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چكیده
گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این
جرایم به بار می آورند ،به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را
روشن می کند .بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش ،گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه
ایران است .پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از
منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی .بنابراین هدف پژوهش حاضر ،طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش
بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد .در این راستا از رویکرد پژوهش
ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش
توصیفی -پیمایشی استفاده شده است .یافته های کیفی به وسیله نرم افزار  MAXQDAتحلیل شده و در پایان
مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید .در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی
معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLSاستفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل
عاملی تأییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل
بررسی گردید .شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی
داده های کمّی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.
واژههاي کلیدي :جرایم مالی ،پژوهش ترکیبی ،مدل یابی معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی تأییدی.
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 -1مقدمه
یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع امروزی ،وقوع جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی است .بدون تردید،
رابطه انسان با محیط پیرامون خود به وسیله مجموعه کنش های او نمود پیدا می کند .هر شخصی با توجه به
سطح آگاهی ،دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی است
که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتار وی را مشخص می نماید .بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس عدم
وجود امنیت و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جامعه می گردد .جرم یک پدیده چندوجهی است و همواره مورد
توجه جامعه شناسان ،روان شناسان ،حقوق دانان و اقتصاددانان بوده است .هرچند قدمت نظریه های اقتصادی و
حقوقی درباره جرم شناسی به اندازه نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی نیست ،اما در حال حاضر به لحاظ
اهمیت موضوع ،ذهن این متخصصان را به یک اندازه مشغول نموده است (صمدی و آماره .)9٨08 ،از این رو،
جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب ،علل اقتصادی ،اجتماعی و عوامل متعدد دیگری داشته است که با توجه به
اهمیت موضوع جرم ،در سال های اخیر مطالعات زیادی برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است.
گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به
بار می آورند ،به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می
سازد .در این راستا ،عالوه بر دیدگاه های نظری و رویکردهای تئوریک ،مطالعات متعددی از لحاظ حقوقی و جرم
شناسی انجام شده است .با این حال ،هنوز هم به طور دقیق عوامل مؤثر بر وقوع جرایم مالی و میزان تأثیرگذاری
آن عوامل شناسایی نشده است .بیش تر مطالعات انجام شده در این حوزه ،حول محور عوامل کالن از قبیل عوامل
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و ریشه یابی موضوع با رویکرد مالی و اقتصادی صورت نگرفته است و یا
این رویکردها در حاشیه بوده اند .در نتیجه ،خالء پژوهش های مدیریتی در این زمینه با رویکرد عوامل مالی و
اقتصادی کامالً محسوس است .لذا با توجه به اینکه وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلف می باشد وقوع جرایم
مالی نیز به عنوان یک پدیده نامطلوب از این قاعده مستثنی نبوده و شناسایی این عوامل برای درک صحیح و
سیاست گذاری مناسب در جهت کنترل و کاهش این گونه جرایم ،ضروری به نظر می رسد .بنابراین مسأله اصلی
در این پژوهش ،گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است .تحقق اهداف مورد نظر
مردم و حاکمیت در امر مبارزه با جرایم مالی نیازمند بررسی های علمی در جهت رفع موانع و چالش های پیش
رو است .ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این پژوهش ،پژوهشگر به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر
مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی .هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و
آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد و
جهت دستیابی به این هدف ،در پی پاسخ به این سؤاالت است که ،الگوی مفهومی مناسب برای جرایم مالی در
ایران چگونه است؟ الگوی طراحی شده بخش کیفی ،تا چه میزان وضعیت جرایم مالی در ایران را تبیین می
کند؟
ساختار این پژوهش بدین صورت است که در بخش اول و مقدمه به تشریح موضوع اصلی پژوهش پرداخته و
در بخش دوم به بیان مبانی نظری مرتبط با موضوع می پردازیم .پس از مرور پیشینه پژوهش ،روش انجام پژوهش
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را بیان نموده و در نهایت ،با بررسی و تفسیر یافته ها ،به جمع بندی کلی در خصوص نتایج به دست آمده از این
پژوهش و مقایسه آن با یافته های پژوهش های پیشین خواهیم پرداخت.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
جرم مالی مانند هر مفهوم یا پارادایم علمی دیگری پیچیده و قابل تغییر است و هیچ توافقی در مورد تعریف
آن وجود ندارد ،به طوری که اسناد بین المللی و قوانین داخلی نتوانسته اند تعریفی جامع از آن ارائه نمایند .از
طرفی دیگر ،شرایط خاص زمانی حاکم بر کشورها مانند بحرا ن های مالی همچون تحریم می تواند بر سیاست
کیفری تأثیر گذاشته و عملی که در شرایط عادی جرم تلقی نمی شود در این شرایط جرم مالی محسوب شود.
بنابراین وجود تفاوت ها در شرایط و ساختارهای مختلف مالی ،مانع اجماع در ارائه تعریف دقیق از جرم مالی می
گردد .دلیل دشواری تع ریف نیز همان طور که اشاره شد شمول این عنوان بر قلمروهای مختلف مانند حقوق
کسب و کار ،بازارهای مالی ،مالیات ،حمایت از مصرف کننده و مواردی از این قبیل می باشد .اما از لحاظ
منطقی ،برای حمایت از ارزش های مورد اشاره و نیز شناسایی و مبارزه مؤثر با این پدیده ،ارائه یک تعریف ساده
برای آن اجتناب ناپذیر است به گونه ای که همه ابعاد مربوط به جرم مالی را در بر گیرد؛ جرم مالی مقوله ای
است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معامالت را چه در کشور و چه در
بیرون از آن نقض می کند (امانی و دوانی.)9٨08 ،
جرایم با ماهیت مالی و اقتصادی ،یکی از چالش های جوامع امروزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه
می باشد که توسعه فناوری های نوین از قبیل فناوری اطالعات ،دامنه این جرایم را تا حد بسیار زیادی تحت
تأثیر قرار داده است .جرایم مالی  9با زنجیره ای از جرایم دیگر در ارتباط هستند؛ جرایمی از قبیل ارتشاء،
پولشویی ،جعل اظهارنامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ،ایجاد اختالل در نظام اقتصادی که
هریک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارند .پول های بادآورده ،به هم
ریختن توازن اقتصادی ،فرار سرمایه و همچنین بر هم زدن برنامه های مدیران و مسئوالن برای کنترل سالمت و
امنیت جامعه و مواردی دیگر از این قبیل ،وجه مشترک همه جرایم مالی می باشد .بخشی از وقوع جرایم مالی
در هر کشوری ناشی از بی ثباتی در وضعیت اقتصادی آ ن کشور است .بی ثباتی اقتصاد ،پدیده ای نامطلوب بوده
و وجود آن هزینه های اقتصادی و اجتماعی برای جامعه به همراه دارد .افزایش بی ثباتی اقتصاد ،ساختار و امنیت
اقتصادی کشور را مختل می کند و در نتیجه هزینه هایی که به زندگی اشخاص وارد می کند ،به کاهش در رفاه
خانوارها منجر می شود (خلیلی عراقی و رمضانپور .)9٨08 ،در سطح کالن نیز به طور کلی جرایم مالی و
اقتصادی تأثیر منفی قابل توجهی بر ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی یک کشور می گذارد و موجب افزایش
هزینه های کسب و کار ،جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و داخلی ،کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت،
افزایش فقر و بیکاری ،تجمع قدرت مالی و اقتصادی در دست مجرمان و به دنبال آن ،تضعیف اقتصاد ملی و
سیستم های دموکراسی می شود (تئوفیلوس  .)2888 ،2معموالً زمانی که از جرم اقتصادی  ٨سخن گفته می شود
بالفاصله نظرها به جرایم مالی و سازمان یافته معطوف می شود در حالی که همه جرایم مالی ،جرم اقتصادی
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نیستند ،اگرچه در اکثر موارد نتایج و عواقب جرایم مالی و جرایم اقتصادی یکسان هستند .به عالوه ،گاهی اوقات
ممکن است یک عمل مجرمانه ،هم جرم مالی باشد و هم جرم اقتصادی محسوب شود (تینکلو .)2882 ،4
در زمینه جرایم مالی و اقتصادی دسته بندی به صورت مشخص وجود ندارد .اندیشمندان بر اساس ذهنیت ها
و یافته های تجربی ،دسته بندی های مختلفی را ارائه نموده اند که اغلب مورد اختالف قرار می گیرد .در حال
حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن ها می توانند از
مصادیق جرایم مالی و اقتصادی به شمار آیند ،اما مهم ترین آنها عبارت است از قاچاق کاال و ارز ،پولشویی،
احتکار ،رباخواری ،دریافت و پرداخت رشوه ،اخالل در نظام پولی و یا ارزی کشور ،اخالل در امر توزیع ،اخالل در
نظام تولیدی کشور ،قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی ،تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری ،اخالل در نظام
صادراتی کشور ،تشکیل شرکت های هرمی ،جرایم مالیاتی ،جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار (ساکی.)9٨08 ،
هرچند تفاوت جرایم مالی با جرایم اقتصادی از شفافیت خاصی برخوردار نیست ،ولی در تفاوت جرایم
اقتصادی و جرایم مالی می توان گفت که در جرم شناسی جرایم مالی هدف حمایت کیفری از حریم مالکیت
خصوصی یا عمومی است در حالی که هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی ،حمایت کیفری از نظام
اقتصادی کشور است که شامل حوزه های تولید ،توزیع ،پولی ،ارزی ،بانکی و گمرکی می باشد .چنانچه گستردگی
جرایم مالی موجب اخالل در نظم اقتصادی کشور شود ،می تواند عنوان جرم اقتصادی به خود بگیرد (نجفی ابرند
آبادی .) 9٨02 ،برخی ،جرایم مالی را جزئی از جرایم اقتصادی می دانند و برخی دیگر جرایم اقتصادی را به
عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده جرایم مالی مطر ح می کنند .از آنجایی که در این پژوهش تالش شده است
با نگاه سیستمی و جامع ،تمامی ابعاد ،مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار بر جرایم مالی مطالعه شوند ،پژوهشگر پس از
مطالعه نظریه های مطرح شده در مباحث فوق به استخراج مؤلفه ها اقدام نموده است .لذا در پژوهش حاضر به
جرایم مالی در ایران پرداخته شده است و سعی بر این بوده که زوایای پنهان و مغفول آن را آشکار کرده و نظم و
چارچوب نوینی را در این حوزه یافته و سرانجام ،مدخل قابل توجیهی را در جهت بومی کردن و بکارگیری آن
مطرح شود.
 -1-2پیشینه پژوهش
2

