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

)47( میکند

پایش فساد اداری و 
اقتصادی در وجدان 

عمومی جامعه!؟
دکتر محمدرضا ناری ابیانه

  اش�اره: اقتص�اد هر جامع�ه، محل ظهور و ب�روز همه 
متغیره�ای فعال و متاثر از جهان بین�ی، آرمان ها، ارزش 
ها، فرهنگ، سیاس�ت و قوانین اداره ش�وون مختلف آن 
است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و 
آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از 
طریق سلس�له مراتب اختیارات و قوانی�ن به بدنه و کف 
جامعه و زندگی مردم می رس�د. فس�اد اداری و اقتصادی 
بی�ش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باش�د 
تحت تاثیر ش�رایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم 
ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل 
ناکارآم�د از طریق قانونگذاری س�نتی و ناکارآمد بر اداره 
امور گوناگون جامعه اس�ت که زمینه س�وء استفاده زیاده 
خواه�ان را فراه�م م�ی کن�د. در شناس�نامه تحقی�ق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، س�ال انتش�ار، ش�اخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و 
س�پس علل و عوامل، پیامده�ا، راهکارها و نتیجه گیری 
هرتحقی�ق بصورت خالص�ه آمده اس�ت. »چالش قانون« 
پیش�اپیش از ارائه نظرات س�ازنده عموم اندیشمندان و 
نخبگان سپاسگزار اس�ت. این نوشتار به معرفی پژوهش 
ه�ای انجام ش�ده در ح�وزه فس�اد اداری و اقتصادی می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 59

عنوان: فس��اد، ان��دازه دولت و درجه ب��ازي اقتصاد در مدل 
هاي رشد

نگارن��ده: احم��د جعف��ري صمیم��ي و زهرا علم��ي و علي 
صیادزاده

سال انتشار: 1390
شاخه: مدیریت
روش: كاربردي

محل چاپ: پژوهشنامه بازرگاني 
علل و عوامل

 مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سطح فساد: قوانین و مقررات 
و مجوزه��ا/ مالیات/ مخارج دولت برای پروژه های س��رمایه 

گ��ذاری/ تهیه كاالها و خدم��ات در قیمت هایي پایین تر از 
قیمت بازار/ س��رمایه اجتماعي/ سطح دستمزدها در بخش 

دولتي/ سیستم قضایي/ منابع طبیعي خدادادی. 
نتیجه گیري

 هدف از این تحقیق، بررس��ي علل فساد اقتصادی و عوامل 
تأثیرگذار و تعیین كننده فساد اقتصادی و همچنین تأثیرات 
فساد بر شاخص های كالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی 
است. در این راستا، این تحقیق مطالعات تجربي انجام شده 
در مورد رابطه فساد با شاخص های اقتصادی و باالخص رشد 
اقتصادی را ارائه مي كند، همچنین این ش��اخص و شاخص 
های دیگری كه در س��ال 2008 در 106 كش��ور تأثیرگذار 
بودند را با اس��تفاده از یك سیستم معادالت همزمان ازنظر 
آماری تحلیل كرده و به بررسي مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر فس��اد و از طرف دیگر، میزان تأثیر فساد بر شاخص های 
كالن اقتص��ادی مي پ��ردازد. در این سیس��تم، درجه بازی 
اقتصاد و اندازه دولت به عنوان عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی 
لحاظ ش��ده و همچنین اثر فس��اد بر سرمایه گذاری و رشد 
اقتصادی نیز بررس��ي شده اس��ت. مهم ترین نتایج دستگاه 
معادالت همزمان حاكي از اثر محدودكننده فساد اقتصادی 
به طور مس��تقیم بر رش��د اقتصادی و به طور غیرمس��تقیم 
از طریق محدود كردن موجودی س��رمایه بر رشد اقتصادی 
اس��ت. همچنین در این دستگاه معادالت رابطه اندازه دولت 
و فس��اد تأیید ش��ده و رابطه به نحوی برآورد شد كه نشان 
مي دهد در كشورهای با دولت های بزرگتر و متمركز، فساد 
اقتصادی نیز بیش��تر است. از طرف دیگر، دستگاه معادالت 

