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فساد اقتصادي- سياسي و مشکالت امنيتي 
كشورهاي درحال توسعه 

اشــاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاســت و قوانین اداره 
شوون مختلف آن اســت. 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 رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاســی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از 
طریق قانونگذاری ســنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه 
تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، ســال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، 
پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اســت. »چالش قانون« پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و 

نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 252

عنوان: مدیریت شهري و فساد اداري
نگارنده: محمدصادق فربد

سال انتشار: 1385
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: علوم سياسي

علل و عوامل: 
عوامل عمده زمينه ساز اختالل در كاركرد مدیریت شهری 
و پيدایش انواع مفاســد اداری: تراكم و تمركز اختيارات/ 
فقــدان رفتارهای نظارتي و بازرســي و منفعل بودن آنها 
تحت تأثير تمركز قدرت فردی یا گروهي/ شکل حقوقي 
ســازمان ها از جهت دولتي و غيردولتي بودن/ قوانين و 
مقررات حاكم بر سازمان ها و عدم آگاهي كاركنان و ارباب 
رجوع نسبت به آنها/ عدم تفویض اختيار به كاركنان و در 
نتيجه تضعيف یا حذف ميزان حساســيت های كاركنان 
نســبت به هدف ها و روش های مصوب/ كمبود یا تراكم 
نيروی انســاني/ روشــن و صریح نبــودن و كيفي بودن 
مقررات و ضوابط/ ضعف ارتباطات ســازماني/ حالت های 
مختلف نظام بوروكراتيك/ توزیع غيرعادالنه فرصت های 
شــغلي/ فقدان امنيت شغلي/ ضعف سيستم ارزشيابي و 
نظارت و بازرســي/ ضعف اخالق حرفه ای/ كمي حقوق و 
مزایا/ فقدان ارتقای سطح علمي و فني/ مقایسه موقعيت 
شغلي كاركنان سازمان با كاركنان هم مرتبه خود در آن 
سازمان یا سازمان های دیگر/ دخالت و حضور گروه های 

ذی نفوذ اعم از سياسي، اقتصادی، ایدئولوژیکي و...
نتيجه گيری: 

 اگر سازمان اداره یك شهر یا یك كشور كه شامل قانون، 
ســازمان و مجریان اســت با روح تحــوالت اقتصادی و 
اجتماعي جدید و وظایف نویني كه در برابرش قرار گرفته 
هماهنگي نداشته باشــد، بروز انواع فساد اجتناب ناپذیر 
اســت كه برای پيشگيری و كنترل آن باید ابتدا اقدام به 
یك پژوهش ژرفایي كّمي وكيفي كرد تا ریشه ها و عوامل 
آسيب شناختي با توجه به سلسله مراتب تأثيرگذاری آنها 
در بروز اختالل و فساد شناسایي شود و سپس با برنامه ای 
مدون و با استفاده از انواع تکنيك ها و تکنولوژی متناسب 

به یك اقدام اجتماعي جامع و سيستمي دست زد.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 253
عنوان: پيامدهاي امنيتي فســاد اقتصادي- سياســي در 

كشورهاي درحال توسعه
نگارنده: سعيده لطفيان

سال انتشار: 1385
شاخه: حقوق

روش: توصيفي
محل چاپ: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 

تهران
پيامدها:

از جمله هزینه های فســاد اقتصادی و سياسي: افزایش 
شکاف بين طبقات اجتماعي/ افزایش بي اعتمادی مردم 

نسبت به دولت و به یکدیگر.
نتيجه گيری: 

 در تمام جوامع چه دمکراتيك، چه اقتدارگرا نوعي فساد 
مشاهده شده است، اما پدیداری فساد سيستماتيك نشان 
دهنده این واقعيت است كه منابع تخصيصي برای مصارف 
عمومي به طور مؤثر مدیریت نشده و به مصارف شخصي 
یا گروهي مفســدین و خالف كاران جامعه مي رسد. چرا 
باید برنامه مبارزه با فســاد جدی و گسترده باشد؟ دليل 
عمده این است كه بيشترین تأثير فساد بر افراد ضعيف و 
فقير جامعه، بــه عبارتي بر آن گروه از مردم كه كمترین 
توانایي تحمل هزینه های ناشي از فساد اقتصادی و مالي 
را دارا هســتند، وارد مي آید. برداشــت غيرقانوني وجوه 
دولتي از ســوی مفســدان اقتصادی و سياسي باعث مي 
شود كه منابع ملي به بخش های عمومي مانند بهداشت، 
آموزش و پرورش، حمــل و نقل عمومي، خدمات پليس 
و نيــروی انتظامي اختصاص پيدا نکنــد. ناكافي بودن و 
ناكارآمدی خدمات عمومي ارائه شــده از سوی دولت ها 
و نيز اتــالف وقت مردم را ميتوان از هزینه های فســاد 
خرد برای شهروندان به شمار آورد. پيامدهای منفي فساد 
بسيار عميق تر و تهدیدكننده تر از رشوه خواری در ادارات 
دولتي است، زیرا فساد به كاهش سرمایه گذاری و حتي 
فرار سرمایه از كشور منجر مي شود. این امر به نوبه خود، 
به مشکالت تخریب كننده پتانسيل توسعه ملي و جهاني 
مانند رعایت نکردن حقوق بشر، نابرابری های اقتصادی- 
اجتماعي، فعاليت های غيرمردمي ناشي از تقلب، دزدی 
و سوء استفاده مالي منتهي خواهد شد. اكثر شركت های 
خارجي از جوامعي كه پرداخت رشــوه و حق الحساب به 
كارمنــدان دولتي عالوه بر تعرفه ها و ماليات های دولتي 
متداول است، گریزان هســتند. از این واقعيت نيز نباید 
چشــم پوشيد كه برخي از شركت های خارجي، خود در 
رواج رشــوه خواری برای عقد قــرارداد و انجام معامالت 
تجاری دخالت داشته اند. در بسياری از كشورهای جهان 
سوم، مردم با سوء ظن شدید نسبت به فساد در سيستم 
اداری و قضایــي مي نگرند و بــه نخبگان خود در بخش 

