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شناسنامه تحقیق
ردیف: 72 

عنوان: قدرت نرم جمهوري اس�امي ایران در مقابله با فس�ادآوري 
قدرت سیاسي

نگارنده: علي بهادري جهرمي
سال انتشار: 1391

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مطالعات قدرت نرم 
نتیجه گیري

 اين مقاله از میان مؤلفه های قدرت نرم در جمهوری اسللامي ايران، ابعاد 
ارزشي يا فرهنگي اساسي و تمايزات آن با وضعیت موجود در ساير كشورها 
را روشن مي كند كه شايد بتوان آن را مهم ترين منبع قدرت نرم ايران در 
مقابله با ترويج فسللاد در حکمراني و بهره مندی از قدرت سیاسي دانست. 
ارزش مذكور ناشللي از نوع نگاه جمهوری اسللامي ايللران به مفهوم قدرت 
سیاسللي و حکومتي است كه ريشه در انديشه اسللامي داشته و مي تواند 
بلله عنوان منبعي مهم در جهت ممانعت از فسللاد و انحللراف در حکمراني 
تلقي شللود. اين قدرت نرم درحقیقت به پاسللخگويي به يکي از مهم ترين 
دغدغه های انديشمندان سیاسي و حقوقي در جهت ممانعت از فسادآوری 
در قدرت منجر شللده و مي تواند راهکاری مؤثر در اين راسللتا تلقي شللود 
كه توانايي نفوذ و گسللترش در سللاير جوامع بشری به ويژه جوامع اسامي 
را در خللود نهان دارد. در اين مقاله تاش شللده اسللت با نمودار سللاختن 
مفهوم و ماهیت قدرت سیاسللي در انديشلله رايج سیاسللي، مشخص گردد 
ماهیت آنچه بلله مقامات حکومتي و حکمرانان اعطا مي گردد حاوی نوعي 
احسللاس استعا و برتری و در نتیجه مولد نوعي احساس اقتدارطلبي است 
كه به تمايل صاحبان آن به سللوی فساد و انحراف در بهره گیری از قدرت 
سیاسللي منجر خواهد شللد. در حالي كه در انديشلله سیاسي اسام، ضمن 
نمودار سللاختن ماهیت قدرت سیاسللي و تبیین عللدم انحراف آوری ذاتي 
آن، مشللخص شده است فسللادآوری قدرت بر خاف تصورات غالب نظريه 
پردازان سیاسللي نه ناشي از ذات اين مفهوم، بلکه ناشي از روحیه انساني و 

نوع نگاه وی به اين مفهوم اسللت.
 همچنیللن با توجه به غیرذاتي بودن اين مفهوم در 
انديشلله سیاسي اسللام و امانتي يا تبعي بودن آن 
در اختیار حاكم اسللامي، انديشه سیاسي اسامي 
توانسللته درحقیقللت با قلللب ماهیت ايللن مفهوم 
اساسللي در حوزه انديشه سیاسي و حقوق عمومي، 
قدرتي اساسللي در ممانعت از فسادآوری آن ايجاد 
كنللد. عاوه بر اين با بررسللي مفهوم واليت كه در 
ادبیات ديني مهللم ترين جايگزيللن مفهوم قدرت 
سیاسي تلقي مي شود، مشخص شده كه حتي نوع 
واژگان مورد اسللتفاده در ادبیات سیاسللي و معاني 
آنها نمايش دهنده مفهوم حقیقي اين قدرت بوده و 
بللا وجود ويژگي هايي همچون نمايش نزديکي ولي 
و مللردم و عدم وجود فاصله میان آنها، امانتي بودن 
و غیرذاتي بودن، هدفمحور بودن و بسللیاری ابعاد 
ديگللر مفهوم واليللت، مکمل و تقويللت كننده اين 
قدرت نرم در ممانعت از فسللادآوری قدرت سیاسي 
به شللمار مللي رود. اين قدرت نللرم در حقیقت به 

