عملي در نهادمقررات و رويه تماميبررسي  /ضدفسادهای تدوين راهبرد: منظوربه ضدفسادمستقل 

های ايجاد سازوكار /و منافع مالي خود هاداراييهای الزم برای الزام كارمندان به گزارش ايجاد سازوكار /های اختیاری مديران و مقامات عموميتبررسي حدود صالحی

ايجاد  /دسات ديگر نداشته باشنيا مؤس هاشركتهای نامشروع نداشته باشند يا اينکه هیچگونه منافع مالي در نظارتي بر رفتار اداری كارمندان تا دريافت و پرداخت

گیرند و اعالم مؤسساتي كه با آن طرف كار مياعالم ارتباط خويشاوندی با مستخدماني كه به، هاداراييگزارش  ازجملهمركزی برای اعالم وضعیت مالي كارمندان 

 فرَهای حِهای گسترده برای آگاهسازی عمومي و ارائه آموزشهبرنام تدوين و اجرای /ها در بخش عموميانعقاد و اجرای قرارداد هنظارت بر نحو /قرارداد هستند

 .الزم برای كارمندان بخش عمومي )مشاغل(
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 گيرينتيجه

اغلب  ه دری بسیار مهمي كه امروزهاشاخصاما با توجه به ، شودميای محسوب هارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد اقدام سازند منظوربه ایاليحهبا آنکه تدوين 

 ،اشدب ضدفسادمبنای يك نظام حقوقي  دتوانمياليحه حاضر دارای نواقصي است كه در صورت اصالح ، شودميهای جهان استفاده در كشور ضدفسادهای رويکرد

ع با مفاد گسترده برای پوشش ابعاد مختلف مورد بحث اقدامي برای تجمیع مقررات پراكنده موجود در مبارزه با فساد و تدوين يك قانون جام هدر اليح اينکه ازجمله

وناگون مانند شناسايي و پوشش دادن به اشکال گ شوندميبسیاری از تدابیری كه عامل الزم در مبارزه با فساد تلقي ، فساد در نظر گرفته نشده است. بدين ترتیب

های جايگزين در محکومیت ارتکاب مجازات، های بروز فساد و مقابله با آني زمینهشناساي، و منافع مالي خود هاداراييالزام كاركنان به گزارش ، فساد هو گسترد

 دفسادضبیني شده است نهاد تخصصي ستاد مقابله با فساد نیز كه در اين اليحه پیشهمچنین  .فساد و بهبود سطح رفاه كاركنان در اين اليحه مغفول مانده است

شگیری وظايف و صالحیت آن در امر پی هحیط، اجرايي و نظارتي، یگیرتصمیماد نیست و با وجود برخورداری از اختیارات با اختیارات كامل پیشگیری و مقابله با فس

جرای هم مجری و هم ناظر بر ا ،گیرتصمیمهم  دتوانميستاد ياد شده ن، از فساد و مبارزه با آن دقیقاً مشخص نیست. با توجه به اصل تفکیك قوا و تقسیم وظايف

و قابلیت آن را در انجام اقدامات  شودميمجری تصمیمات سران سه قوه است كه بدين ترتیب باعث انفعال اين مركز ، های خود باشد. اين ستاد در اصلمتصمی

گیری از ين قانوني جامع با بهرهنگرانه و تدواليحه كنوني با رويکرد جامع. 1 در اين تحقیق دو پیشنهاد ارائه شده است: در نهايت .ابتکاری مؤثر كاهش خواهد داد

اصالحات الزم ، بررسي است درحالاكنون ا توجه به اينکه اليحه قانون مجازات اسالمي همب. 2، دهای نوين مبارزه با فساد مورد بازنگری قرار گیرو معیار هاشاخص

 .در پیش اليحه مذكور لحاظ شود
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69 
عوايد ناشي از فساد در  هضبط و مصادر، ابيردي

 چارچوب نظام عدالت كيفري يا خارج از آن

 مايکل كيلچلينگ

 مترجم: قباد كاظمي
 توصيفي حقوق 1386

مجله حقوقي 

 دادگستري

 گيرينتيجه

محور يا محور )يعني رويکردی تجارتفراد( و تدبیر عايداتن و اصالح اتركیبي از پیگرد سنتي )با تمركز بر درما يافتهسازمانراهبرد دوگانه برای مبارزه با جرم 

 هيناشخاص( گز جایبهند و حمله به اموال )های سنتي مانند زندان و جزای نقدی به تنهايي ناكارآمداقتصادی( است. استدالل موافق اين راهبرد آن است كه پاسخ

قانوني بوده است. ولي مصادره عايدات كشف شده هدف اصلي و غیر یهاداراييیر مالیات بستن بر ی اخهاسالرويکردهای مورد بحث در  ازجملهتری است. مناسب

 محور وت دارای مشخصه ضمانت اجرا/ واكنشاز يکديگر تفکیك كرد: مقررا توانميقانوني قوانین مربوط به مصادره دو نظام را  هنهايي است. در مورد مشخص

های مربوط به مدارک و داليل مشاهده كرد. فقط معدودی از ی اروپايي درباره مالکهانظامنوعي تسامح را در اكثريت  توانميمقررات دارای ويژگي پیشگیرانه. 

 هر. در مورد گستاندهمصادره به اصول حقوق كیفری كالسیك پايبندند. چند نظام حقوقي در اين زمینه به وارونه شدن تکلیف اثبات رو آورد هها در حوزكشور
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ي حاكي از آن است كه هر كشوری بايد به آن ابزارهايي المللبین ه. ولي مقايسشودميی اروپايي اعمال هانظامی معادل در بسیاری از هاارزش همصادر، مصادره

 ،یح است كه تاكنون ارزيابي علميبر آن مبتني است. اين امر بدين لحاظ نیز صحآنها  ی كیفریهانظامهای حقوقي خود منطبق بوده و رجوع كند كه با سنت

هر نظامي نقاط قوت و ضعف خاص خود  .دهند دستبهمراتب بهتری را نسبت به موارد ديگر قوانین خاص نتايج به، نداده كه مطابق آن دستبهای هیچگونه يافته

 را دارد.
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 توصيفي حقوق 1386 د معصوميسيدمحم پيشگيري اجتماعي از فساد 70
مجله حقوقي 

 دادگستري

 راهکارها
و حمايت از  دهيگزارشای/ نهادهای مدني/ سطح آگاهي/ تجهیز رسانهارتقای تدابیر مهم پیشگیری اجتماعي از فساد: دسترسي به اطالعات/ آموزش عمومي و 

 فساد. دهندگاناطالع

 گيرينتيجه

ا از های ارتکاب فساد رگیرند كه بر رفتار كارگزاران بخش عمومي نظارت كرده و زمینهگذار حکومتي در موقعیتي قرار ميتأثیرای همردمِ آگاه از مسائل و تصمیم

شر ي فعال منتصورتبهاطالعات ، سطح آگاهيارتقای در تدبیر آموزش عمومي و  ها بايد گفتتدابیر مطرح شده در قسمت راهکار درخصوصآنان سلب خواهند كرد. 

 مندری بهرهاز منابع بهتاند كسب اطالع دنبالبهدارند و كساني كه كسب اطالعات نیستند حداقل اطالعاتي را دريافت مي دنبالبهكساني كه ، . در اين حالتشودمي

هدف همراه كردن جامعه مدني و ، هادهای مدني نیزن هن مربوط تجهیز و توانمند شوند. در برنامتا متخصصا شودمي نیز تالشای تجهیز رسانه مه. در برناشوندمي

تا مردم به همکاری با نهادهای مقابله  شودميتالش ، فساد دهندگانو حمايت از اطالع دهيگزارشاعضای فعال در آن با سازوكارهای مقابله با فساد است. در تدبیر 

 با فساد ترغیب شوند.

 های ذيل را دربرداشته باشد:اطالعات نیازمند تصويب مقرراتي منسجم و شفاف است كه بايد مؤلفهترسیم سازوكار دسترسي به ، تدبیر اول درخصوص

 تعیین محدوده زماني.. 4 ،سازوكار بررسي مستقل. 3 ،به رسمیت شناختن حق دسترسي به اطالعات. 2، الزام نهادهای دولتي به ارائه اطالعات. 1

يك نظام قوی و كارآمد  گیریشکلامکان ، خوبي مورد توجه قرار گیرند و محقق شونداند كه اگر بهوعاتيموض ازجملهموارد ذيل ، تدبیر سوم درخصوص

 ای.آموزش رسانه. 4 ،در دسترس بودن. 3 ،گراييتخصص. 2، ایاستقالل رسانه. 1 :كنندميای را در برخورد با پديده فساد فراهم رسانه

كمك به روند . 1 به موارد ذيل اشاره كرد: توانميعمومي  هسامانسازی ها برای مبارزه با فساد و سالماين نهاد هایاقدام ازجمله، تدبیر چهارم درخصوص
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 های اصالحي.پژوهش و بیان ديدگاه. 4 ،دهيگزارشكمك به سازوكار . 3 ،و پرهیز از فساد قانونمداریبرقراری فرهنگ . 2، آموزش عمومي

آگاهي و . 1 بايد پیوسته باشد:آنها  عوامل ذيل است كه البته توسل به وجودبهمنوط  دهيگزارشهرچه بیشتر سازوكار كارآمدی ، تدبیر پنجم درخصوص

 ی مردمي.هاآگاهيباال بردن . 3 ،دهيگزارشسازی تشريفات آسان. 2، استقالل
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71 
  سفيديقهنه مجرم ، سفيديقهجرم 

 ها(سفيديقهازنگري در مفهوم جرم )ب

 سوزان پ. شاپيرو

مترجم: اميرحمزه 

 زينالي

 توصيفي حقوق 1386
مجله حقوقي 

 دادگستري

 گيرينتيجه

، ين راستاا پردازد. درهای ارتکاب آن ميفرآيندی عمل ارتکابي و هاويژگيبه تبیین اين مفهوم با توجه به  «هاسفیديقه»نويسنده اين مقاله ضمن نقد مفهوم جرم 

کاب جرم بستری مهم برای ارت عنوانبهاز اعتماد و ساير شرايط مربوط به آن تلقي شده و بررسي ساختار روابط كارگزاری  استفادهسوء عنوانبهها سفیديقهکاری بزه

ط ربواعتماد و ماهیت اعمال منع شده از طريق هنجارهای ممفهومي  هگیرد. تعريف و مصاديق اين جرم نیز تا حدودی در پرتو توسعها مورد توجه قرار ميسفیديقه

ی ساختاری روابط اماني به نفع خود پذيرترغیب و... از آسیب، ها چگونه از رهگذر فريبشده است كه امین تأكید، اين اساس به اعتماد روشن شده است. بر

 .كنندمي استفادهسوء

شناختن خصوصیات مجرم از قبیل طبقه يا موقعیت ، بر اين اساس، شناختيجامعهمسائل  براساسی در آن ها يعني بازنگرسفیديقهمفهوم جرم سازی شفاف

. همچنین اين بازنگری به معنای اقرار به اين موضوع است كندميكنترل اجتماعي ايفا  فرآيند گیریشکلکاری و در های بزهي نقش مهمي در خلق فرصتسازمان

های سازماني و فشارهای بزرگ اجتماعي )مثالً مسائل نامتقارن موجود در جوامع مدرن( در پرتو فرآينداز درک عمل مجرمانه و نقش ما را ، كه تمركز بر مجرم

 دارد. مياعي بازی مربوط به جرم و كنترل اجتمهانظريه
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72 
ي بخش خصوصي و رشد اقتصادي گذارسرمايهفساد 

 موردي ايران( همطالع)
 اقتصاد مقداري كاربردي اقتصاد 1387 شهزاد برومند
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 گيرينتيجه

طالعات . در بیشتر مكندميی بخش خصوصي تحلیل گذارسرمايهاين مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادی ايران از طريق اثرات آن بر سطح و تركیب مخارج دولت و 

 كارهب. ولي در اين مقاله روشي اندهآن تهیه كرد هی مربوط به شاخص فساد را از مراكز تولیدكنندهاداده، برای راحتي كار، صورت گرفته برای محاسبه شاخص فساد

برای ايجاد شاخص فساد در اين مقاله از متغیرهای »اصلي است.  یتحلیل اجزا برمبنایشاخص به آن را ايجاد كند. اين روش  تريننزديكگرفته شده است كه 
نسبت ، GDPنسبت مخارج دولت در خدمات عمومي به كل ، GDPنسبت مصرف دولت به ، بدون دولت GDPبا دولت به  GDPاستفاده شده است: نسبت  ذيل

 «.و نسبت سوبسیدهای پرداختي به مخارج دولت GDPسوبسیدهای پرداختي به 

 1385-1380ها برآورد شده است. دوره مورد بررسي روابط بین متغیر، OLSو  WLSی هاروشبا استفاده از ، PCAبعد از محاسبه شاخص فساد به روش 

های اين هكلي مهمترين يافت طوربه. اندهبود گیریاندازهخوبي برای اين ابزار  هنمايند، گرفته شده برای ايجاد شاخص كاربهكه متغیرهای  دهدمياست. نتايج نشان 

 طوربهاز فساد ، ی بخش خصوصيگذارسرمايه. 2 اقتصاد ايران است. هسران GDPی اثر منفي و تخريبي بر رشد شاخص فساد دارا. 1 شرح زير است:تحقیق به

موجودی منابع طبیعي )در اين مقاله فقط نفت( در كنار شاخص . 4 .شودمي تركوچكاندازه بخش عمومي ، با افزايش شاخص فساد. 3 .پذيردمياثر منفي  معناداری

 و مستقیم بر رشد اقتصادی و اندازه بخش عمومي است. معنادار فساد دارای اثر
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 حقوقيرساني اطالع توصيفي حقوق 1387 مهسا شعباني بررسي نحوه تعامل با افشاي فساد در حقوق اداري 73

 گيرينتيجه

گفت پديده كارمند افشاگر مانند بسیاری از مسائل حقوقي  توانميكلي  طوربهبحث قرار گرفته است.  در اين مطالعه موضوع نحوه تعامل با كارمند افشاگر مورد

و به اين ترتیب تالي فاسدهای  كنند های مثبت و منفي است و قانونگذاران بايد بین حمايت از مصالح عمومي و منافع سازمان توازن و تعادل برقراردارای جنبه

ی خاص و منحصر به فرد خواهد بود. هاويژگيبه معنای حمايت از يك نهاد نظارتي با  درواقعظارتي به حداقل برسد. حمايت از كارمند افشاگر احتمالي اين نظام ن

ل آنکه حا، نجر شوددر بسیاری موارد به افشای تخلفات در نظام اداری م دتوانميكارمند افشاگر با اينکه از ويژگي اتفاقي بودن برخوردار است اما  ازسوینظارت 

نجر مد به ايجاد ناظر دروني در نظام اداری پذير درستي صورت. حمايت از كارمند افشاگر اگر بههای نظارتي از كشف اين تخلفات ناتوان هستندمکانیسمساير 

ديگر افشاگری كارمند در جهت منافع عمومي  ازسوی برد.روحیه توجه و دقت را در بین كارمندان باال مي، كمك به كشف تخلفات اداری برعالوهخواهد شد كه 

اجرای مؤثر قانون را نیز به همراه خواهد داشت.  درواقع. نظام حمايتي از كارمند افشاگر كندمياز وقوع تخلفات بیشتر در نظام اداری جلوگیری زيرا ، جامعه است

ناگزير از تصويب قوانین حمايتي با رعايت و توجه ، در زمینه افزايش كارآمدی اداره محروم نماند نظام حقوقي ايران نیز برای اينکه از اين منبع نظارتي و مزايای آن
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مربوط به قوانین و مقررات مربوط به  تا حدودی خأل، زه با فسادررسد با تصويب قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبامي نظربهبه مباني و مسائل موجود است. 

نظر خود را ت حمايتي نخواهد توانست اهداف مداما در عین حال هنوز جای مقررات حمايتي خالي است و نظام حقوقي بدون اين مقررا افشاگری پر خواهد شد.

، داننديكاركنان و كارمندان را مکلّف به افشاگری م، افشاگر كارمندان بهكه اكثر قوانین و مقررات مربوط  شودميديگر مشاهده  ازسویكامل محقق سازد.  طوربه

ن دو گفت كه اين شباهت در افشاگری به يکساني اي توانميهای مسئله كارمند افشاگر و حمايت از آن بیگانه است. مداری اساساً با بنیانكه اين تکلیفدر صورتي

سته ی. مفهوم كارمند افشاگر در كشور ما تاكنون نتوانبا بحث حق افشاگری روبرو هستیم و نه تکلیف بر افشاگر، چرا كه با مطالعه مباني افشاگری، انجامدمورد نمي

 مدتلندبدر باب فوايد سازی فرهنگ، های حقوقي از كارمند افشاگرجايگاه اصلي خود را پیدا كند و بیانگر آن است كه بايد در كنار تدوين مقررات الزم برای حمايت

 د.پذير آن در جامعه نیز صورت
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74 
بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط مأمورين دولت و 

 رابطه آن با فساد مالي كارمندان
 منصور رحمدل

1387 

1389 
 توصيفي علوم اجتماعي

مطالعات پيشگيري از 

جرم/ تحقيقات 

 حقوقي آزاد

 گيرينتيجه

ه تنها ولي بايد توجه داشت ك، كنندميين از اين حیث اعمال نفوذ و فساد مالي با هم ارتباط پیدا بنابرا، فساد مالي كارمند باشد دتوانمييکي از مباني اعمال نفوذ 

 گفت كه بین آنان از نظر منطقي رابطه عموم توانميطرفي و اعمال نفوذ نیست و بي مبنای اعمال نفوذ فساد مالي نیست و هرگونه فساد مالي هم الزاماً سبب عدول از

 تبع آن ضعف حاكمیتاقتصادی و ضعف حاكمیت دولت و به های اجتماعي وبحران، زايیده بوروكراسي دتوانميرقرار است. فساد و اعمال نفوذ كه و خصوص من وجه ب

 تریعوسعدی حتي در بُ خود قرار دهد و تأثیرهای زندگي اجتماعي و اقتصادی را در يك جامعه تحت تمامي جنبه دتوانمي، مقررات و حاكم شدن روابط بر ضوابط باشد

 به تضییع حقوق افراد و هرج و مرج در جامعه دامن بزند.  در نهايتمرتبط دانست و ، ي و اداری و اقتصادیياعم از امنیت قضا، توان آن را با امنیت افرادمي

 ،مبارزه سركوبگرانه و شديد جایبهبلکه الزم است ، ستهر عمل مربوط به اين امر اانگاری جرم، با اين كیفیت نبايد تصور كرد كه تنها راه مبارزه با آن

عني طبع ي، مشکالت مربوط به كشف دلیلبه. ولي بايد توجه داشت كه مبارزه با فساد و اعمال نفوذ كرداقدام آنها  های جنايي آن را شناخت و برای رفعزمینهپیش

نوعاً ذهني بودن آن با مشکالت اساسي همراه است و حتي اگر  دلیلبهآن و در مورد اعمال نفوذ  مخفیانه انجام يافتن لحاظبهعمل ارتکابي در مورد فساد مالي 

گر ذهني بودن آن ترديد وجود دارد. م لحاظبهبتوان با ترمیم وضعیت اقتصادی جامعه اقداماتي را برای مقابله با فساد مالي انجام داد در زمینه مقابله با اعمال نفوذ 

 ازجملهتند. آساني قابل حصول نیساست كه بههايي ونگرايي و قانونمداری در جامعه تقويت شود. تقويت قانونمداری و قانونگرايي مستلزم وجود مؤلفهآنکه فرهنگ قان
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نظر برقراری نظم و عدالت در به باور درست بودن قانون اشاره كرد. يعني اين باور در مجريان و مردم وجود داشته باشد كه هدف قانون مورد توانميها اين مؤلفه

انون كه ق كنند مردم نبايد تصور، ديگر عبارتبهجامعه است و در خدمت فرد يا گروه خاصي نیست. همچنین باور به لزوم اجرای قانون نیز مؤلفه ديگری است. 

يا  فساد مالي ازجملهمختلف ی تقادی وجود داشته باشد به انحا. چون اگر چنین اعشودميمزبور فقط در مورد افراد ضعیف و فاقد روابط حکومتي سطح باال اجرا 

 .كنند نفوذ در مجريان سعي خواهند كرد راه اجرای قانون را در مورد خود مسدود

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

75 
اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد: تحليلي ، فساد

 نظري و تجربي

 زهرا علمي

 ادهعلي صيادز
 توصيفي علوم سياسي 1387

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 گيرينتيجه

تحلیل آماری قرار گرفته  و باز بودن اقتصاد مورد تجزيه هاندازه دولت و درج، همچون رشد اقتصادیيي هاشاخصپیوند شاخص فساد اقتصادی با ، در اين مقاله

، ترها با آزادی اقتصادی بیشيعني كشور، ای معکوس استدرجه باز بودن اقتصاد و فساد اقتصادی رابطه هرابط -های اين پژوهش عبارت است از: فشرده يافته است.

ه درج رابطه –انجامد به كاهش رشد اقتصادی مي هادولتيعني متورم شدن ، معکوس میان اندازه دولت و رشد اقتصادی وجود دارد هرابط –تری دارند فضای سالم

ادی اندازه دولت و فساد اقتص هرابط –انجامد مي يعني افزايش آزادی اقتصادی به رشد اقتصادی كشور، مستقیم استای رابطه، و رشد اقتصادیباز بودن اقتصاد 

 با افزايش فساد اقتصادی همراه بوده است.، هادولتيعني بزرگ شدن ، مستقیم است

 شاخص درجه باز بودن اقتصاد مطلوب، كه گذشته از بزرگ بودن دولت شودميساز هايي مشکلبیشتر در كشور، نتیجه گرفت كه فساد توانميها از يافته

 بايد برای از میان برداشتن اين موانع، فرهنگي جامعه پیوند دارد -های قضايي و مسائل اجتماعياين دو عامل با ساختار بوروكراتیك و زيرساختازآنجاكه  نیست.

ك راهبرد ي عنوانبهآورد و رسیدن به دولت بهینه را  دستبهبايد اندازه دولت را برای اقتصاد ايران ، ز اصالح ساختار اداری كشورگذشته ا، منظوربدينتالش كرد. 

ي های میانديدگاه سویبههای عمومي بیشتر در عمل كاربردی چشمگیر ندارد و گرايش، ملي پیگیری كرد. دو نگرش افراطي دولت حداقلي و دولت حداكثری

خواه برای پا گرفتن نهادهای در كشورهای رو به توسعه نیز گويای آن است كه دولت كارآمد و توسعه ويژهبههای اقتصادی و اجتماعي در دهه اخیر است. دگرگوني

های توسعه اقتصادی و فراهم ساختن دفهای اجتماعي و اقتصادی و نیز برقراری امنیت برای رسیدن به هكاهش شکاف روازاينكارساز در زمینه توسعه الزم است. 

از مهمترين وظايف دولت ، گیری درست از منابع و همچنین توزيع بهترهای مناسب برای بهرهاستقرار نهادهای اقتصادی و پديد آوردن فرصت، خدمات عمومي

 در كشورهای رو به توسعه است. ويژهبه

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

111 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 مجلس و پژوهش توصيفي سيعلوم سيا 1387 حسين راغفر اقتصاد سياسي فساد 76

 گيرينتيجه

ای متداول است و دومي در جامعه ايران به اشکال گوناگون در و اقتصاد انگلي است. اولي پديده خواهيرانتهای گوناگون اشکال مختلف فساد بروز جلوه ازجمله

ها جامعه را در تركیبي از باور دتوانميی انگلي هافعالیتد تعداد زيادی از مراحل اولیه رشد است. فقر هم علت و هم تخصیص رانت انگلي است و هم پیامد آن. وجو

شود كه به  ماندگيعقبسبب ركود اقتصادی و  دتوانميهای سود انگلي های خود تحمیلي به ديگران قفل كند كه نتیجه آن فقر پايدار است. افزايش فرصتو رويه

ه به علل ركود در اقتصاد است ك ازجمله. پديده رانت انگلي در اقتصاد ايران كندميی مولد تشويق هافعالیتا در مقابل ی انگلي رهافعالیتنوبه خود سودده بودن 

نع اهای سود انگلي مهای فقر شوند. فرصتتوسعه وارد تله درحالكه اقتصادهای  شودميپردازد. اتصال اين دو به هم سبب های انگلي ميو رويه هافعالیتتشويق 

های سود ست خیز بگیرد و همه را منتفع كند. با ظهور فرصتتوانمي صورتدر غیر اينند آن را به عقب بیندازند كه توانميكه  كنندميای برای توسعه ايجاد اضافي

يك  ،ی مشترک در تولید وجود داشته باشدها. بنابراين حتي اگر هنوز صرفه جوييشوندميی گذارسرمايهبه  عالقمندهای بزرگ كمتر مديران بنگاه، انگلي

. در اين كندميتر ی بیشتر كه امکان اجتناب از تله فقر را نیز مشکلگذارسرمايهتا از  شودميمند یِ كمتر بهرهگذارسرمايهاز  عمدتاًتولیدكننده مسلط و بزرگ 

ديگر هماهنگي جزئي برای خارج شدن از تله فقر كافي نیست.  كنندميراهبردی  هایهای مولد را جايگزينیگذارسرمايههای سود انگلي وقتي فرصت، مورد

رای تولید آنچه كه ب، اقتصاد را به تله فقر هدايت كند. در درون تله دتوانميكه اين به نوبه خود ، مراتب سودآورتر هم باشندند حتي بهتوانميی انگلي هافعالیت

ی انگلي تا اين اندازه سخت است. اينکه وضع يك اقتصاد به تله ختم هافعالیتتوضیح دهد كه چرا خالصي از  دتوانميو مناسب است برای غارت نیز مناسب است 

های های گوناگوني برای رشد و توسعه دارند و بنابراين قابلیت دستیابي به تعادل. جوامع مختلف ظرفیتداردی انگلي بستگي هافعالیتابتدا به بخش ، شود يا نه

 الگوهايي را در نظر گرفت توانميهاست. اما تفاوت در شرايط اولیه آن خاطربه، رسندمتفاوتي مي كامالًهای دارند. اينکه چرا جوامع مشابه به وضعیترا چندگانه 

آنگاه  ،ابد. اگر يك اقتصاد دارای نهادهای خوب باشدازه كافي افزايش ياندهبه شرط اينکه تعداد مديران خالق ب، زا خالصي يافتدرون طوربهها كه بتوان از اين تله

خواری تبه افزايش ران دتوانميورود منابع مالي بیشتر فقط ، ايجاد ثروت قرار گیرد اما با نهادهای بد زخیدر مسیر تعادل دتوانميكافي  اندازپساقتصاد كشور با 

فظ و به ح كنند ها نیازمند وجود نهادهای مستحکم و خوب هستند تا از غارت منابع پیشگیریبازار. كندميكه اين به نوبه خود در عمل وضع را بدتر ، بینجامد

ند توانمينها آ ی انگلي و فقری كههافعالیتافراد فاقد وسايل الزم برای گريز از ، تولید و مبادله ياری برسانند. در غیاب چنین نهادهايي، یگذارسرمايهها برای انگیزه

 خواهند بود. ، ندپديد آور

 .يابدميی عمومي به زيان جامعه و در جهت منافع شخصي سیاستمداران افزايش هاهزينه، در هر دو تفسیر شیکاگو و ويرجینیا از فساد سیاستمداران

يي هابخشخارج عمومي را برای خشنودی و به اين منظور م كنند را به رأی دادن در جهت خاصي ترغیب دهندگانرأی هاروشكوشند با مؤثرترين سیاستمداران مي

ش بايد تعهدات، تر كندهای خود را گستردهكاهند. اما هرچه دولت بخواهد حمايتيا از میزان مالیات مي دهندميافزايش ، نیاز دارندآنها  ان بهسیاستمداراز جامعه كه 
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بايد  ،خواهند پیروز انتخابات باشندی رقیبي كه ميهاگروهر باشد. چه دولت مستقر و چه الزم است كه مخارج عمومي دولت هم بیشت روازاينسازد.  تروسیعرا نیز 

د آورند. همچنین اين امکان وجو وجودبهمختلف را به هم پیوند دهند و ائتالفي پیروز را  نفعذیی هاگروهتا  كنند مخارج عمومي پیشنهاد صورتبهرشوه بیشتری 

های یبو ج ناپذيراشتهای سیری خاطربهكه  كنند وجوه نقدی دريافت، و يا صدور مجوزهاييآنها  ر قوانین و مقررات يا لغو برخي ازدارد كه سیاستمداران با تغیی

 .شودميها به ركود اقتصادی و اختناق منتهي در انت احتماالًفساد عموماً به مقررات بیشتر و نیز حمايتگرايي و آنها،  عمیق بعضي از

ت باشند. انتخابا پیروزاحتمال بیشتری دارد كه بتوانند ، كنند بازاری است عمده و مهم. هرچه احزاب خرج بیشتری برای تبلیغات، احزاب سیاسيمالي  تأمین

ون ديگری لیاتي و انواع گوناگهای مابخشودگي، زداييمقررات، انواع قراردادها صورتبهانتظار دارند كه منافع فراواني ، كنندميبه تبلیغات كمك مالي  هاشركتوقتي 

كلي صنعت و تجارت و همچنین بخش پولي و مالي در استفاده از نفوذ سیاستمداران برای كسب امتیازاتي كه به كاهش  طوربهآورند.  دستبهاز امتیازات 

اين نوع از اقدامات )يعني كسب عايدی از ، شودميمه اشاره كه در ادا طورنهماهستند.  عالقمند، بینجامدشان يا كسب عايدی از منابع و منافع عمومي يهاهزينه

های عمومي در حوزه سیاستگذاری عمومي در برداشت گرانتیجه. چه بسا علت آن هم نگاهي شوندمي بندیطبقهمنابع و منافع عمومي( به شکلي متفاوت از فساد 

اركت سقوط شديد مش، و مشروعیت بخشیدن به اين شکل از فساد در حوزه عمومي گراجهنتیدر كشورهای صنعتي غرب باشد. سرريزهای اجتماعي حاكمیت نگرش 

ش اداره جامعه است. نق فرآيندو حاكمیت اراده و خواست مردم در نحوه اداره جامعه از مشاركت در  ساالریفرسايش مردم، و حضور مردم در انتخابات عمومي

مشروع و موجه  ،كه رفتارهای بعدی را مشروط شودميها و مناسبات خاصي نهاد گیریشکلج بعدی موجب بخشي به مخارمشروط كردن تصمیمات بعدی و جهت

 گیرند.هنجارهای جديدی شکل ميآنها  دنبالبهو  كنندمي

ديداً ش، سیاست امروز در ايران دارد ی بارزهاويژگيبايست الگوی ايراني را نیز به الگوهای نفوذ با استفاده از مخارج عمومي افزود. اين الگو كه ريشه در مي

. ی انساني استهاارزشآورد كه مسموم به حال رشد و تعالي ظاهرسازی و رياكاری فراهم مي، اخالقيبي آلوده به تزوير است. اين خود فضای مستعدی را برای رشد

وسعه واردات و نیز داللي و تولید و در جهت تای و ضدادهای ضدتوسعهنه گیریشکلچه بسا مهمترين اثر الگوی ايراني در مديريت منابع نفتي را بتوان بر 

ديده تحريك تقاضا كه پ صورتبهسركوب ساختارهای تولیدی است و در طرف تقاضا  صورتبهگری ارزيابي كرد كه تبعات چنین ساختاری بر طرف عرضه واسطه

. شايد وندشمياست كه اشکال ديگر فساد را سبب يي هافعالیته كنندتورم ساختاری خود تقويتتورم ساختاری را در اقتصاد ايران دائمي كرده است. تبعات اين 

های های فقر و نابرابری است كه خود زمینهبه اشکال متنوعي از تله دهيشکلنخستین ارمغان اين تورم ساختاری در ايران دائمي كردن فقر و نابرابری مزمن و 

ان سبب شده است. اما چنانچه نقش قانونگذاری و تصويب لوايح و مواد قانوني و نیز نقش نظارتي مجلس در بازار سیاسي مورد معامله فساد طبقه متوسط را در اير

ه عمومي ب دهي منابعهای محلي نمايندگان برای جهتبترويه و رقابي زا و نیز وارداتتورم شدتبهای مانع از تصويب لوايح بودجه دتوانميمجلس ، قرار نگیرد
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 صحت و سالمت قراردادهای بزرگ را تضمین كند.، شان شود و با تصويب سازوكارهای الزمهای انتخابيسمت حوزه

و رشد فساد در میان سیاستمداران بوده است. در اين مقاله به برخي از اشکال فساد در  گیریشکلنقش مديريت منابع نفتي در ايران از مهمترين عوامل 

نابع مسازی كلي و خصوصي طوربه سازیدر خصوصيآنها  زدههای شتابتالش، اشکال ديگر فساد سیاستمداران ازجملهبع نفتي اشاره شده است. مديريت منا

ری در هر دو حوزه . مسائل كارگزااندهی محروم استقرار نیافتهاگروه ويژهبهخاص در زماني است كه نهادهای الزم برای صیانت از منافع عمومي و  طوربهطبیعي 

های حلراهرا با سحر و جادو دور كرد. آنها  توانگیر هستند و نميو محیطي عاری از فساد هستند. مسائل كارگزاری همه كارآييعمومي و خصوصي مانع تحقق 

های منصفانه و رقابتي و كارآمد را به اجرا بگذارند و نیز ه منافع عمومي كه بتوانند اموری همچون مزايدهكنندتأمینجادويي هم وجود ندارند. استقرار سازوكارهای 

 الزامي است.سازی پیش از درگیر شدن در كار خصوصي، ها را به اجرا درآورندو قرارداد كنند آوریجمعها را نهادهايي كه بتوانند مالیات

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1387 پورمحمدرضا فرهادي به مسئله فسادرويکردهاي مختلف اقتصاددانان  77

 گيرينتيجه

، يالمللینببانك جهاني و سازمان شفافیت ، مانند اداره جرم و مواد مخدر اياالت متحده، ي مختلفالمللبینمؤسسات  ازسویيك از تعاريف رايج فساد ي كه هیچدرحال

ه بخش ب صرفاًاما رويکرد حاكم بر تحلیل اقتصاددانان از مسئله فساد اين است كه اين پديده ، دانندعمومي و دولتي محدود نمي به بخش صرفاًمسئله فساد را 

ب ودهند. همچنین بیشتر مقاالتي كه در اين حوزه و در چارچدولتي و عمومي اختصاص دارد. بنابراين پديده فساد را در بخش خصوصي چندان مورد توجه قرار نمي

از موقعیت و امکانات بخش عمومي و دولتي در راستای  استفادهسوءكرده و آن را  تأكیدبر فساد در بخش عمومي  صرفاً، اندهجريان اصلي علم اقتصاد تألیف شد

، ه انرونمانند حادث، و يکم رخ داد. اين مقاله به تشريح اين نکته مهم پرداخته است كه اتفاقاتي كه در اوايل قرن بیست كنندميمنافع شخصي و فردی تعريف 

تای ندانند. در راس توجه اقتصاددانان را به اين مسئله جلب كرد كه پديده فساد را در بخش خصوصي نیز مورد توجه قرار دهند و آن را فقط به بخش دولتي محدود

دولت و سازی مسئله فساد در كوچك حلراهند و معتقد است كه دافساد را به بخش عمومي محدود مي صرفاًرويکرد لیبرتارين ، اين تعريف رايج از فساد

بلکه در بخش خصوصي نیز جستجو ، در بخش عمومي تنهانهآن را ، ماهیت نهادی فساد دلیلبهو  پذيردمياست. اما رويکرد نهادگرا اين ايده را نسازی خصوصي

 همان اندازه توجه كرد. . نتیجه اينکه بايد بر تعريف نهادگرايي از فساد نیز به كندمي

ا مختل اين ايده ر، اما پديده فساد ناشي از نجیب بودن، گیردمنافع شخصي انجام مي دلیلبه صرفاًكه فساد  شودمينکته ديگر اينکه اگرچه اغلب تصور 

اين مقاله روی اين نکته  درواقعگیرد. قي انجام ميشخصي و بنابر داليل انساني و اخالغیر كه در مواردی هم فساد ناشي از وجود منافع دهدميو نشان  كندمي

 كه مفهوم فساد و تعريف رايج آن تا حد زيادی فاسد شده است. كندمي تأكید
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 نقش جريان آزاد اطالعات در پيشگيري اجتماعي از فساد 78
مند حميد بهره

 نظربگ
 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1387

 راهکارها
ند با جريان آزاد اطالعات در كاهش فساد مؤثر باشند: دسترسي به اطالعات/ آموزش همگاني و باال بردن سطح آگاهي مردم توانمياجتماعي كه  اقدامات پیشگیرانه

/ در مقابله با فساد هانهرساها/ نقش استفاده از مطالب آموزشي در مدارس و دانشگاه، ایتبلیغات رسانه، های نوين در مبارزه با فساداز طريق: استفاده از فناوری

 منشورهای شهروندی و كدهای رفتاری.

 گيرينتيجه

دولت را در  ي نقش انحصاریازسوي، سیاستگذاران قضايي با گذر از سیاست كیفری به سیاست جنايي، ها و ضمانت اجراهای كیفری در مقابله با فسادبا ناكامي نهاد

امات ها و اقدبه نهاد، ضمانت اجراهای كیفری برعالوه، ي ديگرازسوياند و كرده تأكیدر نقش مهم جامعه مدني بسیار مقابله با پديده مجرمانه زير سؤال برده و ب

 دلیلبه( های ارتکاب جرم ناظر استفرصتسازی كه به صرف پیشگیری وضعي )كه بر مصون گونههمان. اما اندهای خاص توجه كردگونهبهكیفری نیز غیر پیشگیرانه

 بدون كمك رفتن از تواندميپیشگیری اجتماعي نیز ن، توان مانع از ارتکاب جرم شدنمي، ی فرار را از موانع ارتکاب جرائم خواهند يافتهاراهنکه مجرمان همواره اي

ای حتي در بهترين جوامع نیز عده، یردهای ارتکاب جرم به سهولت فراروی مردم يك جامعه قرار گزيرا اگر موقعیت، پیشگیری وضعي از ارتکاب فساد ممانعت كند

امات اين اقدازآنجاكه  های ناظر بر اقدامات پیشگیرانه اجتماعي بايد گفت. همچنین درباره محدوديتشوندميكرده و مرتکب فساد  استفادهسوءها از اين فرصت

 دستبهای نتايج ملموس و قابل مشاهده، مدتكوتاهدر ، ات پیشگیرانه وضعيبرخالف اقدام، در جامعه هستندسازی بیشتر جنبه زيربنايي دارند و مستلزم فرهنگ

تا  شودفاده تركیبي است صورتبهبیشتر مقطعي و موقتي است( آنها  . بنابراين الزم است از اين اقدامات به همراه اقدامات پیشگیرانه وضعي )كه نتايجآوردنخواهند 

كاهش فساد  ند بهتوانميمانند كه با هم دو بال مي مثابهبه، كه پیشگیری وضعي و اجتماعي شودمي گیرینتیجهچنین  ورازاينآورد.  دستبهبتوان نتايج بهتری 

 وجود فساد توانندمياين اقدامات ن، افتادهتوسعه و عقب درحالو چه جوامع  يافتهتوسعهچه جوامع ، . بايد متذكر شد كه در تمام جوامعكنند در يك جامعه كمك

و فساد همواره تا حدی وجود داشته و خواهد داشت. همچنین تمام اقدامات فقط در صورتي به كاهش فساد خواهند انجامید كه دارای  كنند كلي مهار طوربها ر

 خصوصهبحاكمیت يك جامعه و  روزاينامؤثر واقع شوند.  توانندميها و حتي قوانین نیز ناعالمیه، هاسخنراني صورتدر غیر اين، پشتوانه اراده سیاسي قوی باشند

اعتماد  ،بايد اين اراده قوی را برای مردم به اثبات برساند. اثبات اين اراده و در نتیجه آن، ای داردكه در پیشگیری و مبارزه با فساد نقش برجسته، دستگاه قضايي آن

 و با وجود شکاف صورتدر غیر اينفعال نقش داشته باشند.  طوربهدر اين اقدامات مردم نیز ، جديت متصديان امر برعالوهمگر آنکه  شودميمردم نیز حاصل ن

بلکه  ،هاست( به بار نخواهد نشستی مردم و تواناسازی آنهاآگاهينه فقط اقدامات پیشگیرانه اجتماعي )كه محوريت آن باال بردن ، میان دولت و مردم اعتمادیبي

 مستلزم همکاری گسترده اعضای جامعه مدني است.، زيرا كشف موارد فساد، نخواهد بود مقابله كیفری با موارد فساد نیز ممکن

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

115 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1387 پورحسن عالي تقنينيسنجي ضرورت، قانونيسنجي فساد: موقعيت 79

 گيرينتيجه

اد است تا هم واژه فساد در حقوق و مقررات كیفری در معنای جهاني آن اين مقاله درصدد ارائه تصويری از مقررات موجود در مورد مفهوم و مصاديق فس

ها و شورقانونگذاران ك، ه آنكنند. عزم جهاني برای مبارزه با فساد با توجه به تکثر و تنوع نگرانشودتقنیني آن تبیین سنجي استعمال شود و هم ضرورت

 وآنها  ز قرار داده است. مقوله فساد با توجه به مفهوم آن و اهمیت جرائم مصداق فساد و ماهیتمقنن ايران را در تکاپوی تصويب قوانین مورد نیا ازجمله

، ديگر زسویاقانوني فسادآمیز بر اقتصاد و روابط مالي و بانکي دارد غیر باری كه رفتارهایو آثار زيان سوی مرتکبین اين قبیل جرائم از يكهاويژگيهمچنین 

های ألخهای مرتکبین فساد با توسل به اجمال يا های تحقق فساد را مسدود سازد و گامكه بتواند روزنه كندميسي شده را ايجاب قانونگذاری جامع و كارشنا

نها آ اند و اجرای دقیق و كاملكه مقررات كیفری فعلي قسمتي از رفتارهای مجرمانه فساد را با قید كیفر ممنوع ساختهشود مي قانوني را سست كند. يادآور

مینه اولین مرحله از قانونگذاری در ز، با فساد جانبههمهمقابله  منظوربهآيد. لکن برای بازنگری مي شماربهخود توفیقي بزرگ در مسیر مبارزه با اين پديده 

سیون . البته ايران به كنوانآنهاستت اجرای ضمانت اجراهای متنوع در جه بینيپیشي در اين زمینه و المللبینهای الحاق به كنوانسیون، فساد در زمان حاضر

ها و معاهدات یونمريدا ملحق شده ولي هنوز يك گام مهم ديگر )يعني الحاق به كنوانسیون پالرمو( در پیش روی قانونگذار باقي مانده است. الحاق به كنوانس

ته منابع حقوقي داخلي مطرح شوند. البته ناگف عنوانبهآنها  ديگر مفاد ازسویسو ايران به اراده مشترک جهاني بپیوندد و تا از يك شودميي موجب المللبین

تاری است رف درواقعصرف الحاق ، نگردد بینيپیشها كیفری برای اجرای مفاد كنوانسیونغیر نماند تا زماني كه از طرف قانونگذار ضمانت اجرای كیفری يا

الزم است تا برخي از مقررات اين كنوانسیون كه ، كنوانسیون مبارزه با فساد بنابراين پس از الحاق بهكه اثری هم در داخل كشور نخواهد داشت. ، نمادين

ون شود. نکته ديگر اينکه الحاق به كنوانسی بینيپیشقانون( جداگانه  موجببهمصاديق فساد انگاری جرم ازجملهبرای اجرای آن به ضمانت اجرا نیاز است )و 

بلکه كنوانسیون مبارزه با فساد كامل نخواهد بود مگر با الحاق به ، پايان راه نیست، اجرادار برای تضمین اجرای مفاد آن ضمانتِ خليِمقررات دا بینيپیشو 

، های مربوطو فراملي مصاديق فساد پرداخته است. در مرحله بعد از الحاق به كنوانسیون يافتگيسازماننظیر كنوانسیون پالرمو كه به جنبه هايي كنوانسیون

بايد مجموعه جامع قوانین )اعم از اينکه اصالحي باشند يا ابتدايي( با توجه ، كه مقنن ايران هم تجربه مقابله با فساد را اندوخته است و هم دانش مهار آن را

یش چونان پ، ر حال همواره پس كشیدن فسادبا فساد تدارک ديده شود. به ه مبارزهای نفوذناپذير و عادالنه در به شناخت دقیق معضالت داخلي و به شیوه

 چون اگر فساد باشد آنگاه عدالت نیست.، اندالجمعهكشیدن عدالت است. اين دو مانع
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 مروري بر رابطه فقر و فساد 80

 فاطمه عزيزخاني

فروش ايمان پوست

 تهراني

 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1387

علل و 

 عوامل

ن آ دنبالبهی ناكارآمد فقدان يا ضعف نظم و انضباط اجتماعي است كه هادولتمشخصات  ازجملهی ناكارآمد )هادولتگسترش فساد: وجود برخي از علل ايجاد و 

ام يي در نظو پاسخگو شفافیت عدم، توزيع ناعادالنه درآمد، فرار مالیاتي، بر رفتار حکام نظارت عدم، صاحبان قدرت استفادهسوءمواردی همچون انحصار قدرت و 

/ فقر و كمبود ساالریرخ خواهد داد(/ ضعف حاكمیت شايسته، و فقدان قوانین و مقررات شفاف ريزیبودجهدر تخصیص منابع و نظام  شفافیت عدم، حکومتي

كاهش پايبندی به اصول ، اعيضعف وجدان كاری و انضباط اجتم، گريزیقانون، طلبيجاه، طلبيدرآمد/ عوامل فرهنگي و اخالقي شامل: گسترش فرهنگ قدرت

 اخالقي و مذهبي.

 پيامدها

ی رانتي به افزايش هافعالیت)زيرا  شودميی خارجي و داخلي گذارسرمايهتشويق  عدم انجامد: فساد منجر بهی مختلف به كاهش رشد اقتصادی ميهاراهفساد از 

(./ فساد نوعي مالیات برای كارآفرين است )كارآفرينان و نوآوران يابدميان داخلي و خارجي كاهش گذارسرمايهانجامیده و در نتیجه انگیزه  شفافیت عدم و هاهزينه

های عمومي برای مقاصد شخصي (./ فساد به انحراف سرمايهيابدميكاهش آنها  ایسود حاشیه روازاين، مجبور به پرداخت رشوه هستند وكاركسببرای اخذ مجوز 

مالیات ، كنندميرسمي و رانتي عمل غیر گونهبهكه يي هافعالیت) يابدمي./ درآمد مالیاتي كاهش دهدميرا گسترش  جويانهانتری هافعالیتمنجر شده و 

ثل آموزش ی در اموری مگذارسرمايهمخارج عمومي را از ، ./ فساددهدميی غیرمولد سوق هافعالیتی مولد به سمت هافعالیتها را از استعداد، پردازند(./ فسادنمي

 برد.و بهداشت به سمت امور رانتي مي

 راهکارها

/ اجرای نظام هابخشها و ساير نهاد، هاقوانین حاكم بر سازمانسازی كني فقر/ ساده و شفافق در مورد مبارزه با فساد و ريشهاستفاده از تجارب كشورهای موف

و راهبردی برای مبارزه با فساد/ تدوين و اجرای قوانین الزم  مدتبلند، حي و تدوين يك برنامه جامعمالیاتي كارآمد و توزيع عادالنه ثروت و درآمد در كشور/ طرا

و مؤسسات سنجش و مبارزه با فساد و فقر/ اعمال نظارت  هاسازمانفقر و انجام اصالحات الزم بر ساير قوانین مرتبط/ همکاری با  كنيريشهدرباره مبارزه با فساد و 

دولت و از بین بردن كامل سازی كوچك، تقويت بخش خصوصي، ی حساس مستعد فساد )فسادپذير(/ حذف انحصارهاهابخشمر بر مشاغل و و حسابرسي مست

، ليتدوين يك نظام جامع ماآنها/  قانون اساسي/ ارائه گزارش منظم به مردم و در جريان امور قرار دادن وچهارماصل چهلاجرای دقیق  وخواری های رانتزمینه

 حسابداری و حسابرسي فراگیر.

 دتوانيمفساد مالي  عالوهبهخواهد داشت.  دنبالبهی و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی را گذارسرمايهی دولتي شده و كاهش بازدهي هاسیاستفساد مالي موجب ناكارآمدی  گيرينتيجه
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زمیني سوق دهد و به اين ترتیب موجب توزيع ناعادالنه درآمد و گسترش فقر ی زيرهافعالیتها و انتر سویبه، ی و اقتصادی را از شکل مولد آنگذارسرمايهی هافعالیت

دهد كه ی اخیر نشان ميهاسالاز عوامل گسترش و شیوع فساد در آن جامعه خواهد بود. آمارهای منتشر شده در ، در جامعه شود. همچنین گسترش فقر در يك جامعه

نیجريه  ،اما در كشورهای فقیر مانند چاد، ی فساد بسیار پايین استهاشاخصی توسعه انساني باال و هاشاخص، ژاپن و سوئد، آلمان، مانند آمريکا هيافتتوسعهدر كشورهای 

 توانمي، شده و شواهد تجربيمطالعات انجام  براساسدهد. به اين ترتیب ی فساد ارقام بااليي را نشان ميهاشاخصی توسعه انساني در وضعیتي بد و هاشاخص، و عراق

به  ،ي وجود فساد باال يا حکمراني نادرست در يك ناحیه يا جامعهعبارتبهی فساد و حکمراني را با مقدار شاخص توسعه انساني حدس زد. هاشاخصهمبستگي میان مقدار 

ن اگر خواهد يافت. همچنیمد نامناسب شده و فقر گسترش آتوزيع در روازاين، شد های رانتي ايجاد خواهدفرصت، دارد و در نتیجه دنبالبهيقین تخصیص نادرست منابع را 

ه گونه جوامع ك. در اينشودميهای رانتي كمتر ايجاد ترديد بر تخصیص منابع نظارت دقیقي اعمال خواهد شد و فرصتبي، ی حکمراني خوب باشدهاشاخص، ایدر جامعه

 عدم دلیلهب، تکاب فسادر( و انگیزه ايافتهتوسعهدرآمد سرانه افراد مناسب بوده و فقر در حد بسیار كمي وجود دارد )جوامع ، خوردارندی توسعه انساني بااليي برهاشاخصاز 

، کي از آن دوكه برای مبارزه با يای گونهبه، با دقت بیشتری عمل كرد توانمي، ی مقابله با فقر يا فسادهاسیاستبسیار كمتر است. با قبول اين روابط در ، نیاز به انجام آن

رفت. را برای رفع فقر و فساد در پیش گ دوجانبهبايد راهکارهای ، دهدگونه كه نتايج مطالعات مختلف نشان ميبايد استراتژی مقابله با ديگری را نیز مدنظر قرار داد و همان

همترين كم بودن ديگری را نیز به همراه دارد. اولین و م، كم بودن يکي از اين دو پديده، هاظر شاخصاما از ن، دلیل بر نبودن ديگری نیست، گفتني است كه نبود فقر يا فساد

 ،منزه بودن مجريان برنامه مبارزه با فساد، عالوهبهوجود عزم سیاسي قوی و حمايت كامل مقامات ارشد از برنامه مبارزه با فساد است. ، عامل موفقیت در مبارزه با فساد

 اصل در جلب اعتماد عامه مردم است. مهمترين 
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 سياست توصيفي علوم سياسي 1387 بهرام مستقيمي تالش براي شناختن سکانداري خوب 81

 گيرينتيجه

 متعددهايي . خصوصیتكندمياين جهت كمك سکانداری خوب تعريفي دقیق و روشن ندارد زيرا نه مفهوم سکانداری روشن و دقیق است و نه صفت خوب در 

ف و و منصآ مؤثر و كار، حساس بودن نسبت به نیازها، شفاف، پاسخگو، يعني مشاركتيآنها  مبهم ذكر شده كه هشت مورد از هبرای وضعیت حاصل از اين انگار

ای مهم دارد و آن به حداقل رساندن فساد در به پیش راندن ری خوب فايدهسکاندا، هابا وجود همه ابهام، . به هر حالشودميفراگیر بودن از همه مهمتر دانسته 

 ی از قبل موجود برای به پیش راندن جامعه را از ياد برد. امری كه تحقق سکانداری مطلوب را با مشکلهاروشجامعه است. البته نبايد معضل سخت جان بودن 

. شوداوضاع خاص هر جامعه بايد الگوی متناسب با آن برای به اجرا در آوردن سکانداری خوب تنظیم  حسبداشت كه بر خاطربهبايد  عالوهبه. كندميروبرو 

 دولت است. برعهدهمسئولیت اصلي چنین كاری نیز 
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 بررسي اثر تمركززدايي مالي بر كنترل فساد 82

 حسين صادقي

 مجيد صباغ كرماني

 وحيد شقاقي شهري

 يتحقيقات اقتصاد كاربردي اقتصاد 1387

 راهکارها

 يافتهمانساز جرائممعضالتي نظیر  كنيريشهو پايدار و  جانبههمهبرای رسیدن به توسعه  هادولتزدايي و اصالحات ساختاری توسط ی تمركزهاسیاستلزوم انجام 

ت در بخش عمومي/ توجه جدی به سطح رفاه جامعه و زدايي به معنای انتقال قدرت از دولت به بازار و ايجاد اصالحاو فساد/ شفافیت قوانین و مقررات و مقررات

وسعه های درآمدی و بهبود سالمت اقتصادی/ تهای طبقاتي و نابرابریكاهش شکاف، بر فقرزدايي تأكیدی توسعه اقتصادی با هاسیاستسازی برای پیاده ريزیبرنامه

/ توجه و انجام مطالعات نهادمردمهای همگاني و فساد و تکیه بر گسترش نظارت سطح فرهنگ جامعه با نگرش توسعه علمي و آگاهي عموم از مشکالت گسترش

 گذار بر فساد.تأثیرسیاسي و مديريتي ، اجتماعي، بررسي ساير عوامل اقتصادی درخصوصپژوهشي 

 گيرينتيجه

در محدوده هايي شامل دوره» دوره چهارسری زماني  -ي مقطعيی تركیبهادادهبا استفاده از ، سنجياقتصاددر اين مقاله سعي شده است تا در قالب يك الگوی 
ارتباط بین تمركززدايي و فساد مورد بررسي ، گیری روش پانل ديتاكاربهتوسعه( و با  درحالو  يافتهتوسعهكشور )شامل كشورهای  50برای  «2006الي  1995

ذيل هستند: نسبت درآمدهای دولت مركزی به كل  صورتبه كه الي و متغیرهای مستقلمتغیر وابسته تحقیق عبارت است از شاخص كنترل فساد م»قرار گیرد. 
ی محلي به مركزی. همچنین متغیرهای كنترل شامل: هادولتنسبت اندازه ، ی عمومي جامعههاهزينهنسبت هزينه دولت مركزی به كل ، درآمدهای عمومي جامعه
ی مختلف هاشاخص، طي دوره مورد بررسي «.شاخص رفاه جامعه، شاخص توسعه انساني، اليشاخص سهم جمعیت با تحصیالت ع، شاخص حکمراني خوب

درصد تغییرات فساد توسط متغیرهای  70اند كه بالغ بر گذار بر فساد بودهتأثیرمتغیرهای مهم و  ازجمله، ی رفاه و توسعه علميهاشاخصتمركززدايي در كنار 

هت كاهش تر دولت جيج حاكي از اين است كه افزايش تمركززدايي در ابعاد مختلف از طريق انتقال قدرت به سطوح پايین. نتااندهمذكور تبیین و توضیح داده شد

موجب كاهش فساد در بین كشورهای نمونه منتخب شده ، زدايي و شفافیت قوانین و مقرراتاصالحات در بخش عمومي و مقررات، قدرت انحصاری دولت مركزی

ص توسعه ی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاختأكید، متغیرهای كنترلي در مدل مورد استفاده قرار گرفتند عنوانبهبررسي ساير علل اقتصادی كه  است. همچنین نتايج

مت اداری سال جامعه به سمت، ای كه با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمي و سالمت آنگونهبه، فساد دارد كنيريشهاقتصادی و انساني با كنترل و 

 . شودميو اقتصادی نیز هدايت 
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 مطالعات راهبردي توصيفي علوم سياسي 1387 محمد خضري ي مبارزه با فساد اداري در ايرانهاروششناسي آسيب 83

 گيرينتيجه

از  عبارتند، اشاره و تحلیل شده استآنها  ن مقاله بهكه در ايهايي آسیبترين ی مبارزه با فساد اداری در ايران است. عمدههاروششناسي آسیب، هدف اين مقاله

ای )شهروندان( عد تقاضتوجهي به بُبي، گريزی در رسیدگي به فساد اداریكاری و شفافیتپنهان، خطای تعمیم بوروكراسي وبری، به فساد اداری گرايانهاخالقرويکرد 

الکیت م، تقالی دلسوزانه در محیط رانتي، و شکنندگي باالی آن در دستگاه بوروكراسي كشور رجوعمخدوش بودن حقوق ارباب، اقتدار بوروكراتیك، فساد اداری

ی خاص برای هاگروهفشار افراد و ، ی بازارگراهاروشاستفاده ناقص از آنها،  دهيگزارشكیف وهای دولتي بر كماعمال محدوديت و مطبوعات و هارسانهمتمركز 

 اداری. ضدفسادی مستقل هاسازمانها و به نهاد اعتمادیبي ه با فساد اداری وجلوگیری از پیگیری جدی مبارز

 استدالل شده است، از اختیار عمومي يا منصب دولتي در راستای انتفاع شخصي است. در اين مقاله استفادهسوءها در توانايي بوروكرات، فساد اداری هجوهر

. فساد اداری محصول فرعي مداخله دولت اندهاندكي داشت اثربخشيو  كارآيي، روازايناند و آن را آماج قرار نداده هوهری مبارزه با فساد اداری در كشور جهاروشكه 

م یای كه در پي كاهش مداخله دولت در اقتصاد و قوانین و مقررات اقتصادی )تنظهرگونه روش مبارزه، در اقتصاد به بهانه اصالح موارد شکست بازار است. بنابراين

سؤال اين است كه آيا بوروكراسي حاضر است علیه خودش اقدام كند؟ اين ، ي نخواهد برد. در عین حالجايبهعبث و بیهوده خواهد بود و راه ، دولتي اقتصاد( نباشد

ها و گیری از ساير ظرفیتبر ضرورت بهره ی بوروكراتیك مبارزه با فساد اداری است وهاروشپايین  كارآييبیانگر ، شودميفارغ از پاسخي كه به آن داده ، پرسش

 .كندمي تأكیددولتي( غیر ی مستقلهاسازمانها و توان ملي )ازجمله نهاد

شي برای هرگونه كوش، و تنظیم بیش از حد دولتي اقتصاد است. بنابراين طلبانهفرصتنظام انگیزشي ، فساد اداری در ايران محصول ضعف ترتیبات نهادی

 دستاوردی جز اتالف زمان كمیاب اقتصادی نخواهد داشت.، ها را هدف قرار ندهداگر اين نامطلوب، اداری مبارزه با فساد
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 1388 مهدي قادري شناختيجامعهتحليلي ، فساد اداري در ايران 84
مذاهب ، اديان

 عرفان و
 معرفت توصيفي

 گيرينتيجه

در  عدالت اجتماعي نبود افزايش فاصله طبقاتي میان طبقات اجتماعي غني و فقیر است كه پیامد آن احساس، ی فساد در سطح كالنهاهزينهن يکي از مهمتري

ش د )كه نقوار خكنترل رواني افراد بر روی رفت، ديگر عبارتبهو  يابدميها و اذهان توده مردم است. بر اين اساس است كه اعتقاد به نظام اجتماعي كاهش نگرش

 .شودميمهمي در آلوده شدن كاركنان به فساد اداری دارد( كم 

است كه برخي  شدهاما در اين رابطه موفقیت اندكي حاصل ، های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحي شده و به اجرا درآمده استتا به امروز در ايران برنامه
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پولکي بودن و خودفروختگي افراد . 2در فساد اداری كنندگانشركتو  كنندگانستفادهاسوءمجازات نشدن . 1 عبارتند ازها موفقیت اين برنامه عدم از داليل اصلي

وجود كاركرد مثبت فساد اداری برای نخبگان . 3 كنند از ساختار سیاسي و اداری كه بايد )به اصطالح( با فساد اداری مبارزهيي هابخشو مقامات اداری در آن 

 عدم مند نبودن ونظام. 4 كندميها به سود اين نخبگان عمل نهادی برای توزيع مجدد درآمد صورتبهی متنفذ و قدرتمند اقتصادی كه در عمل هاگروهو  اداری

های بر رويه تأكید جایبهزات متخلفان بر تنبیه و مجا تأكید. 5 ی دولتي و حکومتي مختلف در رابطه با مبارزه علیه فساد اداریهادستگاهها و نظارت استمرار برنامه

 .ربطذیپیشگیرانه از بروز فساد از جانب مسئوالن 

كه اقدامات جزئي و پراكنده يا موسمي و نگريستن به بوروكراسي از  دهدميگفت تجربه طوالني بوروكراسي جديد ايران نشان  توانميبر همین اساس 

به هیچ روی راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناكارآمدی بوروكراسي نخواهد بود ، ساختار اداری شناختيجامعهفني و بدون بررسي و تحلیل  صرفاًديدگاهي 

، . برای حذف يا كاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعهشودميفساد اداری حل ن ازجمله، و جز با اصالحات اساسي مسائل فراوان موجود در نظام اداری

یم از مستق طوربهای كه پديده عنوانبهبر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني ) تأثیرهستیم كه با  جانبههمهاساسي و ي هايامهبرننیازمند 

 از وقوع با آن مبارزه كند. های تنبیهي و پسآنکه از طريق طراحي رويه جایبه، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، پذيرد(مي تأثیرفرهنگ جامعه 
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 انتخابات در چنبره فساد مالي 85
 اكبر گرجيعلي

 سعيد عابدي
 حقوق عمومي توصيفي حقوق 1388

علل و 

 عوامل

ی بزرگ و انحصارگر/ نابساماني تشکیالت هادولتد/ عوامل مربوط به نظام سیاسي/ دستمزدهای پايین در بخش دولتي/ مقررات مبهم و دستگاه قضايي ناكارآم

 مالیاتي.

 گيرينتيجه

هادهای ن، هاست. بدون تدوين مقررات مناسببر ضرورت اصالح مقررات انتخاباتي كشور و همگام شدن با تحوالت مربوط در ساير كشور تأكیدهدف از اين پژوهش 

كمك مالي دولت به احزاب و نظارت بر  عالوهبهچنداني بر كاهش مفاسد اين عرصه نخواهند داشت.  گذاریتأثیرامکان  (10) ههمچون كمیسیون ماد نظارتي

ان آگاهي سیاسي شهروند، فعالیت احزاب برای جلب كمك بیشتر از دولت هو هم با گسترش دامن دهدميآن راهکارهايي است كه هم فساد را كاهش  هچگونگي هزين

راهگشا نیز در كشور ما  دتوانمي، های سیاسي ارائه كردمالي و حمايت تأمینراجع به  2003ي در سال المللبینكه سازمان شفافیت  بخشد. معیارهاييرا ارتقا مي

از مقامات  جويي كرده است و بسیاریت مجلس شورای اسالمي تا حدی چارهقانون انتخابا (29)جلوگیری از اعمال نفوذ و تعارض منافع: در اين مورد ماده . 1 باشد:
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ارتقای شفافیت از طريق الزام فعاالن . 2ماه قبل از شروع انتخابات استعفا دهند. 6 كندميموظف ، شوندميری را كه داوطلب نمايندگي مجلس گكشوری و لش

. به مرجع مستقلي ارائه دهند سالیانه طوربهد را ی خوهاهزينهها و و درآمد هاداراييمنصبان بايد گزارش سیاسي به افشا و انتشار مخارج انتخاباتي: احزاب و صاحب

و  نقدیغیر هایكمك خصوصاً، هايشانگان و مقادير كمككنندها بايد شامل نام كمكمفید باشد. اين گزارش دتوانميگزارش مجزايي  هدر دوران انتخابات ارائ

 نحوبه ،با رعايت تدابیر امنیتي الزم، دهندگان بايد پیش از برگزاری انتخاباتبرای راهنمايي رأیبرگیرد. اين اطالعات و موارد مصرف اين وجوه را نیز درها باشد وام

ركت ش سالیانههای ها بايد در گزارشاين كمك، ی تجاری به امور انتخاباتي مجاز باشدهاشركتكمك اشخاص حقوقي خصوصاً  كهدر صورتي. شودمطلوب منتشر 

: به اين منظور شودميعملکرد مؤثر در اجرا و نظارت بر اجرای مقرراتي كه برای ساماندهي امور انتخاباتي وضع . 3 ان انجام شود.دارسهامانعکاس يابد و با موافقت 

 .كنند ریاجرای حکم پیگی متخلفان را تا صدور و هاستقالل و نیروی انساني ماهر به حد كافي باشند و بتوانند پروند، اختیارات، تابايد دارای اعتبار ربطذینهادهای 

با اين هدف آنها  پرداخت يارانه به احزاب و تشويق شهروندان به مشاركت در. 5، ی سیاسيهافعالیت هها و هزينبر درآمدهايي اعمال محدوديت، قانون موجببه. 4

تضمین دسترسي . 6، شودمعدودی افراد يا مؤسسات ثروتمند های هنگفت های كوچك اما پرشمار جايگزين وابستگي احزاب به كمكها و حق عضويتكه كمك

ی سیاسي را فراهم هاگروهتهیه مقرراتي كه امکان دسترسي نهادهای جامعه مدني به اطالعات مالي . 7، ی دولتيهارسانهی سیاسي به هاگروهعادالنه و منصفانه 

 آيد. وجودبهكند تا امکان نظارت مردمي نیز در اين عرصه 
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86 
الزامات قانونگذار ايران پس از الحاق به كنوانسيون 

 سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1388 حيدر فرهمندفر

 گيرينتيجه

 2003انسیون مريدا )كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال تصويب كنو، ي برای مقابله با فساد اداری و ماليالمللبینيکي از اقدامات مؤثر 

ي است كه در اعمالانگاری مقنن ايران قرار گرفته است و يکي از اين تکالیف جرم برعهدهسازمان ملل( است. با پیوستن دولت ايران به كنوانسیون مريدا تکالیفي 

 نشده است.انگاری ی آمده است و هنوز در قانون كیفری ايران جرمجرم كیفر عنوانبهاساسنامه كنوانسیون 

مشخص شد كه يا چنین جرمي در قوانین ايران وجود ندارد و يا قسمتي ، جديد مطرح شده در كنوانسیون با قانون كیفری ايران جرائمدر برررسي و تطبیق 

رزه مؤثر با پديده فساد در تمام اشکال آن الزم است كه در سیاست جنايي ايران اين تحوالت كه در هر صورت برای مبا، قرار گرفته استانگاری از آن مشمول جرم

تکمیل  فساد مالي و اداری جرائمبلکه قوانین كیفری ايران را در رابطه با ، مغايرتي با قانون اساسي و مباني فقهي ندارد تنهانههای جديد انگاریجرمصورت گیرد و 

 خواهد كرد.
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 انديشه توصيفي علوم اجتماعي 1388 محمود بسطامي با فساد مالي و اقتصادي زهمبار 87

 در عرصه اقتصاد. شکني/ تقويت باورهای ديني/ ضرورت كنترل و نظارت اجتماعي/ توزيع قدرت و انحصارهاارزشراهبردهای پیشگیری از فساد: توجه به  راهکارها

 گيرينتيجه

ی اقتصادی و در نتیجه مانع از هدايت بخش وربهرهاست. وجود ساختار رانتي مانع رشد و افزايش  «خواریرانت»الي و اقتصادی های فساد مگونهترين از رايج

عرصه  شکني درلذا انحصار، ی است. اصوالً مفاهیم انحصار و فساد همگرايي و همبستگي نزديکي با يکديگر دارندگذارسرمايه سویبهها اندازپسچشمگیری از 

در رشد و شکوفايي اقتصادی و كاهش فساد مالي و اقتصادی نقشي اساسي ايفا كند. بنابراين هرگونه اقدام اصالحي كه شرايط رقابتي  دتوانمياقتصاد و سیاست 

فساد مالي و اقتصادی  ت كه اوالًآمده بیانگر آن اس دستبهخواهد انجامید. نتايج خواری به كاهش فساد مالي و رانت، سالم را در اقتصاد و سیاست افزايش دهد

 ی پیشگیرانه از طريقهاروشباشد. اين پديده مي گیریشکلعوامل مهم  ازجملهمعلول عوامل گوناگون و متعددی است كه عوامل سیاسي و اقتصادی و فرهنگي 

 وانعنبه، های ديني و عمل به احکام شرعياز آموزه گیریبهره با هاارزشاصالح نظام اقتصادی و شفافیت در نظام بودجه در كنار تربیت ديني افراد و توجه به 

 .اندهراهکارهای اساسي پیشنهاد شد
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 توصيفي علوم سياسي 1388 امير مقامي ي شدن حقوق كيفري در زمينه فسادالمللبين 88
 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 گيرينتيجه

اد اين به شرط آنکه مف، ي برای مبارزه با جرائم اقتصادی سخن گفتالمللبینمعاهدات  برمبنایاز يك حقوق كیفری جهاني  توانميی وجود ندارد كه اينك ترديد

مورد دو معاهده مهم  در اين زمینه هنوز در، . حقوق ايرانشود( رعايت و قوانین مربوط در هر كشور تصويب اندهمعاهدات )كه معموالً منوط به حقوق داخلي شد

گامي به پیش در مبارزه با جرائم اقتصادی باشد. همچنین الزم است قوانین  دتوانمياست كه آنه و مبارزه با فساد منتظر تصويب نهايي يافتهسازماندرباره جرائم 

 .شودن و تصويب تدوي، يالمللبینمندی از همکاری های مزبور و بهرهداخلي مورد نیاز جهت انطباق با كنوانسیون

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

89 
بررسي شاخص فساد مالي در ايران و كشورهاي 

 برگزيده جهان

 يداهلل دادگر

 اهلل نظريروح
 توصيفي علوم سياسي 1388

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي
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علل و 

 عوامل
 ( است كه به آن پرداخته شد.1384در مطالعه كردلو )علل و عوامل ذكر شده در اين پژوهش مطابق با عوامل مطرح شده 

 گيرينتيجه

ابعاد تازه يافته است. فساد مالي و سیاسي در كشورهای رو به توسعه و ، های سیاسي و اقتصادیدگرگوني هزيادی در ساي های جهاني است و تا اندازفساد مالي پديده

خود درباره دامنه  2007در گزارش  المللبینآيد. سازمان شفافیت مي شماربه هادولتی هاويژگيك بیماری مزمن و از بلکه ي، تنها يك مشکل اداری نیست، نیافتهتوسعه

و  يك دانمارک و فنالند و نیوزلند با رتبه، بندی كرده است. در اين گزارشها را ردهكشورآنها،  آورده و بر پايهيي هاشاخص، فساد مالي و اداری در كشورهای گوناگون

از  5/2و نمره  133. در اين گزارش رتبه اندهرده قرار گرفتترين برمه و سومالي در پايین، اند و عراقكمترين میران فساد دانسته شده دارای، 4/9يعني  10باالترين نمره از 

گفت كه فساد در بسیاری از كشورهای اسالمي  توانمي، است. بر سر هم نیاورده دستبهبرای ايران برآورد شده است. بنابراين ايران هنوز جايگاه خوبي در اين فهرست  10

 «.شاخص فساد كشورهاست درخصوصای مشخص نکته تحلیلي و مقايسه 31اين پژوهش همچنین شامل » و كشورهای آفريقايي بیشتر از كشورهای پیشرفته است.
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فساد سازي با فساد: آيا خصوصياستراتژي مبارزه 

 ؟دهدمياداري را كاهش 

 زينب شکري

 منصور خيرگو
 توصيفي علوم سياسي 1388

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

علل و 

 عوامل

و محدود كردن  سطح حقوق و مزايای كاركنان/ میزان مداخله دولت در ارائه كاال و خدمات )دولتي بودن اقتصاد(/ روابط خويشاوندی/ افراط در وضع قوانین

جامعه به معیارهای اخالقي/ افزايش  حساسیت عدم و واحدهای اداری/ هاسازمانی بخش خصوصي از طريق اين قوانین/ نقص تشکیالت و سیستم نظارتي هافعالیت

 شهرنشیني/ شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد.

 پيامدها

 ی هنگفتيهاهزينهباعث اتالف منابع محدود و اقتصادی شده و ، منافع و اهداف اكثريت تأمینی دولت برای اهسیاستفساد اداری از طريق خدشه وارد كردن بر 

/ فساد اداری سبب قهقرايي و پسروی دهدميی را كاهش گذارسرمايهزيرا انگیزه ، شودمي/ فساد اداری باعث كند شدن رشد اقتصادی كندميبر جامعه تحمیل 

ی اقتصادی مهم را به انحصار بخش دولتي يا خصوصي )افراد بانفوذ و هافعالیتو  شودميی كوچك هاشركتتجاری انجام شده توسط ی خدماتي و هافعالیت

ع مكاهد و ثبات و امنیت جوامي هادولت/ فساد اداری از درجه مشروعیت كندميرا تقويت  «طلبيساختارهای انحصار»كلي  طوربهوابستگان به قدرت( درآورده و 

/ فساد اداری موجب شودميسازد و از اين طريق مانع توسعه سیاسي و اجتماعي و اخالقیات را مخدوش مي دمکراسيی هاارزشهمچنین ، اندازدرا به خطر مي

را زير  «مشروعیت اخالقي دولت»شده و  ای بهترها و نیز باعث قطع امید به آيندهطلبيتضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زياده

 .گرددميبرد و در نتیجه سبب كاهش اعتماد عمومي و مقبولیت اجتماعي حکومت سؤال مي
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 گيرينتيجه

تصادی و كاهش عزم و اراده سیاسي و حمايت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است. بین آزادی اق، مهمترين عامل موفقیت در مبارزه با فساد اداری

رش گست، ی اقتصادی وجود داردهافعالیتمغشوش و مداخالت گسترده دولتي در  هاقیمتفساد اداری وابستگي نزديکي وجود دارد و فساد اداری در شرايطي كه 

های و حذف انحصارات و محدوديت نافزايش شفافیت و پاسخگويي مسئوال، كاهش قدرت انحصاری كاركنان دولت، از طريق ايجاد رقابتسازی . خصوصييابدمي

 اين است سازیدر خصوصي. اما نکته مهم گرددميباعث رشد اقتصادی و كاهش فساد اداری ، ارزی و گمركي، مالي، ی بازرگانيهابخشگسترده و زائد حاكم بر 

ق تشوي، آزادسازی اقتصادی، ی دولتتصديگركاهش ، وریهو بهر كارآييافزايش ، راهکاری برای كاهش فساد اداری عنوانبهسازی كه گرچه استراتژی خصوصي

های به شیوه صحیح و منطقي و همراه با نظارتسازی خصوصي فرآينداما اگر  شودميی اقتصادی و اجتماعي جامعه تلقي هافعالیتشهروندان به مشاركت بیشتر در 

تصمیم  ،های قانونيهای كارشناسي و انجام رويهپس از بررسي كهدر صورتيولي ، اهد شدخود به ابزاری برای گسترش فساد تبديل خو، دقیق قانوني انجام نشود

گان كنندرفگان و مصكنندمنافع مالي تولید تأمینبا كمترين ريسك در جهت توسعه اقتصادی و سازی خصوصي فرآيند، ی دولتي گرفته شودهاشركتبه واگذاری 

 .يابدميتحقق 
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 ي دولت بر فساد مالي هاهزينهتركيب  تأثير

 در اقتصاد ايران

 اهلل عباسيانعزت

 محمد معين جهانگير
 كاربردي علوم سياسي 1388

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 گيرينتيجه

در عمل ناممکن ، رای بررسي هرچه بیشتر ابعاد فساد ماليدر مورد ايران تنها برای چند سال محاسبه شده و نیز دسترسي به آن ب CPIشاخص سنجش فساد 

ظر جايگزيني برای فساد مالي در ن عنوانبهحجم اقتصاد زيرزمیني ، در اين پژوهش، بر پايه روابط آشکار موجود میان اقتصاد زيرزمیني و فساد مالي، روازايناست. 

مالیاتي  از متغیرهای بار نظرموردگرفته شده است. در الگوی  كاربه MIMICروش ، زيرزمیني در راستای برآورد حجم اقتصاد، . در اين پژوهششودميگرفته 

ه نسبت نرخ ارز در بازار موازی ب، علل اقتصاد زيرزمیني و از متغیرهای مصرف سرانه عنوانبهنرخ بیکاری و درآمد سرانه ، افزايش بهای كاالهای مصرفي، مستقیم

دوره » .شودميی اقتصاد زيرزمیني استفاده هاشاخص عنوانبهو نرخ رشد تولید ناخالص داخلي  GDPمصرف نهايي انرژی به ، پول نقدتقاضا برای ، نرخ ارز رسمي
ه تفاداز رگرسیون سری زماني اس، بر میزان فساد نظرموردی متغیرهای گذارتأثیربوده و برای بررسي  1383الي  1346ی هاسالزماني مورد بررسي در اين تحقیق 

 «.شده است

درصد بوده و بیشترين مقدار آن در طول دوره  88/18میانگین حجم نسبي اقتصاد زيرزمیني در دوره مورد بررسي . 1 :های اين پژوهش عبارتند ازيافته
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بررسي میزان و . 2درصد است. 02/11و  1346است. همچنین كمترين میزان حجم نسبي اقتصاد زيرزمیني نیز مربوط به  1356درصد و مربوط به سال  48/25

اين  هحال آنکه بر پاي، ی عمراني دولت اثری معنادار بر فساد مالي داردهاهزينهی دولت بر فساد مالي گويای آن است كه هاهزينهاثرگذاری اجزای گوناگون  هشیو

ها بر فساد مالي بايد دانست كار هدولت بر پاي ب بررسي اثرگذاری بودجهدر چارچو. 3 .شودميی جاری دولت بر فساد مالي تأيید نهاهزينهمعناداری اثر ، پژوهش

 لحاظبهبررسي بودجه دولت . 4 .شودميكه تنها كارهای اقتصادی بر فساد مالي اثر معنادار و مثبت داشته است و اثرگذاری كارهای اجتماعي و عمومي تأيید ن

 ت كه تنها فصل راه و ترابری اثری مثبت و معنادار بر سطح فساد مالي دارد.اثرگذاری فصول آن بر فساد مالي نیز گويای آن اس

های دولت در شمار مهمترين عواملي است كه زمینه پیدايش و یتصديگرحجم و میزان ، ت كليحال درآن است كه ، نکته مهمي كه بايد به آن توجه داشت

بیشتر ، وظايف حاكمیتي و نظارتي خود برود سویبهدامنه نفوذ خويش در حیطه اجرا را كاهش دهد و هرچه دولت  روازاينآورد. گسترش فساد مالي را فراهم مي

ساز فساد مالي زمینه، ی عمراني اقتصادی به وجه خاصهاهزينهعام و در آن میان  گونهبهی عمراني دولت هاهزينه، ديگر ازسویفساد مالي را كاهش دهد.  دتوانمي

قانون اساسي در اين زمینه و واگذاری  وچهارماصل چهلهای عمراني و لزوم توجه به ی دولت در زمینه اجرای پروژههافعالیتكاهش ، پايهبیشتری است. بر اين 

ادی ارهای اقتصرسد. همچنین بايد توجه داشت كه در میان كمي نظربه یدولت ضرور ازسویآنها  ها به بخش خصوصي در كنار لزوم نظارت برگونه پروژهاجرای اين

ی هارحطضرورت تشکیل نهادهای تخصصي نظارت بر كاركرد مجريان  روازاينترابری بیشترين اثرگذاری بر فساد مالي را دارد.  فصل راه و، در بودجه عمراني دولت

 در اين فصل اهمیت دارد. ويژهبه مدتبلندعمراني 
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 وامل مؤثر بر كاهش فساد اداري بررسي ع

 )مطالعه موردي شهرداري تهران(

 السادات زاهديشمس

 سينا محمد نبي

 مهدي شهبازي

 توصيفي مديريت 1388
مديريت فرهنگ 

 سازماني

 راهکارها
نظارت و  ،صیت با شغل/ شفافیت/ ارزيابي عملکردعبارتند از: تناسب شخآنها  مشروح ارائه شده است كه عناوين طوربهپیشنهادهايي ، های تحقیقبا توجه به يافته

سازی/ اخالق/ اختیار و مسئولیت )استقالل در ی مستقل/ اجتماعيهارسانهكنترل/ انضباط/ يگانگي نسبي اهداف فرد و سازمان/ مشاركت مردم/ مطبوعات آزاد و 

 كنان.شغل و پاسخگو بودن(/ ايمني و بهداشت رواني محیط كار/ همکاری و مشاركت كار

 گيرينتيجه
و فرهنگي بر میزان فساد اداری اثرگذار است يا  سازمانيبرون، سازمانيدرون، فردی، كه آيا عوامل كیفیت زندگي كاری كندمياين پژوهش اين پرسش را دنبال 

نفر است  108. حجم نمونه دهندميری تهران تشکیل خیر. جامعه آماری اين تحقیق را كاركنان و كارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالي شهردا
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لفات فساد و تخ، كه همه عوامل مورد بررسي دهدمينتايج تحقیق نشان  بررسي عوامل مؤثر بر كاهش فساد كاركنان از پرسشنامه استفاده شده است. منظوربهو 

عوامل فرهنگي و ، عوامل فردی، سازمانيدرونعوامل ، عوامل كیفیت زندگي كاریتمامي  ترتیببهگفت كه  توانميبهتر  عبارتبه، دهندميكاركنان را كاهش 

و  عوامل كیفیت زندگي كاری مانند اختیار و مسئولیت كاركنان ويژهبهباشند. بنابراين توجه بیشتر بر عوامل مذكور در فساد كاركنان مؤثر مي سازمانيبرونعوامل 

 های كاهش فساد اداری را فراهم كند. زمینه دتوانميبهداشت رواني محیط كار و ايمني و  یگیرتصمیمدر آنها  مشاركت
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عدالتي جزايي و نقش آن در شيوع فساد بي واكاوي

 ها پژوهشي در دانشگاه -آموزشي

 «هاي تهرانمطالعه چند موردي: دانشگاه»

 پورقليآرين 

 زادهسيدعلي كوشا

 غالمرضا سليمي

 مسلم اميري طيبي

 علي ابراهيمي

 انديشه مديريت توصيفي مديريت 1388

 راهکارها

ها تدوين و اعالم گردد تا از بروز فساد و ضوابط اخالقي در دانشگاه: پژوهشي -عدالتي جزايي و شیوع فساد آموزشيبي سازهای زمینهمجهت اصالح تِ راهکارهايي

شماری انساني و ... گرفته تا منافع بي، معنوی، های مادیاز كاهش انواع هزينه، آثار سودمند سیستم مديريت سالمت دانشگاهي/ لوگیری شودادبي ج -سرقت علمي

كلیه  برای، شودآن سیستم در بلندمدت حاصل مي نفعانذیكاركنان و دانشجويان( و ، اساتید، تك اعضا )مسئوالنمحیط عاری از فساد برای تك هكه در نتیج

 /طور كالن در جامعه( تسهیل شود و مسئوالن در عامل و مقّید بودن به آن خود را الگو قرار دهندو البته به)های اين شرايط در دانشگاه زمینه، اعضا تبیین شود

ويان و پژوهشي دانشج -ل مفاسد و تخلفات علميشده در مقاب های انجامبرخورد و واكنش هشفافیت و قاطعیت در برخورد با مصاديق فساد بیشتر شود و حتي نحو

از جانب اساتید باتجربه و ايجاد پروری جانشینوجود نظام حمايتگری يا ، آموزش روش تدريس اثربخش به اساتید/ برسد نفعانذیحتي اساتید به اطالع عموم 

 -يادی برطرف كند و به بهبود نظام آموزشي و رفع بسیاری از تخلفات آموزشيمشکل به روز شدن دانش آنان را تا حد ز دتوانميفرصت و امکان بازآموزی اساتید 

از ، همچنین، برخورد قاطع آموزش داده شود تا با معضل فرهنگي رودربايستي نابجا مقابله شود، های آموزشيدر يك مجموعه كارگاه/ پژوهشي اساتید كمك كند

زيرا اگر اين افراد با پي بردن به آثار سوء اين ، ها دقت الزم صورت گیردها و يا رؤسای دانشکدهاونتمع ازجملهی مختلف هابخشابتدا در انتخاب مسئوالن 

چه آن/ دهندميو واكنش مناسبي در مقابل افراد خاطي انجام  دهندنميغلط را های سازیهرگز اجازه اين نوع فرهنگ، ها قاطعیت الزم را داشته باشندرودربايستي
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در مورد  ،بنابراين، آثار مثبت فراواني دارد، كار رودو در مکان مناسب خود به موقعبهاگر دلسوزی  درحالي كه، شودميهای نابجا منجر به فساد سوزیدل، مسلم است

ا در اين راستا كسب كند تا های مناسب رگونه پیشنهاد داد كه بر هر فردی و در هر نقشي همانند دانشجو و استاد الزم است كه آگاهياين توانميتم دلسوزی 

ی هارسانهها در جامعه بايد از طريق است كه اوالً درصد عظیمي از اين آگاهي آن، آنچه در اينجا از اهمیت فراواني برخوردار است، برطرف گردد، اين مانعِ پیشرفت

يکي از اقدامات اساسي برای رفع اين نوع ، اً در محیطي همانند دانشگاهثانی، شود سازیشفافها برای مردم سازی گردد و آثار سوء اين نوع دلسوزیعمومي فرهنگ

ه آن توسط كساني ك همعرفي و تقدير آثار برگزيد، درخور هاييمجموعهانتشار آن در ، های آموزشي و يا فراخوان مقالهبرگزاری كارگاه صورتبه دتوانمي، معضالت

، اندردههای سیاسي استفاده كسازی و رفتارتدوين و بررسي موارد مختلفي كه در آن متخلفان از شگرد سیاسي/ اشدب، برندميهای نابجا پي به آثار منفي دلسوزی

 ی استفاده از اينعداصت صورتبه دتوانميهای آموزشي به همراه برخورد قاطعانه با متخلفان برخورد با آنان به مسئوالن مربوط و در كارگاه هبه همراه آموزش نحو

 ا حدت توانمي، رساني شود و اهمیت موضوع برای مجريان تبیین گرددخوبي اطالعهای قبلي با متخلفان بهاگر نتیجه برخورد/ د را در متخلفان كاهش دهدشگر

های ي سازوكارطراح، بنابراين، تتفاوتي در كاركنان اسانگیزگي در محیط كار از عوامل تشديدكننده بيبي، قاطعیت جلوگیری كرد عدم تفاوتي وزيادی از بروز بي

 هه سیرگونه پیشنهاد داد كه با توجه باين توانميانديشي و حفظ نابجای آبروی متخلف درباره مصلحت/ گرددميتفاوتي منجر به كاهش چشمگیر بي، بخشانگیزه

ربط و تهیه و ی برخورد و آموزش آن به مسئوالن ذیهاخصشادر راستای كشف روش و ، ( و الگوگیری از آنان در شناخت صحیح مصاديق مختلفعمعصومان )

سازی با فرهنگ/ را مطالبه نمودآنها  سازماني مراتبسلسلهمشخصي را برای برخورد با متخلفان مهیا كرد و در های مالک توانمي، به آنان تنادها با استدوين رويه

 .های سیاسي بازداشتانديشانه و رفتارهای مصلحترا از منافع آني حاصل از تصمیمنها آ توانمي، و ايجاد دورانديشي و ديد بلندمدت در مجريان

 گيرينتيجه

در  دتوانميشکنان عدالت جزايي )تنبیهي( است. مجازات و اقدام عادالنه در مقابل مفسدان و قانون، توجهي محققان قرار گرفتهبي يکي از انواع عدالت كه مورد

عدالتي جزايي و نقش آن در شیوع فساد )اعم از آموزشي و بي گیریشکلهای مان مؤثر واقع شود. در اين مقاله تالش شده است تا زمینهگسترش عدالت در ساز

و به روش  انتخاب شده 1387های تهران در سال نفر از دانشجويان و اساتید دانشگاه 22ای شامل ها بررسي شود. برای اين منظور نمونهپژوهشي( در دانشگاه

ها عدالتي جزايي در دانشگاهبي ساززمینههفت تِم ، با روش تِم هادادهبا تجزيه و تحلیل ، اطالعات از آنان انجام شده است. در اين تحقیق آوریجمع، مصاحبه

تم پیشگیری زيرا سیس، ای داردهعیت آشفتعد پژوهشي اين سیستم وضدر مورد تم اول يعني سیستم مديريت سالمت دانشگاهي بايد گفت بُ شناسايي شده است.

عموالً داليل مختلف مبنا به، يعني قوانین ناقص مدون موجود، ندارد و زيرسیستم مقابله با فساد نیز در عمل دارای قاطعیت الزم نیست و كشف فساد در آن وجود

ا حدی برای دانشجويان سیستم مقابله با فساد ت. ناقص است، پیشگیری و كشف فسادهای زيرسیستم، عد آموزشي نیزگردند. در بُو يا ناقص اجرا مي شوندمياجرا ن

های منفي نسبت به سیستم مديريت سالمت برای اساتید در كمترين حد وجود دارد و اين امر موجب پیدايش احساسات و نگرش درحالي كه، قاطعیت الزم را دارد

گفت بازخورد عملکرد و كنترل در  توانمي، رؤيت بازخورد عملکرد و كنترل از جانب سیستم عدم يعني، تم دوم در مورد. فساد است هدهنداداری گرديده و اشاعه
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ها و احساسات منفي و ناعادالنه در شود كه اين امر منجر به پیدايش نگرشعد آموزشي نیز معموالً ناقص و غیراثربخش اعمال ميعد پژوهشي وجود ندارد و در بُبُ

در  و نتیجه استدانشگاه بيهای فساد در های آنان به نمودواكنش كنندمياساتید و دانشجويان احساس ، در نتیجه، گرددمييت سالمت اداری سیستم مدير

های یامده پهای حاصل از مصاحبه رودربايستي نامگذاری شده بود كيافته براساستم سوم تحقیق  .ديگر هیچ اقدامي نکنند، بلندمدت ممکن است در اين زمینه

شده برخورد سلبي صورت نگیرد و ود در تخلفات انجامشتر است و موجب ميعد سلبي آن پررنگعد سلبي و ايجابي خالصه كرد كه همواره بُدر دو بُ توانميآن را 

برخي افراد بر ديگران ترجیح ، ال در اعطای مزاياآمده از رودربايستي نیز برای مثوجودبهپوشي شود. در مورد برخورد ايجابي شده چشم راحتي از تخلف انجامبه

يد آ وجودبههايي عد جزايي كوتاهيكه در بُ شودميهای نابجا موجب آمدن دلسوزی وجودبهگیری كرد كه گونه نتیجهاين توانمي تم چهارمدر مورد  .شوندميداده 

متخلفان ، تاسسازی . در رابطه با تم پنجم كه سیاسيكندميو فساد ترويج پیدا  گیردميکل عدالتي در سازمان شبي، شود. بنابراين نظارت عدم و يا حتي موجب

گیری . متخلفان برای جلوكنندميسازی استفاده از شگرد سیاسي، های مختلف و جلوگیری از شفاف شدن موضوعجلوگیری از برخورد با تخلفات در حوزه منظوربه

رخورد موضوع و ب سازیشفاف. در اين بین هوشیاری مسئوالن در تشخیص مصاديق و كنندميآگاهانه و هدفمند پیگیری  صورتهباين شگرد را ، از برخورد با خود

ئل و ق به مساتوجهي مافوداليلي مانند بيبه دتوانميتفاوتي است كه تم ششم بي .راهکاری برای تغییر اين رفتار مطرح شود عنوانبه دتوانميقاطعانه با متخلفان 

به مسائل  توجهيبي، یگیرتصمیموجود هرم ، وجود تبعیض، های كاركنانشناخت نیاز عدم، برخورد گزينشي با تخصص افراد، ساالریشايسته عدم، اتفاقات سازمان

جه درستي صورت نگیرد و در نتیبه اییجهنتيندی و آهای فركنترل شودميسبب  تفاوتيبياطالع كاركنان از نتايج عملکرد خود رخ دهد.  عدم رفاهي كاركنان و

ولي ، هاستبسترفت از بنحلي موقت برای برونست. مصلحت راها انديشي و حفظ آبرو مصلحت، هاآخرين تم برآمده از مصاحبه .عدالتي جزايي گرددمنجر به بي

های انديشي عمالً سازوكار. مصلحتشودو باعث فساد مي كندمياختالل سیستم كنترل مؤثر را دچار ، اگر به ابزاری همیشگي برای فرار از حقیقت تبديل شود

والً باعث معم، ایكنترلِ نتیجه هكیفیت انجام كار آسیب جدی ببیند و در حوز شودمييندی موجب آكنترلِ فر هانديشي در حوز. مصلحتكندميكنترل را عقیم 

و سطح عملکرد و استاندارد كاهش يابد كه اين كاهش سطح عملکرد حتي ممکن است در دور بعدی تشديد عملي نگردد ، شده و استانداردبینينتايج پیش شودمي

امر مهم ديگری است كه بايد با توجه به اصول اخالقي ، خصوصي افراد است و ارتباطي با موضوع تخلف ندارد هشود. تشخیص دقیق مواردی كه مربوط به حیط

 .ما را در شناخت و انجام عمل صحیح ياری كند دتوانميبرخورد معصومان و بزرگان ديني در اين موارد  هنحو رعايت گردد. بررسي دقیق مصاديق و
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94 
قوانين و مقررات ناظر به مقابله با فساد شناسي آسيب

 انگاريجرمهاي بر ضرورت تأكيدبا ، در ايران
 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1388 نژادصادق منتي

 گيرينتيجه

انگاری رمكیفری و نیز جغیر های قانونگذاری و وضع قوانین و مقرراتاز میان ابزارهای مقابله با فساد هنوز اتخاذ تدابیر قانوني شامل اصالح قوانین و مقررات و شیوه

های نهكیفری در زمیغیر دد و كثرت قوانین و مقررات كیفری ومراجع متعدد قانونگذاری و تع رغمبه، از اهمیت شاياني برخوردار است. در نظام حقوقي و قانوني ايران

نبوده بلکه  زآمیموفقیت تنهانهمقابله با پديده فساد آنها،  فقدان منطق و انسجام الزم در اين قوانین و تعارض و همپوشاني لحاظبه، مقابله با فساد ازجملهمختلف 

ي آني ای ملي و ضرورتوظیفه عنوانبهباشد كه الزم است برای رفع اين مشکل موضوع تنقیح قوانین فساد ميتورم و كثرت مراجع وضع قانون خود از اسباب بروز 

با فساد  الزم را برای مقابله كارآيي، توجهي به سازوكارهای پیشگیرانهبي جامعیت و نیز عدم لحاظبهدر دستور كار قرار گیرد. از طرف ديگر قوانین كیفری فعلي 

تصدی بیش از يك شغل و... ساير ، مداخله در معامالت دولتي، تباني در معامالت دولتي، ضرورت دارد ضمن اصالح قوانین مربوط به تصرف غیرقانوني ندارند لذا

ت در با فساد الزم اس دارد كه در مقابله تأكیدگردند. اين پژوهش انگاری موارد مربوط به فساد مطابق فصل سوم كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرم

ای انجام هفرآيندآن مورد اصالح و بازبیني قرار گرفته و  غیر اداری و، معامالتي، محاسباتي، كیفری نظیر قوانین و مقررات ماليغیر وهله اول مقررات و سازوكارهای

 ای جامع و شفاف و ساده تدوين و اعالم شود. گونهبهامور در بخش دولتي و عمومي 
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95 
فساد اداري در مدارس آموزشي: عوامل مؤثر بر 

 گسترش و كاهش آن، پيدايش

 رضا رسولي

 بهنام شهائي
 مديريت دولتي توصيفي مديريت 1388

 گيرينتيجه

دارس آموزش و پرورش است. چنین فرض شده است كه پنج عامل گسترش و مهار فساد اداری در م، عوامل مؤثر بر بروز بندیاولويتشناسايي و  دنبالبهاين تحقیق 

بروز و  در «ی فردی كاركنان و كمیت و كیفیت قوانین و مقرراتهاويژگي، ی سازمانيهاويژگي، ی فرهنگي و اجتماعيهاويژگي، وضعیت اقتصادی كاركنان»اصلي 

نظر قرار گرفته و نیز برای تهران )شهرری( مد 2مدارس منطقه  تن از مديران 104 ربوط بهی مهادادهگسترش فساد اداری نقش قابل توجهي دارند. در اين تحقیق 

اد ساز پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقیق حکايت از آن دارد كه كلیه عوامل مذكور در بخش آموزش و پرورش معنادار بوده و بر پیدايش ف هادادهگردآوری 

 ،كه مسائل اقتصادی كاركنان )اعم از تناسب نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق دهدميی اين عوامل نشان گذارو اولويت بندیرتبهج دارند. همچنین نتاي تأثیراداری 

داشته است.  یرا بر بروز و پیدايش فساد ادار تأثیرعدالتي اقتصادی و نحوه توزيع ثروت در جامعه( بیشترين بي احساس نابرابری و، فقدان مزايای جانبي برای كاركنان

بوده. در مجموع  دیبنرتبهاز نظر  تأثیراز نظر مديران مدارس مذكور دارای كمترين  لکن ،داشته تأثیركمیت و كیفیت قوانین و مقررات بر فساد ، نکته قابل توجه اينکه
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ی هاويژگي، نيی سازماهاسیستمهای نواقص و كاستي، بر جامعه ی فرهنگي و اجتماعي حاكمهاويژگي، نتايج اين بررسي بیانگر آن است كه تنگناهای اقتصادی كاركنان

 عوامل مؤثر در بروز و پیدايش فساد اداری در مدارس آموزش و پرورش هستند.  ازجمله ترتیببه، ناكارآمدی قوانین و مقرراتدر نهايت شخصي كاركنان و 

اقتصادی و سیاسي بر ، فرهنگي و اجتماعي، های اداری و مديريتيض شد كه مکانیسمچنین فر، در راستای شناسايي راهکارهای كنترل و مهار فساد اداری

نشان  های راهکارگذارها مهر تأيید زد. همچنین نتايج اولويتبر مناسب بودن اين راهکار، ایج آزمون دو جملهگذارند كه نتايمي تأثیركنترل و كاهش فساد اداری 

اهش را بر كنترل و ك تأثیربیشترين ، كنترل و پايش عملکرد و قوانین و مقررات، اصالحات ساختاری، ريتي نظیر آموزش مديراندهد كه راهکارهای اداری و مديمي

ين كمتر ،لکن در اين نظرسنجي، دارند تأثیرفساد اداری دارند. نکته قابل توجه و چشمگیر اينکه راهکارهای اقتصادی در عین اينکه بر كنترل و مهار فساد اداری 

، راهکارهای فرهنگي و اجتماعي، های اين تحقیق حاكي از آن است كه راهکارهای اداری و مديريتيرفته يافتههم. رویاندهخود اختصاص دادرتبه و اهمیت را به

 دارند.  تأثیربر كنترل و كاهش فساد اداری در آموزش و پرورش  ترتیببه، راهکارهای سیاسي و راهکارهای اقتصادی
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 اثر كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادي 96
 احمد صباحي

 الساداتيسعيد ملک
 پژوهشنامه بازرگاني كاربردي مديريت 1388

 گيرينتيجه

های با درآمد متوسط و كشور، رهای پردرآمدفساد مالي را بر رشد اقتصادی در سه گروه كشو تأثیر، اين مقاله با استفاده از شاخص كنترل فساد بانك جهاني

 2006الي  1996است. دوره زماني اين پژوهش از كرده ی تابلويي بررسي هادادهاز تکنیك  گیریبهرهو با سنجي در قالب يك مدل اقتصاد، درآمدكشورهای كم

 باشد.كشور مي 140است و نمونه شامل 

تمركز شده است. اين تقابل هم در بخش نظری با ، بوروكراسي ناكارآمد. 2فساد مالي و. 1 جوامع امروزی يعنيدر اين تحقیق بر تقابل میان دو واقعیت عیني 

ه شده از اين ائهای اربه تصوير كشیده شده است. روح حاكم بر تحلیلسنجي تکیه بر ادبیات تئوريك فساد و هم در بخش تجربي از طريق برآورد يك مدل اقتصاد

عقالنیت اقتصادی كارگزاران ، ه هزينه مبادله باشدكنندگیر و در يك كالم تحمیلوقت، پرهزينه، دارد كه هركجا بوروكراسي اداری ناكارآمديواقعیت پرده برم

كه رهگذر فساد دارد كه روشي كه مستلزم صرف هزينه كمتر است را برگزينند. اينجاست و آنان را وامي دهدميتر سوق هزينهی كمهاروش سویبهاقتصادی را 

اعده جديد . اين قگرددميبازی كارگزاران اقتصادی تبديل  رفته به قاعدهو رفتهشود ميفرسای اداری مطرح گزينه بديل پیمودن مسیر طويل و طاقت عنوانبهاداری 

م و قانوني است. البته بايد توجه داشت كه اين مدعا خاص تر از قاعده بازی مرسوآاثباتي كار لحاظبهارزشي مذموم و ناپسند است اما  لحاظبهرسمي اگرچه غیر و
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 . برندميكشورهايي است كه از بوروكراسي ناكارآمد رنج 

كه كنترل فساد بر رشد اقتصادی كشورهای دارای درآمد متوسط و باال اثر مثبتي دارد. بنابراين تالش و اراده ملي در جهت مبارزه  دهدمينتايج مطالعه نشان 

 :شودميمشخص دو راهکار عمده پیشنهاد  طوربهها ايفا كند. در اين راستا ای را در افزايش رشد اقتصادی اين گروه از كشورنقش قابل مالحظه دتوانمي ،با فساد

قوانین كه عموماً امکان استخراج های ذيل های اداری از طريق: الف( حذف تبصرهفرآيندسازی شفاف. 2، افزايش نظارت بر كارگزاران دولتي متصدی ارائه خدمات. 1

های اينترنتي ی عمومي و پايگاههارسانهد در جرايد و ئهای زاسازد. ب( درج آشکار قوانین فاقد تبصرههای متفاوت از قانون را برای كارگزاران فراهم ميبرداشت

 جایبهکي ی الکترونیهاسیستمهای اداری و جايگزين ساختن فرآيندترونیکي كردن مردم و دولت. ج( الک ناپذيرمیثاق تغییر عنوانبهی دولتي هاسازمانمربوط به 

 صالحديد كارگزاران. جایبههای يکسان پرداخت خدمات دولتي افراد. د( جايگزين كردن قواعد و فرمول

دارد. با توجه به اين نتیجه و به پشتوانه ادبیات  درآمد اثر منفيفساد بر رشد اقتصادی كشورهای كم كه كنترل دهدميهمچنین نتايج اين مطالعه نشان 

رداخت پ، ای كه برای كارگزاران بخش خصوصيگونهبهها نسبت داد. در اين گروه از كشور وكاركسباين ارتباط معکوس را به فضای نامناسب  توانمي، تئوريك

 نظر در قوانین و مقررات اقتصادی اينرسد تجديدمي نظربهسطح تولید است. بنابراين ه دهندی مبادالتي و افزايشهاهزينهدهنده كاهش، رشوه و ساير مظاهر فساد

ترين ی اقتصادی از ضروریهافعالیتتجارت خارجي و تسهیل قوانین مربوط به آغاز ، هامالیات، بازار كار، خصوصاً مقررات مربوط به بازارهای پولي و مالي، كشورها

 طوربهبايد نمايد كه ميمسئولیت دولت از اين خطیرتر مي درآمدكمو افزايش رشد اقتصادی باشد. بنابراين در گروه كشورهای  وكاركسباقدامات برای بهبود فضای 

 بوروكراسي گام بردارد. كارآييهمزمان هم به مبارزه با فساد همت گمارد و هم در راستای باال بردن 
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 حقوق و اقتصاد توصيفي اقتصاد 1388 دانارئيسفريبزر  خواريويژه، بهرويژه، فساد 97

 گيرينتيجه

های رفاهي و انتقالي يارانه، هرچند كه صورت ظاهر آن، آيدزمیني پديد ميقانوني و زيرغیر یهافعالیتها و زدوبند، بهر معموالً از طريق سازوكارهای سیاسيويژه

 مکراتیكدناخواه تا زماني كه نظام كامل )دولتي و سیاسي( خواهسازی بهرهای موقعیتي و زمینهويژه «.بهر رانت استمنظور از ويژه»ی و تولیدی باشد. اهزينهيا كمك

ها شماری حاصل سیاستگذاری، ندشومياز موقعیت طبیعي و مکاني كشور ناشي آنها  . شماری ازشوندميايجاد ، برقرار نشده است هاقدرتو مداخله كشي بهرهبي و

های یگذارسرمايهگردند. وضع مطلوب آن است كه گروه اول در خدمت توسعه پايدار و برای ميبر هستند و برخي به انواع فشار و اعمال نامشروع و ناقانوني قدرت

گروه سوم  ،گر برخوردار شوندخود اصالح، و نظارتي و در عین حال کراتیكدمسیستي  ريزیبرنامهگروه دوم بايد از خرد ، نسلي قرار گیرندو بین مدتبلند، اساسي

نیست كه در برخورد با منابع و عوامل  اامان قرار گیرند و اين بدين معنبي های فساد مورد تهاجمی اصلي و دانه دشتهاسازمانيعني از محل قدرت و ، بايد از ريشه
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وقفه نظارتي در سطوح میاني و پايیني جامعه ناديده گرفته شود. هركجا پای بي یهاروشفرهنگي و اجرای ، اجتماعي ،مبارزه اخالقي، خواریاصلي فساد و ويژه

، کراتیسم استاساسي دم حلراه. شودميخواری های فساد و ويژههمانجا خاستگاه و محل رشد و نمو ويروس، مبارزه با فساد استواری خود را از دست بدهد

های مستقل مردمي و نیروی كار و ايجاد سامانه هماهنگي و کراتیسم وابسته به رشد تشکلبرقراری دم، دمکراتیك حلراهژرف و پیگیر. در ، ستردهکراتیسمي گدم

اما ، وندمنتقل شهای اقتصادی رفاهي و عمراني باشند و بیشتر به صندوق دمکراتیكبهرهای طبیعي بايد تحت نظارت دولت ست. ويژهآنها انديشي مستقالنههم

دارند.  یسیاستگذارها و ابزارهای مالي و بازرگاني( نیاز به تغییر اساسي در هدف، ی اقتصادی )پوليهاسیاستها و یگذارها و برنامهريزیبرنامهبهرهای ناشي از ويژه

ا بیرون رآنها ، كندميدهد و مثل بدني كه عضو پیوندی ناسازگار را دفع  خوار را در خود جایكارشناسي وابسته و چاپلوس و ويژه تواندمياساساً ن دمکراتیكدولت 

 ،های گسترده و ژرف و پربلندای تبلیغاتي و آموزشي و برخوردهای قضايي و انتظامي قاطعو با برنامه دمکراتیكهای بهرهای ناشي از فساد با نظارتراند. اما ويژهمي

های مردمي و ها بر بستر رهايي از سلطه طبقاتي از طريق برقراری جامعه مدني كه در آن تشکلاما همه اين و كاهش است.عادالنه و پايدار قابل كنترل ، روشن

 .كنندميهای مردمي و نظارت و نقد جنبه محوری پیدا تشکل، اصل عدالت اجتماعي، مشاركتي دمکراسيند. در پذيرامکان، شودمينیروی كار فعال 
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98 

تعيين عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداري و 

جمهوري  بدنيتربيتي كنترل آن در سازمان هاروش

 اسالمي ايران از ديدگاه كارشناسان

حميدرضا صفري 

 جعفرلو

 محمود گودرزي

 نصراله سجاديسيد

 محمدحسين قرباني

 اله دارابيحجت

 توصيفي بدنيتربيت 1388
 ژوهش در پ

 علوم ورزشي

 گيرينتيجه

ز ديدگاه كارشناسان سازمان ی كنترل فساد اداری اهاروشاز هريك  مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و تعیین میزان اهمیت، هدف از اين پژوهش

تجزيه و  منظوربههمچنین ، نفر از كارشناسان سازمان است 165شامل در اين تحقیق از طريق پرسشنامه بوده و نمونه  هاداده آوریجمعبدني است. نحوه تربیت

 ای و فريدمن استفاده شده است.های آماری دوجملهاز آزمون هادادهتحلیل 

ديگر  زسویادارد. عوامل اقتصادی بیشترين نقش را در بروز و گسترش فساد اداری ، بدنيتربیتاز ديدگاه كارشناسان سازمان  دهدمينتايج اين مطالعه نشان 
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در فرهنگ جامعه را از عواملي  گريزیقانونپايبندی كاركنان به رعايت موازين شرعي و  عدم، كارشناسان اين سازمان مواردی از قبیل: درجه خويشاوندساالری

نظام  ،های كنترل مناسب در سازمانمکانیسمواردی از قبیل: های فساد را در بین كاركنان فراهم آورند. همچنین نبود مند زمینهتوانميبالقوه  صورتبهدانند كه مي

رار را در معرض خطر فساد اداری ق بدنيتربیتند سازمان توانميهستند كه يي هاويژگياز ، رسميغیر یهاشبکهامنیت شغلي برای كاركنان و وجود ، پاداش كارآمد

اين عامل نیز روی بروز فساد اداری در ، گفت كه مطابق نتايج توانمييك عامل فسادزای ديگر  عنوانبهدهند. در مورد كمیت و كیفیت قوانین و مقررات نیز 

رل در ی كنتهاروشی فردی كاركنان در بروز فساد اداری در اين سازمان نقش ندارند و نیز نقش هاويژگيكه  دهدمينقش دارد. نتايج نشان  بدنيتربیتسازمان 

 .دهديمخود اختصاص ی كنترل فساد اداری نیز از ديدگاه كارشناسان افزايش حقوق كاركنان بیشترين نقش را بههاروشاز بین  .دشوميكاهش فساد اداری تأيید 
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99 
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فساد اداري/ 

 تحليلي بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و فساد اداري
 خانيي خلفمهد

1388 

1389 
 راهبرد/ پژوهشنامه توصيفي علوم سياسي

 گيرينتيجه

 بندیجمعدر يك  تحلیل محتوا و مطالعات طولي انجام گرفته است.، مصاحبه، اطالعات از طريق پرسشنامه آوریجمعنفر است و  500نمونه اين تحقیق شامل 

سرمايه منفي اجتماعي به معني ، در محیط اجتماعي ايرانگرايي متغیرهای خاص، ر فساد اداری در ايرانگذار بتأثیرگفت كه از میان عوامل متعدد  توانميكلي 

باشند. اما اينکه از عوامل اساسي مي، منبع اساسي اجرای قوانین عنوانبهوجدان  جایبهنهادهای نظارتي ايران و ترس  نبود جديت الزم در، هنجارهای منفي حاكم

های قانوني هو روي هاراهبه  اعتمادیبي همکاری مردم برای مبارزه با فساد داشتند يا باعث بیشترين عدم ي درعبارتبهرا بر فساد اداری و  تأثیركدام يك بیشترين 

شدن  را در جری تأثیرترين سرمايه منفي اجتماعي باال عنوانبهگرايي جديت نهادهای نظارتي و خاص، بايستي توضیح داد كه در میان متغیرهای موجود، اندهشد

های آماری انجام شده نشان . در اين تحقیق نتايج تحلیلاندهبرای رفع فساد داشت همکاری عدم های قانوني و يامردم به رويه اعتمادیبي كارمندان خاطي و نیز

به دردسر برای توسعه تبديل گردد. ، كنداملي برای توسعه عمل ع عنوانبهآنکه  جایبه دتوانميمفرط سازی اند كه سرمايه اجتماعي با وجه بیرونيداده

 هایای خاص فرصتای از سرمايه منفي اجتماعي هستند و در نمونه ايران نشان دادند كه چگونه برای عدهخواهي نمونهپرستي و فامیلقوم و خويش، ساالریخانواده

یق در اين تحق، يعبارتبه. گرددميها و يا سرعت دسترسي به خدمات و يا باعث افزايش فرصت دهندمياهش كآنها  ی جزايي را برایهاهزينهقانوني ايجاد و يا غیر

. گرددميهای قانوني به رويه اعتمادیبي میلي مردم به همکاری برای مبارزه با فساد وبي نشان داده شده است كه مشاهده اين مسائل در ايران توسط مردم باعث

ي عبارتبهآماده همکاری نیستند. ، ی انجام شده در اين پیمايش نشان داده شده است كه اگر مردم به ديگران و درستي اعمال ديگر اعتماد نکنندهادر تحلیل

 ازسوی .اندنمودهفراموش ن های قانوني در ايران مقید به اين است كه مردم ببینند ديگران نیز قانون را رعايت و وظايف خود را در ادارههمکاری و پايبندی به رويه
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بندی به عامل پاي عنوانبهنقش بسیار مهمي ، كه ضوابط اخالقي دروني كه در اين تحقیق تحت عنوان وجدان مورد ارزيابي قرار گرفتند دهندميديگر نتايج نشان 

 يابديمهای قانوني افزايش میزان همکاری با ديگران و نیز تمايل به رويه، ريشه در تعهد دروني مردم دارد، ای كه پايبندی به قوانینهای قانوني دارند. در جامعهرويه

است  1388دارای نتايج مشابه با مقاله سال  1389است كه مقاله چاپ شده در سال شايان ذكر » تری برخوردار خواهند بود.ديگر از سطح فساد پايین ازسویو 
 «.است 1388دارای شرح بیشتری نسبت به مقاله سال  1389مقاله سال ، اما در حوزه ادبیات نظری پژوهش
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 كانون توصیفي حقوق 1388 جواد صالحي علل و آثارآن، مفهوم، فساد اداری 100

علل و 

 عوامل

ها در بخش دولتي/ سیستم تنبیه و مجازات و سطح دستمزد /االریس/ كیفیت كار نظام ديوانهاروشقوانین و ، برخي عوامل مؤثر بر فساد اداری: ابهام مقررات

 های سازماني.نظارت

 تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا/ رشد مشاغل و خدمات ناموزون.عمیق های اقتصادی/مشروعیت و ثبات ظاهری/ سودمندی اقتصادی موقت/ نابساماني پيامدها

 «.ناسايي علل و بیان پیامدهای فساد اداری داشته استسعي در ش عمدتاًاين پژوهش » گيرينتيجه
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101 
فساد و كنترل فساد: نگاهي به پديده فساد با رويکردي 

 ي در زمينه پيشگيري و منع فسادالمللبينبه اسناد 

 هانس يورگ آلبرشت

مترجم: مجيد 

 بيگيقورچي

 حقوقيرساني اطالع توصيفي حقوق 1388

 گيرينتيجه

ادهای به نه اعتمادیبي و دمکراتیكضعف ساختار ، از بین رفتن پاسخگويي، شفافیت عدم، مانند اقتصاد و جامعه موازی، ای از مشکالتمسلماً فساد با مجموعه

گر مشکالت كه بیان، يا با ديگر معضالت اجتماعي شودميهنوز مشخص نیست كه آيا فساد سبب وجود چنین مشکالتي ، حالبا اينسیاسي و قضايي مرتبط است. 