برآورد ش��ده بیانگر آن اس��ت كه 
ه��ر چ��ه كش��ورها درج��ه آزادی 
اقتصادی باالتری داش��ته باش��ند، 
فساد اقتصادی كمتری دارند، زیرا 
از شفافیت در قانون برخوردارند و 
بر اس��اس حاكمیت قانون و حقوق 
مالکیت، فس��اد كمتر اجازه حضور 
در فضای اقتصادی آن كش��ورها را 
پیدا مي كن��د. از مجموع نتایج به 
دست آمده مي توان نتیجه گرفت 
كه فس��اد عمدتا در رابطه با دولت 
هایي مش��کل س��از مي ش��ود كه 
ضمن بزرگ بودن، ش��اخص درجه 
ب��ازی مطلوبي ندارن��د. از آنجا كه 
ای��ن دو عامل به س��اختار اداری و 
زیرس��اختهای قضای��ي و مس��ائل 
و مس��ائل  فرهنگ��ي  اجتماع��ي- 

نهادی جامعه مربوط مي ش��ود، باید بر حل این موانع همت 
گم��ارد. بدین منظور ضمن اصالح س��اختار اداری كش��ور، 
باید به اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران نزدیك ش��د و 
رسیدن به دولت بهینه را به عنوان یك راهبرد ملي پیگیری 
كرد. تح��والت اقتصادی و اجتماعي ده��ه اخیر به ویژه در 

كش��ورهای در حال توسعه نیز نش��انگر آن است كه نه تنها 
وجود دولت كارآمد و توس��عه خواه برای اس��تقرار نهادهای 
دخیل در امر توس��عه الزم اس��ت، بلکه از شروط كافي نیز 
به ش��مار مي رود. از این رو كاهش شکاف های اجتماعي و 
اقتص��ادی و نیز ایجاد امنیت اقتص��ادی برای نیل به اهداف 
توس��عه اقتصادی و ایجاد خدمات عمومي، استقرار نهادهای 
اقتصادی و ایجاد فرصت های مناسب برای استفاده مطلوب 
از منابع و حضور سرمایه گذاران داخلي و خارجي در عرصه 
اقتصاد و همچنین توزیع مطلوب تر از وظایف مهم و ضروری 

دولت به شمار مي آید.
شناسنامه تحقیق 

ردیف: 60
عن��وان: رویکرده��اي كالن مب��ارزه با فس��اد در جمهوري 
اس��المي ایران )مطالعه موردي: برنامه هاي س��وم، چهارم و 

پنجم توسعه(
نگارنده: محمدجواد حق شناس

سال انتشار: 1392
شاخه: تاریخ

روش: توصیفي
محل چاپ: رهیافت انقالب اسالمي

راهکارها
 مه��م تری��ن اقداماتي كه در ح��وزه اقتص��ادی باید انجام 
ش��ود: كاهش حجم دولت از طریق اجرای واقعي و درس��ت 
سیاست های كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون 
هدفمندسازی یارانه ها/ بهبود وضعیت معیشتي و اصالح نظام 
پرداخت كاركنان دولت/ اصالح نحوه 
برگ��زاری مزایده ها و مناقصه ها در 
دس��تگاه های دولتي/ رقابتي كردن 
فعالیت ه��ای اقتصادی، راهکارهای 
اداری- قضای��ي: اصالح نظام اداری 
و س��ازوكارهای نظارت��ي/ اص��الح 
قوانی��ن و مق��ررات/ تصویب قانون 
آزادی و ش��فافیت اطالعات/ تدوین 
كده��ای رفتاری در نظ��ام اداری و 
تضمی��ن اجرای مؤثر آنه��ا/ اصالح 
نظام گزینش/ تشویق و تنبیه دیوان 
س��االران و اصالح قوانین مربوط به 
تش��کیالت نظ��ام اداری، برخ��ي از 
مهم تری��ن راهکاره��ای فرهنگي- 
اجتماع��ي: اص��الح نظام آموزش��ي 
كش��ور در جه��ت تقوی��ت باورها و 
ارزش های دیني و اخالقي/ افزایش 
اعتماد ش��هروندان به نظام اداری و هماهنگ س��ازی میان 