فروید  )982٨( 2و رایزمن ( )9894معتقدند که انسان ها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که
مانع انجام کارهای نامشروع می شوند .یکی از مهمترین این عوامل پایبندی مذهبی است که اگر در جامعه وجود
داشته باشد ،مانع انحرافات می شود .تأثیر این سیستم کنترل درونی قوی تر از هر سیستم کنترل دیگر است.
مرتون  ) 9820( 9نیز معتقد است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار می کند .به بیان وی کج رفتاری حاصل
فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن مجبور می کند .جانسون  )2884( 0با
استفاده از شاخص های سازمان شفافیت در تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسید که هرچه میزان فساد در کشور
میزبان افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی کاهش می یابد.
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لهو 8و کبوی  ) 2882( 98به نقل از دفتر نخست وزیری کره جنوبی ،علل شکل گیری فساد را در این کشور به
سه گروه تقسیم کرده اند که عبارتند از؛ عوامل سازمانی و اداری (مقررات غیر ضرروری ،تعاریف و استانداردهای
عملیاتی مبهم در قوانین و مقررات ،رویه های اداری پیچیده ،حقوق و دستمزد پایین کارکنان) عوامل فرهنگی و
اجتماعی (زد و بندهای میان سیاست مداران و مقامات دولتی و تجار ،ساختار اجتماعی در راستای حمایت از
مقامات دولتی ،محیط فرهنگی در راستای رفتارهای غیرمعقول و افراطی برای ترغیب هدیه دادن و تبریک و
تسلیت) عوامل روانشناختی و گرایشی (سطح پایین اخالقیات و درستی در ادارات دولتی ،رواج خودگرایی،
خویشاوندمداری ،منطقه گرایی) .عامل دیگری که نیومایر  )2882( 99به صورت یک فرضیه بسط داد ،نابرابری
درآمد است .جرایم مالی ممکن است تالش افراد کم درآمد برای کاهش شکاف درآمدیشان با افراد پردرآمد مدنظر
قرار گرفته شود .وی بیان می کند که نابرابری درآمدی با کاهش هزینه فرصت جرایم حداقل ،برای افراد کم درآمد
به افزایش جرم منجر می شود .نیومایر همچنین نتیجه گرفت فقر و محرومیت نسبی ناشی از نابرابری درآمدی،
حس ناامیدی ایجاد کرده که در ارتکاب جرم مؤثر واقع شده است.
سلدادیو 92و هان  )2882( 9٨به بررسی  98مورد از پژوهش های انجام شده در خصوص فساد پرداخته و برخی
عوامل مدیریت و سازمانی از قبیل سطح دستمزدها ،نابرابری درآمدها ،اختالف در قدرت ،ساختار سازمانی ،عوامل
کنترلی و نظارتی ،بروکراسی بیش از حد ،مقررات پیچیده و زائد و میزان مسئولیت کارکنان را در بروز فساد موثر
می دانند.
94
براش ( ) 2889در پژوهشی که انجام داد با ارائه و تخمین یک مدل اقتصاد سنجی برای داده های جرم در
آمریکا در مقاطع زمانی  9888و  2888نتیجه می گیرد که نرخ بیکاری با ضریب  ٨9/2درصد ،اثرات مثبت و
معنی داری بر افزایش نرخ جرم طی سال های مورد بررسی داشته است .بونانو 92و لنیدا  )2888( 92در پژوهشی
که به بررسی اثر ویژگی های شخصیتی بر وقوع جرم پرداختند ،با در نظر گرفتن و تخمین سه مدل جرم اموال،
جرم سرقت و کل جرم به روش  GMMدر بیست ناحیه ایتالیا طی سال های  9828لغایت  9808نتیجه گرفتند
که درصد ا فراد دارای مدرک دیپلم ،تعداد سال های تحصیل جمعیت و همچنین درصد ثبت نام کنندگان در
مدارس به عنوان شاخص های معرف آموزش ،در کنار متغیرهای تولید سرانه و سطح دستمزد ،دارای اثرات معنی
99
داری بر سه نوع جرم مورد مطالعه هستند به طوری که با افزایش سطح آموزش ،نرخ جرم کاهش می یابد .هاتا
( )2892با بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و جرایم مالی (سرقت ،اختالس و کالهبرداری) و جرایم خشونت آمیز
نتیجه گرفت که نابرابری درآمد ،همبستگی مثبتی با سرقت دارد .به نظر وی بین نابرابری درآمد با سایر جرایم
مالی نیز ارتباطی مثبت وجود دارد که البته تا حدودی این رابطه ضعیف تر است .با وجود این ،بین نابرابری درآمد
و جرایم خشونت آمیز ارتباطی یافت نمی شود .وی استدالل می کند نابرابری ،زمینه ای برای فرصت های جنایی
است و البته در حالی که در همان موقعیت نیز برخی افراد با فعالیت های قانونی ،فرصت تهی دستی را برای خود
فراهم کنند .وی اظهار می دارد که بیشتر نظریه های جامعه شناختی مانند نظریه اقتصادی ،رابطه مثبت بین
نابرابری با جرم و جنایت مطرح کرده اند و تنش های اجتماعی و سرخوردگی ناشی از نابرابری را عامل انگیزش
برای وقوع جرایم می دانند.
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لوریدسن 90و همکاران ( )289٨عوامل اثرگذار بر نرخ ارتکاب جرم را در حوزه پانزده کشور اتحادیه اروپا بررسی
کرده اند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تورم ،بیکاری و جمعیت شهری موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم
شده است و از طرف دیگر رشد اقتصادی و آموزش ،موجب کاهش نرخ ارتکاب جرم شده است .نانلی 98و همکاران
( ) 289٨در پژوهشی به بررسی شرایط اقتصادی بر روی جرایم با استناد به نرخ تورم ،نرخ بیکاری و نرخ رشد
بازار سهام در طی سال های  9840لغایت  2888بر روی انواع سرقت پرداخته اند .نکته قابل توجه در این
پژوهش آن است که اگرچه برای هر سه متغیر استفاده شده ،ضرایب معنی دار یافت شده است ،اما نرخ تورم
عالوه بر دوره مورد مطالعه ،در دوره های بعد نیز اثرات اجتماعی خواهد داشت .به عبارت دیگر اثرات بلند مدت
آن هم تأیید شده است.
تامایو 28و همکاران ( ) 289٨پژوهشی در زمینه تأثیر نرخ تورم بر وقوع جرایم مالی انجام داده اند که نتایج
این پژوهش نشان داد به هنگام تورم باال جرم و جنایت افزایش می یابد .آلم 29و همکاران ( )2892در پژوهشی به
عنوان فساد و فرار مالیاتی ،به بررسی نقش فساد در کاهش رشد اقتصادی کشورها می پردازند .نتایج پژوهش
نشان می دهد که با افزایش فساد ،فرار مالیاتی بنگاه های اقتصادی افزایش می یابد و از این طریق به کاهش
بودجه دولت منجر می شود و متعاقب آن کاهش تولید کل اقتصاد می شود .اپافرا 22و ماسو  )2899( 2٨در
پژوهشی نتیجه گرفتند که فساد ،عدالت و توسعه اقتصادی را تضعیف می کند و اعتماد عمومی به دولت را از بین
می برد .همچنین بر اساس نتیجه پژوهش آنها ،فساد ،تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری را تحت تأثیر
قرار می دهد بنابراین ممکن است منجر به کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردد.
دیمنت 24و توساتو  ) 2899( 22در پژوهشی برای شناسایی علل و پیامدهای فساد با بررسی پژوهش های
صورت گرفته در دهه گذشته ،به تحلیل دانش موجود علل فساد پرداختند .برخی نتایج آن ها عبارتند از- 9 :