. اما ظاهراً داليل گويای اين نکته هستند كه فساد نشانه بیماری است و شودميهمگام و همزمان ، توسعه است درحاليا  نیافتهتوسعهای عمیق در جوامع ريشه

شری نهايي است كه بايد از جامعه  عنوانبهفساد يا دركي كه از فساد وجود دارد كه توجه سیاسي و علمي از اين مسئله دور شود. به هر حال  شودميموجب 
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بر رتجاری و اداری را د، ی كه فساد سیاسيطوربهحركت است  درحالي و داخلي به سمت گسترش مفهوم فساد المللبیناسناد  ضدفسادشود. سیاست  كنريشه

ا اجرای قوانین ب تنهانهبینیم ها شده است. اما مشکل جايي است كه ميمنجر به نظارت دائمي كشور، ارزه با فسادي مبالمللبینگیرد. ارزيابي دقیق اجرای اسناد مي

 .شوديمای از كاهش مشکالت كلي فساد مشاهده نبلکه با گسترش پیشگیری كیفری مدار نیز هیچ نشانه، كاهش پیدا نکرده است جرائممیزان اين ، ضدفساد
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102 
هاي تدوين استراتژي ملي مبارزه با فساد مؤلفه

 جمهوري اسالمي ايران

 مهدي الوانيسيد

 سعيد زرندي

 سرخيابوذر عرب

 مديريت دولتي توصيفي مديريت 1389

 راهکارها

دايي/ زمناسب/ مقرراتسازی خیز/ خصوصيهای فساده اقتصادی: حذف برنامهزحو، های ملي مبارزه با فساد جمهوری اسالمي ايرانبرای تدوين استراتژیهايي مؤلفه

 مشيحوزه اداری: اصول اخالقي/ خط، ی عموميهاهزينهی بانکي/ سیستم مديريت مالي/ اصالحات تجاری و كالن/ مديريت هابخشاصالحات مالیاتي و گمركات/ 

متمركز/ افشای درآمد و دارايي/ وضع قوانین مناسب/ مجازات سنگین برای رفتارهای فاسد/ تدارک غیر یگیرتصمیماداری/  كارآيي/ حقوق و مزايا/ ساالریشايسته

خدمات عمومي/ آموزش عمومي و ارتباطات/ مشاركت جامعه مدني ارتقای حوزه اجتماعي: ، خدمات رقابتي/ بخش قضايي و حقوقي/ وجود سیستم نظارت كارآمد

پاسخگويي/ تعهد آشکار رهبران/ ارتقای حوزه سیاسي: رقابت سیاسي/ احزاب مستقل/ شفافیت در وضعیت مالي احزاب/ ، العاتو نظارت عمومي/ دسترسي به اط

 های سازمان ملل متحد.مکانیسمي مبارزه با فساد و المللبینی جهاني و هاسازماني/ مشاركت فعاالنه با المللبینای و های منطقهو تقويت همکاریارتقا 

 گيرييجهنت

حوزه  ي فعال در اينالمللبینی استراتژی مبارزه با فساد در پنج نهاد هاشاخص، عدی در مبارزه با فساد اداریبُتوجه به ضرورت اتخاذ رويکرد چند در اين پژوهش با

ز ا هاشاخص بندیاولويتاست. برای تأيید و  شده بندیدستهسیاسي و اداری ، اجتماعي، ی منتخب در چهار حوزه اقتصادیهاشاخصمورد بررسي قرار گرفته و 

برای استفاده در تدوين استراتژی مبارزه با فساد معین شده هريك  ی منتخب تأيید شدند و اولويتهاشاخصنفر از خبرگان استفاده شده است كه  26نظرهای 

ترش با توجه به گس . اولكندما را به نتايج مختلفي رهنمون  دتوانميها متیاز. تحلیل ااندهی حوزه اداری باالترين امتیاز را كسب كردهاشاخصی كه طوربه، است

به مقامات ارشد و  دسترسي عدم با توجه به دوم، ی اين حوزههاشاخصتر بودن ساختارهای اداری پیچیده و ملموس، سلطه دولت بر منابع، روزافزون كاغذبازی

ی حوزه هاشاخصدرک شايسته  عدم ی بخش اداری از درجه باالتری برخوردار شده است. در مقابلهاشاخص ،شوندگان از بین مديران میانيانتخاب مصاحبه

های مبارزه با فساد در سطح كشور قلمداد شوند. به هر حال آنچه بايد در ی اين حوزه در تدوين استراتژیهاشاخصافت وزني  هاز داليل عمد دتوانميسیاسي 

 و عوامل اثرگذار اين حوزه است. هاشاخصتوجه شايسته به كلیه ، مبارزه با فساد در سطح ملي لحاظ شودهای تدوين استراتژی
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103 
عدالتي در سازمان بر رابطه ادراک بي تأثيربررسي 

 گسترش ميل به فساد اداري

 غالمرضا سليمي

 اصغر پورعزتعلي
 توصيفي مديريت 1389

انديشه مديريت 

 راهبردي

 راهکارها

گاه از ها و ساختار دانشاهتمام به بازمهندسي فراگرد، بنابراين، رسد كه سطح پیچیدگي و تمركز در دانشگاه با وضعیت مطلوب فاصله معناداری داردمي نظربه .1

ک دانشجويان از فساد اادر. 2 پیچیدگي و تناسب شغل و شاغل با يکديگر ضروری بوده و موجب بهبود ادراک كاركنان از عدالت سازماني خواهد شد.، حیث تمركز

دانشجويان  نظركاری بیشتر مدرجوع و كمتبعیض در برخورد با ارباب، اخالقيرسد اموری نظیر بدمي نظربهها بیشتر بوده است. از ديگر معاونت، در معاونت آموزشي

ه رسد كمي نظربه، ر آنان موجب چنین ادراک و قضاوتي شده استشايد تعامل بیشتر دانشجويان با معاونت آموزشي و حساسیت امور آموزشي در نظ، اندبوده

 را برای بهبود رابطه دانشجويان و آموزش مدنظر قرار دهد.يي هاطرحمعاونت آموزشي بايد 

 گيرينتيجه

مايل به فساد كاركنان است. در اين تحقیق يکي از ای و اطالعاتي با رفتارهای متمراوده، ایرويه، عدالتي توزيعيبي اين پژوهش مترصد ارزيابي رابطه ادراک انواع

نظر به بیان »شده است.  آوریجمعهای جداگانه از دانشجويان و كاركنان جامعه آماری مطالعه شده و اطالعات از طريق پرسشنامه عنوانبههای تهران دانشگاه
در انديشه  فسادادراک  با، ای در كاركنان يك واحدعدالتي رويهبي ول: میان میانگین ادراکكنیم: فرضیه اها را ذكر مياين فرضیه، نتايج در قالب فرضیات تحقیق

 ،عدالتي توزيعيبي در مورد ترتیببهمشابه فرضیه اول اما  كامالًتفاوت معناداری وجود ندارد. فرضیات دوم تا چهارم ، دانشجويان درباره عملکرد آن واحد اداری
 «.شوندميهای سوم و چهارم تأيید های اول و دوم رد شده و فرضیهعدالتي اطالعاتي هستند. نتايج حکايت از آن دارند كه فرضیهيب ای وعدالتي مراودهبي

 اسب با نوعاست متنممکن ، عدالتيبي . در صورت ادراک انواع گوناگونشوندميعدالت برانگیخته  سویبهشخصي و اخالقي بین، گانه ابزاریافراد با توجه به نیازهای سه

ممکن است خود افراد ، همت نگمارد ديدهآسیباگر سازمان به اقدام اصالحي برای ترمیم نیاز ، در اين صورت، ارضا شود عدم ديدگي ونیازهای افراد دچار آسیب، عدالتيبي

، ی حاكمهاارزشبا توجه به فرهنگ سازماني و ، های دانشگاهيالً در محیطاقدام نمايند. معمو، بینجامدبرای ارضای نیاز از طريق ديگری كه ممکن است به فساد اداری 

عدالتي يب شدت آسیب ديدن نیاز ابزاری آنان در اثر ادراک رغمعلي، مذهبي دانشگاه مورد مطالعه و نحوه گزينش كاركنان در آن و قبح شديد فساد مالي در نگرش كاركنانجو

یامي بر نیاز الت، العدلعدالتي در يومبي . حتي ممکن است امید به جبرانشوندميی نامشروع مانند جبران از طريق فساد مالي متوسل هاراهه كاركنان كمتر ب، ایتوزيعي و رويه

ای و اطالعاتي با عدالتي مراودهبيدراک ا ،های سوم و چهارمهای اول و دوم را توجیه كرد. اما در رابطه با فرضیهتوان رد فرضیهبنابراين تا حدودی مي، آنان باشد ديدهآسیب

حقیق گونه كه در اين تهمان، دشوار استآنها  با توجه به پیچیدگي ديدهآسیب. هرچند واكنش افراد برای جبران اين نیازهای شوندمينیازهای بین شخصي و اخالقي مرتبط 

وندی سازماني شهردر رفتارهای ضد، عدالتي در مراوده و توزيع اطالعاتبي متناسب با مفهوم، بته در اينجا. البینجامدممکن است به افزايش فساد اداری ، نیز تا حدودی تأيید شد

 كه متأسفانه وجود آن مورد تأيید دانشجويان قرار گرفته است. يابدميكاری انعکاس نظیر كاهش وفاداری و تعهد سازماني و كاهش احساس مسئولیت يا كم
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104 
 فساد در ايران  گيرياندازه پيشنهاد شاخص بومي

 )با استفاده از روش دلفي(

 محمد احمديعلي

 يگانهرضا وفايي
 مجلس و پژوهش توصيفي علوم سياسي 1389

 گيرينتيجه

، تهصورت گرفدر اين مطالعه تالش شده است تا روش جديدی برای سنجش فساد ارائه شود. در جهت يافتن شاخصي كمي برای سنجش فساد پس از بررسي مطالعات 

ی هاصشاخ، های سراسر كشور كه مطالعاتي در زمینه فساد داشتند به شور گذاشته شد. پس از دو مرحله شور گذاشتنشاخص انتخاب شد و میان اساتید دانشگاه 25

 مزد برای سنجش فساد انتخاب شد. شاخص آزادی مطبوعات و شاخص حقوق و دست، شاخص اقتصاد زيرزمیني، شاخص كیفیت قوانین، ضريب جیني، اندازه دولت

 بین صفر و يك قرار گیرد. ضريبآنها  ی كه دامنه تغییراتنحوبه، مختلف ابتدا متغیرهای انتخاب شده بايد همه استاندارد شوند گیریاندازهبا توجه به واحدهای 

هايي( كه خصبنابراين متغیرهايي )شا، مثبت و منفي بر سطح فساد دارند تأثیرها متغیرها نیز از امتیاز داده شده نخبگان محاسبه شده است. با توجه به اينکه اهمیت متغیر

ها تجمیع شده و مقدار كلي آمده برای هر كدام از متغیر دستبهاند. در مرحله آخر مقادير معکوس در مدل وارد شده صورتبه شوندميافزايش سطح فساد را موجب 

 حداقل فساد است. منزلهبهحداكثر و عدد يك  منزلهبهشاخص بین صفر و يك در نوسان است و عدد صفر  آيد. مقدارمي دستبهشاخص فساد 
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105 
ايران در پرتو شخصيت اقتدارگرا و  سازمانيدرونفساد 

 ساخت پاتريمونياليسم سنتي و ايلياتي جامعه

 نوذر شفيعي

 فرهاد نوايي
 توصيفي علوم سياسي 1389

تحقيقات سياسي و 

 يالمللبين

 گيرينتيجه

ه تعامالت باشد. نويسندگان اين مقاله معتقدند كاين مقاله درصدد بررسي رابطه فساد درون سازمان با اقتدارگرايي شخصیت و ساخت پاتريمونیالیسم سنتي در ايران مي

دارای  ،فقدان امنیت در درون خانواده هواسطبهكه  شودميشخصیتي اقتدارگرا  گیریشکلمنجر به ، نوني پدر استايراني كه نتیجه اقتدار فراقا هناسالم درون خانواد

تا فرد از يك طرف با خودخواهي همه چیز را برای خود بخواهد و با نزديکي به مقامات قدرت  شوندميترمزهای روحي و رواني بسیاری است و اين موانع رواني باعث 

تا از يك  شودميي درون خانواده ايراني باعث مراتبسلسلهدستان سلطه براند. تعامالت اقتدارگرايانه و ديگر سعي كند تا بر زير ازسویكسب قدرت داشته و سعي در 

 ن شخصیتي رشد كرده و درهای بنیاديخوبي ساخته و پرداخته نشود و شخص با نارساييسیستم استبدادی درون خانواده به فرد تحت «من واقعي و اصیل»طرف 

دار و فرد به دروني كردن اقت، تحت تربیت استبدادی پدر عالوهبههای باالتر زندگي حمل كند. تر و كودكي را با خود به دورهنتیجه نیازهای خودمحورانه مراحل پايین

در درون جامعه و در مقابل ديگران نیز اين امر را تکرار ، رسیداهداف خود مي كه در مقابل والدين با تسلیم و سازش به طورنهماگیرد تا استبداد پرداخته و ياد مي

ا خود لذا نوع خاصي از فرهنگ سیاسي را ب، كنندميجويي نمود پیدا و تسلیم طلبيعد متناقض سلطهباشند كه در دو بُهای شخصیتي ميشاخصه، هاكند. اين ويژگي

آوردن آن و سپس اعمال سلطه بر زيردستان مهمترين تجلي آن است. میل به تحت سلطه گرفتن ديگران و  دستبهبرای كه نزديکي به مراكز قدرت  كنندميحمل 
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ي كه ورود . از آنجايكندميبازی و تملق و چاپلوسي و... را برای فرد توجیه پارتي، رشوه ازجملهانجام هرگونه عملي ، كسب قدرت منظوربهزير سلطه ديگران قرار گرفتن 

تئوريك رنج  هفقدان بستر الزم و همچنین سوء تغذي زهای آنان انجام شده است و او حضور سازمان در جامعه ايران بر اثر ديدار ايرانیان از غرب و مشاهده پیشرفت

ا بهايي دا شده و محمل قرارگیری شخصیتج، خود كه فرهنگ مدرن بوده هاز جايگاه اولی شودمي تأسیساهداف خاصي  منظوربهلذا اين سازمان كه ، برده استمي

تار ايلي باشد. اين شرايط همراه با ساخهای شخصیتي ميی دوگانه پارادوكسیکال تسلیم در مقابل ديگران و نیز شیفتگي قدرت جهت فائق آمدن بر نابالغيهاويژگي

خانواده  تنها به خود و، ني كه اين افراد با تعلقات نامبرده شده در درون سازمان قرار بگیرندكالن و خانواده خود باعث شد زما، جامعه ايراني و تعلق واقعي افراد به طايفه

نها آ آمده در سازمان نهايت استفاده را بکنند و به اصطالح بار خود را ببندند و از طرف ديگر چون سازمان برای دستبهكه از يك فرصت  ترتیببدينخود بینديشند. 

خود را وارد سازمان كرده و در نتیجه اهداف سازمان را فدای اهداف شخصي  هده و قبیلالذا افراد خانو، شوندميد و طايفه و خانوده اصل محسوب باشيك نهاد فرعي مي

 ايراني رقم بزنند. هروبرو كرده و باالترين شاخص فساد را برای جامع كارآييسازمان را با نا، بکنند. نتیجه نهايي آن و فامیلي خود
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106 
عوامل فرهنگي بروز فساد اداري و موانع فرهنگي 

 مبارزه با آن
 پژوهشنامه توصيفي علوم اجتماعي 1389 اصغر احمدي

 راهکارها
ز ا، ی كودكانپذيرال كردن نهادهای مرتبط با جامعهه تربیت فرزندان و فعنحو بهاز زاويه توجه به عوامل فرهنگي و اجتماعي: توجه ، راهکارهای مبارزه با فساد

 از مردم.سنجي انجام نظر عمومي كردن فرهنگ مبارزه با فساد/ های آموزشي/پااليش و به روز كردن متون درسي كتاب ويژهبههای هدفمند طريق طراحي برنامه

 گيرينتيجه

ش به فساد زياد و آمادگي برای مبارزه با آن اندک است؟ شايد يکي از داليل آن باشد كه حضور فرهنگ اين است كه چرا در جامعه ما گراي شودميسؤالي كه مطرح 

ساد نادرست بودن ف، مثال عنوانبه، دهیمعمیق انجام نمي صورتبهی را پذيرجامعه فرآيندمبارزه با فساد در جامعه ملموس نیست. دلیل ديگر شايد آن باشد كه 

های ظاهری است و در وقت مقتضي امکان كنار نهاده ای از امر و نهيمجموعه صرفاً، شودميآموزيم. به همین دلیل آنچه آموخته جامعه نميرا عمیقاً به اعضای 

ه ما ايرانیان های زياد شوند. اگرچافراد حاضرند برای حفظ الگوی فرهنگي آن متحمل رنج، شودميعمیق انجام  صورتبهشدن را دارد. زماني كه اجتماعي شدن 

ل آن در عرصه اجتماع و تعام جایبهاما ، كنیمنظران اين علم استفاده نميهای صاحبزياد از فنون و توصیه داليلبه، يك شهروند معمولي در حوزه سیاست عنوانبه

اف عامل بودن در زمینه بروز انحر برعالوهبنديم. فرهنگ ضعیف مي كاربههای قهاری هستیم و شديداً به قواعد بازی آشنا و آن را خود با ديگران اكثراً ماكیاولیست

 آورد. فرهنگ رايج و مسلط در مي صورتبهخود را ، ضمن استمرار وضع موجود، با اشاعه فساد

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

139 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

د زيرا كشورهايي هستن، گي آن چندان باال نیستكننداما تعیین، دهدميگرايي احتمال گرايش به فساد را افزايش هرچند اين عقیده درست است كه مادی

اند و همین بر اقتصاد به توسعه دست يافته تأكیدها با از بسیاری از كشورهای ديگر كمتر است. اين كشورآنها  اما میزان فساد در، حاكم استآنها  داری بركه سرمايه

 شده است.آنها  موجب پايین آمدن میزان فساد در يافتگيتوسعه
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 حسابرسان هپولشويي و وظيف، تقلب، فساد 107
 علي اماني

 غالمحسين دواني
 حسابداران رسمي توصيفي حسابداري 1389

 پيامدها

ه ممکن است در قرار خواهد داد/ فساد مالي برخالف پولشويي ك الشعاعتحتهای مالي را ي صورتنوعبهآثار فساد از ديدگاه حسابرسان: هرگونه فساد مالي 

قرار خواهد داد )حسابرسي مالي(/ فساد مالي باعث خواهد شد كه عملکرد مديران  تأثیريکي از اقالم ترازنامه يا سود و زيان را تحت ، های مالي مؤثر نباشدصورت

ايف ان ديگر ضايع شود )وظدارسهامان به نفع برخي اردسهامدرستي ارزيابي نشوند )حسابرسي عملکرد(/ فساد مالي باعث خواهد شد كه حقوق برخي به هاشركتو 

ان استقالل حسابرس دتوانمي)مسئولیت اجتماعي حسابرسان(/ فساد مالي  دهدميبازرس قانوني(/ فساد مالي برخي حقوق اجتماعي شهروندان را مورد تعرض قرار 

 . حسابرسان برآيند اظهارنظررا نیز مورد تعرض قرار دهد و يا درصدد خريد 

 

 «.تقلب و پولشويي پرداخته و مسئولیت حسابرسان را در اين زمینه تشريح كرده است، اين مقاله به بیان مفهوم و انواع فساد» گيرينتيجه
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 پژوهشنامه وصيفيت علوم اجتماعي 1389 محمدعلي مشفق شناسي اجتماعي فساد اداري و اقتصادي در ايرانآسيب 108

علل و 

 عوامل

فراهم شدن امکان فرار از قانون و تکیه بر ، روشن نبودن ناسخ و منسوخ آن، ه يکديگركنندعوامل حقوقي مؤثر در فساد اداری: وجود قوانین متعارض و گاه نفي

ز قانون/ در تصويب قوانین و وجود تفسیرهای مختلف اگويي ابهامو گويي گسترده/ كلي صورتبهصراحت و تفسیرپذير بودن قوانین ، قوانین ديگر/ فقدان شفافیت

توانايي مديريتي و... با اختیارات و قوانین تناسبي داشته باشد/ ، تخصصي لحاظبهها واگذاری اختیارات وسیع به مسئوالن در قوانین موضوعه بدون اينکه انتصاب
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نشدن جرم اقتصادی در قوانین جزايي ايران و مصاديق  بینيپیشآنها/  دقیق بندیطبقهاری و سیاسي و اد، فقدان تعريف روشن و مشخص حقوقي برای جرائم مالي

طولي و متمركز و فقدان نقش نهادهای مردمي و مدني در نظارت بر عملکرد  صورتبهآن/ فقدان تعريفي روشن از اخالل در نظام اقتصادی/ تقسیم و توزيع قدرت 

 مطابق ی كهطوربه، اجرای قوانین عدم برای قانوني/ فقدان مجازات و كیفر مؤثر لحاظبهها های اعمال قدرت و مسئولیتشفاف نبودن حیطهمسئوالن و متولیان امر/ 

قشر وسیعي  اهيآگ عدم / «و الغیر گرددميجرم محسوب ، هر فعل يا ترک فعلي كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»قانون مجازات اسالمي ( 2ماده )

 نهادينه شدن قانونگرايي و حاكمیت قانون در جامعه. منظوربهاز افراد جامعه به قانون و آموزش ندادن مردم توسط قانونگذاران و مسئوالن اجرای قانون 

ن از منظر اقشار مختلف جامعه(/ شفاف نبودای نامطمئن )بر فساد اداری: فقدان ثبات سیاسي و مديريتي و ناامني شغلي و وجود آينده گذارتأثیرهای مؤلفه

توزيع  ،رقابتي بودن بازار در عرصه تولیدغیر مقررات نظام بانکي و شناور و متغیر بودن مقررات و قوانین اقتصادی اعم از نرخ سود و.../ وجود انحصارات جديد و

 بودن ارز كه باعث ايجاد رانت و چندنرخيز يك منطق اقتصادی و شرايط بازار/ / ثابت نبودن و متغیر بودن نرخ بهره و پیروی نکردن نرخ بهره اقیمتگذاریو 

/ بزرگ شدن هرچه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان و زيرزمیني )رقابت باندهای اقتصادی با دولت(/ پايین بودن حقوق كاركنان شودميهای خاص فساد در اليه

ندارد مؤسسه استا، محیط زيست، منابع طبیعي، شهرداری، مأموران وصول مالیات و عوارض، ستگاه قضاييد، گمركات، پلیس ويژهبهی مختلف هابخشدولت در 

ات اطالعي مردم از امتیازبي شفاف برخي از مسئوالن/ پاسخگوييعدم  ی دولتي به ارائه عملکرد شفاف وهاشركتها و نهاد، هادستگاه، هاو.../ ملزم نبودن سازمان

، هاها و مؤسسات پولي و در جريان قرار داشتن افراد خاص و دارای ارتباط و نفوذ/ فقدان عملکرد شفاف در برگزاری مزايدهبانك يافتهصاختصاو تسهیالت 

نهادهای ، به اعم از احزاكنندای به پیمانکاران خاص اعم از بخش خصوصي و دولتي/ فقدان نهادهای نظارتهای ملي و منطقهمناقصات و واگذاری اغلب پروژه

و.../ سیال و متغیر بودن  سیاسي، گروهي، خويشاوندی، ایرابطه، ی استخداميهانظامو.../ وجود  هاسازمان، هادستگاهبر عملکرد مجموعه  هارسانهمدني و 

آموزش و توجیه  عدم مالي و اداری و، ادی/ فقدان تعاريف شفاف برای جرائم اقتصهادولتتغییر  براساسهای اقتصادی و تغییر مداوم آن و برنامه هاسیاست

و فقدان توانايي مجريان قانون در برخورد  جانبههمهی قدرت از مصونیت هاگروهو قوانین موضوعه/ برخورداری بعضي از  هاسیاستمجريان و مشتريان نسبت به 

مردمي و  ،و ناتواني نظارت نهادهای نظارتي فرهنگي، سیاسي، اقتصادی هایبا مفاسد اقتصادی بعضي از عناصر قدرت/ سیطره و مالکیت دولت بر تمامي عرصه

 مدتطوالنيی/ ثبات پذيرو نظارت كشيحساب عدم های قدرت و اطمینان ازپايگاه دلیلبههای قدرت و ثروت/ مصونیت برخي از مديران ارشد مدني بر كانون

 اسبتنعدم  قانونگذاری و فرآيندحقوقدانان و مطبوعات در ، نهادهای مدني، قدان نقش مؤثر احزابهای كلیدی/ فمنصبان در پستبعضي از كاركنان و صاحب

های مختلف/ فقدان تبیین روشن روحیات و فرهنگ حاكم بر مردم ايران و گذشته تاريخي آنان و تحوالت سريع در عرصه، قوانین مصوب با شرايط جامعه

در  ژهويبه، مالي و اقتصادی، شفاف و آشنا نبودن كارمندان دولت و مردم با مصاديق فساد اداری صورتبهو سیاسي  مالي، مفاهیم و مصاديق فساد اقتصادی
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های تعیین جرايي كشور/ ناكافي بودن مجازاتاصريح و روشن در قوانین  صورتبهكه زمینه فساد بیشتر متصور است/ مشخص نبودن جرائم اقتصادی هايي حوزه

يل آن به داللي و تبد، گریواسطه، خواریرانت، بازیپارتي، شکنيقانون، گريزیقانونئم اقتصادی و مالي و برخورد فصلي و مقطعي با اين پديده/ شده برای جرا

، هايان كار شهرداریها و پاگواهي، زمان صدور مجوزهای زيادی از افراد جامعه/ طوالني بودن مدتهابخشهنجار در جامعه و عادی شدن اين پديده در میان 

ای و تغذيه اقتصاد از نفت و گاز/ محدوديت در آزادسازی / وجود ساختار بیمار نفتي و يارانههادستگاهها و زمانمند نبودن خدمات ارائه شده توسط پرداخت وام

های تخصیص سهمیه، نفوذ/ چندگانگي نرخ ارزی ذیهاگروه توزيع و وجود انحصارات در دستان تعدادی افراد و، اقتصادی و رقابتي نبودن بازار در عرصه تولید

بودن  و.../ پايین هاقیمتكنترل دستوری ، بندی وارداتسهمیه، آمیزی صنعتي تبعیضهاسیاستوجود ، شفافغیر عادالنه وغیر صورتبهارزی و اعتبارات دولت 

و همت گماشتن برای  خارجي )میدان دادن به خودكامگي در كشورهای جهان سومسطح حقوق كاركنان دولت/ رفتار دوگانه كشورهای پیشرفته در سیاست 

ی دولتي و فقدان اختیارات مستقل از هاسازمانو  هادستگاه بهی بازرسي موازی و وابسته هاسازمانها و در داخل كشورشان(/ وجود نهاد دمکراسيپیشرفت و 

های فردی بر مصالح نظام و حقوق اساسي مردم در برخورد با برخي از عناصر انديشيمصلحتر فساد/ ترجیح ها و عناصاستفادهسوءجهت برخورد با  هادستگاه

 اطعیتق عدم ها و مافیاهای اقتصادی/در شرايط بحراني توسط باند ويژهبه، احتکار و كمبود كاالهای مورد نیاز مردم، ارز، با پديده قاچاق كاال برخورد عدم فساد/

خواران بزرگ و.../ مهاجرت شتابان روستايیان و ساكنان شهرهای كوچك ارز و زمین، مواد مخدر، ان كاالید قاطع با قاچاقچرظار دستگاه قضايي در برخومورد انت

گسترش و رشد روز افزون دولت/  زايياشتغالهای رشد شتابان بیکاری و ناكارآمدی سیاست و برنامه، ها جهت يافتن شغل و درآمد بهترشهركالنها و به شهر

ها و تبع افزايش ناهنجاریبه ها وشهركالنها و ها با فرهنگ شهرای شهرهای حاشیهعناصر مستقر در قطب انطباقعدم  ها ودر شهر نشینيحاشیهپديده 

های ها و مفاسد/ ناديده گرفتن سوابق و تجربهق و انواع بزهكاالی قاچا، نظام مواد مخدربزهکاری و جرائم مختلف و تبديل بعضي از عناصر فوق به سربازان پیاده

های گذشته و به فراموشي سپردن های مادی و فکری از كشور در طول دههحزبي و.../ خروج سرمايه، هزاران مدير كارآمد در اداره كشور با مالحظات سیاسي

هینه استفاده ب عدم كاهش وابستگي به سود نفت و ارتقای سطح رفاه مردم/، جهت رونق اقتصادیها به كشور های بازگشت اين سرمايهتمهید زمینه عدم آن و

ی آنان/ ناكارآمدی نهادهای فعلي در برخورد با فساد اداری هاهزينهها و های اقتصادی واگذار شده و فقدان نظارت شفاف بر عملکرد درآمدها و بنگاهاز سرمايه

 الزم. فقدان اختیارات دلیلبه

 

 گيرينتيجه
 
 «.عمده تمركز اين پژوهش بر شناسايي علل و عوامل فساد اداری بوده است كه نتايج آن ذكر گرديد»
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109 
شناسايي عوامل مؤثر بر فساد مالي در بين كاركنان 

 ي اجراييهادستگاه

 اله رهنوردفرج

اهلل طاهرپور حبيب

 كالنتري

 اعظم رشيدي

 توصيفي مديريت 1389
شنامه مديريت پژوه

 اجرايي

علل و 

 عوامل

اسخگويي پ، ی نظارتيهاسیستمقدرت و كنترل توسط مديران/ ضعف  ظی اجرايي: تمايل به حفهادستگاهفساد مالي در میان كاركنان  ساززمینهپنج عامل اساسي 

 ابع انساني./ بوروكراسي حاد بخش دولتي/ ناكارآمدی مديريت منشفافیت عدم و طلبيو اخالقیات/ انحصار

 گيرينتيجه

متغیر را  23ی اجرايي ايران شناسايي كند. اين پژوهش در درجه اول هادستگاهاين تحقیق سعي بر آن دارد تا عوامل مؤثر در فساد مالي را در میان كاركنان 

وجود اين  ،شناسايي و از طريق طراحي پرسشنامه، يرانمتغیرهای اثرگذار بر فساد مالي از طريق بررسي پیشینه پژوهش و شرايط وضعي بخش دولتي ا عنوانبه

های . يافته«ی اجرايي استان تهران بوده استهادستگاهنفر از كارمندان  300نمونه شامل » .دهدميی بخش دولتي ايران را مورد سنجش قرار هادستگاهها در متغیر

ی هاويژگيی اجرايي استان تهران هستند كه با توجه به هادستگاهمالي در میان كاركنان  فساد ساززمینهآن هستند كه پنج عامل اساسي دهنده پژوهش نشان

، قدرت و كنترل توسط مديرانحفظ  تمايل به. 1 . اين عوامل عبارتند ار:هستندقابل تعمیم به ديگر كاركنان دولتي ، ی اجرايي و كاركنان دولتهادستگاهمشترک 

اين  ناكارآمدی مديريت منابع انساني.. 5، بوروكراسي حاد بخش دولتي. 4، شفافیت عدم و طلبيانحصار. 3، ويي و اخالقیاتپاسخگ، ی نظارتيهاسیستمضعف . 2

نقش ، درصد 38. عامل اول با واريانس كنندميی در متغیر فساد مالي در میان كاركنان بخش دولتي ايران را تبیین پذيردرصد از تغییر 55/67عوامل در مجموع 

( بر اين پايه استوار است كه صاحبان قدرت در 1990، كنترل )رابینز -و گسترش فساد مالي در میان كاركنان دارد. نظريه قدرت گیریشکلای در هكنندعیینت

 یگیرمتصمیكه  كنندمينمود اما در ظاهر خود را پشت اثربخشي سازماني پنهان و وا، كه حفظ كنترل آنان را تسهیل كند كنندميرا اتخاذ هايي سازمان تصمیم

نجم های دوم تا پمديران خواهد بود. عاملغیر ه فساد در میان مديران وكنندتسهیل، چنین رفتاری درواقعاقتضائات محیطي است.  برمبتنيعقاليي و  كامالًآنان 

توسعه پايدار در تمامي دنیا مورد توجه قرار گرفته است.  ی حاكمیت مطلوب برای تسهیل مسیرهامدلمبیّن حاكمیت ضعیف در كشور هستند. امروزه طراحي 

 تأكیداد شفافیت و كنترل فس، پاسخگويي، كیفیت مقررات، دولت اثربخشي، حاكمیت قانون، جوييمشاركتچون يي هاويژگيمدل حاكمیت خوب بر ، مثال عنوانبه

ه نظر از نقط، تن پديده فساد در تمامي اشکال آن بسیار راهگشا باشد. بايد توجه داشتساخ كنريشهدر  دتوانميی حاكمیتي هامدلچنین سازی دارد كه پیاده

فساد مالي به حیات خود ادامه خواهد داد. ، يا عوامل متمركز شويم هاسازماناگر تنها روی اصالح مجموعه محدودی از ، ی برای مبارزه با فساد ماليگذارمشيخط

 گذار بر آن است.تأثیرتراز در تمامي ابعاد فساد مالي و عوامل مراهکار اساسي در حركت متوازن و ه
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 غردفساد اژدهايي كه همچنان مي 110
 الرنس كاكرافت

 مترجم: ف.م هاشمي
1389 

ادبيات و 

 هازبان
 چيستا توصيفي

 راهکارها

 ،های مختلف فساد و رابطه تنگاتنگ و ماهوی فساد نهادينه شدهن شکلها ارتباط میا. در اين برنامهآنهاستنگری جزئي، های اصالحي كنونيضعف برنامهمهمترين 

ه بايد . در اين برنامدهدميتوأمان هدف قرار  طوربهو كالن را  يافتهسازماننگر است كه فساد ای جامعبرنامه، . يك برنامه مؤثر مبارزه با فسادشودميناديده گرفته 

رايط انتشار ارزش واقعي منابع طبیعي و ش، طرفبي سالم و قوه قضائیهايجاد يك ، ني برجسته شود. انجام اصالحات ارضيشود و نقش نهادهای مد تأكیدبر شفافیت 

های مالي و تالش ها و بنگاهنظارت مؤثر و دقیق بر بانك، های خصوصيحسابرسي دقیق از عملکرد بنگاه، برداری از اين منابعها برای بهرهمندرج در قرارداد

 باشد.از ديگر اجزای يك برنامه اصالحي موفق مي، ها از آن سوی درياهاهای به غارت رفته كشوربرای بازگرداندن سرمايه ناپذيرستگيخ

 گيرينتيجه

 مالي تأمینینه مشکالت حادی را در زم، در دوران پس از جنگ چندحزبي: حفظ قدرت. احیای سیستم كندميتنها يك هدف را دنبال ، فساد در مالیه سیاسي

اين ارقام تنها با محاسبات مالي خارج از حزب میسر است.  تأمینبسیار باالست.  چندحزبيانتخاب شدن در يك سیستم  هآورد. هزين وجودبهی سیاسي هافعالیت

زاب مالي اح تأمینغربي در سالیان اخیر معضل  هایدمکراسيی سودآور باشد. گذارسرمايهگیرد كه پس از انتخابات برای اين حمايت نیز با اين هدف صورت مي

 بوده است.  آمیزموفقیتاند كه تا حدودی ای را در اين زمینه به تصويب رساندهگیرانهسیاسي را جدی گرفته و قوانین سخت

وجوهي را ، كنند مجاني عرضه طوربهيد طبق قانون با هادولتفقرا مجبورند برای دسترسي به خدماتي كه ، های غربي جهاندمکراسيهای فاسد و هم در هم در رژيم

 از آنجايي كه بقای بخشي از مردم اين، تبعیض در دسترسي به منابع موجب شیوع فساد در مقیاس خرد شده است، توسعه جهان درحال. در بیشتر كشورهای كنندپرداخت 

 «كمیسیون»كالن تفاوت ماهوی دارد. دريافت  نیافتهسازمانرسد. اما رشوه خرد با رشوه مي نظربهشوار اين مشکل بسیار د كنيريشه، جوامع به تداوم دريافت رشوه بستگي دارد

ر اما مسئله اينجاست كه اگر اين الگو د، باشدپذير توجیهآنها  بقای هوسیل عنوانبهشايد در نظر نخست ، ماهری كه از حقوق اندک برخوردارندكاركنان ماهر و نیمه وسیلهبه

 .شودمينهادينه ، در آن صورت رشوه به منبع اليزال درآمد اضافي در آن جامعه تبديل خواهد شد. پس در بسیاری از موارد اين شکل از فساد، ای جا بیفتدجامعه

ن رابطه مطرح كرد كه برگزاری های خود افزود و ابتکارات مهمي را در ايدر دهه گذشته بر تالش، جامعه مدني كه در شناخت و طرح مشکل فساد پیشگام بود

از  2005ملل متحد در سال  ضدفسادو كنوانسیون  1997قانوني در سال غیر های( در مورد پرداختOECDی همکاری اقتصادی و توسعه )هاسازمانكنوانسیون 

، نندكمي تأكیداز سر راه توسعه و كاهش فقر در جهان  حذف موانع، تر كردن جهانشفاف، بازیي كه رهبران غرب بر ضرورت تسطیح زمیندرحالباشد. آن جمله مي

امه . ضامن موفقیت برنكندميمشکالت بزرگ دنیای امروز را دشوار  وفصلحلانديشمندان و متفکران دنیا برآنند كه شیوع فساد مانع تحقق اهداف فوق شده و 

شان ملیتيندهای چو كمپانيآنها  های غربي بايد بدانند كه ديگر عملکرددمکراسيآن است. مشاركت صادقانه كشورهای پیشرفته و ثروتمند دنیا در ، مبارزه با فساد

 ماند.در كسب سودهای آسان و بادآورده از چشم جهانیان مخفي نمي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

144 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

111 
بررسي عوامل مديريتي و سازماني مؤثر بر فساد اداري مالي 

 هاي اصفهان و زنجاني دولتي مراكز استانهاسازماندر 

 حسين عظيمي

 علي عطافر

 علي شائمي برزكي

 توصيفي مديريت 1389
انديشه مديريت 

 راهبردي

علل و 

 عوامل

/ رسمي/ شفافیتغیر یهاگروهه مؤثر بر فساد اداری مالي: نظام پرداخت/ بستر كنترل و نظارت/ ارتباطات/ جرائم و قوانین فساد/ كنندعوامل سازماني تعیین

ه مؤثر بر فساد اداری مالي: ضعف مديران در رهبری و هدايت/ ضعف كنندعوامل مديريتي تعیین قوانین و مقررات اداری و عوامل رواني. و پاسخگويي/رساني اطالع

 مديران در نظارت و كنترل/ ضعف مديران در بسیج منابع و امکانات.

 گيرينتيجه

ی هاازمانسريتي و سازماني مؤثر بر فساد اداری مالي و تعیین الگوی اثرگذاری اين عوامل در شناسايي عوامل مدي، آنچه در اين پژوهش بیشتر به آن توجه شده است

ی دولتي مراكز هاسازمانفساد اداری مالي در  ربطذینفر مشتمل بر مديران و كارشناسان  934دولتي شهرهای اصفهان و زنجان است. نمونه آماری اين تحقیق 

 برمبنایو مدل معادالت ساختاری  افزارنرماطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. در اين راستا نتايج حاصل از  آوریجمعو  های اصفهان و زنجان بودهاستان

، تر كنترل و نظارتبس، : نظام پرداختاندهكنندعامل تعیین 9اين ، عامل سازماني مؤثر بر فساد اداری مالي 14ی دولتي از بین هاسازماننشان داد كه در ، تحلیل مسیر

ن پنج ه از بیكنندقوانین و مقررات اداری و عوامل رواني و سه عامل تعیین، و پاسخگوييرساني اطالع، شفافیت، رسميغیر یهاگروه، جرائم و قوانین فساد، ارتباطات

ارت و كنترل و ضعف مديران در بسیج منابع و امکانات است. ضعف مديران در نظ، شامل ضعف مديران در رهبری و هدايت، عامل مديريتي مؤثر بر فساد اداری مالي

غلي های شتوزيع فرصت، برخوردار باشد و تبعیض در پرداخت حقوق بسزايياز اهمیت  هاسازمانبايد موضوع نظام پرداخت در ، كه در وهله اول دهدمياين نتايج نشان 

مستمر  ،از نظر فراهم كردن بستر كنترل و نظارت دقیق، ی دولتيهاسازماننحوه نظارت در ، رسد. همچنینتشويق و تنبیه به كمترين میزان ب، و ارتقای بین كاركنان

نهادهای مدني و رسانه( و متناسب نبودن شدت مجازات ، با توجه به فعال نبودن سیستم نظارت عمومي )مردم، هاضعف در اين زمینه زيرا، بايد بازبیني شود، و بهنگام

. موضوع مهم ديگر كندميزمینه عقاليي را برای ارتکاب فساد اداری مالي فراهم ، نبودن مجازات و قاطع نبودن در اجرای آن موقعبهائم انجام شده و متخلفان با جر

، اسبوجود قوانین بد و نامن، در قوانین های موجودپیچیدگي و ابهام، قوانین و مقررات اداری در بروز فساد اداری مالي است. تعدد قوانین تأثیر، درباره نتايج اين پژوهش

م زمینه الز، هافرآينداز آن  رجوعاربابی اجرای كار و آگاه نبودن هاروشها و فرآيندطوالني بودن ، سکوت يا ابهام قانون در تشخیص و اثبات برخي از مصاديق فساد

مند نبودن نظام اداری از فناوری اطالعات و اتوماسیون پیشرفته اداری و نامناسب بودن هبهر دلیلبه، برای بروز فساد اداری مالي را فراهم كرده است. اين موضوع

ضعف  رتأثی ز. البته نبايد ادهدميو كاركنان را به سمت ارتکاب فساد سوق  شودميسرعت و صحت( تشديد ، كامل بودن، از نظر شفافیت)رساني های اطالعپايگاه

 غافل بود.، ضعف در رهبری و هدايت و ضعف در نظارت و كنترل، ضعف در بسیج منابع و امکانات ويژهبه، يريتيمديران در انجام دادن وظايف مد

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

145 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 و تجارت مواد مخدر يافتهسازمان جرائم 112

 غالمحسين بياباني

فضل روغني لابوا

 گلپايگاني

 توصيفي علوم اجتماعي 1389
ي المللبينمطالعات 

 پليس

 گيرينتيجه

لذا به بیان نکات اين پژوهش در اين ، بحث اين گزارش مرتبط است هب يافتهسازمان جرائمين مقاله فقط بخش مربوط به ارتباط فساد و از محتوای ا»
 یهاازمانسی برخي از هافعالیتبنای گفت كه فساد اغلب سنگ توانميحتي ، است يافتهسازمان جرائمفساد يك جنبه مهم  «.محدوده خاص اكتفا شده است

 بهکارانتي را تسهیل كند. فساد تا حدی از المللبینقاچاق  ويژهبهی كالهبرداری هافعالیتهمه انواع  دتوانمياست. اثر كلي آن روی ادارات اجرايي  تبهکاری

كم به يا دست، بررسي قرار دهندرا مورد تحقیق و  تبهکارانی هافعالیتهمان كساني هستند كه بايد ، اندهچون مأموراني كه فاسد شد، كندمينیز حمايت 

مشکل  آنها سازد كه مقاومت در برابرميپذير را امکانهايي پیشنهاد رشوه، است تبهکاریوجوهي كه در دسترس سازمان  عالوهبه. كنند اين تحقیقات كمك

 . اعتقاد اينترپل بر اينكندميرا خطرناک آنها  داده و قدرت تبهکاریی هاسازمانانباشت ثروت است كه به ، يا فساد يافتهسازمان جرائماست. هدف اصلي 

اين اعتقاد نکته مهمي است و قابل ترديد  و فساد حمله به آن از جنبه مالي است. يافتهسازمان جرائمی مبارزه مؤثر با هاراهترين است كه يکي از مناسب

 يافتهانسازم جرائمی تروريست از هاگروهپديدار و برقرار شده است. برای مثال بعضي فساد و تروريسم ، يافتهسازمان جرائمپیوندی بین ، عالوهبهنیست. 

 .اندهی خود استفاده كردهافعالیتمالي  تأمینبرای 
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 بررسي آثار فساد اداري بر سرمايه اجتماعي 113
 احمد شعباني

 محمد سليماني
 مهندسي فرهنگي توصيفي علوم اجتماعي 1389

 گيرينتيجه

اری ی ادهاسازمانای بر اين اعتقادند كه وجود فساد در عده، شوندميهای مختلف در مورد رابطه سرمايه اجتماعي و فساد به دو دسته كلي تقسیم انديشه

ه را در سطح جامعه ب يافتهتعمیمايه اجتماعي بوده و اعتماد ای معتقدند كه فساد از بین برنده سرمو در مقابل عده شودميموجب تقويت سرمايه اجتماعي 

 هروابط ايجاد شده را نه اعتماد ك مواردیو در  كنندميفساد اشاره  برمبتنيهای روابط دسته اول به محدوديت نظربهرساند. اين دسته در پاسخ حداقل مي

 يكارآيبايد برای كاهش فساد بر آن تمركز كرد افزايش معه دارد. بنابراين آنچه كه ميمخربي بر جا آثارشمرند كه ميطرفه بريك رابطه بازدارنده دو

ي فساد ناش، جمع بزرگي از انديشمندان اين حیطه نظربهاست. بايد توجه داشت كه  كارآييو نهادهای مرتبط با مردم برای ايجاد حس امنیت و  هاسازمان

 «رينقابل اعتماد بودن ساي»وجود حس ، يعبارتبهناكارآ بودن سیستم است. از طرف ديگر سرمايه اجتماعي نیز  عدالتي وبي برمبنياز وجود يك حس رواني 
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ها از فساد ي اين نهادعبارتبهها باشد و ی موجود در راستای اهداف اين نهادهاسازمانها و آيد كه كاركردهای نهادمي وجودبهاست. اين حس اعتماد زماني 

در اين صورت امکان اعتماد فرد به سايرين بهبود يافته و زمینه مشاركت و همکاری اجتماعي در جامعه ، اگر نهادهای اجرايي از فساد دور باشند دور باشند.

 . يابدميافزايش 
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114 
گيري فساد مالي در ايران با استفاده از منطق اندازه

 اقتصادي(فازي )رويکرد 

 حسين صادقي

 عباس عصاري

 وحيد شقاقي شهري

 پژوهشنامه اقتصادي توصيفي اقتصاد 1389

 گيرينتيجه

تحقیق  . در اينكندميالگوريتم جديدی برای سنجش فساد در ايران معرفي ، روابط اقتصادیسازی ضمن بیان چگونگي مدل، اين مقاله با استفاده از منطق فازی

 هيه فازی و تعريف دو متغیر سببي حجم اقتصاد زيرزمیني )درصدی تولید ناخالص داخلي( و شاخص سطح رفاه )سطح واقعي دستمزدها( بنظر از گیریبهرهبا 

ی هاالسكه روند فازی فساد مالي در ايران طي  دهدميآمده نشان  دستبهپرداخته شده است. نتايج  1386-1345فساد مالي در ايران طي دوره زماني  گیریاندازه

رسیده  33/0به شاخص عددی  1353كاهش يافته و در مقطع  1353 - 1348ولي در دوره ، بیشترين مقدار را داشته 7/0با شاخص عددی حدود  1348 - 1345

مي و در دوران جنگ تحمیلي افزايش يافته است. بعد از انقالب اسال 6/0به عدد  1357خود گرفته و در مقطع دوباره روند صعودی به 1357 - 1353است. در دوره 

رسیده است. سپس در دو  57/0به  1371خود گرفته و در سال ص روند افزايشي بهشاخ، نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلي 5/0تا  3/0شاخص عددی بین 

 دهدميند افزايشي شاخص فازی فساد مالي را نشان ار رودنیز نمو 1379تا مقطع  1373كاهش يافته است. از سال  28/0و  35/0به  ترتیببه 1373و  1372مقطع 

 تا اينکه از اين سال به بعد فساد روند كاهشي داشته است.
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115 
 هاي فراروي اجراي كنوانسيون ملل متحدچالش

 براي مبارزه با فساد در كشور 
 راهبرد توصيفي علوم سياسي 1389 حسين نواده توپچي

دانند: الف( كمبود اطالعات: فقدان شفافیت دولتي/ فقدان قانون مربوط به آزادی اطالعات/ فقدان ان شرايط زير را برای رشد فساد مساعد ميصاحبنظربرخي از علل و 
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برای سنجیدن فساد/ افراد ايمن از مالیات كه برای ی همگاني/ ناديده گرفتن آزادی بیان و مطبوعات/ فقدان شاخص هارسانهها در گزارش مربوط به بازرسي عوامل

 دمکراسيامکان كنترل دولت: فقدان  عدم . ب(كنندميو اطالعات مربوط به مالیات و عوارض خارجیان را پنهان  كنندميمالیات وضع  هاشركتهموطنان خود و 

نسبت به مسائل سیاسي مخصوصاً در دهندگان رأی آگاهينا ارت بر كاركرد دولت/برای نظ نهادمردمی هاسازمانناكارآمد/ فقدان جامعه مدني و  دمکراسييا 

وه قهای كند برای اصالحات/ ضعف در حکومت قانون/ ضعف در تخصص و حرفه حقوقي/ ضعف در استقالل انتخابات ملي و سراسری/ خدمات مدني ضعیف و گام

ها: زهها و انگی. ج( فرصتدهندميو مقايسه ديگراني كه همان كار را انجام  هاروشیار برای ارزيابي / فقدان معدهندهی هشدارهاگروه/ فقدان حمايت از قضايي

 هایها با كامپیوتر مركزی يا بخش خاصي كنترل و مديريت شود/ برداشتآنکه پرداخت جایبه، كنندميعادی پول نقد را اداره  طوربهاشخاص خاصي از مأموران 

ی عمومي و گذارسرمايه/ شوندميتوزيع متمركز  جایبههای عمومي برای پنهان كردن بسیار دشوار است/ صندوق، های بانکي نظارت شدهابقانوني از حسغیر

اری/ ني و تجسازی/ مقامات دولتي با درآمد كم/ نیاز به مجوز دولتي برای انجام امور بازرگای تحت مالکیت دولت و خصوصيهاداراييگستره بدون نظارت/ فروش 

ناشي از  های بادآورده/ پولدهدميهای فساد را كاهش كار طوالني در يك سمت/ مبارزات انتخاباتي و سیاسي پرهزينه/ تعامل و تماس مردم با مقامات فرصت

داب و با آ، محورباال/ ساختار اجتماعي فامیلط به ی بسته با منافع شخصي و مردان مسن از طبقه متوسهاگروهصادرات منابع فراوان طبیعي. د( شرايط اجتماعي: 

داری در جامعه/ كمبود سواد و دانش در ی/ احترام برای درستکاری و امانتاانواده صاحبان قدرت/ اقتصاد هديهفته شده مزايا و منافع غیرعادالنه برای خپذير رسوم

 .دهدميی قومي خاصي هاگروهای كه منافع را به در میان جمعیت/ وحدت قبیلهكشي میان مردم/ وجود غالب تبعیض و ضعیف

 راهکارها

سیاستگذاری: الف( برای تصويب و اجرايي شدن كنوانسیون مبارزه با فساد نیاز است . 1 مديريت و اجرای كنوانسیون مبارزه با فساد: درخصوص هاپیشنهاد

های نظام مورد عنايت ي را در قالب مصلحتالمللبینمسائل خاص جامعه ، می كلي نظام در اين خصوص تدوين شود. ب( مجمع تشخیص مصلحت نظاهاسیاست

برداری هرهمورد بگرايان در برابر واقع، مستمراً در ديپلماسي كشور المللبینمباني و هنجارهای حقوق ، يالمللبینهای ديپلماسي: برای مقابله با چالش. 2قرار دهد.

های سازی: برای مقابله با چالشفرهنگ. 4 مستمر مورد پايش و ارزيابي قرار گیرد. طوربه المللبینالت محیط ملي و محیط پايش و ارزيابي: تحو. 3 قرار گیرد.

در ی پذيرپاسخگويي: مسئولیت. 5 ای به تبیین آثار فساد از ابعاد اقتصادی همت گمارند.تربیتي و رسانه، محیط ملي در حوزه فرهنگي نیاز است نهادهای آموزشي

 ای قرار گیرد.تربیتي و رسانه، برابر افکار عمومي مورد احترام نهادهای آموزشي

 گيرينتيجه

حقوقي و اجتماعي مركز تحقیقات ، سیاسي، نفره از كارشناسان اقتصادی 62آماری  هدر اين تحقیق برای سنجش فرضیات از پرسشنامه استفاده شده كه در جامع

ش هديه در پذير دادن و. 1 فرضیات تحقیق توسط كارشناسان تأيید شده است : درخصوصنظام توزيع شده است. موارد ذيل استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت 

های ناشي از اجرای تفسیر مطلق از حاكمیت محدوديت. 2.كندميپذير وجود برخي از موارد فساد را توجیه، فرهنگ ملي و تسرّی آن به سطوح مديريت كشور

ی هاراهبرای دستیابي به خواسته خود  هادستگاهمراجعان ادارات و  شودميگیر و كنترل باعث كثرت قوانین و مراكز تصمیم. 3 .پذيردميا در كشور را نهكنوانسیون
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ي از سازوكار كنوانسیون مبارزه المللنبیی هاقدرت استفادهسوء. 5 .رودمي شماربهي المللبینفساد تهديدی علیه امنیت ملي و . 4 .كنندقانوني را انتخابغیر كوتاه

استفاده از سازوكار سازمان و معاهدات ، مالحظات راهبردی جمهوری اسالمي )رعايت منافع امنیت ملي. 6 .رودمي شماربهبا فساد چالش مهمي برای اجرای آن 

 كارساز است.، ی كنوانسیونهای فراروی اجرای كلي نظام برای فائق آمدن با چالشهاسیاستي( از طريق المللبین

 نیازمند توجه به مسائل فرهنگي و، قضايي و اجرايي، ضمن نیاز به اقدامات قانونگذاری، رويکرد جدی نسبت به اجرای كنوانسیون مبارزه با فساد در كشور

 و طبعاً مالحظات سیاسي و امنیتي كشور با اعمال حق شرط قابل رفع خواهد بود. باشداجتماعي نیز مي
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 دنده سازمان جناييفساد اداري، روغن چرخ 116

 غالمحسين بياباني

ابوالفضل روغني 

 گلپايگاني

 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1389

 گيرينتيجه

ه آن از جنبه مالي است. بنابراين موفقیت در مبارزه با فساد و و فساد حمله ب يافتهسازمان جرائمی مبارزه با هاراهترين به اعتقاد اينترپل يکي از مناسب

منفي فساد و حق آنان آثار در مورد آنها  نظارت بر دولت و افزايش آگاهي، هاجامعه از طريق فراهم كردن فرصتسازی ی جنايي مستلزم توانمندهاسازمان

ای كه فرهنگ فساد جنبه از كار مبارزه با فساد است. لذا در جامعهترين پرهزينه وترين ي تغییر عمومي مشکلازسويدر برخورداری از يك دولت است. 

قاومت اند با ديواری از مخودی خود برای اصالح امور كفايت نخواهد كرد. زيرا آنان كه در مسیر مبارزه با اين پديده قرار گرفتهیر قوانین بهفراگیر باشد تغی

ی هاسازمانديگر  ازسوی. «دهندميقانون تشکیل  نسنگ و مالت آن را خود مجريا»من و همکارش ادوارد میگل كه به قول ريمون فیس شوندميروبرو 

اند كه در هر شبکه وسیعي از اطالعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته، جنايي با اغوای سیاستمداران با پول و يا در صورت لزوم ايراد اتهامات ساختگي

 قابل استفاده است.لحظه و در هر كشوری 
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 مدلسازي اقتصادي كاربردي اقتصاد 1389 مجيد مداح تبيين اثر كيفيت نهادي بر فساد اقتصاد: رهيافت ليزرل 117

ر ب تصديگری جایبهموازی/ افزايش نقش حاكمیتي دولت  یهافعالیتاداری/ حذف  گیروپادستتقويت سرمايه انساني نظام اجرايي و قضايي/ كاهش مقررات  راهکارها
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و پايداری قوانین و مقررات/ برابری و مساوات همگان در برابر سازی ها با شرايط اقتصادی و اجتماعي/ شفافی اقتصادی/ تناسب قانونگذاری در كشورهافعالیت

 د قانون.مردم جهت نظارت همگاني بر عملکر برمبتنيقانون/ استقرار نهادهای 

 گيرينتيجه

یان باشد. اين مقاله رابطه مكیفیت اجرای مقررات و حاكمیت قانون در جامعه مي، دولت كارآييكیفیت نهادهای اقتصادی مانند: ، يکي از عوامل مؤثر بر میزان فساد

، 2000ی هادادهايران با استفاده از  ازجملهكشور  45در سطح فساد اقتصادی و اين دو متغیر پنهان را با استفاده از يك مدل ارتباطات خطي ساختاری )لیزرل( 

كیفیت اجرای ، دولت كارآييمیان كیفیت نهادی كه شامل  دهندمينشان  هامدلنتايج حاصل از تخمین  مورد بررسي و تحلیل قرار داده است. 2006 و 2005

ی كه اگر كیفیت نهادی يك واحد در سطح باالتری قرار نحوبهرابطه منفي وجود دارد.  هابا فساد اقتصادی در سطح كشور شودميمقررات و سطح حاكمیت قانون 

و تشريفات  گیروپادستحذف مقررات ، دولت شامل: افزايش كیفیت عرضه خدمات عمومي به مردم كارآيي. يابدميواحد كاهش  27/0اندازه فساد اقتصادی ، ردیگ

ی نهادی مانند كیفیت اجرای مقررات و حاكمیت قانون در هاشاخصكه باالترين درجه اهمیت را نسبت به ديگر  ی بخش عموميهاسیاستاداری و اجرای درست 

سازد. ايران نمايان مي ازجملهدولت را در كشورهای نمونه  كارآييی مناسب جهت افزايش سیاستگذارها داراست. اين مسئله لزوم معرفي سطح كیفیت نهادی كشور

ی نحوهبها وجود دارد. تولید ناخالص ملي و سرانه در میان كشور، یگذارسرمايهرابطه معکوس میان اندازه فساد و سطح  دهدميه همچنین نشان نتايج تجربي مقال

مستقیم كیفیت غیر ثر. در اين ارتباط محاسبه ادهدميواحد افزايش  13/1ايران را  ازجملهتولید كشورهای مورد بررسي ، كه كاهش اندازه فساد به میزان يك واحد

. همچنین بهبود كیفیت يابدميواحد افزايش  29/0ها تولید كشور، ازه يك واحداندهها بیانگر آن است كه با بهبود كیفیت نهادی بنهادی بر عملکرد اقتصادی كشور

 اثر مثبت داشته است. 29/0ها با ضريب نهادی بر تولید واقعي كشور
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 توصيفي علوم سياسي 1389 حسين جدي هاي مبارزه با آنهاي فساد اداري و شيوهريشه 118
 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

علل و 

 عوامل

تماعي در جامعه/ ی انساني )كنترل دروني(/ كاهش سطح وجدان كاری و انضباط اجهاارزشفرهنگي: ضعف باورهای اخالقي و  -عوامل اجتماعي، عوامل فساد اداری

چیرگي روابط بر ضوابط/ ضعف فرهنگ سازماني در میان مديران و كارمندان/ وجود آنها/  ی دستیابي بههاراهو  هاارزشباال گرفتن فردگرايي/ ناهماهنگي میان 

عوامل اقتصادی: ، ی اداری(هادستگاهی در / گسترش و استمرار فساد/ ضعف كنترل اجتماعي )حساسیت همگاني به فساد و كجروسازمانيدرونفرهنگ وفاداری 

ولیدی و های تكاربهثباتي اوضاع اقتصادی/ تنگدستي و شکاف طبقاتي/ اندازه آزادی كارمندان برای پرداختن بي پايین بودن دستمزد در برابر تورم و گراني و

های بندیدر سطح مديران و كارمندان/ جناح های گستردهو دگرگوني هادولتجا شدن بعوامل سیاسي: جاسازی، بازرگاني در بخش خصوصي/ اقتصاد رانتیر/ خصوصي
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ها/ نبود اراده سیاسي برای مبارزه با فساد اداری/ سفیديقهها/ فساد انديشيهای سیاسي/ مصلحتو نبود آزادی هاسیاسي در نظام اداری/ وجود برخي محدوديت

ي و نبود ثباتبي مديريتي: وجود نظام بوروكراتیك عريض و طويل و در نتیجه طوالني و پیچیده شدن روند كارها/، اریساخت، عوامل اداری، فساد مديران بلند پايه

 و نیازهای جامعه امروزی/ بیکاری پنهان يا وجود هاواقعیتی اداری با هادستگاهو  هاسازمانامنیت شغلي/ نبود سیستم تشويق و تنبیه/ استخدام نیروها/ ناهمخواني 

 نشدن بندیدستهاداری و  -مالي جرائمهای روشن و مشخص برای عوامل حقوقي: تبعیض در اجرای قوانین و كیفرها/ نبود تعريف، های كار خالي/ نظارتساعت

 و ابهام در قوانین. خألآنها/  ه يکديگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ دركنندوجود قوانین متعارض و نفيآنها/ 

 درست/ دگرگوني ساختاری/ وجود قوانن جامع و روشن.رساني سازی/ آزادی بیان و اطالعسازی/ خصوصيگفرهن راهکارها

 «.عمده هدف اين مقاله شناسايي علل و عوامل و ارائه راهکار بوده است» گيرينتيجه
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 توصيفي علوم سياسي 1389 عليرضا مقدسي داريكاربرد حکمراني شايسته در مبارزه با فساد ا 119
 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 گيرينتيجه

بار  دولتي كارآمد به، شهروندان اظهارنظرها و حق شفافیت كار، های برجسته حکمراني خوب است. حکمراني با ويژگي پاسخگويي كارگزارانكاهش فساد از نشانه

، دشوميمنصفانه اعمال  گونهبهحاكمیت قانون ، و قوانین و مقررات ساده و روشن استوار است ساالریبر شايسته، اركارآمد و درستک، خواهد آورد. دولت شفاف

، كندميی گروهي صدايي مستقل دارند كه پاسخگويي دولت را بیشتر هارسانهجامعه مدني و ، نفوذ نیستی ذیهاگروههای قانوني در دست سیاست و چارچوب

ها در كاهش فساد اثر مستقیم خواهد داشت. حکمراني در صورتي بهبود و همه اين شودميو امید به زندگي بیشتر  يابدميها و رشد افزايش یگذاريهسرما، درآمدها

یری شود. داری پیگدستگاه قضايي اصالح و اصالحات ا، مديريت مالي منضبط پا گیرد، ی اقتصادی بهبود يابدهاسیاست، خواهد يافت كه جامعه مدني تقويت شود

سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي پايین ، يابدمينرخ رشد درآمد كاهش ، های فساد را كاهش دهد يا از میان ببرد. در حکمراني بدزمینه دتوانميعوامل ياد شده 

ی وربهرهی اقتصادی و نهادی در كار خواهد بود كه هاسیاستز زا اای اختاللمجموعه، با حکمراني بد هادولترسد. در آيد و منابع طبیعي زودتر به پايان ميمي

 .كندميند فقر را كُ كنيريشهرشد اقتصادی و ، عوامل تولید
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120 
ناخالص ملي  اندازپسفساد اداري بر نرخ  تأثير

 ي تابلويي(هاداده)رهيافت  MENA هكشورهاي منطق

 پورحسين اصغر

 بهزاد سلماني

 مجيد فشاري

 نيعلي دهقا

 كاربردي اقتصاد 1390
تحقيقات مدلسازي 

 اقتصادي

 گيرينتيجه

 اندازسپشاخص ادراک فساد )متغیر جايگزين فساد اداری( بر نرخ  تأثیری تابلويي پويا )روش آرالنو و باند( درباره هادادهگیری از رهیافت در اين مطالعه با بهره

در مدل » شودميبحث  2009الي  2003ی هاسالنفتي طي غیر فريقا به تفکیك دو گروه كشورهای نفتي وناخالص ملي در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آ
ه رابطه مبادله و وقف، تورم، فسادادراک  شاخص، ناخالص ملي و متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه اندازپسمتغیر وابسته نرخ ، استفاده شده در اين تحقیق

 اندازسپبر نرخ  معنادار ی مثبت وتأثیرحاصل از برآورد مدل رگرسیون داللت بر اين دارد كه شاخص ادراک فساد )كاهش فساد اداری( نتايج  «.متغیر وابسته است

با  عنادارم مستقیم و هي كه متغیرهای رابطه مبادله و درآمد سرانه رابطدرحال، داشته اندازپسبر نرخ  معنادار منفي و تأثیرمتغیر نرخ تورم ، بر اينملي دارد. افزون

درآمدهای صادراتي افزايش يافته كه در نتیجه آن درآمد ناخالص و ، ديگر با افزايش درآمد سرانه و بهبود رابطه مبادله عبارتبهناخالص ملي دارند.  اندازپسنرخ 

ه و شمال نفتي منطقه خاورمیانغیر یق برای دو گروه كشورهای نفتي ومدل تحق، بررسي استحکام نتايج برآورد منظوربه، . در ادامهيابدميملي افزايش  اندازپسنرخ 

 اندازسپهاست و كشش نرخ ناخالص ملي در هر دو گروه از كشور اندازپسفساد بر نرخ ادراک  مستقیم شاخص تأثیرآفريقا برآورد شده است. نتايج برآورد حاكي از 

ساد )كاهش فادراک  با افزايش شاخص، نفتي بیشتر است. به بیان ديگرغیر تي نسبت به كشورهایفساد در كشورهای نفادراک  ناخالص ملي نسبت به شاخص

 اندازپسش نرخ اين كش برعالوه. يابدمينفتي افزايش غیر ناخالص ملي به میزان بیشتری در مقايسه با كشورهای اندازپسنرخ ، كشورهای نفتي فساد اداری( در گروه

، نفتيیرغ ی كه با افزايش يك درصدی در درآمد سرانه كشورهایطوربه، نفتي نسبت به كشورهای نفتي بیشتر بودهغیر نه در كشورهاینسبت به متغیر درآمد سرا

درصد است. همچنین  78/3آمده برای كشورهای نفتي برابر با  دستبهي كه مقدار عددی كشش درحال، يابدميدرصد افزايش  45/4ملي به میزان  اندازپسنرخ 

 نفتي هستند.غیر های نفتي وردر هر دو گروه از كشو معنادارمنفي و مثبت  ترتیببهگذاری تأثیرتغیرهای نررخ تورم و رابطه مبادله دارای م

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

121 
در  گذارمشکل دوره، فساد سيستماتيک و فراگير

 روسيه

 احمد رشيدي

 اكبر جعفريعلي
 توصيفي سياسيعلوم  1390

مطالعات اوراسياي 

 مركزي
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علل و 

 عوامل

های روشن بین بخش عمومي و خصوصي/ ضعف نهادهای رسمي/ قوانین و مقررات ناكارآمد/ سطح پايین رقابت مرزبندی نبود علل و عوامل شیوع فساد در روسیه:

 اقتصادی/ نهايت ضعف جامعه مدني.

 راهکارها
ی مقابله با فساد/ تقويت و توسعه بخش هاسیاستهای الزم برای مشاركت جامعه در اجرای جامعه مدني/ فراهم كردن زمینهی هاسازمانتقويت و حمايت از 

 ی مراقبت اجتماعي.هاطرحخصوصي/ اجرای 

 گيرينتيجه

ی هاسازماننقش و جايگاه جامعه مدني است. زيرا  ی مبارزه با فساد در روسیه از آن غفلت شده است توجه بههاسیاستطراحي و اجرای  فرآيندنکته مهمي كه در 

ی هایاستستوجه به بخش خصوصي با هدف پیشبرد پايدار ، گونهثباتي هستند. بدينبي جامعه مدني اهرم بسیار قدرتمندی برای ايجاد تغییرات پايدار و از بین بردن

به تقويت جامعه مدني و فراهم كردن امکان مشاركت آن در امور  ضدفسادی هاستسیاامری ضروری است. بر اين اساس روسیه بايد با هدف موفقیت  ضدفساد

تمايز مرزهای بخش عمومي و بخش خصوصي  عدم به اين مهم پرداخته شده است كه چگونه، نگاهي به ماهیت فساد در روسیهعمومي اقدام كند. در اين مقاله با نیم

 داشته است. ضدفسادی هاسیاستناكامي  ويژهبهدی و سیاسي روسیه و توسعه اقتصا فرآيندای در هكنندتعیین تأثیر

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

122 
هاي هاي فساد اقتصادي در مناقصهشناسايي زمينه

 دولتي

 محمد خضري

 مقدمفرهاد تربتي

 محمدرضا نظري

 اقتصاد تطبيقي توصيفي اقتصاد 1390

علل و 

 عوامل

تار ها/ اقتدار بوروكراتیك/ ساخبرگزاری مناقصه فرآيندهای دولتي: ضعف سازوكارهای نظارتي/ سیاسي بودن فساد اقتصادی در مناقصه ساززمینهامل عومهمترين 

 ها.جويانه مناقصهرانت

 گيرينتيجه

های فساد اقتصادی در اين بخش است. برای رسیدن به يي زمینههای دولتي و در نتیجه شناساهدف از اين مقاله آشنايي با چرايي و چگونگي فسادپذيری مناقصه

سیاسي  ،های دولتيمناقصه جويانهرانتهای عمومي )مشتمل بر چهار عامل ساختار های اصلي فساد در مناقصهزمینه، با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق، اين هدف

و  های انجام شده با كارشناسانضعف سازوكارهای نظارتي( شناسايي شده است. سپس با بررسي مصاحبه اقتدار بوروكراتیك و، هابرگزاری مناقصه فرآيندبودن 

از اين عوامل اصلي شناسايي و در ادامه برای آزمون هريك  دهندههای فرعي شکلمؤلفه، های دولتيخبرگان بخش خصوصي و عمومي فعال در زمینه مناقصه

شده است. نتايج نشان  آوریجمعهای دولتي نفر از خبرگان درباره مناقصه 50نظر ، ا در پرسشنامه گنجانده شده و طي دو مرحلههاين متغیر، درستي اين موارد
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اد فسهای زمینه بندیرتبههای دولتي است. برای شناسايي درجه اهمیت و های بروز فساد اقتصادی در مناقصهزمینه ءهای شناسايي شده جزهمه مؤلفه دهدمي

همترين م، های عموميچندمعیاره استفاده شده و نتايج حاكي از آن است كه از نظر خبرگان درگیر در مناقصه یگیرتصمیماز روش ، های دولتياقتصادی در مناقصه

ار اقتد، هابرگزاری مناقصه فرآينددن های مربوط به ضعف سازوكارهای نظارتي است. سیاسي بوزمینه، های دولتيفساد اقتصادی در مناقصه ساززمینهعامل 

در نهايت سبب كاهش قیمت نسبي فساد و در ، گیرند. اين عوامل هماهنگ با يکديگرهای بعدی قرار ميها نیز در رتبهمناقصه جويانهرانتبوروكراتیك و ساختار 

 دمع فساد اقتصادی مربوط به ساززمینهعوامل فرعي مهمترين ، نظر خبرگان كه از دهدمي. همچنین نتايج نشان شوندميهای عمومي نتیجه وقوع آن در مناقصه

های سیاسي در برخورد با مسئوالن متخلف و نیز برخورد نکردن قاطع با مديران متخلف است. انديشيمصلحت، هابرگزاری مناقصه فرآيندمستقل در رساني اطالع

ولي بودن افراد مت نفعذیبازرگاني و  -انجام نشدن ارزيابي فني موقعبهكامل و ، انجام نشدن ارزيابي مالي موقعهبعوامل نیز عبارتند از: كامل و ترين اهمیتكم

 های دولتي در منافع آن.برگزاری مناقصه
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123 

منظور كشف فساد اداري در كارگيري هوش تجاري بهبه

 قتصادي راستاي تحقق جهاد ا

 )با تأكيد بر نقش نيروي انتظامي(

 ايمان رضايي

 خليل نثاري

 آباديمرتضي حسن

 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1390

 گيرينتيجه

 در قالب يك های فساد اداری و سازماني از هوش تجاریتحلیل ريشه منظوربهپردازد. در اين تحقیق های فساد اداری و سازماني مياين تحقیق به بررسي ريشه

اطالعاتي از عوامل منجر به فساد در يك ، كندميای كه بین محیط و سازمان برقرار الگوی پردازشگر اطالعات استفاده شده است. هوش تجاری با توجه به رابطه

ده به طرزی كارآمد از عه تواندميهیچ رويکرد واحدی نكه برای مبارزه و كنترل فساد اداری  دهدمي. نتايج الگو نشان كندمي بندیطبقهاداره يا سازمان را مرتب و 

و اجتماعي  قوی سیاسي ایاراده وجودبهبلکه تركیبي از رويکردهای بازدارنده و ترمیمي آشکارا مورد نیاز است و موفقیت هرگونه ابتکار حقوقي منوط ، مشکل برآيد

اند و برای هر مورد اقداماتي ذكر در اين مقاله به دو دسته بازدارنده و ترمیمي تقسیم شده ارويکردهای مبارزه با فساد بايد گفت كه رويکرده درخصوص»است. 
شامل:  های رويکرد بازدارندههای حقوقي مقابله با فساد است. مؤلفهپیشگیری بوده و رويکرد ترمیمي شامل چارچوب دنبالبهرويکرد بازدارنده بیشتر ، شده است
های رويکرد ترمیمي شامل: تحقیق نظام شفاف مديريت مالي و مؤلفه، هارسانهنقش پیشگیری ، مجموعه مقررات رفتاری، اعالم دارايي، يقواعد مديريت، تعهد ملي
 «.محورساالر و خدمتی اداری شايستههادستگاه، مربوط به فساد مالي جرائمو پیگرد 
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 تحقيقات حقوقي توصيفي حقوق 1390 حسن ناعمه ي ايرانشفافيت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهاي ادار 124

 گيرينتيجه

ن دولتي و همچنیغیر كاال و خدمات از بخش تأمینرعايت اصل شفافیت در قوانین مرتبط به تهیه و ، ی جلوگیری از فساد در انعقاد قراردادهای اداریهاراهيکي از 

ا فساد در نظام حقوقي موجود است. منظور از ايجاد شفافیت در قراردادهای اداری اين است كه اطالعات های حقوقي و اخالقي مبارزه بتقويت و توسعه چارچوب

شفاف بیان شود و مقامات مسئول  صورتبهی عمومي مرتبط به آن در قوانین و هاهزينهمنابع مالي قرارداد و ، نحوه انتخاب پیمانکار، مربوط به روش انجام مناقصه

 هفتن اصل حاكمیت قانون و اصل رقابت نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمايند. با اينکه در نظام حقوقي ايران برای ايجاد شفافیت در پروسنیز با در نظر گر

 ،مدل مناقصات آنسیترالقانون محاسبات عمومي تغییر يافته و قانون برگزاری مناقصات با الگوبرداری از  (79)ماده  ازجملهبرخي از قوانین ايران ، قراردادهای اداری

اركنان به قوانین منع مداخله ك توانميقوانین مبارزه با فساد به موازات آن تغییر نیافته است كه  ازجملهاما قوانین مرتبط ، به تصويب رسیده است 1382در سال 

و  شودمياز عمر تصويب آنان بیش از چهل سال سپری كه  كرداشاره  1348و قانون تباني در معامالت دولتي مصوب  1337دولت در معامالت دولتي مصوب 

سازد. برای جلوگیری از فساد مالي در قراردادهای اداری آن تشتت و تعدد قوانین در برخي از موارد مبارزه با فساد در معامالت دولتي را با مشکل مواجه مي برعالوه

های آن چارچوب برعالوهو قانون جامع فساد با در نظر گرفتن شرايط موجود تهیه و تدوين شود و كاال و مبارزه با فساد اصالح  تأمینالزم است قوانین تهیه و 

 نظر قرار گیرد.رعايت فرهنگ و سنت جامعه نیز مد اخالقي با
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 نهادهاي قانوني و فساد حسابداري انرون 125

حسين علوي سيد

 طبري

 اصل فرزانه يوسفي

 زاده الريجانياعظم ولي

 توصيفي حسابداري 1390
دانش و پژوهش 

 حسابداري

 گيرينتيجه

، نهگزارشگری مالي است. گزارشگری مالي متقلبا فرآيندان و اعتباردهندگان( به گذارسرمايهو اثربخش بازار سرمايه مستلزم اعتماد فعاالن بازار )شامل  آعملکرد كار

های های متقلبانه كه بیش از يك دهه است كه توجه حسابداران و حسابرسان را در محیطماد است. يکي از مهمترين گزارشگریتهديد جدی برای اين اعت

در اين مقاله رويدادهای حسابداری متقلبانه شركت انرون و داليل »توسط شركت انرون انجام شده است. ، است كردهخود جلب ای و قانوني بهحرفه، دانشگاهي
 «.بررسي شده استآنها  ادرخد
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افشای  ،استقالل حسابرسان، كرد مناسب بازار سرمايه مستلزم توجه به مسائلي مانند راهبری شركتيكار بههای دهه اخیر نشان داد كه دستیابي رسوايي

يك  عنوانبه دتوانمييك از عوامل فوق است. هر ساختارهای شركتي پیچیده و نقش تحلیلگران اطالعات، شفافیت جريان اطالعات، های مالياثربخش در صورت

از  ریگیبهره، ساختارهای نظارتي ياد شده كارآيي منظوربهداشت كه  خاطربهساخت نظارتي اساسي از سالمت جريان اطالعات و سرمايه اطمینان دهد. اما بايد زير

 نتايج تحقیقات تجربي مؤثر خواهد بود.
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 گمرک از منظر فساد و تخلفات اداريشناسي آسيب 126

محمدجعفر 

  جهرميقنبري

 ناهيد چلوپزي

 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1390

علل و 

 عوامل

امنیت شغلي برای  عدم ها/در مديريت تثبا عدم ی نظام اداری/هافعالیتو پاسخگويي در  شفافیت عدم عوامل سازماني:، عوامل مؤثر بر ايجاد فساد در نظام اداری

/ های فني و شغلي كاركنانها/ پايین بودن مهارتدر عزل و نصب ساالرینظام شايسته عدم تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری/، پیچیدگي، كاركنان/ نارسايي

فرهنگي  عوامل، ی اداری/ ضعف سازوكارهای نظارتي/ ضعف دانش و تخصص مديرانهافعالیت ی انگیزشي و تشويق و تنبیه در ادارات/ انحصار درهانظامباندبازی/ فقدان 

پايین اخالقیات در  و اجتماعي: ضعف وجدان كاری و انضباط اجتماعي/ ناآگاهي مردم از قوانین و مقررات اداری/ ساختاری كه مسئوالن دولت را برتر شمارد/ سطح

های سیاسي/ میزان ثبات سیاسي/ نحوه تقسیم قدرت سیاسي/ نبود عوامل سیاسي: میزان آزادی، گراييای/ رواج مادیبیلهق جامعه/ قوی بودن پیوندهای فامیلي و

 أمینتام عوامل اقتصادی: درآمد ناكافي كاركنان/ توزيع ناعادالنه درآمدها/ ناكارآمدی نظ، مستقلرساني های اطالعپايگاه عدم ی فشار/هاگروهاستقالل قضايي/ وجود 

 / پايین بودن درآمد كاركنان بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي.كنندميطبیعي بین عرضه و تقاضا شکاف ايجاد غیر طوربهكه يي هاسیاستاجتماعي/ 

 پيامدها

هدايت مناسب استعدادهای  عدم ثیت فرد/شدن اعتبار و حیدار ههای روحي و رواني/ خدششدن امنیت شغلي/ بروز ناهنجاریدار هپیامدهای فردی فساد اداری: خدش

ي پیامدهای سازمان، های اجتماعي آنفردی/ پايین آمدن انگیزه كاری در كاركنان/ افزايش هزينه زندگي برای مردم/ تضعیف اعتماد عمومي جامعه و تحلیل سرمايه

ر د ساالریضوابط و اصول شايسته رعايت عدم های ارتکاب فساد/ش فرصتی منفي در سازمان/ افزايهاارزششدن فضايل اخالقي و ايجاد  رنگكمفساد اداری: 

ی هازينههرشد و توسعه اقتصادی: افزايش  فرآيندبر  تأثیر، شدن حیثیت اجتماعي سازماندار همند/ خدشمند و ضابطهگیری بوروكراسي قاعدهشکل عدم ها/استخدام

 های سودجوييآمدن فرصت وجودبههای اقتصادی/ ايجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ماندگيعقبرمنطقي برای اقتصادی/ افزايش درآمدهای نامشروع/ توجیه غی

 اسي.ی سیهاگروهقانوني غیر ثباتي سیاسي/ نهادينه شدن نفوذبي بر فرهنگ و اعتماد عمومي/ كمك به تأثیرساير پیامدها: ، برای دالالن/ كاهش درآمد دولت
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 گيرينتيجه

ه محور است ك «ديدگاه زندان تمام ديد»ها يکي از اين راهکار، اندههای مختلفي را برای مقابله با فساد ارائه كردشمندان و صاحبنظران مديريت دولتي ديدگاهاندي

هیت و ما دلیلبههای امور گمركي جنبه زباشد. بسیاری امديريت مي وسیلهبهكلید اصلي در كنترل فساد  عنوانبهاز فناوری اطالعات  گیریبهرهاساسي آن 

قوانین و ازی سنیازمند شفاف، بنابراين برای مقابله جدی با اين پديده، استپذير پیچیدگي ناشي از قوانین و مقررات و اختیارات انحصاری در برابر فساد آسیب

كه اين است دستي و حضوری و...  صورتبهقبیل ارائه مجوز و مستندات  ف مراحل زائد اداری ازذح، های گمركيفرآيندسازی ساده، بموقعرساني اطالع، مقررات

 ناپذيری مبادله الکترونیکي اطالعات در گمركات خواسته يا ناخواسته اجتنابهاروشممکن بوده و استفاده از غیر از فناوری اطالعات و ارتباطات گیریبهرهامر بدون 

های ارسالي از طريق نبود تضمین كامل در قبال محموله. 1 عبارتند از:آنها  و مشکالتي وجود دارد كه مهمتريننمايد. در اجرای گمرک الکترونیکي موانع مي

ضعف مخابراتي برای استفاده از گمرک الکترونیکي در صادرات . 3، ی متعدد برای صدور كاالهاسازمانضرورت اخذ انواع گواهي و مجوز از . 2، سیستم الکترونیکي

ضعف فرهنگي . 6، هتبهکارانی و حمالت كاربهخرا، جاسوسي، مالحظات امنیتي. 5، مهارت تجار در استفاده از سیستم گمرک الکترونیکي عدم. 4، خدماتها و كاال

 برای استفاده از گمرک الکترونیکي. 
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 مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداري 

 هاي كنترل آن و ادراک شده و روش

 هاي ورزشي ايراندر سازمان

 محمود گودرزي

 محمد حسين قرباني

 حسين پورسلطاني

 حميدرضا صفري

 توصيفي بدنيتربيت 1390
مطالعات مديريت 

 ورزشي

 راهکارها
ن و مقررات/ ايجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری در با قوانی رجوعاربابی كنترل فساد اداری: آموزش كاركنان درباره فساد اداری/ آشنايي هاروش

ی كنترل مالي كارآمد/ تدوين هانظامزدايي از نظام اداری/ افزايش حقوق كاركنان سازمان/ برقراری سازی/ سیاستها/ خصوصيسازمان/ تشديد و افزايش مجازات

 قوانین و مقررات كارآمد/ جلوگیری از فساد استخدامي.

 گيريجهنتي
د ی فردی در وقوع و رشهاويژگيمقررات و قوانین و ، ی سازمانيهاويژگي، ی فرهنگي جامعههاويژگي، نقش پنج متغیر وضعیت اقتصادی كاركنان، در اين پژوهش

از ابعاد آن بررسي شده است.  هريك ی ورزشي و نیز میزان فساد ادراک شده وهاسازمانی كنترل كاهش فساد اداری در هاروشفساد اداری و همچنین نقش 

اطالعات از طريق پرسشنامه  آوریجمعهای ورزشي و ورزشکاران نخبه بوده و فدراسیون، بدنيتربیتنفر از كاركنان سازمان مركزی  521نمونه اين تحقیق شامل 
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در وقوع و رشد فساد اداری بیشترين نقش را دارد. همچنین  وضعیت اقتصادی كاركنان، دهندگانانجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد از ديدگاه پاسخ

ی سازماني در وقوع و رشد فساد اداری نقش دارند. در تبیین اين موضوع بايد گفت كه نبود مواردی از قبیل سازوكارهای كنترل مناسب هاويژگينتايج نشان داد 

ند سازمان توانميهستند كه يي هاويژگياز ، رسميغیر یهاشبکهكنان و همچنین وجود امنیت شغلي برای كار، نظام پاداش كارآمد، ی ورزشيهاسازماندر 

ی هاويژگينبودن نقش  معنادار های اين تحقیقی ورزشي را در معرض فساد اداری قرار دهند. از ديگر يافتههاسازمانهای ورزشي و ساير فدراسیون، بدنيتربیت

كمیت و كیفیت قوانین و ، ی ورزشي است. همچنین طبق نتايجهاسازمانی فرهنگي در وقوع و رشد فساد اداری در هايژگيوبودن نقش  معنادار فردی كاركنان و

باال بودن كمیت و پیچیدگي قوانین و مقررات سازمان و همچنین ناآشنا بودن ، عاملي فسادزا شناخته شده است. عواملي مانند ضعف كیفي عنوانبهمقررات نیز 

 باشند.ی ورزشي از عوامل مهم افزايش احتمال فساد اداری در سازمان ميهاسازمانها و وظايف كارمندان شرح شغل، با اين قوانین عرجوارباب

ه اينکه جی ورزشي ايران است. نکته قابل توهاسازماندر كاهش فساد اداری در ، گانه كنترلهای دهبودن نقش تمامي شیوه معنادار، از ديگر نتايج اين پژوهش

اولین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین ، ی كنترلهاروشيکي از  عنوانبه، ی ورزشيهاسازمانی كنترل نیز افزايش حقوق كاركنان هاروشاز بین 

های فساد ادراک از مؤلفههريك  میزاناين  برعالوه، میزاني قابل توجه است دهندگاناز ديدگاه پاسخ، ی ورزشي كشورهاسازمانمیزان فساد ادراک شده كل در 

 مالي و اداری( نیز نشان از وضعیتي نامطلوب دارد.، شده )فساد سیاسي
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 حکمراني خوب، فساد و رشد اقتصادي 

 )رويکردي اقتصادي به مقوله حکمراني خوب(

 عباس بشيري

 وحيد شقاقي شهري
 هاي بازرگانيبررسي توصيفي مديريت 1390

 گيرينتيجه

د مشتمل بر الگوی رش، در اين تحقیق تالش شده است به بررسي ارتباط بین رشد اقتصادی و حکمراني خوب با تمركز بر كنترل فساد پرداخته شود. در اين راستا

نرخ رشد تولید ناخالص ، در مدل استفاده شده در اين تحقیق»ت. متغیرهای اقتصادی كنترلي و نماگرهای شاخص حکمراني خوب معرفي و تخمین زده شده اس
ی ناخالص داخلي به تولید گذارسرمايههمچنین نسبت ، اندهمتغیر وابسته در مدل ظاهر شد عنوانبهی حکمراني خوب هاشاخصمتغیر وابسته و  عنوانبهداخلي 

اظ بر رشد در مدل لح گذارساير عوامل اثر عنوانبهجمعیت  سالیانهنرخ باسوادی و نرخ رشد  ،ی مستقیم خارجي )ورودی( به تولید مليگذارسرمايهنسبت ، ملي
آمده از برآورد  دستبهنتايج  «.اندهنمونه انتخاب شد عنوانبهبوده و كشورهای آسیای جنوب شرقي  2007الي  1996ی مورد استفاده برای دوره هاداده. اندهشد

و  هاسیاستكه اجرای  كرداذعان  توانميدارند و  تأكیدمستقیم بین اجزای شاخص حکمراني خوب با رشد اقتصادی كشورهای منطقه و  معنادار الگو بر ارتباط

بسته سیاستي تحقق حکمراني خوب و سازی مجموع بايد گفت پیادهشد. درها خواهد راهبردهای تحقق حکمراني خوب موجب افزايش رشد اقتصادی كشور
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نترل و قادر است با ك، ی اقتصادی و توسعه نهادهای مدني در قالب اين بستههاسیاستبهبود ، اداری و مديريتي، قضايي، اجرای اصالحات سیاسي بسترسازی برای

 . كندها را فراهم امنیت سیاسي و اقتصادی موجبات رشد و توسعه كشور تأمینو  وكاركسببهبود فضای ، رانت، مقابله با افزايش فساد

 

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان يفرد

 هايي از مکتب اسالمدرس توصيفي فلسفه و كالم 1390 زينب مزرعي فراهاني مبارزه حکومت علوي با فساد 129

 «.پردازدو سخنان حضرت علي )ع( در راستای مبارزه با فساد و اجرای عدالت مي اين مقاله به بررسي برخي از اقدامات» گيرينتيجه
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 مفهوم فساد اداري در نظام آموزش دولتي 130

 محمد آتشک

 محمد قهرماني

 محمود ابوالقاسمي

 مقصود فراستخواه

 توصيفي اخالق 1390
اخالق در علوم و 

 فناوري

 گيرينتيجه

های آموزشي دارد كه اين از فرصت مندیبهرهكیفیت آموزش و برابری در ، آموزشيهای دسترسي به نظام فساد اداری در بخش آموزش اثری قابل توجه بر مقوله

رفتار ، انتصاب، ارتقاء، استخدام، های ساخت مدارسدر حیطه توانميهای آن را بازی رخ دهد كه نمونهاخاذی و پارتي، تخلف، رشوه، در قالب اختالس دتوانميامر 

تخصیص وجوه ويژه و امتحانات و مدارک تحصیلي مشاهده كرد. برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در نظام آموزشي  ،آموزشيغیر و سلوک كادر آموزشي و

فزيش های اداری برای اتقويت توانمندی، شفاف در تصويب قوانین مرتبطهايي به ايجاد و حفظ سامانه، های فساد اداریاشکال و حوزه، هابايد ضمن شناسايي مؤلفه

 ان همت گماشت. نفعذیی و افزايش مشاركت پذيرسئولیتم
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131 
مبارزه با فساد اداري در ايران: اقدامات انجام شده و 

 چند راهکار پيشنهادي
 راهبرد توسعه توصيفي اقتصاد 1390 عليرضا داداشي

 گيرينتيجه

اين موضوع علل متعددی دارد كه نواقص مربوط به ، ايمفساد در نظام جمهوری اسالمي موفق نبودههنوز چندان كه شايد و بايد در راه مقابله با  دهندميآمار و ارقام نشان 

ائل ی نظارتي است و مسهادستگاهمربوط به بخش  هایايراد، ی نظارتي مختلف و ضمانت اجرايي قوانین مربوطههادستگاهتفکیك دقیق وظايف ، مراحل تدوين مقررات

و مسائل  یپذيرحس مسئولیت، وجدان كاری، ديگر اين ضعف در مبارزه بوده است. مسائل فرهنگي نظیر فقدان پايبندی به اصول اخالقيفرهنگي و سازماني هم داليل 

توجهي يب نترلي وكسازوكار مناسب برای كنترل و خود استقرار عدم سازماني وارتقای ها و منصفانه نبودن پرداخت، محوری در استخدامسازماني از قبیل كوتاهي در عدالت

اداری و غیره با ديد پیشگیرانه و سپس با نگاه مبارزه مورد اصالح ، . در مقابله با فساد الزم است در وهله اول قوانین و مقررات ماليهاسازمانمسئوالن دهي به اهمیت پاسخ

عمل  توانميسالمت نظام اداری از طرق زير ارتقای غ و پیگیری شود. سپس برای ابال، شفاف و ساده تدوين، های انجام امور به شکل جامعفرآيندو بازبیني قرار گرفته و 

ی و پاسخگويي/ تقويت و بهبود فرهنگ عمومي و نظارت پذيردر جهت افزايش مسئولیتسازی ی ديني و اخالقي/ فرهنگهاارزشفرهنگ سازماني و تقويت ارتقای كرد: 

 ،در ساختارسازی / شفافساالریمذهبي و سازماني/ استقرار شايسته، ارزشي، يك وظیفه اخالقي عنوانبه رجوعارباببه همگاني مردم/ ارزشي نمودن احترام و اهمیت 

محوری/ گسترش فعالیت بخش خصوصي با هدف جلوگیری از اتالف منابع/ خروج نظام پاداش و تنبیه/ عدالت اثربخشي/ التزام و اعتقاد به تناسب و دهيگزارشعملیات و 

، ترين گام/ مهمرجوعارباببا هدف كاهش هرچه بیشتر تماس كارمند و ، نظیر دولت الکترونیكرساني و استفاده از ابزار الکترونیکي خدمترساني ز ساختار سنتي خدماتا

 معیارهای علمي سنجش سالمت باشد.ها و بردارنده استانداردهای مرتبط كه درتید فن در رشتهها و اساتدوين الگوی سالمت اداری با مشاركت حقوقدان

ي ی اجرايي و نظارتهاسازمانی قانونگذار گرفته تا هادستگاهاز  هاسازمانها و باشد كه تمام اركان و نهاد آمیزموفقیت دتوانميو اقدامات زماني  هافعالیتاين 

 عامل انساني مؤثرترين و مهمترين نقش ترتیببدينساد عملیات مربوط به خود باشند. انجام سالم و به دور از ف دنبالبهتك افراد جامعه با اراده و عزمي جزم و تك

 عدالت و قانون.، نقش و جايگاه متعلق به اين سه عامل است: فرهنگمهمترين سالمت اداری دارد. نهايتاً ارتقای حفظ و ، را در مبارزه با فساد و كمك به ايجاد
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132 
مطالعه بين كشوري  اندازپسبررسي اثر فساد بر نرخ 

 2009تا  1996براي دوره 

 تيمور رحماني

 نژادحسين عباسي

 مهران محمدي

 كاربردي اقتصاد 1390
تحقيقات اقتصادي 

 يشهاندهرا

، اين تحقیق ها درلي است. شاخص مورد استفاده برای نشان دادن سطح فساد كشورداخ اندازپسملي و نرخ  اندازپسفساد بر نرخ  تأثیربررسي  دنبالبهاين تحقیق  گيرينتيجه
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 1996كشور و برای دوره  100ای متشکل از نمونه، داخلي اندازپس. در تخمین معادله نرخ شودميشاخص كنترل فساد است كه توسط بانك جهاني تهیه و منتشر 

روش ، كشور برای همان دوره مورد بررسي قرار گرفته است. روش تخمین در اين مطالعه 104ای متشکل از مونهملي ن اندازپسو در تخمین معادله نرخ  2009تا 

ناخالص داخلي و متغیرهای مستقل  اندازپسمتغیر وابسته نرخ ، معادله اول درخصوص، در مدل استفاده شده در اين مطالعه»ی تلفیقي يا پانل ديتاست. هاداده
نرخ ، نسبت جمعیت شهرنشین، GDPنسبت درآمدهای مالیاتي دولت به ، نرخ بهره واقعي، درآمد ناخالص ملي سرانه به قیمت ثابت، فسادشامل: شاخص كنترل 

رآمد د، ملي و متغیرهای مستقل شامل: شاخص كنترل فساد ناخالص اندازپسمتغیر وابسته نرخ ، معادله دوم درخصوصهمچنین ، تورم و نرخ رشد جمعیت است
نسبت ، GDPپول به نسبت پول و شبه، جريان اعتبار داخلي، نسبت وابستگي جوان، نسبت وابستگي پیر، نرخ بهره واقعي، الص ملي سرانه به قیمت ثابتناخ

 اندازسپه كاهش نرخ سطح فساد باال ب، حاكي از آن است كه با ثابت بودن ساير شرايط هامدلآمده از تخمین  دستبهنتايج  «.جمعیت شهرنشین و نرخ تورم است

كاهش  ،افزايش نابرابری در توزيع درآمد، كاهش رشد اقتصادی، ی مختلفي مثل فرار سرمايههاكانالمنفي از  تأثیر. اين شودميمنجر داخلي  اندازپسملي و نیز نرخ 

تالش برای كاهش فساد است. نتايج تجربي اين تحقیق  اندازپسفزايش ی اهاراه. لذا يکي از يابدميانتقال  اندازپسی مستقیم داخلي و خارجي و... به گذارسرمايه

زيرا بیشتر كشورهای ، سادگي توصیه به كاهش نرخ مالیات كردتوان بهاست. اما نمي اندازپسبر ، GDPمنفي نسبت درآمدهای مالیاتي دولت به  تأثیردهنده نشان

ی هااهدستگدر  هاهزينهكه هدايت صحیح  شودميآورند. لذا توصیه  دستبهشان مالي مخارج تأمینند برای وانتميآن مالیاتي دارند كه  هتوسعه نیاز به هم درحال

بت پول طالعه اين است كه نسهم بهبود حاصل شود. يکي ديگر از نتايج اين م اندازپسنظر قرار گیرد تا در وضعیت در بخش دولتي مد كارآييدولتي و نیز افزايش 

دارد. بنابراين دولت در جهت ايجاد يك چارچوب قانوني و تنظیم حقوق در سیستم  اندازپسمثبتي بر  تأثیر، تعمیق مالي است هكه نمايند GDP پول بهو شبه

 را فراهم كند. اندازپسو از اين طريق زمینه افزايش شود و امنیت سیستم  كارآييسبب افزايش  دتوانميو  كندميبانکي نقش اساسي بازی 
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133 
 بررسي رابطه فساد و كارآفريني 

 هاي تابلوييبا استفاده از الگوي داده

 احمد غالمي

 فيروزجاييباقر ادبي
 كاربردي اقتصاد 1390

 تحقيقات اقتصادي 

 انديشهراه 

 گيرينتيجه
املي كه در توسعه كارآفريني يا ممانعت از آن مؤثرند توجه فراوان داشته باشد. يکي از اين عوامل فساد رشد و توسعه باشد بايد به بررسي عو دنبالبههر دولتي كه 

وجود رابطه بین فساد و  2001-2009ی هاسالكشور طي  45يافته برای ی تابلويي و همچنین روش گشتاوری تعمیمهادادهاست. اين مقاله با استفاده از روش 

در معادله مورد استفاده در اين پژوهش متغیر وابسته معیار كارآفريني و متغیرهای مستقل شامل: شاخص شفافیت اطالعات » .دهدميون قرار كارآفريني را مورد آزم
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د و توان دوم شاخص فسا، رشد جمعیت، تجارت خارجي، تولید ناخالص داخلي سرانه، ی مستقیم ورودی از خارجگذارسرمايهمیزان ، معیار فساد( عنوانبه)
ند و كميرا حمايت  شودمياين فرضیه را كه فساد منجر به كاهش كارآفريني ، نتايج «.ی مستقیم خارجي استگذارسرمايهضرب شاخص فساد و متغیر حاصل

ساد رآفريني و شاخص في كه ضريب توان دوم شاخص فساد بیانگر اين است كه رابطه بین كادرحالكه فساد دارای اثر منفي بر كارآفريني بوده  دهدمينشان 

. ی بیشتر بازدهي نزولي خواهند داشتهاكنترلولي شود ميي كه كنترل فساد منجر به بهبود كارآفريني درحالديگر  عبارتبه. استيك منحني مقعر  صورتبه

خارجي  یگذارسرمايهانش با وارد ساختن اثر متقابل همچنین اثر سرريز د، استبر كارآفريني  معنادار ی مستقیم خارجیان در داخل دارای اثر مثبت وگذارسرمايه

ی گذاررمايهسمستقیمي از طريق جذب بیشتر غیر تأثیر، بر اثر مستقیم كاهش فساد بر كارآفرينيت. نتايج بیانگر اين است كه عالهو فساد مورد بررسي قرار گرف

شته در جهت كاهش فساد برداهايي بايد برای بهبود آن و رسیدن به توسعه اقتصادی گاممستقیم خارجي وجود خواهد داشت. بنابراين اگر كارآفريني مهم باشد مي

 های خارجي برداشته شود.یگذارسرمايهدر جهت جذب هايي های خارجي در ايجاد كارآفريني بايد گامیگذارسرمايهمثبت  تأثیرشود و نیز با توجه با 
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134 
 : دمکراسيفساد و ، پذيرش عمومي ماليات

 يک مطالعه بين كشوري

 تيمور رحماني

 سامان فالحي

 محمد قاسم رضايي

 محبوبه سبزرو

 پژوهشنامه ماليات كاربردي اقتصاد 1390

 گيرينتيجه

 براساس، نیاز به اخذ مالیات دارد. در مطالعه حاضر، دخالت دولت در اقتصاد از طريق مهیا كردن كاالهای عمومي است. دولت برای مهیا كردن كاالهای عمومي

ش عمومي مالیات پرداخته شده است. پیشبرد نظری پذيرو فساد بر  دمکراسيش عمومي مالیات و اثر پذير ومي بهممالي كاالهای ع تأمیننظريه متعارف تولید و 

و فساد عالئم اطالعاتي برای شناسايي كاالهای عمومي هستند. در ضمن ادعا  دمکراسيآشکار قابل مشاهده نیستند و  طوربهمقاله آن است كه كاالهای عمومي 

در كنار متغیرهای متعارف  1996-2010كشور و برای دوره زماني  117ی پانل برای هادادهتری است. در اين مطالعه با استفاده از روش كه فساد عامل مهم شودمي

یشتر ب دمکراسيآن است كه دهنده و شاخص فساد بر درآمدهای مالیاتي بررسي شده است. نتايج تجربي نشان مکراسيداثر شاخص ، مؤثر بر درآمدهای مالیاتي

ثر نتايج حکايت از ا، ضمنبا فرضیه مطالعه انطباق دارد. دركه  شودميو فساد بیشتر سبب كاهش درآمدهای مالیاتي  شودميسبب افزايش درآمدهای مالیاتي 

تايج بیش با مباني نظری انطباق دارد. نوساير متغیرهای بررسي شده نیز كم دارد كه تأيید ادعای نظری مطالعه حاضر است. اثر دمکراسيبه بیشتر فساد نسبت 

و فساد  کراسيدمدو عامل  ادعا كرد كه از میان توانميآمده  دستبه. با توجه به نتايج تجربي كندميها را با استحکام بیشتری تأيید مدل پانل پويا نیز همان يافته
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ا هستند بهتر است اولويت رروبرو  ش عمومي مالیات با مشکلپذير توسعه كه غالباً در درحالتر است. كشورهای متغیر فساد با اهمیت، ش عمومي مالیاتپذير در

های مهم كاهش فساد نیز مربوط يکي از عرصه، شودميساد كه وصول مالیات خود از مواردی است كه سبب ف. ازآنجادمکراسيبر كاهش فساد قرار دهند تا گسترش 

 به سازمان مالیاتي است.
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 وابستگي فساد و اندازه دولت در كشورهاي اسالمي 135
 سيد كمال صادقي

 سکينه سجودي
 كاربردي علوم سياسي 1390

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 . آی كارهابخشسمت ها بهیگذارسرمايههايي برای رويارويي با پیامدهای فساد در كشورهای اسالمي: افزايش قانونمندی/ هدايت راهکار راهکارها

 گيرينتيجه

هوانگ  -جراز روش علیت گرن گیریبهرهبا  2008تا  2003ی هاسالكشور اسالمي در  34هدف اين پژوهش بررسي همبستگي میان اندازه دولت و سطح فساد در 

ولي كاهش فساد به ، توان افزايش اندازه دولت را عامل افزايش فساد در كشورهای اسالمي دانستكه گرچه نمي دهدميها نشان در الگوی پنل ديتاست. يافته

لزوم كاهش فساد در كشورهای اسالمي را يادآور  توانمي، هاانجامد. بر پايه يافتهی عمومي مانند بهداشت و آموزش ميهابخشدر  ويژهبهی دولت هاهزينهافزايش 

پیامدهای منفي چشمگیر برای سرمايه انساني و رشد اقتصادی داشته  دتوانميكاهد و ی دولتي ميهاهزينه كارآيياز مقدار و  مدتبلندزيرا اين متغیر در ، شد

به تخصیص بهینه اعتبارات و جلوگیری از كاهش  هادولتتوجه ، سب نیستی فساد( مناهاشاخصوضع كشورهای اسالمي )از لحاظ ازآنجاكه  ،باشد. همچنین

 رسد.مي نظربهبايسته ، ی دولت در بخش خدمات عموميهاهزينهاجتماعي(  -ناموجه )از ديد اقتصادی
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136 
 فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: 

 رفتي برونها و راهکارهاعلل، پيامد
 توصيفي حقوق 1390 عبدالرحمن افضلي

مجله حقوقي 

 الملليبين

علل و 

 عوامل

ان/ های پرسنلي و رفع موانع رفتاری آنزنیا تأمین: مسائل رفتاری كاركنان تحت سرپرستي و نیز ناتواني مديران در سازمانيدرونعوامل ، عوامل مؤثر بر فساد اداری

متقن رغی انتظارات متقن و، : نیازهاسازمانيبرونعوامل ، ی سازمانهافعالیتمالي و اعتباری با اهداف و ، امکانات پرسنلي تناسبعدم  مثل، امور ساختاری و سازماني

 اقتضائات ها وقوانین و مقررات با نیاز تناسبعدم  اشخاص حقیقي و حقوقي مختلف دارای نفوذ در مردم/ مشکالت وضعي و اجرايي قوانین و مقررات مورد عمل/
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همچنین وجود ابهام يا اجمال در نصوص برخي قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد ، با يکديگرآنها  تغییرات و تحوالت قوانین و بعضاً تعارض، جامعه

آموزش و نگهداری افراد متخصص و كارآمد/ ، بوط به جذبهای مدون با مفاد قوانین مربوط/ مسائل و مشکالت مرنامهآيینها و دستورالعمل انطباقعدم  وآنها  از

 گذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرايي.تأثیرعملکرد مديران قبلي و 

 پيامدها

آن هم درست در ، شودميباعث اتالف منابع ملي ، ی دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريتهاسیاستاداری: فساد اداری از طريق خدشه وارد كردن بر  پیامدهای فساد

ها در جهت كاهش فقر و تبعیض برداری شوند/ فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثي شدن تالشبهرهپذير های تداومزماني كه اين منابع بايد به شیوه

های انموجب زي، های سیاسي و با توزيع ناعادالنه منابعباعث زيان، موجود های اجتماعي و با تضعیف نهادهایموجب زيان، ها/ فساد اداری با تضعیف انگیزهشودمياجتماعي 

و اخالقیات را مخدوش  دمکراسيی هاارزشاندازد و امنیت و ثبات جوامع را به خطر مي، كاهدمي هادولت/ فساد اداری از میزان اثربخشي و مشروعیت شودمياقتصادی 

و  ودشميهای اقتصادی منجر بینيپیش/ فساد اداری به افزايش هزينه معامالت و كاهش امکان شودمياجتماعي و اقتصادی ، از اين طريق مانع توسعه سیاسي، ساخته

ازمان ي در سی منفهاارزششدن فضايل اخالقي و ايجاد  رنگكم، های انجام شده روی منابع انسانيیگذارسرمايهمانع از توسعه پايدار است/ فساد اداری منجر به هدر رفتن 

 .شودميای بهتر ها و نیز باعث قطع امید مردم به آيندهطلبي/ فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زيادهشودمي

 راهکارها

مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت/ جلوگیری از فساد ، ظارت بر ثروتپیشگیری و برخورد با فساد اداری: اصالح نظام اداری و ساختار آن/ ن، راهکارهای مبارزه

ی نظارتي برای حذف فساد هادستگاه/ ايجاد و تقويت نهادهای مستقل و دائمي برای مبارزه با فساد اداری و ارتقای پويايي وهماهنگي جوييرانتاستخدامي و 

های مقابله با آن/ آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری/ تشويق ری و شیوهاداری/ آموزش مديران دولتي در زمینه آشنايي با فساد ادا

د سازی/ كاهش فساكوچك كردن دولت و خصوصيآنها/  كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری/ پاسخگويي سیاستمداران و كاركنان و حسابرسي از

های بندی عناوين مجرمانه فساد اداری در قوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جريمهشناسايي و كد، انگاریجرمد و بوروكراسي اداری/ ئت زاحذف مقررا وسیلهبهاداری 

برداری از بهره اجرای اتوماسیون اداری/آنها/  اجتماعي و ايجاد تحول درو سنگین و پرداخت هزينه باالی عمل/ روزآمد كردن قوانین با توجه به شرايط اقتصادی 

 / برخورد قاطعنهادمردمی هاسازمانی مالي و حسابرسي/ توسعه نهادهای مدني و هاسیستممند كردن امور/ نظامرساني و اطالعسازی ی اطالعاتي/ شفافهاسیستم

 و اجرایی راهبردی هاپژوهشساد/ اجرای مطالعات و و تقويت باورهای مردمي در جريان مبارزه با فسازی و بدون تبعیض با مرتکبان مصاديق فساد مالي/ فرهنگ

ی رفاهي و حقوقي كاركنان/ اجرای هاسیستمی مالي و حسابرسي/ ايجاد انگیزه و ارتقای هاسیستمافزايي/ ايجاد انگیزه و ارتقای های آموزشي و دانشدوره

رعايت احترام و ، از همهمهمتر  های دولتي/ دسترسي عمومي به اطالعات دولتي/ها يا رانتمجوز، امتیازات، ی مديريت كیفیت/ حذف كلیه انحصاراتهاسیستم

 در عمل و نه در شعار.، و تضمین استقالل و امنیت قضات در برخورد با عامالن فساد قوه قضائیهحفظ استقالل 
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 گيرينتيجه

پذيرد. اعتدال در شرايط مي تأثیراست و هم از آن  گذارتأثیرهم بر جريان توسعه  ي سرمايه اجتماعيعبارتبهسويه دارند. ای دورابطه، سرمايه اجتماعي و توسعه

رام احت، تقويت هنجارهای اجتماعي، موجب افزايش اعتماد اجتماعي دتوانمي، شودمياجتماعي كه از توزيع عادالنه امکانات و منابع و نبود تبعیض و فساد حاصل 

فراگیر در جامعه توسعه و  صورتبهه ارتکاب اعمال مجرمانه و فسادآمیز در شهروندان شود. زماني كه حس اعتماد اجتماعي به قانون و قانونمداری و كاهش انگیز

یل تقل، وری آنی و بهرهگذارسرمايهكه فساد اداری موجب كاهش توسعه پايدار باشد. ازآنجا برمبتنيهای بسیاری از برنامه ساززمینه دتوانمي، گسترش پیدا كند

واضح پر ،شودميكاهش رشد اقتصادی و در نهايت افزايش بیشتر فساد ها، قیمتافزايش هزينه زندگي و ، درآمدكمبرای افراد فقیر و  ويژهبهسطح خدمات اجتماعي 

 امیدی به رشد و توسعه كشور و پیشرفت و رفاه شهروندان نخواهد بود.، است كه چنانچه با اين پديده شوم مقابله نشود

و نیز رابطه مستقیم بین اندازه و بزرگي دولت و فساد را  نیافتهتوسعهوجود ارتباط مستقیم بین فساد و ناكارآمدی در كشورهای ، های صورت گرفتهررسيب

ارت و نظ، پاسخگويي، یپذيرتی مناسب مسئولیهاسیستمچنانچه دارای ، بالقوه وجود دارد صورتبهآنها  ای كه زمینه فساد درهای سازماني. محیطدهدمينشان 

ايت مردم شده انجام گیرد و از حم ريزیبرنامه صورتبهموفق باشد كه  دتوانمي. مبارزه با فساد هنگامي كنندفساد میل سویبهآساني ند بهتوانمي، كنترل نباشند

 و سطوح باالی حاكمیت نیز برخوردار باشد.
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 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1390 مجيد اعظمي مقدم جرم اقتصادي يا فساد اقتصاديشناسي مفهوم 137

علل و 

 عوامل

مالي احزاب/ كیفیت كار نظام  تأمین/ هاهزينهدر مورد  یگیرتصمیمعوامل مؤثر بر بروز فساد مالي: قوانین و اختیارات دولتي/ وضع مالیات و عوارض گمرک/ 

 / رفتار رهبران و مقامات جامعه.هاروشقوانین و ، های سازماني/ شفافیت در مقررات/ سطح دستمزد در بخش دولتي/ سیستم مجازات و تنبیه/ نظارتاالریسديوان

ن خواهي بیحیه زيادهيق اقتصادی/ حاكمیت روديني/ وجود برخي مديران ناالغیر های بروز مفاسد اقتصادی از ديدگاه آيات و روايات: حاكمیت تفکرزمینه

 / وجود اختالف و نابرابری طبقاتي شديد در جامعه.طلبين/ رواج روحیه عافیتآحاد جامعه و مسئوال

 گيرينتيجه

های داشت. برهای مختلف و گاه متناقضي از اين مفهوم شده استنیامده و همین امر نیز باعث برداشت عملبهمتأسفانه در قوانین موجود تعريفي از فساد اقتصادی 

چون  ،های قانوني با اصول مترقي. ابهام مفهومي و ساير ضعفدهدميكلي تغییر  طوربهچگونگي روند مبارزه با آن را كند و گاه ، متفاوت از ماهیت مفاسد اقتصادی

های در جهت وضوح مفهومي اين عنوان و جلوگیری از برداشتاصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده اصولي قبح بالبیان نیز منافات صريح دارد و قانونگذار بايد 

 تنهانهه ك شودميهای مختلفي ها و نبود معیار قانوني مناسب باعث بروز مشکالت و بعضاً مفسدهمتفاوت و در نتیجه اقدامات ناهمگون اقدام كند. تفاوت برداشت
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روری است ض قوه قضائیهبلکه موجبات انحراف مبارزه و تحريف در اصل موضوع را نیز باعث خواهد شد.  رددگميدستیابي به نتايج مورد انتظار در مبارزه  باعث عدم

ردن كفراهم ، تصويب قانون جامع مبارزه با جرائم اقتصادی، كه اقدامات ذيل را با كمك دولت و مجلس به انجام رساند: تعريف قانوني جرم اقتصادی و مصاديق آن

ن مرتبط تصويب قوانی، و نهادهای مؤثر در اقتصاد با پلیس هادستگاهتعامل و همکاری كردن نهادينه و قانونمند ، تشکیل پلیس در عرصه مبارزههای قانوني زمینه

 .يافتهسازماني مبارزه با فساد و جرائم المللبینهای با الحاق ايران به كنوانسیون

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

138 
ثر فساد مالي بر درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت: ا

 توسعه درحالمطالعه موردي كشورهاي منتخب 

 سعيد كريمي پتانالر

 محمد بابازاده

 نعيمه حميدي

 كاربردي اقتصاد 1390
و  هاپژوهش

 ي اقتصاديهاسياست

 راهکارها
قررات قوانین و مسازی ی دولتي از طريق سادههافعالیتسازی اقتصاد رقابتي/ شفاف سازی/ ترغیب بهاصالح ساختار اداری/ تعديل دستمزدها/ رفع موانع خصوصي

 افراد. جایبهی اينترنتي هاسیستمقوانین و مقررات مالیاتي و جايگزين كردن  ويژهبه

 گيرينتيجه

توسعه  درحالكشور منتخب  31آمد مالیاتي و مخارج دولت در اين مقاله با استفاده از دو شاخص درک فساد و شاخص كنترل فساد به بررسي اثر فساد مالي بر در

ی درک فساد و كنترل فساد با شاخص هاشاخصاختصار عبارتند از: ارتباط بین لويي پرداخته است. نتايج حاصل بهی تابهادادهبا رويکرد  2000-2007طي دوره 

ی فساد مالي )كاهش سطح فساد( سهم نسبي درآمدهای مالیاتي از تولید ناخالص داخلي هاصشاخبا افزايش به اين معنا كه ، نسبت مالیاتي مثبت و معنادار است

سبت بخش كشاورزی بر شاخص ن افزودهارزشاثر ، اثر درجه باز بودن اقتصاد و متغیر تولید سرانه بر شاخص نسبت مالیاتي مثبت و معنادار است، يابدميافزايش 

ر پي دبه اين معنا كه ، ی درک فساد و كنترل فساد با شاخص نسبت مخارج كل دولت مثبت و معنادار استهاشاخصط بین ارتبا، مالیاتي منفي و معنادار است

مخارج دولت در سال گذشته بر مخارج سال ، يابدميدرصدی از تولید ناخالص داخلي افزايش  صورتبهافزايش شاخص فساد )كاهش سطح فساد( مخارج دولتي 

بین دو شاخص كنترل فساد و درک فساد همبستگي ، ارتباط تولید سرانه و نسبت مخارج كل دولت نیز مثبت و معنادار است، معناداری دارد مثبت و تأثیرجاری 

 باشد.وجود دارد و نتايج پژوهش به انتخاب شاخص فساد حساس نمي

 

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

166 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 فساد اداري و راهبردهاي مبارزه با آن 139
 حامد هاشميسيد

 دزاسعيده پورامين
 هاي بازرگانيبررسي توصيفي مديريت 1390

 راهکارها

راهکارهای كالن: پیشگیری از طريق اصالح و بهسازی نظام اداری و آموزش/ مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد/ ، راهکارهای مبارزه با فساد اداری در ايران

 ،زدايي از اداره امورراهکارهای اداری و مديريتي: تمركز -راهکارهای خرد، شا در مقابله با فسادمديريت مؤثر برنامه مقابله با فساد/ تصويب قوانین كارآمد و راهگ

های انجام كار و ارائه خدمات به مردم/ ايجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسي و و رويه هاروش، هاهای دولتي/ ايجاد اصالحات در ساختار نظامكاهش تصدی

/ توسعه مديريت و توسعه كیفي نیروی انساني/ تقويت فرهنگ رجوعاربابخسارت  تأمینظارت و كنترل/ استقرار نظام احقاق حقوق و ن فرآيندسازی بهینه

 تنهادهای مدني و نهادهای نظارتي قانوني/ ايجاد اصالحا، در مقابل مردم هادستگاهی اجرايي/ افزايش پاسخگويي هادستگاهی در پذيرو مشاركت جوييمشاركت

ها و دستاوردهای برنامه درخصوصاجتماعي: افزايش آگاهي و آموزش مستمر مردم  -راهکارهای فرهنگي، نظام اداریسازی نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم

ای راهکاره، اجتماعي تأمینبود نظام ی دولت/ بهپذيرخواهي و نقداط اجتماعي/ تقويت فرهنگ مسئولیتی اخالقي و انضبهاارزشمقابله با فساد/ احیا و آموزش 

ي/ ی اجرايهادستگاهی اجرايي/ توسعه مشاركت مردمي در مقابله با فساد و نظارت بر هادستگاهمدني: تقويت نهادهای مدني در نظارت بر نهاد قدرت و  -سیاسي

ری شايستگي/ اصالح قوانین و مقررات كیف براساسداری و انتخاب مديران زدايي از نظام اتقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد/ سیاست

ی اقتصادی و معامالتي دولتي و هافعالیتكردن راهکارهای اقتصادی: كاهش مداخالت دولت در امور اقتصادی/ رقابتي ، و جزايي برای برخورد مؤثر با عوامل فساد

هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادی و مقابله با  گیریشکلارات دولتي در امور اقتصادی و مقابله با های مختلف/ كاهش و حذف انحصحذف امتیازات و رانت

كه تداوم ي يهاشركتی دولتي و تسريع در تعیین تکلیف و واگذاری هاشركتهر نوع انحصار/ بهبود وضعیت معیشتي كاركنان دولت/ اصالح ساختار  گیریشکل

ی اقتصادی )بخش دولتي و خصوصي(/ تقويت نظارت دولتي بر هافعالیتقوانین و مقررات حاكم بر سازی دولتي ضرورت ندارد/ شفاف رتصوبهآنها  یهافعالیت

 های حاكمیت و نظارت دولت(.های اقتصادی و افزايش جاذبهی اقتصادی كشور )كاهش تصدی در زمینههافعالیت

و سجايای اخالقي جامعه رشد و گسترش پیدا كند و ايمان به خدا و معاد گسترش يابد/ عوامل و  فضايلد كه: برای مقابله با فساد بايد تمهیداتي انديشی

كاهش يابد/ انگیزه افراد برای ارتکاب فساد كاهش يابد/ هزينه كساني ، كنندميكه ارتکاب فساد را تسهیل هايي يا زمینه شوندميشرايطي كه موجب ارتکاب فساد 

 افزايش يابد تا در تحلیل هزينه، و سودجويي افراطي قصد ارتکاب به آن را دارند طلبيزياده دلیلبهاهش عوامل محرک و موجب برای ارتکاب فساد( كه )با وجود ك

متولي  ای كه دولتا سركوبگرانهصرفه ندانند/ زمینه را برای نظارت مردم فراهم كند و در اقدامات پیشگیرانه يهبارتکاب به جرم را مقرون، و فايده انجام عمل مذكور

 برداری شود.از مشاركت مردم در حداكثر ممکن بهره، آن است
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 گيرينتيجه
جايزه  2003در سال  KONEPS. سیستم كردبه سیستم تداركات الکترونیکي اشاره  توانميگام در زمینه رفع فساد اداری در بخش بازرگاني ترين مؤثر عنوانبه

تداركات است. اين امکان از طريق  فرآيندهای اين سیستم كاهش فساد در سازمان ملل متحد كسب كرد. يکي از توانمندی ازسویومي را رتبه نخست خدمات عم

 .شودمين خريد و ساير كاركنان بخش بازرگاني فراهم اگان و مأموركنندتأمینحذف ارتباط چهره به چهره میان 

 

 چاپمحل  روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

140 
سنجش فساد اداري: درآمدي بر تبيين الزامات 

 شناختي طراحي شاخص مليروش
 توصيفي علوم اجتماعي 1390 عبداهلل توكلي

 شناسي روش

 علوم انساني

 گيرينتيجه

های قوی و مستحکم ريزی بنیانپي. 1 داشتن شاخص سنجش فساد اداری ملي كارآمد مستلزم دقت نظر و رعايت الزامات زير است:، های اين مقالهيافته براساس

گیرد شناخت آنچه مورد سنجش قرار مي. 2 طراحي راهبردهای ملي مبارزه با فساد اداری. منظوربهو نیز ، ی ملي سنجش فساد اداریهاشاخصنظری برای طراحي 

نجش فساد اداری با در نظر گرفتن قابلیت مطالعات تطبیقي با ی ملي سهاشاخصتالش برای طراحي . 3 های آن حسب مورد(.از مصداقهريك  )فساد اداری و

و نیز توجه كافي به  هاشاخصجامعه مدني و بخش خصوصي در طراحي ، توجه جدی به لزوم مشاركت دادن انديشمندان. 4 ی موجود در جهان.هاشاخصديگر 

در اين خصوص بايد موارد چندگانه زير به ، ی مليهاشاخصطراحي شناسي روش توجه به حیاتي بودن. 5 آمده. دستبهی هاشاخصلزوم پاسخگو بودن در مورد 

های ی كمي با سنجشهادادهامکان استفاده از تركیب  بینيپیش .5-2ی معتبر و يا قانوني. هادادهمشخص نمودن چگونگي دسترسي به  .5-1خوبي رعايت شود: 

، ورودی بنیان، سنجواقعیت، سنجادراکهای چندگانه و تکمیلي )امکان استفاده از سنجش بینيپیش .5-3در صورت نیاز برای دستیابي به نتیجه مؤثر. ، كیفي

منابع  انعنوبهجامعه و دقت در چگونگي دريافت نظرات ايشان پذير ی مستضعف و آسیبهاگروهالزم برای توجه به بانوان و نیز  بینيپیش .5-4ستاده بنیان و...(. 

