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شناسنامه تحقیق
ردیف: 156

عنوان: اثر نااطمیناني اقتصادي ناشي از تورم و فساد بر 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي )FDI( در کشورهاي 
در حال توسعه: مطالعه موردي کشورهاي تازه صنعتي 

)NIC( شده
نگارنده: منیژه بذرپاچ و تقي ترابي

سال انتشار: 1394
شاخه: اقتصاد

روش: کاربردي
محل چاپ: اقتصاد کاربردي 

نتیجه گیري
 وج��ود نااطمیناني و دركنار آن فس��اد اداری در اقتصاد يك 
كش��ور باعث افزايش هزينه ها و در نتیجه كاهش نرخ بازده 
س��رمايه گذاری مي ش��ود. اين مطالعه با ه��دف ارزيابي اثر 
نااطمیناني ناش��ي از تورم و فس��اد بر جذب سرمايه گذاری 
مس��تقیم خارجي در كشورهای در حال توسعه انجام گرفته 
است. داده های نااطمیناني نرخ تورم ابتدا با استفاده از روش 
GARCH به دس��ت آمده و س��پس با اس��تفاده از الگوی 
گش��تاورهای تعمیم يافت��ه )GMM( تأثیر اين نااطمیناني 
و فساد بر س��رمايه گذاری مستقیم خارجي برای سال های 
2002 - 2012 در 12 كش��ور منتخ��ب م��ورد ارزيابي قرار 
گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه متغیر فساد اثر معنادار 
و منفي بر سرمايه گذاری مستقیم خارجي دارد در حالي كه 

نااطمیناني تورم اثر معنادار و مثبتي بر آن دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 157

عنوان: بررسي و ارزیابي خط مشي هاي مبارزه با فساد 
در برنامله هاي چهارگانه توسلعه جمهوري اسلامي 

ایران
نگارنده: مجتبي جباري پور و حسن عابدي جعفري و 

محمد ابویي اردکاني
سال انتشار: 1394

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: سیاست گذاري عمومي 
نتیجه گیري

 در اي��ن تحقی��ق ب��ه ارزيابي و تحلیل محتوای خط مش��ي 
های چهار برنامه توس��عه در ابعاد چهارگانه اقتصادی، اداری، 
اجتماعي و سیاس��ي در زمینه مبارزه با فساد پرداخته شده و 
برای هر بخش نقاط قوت و ضعف و نیز پیش��نهادهايي ارائه 
ش��ده اس��ت كه در ادامه مي آيد. بعد اقتصادی، نقاط قوت: 
1. توجه مناس��ب به سیاست های مربوط به خصوصي سازی 
مناس��ب در برنامه ها و روند صعودی آن، 2. توجه مناس��ب 
به سیاس��ت های مربوط به مديري��ت هزينه های عمومي در 
برنامه ها و روند صعودی كلي آن، 3. توجه مناسب به سیاست 
های مربوط به اصالحات بخ��ش بانکي و روند كلي صعودی 
آن، 4. توجه مناس��ب به سیاس��ت های مربوط به اصالحات 
مالیات��ي و گمركات به ويژه در برنامه های دوم و س��وم و 5. 
توجه مناس��ب به سیاس��ت های مربوط به مقررات زدايي در 
برنامه ها. نقاط ضعف: 1. بي توجهي مناسب به سیاست های 
مربوط به حذف طرح های فسادخیز در برنامه ها. پیشنهادها: 
به خط مش��ي هايي كه بر حذف ش��دن يا نظارت قوی تر بر 
طرح های مس��تعد فساد تأكید دارند توجه بیشتری شود/ در 
محتوای برنامه ها به خط مش��ي های مرب��وط به اصالحات 
بانکي، سیاس��ت های تجاری و اصالح سیاست های بازرگاني 