اندازه بزرگتر دولت منجر به سطح باالتری از فساد می گردد -2 .سطوح باالتر پایبندی به اعتقادات مذهبی منجر
به سطوح پایین تر فساد می گردد -٨ .سطوح باالتر شفافیت منجر به سطوح پایین تر فساد می گردد.
لطیفیان ( ) 9٨92در پژوهشی عوامل مؤثر بر فساد را بدین صورت بیان می کند؛ افزایش قوانین و مقررات،
افزایش میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ،افزایش میزان ک اغذبازی و فرصت های سنگ اندازی در
اجرای امور ،پایین بودن سطح حقوق و مزایای کارمندان و شدت تعهدات و عالیق خانوادگی و خویشاوندی.
خدادادحسینی و فرهادی نژاد ( ) 9٨08در پژوهشی مجموعه ای از مهمترین علل پیدایش فساد را بیان می کنند.
پژوهشگران مذکور تنگناهای اقتصادی حاکم بر زندگی کارکنان بخش عمومی (احساس نابرابری اقتصادی
کارکنان بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی) و ویژگی های فرهنگی حاکم بر جامعه (میزان قانون
گریزی در جامعه) همچنین کاستی های موجود در سیستم های سازمانی ( عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین و
مقررات و عدم امن یت شغلی) و عوامل مربوط به ویژگی های فردی کارکنان (وجدان کاری) و در نهایت
ناکارآمدی قوانین و مقررات را از مهمترین علل پیدایش فساد اداری بیان می کنند.
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حسینی نژاد ( )9٨04در پژوهشی استدالل کرده است که رشد اقتصادی به بروز فرصت های کاری بیشتر
وجذاب تر در بخش قانونی منجر می شود اما به دلیل بهبود ثروت جامعه ،درآمد انتظاری ناشی از جرم نیز افزایش
خواهد یافت .براین اساس ،اثر نهایی رشد اقتصادی بر جرم و جنایت در جامعه نامشخص است.
رهنورد و همکاران ( ) 9٨08در پژوهش دیگری به بررسی عوامل مؤثر بر فساد مالی بین کارکنان
دستگاههای اجرایی ایران پرداخته اند .بیست و سه متغیر به عنوان متغیرهای اثرگذار بر فساد مالی مورد سنجش
قرار گرفت .تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تأثیرگذار بر فساد مالی عبارتند از؛ قانون گریزی
مدیران ،عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف ،ضعف سیستم ارزیابی عملکرد ،بوروکراسی زائد بخش دولتی و
ناکارآمدی سیستم نگهداری .این عوامل در مجموع  29/22درصد از تغییر پذیری در متغیر فساد مالی در میان
کارکنان بخش دولتی ایران را تبیین می ک ند که در نوع خود مدل مطلوبی در تبیین شکل گیری و گسترش
پدیده فساد مالی در میان کارکنان دولتی محسوب می شود.
عظیمی و همکاران ( ) 9٨88در پژوهش دیگری که برگرفته از نتایج رساله دکتری تحت عنوان طراحی
الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری -مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی می باشد ،با
هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری -مالی به اجرا درآمده
است .نتیجه گرفتند در بین یازده متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی ،شش عامل از قبیل؛ ضعف
سیستم های نظارت و کنترل ،ضعف ارتباطات ،ضعف مدیران در رهبری و هدایت ،ضعف مدیران در بسیج منابع
و امکانات ،ضعف مدیران در سازماندهی و ضعف عوامل ساختاری ،مواردی هستند که در اولویت عوامل تأثیرگذار
بر فساد اداری  -مالی قرار دارند.
در پژوهش دیگری مهرگان و گرشاسبی فخر ( )9٨88به وسیله یک مدل اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های
سری زمانی به تصریح دو مدل برای جرم سرقت پرداخته اند .نتایج حاکی از این است که بین توزیع درآمد و
سرقت ،رابطه معنی داری وجود دارد .به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد ،تعداد جرایم از نوع سرقت نیز
افزایش داشته است .از دیگر نتایجی که به آن دست یافته اند می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت
شهرنشینی ،نرخ طالق ،نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد.
فطرس و همکاران ( ) 9٨89در پژوهشی تالش کرده اند با استفاده از داده های ترکیبی برای  ٨8استان کشور
برای دوره سال های  9٨02لغایت  9٨09با به کار گیری روش اقتصادسنجی پانلی ،تأثیر برخی از عوامل نظیر
فقر ،بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بالمحل ،سرقت ،ارتشاء و اختالس ،نخست به صورت
مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی از میانگین آن ها به عنوان نماینده جرایم مالی مورد بررسی قرار دهند.
نتایج نشان می دهند که تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر ،بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم مالی در
ایران معنی دار و مثبت می باشند.
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 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع روش ترکیبی می باشد که ترکیب داده های کیفی و کمّی بر اساس استراتژی روندهای
ترتیبی است و در آن پژوهشگر به دنبال آن است تا یافته های حاصل از یک روش را با روش دیگری توسعه دهد.
بنابراین روش مورد استفاده در پژوهش حاضر روش ترکیبی شامل؛ روش کیفی  29مبتنی بر رویکرد داده بنیاد  20و
روش کمّی  28مبتنی بر رویکرد توصیفی – پیمایشی می باشد .مشارکت کنندگان بخش کیفی تعداد  28نفر از
صاحب نظران متشکل از دو گروه بودند؛ گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی
دانشگاه ها بودند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره و مدیرانی است که حداقل  92سال سابقه در امور مالی
داشتند .گردآوری اطالعات به روش مصاحبه ژرف نگر و برگزاری جلسه گروه کانونی انجام و الگوی مفهومی
تدوین شد؛ برای ارزیابی الگوی تدوین شده از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان
غیر شرکت کننده در پژوهش ،استفاده و الگوی نهایی ارائه شد .مشارکت کنندگان بخش کمّی تعداد  2٨2نفر از
مدیران و کارشناسان مالی برخی از دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت ،اقتصاد،
حسابداری و حقوق آشنا به بحث جرایم مالی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و دیدگاه های ایشان
مورد پیمایش قرار گرفت .ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی به صورت پرسشنامه با تعداد  982گویه و طیف
ده درجه ای لیکرت تدوین و در بین مشارکت کنندگان توزیع شد .روایی پرسشنامه توسط  28نفر از متخصصان
و صاحب نظران در حوزه جرایم مالی تأیید شد و برای محاسبه پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه و همسانی
درونی گویه های ارائه شده ،از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی محاسبه شده
پرسشنامه  8/882بود.
22