 .شوندميزيرا اين اقشار عموماً مورد غفلت واقع ، هااحي شاخصدر طر هاداده
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 رابطه فساد اداري و رشد اقتصادي 

 در كشورهاي عضو اوپک

 مهدي تقوي

 هاشم نيکومرام

 فرهاد غفاري

 صديقه طوطيان

 مديريت كاربردي مديريت 1390

 گيرينتيجه

كرده است. نتايج نشان پك بررسي وهای عضو ادر كشور( 2003 – 2008و رشد اقتصادی را طي پنج سال ) ریفساد ادای تلفیقي رابطه هادادهبا رويکرد اين مقاله 

همچنین بین رشد نیروی كار و رشد اقتصادی . پك رابطه معکوس و معناداری وجود داردوهای عـضو او رشد اقتصادی در كشور فساد اداریبین  كه دهندمي

ح باالی سط شناسايي شده است.رابطه مستقیم و معناداری  نیزبین موجودی سرمايه و رشد اقتصادی شته و و معناداری وجود داهای منتخب رابطه مستقیم كشور

 دتوانميفساد ، در ضمن، گذاری و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی را در پي خواهد داشتهای دولتي شده و كاهش بازده سرمايهفساد موجب ناكارآمدی سیاست

آوری مانند مافیا ی رعبهاسازمانهای زيرزمیني سوق دهد و موجب پرورش ها و فعالیتگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتای سرمايههفعالیت

. هدرا كاهش د مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی دتوانميهای ضعف حاكمیت است و عملکرد ضعیف حاكمیت شود. فساد گسترده و فراگیر يکي از نشانه

دارد همچنین اين رابطه در ايران نیز معکوس و آنها  ی با نرخ رشد اقتصادیمعنادارپك رابطه معکوس و وهای عضو افساد اداری در كشور، كه ذكر شد طورنهما

 ،ی فساد افزايش يابدهاشاخصرايط اگر يك درصد ش است به اين مفهوم كه به شرط ثابت بودن ساير شده برآورد -4/1فساد اداری تأثیرمقدار ضريب . معنادار است

های فساد اداری از میان متغیريابد. ش كاه درصد -4/1مقدار  به دوره آينده 6 پك دروهای عضو امتوسط انتظار خواهیم داشت نرخ رشداقتصادی كشور طوربه

 مدتبلندپك واكشورهای عضو های نفتي مثل فساد در كشور تأثیر عالوهبهدارد. پك وا های عضونرخ رشد اقتصادی ايران و ساير كشور بیشتری بر تأثیرديگر مدل 

گذارد و شايد سال بعد روی رشد اثر مي 6يعني  6بلکه با وقفه  كندمينتايج تحقیق حاكي از اين امر است كه فساد در همان لحظه اقتصاد را مختل ن درواقع، است

 ولي در بلندمدت اثرات نامطلوبي بر رشد، كندميمدت پاک و اثر زيانبار خود را در كوتاه شودميتوزيع ناعادالنه درآمد  يکي از داليل آن اين باشد كه فساد باعث

 .خواهد داشتاقتصادی 
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ي هاروشپيمايشي طولي در زمينه علل فساد اداري و 

 كنترل آن

 نژادمحسن فراهادي

 لگزيان محمد
 توصيفي مديريت 1390

مديريت  اندازچشم

 دولتي
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 گيرينتيجه

ای طالعهمنظور مآيد. بدينمي شماربههای كارآمد مقابله با فساد الزامات در تدوين برنامهترين های كنترل آن يکي از اساسيآگاهي از علل بروز فساد اداری و شیوه

پیمايش پیرامون تغییر  منظوربهنیز مطالعه ديگری در همان جامعه آماری  1388ساد اداری انجام گرفت و در سال ها به فبا هدف بررسي نگرش 1378در سال 

جای خود را به ، متغیرهای اقتصادی بروز فساد، سال از مطالعه اول 10با گذشت ، ی كنترل آن انجام شد. در نگاهي كليهاروشها به علل فساد اداری و نگرش

جدان نبود و، آن است كه در هر دو مطالعه بندیرتبه. نکته قابل تأمل در اين اندهاند و متغیرهای فردی جايگزين متغیرهای سازماني شدنگي دادهمتغیرهای فره

 گريزیقانونموازين شرعي و پايبندی جامعه به رعايت  عدم، هابخشاحساس كاركنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقايسه با افراد شاغل در ساير ، كاری

در هر دو مقطع ، هااست كه اين مطالعه ذكر شايان. اندهآورنده فساد اداری به اعتقاد افراد جامعه مورد مطالعه بودعوامل پديدمهمترين ، معضلي فرهنگي عنوانبه

 «.اطالعات از طريق پرسشنامه بوده است آوریجمع ،در اين تحقیق»ی اجرايي خراسان رضوی انجام شدند. هادستگاهبا مشاركت مديران ، زماني

مهمترين متغیرهای پیدايش فساد اداری در مطالعه اولیه( و  عنوانبهكمتر شدن اهمیت عوامل اقتصادی )دهنده نشان، تغییر نگرش جامعه مورد مطالعه

نگر بیا، آمده است وجودبههای كنترل آن در ذهن جامعه آماری فساد و شیوهتغییرات ديگری كه در حیطه عوامل بروز ، عالوهبهاهمیت يافتن عوامل فرهنگي است. 

های مواجهه برای مقابله با اين پديده است. لذا شرايط ظهور فساد و شیوه ريزیبرنامه فرآيندگذار بر فساد اداری در تأثیرمعادالت ترين اهمیت در اختیار داشتن تازه

ا در و ب كنند آخرين وضعیت را رصد، های مربوطمشيخطسازد كه در هنگام شکل دادن به ان را متقاعد ميسیاستگذارست كه با آن از نوعي پويايي برخوردار ا

 آثار منفي فساد اداری بر توسعه وجود دارد و با درخصوصی در اين حوزه بپردازند. با توجه به اينکه امروزه اجماع جهاني سیاستگذاربه ، نظر گرفتن همه جوانب

رسد. مي نظربهتدوين يك برنامه راهبردی فراگیر و متعهد شدن به اجرای آن ضروری ، بار در كشور استگسترش اين پديده زياندهنده نشان، عنايت به اينکه شواهد

ظر در ن، ه در زمینه فساد اداری در كشوری انجام شدهاپژوهشمرور نتايج ، علل بروز فساد در كشورمهمترين گرا در تدوين راهبرد و توجه به اتخاذ رويکردی نظام

شمار هنکات كلیدی در اين مبارزه ب ازجمله، ها در مرحله اجرای استراتژی اتخاذ شدهها و تهديدات مختص جامعه ايران و همچنین بسیج تمام ظرفیتگرفتن فرصت

ای هر برنامه ،افراد برای وارد شدن به چنین فضايي و مساعد بودن شرايط بستگي داردبه تمايل ، . همچنین با در نظر گرفتن اينکه احتمال بروز تخلفات اداریرودمي

 حال بتواند تقاضایقرار دهد و درعین تأثیرتمايل افراد يا هر دو را در جهت كاهش تخلفات اداری تحت  و در نهايت بايد بتواند توان، كنندميتدوين  هادولتكه 

 و عرضه آن را از جانب كاركنان كاهش دهد.شهروندان  ازسویچنین خدماتي را 
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 اندازه دولت و درجه بازي اقتصاد ، فساد

 ي رشدهامدلدر 

 احمد جعفري صميمي

 زهرا علمي

 علي صيادزاده

 پژوهشنامه بازرگاني كاربردي مديريت 1390

علل و 

 عوامل

يي هاقیمتها و خدمات در ی/ تهیه كاالگذارسرمايههای مالیات/ مخارج دولت برای پروژهگذار بر سطح فساد: قوانین و مقررات و مجوزها/ تأثیرعوامل مهمترين 

 ها در بخش دولتي/ سیستم قضايي/ منابع طبیعي خدادادی.تر از قیمت بازار/ سرمايه اجتماعي/ سطح دستمزدپايین

 گيرينتيجه

 ازجمله ی كالن اقتصادیهاشاخصات فساد بر تأثیره فساد اقتصادی و همچنین كنندو تعیینگذار تأثیربررسي علل فساد اقتصادی و عوامل ، هدف از اين تحقیق

، كندميی اقتصادی و باالخص رشد اقتصادی را ارائه هاشاخصاين تحقیق مطالعات تجربي انجام شده در مورد رابطه فساد با ، رشد اقتصادی است. در اين راستا

نظر آماری تحلیل گذار بودند را با استفاده از يك سیستم معادالت همزمان ازتأثیركشور  106در  2008كه در سال ی ديگری هاشاخصهمچنین اين شاخص و 

ازی اقتصاد درجه ب، پردازد. در اين سیستمی كالن اقتصادی ميهاشاخصفساد بر  تأثیرمیزان ، گذار بر فساد و از طرف ديگرتأثیرعوامل مهمترين كرده و به بررسي 

ی و رشد اقتصادی نیز بررسي شده است. مهمترين نتايج دستگاه گذارسرمايهعوامل مؤثر بر فساد اقتصادی لحاظ شده و همچنین اثر فساد بر  عنوانبهزه دولت و اندا

ردن موجودی سرمايه بر رشد مستقیم از طريق محدود كغیر طوربهمستقیم بر رشد اقتصادی و  طوربهه فساد اقتصادی كنندمعادالت همزمان حاكي از اثر محدود

 یهادولتدر كشورهای با  دهدميی برآورد شد كه نشان نحوبهازه دولت و فساد تأيید شده و رابطه اند هاقتصادی است. همچنین در اين دستگاه معادالت رابط

 ها درجه آزادی اقتصادی باالتریگر آن است كه هرچه كشوردستگاه معادالت برآورد شده بیان، فساد اقتصادی نیز بیشتر است. از طرف ديگر، تر و متمركزبزرگ

فساد كمتر اجازه حضور در فضای ، حاكمیت قانون و حقوق مالکیت براساسزيرا از شفافیت در قانون برخوردارند و ، فساد اقتصادی كمتری دارند، داشته باشند

بزرگ  كه ضمن شودميساز مشکليي هادولتدر رابطه با  عمدتاًنتیجه گرفت كه فساد  توانيمآمده  دستبه. از مجموع نتايج كندميها را پیدا اقتصادی آن كشور

فرهنگي و مسائل نهادی جامعه مربوط  -های قضايي و مسائل اجتماعيزيرساختاين دو عامل به ساختار اداری و ازآنجاكه  شاخص درجه بازی مطلوبي ندارند.، بودن

به  رسیدن ازه بهینه دولت برای اقتصاد ايران نزديك شد واندهبايد ب، ضمن اصالح ساختار اداری كشور منظوربدينهمت گمارد. بايد بر حل اين موانع ، شودمي

 اتنههنتوسعه نیز نشانگر آن است كه  درحالدر كشورهای  ويژهبهيك راهبرد ملي پیگیری كرد. تحوالت اقتصادی و اجتماعي دهه اخیر  عنوانبهدولت بهینه را 

 های اجتماعيكاهش شکاف روازاين. رودمي شماربهبلکه از شروط كافي نیز ، وجود دولت كارآمد و توسعه خواه برای استقرار نهادهای دخیل در امر توسعه الزم است

های مناسب برای اقتصادی و ايجاد فرصتاستقرار نهادهای ، و اقتصادی و نیز ايجاد امنیت اقتصادی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی و ايجاد خدمات عمومي

 آيد.مي شماربهتر از وظايف مهم و ضروری دولت ان داخلي و خارجي در عرصه اقتصاد و همچنین توزيع مطلوبگذارسرمايهاستفاده مطلوب از منابع و حضور 
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 ي اصالح آنهاروشفساد اداري و  144
 محمد حسن قائمي

 رحيم محمد گنجي
 دادرسي يتوصيف حقوق 1390

 راهکارها

ق ی مردمي و ترويج اخالهاآگاهيهای مردمي و كاركنان/ پاسخگويي و شفافیت/ ترويج فرهنگ خودكنترلي/ افزايش های افزايش سالمت نظام اداری: مشاركتشیوه

 .هاسازماندر 

 از، ز وجود اشتراكات با راهکارهای ارائه شده در ساير تحقیقاتحفظ اختصار و نی منظوربهراهکار و پیشنهاد ذكر شده است كه  54در اين مقاله همچنین »
 «.صرف نظر شده استآنها  ذكر

 «.باشدی نظام اداری سالم و ناسالم و نیز ارائه راهکار ميهاويژگي، شامل بیان علل و عوامل فساد اداری عمدتاًاين پژوهش » گيرينتيجه
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 وري ملينقش مقابله با فساد اقتصادي در ارتقاي بهره 145
 يداله دادگر

 اله نظريروح
 نگرش راهبردي توصيفي علوم سياسي 1390

 پيامدها

 ی رانتي بهاهفعالیتزيرا ، شودميی خارجي و داخلي گذارسرمايهتشويق  عدم : فساد منجر بهازجمله، انجامدی مختلف به كاهش رشد اقتصادی ميهاراهفساد از 

رينان و كارآف، ./ فساد نوعي مالیات برای كارآفرين استيابدميان داخلي و خارجي كاهش گذارسرمايهانجامد و در نتیجه انگیزه مي شفافیت عدم و هاهزينهافزايش 

های عمومي برای مقاصد ./ فساد به انحراف سرمايهيابدمي كاهشآنها  ایسود حاشیه روازاين، مجبور به پرداخت رشوه هستند وكاركسبنوآوران برای اخذ مجوز 

رآمد بنابراين د، پردازندمالیات نمي، كنندميغیررسمي و رانتي عمل  گونهبهكه يي هافعالیت./ دهدميرا گسترش  جويانهرانتی هافعالیتشخصي منجر شده و 

ی در اموری مثل گذارسرمايه./ فساد مخارج عمومي را از دهدميمولد سوق غیر یهافعالیتبه سمت ی مولد هافعالیتها را از ./ فساد استعداديابدميمالیاتي كاهش 

 برد.آموزش و بهداشت به سمت امور رانتي مي

 راهکارها

 اسي فساد پاسخگو نیستند ودرباره مسائل اسآنها  زاكدام حال هیچعینهستند و در ی مختلفي متولي و مسئول مبارزه با فسادهادستگاهدر كشور ازآنجاكه  .1

تولي تعیین يك م، اقدام در اين زمینهمهمترين رسد نخستین و مي نظربه، اختیارات و امکانات الزم را برای يك مبارزه فراگیر علیه اين پديده در اختیار ندارند

تگاه آن دس، ی موجودهادستگاها با انجام تغییراتي در يکي از يك دستگاه جديد باشد ي دتوانميمشخص برای مبارزه با فساد مالي در كشور است. اين متولي 

. شودميفساد مالي در كشورهای رو به توسعه با نمودهای بسیار متفاوتي ظاهر . 2 تعیین شود.، متولي سیاستگذاری و تعیین راهبرد برخورد با فساد مالي عنوانبه

بايد از ، هاسازماندهي و اثربخشي فعالیت، ضمن توجه به مسئله فرهنگ، برای مبارزه با فساد مالي، روازاين. كندميكاهش يا كنترل فساد مالي را دشوار ، اين تنوع
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 ،تازگي ابداع شده است كمك گرفت. راهبرد مبارزه با فساد بايد بسته به شرايط خاص هر كشور اتخاذ شود. به اعتقاد نگارندگان اين تحقیقراهبردهای جهاني كه به

شناسي آسیب، گذار بر بخش رسمي اقتصاد و جلوگیری از فسادتأثیريکي از راهکارهای . 3 ی اقتصادی در ايران بايستي در اولويت قرار گیرد.هاستسیااصالح 

اسب ها راهکاری منفرآينداز طريق اصالح  وكاركسبنوآور و خالق و بهبود فضای ، ی مختلف كشور است. تشويق افراد كارآفرينهابخشدر  وكاركسبفضای انجام 

جذب و ترغیب ، آن كارآييی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلي و ارتقای هاهزينهافزايش سهم . 4 برای ايجاد مانع برای فساد و محیطي شفاف در ايران است.

سرعت بخشیدن به روند . 5 در بخش كشاورزی. های جديدگیری فناوریكاربهای موجود و نیروهای متخصص در راستای استفاده بهینه از امکانات سرمايه

ای فهتعرغیر ای ويي مانند كاهش موانع تعرفههاراهی اقتصاد كشور از پذير. البته در اين راستا افزايش درجه رقابتوچهارماصل چهلی هاسیاستو سازی خصوصي

 وری و رشد اقتصادی داشته باشد.نقش اثرگذاری در افزايش بهره دتوانمي هارموچاصل چهلدر راستای  سیاستگذارو كاهش انحصارات دولت و تبديل آن به دولت 

كند  هایشفاف و كارآمد با رويه، های اداری سادهفرآيندكنترل فساد قرار دهد عبارتند از: جايگزين كردن  ترسريعايران را در مسیر  دتوانميبرخي اقدامات كه . 6

تر ساختن ساختار فعلي معقول، هاهزينهپرهیز از انجام كارهای موازی و كاهش  منظوربههای مؤسسات دولتي ايف و مأموريتتر وظتعريف روشن، و ناكارآمد فعلي

 ،مبارزه جدی با فساد اداری، زداييی مركزی در راستای تمركزهاسازمانبا آنها  ای و تعريف مجدد روابطی محلي و منطقههاسازماناصالح ، ی دولتيهاسازمان

اوری گیری فنكاربهتحقق دولت الکترونیك از طريق ، اصالح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصي، ارتقای كیفیت خدمات بخش دولتي

 یريزبودجهح نظام اصال، انتصاب و ارتقای مأموران دولتي، توجه به شايستگي در انتخاب ويژهبه، ی مديريتيهانظاماصالح ، ی دولتيهادستگاهاطالعات در 

 عملیاتي( و نظام مالیاتي. ريزیبودجه)

 گيرينتيجه

ی هافعالیتی انجام هاهزينهچون ؛ رودمي شماربهمهم  بلندمدت كه برای يك رشد اقتصادی پايدار در دارد یوربهرهمنفي بر روند بازدهي و  تأثیرفساد اقتصادی 

ن در اي» ی و اهمیت مبارزه با اين پديده در ايران را مورد بررسي قرار داده است.وربهرهفساد اقتصادی بر  تأثیرلعه . اين مطادهدمياقتصادی و تجاری را افزايش 
 در سال. 1 :دهندمي. نتايج مطالعه نشان «های خطي نیز استفاده شده استاز رگرسیونآنها،  ی توصیفيهاويژگيبیان  برعالوه، هادادهتحقیق برای تحلیل آماری 

متوسط رشد . 2 را داراست و در بین كشورهای منتخب آسیايي جايگاه مناسبي ندارد. 124رتبه جهاني ، 7/2ايران در زمینه شاخص ادراک فساد با نمره  2011

ا رتبه چهاردهم مواجه است. وری آسیايي بكشور سازمان بهره 20برابر دو است كه جايگاه ايران در میان  2000-2006وری نیروی كار ايران طي دوره شاخص بهره

 20كشور( و پانزدهم )در میان  17چهاردهم )در میان  ترتیببه 1995-2000و  1990-1995های ي است كه رتبه ايران در اين شاخص طي دورهدرحالاين 

گفت نقش  توانمي روازايندان مطلوب نیست. وری كل عوامل تولید چنوری سرمايه و شاخص بهرهی بهرههاشاخصوضعیت ايران از منظر . 3 كشور( بوده است.

وری وری در ايران رابطه معکوس و كنترل فساد با بهرهفساد اقتصادی با بهره. 4 رشد اقتصاد ايران بسیار پايین است. تأمینوری كل عوامل تولید در شاخص بهره
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 هایاستسوری و توان رقابت اقتصاد ملي به يك بسیج ملي برای اصالح ئله بهرهرابطه مثبت دارد. وضعیت نامناسب كشور در زمینه فساد اقتصادی باعث شده مس

 نیاز داشته باشد.
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ات مستقيم و غيرمستقيم عوامل مديريتي تأثيربررسي 

مالي )مطالعه موردي  -و سازماني بر فساد اداري

 ي اصفهان و زنجان(هاي دولتي مركز استانهاسازمان

 حسين عظيمي

 علي عطافر

 زكيرعلي شائمي ب

 توصيفي مديريت 1390
مديريت فرهنگ 

 سازماني

علل و 

 عوامل

ضعف عوامل ساختاری/ ضعف فرهنگ سازماني/ ضعف ارتباطات/ ضعف عوامل رواني/ ضعف نظام پرداخت/ ضعف سیستم كنترل  مرتبط با ضعف عوامل سازماني: علل

 / سازماندهي/ بسیج امکانات و منابع/ رهبری و هدايت/ نظارت و كنترل.ريزیبرنامهرتبط با ضعف مديران: و نظارت. علل م

 گيرينتيجه

دولتي  یهاسازمانمالي در  -مستقیم عوامل مديريتي و سازماني بر فساد اداریغیر ات مستقیم وتأثیربررسي ، آنچه در اين پژوهش بیشتر مورد توجه بوده است

ی هاسازمانمالي در  -فساد اداری ربطذینفر مشتمل بر مديران و كارشناسان  934های اصفهان و زنجان است. نمونه آماری اين تحقیق العه در مراكز استانمورد مط

تحقیق حاكي از آن است كه در بین اطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. در اين راستا نتايج  آوریجمعهای اصفهان و زنجان بوده و دولتي مراكز استان

ضعف مديران در رهبری و . 3، ضعف ارتباطات. 2، ضعف سیستم نظارت و كنترل. 1 شامل: ترتیببهعامل  6، متغیر زير مجموعه عوامل مديريتي و سازماني 11

مالي قرار  -گذاری بر فساد اداریتأثیردر اولويت ، ساختاریضعف عوامل . 6 ضعف مديران در سازماندهي و. 5، ضعف مديران در بسیج منابع و امکانات. 4، هدايت

ضعف . 2، ضعف سیستم نظارت و كنترل. 1 :عامل مديريتي و سازماني مشتمل بر پنجات مستقیم تأثیردارند. البته در اين بین نکته ظريفي وجود دارد و آن اينکه 

 -در فساد اداریآنها  مستقیمغیر اتتأثیربیش از ، ضعف مديران در سازماندهي. 5 و كنترل وضعف مديران در نظارت . 4، ضعف نظام پرداخت. 3، عوامل ساختاری

ی دولتي هاسازمانرسد نحوه نظارت در مي نظربه، مالي دارد -. با توجه به اينکه ضعف سیستم نظارت و كنترل بیشترين ضريب را در بروز فساد اداریاستمالي 

ه بايد مورد بازبیني مجدد قرار گیرد چرا ك، هااد و فراهم ساختن بستر كنترل و نظارت دقیق و مستمر و بهنگام ساختن كنترلو قوانین فس جرائماز حیث تقويت 

طح سخواهي مردم از مديران و كاركنان و پايین بودن پاسخ عدم ها( ونهادهای مدني و رسانه، ضعف اين موارد با توجه به فعال نبودن سیستم نظارت عمومي )مردم

زمینه عقالني برای ارتکاب به ، متناسب و قاطع بودن، بموقع، جرائمتناسب بین مجازات متخلفان از حیث شدت  وجود عدم آگاهي عمومي )مردم و كاركنان( و

ج ضعف در بسی، در رهبری و هدايت ضعف ويژهبه، ضعف مديران در انجام وظايف مديريتي تأثیرسازد. البته در اين بین نبايد از مالي را فراهم مي -فساد اداری

موضوع مهم ديگر درباره نتايج  آورد.مالي را فراهم مي -های اصلي بروز فساد اداریمنابع و امکانات و ضعف در سازماندهي غافل بود. چرا كه ضعف مديران زمینه
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های هامپیچیدگي و اب، مالي است. تعدد قوانین -انجام كار در بروز فساد اداریی هاروشها و فرآيندعوامل ساختاری مشتمل بر قوانین و  تأثیرمربوط به ، اين پژوهش

و  ی اجرای كارهاروشها و فرآيندطوالني بودن ، سکوت يا ابهام قانون در تشخیص و اثبات برخي از مصاديق فساد، وجود قوانین بد و نامناسب، موجود در قوانین

 زمینه الزم برای بروز فساد اداری مالي را فراهم كرده است. ،هافرآينداز آن  رجوعاربابآگاه نبودن 
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 تحليلي از رابطه فساد و ماليات تورمي: 

 مطالعه بين كشوري

 تيمور رحماني

 اكبر كميجاني

 سامان فالحي

 پژوهشنامه ماليات كاربردي اقتصاد 1391

 گيرينتيجه

ريق مستقیم و كسب درآمد از اين طغیر های مستقیم وهزينه نهايي اخذ مالیات، كه برای يك اقتصاد با سطح باالی فساد و ثابت بودن ساير شرايط دروميانتظار 

اثرات فساد بر  بررسي منظوربهمالي خود بیشتر به اخذ مالیات تورمي وابسته باشد. در اين مطالعه  تأمینبه نسبت هزينه نهايي مالیات تورمي باال باشد و دولت در 

گذاری أثیرتی هاكانالبرخي از  اقتصاد سايه و تعامل بین سیاست پولي و مالي پرداخته شده است.، مالیات تورمي به بررسي اين پديده در سه بخش مالیه عمومي

 اثر. 3، تغییر سطح و تركیب مخارج عمومي. 2، ستانيتشده از طريق مالیا آوریجمعكاهش سطح درآمدهای . 1 میزان فساد بر مالیات تورمي عبارتند از:

در مدل مورد »ی پانل استفاده شده است. هادادهكشور و از روش  110ای شامل مستقیم سیاست مالي بر سیاست پولي. برای استخراج نتايج تجربي از نمونهغیر
نسبت  ،نسبت كسری يا مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلي، تقل شامل: شاخص فسادو متغیرهای مس متغیر وابسته شاخص مالیات تورمي، استفاده در اين تحقیق

جايي رئیس بانك مركزی است. برآورد مدل برای دو هبخش كشاورزی و نرخ جاب افزودهارزشسهم ، نرخ رشد اقتصادی، ی دولتي به تولید ناخالص داخليهاهزينه
 تدسبهشواهد تجربي  .«توسعه انجام گرفته است درحالبرآورد نیز با لحاظ متغیر دامي برای كشورهای  صورت گرفته و يك 2001-2009و  1996-2009دوره 

با ثابت ، ترسطح فساد بیشبه اين معنا كه رد( فرضیه اصلي اين مطالعه دارد.  عدم آمده با استفاده از سه نسبت مالیات تورمي و دو شاخص فساد داللت بر تأيید )يا

ارتباط مثبت میان نسبت كسری بودجه و نسبت مالیات تورمي دهنده . همچنین نتايج نشانشودميمنجر به افزايش نسبت مالیات تورمي ، يطابودن ساير شر

ه توان عملکرد اقتصادی و ظرفیت مالیاتي اثری منفي بر نسبت مالیات كنندباشد. متغیرهای منعکسهای اقتصادی ميهای تئوریبینيپیشهستند كه مطابق با 

ای مثبت بخش كشاورزی رابطه افزودهارزشای منفي با نسبت مالیات تورمي و متغیر سهم تورمي دارند. به اين صورت كه متغیر رشد تولید ناخالص داخلي رابطه

، درواقعباشد. ي رئیس بانك مركزی و نسبت مالیات تورمي مييجاهیانگر وجود رابطه مثبت بین نرخ جابآمده ب دستبهبا نسبت مالیات تورمي داشته است. شواهد 
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گفت كه  انتوميمجموع با نسبت مالیات تورمي دارد. درارتباط مثبتي ، بانك مركزی استقالل عدم ای ازنماينده عنوانبهجايي رئیس بانك مركزی هنرخ باالی جاب

 باشند.يم معنادار بقیه ضرايب تخمین زده شده از لحاظ آماری، از چند ضريبغیرهای اقتصادی هستند و بههای تئوریبینيپیشرد شده مطابق عالمت ضرايب برآو
عه توس درحال توسعه حاكي از آن است كه اثر فساد بر پديده مالیات تورمي در كشورهای درحالنتايج برآورد مدل با لحاظ كردن متغیر دامي برای كشورهای »

 «.تر استقوی
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 اي بر مهندسي نظام كنترل و نظارت مقدمه

 مندبراي جلوگيري از پيدايش فساد نظام
 توصيفي مديريت 1391 عبدالحميد شمس

مديريت و  فرآيند

 توسعه

علل و 

 عوامل

عدم ، طلبيخواهي و هماوردارت مردمي/ قوی بودن فرهنگ زيادهقدرت میان نظام بالفعل كنترل دولتي و نظام بالقوه نظ ه فساد اداری: نبود موازنهكنندعوامل ايجاد

 ه.كنندناظر و تنبیه، ی و قوانین پیشگیرانهسیاستگذارهای مرتبط با بهینه نظام كنترل عمومي/ كاستي كاركرد عدم در سطح جامعه/گرايي و مصرف قناعت

 هاراهکار

 : خودمختار كردن نظام نظارت و كنترل نسبت به قوای مختلف كشور از طريق يکپارچه كردن«ملت مقتدر، دولت مقتدر»راهکارهايي برای نزديك شدن به ديدمان 

های دادگاه»های اداری و متراكم كردن دادگاهغیر / «ی نظارتيهاسازمانشورای خودمستقل نظارت و هماهنگي »در چارچوب يك نهاد باالدستي به نام آنها 

با هدف ، دولتي و خصوصيغیر حتي، هاو فعالیت برخي سازمان هاسازمان، هاشركتبرای تعیین ماهیت حقوقي )عمومي يا خصوصي( ، هادر همه استان «تعارض

ه دسترسي شهروندان ب عدم بیشتر در نظام اداری/ برای دفاع از منافع اشخاص در برابر قدرت عمومي و تضمین سالمت، تنظیم و بسط احتمالي نظارت و كنترل

صادی ی اقتهابخشبا آنها  و تفاهم «ويژه خواران»هاست كه شرايط محیطي را برای قدرتمند شدن بیشتر يکي از ابزارهای ايجاد نابرابری در برخي كشور، اطالعات

بیانگر وجود  ،اقدامات زيربنايي پیگیری عدم نظیر، هانیز با تکیه بر برخي شاخص دولت الکترونیك گیریشکل. متأسفانه گرايش كنوني كندميناسالم فراهم 

 دتوانمي، و با هدف كاهش فاصله قدرت «محورمردم»ديدمان  برمبنایي كه گسترش دولت الکترونیك درحالاين حركت در كشور است.  «محور بودنسازمان»

./ تدوين قوانین زير موجب افزايش شودرمز امنیت ملي و تقويت شفافیت بیشتر در نظام اداری و فرا اداری موجب تغییراتي مانند گردش آزاد اطالعات تا خط ق

ی كلي هاتسیاسبرابر رساني : قوانیني برای ملزم كردن مسئوالن به پاسخگويي و اطالعشودميهای مردمي بر كاركرد نظام اداری شفافیت و در نتیجه رشد نظارت

مند شدن نظام بررسي و نظارت به تنهايي های مربوط به خدمات دولتي./ با توجه به اينکه نظامبا هدف آگاه كردن شهروندان از رويه نامهآيینين تدو، نظام اداری

سازی ی نظارت مردمي و زمینهها و ابزارهاش و تقويت عملي راهکارپذير با دتوانمينظام جمهوری اسالمي ، شودمند موجب جلوگیری از پیدايش فساد نظام تواندمين

با  دفسادضفراهم كند./ تنقیح قوانین  «ملت مقتدر، دولت مقتدر»از فاصله قدرت بکاهد و شرايط را برای پیدايش ديدمان ، برای دسترسي بیشتر افراد به اطالعات
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در  ،كاری جلوگیری كند و شفافیت را پديد آوردی كه از هر نوع پنهانطوربه: تدوين قوانین با نثر ساده شودميی زير موجب تسهیل روند مبارزه با فساد هاويژگي

، واهد بودصرفه نخبهمقرون، ی بسیارهاهزينهتقبل ، های مؤثر برای مفسدان ماليزيرا بدون مجازات، شده باشد بینيپیشهای مؤثر مجازات، ضدفسادتدوين قوانین 

های يکي از شاخصه مثابهبه «حاكمیت قانون»./ 1337مانند قانون رسیدگي به دارايي وزرا و كارمندان مصوب ها آن ساده و به روز كردن برخي از، كاهش قوانین

ار قر ربطذیعمومي و انقالبي تحت نظارت و كنترل نهادهای كنترلي ، كه عملکرد و دارايي همه نهادهای دولتي كندميعقالنیت در يك حاكمیت خوب ايجاب 

 ،به مسیر خطا گام نهد، بر خود نظارت عدم هر شخص حقیقي و حقوقي طیب و پاک ممکن است روزی با احساس، كه انسان ممکن الخطاستگیرند./ ازآنجايي

 ظارت وی نهاسازماناز حوزه خطوط قرمز عرفي و قانوني بکاهند و به ، گیرندگان محوری نظام با صدور احکام و تصويب قوانینيبنابراين شايسته است تصمیم

 .كنند استقالل عمل بیشتری اعطا، كنترل

 گيرينتيجه

و  هاامنظ، اندک باشد «نظارت مردمي»باال و  «فاصله قدرت» كهصورتيدر، به تصويب برسد و تعداد نهادهای نظارتي افزايش يابد ضدفسادهر میزان هم قوانین 

م اداری مؤثر نظاسازی به سالم تواندميمند شدن نظام بررسي و نظارت به تنهايي ننظام، ترروشن عبارتبههدايت خواهد شد.  كاركرد عدم سویبهقوانین مربوطه 

ديدمان  برمبتنيی هانظامدر ، و برعکس كندميتصادفي بروز  طوربهمیزان فساد كم و  «ملت مقتدر، دولت مقتدر»ديدمان  برمبتنيی هانظامدر  روازاينكمك كند. 

 مند شدن گرايش دارد.به نظام، فساد گسترده است و در نهايت «ضعیفملت ، دولت اقتدارگرا»
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 درآمدكمشناخت فساد سياسي در كشورهاي  149

 روهيني پاند

مترجم: وحيد 

 مهرباني

 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1391

 گيرينتيجه

حاكي از داليل مهمي برای اين  دتوانميگیرد كه تفاوت شرايط اقتصادی شهروندان در كشورهای فقیر و ثروتمند مي در اين مقاله اين موضوع مورد بحث قرار

تا سؤال  كندميه رفتار سیاسي افراد را مرور كنندعوامل تعیینخصوص مسئله باشد كه چرا اغلب فساد در كشورهای فقیر بیشتر است؟ اين مقاله ادبیات موجود در

اجتماعي  يك واكنش عقالني به فضای عنوانبهشمارند را یم انتخاب بازيگران سیاسي برای فاسد بودن و انتخاب ساير افرادی كه فساد را مجاز ميتوانميآيا  نمايد كه

 صورتبه مزيت زيادی كنندميا تشويق و اين نواقص فساد ر دهندميبشناسیم؟ اقداماتي كه برخي از نواقص بازار را هدف قرار  كنندمييا اقتصادی كه در آن زندگي 

کستن شو درهم دهندگانی آگاه ساختن رأیهافعالیتشامل بهبود اطالعات قابل دسترس برای شهروندان مثالً از طريق  دتوانميدارند. اين اقدامات كاهش فساد دربر
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مثال از طريق در نظر گرفتن ذخیره جا و موقعیت سیاسي برای زنان(.  نعنوابه) شودميی خاص تبعیض قائل هاگروهساختارهای موجود قدرت باشد كه بر ضد 

، جموعمدر هستند. ضدفسادای برای سیاست های بالقوهبهبود منافع رسمي قابل اكتساب از سیاست و محدود نمودن نقش سیاسي احزاب قومي گزينه، عالوهبه

 های فاسد و نابهنجار را تغییرهای فردی برای ورود به رويهی در سازوكارهايي خاص كه انگیزهگذارايهسرمشواهد ارائه شده در اين مقاله حکايت از اين دارند كه 

باشد كه  ی محیط اقتصادیهاويژگيسیاسي بايد بر شناسايي آن دسته از  تأكیدكه  كندميند در كاهش فساد موفق باشند. اين مطلب پیشنهاد توانمي دهندمي

 و نه شناسايي ساده افراد فاسد. دهندمي شیوع فساد را افزايش
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150 

 شاخص كنترل فساد اداري  تأثيربررسي 

 و اثربخشي دولت بر درآمدهاي مالياتي 

)مطالعه موردي كشورهاي با درآمد سرانه متوسط و 

 باال(

 تپژوهشنامه ماليا كاربردي اقتصاد 1391 سيد كمال صادقي

 گيرينتيجه

-2009ی هاالسشاخص كنترل فساد اداری و كیفیت دولت بر نسبت مالیات به تولید در كشورهای با درآمد سرانه متوسط و باال طي  تأثیردر اين مطالعه به بررسي 

يافته استفاده شده است. نتايج حاصل از تخمین یمزننده گشتاور تعمی تابلويي پويا در قالب تخمینهادادهپرداخته شده است. برای اين منظور از رهیافت  1990

ها ها در اين گروه از كشورشاخص كنترل فساد اداری و اثربخشي دولت بر نسبت مالیات معنادار مستقیم و تأثیرهای مختلف داللت بر از حالتهريك  مدل در

ی طوربه ،بخش صنعت مطابق انتظار بوده افزودهارزشدرجه باز بودن اقتصاد و سهم ، نهساير متغیرهای توضیحي همانند درآمد سرا تأثیر، اين برعالوهداشته است. 

ه به نتايج . با توجاندهمثبتي بر نسبت مالیات به تولید داشت تأثیربخش صنعت و نرخ تورم  افزودهارزشسهم ، درجه باز بودن اقتصاد، كه متغیرهای درآمد سرانه

ه با بهبود ی كطوربهشاخص كنترل فساد اداری است ، گذار بر نسبت مالیات به تولیدتأثیربیان كرد يکي از متغیرهای مهم و  وانتميآمده در اين مطالعه  دستبه

هش ازيرا انگیزه طفره رفتن از مالیات تحت اين شرايط ك، نسبت درآمدهای مالیاتي به تولید افزايش يابد رودميانتظار  5/2آن به مقدار  كرداين شاخص و میل 

مثبتي بر نسبت درآمدهای مالیاتي به تولید ناخالص داخلي بوده و با  تأثیردولت دارای  اثربخشينظام مالیاتي افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر  كارآيييافته و 

 .درآمدهای مالیاتي دولت افزايش يابد ودرميی كاركنان انتظار پذيری اجرايي در زمینه پاسخگويي و مسئولیتهادستگاهعملکرد  یبهبود مديريت دولت و ارتقا
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 فساد و بار مقرراتي بخش عمومي 151
 حسين مرزبان

 پورحميدرضا حسين
 تحقيقات اقتصادي كاربردي اقتصاد 1391

 پيامدها

ی كه: هزينه نهادهای عمومي طوربهمستقیم اعمال فشار خواهد كرد  طوربهبرخي نتايج مستخرج از مدل نظری ارائه شده در تحقیق: فساد روی عوامل اقتصادی 

 ردهزينه تبعیت از مقررات در شرايط فساد بیشتر است تا ، های فاسدبه علت وضع خطوط قرمز بیشتر توسط بوروكرات، ت بدون آنحال دربا فساد بیشتر است تا 

 .شودميو كاهش رفاه عمومي منتهي فقر كیفیت محیط زيست ، و به درآمد كمتر كندميايجاد  كارآيي عدم، ت بدون آن/ فسادحال

 

 راهکارها

ان پاگیر و كاهش زموبرای كنترل فساد است. در همین حال اصالح اساسي مقررات دست يضرورت عنوانبه، به مردم افزايش شفافیت و پاسخگويي بخش عمومي

 وكاربكسازی اندهبه افزايش كیفیت مؤسسات و بهبود شاخص را دتوانميارائه كاالهای عمومي به كاهش بار مقررات كمك خواهد كرد./ ثبات سیاسي در هر كشور 

و نهادهای دولتي  هاسازمانبا اتخاذ راهکاری مناسب برای كاهش فساد در ، گراييو در نتیجه به كاهش بار مقرراتي و مبارزه با فساد كمك كند./ افزايش قانون

 در حمايت از بخش خصوصي مؤثر واقع شود. دتوانمي

 

 گيرينتيجه

های به بررسي اين پديده در كشور، فساد را نشان داده است و سپس با ارائه شواهد تجربي گیریشکلو چگونگي  فرآيند، اين مقاله ابتدا با ارائه يك مدل نظری

سری  -ی مقطعهادادهشامل ، د و بار مقرراتييافتن وابستگي بین فسا منظوربه، گرفته شده برای تحلیل تجربي كاربهی هادادهمنتخب پرداخته است. مجموعه 

معیارهای كیفیت نهادی يا حکمراني ، عبارتند از: معیار فساد هادادهباشد. اين ساله برای كشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ميپنجزماني يك دوره 

 و معیارهای بار مقرراتي.

فساد  كلي اين است كه گیرینتیجهبار حاكم بر بخش خصوصي و كاهش رفاه كلي را نتیجه دهد. ، ش فساددر اين مقاله نشان داده شده كه ممکن است افزاي

بنابراين در محیط با فساد بیشتر هزينه تشريفات اداری يا بار مقرراتي مؤثر نیز باالتر است. بوروكراسي فاسد بار باالتری ، دهدميمؤثر موانع زايد را كاهش ن طوربه

همبستگي قوی میان سطح فساد و ، . مطابق نتايجكندميهای عمومي تولیدكنندگان بخش خصوصي تحمیل افزايش موانع اداری و عرضه كمتر نهادهرا از طريق 

 مستقیم وابسته است. طوربهمیزان حکمراني يا كیفیت مؤسسات دولتي وجود دارد و سطح فساد با بار مقرراتي 
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152 
كشورهاي منتخب  جانبهدوتجارت  روي اثر فساد بر

 منطقه خاورميانه

 كريم آذربايجاني

 همايون شيرازي

 ندا سميعي

 تحقيقات اقتصادي كاربردي اقتصاد 1391

 گيرينتيجه

ل جاذبه و میالدی با استفاده از مد 2008تا  2002ی هاسالكشورهای منتخب منطقه خاورمیانه در بین  دوجانبههدف اصلي اين مقاله بررسي اثر فساد بر تجارت 

نشان  تر مدل جاذبه شود. نتايجسبب تصريح مناسب دتوانميافزودن متغیر فساد ، آمده از اين پژوهش دستبهنتايج  براساسن است. ازی تابلويي نامتوهادادهروش 

 شودميمنجر تجارت كشورهای مورد مطالعه  وجود فساد هم در كشور صادركننده و هم در كشور واردكننده كاال به كاهش قابل توجه، كه در هر دو مدل دهدمي

آمده كاهش يك درصدی فساد در  دستبهنتايج  براساس. رودميمقدار تجارت میان اين دو كشور باال ، كاهش يابد، و اگر فساد در دو كشور دارای رابطه تجاری

 27/2دی فساد در كشور واردكننده كاال افزايش تجارت به میزان . همچنین كاهش يك درصشودميدرصدی صادرات  53/3كشور صادركننده كاال باعث افزايش 

در  يكارآيپردازد كه معتقدند فساد عاملي مضر است كه سبب افزايش هزينه مبادالت و وجود نادرصد را به همراه دارد. اين نتايج به تأيید ديدگاه محققاني مي

نتیجه گرفت كه وجود فساد در كشور طرف تجاری نیز كاهش حجم  توانمي، اد در كشور واردكننده كاالبودن ضريب متغیر فس معنادار . با توجه بهشودميمبادالت 

ای و فراملي است و مختص مرزهای جغرافیايي كشورهای اين منطقه صورتبهفساد بر تجارت  تأثیرگفت كه  توانميتجارت دوجانبه را در پي دارد. بر اين اساس 

 ،ی مشترک ياری جست. همچنین با توجه به نتايج اين مطالعههاسیاستای و از توافقات منطقه توانميمبارزه با فساد  منظوربهدلیل باشد. به همین منطقه نمي

در مدل  يبررسي اثر عوامل فرهنگي و زبان منظوربهجمعیت و متغیرهای در نظر گرفته شده ، میزان اثرگذاری متغیر فساد در مقايسه با عواملي همچون درآمد ملي

 بیشتر است. 
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 نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري 153
 علي ربيعي

 هاجر آصف
 مديريت دولتي توصيفي مديريت 1391

 راهکارها

افراد با  ی كهنحوبهو جلوگیری از فردگرايي  هاسازمانكار گروهي در  كنترل و مقابله با فساد اداری: تقويت، فرهنگ برای پیشگیریارتقای جهت  دري هايبرنامه

در معرض تعهدات كار گروهي قرار گرفته و از فردگرايي منفي و تصمیمات فردی در اعمال رفتار ناسالم كاسته شود./ چنانچه مديران ، قرار گرفتن در كنار ساير افراد

 دستبهنتیجه بهتری ، كنندرسمي غیر هایسعي در اشاعه فرهنگ مناسب در چارچوب، بر روابط رسمي تأكیدو رسمي غیر یهاسازمانايجاد تعارض با  جایبه

 ی ماهاسازمانكه در  دهدمي. اين مطالعه نشان استخواهد آمد./ آموزش قبل از ورود و آموزش حین خدمت در كاهش فساد اداری و پیشگیری از آن مناسب 
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هم دارای كاركردهای آموزشي و هم ، هارسانهآمیز وجود دارد./ بايد توجه داشت كه ی ناشي از اعمال فسادهاهزينهآشنايي با  عدم چنیناز قانون و هم آگاهي عدم

مل كردن موارد مهم عای و همچنین رسانهسازی يك عامل بسیار فعال و اثرگذار در زمینه آگاه عنوانبهند توانميبنابراين  ؛باشندميرساني دارای كاركردهای اطالع

تئوری  براساسناشي از مقايسه افراد در سازمان با ديگران است.  شوندمنجر ميكه به فساد هايي بسیاری از نارضايتي دهدمي./ مطالعات اين تحقیق نشان كنند

 .شوديمتوصیه  ساالریخويشاوند جایبه ساالرینظام شايسته لذا برپايي اصول اخالقي مناسب و كنندميهای خود را با هم مقايسه دهنو ستا هادادهبرابری افراد 

 گيرينتيجه

يکي از عوامل پیشگیرانه در كاهش فساد اداری پرداخته است. در اين تحقیق ابتدا طي مصاحبه عمیق با  عنوانبه، اين پژوهش به بررسي نقش فرهنگ سازماني

ن اداری شهر تهران انفره از متخصص 373اطالعات از يك نمونه ، و سپس از طريق پرسشنامه شدهاستخراج ی مرتبط با فساد هاشاخص، نفر از متخصصان اداری 30

ی هاارزش، الگوهای رفتاری مناسب، ی سازمانيهاارزشعوامل فرهنگي از قبیل ارتقای شده است. اين پژوهش كاهش فساد اداری را در قالب تقويت و  آوریجمع

طح س، ی فردی و كنترل رفتارهاارزشتقويت ، كه از بین اين عوامل دهدميها نشان داند. يافتهی ميپذيربخشي و جامعههويت، شيهای انگیزشیوه، بنیادين

هريك  هایهمؤلف ،در اين تحقیق»گذاری از يکديگر متفاوت هستند. تأثیريکساني بر پیشگیری از فساد اداری دارند و بقیه عوامل از لحاظ میزان  نسبتاًگذاری تأثیر
 ،ی سازمانيهاارزشهای فرهنگي مؤثر بر فساد اداری به اين صورت است: مؤلفه ترتیب اولويت «.از عوامل فرهنگي ذكر شده در قالب يك مدل ارائه شده است

ای ارتقمقوله آموزش و نقش آن در ، پژوهش های انگیزشي. همچنین در اينی بنیادين و شیوههاارزش، ی فردیهاارزش، كنترل رفتار، بخشيی و هويتپذيرجامعه

های آموزشي در شان برنامهاند كه در سازماندرصد از پاسخگويان اذعان داشته 40حدود ، فرهنگ و كاهش فساد اداری مورد مطالعه قرار گرفت. در اين خصوص

 دتوانميها و آگاهي رساندن در اين زمینه بسیار باالست و اين آموزش یرتأثمعتقدند آنها  درصد 38ي است كه درحالزمینه فساد و عواقب آن وجود ندارد. اين 

های اداری استفادهسوءدر مورد  هارسانهدرصد از پاسخگويان معتقدند كه اگر در  41 دهدميهای اين پژوهش نشان . يافتهشودعامل پیشگیرانه خوبي تلقي  عنوانبه

اداری و همچنین گزارش موارد تخلفات داده شود شرايط مساعدی در پیشگیری از اين پديده  مراتبسلسلهدر زمینه  جوعراربابهای الزم به بحث شود و آموزش

های عمیق در كنار . مصاحبهكنندميها و مشکالت سازماني را به شکل گروهي حل درصد پاسخگويان كار 36كه كمتر از  دهندميها نشان . يافتهگرددميفراهم 

ب زيادی در پیشگیری از ارتکا تأثیر، رسميغیر فضاهای گیریشکلو اهمیت دادن به  هاسازمانهای آماری نشان دادند كه افزايش و باال بردن كار گروهي در يافته

ر پیشگیری از فساد از دست كاركرد خود را د، يك مؤلفه عنوانبهاند كه موازين شرعي های صورت گرفته در اين پژوهش نشان دادهفساد خواهد داشت. پیمايش

. مطالعات اين تحقیق نشان داد كه در كندميخود به پیشگیری كمك ، درصد پاسخگويان معتقدند كه پايبندی به موازين شرعي 32ها كمتر از تن داده است و

عاملي اثرگذارتر در اين زمینه باشد.  دتوانمي ساالریو برپايي اصول اخالقي مناسب و شايسته هاسازمانهای اخالقي برای تدوين چارچوب، كنار موازين شرعي

لیل ی تحهاداده. اندكرده تأكیدحداقل در فساد سطح دوم )كاركنان رده پايین( ، های عمیق بر وجود رابطه بین معیشت و اقدام به فسادنتايج حاصل از مصاحبه
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. همچنین اندداشته تأثیردر كاهش فساد بیشتر ، نسبت به مزايای مادی، ه زحمات كاركنانهای معنوی و ارج نهادن بشده در اين پژوهش نشان دادند دريافت

سبت به ساير ن، ها نشان دادند كه باال بردن و متناسب كردن تعداد قوانین و مقرراتگرايش به فساد مشاهده نشده است. يافته عدم ای بین امنیت شغلي باال ورابطه

 اهش فساد اداری دارد.كمتری روی ك تأثیر، عوامل
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154 
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در مقابله با 

 فسادآوري قدرت سياسي
 مطالعات قدرت نرم توصيفي علوم سياسي 1391 علي بهادري جهرمي

 گيرينتيجه

 كندميها را روشن ابعاد ارزشي يا فرهنگي اساسي و تمايزات آن با وضعیت موجود در ساير كشور، نهای قدرت نرم در جمهوری اسالمي ايرااين مقاله از میان مؤلفه

از قدرت سیاسي دانست. ارزش مذكور ناشي از نوع نگاه  مندیبهرهكه شايد بتوان آن را مهمترين منبع قدرت نرم ايران در مقابله با ترويج فساد در حکمراني و 

منبعي مهم در جهت ممانعت از فساد و  عنوانبه دتوانميمفهوم قدرت سیاسي و حکومتي است كه ريشه در انديشه اسالمي داشته و  جمهوری اسالمي ايران به

 های انديشمندان سیاسي و حقوقي در جهت ممانعت از فسادآوریحقیقت به پاسخگويي به يکي از مهمترين دغدغهشود. اين قدرت نرم درانحراف در حکمراني تلقي 

جوامع اسالمي را در خود نهان دارد.  ويژهبهكه توانايي نفوذ و گسترش در ساير جوامع بشری شود راهکاری مؤثر در اين راستا تلقي  دتوانميو  شدهمنجر در قدرت 

چه به مقامات حکومتي و حکمرانان مشخص گردد ماهیت آن، در اين مقاله تالش شده است با نمودار ساختن مفهوم و ماهیت قدرت سیاسي در انديشه رايج سیاسي

گیری فساد و انحراف در بهره سویبهاست كه به تمايل صاحبان آن  طلبيحاوی نوعي احساس استعال و برتری و در نتیجه مولد نوعي احساس اقتدار گرددمياعطا 

 مشخص، آوری ذاتي آننحرافا عدم یت قدرت سیاسي و تبیینضمن نمودار ساختن ماه، ي كه در انديشه سیاسي اسالمدرحالخواهد شد. منجر از قدرت سیاسي 

بلکه ناشي از روحیه انساني و نوع نگاه وی به اين مفهوم است. ، پردازان سیاسي نه ناشي از ذات اين مفهومی قدرت برخالف تصورات غالب نظريهاست فسادآورشده 

حقیقت رانديشه سیاسي اسالمي توانسته د، سالم و امانتي يا تبعي بودن آن در اختیار حاكم اسالميذاتي بودن اين مفهوم در انديشه سیاسي اغیر همچنین با توجه به

اين با بررسي مفهوم  برعالوه. كندقدرتي اساسي در ممانعت از فسادآوری آن ايجاد ، يشه سیاسي و حقوق عمومياند هبا قلب ماهیت اين مفهوم اساسي در حوز

نها آ كه حتي نوع واژگان مورد استفاده در ادبیات سیاسي و معانيشده مشخص ، شودميمترين جايگزين مفهوم قدرت سیاسي تلقي واليت كه در ادبیات ديني مه

، نودذاتي بغیر امانتي بودن وآنها،  فاصله میان وجود عدم همچون نمايش نزديکي ولي و مردم ويي هاويژگيمفهوم حقیقي اين قدرت بوده و با وجود دهنده نمايش

ر . اين قدرت نرم درودمي شماربهه اين قدرت نرم در ممانعت از فسادآوری قدرت سیاسي كنندمکمل و تقويت، محور بودن و بسیاری ابعاد ديگر مفهوم واليتهدف

رض فبه اصل بديهي و پیشد كه در پاسخ خواهد شمنجر ی سیاسي مدرن هانظاممشکل طراحان ترين شدن مهمترين دغدغه ذهني و كلیدی رنگكمحقیقت به 
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 انعنوبهکیك قوا فيي همچون ساختار تهانظاماقدام به ارائه نظرات سیاسي و حقوقي خود و طراحي ، الزامي بودن فسادآوری قدرت در دست حاكمان هگرفته شد

 .اندهبندی حاكمیت شدمهمترين نظريه صورت
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 ايمطالعات رسانه توصيفي ايرشتهميان 1391 حسن گيوريان هاي جمعي در كنترل فساد اداريانهنقش رس 155

 گيرينتيجه

اطالعات از طريق پرسشنامه بوده  آوریجمعی دولتي انجام شده است. روش هاسازمانی جمعي در كنترل فساد اداری در هارسانه تأثیربررسي نقش و  منظوربهاين مقاله 

يکي  عنوانبه دتوانميی جمعي هارسانه. نتايج تحقیق حاكي از آن است كه ايفاگری مناسب اندهويان كارشناسي ارشد مديريت دولتي نمونه تحقیق را تشکیل دادو دانشج

رفتار مديران ، وكاركسبنمودن حال و احوال و مرئي  هارسانهابراز داشت كه شفاف بودن  توانمي. كندی دولتي عمل هاسازمانی كلیدی در كنترل فساد اداری هااهرماز 

در  از سرعت توانميآمده  دستبه. با توجه به نتايج كندهای مهم در كنترل فساد اداری عمل يکي از مؤلفه عنوانبه دتوانميی جمعي هارسانهتوسط  هاسازمانو عملکرد 

ی دولتي اهسازماندر كنترل فساد اداری  گذارتأثیرهای يکي ديگر از مؤلفه عنوانبهآنها  ولتي مورد تصدیی دهاسازمانکرد نامناسب مديران و عمل بهانتقال اخبار مربوط 

 . كندميی دولتي عمل هاسازمانگذار در كنترل فساد اداری تأثیرای مؤلفه عنوانبهای نام برد. نتايج حاكي از آن است كه استقالل رسانه
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 توسي الملکنظامابعاد فساد از ديدگاه خواجه  156
 بابايي محمدرضا حاج

 محمود شهبندي
 سياست توصيفي علوم سياسي 1391

 گيرينتيجه

الملك خواجه نظام .شودميديني و اجتماعي بررسي ، اداری، موضوع فساد در چهار سرفصل فساد سیاسي، در كتاب سیاستنامه الملكنظامديدگاه خواجه  براساس

ه اين مطالع». كندميساختار حکومتي مطلوب بیان و مشکالت موجود در ساختار سیاسي و اداری سلجوقیان را بازگو  درخصوصهای خود را در اين كتاب ديدگاه
 «.كتاب مذكور پرداخته است براساسالملك های خواجه نظامبه ارائه ديدگاه
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157 

هاي قانون جمهوري اسالمي بررسي تطبيقي ظرفيت

 مندرج در كنوانسيون مريدا  جرائمايران با برخي 

 )كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد(

 آيت باقري

 ارسالن رضايي

 مهسا شيمن

 توصيفي علوم اجتماعي 1391
ي المللبينمطالعات 

 پليس

 گيرينتيجه

ي برای دولت معین شده است كه اين المللبینهای اجرايي و همکاری، تکالیفي در زمینه قانونگذاری، يدابا الحاق دولت جمهوری اسالمي ايران به كنوانسیون مر

رای در اج، شده است. قانونگذار ايرانانگاری همه اشکال آن جرم، پردازد. در كنوانسیون مريدا برای مبارزه مؤثر با پديده فساد اقتصادیميآنها  مقاله به بررسي

ه ك ويژهبه، اين اعمال دست زندانگاری مندرج در كنوانسیون را مورد بررسي قرار دهد و به جرم جرائمضروری است ، اشي از الحاق به كنوانسیونتکلیف خود ن

، مجرائاين الزم است مقنن برای ، زنندباشند و اغلب با تفکر و حسابگری به ارتکاب جرم دست ميكسب سود و منفعت مالي مي دنبالبهمجرمان اقتصادی 

مندرج  وضعي و اجتماعي همقتضي است مقنن ايران اقدامات پیشگیران، . مطابق با اين اصل كه پیشگیری بهتر از درمان استكندهای مالي مناسب تعیین مجازات

و گاری انينه كند. تکالیف مقنن ايران در زمینه جرمبه تصويب قانون بپردازد و اين اقدامات را در كشور نهادآنها  در كنوانسیون را مورد بررسي قرار دهد و در مورد

با اصول قانون اساسي كه الهام گرفته از مباني فقهي است  توانمياقتصادی و مالي را  جرائمهای كنشي و واكنشي مندرج در كنوانسیون در زمینه تعیین پاسخ

 در راستای قانون اساسي و موازين شرعي است. كامالًبلکه اجرای اين تعهدات تطبیق داد و اجرای اين تکالیف مغايرتي با قانون اساسي نخواهد داشت 
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 فساد بر رشد اقتصاد ايران تأثيرسازي شبيه 158

 مرتضي سامتي

 مصطفي عمادزاده

 دهکرديشهرام رئيسي

 اقتصاد مقداري كاربردي اقتصاد 1391

 گيرينتيجه

ها و خدمات عمومي مولد كه در تابع تولید كل انتقال و تبديل سرمايه عمومي به كاال فرآيندتا  شودميو وجود فساد در ساختار بخش عمومي باعث  يجويرانت

ید نهايي سرمايه در بخش تول، جوييرانت وجود عدم ي است كه در دولت خیرخواه و با فرضدرحالشود. اين روبرو  با انحراف، شودمينهاده تولید وارد  عنوانبه

كه در  ای بسط داده شده استگونهبهعمومي با تولید نهايي سرمايه خصوصي برابر است و بنابراين رانتي برای دولت متصور نیست. در اين مقاله مدل رشد رمزی 

ت. نهاده وارد شده اس عنوانبهكل اقتصاد  در تابع ستاده ها و خدمات عمومي تولید شده توسط دولتموتور رشد معرفي و كاال عنوانبهآن تشکیل سرمايه عمومي 

، ترقابتي در تابع تولید اس صورتبهها نهاده ييآيك میزان كاركردن فراهم  دنبالبهخواه ارائه كاالی عمومي است. دولت خیر، توجیه حضور دولت در مدل، بنابراين

قانوني و انحصاری اخذ شده از بخش غیر هایجو فساد معادل با رانتر باشد. در مقابل در دولت رانتابای كه تولید نهايي سرمايه عمومي و خصوصي برگونهبه
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های عمومي ارائه شده به تابع تولید و سرمايه عمومي مورد نیاز برای التفاوت ارزش نهاده. درآمد اين دولت مابهشودميخصوصي از كانال ارائه كاالی عمومي تعريف 

جو كمتر از دولت د در وضعیت يکنواخت در دولت رانتمصرف و نرخ رش، موجودی سرمايه خصوصي، مدل نظری نشان داده است كه میزان ستاده آن است. نتايج

ادير گرفتن مقمسیر نرخ رشد اقتصاد با در نظر ، ی اقتصاد ايران در مدل رشدهادادهاطالعات و  براساسخیرخواه است. با كالیبره كردن پارامترهای مرتبط با مدل 

 اگر هیچ، اطالعات مقداری براساسآمده است.  دستبهها و خدمات عمومي مولد برای هر دو نوع دولت دولت در تبديل سرمايه به كاال كارآييمختلف مربوط برای 

خواهد  48/0برابر با جو رانت و با دولت 74/0بر با نرخ رشد در اقتصاد با دولت خیرخواه برا، نوع ناكارآمدی در تبديل سرمايه به كاالی عمومي وجود نداشته باشد

 و برای دولت 35/0درصد از منابع از بین بروند نرخ رشد برای دولت خیرخواه در حدود  90مثال  طوربهاگر در تبديل سرمايه به كاالی عمومي ، بود. در مقابل

ه در مقايس، ها و خدمات عمومي باشدحداكثر كردن منافع ناشي از فروش كاال دنبالبهو  جواست. نتايج به خوبي مؤيد اين است كه اگر دولت رانت 23/0جو رانت

. كنديمتری را ايجاد نرخ رشد پايین، با يك دولت خیرخواه كه در آن تولید نهايي سرمايه عمومي در اختیار دولت برابر با تولید نهايي سرمايه خصوصي بشود

تا فاصله نرخ رشد اقتصاد در اين دو نظام  شودميفساد اداری يا فساد خرد باعث  عنوانبه، تار دولت فارغ از نوع نظام حاكمحال ناكارآمدی موجود در ساخدرعین

 افزايش يابد.  شدتبه
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 اثر فساد مالي بر تركيب مخارج دولت: 

 توسعه درحالمطالعه موردي كشورهاي منتخب 

 سعيد كريمي پتانالر

 محمد بابازاده

 نعيمه حميدي

 پژوهشنامه اقتصادي كاربردي اقتصاد 1391

 راهکارها
 ،حداقل متناسب با نرخ تورم سالیانههای های ايجاد فساد مالي محدود شود. در بودجهزمینه، ی دولتيهافعالیتسازی قوانین و مقررات و شفافسازی از طريق ساده

 زند )مانند مخارج بهداشتي و مخارج آموزشي( در نظر گرفته شود.رجي كه به رشد اقتصادی دامن ميافزايش در مخا

 گيرينتيجه

 

توسعه  درحالكشور منتخب  31( به بررسي اثر فساد مالي بر تركیب مخارج دولت برای CCI( و كنترل فساد )CPIاين مقاله با استفاده از دو شاخص درک فساد )

كیب تر، ی مطالعه حاكي از آن است كه با افزايش سطح فساد ماليهامدلی تابلويي پرداخته است. نتايج حاصل از برآورد هادادهبا رويکرد ، 2000-2007طي دوره 

( كه CCI( و كنترل فساد )CPIی درک فساد )هاشاخص: با كاهش شودمي. دگرگوني در تركیب مخارج دولت به شرح زير خالصه شودميمخارج دولت دگرگون 

با ، دشوميمخارج آموزشي و مخارج بهداشتي دولت در تولید ناخالص داخلي كاسته ، از سهم نسبي مخارج سرمايه انساني، به معنای گسترش سطح فساد است
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ی هااخصشدر پي افزايش ، يابدميای و همچنین سهم نسبي مخارج نظامي در تولید ناخالص داخلي افزايش سهم نسبي مخارج سرمايه، گسترش سطح فساد مالي

 .شودميبر سهم نسبي مخارج جاری دولت در تولید ناخالص داخلي افزوده ، فساد مالي كه به معنای كاهش فساد مالي است
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 بررسي رابطه علّي بين فقر و فساد 

 در كشورهاي درحال توسعه

 نادر مهرگان

 الهه محسني
 رفاه اجتماعي كاربردي علوم اجتماعي 1391

 گيرينتيجه

و روش  1998-2006ی هاسالتوسعه در  درحالكشور  120ی هاداده، اين مقاله با هدف بررسي رابطه علّي بین فقر و فساد انجام گرفته است. برای اين منظور

های تجربي يافته، HPIگیری شاخص فقر انساني كاربهكز بر قابلیت فقر با ی تابلويي مورد استفاده قرار گرفت. از طريق تمرهادادهخصوص در GMMتخمین 

های كاهش فقر و مبارزه با فساد مکمل يکديگر بوده حركتي هم جهت دارند. بنابراين الزم است استراتژی، طرفهگیری علّي دوكه فقر و فساد با جهت دهدمينشان 

يك نقش كلیدی در  «تقويت حکومت خوب». مبارزه علیه فساد تحت عنوان شوددی برای كاهش فساد دنبال اقدامات ج وسیلهبهو تالش در جهت كاهش فقر 

ماعي اقتصادی و اجت، های سیاسيممانعتازآنجاكه  . مبارزه علیه فساد و فقر شامل بهبود التزام شهروندان و قدرت پاسخگويي دولت است.كندميكاهش فقر بازی 

های فاسد بوده و اين امر چالشي بزرگ برای توسعه جامعه خواهد اغلب مجبور به توسل به شیوهآنها  بنابراين، برای افراد فقیر وجود دارددر باالترين میزان خود 

 هاتسیاس وهعالبهالزم و ضروری است. ، سیاسي و فرهنگي در تجزيه و تحلیل فقر، های اجتماعيتوجه به سرمايه، فقرگرا ضدفسادی هاسیاستبود. جهت اعمال 

داشـته ، كنـدی سیاسي و اقتصادی محدود ميگیرتصمیمهای فقیر به فرآيندها را برای دسترسي اقشار بايد هرچه بیشتر اين دقت را در رابطه با عواملي كه فرصت

 قانوني بودن و تـرويج ترويج، جامعیت ترويج :د ازكه عبارتن شودميتوسعه پیشنهاد  درحالهای فقرگرا در كـشور ضدفسادباشند. حداقل سه گروه از مداخالت 

متناقض با مفهوم ، كندمياجتماعي و سیاسي محدود ، های اقتصادیهای اجتماعي كه مشاركت شهروندان را در فرآيندسازیترويج جامعیت: محروم .خگوييسپا

كه اشد بيي هاگروهجبران خسارتي برای توانمندسازی  دتوانميترويج جامعیت  .دهای دمکراتیك نداربـوده و از نظر تئوريکي نیز جايگاهي در كشور« دولت خوب»

ركز تم عدم جامعیت تا حد زيادی مرتبط با موضوع توانمندسازی و روازايناند. دوم اولويت و اهمیت( قرار گرفته هيي كـه در مرحلهاگروهدر طول تاريخ در حاشیه )

حقوق  صلح و امنیت و، خشونت اجتماعي، رفع تعارض، تبهکاری، دن و مشروعیت در ارتباط نزديکي با مفاهیمي همچون عدالتترويج قانوني بودن: قانوني بو. است

را نها آ كه دولت در مقابل اعمال خـود پاسخگـو بوده و بتواند امعنترويج پاسخگويي: پاسخگويي بدين .ثروت و اعتماد است، فساد دشمن عدالت .بشر قرار دارد

 ،اند و مسئوالن دولتي كه از قدرت پاسخگويي بیشتری برخوردارنددوم قرار گرفته هيي كـه از نظـر اولويت در مرحلهاگروهارتباط مستقیم بـین  .كندت اجرايي ضمان

هايي كـه بر گرفتاری واست كه موانع نبه اين مع سوييو نبرد علیه فقر و فساد از . مبارزهشودميفقرگرا تلقي  ضدفسادهای سیاست هاولین قدم در توسع عنوانبه
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توسعه ادعـای برابـری مـشاركت و تـساوی  درحالهای كه اكثر كشوري درحالشود. از میان برداشـته ، سر راه اشتغال شهروندان و پاسخگويي حکومت وجـود دارد

 .گیرندكار ميندرت در عمل افراد فقیر را بهبه اما، حقـوق شهروندان را دارند
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 راهکارهاي مبارزه با فساد اداري 

 هاي اسالميبراساس ارزش

 علي حسني

 عبدالحميد شمس
 توصيفي مديريت 1391

هاي اسالم و پژوهش

 مديريتي

علل و 

 عوامل

 /ریساالی اجتماعي/ ضعف اخالق عمومي/ فقدان شايستهپذيرولیتعوامل گلوگاهي فساد: انحصار قدرت/ فقدان پاسخگويي/ خاموشي وجدان عمومي/ فقدان مسئ

 / پايین بودن معاشات/ فقدان سیستم كنترل و نظارت.شفافیت عدم

 راهکارها

رويج فرهنگ های مشاركت مردم در امور اجتماعي/ تكنترل از باال و برخورد با انحصارگرايان/ افزايش نظارت اجتماعي/ تقوا و خود كنترلي/ افزايش زمینه

 عدم ی اجتماعي/ افزايش اعتماد اجتماعي/ نهادسازی )توسعه زيربنايي(/ ايجاد يك محیط بازدارنده/پذيرو وجدان كاری/ احیای حس مسئولیتشناسي وظیفه

افزايش نظارت اجتماعي/ قاطعیت در  قوانین و مقررات/ توجه به معیشت كارمندان/سازی ها/ شفاف و سادهدر عزل و نصب ساالریتبعیض در برخوردها/ شايسته

 «.ها متناظر با يکي از عوامل گلوگاهي فساد ارائه شده استاز راهکارهريك  ،است كه در اين تحقیق ذكرشايان »برخورد با متخلفان. 

 گيرينتيجه
اهکارهای عرضه شده معطوف به عوامل گلوگاهي هستند. ر، استفاده شده است كه به اقتضای اين چارچوب «هاری محدوديتتئو»در اين تحقیق از چارچوب نظری 

ماعي و مسئولیت اجت ساالریفقدان شايسته، شفافیت عدم كاری وپنهان، طلبيحاصل وجود و تعامل عواملي چون انحصار، مشخص شد كه فساد اداری، بر اين مبنا

 شهروندان است.
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 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1391 غالمحسين بياباني جرمي آميخته با فساد، اقتصادي جرائم 162

 گيرينتيجه
و پیامدهای اقتصادی و اجتماعي آن و در  يافتهسازمان جرائمارتباط آن با ، در اين تحقیق ضمن تعريف جرم اقتصادی و بیان مهمترين اشکال و ويژگي خاص آن»

 حوزه نمجرمان اي. دارد يافته اما ارتباط تنگاتنگي با فسادكشور ما جرمي سازمان در اقتصادی جرائم«. اقتصادی و فساد بیان شده است جرائمنهايت تفاوت میان 

 توسلم مختلف یهابه شیوهآنها  تطمیع و به كارمندان كالن هایرشوه مواقع با پرداخت گاهيآنها  .فاسد دارند كارمندان به همکاری نیاز خود اهداف پیشبرد برای
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 ولي است كرده تعیین مجازات قانون، جرم كه برای شودمي زآنجا ناشي. تفاوت جرم اقتصادی با فساد اشوندمي جرم هزينه ارتکاب كاهشبرای  «فساد» حربه به

به تحوالت  ،اقتصادی جرائمانگر اين است كه رشد تحقیقات بی. های پذيرفته شده استهنجار اخالق و از نیست بلکه انحراف قانوني مجازات وجود اثبات فساد معیار

ی اقتصادی و ضعف نقش مؤسسات و حاشیه هافعالیتدر اداره آنها  شدن نقش رنگكمسیاسي بستگي دارد و نیز كاهش انجام وظیفه از جانب افراد و ـ اجتماعي 

هنگ باور و فر ،به اعتقاد فیسمن و میگل فساد معموالً تا حد قابل توجهي به افکار سازد و نیزرا فراهم مي هادستگاهزمینه برای بروز فساد در آنها  نگاه داشتن

 خود برای اصالح امور كفايت نخواهد كرد.خودیتغییر قوانین به، ای كه فرهنگ فساد فراگیر باشدارتباط دارد. در جامعه هاانسان
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هاي ورزشي بروز فساد در سازمانعوامل مؤثر بر 

)مطالعه موردي فساد اداري در فدراسيون فوتبال 

 جمهوري اسالمي ايران(

 مقصود نجفي كلوري

 محمود گودرزي

 ابوالفضل فراهاني

حسن اسماعيلي 

 بيدهندي

 مديريت ورزشي توصيفي بدنيتربيت 1391

 گيرينتيجه

موردی انتخاب شده  همطالع عنوانبهی ورزشي است كه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمي ايران هاسازمانساد در عوامل مؤثر بر بروز ف همطالع، تحقیقاين  هدف از

از ديدگاه كاركنان فدراسیون آن است كه دهنده (. نتايج تحقیق نشاننفر 13)اند هدر اين تحقیق تمامي كاركنان فدراسیون فوتبال بود نظرموردآماری  . نمونهاست

 سازمان نقش در بروز فساد اداری در اين ی فردی و كمیت و كیفیت قوانین و مقرراتهاويژگي، ی فرهنگيهاويژگي، ی سازمانيهاويژگي، عوامل اقتصادی، فوتبال

 توانندمي جلوگیری از فسادی ورزشي برای هاسازمانيکي از راهکارهايي است كه مديران ، های مشوق مالي برای ورزشکاران و مسئوالن ورزشيايجاد سازوكاردارند. 

 رجوعرباباموران دولت بر أبوروكراتیك و تسلط كاركنان و م هرابطباعث ايجاد اينکه  برعالوه رجوعاربابپیچیده و ناآشنا برای ، وجود قوانین مبهم. به آن متوسل شوند

د و اجرای مآتدوين قوانین كار .كندمي ناپذيراجتنابروز فساد اداری در سازمان را افزايش ب، كه اين شرايط شودميافزايش ارتباط بین اين دو گروه منجر به ، شودمي

ند با وانتمي هاسازمانمديران ، ی فرهنگي در بروز فسادهاويژگينقش  درخصوصد. بايد مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران فدراسیون فوتبال باشآنها،  همصران

های سازمان و همچنین آموزش كاركنان خود در زمینه برخورد صحیح با چنین مشيخطگزينش افراد براساس  فرآينداصالح ، كنانافزايش تعهد سازماني در نزد كار

، اریدفساد ا هدر مبارزه با پديد ی فردی بايد گفتهاويژگي درخصوص. كنند تررنگكماين عوامل در بروز فساد در سازمان خود را  تأثیر، عوامل فرهنگي و اجتماعي

فساد  بیشتری در كاهش يا حذف تأثیر دتوانمي، های شخصیتي و فردی كاركنانمانند ويژگي، شودميطور مستقیم به بعد انساني مربوط تمركز روی عواملي كه به
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آزمون فريدمن بیانگر اين است كه از ديدگاه  ندیبرتبهنتايج حاصل از . فردگرايي و ... است، ها شامل مواردی مانند آزمندیاين ويژگي .اداری در سازمان داشته باشد

ون گذار بر بروز فساد در فدراسیتأثیرعوامل  ازجملهند توانمي ترتیببههای فردی كاركنان قوانین و مقررات و ويژگي، سازماني، اقتصادی، عوامل فرهنگي، كاركنان

اه كاركنان سازی از ديدگخصوصي، ی كنترل فساد اداریهاروش بندیرتبهدر بخش  .رسدمي نظربهتر فوتبال باشند كه در اين میان نقش عامل فرهنگي بسیار پررنگ

 .ستهاتشديد و افزايش مجازات، دومین روش از ديدگاه كاركنان و ش كنترل فساد اداری تعیین شده استروبهترين  عنوانبه
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دولت بر فساد، با تأكيد بر نقش  بررسي اثر اندازه

 دمکراسي در منطقه منا

 نظر دهمرده

 محمد عليزاده

 زادهسميرا زيدي

 كاربردي اقتصاد 1391
اقتصاد و توسعه 

 ايمنطقه

 گيرينتيجه

تفاده از است. اين مطالعه با اس سيدمکرا ازجملهشناخت پديده فساد و شناسايي وابستگي فساد با برخي از متغیرهای اقتصادی و سیاسي ، هدف اصلي اين تحقیق

مورد بررسي قرار  دمکراسيبا توجه به نقش ، كشور منتخب منطقه منا 16اين عامل مهم بر فساد را در  تأثیر 2003-2010ی هاسالطي ، ی تابلوييهادادهرويکرد 

ته لحاظ شده و متغیرهای مستقل شامل: سهم مخارج مصرفي دولت از متغیر وابس عنوانبهفساد ادراک  شاخص، در معادله استفاده شده در اين تحقیق». دهدمي
ج . نتاي«و اندازه دولت است دمکراسيضرب شاخص و حاصل دمکراسيشاخص ، آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلي سرانه، تولید ناخالص داخلي )اندازه دولت(

بر  يدمکراسسطح فساد در منطقه را افزايش دهد. همچنین اثر تعاملي اندازه دولت و  دتوانمي دمکراسييا پايین بودن سطح ، گسترش اندازه دولت دهدمينشان 

اين نتیجه بازخورد اين مطلب است كه در ، دهدميمیزان فساد را كاهش ، تر دولتاندازه بزرگ، دمکراسيگويای اين مطلب است كه با كاهش يافتن میزان ، فساد

كه الزاماً به معنای كاهش فساد نیست. آزادی  شودميدر نتیجه وقوع فساد كمتر نشان داده ، و كنترل نیز كمتر استسیستم نظارت ، پايین دمکراسيسطح 

معنادار بوده و افزايش آن در  تأثیردارای  دمکراسيتنها با اعمال سازوكارهای نظارت و وجود سطح باالی ، يك عامل ديگر در كاهش فساد عنوانبهاقتصادی نیز 

، يابديمسطح فساد افزايش ، موجبات فساد را به همراه دارد. با افزايش سطح درآمد سرانه، شرط آزادی اقتصادی استنبود آزادی سیاسي كه پیش دلیلهبمنطقه 

تر شده رت پاسخگويي به مردم كمدر نتیجه قد، دارند تأكیدمالي  تأمینتکیه بر درآمدهای پايدار مالیاتي بر منابع طبیعي برای  جایبه هادولتزيرا در اين منطقه 

با  ،و كاهش انحصارات دولتيسازی بر خصوصي تأكید. بر اين اساس در اين تحقیق پیشنهاد شده است كه ضمن توجه و دهدميكه احتمال وقوع فساد را افزايش 

 .شودو سیستم نظارت و پاسخگويي تقويت راه برای هرگونه ارتشا و اختالس كم شده ، هارسانهو مخصوصاً آزادی مطبوعات و  دمکراسيگسترش 
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165 
سيماي پيشگيرانه كنوانسيون جهاني عليه فساد و 

 قانون اساسي ايران

 سيد محمد هاشمي

 مريم سرمست
 تحقيقات حقوقي آزاد توصيفي حقوق 1391

 گيرينتيجه

ي متعدد شد اما در مسیر اين تکامل كنوانسیون مريـدا يـك جهش المللبیندرک تدريجي حوزه مشکالت مربوط به فساد و وخامت اين مشکالت منجر بـه تکامل اقدامات 

و سپس توسعه تعهـدات حقوقي های عملي زيرا از قالب مالحظات كلي و صرف اعـالم مواضـع خارج شده و به سوی استفاده از اصول و ابزار شودميچشمگیر محسوب 

بي چـارچو تأمیناركان اين كنوانسیون است و هـدف از آن  يکي از پیشگیری .است كردهتعقیب قضايای فساد حركت در تحقیق و  هادولتآور و نهايتاً همکاری الزام

فافیت پاسخگويي و ش، جـامع بـرای تضمین حکومت مطلوب ی پیشگیرانههاسیاستی فاسد است. اين كنوانسیون خواهان تدوين هاروشنظـارتي بـرای كـاهش احتمالي 

 ترويج و حمايت از شفافیت، تدوين مقررات رفتاری برای مقامات عمومي، ضدفسادی هاسیاستاست كه برای نظارت و ايجاد هماهنگي در اجرای  معتقد كنوانسیون .است

ردن فساد آو حساببهجرم ايـن كنوانسیون همچنین شامل مفادی درباره  .ايجاد شوند ضدفسادهای مستقل بايد نهاد، منفي فساد تأثیرو پاسخگويي و افزايش آگاهي از 

با نظر به اينکه اصول قانون اساسي كشور ما نیز  .كندميي را در اين زمینه تقويت المللبینحال همکاری ها و اقدام ملي را تسهیل و درعیناست كه همگرايي در اولويت

های مختلـف قانوني هم انعکاس دارند برای عملي ه اصول مزبور كه در زمینهبا توجه بضروری است ، اشاراتي به موضوع مهار فساد و اهمیت برقراری حکومت سالم دارد

توای پرداختن به مح برعالوهاين مطالعه » .مسازيشئونات جامعه حاكم اصول قانوني را شناخته آنگاه قانون را بر تمامي، از طريق مطالعاتي از ايـن دست، شدن اين راهکارها

 «.پردازداين مورد مي ون اساسي ايران در پیشگیری از فساد و نیز ساير منابع حقوق داخلي مرتبط بابه اصول قان، كنوانسیون مريدا
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بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر فساد اداري 

 ي اداري شهر يزد(هاسازمان)مورد مطالعه: 

 منصور حقيقتيان

 زادهسميه كريمي

 نظري جواد

 توصيفي علوم اجتماعي 1391
شناسي جامعه

 كاربردي

 راهکارها

 / تقسیمهاسازمانتفاوتي اجتماعي و كاری از ذهن كارمندان بي و آموزش/ زدودنرساني رسوم غلط و عرف ناشايست اداری/ اطالع، رسميغیر جلوگیری از اقتصاد

نهان بیکاری پ، هاگزينش و انتصاب و عزل و نصب، لي و رفاهي كارمندان/ توجه به شرايط محیطيمیان طبقات سازمان/ توجه به مسائل ما یگیرتصمیمقدرت و 

ها به تفصیل در متن اين راهکار»و ارشاد و راهنمايي. آنها  هایهای كاركنان و خانوادهو واگذاری كار به پیمانکاران كوچك و بزرگ/ توجه به درونمايه هاسازماندر 
 «.هاستاست و موارد ذكر شده تلخیصي از عناوين اين راهکار تحقیق بررسي شده
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 گيرينتيجه

تمکن  ،های مديريتيتوانمندی، رابطه تعهد سازماني، گیری روش پیمايشكاربهی اداری شهر يزد است. با هاسازمانهدف اين مقاله تبیین اجتماعي فساد در سطح 

يك مدل ، در اين مطالعه برای تحلیل»نفر بررسي شده است.  400ی اداری شهر يزد با حجم نمونه هادستگاهاز مورد  16مالي و رضايت شغلي با فساد اداری در 
داری كه میانگین میزان فساد ا دهدميهای تحقیق نشان يافته «.لیزرل و تکنیك رگرسیون استفاده شده است افزارنرمنظری ارائه شده و برای آزمون مدل نظری از 

 حسب تحصیالت كارمندان و تأهلمتفاوت نیست. میزان فساد بر هاسازمانی مورد مطالعه از میانگین نظری باالتر است. اما میزان فساد اداری در بین اهسازماندر 

، ودهتر برمند پايینها مشخص شده است كه هرچه سطح تحصیالت افراد كاای وجود ندارد. در تحلیلمتفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلي رابطهآنها 

و هرچه  شوندمياما افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به فساد دچار ، . نکته ديگر اينکه فساد در میان زنان و مردان يکسان استاندهمیزان فساد بیشتری را نشان داد

ايت شغلي رابطه منفي با فساد دارد. سطح رضايت شغلي كارمندان را . نتايج تحلیل نشان داده است كه رضرودميمیزان فساد رو به كاهش ، رودميسن افراد باال 

 بهكوشش سرپرست برای كمك . 2، گسترش درک و آگاهي سرپرست در زمینه مسائل و مشکالت كارمند. 1 باال برد: توانميبا رعايت مسائلي از قبیل موارد ذيل 

 ديگر.  ازسویسو و كارمندان و مديران بود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از يكبه. 3، مند از طريق فراهم ساختن امکانات مالي و آموزشيكار

ی مردم را باال ببريم. نتايج تحلیل مدل هاآگاهياز جهت قضايي تکمیل شويم و ، رسد ما بايد سیستم قانونگذاری معیوب خود را اصالح كنیممي نظربه

 تعهد سازماني و سپس تمکن مالي كاركنان است.، گذار بر فساد اداریتأثیرمتغیرهای  كه مهمترين دهدميرگرسیوني نشان 
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 بررسي انتقادي بعد كيفري قانون مبارزه با پولشويي 

 )با تکيه بر كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد(
 كارآگاه يفيتوص علوم اجتماعي 1391 فاطمه باقري

 گيرينتيجه

 سادیون ملل متحد برای مبارزه با فسكنوانآنها،  مهمترين كه يکي ازاند همقابله با پولشويي تدوين شد منظوربههايي كنوانسیون ها ونامهپیمان سطح جهانيدر 

رار و ق، در دنیا مركز تولید و توزيع مواد مخدر ترينبزرگبا  داشتن مرزهای خاكي گسترده دلیلبه. كشور ايران نیز كه است میالدی 2003 مصوب سال )مريدا(

از اسناد و  یپذيرتأثیربا ، باشدها برای ارتکاب جرم پولشويي ميكشورترين يکي از مستعد، و مواد مخدر و اسلحه گرفتن در مسیر ترانزيت گسترده قاچاق كاال

گرچه . است 1386بارز آن تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال  جرم پولشويي انجام داده است كه نمونه ي اقداماتي را برای مبارزه باالمللبینهای كنوانسیون

ثر با ؤزه ممبار، ت و نواقصي در قانون مذكورباشد اما وجود اشکاالتصويب قانون مبارزه با پولشويي گامي مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشويي مي

تدوين ساختار مناسب و تصويب قوانین و ، مبارزه با جرم پولشويي فرآينددر سطح داخلي با مشکل مواجه كرده است. چرا كه گام نخست در  جرم پولشويي را
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است  يرحالدصورت خواهد گرفت. اين ، عملیات انتظامي و قضايي با پشتوانه اين قوانین، جرم اقتصادی است و پس از آن ثر داخلي برای برخورد با اينؤمقررات م

وارد به بعد كیفری قانون مذكور اين است كه گرچه رويکرد نظام عدالت  هایايراد ازجملهباشد. به بعد كیفری قانون مبارزه با پولشويي وارد مي هاكه بیشترين انتقاد

بازدارنده غیر و متناسبغیر يران مجازات بیش از حد ضعیف ونظام حقوق جزايي ا حالاينبا، گرانه استها در مقابله با جرم پولشويي سختگیرانه و سركوبكیفری كشور

ر جرم عدم تعیین تکلیف حکم شركت و معاونت د برعالوه، وارد بر قانون مبارزه با پولشويي هایاز ديگر انتقاد. كرده است بینيپیشرا برای مرتکب جرم پولشويي 

ر جهت رفع مقنن د، جهت كارآمدتر شدن بعد كیفری قانون مبارزه با پولشويي شودميين پیشنهاد بنابرا .استشروع به جرم پولشويي انگاری جرم عدم، پولشويي

 .ت قانون گام برداردالنواقص و اشکا
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تبيين سطح فساد: بررسي تطبيقي اثر كيفيت حاكميت 

 و حکمراني خوب

 محمد فاضلي

 محدثه جليلي كناري
 كاربردي علوم اجتماعي 1391

راهبرد اجتماعي 

 فرهنگي

 گيرينتيجه

های ورها به كشبندی كشورپس از خوشه، منظوره از روش تحلیل ثانويه است. بدينهای جهان با استفاددف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر فساد در بین كشوره

فساد بوده ، متغیر وابسته تحقیق» .اندهكشور جهان مورد آزمون قـرار گرفت 179يندی در آوامل فراقتصادی و ع، سیاسي، دسته عوامل فرهنگيچهار ، فاسد و پاک
 حکمراني خوب و كیفیت حکومتی هاشاخصگیری شده است. همچنین متغیرهای مستقل شامل: و از چهار شاخص فساد مختلف برای اين منظور بهره است

عات آزادی مطبو، تورم، صادرات و واردات، تولید ناخالص داخلي، قانون( كیفیت مقررات تنظیمي و حاكمیت، يثبات سیاس، كارآمدی حکومت، شامل پاسخگويي)
گروهي است. شايان شاخص وفاق و تعلـق و  اندازه دولت، شاخص آزادسازی اقتصادی، دمکراسيايداری پ، درصد جمعیت مذهبي جامعه، شفافیت شاخص عنوانبه

 ين تحقیق تحلیل ثانويه و روش تحلیلا كار رفته درروش به .اندهای مستقل مذكور در يکي از چهار دسته عوامل عنوان شده جای گرفتاز متغیرههريك  ذكر اينکه
ي به يو در نهايت مدل رگرسیون نها هطور جداگانه ترسیم شددسته عوامل بهچهار ابتدا مدل رگرسیون برای ، در تبیین عوامل مؤثر بر فساد. تطبیقي بوده است

ا توجه به مدل رگرسیون جداگانه عوامل چهارگانه مؤثر ب «.كار برده شده استگذاری متغیر وابسته بهتأثیر ها در میزانبرای مقايسه كلیه متغیر StepWise روش

متغیر وابسته )فقدان فساد( را تبیین درصد از واريانس  82، يندیآفر متغیر عنوانبهشفافیت  -پاسخگويي، سه متغیر حاكمیت قانون، بر فساد در اين تحقیق

درصد از واريانس  8/74درصد تـا  8/43از ، متغیر اقتصادی عنوانبهتولیـد ناخالص داخلي و آزادسازی اقتصادی ، تـورم، متغیـر صادرات و واردات پنج. كنندمي

 51فساد  ذار بـرگتأثیرعوامل سیاسي  عنوانبهخشونت  عدم و ثبات سیاسي و وقفـهبـي دمکراسي. دو متغیر تداوم كنندميمتغیر وابسته )فقدان فساد( را تبیین 

ی هامدلرگرسیون جداگانه . كندميدرصد از تغییرات فقدان فساد را تبیین  21. متغیر عوامل فرهنگي )مذهب( كنندميدرصد از تغییرات فقدان فساد را تبیین 
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امل ديگر است از سه ع در تبیین فقدان فساد باالتر، شفافیت و حاكمیت قانون( -يندی )پاسخگوييآر عوامل فردهد: ضريب تعیین متغیچهارگانه تحقیق نشـان مي

ات سیاسي ثب، یقو عوامل فرهنگي )مذهب مسلمان و پروتستان( كمترين ضريب بتا را در بین اين عوامل به خود اختصاص داده است. از بین دو متغیر سیاسي تحق

های اقتصادی نیز متغیر آزادسازی اقتصادی و تورم در انتقال وقفه دارد. در بین متغیربي دمکراسيبیشتری در كاهش فساد نسبت به تداوم  تأثیرخشونت  عدم و

یار پاک به بس های بسیار فاسدپاک و بسیار پاک نقش مهمي دارند. اما متغیر واردات و صادرات در بخت انتقال كشور، های فاسدهای بسیار فاسد بـه كشوركشور

تولید ، اددر رگرسیون نهايي عوامل مؤثر بر فس .گذار بر فساد شناخته نشده استتأثیرمتغیر  عنوانبهمؤثرند و متغیر تولید ناخالص داخلي در دسته عوامل اقتصادی 

مطابق با رگرسیون نهايي عوامل ، مجموعدر ت.ته شده اسفساد شناخ بر عامل مؤثر عنوانبهپايدار و حکمراني خوب  دمکراسي، لص داخلي در كنار متغیر مذهباناخ

چنانکه هر دو متغیر سیاسي در ، مذهب است از عوامـل اقتصادی و ها مهمتريندی در افزايش رتبه پاكي كشورآعوامل فر، عوامل سیاسي و بعد از آن، فساد بر مؤثر

ولید متغیر ت، متغیر اقتصادی پنجدر مدل باقي مانده و در دسته عوامل اقتصادی نیز از بین  اند. در دسته عوامل مذهبي تنها مذهب اسالممدل نهايي باقي مانده

يندی آمتغیر حکمراني خوب و در دسته عوامل فر پنجدو متغیر از  عنوانبهناخالص داخلي در مدل نهايي باقي مانده است. پاسخگويي و حاكمیت قانون نیز كـه 

 متغیر فقدان آزادی مطبوعات باقي نمانده، ينـدی در رگرسیون نهاييآاما در دسته عوامل فر، عوامل مؤثر بـر فساد شناخته شدند وانعنبه، مـورد آزمون قرار گرفتند

 تأثیرحت ت فساد بیشتر از آنکه، ديگرعبارتبههای دولت از اهمیت كمتری برخوردار است. عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ويژگي، است. بنابراين

 .پذيردمي تأثیر بیشتر شودميمستقیم از دولت ناشي  طوربهاز عواملي كه ، عملکرد دولت باشد
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سياستگذاري مبارزه با فساد اداري در جمهوري اسالمي 

 ايران و ارائه الگوي مطلوب: مطالعه تطبيقي تركيه و پاكستان

ملک  حميدرضا

 محمدي

 شناسجواد حقمحمد

 سياست توصيفي علوم سياسي 1392

 راهکارها

 های دولتي/ها و كاهش يارانهقانون اساسي/ هدفمندسازی يارانه وچهارماصل چهلی كلي هاسیاستمهمترين اقداماتي كه در حوزه اقتصادی بايد انجام شود: اجرای 

اقدامات مهم سیاسي برای كاهش فساد اداری: تقويت ، ها/ تقويت حسابرسي بودجهها و مناقصهبرگزاری مزايده اصالح نظام پرداخت كاركنان دولت/ اصالح نحوه

ی هاسازماننهاد مستقل مبارزه با فساد/ استفاده از ظرفیت  تأسیسزدايي از نظام اداری/ ی گروهي/ اصالح سازوكارهای نظارتي/ سیاستهارسانهاحزاب سیاسي و 

/ استقرار نظام سنجش عملکرد یگیرتصمیمزدايي از نظام اداری و تمركز راهکارهای مديريتي:، ی نظارتي خارج از قوای سه گانههابخش كردنتر فعالو  نهادمردم

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

193 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

ي ماعي: اصالح نظام آموزشاجت -اقدامات فرهنگي، ساالری/ استقرار نظام شايستهرجوعاربابی دولتي/ كاهش ارتباط مستقیم كاركنان اداری با هاسازمانمناسب در 

 سازی منافع فردی و سازماني/ تدوين كدهای رفتاری در نظام اداری.ی ديني/ افزايش اعتماد شهروندان به نظام اداری و هماهنگهاارزشها و كشور/ تقويت باور

 گيرينتيجه

ان و جمهوری اسالمي ايران به اين نتیجه رسید كه همکاری مناسب میان پاكست، اين مطالعه با مقايسه سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در سه كشور تركیه

 هجامعه و بخش خصوصي راهکار مهم مبارزه با فساد اداری است. بر اين اساس تركیه سعي كرده با تقويت بخش خصوصي و تقويت احزاب سیاسي رابط، دولت

ی سنجش فساد نیز گويای آن است كه اين كشور توانسته تا حدی فساد اداری هاشاخصد. خصوصي و جامعه مدني ايجاد كن، مناسبي بین سه بخش دولتي نسبتاً

مبارزه با فساد اداری نتیجه مثبتي به همراه نداشته ، نهادسازی و تصويب قوانین ازجملهاقدامات مختلف  رغمبهي است كه در پاكستان درحال. اين كندرا كنترل 

وروكراسي بزدگي سیاست، آنهاستو پاسخگويي  شفافیت عدم رخنه فساد در میان احزاب سیاسي و مقامات حزبي كه ناشي ازگفت كه  توانميخالصه  طوربهاست. 

در اين كشور شده است. در جمهوری اسالمي ايران مسئله فساد اداری  ضدفسادی هاسیاستو فقدان عزم رهبران سیاسي برای كاهش فساد اداری منجر به شکست 

دولتي رغی یهابخشارتباط مناسب بین دولت و  عدم دلیلبهاما ، د با آن متفاوت بوده است. مبارزه با فساد اداری همواره مورد توجه مسئوالن نظام بودهو نحوه برخور

پديده فساد  ایرشتهمیان نیامده است. ماهیت دستبهای و فاقد راهبرد مشخص بوده و نتیجه الزم سلیقه، ای پراكندهاقدامات انجام شده مجموعه، و خصوصي

، كاهش فساد اداری مستلزم همکاری دولت، مدل ارائه شده در اين تحقیق براساسابعاد آن را تحت پوشش قرار دهد.  همهاداری مستلزم وجود الگويي است كه 

امات پیشنهادی تحقیق در هر حوزه در قسمت اقد»اجتماعي و مديريتي است.  -فرهنگي، سیاسي، های مختلف اقتصادیبخش خصوصي و جامعه مدني در حوزه
 «.ذكر گرديده است هاراهکار
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 سالمت و راهبردهاي پيشگيري از فساد 

 در نظام مالياتي

 كيومرث اميري

 نژادالهام كياني
 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1392

علل و 

 عوامل

/ الیاتيمؤدی و مسئوالن م ارتباط مستمر/ استانداردها شفافیت عدم پیچیدگي قوانین و مقررات و/ نظارت قوی سیستم عدم :ر نظام مالیاتيداليل پیدايش فساد د

كاهش / يپوشي از تخلفات كارگزاران خاطچشم/ ی تشويقي مناسبهاسیستم وجود عدم /تعهد شغلي پايین روحیه كاری و/ فرهنگ سازماني ضعیف و تغییرناپذير

 .قدرت و اختیار زياد مديران/ حقوق و دستمزد و فشار اقتصادی ناشي از تورم

 راهکارها
 اختارس / آموزش/ بهبودجامعیت و شفافیت در مقررات/ توسعه دولت الکترونیك/ ايجاد نظام جامع كنترل و نظارت: راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتي

 سازمان. عملکردی و اداری
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مجازات مجرمین بدون  و كشف فساد منظوربهدائمي  نهادهای مستقل و ايجاد: است ناپذيرداشتن يك نظام نظارتي قوی اجتناب منظوربهاهکارهای ذيل ر

 های موردی وازرسيب /نامحسوس ی نظارتي محسوس وهاسیستمايجاد  منظوربهعادل و صالح( ، انتصاب بازرسان ويژه )عالم انتخاب وت/ تخفیف در مجازا هرگونه

 .معرفي عوامل فساد شناسايي و منظوربهی غیردولتي هاسازماناحزاب و ، تقويت نهادهای نظارتي جامعه مدني چون مطبوعات /كنترل مستندات منظوربهای دوره

 گيرينتيجه

اه مبارزه ر در است. حضرت امیر ناپذيراجتنابابعاد  تمام به آن توجه با زهمبار راه در بنابراين، دارند و... نقش اجتماعي و فرهنگي، اقتصادی عوامل ،فساددر پیدايش 

پذيری تبر اصل تعهد و مسئولی تأكید و نظارت مردمي، بر اصل نظارت الهي تأكیدبرحذرداشتن از اخالق رذيله و با  و بعد نظری با بیان مواضع حکیمانه در با فساد

ااهل و... عزل كارگزاران ن بركناری و جمله ازاصالحي  هایبرنامه عملکرد كاركنان با ايجاد نظارت دقیق بر بر عالوه، عمليبعد  در به تقويت خودكنترلي پرداختند و

 .پرداختند ای با فسادمبارزه گسترده به
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 توصيفي حقوق 1392 يفريد محسن پيشگيري از فساد اداري با تأكيد بر فناوري اطالعات 171
هاي حقوق ديدگاه

 قضايي

 گيرينتيجه

 و آموزش و مهمترينرساني اطالع، توان به پاسخگويي دولت در برابر مردممي ازجملهنوع اداری آن وجود دارد كه  ويژهبهو  ی گوناگوني برای مبارزه با فسادهاروش

فاده باشد كه استفناوری اطالعات و ارتباطات مي، دستاورد عصر حاضر ترينبزرگ، سازیشفافين ابزار همترين و كارآمدتر. مكرداشاره  سازیشفافيعني ، راهکار

 ی پديده فساد اداری و عوارض جانبيهاويژگيبا توجه به . انقالبي عظیم در عرصه مبارزه با فساد به پا كرده است، ی نظارتي آنهاسیستمهای ويژه و از قابلیت

های استفاده مؤثر از فناوری اطالعات در جهت تحقق يکي از مهمترين راهکار، قوانین و مقررات موجود كارآيي عدم اد گوناگون جامعه وشمار آن در ابعبي

من ض، يي الزمهای اجراهای اين حوزه و اقدام به تدوين قوانین جامع و حاوی ضمانتها و كاستيخأل كردندر راستای برطرف ، بازنگری قوانین موجود، سازیشفاف

اين  هایگیری افراطي از تواناييكاربهضمن اجتناب از  هاروشاستفاده صحیح از اين فنون و . استايجاد زمینه استفاده صحیح از فناوری اطالعات در اين زمینه 

ی گیربا بهره، حريم خصوصي و آزادی اطالعات و بیان، سازیشفافها و حق جامعه بر دانستن و ايجاد تعادل میان های دقیق میان حقوق و آزادیترسیم مرز، عرصه

ز آمیساز استفاده موفقیتزمینه، ی مقامات عمومي و نظارت دقیق بر عملکرد شغلي آنان در حوزه عموميهاداراييمانند اعالم اموال و ، از قوانین ناظر بر اين حوزه

 .از فناوری اطالعات در زمینه مبارزه با فساد اداری خواهد بود
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172 
بسترهاي وقوع تباني و فساد در مناقصات و راهکارهاي 

 مقابله با آن
 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1392 سهراب بهرامي

علل و 

 عوامل

دولتي/  يريت مديرانمدبسترهای وقوع فساد و تباني در مناقصات: دولتي بودن اقتصاد/ ضعیف بودن عوامل و مديران كارفرما از نظر علم و تجربه/ كوتاه بودن مدت 

و واگذاری  یساالرنظام شايسته نبود نامناسب مناقصات/ قیمتگذاریاصولي تشکیالت كارفرمايي/ شفافیت پايین نظام اقتصادی/ نظام غیر تغییرات سريع و

 ها به افراد فاقد دانش و تخصص.یگیرتصمیم

ثباتي يب برگزاری مناقصات/ فرآيندران و برگزاركنندگان مناقصه با قانون/ سیاسي بودن های مبارزه با تباني و فساد در مناقصات: آشنا نبودن مديچالش

ن متخلف/ قاطع با مديران و مسئوال برخورد عدم پیچیدگي و تفسیربردار بودن قانون مناقصات/، گزار/ اقتدار بوروكراتیك/ نارساييی مناقصههاسازمانمديريتي در 

 ضعف سازوكارهای نظارتي.