كمرنگ شللدن مهم ترين دغدغه ذهني و كلیديترين مشکل طراحان نظام 
های سیاسللي مدرن منجر خواهد شللد كه در پاسخ به اصل بديهي و پیش 
فرض گرفته شللده الزامي بودن فسادآوری قدرت در دست حاكمان، اقدام 
به ارائه نظرات سیاسي و حقوقي خود و طراحي نظام هايي همچون ساختار 

تفکیك قوا به عنوان مهم ترين نظريه صورت بندی حاكمیت شللده اند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 73

عنوان: نقش رسانه هاي جمعي در کنترل فساد اداري
نگارنده: حسن گیوریان

سال انتشار: 1391
شاخه: میان رشته اي

روش: توصیفي
محل چاپ: مطالعات رسانه اي 

نتیجه گیري
 اين مقاله به منظور بررسي نقش و تأثیر رسانه های جمعي در كنترل فساد 
اداری در سازمان های دولتي انجام شده است. روش جمع آوری اطاعات از 
طريق پرسشللنامه بوده و دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت دولتي نمونه 
تحقیق را تشللکیل داده انللد. نتايج تحقیق حاكي از آن اسللت كه ايفاگری 
مناسللب رسانه های جمعي مي تواند به عنوان يکي از اهرم های كلیدی در 
كنترل فسللاد اداری سازمان های دولتي عمل كند. مي توان ابراز داشت كه 

شفاف بودن رسانه ها و مرئي نمودن حال و احوال كسب و كار، رفتار مديران 
و عملکرد سللازمان ها توسط رسللانه های جمعي مي تواند به عنوان يکي از 
مؤلفه های مهم در كنترل فساد اداری عمل كند. با توجه به نتايج به دست 
آمده مي توان از سرعت در انتقال اخبار مربوط به عملکرد نامناسب مديران 
و سللازمان های دولتي مورد تصدی آنهللا به عنوان يکي ديگر از مؤلفه های 
تأثیرگذار در كنترل فسللاد اداری سللازمان های دولتي نام برد. نتايج حاكي 
از آن اسللت كه استقال رسللانه ای به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در كنترل 

فساد اداری سازمان های دولتي عمل مي كند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 74

عنوان: بررسي تطبیقي ظرفیت هاي قانون جمهوري اسامي ایران با 
برخي جرائم مندرج در کنوانسیون مریدا )کنوانسیون سازمان ملل 

براي مبارزه با فساد(
نگارنده: آیت باقري و ارسان رضایي و مهسا شیمن

سال انتشار: 1391
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: مطالعات بین المللي پلیس

نتیجه گیري
 با الحاق دولت جمهوری اسللامي ايران به كنوانسللیون مريدا، تکالیفي در 
زمینلله قانونگذاری، اجرايي و همکاری های بیللن المللي برای دولت معین 
شللده اسللت كه اين مقاله به بررسللي آنها مي پردازد. در كنوانسیون مريدا 
برای مبارزه مؤثر با پديده فساد اقتصادی، همه اشکال آن جرم انگاری شده 
اسللت. قانونگذار ايران، در اجرای تکلیف خود ناشي از الحاق به كنوانسیون، 
ضروری اسللت جرائم مندرج در كنوانسللیون را مورد بررسي قرار دهد و به 
جرم انگاری اين اعمال دسللت زند، به ويللژه كه مجرمان اقتصادی به دنبال 
كسب سود و منفعت مالي مي باشند و اغلب با تفکر و حسابگری به ارتکاب 
جرم دسللت مي زنند، الزم اسللت مقنن برای اين جرائم، مجازات های مالي 
مناسللب تعیین كند. مطابق با اين اصل كه پیشللگیری بهتر از درمان است، 
مقتضي اسللت مقنن ايران اقدامات پیشگیرانه وضعي و اجتماعي مندرج در 
كنوانسیون را مورد بررسي قرار دهد و در مورد آنها به تصويب قانون بپردازد 
و اين اقدامات را در كشللور نهادينه كند. تکالیف مقنن ايران در زمینه جرم 
انگاری و تعیین پاسخهای كنشي و واكنشي مندرج در كنوانسیون در زمینه 
جرائم اقتصادی و مالي را مي توان با اصول قانون اساسي كه الهام گرفته از 
مباني فقهي است تطبیق داد و اجرای اين تکالیف مغايرتي با قانون اساسي 
نخواهد داشللت بلکه اجرای اين تعهدات كاما در راسللتای قانون اساسي و 