 -4یافته هاي پژوهش
 -1-4سؤال اول پژوهش :الگوي مفهومی مناسب براي جرایم مالی در ایران چگونه است؟
در پاسخ به سؤال مذکور ،پس از مطالعه مبانی نظری موجود و مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه جرایم مالی
مقوله های اصلی و فرعی مربوط به پدیده جرایم مالی احصاء و مدل مفهومی نهایی تدوین شد .روند تقلیل داده
ها و تعداد کدهای باز ،مقوله های محوری و انتخابی در نمودار  9مشخص شده است که مبنای الگوی پارادایمی
و الگوی مفهومی ارائه شده در نمودار  2می باشد .در حقیقت در رویکرد نظریه داده بنیاد ،مقوالت فرعی و
ویژگی های مربوط به هر کدام ،به مقوله محوری مرتبط می شوند که ابعاد مربوط شامل شرایط علّی ،مقوله
محوری ،شرایط زمینه ای ،شرایط مداخله گر و پیامدها می باشد.
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نمودار  :1روند کدگذاري و تقلیل داده ها
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نمودار  :2مدل پارادایمی جرایم مالی حاصل از یافته هاي پژوهش

 -2-4سؤال دوم پژوهش :الگوي طراحی شده بخش کیفی ،تا چه میزان وضعیت جرایم مالی در ایران
را تبیین می کند؟
بر اساس یافته های مرحله پژوهش کیفی و الگوی پارادایمی به دست آمده ،الگویی فرضی تدوین گشت که شامل
متغیرهای برون زا (که مشابه متغیرهای مستقل عمل کرده و مسیرها از این متغیرها شروع می شوند و اثری به
آنها ختم نمی شود) از قبیل؛ شرایط علّی (مسائل مربوط به اشتغال ،محدودیت های درآمدی ،ضعف شخصیتی،
فقدان اعتقادات مذهبی ،فقدان اخالق ،نگرش مجرمانه) ،شرایط زمینه ای (زمینه فرهنگی نامناسب ،عدم شایسته
ساالری ،حرفه ای بودن مجرم و تغییر ارزش جرم مالی در جامعه) ،شرایط مداخله گر(ضعف ساختاری ،نقش
مخرب دولت و سیستم نظارتی ناکارآمد) و متغیرهای درون زا (که مانند متغیرهای وابسته عمل کرده ،اثر
مسیرها به آنها ختم می شود و ممکن است خود بر متغیر دیگری اثر داشته باشند) از قبیل؛ پدیده محوری
(جرایم مالی) ،کنش ها و تعامالت (عدم شفافیت ،ضعف فرایندها ،ضعف آموزش ،مجرم شدن تدریجی و توقعات
باالی خانواده) وپیامدها (هزینه های اجتماعی ،بی ثباتی اقتصادی ،توزیع نابرابر ثروت ،کاهش سرمایه گذاری،
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تغییر الگوهای مصرف ،به هم ریختگی بودجه و کاهش امنیت) می باشد .برای پاسخ به دومین سؤال پژوهش از
تحلیل مدل معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSاستفاده شد .برمبنای الگوی پارادایمی استخراج شده از تحلیل
داده های کیفی و عوامل حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول ،مدل فرضی طراحی شد و روابط مستقیم و غیر
مستقیم بین متغیرها مشخص شد .براساس مدل مفهومی به دست آمده از مرحلۀ کیفی پژوهش ،هریک از سازه
های برون زا و درون زای مدل با توجه به نتایج تحلیل عاملی به عنوان متغیرهای مشاهده شده در مدل فرضی
پژوهش آمده اند .این مدل با استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون شد .در نهایت مدل زیر به دلیل انطباق
آن با یافته های حاصل از تحلیل کیفی؛ مدل اولیه و مدل فرضی ،رضایت بخش بودن شاخص های برازش مدل و
معنی دار بودن برآوردهای آماری آن ،برای ارائه داده ها در نظر گرفته شد .برآوردها و اثرات هریک از عوامل برهم
در مدل استخراج شده در نمودار  ٨منعکس شده اند.