 

 هکارهارا

 زاریكه مسئول برگ افرادی/ ی مبارزه با تباني استهاراهمجازات حتمي يکي از / رساني مناقصهپايگاه اطالع درج اطالعات مربوط در مناقصات در يك سازمان و تجمیع تمام

ی هااهدستگبررسي قراردادهای خريد خدمات / جا نشوندجابه اجرا نکردن دستورات غیرقانوني مديران ارشدتر خاطربه صرفاًداشته و  مناقصه هستند بايد مصونیت اداری

، آن تعل درج موضوع و بايد با مناقصه محدود تشريفاتي فرآيند ترک/ های مربوطو مشکل هاايراد یدولتي توسط ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و احصا

جلوگیری  آنها ی متخلف از ادامه فعالیتهاشركتبايد با محرومیت / ی نظارتيهاسازمانبر مناقصات در تقويت نیروی انساني كارشناس در بحث نظارت / شود رسانياطالع

های رداددر قرا بايد با تدوين قانون مناسب اخذ پورسانت راجلوگیری شود/  اندشده تأسیس سرمايه كه تازهكمی هاشركتبه  میلیاردی بايد از سپردن قراردادهای/ كرد

مناسب  نهادی ترتیبات ايجاد/ گسترش فضای رقابتي و ايجاد سازوكارهای مناسب در تخصیص منابع، انحصارزدايي/ كم كردن نقش دولت در اقتصاد/ كرد داخلي ممنوع

 .شاورانبین پیمانکار و م ريزی كشور جهت جلوگیری از تبانياحیای مجدد سازمان مديريت و برنامه/ رساني دقیقاطالع و از طريق مستندسازی مناقصات سازیجهت شفاف

 گيرينتيجه

 اهای مختلف( بهای بادآورده )رانتشماری برای دستیابي به سودهای كالن و ثروتبي هایرسد در كشور ما فرصتمي نظربه، با توجه به مطالعات صورت گرفته

 لطهس و دولت كه با توجه به مداخله است. به اين صورت ايجاد شده دولتي مناقصات فرآيند برگزاری در موجود نهادی چارچوب و توجه به نامناسب بودن ساختارها

 نفوذ اعمال، در فرآيند برگزاری مناقصه خصوصبهو  اقتصادی در نظام پايین شفافیت، دولتي انحصارات و هامحدوديت برقراری، اقتصاد از حد آن بر بیش

های های دستیابي به سودهای كالن و ثروتزمینه، آكار دقیق و، مستقیم یهاكنترلفقدان  و عمومي به افکارآنها  خگوييسپا عدم و دولتمردان و سیاستمداران

. ستا فراهم آورده اقتصادی رشد فساد را برای بسیار مناسبي بستر امر جويي( كه اينايجاد شده )رانت دولتي مقررات و قوانین از بادآورده براثر سوءاستفاده

های گسترش فضای رقابتي و ايجاد سازوكار، انحصارزدايي، اقتصاد در دولت نقش بايد به كم كردن، فساد جوهره اصلي گیرین نکته و هدفدولتمردان با توجه به اي
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ند. هرچند كن اقدام است دقیق رسانياطالع و كه نیازمند مستندسازی سازیبه امر شفاف، بسمنا ترتیبات نهادی سپس با ايجاد، بازاری در تخصیص منابع بپردازند

را اج دلیلبهولي ، اضافه شده است رساني مناقصاتپايگاه ملي اطالع تأسیس مکان خوبي به نام برای تحقق اين امر 1383كه در قانون جديد مناقصات مصوب 

 .كندميه اقتصادی در مناقصات روند رو به رشدی را تجرب همچنان فساد، گذشت چند سال از تصويب آن نشدن كامل قانون حتي بعد از
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 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1392 ارسالن اشرافي پيشگيري از رشوه و ضرورت مقابله با آن 173

 راهکارها
 و حقوق پرداخت سیستم اصالحايي/ اجتماعي شامل: فقرزد-اقتصادی ایراهکاره، قانوني -راهکارهای حقوقي: مقابله با رشوه و الزم جهت پیشگیری راهکارهای

 . گسترده شفافیت/ خواریرشوه با مبارزه برایسازی فرهنگ/ خوب حکمراني/ سازیخصوصي/ دستمزد

 گيرينتيجه

 بروهالع كه مانع هستیم و جامع قانوني وضع نیازمند جهت اين در كه است قانوني -مقابله با رشوه يکي راهکارهای حقوقي و الزم جهت پیشگیری راهکارهای

 و ارتشاء رشاء جرائم مجرمین قاطع را برای و متناسب مجازات باشد و موفق وهد رشايجا قانوني قوقي وی حهازمینه زدودن در، خصوصي بخش در رشوه انگاریجرم

 ه وجود. البتشده است پیشنهاد اسالمي ایشور مجلس وضع توسط رشاء و ارتشاء برای درخصوصدو ماده قانوني در متن مقاله  ني كند كه در اين راستایبپیش

در  الًمانع باشد عم اندازه قانون جامع و هر، سه مورد زيرا بدون اين، است از ضروريات قضايي دستگاه استقالل نیرومند و پلیس، قوی يك سیستم نظارتي واحد و

كه مهمترين اين  تسا ضروری جهت اين در نیز اجتماعي-اقتصادی کارهایراه اتخاذ اين برعالوه. احکام ذبح خواهد شد اجرای قضايي و هایجريان رسیدگي

كاهش  اشتغال مولد و است كه ايجاددلیل به همین  و آن پیامدهای هم از و است رشوه پیدايش هایزمینه هم از، كه فقر «فقرزدايي»: ها عبارت است ازراهکار

 و حقوق پرداخت سیستم اصالح». ذكر شده است های كلي نظامهجری شمسي جزء سیاست 1404جمهوری اسالمي ايران در افق  اندازچشمنرخ بیکاری در 

 ظامن دقیق و كارشناسي شده، ترمیم حقوق و مزايای كاركنان سطوح پايین و اجرای صحیح، دستمزد حقوق و پرداخت در هرگونه تبعیض رفع از طريق «دستمزد

يرا ز «سازیخصوصي» غیره. هزينه سفرهای تفريحي و، كاردر قالب پرداخت اضافه شايسته كاركنان دولتي جبران خدمات همچنین هماهنگ پرداخت كاركنان و

 بايد با تأسیسزی سامالکیت خصوصي استوارند. البته خصوصي همگي بر اقتصادهای پررونق و شکوفا اين واقعیت است كه امروزه كشورهای پیشرفته بیانگر اقتصاد

تر خواهد بیش خواریخواری و رشوهفرصت رانت، باز عبور از اقتصاد دولتي به اقتصاد يعنيسازی يند خصوصيآفر در صورتاين غیر در یردگ مناسب صورت نهادهای

 اعضای قدرت كاهش و ساالریديوان مقابله با همچنین كشور و در ساالریو شايسته عمومي بخش مديريت كیفیتارتقای  از طريق «خوب حکمراني». شد

 رمنک از نهي و به معروف امر درخصوص شارع مقدس وراتدست بهتوجه  از طريق «خواریرشوه با مبارزه برایسازی فرهنگ» .آنها تباني از و جلوگیری ساالرانديو
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 است. ترويج شده بیان قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران صراحتاًسوم اصل  «2»و بند هشتم  اصل كه در به شرحي عمومي یهاآگاهي سطحارتقای  نیز و

 تصوربههمگان  شودميباعث سازی زيرا شفاف، «گسترده شفافیت». در اين جهت است نیز از ابزارهای الزم خواریزشتي و حرمت رشوه درخصوصهای ديني آموزه

 ترسيدس تضمین جهت اين بدانند. در را پاسخگو عمومي خود مقابل افکار در منصبان نیزن حکومتي و صاحباكارگزار به اطالعات دسترسي داشته باشند و آزاد

ب مصو متحد برای مبارزه با فساد ملل سازمان كنوانسیون مفاد و ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون ونهمچهل دقیق اصل رعايت، دولتي به اطالعات همگاني

 .میالدی كارگشاست 2003اكتبر  31
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 توصيفي علوم سياسي 1392 محمدياحمد گل دولت در ايران در دوره پهلويشناسي آسيب 174
پژوهشنامه علوم 

 سياسي

 گيرينتيجه

ی هادادهمعتبرترين ، بندی مشخصي از فساد سیاسياست كه با تعريف و مفهوم 1357تا  1300ی هاسالروايتي از فساد سیاسي در ايران مابین  درواقع اين مقاله

 900استوار بودن بر معتبرترين اسناد دولتي موجود است. اين اسناد بالغ بـر ، وجه تمايز اين روايت از فساد سیاسي. كندميجود درباره اين پديده را بازشناسـي مو

 .سده از تاريخ معاصر ايران هستندد نیمهای مختلف سوءاستفاده از قدرت سیاسي در حدوكه حاوی اطالعاتي درباره وجوه و ويژگي گیردميمکاتبه و گزارش را دربر

ر سفساد سیاسي محدوديت زماني و مکاني معیني نداشته و تقريباً در سرتا. 1 :حکايـت از آن دارد كهها شتجزيه و تحلیل اطالعات موجود در اين مکاتبات و گزار

اخاذی و تقلب انتخاباتي چهار نوع اصلي فساد سیاسي بودند و بیشتر موارد ، اختالس، ءارتشا. 2، اين مقطع زماني و در همه مناطق ايران وجـود داشـته اسـت

 مراتبلسلهسكرد و يافـت. البته فراواني نسبي هركدام از اين انواع اصلي در طول زمان تغییر ميهای چهارگانه واقعیت ميسوءاستفاده از قدرت سیاسي در اين قالب

 .اداری بودند -مراتب نظام سیاسيهای مختلفي در سلسلهكارگزاران دولتي دخیل در فساد سیاسي دارای جايگاه. 3، نبودانواع چهارگانه اصلي فساد سیاسي ثابت 

، ومی سلطنت پهلوی دهاسالپايین تعلق داشتند و در  كنندگان از قدرت سیاسي به كارگزاران ردهبیشتر سوءاستفاده، ی سلطنت پهلوی اولهاسالهرچند در 

طوح بیش همه سواسناد حکايت از آن دارند كه فساد سیاسي كم، دادندی میاني و عالي تشکیل ميهاردهزاران دخیل در فساد سیاسي را كارگزاران بیشتر كارگ

 . دستگاه اداری را فراگرفته بود

خورشیدی از  14د سیاسي در نیمه اول سده شده برای فسا های شناساييويژگي. شدن قدرت سیاسي مرتبط استطوركلي فساد سیاسي با میزان نهادينهبه

 ويـژه در قالب جنبشای بـهههای عمد. هرچند تاريخ معاصر ايران عرصه تالشكندميشدن قدرت سیاسي در اين مقطع حکايت يند نهادينهآنقص و اختالل در فر

رشـد  هب فساد سیاسي پايدار و رو، تفاده از قدرت سیاسي بوده استمشروطه برای نهادينه كردن هرچه بیشتر قدرت سیاسي و به حداقل رساندن امکان سوءاس
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تر و روز حجیم به ازه كافي نهادينه نشده بود زيرا تفکیك قوا محلي از اعراب نداشت و نهاد بازرسي و نظارت هم روزاندهحکايـت از آن دارد كـه قدرت سیاسي ب

ا ت گیردميجامعه در اختیار نهاد دولت قرار  ازسویسريع اجتماعي هم وجود نداشت. ازآنجاكه قدرت سیاسي مهمتر اينکه امکان نظارت مؤثر و . شدناكارآمدتر مي

وعده دولت از آن جلوگیری كنند. عملکرد دولت نظارت و درصورت خلف اعضای جامعه بايد همواره بتوانند بـر، آن را برای بقا و ارتقای زندگي اجتماعي اعمال كند

در بیشتر مقاطع دوره مورد بررسي امکان نظارت و مهار مؤثری . يابدو انتخابات تحقق مي هارسانه، های اجتماعيزدارندگي معموالً از طريق تشکلاين نظارت و با

 هلوسیبیشتر موارد بـه ی آزاد فقـط در مقاطع محدودی وجود داشتند و انتخابات نیز درهارسانه، شدندهای اجتماعي معموالً سركوب ميوجود نداشت زيرا تشکل

 .شددولت دستکاری و سازماندهي مي
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بررسي رابطه علّي بين شاخص ادراک فساد اداري و 

 MENAشاخص فقر انساني در كشورهاي منطقه 

 محمدعلي متفکرآزاد

 مجيد فشاري
 ريزي و بودجهبرنامه كاربردي اقتصاد 1392

 گيريجهنتي

-2011ی هاسالمتغیرهای شاخص ادراک فساد و فقر انساني در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا طي علّي بین  هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه

 درت. ه اسش در دو حالت برآورد گشتپژوه یو الگو هنشان دادن پويايي الگو استفاده شد منظوربهی تابلويي پويا هادادهبرای اين منظور از رهیافت . است 2003

ورد گروه كشورهای م رمتغیر فساد اداری به شاخص فقر انساني د ازسویعلّي  متغیر وابسته تعريف شده و رابطه عنوانبهمتغیر شاخص فقر انساني ، ت اولحال

، اقتصادی یهافعالیتنرخ مشاركت زنان در ، كیفیت مقررات تنظیمي، مساير متغیرهای مستقل حاضر در الگو عبارتند از: تور» مطالعه مورد آزمون قرار گرفته است.
غیر فساد مت ازسویعلّي  وجود رابطهعلّي بیانگر  نتايج حاصل از بررسي رابطه. «نسبت جمعیت روستايي به كل جمعیت و نسبت جمعیت شهری به كل جمعیت

 ،منجر به كاهش میزان فقر انساني شده است. در وضعیت دوم (كاهش فساد اداری)فساد  ی كه افزايش شاخص ادراکطوربه، اداری به شاخص فقر انساني بوده

شاخص فقر انساني به فساد اداری مطالعه شده است كه نتايج آزمون بیانگر  ازسویعلّي  متغیر وابسته در نظر گرفته شده و جهت رابطه عنوانبهمتغیر فساد اداری 

 نسبت جمعیت روستايي، متغیرهای نرخ تورم. باشدساني به فساد اداری در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا ميانشاخص فقر  ازسویعلّي  وجود رابطه

ی كه ورطبههستند. گذاری مورد انتظار و سازگار با مباني نظری و مباحث تئوريك تأثیرالگوهای برآورد شده دارای  همهبه كل جمعیت و كیفیت مقررات نیز در 

گذاری یرتأثكه  درحالي، شده استمنجر  (افزايش فساد اداری)منفي بر شاخص ادراک فساد داشته و افزايش نرخ تورم به كاهش شاخص ادراک فساد  تأثیرم نرخ تور

ساد افزايش شاخص ادراک فتوان نتیجه گرفت كه مي، دست آمده از برآورد الگوبا توجه به نتايج به. بوده است معناداراين متغیر بر شاخص فقر انساني مثبت و 
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 توانديممتقابل  صورتبهشده و همچنین ارتقای شاخص فقر انساني نیز منجر به بهبود وضعیت شاخص فقر انساني در كشورهای منطقه منا  (كاهش فساد اداری)

 هازجملو امور اقتصادی و كاهش نرخ تورم  هافعالیتن در اين توانمندسازی زنا برعالوه. كندفراهم  (كاهش فساد اداری)زمینه را برای افزايش شاخص ادراک فساد 

 .شودمنجر ها به افزايش رشد اقتصادی و كاهش شاخص فقر انساني در اين قبیل كشور تواندمييي است كه هاسیاست
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بررسي نقش فناوري اطالعات در كاهش فساد اداري از 

بهبود پاسخگويي و ، ايش شفافيت اطالعاتطريق افز

اعتماد و درستي: مورد مطالعه شعب بانک ارتقاي 

 صادرات شهر اصفهان

 حسين شريفي

محمدحسين مشرف 

 جوادي

 پورمرضيه حاجي

 توصيفي مديريت 1392
دانش و مديريت 

 اطالعات

 گيرينتيجه

وتر و خدمات كامپی، اعتماد و درستي ناشي از استفاده فناوری اطالعات )تلفن و فکسارتقای و  بهبود پاسخگويي، بررسي رابطه شفافیت اطالعات، هدف اين مطالعه

نفر از كاركنان شعب بانك صادرات شهر اصفهان  269بانکداری الکترونیك( با كاهش فساد اداری در شعب بانك صادرات شهر اصفهان است. نمونه تحقیق شامل 

اشي اعتماد و درستي نارتقای بهبود پاسخگويي و ، رسشنامه انجام گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه شفافیت اطالعاتاطالعات از طريق پ آوریجمعبوده و 

و مستقیم دارد. لذا مديران و مسئوالن ارشد  معنادار با كاهش فساد اداری رابطه، كامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیك، از فناوری اطالعات شامل تلفن و فکس

های نوين فناوری اطالعات را جدی گرفته و با فراهم آوردن تسهیالت بهتر برای دسترسي مشتريان و كاركنان به بايست تقويت و گسترش زيرساختانك ميب

تهیه  والن بانك موظف بهمسئ، كنند به عموم موظف سالیانهشفافیت را ارتقا دهند. همچنین تمام شعب را به پاسخگويي و ارائه گزارش عملکرد ، اطالعات بانکي

کرد خود عمل بهت بمنشوری الکترونیکي برای مشتريان باشند كه اين منشور شفافیت بیشتری برای خدمات ارائه شده فراهم سازد و در نتیجه كاركنان بانك را نس

ته ی زندگي آنان در نظر گرفهاهزينهركنان متناسب با ديگر سطح حقوق و مزايای كا ازسویو امکان پیگیری رفتار كاركنان خاطي را میسر سازد.  كندپاسخگو 

 شود.
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177 
 بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و دينداري 

 )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان(

 پناهليال يزدان

 هادي حسن دوست

 فرخاني

 داريوش بوستاني

 اميد رضايي

 توصيفي علوم اجتماعي 1392
مطالعات 

 جوانان شناختيعهجام

 راهکارها

شکنان و افشای نام آنان در زمینه مسائل اداری و سازماني كه مجريان جامعه در برخورد با قانون ازسویكاری ی بیروني و دوری از هرگونه مسامحههاكنترلتقويت 

و هنجارهای معنوی برخاسته از  هاارزش./ تقويت كندميين عمل را ناين امر خود هزينه انجام اين عمل را نسبت به سود آن افزايش داده و كنشگر ريسك انجام ا

ی هاكنترلبرای هرچه بیشتر نهادينه كردن اين اصول اخالقي در نهاد كنشگران جهت تقويت  ريزیبرنامهرفتاری و پیامدی و ، متن اسالم در سه بعد اعتقادی

ن به حقوق عموم مردم/ لزوم اشکنان و متجاوزن اسالم در لزوم برخورد با قانونای اخالقي دين مبیهی كنشگران با آموزهپذيردروني در شخص/ آشنايي و جامعه

ی معنوی و اخالقي برخاسته از دين مبین اسالم در محیط هاارزشهای سازماني/ تقويت گیری افراد متعهد در كنار داشتن تخصص در امور اجرايي و پستكاربه

 تر دانشجويان با پیامدهای ناگوار فساد اداری برای كل نظام اجتماعي.دانشگاه و آشنايي هرچه بیش

 گيرينتيجه

ديگر  یازسوسو ابتدا مسئله نگرش به فساد اداری )در تقابل يا سالمت اداری( در قشر دانشجو مورد بررسي قرار گیرد و اين تحقیق سعي شده است تا از يك در

نفر از  406پرسشنامه بوده است و نمونه آماری شامل ، هاداده آوریجمع. تکنیك شودهمترين اهرم كنترل دروني بررسي م عنوانبهارتباط آن با مفهوم دينداری 

از آنالیز واريانس و رگرسیون چندمتغیره متناسب با  هادادههمچنین برای تحلیل ، است 1391-1390دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان در سال تحصیلي 

طرفانه يب خنثي و، ت كليحال درمتغیر وابسته  عنوانبهآمده حاكي از آن است كه نگرش دانشجويان به فساد اداری  دستبهاده شده است. نتايج فرضیات استف

ای مسئوالن زنگ خطری بر عنوانبه دتوانميدرصد از كل پاسخگويان نسبت به اين پديده نگرش منفي دارند كه اين امر خود  33درصد( و تنها  97/51است )

درصد از  2/15همچنان ، اند كنار بگذاريمطرفانه را اتخاذ كردهبي حتي اگر وضعیت پاسخگوياني كه نگرشي خنثي و درواقعاجرايي كشور در نظر گرفته شود. 

 اند. پاسخگويان دارای نگرش مثبت به فساد اداری

تر ویق، ه به سالمت رفتاركنندو هنجارهای تشويق هاارزشنیز پايبندی كنشگران به هرچقدر سطح دينداری در بستر اجتماعي باال باشد به همان میزان 

ت اجتماعي افراد كاهش پیدا خواهد كرد. نتايج یبه خطر افتادن منزلت و حیث دلیلبهفته شده همگاني پذير خواهد بود و احتمال انجام اعمالي خارج از معیارهای

ناسکي و م بعد، آن )بعد اعتقادیدهنده ت كلي و سه شاخصه تشکیلحال درتغیر وابسته نگرش به فساد اداری و دينداری است كه بین م تحقیق نیز حاكي از آن
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چنین ابراز داشت كه وضعیت نامطلوب پاسخگويان از لحاظ نگرش به  توانميمجموع قوی برقرار است. در نسبتاًمعکوس  هرابط، جزئيدر حالت  رفتاری( بعد

 ویازسو «شرايط دينداری دانشجويان نیز حاصل نتايج تحقیق است درخصوصكسب اطالع »سو چندان عالي دينداری از يكنهاداری و شرايط  ی فسادهاشاخص

زمند اجرای ابیانگر اين نکته است كه اين موضوع نی، متغیر مستقل با متغیر وابسته نگرش به فساد اداری عنوانبهديگر معنادار شدن رابطه متغیر دينداری تحقیق 

 رفت از اين وضعیت است.راهکارهای مختلف جهت برون
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رويکردهاي كالن مبارزه با فساد در جمهوري اسالمي ايران 

 چهارم و پنجم توسعه(، هاي سوم)مطالعه موردي: برنامه
 توصيفي تاريخ 1392 شناسمحمدجواد حق

ب رهيافت انقال

 اسالمي

 راهکارها

قانون اساسي و  وچهارماصل چهلی كلي هاسیاستمهمترين اقداماتي كه در حوزه اقتصادی بايد انجام شود: كاهش حجم دولت از طريق اجرای واقعي و درست 

 ی دولتي/هادستگاهها در ها و مناقصهزايدهها/ بهبود وضعیت معیشتي و اصالح نظام پرداخت كاركنان دولت/ اصالح نحوه برگزاری مقانون هدفمندسازی يارانه

قضايي: اصالح نظام اداری و سازوكارهای نظارتي/ اصالح قوانین و مقررات/ تصويب قانون آزادی و شفافیت  -راهکارهای اداری، ی اقتصادیهافعالیت كردنرقابتي 

 ان و اصالح قوانین مربوط به تشکیالتساالرديوانصالح نظام گزينش/ تشويق و تنبیه اآنها/  اطالعات/ تدوين كدهای رفتاری در نظام اداری و تضمین اجرای مؤثر

ی ديني و اخالقي/ افزايش اعتماد هاارزشها و اجتماعي: اصالح نظام آموزشي كشور در جهت تقويت باور -برخي از مهمترين راهکارهای فرهنگي، نظام اداری

 ن منافع فردی و سازماني كاركنان شاغل در نظام اداری.میاسازی شهروندان به نظام اداری و هماهنگ

 گيرينتيجه

کرد سه روي، چهارم و پنجم توسعه است. بر اين اساس ابتدا با مطالعه نظری، های سومی مبارزه با فساد در كشور از خالل برنامههاسیاستهدف اين مقاله بررسي 

ي لمللابینهای ها در اسناد و گزارشيکردرو اين ازهريك  یهاشاخصآنگاه با بررسي ، و معرفي شده است اجتماعي شناسايي -قضايي و فرهنگي -اداری، اقتصادی

بود مورد  نظرموردتعداد مواد هر برنامه كه دارای مضامین ، سپس با روش تحلیل محتوای كمّي، استخراج شده است نظرموردو مضامین  هاشاخصآنها،  و مضامین

اجتماعي  -در برنامه چهارم رويکرد فرهنگي، ي كه در برنامه سوم رويکرد اقتصادی در مبارزه با فساد غلبه داشتهدرحال دهندميه است. نتايج نشان بررسي قرار گرفت

ب در زم راهکارهای مناسگفت حل مشکل فساد در كشور مستل توانميها يافته براساستر بوده است. قضايي پررنگ -حاكم بوده اما در برنامه پنجم رويکرد اداری

 اجتماعي است.  -قضايي و فرهنگي -اداری، های مختلف اقتصادیحوزه
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 بررسي نگرش به فساد اداري و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي 

 )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان(

هادي حسن دوست 

 فرخاني

 ليلي يزدان پناه

 هبرد توسعهرا توصيفي اقتصاد 1392

 راهکارها

سازی بستر الزم جهت تقويت روحیه مشاركت فراهم/ گردانندگان جامعه ازسویاهمیت به مقوالت اجتماعي و فرهنگي در كنار توجه به مباحث اقتصادی و سیاسي 

ا آنه ی همگاني و لزوم توجه بههاارزشكردن صحیح پذيری درست و هدفمند و نهادينه جامعه/ اجتماعي و تقويت شبکه روابط اجتماعي در بین آحاد افراد جامعه

ی اساسي جامعه مصون هاارزشافزايش روحیه اعتماد ملي از طريق فضای باز سیاسي در حدی كه / آموزش و پرورش، هارسانه، خانواده هاینظامخردهاز طريق 

سازی كنشگران از مصاديق و پیش در آگاهازفساد اداری لزوم توجه بیش یهاشاخصپايین بودن سطح آگاهي و اطالعات دقیق پاسخگويان از چیستي ./ بماند

ه چنانچ، كندميرا ايجاب  شودميمتحمل آنها  هايي كه جامعه در قبال انجامها و آسیبرساني كامل و به دور از سانسور در مورد پیامدهای فساد اداری و اطالعنمونه

لزوم تفکیك درست و صحیح منافع عمومي ./ كنند عمل ترله برای كنشگران فعالئمس سازیشفافی جمعي بايد در هانهرسادر اين زمینه نظام آموزش و پرورش و 

و ، آموزش و پرورش، كه در اين زمینه نیز نظام خانواده، باروری حس احترام به منافع عمومي و جمعي بهو ملي از منافع شخصي و فردی و توجه هرچه بیشتر 

 .های مختلف بیشتر بکوشندمنفعت عمومي بر منافع شخصي در حوزهترجیح اند در نهادينه كردن فرهنگ ي موظفی جمعهارسانه

 گيرينتيجه

 عنوانبه ايه اجتماعيدر اين تحقیق سعي شده است تا اوالً نگرش دانشجويان نسبت به پديده فساد اداری مورد بررسي قرار گیرد و در گام بعدی ارتباط آن با سرم

نفر از دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان در سال  406پرسشنامه بوده است و نمونه آماری شامل ، هاداده آوریجمعفهومي استراتژيك تبیین شود. تکنیك م

آمده  دستبهاست. نتايج از آنالیز واريانس و رگرسیون چندمتغیره متناسب با فرضیات استفاده شده  هادادههمچنین برای تحلیل ، است 1391-1390تحصیلي 

درصد از كل  33درصد( و تنها  97/51طرفانه است )بي خنثي و، ت كليحال درمتغیر وابسته  عنوانبهحاكي از آن است كه نگرش دانشجويان به فساد اداری 

حتي  اقعدرون اجرايي كشور در نظر گرفته شود. زنگ خطری برای مسئوال عنوانبه دتوانميپاسخگويان نسبت به اين پديده نگرش منفي دارند كه اين امر خود 

اند. داریدرصد از پاسخگويان دارای نگرش مثبت به فساد ا 2/15همچنان ، اند كنار بگذاريمطرفانه را اتخاذ كردهبي اگر وضعیت پاسخگوياني كه نگرشي خنثي و

دهنده ی جزئي تشکیلهاشاخص لحاظ كلي و هم از لحاظبهكه پاسخگويان هم  استر متغیر مستقل نیز اطالعات گويای اين ام عنوانبهپیرامون سرمايه اجتماعي 

علیه نظم  تهديدی عنوانبهبرند كه اين امر نیز در كنار وضعیت نامطلوب نگرش به فساد اداری سرمايه اجتماعي در وضعیت متوسط و متوسط به پايین به سر مي

معي های جو هنجار هاارزشكنشگران به  بندیپايبه همان میزان نیز ، سرمايه اجتماعي در بستر اجتماعي باال باشدهر چقدر سطح . قلمداد شود تواندمياجتماعي 

د. خواهد كر به خطر افتادن منزلت و حیثیت اجتماعي افراد كاهش پیدا دلیلبهفته شده همگاني پذير هایتر خواهد بود و احتمال انجام اعمالي خارج از معیارقوی
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آن دهنده ت كلي و سه شاخصه تشکیلحال درج آزمون فرضیات تحقیق نیز حاكي از آن است كه بین متغیر وابسته نگرش به فساد اداری و سرمايه اجتماعي نتاي

 .استقوی برقرار  نسبتاًمعکوس  جزئي رابطهدر حالت  مشاركت و شبکه اجتماعي(، اعتماد)
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ي آزادي اقتصادي بر فساد مالي در هاشاخص تأثير

 بر ايران تأكيدتوسعه با  درحالكشورهاي 

 احمد جعفري صميمي

 علي صالحي
 هاي بازرگانيبررسي كاربردي مديريت 1392

 راهکارها
اد مالي و های مبارزه با فسو پلیس قوه قضائیهوصاً دولتي/ افزايش شفافیت/ دادن اهمیت بیشتر به نهادهای مبارزه با فساد خصغیر سازی/ تشويق بخشخصوصي

 اقتصادی. جرائم

 گيرينتيجه

آنها  میزان فساد در براساسها كشور بندیرتبه( به CPIفساد ) گیریاندازهی هاروشي شفافیت و المللبینی مؤسسه هادادهدر اين مقاله ابتدا با استفاده از 

 طوربهشاخص آزادی اقتصادی كه  10ها با استفاده از كشور بندیرتبهبه ، هريتیج و فريزر ازجملهی مؤسساتي هادادهه از پرداخته شده است. همچنین با استفاد

ثر ای تابلويي ابتدا به بررسي هادادهو رويکرد سنجي ی اقتصادهامدلپرداخته شده است. در ادامه با استفاده از ، شودميمیزان آزادی اقتصادی معرفي ، میانگین

توسعه منتخب  درحالی آزادی اقتصادی بر فساد مالي در ايران و سپس به بررسي اثر شاخص كل آزادی اقتصادی بر فساد مالي برای كشورهای هاشاخص

د قرار گرفته است: ی تابلويي مورد برآورهادادهكه سه الگو با رويکرد حداقل مربعات معمولي و  صورتبدين، شودميپرداخته  2003-2011ی هاسالجهان در 

آزادی پولي و آزادی بازار مالي( است كه از ، اندازه دولت، آزادی تجارت، وكاركسبفساد مالي تابعي از پنج بخش اصلي آزادی اقتصادی )آزادی ، در مدل اول

ز آزادی ا، حقوق مالکیت، یگذارسرمايهآزادی ، ليدر مدل دوم فساد مالي تابعي از پنج بخش ديگر آزادی اقتصادی )آزادی ما، نداهمیت باالتری برخوردار بود

 اثر كل فساد و آزادی نیروی كار( است كه اين عوامل از اهمیت كمتری نسبت به پنج شاخص عنوان شده در مدل يك برخوردارند. مدل سوم نیز به بررسي

، وكاركسبآزادی  معنادار نتايج الگوهای اول و دوم بیانگر اثر مثبت وپردازد. توسعه منتخب جهان مي درحالشاخص آزادی اقتصادی بر فساد مالي در كشورهای 

ی و آزادی مالي )مالیاتي( بر گذارسرمايهآزادی ، آزادی تجارت معنادار آزادی از فساد و آزادی نیروی كار بر فساد مالي و اثر منفي و، آزادی پولي، اندازه دولت

شاخص كل آزادی اقتصادی اثر منفي ، توسعه منتخب جهان درحالكه در بین كشورهای  دهدميی سوم نشان فساد مالي در ايران است. همچنین نتايج الگو

 ها دارد.بر فساد مالي در اين كشور معناداریو 
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181 
 و تداركات الکترونيک  تأميننقش 

 در مبارزه با فساد اداري

 مهسا صالحي

 سعيد زرندي
 تيرسالت مديريت دول توصيفي مديريت 1392

 گيرينتيجه

، ا فساد اداریهرگونه كوششي برای مبارزه ب، بنابراين .بیش از حد دولتي اقتصاد است مو تنظی طلبانهفرصتنظام انگیزشي ، نهادی تفساد اداری در ايران محصول ضعف ترتیبا

ي از يک عنوانبه تمناقصا تأثیرسعي شده است كه ، در اين پژوهش. اهد داشتف زمان و منابع كمیاب اقتصادی نخوالدستاوردی جز ات، ها را هدف قرار ندهداگر اين نامطلوب

مالي زياد آن و منابع رانتي  هتخصیص بخش مهمي از منابع عمومي است و با توجه به گستر مهای مهها يکي از سازوكارناقصه. معوامل بروز فساد اداری مورد بحث قرار گیرد

قل در رساني مستعالاط عدم ساز فساد اداری مربوط بهمهمترين عوامل فرعي زمینه. های فساد در بخش اجرايي استيکي از گلوگاه، قضیه ع طرفین معامله از اينالو اط معظی

نیز  ترين عواملاهمیتمك .ن متخلف و همچنین برخورد نکردن قاطع با مديران متخلف استالهای سیاسي در برخورد با مسئوانديشيمصلحت، هايند برگزاری مناقصهآفر

نتايج . فع آنهای دولتي در منانفع بودن افراد متولي برگزاری مناقصهنشدن ارزيابي فني بازرگاني و ذی انجام بموقعكامل و ، انجام نشدن ارزيابي مالي بموقعد از: كامل و تنعبار

وب  برتنيمبی ارتباطي هاشبکه تامنیت و نظارارتقای يق كاهش دخالت عوامل انساني و الکترونیکي از طر تمین و تداركاأهای تمحاكي از آن است كه طراحي و ايجاد سیست

 .دافزايش ده ياجرايی هادستگاههای اقتصادی تجاری و فعالیت الترا در تعام هادولتمیزان فساد اداری را به میزان قابل توجهي كاهش و شفافیت و پاسخگويي  دتوانمي
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182 
 فساد اداري، عوامل و راهکارهاي مقابله 

 با آن از منظر آيات و روايات

 جمال فرزند وحي

 مينا يعقوبي
1392 

علوم قرآن و 

 حديث
 توصيفي

هاي پژوهش

 اي قرآن كريمرشتهميان

 گيرينتيجه

عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده  نو تبیی حبه شر، )ع( نعصومیم يعني قرآن كريم و احاديث مالبررسي و تعمق در متون اس اپژوهش ب ندر اي

 بسیاری از عوامل شخصي، درآيد عملبهمسلمانان  طخوبي توس مي بهالداری اسنهای ديآيد كه چنانچه مؤلفهدست ميتحقیق به نهای ايدرمجموع از يافته. است

فراد فشار بر ا ...تماعي وجا، سیاسي، بروز نخواهد كرد و در صورتي هم كه عوامل بیروني مانند عوامل اقتصادی الًاصو، ستگرايي افساد كه ناشي از دنیاطلبي و مادی

، تگیری تعلیمات عملي همچون صبر و قناعكاربهمعاد و  ،همچون ايمان به خداوند متعال مباني اعتقادی، آورده و زمینه را برای گرايش به انواع فساد فراهم سازد

رخورد هرگز ب، ن)ع(تعالیم وحیاني قرآن كريم و سیره معصومی، ناي برعالوه .انه تحمل و ظرفیت دروني افراد را افزايش داده و از ارتکاب فساد باز خواهد داشتتآس

های زمینه تمام ابعاد و، تماعيجو عدالت ا طل قساص برمبنایهت برخورداری از ديد الهي و بشردوستانه و جبلکه به ، اندهاثر قضايي را توصیه نکردو كم نخش، سريع

 .اندآن داشته نهای بنیاديبردن ريشه نبروز فساد اداری را در نظر گرفته و سعي در از بی
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183 
 مدل تلفيقي توانمندسازي منابع انساني 

 براي مقابله با فساد اداري

 مجيد پسران قادر

 فرحناز بابارضا
 مديريت اسالم و توصيفي مديريت 1392

علل و 

 عوامل

/ ضعف مديريت در همه سطوح/ تبديل شدن پول و ثروت به يك ارزش اجتماعي/ فقدان ساالری: فقدان شايستهترتیببهمتغیرهای مهم مؤثر بر فساد اداری و رشوه 

ی اقتصادی بخش دولتي/ تمركز عمده هافعالیتواگذاری  مناسب و اصولي وسازی خصوصي عدم /هارسانهقوانین و مقررات كامل و بازدارنده/ مستقل و آزاد نبودن 

ها علیه مفسدان/ مستقل و آزاد نبودن ی اقتصادی در بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي/ جدی نبودن دولت در مبارزه با فساد و اعمال قوانین و مجازاتهافعالیت

، دولت نظارت كردن بر عملکرد كاركنانآنها  كه وظیفهيي هاسازمانر و پیچیده دولتي/ ضعف پاگیودر برخورد با مفسدان اقتصادی/ قواعد و قوانین دست قوه قضائیه

 تمايل به گزارش عدم /كنند ان است/ فقدان سیستم درست و امن كه مردم از آن برای گزارش كردن موارد فساد و افشای مفسدان استفادهسیاستمدارمديران و 

ايمان شدن مردم/ وجود فساد در میان بي اخالق وبي ی كاركنان دولت/ نابرابری و تبعیض/ وضع بد معیشتي/هافعالیتو  كارآمد بر عملکرد نظارت عدم فساد/

 و و بازنگری قوانین و مقررات موجود/ استفاده ضعیف و ناكارآمد از تکنولوژیرساني روزبه عدم كشور و الگوگیری و تقلید بقیه مردم از مقامات/عالیرتبه  مقامات

و ي گرايمتخصص/ فرهنگ قومغیر سازماني/ نیروی انساني ناكارآمد و تعهد عدم و آموزش عامه مردم در مورد فساد/ نارضايتي شغلي/ توجهعدم  فناوری اطالعاتي/

 محیط كار. و آموزش كاركنان در بدو استخدام/ عوامل فراملي و ظرفیت فساد در منطقه/ شرايط توجیه عدم بر خويشاوندگرايي/ تأكید

 راهکارها

موزش و هسازی زيرسامانه آايجاد سامانه توانمندسازی/ ايجاد نظام مديريت شايستگي/ ايجاد زيرسامانه مديريت مسیر شغلي/ ايجاد زيرسامانه مديريت دانش/ ايجاد و ب

های اجرايي تربیت و آموزش مديران/ ايجاد نظام مديريت دانش/ نامهآموزی كاركنان و مديران/ تدوين برتوسعه منابع انساني/ ايجاد و بهسازی نظام آموزش و مهارت

ها در بخش دولتي/ بازنگری و بهسازی ساختار سازماني و طراحي سازمان در بخش ايجاد الگوی مستندسازی تجارب كارمندان و مديران/ ايجاد و بهسازی نظام پیشنهاد

ی اهسازمانهای انجام كار در فرآيندنظام مديريت اطالعات/ طراحي و بهبود نظام مديريت عملکرد/ طراحي مجدد  دولتي/ تدوين منشور اخالقي و اداری مديران/ طراحي

ی اجرايي در راستای تحقق توانمندسازی/ بررسي بسترهای الزم در هادستگاهدولتي در راستای توانمندسازی كاركنان و مديران/ مهندسي مجدد ساختار سازماني 

های كسب ی دولتي و ارائه شیوههاسازمانتمايل كاركنان به مشاركت در  عدم مديريت الکترونیك منابع انساني در بخش دولتي/ بررسي داليلسازی راستای نهادينه

بازنگری شرايط احراز مشاغل ای در راستای توانمندسازی منابع انساني/ بررسي و های اطالعاتي و چندرسانهاستفاده از فناوری ريزیبرنامهمشاركت آنان/ بررسي و 

بررسي و طراحي مدل راهبردی جذب الکترونیك استعدادها/ مطالعه و بازطراحي نظام آنها/  های سنجشهای عمومي مديران و شیوهدولت/ طراحي و تدوين صالحیت

پروری و ت مديران در نظام اداری/ طراحي و تدوين نظام جانشینآموزش و مهارت آموزی كارمندان و مديران/ طراحي و تدوين برنامه و سامانه اجرايي آموزش و تربی

سنجي ازی نیهاسیستمسازی ینهراهکارهای استقرار آن در نظام اداری/ مطالعه و بازطراحي نظام ارزيابي عملکرد كارمندان و مديران نظام اداری متناسب با اقتضائات/ به

های آموزشي در توانمندسازی منابع انساني/ طراحي و استقرار شبکه مبادله تجارب مديران موفق سازمان )مطالعه رهوآموزشي/ بررسي و تجزيه و تحلیل اثربخشي د
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 ،ان بخش دولتي/ بررسيموردی(/ طراحي و استقرار كانون ارزيابي كاركنان در مشاغل مديريتي در نظام اداری كشور/ مطالعه و بازطراحي نظام ارتقا و انتصاب مدير

ها و راهکارهای اجرايي كردن آن در نظام اداری/ ی اجرايي/ طراحي نظام پیشنهادهادستگاهی جامع و يکپارچه آموزش كاركنان و مديران هاسیستم رائهاطراحي و 

 دان و مديران.ی اجرايي/ مطالعه و طراحي الگوی مستندسازی تجارب كارمنهادستگاهتبیین اثرات ابعاد مختلف نظام جبران خدمات بر توانمندسازی در 

 گيرينتيجه

ری كشور صورت گرفته است. اين اآن در پايش و كنترل فساد اداری برای برخورداری از سالمت در نظام اد تأثیرمنابع انساني و سازی اين مقاله در حوزه توانمند

ت های مرتبط با موضوع تحقیق را تعیین كرده و در نهايمؤلفهو  هاسیاستسپس ، پردازدی كلي اصالح نظام اداری ميهاسیاستنخست به تحلیل تحقیقي ، تحقیق

ر دهايي در اين تحقیق مؤلفه .كندمينظام اداری و پايش فساد اداری و راهکارهای عملي را ارائه سازی سالم منظوربهمدل مطلوب برای ارتقای توانمندی مديران 

منابع انساني/ ساختار سازماني/ محیط كاری/ مديريت  تأمینف( از نظر توانمندسازی ساختاری: است: الشده استخراج  ذيل صورتبهقالب دو قلمرو سیاستي 

شناختي: اخالق/ تقوا/ تجربه/ تحصیالت/ آموزش/ تجربه/ مديريت مشاركتي/ حمايت مديريتي. ايجاد و ارتقای توانمندی در نظر توانمندسازی روانب( از ، عملکرد

اَبَر  يك مثابهبهنظام توانمندسازی ، . در رويکردی سیستميشودميموجب كنترل فساد اداری شده و تحقق سالمت اداری میسور  مديران و كاركنان نظام اداری

 سیستم بر نظام سالمت اداری حاكمیت داشته و راهبر به تحقق آن خواهد بود.
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 در الگوهاي رشدرابطه فساد و سرمايه اجتماعي  184
 علي صيادزاده

 زهرا علمي
 رفاه اجتماعي كاربردي علوم اجتماعي 1392

 گيرينتيجه

معکوس  ایرابطه، فساد اقتصادی و رشد اقتصادی هرابطـ رودميانتظار ، ( و وارد كردن متغیر فساد اقتصادی در آن1992منکیو و ويل ) ،با گسترش مدل رشد رومر

ـین ضمن برآورد رگرسیون چندكي ب در اين تحقیق، بر اين اساس. دگذارمي تأثیرهای مـستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی د از مجرافسا، اين برعالوه. باشد

، ادیصهای رشد اقتكه در آن متغیر ه استيك سیستم معادالت همزمان طراحي شد، مطالعه براساس ادبیات اقتصادی موردآنها،  اجتماعي و فساد و تحلیل هسرماي

در اين تحقیق با تصريح دستگاه  .آزادی اقتصادی و نابرابری در توزيع درآمد حضور دارند، دولـت هانـداز، اجتماعي هسرماي، فساد، رشد نیروی كار، گذاریسرمايه

د با رشآنها  با فساد و ارتباط هادولتو اندازه نابرابری اقتصادی ، آزادی اقتصادی، ارتباط سرمايه اجتماعي، گذار بر فسادتأثیرعوامل بنیادی ، معادالت همزمان

، ر رشدمستقیم و غیرمستقیم فساد ب تأثیر، ی اقتصادسنجيهامدلتفاده از ستـا بـا ا ه استدرحقیقت در اين سیستم معادالت سعي شداقتصادی برآورد شده است. 

سیستمي ، روزاينادولت بـر سطح فساد و رشد اقتصادی بررسي شود.  هانداز تأثیرو نیز  اجتماعي بر فساد و اثر غیرمستقیم آن بر رشد همستقیم انباشت سرماي تأثیر
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ی هادادهبراساس محدوديت  نظرموردی هامدله است. رشد نیروی كار و فساد طراحي شـد، گذاریسرمايه، زای رشد اقتصادیبا چهار معادله بـرای چهار متغیر درون

رشد نیروی كار و بهبود . 1 كه: دهندميها نشان نتايج تخمینه است. برآورد شد 2007كشور در سال  54برای ، اجتماعي هبرای متغیر سرماي خصوصبهآماری 

و مستقیم بـر رشد اقتصادی ندارند.  معنادار تأثیر، های دولتگذاری و هزينهاما سرمايه، دو نیروی محرک رشد اقتصادی هستند و اثر مستقیم بر آن دارند، فساد

بهبود . 2 .تر از رشد نیروی كار استمراتب قویبه، اثر رشدی بهبود شاخص فساد دهدميكنندگي رشد نیروی كار و شاخص فساد نشان های تسريعاثر همقايس

 3020 هانداز گذاری بهيهكه با يك واحد افزايش در اين شاخص )كاهش فساد( میزان سرما طوریبه، گذاری داردشاخص فساد اثر درخور توجهي بر میزان سرمايه

اثر چشمگیری بر رشد نیروی كار ندارد و تنها افزايش ، بهبود فساد دهدمياشتغال نشان  هتايج تخمین معادلن. 3 .يابدالمللي افزايش ميمیلیارد دالر در سطح بین

گذاری و سرمايه، آزادی اقتصادی، اجتماعي هچهار متغیر سرماي دهدميفساد نشان  هنتايج تخمین معادل. 4 .رشد اقتصادی به افزايش اشتغال منجر خواهد شد

آزادی اقتصادی ، اجتماعي هانباشت سرماي، كلي آن است كه برای مقطع زماني بررسي شده هنتیج. 5 .ی بر بهبود شاخص فساد دارندمعنادار تأثیرنابرابری اقتصادی 

 .دانمانعي برای رشد اقتصادی عمل كرده عنوانبهگسترش فساد و نابرابری درآمدی ، در مقابل های رشد اقتصادی عمل كردند وو رشد نیروی كار مانند محرک

تماعي اج هاجتماعي و فساد اقتصادی و وضعیت نامناسب ايران در دو شاخص سرماي هبین رشد اقتصادی با دو شاخص سرماي هبا توجه به نتايج معادالت و رابط. 6

 .ريزی رشد اقتصادی توجه شودشاخص در برنامه بايـد به بهبود اين دو، و فساد
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 تأثير شاخص درک فساد مالي بر رشد اقتصادي 

آزادي اقتصاد با  براساس تفکيک بين كشوري در حوزه

 (GMMيافته )روش گشتاورهاي تعميم

 انگيزانسهراب دل

 محمد شريف كريمي

 زينب خالوندي

 علوم اقتصادي كاربردي اقتصاد 1392

 گيرينتيجه

ا فساد مالي بر رشد اقتصادی ر تأثیر، آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادیدهنده شاخص نشان، ی تلفیقي شاخص درک فساد ماليهادادهاين مقاله با استفاده از 

 كردهبررسي  2011-2000تايي از كشورهای جهان و در دوره زماني  156ر نمونه د، (GMM) يافتهتعمیمدر قالب يك مدل پانل ديتای پويا به روش گشتاورهای 

ده شآزادی اقتصادی متوسط و آزادی اقتصادی پايین تقسیم و ضرايب برای هر گروه استخراج ، ها به سه گروه شامل كشورهای با آزادی اقتصادی باالاست. كشور

 دستهبرابطه شاخص درک فساد مالي و رشد اقتصادی مثبت ، كه در كشورهای با آزادی اقتصادی باال دهدمي ها نشانكشور بندیدستهاست. نتايج در رابطه با 

 است افزايش ذكرشايان » رابطه شاخص درک فساد مالي و رشد اقتصادی منفي برآورد شده است.، ی با آزادی اقتصادی متوسط و پايینهاگروهآمده است اما در 
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به معنای محدوديت آزادی اقتصادی در زمینه امور مالیاتي و  هاگروهوجود شاخص آزادی اقتصادی پايین در اين «.عني كاهش فساد استفساد به مادراک  شاخص

ی هافعالیتها و امتیازهای الزم برای ی مرتبط با صدور مجوزهافعالیتقدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتي در ، های مالیاتي بیش از حدگمركي و نرخ

 توانمي .شودمياختیارات خودسرانه گسترده و قدرت انحصاری مقامات دولتي است كه سبب افزايش فساد مالي ، فقدان شفافیت عمومي در عملکرد دولت، مختلف

، مدهآ دستبهنتايج  براساس . همچنینشودميداشتن آزادی اقتصادی متوسط و پايین باعث افزايش فساد مالي شده و اين سبب كاهش رشد اقتصادی گفت 

 براساسده ش بندیطبقه. اما در گروه دوم و سوم شودميمنجر به رشد اقتصادی بیشتری  ،با آزادی اقتصادی باال در گروهِ ی كنترل فساد ماليِهاسیاستپايداری در 

رشد اقتصادی شده و اين نتیجه دور از انتظار نیست. در كنترل فساد مالي باعث كاهش ، آزادی اقتصادی كه از لحاظ اين شاخص در سطح متوسط و پايین هستند

فساد  ،ها و مداخله مفرط دولت استنامهآيینكشورهای با آزادی اقتصادی باال كنترل فساد مالي به سود رشد اقتصادی عمل كرده اما در وضعیتي كه فساد ناشي از 

 مثبتي بر رشد اقتصادی دارد. تأثیر احتماالً
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 و فساد دمکراسي، تراكم جمعيت 186

 محمد حسن فطرس

 مرتضي قربان سرشت

 علي داليي ميالن

 راهبرد اقتصادي كاربردي اقتصاد 1392

 گيرينتيجه

در اين  دمکراسيندازه كشور( با احتساب نقش رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراكم جمعیت )ا، 2011تا  2002 سالیانهی هادادهدر اين مطالعه با استفاده از 

روی رابطه بین فساد و تراكم جمعیت  دمکراسيكشور مورد بررسي قرار گرفته است. مسئله اصلي اين تحقیق اين است كه چگونه و چه مقدار  84برای ، اثرگذاری

نتايج نشان  «.( استفاده شده استGMM) يافتهتعمیمروش گشتاورهای  متغیرهای ابزاری و، در اين مطالعه از برآوردگر حداقل مربعات معمولي» نقش دارد.

كه  يعني در كشورهايي، عکسای باال باشد. برکل قابل مالحظهبه ش دمکراسيكه سطح  يابدميدر صورتي سطح فساد كاهش ، با افزايش تراكم جمعیتد دهمي

 زايش سطح فساد وجود خواهد داشت.با افزايش تراكم جمعیت امکان اف، خیلي پايین است دمکراسيسطح 
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187 
 تحليل تطبيقي توسعه اقتصادي و كنترل فساد 

 (1998-2012)مطالعه بين كشوري با رويکرد كمي از سال 

 فريدون وحيدا

 منصور حقيقتيان

 ابراهيم انصاري

 جليل عزيزي

 توسعه اجتماعي كاربردي علوم اجتماعي 1392

 گيرينتيجه

 

به اين صورت است كه چرا كشورهای مختلف از سطوح متفاوت كنترل فساد برخوردارند؟ اين مقاله در مقام پاسخ به اين سؤال از رهیافت  سؤال اصلي اين مقاله

ي حآن مدلي نظری طرا برمبنایو  دهدميسیاسي و انتخاب سازماني مورد بررسي قرار ، و اين رهیافت را در قالب سه رويکرد اقتصادی كندميكالن استفاده 

میزان انطباق و تناظر ، (1998-2012ساله )15بلند  نسبتاًكشور در يك دوره  192ی هاداده. همچنین در بعد تجربي نیز با مقابله مدل نظری پژوهش با كندمي

ل رابطه توسعه و كنتر درخصوصآمده  دستبهو شواهد بین كشوری مورد ارزيابي و داوری تجربي قرار گرفته است. نتايج  هادادههای نظری مزبور با بینيپیش

غیر حکمراني دو مت، باشدهای تبیین كالن فساد ميمؤيّد نقش توسعه اقتصادی در كنترل فساد است. در بحث رويکرد سیاسي به فساد كه از خانواده تئوری، فساد

حاكي از وجود رابطه بین اين دو متغیر و كنترل فساد است  هادادهتحلیل آمده از  دستبههای گذار بر فساد است. يافتهتأثیرمتغیرهای  ازجمله، دمکراسيخوب و 

ادی هم اقتص يافتگيتوسعههای تحقیق ناظر بر اين است كه میزان كلي يافته طوربه «.افزايش در كنترل فساد را در پي خواهد داشتآنها،  ی كه بهبودطوربه»

 است.  گذارتأثیرمعناداری  صورتبهدر كنترل فساد  «دمکراسيگذاری بر حکمراني خوب و تأثیرز طريق ا» مکانیسمي صورتبهخطي و مستقیم و هم  صورتبه
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 هاي دولت و فساد اداري در روسيهبرنامه 188
 زهرا محمدي

 رقيه كرامتي نيا
 توصيفي علوم سياسي 1392

مطالعات آسياي 

 مركزي و قفقاز

 هکارهارا

 را شامل بر تقويت حاكمیت قانون و جامعه مدني تأكیددر جهت كاستن از قدرت الیگارشي با مواردی  صرفاًها )اين راهکار روسیه درخصوصراهکارهای پیشنهادی 

ها منوعیتم، های سنگینمجازات، آن از دولت قاللتسالمت كامل دستگاه قضايي و اس/غني( در برابر قانون و برابری آحاد جامعه )فقیر/تقويت حاكمیت قانون(: شودمي

كالن  هایها و كوتاه كردن دستشان از رانتگیری از الیگارشاعالم علني دولت در كناره/ حاكمیت ضوابط بر روابط/ های فاسدهای گسترده برای الیگارشو محرومیت

و  دشونمي تأمینی جمعي كه با مشاركت مردمي هارسانهايجاد  /منافع آحاد جامعه تأمین اتکاء دولت به حمايت مردمي و التزام عملي نسبت به/اقتصادی و دولتي

 ،سازی شفاف با اطالع عمومي و بـه دور از انحصارگراييخصوصي /اصالح نظام مالیاتي /خواریساالری و مبارزه با رانتافزايش مردم /درباره فساد اداریآنها  افشاگری

 .فساد اداری خصوصبهها و کرد الیگارشعمل بهتقويت جامعه مدني و باالبردن حساسیت جامعه نسبت  /های تولیدی كوچك و مردمياهحمايـت مالي دولت از بنگ
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 گيرينتيجه

 های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری ناموفق بوده است؟ بنای اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه چرا برنامه

، روهابزار قدرت ايـن گمهمترين . جمهوری بوريس يلتسین اتفاق افتـادسازی مالکیت دولتي و همزمان با رياستیه در روند اجرای خصوصيظهور الیگارشي روس

از اين طريق  ند وگری بـه چنگ آورده بودوأم با اقدامات غیرقانوني و البيت، انحصاری و غیرشفاف، سازی شتابزدهشماری بود كه در بستر سیاست خصوصيهای بيثروت

های عاروجود ش . باكنندكامل  ایرسانهی جمعي و افزايش نفوذ هارسانهضمن نزديکي به حاكمیت و نفوذ سیاسي توانستند پازل قدرت خود را با در اختیار گرفتن 

تي از جانب دولت در راستای مبارزه با فساد اداری صورت در عمل جدي تنهانه ،ضدفساد اداری يلتسین در روند مبارزات انتخاباتي و تصويب قوانین ضدفساد اداری

با . زديرويه اين معضل دامن مبي سازی و مشاركت اطرافیان يلتسین در معامالت فاسد به رشدخصوصي اجرای ناقص برنامه، وكاربلکه نزديکي دولت و كسب ،نگرفت

ت تمركزگرايـي و تقوي توانميآنها مهمترين و اقتصاد دستخوش تغییرات قابل توجهي شد كه از  ديگربار عرصه سیاست 2000آمدن والديمیر پوتین در سال  روی كار

دخالت گسترده دولت در ، ی مستقل از دولتهارسانهفقدان ، رشد بوروكراسي و افزايش تعداد مقامات دولتي، اصالح ساختار فدرال، ايجاد عمود قدرت، حاكمیت دولت

 طوربه. بسیاری از اين موارد اگرچه بـه تقويت حاكمیت دولت انجامید و در آغاز نام برد را رقابت سیاسي و احزاب سیاسي كارآمد عدم و اقتصاد ازجملهامور مختلف 

یش از همه شامل جمهور روسیه بسیاست مبارزه با فساد اداری رئیس. زودی زمینه مناسبي را برای رشد دامنه آن فراهم آورداما به، مقطعي به كاهش فساد منجر شد

ه به دولت كه های وابست. اما اين بار نیز حمايت و پشتیباني پوتین از الیگارشي بودالمللبیناقدامات حقوقي و سیاسي و افزايش تعامل مبارزه بـا فساد اداری در سطح 

های اساسي وی را در دامنه اقدام و عملکرد، استحکام بخشیدند های عمود قدرت پوتین راپايه، منافع خود( تأمینبا حمايت و وفاداری نسبت به حاكمیت )در جهت 

شعار اصلي حاكمیت وی مطرح  عنوانبهمبارزه بـا فساد اداری در سايه تقويت مشاركت جامعه مدني ، جمهوری مدوديفبا آغاز رياست. كردمبارزه با فساد محدود مي

 سازیافشفهمچنین با هدف ، مسئله مبارزه بـا فساد اداری مورد توجه افکار عمومي قرار گرفت، ساد اداریی ضدفهاسیاستگیری فعال مباني در اين دوره با شکل. شد

رسیدگي به فساد اداری در فضای مجازی عملي شد. خصوص ی اجرايي فدرال درهادستگاهی هافعالیتها و اطالعات مربوط به سازوكار انتشار تصمیمات دادگاه، دولت

توان مي. مبارزه با فساد اداری در اين دوره نیز نتیجه محسوسي نداشت، ی ویرترويجي و تنبیهي انجام شده در دوران رياست جمهو، دامات قانونيبا وجود همـه اق

 رفاًص، ه به تصويب رسیدندقوانیني ك ،روازاين، ی اساسي وی در مبارزه با فساد اداری به مرحله اجرا درآيدهاطرحقدرت مدوديف در حدی نبود كه بسیاری از ، گفـت

، اد اداریهای ضدفسگذاری راهبردتأثیرقدرتمند است. لذا جهت افزايش ، كه از منابع قدرت برخوردار استرحقیقت الیگارشي دولتي روسیه ازآنجاد. كاغذ پیاده شدندبر 

. همچنین در اين مقاله های ضدفساد اداری ضروری استآمدی راهبرد راقدام اساسي در راستای حذف يا كاهش موانع كا، برخورد با مظاهر و عوامل فساد برعالوه

از  ،سطح )يعني مبارزه با مظاهر و مصاديق فساد اداریاد اداری همزمان در سه راستای هممبارزه با فس، در اين راهبردالگويي در همین راستا پیشنهاد شده است كه 

 . گیردهای ضدفساد اداری( صورت مياجرای موفق برنامه ها و عوامل آن و مبارزه با موانعبین بردن بستر
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189 
اثر حکمراني خوب بر سطح فساد اقتصادي در 

 متوسط يافتگيتوسعهكشورهاي با سطح 

 عليرضا دقيقي اصلي

 نژادگرايي غالمرضا

 سلين آقابگيان

 كاربردي مديريت 1392
مديريت و  فرآيند

 توسعه

 پيامدها

 عدم فساد موجب/ شودمى شود و مانع از توسعه پايدارمى اقتصادى منجرهاى بینىپیشمعامالتى و كاهش امکان هاى د به افزايش هزينهفسا: اثرات اقتصادى فساد

، اردد تأثیرها ى در برخى حوزهگذاران از سود نسبى سرمايهگذاركند و بر ارزيابى سرمايهمى ى داخلى و خارجى را مختلگذارسرمايه، شودمى يى در اقتصادآكار

 بنامناس، فساد است تأثیركه تحت هايى ى در عرصهگذارسرمايه اندازچشم روازاينرود و مى فساد باالهاى قیمت نسبى تولید كاال و خدمات با محاسبه هزينه

ساد ف/ دهدمى هاى ضرورى عمومى و حاكمیت قانون كاهشه كاالئكند و توانايى جامعه را براى ارامى ها براى افزايش درآمد را تضعیففساد توانايى كشور/ شودمى

 فساد مانع از رشد رقابتد/ شومنفى در جامعه مىهاى ايجاد ارزشرنگ شدن فضايل اخالقى و كم، انجام شده بر منابع انسانىهاى ىگذارمنجر به هدر رفتن سرمايه

 توانند كمك چندانىسازد و اين منابع نیز نمىمى ى را از هدف خود منحرففساد منابع ملّد/ شومى ها در جهت كاهش فقر و تبعیض اجتماعىو خنثى شدن تالش

اى قرار جشود استعدادهاى كارآفرينى بهمى فساد سبب/ شودمى ها و منابع در جامعهفساد سبب توزيع ناعادالنه و نامناسب درآمد /كنند به رشد اقتصادی كشور

و از  شودمى عمومى نظیر آموزش و بهداشتهاى فساد سبب پايین آمدن كیفیت خدمات در بخش/ جويى سوق يابدسوى رانتهب، گرفتن در مسیر خالقیت تولید

 .يابدمى مشروعیت دولت نیز كاهش، ترتیباينيافته و بهدهى دولت كاهششود خدماتمى سبب، هاستاى دولتنعى در برابر قدرت توسعهآن جهت كه ما

 راهکارها

شخصى و حقوقى در جهت تعامل هاى تشويق جامعه مدنى و افزايش آزادى/ عمومى و آموزش و پرورشهاى ها از طريق رسانهمبارزه با فساد در كشورسازى فرهنگ

ى و نظارت بر چگونگافزايش نهادهاى بازرسى / گرددمى بیشتر با دولت و ايجاد فضاى سالم اظهارنظر كه خود باعث پاسخگويى دولت و ساير نهادهاى حکمرانى

نهادهاى وابسته دولتى و خصوصى و افزايش حاكمیت ، و مجلس( قضائیهقوه ، اعمال قانون در كشور جهت كاهش فساد در حکومت )شامل نهادهاى حکمرانى: دولت

 .قانون

 گيرينتيجه

متوسط  يافتگىتوسعهكشورى از كشورهاى با سطح  24اى همونحکمرانى خوب بر سطح فساد براى نهاى شاخص تأثیر، تركیبىهاى در اين بررسى به روش داده

متوسط مايل به باال و متوسط  يافتگيتوسعه. همچنین مدل تحقیق برای دو گروه كشورهای با سطح برآورد شده است 1996 - 2008هاى )شامل ايران( بین سال

ه حکمرانى ه كرد اين است كئها ارامختلف كشورهاى گیرى از برازش الگوى رگرسیونى گروهنتیجه عنوانبهتوان مى آنچهمايل به پايین مورد برآورد قرار گرفته است. 

ثابت ، «گرددمى حکمرانى خوب موجب كاهش سطح فساد در كشور»يعنى فرضیه اصلى پژوهش تحت عنوان . خوب در هر دو گروه باعث كاهش فساد شده است

نترل حاكمیت قانون و ك، كیفیت تنظیم قوانین، اثربخشي دولت، ثبات سیاسي، مهم حکمراني خوب شامل پاسخگويي پارامتر 6نکته مهم آن است كه از  .شده است

ت قانون حاكمی»بر لفه مبنيؤحاكمیت قانون بوده و فرضیه مربوط به اين م، بر كاهش سطح فساد داشته است معنادارها اثر كشور همهكه در  ایلفهؤمتنها ، فساد
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مر . اين ااندههای گوناگون نتايج متفاوتي را نشان دادها در كشورلفهؤشده است. ساير م تأيیدهای اين دو گروه در همه كشور، «رابطه عکس داردبا سطح فساد 

اد توسط کمرانى خوب بر فساثر وضعیت ح، رغم نتیجه كليبهترتیب بدينت. های گوناگون اسدر كشورآنها  ها و اثربخشيلفهؤحاكي از ضعف در ماهیت واقعي اين م

ای گردد. بديهي است با ارتقمي ها بازو شرايط خاص كشورآنها  ها بر سطح فساد به كیفیتلفهؤعملي م تأثیراما ، شودمي گانه حکمرانى حاصل 6هاىلفهؤتقويت م

 .داد مستقیم و غیرمستقیم كاهش سطح فساد رخ خواهد صورتبههای حکمراني خوب لفهؤواقعي و كیفي م
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190 
دولت الکترونيکي بر كاهش فساد اقتصادي در  تأثير

 گروه كشورهاي منتخب اسالمي

 محمدعلي متفکرآزاد

 زينب جامه شوراني

 زينب حيدري داد

 سازي اقتصاديمدل كاربردي اقتصاد 1392

 راهکارها
روی دولت الکترونیکي و تسهیالت برای  ترگذاری بیشسرمايه /نظارت همگاني /تصويب قوانین مناسب /عمیق باورهات /سازی مناسب در امر كاهش فسادفرهنگ

 .كنترل تورم/ ی مربوط به آنهاشاخصبهبود 

 گيرينتيجه

منظور از است. بدين 2011 - 2003ی هاسالكشور منتخب عضو سازمان كنفرانس اسالمي طي  34دولت الکترونیکي بر فساد بین  تأثیرمقاله بررسي اين هدف 

متغیر وابسته شاخص كاهش فساد اقتصادی و متغیرهای ، در معادله مورد استفاده در اين تحقیق» .برای برآورد نتايج استفاده شده است (GLS) روش پانل تصادفي
اكي از های تجربي تحقیق حافتهي «.است دمکراسيتورم و شاخص ، شاخص باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلي سرانه، مستقل شامل: شاخص دولت الکترونیکي

هبود روند عات و بآن است كه بهبود شاخص دولت الکترونیکي اثر مثبت و معناداری روی كاهش فساد اقتصادی دارد. اين اثر كاهشي ناشي از افزايش شفافیت اطال

 معنا كه هر چقدر در يكبدين دهندميفساد اقتصادی را كاهش ، سرانه و باز بودن تجاریداخلي میزان تولید ناخالص . استنیك وها در يك دولت الکتراداری كار

 از میزان همگرايي به اقتصاد جهاني نیزای هنمايند عنوانبهافزايش باز بودن تجاری . يابدفساد كاهش مي، كشور رفاه )تولید ناخالص داخلي سرانه( افزايش يابد

های اقتصادی در نظر گرفته های ناشي از آن در جريانهزينه هرچند، استبر فساد اقتصادی  مؤثرتورم نیز از ديگر عوامل  .شودميموجب كاهش میزان فساد 

 .شودمنجر به فساد  دتوانميولي هرگونه مشکالت ناشي از تورم  ،شودمين

 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

213 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

191 

 بررسي رابطه بين قدرت سياسي و فساد اداري 

ب براي مبارزه با آن از ديدگاه و ارائه راهکارهاي مناس

 مديريت اسالمي 

 زادهسعيد امامقلي

 صمد امامقلي زاده
 مهندسي فرهنگي توصيفي علوم اجتماعي 1392

 پيامدها

لتي را های دودرآمد/ كندميبخش خصوصي را تضعیف ، و در نهايت كندميگذاری مستقیم خارجي را تشويق و سرمايه دهدميرشد اقتصادی را كاهش ، فساد

 ،عاف شدن از مجازات/ مپايمال شدن حقوق افراد/ ايجاد مقررات دولتي غیر اثربخش/ تخصیص نادرست منابع كمیاب/ كندميكاهش و از مسیر اصلي خود منحرف 

 ازات و ايجادسبب معافیت از مج قضاييه فساد در دستگا، ذارند. بنابراينگمي تأثیرصر فساد و جرم در جامعه بر عنا، یرندگميناني كه رشوه و كارك قضاييدستگاه 

 .برای افراد فقیرند خصوصبه، انصاف و عدل دنبالبهكه  شودمياطمینان برای كساني  عدم

 راهکارها
 رسي(/ تحکیمخواهي/ تقوای الهي )خدا ت/ قسطستیزیمحوری و ظلمعدالتي: اسالم مديريت نگاه با سیاسي قدرت از ناشي اداری فساداز  جلوگیری راهکارهای

 آخرت. سویبهگیری پوشي/ جهتدوستي و اصالح اجتماعي/ عفو و خشم

 گيرينتيجه
 ه استدر اين مقاله سعي شد، بین قدرت سیاسي و فساد اداری هرابط به مباني نظری داللت بر اين امر دارند كه قدرت موجب فساد خواهد شد. حال با توجه

 «.ها در باال ذكر شده استهای اين راهکارسرتیتر» .قابله با اين معضل ارائه شودراهکارهايي با رويکرد اسالمي براى م
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 ي دولتي مبارزه با فساد در كشورهاي گوناگونهاروش 192
حسن صادقي 

 سرهنگي
 توصيفي علوم سياسي 1392

 -اطالعات سياسي

 اقتصادي

 راهکارها

و دهنده مجازات داشته باشد/ مسئولیت كیفری اشخاص حقوقي/ محروم شدن رشوه ءفساد: هرگونه ارتشاانگاری بزه. 1 :ت جزئي در سه محورفهرست اقداما

مرده جرم ش نامشروع بايد اندوزیثروتگیرنده/ تعیین مجازات برای هرگونه پولشويي/ و رشوهدهنده گیرنده از رسیدن به مناصب دولتي/ مصادره اموال رشوهرشوه

 ی درگیر باهاسازمان/ همکاری مؤثر میان هاسازماناندركار مبارزه با فساد/ پاسداشت استقالل اين ی دستهاسازمانصالحیت بخشي به  پیگرد فساد:. 2، شود

ان/ حذف مصونیت قضايي مجرمان در صورت های بانکي متهمحساب و هارسانهمانند ، فساد/ در دسترس بودن منابع اطالعاتي/ در دسترس بودن ابزارهای رسیدگي

های نظارتي مردمي/ پشتیباني امنیتي های آموزشي/ تشکیل انجمنهمکاری همگاني در مبارزه با فساد: افزايش دادن آگاهي شهروندان و اجرای برنامه. 3، محاكمه

 دادن پرونده در اختیار متقاضیان. ی اسناد و مدارک/ قرارجويي دولت/ افشاانتقامبي، هارسانهاز گزارشگر/ گذاشتن اطالعات بازرگاني در 
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 گيرينتيجه

دامات ها و اقصلفی گوناگون كار به سه دسته كلي تقسیم و مجموع سرهاروشدر اين مقاله دستاورد هفت كشور در زمینه مبارزه با فساد بررسي شده و سپس 

در زمینه  هاولتدی گوناگوني شدني است. هاروش. اين كار به كنند بايد بتوانند از بروز فساد پیشگیری در گام نخست هادولتجزئي در هر زمینه تبیین شده است. 

ا شناسايي های فساد رها و زمینهانگیزه، بايد به ترويج اقتصاد اخالقي و سیاست اخالقي بپردازند. همچنین بايد در ساختارهای گوناگون اجتماعي، اقتصاد و سیاست

بايد مفسدان را تحت تعقیب قرار  هادولت، ها ناممکن نیست. در اين صورتگريزیقانونها و باز هم ناهنجاری، . ولي حتي اگر دولت درست عمل كندكنند و كنترل

اندركار تی دسهاسازمانسنده برای وجود اختیارات ب، . اين كار در گرو قوانین روشنكنند از پايمال شدن حقوق شهروندان جلوگیری، های بايستهدهند و با پیگیری

پروری مانند حاميي يهاروشبايد به روند مبارزه با فساد بپیوندند. آنان نبايد در سايه ، قربانیان فساد عنوانبهو پشتیباني بايسته از اقدامات قضايي است. شهروندان 

 آيد.فراهم مي زمینه مشاركت شهروندان، با مفسدان همدست شوند. در پرتو انگیزه و قانون
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 فساد مالي و راهکارهاي پيشگيري از آن 193
 الهام جعفرپور صادق

 اعظم عدالت جو
 تحقيقات حقوقي آزاد توصيفي حقوق 1392

 راهکارها
خش/ بهای اطمینانمکانیسمزه با فساد/ اصالح ساختار اداری/ تعبیه سازی/ تقويت اعتماد مردم/ اصالح قوانین/ طرح جامع مبارعزم ملي و اراده سیاسي/ خصوصي

های شفاف در كارهای اداری/ افزايش آگاهي مکانیسمافزايش نظارت عمومي/ ايجاد آنها/  / اصالح نهادهای قضايي و هماهنگي و همکاری میانضدفسادآموزش 

 عمومي/ رشد اقتصادی و معیشتي.

 گيرينتيجه

اجتماعي و زودرس از جرم فساد مالي ، گیری وضعيتوجه به پیش، در همین راستا، ها بسیار مهم استهای پیشگیری از فساد در سطح داخلي كشوررتوجه به راهکا

د راحل ابتدايي رشبرنامه پیشگیری از فساد مالي را از مشده است. اين مقاله به آن پرداخته  ايـن امر موضوعي است كه در در حقوق داخلي خالي از فايده نیست.

ابل رسد نقش غیرقمي نظربهاين زمینه مهمترين عاملي كه در كنار ساير عوامل  ی اداری و اجرايي توسعه داد. درهادستگاهافراد بايد شروع كرد و تا نظارت بر كار 

جدی كوشید. از بین بردن  طوربهاين عامل  جهت رفع بايد دربنابراين ، كفايت حقوق كارمندان است عدم فقـر و، انکار در ارتکاب مصاديق جرم فساد مالي دارد

ر فق، اجتماعي پیشگیریگیری زودرس مورد توجه است. در وضعي و هم در پیش پیشگیریهم در زا هم در پیشگیری اجتماعي جرم يعامل عنوانبه، عامل فقر

او  ازسویمالي  چون فساد يجرائمموجب ارتکاب  كندميكه به فرد تحمیل  و روحي مشکالت جسمي دلیلبهاجتماعي مورد توجه است كـه  يعامل عنوانبه

ر كارمندان بايد فق، در پیشگیری وضعي. افزايدتوجـه به منفعت مالي حاصل از فساد مالي به انگیزه مرتکبان احتمالي فقیر آن برای ارتکاب جرم مي ويژهبه، شودمي
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 ،يا رشدمدار نیز فقر كودک و نوجوان جاذبه خود را از دست دهد. در پیشگیری زودرس، باال جلوه كرده و ارتکاب جرمآنها  ارتکاب جرم در نظر از بین برود تا هزينه

كار هم باشند اگر والدين طفل درست، ديگر ازسوی. شودوالدين  ازسویسو ممکن است والدين او را به جرم كشانده و مانع از آموزش خودكنترلي طفل از يك

ر او كارانه را دهای درستش هنجارپذير راه، كندميهايي كه فقر بر طفل تحمیل و حسرت كنندوقت زيادی را صرف فرزند خود  توانندميمشکالت زياد ن دلیلبه

ری از آن ر پیشگیری غیركیفتوجه به پیشگیری كیفری از جرم مذكور در كنا، آرزوهايش را برآورده كند. درضمن كه بتواندكشاند ميسوی كارهايي او را به، بسته

 .قابل انکار استغیر های مناسب برای پیشگیری از اين جرم بسیار مهم ودادن ضمانت اجرا و قرار
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194 
 هاي فساد اداري مالي و ضعف عملکرد مکانيسم

 نظارتي و قضايي

 سيدرضا حسيني

 عبدالمجيد رمضاني
 دادرسي توصيفي حقوق 1392

علل و 

 عوامل

در نهادهای حاكمیتي: عوامل اداری و سازماني )مانند ابهامات موجود در  جرائمكنترلي و قضايي در پیشگیری از وقوع ، های نظارتيمکانیسمتوانايي  عدم علل

 سازیآگاه عدم فايده/ -های اطالعاتي متمركز/ رويکرد هزينهبانك مکفي كاركنان(/ فقدانغیر های پیچیده و چنداليه امور اداری و حقوقفرآيند، های اداریرويه

های ابرسيحس انجام عدم، هاردهحسابرسي مديريتي و حسابرسي عملیاتي به همراه حسابرسي مالي در  انجام عدم در ادارات/ مشکالت در بخش كنترلي كه عبارتند از:

ار دسترسي كارشناسان مربوطه به آم عدم، ی مختلفهابخشفقدان تخصص كافي در ، نقاط ضعف نتايج حسابرسي یریپیگ عدم، هاو نیرو هاردهمنظم و متوالي در 

نبود تعامل كافي و كارآمد در برقراری تعامل بین ، اجرايي و قضايي، ی اداریهادستگاهضعف سیستم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با ، و اطالعات مورد نیاز

افراد دارای تخلفات اداری/ مشکالت قضايي كه عبارتند از: نقاط ضعف در قانون آيین دادرسي  و جرائم درخصوصهای اطالعاتي فقدان بانك، وطهی مربهارده

، يتخصصغیر كافي در دادسراهای مربوطه و انتصابات تخصصعدم ، كامل اين قانون به كلیه پرسنل حوزه كاری شمولعدم  ضعف قانون استخدامي و، كیفری

نبود قاطعیت در قوانین مربوطه/ فقدان تعامل میان ، كافي بین ضابط و مرجع قضايي تعامل عدم، قضات و بازپرسان مربوطه ازسویتفسیرهای غیركارشناسانه 

 مفاسد اداری. مذكور/ نبود قدرت كافي در برخورد با جرائمی بازرسي/ نداشتن ظرفیت الزم در برخورد با هاسازمانی نظارتي و هادستگاه

 گيرينتيجه

. ستاتضمیني برای پیشگیری از وقوع فساد ، كاركنان جرائمو برخورد با تخلفات و  هافعالیتهای آسیب كاركنان دولت و نظارت و كنترل روند شناخت حوزه

اخت شن روازاين. شودميی شناخته پذيرتبیین آسیبسه عامل ، اطالعات و قدرت، ظرفیت توانايي در جلوگیری از خطر است و بر اين اساس عدم یپذيرآسیب

نظارتي و قضايي در برخورد با ، های كنترليی اخیر و ضعف مکانیسمهاسالدر  ويژهبهاداری و مالي در ساختار دولت  جرائمهای تهديد ضروری است. شیوع حوزه

 .های نظارتي و قضايي در مقابله با فساد پرداخته استمکانیسم تأثیراد. اين تحقیق به بررسي تهديدی قرار خواهد د هی اداری را در حوزهاسیستمپیکره ، جرائماين 
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 فساد مالي در منطقه منا 195
مترجم: امير 

 پوريانسب
 حسابدار توصيفي حسابداري 1392

 گيرينتيجه

خاورمیانه و شمال آفريقا منتشر كرده است. اين گزارش كه در سال  درباره فساد مالي المللبینای است كه شفافیت نامهدومین پژوهش، اين گزارش پژوهشي

تنظیم شده است. در اين گزارش  گیرینتیجه. 3، هاها و چالشمهار فساد مالي: پیشرفت. 2، الگوهای فساد مالي. 1 منتشر شده است در سه بخش شامل: 2009

 ي نیامده است.از ايران نام، جز در جدول پیوستبه، نبود اطالعات دلیلبه

چون مستلزم اصالحات زياد در ساختارهای سیاسي و اقتصادی در ، بخشدهای بزرگي را نمود ميهای فساد مالي در كشورهای منا چالشپرداختن به ريشه

مستلزم  مالي ضدفساداصالحات موفق ، بستن سازوكارهايي برای افزايش حسابدهي و راهبری شفاف است. با اين وجود كاربهسطح ملي از طريق تصويب قوانین و 

ی مرتبط با اين موضوع حاكي از اين هاپژوهشاراده سیاسي راستین برای پرداختن به علل اصلي فساد مالي و حمايت عمومي برای اصالحات است. مطالعات و 

برانگیز است. تا زماني كه اين واقعیت تلخ در اثر تقاضای الشلل اصلي فساد مالي در منطقه چهستند كه اراده سیاسي وجود ندارد و به همین دلیل پرداختن به ع

 نبرد علیه فساد مالي بدون شك چالش اصلي منا باقي خواهد ماند.، تغییر نکند، هكنندشهروندان برای اصالحات و فشارهای بیروني از كشورهای اعطا
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196 
صادي بر رشد اقتصادي در بررسي اثرات فساد اقت

 بر اقتصاد ايران( تأكيدكشورهاي اسالمي )با 
 دانش حسابرسي كاربردي حسابداري 1392 اصغر مبارک

 گيرينتيجه

و  اظهارنظر )حق های حاكمیتي. عامل نهادی شامل نهاداخته شده استدر اين مطالعه به بررسي اثر عامل نهادی در كنار ديگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی پرد

از بین  نظروردماسالمي  یكشورهابرای جداگانه و كلي  طوربهدولت( است كه  اثربخشيكیفیت بوروكراسي و ، حاكمیت قانون، كنترل فساد، ثبات سیاسي، پاسخگويي

ی تركیبي مورد بررسي قرار هادادهاستفاده از روش با  1980-2005با سطوح مختلف توسعه در دوره اندونزی و كويت ، مالزی، عربستان، تركیه، ايران، های مصركشور

كه پیامبر )ص( توجه خاصي به عوامل نهادی  نشان داده شده استاز آن هايي ه اداره اقتصادی جامعه در صدر اسالم و ذكر نمونهنحوبهدر اين مقاله با توجه  ه است.گرفت

ای كه در اين گونهبه، ی رشد به آن رسیدندهانظريهها با تکمیل يجي است كه اقتصاددانان غرب بعداان نتدر جهت تنظیم امور اقتصادی و رشد و توسعه داشتند كه اين هم

 ستهاورها در عملکرد اقتصادی كشبیانگر نقش مهم نهادآمده  دستبههای انجام شده در اين مطالعه . نتايجي كه از تخمینآمده است دستبههمین نتايج مطالعه تجربي نیز 

اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارند. اما  شودميدر يك كشور اعمال آنها  نهادهايي كه قدرت از طريق درواقعكه حکمراني خوب يا  دهندميضرايب مربوطه نشان  و
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 بولي كه در اين مورد قابل اتکاستقابل ق نسبتاًروی رشد مبهم است اما رويکرد  دمکراسياثر ، اندهكه مطالعات پیشین نشان داد طورنهما دمکراسيشاخص خصوص در

میتي يا در های حاكاستنتاج كرد كه نهاد توانميآمده  دستبهاز نتايج . باشدمي چون بهبود سرمايه انسانييي هاكانالروی رشد از طريق  دمکراسيمستقیم غیر اثراينکه 

یشتر به بر رشد ب دمکراسياما بايد توجه داشت اثر . ی برای رشد اقتصادی برخوردارنداز درجه اهمیت بیشتر دمکراتیكهای تر حکمراني خوب نسبت بـه نهادشکل كلي

فافیت در ش، از طريق پاسخگو نگه داشتن مسئوالن دمکراسي، عوامل نهادی ديگر نظیر حقوق مالکیت و حقوق مدني بستگي دارد چرا كه در صورت وجود چنین نهادهايي

 . شودمياعـث بهبود عملکرد اقتصادی ب، كردمالحظه  توانميخاذ تصمیمات مردمي كه نمونه عالي آن را در صدر اسالم عملکرد و جريان اطالعات و همچنین ات

تحت عنوان شاخص حکمراني خوب نیز مورد آزمون واقع شده است.  هاشاخصجداگانه متوسطي از اين  طوربهگانه حاكمیتي  6ی هاشاخصآزمون  برعالوههمچنین 

وظايف حاكمیتي ه كه ببوده و بیانگر اين است كه حکمراني خوب يعني داشتن دولتي توانمند  معنادار مثبت و بینيپیشآمده برای اين شاخص كلي مطابق  تدسبهضريب 

 .شودميغیره  وفساد ، جوييرانتتولیدی نظیر ی ضدهافعالیتی تولیدی و ممانعت از هافعالیتی در گذارسرمايهخود به خوبي عمل كند باعث تشويق 

 های ديگرنسبت به كشور تركیه و اندونزی، مصر، های ايرانهای نهادی و حکمراني برای كشورگذاری فاكتورتأثیرمیزان كه  دهندمينتايج نشان ديگر  ازسوی

 سطح پايین فساد باعث تخصیص هبا اين توضیح ك است معنادار مثبت و، در مدل تحقیق برای شاخص كنترل فسادآمده  دستبهضريب  . همچنینكمتر است

 .شودميی و رشد اقتصادی گذارسرمايهافزايش ، بهینه منابع عمومي و خصوصي
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197 
ه استنتاج فازي حکمراني خوب كنندبينيپيشسيستم 

 در مبارزه با فساد اداري

 حامد رحماني

 خانيمرتضي موسي

ه غالمرضا معمارزاد

 طهران

 رسالت مديريت دولتي توصيفي مديريت 1393

 گيرينتيجه

با استفاده از بررسي  توانمياين پژوهش سعي در پیگیری اين سؤال دارد كه آيا ، . در اين راستااستاين تحقیق در پي ايجاد مدلي جامع جهت سنجش فساد اداری 

 ورودی عنوانبهی مبارزه با فساد ااری دست يافت؟ در اين پژوهش تمامي ابعاد مختلف حکمراني خوب بربه قضاوت درستي در مورد فساد اد، های حکمراني خوبمؤلفه

ی هااخصشخروجي در سیستم استفاده شده است. پس از آن سیستم استنتاج فازی سنجش فساد اداری با استفاده از  عنوانبهسیستم استنتاج فازی و از فساد اداری 

نويسي با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتید دانشگاه يسه شده است. در اين تحقیق قاعدهها مقاو در پايان نیز خروجي مدل با نظر خبره شدهحکمراني خوب طراحي 

 صورتدينبرار گرفته مورد بررسي ق، آمده است. نکته قابل ذكر اينکه در اين تحقیق پنج عامل از شش عامل ذكر شده توسط بانك جهاني در مورد حکمراني خوب دستبه
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، دولت شياثربخ، خشونت عدم ثبات سیاسي و، و پاسخگويي اظهارنظرعوامل مورد استفاده شامل حق »متغیر وابسته استفاده شده است.  عنوانبهكه مؤلفه كنترل فساد 
با يکديگر دارد ولي بايد خاطرنشان كرد كه آنها  رتباط بسیار نزديكها و اهای تحقیق نشان از اهمیت باالی تمام مؤلفه. يافته«كیفیت مقررات و حاكمیت قانون است

آمده از قواعد فازی بر روی دو مؤلفه حاكمیت قانون و كیفیت مقررات است. در مورد مؤلفه كیفیت مقررات در اين پژوهش عواملي  دستبهبیشترين توجه طبق شواهد 

ت جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصي و در مورد مؤلفه حاكمیت قانون نیز عواملي همچون مبنا قرار دادن ها و تدوين مقررامشيخطهمچون ضعف دولت در اجرای 

كه عواملي  دانكردهاذعان آنها ، های پژوهشگرفته با خبره صورت بهاند ولي با توجه به مصاحپیچیدگي قانون مورد بررسي قرار گرفته عدم شفافیت قانون و، قانون اساسي

جاد دولت است اي نشدهمستقل ارائه  صورتبهی ديگری كه در اين پژوهش هاراهعوامل مبارزه با فساد بوده و يکي از بهترين مهمترين ويي و شفافیت دولت از چون پاسخگ

 ديك هستند.استنتاج فازی به يکديگر نزهای تحقیق نشان داده است كه نتايج حاصل از نظر خبرگان و نتايج حاصل از سیستم الکترونیك جهت مبارزه با فساد است. يافته
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 بررسي فساد اداري از ديدگاه قرآن و احاديث 198

 مهدي اكبرنژاد

 مينا يعقوبي

 فرزاد غالمي

 مديريت اسالمي توصيفي مديريت 1393

 پيامدها
: كیفر پیامدهای فردی، سلطه بیگانگانسازی تخريب سامانه اقتصادی/ انحراف اخالق جمعي/ زمینه پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاسي/، پیامدهای فساد اداری

 قضايي/ عقوبت اخروی.

 راهکارها
نظام  ریراهکارهای سازماني: بركناری عناصر فاسد/ دقت در گزينش كارگزاران/ حفظ شئون كاركنان و ارتقای منزلت آنان/ برقرا، راهکارهای مقابله با فساد اداری

 رسانيمعروف و نهي از منکر/ اطالع راهکارهای فرهنگي: ضرورت خودسازی/ ترويج امر به، برقراری عدالت اقتصادی، تشويق و تنبیه مناسب/ نظارت و بازرسي

 راهکارهای قضايي.، عمومي

 گيرينتيجه

نگری در برخورد با فساد اداری جانبهه الگوی جامع و همهبتوان مي، آن حضرت سالهپنجسیره امام علي)ع( در دوران حکومت  ويژهبهدقت در منابع اسالمي و با 

نابراين ب .گیردميبری اقتصادی و سامانه قضايي را درهاسیاست، اجتماعي -های فرهنگيهای اداری گرفته تا بسترهای مسئله از سازوكاردست يافت كه همه زمینه

مورد توجه و اهتمام ويژه اسالم است و با توجه به اتخاذ رويکرد ، مانعي در تحقق كمال انساني و مدينه فاضله الهي عنوانبهتوان گفت كه فساد اداری مجموع ميدر

 .ندكيمهای قضايي در اين زمینه بسنده ندهای فساد اداری دارد و تنها به برخورها و زمینهاسالم سعي در از بین بردن ريشه، مند در مبارزه با فساد اداریسامان
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199 
نظارتي و فرهنگي در مبارزه ، اصالح ساختارهاي قانوني

 با فساد اداري

 حميد تابلي

 جواد صالحي

 پورمرتضي حسين

 پورعلي غالمعلي

 توصيفي علوم اجتماعي 1393
ي المللبينمطالعات 

 پليس

 گيرينتيجه

ی و ذيرپاصالح ساختار كنترل و مسئولیت، ست. در چنین شرايطي اصالح ساختار قوانینفرهنگي و اخالقي جامعه ا، اجرايي، فساد اداری خود معلول عوامل قانوني

تال ی مالي و اقتصادی مبهانظامدر  ضدفسادگرفتن قوانین  كاربهاصالح ساختار فرهنگي و اخالقي جامعه تنها راه ممکن برای مبارزه با فساد اداری است. تدوين و 

قوانین  برعالوه توانميآنها  ازجملهساد را فراهم سازد. در جمهوری اسالمي ايران از اين جهت اقدامات ارزشمندی انجام شده كه زمینه نابودی ف دتوانميبه فساد 

ی سالمت نظام برنامه ارتقا، 1381ای رهبر معظم انقالب اسالمي ايران در سال ماده 8فرمان  ازجملههای خاص نامهآيینها و دستورالعمل، به قوانین، عام و سنتي

سالمت نظام اداری و مقابله با ارتقای و قانون  1385ی اجرايي در سال هادستگاهپیشگیری و مبارزه با رشوه در  نامهآيین، 1383اداری و مقابله با فساد در سال 

، ی نظارتي و بازرسي دولتيهادستگاهفعال كردن  ربعالوهكارگشا نیستند. الزم است  خصوصاشاره كرد. لکن قوانین و مقررات صرف در اين  1390فساد در سال 

اقدامات در اين حوزه صورت گیرد. ضرورت دارد مردم برای مشاركت  اثربخشيافزايش آگاهي عمومي و ، با نهادينه كردن مشاركت و نظارت مردمي در مبارزه با فساد

های درباره زيانآنها  بخشي بهمبارزه با فساد و آگاهي فرآينداركت دادن فعال مردم در فراهم شود. مشآنها  تشويق شوند و زمینه برای ارائه اطالعات و افشاگری

دولت و نهادهای نظارتي است. البته اين مشاركت خود نیازمند  برعهدهمفید باشد تا اينکه مردم تصور نکنند مبارزه با اين پديده فقط  دتوانميناشي از فساد 

سالمت اداری و مقابله با فساد اين سازوكار را برای اولین بار ايجاد ارتقای است. قانون  دهندگانخفي نگه داشتن هويت گزارشسازوكارهای عملیاتي حمايت از م

عات و وحفاظت و حمايت از مطب، هارسانهآزادی  تأمین. البته اين توقع با كندميسنگیني  هارسانهای است كه بر دوش مطبوعات و وظیفه برعالوهكرده است. اين 

ي و های فرهنگی مستقل و كارآمد میسر خواهد شد. البته نبايد از اين نکته غافل شد كه فساد اداری بنا به الگوهای رفتاری حسب مورد از نگرشهارسانهايجاد 

ی هاارزشها و تقويت باور، رل فساد اداریگیرد. از اين منظر يکي از فاكتورهای مهم در كنتت ميئيك جامعه نیز نش رجوعاربابالگوهای اخالقي كارگزاران و 

حضور خود در متن جامعه و اطالع از طرز تفکر  واسطهبهند توانمي خصوصو نهادهای مدني در اين  هارسانه، اخالقي افراد در جامعه است. علمای ديني و فرهنگي

و زمینه اصالح باورهای نادرست جامعه را در رابطه با ضرورت مبارزه  كنند حركتمداری و پرهیز از فساد در راستای حاكم كردن فرهنگ قانوناعضای آن به خوبي 

 .كنند و پیشگیری از فساد اداری ايجاد
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200 
تأملي »، خيانت و غارت، تبهکاريپنجاه و هشت سال 

 «پيرامون بنياد پهلوي و فساد مالي رژيم شاه

 سيدمحمدجواد قربي

 فرهاد سهامي
 نزده خردادپا توصيفي تاريخ 1393

 گيرينتيجه
فعالیت  و گیریشکلدقت در وقايع مرتبط با  خصوصبهاين مقاله به بررسي تاريخي دوران حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه از منظر اتفاقات مرتبط با فساد و »

 «.پردازدبنیاد پهلوی مي
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201 
اني مؤثر بر فساد اداري در بررسي عوامل فردي و سازم

 شعب بانک سپه استان قم

 غالمرضا طالقاني

 زهرا طباطبايي

 علي غفاري

 توصيفي مديريت 1393
مديريت فرهنگ 

 سازماني

 راهکارها

ح الو در اص، تمركز شود ی شخصیتي مناسبهاويژگيبر استخدام افراد با ، هنگام جذب نیروی كار: برای جلوگیری از بروز عوامل فردی فساد اداریراهکارهايي 

سبك  یرد.گ كاربهانتخاب كند و ، مديريت بانك سبك رهبری مناسبي را متناسب با كاركنان./ ش شودالت، ی شخصیتي نامناسب دارندهاويژگيرفتار افرادی كه 

  .تقادی امتیازی برای جذب نیروی كار استپايبندی اع./ سبك رهبری مشاركتي است كه بايد با توجه به سطح بلوغ كاركنان اتخاذ شود، رهبری مناسب

اری های كفرآيندشفافیت در / ايجاد نظام كنترل و نظارت دقیق و مناسب برای كاركنان بانك: پیشنهادهای اجرايي برای رفع عوامل سازماني فساد اداری

 .هابانك

 گيرينتيجه

اطالعات از طريق پرسشنامه انجام  آوریجمع. شعب بانك سپه استان قم انجام گرفته است شناسايي علل و عوامل مؤثر در فساد اداری در منظوربهپژوهش حاضر 

 كاربهها ی تحقیق و آزمون فرضیههاسؤالبرای پاسخگويي به ( SEM) یساختار ادالتمع ازیسروش مدلهمچنین ، نفر است 241گرفته و نمونه تحقیق شامل

دهد . نتايج نشان مياندهمؤثر در بروز فساد اداری معرفي شد عوامل سازماني عنوانبهعامل  سهعوامل فردی و  نوانعبهعامل  پنجدر اين تحقیق  .ه استگرفته شد

رد. از معنادار وجود دا هعوامل فردی و فساد اداری رابط عنوانبهسبك رهبری و كیفیت زندگي كاری ، سبك ارتباطي، ويژگي شخصیتي، بین پايبندی اعتقادی

 .معناداری وجود دارد هعوامل سازماني و فساد اداری رابط عنوانبه، های كاریهها و شیوفرآيندو  تمزدنظام حقوق و دس، ی كنترل و نظارتهانظامن بی، طرف ديگر

يي دارد الاب تأثیرزماني نیز عامل سا، را در ايجاد فساد اداری دارد كه توجه بیشتر به اين عامل ضروری است. همچنین تأثیرعوامل فردی بیشترين ، نتايج براساس

 .و نبايد آن را ناديده گرفت
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 فساد اقتصادي گيرياندازهطراحي شاخص بومي براي  202
 مرتضي عزتي

 بهمن كريمي گلنار
 توصيفي علوم سياسي 1393

ي راهبردي هاسياست

 و كالن

علل و 

 عوامل

 ها(/ هزينه )قیمت( نسبي فساد.ها )شغلآمد/ ممنوع بودن برخي كارها(: فقر/ بیکاری/ محدوديت درعوامل اثرگذار بر ايجاد فساد )علت

فساد: پیچیدگي كارهای اداری و قوانین و مقررات/ گستردگي اندازه دولت در اقتصاد و گستردگي اختیارات كارگزاران/ دخالت مستقیم دولت  ساززمینهعوامل 

 د برونزای بسیار برای دولت.ها/ وجود درآمو برنامه هاسیاستثباتي در بي در اقتصاد/

 پيامدها
ها به ی دولت/ خروج كشور از مسیر توسعه/ هدايت تواناييهاهزينهوری/ كاهش درآمد و افزايش ی/ كاهش بهرهگذارسرمايهثباتي/ كاهش بي كاهش امنیت/

، افزايش فقر ازجملهری در جامعه/ پیامدهای ديگر كاهش تولید ديندا فرهنگي و سرمايه اجتماعي/ كاهش ايمان و، ی اخالقيهاارزشمسیرهای نادرست/ كاهش 

 افزايش شکاف درآمدی و كاهش خدمات عمومي.

 راهکارها
ديت و ممنوعیت در كارها/ رفع محدوديت و ممنوعیت درآمدی/ وراهکارهای بازسازی )اصالح( عوامل ايجاد فساد: افزايش درآمد فقرا/ كاهش بیکاری/ رفع محد

ی اهقدرتها و اختیارات مردمي و كاهش های بازدارنده(: بهبود نظام نظارت/ اثربخشي نظام قضايي/ افزايش آزادیراهکارهای بازدارنده )زمینه، فساد افزايش هزينه

 اخالقي و فرهنگي.، های دينيكاهش دخالت دولت در كار مردم/ افزايش ارزش آموزه فردی/ افزايش مشاركت مردم و

 گيرينتيجه

ی فساد اهشاخصپردازد. روش تجزيه و تحلیل در تدوين اسالمي مي -و فرهنگ ايراني هاارزش برمبتنيفساد اقتصادی  گیریاندازهتحقیق به تدوين شاخص  اين

های ی موانع يا زمینهديگر، ايجاد فساد روش تحلیل منطقي با استفاده از روش تحلیل محتواست. فساد اقتصادی چهار بُعد اصلي دارد: يکي عوامل، اقتصادی

 دهدهننشان تواندمينيك هیچ اما، دهدميبُعدی از فساد را نشان هريك  ی خود فساد است كههادادهسومي پیامدهای فساد و چهارمي ، بازدارنده )يا مبارزه با( فساد

ی ها نیز با فساد ربط يك به يك ندارند. برای نمايانگردارند. عوامل و زمینه تا آن را پنهان نگه كنندميتالش خود را  همهگان كنندچون فساد، ازه دقیق فساد باشداند

 یهاشركتمديران ، نظر كارگزاران دولتي توانمي هاشاخصشده كمك گرفت. همچنین برای بهتر شدن نشانگری ی چهار بُعد يادهادادهبهتر خوب است از همه 

اما در هیچ جايي ثبت ، استدر اين زمینه نزد مردم  هادادهچون بسیاری از ، باره گرفت و در تركیب وارد كردخصصان آگاه و همه مردم را نیز دراينمت، خصوصي

دو زيرشاخص دارد. يك ، : شاخص بُعد يکمدهدميدر نظر گرفته شده است كه همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان يي هاشاخصنشده و نخواهد شد. در اين مقاله 

ها ها و زمینهشاخص با هم تركیب شده است تا بُعد علتكه اين دو زير دهدميهای فساد را نشان شاخص زمینهيك زير، دهدميفساد را نشان های شاخص علتزير

. شاخص دهدميرا نشان های بازدارنده فساد اقتصادی )يا مبارزه با فساد( زمینه، جلوگیری شود. شاخص بُعد دومآنها  يکجا وارد شوند و از ورودی بیش از اندازه

ها سنجينتیجه نظر، . شاخص بُعد پنجمدهدميها( را نشان ازه فساد اقتصادی رخ داده )مؤلفهاند، پیامدهای فساد اقتصادی است. شاخص بُعد چهارم، بُعد سوم

از مديران بخش خصوصي و سنجي نظر، از متخصصانجي سننظر، همگانيسنجي شاخص برای چهار نظركه دربرگیرنده چهار زير دهدميجامعه را نشان در )افکار( 
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اندازه  جایبه توانميدر اين شاخص . 1 از كاركنان دولت است. اما چند پیشنهاد برای كاربرد بهتر اين شاخص در تحقیق بدين شرح ارائه شده است:سنجي نظر

فساد بر پايه اين شاخص  گیریاندازهبرای . 2 ورهای همگن استفاده كرد.كشورهای گروه يا كش، شاخص در سال پايه از میانگین شاخص در كشورهای جهان

 را نیز به همین شکل تركیب كرد يا برایآنها  توانميكرد.  گیریاندازهشاخص فساد را بر پايه برخي ابعاد نیز  توانميدر دسترس نباشد  هادادههمه  كهصورتيدر

تن نباشد و تا جای ممکن  100شمار نمونه كمتر از  4و  3، 2ی هاگروهاز هريك  ازسنجي برای نظر شودميه پیشنهاد در كاربرد پرسشنام. 3 برد. كاربهيك بُعد 

نباشد و با روش  2000شمار نمونه گروه اول نیز كمتر از . 4 ی پیش و پس يکسان باشد.هاسالاز روش تصادفي گزينش نمونه انجام شود. همچنین نمونه برای 

اندازه جايگزين  توانميگیری روبرو شوند كه كاربهبا دشواری  هادادهشاخص برخي  گیریاندازهو  هادادهممکن است در زمان گردآوری . 5 ش شود.تصادفي گزين

 و تحلیل كرد. گیریاندازه هرا جداگان هاشاخصاز اين هريك  ،برای كاربردهای گوناگون توانمي. 6 مشابه را قرار داد.
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بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و احساس 

 محروميت نسبي 

 مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد

هادي حسن دوست 

 فرخاني

 اميد رضايي

 حسن پاكزاد سرداري

 سعيد رضايي

 توصيفي علوم اجتماعي 1393
مطالعات فرهنگي 

 اجتماعي خراسان

علل و 

 عوامل

مخصوصاً در چگونگي ، ی دولتهافعالیتفساد اداری بیشتر(/ چگونگي ، ترازه دولت بزرگاند ه/ اندازه دولت )هرچسطح آموزش و پرورش و توسعه /جهاني شدن

ر زمینه برخورد با مسئله/ سطح قانون و مقررات شفاف د وجود عدم فرهنگ و سابقه تاريخي فساد اداری در جامعه/ توزيع ثروت/ سطح دستمزد كارمندان دولت/

دني ی مهاارزشها و هنجار /و نظارت كنترل عدم /روابط متقابل /قیاتالمیزان پايبندی به اخ /دمکراسي /آزادی مطبوعاتو رشد اقتصادی/  يافتگيتوسعهپايین 

 .نئوالسیاستمداران و مس

 راهکارها
با ها آن در زمینه قانونمداری و آشنايي بیشتر (خص پسرانباال)آموزان و دانشجويان آموزش دانش/ رعايت عدالت توزيعي در سطح جامعه و كاهش شکاف طبقاتي

 .های متمولخص خانوادهها باالو كار بر روی آموزش خانواده ريزیبرنامه/ هاقي در مدارس و دانشگاهالهای اخآموزه

ارتباط ، رديگ ازسویو  شوددر قشر دانشجويان بررسي  (مت اداریالدر تقابل با س)له نگرش به فساد اداری ئمسابتدا ، سودر اين پژوهش سعي بر آن است تا از يك گيرينتيجه
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كه شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش  بودهپرسشنامه  هاداده آوریجمعآن با مفهوم احساس محرومیت نسبي مورد بررسي قرار گیرد. روش 

دانشجويان دانشگاه  نفر از 150نیز شامل  آماری نمونهشناختي پاسخگويان بوده است. تي در مورد مشخصات جمعیتاالین سؤمیت نسبي و همچنواحساس محر

به اين معنا  .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،كه بین نگرش به فساد اداری و سن ه استنتايج نشان داداست.  1393-1392پیام نور بجنورد در سال تحصیلي 

اری و بین نگرش به فساد ادكه  حاكي از آن است. همچنین نتايج (گرايش بیشتر به فساد اداری) شودميتر نگرش به فساد اداری نیز مثبت، افزايش سن باكه 

ساد اداری گرايش بیشتری به ف ،تر باشدالاجتماعي افراد با -يعني اينکه هرچقدر پايگاه اقتصادی، اجتماعي نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد -پايگاه اقتصادی

ني با يع، وجود رابطه مثبت و معنادار بین نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبي است، خواهند داشت. همچنین مهمترين يافته و نتیجه تحقیق حاضر

بي يکي احساس محرومیت نس، توان گفتاين يافته تحقیق مي به فساد اداری افزايش پیدا خواهد كرد. با اتکا بهآنها  گرايش، افزايش احساس محرومیت نسبي افراد

 درصدد، تر بدانند و سطح برخورداری خود را ناچیز شمرنداست. افراد مادامي كه خود را از افراد ديگر محروم( در اينجا فساد اداری)از علل اصلي انحرافات اجتماعي 

 . كندميدر قالب انجام كارهای غیرقانوني و انحرافي خودنمايي  گاهي اوقات، رفع اين محرومیت بر خواهند آمد كه اين امر
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بنياني اقتصاد بر رابطه درک بررسي اثر شاخص دانش

 ي تابلويي(هادادهفساد مالي و رشد )رهيافت 

 انگيزانسهراب دل

 محمد شريف كريمي

 زينب خالوندي

 رديكارب اقتصاد 1393
ي رشد و هاپژوهش

 توسعه اقتصادي

 گيرينتيجه

فیقي شاخص ی تلهادادهقرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از  تأثیرتواند رابطه فساد و رشد را تحت مي يك اقتصاد بنیانيدانشاست كه آيا سطح تحقیق اين ؤال س

فساد مالي بر رشد اقتصادی را در قالب يك مدل پانل ديتای پويا بـه  تأثیر، شد اقتصادیاقتصاد و نرخ ر بنیانيدانشسطح  دهندهشاخص نشان، درک فساد مالي

بندی نتايج در رابطه با دسته. استكرده بررسي  2011-2000های جهان و در دوره زماني تايي از كشور138در نمونه ، (GMM)يافته های تعمیمروش گشتاور

گذارد اما ای ميجآثار مثبتي را بر رشد اقتصادی برباال كنترل فساد مالي  بنیاندانشی با اقتصاد هاگروهآن است كه در  بیانگر بنیاندانششاخص  براساسها كشور

 .شوديم های مختلف باعث كاهش رشد اقتصادیهايي شده و در نتیجه از كانالكنترل فساد مالي باعث ايجاد محدوديت، متوسط بنیاندانشی با اقتصاد هاگروهدر 

ساد های كنترل فپايداری در سیاست، ی اولهاگروهی كه در طوربههای كنترل فساد نیز قابل مشاهده است همچنین اين نتايج توسط متغیر پايداری در سیاست

صادی بوده ايداری به زيان رشد اقتاين پ، در سطح بااليي نیستند بنیاندانشی دوم كه از لحاظ اقتصاد هاگروهي كه در درحالمثبتي بر رشد اقتصادی داشته  تأثیر

از لحاظ فساد مالي در ، در سطح بااليي قرار دارند بنیاندانشانتظار داشت كشورهايي كه از لحاظ شاخص اقتصاد  توانمي درواقع. و باعث كاهش آن شده است
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سیستم  ،های آمـوزشالي منفي است به اين صورت كه هرچه محورو فساد م بنیاندانششاخص اقتصاد دهنده های تشکیلسطح پايیني باشند. ارتباط تمامي محور

ام نظ، جوامع همهصورت تشريح كرد كه در بدين توانمي. دلیل اين امر را كندميفساد كاهش پیدا ، در سطح باالتری باشند ictرژيم نهادی و اقتصادی و، نوآوری

درصد بااليي از جمعیت جامعه را پوشش ، کـردهتحصیل ش بـا داشتن باالترين سهم از منابعترين قسمت از بخش دولتي است. اين بخبزرگ هآموزشي در زمر

ها باعث تخطي از اين هنجار عدم چرخد در نتیجهمي های علمي و اخالقيحول تخطي از قوانین آموزشي و هنجار عمدتاًكه فساد در نظـام آموزشي  آنجا. ازدهدمي

، تاين سیستم منبع پیشرفت فني اس، بنابراين شودميمنجر ها و دانش جديد يندآفر، ك سیستم نوآوری كارآمد به خلق كاالهاكاهش فساد خواهد شد. همچنین ي

زم های الگفت كه اگر افراد به راحتي بتوانند مجوز توانميدر رابطه با رژيم نهادی و اقتصادی نیز . فساد خواهد بوددهنده از طرفي پیشرفت فني خود عامل كاهش

يابد. فساد مالي تا حد زيادی كاهش مي، در شرايط رقابتي قرار داشته باشند و دولت مکانیسم بازار را مختل نکرده باشد، های اقتصادی خود را بگیرندبرای انجام كار

كه از قواعد اساسي تجارت و حقوق  پاسخگو و عاری از فساد و همچنین يك سیستم قانوني است، مدآهای يك رژيم نهادی مشوق شامل يك دولت كارويژگي

آن فناوری  اسبراسديدگاه زندان تمام ديد است كه ، يي كه برای كنترل فساد ارائه شده اسـتهامدلاما يکي از . را تقويت كندآنها  مالکیت فکری پشتیباني كرده و

مد و اثربخش در مصرف هزينه عمومي خواهد شد و با آدولتي كار گیریشکلدولت الکترونیك باعث . شودمي اطالعات به ابزار مؤثری برای كنترل مديريت تبـديل

توان يم با توجه به مطالب گفته شده. رضايت عمومي افزايش خواهد يافت، فساد رخت بر بسته، دسترسي عامه به اطالعات و پاسخگويي بیشتر دولت به شهروندان

مثبتي بر  ثیرتأها كنترل فساد فساد كمتری را تجربه كرده باشند به همین دلیل در اين گروه كشور، بـاال بنیاندانشی با شاخص اقتصاد هاگروهانتظار داشت كه 

فساد  رابطه كنترل، احتمال افزايش فساد مالي دلیلبهدر سطح بااليي نیستند  بنیاندانشنظر شاخص اقتصاد ی دوم كه ازهاگروهاما در . گذاردجای ميرشد را بر

ازگار زياد و ناس دلیلبهعموماً ، دارای نظام اداری توسعه نیافته هسـتند احتماالًها كـه ورشكه در اين ك ابدين معن، آمده است دستبهقتصادی منفي مالي و رشد ا

ساني طرف كود دارد. بنابراين ازساد مالي وجهای مساعدی برای فزمینه، يندهاآشفافیت در قوانین موجود و فر عدم های جامعه وقوانین شکل گرفته بـا نیازبودن 

شاهد اعمال فساد اداری برای كارگشايي در كارشان بود. در چنین مواقعي واضح اسـت كه كنترل فساد آثار  توانمي، كـه فرصت از دسته رفته بیشتری دارند

های معامالتي را برای كارگزاران اقتصادی افزايش حل اداری هزينهشمار بوروكراتیك كه با افزايش زمان و مرامخربي بر رشد اقتصادی دارد زيرا با وجود موانع بي

. در چنین جوامعي واضح است كه نبايد انتظار رابطه مثبت بین پايداری در كندميهای اقتصادی را تسريع يندآگذرگاه فساد رهگذری است كه فر، دهدمي

 .های كنترل فساد و رشد اقتصادی داشتسیاست
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ي مستقيم خارجي در كيفيت گذارسرمايهو نقش فساد 

 محيط زيست

 مريم اصغري

 سهيال مهري

 علي اسماعيلي

 توصيفي اقتصاد 1393
تحقيقات توسعه 

 اقتصادي

 گيرينتيجه

تا  1990ی هاسالطي  «شامل ايران» ی مستقیم خارجي بر كیفیت محیط زيست كشورهای منتخب حوزه مناگذارسرمايههدف از اين مقاله بررسي نقش فساد و 

 یگذارسرمايهكه اثر فساد و  دهندمي. نتايج نشان «ی تابلويي استفاده شده استهادادهاست كه برای برآورد مدل از روش تخمین  ذكرشايان »است.  2012

ه پناهندگي فرضی براساس) شودميبر روی كیفیت محیط زيست منفي است. همچنین فرضیه پناهندگي آلودگي در منطقه تأيید ، مستقیم خارجي با وجود فساد

 توسعه هستند(. درحالجهان  سویبه يافتهتوسعهانتقال از اقتصادهای  درحالصنايعي با شدت آاليندگي باال ، آلودگي
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رانت منابع طبيعي و فساد در كشورهاي عضو اوپک: 

 ي تابلوييهادادهكاربرد الگوي 

 محمدعلي فالحي

محمدحسين مهدوي 

 عادلي

فرشته جندقي 

 ميبدي

 كاربردي اقتصاد 1393
پژوهشنامه اقتصاد 

 انرژي ايران

 گيرينتيجه

رانت از  ،لحاظ كردن معیاری برای فراواني منابع طبیعي منظوربهدر اين مطالعه رابطه میان فراواني منابع طبیعي و فساد اداری بررسي شده است. در اين مطالعه 

و درجه باز بودن اقتصاد )متغیرهای كنترل( نیز لحاظ شده است.  دمکراسي، رانت نفت و مواد معدني( استفاده شده و اثر متغیرهای درآمد سرانه ويژهبهمنابع )

گیری كاربه سپس با، نفت سرانه( بررسي شدهاثر دو معیار نفتي ديگر )تولید نفت سرانه و ذخاير ، رانت نفت برعالوه، اطمینان از نتايج حاصله منظوربههمچنین 

برآورد شده است.  نظرموردمدل ، و روش حداقل مربعات معمولي تركیبي و الگوی تابلويي 2010تا  2003كشور عضو اوپك برای دوره زماني  12ی تابلويي هاداده

انت نفتي و ر معنادار و مواد معدني با فساد بیشتر ارتباط دارند )تأيید اثر مثبت و مشابه هستند و داللت بر اين دارند كه رانت نفت كامالًنتايج برآورد هر دو روش 

ضمن اينکه اين رابطه برای ذخاير نفت سرانه و تولید نفت سرانه نیز برقرار است. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفي ، مواد معدني بر سطح فساد(

 دمکراسي اما با بهبود، بیشتر لزوماً با فساد كمتر ارتباط ندارد دمکراسي. يابدميسطح فساد كاهش آنها،  با افزايشبه اين معنا كه  ،با سطح فساد دارند معناداری

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

226 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

های بیعي و رانتبع طان بايد مدنظر قرار دهند اين است كه فراواني مناسیاستگذاررسد آنچه مي نظربه. با توجه به نتايج حاصله شودمياثر رانت نفت بر فساد تعديل 

ديگر شواهد  ازسوی. دهدميهای ايجاد فساد را افزايش قابل توجهي زمینه طوربهتشويق كرده و  جوييرانتی هافعالیترا برای ورود به  هادولت، حاصل از آن

 رآيندف. شواهد تجربي بیانگر اين است كه كشورهايي كه آثار منفي منابع را تا حد زيادی تعديل كند دتوانمي دمکراسيآن است كه بهبود دهنده آماری نشان

 نظربهنروژ(.  كانادا و، )استرالیا كننداند فساد را كنترلبهتر توانسته، اندهموكول كرد، كارا دمکراتیكاكتشاف و استخراج منابع طبیعي را به بعد از ايجاد نهادهای 

قانوني و  ،شامل اصالحات قضايي دتوانميبتواند در اين زمینه مؤثر باشد. اين تغییرات نهادی ، ی پاسخگوهاتدولرسد ايجاد تغییرات نهادی و تالش برای ايجاد مي

 عنوانبه دتوانمي، هاافزايش مشاركت عمومي و نظارت اجتماعي بر بوروكرات، یقانونگذارانتخاباتي باشد. بهبود حقوق شهروندی در دسترسي به اطالعات از طريق 

 سب در راستای ايجاد يك دولت پاسخگوتر باشد.ابزار منا
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بررسي گرايش دانشجويان به فساد اداري و عوامل 

 اجتماعي مؤثر بر آن 

 دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان( )مطالعه

دوست هادي حسن

 فرخاني

 پناهليلي يزدان

 مسائل اجتماعي ايران يتوصيف علوم اجتماعي 1393

 گيرينتيجه

پديده  مؤثر بر اين شناختيجامعهنگرش دانشجويان به مسئله اجتماعي فساد اداری بررسي و عوامل ، در اين تحقیق تالش شده است با رويکرد بازدارندگي از جرم

نفر از دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان در سال  406آماری شامل پرسشنامه بوده است و نمونه ، هاداده آوریجمعاجتماعي شناسايي و تبیین شود. تکنیك 

آمده  تدسبهاز تحلیل واريانس و رگرسیون چندمتغیره متناسب با فرضیات استفاده شده است. نتايج  هادادههمچنین برای تحلیل ، است 1391-1390تحصیلي 

درصد از كل پاسخگويان نسبت به  33طرفانه است و تنها بي خنثي و، كليدر حالت  متغیر وابسته عنوانبهحاكي از آن است كه نگرش دانشجويان به فساد اداری 

وياني حتي اگر وضعیت پاسخگ درواقعزنگ خطری برای مسئوالن اجرايي كشور در نظر گرفته شود.  عنوانبه دتوانمياين پديده نگرش منفي دارند كه اين امر خود 

وضعیت پاسخگويان ، ديگر ازسویند. داردرصد از پاسخگويان نگرش مثبت به فساد اداری  2/15همچنان ، اند كنار بگذاريمرا اتخاذ كردهطرفانه بي كه نگرشي خنثي و

چندان هت نكه حاكي از وضعی لحاظ متغیرهای اجتماعي نیز مطلوب نبود و پاسخگويان در قبال غالب متغیرهای مستقل تحقیق موضعي بینابین اتخاذ كرده بودند از

د كه شمي بینيپیش، ی مذهبيهاارزشهمبستگي اجتماعي و پايبندی به ، تعهد اجتماعي، ی كه در باب متغیرهای تعلق اجتماعيطوربه، مطلوب اجتماعي است

داف اجتماعي مقبول جامعه نیز از . احساس ناكامي منزلتي و در اختیار نداشتن امکانات الزم جهت رسیدن به اهكنند تر و برتر اتخاذپاسخگويان موضعي قطعي
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تعهد ، اعيهمبستگي اجتم، های تحقیق نیز حاكي از آن است كه بین متغیرهای مستقل. نتايج آزمون فرضیهدهدميفزوني میل به تخطي در بین پاسخگويان خبر 

ی برقرار قو نسبتاًای معکوس و اره با نگرش به فساد اداری رابطهی مذهبي و خودپندهاارزشپايبندی به ، بین هدف و وسیله تناسبعدم ، تعلق اجتماعي، اجتماعي

گويای اين  شناختيجامعهمعناداری رابطه بین نگرش به فساد اداری و عوامل . 1 است. همچنین در اين تحقیق راهکارهايي پیشنهاد شده است كه عبارتند از:

همبستگي اجتماعي و احساس تعلق و ، در خود هضم كند و به پیکره نظام اجتماعي پیوند زندموضوع است كه هرچقدر بستر اجتماعي بهتر بتواند كنشگران را 

ای احتمال انجام اعمالي خارج از چارچوب عرف كه نتیجه آن تقدم خیر جمعي بر منفعت شخصي است و در چنین زمینه كندميتعهد به ديگران افزايش پیدا 

كه برای  كندميی فساد اداری ايجاب هاشاخصيین بودن سطح آگاهي و اطالعات دقیق پاسخگويان از چیستي پا. 2 آيد.كنشگران پايین مي ازسویجامعه 

 شودميمتحمل آنها  كه جامعه در قبال انجامهايي ها و آسیبكامل و به دور از سانسور پیامدرساني های فساد اداری و اطالعكنشگران از مصاديق و نمونهسازی آگاه

زمامداری خانواده به كمك  دلیلبهخود گويای اين مطلب است كه مردان  ،باال بودن میانگین نگرش مثبت به فساد اداری در بین آقايان و متأهالن .3 بکوشیم.