منافع فردی و سازماني كاركنان شاغل در نظام اداری. 
نتیجه گیري

 هدف این مقاله بررس��ي سیاس��ت های مبارزه با فساد در 
كش��ور از خالل برنامه های س��وم، چهارم و پنجم توس��عه 

اس��ت. بر این اس��اس ابتدا ب��ا مطالعه نظری، س��ه رویکرد 
اقتصادی، اداری- قضایي و فرهنگي- اجتماعي شناس��ایي و 
معرفي ش��ده است، آنگاه با بررس��ي شاخص های هر یك از 
این رویکردها در اسناد و گزارش های بین المللي و مضامین 
آنها، ش��اخص ها و مضامین موردن ظر استخراج شده است، 
سپس با روش تحلیل محتوای كمي، تعداد مواد هر برنامه كه 
دارای مضامین موردنظر بود مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
نتایج نش��ان مي دهند در حالي كه در برنامه س��وم رویکرد 
اقتصادی در مبارزه با فس��اد غلبه داش��ته، در برنامه چهارم 
رویکرد فرهنگي- اجتماعي حاكم ب��وده اما در برنامه پنجم 
رویکرد اداری- قضایي پررنگ تر بوده است. بر اساس یافته ها 
مي توان گفت حل مشکل فساد در كشور مستلزم راهکارهای 
مناس��ب در حوزه های مختلف اقتص��ادی، اداری- قضایي و 

فرهنگي- اجتماعي است. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 61
عنوان: بررس��ي نگرش به فساد اداري و ارتباط آن با سرمایه 
اجتماعي )مطالعه موردي دانش��جویان دانشگاه شهید باهنر 

كرمان(
نگارنده: هادي حسن دوست فرخاني و لیلي یزدان پناه

سال انتشار: 1392
شاخه: اقتصاد

روش: توصیفي
محل چاپ: راهبرد توسعه 

راهکارها
 اهمی��ت به مقوالت اجتماعي و فرهنگ��ي در كنار توجه به 

مباح��ث اقتص��ادی و سیاس��ي از 
س��وی گردانندگان جامع��ه/ فراهم 
س��ازی بس��تر الزم جه��ت تقویت 
روحیه مشاركت اجتماعي و تقویت 
ش��بکه رواب��ط اجتماع��ي در بین 
آح��اد افراد جامع��ه/ جامعه پذیری 
درس��ت و هدفمند و نهادینه كردن 
صحی��ح ارزش های همگاني و لزوم 
توجه به آنه��ا از طریق خرده نظام 
های خانواده، رس��انه ها، آموزش و 
پرورش/ افزایش روحیه اعتماد ملي 
از طریق فضای باز سیاسي در حدی 
كه ارزش های اساسي جامعه مصون 
بماند./ پایین بودن س��طح آگاهي و 
از  پاس��خگویان  اطالع��ات دقی��ق 
چیستي ش��اخص های فساد اداری 

لزوم توجه بیش از پیش در آگاه سازی كنشگران از مصادیق 
و نمونه های فس��اد اداری و اطالع رس��اني كامل و به دور از 
سانس��ور در مورد پیامدها و آسیب هایي كه جامعه در قبال 
انج��ام آنها متحمل مي ش��ود را ایجاب مي كند، چنانچه در 
این زمینه نظام آموزش و پرورش و رس��انه های جمعي باید 

در شفاف سازی مسئله برای كنشگران فعال تر عمل كنند./ 
لزوم تفکیك درست و صحیح منافع عمومي و ملي از منافع 
شخصي و فردی و توجه هر چه بیشتر به باروری حس احترام 
به منافع عمومي و جمعي، كه در این زمینه نیز نظام خانواده، 
آموزش و پرورش، و رسانه های جمعي موظف اند در نهادینه 
كردن فرهنگ ترجیح منفعت عمومي بر منافع ش��خصي در 