موازين شرعي است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 75

عنوان: تحلیل تطبیقي توسعه اقتصادي و کنترل فساد )مطالعه بین 
کشوري با رویکرد کمي از سال 1998-2012(

نگارن�ده: فریدون وحیدا و منص�ور حقیقتی�ان و ابراهیم انصاري و 
جلیل عزیزي

سال انتشار: 1392
شاخه: علوم اجتماعي

روش: کاربردي
محل چاپ: توسعه اجتماعي 

نتیجه گیري
 سللؤال اصلي اين مقاله به اين صورت اسللت كه چرا كشللورهای مختلف از 
سللطوح متفاوت كنترل فسللاد برخوردارند؟ اين مقاله در مقام پاسخ به اين 
سؤال از رهیافت كان استفاده مي كند و اين رهیافت را در قالب سه رويکرد 
اقتصادی، سیاسي و انتخاب سازماني مورد بررسي قرار مي دهد و بر مبنای 
آن مدلي نظری طراحي مي كند. همچنین در بعد تجربي نیز با مقابله مدل 
نظری پژوهش با داده های 192 كشللور در يك دوره نسللبتا بلند 15سللاله 
)2012-1998( میزان انطباق و تناظر پیش بیني های نظری مزبور با داده 
ها و شللواهد بین كشللوری مورد ارزيابي و داوری تجربي قرار گرفته اسللت. 
نتايج به دسللت آمده در خصوص رابطه توسللعه و كنترل فساد، مؤيد نقش 
توسللعه اقتصادی در كنترل فساد اسللت. در بحث رويکرد سیاسي به فساد 
كه از خانواده تئوری های تبیین كان فسللاد مي باشد، دو متغیر حکمراني 
خوب و دمکراسللي، از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر فساد است. يافته های 
به دسللت آمده از تحلیل داده ها حاكي از وجود رابطه بین اين دو متغیر و 
كنترل فساد است به طوری كه بهبود آنها، افزايش 
در كنترل فساد را در پي خواهد داشت. به طور كلي 
يافته های تحقیق ناظر بر اين است كه میزان توسعه 
يافتگي اقتصادی هم به صورت خطي و مسللتقیم و 
هللم به صورت مکانیسللمي از طريق تأثیرگذاری بر 
حکمرانللي خوب و دمکراسللي در كنترل فسللاد به 

صورت معناداری تأثیرگذار است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 76