 ان و مجردان باشد.تر از زنرنگهل پرمرد و متأ كارمندان بهاقتصادی بیشتری نسبت به زنان و مجردان نیاز دارند و الزم است حركت دولت در دادن تسهیالت 

و زمینه منفي شدن نگرش به فساد  شودميبه اجتماع ملي آنها  ی اجتماعي در سطح ملي موجب افزايش وفاداریهاارزشتعلق و تعهد كنشگران به فرهنگ و . 4

بنابراين هرچقدر تعلقات فرد به هويت جمعي در  .شودميچرا كه در اين صورت حفظ مرزهای گروه و منافع گروهي حائز اهمیت و اولويت ، آورداداری را فراهم مي

بايد دانست كه تفکیك درست و صحیح منافع عمومي و ملي از منافع شخصي و . 5 .يابدميتمايل به فساد اداری نزد كنشگران كاهش ، سطح ملي افزايش يابد

سئوالن م ازسویتقويت كنترل بیروني و دوری از هرگونه مسامحه . 6 فردی و توجه هرچه بیشتر به باروری حس احترام به منافع عمومي و جمعي ضرورت دارد.

تقويت . 7 .پذيردميو كنشگر خطر انجام آن را ن دهدميشکنان و افشای نام آنان هزينه انجام اين عمل را نسبت به سود آن افزايش جامعه در برخورد با قانون

برای  ريزیبرنامهو هنجارهای معنوی و اخالقي حاكم بر جامعه و  هاارزشتقويت . 8 بت به فساد اداری.شادكامي ملي جهت تقويت خودپنداره و مبارزه با نگرش مث

 نهادينه كردن اين اصول اخالقي در نهاد كنشگران جهت تقويت كنترل دروني در افراد.
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 تخلفات و فساد اداري شناسي مطالعات جرم

 تفريحي شهرداري اصفهان( -در كاركنان سازمان فرهنگي)

 محمد فرجيها

 حسين جوادي
 رفاه اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1393

 راهکارها
 ،رسال اطالعاتهای اجتماعي )تشويق كارمندان و شهروندان به اهای آموزشي/ طراحي و اجرای برنامهدر رابطه با عوامل فرهنگي و اجتماعي:ارائه برنامه هاپیشنهاد

تقويت نهادهای مدني در نظارت بر نهاد قدرت و ، بهبود وضعیت معیشتي كاركنان دولت، آزادی مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی
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 كنترل دروني/ توجه به عوامل شخصیتي برمبتنيعوامل شخصیتي: استفاده از سازوكارهای  درخصوص، زدايي نظام اداری و اقتصادی(سیاست، ی اجراييهادستگاه

، یپذيرو مشاركت جوييمشاركتمستقیم با هدف تقويت فرهنگ غیرسازی های آموزشي و فرهنگها و برنامهو برگزاری دوره بینيپیشكارمندان توسط مديران و 

 و و نهادهای دولتي هاسازمانوامل حقوقي: اصالح قوانین مرتبط با با عخصوص در، ی و الگوسازی شخصیتي برای كارمندان و مسئوالن اجراييپذيرتقويت جامعه

سازی نظام نظارت و ارزيابي )تشکیل نهاد مستقل و دائمي برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ضمن اصالح نظام نظارت و بازرسي و بهینه بینيپیشدولتي/ غیر

 .نظارت و كنترل(

 گيرينتيجه

نفر از كاركنان  214تفريحي شهرداری اصفهان انجام شده است. نمونه آماری  -ي عوامل مؤثر بر تخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگياين مقاله با هدف بررس

 و فرهنگ ارتباطي، گراييفرهنگ مصرف، اطالعات از طريق پرسشنامه بوده است. نتايج حاكي از آن است كه فرهنگ فردگرايي آوریجمعسازمان مذكور و روش 

فرهنگ فردگرايي و فرهنگ ، عوامل حقوقي، گراييعوامل حقوقي همگي بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. همچنین فرهنگ مصرف

ات ن است كه بین نظراز آ . همچنین نتايج حاكياندهها را در بین عوامل مؤثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادرتبهترين بیش ترتیببهارتباطي 

 نان است.و به نفع ز معنادار تفاوت، و تنها در بُعد جنسیت شودميمشاهده ن معناداریمیزان تحصیالت و وضعیت شغلي تفاوت ، حسب متغیرهای سنپاسخگويان بر

ج در همین خصوص نتاي، افع فردی بر منافع ملي استمبارزه كارآمد با فساد داشته باشد رجحان من عدم رسد يکي از عواملي كه نقش بسزايي درمي نظربه

الگوی  ،نیز بايد گفت با تغییر و تحوالت جهانيگرايي نقش فرهنگ مصرف درخصوصحاصل از تحقیق نیز نقش عوامل فردگرايي بر فساد اداری را تأيید كرده است. 

 بیشتر قادر خواهند بود از يك طبقه اجتماعي به طبقه باالتر ارتقا يابند. در تبیین نقش اند كه با مصرفتغییر يافته و افراد به اين نگرش دست يافته شدتبهمصرف 

كرده و داعیه مبارزه با فاسدان را مطرح  تأكیدی قانوني جلوگیری از فساد و تخلفات هاروشگفت كه اگرچه مجريان قانون در جامعه بر  توانميعوامل حقوقي نیز 

های ستگيبوانارساست. در توضیح نقش عوامل ارتباطي هم بايد گفت كه  شدتبهصريح و شفاف در اين زمینه وجود نداشته يا ، ونمد، اما قوانین مشخص كنندمي

 زمینه را برای، ی فرهنگي مشترک و احساس همساني با كاركنان هم طبقههاويژگيتوجه به ، ضابطه جایبهوجود رابطه ، قومي و نژادی، خويشاوندی، خانوادگي

 .دهدمياديده انگاشتن ضوابط قانوني فراهم كرده است و افراد را به سمت نقض قانون سوق ن
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 گراي سياست كيفري ايران هاي عوامجنبه

 در قبال فساد اقتصادي

 حسين حسينيسيد

 زادهليدا اسماعيل
 رفاه اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1393
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 گيرينتيجه

و انگاری بر مالحظات اقتصادی پیشي گرفته و جرمگرايي گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیتی كیفری عوامهاسیاستپیگیری 

و  هاازمانس بینيپیشتشکیل يا  باشد.ها همخواني نداشته و مجازات جرائمكیفرگذاری در سیاست كیفری ماهوی با اصول بنیاديني همچون اصل قانوني بودن 

وده زده به فساد اقتصادی بدر بسیاری موارد واكنشي شتاب، بدون تبیین دقیق وظايف، ساختارهای جديد مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رويدادهای مجرمانه

راهکارهايي  يبینپیشغدغه مبارزه سريع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل د رغمعلي، مرجع تخصصي رسیدگي بینيپیش عدم الزم را نخواهد داشت. كارآييو حتي 

ترديد بي اقتصادی در سیاست كیفری ايران است. جرائممبارزه با گرايي از مصاديق عوام، در كنار سیاست تشهیر مجرمان، جهت رسیدگي سريع و خارج از نوبت

مصون نخواهند بود. ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و كاهش مقبولیت عمومي اگرچه امری انکارناپذير از تهديد ، موازين دادرسي عادالنه در چنین شرايطي

روندان ديده نهايي مفاسد اقتصادی شهسد اقتصادی نیست. با توجه به اينکه بزهپسند و زود بازده در كنترل مفااما اين امر به معنای كارآمد بودن تدابیر عامه، است

گیری از نظريات اقتصادی ضمن گیرانه مقطعي را كاهش خواهد داد. بهرههای سختبه واكنشآنها  تمايل، ئه برآوردهای نظام عدالت كیفری به مردمارا، هستند

ذيل  رسد راهکارهایمي نظربهباشد. كیفری ميگرايي مانعي مهم بر سر راه عوام، قضايي و اجرايي است، ان تقنینيسیاستگذاراينکه مستلزم هماهنگي و اهتمام 

و  مدتكوتاهی كیفری هاسیاستتداوم ارتکاب مفاسد اقتصادی در كشور ما نشانگر آن است كه . 1 بتواند در راستای يك مبارزه مؤثر و كارآمد راهگشا واقع شود:

یابي به دست عدم مزبور ارزيابي علمي شوند تا دستیابي يا ئمجرای اتخاذ و اجرا شده در هاسیاستالزم را نداشته و ضروری است  كارآيي جرائممقطعي در قبال اين 

 تصديگریكاهش نقش . 2 راهکارهايي برای ارزيابي سیاست كیفری از ضروريات مبارزه مؤثر در اين زمینه است. بینيپیش روازاين. شونداهداف به روشني تبیین 

گرايان امعو استفادهسوءحال سلب امکان ان در كنترل فساد اقتصادی و درعینسیاستگذاربه دولت و افزايش سطح رفاه اجتماعي سبب اعتماد بیشتر شهروندان 

نترل كیفری به حوزه كگرايي ی اقتصادی سنجیده از موانع اصلي نفوذ عوامهاسیاست بینيپیشتالش در جهت ارتقای وضعیت معیشت مردم و  روازاينخواهد شد. 

و بدبیني مردم  هارسانهزني ضمن سلب امکان گمانهآنها  چرايي وقوع ويژهبهو پاسخگويي در زمینه مفاسد اقتصادی رساني اطالع. 3 فساد اقتصادی خواهد بود.

در زمینه  تریگرايانهواقع و در نتیجه ديدگاهكرده ری نسبت به زوايای مختلف فساد اقتصادی و علل اصلي ارتکاب آن كسب تافراد جامعه درک جامع شودميسبب 

با  هاييی زودبازده و مقطعي بسیار مؤثر بوده و سبب حمايت بیشتر مردم از پاسخهاروشراهکاری كه در ممانعت از اتخاذ ، رويارويي با اين پديده داشته باشند

لمي مبارزه با فساد اقتصادی مانعي های مؤثر و عبستن شیوه كاربهاجرايي و قضايي در ، ان تقنینيسیاستگذارهماهنگ عمل كردن . 4 بیشتر خواهد شد. اثربخشي

 ،تدابیر سنجیده و مؤثر بینيپیشحتي در صورت  شودميو هماهنگي الزم میان نهادهای متولي اين مهم سبب  انسجامعدم  خواهد بود.گرايي مهم بر سر راه عوام

ی هاهزينهستن نظريات كارشناسان و متخصصان مستلزم اختصاص منابع و ب كاربهرسد اگرچه مي نظربه. 5 اقدامات گريزناپذير باشد. كارآييو  اثربخشيفقدان 

از آنها  تان و دولتمردان و حمايسیاستگذارسبب اعتماد بیشتر افکار عمومي به  هاروشی پیرامون كنترل فساد اقتصادی است اما برآورد اين سیاستگذاربیشتر در 

 بیشتر خواهد شد. اثربخشيبا هايي پاسخ
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بر  تأكيدنقش عوامل بنيادي بر توزيع درآمد با تحليل 

 نقش فساد

 ابراهيم رضايي

 آيسا عليزاده حصار

 نژادزهرا صالحيان صالحي

 كاربردي اقتصاد 1393
سازي مدل

 سنجياقتصاد

 گيرينتيجه

اد بر نابرابری اثرات فس ازجملهه توزيع درآمد كنندش عوامل تعیینبه بررسي و تحلیل نق يافتهتعمیمی تابلويي و روش تخمین گشتاورهای هادادهاين مقاله با استفاده از 

، فساد گیریاندازهپرداخته است. برای اين منظور از شاخص درک فساد برای  2010-1996ی هاسالدرآمدی در يازده كشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا طي 

شاخص باز بودن تجارت و نرخ ثبت نام در ، نرخ رشد تولید ناخالص ملي سرانه، ین متغیرهای نرخ رشد جمعیتشاخص توزيع درآمد و همچن عنوانبهمتغیر ضريب جیني 

رشد  ،متغیرهای تولید ناخالص داخلي سرانه دهدميآمده نشان  دستبهديگر متغیرهای توضیحي مؤثر بر توزيع درآمد استفاده شده است. نتايج  عنوانبهمدارس متوسطه 

كه ضرايب برآوردی متغیر درجه باز بودن تجاری و يدرحالبر توزيع درآمد در كشورهای مورد مطالعه دارند.  معناداریمثبت و  تأثیره اول ضريب جیني جمعیت و وقف

ابطه آمده از تحقیق بیانگر ر تدسبهباشند. همچنین شواهد تجربي مي امعنبي آماری لحاظبهمثبت اما ، نام در مقطع متوسطهشده با درصد ثبت گیریاندازهتحصیالت 

يکي از عواملي باشد كه منجر به گسترش شکاف درآمدی در اين  دتوانمي. به اين معنا كه افزايش فساد استمثبت فساد و نابرابری درآمدی در كشورهای مورد بررسي 

 گرفته شده در مدل بیشتر است. كاربهديگر متغیرهای  . همچنین میزان اثرگذاری متغیر فساد و رشد جمعیت در مقايسه باشودميها دسته از كشور
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عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه اميرالمؤمنين علي 

 السالمعليه

 علي رضاييان

 زادهحامد اسداهلل
 توصيفي مديريت 1393

ي هاپژوهشاسالم و 

 مديريتي

 راهکارها

، محوریتقويت ايمان و باورهای ديني/ حق عوامل رواني و رفتاری:، یرالمؤمنین علي )ع( برای جلوگیری از فساد در سازمان حکومت و نظام اداریراهکارهای ام

، ارگزاراننظارت بر عملکرد ك عوامل سازماني: گزينش كارگزاران صالح و توانا/ بركناری كارگزاران فاسد/ قاطعیت توأم با مدارا/ انضباط اداری و ايجاد تشکیالتي برای

یض در تبع عدم عوامل سیاسي: قانونگرايي و، عوامل فرهنگي و اجتماعي: تغییر نگرش كارگزاران نسبت به مسئولیت و وجدان كاری/ كنترل و نظارت اجتماعي

رگزاران صالح/ پرهیز از دادن امتیازات ويژه و رانت/ ممنوعیت نیازهای اقتصادی كا تأمینعوامل اقتصادی: نظام اداری و مالیاتي/ ، گراييتبرخورد با فاسد/ شفافی

 .طلبيو انحصارگرايي هديه و رشوه/ مبارزه با انحصار

 «.ها ذكر گرديدندراهکارهای حضرت علي )ع( در مبارزه با فساد اداری است كه در بخش راهکار ذكر بههدف مقاله حاضر معطوف » گيرينتيجه
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 ملکرد با كاهش فساد اداريرابطه حسابرسي ع

 بهبود پاسخگويي ، از طريق افزايش شفافيت 

 و ارتقاي اعتماد و درستي

 اكبر اعتباريان

 مصطفي عمادزاده

 علي روحاني

 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1393

 راهکارها

های انجام معامالت و كلیه خدمات ارائه شده ها و دستورالعملنامهنآيی، راهکارهای مربوط به افزايش شفافیت: دسترسي آزاد به اطالعات نحوه انتخاب پیمانکار

و  هاروشتشکیالت و ، نحوه انجام معامالتای، ههزينای، هی سرمايهادارايي)تملك  هابخشی اجرايي/ تهیه گزارشات حسابرسي عملکرد در كلیه هادستگاهتوسط 

 و اطمینان از درکآنها  ی اجرايي و توجیه كاركنان نسبت بههادستگاههای مشيها و خطبرنامه، اهداف، هااستراتژی كردنهای كلي دستگاه(/ مشخص مشيخط

از روند انجام امور مربوط به حوزه كاری خود و  دهيگزارشراهکارهای مربوط به بهبود پاسخگويي: توجیه كاركنان و مديران واحدهای مختلف نسبت به آنها، 

خشي( و اثرب كارآيي، حسابرسي عملکرد )صرفه اقتصادیهای به تجزيه و تحلیل گزارش، مباني علمي براساساين امر/ مديران بايستي  درخصوصسازی فرهنگ

پاسخگويي/ طراحي سیستمي برای پاسخ به سؤاالت و رسیدگي ارتقای سطح علمي مديران برای ارتقای بپردازند تا بتوانند بهتر پاسخگوی صاحبان حق باشند./ 

لي های داخها و سايتهای پرسش و پاسخ يا حق طرح سؤال در نشريهمانند نشستيي هاروشی اجرايي/ قانونمند كردن هادستگاهريع و عادالنه به شکايات در س

 منظوربهوضع قوانین ساده و گويا  اعتماد و درستي: حذف قوانین و مقررات زائد و متناقض در يك بازنگری جدی/ارتقای راهکارهای مربوط به ، ی اجراييهادستگاه

 .هابخشی داخلي در همه هاكنترلكاستن از تفسیرپذيری قوانین/ تقويت 

 گيرينتيجه

رتقای ابهبود پاسخگويي و ، بر كاهش فساد اداری از طريق افزايش شفافیت، رويکرد علمي و كارآمد در نظارت عنوانبهرابطه حسابرسي عملکرد ، در اين تحقیق

حسابان و مديران ذی، حسابداران، كارشناسان بودجه، د و درستي مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماری اين تحقیق شامل حسابرسان ديوان محاسباتاعتما

ه و از طريق پرسشنامه نفر استفاده شد 269ای به حجم ی دولتي اصفهان بوده كه از نمونههاشركتی اجرايي و هادستگاهمديران كل و عامل ، رئیس، امور مالي

، العاتباعث افزايش شفافیت اط، و اثربخشي كارآيي، اطالعات انجام گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه استفاده از حسابرسي عملکرد صرفه اقتصادی آوریجمع

و ارتقای اعتماد و درستي ناشي از حسابرسي عملکرد  بهبود پاسخگويي، بهبود پاسخگويي و ارتقای اعتماد و درستي خواهد شد و همچنین بین شفافیت اطالعات

رفه شفافیت اطالعات ناشي از حسابرسي ص، مطابق نتايج، اين برعالوهو مستقیم وجود دارد.  معنادار و اثربخشي با كاهش فساد اداری رابطه كارآيي، صرفه اقتصادی

رتر از بر كاهش فساد اداری مؤث، تقای اعتماد و درستي ناشي از حسابرسي صرفه اقتصادیو ار اثربخشيبهبود پاسخگويي ناشي از حسابرسي ، كارآيياقتصادی و 

 .اندهها بودساير متغیر
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 ي مبارزه با فساد اداريهاراهسالمت اداري و  213
محمدتقي مصباح 

 يزدي
 توصيفي مديريت 1393

ي هاپژوهشاسالم و 

 مديريتي

 گيرينتيجه

های افراد مورد . توجه به گرايشدهندميرا برای سالمت اداری خود تدوين و مورد اجرا قرار هايي شیوه، ش خودپذير نظام مورد وعن بهبا توجه ، جوامع مختلف

دقت و  افزون بر موارد فوق و، ديني ساالریهاست. در نظام مردماين شیوه ازجملههای الزم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین آموزش، گزينش

مواردی است كه برای نیل به سالمت  ازجملهها ها و تنبیهتقوا و ملکه دروني و تشويق، های دينيتعهد اخالقي و پايبندی به دين و آموزه، هاحساسیت در گزينش

 ،ر شود و روی عامل تعهد اخالقي تکیه شودسه عامل برای جلوگیری از فساد اداری الزم است: اول در گزينش دقت بیشت اداری بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 های الزم برای اطالع از قوانین و مقررات ضروری است.و ارائه آموزشسازی اين فرهنگ برعالوهمؤاخذه و برخورد. ، تشويق و پاداش و سوم، دوم
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 رحي نو جوي طو: در جستگريزيقانونانضباطي و بي

 براي حاكميت قانون در ايران
 توصيفي علوم اجتماعي 1393 محمد رضايي

راهبرد اجتماعي 

 فرهنگي

 گيرينتيجه

ه نه پیروی از قانون در مركز توج، «حاكمیت قانون»تر مطرح شود كه در آن تر يا در چارچوبي گستردهرسد بايد مسئله قانون در كشور از منظری وسیعمي نظربه

ر قهرمان حاكمیت قانون د عنوانبهمركززدايي از دولت . هاستمسئله قانون نیازمند برخي مركززدايي اده شودتا نشان د ه استدر اين مقاله كوشش شد .یردقرار گ

است كه  نظرموردموسع آن ی اپاسخگوتر سخن گفت. مفهوم جامعه پاسخگو در معنای جامعهتر از مـنظم ایجامعهجای بايد به. آنهاستجامعه يکي از مهمترين 

ها امری فني ديد كه با تغییر برخي سازوكار توانميحاكمیت قانون را  .و به شفافیت و تعهدات اجتماعي طرفین اشاره دارد گیردميبردولت و شهروندان را در

تا جامعه  است هاييراه دنبالبهاين تحقیق  درواقعاه شده است. به اين مسئله نگاز زاويه دو مفهوم پاسخگويي و شفافیت . در اين مقاله آن را تقويت كرد توانمي

. 1 است:شده در اين مقاله دو راهبرد بنیادين در همین راستا ذكر  .میل كند )در معنای موسع آن اعم از دولت و مردم( به سمت پاسخگويي و شفافیت بیشتر

هايي گذاری در حوزههای كشور بايد مهم شمرده شود. هر مقدار كه در مورد سرمايهريزی در برنامهامروزه همسنگ نفت و طال هادادهبنیان: ای دادهجامعه سویبه

سوی سوق دادن كشور به، هدف از اين راهبرد .كه نیاز مبرم اداره جامعه است هم بايد مشتاق باشیم «ی بزرگهاداده»در مورد تولید ، ناگزير، مانند نفت عالقمنديم

های تکنولوژيك يندآتقويت نظام بوروكراتیك از طريق فرالف( پیشنهاد كرد:  توانميذيل اين راهبرد بنیادی چند راهبرد ملي . نیان استبدادهای جامعه

جامعه . 2، های اطالعاتي و ارتباطاتيمبنای فناوریهای موجود نظام قضا برت زيرساختسازی و تقويراهبرد ملي: غنيب( ، ز اطالعاتي و ارتباطاتياسغیرشخصي
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فناوری  ربمبتنيهای ی اجرايي از طريق تقويت سازوكارهادستگاهذيل اين راهبرد بنیادين راهبرد ملي نظارت عملکرد مقامات دولتي و دولت پاسخگو: ، مدني قوی

ی هاستگاهدهای مقامات و زم در كشور در سوءاستفادهنبود شفافیت الاز ناشي ، گريزیقانون های اصلي فساد واطالعات و ارتباطات بسیار حیاتي است. يکي از روزنه

اعتمادی مورد جوامعي كه بي ويژه دربه، افزايش اعتماد شهروندان است بازسازی و منظوربهپاسخگوسازی دولت الکترونیك ، راهبرد ملي ديگر. اجرايي مربوط است

 .باشد دتوانمياين راهبردی مؤثر ، رودمي شماربهمهم ی هاشاخصبه دولت 
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 نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري 215

 احمد فخري خياوي

 اميررضا بابازاده

 مقصود خسروي

 اصالح و تربيت توصيفي علوم تربيتي 1393

 راهکارها
فراد در معرض تعهدات كار گروهي قرار گرفته و از فردگرايي منفي و تصمیمات فردی در اعمال رفتار ی كه اطوربهو جلوگیری از فردگرايي  هاسازمانتقويت كار گروهي در 

 رسمي و اثرگذار.غیر هایهای مناسب و مطلوب در چارچوبناسالم كاسته شود/ آموزش قبل از ورود و آموزش حین خدمت در پیشگیری و كاهش فساد اداری/ اشاعه فرهنگ

 گيرينتيجه
نوعي تعهد و  درواقعای در ارتقای سالمت نظام اداری و رابطه معناداری با كاهش فساد اداری دارد و سازماني و الگوهای رفتاری مطلوب نقش برجستهفرهنگ 

و  تاسی آنان شك چنین رويکردهايي بیش از منافع شخصي و فردبي و دهدمي دستبهو افراد سازمان  كاركنانبه احساس مسئولیت و ارزش سازماني نسبت 

 .شودميرا در سازمان سبب  «میثاق سالمت»اصلي به نام ، اين رويکرد درواقع
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 مجله اقتصادي توصيفي اقتصاد 1393 نرگس رحيميان ي مبارزه با آنهاراهبررسي فساد اقتصادي و  216

 پيامدها

خصیص اقتصادی/ آثار منفي بر رشد اقتصادی/ ت كارآييتخصیص صحیح منابع/ آثار منفي بر توزيع صحیح درآمدها/ آثار منفي بر  پیامدهای فساد مالي: آثار منفي بر

بهداشت  پرورش و حتي آموزش و فاسد برای یهادولتنادرست منابع كمیاب/ پايمال شدن حقوق افراد/ معاف شدن مجازات/ آثار منفي بر تركیب مخارج دولت )

/ مانع رشد اقتصادی/ از بین رفتن انگیزه (دهندهای دولتي سوق ميیگذارسرمايهسوی و بیشتر اعتبارات را به كنندمي هزينه سالم كمتر یهادولت ن ازدرما و

 ثباتي سیاسي/ اتخاذ تصمیمات نادرست/ فاصله طبقاتي.بي برای مبارزه با فساد/
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 راهکارها

 طورهبمسئوالن  و مردم كه ایگونهدولت به به وابسته و مؤسسات هادستگاهی مالي و نحوه توزيع خدمات و محصوالت هایتفعالمورد  ايجاد شفافیت اطالعاتي در

راجع مستقل رسیدگي به شکايات مردم از م ايجاد مراكز/ شناسايي موارد فساد اداری منظوربهی تجسسي هافعالیت/ باشند داشته دسترسي اطالعات اين يکسان به

 .دولت در كلیه سطوح ضدفساد یهافعالیت عملکرد و هزينه مستمر ارزيابي و مطالعه/ دمکراتیك كشيحسابايجاد شرايط مناسب برای / تيدول

آن در است و در  مؤثر ضدفسادسیاست  اساسي در طراحي يك مرحله، تحلیل ريسك: اين مرحلهعبارت است از: خوب  ضدفسادمراحل داشتن يك برنامه 

 شوديماطمینان حاصل ، درستي اجرا شوداين مرحله به كهصورتيدراجرا: ، شودميوكار صحبت نوع كسب و كشور ازجملهوكار شركت های مختلف كسببهمورد جن

ر كسي قانوني است و اگ دارای مجوز ضدفسادجوز قانوني: هر فرد در سازمان بايد بداند كه برنامه م، نیستند تضاد در ضدفسادی هاسیاستهای داخلي با فرآيندكه 

بايست خطوطي برای امداد داشته باشند تا مي هاشركتخطوط امداد: ، دست دهد پاداش را از و يا ارتقا و دست داده را از ممکن است شغل خود، كند آن را نقض

عف خطر و شناخت نقاط قوت و ضای سالم و بيبه برنامه دضدفسانظارت: تبديل برنامه ، را بگیرند خود سؤاالت پاسخ آشکار يا بدون نام صورتبهافراد بتوانند 

 .تر كردن آنبرای اثربخش مستمر صورتبه

 گيرينتيجه
. كنند مكتوسعه كشور ك رشد و داشته باشند تا بتوانند به ی راگذارسرمايهبرای  ان امنیت الزمگذارسرمايهدست يابد كه  استقالل اقتصادی به تواندمي ایجامعه

 .يابدمي آن اهمیت با مبارزه یهاراه و اقتصادی فساد به راين بررسي و توجهبناب
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شاخص درک فساد بر درآمدهاي مالياتي  تأثيربررسي 

 هاي مالياتي در ايرانبه تفکيک پايه

 مسعود محمدي

 نژاداميرحسين غفاري

 سعيده احمدي

 اقتصاد كاربردي اربرديك اقتصاد 1393

 گيرينتيجه

بوده تا از اين طريق بتوان 1359-1389 یهاسالهای مالیاتي ايران طي فساد اداری بر درآمدهای مالیاتي به تفکیك پايه تأثیرهدف اصلي اين مطالعه بررسي 

به بررسي شاخص درک فساد بر درآمدهای مالیاتي و ، ده از شش مدلمقاله با استفا. اين های كشور بیشتر در معرض فساد هستنديك از مالیاتدريافت كه كدام

ها ی درک فساد بر انواع مالیاتهاشاخصكه  دهدميسال برآورد شده است. نتايج نشان  31برای  GMM با استفاده از تکنیك هامدلپردازد. اين آن مي ءاجزا

ي ی بر انواع درآمدهای مالیاتمعنادارمثبت و  تأثیریرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز ی منفي بوده و متغتأثیرجز مالیات بر مصرف و فروش دارای به

 .باشندها ميبر تمامي مالیات معنادارمنفي و  تأثیربخش كشاورزی و تورم دارای  افزودهارزشدارند. همچنین 
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در  جوييرانتنقد چارچوب تحليلي مواجهه با فساد و 

 زبانرسيمقاالت فا

 احمد بخارايي

 حميدرضا غريبي
 توصيفي مديريت 1393

ي هاسازمانمديريت 

 دولتي

 گيرينتيجه

لي مناسبي ابزار تحلی عنوانبه تواندمي، يافته انعکاس زبانفارسي مقاالت در كه گونهآن رانتي دولت يهپاسخ به اين سؤال است كه آيا نظر دنبالبهپژوهش حاضر 

پس از رسیدن به اشباع ، و با روش تحلیل مضموني پرداخته شده زمینه اين در مقاله 44 عهبه مطال، در اين تحقیق روازاينرود يا نه.  كاربهاداری برای تبیین فساد 

ر طوايندهند. ل ميشده را تشکی ت چاپالتنوعي از مقام طیف بنیادين دهشالو، ای با همديگرای را استخراج كرده كه در ارتباط شبکهاصول موضوعه، نظری

 كه تاس اين ایانگاره چنین جهآورد. نتیو آن را به قامت خود درمي گیردميناچار واقعیت را ناديده ، خود بقای برای، ایشبکه رهكه اين انگا استنباط شده است

مند بازبیني نیاز، ابزار تحلیلي مناسب عنوانبهلذا كاربست آن ، یردگواقعیت را ناديده مي، كمك به فهم فساد اداری جایبه، در اين زمینه، زبانفارسي علمي مقاالت

توان دريافت كه امکان ندارد با چارچوبي مفهومي به تحلیلي پرداخت سال گذشته مي 20چندان عمیق به سبك زندگي ايرانیان طي با نگاهي نه. تنها جدی است

تباطات ار، تفريحات، نوع لباس پوشیدن، چنین چارچوبي كه با وجود اين همه تغییر در سبك زندگي سال تقريباً دست نخورده باقي مانده باشد. 50كه بیش از 

 ت ياد شده تنهاالفت كه مقاپذير ديگر نه عالمانه كه عامیانه است و متأسفانه بايستي، فضاهای شهری و ... همچنان دست نخورده باقي مانده، واقعي و مجازی

و  گیرديمی رانتي را ناديده هادولتتغییرات در ايران و ديگر  دهه چندين كه انديشگي هممنظو. اندبوده «ای عالمانهانديشه»و نه  «امهتفکر ع»بازتولید  دنبالبه

رصه را ع، مانه را نیاورداش درآيد و اگر تاب زهح شده و به قامت زمانالمورد نقد و تأمل قرار گیرد تا اص بايستي، پردازدهمچنان به همان سیاق سابق به تبیین مي

ان دهد نش، مواجهیم آن با ايران در كه انکارناپذيری اداری فساد رهبحث دربا جایبه تواندميتا آنجا كه  ه استش كردالاين مقاله ت. جديد باز كند دائميبرای پارا

خواندن  ناگزير خواهیم بود تنها از، مندی برای تبیین فساد در ايران ساختمد برای رويارويي با آن در دست نیست. تا زماني كه نتوان ابزار تحلیلي سودآابزاری كار

زار كار از نقد همین اب ه استش شدالت در اين تحقیق، چون ابزار تحلیلي قدرتمندی نداريم، روازاينها سری تکان دهیم و تأسف بخوريم. چنین مواردی در روزنامه

ي يهاخشب بر، انگاره عه اينضمن نقد اصول موضو، همچنین در اين مطالعه .های پژوهشي ديگر باز شودشالردن آن در تتحلیلي آغاز شود تا شايد راه برای مسلّح ك

 .ستا بازبیني و تأمل نیازمند لذا و مانده پنهان «انديشگي مهمنظو»ديد چنین  از كه استشده  تأكید واقعیتاز 
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امل مؤثر در كاهش فساد اداري و مالي و ابعاد آن در عو

 ي دولتيهاسازمان

 فردحميدرضا وكيلي

 اله دهقانحبيب

 فرهاد فضيلت

 توصيفي علوم اجتماعي 1393
اي رشتهمطالعات بين

 دانش راهبردي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

236 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 راهکارها

عوامل ، یرانبگبین كاركنان/ افزايش درآمد حقوق ركنان/ حذف تبعیضعوامل مديريتي: مکانیسم مناسب نظم و انضباط در سازمان/ كاهش شکاف اقتصادی بین كا

عوامل محیطي: ايجاد امنیت شغلي/ حذف روابط ، قانوني: حذف قوانین و ضوابط مبهم/ كاهش كمیت قوانین و مقررات/ تناسب شدت مجازات متخلفان با جرائم

 و آزادی دمکراسيبخش: عوامل آگاهي، ثباتله دولت در اقتصاد/ ايجاد محیط سیاسي با(/ رضايت شغلي كاركنان/ كاهش مداخساالریخويشاوندی )خويشاوند

 مطبوعات/ آموزش شهروندان/ گسترش فناوری اطالعات.

 گيرينتيجه

العات از پرسشنامه اط آوریجمعی دولتي منتخب است. در اين تحقیق برای هاسازمانمالي در  -هدف اين مقاله شناسايي عوامل مؤثر در كاهش فساد اداری

شاخص در كاهش فساد گرديده است كه در چهار  16ی منتخب است. نتايج منجر به تأيید هاسازماننفر از افراد مسئول و خبره در  97استفاده شده و نمونه شامل 

كنترل  تیبتربهاند كه شده بندیاولويتين عوامل ي امراتبسلسله. سرانجام با تحلیل اندهشد بندیدستهبخش قانوني و آگاهي، محیطي، دسته عوامل مديريتي

 .اندهبخش و محیطي در كاهش فساد مؤثر شناخته شدآگاهي، قانوني، عوامل مديريتي
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سياست جنايي اسالم در قبال فساد اداري و مطالعه 

 يالمللبينتطبيقي با موازين 

 محمد حسينيسيد

حمد نوذري م

 فردوسيه

 توصيفي حقوق 1393
مطالعات حقوق كيفري 

 شناسيو جرم

 گيرينتيجه

های قبیل اتخاذ سیاست اقدامات سركوبگرانه كه حاكي از اتخـاذ سیاست جناييِ واكنشي است بايد اقداماتي از برعالوهجانبه با فساد اداری همه همبارز منظوربه

آموزشي ، يهای تبلیغهای مستقل كه مسئولیت انجام فعالیتتشکیل نهاد، مطالعه و پیشگیری از فساد اداری منظوربهو عمومي  هجانبهمه هكلیدی و داشتن برنام

انجام ، باشنددار هرا در جهت كاهش امکان فساد و افزايش شفافیت كاركردی و عملکردی در بخـش عمـومي عهـد هاسازمانو پیگیری اصالحات ساختاری در 

 پاسخگويي، انتخاب قضات سالم، ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران، های اجراييهای قانوني برای فراهم آوردن توان الزم جهت كنترل بیشتر مقامنظارت

امات در اسالم و اسناد اين اقد هصورت پذيرد. هم، ی اخالقي كه حاكي از اتخاذ سیاست جنايي پیشگیرانه استهاارزشو نظارت مدني و توجه به احیا و آموزش 

 . مورد توجه و عنايت شـارع مقـدس و قانونگذار قرار گرفته است، الملليبین

 ها وهرقدر اين باور، ی انساني استهاارزشهای اخالقي و توجهي آنان به باوربي، ی اداریهادستگاهارتکاب فساد در  هبا توجه به اينکه يکي از داليل عمد

 . شودميامکان ارتکاب به فساد در چنین فردی كم ، و در نتیجه گیردميهای نادرست قرار انگیزه تأثیر كمتـر تحت، باشد ترعقايد در فرد قوی
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ی هاهفراهم آوردن زمین منظوربهكه ، هاعلوی در برخورد با كجروی هسـیر هبـا مطالع توانميسیاست جنايي واكنشي و كنشي اسالم در مبارزه با فساد اداری را 

های ناگوار فساد امروزه اگر دنیا طالب رهايي از پیامد .آورد دستبه، مبارزه با مفاسد و ايجاد تحوالت اساسي صورت پذيرفته، اجرای عدالت اجتماعي در جامعه

 . هدنظر قرار دعاری از فساد مد هجامع هبهترين الگوی ادار عنوانبهاداری است بايد اقدامات علوی در مبارزه با فساد را 

المللي استخراج كرد. مواردی از قبیل لزوم آگاهي توان از میان اسناد بینمي مبارزه با فساد اداری را درخصوصالمللي سیاست جنايي واكنشي و كنشيِ بین

ن سطوح تريها از باالترين تا پايینشورمتعهد شدن رهبران سیاسي ك، شوم هسازی آنان برای مبارزه با اين پديددادن به عموم مردم نسبت بـه خطرات فساد و آماده

قل های مستضرورت تأسیس واحد، جرم محسوب كردن اقدامات فاسد اداری، امان با فسادبي هنسبت به مبارز قضائیهمقننه و ، یهئاجرا همسئولیت و در هر سه قو

ی هاسانهرويژه به، مدني ههای جامعنظارت بر عملکرد مسئوالن به تمام نهاد دادن حق، وضع قوانین مالي و كنترل محاسبات، برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری

ي در مبارزه با فساد را المللبینهای لـزوم همکاری و كن كردن فساد و خشکاندن آنبرای اصـالح ساختار اداری و ريشهی دولتي هادستگاهلزوم تقويت ، گروهي

 .مبارزه با فساد اداری نام بردـي المللبینهای راهبرد عنوانبه توانمي

بديل ينقشي ب، پذيردمي های كنترل اجتماعي كه با هدف پیشگیری از فساد و مقابله با آن صورتدهي سازوكارهای مدني و مشاركت آنان در شکلنقش نهاد

ی مؤثر و كارآمد مشاركت مردمي در پیشگیری هاروشيکي از  ،در سیاست جنايي اسالم «امر به معروف و نهـي از منکر»بیني نهاد كه پیشچنانت. و ارزشمند اس

 . اين مفهوم وجود ندارد هانظاماست و در ساير  جرائماز ارتکاب 

 هاما توجه به بعضي از ظرايف از قبیل تقويت ديدگا، بیني شده استي در مبارزه با فساد اداری به شکل جامع پیشالمللبینهای رسد راهکارمي نظربهاگرچه 

از  ،توصیه به دوری از دنیاطلبي و رذايل اخالقي و المال و هدايت دائمي كارگزاران از طريق تصحیح بینش آنان در مورد حکومتمدارانه نسبت به بیتامانت

، اخیر هدر دو ده، المللياسناد بین شده در های مطرحفرد قوانین حاكم بر نظام اسالمي است. از طرفي نگارنده معتقد است بسیاری از راهکار به های منحصرويژگي

مچنان ها هجری بوده است. البته بسیاری از زوايای پنهان اين راهبردم اسالمي هال پیش در جامعسبرگرفته از قوانین پويای اسالم است كه بیش از هزار و چهارصد 

 .هم خواهد شدبرای عالم غرب ناشناخته مانده كه تنها با درک مبادی تصوری و تصديقي آن قابل ف

ای برنامهفساد اداری كه لزوماً بايد در  دهكیفي قواعد حاكم بر پديويهای كمّاز مهمترين شاخصه. 1 همچنین در اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه شده است:

بايد  كارمندان خاطي است. اين اليحه هي و محاكمراهبردیِ پیشگیری و مقررات كیفری برای پیگرد قانون هنامتدوين آيین، بیني شودجامع علیه فساد اداری پیش

سازی برای ارتقای سالمت نظام اداری براساس منشور اخالقي و فرهنگ منظوربهراهبردی  هنامتدوين آيین، نخست هدر دو مرحله تنظیم و تدوين شود. در مرحل

های فسادآور و خالف شئون اداری یتموقع بههای اداری و خودداری از ورود نامهيینطرفي در انجام وظايف اداری و رعايت آی بنیادين اداری برای حفظ بيهاارزش

بايد  ،از قبیل سطح رفاه و تأمین مالي كاركنان، های بروز فساداقدامات الزم برای اصالح عوامل و زمینه، آموزش عمومي و تخصصي كاركنان كه ضمن آن هوسیلبه
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ن دادرسي بیني آيیاتخاذ سیاست كیفری هماهنگ و مؤثر با ضمانت اجرايي باال برای كنترل و مقابله با فساد كاركنان و پیش، دوم همورد توجه قرار گیرد. در مرحل

معاذير  بینيفساد آنان ضروری است. پیش همتناسب با نحو، های سركوبگرانهعمال مجازاتاهای فساد كاركنان و اختصاصي برای تسريع در رسیدگي به پرونده

مشاركت  برمبتنيتدوين يك سیاست جنايي . 2 .دار نیز بايد لحاظ شودموارد فساد به مقامات صالحیت دهندگانهای قانوني بـرای گـزارشوني و ساير حمايتقان

یز بر جامعه تحمیل خواهد كرد. نی های كمترهزينه، بهتری دارد كارآييآنکه  برعالوه، مدني هيا به تعبیر ديگر جامع، ی مردميهاگروهاجتماعات و ، اقشار ههم

مر در ايـن ا، های آن باتوجه به اينکه سیاست جنايي اسالم نیز مشاركت حداكثری مردم را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده استمشاركت مردم و نهاد، بنابراين

بر اين باورند كه به  هادولتجويد. زيرا و انحرافات ياری مي جرائمارزه با ی مؤثر در رويارويي و مبهاروشطبعاً يك سیاست جنايي كارآمـد از تمامي . ضرورت دارد

 .تنهايي قادر بـه حل معضل بزهکاری نیستند
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بررسي رابطه بين فساد اداري و رشد اقتصادي: 

 مشاهداتي از كشورهاي گروه دي هشت

 حسن حيدري

 نژادرقيه علي

الدين يدجمالس

 محسني زنوزي

 جواد جهانگيرزاده

 پژوهشنامه اقتصادي كاربردي اقتصاد 1393

 گيرينتيجه

 مصرفي مخارج، مخارج تحصیل متغیرهای با لحاظ های بالقوه در رابطه بین شاخص كنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخليآستان تأثیراين پژوهش به بررسي 

پردازد. برای اين مي 2011- 1996های عضو گروه دی هشت طي دوره زماني نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای كشور، ورزیصادرات مواد خام كشا، دولت

ودن ب فرضیه خطي استفاده شده است. نتايج، مناسب بوده ناهمگن بسیار ی تابلوييهادادهكه برای بررسي ( PSTR)منظور از مدل رگرسیوني انتقال ماليم تابلويي

صادرات مواد خام ، مخارج تحصیل، های كنترل فسادمتغیر، . در رژيم اولكندميرا پیشنهاد  -862/0ای كنترل فساد هبا حد آستانرژيمي  مدل دو يك و رد را

دارند.  اخليد رشد تولید ناخالص ربی معنادار و منفي تأثیر تورم نرخ دولت و های مخارج مصرفيمتغیر و معنادار مثبت و تأثیر بودن اقتصاد باز كشاورزی و شاخص

 بودن باز و شاخص صادرات مواد خام كشاورزی، مخارج تحصیل، های كنترل فسادمتغیر، آن تربه سطوح پايین از سطح باالی فساد عبور از پس و رژيم دوم در

از  داخلي دارند. البته رشد تولید ناخالص بر معناداری و منفي رتأثیهمچنان  نرخ تورم دولت و مصرفي مخارج متغیرهای و معنادار مثبت و تأثیرهمچنان  اقتصاد
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 باز و شاخص مواد خام كشاورزی صادرات، مخارج تحصیل، كنترل فساد متغیرهای گذاریتأثیراما میزان ، نرخ تورم كاسته شده مصرفي دولت و مخارج تأثیرشدت 

 ت. اس داشته افزايش فساد كمتر به سطوح گذار با بودن اقتصاد

از شدت ، يابدو هرچه سطوح فساد كاهش مي شودميهای مناسب با شدت بیشتری باعث كاهش رشد اقتصادی نهادسازی عدم، در سطوح باالی فساد

وجود داشته  دنتواميای غیرخطي بین فساد و رشد اقتصادی هگفت رابط توانمي نتايجبراساس ، رو. ازاينشودميگذاری منفي فساد بر رشد اقتصادی كاسته تأثیر

و آ كار های نظارتيايجاد فرآيند، شفافیت در قانون، های اداریبیان كرد با اعمالي مانند تقلیل در سازوكار توانميبا توجه به نتیجه اين مطالعه  . همچنینباشد

ی افزايش روابط تجار، يعبارتبهها و سرمايه يا خروج كاال رفع موانع ورود و و ها و كنترل نرخ تورمتثبیت سطح عمومي قیمت، هادولتكاهش اندازه ، كنترل فساد

 .ل آمدئنا، به هدف رشد و توسعه اقتصادی كه مورد توجه اقتصاددانان است توانمي، ي بین كشورهاالمللبینو 
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 رابطه فساد و اندازه دولت 

ن عليت گرنجري آزمو، در كشورهاي منتخب اسالمي

 استراپبوت برمبتنيپانلي 

 محمد جعفري

 ابوالقاسم گلخندان
 كاربردي اقتصاد 1394

 جستارهاي 

 اقتصادي ايران

 گيرينتيجه

رای اين . بكندميبررسي  2013-2000توسعه گروه دی هشت را طي دوره زماني  درحالاين مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در كشورهای اسالمي و 

فاده شاخص اندازه دولت( است عنوانبهفساد( و نسبت مخارج مصرفي دولت به تولید ناخالص داخلي ) گیریاندازهشاخص  عنوانبهمنظور از متغیرهای كنترل فساد )

نزی فساد و اندازه دولت برای كشورهای اندورابطه علیت دوطرفه بین دهنده آزمون علیت پانلي است. نتايج تجربي اين تحقیق نشان براساسشده و روش مقاله نیز 

طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای كشورهای رابطه علیت يك، ازه دولت برای كشورهای ايران و تركیهاندهطرفه از سمت فساد برابطه علیت يك، و نیجريه

اد و گفت كه جهت رابطه علیت بین فس توانميو پاكستان است. بر اين اساس  رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای كشورهای مصر نبود مالزی و بنگالدش و

گفت كه بايد  توانميمتفاوت است. در مورد ايران با توجه به نتايج تحقیق آنها  هشت بستگي به شرايط خاص حاكم براندازه دولت در كشورهای گروه دی

تا در اين راس، كنند و از اين طريق زمینه كنترل اندازه دولت را فراهم كنند ا كاهش دهند و كنترلی مناسب فساد رهاسیاستان اقتصادی با اعمال سیاستگذار

زين قوانین و مقررات مالیاتي و جايگ ويژهبهقوانین و مقررات سازی شفاف، و ترغیب اقتصاد رقابتيسازی رفع موانع خصوصي، تعديل دستمزدها، اصالح ساختار اداری

 افراد پیشنهاد شده است. جایبهاينترنتي ی هاسیستمكردن 
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 بر فساد  دمکراسياندازه دولت و  تأثير

 در كشورهاي عضو اوپک

 حسن حيدري

 جواد جهانگيرزاده

 لسيان سعيدپور

 مجلس و راهبرد كاربردي علوم سياسي 1394

 راهکارها
 /ش در جهت افزايش ثبات سیاسيالت/ كارآمد دمکراسيادينه كردن يك سیستم ايجاد و نهجهت كاهش و كنترل فساد در كشورهای عضو اوپك: يي هاسیاست

توان با افزايش توان نظارتي مي ،در جوامع برقرار شود هكارآمد و بهین دمکراسيكه حق اظهارنظر و پاسخگويي در چارچوب يك نظام در صورتي/ كاهش اندازه دولت

 .اهش فساد كمك قابل توجهي كرددولت از طريق افزايش اندازه دولت به كنترل و ك

 گيرينتيجه

 

 

. ضمناً از آنجايي كه صرف بزرگ يا كوچك بودن دهدميهای عضو اوپك را مورد بررسي قرار بر سطح فساد در كشور دمکراسياندازه دولت و  تأثیرمطالعه اين 

بر فساد  يدمکراسمتقابل اندازه دولت و  تأثیر، سطح دمکراسي نیز وابسته باشد ها نباشد و بهای در سطح فساد كشورهكنندممکن است عامل تعیین، اندازه دولت

های تعمیم روش گشتاور برمبتنيی تابلويي پويا هادادهو الگوی  2011 - 1996انه طي دوره یلی ساهادادهنیز مورد بررسي قرار گرفته است. برای اين منظور از 

شود. يممنجر  منجر به كاهش فساد دمکراسيدهد كه صرف افزايش اندازه دولت به افزايش فساد و افزايش مي دل نشاننتايج برآورد م. يافته استفاده شده است

 دمکراسيشود كه گويای نقش قابل توجه مي منجر به كاهش فساد 54/1با ضريب  دمکراسيمنجر به افزايش فساد و  -30/0اندازه دولت با ضريب ، به بیان مقداری

همچنین . شودميمنجر  به كاهش فساد دمکراسيدهد كه افزايش توأم اندازه دولت و مي نشان دمکراسيمتقابل اندازه دولت و  تأثیراما ، د استدر كاهش فسا

. ندارد ی بر فسادارمعناد تأثیراما سطح درآمد سرانه ، شودمي متغیر كنترل در مدل لحاظ شده منجر به كاهش فساد عنوانبههای اقتصادی كه بهبود وضعیت آزادی

 نظربهكه ، ی آزادهارسانهاز طريق مشاركت مردم در انتخاب دولت و مجلس و همچنین برخورداری از  دمکراسيافزايش سطح ، توان اظهار داشتمي بنابراين

مقابله با معضل فساد مورد استفاده قرار گیرد. مؤثر در جهت كنترل و  یراهکار عنوانبهتواند مي ،های عضو اوپك چنین سیستمي ندارندرسد برخي از كشورمي

 زم برای كنترل و نظارتالهای افزايش اندازه دولت در راستای فراهم كردن قدرت و ابزار، معقول و منطقي دمکراسي برمبتنيهمچنین در صورت برقراری يك نظام 

ذكر است كه افزايش اندازه دولت بدون توجه به بهبود و يا عملیاتي كردن شايان تواند به كاهش سطح فساد كمك شايان توجهي كند. مي های اجراييبر ارگان

 د. به افزايش فساد دامن خواهد ز صرفاً، مطرح شده دمکراسيوضعیت 
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جهاني شدن و كنترل فساد بر رشد اقتصادي  تأثير

درآمد سرانه متوسط و ، كشورهاي با درآمد سرانه پايين

 درآمد سرانه باال

 د حکمتي فريدصم

 احمد عزتي شورگلي

 رضا عزتي

 علي دهقاني

 كاربردي اقتصاد 1394
ي رشد و هاپژوهش

 توسعه اقتصادي

 گيرينتيجه

های كشور ،های با درآمد سرانه باالبر رشد اقتصادی كشور (های مختلفبـا جنبه) كنترل فساد و جهاني شدن آثاری تابلويي به بررسي هادادهاين مقاله با استفاده از 

 پردازد. نتايج مطالعه گويای يك رابطهكشور مختلف جهان مي 113و در بین  2010-2002طي دوره ، های با درآمد سرانه پائینبـا درآمد سرانه متوسط و كشور

U اما بعد از  ،مثبت بر رشد اقتصادی است تأثیركنترل فساد در مراحل اولیه رشد اقتصادی دارای ديگر  عبارتبه. معکوس بین كنترل فساد و رشد اقتصادی است

 .باال های با درآمد سرانهها بـه سه گروه كشوربندی كشوربا تقسیمهمچنین در اين تحقیق باشد. منفي بر رشد اقتصادی مي تأثیرهای دارای گذشت حد آستان

ا به بررسي دقیق رابطه بین كنترل فساد و جهاني شدن ب، ندی بانك جهاني(بتقسیم براساسین )يهای با درآمد سرانه پاهای با درآمد سرانه متوسط و كشوركشور

با توجه  بوده است. یمعکوس بین كنترل فساد و رشد اقتصاد U های ذكر شده پرداخته شده است و نتايج دال بـر صـحت رابطـهدر سه گروه كشور، رشد اقتصادی

ها ورمیزان فساد در اين نوع كش، زيرا عمالً، داری بر رشد اقتصادی داردامثبت و معن تأثیركنترل فساد ، ینيه پاهای بـا درآمد سراندر كشور، ی برآورد شدههامدلبه 

ترل همچنـین كن، تواند عاملي مهم در جهت افزايش رشد اقتصادی باشدمي ها افزايش يابدچنانچه میزان كنترل فساد در ايـن نـوع كشـور، در سطح بااليي است

ن یيهای با درآمد سرانه پااز لحاظ عددی كمتر از كشور تأثیراما میزان اين ، ی داردمعنادارمثبت و  تأثیر، های با درآمد متوسطرشد اقتصادی در كشورفساد بـر 

اد در اين نوع ین فسيبه میزان بسیار پا، تأثیرارزيابي شد كه علت اصلي اين  معنادارمنفي و ، تأثیرهای با درآمد سرانه باال نحوه اين است و در نهايت در مورد كشور

تصادی امکان رشد اق، های مختلفگذاری در فعالیتگذاران برای سرمايهكه با كاهش میزان كنترل فساد و ايجاد انگیزه برای سرمايه ینحوبهها بستگي دارد كشور

 ،با استفاده از توان دوم و سوم متغیر كنترل فساد، های با درآمد سرانه باالكشوربررسي دقیق كنترل فساد و رشد اقتصادی در  منظوربهنیز وجود دارد. در حقیقت 

ت بر رشد مثب تأثیرهای فساد صفر نیست و مقادير اولیه فساد حد آستان، ین و متوسطيهای با درآمد سرانه پاها برخالف كشورمشخص شد كه در ايـن نوع كشور

 أثیرتي ديگر جهاني شدن اقتصادی و جهاني شدن فرهنگي ازسوي. شودميفساد بـر رشد اقتصادی منفي  تأثیر، ایهاما پس از گذشت حد آستان ،اقتصادی دارد

حضور در صحنه  ها برایاقتصادی و فرهنگي اين كشور ناتواني دلیلبه دتوانمي تأثیرین دارد كه علت اصلي ايـن بهای با درآمد سرانه پامنفي بر رشد اقتصادی كشور

باشد كه قابلیت رقابت با محصوالت صنعتي و كشاورزی محصوالت كشاورزی مي، عمدتاًها دی و صادراتي اين نوع كشوریزيـرا محصوالت تول، جهاني باشد رقابت

. شونديمپیشرفته تبديل های كننده بزرگ محصوالت صنعتي كشوربه وارد، جای افزايش صادراتو در عمل به توسعه و توسعه يافته را ندارد درحالهای مدرن كشور

در عمل جهاني شـدن اقتصادی ، علت شرايط خاص اقتصادی و اجتماعي اين كشورها(گذاری خارجي )بهها در جذب سرمايهاين نوع كشـورناتواني  علتهمچنین به
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علت به دتوانيمها دارد كه بـر رشـد اقتصادی ايـن نـوع كشورمثبت  تأثیرجهاني شدن سیاسي ، ها دارد. اما با توجه به نتايجمنفي بر رشد اقتصادی اين كشور تأثیر

و ، ها داردمثبت بر رشد اقتصادی اين نوع كشور تأثیرافزايش قدرت سیاسي و قدرت نفوذ سیاسي كشور در عرصه جهاني باشد. همچنین شاخص كل جهاني شدن 

های با درآمد سرانه متوسط و مثبت بـر رشد اقتصادی كشور تأثیرجهاني شدن  سیاسي( و شاخص كل، اجتماعي، نیز هر سه جنبه جهاني شدن )اقتصـادی

با جهاني  ی كهنحوبهها برای حضور در صحنه رقابت جهاني باشد ها و پتانسیل باالی اين نوع كشورعلت قابلیتبه دتوانميدرآمد سرانه باال دارد كه با های كشور

ي با ويازسباشد و مي های با درآمد سرانه متوسطجزء كشور، بندیتوجه به اينکه ايران در اين گروهبا ، . همچنینبرنديمها شدن بیشترين نفع را اين نوع كشور

 10ايران در بین  2010و  2000 ،1990ی هاسالبرای  KOF مؤسسه بندیرتبهها و نیز با توجه بـه اينکه در مثبت جهاني شدن در اين نوع كشور تأثیرتوجه به 

 .برداشته شود، جهاني شدن اقتصادی( خصوصبههايي در جهت جهاني شدن )است كه گام یبنابراين ضرور، باشدور آخر از لحاظ جهاني شدن اقتصادی ميكش
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اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز 

ي هاسازماندر ي كنترل آن هاروشفساد اداري و 

 ورزشي

 عليرضا زارع

 نژادصديقه حيدري

ناهيد شتاب سيده

 بوشهري

 توصيفي بدنيتربيت 1394
علوم كاربردي ورزش و 

 تندرستي

 گيرينتيجه

آماری اين پژوهش  نهنمو. استی كنترل آن در وزارت ورزش و جوانان هاروشژوهش تعیین روايي و پايايي مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و هدف اين پ

كه روايي ، ه استی كنترل استفاده شدهاروشاز پرسشنامه محقق ساخته به نام عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و  ه وكارمندان وزارت ورزش و جوانان بود شامل

عامل اصلي از عوامل مؤثر بر فساد اداری  هفت، اهيافته براساس ه است.نفر از اساتید مديريت ورزشي بررسي شد 12ها با نظرخواهي از صوری و محتوايي پرسشنامه

نقش قابل كه  «دهندهعوامل اجتماعي و عوامل آگاهي، عوامل نظارتي، عوامل شخصیتي كاركنان، عوامل سازماني، عوامل اداری اقتصادی، قانوني -حقوقي»شامل: 

كه عوامل سازماني اولین عامل شد . از تحلیل مسیر اولويت هر كدام از عوامل مشخص اندهشدشناسايي ، بر بروز فساد در وزارت ورزش و جوانان داشته ایمالحظه

ژوهش اين پ در. فقدان مديران متخصص و كارآمد بوده است و مديران ازسویيي چون: در نظر نگرفتن تشويق برای كاركنان متعهد هابخشبوده است كه شامل زير

احساس نابرابری اقتصادی كاركنان ، تورم و نرخ رشد حقوق كاركنان رشد نرخ تناسب عدم: چون ييهابخش زير ملشا اقتصادی–عامل شماره دو عوامل اداری

دست به هومین مؤلف. ساستفقدان مزايای جانبي برای كاركنان و فقدان امنیت شغلي برای كاركنان ، درجه خويشاوندساالری، دولت در رابطه با ساير اقشار جامعه
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ايي آشننا نظام پاداش كارآمد ونبود ، با قوانین و مقررات رجوعاربابآشنايي نا، قانوني كه شامل: پیچیدگي قوانین و مقررات -ژوهش عوامل حقوقيآمده از اين پ

گرايي مصرف برمبتنيت روحیا، كاركنان سازمان به رعايت موازين شرعيپايبندی  عوامل اجتماعي شامل: فقدان امل چهارم. عشودميكاركنان با قوانین و مقررات 

يي چون فقدان وجدان كاری بین هابخشكه شامل زيراست عامل پنجم عوامل شخصیتي كاركنان است. زدگي كاركنان و توزيع ناعادالنه ثروت در جامعه و رفاه

ي عامل ششم عامل نظارتي شناسايشد. باكنان ميی شخصیتي كاركنان و حرص و طمع كارهاويژگي، فردگرايي برمبتنيداری كاركنان از روحیات ربرخو، كاركنان

، بهای كنترلي و نظارتي مناسحضور مکانیسم عدم، باطي در سازمانضی انهاسیستم كارآيينا، ی غیررسميهاشبکهيي چون: وجود هابخششده است كه شامل زير

نام دارد كه شامل: پايین بودن سطح آگاهي عمومي و دانش  دهندهمل آگاهيعامل هفتم عوا. كاركنان سازمان به رعايت موازين شرعي بوده استپايبندی  فقدان

 .باشدكاركنان مي هگريزی در فرهنگ جامعپذيری باالی كاركنان و قانونمیزان ريسك، اجتماعي كاركنان

 لنقش قابكه « اداری -عوامل مديريتي، هنگيفر، عوامل معیشتي، عوامل اثربخشي قوانین»ی كنترل فساد اداری شامل: هاروشعامل اصلي از  چهارهمچنین 

كه عامل اثربخشي قوانین اولین  شدعوامل مشخص  . از تحلیل مسیر اولويت هركدام ازاندشدهشناسايي ، دارند ای بر كنترل فساد در وزارت ورزش و جوانانمالحظه

 .اداری است -ل چهارم عوامل مديريتيعامو  عامل سوم عوامل فرهنگي، عامل دوم عوامل معیشتيهمچنین باشد. عامل مي

ی كنترل هاروشبروز فساد اداری و  عوامل مؤثر بر هتوان به اين نتیجه رسید كه پرسشنامه فساد اداری استفاده شده در مطالعتوجه به نتايج اين مطالعه مي با

های بعدی برای سنجش فساد توان از اين پرسشنامه در تحقیقات و پیمايشيای مناسبي برخوردار است و مهاز پايايي و روايي ساز، آن در وزارت ورزش و جوانان

 .ی كنترل آن استفاده كردهاروشاداری و 
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226 
مصرف انرژي در چارچوب  كارآييفساد بر  تأثير

 مالحظات اقتصاد سياسي

 محمد بركان

 عبدالرسول قاسمي

 تيمور محمدي

 كاربردي اقتصاد 1394
ي سياستگذار

 پيشرفت اقتصادي

 گيرينتيجه

( در دوره OECD غیر و دارای منابع نفتي OECDكشور منتخب جهان )شامل كشورهای منتخب  57انرژی  كارآييفساد بر  تأثیرهدف اين تحقیق مطالعه 

در مدل مورد استفاده در اين » استفاده شده است. يافتهتعمیماورهای ی تابلويي پويای حداقل گشتهادادهاست. در تحلیل پژوهش از رهیافت  2011- 2002
یر متغیر درجه روز انرژی و متغ، متغیر میزان وابستگي به واردات انرژی، فسادادراک  متغیر وابسته شدت مصرف انرژی و متغیرهای مستقل شامل: شاخص، تحقیق

بیشتری  أثیرتانرژی به همراه داشته و همچنین فساد نسبت به عوامل ديگر  كارآييمعنادار منفي بر  تأثیر ،كه فساد دهدمينتايج نشان  «.استانداردهای زندگي است
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ايران ، ونزوئال، اقعر، لیبي، قزاقستان، اندونزی، آذربايجان، آنگوال، و با ذخاير نفتي مانند نیجريه يافتهتوسعهانرژی داشته است. فساد كشورهای كمتر  كارآييرا روی 

يکي از راهکارهای كاهش مخاطرات اخالقي  روازاين، مطرح استآنها  يك مسئله جدی در مديريت انرژی عنوانبهايتالیا و يونان  ويژهبه يافتهتوسعهیز كشورهای و ن

وجه به با ت ه انرژی است.كنندرفی مصهافعالیتو پاسخگويي افراد در  كشيحسابافزايش ، ها مطرح استگذار كشورتأثیركه در اين بخش هايي استفادهسوءو 

بايست مي، ندكنميانرژی دنبال  كارآييكه برای ارتقای ي هايبرنامهدر كنار مجموعه  هادولت، بنابراين، رفته است شماربهاينکه مقوله انرژی از مصاديق شکست بازار 

شان اران و كارمندان از قدرت اداریسیاستمد استفادهسوءتا مانع ، كنند تحمیل از طريق فضای سیاسي و اجتماعي جامعه بر نظام بوروكراسي اداریهايي محدوديت

ی مختلف سیاسي برای نظارت و هاگروهكه  شودميباعث ، ها از مقرراتها و تخطيای و مطبوعات در مطرح كردن گزارششود. مصونیت و آزادی ابزارهای رسانه

ه انرژی را ب كارآيياجرای بهتر برنامه  دتوانميرا افزايش خواهد داد كه  جرائمهزينه فرصت وقوع ، شند كه در نهايتانگیزه و آزادی عمل داشته با، افشای فساد

 همراه داشته باشد.
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227 
بر نقش  تأكيدشويي با مبارزه با فساد مالي و پول

 اينترپل

 فاطمه عظيمي

 محمد ميرزايي
 توصيفي لوم اجتماعيع 1394

 مطالعات 

 ي پليسالمللبين

 گيرينتيجه

. ويي استو پولش در مبارزه با فساد در عرصه جهاني برعهده دارد نهادی كه وظیفه مقابله با جرائم فراملي را عنوانبههدف اصلي اين تحقیق تبیین نقش اينترپل 

یفه ها وظالمللي با توافق كشوركه در سطح فراملي و بیناست مبارزه با جرائم  در امر ی پیشرومهمترين و مؤثرترين نهادها از ی پلیسيهاسازمان، بدون شك

متعددی  هایبرنامهي يپولشو و مبارزه با فساد الملل جنايي است. اين سازمان در راستایسازمان پلیس بین برعهدهها برنامهرساني روزهارتقا و ب، هماهنگي، مديريت

 به اين تناسبم اختصاصي به تدابیر توانمي مجرمین يا استرداد مانند انتقال پلیسي و حقوقي هایتمانند معاضد عمومي تدابیر بركه عالوه ه استگذاشت را به اجرا

 یشگیرانهپ قداماتا و ساير پولشويي و ضدفساد علمي آكادمي تشکیل، ضدفساد كارشناسي یهاگروهكار تشکیل، اعتباری و مالي سساتؤم با جرائم مانند تعامل

 ملیاتيع و های اطالعاتيپشتیباني هماهنگي و و بارهاين سازمان ملل در هایكنوانسیون مندرج در با تدابیر اينترپل اقدامات تطبیق كرد. نکته مهم نیز اشاره

 .رددگميالملل گذاری بیشتر اقدامات در سطوح بینیرتأثباعث ، روزآمدی برعالوهاست كه  يالمللبین و فراملي سساتؤم و با نهادها ملي و محلي هایپلیس
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 رشوه و فسادهاي حسابرسي ضدبرنامه 228
 وحيد منتي

 الهه زمان
 حسابرسان داخلي توصيفي حسابداري 1394

 گيرينتيجه

فناوری ، امور قانوني، رسیدگي، های تقلبدر حوزهدانش و تجربه ، هاای از مهارترشوه و فساد نیاز به تیمي از حسابرسان با مجموعهضد هایبرنامهحسابرسي 

، ایهای منطقهكنوانسیون، افشای رشوه و فساد درخصوصی خصوصي خواستار افزايش آگاهي هاشركتی دولتي و هاسازمان. ق داردالفرهنگ و اخ، مالي، عاتالاط

رشوه و فساد از طريق تعريف دقیق اجزا شامل ساختار قوانین ضد. و فساد هستندهايي از رشوه عاتي درباره مشاهدات و مثالالرهنمودهای بهترين عملکرد و اط

، مجوزهای قانوني، ها و تحقیقاتگزارش، نظارت و حسابرسي، ارتباطات و آموزش، هاو رويه هاسیاست، (شامل بررسي اشخاص ثالث)ارزيابي ريسك ، راهبری

 هایبرنامهی دارای هاسازمانشده است. حسابرسان داخلي در  هاسازمانرشوه و فساد در دض هایبرنامهه توسعه منجر ب، هاروزرسانيبررسي و به، های اجراييضمانت

ه را تسکین دادن و كشف فساد و رشو، بازداشتن منظوربهدارند تا اثربخشي هر جزء و چگونگي تعامل تمامي اجزا با يکديگر  رشوه و فساد اين فرصت رارسمي ضد

دارند تا به سازمانشان از طريق استقرار  و فساد اين فرصت را ضدرشوهی فاقد برنامه يا فاقد برنامه رسمي و مدون هاسازمانحسابرسان داخلي در . كنند ارزيابي

. كنند كمك، خدماتتداركات و ، های سیاسيمشاركت، اييپذير هدايا و، ريسك همانند روابط اشخاص ثالثهای پرها در حوزهمباني شناسايي و كاوش خط قرمز

های توسعه و تقويت ورودی عنوانبهو فساد  ضدرشوهبندی اقدامات اولیه از طريق اولويت توانندميها ها و ساير حوزهها و مشاهدات حسابرسي در اين حوزهيافته

عات الاط گذاریمساعي و به اشتراکطوح مختلف تشريكو فساد مستلزم س ضدرشوهحسابرسي  هایبرنامه. و فساد توسط سازمان تعديل شوند ضدرشوه هایبرنامه

يا سرپرست حسابرسي داخلي با نماينده قانوني يا مشاور سازمان مشورت كند تا درک كاملي از مفاهیم  رئیسزم است تا الپیش از همه است. با ساير اركان شركت 

ت الو سطح معام فرآيندسطح ، ی سطح سازمانهاكنترلو فساد بايد شامل  ضدرشوهه جامع ك برنامي .آورد دستبهها را چارچوب و يافته، قانوني دامنه حسابرسي

آموزش »، «هاو رويه هاسیاست»، «ارزيابي ريسك»، «ساختار راهبری»، «ی سازمانالقي در سطح باالجو اخ»و فساد شامل:  ضدرشوه هایبرنامهباشد. اجزای آشکار 

 وهضدرشباشد. نقش حسابرسي داخلي در برنامه مي «هاروزرسانيبررسي و به»و  «الزامات و مصوبات»، «هاازرسي و گزارشب»، «نظارت و حسابرسي»، «و ارتباطات

حسابرسي . وديید شأت هیئتحسابرسي داخلي مشخص و توسط  رئیسدارد. سطح مشاركت حسابرسي داخلي بايد توسط  بستگي و فساد به ساختار راهبری سازمان

 منظوربهو فساد را  ضدرشوه هایبرنامهحسابرسي داخلي بايد اثربخشي . و فساد داشته باشد ضدرشوه هایبرنامهبااهمیتي در  دهندهنقش ياری تواندميداخلي 

 .ريسك و شناسايي وجود رويدادهای احتمالي و واقعي ارزيابي كند بینيپیش كمك به
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 اليگارشي دولتي و پايداري فساد اداري در روسيه 229
 جهانگير كرمي

 نيارقيه كرامتي
 توصيفي علوم سياسي 1394

مطالعات اوراسياي 

 مركزي

 گيرينتيجه

نتوانسته  ،هايي كه در راستای مقابله با آن انجام دادهوجود تمام تالش بوده است و باروبرو  فساد های با پديدهشکل بسیار گسترد در بیست و پنج سال گذشته دولت روسیه به

تالش شده است تا به بررسي نقش الیگارشي دولتي در پايداری فساد اداری در اين كشور پرداخته شود. پرسش اصلي اين نوشتار  تحقیقدر اين . پديده را كنترل كنداست اين 

 ضدفسادهای مانع مهم اثربخشي برنامه عنوانبهرا  قدرتمندی الیگارشي دولتي، آن ههای دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری چیست و فرضیمدی برنامهآآن است كه دلیل ناكار

 ي از آنجاييول، آورندشماری كـه برای رشد فساد در روسیه بستر مناسبي را فراهم ميباوجود داليل بيهای اين تحقیق حاكي از آن است كه . نتايج بررسيكندميدولت مطرح 

زند و افزون ساز فساد دامن مياقتصادی حاكم در روسیه هستند مجهز به ابزار قدرت است به عوامل و داليل زمینه كه الیگارشي دولتي روسیه كه در حقیقت همان قشر نخبگان

خرب فساد های مقدرتمندی موجود مانع مهمي در تحقق مبارزه با فساد است. بنابراين دولتمردان روسیه بايد ضمن افزايش حساسیت اجتماعي نسبت به پیامد هواسطبرآن به

های با خود فساد كه بلکه با عوامل آن مبارزه كنند و همچنین گام تنهانه، مدني در مبارزه با اين مسئله ههای مناسب برای حضور جدی جامعآوردن موقعیت همچنین فراهم و

ابله با سد كه در راستای مقرنظر مياما به، صورت پذيرد دنتوامياگرچه اقدامات گوناگوني ، بردارند. با اين هدف ضدفساداساسي برای از میان برداشتن موانع تحقق سیاست 

، بر اينزوناف. افراد جامعه در برابر آن اهمیت دارد هكاستن از میزان قدرتمندی الیگارشي ضروری باشد. بنابراين تقويت حاكمیت قانون و تحقق عملي برابری هم، موانع موجود

ثروتشان  هواسـطهايي كه نفوذ سیاسي دارند و يا سیاستمداراني كه بهاز دولت الزامي است تا الیگارش وكاركسبخش تجارت و جدايي ب، با هدف مهار قدرت الیگارشي دولتي

زدن  ورهای دنشفاف و م، شدن گسترده و غیرانحصاری ای از قدرتشان كاسته شود. همچنین با خصوصيهشده و تا اندازروبرو  با محدوديت، گیرندها قرار ميدر شمار الیگارش

طرفانه مهیا يهای بمناسبي برای نقادی هگردانندگان رسانه فراهم شود تا زمین عنوانبه، جامعه هفرصت برابری برای حضور بدن، های غیرقانونيكارگرفتن البیگری قانون و به

كه با ، ستهاشورديگر ك زروسیه و بلکه بسیاری ا هنخبگان و الیگارشي جامع، ردانساالری و افزايش نقدپذيری دولتمهای مردمشود. رسیدن به اين مهم نیز نیازمند تقويت پايه

مبارزه با فساد همزمان در سه راستای ، آندر ي در اين تحقیق ارائه شده است كه مدل، ضدفسادهای گذاری راهبردتأثیربنابراين جهت افزايش . اين مشکل مواجه هـستند

، هبردكه اين را. در صورتيگیردميصورت ، ضدفسادهای ها و عوامل آن و مبارزه با موانع اجرای موفق برنامهاز بین بردن بستر، ـصاديق فسادسطح يعني مبارزه با مظاهر و مهم

 . بیني استجانبه و مداوم باشد نتايج مطلوبي مورد انتظار و قابل پیشهمه، مطالعه شده

ن اصلي اي هدولت روسیه( فرضی ضدفسادهای مدی برنامهآيکي از موانع جدی ناكار عنوانبهرشي دولتي )و كه قدرتمندی الیگارآنازشايان يادآوری است 

های برای كاستن از قدرتمندی الیگارشي دولتي و در نتیجه اثربخشي برنامه، با در نظر گرفتن اين ديدگاه كه مهار قدرت تنها با قدرت امکانپذير است، نوشتار است

 .پیشنهاد شده است ضدفسادهای نکات اساسي در راهبرد عنوانبهمدني  هيـت حاكمیت قانون و جامعتقو، دولت ضدفساد
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 فساد مالي بر وضعيت قراردادهاي دولتي تأثير 230

 علي علوي قزوينيسيد

قاسم بيگي 

 آباديحبيب

 توصيفي حقوق 1394
مطالعات حقوق 

 خصوصي

 گيرينتيجه

چنین قراردادی مخالف نظم عمومي ، اقدام فسادآلود طرف قرارداد با دولت ايران شوند وسیلهبهاگر اشخاص داخلي يا خارجي ، نظر اغلب حقوق دانان ايراني برخالف

چنین ، دناقدام فسادآلود طرف قرارداد با دولت خارجي قرار گیر وسیلهبهو باطل است. لکن اگر اتباع ايراني و يا اشخاصي كه به هر نحو با بازار ايران مربوط هستند 

آنکه سیاست كلي كشور تسهیل امر رقابت در بازار و ايجاد وضعیت منصفانه اقتصادی است و  دلیلبه. البته شودميقراردادی مخالف نظم عمومي ايران تلقي ن

صل ای كلي هاسیاستانون اجرای ذيل فصل نهم ق شودميپیشنهاد ، تحصیل قرارداد دولتي از طريق فساد خارجي موجب اخالل در رقابت سالم و منصفانه است

 ،مانند اعمال رشوه، آثار ضدرقابتي قرارداد دولتي تحصیل شده از طريق فساد خارجي»شرح زير اضافه گردد: ای بهماده 1386 ماهمصوب هشتم بهمن وچهارمچهل

 .«شودميشمرده  مخل رقابت، اگر به بازار ايران ارتباط پیدا كند، مأمور دولتي خارجي درخصوصتباني ، تدلیس
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231 
( IDIشاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ) تأثير

 بر فساد اداري در كشورهاي با درآمد متوسط

 نادر مهرگان

 بهرام سحابي

 امينيمريم محمد

 كاربردي اقتصاد 1394
ي كاربردي هانظريه

 اقتصاد

 راهکارها

 /در مراكز دولتي و خصوصي ICT های آموزشي برای كاركنان در جهت استفاده مناسبتدوين دوره /كردن خدمات دولتي و توسعه دولت الکترونیكالکترونیکي 

 هتوسع /نتاز طريق شبکه اينتر هاحکومتهای راهبرد هزينه عمومي در انتشار چارچوب /های مربوط به مناقصات دولتي در فضای مجازیعیهالم نتايج و اطالاع

 و اداری. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی ICT هایزيرساخت

 

 گيرينتيجه
كشور با درآمد متوسط طي دوره زماني  77 در اين تحقیقعات و ارتباطات بر كاهش فساد اداری پرداخته است. التوسعه فناوری اط تأثیربه بررسي ه مطالعاين 

فاده از استاست كه در اين مقاله ضمن  شايان ذكرمورد بررسي قرار گرفته است.  يافتهتعمیمانلي و حداقل مربعات ی پهادادهبه روش رگرسیوني  2013 - 2007

 نشان داده است كه با افزايشنتايج و تولید ناخالص داخلي سرانه بر فساد اداری تشريح شده است.  دمکراسينقش ، عات و ارتباطاتالشاخص توسعه فناوری اط
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اثر منفي بر  IDI مهارت همؤلف، اين . با وجوديابدميفساد اداری كاهش  (دسترسي و استفاده)آن  هو دو مؤلف( IDI) عات و ارتباطاتالاوری اطفن هشاخص توسع

ه توسع، به نتايجبا توجه  .است دمکراسيهمراه با افزايش درآمد سرانه و ، سطح فساد اداری در كشورهای نمونه دارد. همچنین نتايج حاكي از كاهش فساد اداری

 عدالت و رفاه خواهد بود. ، اقتصاد كارآيي، ساز كاهش فساد اداریزمینه، ی مؤثر آنهاگروهی در زيرگذارسرمايهعات و الی نوين فناوری اطهاشاخص
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232 
هاي مبارزه با فساد در مشيخطبررسي و ارزيابي 

 ارگانه توسعه جمهوري اسالمي ايرانهاي چهبرنامه

 مجتبي جباري پور

 حسن عابدي جعفري

 محمد ابويي اردكاني

 سياستگذاري عمومي توصيفي علوم سياسي 1394

 گيرينتيجه

ته ر زمینه مبارزه با فساد پرداخاجتماعي و سیاسي د، اداری، های چهار برنامه توسعه در ابعاد چهارگانه اقتصادیمشيخطدر اين تحقیق به ارزيابي و تحلیل محتوای 

ی مربوط هاسیاستتوجه مناسب به . 1 نقاط قوت:، آيد. بُعد اقتصادیهادهايي ارائه شده است كه در ادامه مينشده و برای هر بخش نقاط قوت و ضعف و نیز پیش

، ها و روند صعودی كلي آنی عمومي در برنامههاهزينهبه مديريت  ی مربوطهاسیاستتوجه مناسب به . 2، ها و روند صعودی آنمناسب در برنامهسازی يخصوصبه

ی مربوط به اصالحات مالیاتي و گمركات هاسیاستتوجه مناسب به . 4، ی مربوط به اصالحات بخش بانکي و روند كلي صعودی آنهاسیاستتوجه مناسب به . 3

ی مربوط به هاسیاستمناسب به  توجهيبي. 1 نقاط ضعف: ها.زدايي در برنامهی مربوط به مقرراتهاسیاستتوجه مناسب به . 5 های دوم و سوم ودر برنامه ويژهبه

دارند توجه بیشتری شود/  تأكیدی مستعد فساد هاطرحتر بر كه بر حذف شدن يا نظارت قویهايي مشيخطپیشنهادها: به  ها.ی فسادخیز در برنامههاطرححذف 

آزادسازی ، ی بازرگاني همانند قوانین صادرات و وارداتهاسیاست ی تجاری و اصالحهاسیاست، های مربوط به اصالحات بانکيمشيطخها به در محتوای برنامه

ورم ت ی اقتصاد كالن مانند كاهشهاشاخصهای مربوط به تثبیت مشيخطهای اقتصادی توجه بیشتری شود/ به ها و جلوگیری از رانتتعرفهسازی عقاليي، تجاری

است  رنامه سوم ضروریو توزيع عادالنه ثروت و درآمد توجه بیشتری شود/ با توجه به روند نزولي توجه به اصالحات مالیاتي و گمركي در برنامه چهارم نسبت به ب

، های توسعه و روند صعودی آناداری در برنامه يكارآيی مرتبط با هاسیاستتوجه مناسب به . 1 نقاط قوت:، بُعد اداری ها افزايش يابد.مشيخطمیزان توجه به اين 

متمركز و روند غیر یگیرتصمیمی مرتبط با هاسیاستتوجه مناسب به . 3، ی مرتبط با سیستم نظارت كارآمد و روند صعودی كلي آنهاسیاستتوجه مناسب به . 2

ی مرتبط با حقوق و مزايا و روند هاسیاستتوجه مناسب به . 5 د صعودی آن وی مرتبط با تدارک خدمات رقابتي و رونهاسیاستتوجه مناسب به . 4، صعودی آن

ی مربوط هاسیاستكافي به  توجهيبي. 2، ها و روند نزولي آنی مربوط به اصول اخالقي در برنامههاسیاستكافي به  توجهيبي. 1 كلي صعودی آن. نقاط ضعف:
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به  توجهيبي. 4 ها وهیچگونه سیاستي در راستای افشای درآمد و دارايي مديران و مسئوالن در برنامه بودن. 3، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با فساد

 افزايش، ادارات دولتي ويژهبه، های مناسب جهت ارتقای اصول اخالقي در جامعهمشيخطپیشنهادها: تدوين  ها.ی مربوط به مجازات افراد فاسد در برنامههاسیاست

های مناسب جهت وضع و مشيخطافزايش وجدان كاری مديران و كاركنان و ارتقای نظم و انضباط اداری/ تدوين ، ي مديران و كاركنان به اين اصولتعهد اخالق

ر دهايي مشيخطه / ارائخواریاختالس و رشوه، مبارزه با پولشويي، مانند قوانین حمايت از شهود و مخبران فسادهايي تقويت قوانین كافي و منسجم در زمینه

جهت تقويت و هايي مشيخطی خود/ تدوين هاداراييهای توسعه جهت اجرای قانون اعالم و افشای اموال مديران و پاسخگويي مديران نسبت به اموال و برنامه

خدمات عمومي ارتقای ی مربوط به هاسیاستمناسب به  توجه. 1 نقاط قوت:، بُعد اجتماعي های مرتکبان فساد و اصالح قوانین جزايي در اين زمینه.افزايش مجازات

ی هاسیاستتوجه مناسب به . 3، های دوم و چهارمدر برنامهسازی ی مربوط به آموزش عمومي و ارتباطات و فرهنگهاسیاستتوجه مناسب به . 2، و روند صعودی آن

در برنامه چهارم. نقاط  هارسانهی مربوط به آزادی هاسیاستتوجه مناسب به . 4 ارم وهای دوم و چهمربوط به مشاركت جامعه مدني و نظارت عمومي در برنامه

هارم های سوم و چباره در برنامهگونه سیاستي در اينهیچ نبود های توسعه ورسي آزاد مردم به اطالعات در برنامهدست بهی مربوط هاسیاستبه  توجهيبي. 1 ضعف:

در جهت ارتقای دسترسي مردم و هايي مشيخطپیشنهادها: تدوين  دوم و سوم.، های اولدر برنامه هارسانهی مربوط به آزادی هاتسیاسبه  توجهيبي. 2، توسعه

، عاتبرای دريافت و ارائه اطال هارسانهدر جهت آزادی هايي مشيخطاطالعات اقتصادی و مالي دولت/ تدوين  ويژهبهدولتي به اطالعات دولتي غیر یهاسازمان

بر دولت/ توجه به ارائه آنها  سانسور و انحراف اطالعات/ توجه بیشتر به مشاركت جامعه مدني و ايجاد سازوكارهايي برای نظارت عدم ارتقای آزادی بیان و

ر كلي به بُعد سیاسي د طوربهاسي: بُعد سی عمومي مبارزه با فساد در بین مردم. ی مردم نسبت به فساد و ارتقای فرهنگهاآگاهيدر جهت ارتقای هايي مشيخط

ی سیاسي در هاشاخصنقطه قوت نسبي . 1 باشد. نقاط قوت:های چهارگانه توسعه ميهای تمام برنامههای توسعه توجه كافي نشده است و اين يکي از ضعفبرنامه

ی هاسازمانی ارتقای پاسخگويي و مشاركت فعال با هاسیاستی مربوط به هاشاخص ويژهبهی آن هاشاخصبرنامه چهارم اين بوده است كه در اين برنامه برخي از 

ونه گاند و هیچتوجهي قرار گرفتهبي ی مربوط به بُعد سیاسي در سه برنامه نخست موردهاشاخصجهاني مورد توجه قرار گرفته است. نقاط ضعف: تقريباً همه 

ش جهت افزايهايي مشيخطگونه سیاستي بوده است. پیشنهادها: تدوين سه شاخص آن همچنان بدون هیچ سیاستي در اين بُعد وجود ندارد. در برنامه چهارم نیز

زدايي در قدرت و ايجاد فضای باز سیاسي با در جهت تمركزهايي مشيخطتدوين ، انحصارگرايي در قدرت و نهادهای حاكمیتي عدم های سالم سیاسي ورقابت

 در جهتهايي مشيخطتدوين ، در جهت حمايت مالي دولت از احزاب سیاسي و ارزيابي وضعیت مالي احزابهايي مشيخطتدوين ، توسعه و تقويت احزاب سیاسي

در جهت افزايش تعهد مسئوالن و مردم به مبارزه با فساد و تقويت هايي مشيخطتدوين ، ها در قبال شهروندانافزايش پاسخگويي مديران دولتي در برابر تصمیم

 ها در جهت مبارزه با فساد.ي با ساير كشورالمللبینهای در جهت ارتقای همکاریهايي مشيخطده سیاسي و تدوين ارا

های اقتصادی بخش مشيخطباشد. چنانکه در طي هر چهار برنامه ها ميهای برنامهمشيخطتوازن در  عدم های توسعههای اساسي برنامهيکي از ضعف
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ی ابعاد هاشاخصی اقتصادی بوده است. همچنین تفاوت بین هاشاخصی بُعد اداری متناسب با هاشاخصاند و تنها خود اختصاص دادهها را بهنامهای از برعمده

، هامشيخط توازن در عدم رتوجهي كامل قرار گرفته است. مصداق ديگبي های توسعه مورداجتماعي و سیاسي با دو بُعد ديگر بسیار زياد است و بُعد سیاسي در برنامه

ی مربوط هاشاخصي كه به درحالای شده توجه قابل مالحظهسازی يخصوصبهمثال به شاخص مربوط  طوربهباشد. ی مربوط به ابعاد ميهاشاخصتوازن در  عدم

 سازیی مکمل خصوصيهاسیاسته نظارت و بازرسي كه های مربوط بمشيخطتجاری يا توزيع عادالنه ثروت و يا ، ی بانکيهاسیاستهای اصالح مشيخطبه 

 .ودشگسترش بیشتر فساد نیز  ساززمینه، كاهش فساد جایبهسازی توجه كافي نشده است. با توجه به اين نقطه ضعف ممکن است خصوصي، باشندمي
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 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1394 مهدي اميري باتيمصاديق و پيامدهاي فساد انتخا، هاريشه 233

 پيامدها
در موارد زير دانست: تضعیف مشروعیت نظام سیاسي/ تضعیف اتحاد و انسجام ملي/ كاهش اعتماد عمومي/  توانميات اصلي تقلب در انتخابات را تأثیركلي  طوربه

 و ناآرامي داخلي. نظام سیاسي/ افزايش پتانسیل بروز مناقشه كارآييتضعیف 

 گيرينتيجه

پردازد. نتیجه ات و پیامدهای آن ميتأثیرهای بروز و شیوع اين پديده و نیز تبیین با بررسي ابعاد مختلف فساد انتخاباتي به تشريح و توضیح ريشه، اين مطالعه

ی سیاسي اهنظاماز حاكمیت در آنها  میان مردم و در نتیجه گسستگيفساد انتخاباتي پیدايش و افزايش احساس بیگانگي با حکومت در  ناپذيرحتمي و اجتناب

ن از حکومت خواهد انجامید. ايآنها  تفاوتي مردم نسبت به حاكمیت و در شکل حداكثری آن به بیزاریبي مختلف است. شیوع اين احساس در شکل حداقلي آن به

يگر فساد د ازسوینوعي جنبش اجتماعي علیه رژيم سیاسي را ايجاد خواهد كرد.  گیریشکلزم برای زند كه خود پتانسیل البیزاری به نارضايتي اجتماعي دامن مي

توان انتظار داشت كه از يك انتخابات دستکاری شده و نمي درواقعكشد. ی كارآمدی نهادهای برآمده از انتخابات را به چالش ميناپذيرانتخاباتي به شکل اجتناب

مؤثر شکل بگیرد. انتخابات سازوكاری برای ورود نیروهای كارآمد به نهادهای منتخب است و فساد در آن مانع از تحقق اين روند خواهد  مخدوش نهادهای توانمند و

 دتوانيماين وضعیت  درواقعبرای پاسخگويي به مطالبات عمومي خواهد كاست. آنها  شد. اين امر كاركرد و عملکرد چنین نهادهايي را مختل كرده و از توانايي

ای خطرناک برای شاكله حاكمیت در كشورهای مختلف است كه فساد انتخاباتي پديده روازاينكارآمدی و ظرفیت پاسخگويي حاكمیت را با بحران مواجه كند. 

ت. کال تخلف و تقلب در انتخابات اسو هر نظام سیاسي برای تضمین و بقای خود ناگزير از تمهید تدابیر مقتضي جهت مقابله با آن و محو تمام اش شودميقلمداد 

 جديت در پیگیری اين مقابله متضمن ارتقای اعتماد عمومي نسبت به حاكمیت و افزايش پشتیباني مردمي از آن است. 

تخلف انتخاباتي  كه احتمال . حتي هنگامياندهنبايد فراموش كرد كه بسیاری از كشورهايي با سابقه طوالني در برگزاری انتخابات نیز درگیر فساد انتخاباتي بود
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عمومي  واكنش سیاسي دتوانميانتخابات افزايش يابد و اين مسئله  فرآيندمشروعیت و صحت  درخصوصها در كشوری پايین باشد اين امکان وجود دارد كه ترديد

و  ای بر میزان مشاركت شهروندان در انتخاباتكاهنده تأثیر دوانتمياساس باشد بي انتخابات حتي اگر فرآيندبه  دهندگانرا در پي داشته باشد. اعتماد پايین رأی

 آنکه پیامدهای مخرب داخلي برعالوهديگر اقدامات مدني اجتماعي داشته باشد. كاهش میزان مشاركت سیاسي و تضعیف اعتماد عمومي به حاكمیت در يك كشور 

های يك كشور ها و قابلیتي و در حوزه سیاست خارجي به كاهش تواناييالمللبینر عرصه همچنین د، خواهد داشت دنبالبهچون فرسايش سرمايه اجتماعي را 

بايد در صورت لزوم در پي ايجاد تغییرات و اصالحات الزم در هر نظام سیاسي مي، منافع خود منجر خواهد شد. با توجه به اين مالحظات تأمینبرای پیگیری و 

ها از پیامدهای شك تثبیت و تقويت مشروعیت نظام سیاسي كشورانتخابات باشد. بدون فرآيندبه  دهندگاناعتماد و اطمینان رأیقوانین انتخاباتي خود جهت افزايش 

ر ومت دساالرانه حکاست حفظ سالمت و اعتبار آن برای تقويت ماهیت مردم دمکراسيبنا و ملزوم اصلي انتخابات سنگازآنجاكه  مستقیم افزايش اين اعتماد است.

 ازد.ستبديل مي هادولتقاطع برای ي ای با هريك از مظاهر و مصاديق فساد انتخاباتي را به الزامهر كشوری از اهمیت اساسي برخوردار است. اين امر مقابله ريشه
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234 
قلمرو انطباق رويکرد قانونگذار ايران با مقررات 

 ه با فساد در كنوانسيون مريدامتحدالشکل مقابل

 محمود جاللي

 وحيد قاسمي
 توصيفي حقوق 1394

مطالعات حقوق 

 عمومي

 گيرينتيجه

در مورد اشخاص حقیقي  عمدتاًآن هم ، مادی است و از آن فقط در بخش دولتي صرفاًي نظیر ارتشا كه مورد آن جرائمتعلق خاطر قانونگذار ايران در تعريف از 

با تعريف كنوانسیون كه آخرين و جديدترين منبع فراملي حقوقي در اين شاخه محسوب و برآيند تحوالت متنوع در جوامع و مطابق با ، فتسراغ گر توانمي

در آن  ي كهاز موقعیت استفادهسوءی مادی و پولي نیست كه باعث تحريك افراد به هاارزشامروزه تنها  مطابقت ندارد. زيرا اوالً، مقتضیات روز نگاشته شده است

امروزه تنها روحیه سوداگرانه در بخش دولتي نیست  انگیزتر و دارای تبعات مادی بیشتری هستند. ثانیاًمادی وسوسهغیر یهاارزشو بعضاً  شودمياند قرار گرفته

یاری از در ايران و اينکه بسسازی وند خصوصيبلکه با تسريع ر ،شودميهای مقبولیت يك سیستم كه موجب اختالل در نظم و امنیت اجتماعي و سست شدن پايه

شدني نیست. در حقیقت همان عواملي در اين بخش توجیه، ارتشا ازجملهي المللبین جرائمانگاری توجهي به جرمبي، گیردخدمات عمومي در اين بخش قرار مي

واقعیات عیني جوامع ، های حقوقيامروزه شخصیت نیز وجود دارد. ثالثاً امروزه در بخش خصوصي، در بخش دولتي مجاب نمودهانگاری كه قانونگذار را به جرم

در سطوح مختلف جامعه نسبت به اشخاص آنها  ی اجتماعي و اقتصادی محسوس است و اگر بازتاب منفي اختالل در عملکردهافعالیتدر آنها  حضور تأثیرهستند و 

تا حدودی اين نقیصه جبران شده  1392طلبد. البته در قانون مجازات اسالمي تر كشور به اين موضوع را ميكمتر نیست و بنابراين توجه بیش، حقیقي زيادتر نباشد

ی اقتصادی و معیارهای سنتي زمان هاارزشبا توجه به قديمي و سنتي بودن برخي موازين داخلي كه حافظ ، بنابراين قانون(. (43)و  (22)تا  (20)است )مواد 
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 ت اجتماعي و اقتصادی اخیر ايران تجانسي ندارد و با توجه به اصالحات مقطعي و جزئي كه بعد از پیروزی انقالب اسالمي در مورد برخي ازخويش بوده و با تحوال

زرگ ب ی اخیر كه كشف و تعقیب بیشتر مفاسدهاسالهای كشور در رويه قضايي دادگاه خصوصبهاين قوانین صورت گرفته و در عمل كافي به مقصود نیست و 

ستقل نهادهای م تأسیسنظر در قوانین جزايي حاكم بر مفاسد اقتصادی و همچنین بازنگری و تجديد، دهدميمالي دولتي خصوصاً در نظام بانکي كشور را نشان 

شد. اما بايد نخستین هدف با، مريدا در جهت تطبیق با كنوانسیون، ملي مبارزه با فساد )همانند آنچه تاكنون در مورد مبارزه با پولشويي در كشور صورت گرفته(

عملکرد نظام اداری و بعضاً مبهم بودن قوانین و ناقص بودن  شفافیت عدم نبود نظام ارزيابي عملکرد و نارسا بودن و رغمعليبايد توجه داشت كه در بخش داخلي 

ي های مبارزاتبرنامه توانميآنها  تر كردن و گسترشوجود دارد كه با تخصصيها و نقاط قوتي نیز زمینه، در اين مورد شدههايي كه موجب نگرانيآنها  برخي از

ا ای بسیار مناسب در راستای مقابله با معضل فساد در هماهنگي بوسیله دتوانمي، سندی جامع و مستقل عنوانبه، علیه فساد را گسترش بخشید. كنوانسیون مريدا

اسي كه آثار فساد سی، حالبا ايني بگذارد. المللبینی تجاری هافعالیتچشمگیری بر  تأثیر دتوانميیارهای جهاني آن ش معپذير ي باشد. همچنینالمللبینجامعه 

 مخرب آن كمتر از فساد اقتصادی نیست در چارچوب مقررات كنوانسیون قرار ندارد.
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فازي براي  ANP-DEMATELارائه رويکرد تركيبي 

تحليل عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداري و 

 ي دولتيهاسازمانمالي در 

 مهدي اجلي

 حسين عظيمي

ايمن قاسميان 

 صاحبي

 توصيفي مديريت 1394
ي مديريت هاپژوهش

 راهبردي

علل و 

 عوامل

نفوذ در یی ذهاگروهی نظارتي و بازرسي/ فشار هادستگاهذ قوه مجريه بر آن و بر نفو، قوه قضائیهكامل  استقالل عدم ه تخلفات اداری:كنندعوامل سیاسي تسهیل

/ توصیه برای در امان ماندن مديران متخلف از مجازات/ ]عدم[ آگاهي مردم از حقوق خود در ساالریداخل و خارج سازمان/ فساد اداری مديران/ جوسازی و غوغا

ها و كاهش قدرت خريد مردم/ ثباتي اقتصادی/ تورم افسار گسیخته/ ركود اقتصادی/ كاهش درآمدبي ز تخلفات اداری:مهمترين عوامل اقتصادی برو، برابر قانون

گرايي/ ضعف در ايمان به گرايي/ روحیه مصرفگرايي/ فردهای فرهنگي و اجتماعي در بروز تخلفات اداری: مادیبرخي از ريشه، ها در جامعهتوزيع ناعادالنه درآمد

 ت.آخر
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 راهکارها
زدايي ركزقابله با فساد/ تمپیشنهادهايي برای جلوگیری از بروز فساد اداری مالي: مقابله و برخورد جدی با مصاديق فساد اداری/ تصويب قوانین كارآمد و راهگشا در م

ابل در مق هادستگاهنظارت و كنترل/ افزايش پاسخگويي  آيندفرسازی های دولتي/ ايجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسي و بهینهاز اداره امور و كاهش تصدی

 نظام اداری.سازی نهادهای مدني و نهادهای نظارتي قانوني/ ايجاد اصالحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم، مردم

 گيرينتيجه

باشد. اين عوامل در چهار حوزه فرهنگي و ی دولتي ميهاسازمانمالي در  هدف اين تحقیق شناسايي و تعیین اهمیت عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداری

های هركدام از اين عوامل به تفکیك مشخص شده است. در اين پژوهش ابتدا مدلي مفهومي مجموعهشده و زير بندیتقسیمسیاسي و اقتصادی ، قانوني، اجتماعي

میان  ای فازی ارتباطتحلیل شبکه فرآيندارائه شده و سپس با استفاده از رويکرد تركیبي ديمتل فازی و  از عوامل فراسازماني مؤثر در بروز فساد اداری و مالي

های اين پژوهش با مهمترين تحقیقات مشابه از عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و مالي تعیین گرديده است و در ادامه به مقايسه نتايج يافتههريك  عوامل و اهمیت

رهنگي های فريشه، . عوامل اقتصادی در رتبه دوماندهاست. عوامل قانوني دارای بیشترين اهمیت نسبت به ساير عوامل بوده و در رتبه اول قرار گرفت پرداخته شده

 .اندهو اجتماعي در رتبه سوم و عوامل سیاسي در رتبه آخر جای گرفت
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236 
 جمعيتي ، اجتماعي، اقتصاديهاي مشخصه

 و ادراک از فساد جوانان تهراني

 منصور حقيقتيان

 زادهعلي سيف
 توصيفي علوم اجتماعي 1394

مطالعات 

 جوانان شناختيجامعه

 گيرينتيجه

 ،فساد و گستره آن دارد. رويه ديگر وجود هبيعني باورهايي كه جامعه نسبت ، ادراكي است كه نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، يك رويه آن، فساد دو رويه دارد

جمعیتي و ادراک از فساد ، اجتماعي، های اقتصادیباشد. هدف كلي اين پژوهش بررسي رابطه مشخصهبرای آن مييي هاشاخصسنجش و ارزيابي فساد و تعیین 

 دهندميهای تحقیق نشان نفر بوده است. يافته 2690ه و حجم نمونه اطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرفت آوریجمعشهروندان تهراني است. در اين پژوهش 

بیش از مردان است و زنان میزان  انادراک از فساد پاسخگويان زنبه اين معنا كه ، وجود دارد معناداریاز فساد رابطه آنها  بین جنسیت پاسخگويان و ادراک. 1 كه:

تحصیالت پاسخگويان  ای مستقیم بین ادراک از فساد و سطحرابطه. 2.اندهرا به فساد بیش از مردان ارزيابي كرد هافعالیتو  هابخش، نهادها، هاآلوده شدن سازمان

از فساد رابطه آنها  بین وضع تأهل پاسخگويان و ادراک. 3 .شودمينیز بیشتر آنها  با افزايش سطح تحصیالت افراد ادراک از فسادبه اين معنا كه ، وجود دارد

بین سن و پايگاه اقتصادی و اجتماعي پاسخگويان و . 4 باشد.ادراک از فساد پاسخگويان مجرد بیش از پاسخگويان متأهل ميبه اين معنا كه ، وجود دارد یمعنادار

 وجود ندارد. معناداریاز فساد رابطه آنها  ادراک
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237 
اي ارتقبه پيشگيري از جرم در قانون  قانونگذاررويکرد 

 ري و مقابله با فسادسالمت نظام ادا

 شهرام ابراهيمي

 حامد صفائي آتشگاه
 توصيفي حقوق 1394

پژوهشنامه حقوق 

 كيفري

 گيرينتيجه

اسد مف»مـالي كـه بـه  -اقتصادی جرائمابتدا قوه مجريه و سپس قوه مقننه را به فکر بازنگری اساسي سیاست جنايي در برابر ، دو واقعه مهم در ده سال اخیر

ن به الحاق ايرا، ديگر ازسویهای قضايي متعدد و افزايش چشمگیر مظاهر متنوع بزهکاری مالي و اقتصادی و پرونده، سوانداخت. از يك ،رت يافتندشه «اقتصادی

به  بود كه كل نظام نسبت سانبدين. استهدولتمالي در سطح  -برنامه جهاني مبارزه با مظاهر فساد اداریارتقای كنوانسیون مبارزه با فساد )مريدا( كه در مقـام 

، سواز يك، سالمت است كه مبنای آنارتقای وضع و تصويب قانون ، های جديدس شد. از مظاهر بازنگری سیاست جنايي موجود و تعريف اقداماحس جرائمگونه اين

در مجلس  1390 ماهنون بود كه در نهايت در آبـانديگر تنظیم اليحه قا ازسویو ( 1382وزيران وقت )مصـوب  هیئتسالمت اداری ارتقای برنامه  «10»بند 

سو قوانین كیفری ا كه از يكاما از آنج، پايان يافت 1393 ماهمجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مهلت آزمايشي آن در آبان تأيیدآزمايشي تصويب و به  صورتبه

اجرايـي تقنیني و حتي علمي دست به ارزيابي كارنامه  -سازمان يا نهاد قضايي، مدت یگاه در انقضاو هیچ شودميآزمايشي تصويب  صورتبهدر ايران از ديرباز 

 ،چه هدفي بوده است و اساساً چرا مدت آزمايشي سه سال تعیین كرده است دنبالبهقانونگذار با تصويب اين قانون  شودميزند و مشخص نچنین قوانیني نمي

ربط كـه در عمل موجب هدر های ذیهای متولي پیشگیری از فساد و ناهماهنگي بین نهادـه بـه پراكندگي و تعدد نهادبا توج، ديگر ازسویكارنامه موفقي ندارد. 