همانند قوانین صادرات و واردات، آزادس��ازی تجاری، عقاليي 
س��ازی تعرفه ه��ا و جلوگیری از رانت ه��ای اقتصادی توجه 
بیشتری ش��ود/ به خط مشي های مربوط به تثبیت شاخص 
های اقتصاد كالن مانن��د كاهش تورم و توزيع عادالنه ثروت 
و درآمد توجه بیش��تری شود/ با توجه به روند نزولي توجه به 
اصالحات مالیاتي و گمركي در برنامه چهارم نسبت به برنامه 
س��وم ضروری است میزان توجه به اين خط مشي ها افزايش 
يابد. بعد اداری، نقاط قوت: 1. توجه مناسب به سیاست های 
مرتبط با كارآيي اداری در برنامه های توسعه و روند صعودی 
آن، 2. توجه مناسب به سیاست های مرتبط با سیستم نظارت 
كارآمد و روند صعودی كلي آن، 3. توجه مناسب به سیاست 
های مرتبط با تصمیم گیری غیرمتمركز و روند صعودی آن، 
4. توجه مناسب به سیاس��ت های مرتبط با تدارک خدمات 
رقابتي و روند صعودی آن و 5. توجه مناسب به سیاست های 
مرتبط با حقوق و مزايا و روند كلي صعودی آن. نقاط ضعف: 
1. بي توجهي كافي به سیاست های مربوط به اصول اخالقي 
در برنامه ها و روند نزولي آن، 2. بي توجهي كافي به سیاست 
های مربوط به وضع قوانین مناس��ب برای مبارزه با فساد، 3. 

نبود هیچ گونه سیاستي در راستای 
افش��ای درآمد و داراي��ي مديران و 
مسئوالن در برنامه ها و 4. بي توجهي 
به سیاس��ت های مربوط به مجازات 
افراد فاسد در برنامه ها. پیشنهادها: 
تدوين خط مشي های مناسب جهت 
ارتقای اص��ول اخالقي در جامعه، به 
وي��ژه ادارات دولت��ي، افزايش تعهد 
اخالق��ي مدي��ران و كاركنان به اين 
اصول، افزايش وجدان كاری مديران 
و كاركن��ان و ارتقای نظم و انضباط 
اداری/ تدوي��ن خ��ط مش��ي ه��ای 
مناسب جهت وضع و تقويت قوانین 
كافي و منسجم در زمینه هايي مانند 
قوانین حمايت از ش��هود و مخبران 
فس��اد، مبارزه با پولشويي، اختالس 

و رش��وه خواری/ ارائه خط مشي هايي در برنامه های توسعه 
جهت اجرای قانون اعالم و افشای اموال مديران و پاسخگويي 
مديران نسبت به اموال و دارايي های خود/ تدوين خط مشي 
هايي جهت تقويت و افزايش مجازات های مرتکبان فس��اد و 
اصالح قوانین جزايي در اين زمینه. بعد اجتماعي، نقاط قوت: 
1. توجه مناس��ب به سیاست های مربوط به ارتقای خدمات 
عمومي و روند صعودی آن، 2. توجه مناسب به سیاست های 
مربوط ب��ه آموزش عمومي و ارتباطات و فرهنگ س��ازی در 
برنامه های دوم و چهارم، 3. توجه مناس��ب به سیاست های 
مربوط به مش��اركت جامعه مدني و نظارت عمومي در برنامه 
های دوم و چهارم و 4. توجه مناسب به سیاست های مربوط 
به آزادی رسانه ها در برنامه چهارم. نقاط ضعف: 1. بي توجهي 