نمودار  :3مدل استخراج شده جرایم مالی

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041

77

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1-2-4شاخص هاي برازش مدل
اولین شاخص به کار گرفته شده جهت ارزیابی برازش مدل ساختاری پژوهش حاضر ،معیار  Rاست که میزان
تأثیر یک متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته را نشان می دهد .به عبارت دیگر ،میزان تبیین واریانس متغیر
وابسته توسط متغیر مستقل که عددی بین صفر تا یک است را نشان می دهد .شیوه قضاوت به این صورت است
که مقادیر  R2کوچکتر  8/98را برازش ضعیف ،مقادیر بین  8/98تا  8/٨٨را برازش متوسط و مقادیر باالی 8/٨٨
را برازش قوی گویند .مقدار  R2تنها برای متغیرهای درونزای مدل ارائه میشود و در مورد سازههای برونزا
مقدار آن برابر صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر
مدل است .خروجی این معیار در جدول  9نشان داده شده است.
2

جدول  :1مقدار  R2عوامل جرایم مالی
عوامل

 R2محاسبه شده

نتیجه برازش

جرایم مالی

9

برازش قوی

کنش ها و تعامالت

8/292

برازش قوی

هزینه های اجتماعی

8/220

برازش قوی

بی ثباتی اقتصادی

8/280

برازش قوی

توزیع نابرابر ثروت

8/289

برازش قوی

کاهش سرمایه گذاری
تغییر الگوهای مصرف

8/488
8/298

برازش قوی
برازش قوی

به هم ریختگی بودجه

8/422

برازش قوی

کاهش امنیت

8/2٨9

برازش قوی

دومین شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص  Q2است .این معیار قدرت پیش بینی مدل در سازههای درونزا را
مشخص میکند .مدلهایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند ،باید قابلیت پیشبینی متغیرهای
درونزای مدل را داشته باشند .بدین معنی که اگر در یک مدل ،روابط بین سازهها به درستی تعریف شده باشند،
سازهها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به درستی تأیید شوند .سه مقدار  8/2 ،8/92و 8/٨2
را به عنوان قدرت پیش بینی کم ،متوسط و قوی تعیین نموده اند .خروجی این معیار در جدول  2نشان داده
شده است.
نتایج جداول  2حاکی از آن است که این شاخص ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند و الگو با داده ها
برازش خوبی دارد.
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جدول  :2مقدار  Q2عوامل جرایم مالی
عوامل

SSO

SSE

Q2

محاسبه شده

قدرت پیش بینی

جرایم مالی

908

24/929

8/02٨

زیاد

کنش ها و تعامالت

٨88

290/28٨

8/299

متوسط

هزینه های اجتماعی

248

9٨4/099

8/4٨0

زیاد

بی ثباتی اقتصادی

٨88

229/299

8/222

متوسط

توزیع نابرابر ثروت

908

89/982

8/489

زیاد

کاهش سرمایه گذاری

908

992/9٨٨

8/٨94

زیاد

تغییر الگوهای مصرف

908

989/299

8/48٨

زیاد

به هم ریختگی بودجه

908

922/9٨9

8/282

متوسط

کاهش امنیت

908

982/822

8/482

زیاد

 -2-2-4آزمون فرضیه هاي پژوهش
فرضیه های باز تولید شده در پایان تحلیل یافته های مرحلۀ کیفی پژوهش ،مبنایی برای ترسیم مدل فرضی و
آزمون روابط بین متغیرها در قالب فرضیه های ارائه شده در مرحله کمّی پژوهش بود ،در ادامه ،یافته های بخش
کمّی پژوهش بر اساس فرضیه های پژوهش ارائه شده اند.
 )9مبنای فرضیه سازی براساس شرایط علّی جرایم مالی:
فرضیه  :9- 9مسائل مربوط به اشتغال ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه  :2-9محدودیت های درآمدی ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه :٨-9ضعف شخصیتی ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی اثر دارد.
فرضیه :4-9فقدان اعتقادات مذهبی ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه :2-9فقدان اخالق ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی
اثر دارد.
فرضیه :2-9نگرش مجرمانه ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی اثر دارد.
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جدول  :3ضرایب و معنی داري اثرات عوامل شرایط علّی بر پدیده محوري
آماره t

P value

متغیر مستقل

مسائل مربوط به اشتغال

2/88٨

8/884

محدودیت های درآمدی

2/909

8/8٨8

2/9٨0

8/8٨٨

2/924

8/888

فقدان اخالق

2/992

8/882

نگرش مجرمانه

2/٨42

8/898

ضعف شخصیتی
فقدان اعتقادات مذهبی

متغیر وابسته

جرایم مالی

با توجه به نتایج جدول فوق ،از آنجایی که از یک طرف میزان آماره  tبرای همه عوامل بیشتر از مقدار مالک
 9/82بوده و از طرف دیگر میزان  P valueهمه عوامل کمتر از مقدار مالک  8/82است ،بنابراین همه فرضیه های
فوق تأیید می شوند.
 )2مبنای فرضیه سازی براساس شرایط زمینه ای جرایم مالی:
فرضیه  :9-2زمینه فرهنگی نامناسب ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه  :2-2عدم شایسته ساالری ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه  :٨-2حرفه ای بودن مجرم ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه  :4-2تغییر ارزش جرم مالی در جامعه ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری
از بروز انحرافات مالی اثر دارد.
جدول  :4ضرایب و معنی داري اثرات عوامل شرایط زمینه اي بر پدیده محوري
متغیر مستقل