نهاد يا مرجعي برای سنجش میزان ، شودميی مختلف سیاست جنايي در اين خصوص هابخشو نیز خنثي شدن فعالیت  هاسازمانهای رفتن امکانات و ظرفیت

مصوب  «مبارزه با فساد براساسمرجع ملي و نهاد هماهنگي كنوانسـیون سازمان ملل متحد »نامه تصويب دو آيین. بیني نشده استآن پیش فساد و پیشگیری از

مدت در تاهاقدام فروتقنیني كو توانميرا  6/1/1393مصوب ، «مند و پايدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجريهپیشگیری و مقابله نظام»نامه و آيین 28/12/1392

ي نوعهباجرايي و قضايي پیشگیری از فساد و ، های تقنینيها و الزامات و ضرورتشناسايي خأل، نامهراستای رفع مشکل اول تعبیر كرد. محور اساسي هر دو آيین

در  ،نامه پیشگیریآيین، ت. در همین زمینههای اجرايي جهت برطرف كردن نقاط ضعف آن اسهای عدالت كیفری و نیز نهادارزيابي سرنوشت قانون در سطح نهاد

ی اجرايي هادستگاهتشکیل كارگروه ارتقای سالمت نظام اداری را با هدف پیشگیری و مقابله با فساد در هر يك از ، (1)ماده  «ب»كنار كمیته پیگیری در بند 

 . بیني كرده استپیش

سیس يك سازمان شـفافیت داخلي مستقل از دولت برای ارزيابي فساد در ايران سخن بـه میان از تأ توانمي، در ارتباط با سنجش میزان فساد و اعالم آن

و به ترويج اقدامات كند میزان آن را اعالم ، از بخش دولتي و خصوصي رصدكه فساد را اعم  دتوانمي نهادمردمی هاسازمانآورد. سازمان شفافیت ملي در قالب 

قانون اصالح  (11)ماده  «الف»سالمت و نیـز بنـد ارتقای قانون ( 10)در ماده  ازجملهسعي كرده است ، اگرچه قانونگذار ايران، . در اين زمینهبپردازدساز شفاف
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كت های غیردولتي در پیشگیری و مبارزه با فساد استفاده و زمینه مشاراز توان تشکل ،1393 ماهموادی از قانون تشکیل سازمان بازرسي كل كشور مصوب آبـان

در عمل مانع از انجام تحقیقات مستقل و نیز انتشار ، سالمتارتقای های مورد اشاره در قانون اما ضرورت رعايت مصالح و محدوديت، را مهیا سازد هاسازماناين 

های شورنظرسنجي مؤسسات معتبر در ك راساسبانه آن یالسي انجام و گزارش المللبیني توسط سازمان شفافیت المللبین. امری كه در سطح شودميآزادانه نتايج آن 

جهت حفظ ، سالمت های برخوردار از باالترين سطحسو مشوقي است برای كشور. انتشار گزارش از يكشودميدر سوم ماه دسامبر منتشر ، 1993از سال ، مختلف

ان نشمالي در صدر قرار دارند. خاطر -يي كه از نظر رتبه فساد اداریو زنگ خطری خواهد بود برای ثبات و امنیت پايدار كشورها و تقويت وضعیت و رتبه موجود

 میالدی 2005ويـژه از سال به، های حاكمیت قانونتضعیف تدريجي پايه دلیلبه ازجمله، سالمت اداری پس از طي يك دوره تنزل درخصوصرتبه ايران  شودمي

بهبود يافت و از میان يکصد و ، 1393برابر با دوازدهم آذرماه  2014زارش اعالمي سوم دسامبر سال برای اولین بار در گ (كشور در آن سال159از  88با رتبه )

 .قرار گرفت 136در رده ، هفتادوپنج كشور
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اثر نااطميناني اقتصادي ناشي از تورم و فساد بر 

 درحالشورهاي ( در كFDIي مستقيم خارجي )گذارسرمايه

 (NICتوسعه: مطالعه موردي كشورهاي تازه صنعتي شده )

 منيژه بذرپاچ

 تقي ترابي
 اقتصاد كاربردي كاربردي اقتصاد 1394

 گيرينتيجه

 فهد با مطالعه. اين شودميگذاری رمايهس بازده نرخ كاهش نتیجه در و هاافزايش هزينه باعث كشور يك اقتصاد اداری در فساد آن كناردر نااطمیناني و وجود

 تورم ی نااطمیناني نرخهاداده است. گرفته انجام توسعه حالهای دركشور خارجي در گذاری مستقیمسرمايه جذب بر فساد و تورم ناشي ازنااطمیناني  ارزيابي اثر

گذاری سرمايهبر  فسادنااطمیناني و  اين تأثیر( GMM) يافتههای تعمیمالگوی گشتاوراز استفاده  با سپسو آمده  دستبه GARCH روش از استفاده با ابتدا

ر بي منف و معنادار اثر فساد متغیر كه دهندمي نشان نتايج است. گرفتهارزيابي قرار  مورد كشور منتخب 12در  2012 - 2002ی هاسالخارجي برای  مستقیم

 د.دار آنبر  يمثبت و معنادار اثر نااطمیناني تورم كهيدرحال داردخارجي گذاری مستقیم سرمايه
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239 
پيشگيري اجتماعي از فساد مالي و اداري در پرتو 

 هاي اسالميآموزه

رجب گلدوست 

 جويباري

 عارف خليلي پاجي

 توصيفي فقه و اصول 1394
مطالعات فقه اسالمي و 

 اني حقوقمب

 راهکارها
یه از منکر/ توص های اخالقي: توصیه به رعايت تقوای الهي/ توصیه به ايثار و احسان/ توصیه به معروف و نهيآموزه براساساصول حاكم بر منشور اخالقي و اداری 

 مداری و حفظ منزلت/ توصیه به عدل و انصاف.به كرامت

 

 گيرينتيجه

و سازی فرهنگ برمبنایتوجه به پیشگیری از فساد  1390مت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال التوجه در قانون ارتقای سکي از رويکردهای اصلي مورد ي

ق است. الاحیای اخ، يکي از راهکارهای كارآمد در ايجاد فضای سالم سازماني جهت انجام صحیح وظايف. مي استالمت نظام اداری مطابق منابع اسالارتقای س

، رددگميثمرات پرشماری كه نصیب ما  برعالوههای كاری های ديني در حوزهمي دانست و بدين وسیله با احیای آموزهالق اسالتوان اخق را ميالين نمونه اخبهتر

ر مستم تأكیدقي و الی ارزشي و اخهای ديني وجود معیارهامطابق آموزه. عاملي جهت كاهش و پیشگیری از مفاسد اداری و مالي بهره جست عنوانبهتوان از آن مي

های های اجتماعي و ضرورت آموزشهای حوزه سازماني دارد. از منظر ديگر موضوع آسیبنقش بسیار زيادی در جلوگیری از كجروی ربطذیاشخاص  ازسویآنها  بر

 تواندميهای ديني تدوين منشوری جامع با استفاده از آموزه. ازدسمي در قالب كدهای رفتاری رهنمون ميالما را به سمت آموزش تعالیم انساني و اس، پیشگیرانه

جانبه با استفاده از مؤثرترين و به روزترين ابزار است. تدوين يك نظام آموزشي دهي صحیح و همهآموزش، گام نخست در اين مسیر. باشد مؤثردر اين زمینه بسیار 

. زماني كه شودميسبب ايجاد نوعي خواست عمومي در قالب عنوان فرهنگ ، ه است. استمرار در آموزشمنسجم و كارآمد نويددهنده رسیدن به اهداف تعیین شد

. فرهنگي كه خاستگاه آن عزم كندميخاص آن چیز را ايجاد  فرهنگ بلندمدت كنیم اين امر درمي تأكیدما با ابزارهای آموزشي بر صحیح يا غلط بودن چیزی 

مداوم و مستمر مانع از فراموشي و  صورتبهنیز تبلیغ مداوم آن فرهنگ است. تبلیغ و در معرض ديد قرار دادن آن فرهنگ  دفرآينعمومي است. قدم آخر اين 

 د دريك عامل كارآم عنوانبههای ديني قي متأثر از آموزهالموجب تثبیت نهادهای اخ، ذكر شده فرآيندتوان چنین نتیجه گرفت كه مي. شودميناديده گرفتن آن 

 سازد.گیری يك فضای سالم سازماني را فراهم ميديد آمدن و حفظ و نگهداری روابط انساني خواهد شد كه اين امر نیز موجبات شکلپ
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 توصيفي علوم اجتماعي 1394 حسين پژوهندهمحمد موانع تحقق اقتصاد مقاومتي 240
ي اجتماعي هاپژوهش

 اسالمي

 گيرينتيجه

فساد در ابعاد مختلف است. آنها  اما موانعي بر سر راه است كه از اهم، اقتصاد مقاومتي است، حاضر درحالا راه رهايي از مخمصه تحريم دانیم تنهبا وجود آنکه مي

نظر  هايي از. راهبرد نكنندميهنری و معرفتي مانند اختاپوسي از هر طرف اقتصاد مقاومتي را تهديد ، علمي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، اداری، مفاسد اقتصادی

چنان كه بدون آن راه نیل به هدف مسدود ، با فساد در هر شکل آن است، هانگری خواص و نورچشميامان و بدون مالحظه و جانببي مبارزه، نگارنده اين تحقیق

 «.از اشکال ذكر شده فساد را مورد بررسي و تشريح قرار داده استهريك  است كه اين تحقیق شايان ذكر» باشد.مي
 مینتأحس امنیت يا نیاز به  ازجمله، كندميها و غرايز ديگر را كنترل نهاد، های اصلي است كه شماری از حواسغريزه ازجملهبه بقا يا غريزه ماندگاری  میل

. با كندميای عمل سطح گسترده های روحي و مادی كه خود درتأمینچون  كندميحمايت هايي مجموعهنیز از زير تأمینزير پوشش آن قرار دارد. حس نیاز به 

ی جلوگیری از فساد اداری كه در هاراهزمینه بسیاری از مفاسد اجتماعي و سازماني باشد. به همین دلیل يکي از  دتوانمييابیم كه فقر مادی اين رويکرد در مي

 معیشت كارگزاران و كاركنان حکومت است. تأمین، شده تأكیدمنابع ديني فراوان بر آن 
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 مالي در پرتو  -پيشگيري از فساد اداري

مند و پايدار با پيشگيري و مقابله نظام نامهآيين»

 «1392مفاسد اقتصادي در قوه مجريه 

 راهبرد توصيفي علوم سياسي 1394 حسن نيازپورامير

 گيرينتيجه

میالدی از رهگذر تصويب و پیوستن به پیمان مبارزه با فساد به عزم جهاني برای مهار اين پديده  2003صوصاً از سال ي و ملي خالمللبینان جنايي سیاستگذار

و در همین چارچوب  خود گرفته است. در پهنه سیاست جنايي ايران نیز شناسايي تدابیر ناظر به كنترل فساد با پیوستن به پیمان مذكور شتاب بیشتری بهاندهرسید

و كیفرگذاری در اين عرصه است. تا اينکه در انگاری اند و شامل جرمجنبه كیفری/ واكنشي داشته عمدتاًها یسیاستگذاراما اين ، اندهات متعددی تصويب شدمقرر

 ،وجه شده است. بر همین اساسسالمت نظام اداری و مقابله با فساد به روی ديگر سیاست جنايي يعني پیشگیری از جرم هم تارتقای از رهگذر قانون  1390سال 

مند و نظام پیشگیری و مقابله نامهآيینپیشگیری از فساد و ترسیم يك سامانه كنشي مهاركننده در منظومه سیاست جنايي ايران به رسمیت شناخته شده است. 

 بینيپیش با وجود نامهآيینرسد در اين مي نظربهه است. عملیاتي كردن همین بُعد سیاست جنايي به تصويب رسید -پايدار با مفاسد اقتصادی نیر برای اجرايي

ك نظام نشدن ايجاد ي بینيپیش، هایسیاستگذارهای متعددی هم وجود دارد. فراگیر نبودن اعضای كمیته پیگیری برای كاستي، تدابیر ماهوی و شکلي مناسب
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و از همه مهمتر نبود متخصصان در عرصه پیشگیری از جرم و توجه  زمانمندم ارزيابي ساشناسايي نشدن نظا، هاگروهاز كارهريك  آمار جنايي منسجم در قلمرو

 روند. مي شماربههای بنیادی اين گستره نداشتن به نقش و ظرفیت نهادهای جامعوی در اين پهنه از چالش
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فازي و  شصادي در ايران به روتبرآورد شاخص فساد اق

يرزميني با استفاده از بررسي رابطه آن با اقتصاد ز

 آزمون عليت هشيائو

 اقتصاد مقداري كاربردي اقتصاد 1394 مسعود خداپناه

 گيرينتيجه

. در اين مطالعه برای برآورد شاخص فساد استاز طريق رويکرد منطق فازی  1391-1357هدف اين مطالعه برآورد شاخص فساد اقتصادی در ايران طي دوره زماني 

ادی كه شاخص فساد اقتصاند ه. نتايج اين مطالعه نشان داده استضريب جیني و شاخص دستمزد واقعي استفاده شد، از سه متغیر ورودی حجم دولتاقتصادی در ايران 

دار خود در سال پیدا كرده است. شاخص فساد اقتصادی در ايران در بیشترين مق فزآيندهی اخیر روندی هاسالطي ، هاسالنوسان زياد در برخي  رغمعليدر ايران 

به بعد دوباره روند 1359های جنگ از سال واسطه نابسامانيی جنگ بههاسالاما طي ، خود گرفته استشروع شده و طي دوره بعد از انقالب روندی نزولي به 1357

ص فساد اقتصادی در ايران از اين سال به بعد تا رسد. روند شاخبه كمترين مقدار خود مي 1371. شاخص فساد اقتصادی در ايران طي سال گیردميخود صعودی به

. دلیل اصلي افزايش گیردميخود ی ديگر بههاسالتر نسبت به به بعد روندی صعودی 1384اما از سال  كندميحول میانگین شاخص فساد طي دوره نوسان 1380سال 

. همچنین نتايج آزمون علیت هشیائو گرددميباز  هاسالی مصرفي دولت طي اين هاههزينبه كاهش دستمزد واقعي و  هاسالايران طي اين  شاخص فساد اقتصادی در

اين دو  برای مقابله و كنترل. اقتصاد زيرزمیني در ايران طي دوره مورد بررسي وجود داشته است و طرفه بین شاخص فساد اقتصادینیز نشان داد كه يك رابطه علي دو

 توانديمهای قانوني نند اولويت دادن به ارتقای سطح كارآمدی دولت )حکومت( در قیاس با ايجاد تغییرات در میزان محدوديتی روشني ماهاسیاست، بخش در اقتصاد

ي اجتماع، های اقتصادیهای تجاری و قانوني )ضمن فراهم كردن زمینههای سیاستي به سمت آزادسازی تجاری و يا كاهش محدوديتگیریمفید باشد. همچنین جهت

 .ثر واقع شودؤضمن كمك به كاهش حجم اقتصاد زيرزمیني در كنترل فساد نیز م تواندميرهنگي الزم( و ف
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243 
اخالقي و فساد مالي با توجه به اعتماد بي بينيپيش

 اجتماعي در حرفه حسابرسي

 طاهره خسروآبادي

 مهدبهمن بني
 توصيفي اخالق 1394

خالق در علوم و ا

 فناوري

 گيرينتيجه

نفر از حسابرسان شاغل  320اين تحقیق رابطه میان اعتماد اجتماعي و تمايل حسابرسان به دريافت رشوه را مورد مطالعه قرار داده است. نمونه اين تحقیق شامل 

طح ای مستقیم میان سرابطه دهدمياست. نتايج تحقیق نشان  م گرفتهای انجابه طريق پرسشنامهآنها  اطالعات از آوریجمعدر بخش دولتي و خصوصي بوده كه 

اه تمايل آنگ، تری قرار داشته باشدپايین اعتماد اجتماعي و تمايل به دريافت رشوه میان حسابرسان وجود دارد. به بیان ديگر هرچه اعتماد اجتماعي در سطح پايین

و مستقیم با فساد مالي دارد و حسابرسان شاغل در بخش  معنادار ایاشتغال حسابرس در بخش خصوصي رابطه. همچنین يابدمياشخاص به فساد مالي نیز افزايش 

أيید گیرند. نتايج تزيرمیزی و... قرار مي، اخالقي نظیر دريافت رشوهغیر رفتارهای رسان شاغل در بخش دولتي بیشتر در معرض انجامحساب بهخصوصي نسبت 

 اعتماد اجتماعي است. ازجملهی اجتماعي هاارزشر حرفه حسابرسي مستلزم بهبود كه توسعه اخالق د كندمي
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 رابطه فناوري اطالعات با فساد اداري: 

 يک اصل اخالقي عنوانبهنقش وجدان كاري 

 نژادمصطفي هادوي

 زهرا جاويد
 توصيفي اخالق 1394

اخالق در علوم و 

 اوريفن

 گيرينتيجه

ی هاسازماننفر از كاركنان  357ضمن تبیین نقش وجدان كاری است. نمونه اين تحقیق شامل ، هدف اين مطالعه بررسي رابطه فناوری اطالعات با فساد اداری

ي كه به رابطه وجدان كاری با فساد اداری مادام دهندميها نشان شده است. يافته گیریبهرهاطالعات  آوریجمعدولتي رفسنجان است و از پرسشنامه برای 

به  نظر، كندميفناوری اطالعات با فساد اداری را تعديل ن هفناوری اطالعات رابطه منفي معناداری با فساد اداری دارد. اما اگرچه وجدان كاری رابط، توجه نشود

 تری برایه قویكنندوجدان كاری تبیین، روازاينبازد. در فساد اداری رنگ مينقش كاهنده فناوری اطالعات ، رابطه منفي و قوی وجدان كاری با فساد اداری

از گسترش و تجهیز فناوری اطالعات به تقويت ، و شايسته است دامنه بحث در مديريت فساد اداری شودميفساد اداری در مقايسه با فناوری اطالعات محسوب 

 وجدان كاری كشیده شود.
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245 

 ساختار فساد در نظام اداري كشور: 

ي هاسازمانفساد اداري در  گيريشکلبررسي ساختار 

 ، ي با هدف انتظاميهاسازمانهنجاري و ، مادي

 با استفاده از روش آنتروپي شانون

 حامد رحماني

 خانيمرتضي موسي

 غالمرضا معمارزاده طهران

 فرداهلل دانشكرم

 توصيفي يتمدير 1394
مديريت منابع در 

 نيروي انتظامي

 راهکارها

 زسویااصل شفافیت و پاسخگويي ، گذاری آن در سطح جامعهتأثیرگستره زياد  دلیلبه، كه سعي ما جلوگیری از فساد كالن در سازمان انتظامي است هنگامي

 كه سعي ما جلوگیری از فساد كالن در سازماندر صورتي./ ز مجدد آن جلوگیری شودتر از برومسئوالن رعايت شود و سعي شود با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه

ی كه جلوگیری از فساد كالن در سازمان هنجاردر صورتي./ های كنترل و بازرسي برای پايش مديران در سطوح عالي در نظر گرفته شودبايد سیستم، اقتصادی است

، رای كاركنانهايي كنترلي ببرای كاركنان و مديران در نظر گرفته شود و نیز سعي شود با ايجاد سامانه، شي غیرماليهای انگیزبايد سعي شود سیستم، مدنظر ماست

م جبران سیست، شودميپیشنهاد ، كه سعي در جلوگیری از فساد خُرد در سازمان انتظامي و اقتصادی است هنگامي./ از باندبازی و خويشاوندساالری جلوگیری شود

كه هدف ما جلوگیری از فساد خُـرد در سازمان هنجاری است نیز پیشنهاد در صورتي./ برای كاركنان و مديران در نظر گرفته شود، پاداش مالي خصوصبه خدمات و

 . ساالر و در كنار آن تمهیدات برای كنترل و بازرسي كاركنان و مديران اقدام شودسازی يك سیستم شايستهنسبت به پیاده شودمي

 گيريتيجهن

انواع فسادهای شناسايي شده در انواع . 2 چه نوع فساد اداری در نظام اداری كشور وجود دارد؟. 1 زير است: پرسشاين پژوهش در پي پاسخ به دو ، كلي طوربه

 برمبتني، دولتي شركای خصوصي و بربتنيمساختار متفاوت فساد شناسايي شده كه عبارتند از:  9 در اين مطالعه»دارای چه ضرايب اهمیتي هستند؟ ، هاسازمان
 9 . پس از شناسايي ايناسمقی برمبتني پیامد و برمبتني، برانگیختن برمبتني، اندازه برمبتني، سطوح سازماني برمبتني، فرد برمبتني، قانون برمبتني، ريزیبرنامه

. در اين «مادی و هنجاری و در دو سطح فساد خرد و كالن محاسبه شده است، نتظاميها برای سه نوع سازمان ااز اين ساختارهريك  ضرايب اهمیت، ساختار

 سازمان با عنوانبهدادگستری استان قزوين ) اداره، هدف هنجاری( سازمان با عنوانبهپرورش استان قزوين ) شامل سازمان آموزش وجامعه آماری طبقات ، تحقیق

 انجام پرسشنامهاطالعات از طريق  آوریجمعو  ههدف اقتصادی( درنظر گرفته شد سازمان با عنوانبهاستان قزوين ) تجارت معدن و، اداره صنعت هدف انتظامي( و

دولتي  یهادستگاههای فساد اداری در شناسايي مؤلفه منظوربهدر مرحله اول پرسشنامه ، در اين تحقیق پرسشنامه برای دو مرحله تهیه شده است» .گرفته است
ها تهیه هشناسايي ضرايب مؤلف منظوربهبوده است و در مرحله دوم پرسشنامه  قوه قضائیهرتبه عالي وايي الگو تهیه شده و نمونه شامل پنج نفر از مقاماتو بررسي ر

های يافتهه است. اده شدروش آنتروپي شانون استف از، هامؤلفه از يك بررسي ضريب اهمیت هر همچنین جهت «.مدير منتخب بوده است 30شده و نمونه شامل 

گستره كالن فساد و وجود افراد سیاسي و ، گذارترين مؤلفه در ساختار فسادتأثیر، زماني كه سازمان انتظامي و فساد از نوع كالن استشرح زير است: بهپژوهش 
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يعني  .در انجام فساد است هاسازمانقانون و اندازه بزرگ ي در ساختار فساد موجود است. كمترين امتیاز اختصاص داده شده به ساختن المللبینسرشناس در سطح 

و نیز لزومي ندارد كه ساختار فساد دربردارنده اجزای زياد برای ارتکاب فساد باشد  شودميبلکه مشکل در اجرای قانون ايجاد ، قانون مشکلي ندارد، در اين سطح هم

ترين گـذارتأثیر، كه سازمان مادی و فساد از نوع كالن باشددر صورتي .كوچك باشد، شودميال فاسد مكه در آن مرتکب اع ایشبکهو ممکن است اندازه سازمان و 

نقش  مديران، های كالنكه در بیشتر فساد ه استمشخص شد، هامصاحبه با خبره براساسنقش مدير در ارتکاب فساد معرفي شده است. ، مؤلفه در ساختار فساد

ذارترين گتأثیر، كه سازمان هنجاری و فساد از نوع كالن باشددر صورتي. ی مادی نیز كمترين امتیاز ارائه شده به ساختن قانون استهانسازما. در اندهاساسي داشـت

 اسسبرابیشتر ، هاسازمانكالن در اين  كه فساد ه استمشخص شد، ها در اين خصوصگرفته با خبره صورتبهمؤلفه در ساختار فساد سرگرمي است. در مصاح

ها نیز وجود خبره ازسویمترين امتیاز اختصاص داده شده . كنفع و گروه دوستان صورت گرفته استی ذیهاگروهتفنني و وابستگي به  صورتبهخويشاوندساالری و 

ا به امتیاز بااليي ر، فاسد عملبهارتکاب هايي برای وجود تشکیالت و شبکه، دو سازمان فوق برخالف، هاسازمانفاسد بود. در اين نوع  عملبهساختاری در ارتکاب 

های مالي و فیزيولوژيکي است كه منجر نیاز، گذارترين مؤلفه در ساختار فسادتأثیر، زماني كه سازمان انتظامي و فساد از نوع خُرد استه است. خود اختصاص نداد

زماني كه سازمان مادی و ه است. در ارتکاب اين نوع فساد بود، رتبه اداری و سیاسيينقش افراد عال وجودبهكمترين امتیاز هم ، ها. از ديد خبرهشودميبه فساد 

مديران ، ودندمديران ب، سطح كالن كه منبع فساد برخالفهای مالي و فیزيولوژيکي است. در اينجا نیاز، گذارترين مؤلفه در ساختار فسادتأثیر، فساد از نوع خُرد است

ه در گذارترين مؤلفتأثیر، هنجاری و فساد از نوع خُرد است، زماني كه سازمان. پذيردروزمره و در خط مقدم صورت مي صورتبهاد نقش بسیار كمرنگي داشته و فس

 .برای ارتکاب فساد است، وجود نقش مديران در اعمال فاسد و كمترين امتیاز هم مربوط به ساخت قانون، ساختار فساد

شد و يافته مطرح ميبايد جدای از فساد سازمانآنها،  يکي از مباحث بسیار مهمي كه از نظر، مصاحبه شده استآنها  بااز ديد كارشناساني كه در اين تحقیق 

شبکه  با ايجاد يك، های كالن صورت گرفته در دستگاه دولتي ايرانتمامي فسادآنها،  های كالن است. از ديدوجود شبکه فساد در فساد، گرفتمورد بررسي قرار مي

 .زندبسته به ارتکاب فساد دست توانميتر فرد فاسد راحت، راه بوده است كه در آنهم

مديران نیز در ارتکاب ، زماني كه سازمان با فساد كالن درگیر است، دهندگاندرک كرد كه از ديد پاسخ توانميآمده  دستبههای خروجي يافتههمچنین از 

نیست و عواملي همچون خويشاوندساالری و آنها  نیاز فیزيولوژيکي خاطربهدر اغلب اوقات ، افراد فاسد در سطح كالنارتکاب جرم آنها،  فساد نقش دارند و از ديد

 كارفرما غیر كارگزار و حامي پیرو در فساد است. در مقابل، جويينفع يا تفريح نیز نقش مهمي دارد كه اين متناسب با رويکرد رانتی ذیهاگروه، وابستگي به احزاب

اين عقیده را داشتند كه افراد فاسد در فساد آنها  دارای كمترين نقش است و، فاسد در سطح كالن عملبهمؤلفه ساختن قانون برای ارتکاب ، دهندگانز ديد پاسخا

ابل ستورالعملي را تدوين كنند و نکته قنامه و يا دینيآ، قانون، طور نیست كه برای انجام عمل فاسد خودو اين شوندميكالن بیشتر در اجرای قانون مرتکب فساد 

 ،افزايش فساد در سطح كالن در كشور دلیلبه، دهندگانرتبه پايین پیامد فساد كالن برای بخش اعظمي از جامعه است. از ديد پاسخ، توجه ديگری كه وجود دارد
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مردم و جامعه عادی شده و حساسیت زيادی بر روی آن وجود ندارد كه اين گونه فساد ديگر نزد اينآنها  و اينکه از ديد شودميديگر توجه عموم به آن جلب ن

یاز مبحث مالي و ن، متناسب با رويکرد اخالقي در ارتکاب به فساد است. در مورد فساد خُرد نیز نکته قابل توجه اين است كه مهمترين عامل ارتکاب فساد خُرد

. اين عقیده دهديمكفاف زندگي را نآنها  و حقوق دريافتي كنندميچون حقوق پايیني دريافت ، شوندمياد بیشتر به اين دلیل مرتکب فسآنها  .فیزيولوژيکي است

و  ند آن را ببینندتوانميو مردم روزانه  شودميديده  هاسازمانگونه فساد در بسیاری از برگرفته از رويکرد محرومیت نسبي در فساد است. اين، دهندگانپاسخ

 تصوربهريزی و ها اغلب بدون برنامهگونه فساداين، دهندگانديگر از ديد پاسخ ازسویبرگرفته است. بخش اعظمي از جامعه را در، پیامد آن گفت كه توانمي

 .شوندميروزمره است و افراد در اجرای قانون مرتکب فساد 
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 فقه و حقوق اسالمي توصيفي حقوق 1395 مجتبي جعفري ي اقتصاديهاانگاري در حقوق فعاليتجرم 246

 گيرينتيجه

زنند. قانونگذار هر كشور در قلمرو ی اساسي يك جامعه آسیب ميهاارزشهای حقوق كیفری برای برخورد با رفتارهايي است كه به يکي از تکنیكانگاری جرم

حمايت از يك ارزش نبايد  اول اينکه ارزش مورد حمايت قانونگذار از چه درجه اهمیتي برخوردار است؟ و دوم بايد دو مسئله را مورد توجه قرار دهد:انگاری جرم

پردازی در دنیای كنوني های جديد نظريهی اقتصادی كه يکي از عرصههافعالیتگردد. در قلمرو حقوق مهمتر  یهاارزشای باشد كه باعث آسیب ديدن گونهبه

روری ضغیر هایانگاریجرمی نیازمند آن است كه قوانین دست و پاگیر و گذارسرمايهحمايت از ، سواز يك، ستا گذار همزمان با دو دغدغه روبروباشد نیز قانونمي

مايت از همین ح، ديگر ازسویی گردند. گذارسرمايهان با میل و رغبت بیشتری وارد میدان گذارسرمايهبه كلي از نظام حقوقي برچیده شود تا در پرتو آن 

ری به قید ضمانت اجرای كیف، شدهانگاری ی اقتصادی جرمهافعالیتان مستلزم آن است كه برخي از رفتارهای زيان زننده و مغاير رقابت سالم در عرصه گذارسرمايه

قانونگذار ايران به برجسته نمودن مهمترين  شودميی اقتصادی پیشنهاد هافعالیتممنوع گردند. بديهي است توازن بین اين دو آرمان امر خطیری است. در قلمرو 

قضات را به مقررات عمومي ارجاع دهد. در اين ، ساير جرائم درخصوص، ی اقتصادی بسیار زياد است پرداختههافعالیتبه آنها  هایرفتارهای مجرمانه كه آسیب

افراد بیم گرفتار شدن در يك نظام ، ی هم همچنان حفظ شدهگذارسرمايهي فضای وعنبهان گذارسرمايهامیدوار بود كه ضمن پاسداری از حريم  توانمي، صورت

، ومياز امکانات عم استفادهسوء، اختالس، تعقیب و مجازات مرتکبان جرائمي مثل ارتشا دتوانميقانونگذار ايران ، رحمانه را نداشته باشند. برای مثالحقوقي بي

ساير جرائم از مقررات عمومي  درخصوص، كردهی اقتصادی رخ داده باشند( تشديد هافعالیترا )هرگاه اين جرائم در حوزه  محل و...بي صدور چك، خیانت در امانت

 ی اقتصادی آثار مثبتي به همراه خواهد داشت.هافعالیتزدايي از حقوق و هم جرمانگاری صورت هم جرماستفاده كند. در اين
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247 
ساد ي مبارزه با فالمللبينبررسي تطبيقي كنوانسيون 

 سالمت نظام اداري و مقابله با فسادارتقاي مالي و قانون 

 نژادمحمدرضا نظري

 فرخشايار اسفندياري
 توصيفي حقوق 1395

 پژوهشنامه 

 حقوق كيفري

 گيرينتيجه

وانسیون مالحظه كرد كه اكثر موضوعاتي كه در كن توانمياد مالي و قانون ارتقای سالمت نظام اداری ي مبارزه با فسالمللبین با بررسي تطبیقي بین كنوانسیون

لوگیری ج، مشاركت جامعه، گزارش به مردم، نظارت بر خريدهای دولتي، پیشگیری است و موضوعاتي چون تدوين منشور اخالقي برمبتنيمريدا بیان شده است 

به اين نتیجه رسید كه قانون  توانمياشاره شده است. با وجود اين موضوعات مشابه آنها  ه مواردی است كه در هر دو سند بهاز فساد در بخش خصوصي و... هم

مر پذيری را از يك طرف بايد در اين اتأثیرآن تدوين و به تصويب رسیده است و علت اين  تأثیركنوانسیون مريدا و تحت  براساسارتقای سالمت نظام اداری 

ي المللبینمندی از تسهیالت و كسب وجهه و كرد كه ايران عضو اين كنوانسیون است و اجرای مفاد آن برای اعضا الزامي است و از طرف ديگر برای بهرهجستج

هزينه  ه از رويکرد پیشگیرانه و بانیاز كشور ما به قوانین اينچنیني است كه با استفاد، اين برعالوهبايد موضوعات مورد توجه در آن را در قوانین خود وارد كند. 

دادگاه  به تشکیل توانميمثال  طوربهاز كنوانسیون پا فراتر گذاشته است. ، ای موارد قانون ارتقای سالمت نظام اداریكمتری به مبارزه با فساد برود. در پاره

رسد. به همین مي نظربهحقوق دفاعي متهم  برخالفدادگاه قطعي است كه  اين ماده حکم صادره از موجببهاين قانون اشاره كرد.  (6)ماده  موجببهاختصاصي 

صحبت شده است.  (36)و ( 5) موادها و مراجع تخصصي در نهاد تأسیسآن از  جایبهچنین دادگاهي نشده است و  تأسیسدر كنوانسیون صحبتي از  دلیل

د به میزان اختیاراتي اشاره كر توانميمثال  عنوانبهتوانسته است پا به پای آن حركت كند. اين قانون از كنوانسیون عقب مانده و ن، مواردیدر ، ديگر ازسوی

تر است. مرنگدر كشورهای ديگر كآنها  ها در مبارزه با فساد به نسبت نقشNGOشك كه نقش بي دولتي داده شده است.غیر كه در قوانین داخلي به نهادهای

اعث كاهش كه اين امر ب كنند ی دولتي و خصوصي بازیهابخشکردهای عمل بهستند نقش يك ناظر را نسبت توانمي، اشتندي كه اگر اختیارات بیشتری ددرحال

قانون آيین دادرسي  (66)تشکیل و تقويت نهادهای مدني آزاد با اختیار طرح دعوا در جامعه باشیم. البته در ماده  دنبالبهشد. بر همین اساس بايد مؤثر فساد مي

در زمینه اعالم جرم ارتکابي و شركت در تمام مراحل دادرسي اشاره شده است. متأسفانه آنها  و اختیارات نهادمردمی هاسازمانبه  4/12/1392یفری مصوب ك

بايد ، (66)ماده  «3»بصره ی مذكور طبق تهاسازمان، اين برعالوهاز چنین اختیاری برخوردار نیستند.  نهادمردمی هاسازمانهمه ، طبق ماده قانوني مذكور

 رسد. حال اين سؤال مطرح است كه با تدوين قانونمي قوه قضائیه رئیستوسط وزير دادگستری و وزير كشور تهیه و به تصويب آنها  دارای مجوز باشند و اسامي

ا فساد رسد كه مقابله بمي نظربهكاهش فساد اداری داشت؟ شدن و يا حداقل  كنريشهامیدی به  توانميآيا ، كنوانسیون مريدا تأثیرارتقای سالمت اداری تحت 

افشای مفاسد اداری ضروری است.  منظوربهای های رسانهتقويت نهادهای مدني و آزادی، اما بیش از تدوين قانون ،اداری اگرچه به وضع قانون نیازمند است

ه است كه زمینهايي شرطديگر پیش ازجمله، ه در كشور ما بسیار گسترده استرسد كه كوچك شدن دولت و كاهش نظام بوروكراسي كمي نظربههمچنین 

 .دهدميفساد اداری و مالي را تا حد زيادی كاهش 
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ي ورزشي: عوامل مؤثر بر هاسازمانفساد اداري در 

 ي كنترل آن هاراهگسترش و ، پيدايش

 )مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان كردستان(

 آرارزمطه 

 مظفر يکتايار
 توصيفي بدنيتربيت 1395

 و بدنيتربيتمطالعات 

 علوم ورزشي

 پيامدها

داری در ورزش را افزايش دهد./ رواج فساد در سلطه سرمايه دتوانميپیامدهای ناخوشايند زير را به همراه دارد: فساد ، ی ورزشيهاسازمانفساد در عرصه ورزش و 

ا در ر ساالریشايسته، نقض گردد./ فساد، فلسفه ورزش كه همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پیروزی و موفقیت است شودميباعث ی ورزشي هاسازمانورزش و 

های و رشته هاسازمانشهرت و آوازه ، كاهد./ فسادی ورزشي ميهاسازمانكار و كاركنان برد كه اين امر به نوبه خود از انگیزه ورزشکاران تازهورزش از بین مي

 برای ورزش بسیار گران تمام شود. دتوانميكه اين امر  كندميدار هورزشي و افراد درگیر در ورزش را خدش

 گيرينتيجه

در  نمونه آماری ی ورزشي است. جامعه آماری كه برابر باهاسازمانگسترش و مهار فساد اداری در ، عوامل مؤثر بر بروز بندیاولويتشناسايي و  دنبالبهاين مطالعه 

اطالعات از طريق  آوریجمعهای استان كردستان است و روش نفر از كاركنان و كارشناسان ادارات ورزش و جوانان شهرستان 104باشد شامل اين تحقیق مي

ی هاويژگي، ی سازمانيهاويژگي ،ی فرهنگي و اجتماعيهاويژگي، پرسشنامه بوده است. چنین فرض شده است كه پنج عامل اصلي وضعیت اقتصادی كاركنان

امل مذكور یه عوفردی كاركنان و كمیت و كیفیت قوانین و مقررات در بروز و گسترش فساد اداری نقش قابل توجهي دارند. نتايج تحقیق حاكي از آن است كه كل

وامل اقتصادی بايد گفت كه وضعیت اقتصادی كاركنان ادارات دارند. در مورد نقش ع تأثیری ورزشي معنادار بوده و بر پیدايش فساد اداری هاسازماندر بخش 

مواردی از قبیل درجه ، گفت كه از نظر پاسخگويان توانميی فرهنگي هاويژگينقش  درخصوصورزش و امور جوانان بايد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

های فساد ند زمینهتوانميبالقوه  صورتبهاز عواملي هستند كه ، در فرهنگ جامعه گريزینقانوپايبندی كاركنان به رعايت موازين شرعي و  عدم، ساالریخويشاوند

م پاداش نظا، های كنترل مناسب در سازمانمکانیسمی سازماني نیز بايد گفت كه نبود مواردی از قبیل هاويژگينقش  درخصوصرا در بین كاركنان فراهم آورند. 

ی ورزشي را در معرض خطر فساد اداری قرار دهند. هاسازمانند توانميهستند كه يي هاويژگياز ، رسميغیر یهاشبکهان و وجود امنیت شغلي برای كاركن، كارآمد

ك و اتیاينکه باعث رابطه بوروكر برعالوه رجوعاربابپیچیده و ناآشنا برای ، گفت وجود قوانین مبهم توانمينقش كمیت و كیفیت قوانین و مقررات نیز  درخصوص

افزايش بروز فساد اداری در سازمان را ، كه اين شرايط شودميبه افزايش ارتباط اين دو گروه منجر ، شودمي رجوعاربابمأموران دولت بر  تسلط كاركنان و

ی شخصیتي هاويژگيمانند ، شودميبوط مستقیم به بُعد انساني مر طوربهی فردی هم بايد گفت تمركز بر عواملي كه هاويژگي. در مورد نقش كندمي ناپذيراجتناب

فردگرايي و... است. ، شامل مواردی مانند آزمندی هاويژگيبیشتری در كاهش يا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد. اين  تأثیر دتوانمي، و فردی كاركنان

ی فردی هاگيويژیت و كیفیت قوانین و مقررات و كمّ، ويژگي سازماني، فرهنگي، عوامل اقتصادی، كه از ديدگاه كاركنان دهدمينیز نشان  بندیرتبهنتايج حاصل از 
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 نظربهتر گذار بر بروز فساد در ادارات ورزش و امور جوانان باشند كه در اين میان نقش عامل اقتصادی بسیار پررنگتأثیرعوامل  ازجملهند توانمي ترتیببهكاركنان 

 ،میان رشد تورم و نرخ رشد حقوق كاركنان تناسبعدم  چونهايي كه مؤلفه دهدميهای پیدايش فساد اداری نشان ؤلفهرسد. همچنین بررسي نتايج تك تك ممي

را بر بروز و  رتأثیبیشترين  ساالریاحساس نابرابری اقتصادی كاركنان دولت در مقايسه با ساير اقشار جامعه و درجه خويشاوند، فقدان مزايای جنبي برای كاركنان

نان ی كنترل نیز افزايش حقوق كاركهاروش. نکته قابل توجه اينکه در بخش اندهتری قرار گرفتهای پايینها در رتبهیوع فساد اداری داشته است و ساير مؤلفهش

 خود اختصاص داده است.اولین رتبه را به
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بر كاهش فساد اداري با  بررسي تأثير شفافيت سازماني

 ميانجيگري اعتماد سازماني 

 )مطالعه موردي: كاركنان بيمارستان پانزده خرداد ورامين(

 حسن درويش

فاطمه عظيمي 

 زاچکاني

 مديريت دولتي توصيفي مديريت 1395

 راهکارها

 سازمانيروندناشناس برای بهبود وضعیت/ ايجاد چارچوبي برای كنترل  صورتبهتشويق نیروی انساني به ارزيابي میزان شفافیت اداری و ارائه بازخورد در اين زمینه 

ی سازمان برای بهبود اعتماد كاركنان به اهداف راهبردی سازمان/ ايجاد سیستم هافعالیتسازی در جهت جلوگیری از بروز فساد اداری/ شفاف، توسط كاركنان

 در جهت كاهش فساد اداری، در مورد دستمزد ويژهبهفشاگری اطالعات/ توجه ويژه به عدالت در محیط سازمان با بهبود شفافیت و ايجاد و توسعه ا، تعالي سازماني

 های مادی و معنوی برای جلوگیری از بروز رفتارهای انحرافي.ی مختلف و استفاده از انگیزانندههابخشی مختلف/ توجه به سختي كار كاركنان در هابخشدر 

 گيرينتيجه
گری اعتماد سازماني است. در اين تحقیق برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه ني بر كاهش فساد اداری با میانجیشفافیت سازما تأثیرن مطالعه بررسي هدف اي

 كه شفافیت سازماني بر ددهمينفر از پزشکان و پرستاران واحد ستادی بیمارستان پانزده خرداد ورامین است. نتايج نشان  184استفاده شده و نمونه آماری شامل 

 مثبت و معنادار دارد. تأثیرديگر اعتماد سازماني نیز بر كاهش فساد اداری  ازسویمثبت و معنادار دارد و  تأثیركاهش فساد اداری و نیز بر اعتماد سازماني 
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 تهديد عليه امنيت ملي، فساد و جرم اقتصادي 250
 شيرزادي رضا

 حسين حسينيسيد
 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1395
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علل و 

 عوامل

 تجاری/ ذخاير منابع طبیعي مانند نفت.، های چندگانه ارزی/ دستمزدهای پايین در خدمات دولتي/ نرخهاقیمتهای صنعتي/ كنترل های تجاری/ يارانهمحدوديت

 پيامدها
 های اقتصادیزيرساختتحقق اهداف توسعه اقتصادی/ كاهش درآمدهای مالیاتي/ تنزل كیفیت  عدم قتصادی و در نهايتی و كند شدن رشد اگذارسرمايهكاهش 

 و خدمات عمومي.

 راهکارها
الي دقیق/ م ايجاد نهادهايي برای مبارزه با فساد اقتصادی و اصالحات اقتصادی/ افزايش دستمزدهای بخش عمومي/ كاهش اندازه دولت در اقتصاد/ حسابرسي

زدايي/ اصالح فرهنگ جامعه/ ايجاد زمینه اشتغال و كاهش بیکاری/ توزيع ی ارتباط جمعي/ استقالل دستگاه قضايي/ مشاركت شهروندان/ تمركزهارسانهاستقالل 

 / فراهم كردن حداقل امکانات زندگي برای همه مردم.خواریها و جلوگیری از رانتعادالنه فرصت

 گيرينتيجه

ملي  گذارد. امروزه بُعد اقتصادی امنیتمي تأثیرمطالعه در پي پاسخ به اين پرسش است كه فساد چگونه بر رشد و توسعه اقتصادی و در نهايت بر امنیت ملي اين 

 ناپذيربیهوده و تحقق، ابط اقتصادیها و روكردكار بهجای بُعد نظامي را گرفته و به نقطه مركزی تبديل شده است. بنابراين تصور جامعه و جهاني امن بدون توجه 

در اقتصادهای رانتي  ويژهبهها ماً موجب تهديد امنیت اقتصادی كشورأمهمترين بُعد تهديد امنیت است. فساد و جرم اقتصادی تو، است و اساساً بُعد اقتصادی

ه ب جرائم. زيرا مفاسد و دهدميسپس حوزه امنیت ملي را مورد تهديد قرار سازد و . پديده فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثر ميشوندمي

صادی را . فاسدان اقتشوندميی اصلي امنیت ملي هاشاخصيکي از  عنوانبهو منجر به از بین رفتن مشروعیت  كنندميعدالتي فراگیر بروز بي شکل تبعیض و

ای هحرفغیر گان مبالغ اندک و كالهبردارانكننداختالس، پاقاچاقچیان خرده، خودروها، سارقین منازل، دبه دو سطح خرد و كالن تقسیم كرد. در سطح خر توانمي

يي هاهگروطراحي و پیچیدگي هستند. در سطح كالن افراد و ، ها عواملي چون بیکاری و فقر مالي و فرهنگي است و بدون سازماندهيديد. داليل اين جرم توانميرا 

تولي ی مهادستگاهاقتصادی ناشي از برقراری روابط با صاحبان قدرت و نفوذ در  -های مختلف سیاسيدستیابي به اهداف نامشروع خود از رانت هستند كه برای

 -اميحمايتي ح . شبکهشوندمينموده و موجب ايجاد انحراف در منابع اقتصادی  گیریبهره، منابع اقتصادی )كه بايد صرف تولید و اشتغال و رفاه عمومي شوند(

، حامي عنوانبههای سیاسي و حکومتي فساد است. اين شبکه نوعي از ساخت قدرت است كه اشخاص با منزلت و موقعیت ساززمینهپیرو نیز نوعي ديگر از عوامل 

های اداریمالحظات و وف برمبنایط متضمن فساد است و . اين روابكنندميپیوند و ارتباط شخصي دوجانبه برقرار ، پیرو عنوانبهی اجتماعي متنفذ هاگروهبا افراد و 

 های. مشخصهكنندميها توزيع اين پیوند براساسهای اقتصادی را امتیازات و رانت، ها برای حفظ قدرت خودعاطفي و خويشاوندی است. حاكم و حامي، سیاسي

 -باندی و شخصي بر روابط رسمي، رسميغیر روابط، شفاف وجود نداردرساني اطالع، ي استپیرو عبارتند از: منابع مالي منحصراً در كنترل حام -مهم نظام حامي

 آمیز حمايتي در ساخت اقتصاد دولتي و رانتي بیشتر از ساخت اقتصاد بازاری است.مرز منافع عمومي و خصوصي مبهم است و روابط فساد، قانوني چیرگي دارند
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ر و معیا، نمونه آرماني ومطلوب مثابهبهی مستقل و احزاب نیرومند هارسانه، گردش آزاد اطالعات، شفافیت، يپاسخگوي، با سازوكارهای نظارتي دمکراسي

ساد ف، میزان فساد در آن كمتر و برعکس با دوری گزيدن از آن، تر شودها است. هرچه حکومتي به اين الگوی آرماني نزديكمقیاس برای ارزيابي فساد در كشور

 مند و سیستمي.نظام دمکراتیكی غیرهانظامتصادفي است و در ، دمکراتیكی هانظام. فساد در بیشتر خواهد شد

كه معتقدند فساد قادر است از طريق دور زدن قوانین و مقررات يي هانظريه به دو گروه تقسیم كرد: اول توانميارتباط میان پديده فساد و رشد اقتصادی را 

ساد را كه فيي هانظريه به افزايش رشد اقتصادی منجر شود. دوم، (يافتهتوسعهل شده توسط دولت )خصوصاً در كشورهای كمتر تحمی ناپذيرناكارآمد و انعطاف

ی آورد. هرجا بوروكراسي ادارزمینه كاهش رشد اقتصادی را فراهم مي، رساند و از اين رهگذرها آسیب ميکرد مناسب بازارعمل بهدانند كه نیرويي مي مثابهبه

ن را وا و آنا دهدميتر سوق هزينهی كمهاروش سویبهن اقتصادی را اكارگزار، عقالنیت اقتصادی، ه هزينه مبادله باشدكنندگیر و تحمیلوقت، هزينهپر، ناكارآمد

ای اداری فرسپیمودن مسیر طوالني و طاقت جایبهگزينه بديل  عنوانبهدارد كه روشي را برگزينند كه مستلزم صرف هزينه كمتر است. در اينجا فساد اداری مي

ظر اما از ن، رسمي اگرچه از لحاظ ارزشي مذموم و ناپسند استغیر . اين قاعده جديد وگرددميتدريج به قاعده بازی كارگزاران اقتصادی تبديل و به شودميمطرح 

 .برندمياز بوروكراسي ناكارآمد رنج تر از قاعده بازی مرسوم و قانوني است و مخصوص كشورهايي است كه آاثباتي كار

اختالس  ،دريافت رشوه و يا علل ديگر دلیلبهآنها  ممکن است مأموران حالبا اين، اندهكرد بینيپیشهای سنگیني برای فساد اقتصادی مجازات هادولتبرخي 

و محیط مساعدی را برای فعالیت مفسدان اقتصادی و  دهندميمورد عفو قرار يا وی را بعد از محکومیت  كنندميمتخلف را تبرئه ، و كالهبرداری را ناديده گرفته

 .كنندميگسترش رشوه فراهم 

 كاهش فقر نسبي.، كاهش نرخ بیکاری، توزيع عادالنه درآمد، عوامل كاهش جرم عبارتند از: صنعتي شدن
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 حسن رفيعي
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 زادهسمانه حسين

 مسائل اجتماعي ايران توصيفي علوم اجتماعي 1395

 راهکارها
جريان اطالعات سازی ی اداری/ استقالل نسبي بخش اقتصادی از نهاد سیاسي/ شفافهادستگاهها و ايجاد تعادل اقتصادی در نهاد در جهتي هايبرنامهاجرای 

 ی اداری.هادستگاهها و كارآمد و سالم در نهاد، مالي و اداری/ تقويت سازوكارهای نظارتي شفاف، صادیاقت
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 گيرينتيجه

ی اداری مختلف و ارتباط آن با احساس عدالت اجتماعي در بین ساكنان شهر تهران است. در اين هادستگاهها و هدف اين مطالعه بررسي ادراک فساد در نهاد

متوسط و باال( ، ای )پايیننفر از ساكنان مناطق سه پهنه توسعه 400اطالعات استفاده شده و نمونه آماری شامل  آوریجمعلیست و پرسشنامه برای كتحقیق از چ

نامه احساس عدالت اطالعات از سه طريق ذيل انجام گرفته است: پرسش آوریجمعدر اين پژوهش »سال قرار دارند.  65تا  18تهران است كه همگي در بازه سني 
اكثر  .«ادراک روند فساد نیز مورد بررسي قرار گرفته است، ادراک فساد برعالوهلیست ادراک فساد در سازمان. بنابراين پرسشنامه ادراک روند فساد و چك، اجتماعي

 ترتیبهبی تحت بررسي هاسازمانفساد در ادراک  د. بیشتريناداری در شمار مهمترين مشکالت اجتماعي ايران قرار دار -اند كه فساد ماليپاسخگويان معتقد بوده

بوده است و كمترين ادراک  «هابانك»و  «اداره دارايي )مالیات(»، «گمرک»، «ب مقامحو اشخاص صا هاسازمانهای دالالن و واسطه»، «هاشهرداری»مربوط به 

 نسبت داده شده است. «اداره ثبت احوال»و  «مطبوعات»، «10دفاتر پلیس+»، «مدارس»، «هاخیريه»به  ترتیببهفساد نیز 

ی اداری هاسازمانها و اند هنگامي كه با نهادفساد بسیار باالست. بیشتر پاسخگويان معتقد بودهادراک  كلي نتايج پژوهش نشان داده است كه سطح طوربه

اند هنگامي درصد پاسخگويان معتقد بوده 9/6فقط ، تا كارهايشان انجام شود كنند برقرار نفوذ تماس يا ارتباط شخصيالزم بوده كه با افراد صاحب، اندهكاری داشت

 9تا كارهايشان راه بیفتد. حدود  كنندنفوذ تماس يا ارتباط شخصي برقراروقت الزم نبوده كه با افراد صاحبهیچ ، اندهی اداری كاری داشتهاسازمانها و كه با نهاد

از حد  هاسازمانه در پژوهش معتقد بوده كه فساد در طي ده سال گذشته در ايران افزايش يافته است و ادراک فساد در اكثر كنندركتفرد مشا 10نفر از هر 

 أثیرت را در اين زمینه داشته است و اين پديده تأثیری اخیر بیشترين هاسالهای كشف شده در رسد افزايش آمار اختالسمي نظربهمتوسط باالتر بوده است. 

مشاركت اجتماعي و امنیت رواني بر جای گذاشته است. در مجموع با توجه ، كاهش اعتماد اجتماعي، تبع آنلت اجتماعي و بهچشمگیری بر كاهش احساس عدا

ی اجتماعي هافعالیتر نهادهايي كه ادراک فساد نیز بیشتر است و د، ی اقتصادی بیشتر استهافعالیتگفت در نهادهايي كه حجم گردش مالي و  توانمي، هابه يافته

 اختار اقتصادیرسد وقتي سمي نظربه، فساد بیشتر را ناشي از وجود فساد بیشتر بدانیم(ادراک  و مدني بیشتری دارند ادراک فساد نیز كمتر است. بر اين اساس )اگر

و  هاانسازمكراتیك بیشتر همراه با دسترسي به منابع عظیم اقتصادی در گسترده بودن حجم وظايف و در اختیار داشتن قدرت بورو، مولد و ناكارآمد باشدغیر

، تی دولتي محدود نیسهاسازمانبه  صرفاًزمینه ظهور فساد اداری بیشتری را فراهم خواهد كرد. نکته ديگر اينکه تصور پاسخگويان از وجود فساد ، نهادهای اداری

ناشي  توانميی عمومي نیز فساد در حد درخور توجهي وجود دارد. اين پديده را هاسازمانی مردمي و هاسازمان حتي هاسازماندر تمام ، بلکه از نظر پاسخگويان

 در ايران دانست.آنها  از مستقل نبودن نهادهای عمومي و دو سنخیتي )دولتي و عمومي( بودن

ولي از حیث احساس عدالت اجتماعي و نیز ادراک روند فساد تفاوت  ،است در بین زنان بیشتر از مردان هاسازمانفساد در ادراک  مطابق نتايج تحقیق فقط

راک تابعیت اد، رسدای كه به ذهن مينخستین فرضیه، های جنسیتي در نگرش به فساد در سازمانهاتفاوت. در باب شودميآماری معناداری بین دو جنس ديده ن
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با تبعیض  اند كهبیشتر ديده هادستگاهزنان از آن رو فساد را در ، جود داشته باشد. مطابق اين فرضیهفساد از احساس تبعیضي است كه میان دو جنس ممکن است و

 ،زيرا چنانکه در اين مطالعه نشان داده شده است، فتني نیستپذير . اما اين تبییناندهی اداری مواجه بودهادستگاهخاص در  طوربهبیشتری در كل جامعه يا 

علت مواجهه با سطوح باالتری از فساد در زندگي به احتماالًرسد مردان مي نظربه، عي میان دو جنس تفاوت معناداری با هم ندارند. بنابرايناحساس عدالت اجتما

 ش بیشتری در برابر آن پیدا كرده باشند.پذير تحمل و، روزمره

وجود داشته است.  معناداریابعاد آن با احساس عدالت اجتماعي رابطه منفي و و ادراک روند فساد و  هاسازمانبین ادراک فساد در ، مطابق نتايج مطالعه

و برعکس. در زمینه ارتباط بین ادراک فساد  شودمياحساس عدالت اجتماعي كمتر ، هرچه ادراک روند فساد و ادراک فساد در سازمان بیشتر شود، ديگر عبارتبه

 ها تضعیفو توزيع اقتصادی عادالنه را در درون كشور ساالریعدالت اجتماعي است و هر دو بُعد شايسته گفت فساد مشکل توانميبا احساس عدالت اجتماعي 

از فساد در هفت دستگاه آنها  درصد از احساس عدالت اجتماعي شهروندان را با ادراک 8/39اند كه همچنین در اين تحقیق هفت سازمان شناسايي شده .كندمي

را در احساس عدالت اجتماعي شهروندان دارد و  تأثیربیشترين  «ی سیاسيهاسازماناحزاب و »اند كه ادراک فساد در د. نتايج نشان دادهتبیین كر توانميمزبور 

و  هاشركت»، «هايهخیر»، «ها و ديگر مراكز سالمت )دولتي(آزمايشگاه، هابیمارستان، هادرمانگاه» ،«هاها و دادگاهدادسرا»ادراک فساد در  ترتیببهپس از آن 

 گذارند.مي تأثیربر احساس عدالت شهروندان  «و اشخاص صاحب مقام هاسازمانهای دالالن و واسطه»و  «اعضای شورای محله و شهر»، «مؤسسات بخش خصوصي

 «ی سیاسيهاسازماناحزاب و »، «ص صاحب مقامو اشخا هاسازمانهای دالالن و واسطه»، گذار بودندتأثیردر بین هفت سازماني كه بر احساس عدالت شهروندان 

نیز در اواسط طیف بیشترين تا  هاسازمانسطح بودند و ديگر ترين در پايین «هاخیريه»ی باالی ادراک فساد قرار داشتند. اما هاردهدر  «هاها و دادگاهدادسرا»و 

. بیشتری بر احساس عدالت اجتماعي شهروندان دارند تأثیرلزوماً ، باالتر استآنها  فساد درادراک  توان گفت نهادهايي كه سطحكمترين قرار داشتند. بنابراين نمي

 ها وهای دولتي و دادسراها و درمانگاهبیشتر است )مانند خیريهآنها  كه انتظار مردم برای رفتار عادالنه دريي هادستگاهرسد ادراک فساد در مي نظربه، درواقع

ان جهت افزايش احساس عدالت اجتماعي بايد به ايجاد شفافیت و سالمت سیاستگذار، یشتری بر احساس عدالت اجتماعي شهروندان دارد. بنابراينب تأثیر، ها(دادگاه

 ای داشته باشند.توجه ويژه هاسازماناداری در اين 

 ،اگر ادراک فساد را نشانه وجود فساد واقعي در جامعه بدانیم، اساسگیرد و بر اين شان نشئت ميدر زندگي اجتماعيآنها  ادراک و تصور شهروندان از تجربیات

ی مردمي نیز درگیر هاسازمانی متعلق به بخش عمومي نفوذ كرده است. حتي هاسازمانگفت فساد اداری در ايران از بدنه بخش دولتي به  توانميكلي  طوربه

ند ای تخريبي مانی فساد گسترش آن به شکل پديدههاويژگيدهای اداری نفوذ كرده است. يکي از ی كه فساد به شکل هنجار در نهاطوربه، فساد اداری هستند

 ای شاهد گسترش اين پديده سرطاني به شکل فراگیر هستیم.گونهبه. در ايران نیز شودميمرور به هنجار و فرهنگ تبديل پارازيت يا سرطان است و به

 ها هستند و بر رابطه علّي داللت ندارند.بستگي بین متغیرهمدهنده نشان صرفاًژوهش گفتني است روابط مشاهده شده در اين پ
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252 
راهکاري براي ، استراتژي مبارزه با فساد اداري

 عدالت اجتماعي تأمينپاسخگويي به 

 زهرا تيرگر

 نياحسين فروغي
 انديشمندان حقوق توصيفي حقوق 1395

علل و 

 عوامل

 /كاهش سطح وجدان كاری و انضباط اجتماعي (/كنترل دروني)ی انساني هاارزشقي و الامل اجتماعي و فرهنگي: ضعف باورهای اخعو، علل بروز فساد اداری

وجود فرهنگ وفاداری  /ضعف فرهنگ سازماني در میان مديران و كارمندان /چیرگي روابط بر ضوابطآنها/  ی دستیابي بههاراهو  هاارزشناهماهنگي میان 

 عوامل اقتصادی: پايین بودن دستمزد، (ی اداریهادستگاهحساسیت همگاني به فساد و كجروی در )ضعف كنترل اجتماعي  /گسترش و استمرار فساد/ مانيسازدرون

 /خش خصوصيو بازرگاني در بهای تولیدی كار بهاندازه آزادی كارمندان برای پرداختن  /تنگدستي و شکاف طبقاتي /ثباتي اوضاع اقتصادیبي در برابر تورم و گراني و

 (ها و خدمات بالدولتي بودن اقتصاد و دخالت چشمگیر دولت در عرضه كا( الف: ی گوناگون زمینه فساد اداری را فراهم كندهاراهاز  دتوانمياقتصاد رانتیر كه 

ولت ی دولتي و وابسته به دهاسازمانها و و پرشمار بودن بنگاه گستردگي دولت (های اقتصادی پرقابتي بودن زمینهغیر وجود انحصارات دولتي در پهنه اقتصاد و

 بلکه از راه توزيع ثروت بتواند آنان را به، دولت برای اداره كردن خود وابسته به شهروندان نباشد شودميی رانتیر كه باعث هادولتتوانمندی اقتصادی و مالي  (ت

سي: جابجا عوامل سیا، به درستي انجام نگیرد كهدر صورتيسازی خصوصي /كاركردش نداندسازی خگويي و شفافخود وابسته كند و در نتیجه خود را ناگزير از پاس

 /های سیاسيها و نبود آزادیوجود برخي محدوديت /های سیاسي در نظام اداریبندیجناح /های گسترده در سطح مديران و كاركنانو دگرگوني هادولتشدن 

ساختاری و مديريتي: وجود نظام بوروكراتیك عريض و طويل و در ، عوامل اداری، نبود اراده سیاسي و فساد مديران بلندپايه /هاسفیديقه فساد /هاانديشيمصلحت

 /استخدام نیروها /هنبود سیستم تشويق و تنبی/ ثباتي و نبود امنیت شغليبي /آوردها كه زمینه قوانین و مقررات را فراهم ميني و پیچیده شدن روند كارالنتیجه طو

، ی نظارتيهاسازمانضعف نظارت و  /های كار خاليبیکاری پنهان يا وجود ساعت /و نیازهای جامعه امروزی هاواقعیتی اداری با هادستگاهو  هاسازمانناهمخواني 

وجود قوانین متعارض و آنها/  نشدن بندیدستهداری و ا -مالي جرائمهای روشن و مشخص برای نبود تعريف /تبعیض در اجرای قوانین و كیفرها :عوامل حقوقي

 .و ابهام در قوانین ألخآنها/  ه يکديگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ دركنندنفي

 پيامدها

محدود و اقتصادی شده ف منابع الباعث ات، منافع و اهداف اكثريت تأمینی دولت برای هاسیاستفساد اداری از طريق خدشه وارد كردن بر پیامدهای فساد اداری: 

ان داخلي و گذارسرمايهی را برای گذارسرمايهزيرا انگیزه ، شودميفساد اداری باعث كند شدن رشد اقتصادی / كندميی هنگفتي بر جامعه تحمیل هاهزينهو 

ی هافعالیتو  شودميی كوچك هاشركتی خدماتي و تجاری انجام شده توسط هافعالیتو پسروی شدن فساد اداری سبب قهقرايي / دهدميخارجي كاهش 

فساد / كندميرا تقويت  «ساختارهای انحصارطلبي»كلي  طوربهدرآورده و  (افراد با نفوذ و وابستگان به قدرت)اقتصادی مهم را به انحصار بخش دولتي يا خصوصي 

سازد و از اين قیات را مخدوش ميالو اخ دمکراسيی هاارزشهمچنین ، داندازكاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر ميمي هادولتاداری از درجه مشروعیت 
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یز باعث ها و نطلبيفساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زياده/ شودميطريق مانع توسعه سیاسي و اجتماعي 

 .گرددميبرد و در نتیجه سبب كاهش اعتماد عمومي و مقبولیت اجتماعي حکومت ال ميؤرا زير س دولتقي الای بهتر شده و مشروعیت اخقطع امید به آينده

 راهکارها

ا به اين كار ر، تالها و مشکبه نهادی مستقل از دولت سپرده شود تا بتواند فارغ از هیاهوسازی رسد بهتر باشد كه وظیفه فرهنگمي نظربهراهکارهای فرهنگي: 

 اهکارهای. ربپردازد ...و ساالریشايسته، قانونمداری، یپذيرنظم، یپذيرمسئولیت، ی انسانيهاارزشقي و الی اخالاند و به نهادينه كردن اصول واسرانجام رس

اختار سو كارآمد ساختن ني رساروزبه :ساختاری و مديريتي، راهکارهای اداری، شفافرساني عالآزادی بیان و اط تأمینراهکارهای سیاسي: سازی، اقتصادی: خصوصي

 تفکیك وظايف (الف: و نهادهای نظارتي هاسازمانكارمندان/ اقدامات درخصوص  احساس امنیت شغلي / افزايشها و تکنولوزی روز در نظام اداریاز ابزار گیریبهرهو 

 كارهايشانسازی به پاسخگويي و شفاف هاسازمانو  هاالزام نهاد پ( هاسازمانری مستمر اين ینظارت و پیگ (ب به روشنيهريك  و حوزه مسئولیت

/ انخبرگان و كارشناس دستبهقوانین اداری اصالح و تکمیل ، . راهکارهای حقوقي: بررسيهاسازمانها و تصمیمات اين پشتوانه و ضمانت اجرايي داشتن گزارش ت(

ر دتبعیض  عدم /برای ارائه تعريف مشخص و واحد از قوانین / اقدام عاجلها باشدبرآورنده نیازكارآمد و  هاسالای كه برای گونهبهها نامهآيینها و قانون تدوين

 .اجرای قوانین مجازات اداری

 گيرينتيجه

کارهای ارائه ب راهاغل، درواقع. عزم و اراده سیاسي و حمايت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است، عامل موفقیت در مبارزه با فساد اداریمهمترين 

ی سازبهینه، سازیكوچك، زداييمقررات، زدايي از نظام اداریح ساختار اداری است. از آن جمله است سیاستالكارويژه آن و اص، ح نقش دولتالشده معطوف به اص

، يدولت مديريت، دولت كارساز، دولت كارآفرين، كوچكهمچون نظريه دولت ، و مهندسي دوباره نظام سازماني و ساختار آن. نظرياتي نیز در اين زمینه مطرح است

 ی دولتهافعالیتای برعهده دارند و دامنه ها و وظايف گستردهمسئولیت، هادولتتوسعه  درحالنظريه كارگزاری و نظريه انتخاب عمومي. همچنین در كشورهای 

و نیز  نیافتهعهتوسوجود ارتباط مستقیم بین فساد و ناكارآمدی در كشورهای ، گرفتههای صورت بررسي .تر از كشورهای پیشرفته و صنعتي استبه مراتب گسترده

ی هاستمسیچنانچه دارای ، بالقوه وجود دارد صورتبهآنها  ای كه زمینه فساد درهای سازماني. محیطدهدمينشان بین اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقیم را 

آن است كه  ها حاكي از. فساد حد و مرزی ندارد. بررسيكنند فساد میل سویبهند به آساني توانمي، نظارت و كنترل نباشند، يپاسخگوي، یپذيرمناسب مسئولیت

فاده است ،. به همین منظورشودميي احساس المللبینضرورت مقابله با آن در سطح ، ای مشخص تعلق ندارد. بنابراينس به قشر خاص و كشور يا جامعهالفساد و اخت

است و هر كشوری بايد  مؤثرها در برخورد با فساد بسیار مفید و ها و همچنین تجارب كشورها و گردهمايياز تجربه جهاني و نتايج حاصل از برگزاری كنفرانس

موفق باشد  دانتوميرزه با فساد هنگامي اقدام نمايند. مبا جغرافیايي و حکومتي نسبت به مبارزه با اين پديده خطرناک، متناسب با توجه به شرايط مقتضیات ملي

 ی حاكمیت نیز برخوردار باشد.الشده انجام گیرد و از حمايت مردم و سطوح با ريزیبرنامه صورتبهكه 
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253 
مبارزه با  المللبيناسترداد اموال تاراج شده در حقوق 

 فساد

 شاهيمحمد شريف

 آمنه دهشيري

 قدرت اهلل نوروزي

 راهبرد صيفيتو علوم سياسي 1395

 راهکارها

بوده و هست و هم از اين جهت كه در همسايگي كشورهايي با درجه  هاداراييهم از جهت اينکه خود قرباني تاراج اموال و ، ايران صداشتن وضعیت خا با درنظر

هايي حیتالرويکردهای شفافیت و ضدفساد با درنظرگرفتن ص سبراسانظام بانکي  الحراهگشا باشد: ضرورت اص تواندميجلب توجه به موارد زير ، قرار دارد الفساد با

ی نامشروع از كشورهای هاداراييی داخلي و همچنین جلوگیری از انتقال هاداراييجلوگیری از تاراج اموال و  منظوربه، های مشکوکمانند توقیف موقت حساب

ردی و سازی كاركبهینه /نامشروع اندوزیثروتانگاری خاصه جرم، اداری مقامات و كارگزاران -لير بر فساد ماظو تدوين قوانین و مقررات پیشگیرانه نا الحاص /ديگر

کي و مالي بان، ايجاد پلیس تخصصي مبارزه با جرائم اقتصادی /ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ازجملهنهادهای مسئول در مبارزه با فساد  الحاص

اقدام در جلب  /يل در جرائم ماليالزم در تحصیل و كشف دالهای بانکداری و مهارت، آشنايي با علوم حسابداری ازجملهزم الصصي علمي و تخهای الحیتبا ص

سايگان مهای دوجانبه و چندجانبه با هت ايران و در صورت لزوم انعقاد توافقنامهالمبارزه با فساد در منطقه جغرافیايي ف درخصوصي المللبینای و مشاركت منطقه

الف(  -54)اقدام نسبت به رسیدگي قضايي داخلي و صدور احکام مقتضي طبق ماده  /هاداراييمعاضدت و مشاركت در مبارزه با تاراج و استرداد  درخصوص

ی هااراييدبارزه با فساد نسبت به مفاد كنوانسیون م براساس، هاداراييدعاوی استرداد  حاسترداد اموال و سپس طر فرآيندكنوانسیون مبارزه با فساد برای شروع 

 ی تاراجهاداراييدعوی استرداد نسبت به  حو طر هاداراييزم برای شناسايي الآوری مدارک و مستندات جمع /شده ايران با اولويت موارد اخیر تاراج اموال تاراج

 (.داشتن مرور زمان با درنظر)يم پهلوی ژشده توسط خاندان و دولتمردان ر

 يرگينتيجه

سیاسي و اقتصادی تصرف شده و در جهت عالیرتبه  ی عمومي يا خصوصي توسط كارگزارانهاداراييای از فساد است كه در آن بخشي از منابع و تاراج اموال گونه

 ارآث. اين امر شوندميودجه دولت مي و بورفته از طريق فساد باعث كاهش بخش عظیمي از منابع عم تاراج اموال به. گیردميمنافع نامشروع مورد استفاده قرار 

ر شده اغلب د . اموال تاراجكندميها را ناپديد زم برای توسعه كشورالجدی بر پاسخگويي دولت نسبت به شهروندان دارد. فساد و تاراج اموال ناشي از آن منابع 

به  صطور خاي است كه بهالمللبینآور حقوقي تنها سند الزام، ان ملل متحد. كنوانسیون ضدفساد سازمشوندمييافته پنهان ها و مراكز مالي كشورهای توسعهكبان

یون نمايد. همچنین كنوانساين كنوانسیون بر مسئله مشاركت و همکاری متقابل حقوقي در بخش استرداد اموال تأكید مي. های امن فساد توجه كرده استبهشت

زم برای همکاری حقوقي الهای اجرای چارچوب، حالبا اين. توسعه تسهیل كند درحالاد اموال را برای كشورهای استرد فرآيند تواندميراهکارهايي را دربردارد كه 

هم كشور خواهان و هم كشور ، ها آسان نیست. مشاركت و همکاری حقوقي در وهله نخست نیازمند آن است كه كشورهامتقابل و مشاركت برای همه كشور
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يي االبی حقوقي است و به سطح هاطرحترين اقدامات مربوط به استرداد اموال يکي از پیچیده، به همکاری داشته باشند. ديگر اينکه تمايل زيادی، شوندهدرخواست

در . تای نیازمند است. فقدان خواست سیاسي و مهارت موانع جدی بر سر راه استرداد اموال به كشورهای قرباني اسهای حقوقي و حرفهاز اراده سیاسي و مهارت

طور ويژه . در سوئیس قانون دووالیرر بهكنند شده را نزد دادگاه اقامه دعوای استرداد اموال تاراج، ند به نیابت از كشور قربانيتوانميی غیردولتي هاسازمانفرانسه 

رک های مشتی معمولي همکاریهاكانالاز طريق آنها  دامکان استردا، كوتاهي دولت قرباني فساد دلیلبهشده موجود در سوئیس كه دارد به دارايي تاراج صاختصا

 رای مخفيبآنها  ها و سیستم ماليكسازمان ملل متحد كه بان ضدفساداين دو كشور توسط ساير اعضای كنوانسیون  هایرويهحقوقي امکانپذير نیست. كاربست 

زم برای مرحله بعد از اعاده الراهکارهای  بینيپیشه با فساد در سطح جهاني باشد. البته اقدامي اساسي در مبارز تواندمي، روندمي كاربهكردن اموال تاراج شده 

 .طلبدخود را مي صامر ديگری است كه مباحث خا، اموال كه مانع از ناپديدشدن مجدد اين اموال از طريق فساد شود
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ترل فساد اداري در اداره سالمت اجتماعي بر كن تأثير

 كل ورزش و جوانان استان فارس

 عليرضا زارع

 زهرا انصاري

 مريم فالح كاظمي

 علوم اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1395

 گيرينتيجه

نفره متشکل  115ای نظور نمونهسالمت اجتماعي بر كنترل فساد اداری در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس است و برای اين م تأثیرهدف اين مطالعه بررسي 

سالمت اجتماعي نقش بسزايي در كنترل ، آمده دستبهاز كاركنان اداره ورزش و جوانان فارس توسط ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق نتايج 

 ش اجتماعي با كنترلپذير مشاركت اجتماعي و، تگي اجتماعيهمبس، های سالمت اجتماعي چون شکوفايي اجتماعيی ورزشي دارد و بین مؤلفههاسازمانفساد در 

سالمت اجتماعي به چگونگي ارتباط  «.با كنترل فساد همبسته است 727/0سالمت اجتماعي با ضريب همبستگي ، از نظر كمّي»ارتباط معناداری وجود دارد. ، فساد

 مثبتي بر كاهش فساد اداری داشته باشد. تأثیر دتوانميجه شده است كه سالمت اجتماعي پردازد و در اين تحقیق به اين مهم توفرد با ديگران در جامعه مي
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طراحي و تبيين مدل مطلوب فرهنگ سازماني اسالمي 

 هامقابله با فساد اداري در سازمانبراي 

 سعيد زرندي

 جواد معدني
 توصيفي مديريت 1395

ت رفتار مطالعا

 سازماني
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 گيرينتيجه

انجام گرفته است. اگر اين نوع فرهنگ  هاسازماناين پژوهش با هدف شناسايي و ارائه مدلي برای فرهنگ سازماني اسالمي مطلوب در مقابله با فساد اداری در 

ه پیشینه و مطالع براساسكار اين مطالعه  فرآيندسالمت اداری باشد.  ارتقای، بستری ديني و ارزشي برای مقابله با فساد اداری و همسو با آن دتوانمي، توسعه يابد

ی داخلي و خارجي هامدلمباحث مربوط به فرهنگ سازماني و فرهنگ سازماني اسالمي و نظرسنجي از خبرگان بوده است كه با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش و 

است كه  شايان ذكر»نوع شاخص شناسايي شدند.  30نوع فرهنگ و  4، نجي از خبرگان منتخبشناسايي و پس از نظرس، شاخص 282نوع فرهنگ و  48، متفاوت
آمده است. همچنین  عملبهسنجي خبره توسط پرسشنامه نظر 40در اين تحقیق در مرحله ابتدايي از روش فراتركیب استفاده شده و در مرحله بعد از تعداد 

 «.های كمیته امداد امام خمیني )ره( استان مازندران هستندان میاني و مديران عالي شاغل در شعبهمتشکل از مدير، خبرگان منتخب در اين تحقیق

ی اندازچشممحوری و برخورداری سازمان از محور: اين فرهنگ بر پايه رسالتفرهنگ راهبرد. 1 عبارتند از:آنها  یهاشاخصهای شناسايي شده به همراه فرهنگ

ی پیشنهادی برای ارزيابي میزان حاكمیت چنین فرهنگي عبارتند هاشاخصشفاف و امیدبخش است. مهمترين ، ها و اهداف مدونو راهبرد انگیزو نشاط مدتبلند

سالمي افرهنگ سازماني ، مديران وسیلهبهتبیین حركت سازمان ، ايجاد ديدگاه ارزشي و اسالمي مشترک در سازمان، فرهنگ اسالمي برمبتني اندازچشماز: تدوين 

، بر سازمان سالم تأكیدمحور: در اين فرهنگ فرهنگ سالمت. 2 مداری اسالمي انقالبي.ترويج فرهنگ ارزش، ايجاد پويايي سازماني، و تدبیر امور ريزیبرنامهدر 

اخالقي و ارزشي اسالمي است. ، های دينيو آموزه آمده كاركنان در مقابله با فساد دستبهها و تجربیات دانش، كارگزاران شايسته، های اداری شفاف و واضحفرآيند

به معروف و نهي از  امر، ارزشي و اسالمي در سازمان ساالریعبارتند از: فرهنگ شايسته دهندميو مورد سنجش قرار  كنندميعواملي كه اين فرهنگ را معرفي 

المت كارگزاران س، صداقت و شفافیت، تقواپیشگي، يکپارچگي، يني و رعايت احکام شرعيبر شعائر د تأكید، تقوا و خودكنترلي، روابط سالم كاری در سازمان، منکر

محور: در اين فرهنگ بر حاكمیت روابط و مناسبات فرهنگ مشاركت. 3 ها و توجه به معیشت كارمندان.در نصب و عزل ساالریشايسته، نظام اداری و حکومتي

نقش بسزايي در مقابله با پديده شوم فساد دارند. ، از اين مفاهیم در سازمانهريك  و شودمي تأكیدمداری اد انسانكارگروهي و مشاركتي و توجه به ابع، انساني

ت و مشارك، شركت در مناسك، انديشيمشورت و هم، مشاركتي یگیرتصمیمعبارتند از:  دهندميو مورد سنجش قرار  كنندميعواملي كه اين فرهنگ را معرفي 

محور: مربوط به بُعد ساختاری و فرهنگ قانون. 4 اهتمام به انجام فرايض و ترک محرمات.، مشاركت افراد در امور ديني و اجتماعي، طول خداگراييرقابت همه در 

سالمي و ر بر قوانین ابسیا تأكیددر اينجا ، ورزد. در اصلمي تأكیديعني میزاني كه سازمان بر نظم و انضباط و رعايت قانونگرايي ، ي سازمان استمراتبسلسله

 ددهنميو مورد سنجش قرار  كنندميبر قوانین جاری كشور است كه در مقابله با فساد اداری مؤثر هستند. عواملي كه اين فرهنگ را معرفي  تأكیدهمچنین 

كنترل و نظارت همگاني و همگاني شدن ، ان كاریو وجدشناسي ترويج فرهنگ وظیفه، قانونگرايي، مندیضابطه، بر اجرای قوانین و مصوبات تأكیدعبارتند از: 

 تبعیض در برخورد با فساد. عدم ها وها و انحصارطلبيمبارزه با انحصارگرايي، ی اخالقيهاارزش
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ه انه از فساد در جامعمهمترين اقدام پیشگیر، و جامعه هاسازمانبه اين مقوله اشاره كرد كه گسترش فرهنگ اسالمي در  توانمياز نتايج مهم در اين تحقیق 

اقدامات بوده و موفقیت بیشتری را برای سازمان به همراه دارد. از مهمترين عوامل اصلي در مقابله با فساد اداری و ترين هزينهاين اقدام از مؤثرترين و كم، است

هنگ گفت فر توانميدارد.  تأكیدمعنوی و كرامت انساني ، ديني ،ارزشي، رشد و احیای فرهنگ سازماني اسالمي است كه بر باورهای اخالقي، ارتقای سالمت اداری

های عمل برگرفته از قرآن كريم و سنت معصومین )علیهم روش و شیوه، الگوها، آداب و رسم، هاارزش، باورها، سازماني اسالمي عبارت است از مجموعه عقايد

 .شودميمقابله و پیشگیری از هرگونه فساد در سازمان و جامعه  سویبهآنها  و هدايت هاانسانالسالم( كه موجب تغییر سبك زندگي 
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 گيري فساد با تأكيد بر تركيببررسي عوامل مؤثر بر شکل

 هاي اقتصادي، مطالعه كشورهاي درحال توسعهفعاليت

 تيمور رحماني

 پوريا اصفهاني
 كاربردي اقتصاد 1395

ها و وهشپژ

 هاي اقتصاديسياست

 گيرينتيجه

ت ی اقتصادی از دو متغیر نسبهافعالیت. به همین منظور برای تعريف تركیب استی اقتصادی بر روی فساد هافعالیتبررسي اثر تركیب  دنبالبهاين مقاله 

تغیر م هفت. در اين بررسي از شده استد ناخالص داخلي استفاده افزوده بخش خدمات به تولیافزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و نسبت ارزشارزش

افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و نسبت ارزشنسبت ارزش ،تورم ،درآمد سرانه، دمکراسي، اندازه دولت، فساد

ی هاسالتوسعه طي  درحالكشور  60ی تركیبي )پانل ديتا( است. اين مدل شامل اطالعات هادادهروش ، داخلي استفاده شده است. روش تخمین در اين بررسي

، همچنین .است. نتیجه تحقیق حاكي از آن است كه متغیر درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارد و افزايش آن باعث كاهش فساد خواهد شد 2010 - 1995

افزايش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلي باعث كاهش فساد خواهد شد ، ديگر ازسوید شد. نش فساد خواهافزايش اندازه دولت و افزايش تورم باعث افزاي

های بايد گفت كه در كشور نیز در مدل معنادار نیست. دمکراسي. ضريب متغیر و افزايش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلي باعث افزايش فساد خواهد شد

وانايي ت، ی مورد استفاده در اين كشورهاهادادهطبق نتايج تحقیق و  دمکراسيمتغیر  ،نقش چنداني در كاهش و كنترل فساد ندارد راسيدمکتوسعه عامل  درحال

شروی پی توسعه بايد موانع درحالهای كشور. كندميها نقش مهمي در كنترل فساد بازی ی اقتصادی در اين كشورهافعالیتتركیب  اما مقابله با فساد را ندارد

 .های الزم برای ورود فعاالن اقتصادی به اين بخش را فراهم آورندی خدماتي تسهیل نمايند و انگیزههافعالیتی صنعتي را در مقابل هافعالیت
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ي مستقيم گذارسرمايهاثرات بازدارنده فساد مالي بر جذب 

 خارجي در حوزه كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي

 وحيد شقاقي شهري

 شيرين واحدرسولي

 مريم طياري

 كاربردي علوم سياسي 1395
ي راهبردي هاسياست

 و كالن

 گيرينتيجه

ي ی پانل ديتا برای دوره زمانهادادهی مستقیم خارجي با لحاظ فساد مالي و با استفاده از گذارسرمايهاين تحقیق تالش دارد در قالب تصريح الگوی تابع عرضه 

آورد ی مستقیم خارجي بپردازد. نتايج برگذارسرمايهفساد مالي بر جذب  تأثیربه بررسي نقش و میزان ، نتخب عضو كنفرانس اسالميكشور م 38و  2014 - 2001

های تورم و بدهي، تولید ناخالص داخلي، ی مستقیم خارجي نسبت به پارامترهای باز بودن تجاریگذارسرمايهكه كشش متغیر جريان ورودی  دهدميمدل نشان 

آمده از برآورد تابع  دستبهاست. در ضمن نتايج كلي  معنادار باشد كه از لحاظ آماریدرصد مي -46/0 و 013/0، 02/1، 072/0 ترتیببهدولت نسبت به تولید 

دارد.  أكیدتمنتخب اسالمي ی مستقیم خارجي كشورهای گذارسرمايهو مستقیم بین كنترل فساد با جذب  معنادار ی مستقیم خارجي بر ارتباطگذارسرمايهعرضه 

انجامد. بديهي است مقابله با فساد به های مستقیم خارجي ميدرصدی سرمايه 33/0ی كه كاهش يك درصدی فساد مالي در كشورهای مزبور به افزايش طوربه

 .دهدميی را كاهش گذارسرمايهی هاهزينهانجامد و ريسك و افزايش سالمت و شفافیت اقتصادی مي
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فساد اداري بر ادراک  شاخص تأثيربررسي 

ي مستقيم خارجي كشورهاي منطقه منا گذارسرمايه

 ي تابلويي( هاداده)رهيافت 

 روند كاربردي اقتصاد 1395 فشاريمجيد 

 گيرينتيجه

ی مستقیم خارجي در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال گذارسرمايهیر جايگزين برای فساد اداری( بر متغ عنوانبهشاخص ادراک فساد ) تأثیرهدف اصلي اين مطالعه بررسي 

اد اداری فسادراک  مثبت و معنادار شاخص تأثیری تابلويي پويا برآورد شده است كه نتايج بیانگر هادادهاست. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت  2014-2003ی هاسالآفريقا در 

ی ارگذسرمايهافزايش شاخص ادراک فساد )كاهش فساد اداری( به افزايش و بهبود جريان ، های مستقیم خارجي در اين گروه كشورهاست. به بیان ديگريان ورود سرمايهبر جر

نادار ی مستقیم خارجي مثبت و معگذارسرمايهقتصاد بر نرخ بهره حقیقي و درجه باز بودن ا، متغیرهای درآمد سرانه تأثیر. همچنین شودميها منجر مستقیم خارجي به اين كشور

، ضدفسادسجم های منقوانین و برنامهبوده است. بنابراين مهمترين توصیه سیاستي اين مطالعه برای سیاستگذاران كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا آن است كه با اعمال 

 .كنند ها فراهمهای مستقیم خارجي را به اين گروه از كشورمبادرت ورزيده و موجبات افزايش ورود سرمايهي المللبینبه كاهش فساد اداری و افزايش شفافیت 
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ابعاد نظارت سازماني با رويکرد اسالمي بر  تأثيربررسي 

 ي دولتي ايران از ديدگاه كاركنانهاسازمانفساد اداري در 
 توصيفي مديريت 1395 پورامين نيک

شگاه مديريت در دان

 اسالمي

 راهکارها

ای ای و تبلیغات رسانهاز طريق آموزش مدرسه، تقويت ايمان به معاد( در نزد جامعه ويژهبهها و اعتقادات ديني )در زمینه تحقق اعتقاد به نظارت الهي: تقويت باور

ی اسالمي در جامعه از طريق سپردن اين وظیفه هاارزش برمبتنيرهنگ عمومي بر بُعد روحي انسان/ استقرار و ارتقای ف تأكیدگرايانه و با و با داليل منطقي و واقع

ه و های علمیبه اين موضوع بپردازد/ انعقاد قراردادهای همکاری با حوزه، از نظرات نخبگان مربوطه گیریبهرهبه نهادی مستقل از حکومت كه به طريق علمي و با 

ی اخالقي هاارزشدر زمینه تحقق نظارت دروني: احیا و نهادينه كردن ، موزشي ديني و خداشناسي برای افراد سازمانهای آاجرای برنامه منظوربهمراجع مذهبي 

ها و مدارس/ نامگذاری روز يا خانواده، ی اخالقي در فرزندان توسط والدينهاارزشای/ نهادينه كردن در جامعه از طريق آموزش مستمر و همگاني و تبلیغات رسانه

 ی اخالقي در جامعه از طريقهاارزش برمبتنيو گنجاندن آن روز يا هفته در تقويم ملي/ استقرار و ارتقای فرهنگ عمومي  «روز يا هفته اخالقیات»ای با عنوان هفته

ردازد/ تدوين منشور اخالقي در به اين موضوع بپ، رات نخبگان مربوطهظاز ن گیریبهرهسپردن اين وظیفه به نهادی مستقل از حکومت كه به طريق علمي و با 

 های مادی/ مشوقكنند ی اخالقي پیرویهاارزشكه از  كنند سازمان و ملزم كردن افراد سازمان به رعايت آن/ استقرار طرحي كه در آن كاركنان دولت سوگند ياد

/ هندتوجبي ی اخالقيهاارزشی و معنوی برای كاركنان و مديراني كه به های مادنهند/ مجازاتی اخالقي را ارج ميهاارزشو معنوی برای كاركنان و مديراني كه 

نهادينه كردن و ، در زمینه تحقق نظارت عمومي: مشروعیت بخشیدن، دهندميها ی اخالقي بهاارزشكه به  هاسازمانگیری مديران اخالقي در رأس هرم كاربه

ی هاگاهدستو توانمندسازی مردم در جهت نظارت بر عملکرد كاركنان سازی ق وضع قوانین مربوطه/ آگاهی دولتي از طريهادستگاهتوسعه نظارت عمومي بر عملکرد 

 ،گان به سازمان نسبت به حقوق خودكنندمراجعهسازی های اينترنتي/ آگاهمانند پايگاه، عموميرساني ازی مراكز اطالعاندهتبلیغات و را، اجرايي از طريق آموزش

د گان/ ايجاكنندسازمان و نظارت بر عملکرد كاركنان آن سازمان از طريق نصب بروشور در سازمان و تهیه و توزيع كتابچه راهنما بین مراجعه قوانین و مقررات

م رأس هر گیری مديراني دركاربهاستقرار سیستم نظرسنجي از شهروندان در سطح سازمان/  رسیدگي به شکايات اداری شهروندان در سازمان/ منظوربهواحدی 

 در «نظارت سازماني از منظر اسالم»در زمینه تحقق نظارت مديريتي: تدوين و ارائه درسي با عنوان ، كه درک درستي از مفهوم نظارت همگاني دارند هاسازمان

ي با آشناي منظوربهمستمر برای مديران سازمان های آموزشي مديريت دولتي/ تهیه و اجرای برنامه ويژهبه، های مديريتها و مؤسسات آموزشي برای رشتهدانشگاه

های های نظارت مديريتي پیامبر اكرم )ص( و امام علي )ع( از طريق آموزششان/ آشنا كردن مديران سازمان با شیوههای نظارت بر مجموعه تحت سرپرستيشیوه

 مربوطه در اين زمینه.

 گيرينتيجه
ی دولتي ايران از ديدگاه كاركنان بوده است. نمونه اين تحقیق هاسازمانرت سازماني با رويکرد اسالمي بر فساد اداری در ابعاد نظا تأثیرهدف اين تحقیق بررسي 

 هكه هم دهدميهای تحقیق نشان اطالعات استفاده شده است. يافته آوریجمعی دولتي ايران بوده و ابزار پرسشنامه برای هاسازماننفر از كاركنان  3021شامل 
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بُعد نظارت مديريتي بیشترين اثر كاهنده را بر آنها  ی دولتي ايران اثر كاهنده دارند و از میانهاسازمانبر فساد اداری در ، ابعاد نظارت سازماني با رويکرد اسالمي

نظارت  ،ين رتبه را داشته است و ابعاد نظارت مديريتياعتقاد به نظارت الهي باالتر، فساد اداری داشته است. همچنین از بین ابعاد نظارت سازماني با رويکرد اسالمي

ايران  ی دولتيهاسازمان. در توجیه اين مسئله كه چرا با وجود اينکه بُعد اعتقاد به نظارت الهي در اندهی بعدی قرار داشتهاردهدر  ترتیببهدروني و نظارت عمومي 

خلف گونه استدالل كرد كه اوالً افراد تاين توانمي، گذاردمنفي كمتری بر فساد اداری مي تأثیريتي و دروني اما نسبت به دو بُعد نظارت مدير، در رتبه اول قرار دارد

افراد اين اعتقاد را دارند كه در صورت تخلف و كجروی مورد بخشش خداوند قرار خواهند  ( و دومكنندميدانند )توجیه و كجروی خود را در نزد خداوند موجّه مي

 گرفت. 
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مستقيم فساد بر رشد اقتصادي با غير بررسي اثرات

 بر شاخص ادراک فساد تأكيد

 حميد سپهر دوست

 عادل برجيسيان
 اقتصاد مقداري كاربردي اقتصاد 1395

 گيرينتيجه

های گیری به تفکیك كشورو همچنین برآورد مدل اندازه بر شاخص ادراک فساد تأكیدبا  فساد بر رشد اقتصادیم اثرات غیرمستقی بررسي، هدف از اين پژوهش

اهمیت دارد. لذا اين پژوهش به  غیرمستقیم صورتبهاثرگذاری  ایواسطهانتخاب عوامل ، روی رشد اقتصادی رانتي و غیررانتي است. برای درک بهتر اثر فساد بر

ان از روش پانل معادالت همزم ه است. به همین منظور اين تحقیقمختلف اثرگذاری پرداخت ایواسطهريق عوامل بررسي چگونگي اثرات فساد بر رشد اقتصادی از ط

ی هاداده .ی دولت و ثبات سیاسي به بررسي اثر فساد بر رشد اقتصادی پرداخته استهاهزينه، یگذارسرمايه، های انتقال سرمايه انسانيو در نظر گرفتن متغیر

 3SLSاز روش تخمین معادالت همزمان  برایو همچنین بوده  2013-1996ی هاسالطي ، رانتي و غیر رانتي كشور منتخب با اقتصادهای 53برای  تحقیق

، ت استهای رانتي مثبهای غیررانتي منفي و برای كشوردهد كه اثر غیرشرطي فساد بر رشد اقتصادی برای كشورنتايج اين پژوهش نشان مي. استفاده شده است

ر اين شناسي كانال كه داما با استفاده از روش، يابدميرشد اقتصادی افزايش ، های رانتي با افزايش فساداين نتیجه در اولین نگاه بدان معناست كه برای كشور

بر  كه اثر كل فساد ستاگذاری فساد یرتأثای هاز عوامل واسط شده های انجاماين نتیجه در تقابل با نتايج حاصل از تخمین، پژوهش از آن استفاده گرديده است

 دهندهو نشان كندمياين موضوع به مفهوم اصلي روششناسي كانال اشاره ، منفي نشان دادCPI  برای شاخص فساد ایواسطهعامل  چهاررشد اقتصادی را از طريق 

قتصادی از ا مفساد بر رشد ملکن اثرات غیرمستقی ،برسد نظربه های رانتي مثبتكه گرچه ممکن است رابطه مستقیم فساد و رشد اقتصادی برای كشور آن است

 ن برگیری ديگری كه با توجه به تخمینتیجه. است دست آمدهبهشناسي كانال باشند و اين يافته از طريق استفاده از روشانتقال منفي مي ایواسطهطريق عوامل 
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، یگذاررمايهسهای های رانتي از طريق متغیرای اثرگذاری فساد بر رشد اقتصادی برای كشورامل واسطهكه بیشترين عو آيد آن استدست ميهای رانتي بهروی كشور

ه ای بر مقولهبتوان تمركز ويژ كهدرصورتي، كنترل خود فساد برعالوه، نامطلوب فسادآثار جلوگیری از  منظوربهلذا  است.ی دولت هاهزينهثبات سیاسي و 

 .امکان كم كردن اثر فساد بر رشد اقتصادی وجود دارد، نمود هاممانعت از ورود فساد به اين حوزه منظوربهی دولت و ثبات سیاسي هاهزينهل كنتر، یگذارسرمايه

های ق متغیرتصادی از طريای اثرگذاری فساد بر رشد اقهبیشترين عوامل واسط، ای انتقالهتوجه به نتايج برآورد عوامل واسطهای غیررانتي با ديگر برای كشور ازسوی

مستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طريق هر غیر اثر، همچنین در مقايسه بین كشورهای رانتي و غیررانتيست. ای دولت و سرمايه انساني هاهزينه، یگذارسرمايه

 د مطالعه بوده است.ی مورهاسالمجموع در كشورهای رانتي بیشتر از كشورهای غیررانتي طي  صورتبهای چهار عامل واسطه
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261 
گذاري فساد بر رشد تأثيري هاكانالاي بررسي مقايسه

 اقتصادي در اقتصادهاي رانتي و غيررانتي

 حميد سپهر دوست

 حسن فطرسمحمد

 عادل برجيسيان

 كاربردي اقتصاد 1395
ي كاربردي هانظريه

 اقتصاد

 گيرينتيجه

كشور با اقتصادهای رانتي و غیررانتي و برای دوره  53گذاری برای تأثیری مختلف هاكانالفساد بر رشد اقتصادی از طريق آثار وهش به بررسي چگونگي اين پژ

، یگذارسرمايهل و در نظر گرفتن متغیرهای انتقا( 3SLS تخمین روش گیریكاربه همچنین )وت همزمان الاين پژوهش از روش معاده است. پرداخت 1996-2013

از ، منظور برای اين .تا به بررسي اثر فساد بر رشد اقتصادی كشورهای منتخب بپردازد كردهی دولت استفاده هاهزينهتورم و ، سیاسي يثباتبي، سرمايه انساني

نتايج اين  ( استفاده شده است.2000)اران كافمن و همک Graft و شاخص فساد( ICRG) يالمللبینی مرتبط با شاخص فساد راهنمای ريسك كشورهای هاداده

ثباتي سیاسي نقش مهمي در ی دولت و بيهاهزينه، یگذارسرمايهمتغیرهای انتقال ( Graft) كه برای شاخص فساد كافمن و همکاران دهدميپژوهش نشان 

نیز  ICRG برای شاخص. اين شاخص بر رشد اقتصادی منفي است ديگر اثر كل فساد با تعريف عبارتبه. كنندميبروز فساد ايفا  خاطربهكاهش رشد اقتصادی 

ان و نتايج نش هيید انتخاب درست متغیرهای انتقال در الگو از مدل جامعیت استفاده شدأهمچنین برای ت. ی مشابهي دارندهاعالمتنتايج برای اين سه متغیر 

اثر  ،مقايسه بین كشورهای رانتي و كشورهای غیررانتي منظوربهاد منفي است. همچنین كه اثر غیرشرطي فساد بر رشد اقتصادی برای هر دو شاخص فس دهندمي

اثر فساد در كشورهای غیررانتي بیشتر از كشورهای  ،Graftو ICRG ی كه در هر دو شاخصطوربه، آمد دستبهفساد بر رشد اقتصادی برای دو شاخص متفاوت 

اهش باعث ك تواندميی دولت و افزايش ثبات سیاسي هاهزينهحركت به سمت محدود كردن ، ی انتقالهاكانالمده از آ دستبهبا توجه به نتايج . رانتي بوده است

 .كنترل فساد ضروری است، ی برای رشد اقتصادیگذارسرمايههمچنین جهت افزايش ، شودمخرب فساد بر رشد اقتصادی  آثار

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

280 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

262 
ازار بيمه مالي ب همالي بر توسع -اثر كنترل فساد اداري

 عمر

 حميد سپهردوست

 سمانه ابراهيم نسب
 پژوهشنامه بيمه كاربردي مديريت 1395

 راهکارها

های مستقل و دائمي برای مبارزه با فساد اداری و ارتقای پويايي ايجاد و تقويت نهاد /اصالح نظام اداری و ساختار آن: جهت مقابله با فساد در بخش بیمهراهکارهايي 

 هاینهاد هتوسع /رساني امورو اطالع سازیشفاف /آشنايي با فساد اداری هآموزش مديران دولتي در زمین /ی نظارتي برای حذف فساد اداریهاگاهدستو هماهنگي 

كردن قوانین با توجه  د و بوروكراسي اداری و روزآمدئحذف مقررات زا/ برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان مصاديق فساد مالي /نهادمردمی هاسازمانمدني و 

 منظورهبها همچنین رعايت احترام و ضمانت اجرای قرارداد /قضايي در برخورد با عامالن فساد تأمینبر نهاد حاكمیت قانون و  تأكید/ اجتماعي -به شرايط اقتصادی

 .گرگذار و بیمهحمايت از حقوق بیمه

 گيرينتيجه

-1999ی هاسالايران طي  ازجملهتوسعه  های درحالعمر در منتخبي از كشور همالي بازار بیم همالي بر توسع -داریكنترل فساد ا تأثیربررسي ، دف اين مطالعهه

نتايج حاصل از اين مطالعه داللت بر اين دارد كه متغیر كنترل  ی پانلي برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است.هادادهو برای اين منظور از روش  است 2011

 یگريزی و امید به زندگي اثرريسك، بخش بانکي ههای توسععمر دارد. همچنین متغیر هبازار بیم هی بر توسعمعنادارز نظر آماری و اقتصادی اثر مثبت و فساد ا

 .عمر دارد هبیممالي بازار  هبر توسع معنادارمنفي و  یو تورم اثر معنادارمثبت و 
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 اثر فساد اقتصادي بر نابرابري توزيع درآمد 263
 پورمهدي اديب

 آزاده محمدي ويايي
 كاربردي علوم سياسي 1395

ي راهبردي هاسياست

 و كالن

 گيرينتيجه

، ايتالیا ،فرانسه، د باال شامل آلمانتوزيع درآمد در دو گروه از كشورهای با درآمدهنده شاخص نشان عنوانبههدف اين مقاله بررسي اثر فساد اقتصادی بر ضريب جیني 

ی تابلويي برای مدلسازی استفاده هادادهاست و همچنین از روش  2012-2000در دوره زماني ، مالزی و چین، هند، تركیه، كانادا و ژاپن و با درآمد متوسط شامل ايران

 يافتهتوسعهها نیز بهبود خواهد يافت. زيرا فساد در كشورهای درآمدی اين كشورها وضعیت توزيع كه با كاهش فساد در بین كشور دهدميشده است. نتايج نشان 

آورد. ی شده و از اين رهگذر موجبات كاهش رشد اقتصادی را فراهم ميگذارسرمايهرساند و سبب كاهش ها آسیب ميکرد مناسب بازارعمل بهنیرويي است كه  مثابهبه

تیازات ها و امند به سهولت مجوزتوانمي، قانونيغیر از و ابزاری در دست گروهي از افراد جامعه تلقي شود كه با استفاده از اين ابزارامتی عنوانبه دتوانميفساد  درواقع

اف در . انحرقانوني برسند كه همین امر نیز موجب افزايش شکاف طبقاتي در جامعه خواهد شدغیر مختلفي را كسب نمايند و از طريق رشوه و رانت به سودهای كالن
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ش باشد كه حاصل آن افزايمنافع گروهي و فرد در كنار فرار مالیاتي نیز از ديگر پیامدهای گسترش فساد و رانت در جامعه مي سویبهتخصیص منابع ملي و عمومي 

ها بنگاه مالي تأمینمانعي برای  عنوانبهها ناكارآمد در كشورتوزيع برابر و عادالنه امکانات و منابع ملي خواهد بود. قوانین و مقررات  عدم تبعیض و نابرابری درآمدی و

 رشد اقتصادی و، نتايج براساس. همچنین شودميو سبب تقاضای رشوه و رانت  كندميو همین قوانین و مقررات ناكارآمد يك قدرت انحصاری ايجاد  كنندميعمل 

ها و ثروت خواهد شد )اثر رشد اقتصادی بر تر درآمدكاهش شکاف طبقاتي و توزيع بهتر و عادالنهافزايش سهم درآمدهای مالیاتي و بهبود وضعیت اشتغال موجب 

اذعان داشت كشورهايي كه رشد اقتصادی بااليي را  توانمي روازاين، منفي و برای كشورهای با درآمد متوسط مثبت است( ینابرابری درآمد در كشورهای با درآمد باال

ادی رشد اقتص مدتبلنداند كه حاصل آن افزايش سطح رفاه عمومي جامعه خواهد بود و در ی خود قرار دادههاسیاستی را سرلوحه وربهرهتولید و  بهبود كنندميتجربه 

چون مسیر ، نتستوسعه( مطابق فرضیه كوز درحالاما كشورهای با درآمد متوسط )، های درآمدی منتهي خواهد شدبه افزايش سطح رفاه جامعه و كاهش نابرابری

لذا افزايش رشد اقتصادی در مراحل اولیه منجر به افزايش نابرابری توزيع درآمد ، باشدو مسئله عمده رسیدن به میزان تولید و نرخ رشد باالتر مي كنندميتوسعه را طي 

مالیات موجب خواهد شد تا درآمدهای دولت افزايش يابد و دولت  گرديده است. همچنین جلوگیری از فرار مالیاتي و تدوين برنامه راهبردی و دقیق جهت اخذآنها  در

بر موارد فوق افزايش در بیکاری از طريق قادر باشد از طريق تولید كاالهای عمومي و نیز توزيع مجدد درآمد به بهبود وضعیت درآمدی عموم جامعه كمك نمايد. افزون

 . كندميی در توزيع درآمد كمك به تشديد نابرابر درآمدكمافزايش شمار تعداد افراد 
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264 
بررسي عملي وضعيت اجراي قانون ارتقاي سالمت نظام 

 1390اداري و مقابله با فساد مصوب سال 

 غفور خوئيني

 امين حسين رحيمي
 دانش حسابرسي توصيفي حسابداري 1395

 راهکارها

 افزايش دامنه تسری قانون در ماده: ذيل قابل توجه هستند دهایاجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله بـا فساد پیشنها ت فعلي دریجهت خروج از وضع

 سازیفافش/ قانون باشد «ج»و  «ب»، «الف»ی موضوع بندهای هادستگاه بهمستقیم و با واسطه متعلق  طوربهيي كه درصدی از سهام يا سرمايه آنان هاشركتبه ( 2)

 /ت بانکي و واگذاری سهامالارائه تسهی، های داخليقرارداد، های خارجيويژه در مورد خريدبه، های اقتصادی كشـورهای حاكم بر فعالیتنامهآيینمقررات و ، قوانین

های نظارت وكنترل كارتقويت سازوآنها/  سازیزی و استانداردساساده، دهي از طريق كاهش حجمهای خدمتها و دستورالعملنامهآيین، مقررات، قوانین سازیشفاف

 پیشگیری و، جهت كشف موارد در هادستگاه (ی نظارتي و نظارت مستمر مردمهادستگاههمکاری بیشتر با )سازماني و برون (حسابرسي داخلي) سازمانيدرون

اده پژوهش در موضوع فساد و استف/ های داخلي و پیشگیری از فساددر جهت تقويت كنترلآنها  حالو اص های فسادخیزيندآها و فرشناسايي زمینه/ مقابله با فساد

استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان / های بومي برای اين منظورها در پیشگیری و مقابله با آن و تدوين راهکاراز تجارب موفق كشور
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 ،فساد به موضوعات مربوط به مالیات اريزی و اقدامات پیشگیری و مبارزه باولويت دادن در برنامه/ ظرفیت ملي برای مبارزه با فساد دولت و استفاده از حداكثر

مبارزه /قوانین مقررات و، هامورد بخشنامهجلوگیری از تغییرات مکرر و بي/ ت دولتيالكنترل مواد غذايي و دارويي و معام، هاسازی شركتخصوصي، صادرات و واردات

ی هادستگاهجويي های مناسب برای صرفهی آموزشهاطرحارائه / های اقتصادی و اداری و قضايي از بین برودهای سیاسي تا از اين طريق بسیاری از رانتبا رانت

هومي مفپراكنده و تك صورتبهگردد قوانیني كه مي دپیشـنهاآنها  با توجه به تعدد قوانین و موازی بودن/ اتدر اين راسسازی دولتي در اموال عمومي و فرهنگ

 ودشميشرح ذيل بوده كه پیشنهاد همهمترين مصاديق آسیب در بخش مناقصات تاكنون ب/ غ گردندالواحد درآمده و جهت اجـرا اب صورتبهند در هم ادغام و تهس

 دمع، (رتبه)حیت الحقوقي فاقد ص انعقاد قرارداد با افراد حقیقي و، اردادهای صوریانعقاد قر، ت كوچكالت متوسط به معامالتبديل معام: شوددر قانون لحـاظ 

های میناخذ تض عدم، شرايط مناقصه برای دسترسي و ارزيابي دقیق شفاف نبودن اسناد و، انتخاب پیمانکاران برگزاری مناقصه و فرآينددقیق مقررات در  رعايت

 ،حقوقي بدون وجود و تخصیص اعتبار انعقاد قرارداد با افراد حقیقي و، ت دولتيالمنع مداخله كاركنان در معام رعايت عدم، نقانوني و كافي و خسارت از پیمانکارا

های زارشگائه مکلف به ار بايدی نظارتي هادستگاهی اجرايي ناظر و يا شورای هادستگاه/ هاو پروژه هاطرحارزيابي درست و كارشناسي از میزان اعتبار مورد نیاز  عدم

های تخلفات مربوط به اين قانون كلیه پرونده/ رای اسالمي و ... گردندومجلس ش، مقام معظم رهبری ازجملهح الصی مشمول به مراجع ذیهادستگاهعملکرد 

 .قانون ارجاع گردد( 6)شـده در مـاده  بینيپیشو شـعبه  هیئترسیدگي قضايي به  منظوربه

 

 گيرينتيجه

كه  بود 1390مت نظام اداری و مقابله با فساد در سال المي ايران در مسیر مبارزه با فساد تصويب قانون ارتقای سالمهمترين اقدامات قانوني جمهوری اسيکي از 

یدن به ده و الگوهايي را برای رساز حیث تقنیني نقطه عطفي جامع در مبارزه با فساد تلقي شده كه ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار دا

ا كه ب گرددميحظه الم، شده در رابطه با اجرايي شدن اين قانون نجاماهای میداني با فساد ارائه كرده است. اما براساس بررسي جانبههمهاهداف مربوط به مبارزه 

زم برای اجرايي شدن آن تصويب نشده است و در برخي موارد هم كه الی هانامههنوز بخش قابل توجهي از آيین، سال از تصويب آنچهار وجود گذشت نزديك به 

ت الاجرای قانون با مشک، زم برای اين مقرراتالتصويب و تخصیص بودجه  عدم ازجملهت اجرايي المشک دلیلبه، اندزم تصويب شدهالهای ها و دستورالعملنامهآيین

تحقق  عدم كلي موجبم برای اجرای آن در شـمای الزهای ساختخیر در ايجاد زيرأاجرای قانون و ت عدم داشتبايد در نظر  .شده استروبرو  متعدد و موانع جدی

نجام اتعیین معیارهای حسن ، قانونگرايي. ها و افزايش فساد در جامعه خواهد شداز دسـت رفتن فرصت ،ی كلي نظام اداری كشورهاسیاستداف تبیین شده در ها

، نانافزايش سطح رفاه كارك، يياستقرار سیستم پاسخگو، هاسازمانمعامالت و امور مالي سازی شفاف، های نوينوریاهای الکترونیکي و فنمانهااستقرار س، وظیفه

 تماتیك جهتسسی ايجاد نظام، جوييو رعايت الگوی مصرف و صرفه ساالریشايسـته، قيالديني و اخ، های فرهنگيزهوگیری از آمبهره، انضباط اداری و مالي
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عواملي هستند كه در قانون مذكور مورد توجه قرار گرفته و  ازجملهتقويت امور حاكمیتي  و ی اجراييهادستگاهنجام ادر امور در دست سازی و نهادينهسازی بهینه

ند. بنابراين داشته باش توانندميا فساد و كاهش بروز تخلفات و ارتقای نظام سالمت اداری و مقابله ب (و اثربخشي كارآيي)ی وربهرهي در بهبود و افزايش يسهم بسـزا