های خصوصي و دولتي بي اعتمادند. این بدگماني ها به 
مشروعيت دولت آســيب وارد آورده و حاكميت قانون را 
متزلزل ســاخته و در نهایت به تهدیدهای جدی امنيتي 

تبدیل مي شوند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 254

عنوان: راهکارهاي پيشــگيري از فســاد با تکيه بر ابعاد 
فرهنگ سازماني

نگارنده: علي تقوي
سال انتشار: 1385
شاخه: حسابداري

روش: توصيفي
محل چاپ: دانش حسابرسي

علل و عوامل: 
عوامل تأثيرگذار بر فســاد اداری: فقدان فرهنگ سازماني 
قوی/ عدم دلبســتگي كاركنان و مدیران به ســازمان و 
اهداف آن/ نبود شفافيت و پاسخگویي/ مسائل و مشکالت 
اقتصادی كاركنان و نيز بيم از افزایش تورم و عدم اطمينان 
به آینده شغلي/ عدم ثبات مدیریتي و ابهام در سياست ها/ 
توزیع نامتناســب درآمدها بين گروهي در سازمان و بين 
كاركنان بخش های دولتي و غيردولتي/ اعطای اختيارات 
بيش از حد و قدرت زیاد و ســوء اســتفاده از آن/ نقصان 
و پيچيدگــي قوانين و مقررات و عــدم تطابق با واقعيت 
های ملموس/ عدم توجه به شایســته ساالری و واگذاری 
فعاليت های حساس به افراد غيرمتعهد و بي تجربه/ نبود 
انگيزه ناشــي از عدم وجود نظام تشویق و تنبيه مناسب/ 
ضعف ســاختارهای نظارتي و فقدان هماهنگي های الزم 
در بُعد نظارت/ انحصار فعاليت های اداری برای گروه های 
خاص/ ویژگي های فرهنگي جوامع/ نحوه تقسيم قدرت/ 
ميزان آزادی های سياسي به ویژه نقد قدرت/ ميزان ثبات 

سياسي/ كاهش فقر و رشد اقتصادی )رابطه منفي(
پيامدها:

اتالف منابع ملي از طریق خدشــه وارد كردن بر سياست 
هــای دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثریت/ ممانعت 
از رشــد رقابت و خنثي شدن تالش ها در جهت كاهش 
فقر و تبعيض اجتماعي/ زیان های اجتماعي و یا تضعيف 
نهادهای موجود، زیان های سياســي و یا توزیع ناعادالنه 
منابــع و باالخره زیان های اقتصــادی از طریق تضعيف 
انگيزه ها/ كاهش اثربخشــي و مشــروعيت دولت ها، به 
خطر انداختن امنيت و ثبات جوامع و مخدوش ســاختن 
ارزش های دمکراسي و اخالقيات و از این طریق ممانعت 
از توسعه سياســي و اجتماعي/ افزایش هزینه معامالت 
و كاهش امکان پيش بينــي های اقتصادی و ممانعت از 
توسعه پایدار/ هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده 
روی منابع انساني، كمرنگ شدن فضایل اخالقي و ایجاد 
ارزش های منفي در ســازمان/ تضعيــف اعتقاد مردم به 
توانایي و اراده سياســي دولت بــرای جلوگيری از زیاده 

طلبي ها و قطع اميد مردم به آینده ای بهتر.
نتيجه گيری: 