عنوان: شبیه سازي تأثیر فساد بر رشد اقتصاد 
ایران

نگارنده: مرتضي سامتي و مصطفي عمادزاده و 
شهرام رئیسي دهکردي

سال انتشار: 1391
شاخه: اقتصاد

روش: کاربردي
محل چاپ: اقتصاد مقداري 

نتیجه گیري
 رانت جويي و وجود فسللاد در سللاختار بخش عمومي باعث مي شللود تا 
فرآيند انتقال و تبديل سللرمايه عمومي بلله كاالها و خدمات عمومي مولد 
كه در تابع تولید كل به عنوان نهاده تولید وارد مي شللود، با انحراف روبرو 
شللود. اين در حالي اسللت كه در دولللت خیرخواه و با فللرض عدم وجود 
رانت جويي، تولید نهايي سللرمايه در بخش عمومي با تولید نهايي سرمايه 
خصوصللي برابر اسللت و بنابراين رانتي برای دولت متصور نیسللت. در اين 
مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است كه در آن تشکیل 
سللرمايه عمومي به عنوان موتور رشللد معرفي و كاالها و خدمات عمومي 
تولید شللده توسللط دولت در تابع سللتاده كل اقتصاد به عنوان نهاده وارد 
شللده اسللت. بنابراين، توجیه حضور دولت در مدل، ارائلله كاالی عمومي 
اسللت. دولت خیرخواه به دنبال فراهم كردن يللك میزان كارآيي نهاده ها 
به صورت رقابتي در تابع تولید اسللت، به گونه ای كه تولید نهايي سرمايه 
عمومي و خصوصي برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با 
رانت های غیرقانوني و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصي از كانال ارائه 
كاالی عمومي تعريف مي شود. درآمد اين دولت ما به التفاوت ارزش نهاده 
های عمومي ارائه شللده به تابع تولید و سللرمايه عمومللي مورد نیاز برای 
آن اسللت. نتايج مدل نظری نشان داده اسللت كه میزان ستاده، موجودی 
سرمايه خصوصي، مصرف و نرخ رشد در وضعیت يکنواخت در دولت رانت 
جو كمتر از دولت خیرخواه اسللت. با كالیبللره كردن پارامترهای مرتبط با 
مدل بر اسللاس اطاعات و داده های اقتصاد ايران در مدل رشللد، مسللیر 

نرخ رشللد اقتصاد با در نظللر گرفتن مقادير مختلف مربللوط برای كارآيي 
دولت در تبديل سللرمايه بلله كاالها و خدمات عمومللي مولد برای هر دو 
نوع دولت به دسللت آمده است. بر اسللاس اطاعات مقداری، اگر هیچ نوع 
ناكارآمدی در تبديل سللرمايه به كاالی عمومي وجود نداشللته باشد، نرخ 
رشللد در اقتصاد با دولت خیرخواه برابللر با 0/74 و با دولت رانت جو برابر 
با 0/48 خواهد بود. در مقابل، اگر در تبديل سللرمايه به كاالی عمومي به 
طور مثال 90 درصد از منابع از بین بروند نرخ رشللد برای دولت خیرخواه 
در حللدود 0/35 و برای دولت رانت جو 0/23 اسللت. نتايج به خوبي مؤيد 
اين اسللت كه اگر دولت رانت جو و به دنبال حداكثر كردن منافع ناشي از 
فروش كاالها و خدمات عمومي باشللد، در مقايسلله با يك دولت خیرخواه 
كه در آن تولید نهايي سرمايه عمومي در اختیار دولت برابر با تولید نهايي 
سللرمايه خصوصي بشود، نرخ رشللد پايین تری را ايجاد مي كند. در عین 
حال ناكارآمدی موجود در ساختار دولت فارغ از نوع نظام حاكم، به عنوان 
فسللاد اداری يا فساد خرد باعث مي شود تا فاصله نرخ رشد اقتصاد در اين 

دو نظام به شللدت افزايش يابد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 77

عنوان: فساد مالي بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردي کشورهاي 
منتخب در حال توسعه

نگارنده: سعید کریمي پتانار و محمد بابازاده و نعیمه حمیدي
سال انتشار: 1391

شاخه: اقتصاد
روش: کاربردي

محل چاپ: پژوهشنامه اقتصادي 
راهکارها

 از طريق ساده سازی قوانین و مقررات و شفاف سازی فعالیت های دولتي، 
زمینه های ايجاد فسللاد مالي محدود شللود. در بودجه های سالیانه حداقل 
متناسب با نرخ تورم، افزايش در مخارجي كه به رشد اقتصادی دامن مي زند 