 عملبهها و افزايش فساد جلوگیری رفت سرمايهف اين قانون فراهم شود تا از هدرتلخی مهابخشبرای اجرايي كردن  الزم هرچه زودتر بايد امکانات مادی و حقوقي

ای محروم خواهد شد. امید است كه با توجه به تمديد اين قانون در مجمع تشخیص از اين ابزارهای توسعه یمندبهرهنظام اداری كشور از ، اجرای قانون عدم آيد. با

 .آن برداشته شود جانبههمهزم و اساسي برای اجرای الهای گام، مصلحت نظام و قطعي شدن جايگاه آن در نظام حقوقي كشور
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فساد و كيفيت حکمراني بر عملکرد نظام  تأثيرل تحلي

 ي تابلويي پوياهادادهمالياتي: رويکرد 
 كاربردي اقتصاد 1395 حجت ايزدخواستي

سياستگذاري 

 پيشرفت اقتصادي

 گيرينتيجه

های يثباتبي، های دولتكه در كنار ناكارآمدی فساد در مديريت منابع عمومي و درآمدهای مالیاتي است، يکي از مهمترين موانع نهادی در كسب درآمدهای مالیاتي

توسعه حادتر  درحالدر كشورهای ، . اين موانع نهادیشودميدر نظام مالیاتي در كشورهای مختلف  مدتبلندمانع از اصالحات ، حاكمیت قانون عدم سیاسي و

ت ای است كه بر عملکرد نظام مالیاتي اثرگذار اسدو عامل نهادی به هم پیوسته انعنوبهكیفیت حکمراني و كنترل فساد در مديريت منابع عمومي ، است. بنابراين

منجر  دتوانميبهبود در ساختار حکمراني و كاهش سطح فساد در كشورهای مختلف ، به ساختار حکمراني دارد. بر اين اساس زيادیها وابستگي و ساختار مالیات

 أثیرتبهبود عملکرد اقتصادی شود. در اين پژوهش به تحلیل ، افزايش درآمدهای مالیاتي دولت و در نهايت، مالیاتيكاهش فرار ، به جلب اعتماد عمومي به دولت

با استفاده  2014-2002متغیرهای نهادی اثرگذار بر عملکرد نظام مالیاتي در كشورهای منتخب در دوره  عنوانبهی حکمراني خوب و شاخص درک فساد هاشاخص

به افزايش نسبت درآمدهای مالیاتي دولت به تولید ، مؤلفه آن 6كه شاخص حکمراني خوب و  دهدميی تابلويي پويا پرداخته شده است. نتايج نشان هادادهاز روش 

ايج نتباعث افزايش اين نسبت شده است. همچنین ، و نیز افزايش شاخص درک فساد )يعني كاهش فساد( در كشورهای مورد بررسي شدهناخالص داخلي منجر 

مؤلفه حکمراني خوب عبارتند از:  6است  شايان ذكر» مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلي سرانه و متغیر باز بودن اقتصاد بر اين نسبت است. تأثیربیانگر 
 «.حاكمیت قانون و كنترل فساد، كیفیت مقررات، دولت كارآيي، خشونت عدم ثبات سیاسي و، و پاسخگويي اظهارنظرحق 
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 حساب در آنسوي ريسمان فساد 266
سيدعلي 

 پاکمرادحسيني
 توصيفي مديريت 1395

مطالعات مديريت و 

 حسابداري

 پيامدها

 /شدن اعتبار و حیثیت فرد دارخدشه /فات خانوادگيالبروز اخت /های روحي و روانيبروز ناهنجاری :ديدگاه فردی از، مالي -برخي از پیامدهای ناشي از فساد اداری

وقف ايجاد شکاف ، صرف شدن برای دستیابي به اهداف جایبهزمان و انرژی ) وری سازمانكاهش بهره :از ديدگاه سازماني، هدايت مناسب استعدادهای فردی عدم

رای ی اداری بهاهزينه زايش/ افی منفي در سازمانهاارزش ايجاد قي والفضايل اخ شدن رنگكم، توسعه منابع انساني فرآيند آسیب ديدن (/شوندميدر سیستم 

و زير سؤال آنها  در اعتمادیبيسازی كاركنان سالم و ايجاد جو دلسردی و آلوده، ی اداری عادیهاهزينهی فساد به هاهزينهافزوده شدن  دلیلبهكنندگان مصرف

 /يعدالتها در جهت كاهش فقر و بيشالقابت سالم و عقب راندن ترشد ر ت ازانعمم :ديدگاه اجتماعياز ، كیفیت خدمات عموميتنزل و آنها  صداقت و امانت رفتن

بیني یشای قابل پباعث ناامیدی و سرخوردگي نسبت به آيندهكه  تر جامعهی پايینهاردهی نخبه به هاگروهو سرايت آن از  ها به توانايي خويشتضعیف اعتقاد ملت

 /های اقتصادیماندگيتوجیه غیرمنطقي عقب/ افزايش درآمدهای نامشروع /هاقیمتمردم همچون افزايش  ی زندگيهاهزينهافزايش  :از ديدگاه اقتصادی، شودمي

/ سست يكفايتبيتنبلي و / گسترش هاسازماناعتماد و وفاداری مردم نسبت به كاهش  :از ديدگاه فرهنگي، كاركردیغیر ی به مسیر غیرمولد وگذارسرمايههدايت 

و مخدوش شدن ثبات و امنیت جوامع /به خطر افتادن هادولتدرجه مشروعیت و اثربخشي  كاهش :از ديدگاه سیاسي، هقي جامعالی اخهاارزشاعتقادات و  شدن

و كاهش احترام به قانون اساسي شده و  دمکراسيمداری مطلوب و موجب زائل شدن حکومتمالي  -فساد اداری، ديگر عبارتبه) قیاتالو اخ دمکراسيی هاارزش

 (.شودميين طريق مانع توسعه سیاسي جامعه از ا

 گيرينتيجه

ی هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است. يکي از هاهزينههای اجتماعي و ملي را بسته و مسیر بسیاری از پیشرفتايران شیوع فساد در جامعه 

ها و عدالت اجتماعي در نگرش نبود ات اجتماعي غني و فقیر است كه پیامد آن احساسافزايش فاصله طبقاتي میان طبق، نالدر سطح ك هاهزينهمهمترين اين 

كنترل رواني افراد بر ، ديگر عبارتبهو  يابدميكاهش  (به قول دوركهايم: وجدان جمعي)اذهان توده مردم است. بر اين اساس است كه اعتقاد به نظام اجتماعي 

بسیاری برای مبارزه با فساد طراحي شده  هایبرنامهتا به امروز در ايران  شودميكم ( شدن كاركنان به فساد اداری داردكه نقش مهمي در آلوده )روی رفتار خود 

 دگانكننستفادهمجازات نشدن سوءا. 1 عبارتند از: موفقیت عدم يل اصلي اينالاست كه برخي از د شدهاما در اين رابطه موفقیت اندكي حاصل ، و به اجرا در آمده است

با فساد  (حالبه اصط)يي از ساختار سیاسي و اداری كه بايد هابخشپولکي بودن و خودفروختگي افراد و مقامات اداری در آن . 2، در فساد اداری كنندگانشركتو 

نهادی برای توزيع مجدد  صورتبهدر عمل  ی متنفذ و قدرتمند اقتصادی كههاگروهوجود كاركرد مثبت فساد اداری برای نخبگان اداری و . 3، كنند اداری مبارزه

ی مختلف در رابطه با مبارزه علیه هاحکومتی دولتي و هادستگاهها و نظارت استمرار برنامه عدم مند نبودن ونظام. 4، كندميها به سود اين نخبگان عمل درآمد
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 . ربطذین الپیشگیرانه از جانب مسئو ایهرويهبر  تأكید جایبهبر تنبیه و مجازات متخلفان  تأكید. 5، فساد اداری

بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد  تأثیرجانبه هستیم كه با ي اساسي و همههايبرنامهنیازمند ، برای حذف يا كاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه

 ،پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، (پذيردمي تأثیرامعه مستقیم از فرهنگ ج طوربهای كه پديده عنوانبه)آن همچون فرهنگ و مديريت سازماني 

محیط  سازیكار سالم، ی سازمان سالم و پرورش يافته گردندهاانسانتنبیهي و پس از وقوع با آن مبارزه كند. بنابراين اگر  هایرويهآنکه از طريق طراحي  جایبه

د و نطرفداری از منافع گروه نباش برمتکيآيد. همچنین اگر عوامل سازماني و مديريتي حاكم مداوم در مي فرآينديك  صورتبهو  شودميانجام  ترسريعسازماني 

 .شودميو اجتناب از تبعیض در رفتار اعضا مشاهده  گريزیتبعیضنوعي  درواقع، دنای نداشته باشدر برخورد با گروه يا افراد خاص رفتار ويژه
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گفتمان سياست جنايي قانونگذار و رويه قضايي ايران 

 ، در قبال جرم تحصيل مال از طريق نامشروع

با رويکرد تطبيقي بر گفتمان سياست جنايي سازمان 

 كنوانسيون مبارزه با فساد( 20ماده ) ملل متحد در 

 سامان آقاالرثالث

محمدجعفر 

 زادهحبيب

 محمد فرجيها

 د صابرمحمو

 توصيفي حقوق 1395
ي حقوق هاپژوهش

 تطبيقي

 گيرينتيجه

برخالف گفتمان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام( 15/9/1367اختالس و كالهبرداری )مصوب ، قانون مجازات مرتکبین ارتشاء( 2ماده ) رويه قضايي در اعمال

. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طريقي كه دهدميمالي توسعه  موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع، سیاست جنايي قانونگذار

رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدين ، و در نتیجه آن دهدميگسترش ، قانونگذار شیوه تملیك مال را قانوني اعالم نکرده باشد

در ( 2ماده ) برخالف گفتمان سیاست جنايي قانونگذار در( 2ماده ) رويه قضايي در اعمال، . بنابراينكندميالنه انطباق پیدا سان اين ماده با قاعده دارا شدن ناعاد

قانون  در( 2ماده ) . اشاره بهكندميپیدا هايي كنوانسیون مبارزه با فساد شباهت( 20ماده )با ، رابطه سببیت، نتیجه مجرمانه، رفتار مجرمانه، مورد موضوع جرم

سیاست جنايي توسط قانونگذار ايران و سازمان سازی بیانگر افتراقي، در كنوانسیون مبارزه با فساد (20)قانون ارتقای سالمت نظام اداری و ماده  (1)تشديد و ماده 

جنايي است. در وضعیت پیششناسي گونه. 3 وشناسي بزهکاران نهگو. 2، جرائمشناسي گونه. 1 ملل متحد حسب مورد در قبال اين جرائم در چارچوب سه معیار

سیاست سازی در مورد افتراقي، (20)با گفتمان سیاست جنايي سازمان ملل متحد در ماده ( 2ماده ) بررسي تطبیقي گفتمان سیاست جنايي قانونگذار ايران در

لکن رويه قضايي با توسعه اين ماده به انحرافات مالي در برخي موارد  ،وجود داردهايي مشابهتآنها  بین شودميمالحظه ، گفتهسه معیار پیش براساسجنايي 
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جانب  و اين جرم را قابل ارتکاب از كندميشخصیت مرتکب را در تحقق جرم مؤثر لحاظ ن تنهانه. رويه قضايي كندميقانونگذار اقدام  نظرموردسازی برخالف افتراقي

در برخي موارد رفتارهايي را كه فاقد وصف كیفری هستند )مانند تحصیل منافع ، موقعیت بزهکار براساسقانوني غیر صورتبهبلکه در عمل و ، داندهر شخص مي

( 2ماده ) جرم و مشمول، علت وضعیت خاصي كه مرتکب در زمان تحقق جرم داشته استمالي و نیز تحصیل مال از طريق ترک فعل و داشتن و نگهداشتن( به

نشي عمل گزي صورتبهرسد نظام عدالت كیفری توانايي برخورد با تمام مرتکبین اين جرم را ندارد و ناچار است مي نظربهي و منطقي . از نظر عقلكندميمحسوب 

ن نظام رسد يکي از داليلي كه در اين وضعیت بر گزينش مسئوالمي نظربههای خاص با وجود داليل خاص شروع به تعقیب كیفری كند. كند و فقط در مورد پرونده

های وی است. يکي ديگر از موارد افتراقي شدن رويه قضايي در ديده و پیگیریوضعیت و موقعیت بزهکار و وضعیت و موقعیت بزه، گذار استتأثیرعدالت كیفری 

انونگذار نظر قاين سیاست جنايي افتراقي مدبنابرای كردن جرائم جنايي( است. تخفیف عنوان مجرمانه به نفع متهم )جنحه، به اعتبار معیار بزهکار( 2ماده ) اعمال

 ای دارد.اختالف مبنای قابل مالحظه كنندميبا سیاستي كه مراجع قضايي در عمل اجرا ( 20ماده )و گفتمان سیاست جنايي سازمان ملل در ( 2) در ماده
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268 
نفتي بر فساد  و بلندمدت درآمدهاي مدتكوتاهاثرات 

 اقتصادي در ايران

 مرتضي عزتي

 مراد سيفاهلل

 نادر مهرگان

 مجتبي ملکي شهريور

 ي اقتصاديهاپژوهش كاربردي اقتصاد 1395

 گيرينتيجه

 1390-1358ی هاسالبررسي دوره زماني پرداخته شده است. و بلندمدت اثر درآمدهای نفتي بر فساد اقتصادی در ايران  مدتكوتاهبه بررسي رابطه ، در اين مقاله

در  (كاهش)كه يك درصد افزايش  دهدميهای اين بررسي در بلندمدت نشان است. يافته( ARDL) های گستردهو روش تحلیل روش خود توضیح با وقفه

ین توجیه كرد كه فراواني منابع طبیعي اين رابطه مثبت را چن توانمي. شودميدرصد در فساد اقتصادی سرانه  29/0 (كاهش)باعث افزايش ، درآمدهای نفتي

متغیرهای شفافیت مقررات و  یهمچنین افزايش يك درصد .آيدمي شماربهاست كه عامل مهم در تعیین سطح فساد  جوييرانتبرای هايي موجب ايجاد فرصت

درصد  26/1ي با افزايش المللبینمتغیر آزادی تجارت  یصدافزايش يك در و دهدميدرصد سرانه فساد اقتصادی را كاهش  63/1 و 95/1 ترتیببهاندازه دولت 

 .سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است
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 زيرساختح الاص، گسترش فعالیت پلیس، لزوم توجه ويژه در اختصاص بودجه به نهادهايي همچون آموزش و پرورش، رابطه منفي مخارج دولتي با فساد

لزوم صیانت از صندوق ذخیره ارزی را ، عنايت به رابطه مثبت درآمدهای نفتي با فساد. همچنین دهدميرا نشان ني قانوني و نهادی و تشويق و ترويج فرهنگ دي

ل آن از دولت و الاستق، . بر اين پايهكندمنفي بیشتر همچون تشديد فساد را كنترل آثار ناپايداری و  دتوانمياصولي غیر هایپرهیز از برداشتزيرا ، كندميتقويت 

حاوی نکات مثبت زيادی برای مقابله با آثار  دتوانمي، كار ويژه برای برداشت از آن ضروری است. بررسي ضوابط صندوق ذخیره نفتي نروژچنین تعريف سازوهم

 .منفي درآمدهای نفتي بر اقتصاد ملي ايران باشد
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 رل فساد در ورزش فوتبالهاي جمعي بر كنتتأثير رسانه 269

 عليرضا زارع

 نژادصديقه حيدري

 رضوان شيرالي

 توصيفي بدنيتربيت 1395
مديريت ارتباطات در 

 هاي ورزشيرسانه

 گيرينتيجه

تبال شاغل در لیگ برتر نفر از بازيکنان فو 203ی جمعي بر كنترل فساد در ورزش فوتبال است. نمونه آماری تحقیق شامل هارسانه تأثیرهدف اين مطالعه بررسي 

مقیاس )عوامل چهار خردهی جمعي در هارسانه تأثیراطالعات استفاده شده است. پرسشنامه اين تحقیق در دو بخش  آوریجمعايران است و از پرسشنامه برای 

، قوانین اثربخشيمقیاس )عوامل چهار خردهاری در ی كنترل فساد ادهاروشو عوامل مشاركت اجتماعي( و بخش رساني عوامل اطالع، عوامل آموزشيسازی، فرهنگ

ی جمعي نقش بسزايي در كنترل فساد در ورزش هارسانه دهدميعوامل فرهنگي و عوامل اقتصادی و معیشتي( تنظیم شده است. نتايج نشان ، عوامل نظارتي

با كنترل فساد در فوتبال ارتباط معناداری سازی آموزشي و فرهنگ، اعيمشاركت اجتم، رسانيی جمعي چون اطالعهارسانههای عمده فوتبال دارند و بین نقش

روزنامه و اينترنت ، راديو، ی جمعي چون تلويزيونهارسانهها در كنترل فساد ورزش دانست. مهمترين راهبرد ءجز توانميی جمعي را هارسانهوجود دارد. استفاده از 

ايجاد محیطي برای برخورد عقايد گوناگون و ايجاد روحیه مشاركت و همکاری ، ز قانون و نظارت بر اجرای درست قوانینحمايت ا، و آگاهيرساني ند با اطالعتوانمي

 نقش مهمي در كاهش فساد در ورزش فوتبال داشته باشند.
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270 
ي هاسازمانعوامل اجتماعي مؤثر بر فساد اداري در 

 دولتي شهرستان سنندج

 بهزاد خدري

 اده اقدمعبداهلل محمدز

مني ؤفريده سادات م

 ماسوله

 رفاه اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1395

 راهکارها

گیری كاركنان با كاربهی جذب و هانظامبهبود  /هادر عزل و نصب ساالریشايسته /كیفیت زندگي كاری: مشاركت دادن كاركنان در اداره امورارتقای راهکارهای 

ح نظام الاص /مت در نظام اداری جهت تداوم خدمت كاركنانالی تشويقي برای كاركنان شايسته و دارای سهانظامايجاد  /ين افرادتربر ورود و حضور شايسته تأكید

زايش اف یراهکارها، اجتماعي تأمیننظام  سازیيکپارچهتقويت و  /هاهزينهپرداخت حقوق كاركنان دولت متناسب با تخصص و متناسب كردن آن با سطح تورم و 

اختیارات و ، سازی از حیث وظايفشفاف /مقررات و حقوق شهروندی، آگاه ساختن مردم به قوانین /و وجدان كاری شناسيوظیفههد سازماني: ترويج فرهنگ تع

سازماني: برگزاری  تقويت فرهنگ یراهکارها، حقوق شهروندی درخصوصی همگاني هاآگاهيبر توسعه  تأكیدی اجرايي با هادستگاهها و نحوه انجام امور واحد

 یراهکارها، پذيری آنانپذيری افراد با سازمان و انطباقكاركردهای فرهنگ و فرهنگ سازماني جهت جامعه، ميالی آموزشي در قالب فرهنگ و فرهنگ اسهاكارگاه

اهي اقدامات مربوط به افزايش آگ /ني در قبال تصمیماتتقويت نهادهای نظارتي جامعه مد /رجوعاربابنظام كنترل و نظارت: بهبود و افزايش پاسخگويي به ارتقای 

 .ی جمعيهارسانهبا همکاری آنها  ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابي مردم از، هادستگاهکرد عمل بهعمومي نسبت 

 گيرينتيجه

ی اداری هاسازماننفر از كارمندان و مديران  288ونه اين تحقیق شامل . نمی دولتي استهادستگاهدف از اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بروز فساد اداری در ه

ت. میانگین فساد اداری در سطح پايیني اس دهدميدست آمده نشان توصیفي به هایيافتهاطالعات انجام گرفته است.  آوریجمعشهرستان سنندج است و از طريق پرسشنامه 

میانگین نظارت . اندكردهمیانگین كیفیت زندگي كاری بوده كه در سطح پايیني است و اغلب مديران و كاركنان ابراز نارضايتي ، داردآنچه كه در بخش توصیفي اهمیت بسزايي 

. ستاچنین مشخص شد كه میانگین تعهد سازماني كاركنان نسبت به سازمان در سطح متوسطي . همبوده است الو میانگین باورهای ديني در سطح با هاسازمانو كنترل در 

بیشترين نقش  ترتیببهكیفیت زندگي كاری و روابط خويشاوندی ، فرهنگ سازماني، نظارت و كنترل، ها و اعتقادات دينيكه متغیرهای باوراند هاين تحقیق نشان داد هایيافته

 سالمت مت روان والو ابعاد سشود باعث كاهش فساد در سازمان  واندتميی قوی ديني كاركنان هاارزشها و باور. ت دولتي دارندابیني فساد اداری كاركنان اداررا در پیش

اعث افزايش كه روابط خويشاوندی ب يصورتبه، ارتباط مابین روابط خويشاوندی و كیفیت زندگي كاری با فساد است معناداریاين تحقیق  هایيافتهديگر . اجتماعي را ارتقا دهد

كنترل و  هو اينک كه فرهنگ سازماني عاملي قوی در پیشگیری از فساد اداری استاند ههمچنین نتايج نشان داد. فساد اداری است هبازدارند الفساد و كیفیت زندگي كاری با

 . جود نداردوفساد اداری  كاركنان با سازمانيدرونتعهد بین  معناداریرابطه كه اند هاستنباطي نشان داد هایيافتههمچنین . در مقابله با فساد اداری مؤثر باشد تواندمينظارت 
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271 
بررسي ادراک شهروندان از فساد اداري و متغيرهاي 

 شناختي مؤثر بر آن )مطالعه موردي: بيرجند(جمعيت
 توصيفي علوم اجتماعي 1395 زادهعلي سيف

مطالعات فرهنگي 

 اجتماعي خراسان

 گيرينتيجه

 آوریجمعداری و متغیرهای جمعیت شناختي مؤثر بر آن است. در اين تحقیق از پرسشنامه برای هدف اين مطالعه بررسي ادراک شهروندان بیرجندی از فساد ا

بین جنسیت های تحقیق شامل موارد ذيل است: سال و باالتر بیرجندی بوده است. يافته 18نفر از شهروندان  197اطالعات استفاده شده است و نمونه آماری شامل 

بین وضع تأهل ، باشدبیش از مردان مي، ادراک از فساد پاسخگويان زنبه اين معنا كه ی وجود دارد. معنادارداری تفاوت ااد از فسآنها  پاسخگويان و ادراک

 وبین سن شهروندان ، استادراک از فساد پاسخگويان مجرد و متأهل يکسان به اين معنا كه ، ی وجود نداردمعناداراز فساد اداری تفاوت آنها  پاسخگويان و ادراک

ادراک از به اين معنا كه ، ی وجود داردمعنادارتفاوت ، از فساد اداریآنها  ت پاسخگويان و ادراکالبین تحصی، ی وجود نداردمعناداراز فساد اداری رابطه آنها  ادراک

ی معنادارفاوت ت، از فساد اداریآنها  و ادراک اجتماعي پاسخگويان -یبین پايگاه اقتصاد، استبیش از ساير پاسخگويان ، فساد پاسخگويان كارشناسي ارشد و دكتری

 بوده است.بیش از ساير پاسخگويان ، اجتماعي در حد متوسط -ادراک از فساد پاسخگويان پايگاه اقتصادیمعنا كه به اين، وجود دارد

 داليلبهلکه ب، ی دائمي بین دو جنسیت نیستهااختالف، هاتفاوتتوان گفت كه اين مي، با عنايت به نتايج تحقیق كه ادراک از فساد زنان بیش از مردان است

یری گكاربهبرای  هاييها راهبرد. در برخي از كشوراستدر اين مورد آنها  ی فساد و آگاهيهاشبکهدسترسي متفاوت به ، ی متفاوت زنانپذيرمختلفي چون جامعه

ارتي با های نظوكارسازايجاد و تقويت مانند  بست كاربهرا در كشور خودمان نیز آنها ، ازنگریتوان پس از بگرفته شده است كه مي كاربههای عمومي زنان در عرصه

مؤثر است كه میتوان  يهای نظارتي راهوكارسازبنابراين مشاركت زنان در . ندهگیرتصمیمافزايش حضور و مشاركت زنان در مناصب و مشاغل  ومشاركت زنان 

سازی ع و آگاهالطكه برای ا كندميايجاب  نیز ت ديپلم و زير ديپلمالپايین بودن میانگین ادراک از فساد پاسخگويان با تحصی. دشوميشنیده آنها  مطمئن شد صدای

د فاق خواههايي كه در قبال فساد اداری اتكافي و بدون بررسي انجام گیرد تا افراد جامعه از آسیبرساني عالاط، م موارد تخلفالمردم از مصاديق فساد و نحوه اع

، ذهبينهادهای م، ی همگانيهارسانهی فرهنگي جامعه از طريق التغییر باور مردم و اعت، آگاه شوند. بنابراين افزايش آگاهي عمومي نسبت به پیامدهای فساد، افتاد

ی جمعي در نهادينه كردن هارسانهوزش و پرورش و آم، زم است كه نظام خانوادهالم موارد فساد الدر زمینه اع. نهادهای مدني و ... ضرورتي اجتنابناپذير است

 .زم را انجام دهندالش و كوشش النهايت ت، های مختلفمنفعت عمومي بر منافع شخصي در حوزهترجیح فرهنگ 
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272 
نظارت سازماني با رويکرد اسالمي بر فساد  تأثيربررسي 

 ي دولتي ايرانهاسازماناداري در 

 پورامين نيک

ري عليرضا منظ

 توكلي

 سنجر سالجقه

 مسعود پوركياني

 پورعليرضا عرب

 راهبرد توصيفي علوم سياسي 1395

 راهکارها

رشته مديريت دولتي/ تهیه و  ويژهبه، های مديريتها و مؤسسات آموزشي برای رشتهدر دانشگاه «نظارت سازماني از منظر اسالم»تدوين و ارائه درس با عنوان 

/ اهسازمان( در رأس هرم دهندميها ی اخالقي بهاارزشگیری مديران اخالقي )مديراني كه به كاربهوزشي ديني و خداشناسي برای افراد سازمان/ های آماجرای برنامه

ديران آموزشي برای م هایی دولتي از طريق وضع قوانین مربوطه/ تهیه و اجرای برنامههادستگاهنهادينه كردن و توسعه نظارت عمومي بر عملکرد ، بخشيمشروعیت

 شان.های نظارت بر مجموعه تحت سرپرستيآشنايي با شیوه منظوربهسازمان 

 گيرينتيجه

نفر از  3021ای شامل ی دولتي ايران است و برای اين منظور نمونههاسازماننظارت سازماني با رويکرد اسالمي بر فساد اداری در  تأثیرهدف اين تحقیق بررسي 

ني كه بین نظارت سازما دهدمي های تحقیق نشاناطالعات از آنان انجام گرفته است. يافته آوریجمعی دولتي انتخاب شده و از طريق پرسشنامه هامانسازكاركنان 

وجود دارد و نظارت سازماني نظارت عمومي و نظارت مديريتي با فساد اداری رابطه منفي معناداری ، نظارت دروني، با رويکرد اسالمي و ابعاد آن يعني نظارت الهي

 ی دولتي ايران اثر كاهنده دارد.هاسازمانبا رويکرد اسالمي بر فساد اداری در 
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 نقش مشاركت مردمي در حوزه پيشگيري از فساد 273
 سيدعليرضا ميركمالي

 عارف خليلي پاجي
 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1395

 اهکارهار
های آموزشي و ارتقای آگاهي فساد/ برنامه دهندگانبسترهای الزم برای مشاركت مردمي در حوزه پیشگیری از فساد: دسترسي آزاد به اطالعات/ حمايت از اطالع

 .نهادمردمی هاسازمانمردمي/ 
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 گيرينتيجه

ش اين ذيرپ تالش برای مردمي كردن پیشگیری از اين پديده است. پس از، عضل اجتماعييك م عنوانبه، نکته كلیدی برای از میان بردن و يا حداقل كاهش فساد

ه در دماتي است كموضوع بايد درصدد ايجاد بسترهای الزم برای ورود مردم در حوزه پیشگیری از فساد باشیم. در يك ديد كالن اين بسترسازی نیازمند وجود مق

های مرتبط با امور مالي و اطالعاتي در حوزهسازی گرفته است. ايجاد فضايي برای دسترسي آزاد به اطالعات و شفاف مورد بررسي قرارآنها  اين پژوهش برخي از

 و خواهان پاسخ كنند گریدر اين زمینه مطالبه توانندميطبیعتاً ن، انجام است درحالتا مردم ندانند چه چیزی  درواقعباشد. اداری در اين زمینه دارای اهمیت مي

شده و لذا اين امر نیز موجب پیشگیری از فساد منجر ي ديگر در معرض عموم بودن اطالعات به ايجاد نقش نظارتي برای عموم مردم ازسويهای خود باشند. پرسش

كه با توجه به خطراتي كه ممکن  اعم از مخبران و شاهدان است. بديهي است دهندگانو نیز حمايت از گزارش دهيگزارشايجاد سامانه جامع ، . مورد ديگرشودمي

حث م. نکته ديگر توجه به بسازي های مقتضي از آنان را فراهمقانون بسترهای مورد نیاز برای حمايت موجببهنیاز است تا ، را تهديد كنددهنده است شخص گزارش

ستي برای عموم جامعه مورد تبیین قرار گیرد. تبیین آثار سوء فساد بر حیات درا بايد فساد و ابعاد مختلف آن بهرسد ابتدمي نظربهآموزش و استمرار در آن است. 

تبیین ابعاد مختلف حقوقي و كیفری آن و حتي آثار شرعي آن در ايجاد بینش صحیح میان مردم و ايجاد عزمي ملي برای ، اجتماعي و اقتصادی جامعه، سیاسي

تری ورد تا از اين طريق به شکل منسجمروی آ نهادمردمی هاسازمانهای مردمي به ايجاد ستفاده از ظرفیتبرای ا توانميپیشگیری از فساد مؤثر است. در نهايت 

های مورد نیاز دولتي در تمامي عرصهغیر های مردمي ورشد و توسعه مشاركت هاسازمانم. هدف اصلي از تشکیل اين سازيموجبات پیشگیری از فساد را فراهم

بديل يب نقشي، پذيردسازوكارهای كنترل اجتماعي كه با هدف پیشگیری از فساد و مقابله با آن صورت مي دهيشکلمدني و مشاركت آنان در است. نقش نهادهای 

 امری الزم و ضروری است.، گونه نهادهاتالش برای بسیج اين روازاين، و ارزشمند است
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274 
يبندي كاركنان به معيارهاي اخالقي با فساد رابطه پا

 اداري و ارائه الگو

 پورامين نيک

 عليرضا منظري توكلي

 مسعود پوركياني

 سنجر سالجقه

 پورعليرضا عرب

 توصيفي اخالق 1395
اخالق در علوم و 

 فناوري

 راهکارها
كردن معیارهای اخالقي در جامعه از طريق آموزش مستمر و همگاني و تبلیغات  ای/ احیا و نهادينهتبیین معیارهای اخالقي در جامعه از طريق تبلیغات رسانه

و گنجاندن آن روز يا  «روز يا هفته اخالقیات»عنوان با ای ها و مدارس/ نامگذاری روز يا هفتهخانواده، ای/ نهادينه كردن اخالقیات در فرزندان توسط والدينرسانه
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قرار و است/های اخالقي در سطح جامعه و عملیاتي كردن نتايج حاصلههای تخصصي در زمینه باال بردن معیارا و گردهماييهبرگزاری نشستهفته در تقويم ملي/ 

رات گیری از نظهای اخالقي در جامعه از طريق سپردن اين وظیفه بـه نهادی مستقل از حکومت كه به طريق علمي و با بهرهمعیار برمبتنيفرهنگ عمومي ارتقای 

های عیارم برمبتنيدر راستای استقرار فرهنگ سازماني قوی / های اخالقيمعیار برمبتنياستقرار فرهنگ سازماني قوی  /به اين موضوع بپردازد، ان مربوطهنخبگ

ی هاارگاهكها و برگزاری دوره /ا باشندپذير صليك ا عنوانبههای اخالقي را معیارآنها  ای انجام گیرد كهگونهبهتخدام شده سسازی افراد تازه ااجتماعي فرآيند، اخالقي

رگزاری بآنها/  های اخالقي و تقويـت ايـن موارد درآشنايي كارگزاران سازمان با معیار منظوربهآموزشي در سازمان توسط افراد متخصص و مقید به رعايت اخالقیات 

تدوين منشور اخالقي در سازمان و ملزم آنها/  های اخالقي و تقويت اين موارد دران با معیارآشنايي كاركنان سازم منظوربههايي در سازمان ها و گردهمايينشست

 های مادی و معنوی برایمشوق /كنند های اخالقي پیرویكه از معیار كنند استقرار طرحي كه در آن كارگزاران دولتي سوگند ياد/ كردن افراد سازمان به رعايت آن

یری گكاربه /توجه هستندهای اخالقي بيهای مادی و معنوی برای كاركنان و مديراني كه به معیارمجازات /نهندهای اخالقي را ارج ميعیاركاركنان و مديراني كه م

 .هاسازماندهند( در رأس هرم های اخالقي بها ميمديران اخالقي )مديراني كه به معیار

 گيرينتيجه

شامل  . نمونه مورد استفاده در اين تحقیقهای اخالقي با فساد اداری و ارائه الگو در اين زمینه استكاركنان به معیارپايبندی  تبیین رابطه بین دنبالبهپژوهش حاضر 

 ینكه ب سته انشان داد اين مطالعهنتايج حاصل از اطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است.  آوریجمعی دولتي ايران بوده و هاسازماننفر از كاركنان  3021

پذيری اجتماعي با فساد اداری رابطه منفي معناداری وجود دارد و اخالق كاری و خودانضباطي و مسئولیت، های اخالقي يعني وجدان كاریكاركنان به معیارپايبندی 

قرار  ی بعدیهاردهپذيری اجتماعي در اطي و مسئولیتوجدان كاری بیشترين رابطه منفي را با فساد اداری داشته است و اخالق كاری و خودانضب، از بین اين معیارها

اری وجدان ك، های اخالقيهای اخالقي در شرايط مطلوبي قرار ندارد و از بین معیاركاركنان به معیارپايبندی  دارند. يافته ديگر پژوهش نیز نشان داد كه وضعیت

 .ی بعدی قرار دارندهاردهپذيری اجتماعي و اخالق كاری در خودانضباطي و مسئولیتهای باالترين رتبه را در جامعه مورد مطالعه داشته است و مؤلفه

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

275 
پيشگيري وضعي از فساد اداري در قوانين جمهوري 

 اسالمي ايران

 محمد نوذري فردوسيه

 علي زارع كار

 حامد خيرخواه

 سيداميد عبداللهي

 توصيفي يارشتهميان 1395
مطالعات علوم 

 حقوق و فقه، سياسي
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 گيرينتيجه

مبارزه با فساد در ابعاد مختلف اقتصادی و اداری به تصويب رسیده است كه ناظر به دو مرحله  درخصوصدر نظام جمهوری اسالمي ايران قوانین و مقررات متنوعي 

 است )پیشگیری اجتماعي( و همچنین كرده بینيپیشبزارهايي را جهت پیشگیری از وقوع فساد قانونگذار ا، قبل از وقوع جرم است هكه مرحل، در مرحله اول، است

ابیری كه تد ازجملهجلوگیری نمايد )پیشگیری وضعي(.  جرائمبا يك نظارت جامع و قانوني از وقوع اين دسته از  كندميی دولتي مربوط سعي هادستگاهاز طريق 

 ،عبارتند از: ايجاد نهادهای نظارت و كنترل رسمي، نمود بینيپیشقوانین متنوع جهت اقدامات پیشگیرانه وضعي از فساد اداری  قانونگذار جمهوری اسالمي ايران در

 نهاد ديوان محاسبات كشور و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد بینيپیش، و كارمندان. ايجاد سازمان بازرسي كل كشور رجوعاربابمشاركت مردمي و كاهش ارتباط 

ظام اداری و سالمت نارتقای نموده بود. لکن پس از تصويب قانون  بینيپیشاقتصادی اقداماتي در راستای ايجاد نهادهای نظارت و كنترل رسمي بوده كه قانونگذار 

یز وزارت اقتصاد و دارايي نقش بازوان قوه و ن جمهوررئیسو نظارت راهبردی و توسعه مديريت و سرمايه انساني  ريزیبرنامههای دو نهاد معاونت، مقابله با فساد

در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد خود يك اراده جمعي و مشاركت مردمي است كه  نهادمردمی هاسازمانمجريه جهت نظارت را ايفا نمودند. توسعه و تقويت 

 جوعراربابخود اقدامي قابل تحسین است كه موجب شده ارتباط ، اسالمي ايران ازی دولت الکترونیك در جمهوریاندهاست. ايجاد و را كردهقانونگذار از آن حمايت 

 آن زمینه رخ دادن فساد اداری نیز كاهش يابد. موجببهبا كارمندان كم گشته و 
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فساد مالي و راهکارهاي پيشگيري از آن در 

 لرمو و مبارزه با فساد ماليالمللي پاهاي بينكنوانسيون

 پگاه محمدياري

 الناز مينايي
 توصيفي حقوق 1395

كانون وكالي 

دادگستري آذربايجان 

 شرقي

 پيامدها

 يت يافتنو اولو هاطرحهای اساسي در اولويت فراموش شدن، دولت هوسیله منابع بهنهیبتخصیص  كارفلج شدن  :آثار منفي فساد مالي بر تخصیص صحیح منابع

های فوری ی نادرست و تالش در جهت دستیابي به درآمدهافعالیتافراد به سمت  هدايت، يي كه با منافع نامشروع متصديان فاسد سازگاری داشته باشندهاعالیتف

دولت در اجرای و ناتواني ولتي های دكاهش درآمد :آثار منفي فساد مالي بر توزيع صحیح درآمدها، ها و استعدادهاشدن توانايي جای شکوفاوصول بهالو سهل

ق كامل از تحقّ جلوگیری مدتبلندو در  ی شديد طبقاتيهااختالفها و رواج نابرابری، های رشد و توسعهاساسي و زيربنايي و نیز پیشبرد برنامه، ی عمرانيهاطرح

های دولتي یگذارسرمايهها جايگاهي ندارند و در توزيع درآمد، ند داشتدرآمد از مزايای رفاه اجتماعي كمترين بهره را خواهاقشار ضعیف و كم) عدالت اجتماعي

اشي از فساد بیشتر ن، از طريق توجه به اعمال فاسد ی اقتصادیهافعالیت كارآيي :كاهشاقتصادی كارآييآثار منفي فساد مالي بر ، (به نفع اين گروه نخواهد بود

، ای فاسدهگیری انگیزهحاكمیت گسترده فساد و عوارض ناشي از آن و شکل، هنتیج و درو افزايش فساد مالي  كارآييبین كاهش و ايجاد دور باطل  كارآييكاهش 
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ی گذاررمايهسهای ها به همراه كاهش انگیزهتخصیص نادرست منابع و توزيع نامناسب درآمد، اقتصادی كارآييكاهش اثر منفي  :آثار منفي فساد مالي بر رشد اقتصادی

 .بر روی رشد اقتصادی كشور، در بلندمدت

 راهکارها

ع و اصالح اين وض، ي مبارزه با فسادالمللبینقوانین معارض با اصول مبارزه با فساد و كنوانسیون  اصالحراهکارهای پیشنهادی مقابله با فساد مالي: اصالح قوانین )

ي از قبیل كنوانسیون مبارزه با فساد مالي سازمان ملل متحد انجام المللبینور در اسناد ي مذكالمللبینهای ها و معیارقوانین بايد با توجه به تجارب ساير كشور

ضروری هر نهاد غیر های/ طرح جامع مبارزه با فساد/ كوچك كردن دولت/ اصالح ساختار اداری )كوچك ساختن حجم دولت و نهادهای دولتي و حذف بدنه(شود

ها سیستمي كردن كار، انگیز استی نظارتي فسادهادستگاهنهاد قوی و مقتدر برای نظارت بر فساد اداری زيرا تعدد كفايت كردن يك ، و ادغام نهادهای موازی

ت در شفافی، سیستمي كردن كارها ازجملهبخش )های اطمینانمکانیسمگسترش بخش خصوصي(/ تعبیه ، نط مستقیم مردم با مسئوالاكاهش ارتب منظوربه

آمیز و برخورد قضايي قاطع با مرتکبان های فسادكشف و پیگیری تخلفات و تخطي، ت فعال و دقیقرنظا، منظم و درست دهيگزارش، ليی اداری و ماهافعالیت

 / افزايش نظارت عمومي/ افزايش آگاهي عمومي.ضدفسادفساد اداری و مجازات مجرمین(/ آموزش 

 

 گيرينتيجه

ترين مسئله ی اجرايي در امر مبارزه رفت. اصليهاروششود و پس از آن سراغ  تأكیدی پیشگیری و نه درمان هاروشدر مبارزه با مفاسد مالي بايد از اساس روی 

قوانین  تقويت عوامل بیروني نیز باشیم. وجود دنبالبهديگر بايد  ازسوی، احیای معنويات و اخالقیات و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي است، در امر پیشگیری

مواردی هستند كه در كنار عوامل دروني  سازیشفافايجاد نهادی مستقل در امر پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ، های نظارتيتقويت نهاد، يح و عاری از ابهامصر

لزوم  و دول عضو قرار گرفته است. يالمللبینهای مختلف ها هم بر همکاری و توسعه تعاون و تعامل میان نهادكلي بنای اصلي كنوانسیونطور. بهبايد مدنظر باشد

گرايانه ساختاری در داخل های آموزشي الزم و اقدامات اصالحی عمومي و توسعه برنامههاآگاهيها و افزايش یگیرتصمیمهای مدني در مشاركت مردم و نهاد

ساالری و رعايت تساوی در گزينش افراد بستن معیارهايي از قبیل شايسته اركبهد بود. ناند كه در مبارزه با فساد مؤثر خواهها و تدابیریازجمله راهکار هاسازمان

ي و ايجاد سیستم نظارت برعالوهاقتصادی  جرائمها برای مبارزه با كه كشور شودميهای سودمند مقابله با مفاسد مالي است. پیشنهاد استعداد سازوكار براساس

 .گیرند كاربه جرائمذاری را برطرف كرده و اقدامات تقنیني و اجرايي الزم را در راستای پیشگیری از اين های قانونگخأل، مراقبتي جامع و الکترونیکي
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آيا تعامل ميان فساد و آزادسازي مالي بر رشد اقتصادي 

گذار است؟ شواهدي از كشورهاي صادركننده نفت تأثير

(OPEC) 

 ابراهيم انواري

 منشاحمد صالح

 مجيد شيخ انصاري

 مهوش مرادي

 كاربردي اقتصاد 1395
ي رشد و هاپژوهش

 توسعه اقتصادي

 گيرينتيجه

در  OPECعضو اين مطالعه با استفاده از يك مدل تجربي و يك مدل تئوری سعي در بهتر شناساندن اثر تقابل میان فساد و آزادسازی مالي بر رشد كشورهای 

 يابديممدل تئوری نشان از آن دارد كه اثر منفي فساد دولتي در كشورهايي كه فساد كمتری دارند كاهش  داشته است. نتايج حاصل از 2013-1990ی هاسالطي 

. در استنباطي ديگر از مدل تئوری يابدميها جريان زيرا سرمايه مالي از كشورهای با فساد باال به درون اين كشور، ها حساب سرمايه خود را آزاد سازنداگر آن كشور

د اثر منفي فساد دولتي بر رش، بنابراين، كنندميهای مالیات باالتری را وضع كشورهای با فساد بیشتر نرخ، فت كه در صورت آزادسازی حساب ماليگ توانمي

ت كه حاكي از آن اس برآورد شده است و نتايج حاصل از تخمین يافتهتعمیم. مدل تجربي با استفاده از روش گشتاورهای شودميها تشديد اقتصادی در اين كشور

تورم و تقابل میان فساد و آزادسازی ، جمعیت و مخارج دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین شاخص فساد، آزادسازی تجاری، آزادسازی مالي

 اثر منفي و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. ، حساب سرمايه

ضرب شاخص فساد در شاخص باز بودن مالي در مدل گنجانده سرمايه با لحاظ كردن متغیر حاصل زادسازی حساباست كه تقابل میان فساد و آ شايان ذكر»
ادی هايي است كه با فساد اقتصاثر كاهنده آزادسازی بر رشد اقتصادی در كشوردهنده عالمت منفي مربوط به متغیر فساد ضرب در آزادسازی مالي نشان «.شده است

. به سبب پولشويي باشد جويانهرانتی هافعالیتی ناشي از هاداراييها و متوجه خروج سرمايه دتوانميولتي مواجه هستند. دلیل اين امر الخصوص در بخش دعلي

وارد شده ممکن های ديگر اندک سرمايه ازسوی، گردد مانعي بزرگ برای ورود سرمايه بوده يا حتي موجب خروج سرمايه دتوانميو اعتماد  شفافیت عدم همچنین

پژوهش حکايت از آن دارد كه  گیرینتیجهاز آنجا كه  شود. جويانهرانتمولد و غیر یهافعالیتوارد ، ی مولد و مؤثر در رشد اقتصادیهابخشورود به  جایبهاست 

ی ی مربوط به درجه فساد كشورهاهادادهبا توجه به  و گرددميرشد اقتصادی  فرآيندآزادسازی مالي در كشورهايي كه با فساد دولتي درگیرند موجب آسیب زدن به 

زی آزادسا عدم تواندميها طبیعتاً نها خواهد داشت. اما توصیه سیاستي به اين كشوررسد آزادسازی مالي اثر معکوس در اغلب اين كشورمي نظربه، مورد مطالعه

 مثبت آزادسازی رتأثیمنفي فساد بر رشد اقتصادی و  تأثیر برمبنيآمده  دستبهبنابر نتايج  و فساد دولتي باشد. شفافیت عدم مالي و حفظ وضعیت موجود از لحاظ

صوص در بخش الخی اقتصادی عليهافعالیتها در جهت از بین بردن فساد دولتي و اهتمام به شفافیت در تالش اين كشوربايد  طبیعتاً توصیه سیاستي كارآ، مالي

 ادسازی مالي باشد.زمینه آزپیش عنوانبهدولتي 
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ي اقتصادي بر فساد: مطالعه هافعاليتاثر تركيب 

 موردي ايران و كشورهاي اوپک

 تيمور رحماني

 پوريا اصفهاني
 كاربردي اقتصاد 1395

مطالعات اقتصادي 

 كاربردي ايران

 گيرينتيجه

رانت حاصل از صادرات ، درآمد سرانه، دمکراسي، متغیر فساد 6در اين بررسي از  .ی اقتصادی بر روی فساد استهافعالیتهدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تركیب 

ي از شده است. در اين بررس بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي استفاده افزودهارزشبخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و نسبت  افزودهارزشنسبت ، نفتي

بیزين است كه برای ايران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از الگوی اول الگوی ، شده است دو الگو بهره گرفته

با آمده از الگوی بیزيني حاكي از آن است كه  دستبهنتايج  .رفته است كاربه 2010 - 1995ی هاسالی تابلويي است كه برای كشورهای عضو اوپك طي هاداده

با افزايش منافع حاصل از  . همچنینبخش خدمات فساد افزايش خواهد يافت افزودهارزشبا افزايش و  فساد كاهش خواهد يافت، بخش صنعت فزودهاارزشافزايش 

غیرهای است كه متحاكي از آن  دست آمدهبهی تابلويي نیز هادادهاز مدل ای كه نتیجه فساد كاهش خواهد يافت. دمکراسيو با افزايش  فساد افزايش، صادرات نفتي

فساد  نديابميها افزايش كه اين متغیر اثر مثبت بر فساد دارند و زماني، به تولید ناخالص داخلي بخش خدمات افزودهارزش نسبت رانت حاصل از صادرات نفتي و

ها افزايش ثر منفي بر فساد دارند و زماني كه اين متغیربخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و درآمد سرانه ا افزودهارزش. همچنین متغیرهای نسبت يابدميافزايش 

مت ضرايب متغیرهای الع، ای كه در اين نتايج حائز اهمیت استنکته .اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت دمکراسي. همچنین يابدميفساد كاهش ، يابندمي

ات به تولید ناخالص داخلي بر فساد برای كشورهای عضو اوپك است. در كشورهای بخش خدم افزودهارزشبخش صنعت به تولید ناخالص داخلي و  افزودهارزش

بخش صنعت به تولید ناخالص  افزودهارزشو افزايش متغیر  شودميباعث افزايش فساد  بخش خدمات به تولید ناخالص داخلي افزودهارزش اوپك افزايش متغیر

حجم عظیمي از  هابخشباشند و درآمد اين ی آن ميهاردهشورهای عضو اوپك صادركننده نفت خام و فرآو. با توجه به اينکه كشودميداخلي باعث كاهش فساد 

و تولیدات به سمت بخش خدمات گرايش  يابدميبا افزايش درآمدهای نفتي ارزش حقیقي پول در كشورهای اوپك افزايش ، دهدميها را تشکیل بودجه اين كشور

ها و الای و پیمانکاری و ارائه كاتصادی خواهد شد. صاحبان مشاغل در بخش خدمات به اين دلیل اقدام به ارائه خدمات مشاورهو باعث كاهش رشد اق يابدمي

 ی مولد در هر اقتصادی است و تولیدات اينهابخش. اما بخش صنعت يکي از كنند های نفتي را تصاحببتوانند سهمي از رانت كه كنندميخدمات به بخش دولتي 

ها در اقتصاد است كه با بخش واردات البخش به ظرفیت مولد اقتصاد خواهد افزود و سبب رشد اقتصادی كشور خواهد شد و از طرفي اين بخش تولیدكننده كا

واهد افزود كیك رشد اقتصادی خهاست كه در نتیجه به الرقابت است و برای اينکه سهمي بیشتر از اقتصاد را در اختیار داشته باشد در تکاپو برای تولید كا درحال

نعتي را ی صهافعالیتگیری كه كشورهای اوپك برای كاهش فساد بايد موانع شکل كندميتوصیه  درواقعكه در نهايت به كاهش فساد خواهد انجامید. اين مطالعه 

 .ود دهندی صنعتي بهبهافعالیتی خدماتي كاهش دهند و زمینه را برای رونق و بهبود هافعالیتدر مقابل 
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279 
رابطه بين تعهد سازماني و گرايش به فساد اداري بين 

 كاركنان شهرداري تهران

 منصور حقيقتيان

 معصومه دوله

 پورايمان طعيمه

 فاطمه دوله

 رفاه اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1395

 راهکارها

ات های رسیدگي به تخلف/ حفاظت فیزيکي و حراست و همچنین وجود هیئتریساالضابطه و چارچوب مشخص و اصل شايسته براساسانتخاب و استخدام كاركنان 

ها و خدمات بخش عمومي و برقراری د/ تکريم حقوق متقاضیان كاالئشفاف و زاغیر، مبهم نسبتاًهای انضباطي كار/ تعديل و حذف مقررات و قوانین و كمیته

زدايي از بخش عمومي/ افزايش قدرت مانور های تخصیص و مديريت منابع عمومي/ سیاسترويهسازی فشفاآنها/  هكنندتأمینهای قانوني و نهادی برای حفاظ

و وجدان كاری/ آگاه ساختن مردم به قوانین و مقررات شناسي باال رود/ ترويج فرهنگ وظیفه شدتبهای كه قیمت نسبي فساد اداری گونهبهی مطبوعاتي هافعالیت

ی هادستگاهها و فعالیت واحد، اختیارات و نحوه انجام امور، از حیث وظايفسازی ها/ شفافسطح رضايت شغلي/ جهت دادن به انگیزه و حقوق شهروندی/ افزايش

 حقوق شهروندی. درخصوصی همگاني هاآگاهيبر توسعه  تأكیداجرايي با 

 

 گيرينتيجه

نفر از كاركنان  385داری بین كاركنان شهرداری تهران است. نمونه اين تحقیق شامل هدف اين تحقیق بررسي رابطه بین تعهد سازماني و گرايش به فساد ا

رابطه بین متغیر تعهد سازماني با ، اطالعات انجام گرفته است. در بخش استنباطي و تحلیل اطالعات آوریجمعشهرداری تهران بوده و از طريق پرسشنامه 

بیانگر  های تحقیقتعهد هنجاری و تعهد مستمر( مورد بررسي قرار گرفته است. يافته، هد سازماني )تعهد عاطفيمتغیر گرايش به فساد اداری و همچنین ابعاد تع

هد رابطه معکوس بین تع برمبنيبه فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعي آنها  اين است كه بین تعهد سازماني كاركنان و گرايش

درصد توانايي  25. همچنین از بین ابعاد تعهد سازماني نیز تعهد عاطفي به میزان شودميری و تعهد مستمر با گرايش به فساد اداری تأيید تعهد هنجا، عاطفي

مستمر قرار  دتعهد هنجاری و تعه ترتیببهه است و بعد از آن كنندبینيپیشترين قوی درواقعتغییرات گرايش به فساد اداری كاركنان را داراست و  بینيپیش

در باب دلبستگي عاطفي فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ، ی تعهد سازماني و نظريه عقالنیت فردیهانظريههای اين پژوهش همسو با گیرند. يافتهمي

مانعي برای گرايش به فساد  عنوانبه هازمانساها و اخالق در همچنین وجود هنجار، فايده برای ماندگاری در سازمان است -تحلیل هزينه براساسارزيابي وی 

 آيد.مي شماربهاداری 
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280 
 ي مستقيم خارجي گذارسرمايهفساد بر  تأثير

 توسعه درحالدر كشورهاي 

 عبدالرحيم كردي

مهدي خداپرست 

 مشهدي

 اقتصاد مالي و توسعه كاربردي اقتصاد 1395

 گيرينتيجه

پردازد. نتايج حاصل از تخمین مدل كشور درحال توسعه مي 50ی مستقیم خارجي در گذارسرمايهی مختلف فساد و هابخشتحقیق به بررسي ارتباط میان زير اين

 های متفاوتي بر جريانحاكي از آن است كه انواع مختلف فساد اثر، 2012 - 1996ی تابلويي در دوره هادادهبه روش ، رگرسیوني برای كشورهای درحال توسعه

FDI های قضايي پرداخت مالیات و تصمیم، ت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسي به خدمات عموميای كه فساد در دريافت مجوز واردات و صادرطوربه ،دارند

خارجي عامل ی گذارسرمايههای كلي فساد برای جريان طوربه. باشندی مستقیم خارجي ميگذارسرمايهی بر جريان معنادارحال  عین دارای اثر منفي و در

ای كه دارای محیط نهادی و قانوني ضعیفي هستند. محیط نهادی يك كشور شامل قوانین رسمي كه ويژه برای كشورهای درحال توسعهبه، استای كنندهتعیین

. فساد اغلب است ،يابدميكشور بسط ابعاد فرهنگي و اجتماعي يك  به و همچنین قوانین غیررسمي كه با توجه شودميتوسط نهادهای قانوني و سیاسي آن تعريف 

ك و ای بر ريسعمده تأثیربنابراين ، و يکي از ابعاد مهم شفافیت نهادهای قانوني و سیاسي يك كشور استشده پیامد محیط نهادی نامناسب تصور  عنوانبه

 ها استخراجهای غیرقانوني از بنگاههای قانوني يا رشوهه قادرند رانتندگان بنگاه از يك طرف و نهادهايي كگیرتصمیمنااطمیناني سیاسي و بار مقررات دارد. تعامل 

 ،كاهش انگیزه در اين بخش، شودميكننده رشد در يك اقتصاد محسوب ی از عوامل تعیینگذارسرمايهازآنجاكه  .شودمياز طرف ديگر موجب ايجاد فساد  كنند

ی و عملکرد بخش دولتي و مشاركت در اين امور نیز ابزار گیرتصمیمخواهد شد. نظارت جامعه مدني بر های بعد باعث كاهش تولید و رشد اقتصادی را در دوره

 مهمي برای مبارزه با فساد است.
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 بوروكراسي بر عملکرد اقتصاد ايران تأثيري هاكانال 281
 سيداحسان خاندوزي

 زهرا كاوياني
 مجلس و راهبرد توصيفي ياسيعلوم س 1395

 گيرينتيجه
های بوروكراسي ايران چیست و بوروكراسي موجود در كشور از مؤلفه، سازدها را متأثر ميپردازد كه بوروكراسي چگونه عملکرد اقتصاداين مقاله به اين پرسش مي

ز )چه ا شوندميها در برآوردن كاركردهای مورد انتظار خود دچار مشکل اقتصادی اقتصادی اثرگذار باشد. زماني كه هاسیاستبر نتايج  دتوانميچه مسیرهايي 

افتند سیاستگذاران به اين فکر مي، های بیروني(ها و شکننده بودن در برابر تکانهچه اهداف خارجي مانند ترازپرداخت، جهت اهداف داخلي مانند رشد و توزيع درآمد
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ای و تعرفه -مالیاتي، اعتباری -پوليای، ههای چهارگانه )بودجاز محرکآنها  .كنند ديگری هدايت سویبهعامالن اقتصادی را  رفتار، كه با وضع قوانین و مقررات

 ايد عبورسي بای به نام بوروكرااز حلقه میانه، ی هدفهاگروهها برای اصابت به غافل از اينکه محرک، كنندميی( برای تغییر رفتار كنشگران استفاده رگذامقررات

 دتوانيمكه  شودميبگذارد. بوروكراسي نارسانا موجب عارضه مهم ديگری نیز  فزآينده)مانند ورود نور به يك محیط متفاوت( نقش كاهنده يا ا دتوانميكه  كنند

 ،های هر بخشاراده بوروكرات، ر بسیاری مواردگفت د توانميی كه نحوبه، نظام حقوق اداری كشور را دچار چالش كند و آن متزلزل ساختن حاكمیت قانون است

ذار تحقق هدف قانونگ عدم موجب، اجرای ناقص قانون يا اجرای قانون با تفاسیر متفاوت، اعمال قانون عدم از طريق دتوانميحتي بر احکام قانوني نیز فائق است و 

، دهديمكشور نشان  ساالرینگاهي به واقعیات ديوان، دنكردلحاظ مي، فرضيك پیش وانعنبهان كشور همواره حاكم بودن قانون را سیاستگذاري كه درحالشود. 

خود به موضوعي برای تحقیق و اصالح تبديل شود. بنابراين صرف تصويب احکام ، نظر صورت گرفته و نظام اداری و اجرايي كشورالزم است در اين ديدگاه تجديد

ي است كه نظام درحالبرنامه اجرايي آن است. اين ، ريزیبرنامهو ستون فقرات  شودمينمنجر تجاری و... ، بانکي ،های صنعتيقانوني به تحقق هدف برنامه

يعني  ،ی بیرون از بخش عموميهابخشهمیشه تمركز و اهتمام خود را صرف ، در اقتصاد ايران به جهت اتصال و آمیختگي كامل با نظام بوروكراسي یگیرتصمیم

چرخش نقطه تمركز  دتوانميدولتي و اهداف و مسیرهای توسعه كرده و كمتر به اصالح درون بخش عمومي پرداخته است. نتیجه اين مقاله غیر عامالن اقتصادی

ی هاتسیاسهای جدی درون بوروكراسي بخش عمومي باشد كه مانع اثرگذاری به ضعف، های اصالح اقتصادسیاستگذاران در برنامه ششم توسعه و ديگر برنامه

كامل محقق نخواهد شد مگر زماني كه نظام بوروكراسي  طوربههدف مطلوب از سیاست مالیاتي يا بانکي يا امثال آن ، های اين مطالعهيافته براساس. شودميدرست 

 يکي از معضالت اصلي نظام اداری و بوروكراسي راستا با قصد سیاستگذار )منافع عمومي( و با كمترين هزينه و فساد عمل كند. فساد اداریدر اقتصاد ايران نیز هم

ری و اصالح نظام ادا، ی بوروكراسي كشورهاويژگيمانع از اجرای صحیح بسیاری از قوانین شود. با توجه به  دتوانميی كه اين موضوع طوربهدولتي در ايران است. 

يا ، ی مصوب مجلس و دولتهاسیاست شودميموجب ، هاسیاستبه مسیر اصابت  يتوجهبي اجرايي خود يکي از محورهای مهم در اصالحات اقتصاد ايران است.

 دتوانميهای مهم بوروكراسي در ايران كه آسیب عنوانبهدر اين مقاله چهار مورد » گاه محقق نشود.يا هیچ، بسیار پر هزينه و در زمان طوالني به سرانجام رسد
/ طلبيو مشاركتگرايي ایكنیم: ضعف حرفهعناوين بسنده مي ذكربهرد سازد ذكر و تشريح شده است كه در اينجا کرد اقتصادی واعمل بهبیشترين اختالل را 

 «. / مديريت منابع انسانيساالریهای نابرابر/ فساد در ديوانو فرصتگرايي تمركز
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282 
پيشگيري از بروز  رمنظوبهارائه الگوي نظارت عمومي 

 ي دولتي ايرانهاسازمانفساد اداري در 
 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1395 پورامين نيک
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 راهکارها

 ی دولتي از طريق وضع قوانین مربوطه/هادستگاهنهادينه كردن و توسعه نظارت عمومي بر عملکرد ، راهکارهايي جهت تحقق ابعاد نظارت عمومي: مشروعیت بخشیدن

مي عمورساني و مراكز اطالع هاسیستمازی اندهتبلیغات و را، ی اجرايي از طريق آموزشهادستگاهمردم در جهت نظارت بر عملکرد كاركنان سازی و توانمندسازی آگاه

یدگي به دفتر رس تأسیساستقالل داشته باشد/  كامالً نیروی انساني و امور اداری، های اينترنتي/ ايجاد و تقويت نهاد مبارزه با فساد كه از لحاظ بودجهمانند پايگاه

ازمان مستقل های مربوطه به سای كه شکايتگونهبهی الکترونیکي و تلفن گويا جهت رسیدگي به شکايات مردمي )هاسیستمشکايات مردمي در هر منطقه و استفاده از 

قوانین و مقررات سازمان و نظارت بر عملکرد كاركنان آن سازمان از ، سازمان نسبت به حقوق خودگان به كنندمراجعهسازی مبارزه با فساد برگشت داده شود(/ آگاه

گیری كارهبرسیدگي به شکايات اداری شهروندان در سازمان/  منظوربهگان/ ايجاد واحدی كنندطريق نصب بروشور در سازمان و تهیه و توزيع كتابچه راهنما بین مراجعه

ها در سازمان/ استقرار سیستم نظرسنجي از شهروندان در سطح سازمان/ تدوين و استقرار منشور اخالقي شهروندی كه در آن مردم با شنهادها و پینظام انتقاد

مسئله  ي عمومي اينبتوانند با سازوكارهای شکايت، كارگزاران دولتي از رعايت آن سر باز زنند كهدر صورتياز خدمات آشنا شوند و هريك  استانداردهای اخالقي و عملي

 هاسانهر ويژهبهو مطبوعات ) هارسانه/ امکان مالقات شهروندان با مديران و مسئوالن سازمان در فواصل زماني منظم و مشخص/ تقويت نقش و جايگاه كنند را پیگیری

ی دولتي از طريق هادستگاهدر زمینه نظارت بر عملکرد ی دولتي/ توانمندسازی اصحاب رسانه و مطبوعات هادستگاهو مطبوعات مستقل( در نظارت بر عملکرد 

و  هارسانهی دولتي و افشای آزادانه مفاسد/ ترغیب و تشويق هادستگاهو مطبوعات در جهت نظارت بر عملکرد  هارسانههای مربوطه/ آزادسازی و مصونیت آموزش

 ورمنظبهاحزاب و غیره ، های كارگریاتحاديه، قويت نهادهای مردمي مانند نهادهای مذهبيبخشي و تی دولتي/ صالحیتهادستگاهمطبوعات برای نظارت بر عملکرد 

و واحدهای  هااهدستگهای نظارتي ه/ تبیین وظايف و مسئولیتكنندو واحدهای نظارت هادستگاهطرفي بي ی دولتي/ استقالل وهادستگاهايفای نقش نظارتي بر عملکرد 

 ه از طريق تشکیلكنندو واحدهای نظارت هادستگاهي و هماهنگ كردن هه/ سازماندكنندو واحدهای نظارت هادستگاهاشتن و تقويت كلیه ه/ فعال نگه دكنندنظارت

ه/ نندكنظارت و واحدهای هادستگاه/ برقراری ارتباط مستمر و تبادل اطالعات بین «هكنندو واحدهای نظارت هادستگاهنهاد هماهنگي »يك نهاد باالدستي تحت عنوان 

نظارت بر عملکرد كارگزاران و رسیدگي به شکايات اداری آن سازمان/ ارتقای توانايي و مهارت  منظوربهاستقرار دفتری از سازمان بازرسي كل كشور در هر سازمان 

گیری مديراني كه درک كاربهمتخصصان در امر نظارت/ از نظرات و تجربیات  گیریبهرههای مربوطه و ه از طريق آموزشكنندو واحدهای نظارت هادستگاهناظران 

/ فراهم آوردن شرايط الزم جهت نظارت كاركنان بر عملکرد يکديگر و مسئوالن سازمان از طريق كاهش هاسازماندرستي از مفهوم نظارت همگاني دارند در رأس هرم 

ه نظارت بر عملکرد يکديگر و مسئوالن سازمان/ تشويق كاركنان و شهروندان به نظارت و افشاگری های آموزشي برای كاركنان در زمینفاصله قدرت/ تهیه و اجرای برنامه

 ها.از آن جانبههمهو حمايت  كنندميموارد تخلف در سازمان/ مصونیت كاركنان و شهرونداني كه موارد تخلف را گزارش 

تن  3021ای متشکل از ی دولتي ايران است و به اين منظور نمونههاسازمانگیری از بروز فساد اداری در پیش منظوربههدف اين تحقیق ارائه الگوی نظارت عمومي  گيرينتيجه
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آن است كه ابعاد نظارت عمومي يعني دهنده های تحقیق نشانابزار پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است. يافته وسیلهبهی دولتي ايران هاسازماناز كاركنان 

نظارت نهادهای ، نظارت شهروندان، نظارت كاركنان سازمان، و مطبوعات هارسانهنظارت ، نظارت نهادهای مذهبي، نظارت احزاب، هاها و انجمننظارت اتحاديه

منفي  تأثیر فساد اداری نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر، قوه قضائیهنظارت نهادهای وابسته به ، وابسته به قوه مجريه

 ،نظارت شهروندان بیشترين اثر كاهنده را بر فساد اداری نسبت به ديگر ابعاد نظارت عمومي دارد و نظارت كاركنان سازمان، گذارند. در میان اين ابعادمعنادار مي

نظارت سازمان ، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجريه، هاها و انجمنديهنظارت اتحا، نظارت احزاب، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه، و مطبوعات هارسانهنظارت 

ی بعدی قرار دارند. يافته ديگر پژوهش نشان داده است كه بُعد نظارت هاردهو نظارت نهادهای مذهبي در  قوه قضائیهنظارت نهادهای وابسته به ، مبارزه با فساد

، ائیهقوه قضی دولتي ايران داشته است و ابعاد نظارت نهادهای وابسته به هاسازمانرا در بین ابعاد نظارت عمومي در نهادهای وابسته به قوه مقننه باالترين رتبه 

، اهها و انجمننظارت اتحاديه، نظارت شهروندان، نظارت كاركنان سازمان، و مطبوعات هارسانهنظارت ، نظارت نهادهای مذهبي، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجريه

 ی بعدی قرار دارند.هاردهنظارت احزاب و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد در 
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اي و بررسي رابطه بين فساد اقتصادي، اقتصاد سايه

آلودگي محيط زيست در كشورهاي منتخب اوپک 

 )رهيافت ليزرل(

 مجيد مداح

 زينب محمدنيا سروي
 اقتصاد مقداري توصيفي اقتصاد 1395

 گيرينتيجه

، ایاقتصاد سايهی بخش هافعالیت. شودميرسمي يا سايه انجام غیر صورتبهخارج از قواعد و مقررات دولتي ، ی اقتصادی در سطح كشورهاهافعالیتخشي از ب

ساد فساد اقتصادی است. در ف، اثر مثبت داردای اقتصاد سايه واملي كه بر رشدكننده محیط زيست هستند. يکي از عكه آلوده شودميدر امور تولیدی انجام  عمدتاً

انگیزه فرار از مقررات دولتي و انجام ، كه از اين نظر وجود فساد اقتصادی شودميف قانون انجام الی خهافعالیت، قانونيغیر هایاز طريق پرداخت، اقتصادی

و آلودگي محیط زيست در چارچوب ای اقتصاد سايه، ارتباط بین فساد اقتصادی، . در اين مقالهدهدميرا افزايش ی ااقتصاد سايه قانوني در بخشغیر یهافعالیت

. نتايج ه استمورد بررسي و تحلیل تجربي قرار گرفت 2012-2000های منتخب اوپك در طي دوره های پنهان و از طريق مدلسازی لیزرل برای كشورادبیات متغیر

، ترالهای دارای فساد اقتصادی بايعني در كشور، وجود داردای اقتصاد سايه داری بین فساد اقتصادی وارابطه مستقیم و معن ه استرآوردی نشان دادحاصل از مدل ب

نین و عموماً قوا، ایاد سايهاقتصآنکه در  به وجود دارد. با توجهای اقتصاد سايه های دولتي در بخشقانوني و خارج از نظارتغیر یهافعالیتانگیزه بیشتری برای 

ار انتظ، شودميطور كامل اجرا نهای اقتصادی فعال بهمحیطي و همچنین ضوابط دولتي مربوط به كنترل آلودگي توسط واحدمقررات اداری مثل مقررات زيست
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افزايش ، ه است. مطابق نتايج مدلاين موضوع را تأيید كرد یزن و آلودگي هوا وجود داشته باشد كه نتايج مدل تخمینيای اقتصاد سايه رابطه مستقیمي بین رودمي

، ایكه با رشد اقتصاد سايه طوریبه، دارد زيست محیط هكنندی آلودههاشاخصی بر رشد معنادارای اثر مثبت و قانوني در بخش اقتصاد سايهغیر یهافعالیت

ه اثر مثبت با توجه بيابند. افزايش و كاهش مي، افزايش ترتیببهیلي و مساحت جنگل مصرف سوخت فس، شامل انتشار دی اكسید كربن محیطيزيست متغیرهای

ز بر رشد آلودگي كنترل شود. يکي اای اقتصاد سايه یهافعالیتاثر ، های مناسبزم است تا با استفاده از راهکارالبر آلودگي محیط زيست ای اقتصاد سايه رشد

محیط زيست را ، های اقتصادی است كه خارج از حد مجازافزوده واحدوضع مالیات بر ارزش، كننده محیط زيستی آلودههافعالیتهای مرسوم جهت كنترل ابزار

تي های دولهای فاقد نظارتو در مکان ایسايهه محیط زيست را كه اغلب در بخش كنندهای آلودهالهای اقتصادی تولید كاواحد، . اعمال اين سیاستكنندميآلوده 

 .يابدمي و از اين طريق آلودگي كاهش و كیفیت محیط زيست ارتقا كندميی رسمي منتقل هافعالیتبه ، تندهس
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 ات متقابل تأثيرفساد سياسي و اداري: 

 و نقش عوامل اجتماعي
 اقتصاد مقداري كاربردي اقتصاد 1395 عباس خندان

 گيرينتيجه

در بدنه دولت و كارمندان میاني و رده پايین اتفاق  الًكه فساد اداری معمو ه است. گفته شداستم اول اين مقاله در جهت تمايز بین دو نوع فساد اداری و سیاسي گا

با هدف دور زدن قانون انجام شده و  است. فساد اداری يا رشوه همچنیندهنده عملي انفرادی است و منافع آن نیز منحصر به رشوه الًافتد. رشوه دادن معمومي

جويي و انحراف در تخصیص در مقابل اما فساد سیاسي يا نفوذ به دولت با هدف رانت. شودمي های اجتماعي است و جرم محسوبقانون و معیار برخالفبنابراين 

یل نخست گیرد. دلی قدرتمند صورت ميهاگروههمکاری و تباني افراد يا  با الًافتد. اين نوع از فساد معموی اتفاق ميگیرتصمیمی سیاستي و المنابع در سطوح با

قرار  أثیرتو دلیل دوم هم اين است كه تحت  برندميماند و يك گروه از آن بهره برای همکاری اين است كه منافع آن يعني تغییر در قانون منحصر به يك فرد نمي

ين دست ا فساد سیاسي از، بر اينعالوه. استهمکاری و تباني بین افراد با انگیزه مشترک ضروری  روازايندارد و  الكرد بادولت نیاز به قدرت كافي و هزينه دادن

پس از متمايز كردن فساد اداری و . ف قانون نیستالعملي مجرمانه و خ گیرد الزاماًبي با دولت صورت ميالی حاكمیتي و از طريق مذاكره و الچون در سطوح با

های هر كدام ی آماری و انجام آزمون تجربي به بررسي ارتباط بین اين دو نوع از فساد و تعیین علل و ريشههاداده آوریجمعاين مقاله با ، ر گام دومد، سیاسي

خ ی كشوری برای پاسهادادهز . در اين بخش ابوده استبر رواج فساد اداری و سیاسي آنها  تأثیرهای اجتماعي و . در اين بین تمركز اصلي بر متغیره استپرداخت

دوم اينکه نقش عوامل اجتماعي در رواج و  پرسشمتقابل اين دو نوع از فساد چه هستند و آثار اول اينکه ارتباط يا  پرسش. شده استاستفاده پرسش به دو 
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استفاده شده و تباني و همکاری برای نفوذ به دولت  خواری در جامعهقبح رشوه دو شاخص از گذاری عوامل اجتماعيتأثیربرای برآورد . گسترش هر كدام چیست

. در اين مقاله از روش معادالت همزمان استفاده شده و برای برآورد دستگاه معادالت همزمان از روش و فساد سیاسي دو متغیر وابسته عبارتند از فساد اداریاست. 

3SLS ت كه شامل دو شاخص متغیرهای مستقل معادال» فته است.پذير انجام 2005برای سال كشور  57ی مقطعي هادادهشده است. اين برآورد با  گیریبهره
ش و يرپذ، وكاركسبتعداد مراحل پیش از شروع ، سیستم قضايي در مبارزه با فساد كارآيي، گفته هم هستند عبارتند از تولید ناخالص داخلياجتماعي پیش

 كه در درجه اول اين دهدمينتايج نشان  «.مخارج عمومي سالمت و همکاری تجاری، ی مقرراتپذيربینيیشپ، سختي دسترسي به دولت، دهيی رشوهپذيرتوجیه

ولید كشور های كنترل نیز نقش تدو نهاد نامطلوب مکمل يکديگرند. در بین متغیر عنوانبهفساد سیاسي و اداری  درواقعدو نوع از فساد بر يکديگر اثر مثبت دارند. 

ه با . دلیل نخست اين است كشودميخواری كاسته و به فساد سیاسي افزوده فساد اداری و رشوه از، يافتگي كشورهااست. با افزايش درآمد و توسعه نیز جالب توجه

و  الرت بااز قد هاشركت البا های با درآمداين در كشور برعالوهيابد. ها كیفیت نهادی و اجرای قانون افزايش و بنابراين فساد اداری كاهش مييافتگي كشورتوسعه

دو  عدرواقبي در سطح شركت الجويي يا دلیل دوم نیز اين است كه رشوه و رانت. ل سیاسي و ارتباط با دولت برخوردارندئتوان هزينه كردن بیشتری در مسا

زني با دولت يا افراد گزينه ديگری بجز مذاكره و چانه هاركتش، استراتژی يا انتخاب جايگزين هستند. با محدود شدن پرداخت رشوه در نتیجه توسعه يافتن كشورها

داری فراواني بر كاهش فساد ا تأثیرخواری در جامعه آمده مطابق انتظار بود. قبح يا نادرستي رشوه دستبههای اجتماعي نتايج در ارتباط با متغیراختیار ندارند.  در

سسه ؤفساد م عدم نمره كاهش دهد. با نگاه به شاخص 20شاخص فساد را تا  دتوانميدانند پذير ميتوجیه درصدی در افرادی كه رشوه را عملي 10دارد. كاهش 

پله  75يا رتبه ايران را  (133به  174از )پله  40رتبه يك كشور مانند سومالي در انتهای جدول را  دتوانميای هنمر 20ف الدريافت كه اين اخت توانميشفافیت 

رواج  هاشركتدرصدی در همکاری بین  10وابسته است. يك افزايش  هاشركتارتقا دهد. رواج فساد سیاسي نیز بسیار به همکاری و تباني بین ( 58به  133از )

 . شته باشدبسیار زيادی بر كاهش فساد از هر نوع دا تأثیر دتوانميكه عوامل اجتماعي  دهدمي. اين نتايج نشان دهدميفساد سیاسي را دو درصد افزايش 
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حميدرضا جاويدان 

 داروگر
 پژوهش ملل توصيفي علوم سياسي 1395

علل و 

 عوامل

 (/ وسعت دامنهساالریان/ روابط خويشاوندی )خويشاوندمهمترين داليل پیدايش فساد اداری: اختالف فاحش میان سطح زندگي كارمندان دولت و ساير شهروند

جامعه به معیارهای  حساسیت عدم ی بخش خصوصي از طريق اين قوانین/هافعالیتهای دولت در تصدی امور/ افراط در وضع قوانین و محدود كردن دخالت

 اخالقي/ افزايش شهرنشیني/ تأمل و تساهل نسبت به فساد.
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 پيامدها
: كیفر پیامدهای فردی، سلطه بیگانگانسازی پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاسي/ تخريب سامانه اقتصادی/ انحراف اخالق جمعي/ زمینه، اد اداریپیامدهای فس

 قضايي/ عقوبت اخروی.

 راهکارها

ازماني و مديريتي: گزينش كارگزاران صالح و توانا/ بركناری عوامل س، محوریتقويت ايمان و باورهای ديني/ حق عوامل رواني و رفتاری:، عوامل بازدارنده فساد اداری

عوامل فرهنگي و اجتماعي: تغییر نگرش كارگزاران نسبت ، كارگزاران فاسد/ قاطعیت توأم با مدارا/ انضباط اداری و ايجاد تشکیالتي برای نظارت عملکرد كارگزاران

ح نظام عوامل اقتصادی: اصال، گراييفیتتبعیض در برخورد با فساد/ شفا عدم سیاسي: قانونگرايي و عوامل، به مسئولیت و وجدان كاری/ كنترل و نظارت اجتماعي

 ها.يطلبنیازهای اقتصادی كارگزاران صالح/ پرهیز از دادن امتیازات ويژه )رانت(/ ممنوعیت هديه و رشوه/ مبارزه با انحصارگرايي و انحصار تأمیناداری و مالیاتي/ 

 گيرينتيجه

نگری در برخورد با جانبههمهبه الگوی جامع و  توانمي، سیره پیامبر اسالم )ص( و امامان معصوم )ع( در دوران حکومت ايشان ويژهبها دقت در منابع اسالمي و ب

ر بقتصادی و سامانه قضايي را دری اهاسیاست، اجتماعي -های مسئله از سازوكارهای اداری گرفته تا بسترهای فرهنگيفساد اداری دست يافت كه همه زمینه

مهمترين شاخص بازدارنده افراد جامعه  عنوانبهات ايشان بوده و نهادينه كردن فريضه نماز در زندگي روزمره تأكیداز اهم سازی گیرد. البته همواره بحث فرهنگمي

ب و روح انساني كه به نماز لبدون شك در ق خصوص اداری گرديده است.العلي، هاباعث كاهش چشمگیر میزان فساد در تمامي زمینه، از هرگونه فساد و تباهي

ه تقوای ك شودميو باعث  گرددميروز تکرار . اين عمل چند بار در شبانهشودميتقوا پیدا  سویبهپاكي و جهشي  سویبهحق و حركتي  سویبهجنبشي  ايستدمي

، ب استنیز دارای مرات شودمياقتضا بر آن مترتب  صورتبهبنابراين اثری كه ، كه نماز دارای مراتب است البته بايد توجه داشت. الهي در ضمیر فرد نهادينه گردد

نماز  و هر جا ياد خدا در كندمينمازگزار كمتر گناه ، هر وقت نمازگزار در نماز خود بیشتر به ياد خدا بود، مانند دو كفه ترازو هستند، يعني نماز و جلوگیری از گناه

هر نمازی به همان اندازه كه از شرايط كمال و روح عبادت و حضور قلب برخوردار . شودميدچار گناه ، و نمازگزار از حقیقت ياد خدا منصرف گردد شود ضعیف

 .گاه نهي كلي و جامع و گاه نهي جزئي و محدود، كندمينهي از فحشا و منکر ، است
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علل و 

 عوامل

نها/ آ ن يا نبود قوانین و مقررات تجاری مالیاتي و محاسباتي و اختالل درمرتبط بودغیر عوامل مؤثر در ايجاد محیط مساعد برای وقوع كالهبرداری و فساد مالي:

منابع انساني / گرايي جامعهتغییر عادات مردم و مصرف، های كمحقوق و دستمزد، فزآيندهتورم / های نظارتي كارآمدفرآيندو  هاسیستمضعف مديريت و نبود 

 عدم ع وموقو بي مؤثرحسابرسي غیر /ابقای مديران و كارمندان در يك پست برای مدت طوالني /و تبعیضخويشاوندگرايي ، ایكفايت و فاقد صالحیت حرفهبي

 .ها برای اجرای قانوننبود مشوق/ درست و مناسب با مفاسد گزارش شده برخورد

 راهکارها

 های مستقل و دائمي برایايجاد و تقويت نهاد /گي كارمندان دولتمصرف و سطح زند، نظارت بر ثروت /و تقويت حسابرسي داخلي اصالح نظام اداری و ساختار آن

های آموزش مديران دولتي در زمینه آشنايي با فساد اداری و شیوه /ی نظارتي برای حذف فساد اداریهادستگاهمبارزه با فساد اداری و ارتقای پويايي و هماهنگي 

پاسخگويي  /دان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگرینتشويق كارم /رش و افشاگری فساد اداریآزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزا /مقابله با آن

، اریانگجرم/ د و بوروكراسي اداریئحذف مقررات زا وسیلهبهسازی/ كاهش فساد اداری كوچك كردن دولت و خصوصيآنها/  سیاستمداران و كاركنان و حسابرسي از

ه روزآمد كردن قوانین با توج /های سنگین و پرداخت هزينه باالی عملقوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جريمه رمانه فساد اداری درشناسايي و كدبندی عناوين مج

ن مند كردامنظ /اموررساني و اطالع سازیشفاف /ی اطالعاتيهاسیستمبرداری از بهره /اجرای اتوماسیون اداریآنها/  به شرايط اقتصادی اجتماعي و ايجاد تحول در

قويت سازی و تفرهنگ /برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان مصاديق فساد مالي /نهادمردمی هاسازمانهای مدني و توسعه نهاد /ی مالي و حسابرسيهاسیستم

ی هاسیستمايجاد انگیزه و ارتقای  /افزاييدانشهای آموزشي و و اجرای دوره ی راهبردیهاپژوهشاجرای مطالعات و  /های مردمي در جريان مبارزه با فسادباور

ها يا زمجو، امتیازات، حذف كلیه انحصارات /ی مديريت كیفیتهاسیستماجرای / ی رفاهي و حقوقي كاركنانهاسیستمايجاد انگیزه و ارتقای  /مالي و حسابرسي

و تضمین استقالل و امنیت قضاوت در برخورد با  قوه قضائیهحترام و حفظ استقالل رعايت ا، از همهمهمتر  دسترسي عمومي به اطالعات دولتي و /های دولتيرانت

 .عامالن فساد

 گيرينتيجه

سالمت نظام  فزآيندهعوامل مؤثر بر ، ی اجرايي كشورهادستگاهو مديران و حسابرسان  ننفر از كارشناسا 145ای شامل در اين تحقیق از طريق پرسشنامه و نمونه

ن كردن مسئوال شفاف عمل، مالي باط اداری وضهای تحقیق نشان داد كه رعايت نمودن نظم و اندر اين پژوهش يافته رسي قرار گرفته است.اداری مورد بر

تکريم  ،مالالبیتاحساس مسئولیت نسبت به ، کرد خودعمل بهن نسبت پاسخگو بودن مسئوال، ی اجراييهادستگاهن قانونگرا بودن مسئوال، ی اجراييهادستگاه

ر عوامل مؤث»استفاده از عبارات » .باشدسالمت نظام اداری مي فزآينده ثر برؤعوامل م ازجملههای اجتماعي و رعايت موازين اخالقي و تعهد به مسئولیت رجوعارباب
 «.مربوط به مقاله بوده و بدون دخل و تصرف نگارنده نقل شده است «سالمت نظام اداری فزآيندهبر 
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 عه مدل پويا براي تحليل فساد اداري در ايرانتوس 287
 خانيفاطمه اسمي

 رادفرزاد حقيقي
 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1395

 گيرينتيجه

با ، 2012 استفاده شود و مدل ارائه شده توسط دكتر امان اله در سال، كه زبان تفکر سیستمي است هاسیستملوژی پويايي ودر اين مقاله تالش شده است از متد

توسعه داده شود و در نهايت ، در ايران مورد تأيید قرار گرفته و با اضافه كردن متغیر سرمايه اجتماعي، 1392-1382ی هاسالشده طي  آوریجمعی هادادهكمك 

طي نها آ و ارائه شده است كه با اجرایسناريوهای تركیبي جهت مبارزه سیستمي با فساد ارائه شود. در اين تحقیق سه سناري، كامپیوتریسازی با كمك شبیه

كه رد كگذار بر فساد را كنترل تأثیرعوامل بايد برای كنترل رتبه فساد ، . مطابق نتايج تحقیقيابدميرتبه ايران در شاخص فساد بهبود ، 1404-1393ی هاسال

 توانيمكاهش تورم و افزايش میزان تولید ناخالص داخلي ، دمکراتیك پاسخگوييافزايش ، با كنترل عواملي از قبیل كاهش نابرابری درآمدی، های مقالهمطابق يافته

ي متغیر نکته برجسته اين مقاله معرف، فساد را در كشور كنترل كرد. از طرفي ديگر توانمي، رتبه فساد را بهبود بخشید و با افزايش نظم و قانون و ثبات حاكمیت

تیجه ن توانمي، از فساد است كه به پشتوانه مطالعات صورت گرفته در حوزه سرمايه اجتماعي هاسیستمر مدل پويای اين متغیر مهم ب تأثیرسرمايه اجتماعي و 

مستقیم بر كاهش سرمايه اجتماعي دارد و جهت بهبود در وضعیت سرمايه اجتماعي يا همان شاخص اعتماد كه نیاز اساسي كشور برای  تأثیرگرفت كه فساد 

 ،مبارزه قاطعانه، اين اقدامات مهم ازجملهدولتمردان صورت گیرد.  ازسویبايد اقدامات اعتمادساز ، هاستسیاستگذاری ها و اثرگذاری مطلوبموفقیت در همه عرصه

مام ايام در ت سیستمي و شفاف با فساد اداری و اقتصادی است. منظور از قاطعانه يعني محاكمه و بازخواست بدون هیچ اغماضي صورت گیرد. مستمر يعني، مستمر

آن  برالوهعبلکه  ،كند كنريشهبه تنهايي فساد را  تواندميبدون وقفه مبارزه ادامه داشته باشد. سیستمي يعني فقط محاكمه و اجرای قانون ن، سال و تمام مقاطع

، ح جامعهنابرابری درآمدی در سط، تورم، ه معیشت مردمبايد رويکرد پیشگیری نیز داشته باشیم و به ديگر علل وقوع فساد نیز توجه كنیم كه از آن جمله توجه ب

محسوس كاهش  طوربهمردم به وضوح شاهد مبارزه با مفاسد باشند و  خیز و غیره است. در نهايت شفاف يعنيهای فسادنظارت دقیق در گلوگاه، شرايط رفاهي

 مدارس و، در جامعهسازی حركت ديگری بايد آغاز شود كه به فرهنگ، اقدامات مذكور ربعالوهفساد در جامعه يا حتي تالش برای مبارزه با فساد را متوجه شوند. 

ستي انتخاب در، های اجتماعيای كه همگي به اين اعتقاد برسیم كه منفعت شخصي را به منفعت ملي ترجیح ندهیم و بر سر دوراهيگونهبهها و... بپردازد. خانواده

 عزم ملي باشد.  گیریشکلكمك بزرگي در جهت  دتوانمي، ت افزايش سرمايه اجتماعي ذكر شدداشته باشیم. اقداماتي كه در جه
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 كارآگاه توصيفي علوم اجتماعي 1395 فاطمه كريمي رويکرد پيشگيرانه به حمايت از گزارشگران فساد 288

 راهکارها

اد ايج /تضمین نمايد المللي راتهیه حداقل استانداردهای مورد توافق كه حمايت بین: در امور كیفری برای حمايت هر چه بهتر از گزارشگران فسادراهکارهايي 

، شهود ،سطح زندگي و معیشت گزارشگران فسادسازی مشترک برای استاندارد تهیه ضوابط /المللي نهادهای حمايتي برای برقراری ارتباطات سازندهی بینهاشبکه

 .در امور كیفری گانكنندديگر مداخله وكال و، كارشناسان

در تهیه و تدوين اين ، بايد قانوني جامع تصويب شود دهندگان فسادگزارش از ثرؤم و كامل و حمايت وقوع فساد میان مطلعان از همکاری ايجاد حس برای

 :و ضروری است قانون رعايت موارد زير الزم

 الزم قانوني بايد الزامات، معضل اين از رهايي برای، دارد وجود آن نیز از سوءاستفادهامکان ، دهيگزارش ارزش بسیار سازوكار دوجو توازن: با برقراری (الف

 لوگیریج آن یافشا از نشده است تأيیدتا زماني كه درستي گزارش  در عمل نیز داشته باشد و ها وجودشردرستي و نادرستي اين گزا دقیق درباره هایبررسي جهت

 شود. 

 . دهنده و محتوای گزارش وی استاطالع مشخصات فرد و هويت راه حفظ بهترين، گزارشگران فساد يدگيدهبز از یریپیشگ محرمانگي: برای حفظ (ب

تي ضررهای مالي و جاني و ح و گرفته شان انتقامدهيگزارش و افشاگری دلیلبه فساد گزارشگران كه از را افرادی بايد تمامي قانون بازدارندگي: اين وصف (ج

ه ب جبران ضرروزيان وارد شده برای يتقانون بايد تمهیدها اين جبران خسارت: در (د. مجازات تعیین كندآنها  بشناسد و برای كرده مجرم نان واردآبرويي به آ

 .مقرر شود گزارشگران فساد

 گيرينتيجه

 نواع آنا را از ساير كه آن سیاست اين اركان از يکي. ه استداشت توسعه فراوان رشد و دهه اخیر در جنايي هایاز سیاست يکي عنوانبه مشاركتي جنايي سیاست

ممکن است  گاه اين انتخاب اما ،عدالت است اجرای مشاركت مدني شهروندان در هایاز جلوه گزارشگران فساد است. افشای عمومي مشاركت كندمي متمايز

 زا است. حمايت ضروری بايسته و امری، دهد. به همین علت حمايت از اين افراد وی قرار همدستان يا طرفداران، متهم يا بستگان او را آماج انتقام گزارشگر فساد

غدغه د مهمترين عدالت كیفری مینأاست. ت كرده پیدا اهمیت خاصي فراملي سازمان يافته و جرائمبا ظهور  ويژهبه تازگيكه به استي مبحث فساد گزارشگران

هديد هرگونه ت مصون نگه داشتن آنان در برابر و خاص حمايتي هایبرنامه اجرای و دارند با تدوين سعي، دلیل به همین ،است فساد گزارشگران طرفداران حمايت از

در رويه مراجع قضايي  آورند. اين امر عملبهاز بخشي از موانع اجرای عدالت قضايي جلوگیری ، يند دادرسيآحین و حتي بعد از فر، در زمان قبل و احتمال انتقام

 اختصار ورطبه الملليبین اسناد قوانین و در هرچند است. شده ها تضمینكشور از بسیاری داخلي در حقوق توجه واقع شده و مورد الملليلمللي و اسناد بینانبی

 منبعي نعنوابه توانندميهستند  انتزاعي و كليیمي هامف و شهود قرباني، مخبر، مانند مطلع كلماتيازآنجاكه  اما ،است نشده ایاشاره فساد گزارشگران عنوانبه

 ا افرادیي هويت يا مکان زندگي شاهد يا قرباني افشای عدم برای ها تدابیریاين حمايت ازجملهگیرند.  قرار استناد مورد از گزارشگران فساد حمايت برای قانوني
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ادای ، افشای هرگونه اطالعات هويتي شاهد برای مردم عدم، هاهويتي برای گزارش يا اطالعات اسامي حذف، هارسانه و عموم هستند برای ارتباط درآنها  با كه

رفع ، ادگزارشگران فس حمايت از هایبرنامه مهمترين اثر .باشدمستعار و ... مي استفاده از نام، صدا يا چهره يا تلويزيون مدار بسته دهندهگزارش از طريق ابزار تغییر

د داشته باش وجهي وجودرسد كه رويکرد چندمي زماني به حداكثر گزارشگران فساد حمايت از هایبرنامهآثار  .آنهاست ي ايمن برایمحیط ايجاد تهديد از ايشان و

 هنگامي بد وياادامه مي دادگاه در گزارش فساد هنگام ادای مستندات به ارائه شواهد و مربوط قوانین كاربرد با، شودمي آغاز پلیسي موقت تدابیر از كه با استفاده

 هاهزينه اين يول ،پرهزينه هستند حمايتي هایبرنامهبا اينکه . يابدبا تغییر هويت و انتقال به مکان جديد پايان مي، داده شدند مد تشخیصآناكار اقدامات كه ساير

 .رسدمي نظربهشديد بسیار اندک  جرائمهای مربوط به گذاری و موفقیت دادرسي در پروندهتأثیرمیزان  مقايسه با سهم برنامه در هنگام
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 تئوري پنجره شکسته در راستاي موضوع فساد اداري 289
 فرفرهاد صولتي

 محمدحسين جعفري
 توصيفي ايرشتهميان 1395

مطالعات علوم 

 حقوق و فقه، سياسي

علل و 

 عوامل

ی هاارزشها و باورهای افراد جامعه بر هنجار، هامتکي بودن ارزش های فرهنگي و اجتماعي:ريشه ها(:علل اصلي )ريشه الف(، فساد اداری گیریشکلعلل اصلي 

د های اقتصادی: ركوريشه، ساختارهای اجتماعي و برخوردار نبودن از كاركردهای الزم/ ناكارآمدی و ضعف نظام فرهنگي انسجامعدم  گرايانه/گرايانه و مصرفمادی

اقتصادی/ كاهش قدرت خريد  عدالت عدم ناشي از وخرجدخل تناسبعدم  گسیخته/ثباتي اقتصادی/ تورم افساربي گرايي/عدالتي/ مادیبي اقتصادی/ كاهش درآمد/

 عدم ه: عوامل سیاسي:كنندعوامل تسهیل ب(، با درآمد آنان هاهزينه تناسبعدم  ها در جامعه/ مشکالت و مسائل معیشتي كاركنان وم و توزيع نامناسب درآمددمر

/ رتبهاليعنفوذ در داخل و خارج سازمان/ فساد سیاستمداران ی ذیهاگروهی نظارتي و بازرسي/ فشار هادستگاهو بر  قوه قضائیه/ نفوذ قوه مجريه بر قوه قضائیه استقالل

عوامل اداری و مديريتي: تشکیالت و ، مردم از حقوق سیاسي خود در برابر قانون آگاهينا زات/سازی/ توصیه برای در امان ماندن مديران متخلف از مجاجوسازی و غوغا

مؤثر/ فقدان نظام غیر های اداری/ مديرانالعملها و دستورررات و تعدد بخشنامهمق، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظايف/ پیچیدگي قوانین، كارآمدغیر ساختار اداری

و  نظام نظارت ويژهبهانتصاب و ارتقای افراد/ نارسايي در نظام حقوق و دستمزد و نظام پاداش و تنبیه ، های استخداميد تبعیضات در زمینه/ وجوساالریشايسته

 عوامل حقوقي و قضايي: تعدد قوانین و مقررات/ دشواری كنترل قوانین در مرحله تطبیق.( ج  ،ارزشیابي/ ترجیح اهداف گروهي به اهداف سازمان

 گيرينتيجه
مشکالت فساد اداری حل نخواهد شد و سالمت ، های فساد اداری در تئوری پنجره شکسته بايد به ساختار دولت و شرايط حاكم بر آن توجه كرددر بررسي ريشه

 يك مکمل عنوانبهی اجرايي هادستگاهنار نخواهد آمد مگر آنکه ساختار و شالوده دولت از جرائم و فساد كوچك اصالح شود. سازمان بازرسي در ك دستبهاداری 
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د تا اهمیت و استثنا هستند را كشف و مجازات نمايفسادهای جزء يا فسادهای اداری سفید كه از لحاظ درجه كم، هادستگاهبا نظارت خودش در مديران كشور و 

امل بروز فساد اداری و پیگیری مجدانه و راهکارهای پیشگیرانه و بازدارنده در مند و رايج و فسادهای سیاه گردد. گام بعدی شناخت عومانع از بروز فسادهای قاعده

ی ای بودن باندهای فساد ادارشايد دلیل عمده اين امر شبکه، دهندهای كالن و خرد است. در بعد عملي سیاستگذاران چندان رغبتي به حل مسئله نشان نميقالب

های مشکل است. نظريه پنجره شکسته تنها محدود به ناهنجاریآنها  آيد در نتیجه هم شناسايي و هم حذفمي حساببهها است كه حمايت گسترده برای اين باند

ه را بر ای باشد كه عرصگونهبهنظارت در اين نظريه بايد  درواقعآن را تعمیم داد.  توانميفساد اداری نیز  ازجملهبلکه در ساير ابعاد  ،نیستشناسي كیفری و جرم

و ترمیم  ای كه با اصالحگونهبه، تنگ گرداند و افراد سالم نیز در اين تنگنا قرار نگیرند كندميخطور آنها  راد متخلف در ادارات و كساني كه فکر تخلف به ذهناف

 آيد. عملبهپنجره شکسته از تخريب و آسیب رسیدن بیشتر به سیستم اداری جلوگیری  بموقع
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ي هاسياستتحليلي بر مديريت منابع مالي و 

ي فرهنگي در انطباق با تکاليف مقرر در هادستگاه

 كنوانسيون مريدا

 محمد باقري كمارعليا

 ايرج گلدوزيان

 محمديحميدرضا ملک

 سياستگذاري عمومي توصيفي علوم سياسي 1395

 گيرينتيجه

های گامي بلند برای نیل به حقوق و آزادی، پیشگیری از فساد درخصوصي و دارای ضمانت اجرا المللبیند اولین سند معتبر كنوانسیون جهاني مبارزه علیه فسا

وجود در ها و مشکالت مهدف اين پژوهش آن است كه چالش، اين كنوانسیون بر شفافیت در مديريت منابع مالي تأكید. با توجه به شودميبنیادين بشری تلقي 

ی فرهنگي )سازمان اوقاف و امور خیريه و سازمان حج و زيارت( را در اين رابطه مورد بررسي قرار دهد. اين پژوهش در چارچوب هادستگاهيت منابع مالي مدير

تجزيه و  شده است. آوریجمع كنندگانشركترسمي با غیر ساختار يافته و گفتگوهایهای نیمهد نیاز از طريق مصاحبهرويکرد كیفي صورت گرفته و اطالعات مور

ی مورد مطالعه موارد متعددی هاسازمانهای ها و بخشنامهنامهآيینكه در قوانین و  دهندميها و اسناد و مدارک موجود نشان ی حاصل از مصاحبههادادهتحلیل 

 امهنآيینای در ها و نواقص عديدهخواهد بود. در سازمان حج و زيارت ايراد بروز فساد ساززمینهو ابهام در مديريت منابع مالي وجود دارد كه اين امر  شفافیت عدم از

 نکردن سازوكار نظارتي قابل اتکا برای منابع مالي اختصاصي و عملیاتي بینيپیشافزايد مانند مالي آن مشهود است و بر ابهام و نبود شفافیت در اين چرخه مالي مي

عاف از نبودن و م بینيپیشقابل ، العاده مأموريت كاركنانمعین نبودن حداقل و حداكثر فوق، تنخواه پرداختي به واحدها معین نبودن و مبهم بودن سقف، سازمان

 توانميخارج از تشريفات قانوني بودن معامالت سازمان. ، گردانت بودن و مشخص نبودن وجوه تنخواهمعاف از نظار، نشده بینيپیشی هاهزينهنظارت بودن وجوه 

در  صرفاًان در اين خصوص و صاحبنظرنین نتیجه گرفت كه منابع مالي اختصاصي سازمان در حدی بوده است كه در پي مطالبات افکار عمومي و عطف توجه چ
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ي منابع اختصاص ويژهبهكرد وجوه سازمان و هزينه مقرراتي هرچند ناقص بر آن وضع شود و بديهي است مادامي كه رويدادهای مالي شودميمقام توجیه آنچه هزينه 

سازد. های فاسد را در اذهان متبادر ميجريان استفادهسوءشائبه ، ( قرار نگیردنفعذیآن شفاف و در معرض رصد و مالحظه عموم مردم )حداقل مخاطبان و افراد 

 ای برای مديريت درآمدهای اختصاصي وايجاد حساب واسطه، عموميغیر مالي در منابع شفافیت عدم سازمان اوقاف و امور خیريه نیز از ابهامات متعددی مانند

اقدامات انجامي تحت  تطابق عدم، مديريتيدرصد  13درصد از عوايد كلي موقوفات تحت عنوان حساب  13برداشت ، نظارت بر عملیات مالي و اعتباری آننبود 

، از مباني و اصول فقهي و قانونييك هیچ اجرايي با نامهآيین (33)ماده  «2»و « 1» هایرهتبص تطابق عدم، با نیات واقفین «سالهفرم برنامه و بودجه سه»عنوان 

 دمع های مترتب بر عملکرد سازمان اوقاف در مديريت منابع مالي و حفظ غبطه موقوفات است كه با توجه بهای كوچك از آسیببرد. آنچه بیان شد شمهرنج مي

اختالس و ارتشاء ، ي نظیر خیانت در امانتجرائمهای فساد و ارتکاب ت اثرات سويي را در پي داشته و دارد و مؤيد وجود جريانو وجود ساختارهای نادرس شفافیت

قاً لندازی به اين منابع كه مطامیتي از محل عوايد موقوفات و دستی اعمال حاكهاهزينه تأمیندر  ويژهبهدر اين زمینه است. بديهي است چنین كاركرد معیوبي 

ها و ايرادهای در اين خصوص بر آسیب انسجامعدم  نمايد. ذكر اين نکته نیز ضروری است كهضربه مهلك به فرهنگ وقف وارد مي، شوندميالناس محسوب حق

 .كندميه مواجه اعمال ساليق و فقدان شفافیت در رويدادهای مالي با مخاطر لحاظبههای كالن و ارزشمند وقف را ذكر شده افزوده و سرمايه

كه  شودميچنین استنباط ، (10)و ( 9)مواد  ويژهبهآمده است با تکالیف مقرر در فصل دوم كنوانسیون مريدا  دستبهتطبیق آنچه در نتايج اين پژوهش  زا

تعديات علیه اموال عمومي  ويژهبه جرائمبرخي ساز وقوع وردار نبوده و بسترمديريت منابع مالي و شفافیت در امور مزبور از وضعیت مناسبي برخ، در جامعه هدف

ده است. ی اجرايي سپرده شهادستگاهبه برخي آنها  مديريت، اعتبارات دولتي يا وجوه و اموال افراد و اشخاص باشد كه بنا به مقتضیاتيآنها  أاعم از اينکه منش، است

ای دوره هایدر جريان بررسي، ها و اعتقادات و سلب اعتماد عمومي نسبت به نظام حاكمباورتبعاتي چون تضعیف  برعالوه، در نتیجه در صورت استمرار اين وضعیت

 وجهه مناسبي برای جمهوری اسالمي ايران رقم نخواهد خورد.، كنوانسیون( 63)ماده  «ث»اجرای مفاد كنوانسیون توسط كشورهای عضو موضوع بند 

 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

291 
 اقتصادي و سياسي  تبيين مفهوم فساد

 محوردر جامعه توسعه
 پژوهش ملل توصيفي علوم سياسي 1395 سحر صنيعي

 «.كنیمنظر مي( است و از ذكر مجدد آن صرف250ف شیرزادی و حسیني )ردي مطالعه اين مقاله مشابه با نتیجه گیرینتیجه» گيرينتيجه
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292 
پيشگيري از فساد  يهاراه، عوامل قاچاق و آثار آن

 اداري و مبارزه با قاچاق
 توصيفي ايرشتهميان 1395 سهراب ماندگار

مطالعات علوم 

 حقوق و فقه، سياسي

علل و 

 عوامل

/ وریضرغیر واقعي و ياغیر پديده فساد اداری: سطح اخالق عمومي و سطح اخالق كارمندی/ عوامل شخصیتي/ تعدد قوانین و مقررات گیریشکلعوامل مؤثر در 

 های پیچیده و چنداليه امور اداری/ پايین بودن حقوق كاركنان.فرآيندهای اداری و استانداردهای جاری كار/ ابهامات موجود در رويه

 پيامدها
اب رفتن شفافیت و حس ي/ از بینآثار ناشي از وجود فساد اداری: تضعیف ساختار اداری/ تخريب مشروعیت حکومت و حاكمیت قانون/ كاهش احترام به قانون اساس

 وری./ افزايش هزينه زندگي سالم/ كاهش بهرههاسازمانمؤسسات و ، های سالم پیشرفت برای افراددهي/ كاهش فرصتپس

 راهکارها

ش/ مقابله و برخورد جدی با الف( راهکارهای كالن: پیشگیری از طريق اصالح و بهسازی نظام اداری و آموز، راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری

زدايي راهکارهای اداری و مديريتي: تمركز ب( راهکارهای خرد:، مصاديق فساد/ مديريت مؤثر برنامه مقابله با فساد/ تصويب قوانین كارآمد و راهگشا در مقابله با فساد

های انجام كار و ارائه خدمات به مردم/ ايجاد اصالحات در نظام نظارت و رويه هاروش، هاهای دولتي/ ايجاد اصالحات در ساختار نظاماز اداره امور و كاهش تصدی

/ توسعه مديريت و توسعه كیفي نیروی انساني/ تقويت رجوعاربابخسارت  تأمیننظارت و كنترل/ استقرار نظام احقاق حقوق و  فرآيندسازی و بازرسي و بهینه

نهادهای مدني و نهادهای نظارتي قانوني/ ايجاد ، در مقابل مردم هادستگاهی اجرايي/ افزايش پاسخگويي هادستگاهی در پذيرو مشاركت جوييمشاركتفرهنگ 

ها و برنامه درخصوصاجتماعي: افزايش آگاهي و آموزش مستمر مردم  -راهکارهای فرهنگي، نظام اداریسازی اصالحات نهادی در مديريت مقابله با فساد و سالم

، ماعياجت تأمینخواهي و نقدپذيری دولت/ بهبود نظام اط اجتماعي/ تقويت فرهنگ مسئولیتی اخالقي و انضبهاارزشه با فساد/ احیا و آموزش دستاوردهای مقابل

ی هااهدستگبر  ی اجرايي/ توسعه مشاركت مردمي در مقابله با فساد و نظارتهادستگاهمدني: تقويت نهادهای مدني در نظارت بر نهاد قدرت و  -راهکارهای سیاسي

ررات شايستگي/ اصالح قوانین و مق براساسزدايي از نظام اداری و انتخاب مديران اجرايي/ تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد/ سیاست

ی اقتصادی و معامالتي هافعالیتصادی/ رقابتي نمودن راهکارهای اقتصادی: كاهش مداخالت دولت در امور اقت، كیفری و جزايي برای برخورد مؤثر با عوامل فساد

هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادی و  گیریشکلهای مختلف/ كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادی و مقابله با دولتي و حذف امتیازات و رانت

كه يي هاركتشی دولتي و تسريع در تعیین تکلیف و واگذاری هاشركتت/ اصالح ساختار هر نوع انحصار/ بهبود وضعیت معیشتي كاركنان دول گیریشکلمقابله با 

ی اقتصادی )بخش دولتي و بخش خصوصي( و تقويت نظارت هافعالیتقوانین و مقررات حاكم بر سازی دولتي ضرورت ندارد/ شفاف صورتبهآنها  یهافعالیتتداوم 

 های حاكمیت و نظارت دولت(.های اقتصادی و افزايش جنبهتصدی در زمینهی اقتصادی كشور )كاهش هافعالیتدولتي بر 

نیروی انساني و آموزش كاركنان/ اصالح نظام اداری و عملیاتي و مکانیزه كردن آن )استفاده سازی ای جهت پیشگیری از فساد اداری: فرهنگراهکارهای پايه

 از فناوری اطالعات(.
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 گيرينتيجه

سازد كه آثار ناشي از وجود فساد اداری يکي از عوامل برو ميچشمگیر با مشکل رو طوربهها را های سازماني است كه روند توسعه كشورپديده هازجملفساد اداری 

 واسطهبه كندميارد ای كه قاچاق كاال به صنعت كشور ما و. ضربهشودميباشد. زنجیره فساد اداری در سیستم گمركي باعث قاچاق آمدن پديده قاچاق مي وجودبه

 باشد بلکه تواندميو اين كار يك فرد ن كندميآسیب جدی را فساد اداری به چرخه صنعت كشور وارد  درواقعفساد اداری موجود در گمرک و مبادی ورودی است. 