متغیر وابسته

زمینه فرهنگی نامناسب
عدم شایسته ساالری
حرفه ای بودن مجرم
تغییر ارزش جرم مالی در جامعه

جرایم مالی

آماره t

P value

2/404

8/888

٨/982

8/882

4/822
2/٨8٨

8/888
8/888

با توجه به نتایج جدول فوق ،از آنجایی که از یک طرف میزان آماره  tبرای همه عوامل بیشتر از مقدار مالک
 9/82بوده و از طرف دیگر میزان  P valueهمه عوامل کمتر از مقدار مالک  8/82است ،بنابراین همه فرضیه های
فوق تأیید می شوند.
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 )٨مبنای فرضیه سازی براساس شرایط مداخله گر جرایم مالی:
فرضیه  :9-٨ضعف ساختاری ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی اثر دارد.
فرضیه  :2-٨نقش مخرب دولت ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
فرضیه  :٨-٨سیستم نظارتی ناکارآمد ،بر تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی اثر دارد.
جدول  :5ضرایب و معنی داري اثرات عوامل شرایط مداخله گر بر پدیده محوري
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضعف ساختاری
نقش مخرب دولت
سیستم نظارتی ناکارآمد

جرایم مالی

آماره t

P value

4/2٨٨

8/888

4/229
8/9٨2

8/888
8/888

با توجه به نتایج جدول فوق ،از آنجایی که از یک طرف میزان آماره  tبرای همه عوامل بیشتر از مقدار مالک
 9/82بوده و از طرف دیگر میزان  P valueهمه عوامل کمتر از مقدار مالک  8/82است ،بنابراین همه فرضیه های
فوق تأیید می شوند.
 )4فرضیه  :4جرایم مالی بر کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از
بروز انحرافات مالی اثر دارد.
جدول  :6ضرایب و معنی داري اثرات پدیده محوري بر کنش ها و تعامالت
متغیر مستقل

متغیر وابسته

آماره t

P value

جرایم مالی

کنش ها و تعامالت

8/8٨0

8/888

با توجه به نتایج جدول باال ،از یک طرف میزان آماره  tبیشتر از مقدار مالک  9/82بوده و از طرف دیگر میزان
 valueکمتر از مقدار مالک  8/82است ،بنابراین فرضیه فوق تأیید می شود.

P

 )2مبنای فرضیه سازی براساس پیامدهای جرایم مالی:
فرضیه  :9-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر هزینه های اجتماعی اثر دارد.
فرضیه  :2-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر بی ثباتی اقتصادی اثر دارد.
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فرضیه  :٨-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر توزیع نابرابر ثروت اثر دارد.
فرضیه  :4-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر کاهش سرمایه گذاری اثر دارد.
فرضیه  :2-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر تغییر الگوهای مصرف اثر دارد.
فرضیه  :2-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر به هم ریختگی بودجه اثر دارد.
فرضیه  :9-2کنش ها و تعامالت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات
مالی بر کاهش امنیت اثر دارد.
جدول  :7ضرایب و معنی داري اثرات کنش ها و تعامالت بر پیامدها
متغیر مستقل