حوزه های مختلف بیشتر بکوشند. 
نتیجه گیري

 در این تحقیق س��عي شده اس��ت تا اوال نگرش دانشجویان 
نس��بت به پدیده فس��اد اداری مورد بررس��ي ق��رار گیرد و 
در گام بع��دی ارتب��اط آن با س��رمایه اجتماع��ي به عنوان 
مفهومي اس��تراتژیك تبیین ش��ود. تکنیك جمع آوری داده 
ها، پرسش��نامه بوده اس��ت و نمونه آماری شامل 406 نفر از 
دانش��جویان دانشگاه ش��هید باهنر كرمان در سال تحصیلي 
1390- 1391 است، همچنین برای تحلیل داده ها از آنالیز 
واریانس و رگرسیون چندمتغیره متناسب با فرضیات استفاده 
شده است. نتایج به دست آمده حاكي از آن است كه نگرش 
دانش��جویان به فساد اداری به عنوان متغیر وابسته در حالت 
كلي، خنثي و بیطرفانه است )51/97 درصد( و تنها 33 درصد 
از كل پاسخگویان نسبت به این پدیده نگرش منفي دارند كه 
این امر خود مي تواند به عنوان زنگ خطری برای مسئوالن 
اجرایي كشور در نظر گرفته شود. در واقع حتي اگر وضعیت 
پاس��خگویاني كه نگرش��ي خنثي و بي طرفانه را اتخاذ كرده 
اند كنار بگذاریم، همچنان 15/2 درصد از پاسخگویان دارای 
نگرش مثبت به فس��اد اداریاند. پیرامون سرمایه اجتماعي به 
عنوان متغیر مس��تقل نیز اطالعات گویای این امر است كه 
پاس��خگویان هم به لح��اظ كلي و 
هم از لحاظ ش��اخص ه��ای جزئي 
تشکیلدهنده س��رمایه اجتماعي در 
وضعیت متوسط و متوسط به پایین 
به س��ر مي برند ك��ه این امر نیز در 
كن��ار وضعیت نامطل��وب نگرش به 
فساد اداری به عنوان تهدیدی علیه 
نظم اجتماعي مي تواند قلمداد شود. 
هر چقدر سطح سرمایه اجتماعي در 
بس��تر اجتماعي باال باشد، به همان 
میزان نیز پاي بندی كنش��گران به 
ارزش ها و هنجارهای جمعي قویتر 
خواهد ب��ود و احتمال انجام اعمالي 
خ��ارج از معیارهای پذیرفته ش��ده 
همگان��ي به دلیل ب��ه خطر افتادن 
منزل��ت و حیثیت اجتماع��ي افراد 
كاه��ش پیدا خواهد كرد. نتای��ج آزمون فرضیات تحقیق نیز 
حاكي از آن است كه بین متغیر وابسته نگرش به فساد اداری 
و س��رمایه اجتماعي در حالت كلي و س��ه شاخصه تشکیل 
دهنده آن )اعتماد، مش��اركت و ش��بکه اجتماعي( در حالت 

جزئي رابطه معکوس نسبتا قوی برقرار است.
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اجتماع���ي  ه���ای  ش���کاف  كاه���ش 
امنی���ت  ايج���اد  نی���ز  و  اقتص���ادی  و 
اقتصادی برای نیل به اهداف توسعه 
اقتصادی و ايجاد خدمات عمومي، 
استقرار نهادهای اقتصادی و ايجاد 
فرصت های مناس���ب برای استفاده 
مطل���وب از منابع و حضور س���رمايه 
گ���ذاران داخل���ي و خارجي در عرصه 
اقتصاد و همچنین توزيع مطلوب تر 
از وظاي���ف مهم و ض���روری دولت به 

شمار مي آيد.

س���رمايه  س���طح  چق���در  ه���ر 
اجتماع���ي در بس���تر اجتماعي 
باال باش���د، به همان میزان نیز 
پ���اي بندی كنش���گران به ارزش 
ه���ا و هنجاره���ای جمعي قویتر 
خواه���د ب���ود و احتم���ال انجام 
معیاره���ای  از  خ���ارج  اعمال���ي 
ب���ه  همگان���ي  ش���ده  پذيرفت���ه 
دلی���ل به خطر افتادن منزلت و 
حیثیت اجتماعي افراد كاهش 

پیدا خواهد كرد