)مانند مخارج بهداشتي و مخارج آموزشي( در نظر گرفته شود. 
نتیجه گیري

 اين مقاله با اسللتفاده از دو شللاخص درک فسللاد )CPI( و كنترل فسللاد 
)CCI( به بررسللي اثر فسللاد مالي بر تركیب مخارج دولت برای 31 كشور 
منتخللب در حال توسللعه طللي دوره 2007- 2000، با رويکللرد داده های 
تابلويي پرداخته اسللت. نتايج حاصل از برآورد مللدل های مطالعه حاكي از 
آن اسللت كه با افزايش سللطح فسللاد مالي، تركیب مخارج دولت دگرگون 
مي شللود. دگرگوني در تركیب مخارج دولت به شللرح زير خاصه مي شود: 
با كاهش شللاخص های درک فسللاد )CPI( و كنترل فساد )CCI( كه به 
معنای گسللترش سطح فساد است، از سهم نسللبي مخارج سرمايه انساني، 
مخارج آموزشي و مخارج بهداشللتي دولت در تولید ناخالص داخلي كاسته 
مي شللود، با گسللترش سطح فساد مالي، سهم نسللبي مخارج سرمايه ای و 
همچنین سللهم نسللبي مخارج نظامي در تولید ناخالص داخلي افزايش مي 
يابد، در پي افزايش شللاخص های فسللاد مالي كه به معنای كاهش فسللاد 
مالي اسللت، بر سللهم نسللبي مخارج جاری دولت در تولید ناخالص داخلي 

افزوده مي شود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 78

عنوان: بررس�ي رابطه علي بین فقر و فس�اد در کش�ورهاي در حال 
توسعه

نگارنده: نادر مهرگان و الهه محسني
سال انتشار: 1391

شاخه: علوم اجتماعي
روش: کاربردي

محل چاپ: رفاه اجتماعي 
نتیجه گیري

 اين مقاله با هدف بررسللي رابطه علي بین فقر و فسللاد انجام گرفته اسللت. 
برای اين منظور، داده های 120 كشور در حال توسعه در سال های 2006-

1998 و روش تخمین GMM در خصوص داده های تابلويي مورد استفاده 
قرار گرفت. از طريق تمركز بر قابلیت فقر با به كارگیری شاخص فقر انساني 
HPI، يافته های تجربي نشللان مي دهد كه فقر و فساد با جهت گیری علي 
دوطرفه، حركتي هم جهت دارند. بنابراين الزم اسللت استراتژی های كاهش 
فقللر و مبارزه با فسللاد مکمل يکديگر بوده و تللاش در جهت كاهش فقر به 
وسیله اقدامات جدی برای كاهش فساد دنبال شود. مبارزه علیه فساد تحت 
عنوان تقويت حکومت خوب يك نقش كلیدی در كاهش فقر بازی مي كند. 
مبارزه علیه فسللاد و فقر شللامل بهبود التزام شهروندان و قدرت پاسخگويي 
دولت است. از آنجا كه ممانعت های سیاسي، اقتصادی و اجتماعي در باالترين 
میزان خود برای افراد فقیر وجود دارد، بنابراين آنها اغلب مجبور به توسل به 
شیوه های فاسد بوده و اين امر چالشي بزرگ برای توسعه جامعه خواهد بود. 
جهت اعمال سیاست های ضدفساد فقرگرا، توجه به سرمايه های اجتماعي، 
سیاسللي و فرهنگي در تجزيه و تحلیل فقر، الزم و ضروری اسللت. به عاوه 
سیاسللت ها بايد هر چه بیشتر اين دقت را در رابطه با عواملي كه فرصت ها 
را برای دسترسي اقشار فقیر به فرآيندهای تصمیم گیری سیاسي و اقتصادی 
محدود مي كند، داشللته باشللند. حداقل سلله گروه از مداخات ضدفسللاد 
فقرگرا در كشورهای در حال توسعه پیشنهاد مي شود كه عبارتند از: ترويج 
جامعیللت، ترويج قانوني بودن و ترويج پاسللخگويي. ترويج جامعیت: محروم 
سللازی های اجتماعي كه مشاركت شللهروندان را در فرآيندهای اقتصادی، 
اجتماعي و سیاسي محدود مي كند، متناقض با مفهوم دولت خوب بوده و از 