کنش ها و تعامالت

متغیر وابسته

آماره t

P value

هزینه های اجتماعی
بی ثباتی اقتصادی

94/984
98/994

8/888
8/888

توزیع نابرابر ثروت

9٨/0٨9

8/888

کاهش سرمایه گذاری

0/092

8/888

تغییر الگوهای مصرف

8/028

8/888

به هم ریختگی بودجه

9/9٨8

8/888

کاهش امنیت

99/8٨9

8/888

با توجه به نتایج جدول فوق ،از آنجایی که از یک طرف میزان آماره  tبرای همه عوامل بیشتر از مقدار مالک
 9/82بوده و از طرف دیگر میزان  P valueهمه عوامل کمتر از مقدار مالک  8/82است ،بنابراین همه فرضیه های
فوق تأیید می شوند.
 -5نتیجه گیري و بحث
پژوهش حاضر به طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز
انحرافات مالی پرداخته است که برای این منظور در بخش کیفی پژوهش از روش گراندد تئوری جهت ارائه
نظریه استفاده شده است و در بخش کمّی به آزمون اعتبار مدل به وسیله تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری
می پردازد .شایان ذکر است که اولویت در پژوهش حاضر با یافته های کیفی است و نقش پژوهش و داده های
کمّی صرفاً برای آزمون مدل فرضی طراحی شده در بخش کیفی پژوهش و بررسی تعمیم پذیری یافته ها بوده
است.
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همانطور که اشاره شد در بخش کیفی این پژوهش شرایط علّی جرایم مالی ،از شش عامل؛ مسائل مربوط به
اشتغال ،محدودیت های درآمدی ،ضعف شخصیتی ،فقدان اعتقادات مذهبی ،فقدان اخالق ،نگرش مجرمانه
تشکیل شده است .در بخش کمّی پژوهش ،یافته های تحلیل عاملی مرتبه اول مؤید یافته های بخش کیفی
پژوهش است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول می توان معادله شرایط علّی پژوهش را بر اساس ضرایب
استاندارد ( )βچنین تبیین نمود:
شرایط علّی= (( )8/898مسائل مربوط به اشتغال  +محدودیت های درآمدی  +ضعف شخصیتی  +فقدان اعتقادات
مذهبی  +فقدان اخالق  +نگرش مجرمانه)
در گام بعدی برای آزمون این نتیجه ،فرضیه اول و فرضیه های فرعی مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مدل مفهومی تأثیر این شش عامل بر پدیده محوری پژوهش (جرایم مالی) بطور مستقیم است و یافته
های بخش کمّی پژوهش حاکی از آنست که همه بخش های فرضیه فوق تأیید می شود که مؤید یافته های
مرحله کیفی است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه اول نیز مشخص شد که گویه " رواج مادی گرایی" مربوط
به مقوله " فقدان اخالق" بیشترین بار عاملی ( )8/899را به خود اختصاص داده است .یکی از مهمترین علل
وقوع جرایم مالی مسائل مربوط به اشتغال همچون بیکاری می باشد .افراد بیکار به علت آنکه درآمد مشخصی
ندارند ممکن است جهت رفع احتیاجات خود مرتکب جرایم مالی شوند در صورتی که داشتن حداقل درآمد،
ممکن است آنها را از وقوع این گونه جرایم بازدارد .نتایج این بخش از پژوهش با یافته های براش (،)2889
لوریدسن و همکاران ( ،)289٨نانلی و همکاران ( ،)289٨مهرگان و گرشاسبی فخر ( )9٨88و فطرس و همکاران
( )9٨89همسو است .محدودیت های درآمدی همچون توزیع ناعادالنه درآمد ،عامل مؤثر دیگری بر وقوع جرایم
مالی است که شکاف طبقاتی افراد جامعه را افزایش می دهد .تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک های باال و
پایین درآمدی از کل درآمد در یک جامعه می تواند نشان دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف باشد .نتایج
این بخش از پژوهش با یافته های لهو و کبوی ( ،)2882نیومایر ( ،)2882هاتا ( ،)2892تامایو و همکاران
( ،)289٨خدادادحسینی و فرهادی نژاد ()9٨08و مهرگان و گرشاسبی فخر ( )9٨88همسو است .همچنین نتایج
پژوهش درباره مقوله ضعف شخصیتی با یافته های لهو و کبوی ( ،)2882بونانو و لنیدا ( )2888و هاتا (،)2892
مقوله فقدان اعتقادات مذهبی با یافته های فروید ( ،)982٨رایزمن ( )9820و دیمنت و توساتو ( ،)2899مقوله
فقدان اخالق با یافته های فروید ( ،)982٨رایزمن ( )9820و خدادادحسینی و فرهادی نژاد ( )9٨08و مقوله
نگرش مجرمانه نیز با یافته های لهو و کبوی ( )2882مطابقت دارد که حاکی از رابطه معنی دار این عوامل می
باشد و یافته های این پژوهش با مطالعات ایشان همسو است.
شرایط زمینه ای جرایم مالی نیز از چهار عامل؛ زمینه فرهنگی نامناسب ،عدم شایسته ساالری ،حرفه ای
بودن مجرم ،تغییر ارزش جرم مالی در جامعه تشکیل شده است .در بخش کمّی پژوهش ،یافته های تحلیل
عاملی مرتبه اول مؤید یافته های بخش کیفی پژوهش است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول می توان
معادله شرایط زمینه ای پژوهش را بر اساس ضرایب استاندارد ( )βچنین تبیین نمود:
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شرایط زمینه ای= (( )8/802زمینه فرهنگی نامناسب  +عدم شایسته ساالری  +حرفه ای بودن مجرم  +تغییر
ارزش جرم مالی در جامعه)
در گام بعدی برای آزمون این نتیجه ،فرضیه دوم و فرضیه های فرعی مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مدل مفهومی تأثیر این چهار عامل بر پدیده محوری پژوهش (جرایم مالی) بطور مستقیم است و یافته
های بخش کمّی پژوهش حاکی از آنست که همه بخش های فرضیه فوق تأیید می شود که مؤید یافته های
مرحله کیفی است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه اول نیز مشخص شد که گویه " تبعیض گرایی" مربوط به
مقوله " عدم شایسته ساالری" بیشترین بار عاملی ( )8/808را به خود اختصاص داده است .حرفه ای بودن مجرم
که مشتمل بر پایین دانستن احتمال کشف جرم و محکومیت او می باشد با ریسک پذیری وی مرتبط است .
درجه ریسک پذیری افراد نیز یکی از عوامل زمینه ساز وقوع جرایم مالی است .از آنجایی که این گونه جرایم
همواره با ریسک دستگیری و تحمل مجازات همراه هستند افراد ریسک گریز تمایل کمتری به ارتکاب آن دارند،
اما افراد ریسک پذیر حتی در صورت پایین بودن سود ناشی از جرایم مالی ممکن است مرتکب این جرایم شوند .
نتایج این بخش از پژوهش با یافته های نیومایر ( ،)2882حسینی نژاد ( )9٨04همسو است .همچنین نتایج
پژوهش درباره مقوله زمینه فرهنگی نامناسب با یافته های لهو و کبوی ( )2882و خدادادحسینی و فرهادی نژاد
( )9٨08و مقوله عدم شایسته ساالری با یافته های لهو و کبوی ( )2882و لطیفیان ( )9٨92مطابقت دارد که
حاکی از رابطه معنی دار این عامل می باشد و یافته های این پژوهش با مطالعات ایشان همسو است.
شرایط مداخله گر جرایم مالی نیز از سه عامل؛ ضعف ساختاری ،نقش مخرب دولت ،سیستم نظارتی ناکارآمد
تشکیل شده است .در بخش کمّی پژوهش ،یافته های تحلیل عاملی مرتبه اول مؤید یافته های بخش کیفی
پژوهش است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول می توان معادله شرایط مداخله گر پژوهش را بر اساس
ضرایب استاندارد ( )βچنین تبیین نمود:
شرایط مداخله گر = (( )8/898ضعف ساختاری  +نقش مخرب دولت  +سیستم نظارتی ناکارآمد)
در گام بعدی برای آزمون این نتیجه ،فرضیه سوم و فرضیه های فرعی مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت.
براساس مدل مفهومی تأثیر این سه عامل بر پدیده محوری پژوهش (جرایم مالی) بطور مستقیم است و یافته
های بخش کمّی پژوهش حاکی از آنست که همه بخش های فرضیه فوق تأیید می شود که مؤید یافته های
مرحله کیفی است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه اول نیز مشخص شد که گویه " بی ثباتی در سیاست ها و
برنامه های دولت " مربوط به مقوله " نقش مخرب دولت" بیشترین بار عاملی ( )8/899را به خود اختصاص داده
است .یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وقوع جرم و افزایش آن سیستم نظارتی ناکارآمد است به طوری که عدم
تناسب مجازات با جرم و یا ضعف نظارت بر اجرای درست قوانین ،کارایی سیستم نظارتی را کاهش می دهد .بر
این اساس در صورت افزایش کارایی این سیستم ،هزینه ارتکاب جرایم مالی افزایش یافته و احتمال وقوع آن
کاهش می یابد .نتایج این بخش از پژوهش با یافته های لهو و کبوی ( ،)2882خدادادحسینی و فرهادی نژاد
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( ،)9٨08رهنورد و همکاران ( )9٨08و عظیمی و همکاران ( )9٨88همسو است .همچنین نتایج پژوهش درباره
مقوله ضعف ساختاری با یافته های سلدادیو و هان ( ،)2882لطیفیان ( ،)9٨92رهنورد و همکاران ( )9٨08و
عظیمی و همکاران ( )9٨88و مقوله نقش مخرب دولت با یافته های دیمنت و توساتو ( )2899و لطیفیان
( )9٨92مطابقت دارد که حاکی از رابطه معنی دار این عامل می باشد و یافته های این پژوهش با مطالعات
ایشان همسو است.
کنش ها و تعامالت جرایم مالی نیز از پنج عامل؛ عدم شفافیت ،ضعف فرایندها ،ضعف آموزش ،مجرم شدن
تدریجی و توقعات باالی خانواده تشکیل شده است .در بخش کمّی پژوهش ،یافته های تحلیل عاملی مرتبه اول
مؤید یافته های بخش کیفی پژوهش است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول می توان معادله کنش ها و
تعامالت پژوهش را بر اساس ضرایب استاندارد ( )βچنین تبیین نمود:
کنش ها و تعامالت = ( )8/999عدم شفافیت  )8/082( +ضعف فرایندها  )8/044( +ضعف آموزش )8/989( +
مجرم شدن تدریجی  )8/909( +توقعات باالی خانواده
در گام بعدی برای آزمون این نتیجه ،فرضیه چهارم مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس مدل مفهومی تأثیر پدیده
محوری پژوهش (جرایم مالی) بر کنش ها و تعامالت بطور مستقیم است و یافته های بخش کمّی پژوهش حاکی
از آنست که فرضیه فوق تأیید می شود که مؤید یافته های مرحله کیفی است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه
اول نیز مشخص شد که مقوله " ضعف آموزش" بیشترین بار عاملی ( )8/044را به خود اختصاص داده است.
عدم شفافیت قوانین مقابله با جرایم مالی می تواند بر وقوع این گونه جرایم تأثیرگذار باشد به طوری که بسیاری
از مجرمان مالی منشاء درآمدهای نامشروع و غیر قانونی خود را پنهان کرده و به آن وجهه قانونی می بخشند
همچنین ممکن است این مجرمان به راحتی بتوانند عواید حاصل از فعالیت های خود را در بخش های قانونی به
کار گیرند به گونه ای که حتی در صورت دستگیری نیز قسمتی از منافع کسب شده از فعالیت مجرمانه آنها
مشروع باقی بماند .نتایج این بخش از پژوهش با یافته های سلدادیو و هان ( ،)2882دیمنت و توساتو (،)2899
لطیفیان ( ،)9٨92رهنورد و همکاران ( )9٨08و عظیمی و همکاران ( )9٨88همسو است .همچنین نتایج
پژوهش درباره مقوله ضعف فرآیندها با یافته های هاتا ( )2892و حسینی نژاد ()9٨04و مقوله ضعف آموزش با
یافته های بونانو و لنیدا ( )2888و لوریدسن و همکاران ( )289٨مطابقت دارد که حاکی از رابطه معنی دار این
عامل می باشد و یافته های این پژوهش با مطالعات ایشان همسو است.
پیامدهای جرایم مالی نیز از هفت عامل؛ هزینه های اجتماعی ،بی ثباتی اقتصادی ،توزیع نابرابر ثروت،
کاهش سرمایه گذاری ،تغییر الگوهای مصرف ،به هم ریختگی بودجه و کاهش امنیت تشکیل شده است .در
بخش کمّی پژوهش ،یافته های تحلیل عاملی مرتبه اول مؤید یافته های بخش کیفی پژوهش است .با توجه به
نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول می توان معادله پیامدهای پژوهش را بر اساس ضرایب استاندارد ( )βچنین تبیین
نمود:
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پیامدها = ( )8/099هزینه های اجتماعی  )8/99٨( +بی ثباتی اقتصادی  )8/992( +توزیع نابرابر ثروت )8/982( +کاهش
سرمایه گذاری  )8/929( +تغییر الگوهای مصرف  )8/202( +به هم ریختگی بودجه  )8/928( +کاهش امنیت