بینند. دشمن ورود كانتینرهای قاچاق را به عینه ميضمن اينکه همه ، كنندميگروهي با همکاری هم در مبادی مرزی اقدام به ورود و حتي خروج كاالهای قاچاق 

های مبارزه شیوه ترينمحکوم به شکست است و مؤثرترين و كارآمد، كه شفافیت مديريت دولتي را تقويت نکند ضدفساديك استراتژی ، اصلي فساد شفافیت است

 یهاراهپديده قاچاق و  درخصوصاين تحقیق همچنین حاوی نکاتي »اداری است  محیط و ساختارهایسازی خروج از فضای تاريك و سايه و شفاف، با فساد اداری
 «.اندههای مرتبط با بحث فساد به اختصار در اينجا ذكر گرديدمبارزه با آن است كه تنها قسمت
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شناسي نظام اداري از جهت داليل بروز فساد آسيب

ارائه راهکارهاي مقابله با آن )مطالعه موردي: اداري و 

 سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي(

معصومه جعفري 

 كشتيبان
 توصيفي اقتصاد 1396

مطالعات اقتصاد، 

مديريت مالي و 

 حسابداري

 گيرينتيجه

رای مقابله با آن در سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي انجام شده شناسايي علل و عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه راهکارهايي ب منظوربهاين تحقیق 

اطالعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. نتايج تحقیق  آوریجمعنفر از كاركنان سازمان بازرگاني شهرستان ارومیه هستند و  165است. نمونه تحقیق شامل 

عوامل فرهنگي و اجتماعي در بروز و گسترش فساد در سازمان بازرگاني شهرستان ارومیه نقش دارند و عوامل حاكي از آن است كه عوامل اداری و مديريتي و نیز 

رين كرد كه عوامل فرهنگي و اجتماعي دارای بیشت گیرینتیجهچنین  توانمي، های تحقیقسیاسي و عوامل اقتصادی در آن نقش ندارند. در حقیقت با توجه به يافته

، هاصبدر عزل و ن ساالرینظام شايسته نبود، باشند. همچنین از بین عوامل اداری و مديريتيبر بروز فساد اداری مي تأثیراقتصادی دارای كمترين و عوامل  تأثیر

ج از سازمان و از بین عوامل نفوذ در داخل و خاری ذیهاگروهفشار ، از بین عوامل سیاسي، پايبندی به مباني ارزشي و ديني عدم، از بین عوامل فرهنگي و اجتماعي

 دولتي بیشترين نقش را در بروز فساد اداری دارند.غیر وجود انحصارات دولتي و، اقتصادی
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 ارتقايبا توجه به قانون ، فساد اداري و پيشگيري از آن

 سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
 توصيفي ايرشتهميان 1396 ايرج آبساالن

مطالعات علوم 

 حقوق و فقه، سيسيا

علل و 

 عوامل

های ضعیف و تشريفات وسیع اداری/ برخورداری از پرداخت و منافع )پاداش( های مديريتي و فني/ نگرشی شايسته/ ضعف مهارتهانظامعوامل فساد اداری: فقدان 

و فرهنگ هزينه نامناسب/  هادارايي، ظارتي ناكافي/ امکاناتی سازماني/ مديريت و آموزش نهافعالیتنامناسب/ مديريت نامناسب منابع انساني/ مختل بودن 

 جایهبمحوری نامناسب/ پروژهپذير ی سنجشهاشاخصاز اختیارات شکلي/ فقدان پاسخگويي/ مديريت اجرايي و  استفادهسوءضروری تشريفات/ غیر پیچیدگي

 و كدهای رفتاری برای كارگزاران شهری. عدی/ فقدان حاكمیت اخالقبُچند جایبهعدی بُمحوری/ رويکرد تكبرنامه

 راهکارها

پاسخگويي/ افزايش رضايتمندی و افزايش  هافعالیتانجام امور و سازی سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری: شفافارتقای عوامل مؤثر در 

ها/ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي/ ها و انتصابدر انتخاب ساالری/ برقراری نظام شايستهرجوعاربابگیرندگان و احقاق حقوق و احترام به خدمت

گران در نظام اداری و اجرايي كشور/ كنان/ برخورد با متخلفان و اخاللی ديني و اخالقي در رفتار سازماني و شغلي كارهاارزشبهبود فرهنگ سازماني و تقويت 

 های توسعه كشور.ی اقتصادی و اجرای برنامههافعالیتدولتي در غیر تقويت مشاركت و فعالیت بخش

 گيرينتيجه

قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد است كه مجلس آن را در ، حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و مؤثر باشد تأمیندر  دتوانمييکي از قوانیني كه 

به نقش نظارتي شهروندان اشاره شده آنها  نون حاوی راهکارهايي برای ارتقای سالمت اداری است كه در برخي ازبه تصويب رسانده است. مقررات اين قا 1390سال 

ارزه به همین دلیل مب، ی دولتي قابل مشاهده باشدهابخشردپايي از يکي از ، است. حضور پررنگ دولت در حوزه اقتصاد باعث شده است در هر پرونده فساد اقتصادی

داند. راه مقابله با فساد مي، آيد سالمت نظام اداری راميكه از عنوان آن بر طورنهماد از دولت شروع شود. قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد با فساد باي

ت و محیط سازماني اسسازی مقدمه سالم افزايش نقش شهروندان در نظارت بر عملکرد دولت است. پیشگیری از تخلفات سازماني زيربنا و، ويژگي ممتاز اين قانون

سازی توجه به توسعه منابع انساني است و علت آن اين است كه محور و قالب سالمآنها ترين دارد كه يکي از اساسي تأثیرمحیط سازماني سازی عوامل مختلفي در سالم

يك  ورتصبهو  شودميانجام  ترسريعمحیط سازماني سازی كار سالم، رورش يافته گردندی سازمان سالم و پهاانسانبنابراين اگر ، دنی سازماني هستهاانسان، سازمان

، ردگراييو جلوگیری از ف هاسازمانبنابراين تقويت كار گروهي در ، است جانبههمهدقیق جهت شناسايي  ريزیبرنامهآيد. مبارزه با فساد مستلزم يك مداوم درمي فرآيند

 ند در كاهش فساد اداری و پیشگیری از آن مناسب باشند.توانميو آموزش قبل از ورود و آموزش حین خدمت  هارسانهرساني كاركردهای آموزشي و اطالع

ي شناساي، نظام اداری كشور فرآيندسازی مزايای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد عبارتند از افزايش سطح آگاهي مردم از طريق شفاف

و  رجوعاربابارتقای سطح پاسخگويي و تکريم ، ی مشمولهادستگاهی داخلي در هاكنترلهای فساد با تعیین سازوكارهای پیشگیری از طريق افزايش گلوگاه

، نناظري، هاحسابذی، ممیزين، حسابداران، حسابرسان، بازرسان، مسئوالن، سرپرستان، توجه ويژه به نظارت و كنترل در نظام اداری از طريق مديران، شهروندان
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 میزان سالمت گیریاندازهامکان ، های اطالعاتيای و پايگاههای رايانهافزارنرماز فناوری اطالعات و  گیریبهره، برخورد با مقوله فساد اداری منظوربهساير و مردم 

 اطالعات. دهندگانو جبران خسارت مخبرين و گزارشامنیت  تأمینحمايت قانوني و ، ی مصوبهاشاخصی مشمول با استفاده از هادستگاهاداری در 
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تركيب روش دلفي و آنتروپي شانون براي مقابله با 

 فساد اداري با استفاده از سيستم استنتاج فازي

 حامد رحماني

 خانيمرتضي موسي

غالمرضا معمارزاده 

 طهران

 اهلل دانش فردكرم

 فضل كاظميابوال

 توصيفي مديريت 1396
مطالعات مديريت 

 صنعتي

 گيرينتيجه

و بانك جهاني استفاده از حکمراني خوب برای مبارزه با فساد است. در مورد  المللبیني همچون شفافیت المللبینکي از سازوكارهای مورد استفاده توسط نهادهای ي

ی هایستمسسازوكار كنترل اجتماعي است. در اين نظريه الگوی مناسب حکمراني در آنها  هایترينانگیزبحثز ی مختلفي وجود دارد كه يکي اهانظريهحکمراني خوب 

 مباني سازماندهي در سازمان، وقتي كنترل اجتماعي از جنس اجبار باشداست. هسازمانمبادله و متقاعدسازی در انواع ، (زور)ی انتظامي هاقدرتدولتي تركیبي از انواع 

های انگیزشي استفاده مدل بازار عمل نموده و جهت مبادله و كسب سود از محرک براساس، وقتي كه كنترل اجتماعي از جنس تبادل است، و قوانین هستندسلطه 

هنجارهای حاكم بر جامعه  و هاارزشبر  تأكیددر اينجا ، بر سود است تأكیدبرخالف مدل بازاری كه ، استسازی وقتي كه كنترل اجتماعي از جنس متقاعد، گرددمي

پژوهش از سیستم استنتاج فازی برای شناسايي تركیب سه قدرت اين در . برای مقابله با فساد است هاسازمانپژوهش شناسايي اين تركیب در انواع اين هدف از است. 

قواعد  صورتهبپژوهش  هایيافتهتحلیل دلفي استفاده شده است.  برای ساخت قواعد فازی از روش تركیبي آنتروپي شانون و تحقیقدر اين همچنین . شودمياستفاده 

مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه ديگر كه در ارتباط با ، ی انتظاميهاسازمانن و الناحیه مورد بررسي در مدل كه سه ناحیه آن مربوط به فساد ك 6اگر و آنگاه برای 

نگامي ه دهدمينتايج نشان  ه است.و نتايج آن مورد تحلیل قرار گرفت هدر سیستم استنتاج فازی اجرا گرديد، استمادی و هنجاری ، ی انتظاميهاسازمانفساد خرد و 

برای فساد )اد فساد زي يافتگيسازمانو  (اندهنقش داشتعالیرتبه  سیاسیون و مديران، بیشتر دولتمردان)عامل فساد زياد ، استن الكه سازمان انتظامي و فساد موجود ك

رای و سرگرمي ب (گیردميبر د فساد بخش وسیعي از جامعه را درپیام)و گستره فساد زياد  (اندنمودهصورت گرفته و برای انجام فساد ساختاری را ايجاد  ريزیهبرنام
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 ،سازنديمم فساد فرد يا افراد فاسد قانوني را نبرای انجا)و ساختن قانون كم  (نیاز مالي و فیزيولوژيکي ندارند زنندميافرادی كه به انجام فساد دست )انجام فساد زياد 

در فساد خرد عامل فساد كارمندان و )نقش عامل فساد زياد ، استهنگامي كه سازمان انتظامي و فساد از نوع خرد  ( است.زنندميبلکه در اجرای قانون دست به فساد 

در فساد خرد )و گستره فساد زياد  (گرفته استناست و ساختاری برای ايجاد فساد شکل  ريزیبرنامهفساد اغلب بدون )فساد كم  يافتگيسازمانو  (شهروندان هستند

و  (كندميف را برطرآنها  دهد زيرا نیازهای فیزيولوژيکييعني فساد انجام مي)و عامل فیزيولوژيکي برانگیزاننده زياد  (گستره و اندازه فساد كم و در سطح محلي است

و رتبه عالي سیاسیون و مديران، گاهي دولتمردان)عامل فساد متوسط ، ن استالهنگامي كه سازمان مادی و فساد از نوع ك. ن نیز متوسط استقانو ینیز فساد در اجرا

و  ريزیهبرنامدون يافته و گاهي نیز بگاهي سازمان هاسازمانفسادهای موجود در اين )فساد متوسط  يافتگيسازمانو  (اندهگاهي نیز مديران سطوح پايین نقش داشت

ام فساد افرادی كه به انج)و سرگرمي برای انجام فساد زياد  (گیردميبر د فساد بخش وسیعي از جامعه را درپیام)و گستره فساد زياد  (گیردميتشکیل ساختار صورت 

( زنندمي بلکه در اجرای قانون دست به فساد ،سازندميفاسد قانوني را ن برای انجام فساد فرد يا افراد)و ساختن قانون كم  (نیاز مالي و فیزيولوژيکي ندارند زنندميدست 

سط فساد متو يافتگيسازمانو  (در فساد خرد عامل فساد كارمندان و شهروندان هستند)نقش عامل فساد زياد ، استهنگامي كه سازمان مادی و فساد از نوع خرد  است.

فساد خرد  در)و گستره فساد متوسط  (گرفته استناست و ساختاری برای ايجاد فساد شکل  ريزیبرنامهاوقات نیز بدون و گاهي  ريزیبرنامهفساد برخي از مواقع با )

 (كندميا برطرف رآنها  دهند زيرا نیازهای فیزيولوژيکييعني فساد انجام مي)و عامل فیزيولوژيکي برانگیزاننده زياد  (گستره و اندازه فساد كوچك و در سطح محلي است

 سیاسیون و مديران، گاهي دولتمردان)عامل فساد متوسط ، ن استالهنگامي كه سازمان هنجاری و فساد از نوع ك. قانون نیز متوسط است یو نیز فساد در اجرا

 (گیرديمو تشکیل ساختار صورت  ريزیبرنامهفسادهای موجود اغلب اوقات بدون )فساد كم  يافتگيسازمانو  (اندهو گاهي نیز مديران سطوح پايین نقش داشترتبه عالي

از مالي و نی زنندميافرادی كه به انجام فساد دست )و سرگرمي برای انجام فساد زياد  (گیرددربر نميپیامد فساد بخش وسیعي از جامعه را )و گستره فساد متوسط 

د يا افراد برای انجام فساد فر)و ساختن قانون زياد  (دنگیری فساد نقش دارشکلری و غیره در الخويشاوندسا، فیزيولوژيکي ندارند و بیشتر عوامل ديگری چون تفنن

در )نقش عامل فساد زياد ، استهنگامي كه سازمان هنجاری و فساد از نوع خرد ( است. زنندبتر دست به فساد تا بتواند راحت سازندميفاسد قانوني را به نفع خود 

ست و ا ريزیبرنامهو گاهي اوقات نیز بدون  ريزیبرنامهفساد برخي از مواقع با )فساد متوسط  يافتگيسازمانو  (دان هستندفساد خرد عامل فساد كارمندان و شهرون

 ژيکيو عامل فیزيولو (روددر فساد خرد گستره و اندازه فساد متوسط و از سطح محلي فراتر مي)و گستره فساد زياد  (گرفته استنساختاری برای ايجاد فساد شکل 

و نیز فساد  (ندزنميو گاهي اوقات تفنني دست به فساد  كندميرا برطرف آنها  دهند زيرا گاهي اوقات نیازهای فیزيولوژيکييعني فساد انجام مي)برانگیزاننده متوسط 

 . قانون كم است یدر اجرا

مانند )سازماني دارای اهداف انتظامي  كهدر صورتي شده است:نهاد د ذيل پیشرآمده در مورد مبارزه با فساد در نظام اداری موا دستبها توجه به نتايج ب

 از، زم است از قدرت اجبار به میزان زيادالی كنترل اجتماعي جهت مقابله با فساد اداری هاقدرتن است در تركیب الاست و فساد موجود از نوع ك (دادگستری
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سازماني دارای اهداف انتظامي است و فساد موجود از نوع كه در صورتي، ن متوسط استفاده نمايدقدرت تبادل به میزان متوسط و از قدرت متقاعدسازی به میزا

از قدرت تبادل به میزان كم و از قدرت ، زم است از قدرت اجبار به میزان زيادالی كنترل اجتماعي جهت مقابله با فساد اداری هاقدرتخرد است در تركیب 

 نالاست و فساد موجود از نوع ك( معدن و تجارت، مانند سازمان صنعت)سازماني دارای اهداف مادی كه در صورتي، اده نمايدمتقاعدسازی به میزان متوسط استف

از قدرت تبادل به میزان زياد و از قدرت ، زم است از قدرت اجبار به میزان متوسطالی كنترل اجتماعي جهت مقابله با فساد اداری هاقدرتاست در تركیب 

ی كنترل اجتماعي هاقدرتسازماني دارای اهداف مادی است و فساد موجود از نوع خرد است در تركیب  كهدر صورتي، ازی به میزان متوسط استفاده نمايدمتقاعدس

در ، زياد استفاده نمايد از قدرت تبادل به میزان زياد و از قدرت متقاعدسازی به میزان، زم است از قدرت اجبار به میزان متوسطالجهت مقابله با فساد اداری 

ی كنترل اجتماعي جهت مقابله با هاقدرتن است در تركیب الاست و فساد موجود از نوع ك (مانند آموزش و پرورش)سازماني دارای اهداف هنجاری كه صورتي

ي سازمانكه در صورتي، ی به میزان زياد استفاده نمايداز قدرت تبادل به میزان كم و از قدرت متقاعدساز، زم است از قدرت اجبار به میزان متوسطالفساد اداری 

زم است از قدرت اجبار به میزان الی كنترل اجتماعي جهت مقابله با فساد اداری هاقدرتدارای اهداف هنجاری است و فساد موجود از نوع خرد است در تركیب 

 .زياد استفاده نمايد از قدرت تبادل به میزان متوسط و از قدرت متقاعدسازی به میزان، متوسط
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بررسي تأثير فساد اقتصادي بر روي نابرابري درآمدي 

 )مطالعه موردي: كشورهاي منتخب آسياي جنوب غربي(

 وحيد شقاقي شهري

 دولت وفاداري
 راهبرد توسعه كاربردي اقتصاد 1396

 پيامدها

های اجتماعي/ تمركز در مالکیت بر نابرابری درآمدی و فقر: كاهش رشد/ ناكارآمدی نظام مالیاتي/ اختالل در نیل به اهداف برنامه گذاری فسادتأثیری هاكانال

 جي(.ی )داخلي و خارگذارسرمايههای آموزشي و مخارج اجتماعي/ بازدارندگي فساد در توسعه نابرابری، گیری سرمايه انساني/ اثرگذاری بر شکلهادارايي

زايش ها و افی اقتصادی بخش خصوصي موجب كاهش تولید و درآمدهافعالیتی و گذارسرمايه: فساد با نقش بازدارندگي فراروی یرشد اقتصاد بر فسادآثار 

ح های مورد نیاز برای اصالو نظارتتوان دولت را برای وضع مقررات كنترلي  زيرا، كندميكار بازار و تخصیص منابع را مختل  فساد روند/ شودميی دولتي هاهزينه

های دولتي برای منافع مانند ايجاد انحصار) كنند و با هدف كسب منافع در امور دخالت استفادهسوءچنانچه دولت يا دولتمردان برای / دهدمينقايص بازار كاهش 

ه سمت و اين بخش فعال را ب بردميفساد انگیزه بخش خصوصي را از بین / كندميوری اقتصادی كاهش يافته و سطح تولید افت و بهره كارآييخود بهخود (شخصي

ع و مان دهدميی تولید را افزايش هاهزينهمالیات اضافي عمل كرده و  صورتبهفساد / كندميی مؤثر و سازنده را كمتر هافعالیتو توان  دهدميسوق  جوييرانت
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، ادفس/ شودمي (حمايت از حقوق مالکیت خصوصي و ...، مانند اجرای قراردادها)موجب كاهش يا اختالل نقش دولت  فساد/ شودميهای اقتصادی به بازار ورود بنگاه

 ي بیش ازالمللبینی گذارسرمايهبه تجارت و ، مديريتسوءفساد مالي و / بردميساالری را زير سؤال قانونمندی اقتصاد بازار و در برخي موارد حقانیت مردم

 .زندميی در داخل كشور آسیب گذارسرمايهبازرگاني و  یهافعالیت

 گيرينتيجه

فساد مالي منجر به افزايش نابرابری درآمدی »ه و میزان اثرگذاری فساد بر توزيع درآمد پرداخته شود. برای آزمون فرضیه نحو بهتا  ه استمقاله سعي شداين در 

با لحاظ متغیر وابسته نابرابری درآمدی  2013-2009برای دوره های منطقه آسیای جنوب غربي ای نمونه كشوراز الگوی اقتصادسنجي پانل بر، «گرددميدر جامعه 

باشد و ه ميتأيید فرضیه مقال . نتايج برآورد مدل بیانگره استهای توضیحي اثرگذار بر توزيع درآمد استفاده شدو متغیر مستقل اصلي فساد در كنار ساير متغیر

ای كه بهبود يك واحدی شاخص گونهبه، ها نیز بهبود خواهد يافتوضعیت توزيع درآمدی اين كشور، های منطقهه با كاهش فساد در بین كشورك دهدمينشان 

ای هافزايش سهم درآمد، رشد اقتصادی، در ضمن. دهدميرا كاهش آنها  واحد شاخص ضريب جیني 736/0متوسط حدود  طوربه، فساد در بین كشورهای منطقه

 .ها و ثروت خواهد شددرآمد ترو عادالنه توزيع بهتر ی كاهش تورم موجب كاهش شکاف طبقاتي وهاسیاستمالیاتي و بهبود وضعیت اشتغال در كنار 
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 تعريف و داليل حرمت رشوه، نظري بر تاريخچه 297
 حمزه اسفندياري بيات

 ارسالن اشرافي
 انديشمندان حقوق توصيفي حقوق 1396

 گيرينتيجه

ت و در جوامع شکل گرف ساالریكه ساختار ديوان گرددمياست و سابقه پیدايش آن به زماني بر جرائمترين رشوه يکي از قديمي، ديدگاه تاريخ حقوق كیفریاز 

 های كیفری برایدر طول تاريخ شديدترين واكنش، سیاسي و اجتماعي جوامع، اين جرم بر نظام اقتصادی مخرب تأثیره وجود نهاد. با توجه به صدولت پا به عر

عملي شنیع و حرام تلقي خواری م نیز رشوهالخوريم. در شريعت اسميهای شديد بروری پارس به مواردی از اين مجازاتتشده است. در امپرامرتکب آن اعمال مي

با  .ي برای مبارزه با آن شکل گرفته استالمللبینی حقوقي دنیا ثابت شده است و عزم ملي و هانظامدر تمامي ی خوار. امروزه نیز ضرورت مقابله با رشوهشودمي

ن و كارگزاران دولتي اتوجه به ادله شرعي در باب حرمت رشوه مشخص است كه رشوه اختصاص به باب قضا به تنهايي ندارد و در مورد ساير كاركنان و مستخدم

نها آ که يکي ازافق اراده دو شخص است درباره اينرشوه تو» در اين مقاله آمده است زادهآن به نقل از دكتر محمدجعفر حبیبست و در تعريف نیز قابل تحقق ا

 .«تو اسچیزی را به ديگری بدهد تا نفعي به او برساند و ديگری در برابر آن كاری انجام دهد يا كاری را ترک كند كه در حیطه وظايف و مأموريت ا
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 بررسي آثار و پيامدهاي فساد مالي بر حقوق بشر 298
 احمدرضا رشيدي

 ليال رئيسي
 توسعه اجتماعي توصيفي علوم اجتماعي 1396

 گيرينتيجه

حقوق  .تسواقعیات عیني ا برمبتنيايجاد ارتباط بین فساد و نقض حقوق بشر  درخصوصرويکرد جديد كرد اذعان  بايدنقض حقوق بشر توسط فساد  درخصوص

 روز جهاني». هرچند از تقدم شوندميعرف و قانون داخلي وجود دارند در مواردی مستقیماً در اثر فساد نقض ، معاهدات حقوق بشری وسیلهبهبشر و الزامات آن كه 

اما  ،ه مبارزه با فساد مقدم بر حقوق بشر استاين استنباط را داشت كبه صراحت توان نمي «دهم دسامبر»، «روز حقوق بشر»بر  «نهم دسامبر»، «فساد با مبارزه

ارتي خود را های نظآيینبايد های نظارتي حقوق بشر فتن اين امر ارگانپذير با اند.هم مرتبط و تلفیق شده با كامالًاين دو موضوع  فت كهپذير اين واقعیت را بايد

العموم از اين طريق در برابر انفعال مدعي از مبارزه با فساد بپردازند تا حمايت نهادی و عموميبا موضوع فساد گسترش داده و همانند ساير موضوعات حقوق بشری به 

رمايش فساد اين ف درخصوصزيباترين و موجزترين كالم  نقض حقوق بشر را داشته باشند. عنوانبههای حقوقي بشری صالحیت رسیدگي به فساد نهاد، و دولت

 در اين مقاله ذكر و نقض مستقیم حقوق بشر توسط فساد عنوانبهمواردی كه » .«ردن زاد و توشه و تباه كردن معاد استفساد ضايع ك»حضرت علي )ع( است: 
 عنوانبهد فسا، نقض حق بر سالمت عنوانبهفساد ، نقض حق مشاركت سیاسي عنوانبهفساد ، نقض حق دادرسي عادالنه عنوانبهفساد اند عبارتند از تشريح شده
 «.آموزش برنقض حق 
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سازي و سنجش فساد اقتصادي از ديدگاه اسالم مفهوم

 با رويکرد نهادگرايي

 علي اصغر هادوي نيا

 سعيد خديوي رفوگر
 اقتصاد اسالمي توصيفي اقتصاد 1396

 گيرينتيجه

مي مناسب برای فساد اقتصادی است كه بتوان از آن در ساخت شاخص بومي برای سنجش وضعیت اين پژوهش با رويکرد تحلیلي در پي ارائه يك معادل مفهو

ساد ف عنوانبهاست كه تمركز بیشتر اين تعاريف روی مفهوم فساد دولتي  شدهموجود استفاده كرد. در اين مقاله ضمن اشاره به تعاريف رايج از فساد مشخص 

آن است كه تعاريف ياد شده برگرفته از  دلیلبهنشان داده شده كه اين اشکاالت ، وارد بر مفاهیم رايج از فساد اقتصادی هایباشد. پس از بیان ايراداقتصادی مي

قلمرو آزادی نامحدود فردی است و نظام اخالق ، داری و بازار آزاد( است كه در آن بخش خصوصيری اقتصاد متعارف )اقتصاد سرمايهمباني نظام ارزشي و هنجا

از رويکرد  ،توانايي تبیین و تعیین فساد در ديگر جوامع را ندارد. بر اين اساس روازاينبه نتايج اعمال در راستای دستیابي به شادی توجه داشته و  تنها نهگرايافايده

الگوهای  يعبارتبهنظام ارزشي آن جامعه يا  برنيمبتای بايد گرايانه تبیین مفهوم فساد در هر جامعهاخالق وظیفه برمبناینهادگرا استفاده شده است كه ادعا دارد 
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به تبیین مفهوم فساد اقتصادی از ديد اسالم پرداخته ، چارچوب روشي اقتصاد نهادی براساسهنجاری عرفي فرهنگي شده آن جامعه صورت گیرد. در اين تحقیق 

 ش قرار گرفتهپذير كه در میان عموم مردم در سیر تاريخي مورديي هاارزشتر ی عرفي فرهنگي شده يا به بیان بههاارزشها و شده است و كوشش شده به هنجار

های عملیه مبنای عمل مبنای عمل قرار گرفته كه برای كشف مفهوم فساد در آن )با توجه به اينکه رساله «دين نهادی»، پرداخته شود. برای اين منظور، است

ين د درخصوص» باشند( مراجعه گرديده است.كشف دين نهادی مي منظوربهها ع اصلي استخراج اين رسالهباشند( به كتب فقهي )كه منبزندگي مسلمانان مي
 ،گرددميش عموم قرار گرفته و به آن عمل پذير آن بخش از دين است كه در عرصه عمل مورد منزلهبهگونه ذكر شده است: دين نهادی نهادی در اين مقاله اين

با توجه به پیشینه تاريخي مباحث اقتصادی در فقه شیعه و جايگاه كتاب  «.باشدهای عملیه ميبه آن در وهله نخست بهترين منبع رسالهدر نتیجه برای دستیابي 

 معادل مفهومي برای فساد اقتصادی در سنتترين دقیق عنوانبهنقش آن در جامعه مشخص گرديده است كه مکاسب محرمه  مکاسب محرمه در میان متأخرين و

يك مفهوم مشکك نیز هست. سرانجام با توجه به برخي از مهمترين ، باشداينکه يك مفهوم كلي مي برعالوهانتخاب گردد كه  دتوانميشیعي در دين نهادی  -اسالمي

مه ق كلیدی در مکاسب محربرای سنجش پنج مصداهايي شاخص سنجش فساد اقتصادی از ديد اسالم ساخته شده و بر اين اساس گويه، مصاديق اين مفهوم كلي

های نفر(. يافته 171پرسشنامه طراحي گرديده كه جامعه آماری آن بافت پیرامون حرم رضوی بوده است )با حجم نمونه  وسیلهبهبا استفاده از روش ادراک فساد 

 .دهدميدرصد اين بافت به مفاسد اقتصادی مدنظر اسالم  50آمده خبر از ابتالی باالی  دستبه
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 هاي اقتصادي بر فساد: اثر تركيب فعاليت

 مطالعه كشورهاي درحال توسعه
 كاربردي اقتصاد 1396 پوريا اصفهاني

هاي رشد و پژوهش

 توسعه اقتصادي

 گيرينتيجه

زوده بخش افی اقتصادی از دو نسبت ارزشهافعالیتبررسي اثر تركیب  منظوربه ی اقتصادی بر روی فساد است وهافعالیتبررسي اثر تركیب  دنبالبهاين مطالعه 

بخش صنعت به تولید ناخالص داخلي استفاده كرده است. متغیرهای مورد استفاده در اين تحقیق شامل شاخص  افزودهارزشخدمات به تولید ناخالص داخلي و نسبت 

بخش صنعت به تولید ناخالص  افزودهارزشبخش خدمات به تولید ناخالص داخلي و نسبت  افزودهارزشنسبت ، هدرآمد سران، اندازه دولت، دمکراسيشاخص ، فساد

( برای تخمین مورد استفاده GMM) يافتهتعمیمانجام شده و مدل گشتاورهای  2014 - 1995ی هاسالتوسعه طي  درحالكشور  60داخلي است. اين بررسي برای 

 مکراسيدگذار هستند. مطابق نتايج افزايش تأثیرمعناداری بر شاخص فساد  طوربهبررسي شده كه متغیرهای  دهدمياصل از تخمین نشان قرار گرفته است. نتايج ح

رای بفرصت و امکان بسیار اندكي ، یه استئو اجرا قوه قضائیهمستقل و  مانند يك بنیاد كه دارای يك هیئت قانونگذاری دمکراسيباعث كاهش فساد خواهد شد و 

 فساد رو به افزايش خواهد بود. افزايش، اين است كه با افزايش اندازه دولت در اين كشورهادهنده گذارد. ضريب متغیر اندازه دولت نشانپیدايش يا دوام فساد باقي مي

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي وهشمركز ژپ 

 

320 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

تر ممکن است از طريق بوروكراسي بیشتر و ی بزرگهادولتباعث افزايش فساد خواهد شد. خواری ها برای رانتها از طريق افزايش فرصتاندازه دولت در اين كشور

ی فاسدانه در فساد شركت داشته باشند. مطابق انتظار متغیر درآمد سرانه اثری معکوس بر فساد خواهد هافعالیتهای بیشتر برای شركت در مجوز و همچنین فرصت

ترل و ی كناافزايش خواهد يافت و همچنین با افزايش درآمد سرانه امکانات بیشتری برآنها  زيرا با افزايش درآمد سرانه و بهبود وضع معیشتي مردم توقعات ،داشت

ی اقتصادی بر فساد بود و طبق نتايج با افزايش سهم بخش صنعت از تولید هافعالیتمبارزه با فساد فراهم خواهد شد. در اين تحقیق هدف اصلي بررسي اثر تركیب 

مردم ، توسعه درحالفساد افزايش خواهد يافت. در كشورهای ، يافت و با افزايش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخليفساد كاهش خواهد ، ناخالص داخلي

 سمکانیمافزايش خواهد يافت.  مکانیسمفساد از طريق چندين ، يابدميها كاهش ها در اين كشوروقتي تولید كاال روازايننشده كااليي بسیاری دارند و  تأمیننیازهای 

ها دوم از طريق مجوزهای وارداتي است كه وقتي تولید كاال مکانیسم. كردها اقدام به پرداخت رشوه خواهند اول اين است كه افراد برای تصاحب سهم بیشتری از كاال

تصاحب مجوزهای وارداتي اقدام به پرداخت رشوه ها برای واردات صورت خواهد گرفت. در اين صورت واردكنندگان كاال، كاالها تأمیندر داخل كشور محدود باشد برای 

ها به . بخش خدمات در اين كشورشودميامکان ايجاد و تقويت فساد بیشتر  شوندميبه سمت بخش خدمات هدايت  هافعالیت. وقتي كردبه مسئوالن دولتي خواهند 

. های دولتي را تصاحب كندها و خدمات به بخش دولتي بتواند سهمي از رانترائه كاالای و پیمانکاری و اكه از طريق انجام خدمات مشاوره يابدمياين دلیل گسترش 

در  ی صنعتيهافعالیتتوسعه ، توسعه درحال. در كشورهای شودميكسب منافع بیشتر از دولت تشکیل  منظوربهاصوالً ، توسعه درحالبخش خدمات در كشورهای 

 تسهیل امور بخش صنعت تشکیل شود تا بتواند به توسعه اين بخش كمك نمايد.اولويت قرار دارد و بخش خدمات بايد برای 
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ارزيابي راهبردهاي مقابله با فساد مالي با تأكيد بر 

فناوري اطالعات و ارتباطات )مطالعه موردي يکي از 

 گانه شهرداري استان تهران( 22مناطق 

 توصيفي اقتصاد 1396 عطيه عظيمي

مطالعات اقتصاد، 

مديريت مالي و 

 حسابداري

 گيرينتيجه

ارتباطات و آگاهي را بر فساد مالي مورد كنکاش قرار دهد. ، پاسخگويي، عد از فناوری اطالعات و ارتباطات شامل شفافیتچهار بُ تأثیرهدف اين تحقیق آن است كه 

گانه شهرداری استان تهران  22ان يکي از مناطق نفعذینفر از كارمندان و  318ای متشکل از اطالعات در نمونه آوریجمعبرای اين منظور از پرسشنامه برای 

ین میزان ب، گفت مطابق نتايج توانميبُعد اول كه شفافیت است  درخصوصشده است.  گیریبهرهاستفاده شده است. همچنین در اين مطالعه از روش مصاحبه نیز 

افت میزان دري، عملکردبه آنالين نسبت  صورتبهمیزان كنترل مستقیم شهرداری ، ن اخبار و اطالعات )در مورد مسائل مربوط به حوزه كاری(دسترسي به آخري

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

321 

 محل چاپ روش شاخه سال مؤلف عنوان رديف

 شهرداری میزان سهولت دسترسي به محتوای اطالعات در شهرداری و میزان دسترسي به اطالعات بدون واسطه )مستقیم( در، اطالعات از منابع موثق در شهرداری

ان معتقدند میان شفافیت اطالعات و كاهش فساد مالي ارتباط وجود دارد. نفعذیگفت كاركنان و  توانميكلي  طوربهبا میزان فساد مالي رابطه منفي وجود دارد و 

یم از میزان دريافت بازخورد مستق، در شهرداریبین برقراری ارتباط مستقیم با مديران ، های تحقیقيافته براساس، بُعد دوم كه بهبود پاسخگويي است درخصوص

نان كارك پیشنهادها، انتقادها و شکاياتسرعت در پاسخگويي به ، امکان ارائه گزارش عملکرد در فاصله زماني معین در شهرداری، عملکرد كاركنان در شهرداری

از  تو شکايا ات، انتقاداتپیشنهادان در شهرداری و میزان ارائه نفعذیدان و شهرون و شکايات ات، انتقاداتپیشنهادسرعت در پاسخگويي به ، داخلي در شهرداری

اد ان معتقدند میان بهبود پاسخگويي و كاهش فسنفعذیگفت كه كاركنان و  توانميكلي  طوربهطريق الکترونیکي با میزان فساد مالي رابطه منفي وجود دارد و 

و در ربین میزان ارتباطات رودر، گفت مطابق نتايج تحقیق توانمي رجوعاربابني بهبود ارتباط بین كارمند و بُعد سوم يع درخصوصمالي ارتباط وجود دارد. 

نقش فناوری اطالعات ، جويي در زمان ارائه خدمات به افرادنقش فناوری اطالعات در صرفه، میزان اعمال نظر شخصي كاركنان در امور اداری، شهرداری با شهروندان

ا ب، و دقیق به افراد موقعبه صورتبهخدمات شهرداری  درخصوصو ارائه اطالعات  رجوعاربابمیزان تنش و تعارض بین كاركنان و ، های شهرداریییرگتصمیمدر 

وجود دارد. در مورد بُعد  و كاهش فساد مالي ارتباط رجوعاربابگفت میان بهبود ارتباط بین كارمند و  توانميكلي  طوربهمیزان فساد مالي رابطه وجود دارد و 

اهي آگ، ن و...( برای كاركنانمسئوال، گفت كه بین میزان كسب اطالعات از منابع مختلف )مراجع توانميهای تحقیق مطابق يافته، چهارم يعني افزايش آگاهي

میزان تبادل اطالعات با ، هایزان تبادل اطالعات با ساير شهرداریم، كاركنانبه های مجازی ارائه شده میزان آموزش، ها و قوانین و مقرراتكاركنان از بخشنامه

 صورتبههای شهرداری ها و مزايدهان و میزان ارائه اطالعات مربوط به مناقصهنفعذیهای شهرداری به ها و مزايدهمیزان ارائه اطالعات مربوط به مناقصه، شهروندان

تباط و كاهش فساد مالي ار رجوعاربابكلي گفت میان افزايش آگاهي  طوربه توانميساد مالي رابطه منفي وجود دارد و ان با میزان كاهش فنفعذیالکترونیکي به 

 . شودمينتايج ابعاد چهارگانه تحقیق بیانگر آن است كه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باعث كاهش فساد مالي ، بندیجمع عنوانبهوجود دارد. 
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تأثير دولت الکترونيکي بر كاهش فساد اقتصادي در 

 گروه منتخب كشورهاي سازمان كنفرانس اسالمي

سيده معصومه 

 حسيني كوچکسرايي

 علي تاجدين

 كاربردي ايرشتهميان 1396

مطالعات مهندسي 

صنايع و مديريت 

 توليد

 گيرينتيجه
 2016-2012ی هاسالكشور از میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسالمي در  34دولت الکترونیکي بر فساد اقتصادی بین  تأثیري هدف اين مطالعه بررس

های تحقیق حاكي از آن است كه بهبود شاخص دولت ( برای برآورد نتايج استفاده شده است. يافتهOLSاز روش حداقل مربعات معمولي ) منظوربديناست. 
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ترونیك ها در دولت الکنیکي اثر مثبت و معناداری روی كاهش فساد اقتصادی دارد. اين اثر كاهشي ناشي از افزايش شفافیت اطالعات و بهبود روند اداری كارالکترو

ساد ف، ری رفاه افزايش يابدكه هرچقدر در كشو صورتبدين، دهندمياست. همچنین افزايش میزان تولید ناخالص سرانه و باز بودن تجاری فساد اداری را كاهش 

. تورم از ديگر عوامل مؤثر شودميای از میزان همگرايي به اقتصاد جهاني نیز موجب كاهش میزان فساد نماينده عنوانبهو افزايش باز بودن تجاری  يابدميكاهش 

ه فساد منجر ب دتوانميولي هرگونه مشکالت ناشي از تورم  شودميه نهای اقتصادی در نظر گرفتی ناشي از آن در جريانهاهزينهبر فساد اقتصادی است كه هرچند 

 شود.
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303 
بررسي نقش فساد مالي بر رابطه بين نگهداشت وجه 

 نقد و عملکرد شركت

 كامران محمودي

 يزدان نقدي
 كاربردي ايرشتهميان 1396

ي جديد در هاپژوهش

 ابداريمديريت و حس

 گيرينتيجه

ی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاشركتعملکرد شركت در  بررسي نقش فساد مالي بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و، هدف اصلي تحقیق حاضر

وابسته  متغیر عملکرد شركت متغیراست.  شدهنمونه تحقیق انتخاب  عنوانبهشركت 124تعداد  بوده و 1394 -1390ی بین هاسال تحقیق باشد. قلمرو زمانيمي

متغیر تعديلگر در  عنوانبهفساد مالي  متغیر مستقل و عنوانبهنگهداشت وجه نقد همچنین استفاده شده است.  ROA گیری عملکرد شركت ازبرای اندازه بوده و

ی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد. هاشركتبین ارزش نگهداشت وجه نقد و عملکرد  ندنشان داد نتايج ه است.نظر گرفته شد

ملکرد ع فساد مالي بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و . همچنینيابدمي عملکرد شركت نیز افزايش، هاشركتيعني با افزايش ارزش وجه نقد نگهداری شده در 

ضوع های خود به مویگذاردر زمان تصمیمات سرمايه شده استنفع پیشنهاد ی ذیهاگروهان و ساير دارسهام ،انگذاربه سرمايه. بر اين اساس گذار استتأثیرشركت 

 .كنندخود را حفظ ، كاهش عملکرد و هاشركتتوجه نمايند تا از ريسك ورشکستگي آنها  و میزان وجه نقد در دسترس هاشركتفساد مالي 
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304 
ي دولتي هاانسازمعوامل مؤثر بر فساد اداري در 

 جمهوري اسالمي ايران

 سعيد زرندي

ياسين حميدي 

 حصاري

 جواد معدني

 مجلس و راهبرد توصيفي علوم سياسي 1396

 گيرينتيجه

 10داد تع، ی جمهوری اسالمي ايران و با استفاده از روش فراتحلیلهاسازمانی انجام شده در حوزه فساد اداری در هاپژوهشاين تحقیق با تركیب كمي نتايج 

و  سازمانيدرون، تر )محیطيكلي بندیدستهكه در سه  دهدميمتغیر را نشان  63مقاله را مورد بررسي قرار داده است. نتیجه فراتحلیل در مجموع  9نامه و پايان

ها قي از اهمیت بیشتری نسبت به ديگر متغیردر بُعد سازماني عامل مديريتي و در بُعد فردی مشاركت اخال، ند. در بُعد محیطي عامل قانونيپذيرفردی( تقسیم

عد توان تنها بر يك بُباشند. اين نکته حائز اهمیت است كه برای مبارزه با فساد نميمؤثرترين عوامل فساد اداری در ايران مطرح مي عنوانبهاند و برخوردار بوده

 دنبالهبهای مردمي يا ارتقای شفافیت و پاسخگويي توجهي نشود و تنها به حوزه ارتقای ظرفیتمثال اگر  طوربه. كردبلکه بايد به همه ابعاد توجه  ،خاص تمركز كرد

ه در كنندمحلای پیچیده و مضالعالج فساد باشیم. با اعتقاد به اينکه فساد پديدهبیماری صعب كنيريشهاصالحات اقتصادی يا نظارتي باشیم بعید است كه شاهد 

ای جهت جلوگیری و مبارزه با آن اتخاذ كرد و با اعتقاد به اينکه زمینهبايد نگرشي جامع و چند، ی دولتي( استهاسازمان خصوصهب) هاسازمانسیستم اداری 

با تحکیم ظرفیت و ايجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با  ازجملهی دولتي هاسازماننقش مهمي را در ارتقای قابلیت  دتوانميوجود كمك فني 

ثر عامل قانون ازه ااند هاين مهم را میسر سازد و نتايج تحقیق نیز مؤيد اين مقوله بوده ك دتوانميهای حاكمیتي است كه شريانترين قانون از اصلي، ايفا كند، فساد

مشاركت اخالقي يکي از مهمترين  دهدميان كه نتايج تحقیق نش طورنهمابسیار بیشتر از ساير عوامل بازدارنده بوده است. همچنین ، از زمره عوامل محیطي

باشد. چنان كه های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن ميحلراهها و سرشار از راهکار، های دينيفساد اداری است. آموزه درخصوصمتغیرهای مؤثر 

، اخالق ، زيرااندی اخالقي متضمن حاكمیت قانون و مشروعیت آن در جامعههاارزش. اندهدر عمل نیز اهتمام جدی به اين امر داشت، پیامبران الهي و پیشوايان دين

ت و فعالی برعالوهراهکارهای بسیار حیاتي و مهمي را اتخاذ كرد تا بايد . در همین راستا كندمياجتماعي و سیاسي يك جامعه را فراهم ، زيربنای ثبات فرهنگي

، های مشاركت مردم در امور اجتماعيمند شد. راهکارهايي از قبیل افزايش زمینهاز ثمرات آن نیز بهره مدتبلندبتوان در ، تالش جمعي و همگاني آحاد جامعه

ی اخالقي و باورهای انساني كه هاارزشبه اصول و  هاانسانتقويت پايبندی ، و وجدان كاریشناسي ترويج فرهنگ وظیفه، ی اجتماعيپذيراحیای حس مسئولیت

از  های حاصل. همچنین يافتهكنند ی دولتي در مبارزه با فساد اقدامهاسازمانمداری در هنگ اخالقبه تقويت و گسترش فر، ند در سايه اصول دين اسالموانتمي

ند تا با اداری است و تالش نمايعوامل سازماني مؤثر در فساد  ازجملهتحقیق بیانگر اين موضوع است كه مديران دولتي بايد توجه داشته باشند كه ضعف مديريتي 

توجه كافي به آموزش آنها،  و اموال هاداراييحسابرسي از ، ی دولتيهاسازمانی مختلف هابخشپیشرفته و هماهنگ میان رساني ی اطالعهانظاماستفاده از ايجاد 
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، موقعهبشفاف و رساني و اطالع رجوعاربابگويي مناسب به شکايات در استخدام كاركنان و ايجاد نظام پاسخ ساالریشايسته، مستمر حین و ضمن خدمت كاركنان

 های الزم را در جهت افزايش كنترل و نظارت سازماني و ايجاد موانعي مؤثر برای كاهش فساد اداری فراهم آورند.یساززمینه
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305 
 مشتقه فساد مالي و منابع مالي  تأثيربررسي 

 بر ارزش شركت ها

 معصومه بهمني

 علي اميري

 ساالريحجت اهلل

 كاربردي مديريت 1396
مطالعات مديريت و 

 حسابداري

 گيرينتيجه

است. نمونه  (اپانل ديت)ی تابلويي هادادهتحلیل  برمبتنيپژوهش اين باشد. مي هاشركتفساد مالي و منابع مالي مشتقه بر ارزش  تأثیربررسي ، هدف از اين مطالعه

در اين تحقیق سه فرضیه . بوده است 1394 - 1389فته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني پذير شركت 104عات مالي الآماری مشتمل بر اط

ساد مالي كه ف حاكي از آن استاين فرضیه  نتیجه حاصل از آزمون ه كهبررسي شد هاشركتفساد مالي بر ارزش  تأثیردر فرضیه اول ، ه استمورد بررسي قرار گرفت

ه رفتمورد بررسي قرار گ هاشركتمنابع مالي مشتقه ناشي از قراردادهای سلف بر ارزش  تأثیردر فرضیه دوم نیز  .معنادار و مستقیمي دارد تأثیر هاشركتبر ارزش 

 همچنین در .معنادار و مستقیمي دارد تأثیر هاشركتاردادهای سلف بر ارزش كه منابع مالي مشتقه ناشي از قر آن استنتیجه آزمون اين فرضیه حاكي از  كه

كه منابع  استنتیجه آزمون اين فرضیه حاكي از اين ه و مورد بررسي قرار گرفت هاشركتمنابع مالي مشتقه ناشي از قراردادهای آينده بر ارزش  تأثیرفرضیه سوم 

 .معنادار و مستقیمي دارد تأثیر هاشركتش مالي مشتقه ناشي از قراردادهای آينده بر ارز
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 ارزيابي اجمالي وضعيت كيفي مقاالت و نقد فرآيند نگارش و تدوين مقاالت ـ 2پيوست 

و پیامدهای مخرب گوناگوني )اقتصادی آثار براساس مطالعات صورت گرفته، فساد دارای شايان ذكر است، 

و، فرآيند تدوين و داوری مقاالت علمي در كشور نیز از رو غیراقتصادی( در نظام اجتماعي است. ازاين

اين قاعده مستثنا نیست. به بیان ديگر نظام تدوين، نگارش، ارزيابي، داوری و چاپ مقاالت علمي )اعم 

اثرپذير. لذا،  آنترويجي و ترجمه( هم بر پديده فساد اثرگذار است و هم از  -پژوهشي، علمي -از علمي

عوامل، پیامدها و راهکارهای فساد مورد ارزيابي -شور را نیز بايد در سه حوزه عللپژوهشي ك -نظام علمي

انتقادی قرار داد. بنابراين نقدهای فراتحلیلگران درخصوص كیفیت و نگرش حاكم بر نگارش مقاالت فساد 

 به قرار زير است:

بر كه مبتني مقاله فساد، تعداد ناچیزی از مقاالت وجود دارد 305( با توجه به تعداد الف

شناسانه در موضوع خاص محوری نويسنده، اقدام به مطالعه و پژوهشي عمیق، كاربردی و آسیبمسئله

گويي در برخي از مطالعات فساد و فقدان صراحت در تبیین راهکارهای عملیاتي، . لذا پديده كلياست

ناپذير ن مقاالت، امری امکانچنیامری به نسبت فراگیر است و به تبع، استخراج توصیه سیاستي از اين

هايي برای مطالعه عمیق و كاربردی توان نمونهرا مي 172و  122عنوان مثال، مقاله رديف خواهد بود. )به

حل عنوان راهبه ناظر بر مسئله فساد در مناقصات دولتي، منضم به ارائه راهکارهای عملیاتي دانست(.

محوري )شناسايي دقيق مسئله(، ارتقاي ي مسئلهرفت از اين وضعيت، تقويت سازوكارهابرون

ها و نهادهاي پژوهشي، بازنگري اي در دانشگاهرشتهشناسي مطالعات ميانهاي روشآگاهي

 .شودميدر استانداردهاي ارزيابي و داوري مقاالت، توصيه 

مقاالت،  وضوح در برخي ازای است كه بهع در مقاالت، پديدهرعايت استانداردهای ارجا ( عدمب

عیناً تکراری در دو مجله چاپ شده كه در پیوست گزارش  صورتبهمرسوم بوده است. )تعداد دو مقاله، 

توان بازنگري در استانداردهاي ارزيابي و عنوان راهکار رفع اين معضل، ميبهاست(.  شدهارائه 

اد علمي، ايجتضمين و اجراي حقوق مالکيت فکري و معنوي در متون  مکانيسمداوري، تقويت 

 يا ارتقاي سازوكارهاي تشخيص و پيشگيري از تقلب علمي را در دستور كار قرار داد.

ی اقتصادسنجي هامدلشناسي و روش تحقیق مطالعات اقتصادی، های روش( براساس آموزهج

در چارچوب فروض مدل ها و متغیرهای اقتصادی، بیني شاخصمثابه ابزاری برای تحلیل روند و پیشبه

 یهامدلبر طالعات )مبتنيدارای قدرت تبییني و تحلیلي هستند. اما در برخي از م شده تبیین

ت نوعي غفلسنجي( در بیان راهکارها، از فروضي كه در ابتدای مدلسازی در نظر گرفته شده، بهاقتصاد

ع، در جوامدهنده وضعیت فساد پیچیدگي و ماهیت متغیرهای توضیح دلیلبهبر اين، شده است. عالوه

یه دهنده فساد )توصسنجي توانايي تحلیل جامع رفتار متغیرهای اساسي توضیحی اقتصادهامدلبرخي 

 تحقيق هاي روشتوان ارتقاي آگاهيحل، ميعنوان راهبهندارند.  را شده توسط نظريات اقتصادی(

 .كرداي را پيگيري رشتهمعطوف به مطالعات ميان خصوصبهكمي 
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تار انگیزشي و معیارهای تعیین شده برای ارتقای جايگاه علمي، مؤيد اين مطلب ( بررسي ساخد

 ی و تعیین قواعد ارتقای علميگیرتصمیمنگری در فرآيند سفانه درجاتي از رويکرد كميأاست كه مت

عنوان مثال، نتیجه يك پروژه از كیفیت مقاالت است. بهمهمتر  چاپ شدهمقاالت و تعداد شده حاكم 

دار بر خدشهتي برای يك نهاد يا سازمان، به چندين مقاله با ابعاد مختلف منجر شده كه عالوهتحقیقا

اعث بكردن انسجام مسائل، باعث افزايش پیچیدگي مسئله در برقراری ارتباط با ساير متغیرها و همچنین 

ر بر چاپ حل، قواعد ناظعنوان راهبه در برخي مقاالت شده است.پراكندگي موضوع مورد تحقیق 

مقاالت و نحوه محاسبه امتيازات آن در فرآيند ارتقاي علمي بايد با هدف ملحوظ داشتن 

 هاي كيفي مقاالت مورد بازنگري قرار گيرد.ارزيابي

روزرساني آمارها های صورت گرفته مؤيد اين مطلب است كه برخي از مقاالت با هدف به( بررسيهـ

 كهاست اند. اما وجه قابل تأمل ماجرا، تکرار نتايج و راهکارهايي دههای آتي تکرار شو اطالعات، در سال

حل، شايسته است جامعه علمي و عنوان راهبنابراين بهدر مقاالت قبلي بدان اشاره شده است. 

رساني اطالعات مقاله، تالشي در جهت ارائه راهکاري جديد و استفاده روزبر بهپژوهشي، عالوه

تکرار نتايج تحقيقات زيرا دهد. انجام راستاي پرهيز از تکرار مکررات از ذخيره دانايي در 

تواند معرفتي بديع درخصوص مسئله چندان متفاوت، طبيعتاً نميهاي نهگذشته در مورد نمونه

 .بينجامدفساد تلقي شود و به ارائه راهکاري جديد 
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(FDIدر كشورها )يتازه صنعت یكشورها یدرحال توسعه: مطالعه مورد ی ( شدهNICاقتصاد كاربرد ،)ی ،

 .1394، 17ش 

در چارچوب  یژفساد بر كارآيي مصرف انر ری. تأثموریت، یعبدالرسول و محمد، يبركان، محمد و قاسم .36

 .1394، 6ش ، یاقتصاد شرفتیپ یسیاستگذار، ياسیمالحظات اقتصاد س

، ی(، اقتصاد مقداررانيا یمورد )مطالعه یو رشد اقتصاد يبخش خصوص یگذاربرومند، شهزاد. فساد سرمايه .37

 .1387، 2ش 

 .1388 ،4و  3ش شه، ياند، یو اقتصاد يبا فساد مال مبارزهمحمود. ، يبسطام .38

قوله به م یاقتصاد یکردي)رو یخوب، فساد و رشد اقتصاد ي. حکمراندیوح، یشهر يباس و شقاقع، یریبش .39

 .1390، 48ش ، يبازرگان هایيخوب(، بررس يحکمران

جدهم، سال ه، يخارج استیمبارزه با فساد، فصلنامه س یملل متحد برا ونی. كنوانسلیهامانه، اسماع ييبقا .40

 .1383، 2ش 

 .1380، 37ش ، یدادگستر يمجله حقوق، یمسئله فساد ادار ینظر يداود. بررس، یرزو فرام لیاسماع، يبالل .41

مطالعات ، ياسیقدرت س یآوردر مقابله با فساد رانيا ياسالم ی. قدرت نرم جمهوريعل، يجهرم یبهادر .42

 .1391، 6ش قدرت نرم، 

 .1392، 22ش ا آن، كارآگاه، مقابله ب یو فساد در مناقصات و راهکارها يوقوع تبان یسهراب. بسترها، يبهرام .43

 از فساد، مجلس و پژوهش،  ياجتماع یریشگیآزاد اطالعات در پ اني. نقش جردینظر، حممند بگبهره .44

 .1387، 58ش 
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زش مشتقه بر ار يو منابع مال يفساد مال ریتأث ياهلل. بررسحجت، ساالری و يعل، یریمعصومه و ام، يبهمن .45

 .1396، 3ش ، یارو حسابد تيري، مطالعات مدهاشركت

و تجارت مواد مخدر، مطالعات  يافتهسازمانابوالفضل. جرائم ، يگانيگلپا يو روغن نیغالمحس، يابانیب .46

 .1389، 3ش س، یپل يالمللبین

 اگاه، كار، ييدنده سازمان جناروغن چرخ، یابوالفضل. فساد ادار، يگانيگلپا يو روغن نیغالمحس، يابانیب .47

 .1389، 13ش 

 .1391، 20ش با فساد، كارآگاه،  ختهیآم يجرم، ی. جرائم اقتصادنیالمحسغ، يابانیب .48

 .1385، 52ش مجلس و راهبرد، ، یاديفساد، ترجمه مسعود فر هیعل ی. پارلمان و قانونگذاريپاپ، جرم .49

، 3ش ، یمجله اقتصاد، يمهربان دی، ترجمه وحدرآمدكم یدر كشورها ياسی. شناخت فساد سينیپاند، روه .50

1391. 

 .1394، 106ش ، ياسالم يهای اجتماعپژوهش ،ي. موانع تحقق اقتصاد مقاومتنیحسهنده، محمدپژو .51

، یدارمقابله با فساد ا یبرا يمنابع انسان یتوانمندساز يقیو بابارضا، فرحناز. مدل تلف دیپسران قادر، مج .52

 .1392، 4ش ت، يرياسالم و مد

 يرتنظا، يقانون ی. اصالح ساختارهايپور، عليمعلو غال يپور، مرتضنیجواد و حس، يو صالح دیحم، يتابل .53

 .1393، 17ش س، یپل يالمللمطالعات بین، یدر مبارزه با فساد ادار يو فرهنگ

 يگران بر دوش جامعه، ترجمه مرتض اریبس یانهيكننده نقش دولت و هزتباه، ی. فساد ادارتويو، یتانز .54

 .1375، 117ش حسابدار، ، يكاظم

، یصاداقت -ياسیاطالعات س، ييو بازار آزاد، ترجمه بهمن آقا يدولت یهاله فساد، فعالیت. مسئتويو، یتانز .55

 .1378، 150و 149ش 

 كره، مجلس و یانگلستان و جمهور یاز تجربه مبارزه با فساد در كشورها هالیترين تحلاحمد. تازهن، يتد .56

 .1374، 16ش پژوهش، 

 .1382، 21 شحسابرس، ، يعقوبيترجمه راحله ، يحسابرس دگاهياز د ای: تجربه استراليکی. فساد الکترونكيترنر، ار .57

 .1386، 181ش ر، یتدب، یبر فساد ادار يفرهنگ سازمان ری. تأثيعل، یتقو .58

 .1385، 20ش ، يدانش حسابرس، يبر ابعاد فرهنگ سازمان هیاز فساد با تک یریشگیپ ی. راهکارهايعل، یتقو .59

در  یو رشد اقتصاد ی. رابطه فساد ادارقهيصدان، یفرهاد و طوط، یرهاشم و غفاکومرام، یو ن یمهد، یتقو .60

 .1390، 21ش ت، يريپك، مدوعضو ا یكشورها

، يشاخص مل يطراح يشناختالزامات روش نییبر تب ی: درآمدیعبداهلل. سنجش فساد ادار، يتوكل .61

 .1390، 69ش ، يشناسي علوم انسانروش

دالت به تأمین ع ييپاسخگو یبرا یراهکار، یمبارزه با فساد ادار ین. استراتژیحسا، ین يزهرا و فروغرگر، یت .62

 .1395، 8ش حقوق،  شمندانياند، ياجتماع

 .1395، 13ش پژوهش ملل، ، یفساد ادار زانینماز در كاهش م ریو تأث تی. اهمدرضایداروگر، حم دانيجاو .63

 مبارزه هایمشيخط يابيو ارز يمحمد. بررس، ياردكان ييحسن و ابو، یجعفر یو عابد يپور، مجتبیجبار .64

 .1394، 2ش ، يعموم یاستگذاریسران، يا ياسالم یهای چهارگانه توسعه جمهوربا فساد در برنامه

و  281ش ، یاقتصاد -ياسیمبارزه با آن، اطالعات س هایوهیو ش یفساد ادار هایشهي. رنیحس، یجد .65

282 ،1389. 

آزاد،  يحقوق قاتیاز آن، تحق یریشگیپ یو راهکارها يفساد مالجو، اعظم. جعفرپور صادق، الهام و عدالت .66

 .1392، 22ش 
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 یدر كشورها يبر فساد مال یاقتصاد یهای آزادشاخص ری. تأثيعل، ياحمد و صالح، يمیصم یجعفر .67

 .1392، 60ش ، يبازرگان هایيبررسران، يدرحال توسعه با تأكید بر ا

ی هامدلاقتصاد در  ی. فساد، اندازه دولت و درجه بازيعلاده، ادزیزهرا و ص، ياحمد و علم، يمیصم یجعفر .68

 .1390، 61ش ، يرشد، پژوهشنامه بازرگان

 یو ارائه راهکارها یبروز فساد ادار لياز جهت دال یشناسي نظام اداربیمعصومه. آسبان، یكشت یجعفر .69

و  يمال تيريالعات اقتصاد، مد(، مطيغرب جانياستان آذربا ي: سازمان بازرگانیمقابله با آن )مطالعه مورد

 .1396، 1/1ش ، یحسابدار

 .1395، 12ش ، يفقه و حقوق اسالم، یاقتصاد یهاانگاری در حقوق فعالیت. جرميمجتب، یجعفر .70

 تیآزمون عل، يمنتخب اسالم یمحمد و گلخندان، ابوالقاسم. رابطه فساد و اندازه دولت در كشورها، یجعفر .71

 .1394، 23ش ران، يا یاقتصاد یاستراپ، جستارهابر بوتمبتني يپانل یگرنجر

با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد  رانيقانونگذار ا کردي. قلمرو انطباق رودیوح، يمحمود و قاسم، يجالل .72

 .1394، 3ش ، يمطالعات حقوق عمومدا، يمر ونیدر كنوانس

 .1391، 2ش است، یس، يتوس الملكنظامه خواج دگاهيمحمود. ابعاد فساد از د، یمحمدرضا و شهبند، ييباباحاج .73

رابطه نگرش  ي. بررسدیسع، ييحسن و رضا، یو پاكزاد سردار دیام، ييو رضا یهاد، يحسن دوست فرخان .74

نور بجنورد، مطالعات  امیدانشگاه پ انيمورد مطالعه: دانشجو ينسب تیو احساس محروم یبه فساد ادار

 .1393، 32ش خراسان،  ياجتماع يفرهنگ

 يو عوامل اجتماع یبه فساد ادار انيدانشجو شيگرا ي. بررسيلیپناه، لزدانيو  یهاد، يدوست فرخانحسن  .75

 .1393، 1ش ران، يا يباهنر كرمان(، مسائل اجتماع دیدانشگاه شه انيدانشجو مؤثر بر آن )مطالعه

 يتماعاج هين با سرماو ارتباط آ ینگرش به فساد ادار ي. بررسيلیپناه، لزدانيو  یهاد، يحسن دوست فرخان .76

 .1392، 34ش باهنر كرمان(، راهبرد توسعه،  دیدانشگاه شه انيدانشجو ی)مطالعه مورد

اسالم و ، يهای اسالمبراساس ارزش یمبارزه با فساد ادار ی. راهکارهادیو شمس، عبدالحم يعل، يحسن .77

 .1391، 1ش ، يتيريهای مدپژوهش

 .1384، 4ش حصون، ض، یا فقر، فساد و تبعب عتيمحمد. مقابله شردیس، یشاهرود ينیحس .78

در  یدبر كاهش فساد اقتصا يکیدولت الکترون ری. تأثيعلن، يمعصومه و تاجددهیس، ييكوچکسرا ينیحس .79

 .1396، 2ش د، یتول تيريو مد عيصنا يمطالعات مهندس، يسازمان كنفرانس اسالم یگروه منتخب كشورها

در قبال فساد  رانيا یفریك استیس یگراهای عوامنبه. جدایزاده، للیو اسماع نیحسدیس، ينیحس .80

 .1393، 54ش ، يرفاه اجتماع، یاقتصاد

 يقیو مطالعه تطب یاسالم در قبال فساد ادار ييجنا استیمحمد. سه، یفردوس یمحمد و نوذردیس، ينیحس .81

 .1393، 1ش ، يشناسو جرم یفریمطالعات حقوق ك، يالمللبین نيبا مواز

، ييضاو ق ينظارت هایسمیو ضعف عملکرد مکان يمال ی. فساد اداردیعبدالمج، يرمضان و درضایس، ينیحس .82

 .1392، 102ش ، يدادرس

: ی)مطالعه مورد رانيا ياسالم یكالن مبارزه با فساد در جمهور یکردهايشناس، محمدجواد. روحق .83

 .1392، 23ش ، يانقالب اسالم افتیهای سوم، چهارم و پنجم توسعه(، رهبرنامه

 شيو گرا يتعهد سازمان نیو دوله، فاطمه. رابطه ب مانيپور، امهیمنصور و دوله، معصومه و طعان، یقتیحق .84

 .1395، 61ش ، يتهران، رفاه اجتماع یكاركنان شهردار نیب یبه فساد ادار

 و ادراک از فساد جوانان يتیجمع، ياجتماع، یهای اقتصاد. مشخصهيزاده، علفیمنصور و سان، یقتیحق .85

 .1394، 19ش جوانان،  شناختيجامعهمطالعات ، يتهران
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 یمؤثر بر فساد ادار يعوامل اجتماع يبرخ يجواد. بررس، یو نظر هیزاده، سميميمنصور و كران، یقتیحق .86

 .1391، 48ش ، یشناسي كاربرد(، جامعهزديشهر  یهای ادار)مورد مطالعه: سازمان

اد شدن و كنترل فس يجهان ری. تأثيعل، يرضا و دهقان، يعزتاحمد و ، يشورگل يصمد و عزتد، يفر يحکمت .87

های درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه باال، پژوهشن، يیبا درآمد سرانه پا یكشورها یبر رشد اقتصاد

 .1394، 18ش ، یرشد و توسعه اقتصاد

 یبر فساد در كشورها ياندازه دولت و دمکراس ری. تأثانیلسدپور، یجواد و سعرزاده، یحسن و جهانگ، یدریح .88

 .1394، 81ش عضو اوپك، 

 نیرابطه ب يجواد. بررسرزاده، یو جهانگ نيالدالجمدیس، یزنوز يو محسن هینژاد، رقيحسن و عل، یدریح .89

 .1393، 55ش ، یهشت، پژوهشنامه اقتصاد یگروه د یاز كشورها ي: مشاهداتیو رشد اقتصاد یفساد ادار

برد، مجلس و راهران، يبر عملکرد اقتصاد ا يبوروكراس ریهای تأثزهرا. كانال، يانياحسان و كاو دیس، یخاندوز .90

 .1395، 87ش 

 ينیرزميرابطه آن با اقتصاد ز يو بررس یفاز شبه رو رانيدر ا یصادتخداپناه، مسعود. برآورد شاخص فساد اق .91

 .1394، 3ش ، یاقتصاد مقدارائو، یهش تیبا استفاده از آزمون عل

كنترل آن، مدرس علوم  یهاو روش یفساد ادار ينژاد، محسن. بررسیو فرهاد دیحمدیس، ينیخداداد حس .92

 .1380، 18ش ، يانسان

 یمؤثر بر فساد ادار يسادات. عوامل اجتماعدهيماسوله، فر يبهزاد و محمدزاده اقدم، عبداهلل و مومن، یخدر .93

 .1395، 60ش ، يشهرستان سنندج، رفاه اجتماع يهای دولتدر سازمان

 .1384، 45ش حوزه و دانشگاه، ، ی)ع( در مبارزه با فساد ادار يحضرت عل رهیابوطالب. س، يمتخد .94

 .1382، 19ش ، یمعاصر، مطالعات راهبرد رانيدر ا ياسیخرمشاد، محمدباقر. فساد س .95

ر د يبا توجه به اعتماد اجتماع يو فساد مال ياخالقبیني بيمهد، بهمن. پیشيطاهره و بن، یخسروآباد .96

 .1394، 4ش ، یاخالق در علوم و فناور، يه حسابرسحرف

ای هدر مناقصه یفساد اقتصاد هاینهیزم ييمحمدرضا. شناسا، یمقدم، فرهاد و نظريمحمد و تربت، یخضر .97

 .1390، 1 ش، يقیاقتصاد تطب، يدولت

 .1387، 42ش ، یمطالعات راهبردران، يدر ا یهای مبارزه با فساد ادارشناسي روشبیمحمد. آس، یخضر .98

 .1384، 29ش ، یمطالعات راهبرد، یفساد ادار ینهاد لیمحمد. تحل، یخضر .99

 .1388، 53ش راهبرد، ، یو فساد ادار ياجتماع هيسرما نیرابطه ب ي. بررسیمهد، يخانخلف .100

 .1389، 52ش پژوهشنامه، ، یو فساد ادار ياجتماع هيسرما نیبر رابطه ب يلی. تحلیمهد، يخانخلف .101

 .1395، 4ش ، یاقتصاد مقدار، يمتقابل و نقش عوامل اجتماع راتی: تأثیو ادار ياسیفساد سخندان، عباس.  .102

و  یسالمت نظام ادار یقانون ارتقا یاجرا تیوضع يعمل ي. بررسنیحس نیام، يمیغفور و رح، ينیخوئ .103

 .1395، 62ش ، ي، دانش حسابرس1390مقابله با فساد مصوب سال 

راهبرد توسعه، ، یشنهادی: اقدامات انجام شده و چند راهکار پرانيدر ا یادار . مبارزه با فسادرضایعل، يداداش .104

 .1390، 27ش 

 .1382، 11ش ، يدر كشور، اقتصاد اسالم يفساد مال وعیبه ش یاقتصاد کرديدادگر، حسن. رو .105

 .1382، 9ش دادگر، حسن. فساد مالي در تاريخ معاصر ايران، زمانه،  .106

جهان، اطالعات  دهيبرگز یو كشورها رانيدر ا يشاخص فساد مال يبررس اله.روح، یو نظر دالهيدادگر،  .107

 .1388، 264و 263ش ، یاقتصاد -ياسیس
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ش  ،ینگرش راهبرد، يمل یوربهره یدر ارتقا یاله. نقش مقابله با فساد اقتصادروح، یو نظر دالهيدادگر،  .108

136 ،1390. 

مدرس  ،دهد؟را كاهش مي یاطالعات فساد ادار یفناور ايمبارزه با فساد: آ یفرد، حسن. استراتژييدانا .109

 .1384، 39ش ، يعلوم انسان

با  یبر كاهش فساد ادار يسازمان تیشفاف ریتأث يفاطمه. بررس، يزاچکان يمیحسن و عظش، يدرو .110

، يدولت تيري(، مدنیپانزده خرداد ورام مارستانی: كاركنان بی)مطالعه مورد ياعتماد سازمان یگریانجیم

 .1395، 1ش 

 .1379، 17ش ، ي)ع(، حکومت اسالم ی. مبارزه با فساد در حکومت علويعلقربان، آبادینجف یدر .111

 ي: بازشناسرانيو كاركرد آنها در ا یاقتصاد جرم و فساد ادار میبه مفاه ي. نگاهیاقتصاد هایيدفتر بررس .112

 .1377، 25ش مجلس و راهبرد، ران، يهای مؤثر بر اختالس در امؤلفه

 یادخوب بر سطح فساد اقتص ي. اثر حکمراننیسلان، ینژاد، غالمرضا و آقابگگرايي و رضایعل، يصلا يقیدق .113

 .1392، 86ش و توسعه،  تيريمتوسط، فرآيند مد يافتگيتوسعهبا سطح  یدر كشورها

طه اقتصاد بر راب يانیبناثر شاخص دانش ي. بررسنبيز، یمحمد و خالوند، يميكر فيسهراب و شرزان، یانگدل .114

 .1393، 15ش ، یهای رشد و توسعه اقتصاد(، پژوهشييهای تابلوداده افتیو رشد )ره يدرک فساد مال

بر رشد  يشاخص درک فساد مال ری. تأثنبيز، یمحمد و خالوند، يميكرشريف سهراب و زان، یانگدل .115

(، GMM) افتهيتعمیم یاقتصاد با روش گشتاورها یآزاد در حوزه یكشور نیب كیبراساس تفک یاقتصاد

 .1392، 24ش ، یعلوم اقتصاد

اثر اندازه دولت بر فساد، با تأكید بر نقش  ي. بررسرایزاده، سمیديمحمد و ززاده، یدهمرده، نظر و عل .116

 .1391، 4ش ای، هدر منطقه منا، اقتصاد و توسعه منطق يدمکراس

 .1387، 58ش فساد، مجلس و پژوهش،  ياسی. اقتصاد سنیراغفر، حس .117

 ، يدولت تيريمد، یاز بروز فساد ادار یریشگیدر پ يو آصف، هاجر. نقش فرهنگ سازمان يعل، يعیرب .118

 .1391، 10ش 

 یشورهاو ك رانيا یبر فساد: مطالعه مورد یاقتصاد یهافعالیت بی. اثر تركايپور، يو اصفهان موریت، يرحمان .119

 .1395، 19ش ران، يا یكاربرد یاوپك، مطالعات اقتصاد

 یهاعالیتف بیفساد با تأكید بر ترك گیریشکلعوامل مؤثر بر  ي. بررسايپور، ياصفهان و موریت، يرحمان .120

 .1395، 78ش ، یاقتصاد یهاها و سیاستدرحال توسعه، پژوهش یمطالعه كشورها، یاقتصاد

 یشورك نیانداز مطالعه باثر فساد بر نرخ پس يمهران. بررس، یو محمد نینژاد، حسيو عباس موریت، يرحمان .121

 .1390، 3ش شه، ياندراه یاقتصاد قاتی، تحق2009تا  1996دوره  یبرا

فساد و ات، یمال يعموم شپذير قاسم و سبزرو، محبوبه.محمد، ييسامان و رضا، يو فالح موریت، يرحمان .122

 .1390، 59ش ات، یپژوهشنامه مال، یكشور نیمطالعه ب كي: يدمکراس

 نی: مطالعه بيتورم اتیاز رابطه فساد و مال يلیمان. تحلسا، ياكبر و فالح، يجانیو كم موریت، يرحمان .123

 .1391، 61ش ات، یپژوهشنامه مال، یكشور

ابوالفضل. ، ياهلل و كاظمفرد، كرمو معمارزاده طهران، غالمرضا و دانش يمرتض، يخانيحامد و موس، يرحمان .124

مطالعات ، یزاستنتاج فا ستمیاز س با استفاده یمقابله با فساد ادار یشانون برا يو آنتروپ يروش دلف بیترك

 .1396، 44ش ، يصنعت تيريمد
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اهلل. ساختار فساد در فرد، كرمو معمارزاده طهران، غالمرضا و دانش يمرتض، يخانيحامد و موس، يرحمان .125

های با و سازمان یهنجار، یهای ماددر سازمان یفساد ادار گیریشکلساختار  يكشور: بررس ینظام ادار

 .1394، 4ش ، يانتظام یروین رمنابع د تيريشانون، مد يبا استفاده از روش آنتروپ، يمهدف انتظا

 یكننده استنتاج فازبینيپیش ستمیو معمارزاده طهران، غالمرضا. س يمرتض، يخانيحامد و موس، يرحمان .126

 .1393، 14و  13ش ، يدولت تيريرسالت مد، یخوب در مبارزه با فساد ادار يحکمران

 .1383، 7ش ، ي. فساد و حکومت، علل و راهکارها، حقوق خصوصنیحس، يالهرحمت .127

دان، كارمن يو رابطه آن با فساد مال يبزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولت يلیتحل يرحمدل، منصور. بررس .128

 .1389، 7 و 6، 5ش آزاد،  يحقوق قاتیتحق

ان، كارمند يرابطه آن با فساد مالدولت و  نيبزه اعمال نفوذ توسط مأمور يلیتحل يرحمدل، منصور. بررس .129

 .1387، 7ش از جرم،  یریشگیمطالعات پ

 .1393، 10و  9ش ، یهای مبارزه با آن، مجله اقتصادو راه یفساد اقتصاد ينرگس. بررسان، یمیرح .130

 هایگسترش و راهش، يدای: عوامل مؤثر بر پيهای ورزشدر سازمان یمظفر. فساد ادارار، يکتايآرا، طه و رزم .131

  ،يو علوم ورزش بدنيتربیتترل آن )مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان كردستان(، مطالعات كن

 .1395، 1ش 

گسترش و كاهش ش، يدای: عوامل مؤثر بر پيدر مدارس آموزش یبهنام. فساد ادار، يرضا و شهائ، يرسول .132

 .1388، 3ش ، يدولت تيريآن، مد

 .1384، 50ش ، یزه با فساد، تحول اداردر مبار يرضا. نقش بانك جهان، يرسول .133

مطالعات ه، یگذار در روسمشکل دورهر، یو فراگ كیستماتیاكبر. فساد سيعل، یاحمد و جعفر، یدیرش .134

 .1390، 8ش ، یمركز یایاوراس

 ، يبر حقوق بشر، توسعه اجتماع يفساد مال یامدهایآثار و پ ي. بررسالیل، يسیاحمدرضا و رئ، یدیرش .135

 .1396، 4ش 

 عيبر توز یادینقش عوامل بن لینژاد، زهرا. تحليصالح انیو صالح سايحصار، آ زادهیو عل میابراه، ييارض .136

 .1393، 2ش ، سنجياقتصاد یدرآمد با تأكید بر نقش فساد، مدلساز

 یمنظور كشف فساد اداربه یهوش تجار یریكارگ. بهيمرتض، آبادیو حسن لیخل، یو نثار مانيا، ييرضا .137

 .1390، 14ش (، كارآگاه، يانتظام یروی)با تأكید بر نقش ن یتحقق جهاد اقتصاد یدر راستا

 راهبردران، يقانون در ا تیحاكم ینو برا يطرح ی: در جستجوگريزیقانونو  يانضباطمحمد. بي، ييرضا .138

 .1393، 12ش ، يفرهنگ ياجتماع

اسالم و  )ع(، يعل نیرالمؤمنینگاه ام از یزاده، حامد. عوامل بازدارنده فساد ادارو اسداهلل يعلان، يیرضا .139

 .1393، 9ش ، يتيريهای مدپژوهش

 .1384، 37ش كتاب نقد، ، یادار -ي. رانت، فساد مالنیحس، يعیرف .140

ش ، يدانش حسابرس، يفاوچ ی، ترجمه هاد2003مبارزه با تقلب و فساد اكتبر  یبرا یآسوسا یرهنمودها .141

 .1383، 14و  13

 نیر بد يعوامل مؤثر بر فساد مال يياعظم. شناسا، یدیاهلل و رشبیحب، یكالنتراله و طاهرپور رهنورد، فرج .142

 .1389، 38ش ، يياجرا تيريپژوهشنامه مد، يياجرا یهاكاركنان دستگاه

 .1388، 6ش حقوق و اقتصاد، ، خواریژهيوبهر، ژهي. فساد، وبرزيرئیس دانا، فر .143

در اداره  یبر كنترل فساد ادار يسالمت اجتماع ری. تأثميمر، يزهرا و فالح كاظم، یو انصار رضایزارع، عل .144

 .1395، 32ش ، يكل ورزش و جوانان استان فارس، علوم اجتماع
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 پرسشنامه عوامل یو رواساز يابي. اعتباردیناهدهیس، یبوشهرو شتاب قهينژاد، صدیدریو ح رضایزارع، عل .145

، يورزش و تندرست یعلوم كاربرد، يای ورزشههای كنترل آن در سازمانو روش یمؤثر بر بروز فساد ادار

 .1394، 1ش 

بر كنترل فساد در ورزش  يهای جمعرسانه ریرضوان. تأث، يرالیو ش قهينژاد، صدیدریو ح رضایزارع، عل .146

 .1395، 12ش ، يهای ورزشارتباطات در رسانه تيريفوتبال، مد

 یعوامل مؤثر بر كاهش فساد ادار ي. بررسیمهد، یو شهباز نایس، يالسادات و محمدنبشمس، یزاهد .147

 .1388، 20ش ، يفرهنگ سازمان تيريتهران(، مد یشهردار ی)مطالعه مورد

 يهای دولتدر سازمان یجواد. عوامل مؤثر بر فساد ادار، يو معدن نیاسي، یحصار یدیو حم دیسع، یزرند .148

 .1396، 91ش مجلس و راهبرد، ران، يا ياسالم یجمهور

 مقابله با فساد یبرا ياسالم يمدل مطلوب فرهنگ سازمان نییو تب يجواد. طراح، يو معدن دیسع، یزرند .149

 .1395، 18ش ، يها، مطالعات رفتار سازماندر سازمان یادار

، 264و 263ش نسب، حسابدار، ايپور ریدر منطقه منا، ترجمه ام ي(. فساد مالTIالملل )بین تیسازمان شفاف .150

1392. 

، يبر فساد مال یاقتصاد یاثر آزاد يزهرا. بررس، يشبانله و دهقاناروح، یو شهناز يمرتض، يسامت .151

 .1385، 28ش ران، يا یهای اقتصادپژوهش

فساد بر رشد اقتصاد  ریسازی تأثهیشهرام. شب، یدهکرد يسیو رئ يو عمادزاده، مصطف يمرتض، يسامت .152

 .1391، 2 ش، یاقتصاد مقدارران، يا

ر شاخص با تأكید ب یفساد بر رشد اقتصاد میرمستقیاثرات غ يرسعادل. بران، یسیو برج دیدوست، حمسپهر .153

 .1395، 1ش ، یادراک فساد، اقتصاد مقدار

مر، ع مهیبازار ب يمال بر توسعه يمال -ینسب، سمانه. اثر كنترل فساد ادار میو ابراه دیسپهردوست، حم .154

 .1395، 121 شمه، یپژوهشنامه ب

 یرگذاریهای تأثكانال یاسهيمقا يعادل. بررسان، یسیو فطرس، محمدحسن و برج دیسپهردوست، حم .155

 .1395، 1ش اقتصاد،  یكاربرد یهانظريه، يررانتیو غ يرانت یدر اقتصادها یفساد بر رشد اقتصاد

-1357 دوم ی)پهلو رانيدر ا یاز فساد اقتصاد یاقتصاد -ياسیس یساختارگرا نییاهلل. تبلیخلا، یسردارن .156

 .1386، 6ش ، يسای(، پژوهشنامه علوم س1342

، يها، آثار و بهبود احتمالتياست؟ شاخص فساد، محدود يبندی كردن كار درستطبقه اي. آنایتد، يسر .157

 .1384، 17ش ، ينژاد، دانش حسابرسوسفيترجمه ابوافضل 

به  لیدر سازمان بر گسترش م يعدالتيرابطه ادراک ب ریتأث ياصغر. بررسيغالمرضا و پورعزت، عل، يمیسل .158

 .1389، 1ش ، یراهبرد تيريمد شهياند، یادار فساد

مؤثر بر آن )مطالعه  يشناختتیجمع یرهایو متغ یادراک شهروندان از فساد ادار ي. بررسيزاده، علفیس .159

 .1395، 40ش خراسان،  ياجتماع ي(، مطالعات فرهنگرجندی: بیمورد

 ری(، ترجمه امهاسفیديقههوم جرم در مف ی)بازنگر سفیديقهنه مجرم ، سفیديقهسوزان پ. جرم رو، یشاپ .160

 .1386، 61ش ، یدادگستر يمجله حقوق، يناليحمزه ز

، يمحقوق عمو، یراه در مبارزه با فساد ادار نيترحقوق بشر مناسب نيمواز ی. اجرالوفرین، يبجستان فيشر .161

 .1385، 2ش 

الملل شده در حقوق بیناله. استرداد اموال تاراج قدرت، یآمنه و نوروز، یریمحمد و دهش، يشاهفيشر .162

 .1395، 78ش مبارزه با فساد، راهبرد، 
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اطالعات در كاهش  ینقش فناور ي. بررسهیپور، مرضيو حاج نیمحمدحس، یجوادشرفو م نیحس، يفيشر .163

ه : مورد مطالعيو ارتقای اعتماد و درست يياطالعات، بهبود پاسخگو تیشفاف شيافزا قياز طر یفساد ادار

 .1392، 3ش اطالعات،  تيريهر اصفهان، دانش و مدشعب بانك صادرات ش

 47ش ، يفرهنگ يمهندس، ياجتماع هيبر سرما یآثار فساد ادار يمحمد. بررس، يمانیاحمد و سل، يشعبان .164

 .1389، 48و 

 .1387، 13ش ، يرساني حقوقاطالع، یفساد در حقوق ادار ینحوه تعامل با افشا يمهسا. بررس، يشعبان .165

 سمیالینموياقتدارگرا و ساخت پاتر تیدر پرتو شخص رانيا سازمانيدرونفرهاد. فساد ، ييو نوا رنوذ، يعیشف .166

 .1389، 5ش ، يالمللو بین ياسیس قاتیجامعه، تحق ياتیليو ا يسنت

بر جذب  ي. اثرات بازدارنده فساد مالميمر، یاریو ط نيریش، يو واحدرسول دیوح، یشهريشقاق .167

و كالن،  یراهبرد یهاسیاست، يعضو كنفرانس اسالم یوزه كشورهادر ح يخارج میمستق یگذارسرمايه

 .1395، 14ش 

: یرد)مطالعه مو یدرآمد ینابرابر یبر رو یفساد اقتصاد ریتأث يدولت. بررس، یو وفادار دیوح، یشهريشقاق .168

 .1396، 49ش (، راهبرد توسعه، يجنوب غرب یایمنتخب آس یكشورها

دهد؟، را كاهش مي یسازی فساد اداريخصوص ايمبارزه با فساد: آ یاتژمنصور. استررگو، یو خ نبيز، یشکر .169

 .1388، 264و 263ش ، یاقتصاد -ياسیاطالعات س

فت آ، یمبارزه با فساد و اختالس: اختالس و فساد ادار ينگر در موج جهانشهير ي. تأمليشاللوند، عبدالعل .170

 .1377، 25ش توسعه، مجلس و راهبرد، 

مند، فساد نظام شيدایاز پ یریجلوگ ینظام كنترل و نظارت برا يبر مهندس یامه. مقددیشمس، عبدالحم .171

 .1391، 79ش و توسعه،  تيريفرآيند مد

 .1368، 98و 97ش ، ياجتماع -یمسائل اقتصاد دهيشناسي فساد، ترجمه نامشخص، گزعَلَم، م. كالبد دیشه .172

 .1395، 34ش كاراگاه، ، يمل تیامن هیعل ديتهد، ی. فساد و جرم اقتصادنیحسدیس، ينیرضا و حس، یرزادیش .173

 -ياسیگوناگون، اطالعات س یمبارزه با فساد در كشورها يهای دولتحسن. روش، يسرهنگ يصادق .174

 .1392، 294ش ، یاقتصاد

ل بر كنتر يمال يياثرات تمركززدا ي. بررسدیوح، یشهريو شقاق دیمج، يكرمانو صباغ نیحس، يصادق .175

 .1387، 85ش ، یاقتصاد قاتیفساد، تحق

 با استفاده از منطق رانيدر ا يفساد مال گیریاندازه. دیوح، یشهريعباس و شقاق، یو عصار نیحس، يصادق .176

 .1389، 4ش ، ی(، پژوهشنامه اقتصادیاقتصاد کردي)رو یفاز

اطالعات ، ياسالم یفساد و اندازه دولت در كشورها ي. وابستگنهیسک، یكمال و سجوددیس، يصادق .177

 .1390، 285ش ، یصاداقت -ياسیس

)مطالعه  ياتیمال یدولت بر درآمدها يو اثربخش یشاخص كنترل فساد ادار ریتأث يكمال. بررسدیس، يصادق .178

 .1391، 62ش ات، یبا درآمد سرانه متوسط و باال(، پژوهشنامه مال یكشورها یمورد

 .1388، 102ش آن، كانون،  مفهوم، علل و آثار، یجواد. فساد ادار، يصالح .179

 تيريرسالت مد، یدر مبارزه با فساد ادار كی. نقش تأمین و تداركات الکتروندیسع، یمهسا و زرند، يحصال .180

 .1392، 12و  11ش ، يدولت

 .1388، 53ش ، يپژوهشنامه بازرگان، یبر رشد اقتصاد ي. اثر كنترل فساد مالدیسع، يالساداتاحمد و ملك، يصباح .181
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 های كنترلو روش یعوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد ادار نیی. تعهمکارانو  درضایجعفرلو، حم یصفر .182

، 25ش ، يكارشناسان، پژوهش در علوم ورزش دگاهياز د رانيا ياسالم یجمهور بدنيتربیتآن در سازمان 

1388. 

 .1395، 15ش محور، پژوهش ملل، در جامعه توسعه ياسیو س یمفهوم فساد اقتصاد نییسحر. تب، يعیصن .183

 مطالعات، یموضوع فساد ادار یپنجره شکسته در راستا ی. تئورنیحسمحمد، یو جعفر فر، فرهاديصولت .184

 .1395، 4ش حقوق و فقه، ، ياسیعلوم س

 .1392، 50ش ، يرشد، رفاه اجتماع یدر الگوها ياجتماع هيزهرا. رابطه فساد و سرما، يو علم يعلادزاده، یص .185

ر د یمؤثر بر فساد ادار يو سازمان یعوامل فرد يررس. بيعل، یزهرا و غفار، ييغالمرضا و طباطبا، يطالقان .186

 .1393، 2ش ، يفرهنگ سازمان تيريشعب بانك سپه استان قم، مد

 .1386، 4ش دانش حقوق، جامعه فردا،  يلیتحل کرديدر رو يمحمداسحاق. فساد دولت، يعارف .187

 .1387، 58ش ، مجلس و پژوهش، ينیسنجي تقنضرورت، يسنجي قانونتیپور، حسن. فساد: موقعيعال .188

ران، يدر اقتصاد ا يدولت بر فساد مال یهاهزينه بیترك ری. تأثنیمعمحمدر، یاهلل و جهانگعزتان، یعباس .189

 .1388، 264و 263ش ، یاقتصاد -ياسیاطالعات س

و بلندمدت  مدتكوتاه. اثرات يمجتبور، يشهر يمراد و مهرگان، نادر و ملکالهف، یو س يمرتض، يعزت .190

 .1395، 2ش ، یاقتصاد یهاپژوهشران، يدر ا یبر فساد اقتصاد ينفت یدرآمدها

 یهاسیاست، یفساد اقتصاد گیریاندازه یبرا يشاخص بوم يگلنار، بهمن. طراحيميو كر يمرتض، يعزت .191

 .1393، 6ش و كالن،  یراهبرد

 .1387، 58ش ، بر رابطه فقر و فساد، مجلس و پژوهش ی. مرورمانيا، يفروش تهرانفاطمه و پوست، يزخانيعز .192

 يتيريل مدعوام میرمستقیو غ میمستق راتیتأث ي. بررسيعل، يبزرك يو شائم يو عطافر، عل نیحس، يمیعظ .193

های اصفهان و زنجان(، مركز استان يهای دولتسازمان ی)مطالعه مورد يمال -یبر فساد ادار يو سازمان

 .1390، 2ش ، يفرهنگ سازمان تيريمد

 یارمؤثر بر فساد اد يو سازمان يتيريعامل مد ي. بررسيعل، يبزرك يو شائم يو عطافر، عل نیحس، يمیعظ .194

 .1389، 2ش ، یراهبرد تيريمد شهيهای اصفهان و زنجان، اندمراكز استان يهای دولتدر سازمان يمال

ه عاطالعات و ارتباطات )مطال یبا تأكید بر فناور يمقابله با فساد مال یراهبردها يابي. ارزهیعط، يمیعظ .195

 ، یو حسابدار يمال تيرياستان تهران(، مطالعات اقتصاد، مد یگانه شهردار 22از مناطق  يکي یمورد

 .1396، 2/2ش 

عات مطالنترپل، يبا تأكید بر نقش ا ييشوولو پ يمحمد. مبارزه با فساد مال، ييرزایفاطمه و م، يمیعظ .196

 .1394، 21ش س، یپل يالمللبین

عات اطال، يو تجرب ینظر يلیفساد، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد: تحل. يعلادزاده، یزهرا و ص، يعلم .197

 .1387، 254و  253ش ، یاقتصاد -ياسیس

 یدارو فساد حساب يقانون یاعظم. نهادها، يجانيزاده الرياصل، فرزانه و وليوسفيو  نیحسدیس، یطبر یعلو .198

 .1390، 25ش ، یانرون، دانش و پژوهش حسابدار

مطالعات ، يدولت یقراردادها تیبر وضع يفساد مال ریقاسم. تأث، آبادیبیحبيگیو ب يعلدیس، ينيقزویعلو .199

 .1394، 2ش ، يحقوق خصوص

، یجوامع، اخالق در علوم و فناور يبر توسعه انسان یفساد ادار ریاصغر. تأثيعل، يمحسن و فان، يثان زادهیعل .200

 .1386، 1ش 
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، ييابلوهای تداده یبا استفاده از الگو ينيرابطه فساد و كارآفر يبررسباقر. ، ييروزجایف ياحمد و ادب، يغالم .201

 .1390، 3ش شه، ياندراه یاقتصاد قاتیتحق

 یجراا يقانون حهيوچهارم و الاصل چهل يكل یهاسیاست یريو فسادپذ شفافیت عدم. نیمحمدحس، يفاتح .202

 .1386، 54ش آن، مجلس و پژوهش، 

 يو حکمران تیحاكم تیفیاثر ك يقیتطب يسطح فساد: بررس نییدثه. تبمح، یكنار يلیمحمد و جل، يفاضل .203

 .1391، 5ش ، يفرهنگ يخوب، راهبرد اجتماع

و كاهش آن، دانش  یریشگیپ یو راهکارها یعوامل بروز فساد ادار ي. بررسنیحسمحمد، آبادیفتح .204

 .1383، 13ش ، يحسابرس

از بروز  یریشگیدر پ يود. نقش فرهنگ سازمانمقص، یو خسرو ررضایاحمد و بابازاده، ام ،یاویخ یفخر .205

 .1393، 150ش ت، یاصالح و ترب، یفساد ادار

 .1385، 1ش  شیپان، یدانشگاه آزاد آشت -ياسیعلوم س، یو فساد ادار یشهر تيريصادق. مدفربد، محمد .206

 -يفرهنگ)در كاركنان سازمان  یشناسي تخلفات و فساد ادار. مطالعات جرمنیحس، یمحمد و جوادها، یفرج .207

 .1393، 54ش ، ياصفهان(، رفاه اجتماع یشهردار يحيتفر

جهت كاهش اثرات آن در  ييمنظور ارائه الگوبه یعوامل مؤثر در بروز فساد ادار يفرخ سرشت، بهزاد. بررس .208

 .1383، 66ش ت، يريدانش مدران، يا ياسالم یروند توسعه جمهور

ات، يو روا اتيمقابله با آن از منظر آ یوامل و راهکارهاع، ی. فساد ادارنایم، يعقوبيجمال و ، يفرزند وح .209

 .1392، 2ش م، يای قرآن كررشتههای میانپژوهش

های كنترل آن، و روش یعلل فساد ادار نهیدر زم يطول يشيمایمحمد. پان، ينژاد، محسن و لگزیفرهاد .210

 .1390، 8ش ، يدولت تيريمد اندازچشم

، یيافته و درحال توسعه، تحول ادارتوسعه یدر كشورها یفساد ادار يقیتطب ينژاد، محسن. بررسیفرهاد .211

 .1383، 45ش 

 .1387، 58ش مختلف اقتصاددانان به مسئله فساد، مجلس و پژوهش،  یکردهايمحمدرضا. روپور، یفرهاد .212

ا بمبارزه  یسازمان ملل متحد برا ونیپس از الحاق به كنوانس راني. الزامات قانونگذار ادریفرهمندفر، ح .213

 .1388، 7ش گاه، آفساد، كار

طقه من یكشورها يخارج میمستق یگذاربر سرمايه یفساد ادارادراک  شاخص ریتأث ي. بررسدیمج، یفشار .214

 .1395، 75ش (، روند، ييهای تابلوداده افتیمنا )ره

 دو فساد، راهبر يدمکراست، ی. تراكم جمعيعلالن، یمييو دال يسرشت، مرتضفطرس، محمدحسن و قربان .215

 .1392، 6ش ، یاقتصاد

 اطالعات حکمت وز، یفسادانگ یهافرآيند ی: افشايها در عصر انقالب اطالعاتناصر. فساد و رسانه، يفکوه .216

 .1386، 16ش معرفت، 

و فساد در  يعیفرشته. رانت منابع طب، یبدیم يو جندق نیمحمدحس، يعادل یو مهدو يمحمدعل، يفالح .217

 .1393، 11ش ران، يا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ، ييهای تابلوادهد یعضو اوپك: كاربرد الگو یكشورها

 .1382، 9ش غرب،  احتیترجمه نامشخص، س، یو فساد اقتصاد يجهان ني. نظم نوكيپاترمونس، يتززیف .218

 .1388، 138ش . معرفت، شناختيجامعه يلیتحلران، يدر ا ی. فساد اداریمهد، یقادر .219

 .1390، 90و  89ش ، يهای اصالح آن، دادرسو روش یساد ادارمحمد. ف میرح، يحسن و گنجمحمد، يقائم .220

 ادیبن رامونیپ يتأمل»و غارت،  انتیخ، تبهکاریفرهاد. پنجاه و هشت سال ، يجواد و سهاممحمددیس، يقرب .221

 .1393، 40و  39ش ، پانزده خرداد، «شاه ميرژ يو فساد مال یپهلو
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 .1381، 8ش دوره دوم، سال اول، ، یآن، مجله اقتصادمواجهه با  یو راهکارها ی. فساد ادارنیحس، یقضاو .222

 .1384، 52و  51ش های سنجش مبارزه با فساد، مجله اقتصادی، قضاوی، حسین. نگاهي به شاخص .223

در  يپژوهش -يفساد آموزش وعیو نقش آن در ش ييجزا يعدالتبي یواكاوهمکاران. و  نيپور، آرقلي .224

 .1388، 2ش ت، يريمد شهي، اند«های تهرانه: دانشگایمطالعه چند مورد»ها دانشگاه

مبارزه با آن، مجلس و راهبرد،  یمناسب برا یو راهکارها ی. فساد اداربهیرفتار، طكیاهلل و نپور، رحمتقلي .225

 .1385، 53ش 

 .1384، 10ش ت، يريفرهنگ مد، یخوب و فساد ادار يحکمران یرابطه الگو لیاهلل. تحلپور، رحمتقلي .226

 مجلس، یشناسي گمرک از منظر فساد و تخلفات اداربی. آسدیناه، یجعفر و چلوپزمحمد ،يجهرم یقنبر .227

 .1390، 66ش و راهبرد، 

 .1383، 106ش راهکارها،  -رانيا یو اقتصاد یدخت. فساد ادارنیمه، يكاظم .228

 .1389، 274و 273ش ستا، یچ، يغرد، ترجمه ف.م هاشمكه همچنان مي ييكاكرافت، الرنس. فساد اژدها .229

 .1384، 16و  15ش ، يدانش حسابرس، يكردلو، محمدرضا. فساد مال .230

 یدر كشورها يخارج میمستق یگذارفساد بر سرمايه ری. تأثیمهد، یو خداپرست مشهد میعبدالرح، یكرد .231

 .1395، 36ش و توسعه،  يدرحال توسعه، اقتصاد مال

 یایمطالعات اوراسه، یدر روس ید ادارفسا یداريو پا يدولت يگارشی. الهیرقا، ینيو كرامت ریجهانگ، يكرم .232

 .1394، 1ش ، یمركز

مخارج دولت: مطالعه  بیبر ترك ي. اثر فساد مالمهینع، یدیو بابازاده، محمد و حم دیپتانالر، سع يميكر .233

 .1391، 46ش ، یمنتخب درحال توسعه، پژوهشنامه اقتصاد یكشورها یمورد

و مخارج  ياتیمال یبر درآمدها ي. اثر فساد مالمهینع، یدیو بابازاده، محمد و حم دیپتانالر، سع يميكر .234

 .1390، 57ش منتخب درحال توسعه،  یكشورها یدولت: مطالعه مورد

 .1395، 37ش از گزارشگران فساد، كارآگاه،  تيبه حما رانهیشگیپ کرديفاطمه. رو، يميكر .235

 .1384، 32ش ، يمجله حقوق، ييرفخرایجواد مترجمه محمد، يمبارزه با فساد مال یملل متحد بر ونیكنوانس .236

 .1377، 19ش دوره پنجم، ، یتحول ادار، يترجمه اكبر شکوه ،ها. فساد: واقعیتلیكوفمان، دان .237

خارج  اي یفریاز فساد در چارچوب نظام عدالت ك يناش ديعوا ضبط و مصادره، يابي. ردکليمانگ، یلچلیك .238

 .1386 ،61ش ، یدادگستر يمجله حقوق، ياز آن، ترجمه قباد كاظم

 .1380، 26ش بورس، ، یفساد، ترجمه سحر سجاد نهیدر زم يهای تجربگراف المبدورف. پژوهش .239

 .1388، 5ش ، يحقوق عموم، ي. انتخابات در چنبره فساد مالدیسع، یاكبر و عابديعل، يگرج .240

 .1392، 2ش ، ياسیپژوهشنامه علوم س، یدر دوره پهلو رانيشناسي دولت در ابیاحمد. آس، یمحمدگل .241

های در پرتو آموزه یو ادار ياز فساد مال ياجتماع یریشگیعارف. پ، يپاجيلیرجب و خل، یباريگلدوست جو .242

 .1394، 32ش حقوق،  يو مبان يمطالعات فقه اسالم، ياسالم

 .1383، 22ش ، يارتشاء(، دانش انتظام-)اختالس ياجتماع تیو امن یگلگون، بهرام. فساد ادار .243

. مطالعه عوامل مؤثر بر درضایحم، یو صفر نیحس، يو پورسلطان نیحسمحمد، ينمحمود و قربا، یگودرز .244

 تيريمطالعات مدران، يا يهای ورزشكنترل آن در سازمان یهاو ادراک شده و روش یوقوع و رشد فساد ادار

 .1390، 10ش ، يورزش

 .1391، 17 شای، همطالعات رسان، یدر كنترل فساد ادار يهای جمعحسن. نقش رسانهان، يوریگ .245

درحال توسعه، مجله دانشکده  یدر كشورها ياسیس -یفساد اقتصاد يتیامن یامدهای. پدهیسعان، یلطف .246

 .1385، 71ش )دانشگاه تهران(،  ياسیحقوق و علوم س
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 .1375، 4ش مبارزه آن، دانش و توسعه،  یهاو راه یاحمد. عوامل مؤثر در فساد اداران، یفیلط .247

و مبارزه با قاچاق، مطالعات علوم  یاز فساد ادار یریشگیپ یهاچاق و آثار آن، راهماندگار، سهراب. عوامل قا .248

 .1396، 4/1حقوق و فقه، شماره، ياسیس

)با تأكید بر اقتصاد  ياسالم یدر كشورها یبر رشد اقتصاد یاثرات فساد اقتصاد يمبارک، اصغر. بررس .249

 .1392، 53ش ، ي(، دانش حسابرسرانيا

و شاخص فقر  یشاخص ادراک فساد ادار نیب يرابطه علّ ي. بررسدیمج، یو فشار يآزاد، محمدعلمتفکر .250

 .1392، 2ش ريزی و بودجه، ، برنامهMENAمنطقه  یدر كشورها يانسان

اد بر كاهش فس يکیدولت الکترون ری. تأثنبيداد، زیدریو ح نبيز، يو جامه شوران يمتفکرآزاد، محمدعل .251

 .1392، 24ش ، یاقتصاد یمدلساز، يالممنتخب اس یدر گروه كشورها یاقتصاد

 .1384، 1ش ، ياسیپژوهش علوم سعه، یش یفقها دگاهياز د ياسی. نظارت بر قدرت سدیتوح، يمحرم .252

 .1392، 61ش ، ييحقوق قضا هایدگاهياطالعات، د یبا تأكید بر فناور یاز فساد ادار یریشگی. پديفر، يمحسن .253

و  یمركز یایمطالعات آسه، یدر روس یهای دولت و فساد اداره. برنامهیرقا، ین يزهرا و كرامت، یمحمد .254

 .1392، 84ش قفقاز، 

 یشاخص درک فساد بر درآمدها ریتأث ي. بررسدهیسع، یو احمد نیرحسینژاد، امیمسعود و غفار، یمحمد .255

 .1393، 15ش ، یاقتصاد كاربردران، يدر ا ياتیمال هایهيپا كیبه تفک ياتیمال

زاده، سمانه. ادراک فساد و احساس عدالت نیو حس رطاهریم، یحسن و موسو، يعیو رف یمهد، یمحمد .256

 .1395، 1ش ران، يا يمسائل اجتماع، ياجتماع

 يلالملبین هایونیاز آن در كنوانس یریشگیپ یو راهکارها يالناز. فساد مال، يينایپگاه و م، یاريمحمد .257

 .1395، 44و  43ش ، يشرق جانيآذربا یردادگست یكانون وكال، يپالرمو و مبارزه با فساد مال

نگهداشت وجه نقد و عملکرد  نیبر رابطه ب ينقش فساد مال يبررس .زداني، یكامران و نقد، یمحمود .258

 .1396، 1ش ، یو حسابدار تيريدر مد ديهای جدشركت، پژوهش

 .1384، 160ش ر، یتدب، یاز بروز فساد ادار یریشگیدر پ ي. نقش فرهنگ سازمانیمهد، یمحمود .259

 .1382، 190و  189ش ، یاقتصاد -ياسیو توسعه، اطالعات س ی. فساد اقتصاددیوح، یمحمود .260

 .1382، 28و 27ش ، یمبارزه با آن، مجله اقتصاد يو چگونگ ی. فساد اقتصاداريشهر، يعیو شف وسفيفر، محنت .261

 طیمح يو آلودگ یاهياقتصاد سا، یفساد اقتصاد نیرابطه ب ي. بررسنبيز، یسرو ایو محمدن دیمداح، مج .262

 .1395، 4ش ، ی(، اقتصاد مقدارزرلیل افتیمنتخب اوپك )ره یدر كشورها ستيز

 .1389، 12ش ، یاقتصاد یمدلساززرل، یل افتیبر فساد اقتصاد: ره ینهاد تیفیاثر ك نیی. تبدیمداح، مج .263

 .1395، 2ش ، یو حسابدار تيريفساد، مطالعات مد سمانير یسو . حساب در آنيعلدیپاک، س ينیمراد حس .264

 .1391، 99 ش، یاقتصاد قاتیتحق، يبخش عموم ي. فساد و بار مقرراتدرضایحمپور، نیو حس نیمرزبان، حس .265

 .1390، 604ش از مکتب اسالم،  ييهابا فساد، درس ی. مبارزه حکومت علونبيز، يفراهانيمزرع .266

 .1387، 7ش است، یخوب، س یشناختن سکاندار یبهرام. تالش برا، يمیمستق .267

 .1389، 52ش پژوهشنامه، ران، يدر ا یو اقتصاد یفساد ادار يشناسي اجتماعبی. آسيعلمشفق، محمد .268

 ، يتيريهای مداسالم و پژوهش، یهای مبارزه با فساد ادارو راه ی. سالمت اداريمحمدتق، یزديمصباح .269

 .1393، 9ش 

 .1386، 61 ش، یدادگستر ياز فساد، مجله حقوق ياجتماع یریشگیمحمد. پدیس، يمعصوم .270

، 264و 263ش ، یاقتصاد -ياسیفساد، اطالعات س نهیدر زم یفریشدن حقوق ك يالملل. بینریام، يمقام .271

1388. 
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و 281 ش، یاقتصاد -ياسیاطالعات س، یدر مبارزه با فساد ادار ستهيشا ي. كاربرد حکمرانرضایعل، يمقدس .272

282 ،1389. 

 ياسالم یدر جمهور یمبارزه با فساد ادار یگذاراستیجواد. سشناس، محمدو حق درضایحم، یمحمدملك .273

 .1392، 1ش است، یو پاكستان، س هیترك يقیمطلوب: مطالعه تطب یو ارائه الگو رانيا

های با تأكید بر ضرورتران، يو مقررات ناظر به مقابله با فساد در ا نیشناسي قوانبینژاد، صادق. آسيمنت .274

 .1388، 30ش ، يدانش حسابرس، انگاریجرم

 .1394، 7ش ، يو فساد، حسابرسان داخل ضدرشوه يهای حسابرسو زمان، الهه. برنامه دیوح، يمنت .275

و  هاداديرو، یدرستکار یمبارزه با فساد و ارتقا یبرا يمجمع سازمان كنفرانس اسالم نی. اوليعل، یموسو .276

 .1385، 205ش ها، لیتحل

( IDIاطالعات و ارتباطات ) یشاخص توسعه فناور ریأث. تميمر، ينیبهرام و محمدام، يمهرگان، نادر و سحاب .277

 .1394، 2ش اقتصاد،  یكاربرد یهابا درآمد متوسط، نظريه یدر كشورها یبر فساد ادار

، يدرحال توسعه، رفاه اجتماع یفقر و فساد در كشورها نیب يرابطه علّ يالهه. بررس، يمهرگان، نادر و محسن .278

 .1391، 46ش 

اه، از فساد، كارآگ یریشگیدر حوزه پ يعارف. نقش مشاركت مردم، يپاجيلیو خل رضایعلدیس، يركمالیم .279

 .1395، 35ش 

  ،نامهژهيو، يحقوق قاتیتحقران، يا یادار یو مبارزه با فساد در انعقاد قراردادها تیشفاف ناعمه، حسن. .280

 .1390، 4ش 

حسن. عوامل مؤثر بر ، یدهندیب يلیابوالفضل و اسماع، يمحمود و فراهان، یمقصود و گودرز، یكلورينجف .281

، (رانيا ياسالم یفوتبال جمهور ونیدر فدراس یفساد ادار ی)مطالعه مورد يهای ورزشبروز فساد در سازمان

 .1391، 14ش ، يورزش تيريمد

و  ياد مالمبارزه با فس يالمللبین ونیكنوانس يقیتطب ي. بررساريفر، خشایارينژاد، محمدرضا و اسفندینظر .282

 .1395، 13ش ، یفریو مقابله با فساد، پژوهشنامه حقوق ك یرتقای سالمت نظام ادارقانون ا

مبارزه با فساد در كشور، راهبرد،  یملل متحد برا ونیكنوانس یاجرا یهای فرارو. چالشنیحس، يتوپچنواده .283

 .1389، 57ش 

 از فساد يوضع یریشگی. پدیامدیس، يحامد و عبداللهرخواه، یو خ يكار، علمحمد و زارعه، یفردوس ینوذر .284

 .1395 ،1/3ش حقوق و فقه، ، ياسیمطالعات علوم سران، يا ياسالم یجمهور نیدر قوان یادار

ق، يداقتصاد خرد، ترجمه كورش ص دگاهياز د يلی: تحلیو گسترش فساد اقتصاد شيداینامشخص. پ سندهينو .285

 .1369، 108و  107ش ، ياجتماع -یمسائل اقتصاد دهيگز

، يحقوق رسانيو مقابله با فساد، اطالع یسالمت ادار یارتقا حهيدرباره ال يلیمشخص. گزارش تحلنا سندهينو .286

 .1386، 12ش 

 داريد و پامنو مقابله نظام یریشگینامه پآيین»در پرتو  يمال -یاز فساد ادار یریشگیحسن. پریامازپور، ین .287

 .1394، 76ش ، «1392 هيدر قوه مجر یبا مفاسد اقتصاد

و ارائه الگو، اخالق  یبا فساد ادار ياخالق یارهایكاركنان به مع یبندي. رابطه پاهمکارانو  نی، امپوركین .288

 .1395، 3ش ، یدر علوم و فناور

ای هدر سازمان یبر فساد ادار ياسالم کرديبا رو ينظارت سازمان ریتأث ي. بررسهمکارانو  نیپور، امكین .289

 .1395، 79ش راهبرد، ران، يا يدولت
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 يهای دولتدر سازمان یاز بروز فساد ادار یریشگیمنظور پبه ينظارت عموم ی. ارائه الگونیور، امپكین .290

 .1395، 87ش مجلس و راهبرد، ران، يا

 يلتهای دودر سازمان یبر فساد ادار ياسالم کرديبا رو يابعاد نظارت سازمان ریتأث ي. بررسنیپور، امكین .291

 .1395، 11ش ، يدانشگاه اسالم در تيريكاركنان، مد دگاهياز د رانيا

مبارزه با فساد  يمل یاستراتژ نيهای تدوابوذر. مؤلفه، يو عرب سرخ دیسع، یو زرند یمهد دیس، يالوان .292

 .1389، 4ش ، يدولت تيريمدران، يا ياسالم یجمهور

و  یصادتتوسعه اق يقیتطب لی. تحللیجل، یزيو عز میابراه، یمنصور و انصاران، یقتیو حق دونيفردا، یوح .293

 .1392، 1ش ، ي(، توسعه اجتماع2012-1998از سال  يكم کرديبا رو یكشور نیكنترل فساد )مطالعه ب

 .1384، 214و  213ش ، يها، اتالف منابع ملیمانکاریدر پ يحسن. فساد مال، ييوفا .294

اد و ابع يمالو  یفرهاد. عوامل مؤثر در كاهش فساد ادارلت، یاله و فضبیو دهقان، حب درضایفرد، حميلیوك .295

 .1393، 17ش ، یدانش راهبرد یارشتهنیمطالعات ب، يهای دولتآن در سازمان

در مقابله با فساد، ترجمه احمد رنجبر،  ی: نقش مجالس قانونگذاريو حقوق اساس هي. مباحث پاجان، يليو .296

 .1381، 36ش مجلس و راهبرد، 

 كيعنوان به ی: نقش وجدان كاریت با فساد اداراطالعا یزهرا. رابطه فناورد، يو جاو ينژاد، مصطف یهادو .297

 .1394، 4ش ، یاخالق در علم و فناور، ياصل اخالق

 کردياسالم با رو دگاهياز د یسازی و سنجش فساد اقتصاد. مفهومدیرفوگر، سعیوياصغر و خديعلا، ینیهادو .298

 .1396، 66ش ، ياقتصاد اسالم، يينهادگرا

 ، يبازرگان هایيمبارزه با آن، بررس یو راهبردها ی. فساد اداردهیسعزاد، نیامحامد و پوردیس، يهاشم .299

 .1390، 50ش 

 يفساد و قانون اساس هیعل يجهان ونیكنوانس رانهیشگیپ یمای. سميمحمد و سرمست، مردیس، يهاشم .300

 .1391، 18ش آزاد،  يحقوق قاتیتحقران، يا

 .1381، 195و  194ش ستا، ی، چمبارزه با آن در جهان امروز یهاف.م. فساد و راه، يهاشم .301

 .1386، 4ش در افغانستان، جامعه فردا،  یفساد ادار ياسیس هایشهيمحمد. رت، يهدا .302

امارات متحده، مطالعات  تی: مطالعه وضعيعرب یخوب در كشورها يعبدالرضا. فساد و حکمران، يهمدان .303

 .1386، 53 و 52ش انه، یخاورم

ه رابطه نگرش ب ي. بررسدیام، ييو رضا وشيدار، يو بوستان یهاد، يو حسن دوست فرخان الیپناه، لزداني .304

 شناختيجامعهباهنر كرمان(، مطالعات  دیدانشگاه شه انيدانشجو ی)مطالعه مورد ینداريو د یفساد ادار

 .1392، 10ش جوانان، 

 نهیدر زم يللملابه اسناد بین یکرديفساد با رو دهيبه پد يآلبرشت، هانس. فساد و كنترل فساد: نگاه ورگي .305

 .1388، 18و  17ش ، يرساني حقوقاطالع، يگیبيقورچ دیو منع فساد، ترجمه مج یریشگیپ

المال كارگزاران و بیت گاهيبا توجه به نقش و جا رانيدر اقتصاد ا يو فساد مال خواهيرانت. ينژاد، عليوسفي .306

 .1385، 64ش در اسالم، مصباح، 

، یدگستردا يمبارزه با فساد، مجله حقوق یها براگروه دولت یهار و فعالیتبا ساختا ييبهنام. آشناان، یوسفي .307

 .1386، 61ش 
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 15834: مسلسلشماره   گزارش شناسنامه
 . فراتحلیل كیفي مطالعات فساد )مقاالت فارسي(1 پیشگیری و مبارزه با فساد گزارش: عنوان

 

 

 (تشکیالت مديريت و گروه)اقتصاد بخش عمومي  مطالعات دفتر: نام

 مجید الماسي، سیدمحمدحسین فاطمي :كنندگانتدوين و تهيه

 راضیه امامي میبدیاظهارنظركننده: 

 محمد قاسمي  ،سیدمحمدهادی سبحانیان علمي: انناظر

اد و سازی اقتص، سالمسازیشفاففراكسیون علي الريجاني )رئیس مجلس شورای اسالمي(،  متقاضي:

 زه با مفاسد اقتصادیفراكسیون مبار و انضباط مالي

 ـــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــ ادبي: ويراستار
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 فساد .1

 پیشگیری .2

 مبارزه .3

 پژوهيسیاست .4

 سیاستگذاری .5

 نقشه راه .6

 فراتحلیل .7

 

 

 17/2/1397 انتشار: تاريخ
 

 

 

www.irpublicpolicy.ir