به سیاست های مربوط به دسترسي آزاد مردم به اطالعات در 
برنامه های توس��عه و نبود هیچگونه سیاس��تي در اينباره در 
برنامه های س��وم و چهارم توسعه، 2. بي توجهي به سیاست 
های مربوط به آزادی رسانه ها در برنامه های اول، دوم و سوم. 
پیشنهادها: تدوين خط مشي هايي در جهت ارتقای دسترسي 
مردم و س��ازمان های غیردولتي ب��ه اطالعات دولتي به ويژه 
اطالعات اقتصادی و مالي دولت/ تدوين خط مش��ي هايي در 
جهت آزادی رس��انه ها برای دريافت و ارائه اطالعات، ارتقای 
آزادی بیان و عدم سانس��ور و انحراف اطالعات/ توجه بیشتر 
به مش��اركت جامعه مدني و ايجاد سازوكارهايي برای نظارت 
آنها بر دولت/ توجه به ارائه خط مشي هايي در جهت ارتقای 
آگاهي های مردم نس��بت به فساد و ارتقای فرهنگ عمومي 
مبارزه با فس��اد در بین مردم. بعد سیاس��ي: به طور كلي به 
بعد سیاس��ي در برنامه های توسعه توجه كافي نشده است و 
اين يکي از ضعف های تمام برنامه های چهارگانه توسعه مي 
باش��د. نقاط قوت: 1. نقطه قوت نسبي شاخص های سیاسي 
در برنامه چهارم اين بوده اس��ت كه در اي��ن برنامه برخي از 
ش��اخص های آن به ويژه ش��اخص های مربوط به سیاست 
های ارتقای پاسخگويي و مشاركت 
فعال با س��ازمان های جهاني مورد 
توجه قرار گرفته است. نقاط ضعف: 
تقريبا همه شاخص های مربوط به 
بعد سیاسي در س��ه برنامه نخست 
مورد ب��ي توجهي ق��رار گرفته اند 
و هی��چ گونه سیاس��تي در اين بعد 
وجود ندارد. در برنامه چهارم نیز سه 
شاخص آن همچنان بدون هیچگونه 

سیاستي بوده است. 
پیش��نهادها: تدوي��ن خط مش��ي 
هايي جه��ت افزاي��ش رقابت های 
سالم سیاس��ي و عدم انحصارگرايي 
در ق��درت و نهاده��ای حاكمیتي، 
تدوين خط مش��ي هايي در جهت 
تمركززداي��ي در ق��درت و ايج��اد 
فضای باز سیاس��ي با توسعه و تقويت احزاب سیاسي، تدوين 
خط مش��ي هايي در جه��ت حمايت مالي دول��ت از احزاب 
سیاس��ي و ارزيابي وضعیت مالي احزاب، تدوين خط مش��ي 
هاي��ي در جهت افزايش پاس��خگويي مديران دولتي در برابر 
تصمیم ها در قبال ش��هروندان، تدوين خط مش��ي هايي در 
جهت افزايش تعهد مس��ئوالن و مردم به مبارزه با فس��اد و 
تقوي��ت اراده سیاس��ي و تدوين خط مش��ي هايي در جهت 
ارتقای همکاری های بین المللي با س��اير كشورها در جهت 
مبارزه با فساد. يکي از ضعف های اساسي برنامه های توسعه 
عدم توازن در خط مشي های برنامه ها مي باشد. چنانکه در 
طي هر چهار برنامه خط مش��ي های اقتصادی بخش عمده 
ای از برنامه ها را به خود اختصاص داده اند و تنها ش��اخص 

های بعد اداری متناسب با شاخص های اقتصادی بوده است. 
همچنین تفاوت بین شاخص های ابعاد اجتماعي و سیاسي 
با دو بعد ديگر بسیار زياد است و بعد سیاسي در برنامه های 
توسعه مورد بي توجهي كامل قرار گرفته است. مصداق ديگر 
عدم توازن در خط مش��ي ها، عدم توازن در ش��اخص های 
مربوط به ابعاد مي باش��د. به طور مثال به شاخص مربوط به 
خصوصي سازی توجه قابل مالحظه ای شده در حالي كه به 
شاخص های مربوط به خط مشي های اصالح سیاست های 
بانک��ي، تجاری يا توزيع عادالنه ثروت و يا خط مش��ي های 
مربوط به نظارت و بازرسي كه سیاست های مکمل خصوصي 
س��ازی مي باشند، توجه كافي نشده اس��ت. با توجه به اين 
نقطه ضعف ممکن اس��ت خصوصي س��ازی به جای كاهش 

فساد، زمینه ساز گسترش بیشتر فساد نیز شود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 158