نظر تئوريکي نیز جايگاهي در كشورهای دمکراتیك ندارد. 
ترويللج جامعیت مي تواند جبران خسللارتي برای توانمندسللازی گروه هايي 
باشللد كه در طول تاريخ در حاشللیه )گروه هايي كه در مرحله دوم اولويت و 
اهمیللت( قرار گرفته اند. از اين رو جامعیت تللا حد زيادی مرتبط با موضوع 
توانمندسللازی و عللدم تمركز اسللت. ترويج قانونللي بودن: قانونللي بودن و 
مشللروعیت در ارتباط نزديکي با مفاهیمي همچللون عدالت، تبهکاری، رفع 

تعارض، خشونت اجتماعي، صلح و امنیت و حقوق بشر قرار دارد.
 فسللاد دشمن عدالت، ثروت و اعتماد اسللت. ترويج پاسخگويي: پاسخگويي 
بدينمعنا كه دولت در مقابل اعمال خود پاسخگو بوده و بتواند آنها را ضمانت 
اجرايي كند. ارتباط مسللتقیم بین گروه هايي كلله از نظر اولويت در مرحله 
دوم قللرار گرفته اند و مسللئوالن دولتي كه از قدرت پاسللخگويي بیشللتری 
برخوردارند، به عنوان اولین قدم در توسللعه سیاسللت های ضدفساد فقرگرا 
تلقي مي شللود.  مبارزه و نبرد علیه فقر و فسللاد از سللويي به اين معناست 
كه موانع و گرفتاری هايي كه بر سللر راه اشللتغال شللهروندان و پاسخگويي 
حکومت وجود دارد، از میان برداشللته شود.  در حالي كه اكثر كشورهای در 
حال توسللعه ادعای برابری مشاركت و تساوی حقوق شهروندان را دارند، اما 

به ندرت در عمل افراد فقیر را به كار مي گیرند.
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»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده 
پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )61( میکند

فسادآوری قانونگذاری سنتی 
به سبک ایرانی!؟

 اش���اره: اقتص���اد ه���ر جامع���ه، مح���ل ظه���ور و ب���روز هم���ه 
متغیره���ای فع���ال و متاثر از جه���ان بینی، آرمان ه���ا، ارزش ها، 
فرهنگ، سیاس���ت و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور 
اقتص���ادی در واق���ع خروجی و دس���تاورد پنهان و آش���کار اس���ناد 
فرادس���ت و ای���ده آل ه���ای هر ملت اس���ت که از طریق سلس���له 
مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می 
رس���د. فس���اد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای 
معیوب اقتصادی باش���د تحت تاثیر ش���رایط سیاس���ی و فرهنگی 
جامعه اس���ت. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط 
اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر 
اداره امور گوناگون جامعه اس���ت که زمینه س���وء اس���تفاده زیاده 
خواه���ان را فراه���م می کند. در شناس���نامه تحقی���ق موضوعاتی 
چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه 
و محل چاپ تحقیق قید ش���ده اس���ت و س���پس عل���ل و عوامل، 
پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده 
است. »چالش قانون« پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم 
اندیش���مندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی 
پژوهش های انجام ش���ده در حوزه فس���اد اداری و اقتصادی می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

 

مب���ارزه و نبرد علیه فقر و فس���اد از 
س���ويي به اين معناس���ت كه موانع 
و گرفت���اری هاي���ي ك���ه ب���ر س���ر راه 
اش���تغال ش���هروندان و پاسخگويي 
می���ان  از  دارد،  وج���ود  حکوم���ت 
برداش���ته ش���ود. در حال���ي كه اكثر 
كش���ورهای در حال توس���عه ادعای 
برابری مش���اركت و تس���اوی حقوق 
ش���هروندان را دارن���د، اما به ندرت 
در عم���ل اف���راد فقیر را ب���ه كار مي 

گیرند