در گام بعدی برای آزمون این نتیجه ،فرضیه پنجم و فرضیه های فرعی مربوط به آن مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس مدل مفهومی تأثیر کنش ها و تعامالت بر این هفت عامل بطور مستقیم است و یافته های بخش
کمّی پژوهش حاکی از آنست که همه بخش های فرضیه فوق تأیید می شود که مؤید یافته های مرحله کیفی
است .همچنین در تحلیل عاملی مرتبه اول نیز مشخص شد که گویه " فقدان برنامه مناسب الگوی مصرف"
مربوط به مقوله " تغییر الگوهای مصرف " بیشترین بار عاملی ( )8/890را به خود اختصاص داده است .یکی از
مهمترین پیامدهای وقوع جرایم مالی کاهش سرمایه گذاری خارجی می باشد .در جوامعی که حجم جرایم مالی
پایین تر باشد جذب سرمایه خارجی بیشتر جریان دارد بنابراین کنترل در جهت کاهش وقوع این گونه جرایم،
راهبرد مهمی برای افزایش جلب سرمایه های خارجی خواهد بود .نتایج این بخش از پژوهش با یافته های
جانسون ( )2884و اپافرا و ماسو ( )2899همسو است .نتایج پژوهش درباره مقوله هزینه های اجتماعی با یافته
های لطیفیان ( )9٨92و مقوله بی ثباتی اقتصادی با یافته های تامایو و همکاران ( )289٨و نانلی و همکاران
( )289٨و مقوله تغییر الگوهای مصرف و کاهش امنیت با یافته های فروید ( ،)982٨رایزمن ( )9820و مقوله به
هم ریختگی بودجه با یافته های آلم و همکاران ( )2892مطابقت دارد که حاکی از رابطه معنی دار این عامل می
باشد و یافته های این پژوهش با مطالعات ایشان همسو است.
سهم علمی پژوهش حاضر نیز آن است که در مدل های موجود جرایم مالی ،کمتر پژوهشگری از مدل
پارادایمی روش گراندد تئوری استفاده کرده است به طوری که شرایط علّی ،شرایط زمینه ای ،شرایط مداخله گر،
کنش ها و تعامالت و پیامدها را یک جا دیده باشد .اکثر مدل ها صرفاً به شرایط علّی و پیامدها اشاره کرده اند و
از این نظر ،مدل ارائه شده در حوزه جرایم مالی بسیار جامع به نظر می رسد .در ارائه مدل این پژوهش ،سعی
شده است که از دانش افراد مجرب در این حوزه که درباره جزئیات موضوع اطالعات کافی داشته اند نیز بهره
گرفته شود .این تجربیات امکان کدگذاری و ارائه در پژوهش را پیدا کردند و از این طریق ،مدل نهایی شکل
گرفته است .پژوهش حاضر از بعد روش شناسی مورد استفاده نیز منحصر به فرد است ،به گونه ای که می توان
استفاده از روش ترکیبی را اقدامی نو در پژوهش های مربوط به جرایم مالی تلقی نمود .یکی دیگر از کمک های
اصلی این پژوهش در حوزه جرایم مالی آن است که تمرکز اصلی بر رویکردهای غیرحقوقی همچون رویکردهای
مالی و ا قتصادی بوده است و در مدل ارائه شده شرایط داخلی و بومی نیز لحاظ شده است .مقایسه نظریه ظهور
یافته با ادبیات پژوهش و بررسی میزان تفاوت ها و شباهت های آن آخرین گام از روش گراندد تئوری است.
مقایسه با پیشینه موجود ،روایی درونی ،تعمیم پذیری و سطح تئوری پردازی را افزایش می دهد (دانایی فرد،
الوانی و آذر  .) 9٨0٨،مدل جرایم مالی در بسیاری از ابعاد با ادبیات موجود نیز مطابقت دارد ،این مطابقت مقوله
به مقوله بررسی شده و در برخی مقوله ها و مفاهیم استخراج شده ،شباهت هایی با نظریه های پیشین مشاهده
می شود.
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