عنوان: مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعي، جمعیتي و 
ادراک از فساد جوانان تهراني

نگارنده: منصور حقیقتیان و علي سیف زاده
سال انتشار: 1394

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: جامعه شناختي مطالعات جوانان 
نتیجه گیري

 فس��اد دو رويه دارد، يك رويه آن، ادراكي اس��ت كه نسبت 
به فس��اد در جامع��ه وجود دارد، يعن��ي باورهايي كه جامعه 
نسبت به وجود فساد و گستره آن دارد. رويه ديگر، سنجش و 
ارزيابي فساد و تعیین شاخص هايي برای آن مي باشد. هدف 
كلي اين پژوهش بررس��ي رابطه مش��خصه ه��ای اقتصادی، 
اجتماعي، جمعیتي و ادراک از فساد شهروندان تهراني است. 
در اي��ن پژوهش جمع آوری اطالعات از طريق پرسش��نامه 
انجام گرفته و حجم نمونه 2690 نفر بوده اس��ت. يافته های 

تحقیق نشان مي دهند كه: 
1. بین جنس��یت پاس��خگويان و ادراک آنها از فس��اد رابطه 
معن��اداری وج��ود دارد، ب��ه اين معن��ا كه ادراک از فس��اد 
پاس��خگويان زنان بیش از مردان اس��ت و زنان میزان آلوده 
ش��دن س��ازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد 

بیش از مردان ارزيابي كرده اند. 
 2. رابطه ای مستقیم بین ادراک از فساد و سطح تحصیالت 
پاس��خگويان وج��ود دارد، به اين معنا كه با افزايش س��طح 

تحصیالت افراد ادراک از فساد آنها نیز بیشتر مي شود. 
 3. بی��ن وض��ع تأه��ل پاس��خگويان و ادراک آنها از فس��اد 
رابط��ه معناداری وجود دارد، به اين معنا كه ادراک از فس��اد 

پاسخگويان مجرد بیش از پاسخگويان متأهل مي باشد. 
4. بین س��ن و پاي��گاه اقتصادی و اجتماعي پاس��خگويان و 

ادراک آنها از فساد رابطه معناداری وجود ندارد. 
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»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات 
انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را 

معرفی )146( می کند

پيشگيری و مقابله 
نظام مند و پايدار با 
مفاسد اقتصادی 

آن  دركن���ار  و  نااطمینان���ي  وج���ود 
فس���اد اداری در اقتصاد يك كشور 
در  و  ه���ا  هزين���ه  افزاي���ش  باع���ث 
نتیج���ه كاه���ش نرخ بازده س���رمايه 
گ���ذاری م���ي ش���ود. اي���ن مطالع���ه 
ب���ا ه���دف ارزياب���ي اث���ر نااطمیناني 
ناش���ي از ت���ورم و فس���اد ب���ر ج���ذب 
س���رمايه گذاری مس���تقیم خارجي 
در كشورهای در حال توسعه انجام 

گرفته است

  اشلاره: اقتصلاد هر جامعله، محل ظهلور و بروز همه 
متغیرهای فعال و متاثلر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش 
ها، فرهنگ، سیاسلت و قوانین اداره شلوون مختلف آن 
اسلت. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان 
و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که 
از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف 
جامعه و زندگی مردم می رسلد. فساد اداری و اقتصادی 
بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشلد 
تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم 
ترین علت فسلاد اداری و اقتصادی، تسللط اندیشله و 
عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سلنتی و ناکارآمد بر 
اداره امور گوناگون جامعه اسلت که زمینه سوء استفاده 
زیلاده خواهان را فراهم می کند. در شناسلنامه تحقیق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سلال انتشلار، شاخه 
علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است 
و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری 
هرتحقیلق بصورت خاصه آمده اسلت. »چالش قانون« 
پیشلاپیش از ارائه نظرات سلازنده عموم اندیشمندان و 
نخبگان سپاسلگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش 
هلای انجام شلده در حوزه فسلاد اداری و اقتصادی می 
پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

-