 نحوه برخورد با فســاد مي بایست ریشه ای و همه جانبه 
و با تأكيد بر نفوذ در باورها و ارزش های حاكم بر اعضای 
جوامع و از طریق بهبود و اصالح فرهنگ ملل كه مؤثرتر 
اســت، صورت پذیــرد. فرهنگ قوی كــه تعهد اكثریت 
اعضای جوامع را به طور گســترده به باورها و محکمات 
بيان مي كنــد و باعث نزدیکي نيازهای فــردی افراد با 
خواســته های نهادها و ســازمان ها مي شود، ميتواند به 
عنوان عنصر پيشگيری كننده در مقابله با فساد به حساب 
آید. در این مقاله تأكيد بر برخي ابعاد فرهنگي تأثيرگذار 
بر كاهش فســاد )به طور اخص ابعاد فرهنگي مورد اشاره 
در تحقيقات هافســتد( و الگوگيری از شدت و ضعف این 
مؤلفه ها در كشــورهای موفق در امر مهار فساد و تعميم 
آن به كشــورهای ناموفق مد نظر بوده است. شایان ذكر 
اســت توجه به مقوله فرهنگ و مؤلفه های فرهنگ قوی 
به عنوان عامل مؤثر و قدرتمند در پيشگيری مطرح بوده 
و اســتفاده از ابزار نظارت در برخورد قاطع با متخلفان در 
مقوله برخورد با فساد مورد تأیيد و اساساً غيرقابل اجتناب 
ارزیابي مي شــود. نتيجه قابل برداشت از مدل ارائه شده 
این كه وقتي آســتانه تحمل و ميــزان پذیرش نابرابری 
اعضای یك جامعه پایين باشــد، اعضا در قبول نابرابری 
مقاومــت كرده و این فاصله قدرت پایين منجر به عدالت 
خواهي شده و با اثبات رابطه معنادار و مثبت فاصله قدرت 
پایين بر كاهش فســاد، عدالت خواهــي به عنوان نقش 
پذیرفته شــده آن دارای اثر متناظر بر كاهش فساد مي 
شــود. همچنين اگر فرهنگ حاكم متکي بر طرفداری از 
منافع گروه نباشد و فرد خود را در رابطه با دیگران نبيند 
و به عبارتــي در برخورد با گروه یا افراد خاص رفتار ویژه 
ای نداشته باشد درواقع نوعي تبعيض گریزی و اجتناب از 
تبعيض در رفتار اعضا مشاهده مي شود و وقتي دو عامل 
فوق با عامل سوم یعني ابهام گریزی كه پایه و اساس آن 

شفافيت است تركيب شود، 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 255
عنوان: رانت خواهي و فساد مالي در اقتصاد ایران با توجه 

به نقش و جایگاه كارگزاران و بيت المال در اسالم
نگارنده: علي یوسفي نژاد

سال انتشار: 1385

شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجله علوم انساني
علل و عوامل: 

دالیل اقتصادی بــروز رانت در اقتصاد ایــران: وجود ارز 
سوبسيددار/ وجود اختالف زیاد بين نرخ سود بانکي و نرخ 
تورم/ وجود شــركت های زیانده دولتي/ رانت اطالعاتي/ 
فقدان شــفافيت قوانين و مقررات مالي- اقتصادی و عدم 
ثبات قوانين موجود و انبوه قوانين دســت وپاگير و بعضاً 

ناگهاني و گاه مصلحتي.
راهکارها: 

فرهنگسازی و تغيير باورهای موجود درخصوص چگونگي 
انتفاع كارگزاران نظام از موقعيت های موجود به ســوی 
نگرشي كه در آن هر كسي مسئوليت سنگين تری دارد، 
مي بایســتي سختي بيشتری را در زندگي متحمل شود، 
زیرا كه اساس خدمت در اسالم بر مبنای وظيفه و تکليف 
بوده و به همين سبب پذیرفتن مسئوليت مستلزم داشتن 
حق نيست/ اصالح و شفاف سازی قوانين و مقررات مالي و 
اقتصادی و توجه به آثار و پيامدهای زیان بار ناشي از تعدد 
در قوانين و مقررات/ الزام نهادها و دســتگاه های مختلف 
دولتي به انتشــار اطالعات و در معرض افکار عمومي قرار 
دادن آنها/ اســتقرار نظام نظارتي كارآمد از طریق تقویت 
نهادهای رســمي و غيررسمي/ قانونمند كردن اختيارات 
و مسئوليت ها و پاي بند نمودن مدیران به اجرای قانون 
و رعایت انضباط مالي/ شایسته ساالری و انتصاب مدیران 
برمبنای شایستگي و توانایي فردی و همينطور الزام آنان 

به پاسخگویي در مقابل مطالبات به حق مردم.
نتيجه گيری: 

از نگاه حضرت علي )ع( اگر بنا باشــد كه از عناوین سوء 
استفاده به عمل نياید و خالص عمل شود معلوم مي شود 
كه به دستگيری حکومت و انجام امور جامعه نه به عنوان 
حق، بلکه بهعنوان تکليف مطرح است. طبيعي است كه 
شرایط تکليف هم از شرایط حق متفاوت است. ولي اگر بنا 
باشد از وظيفه و تکليف سوء استفاده نامشروع شود، آنگاه 
مي توان هر تکليفي را به غلط، حق نام نهاد و در چپاول و 

غارت بيت المال از هيچ كوششي دریغ نورزید.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 256
نگارنده: مرتضي سامتي و روح اله شهنازي و زهرا دهقان 

شباني
سال انتشار: 1385

عنوان: بررسي اثر آزادي اقتصادي بر فساد مالي
شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي اقتصادي ایران

نتيجه گيری: 
 این مقاله با اســتفاده از ســه مدل، به بررسي اثر آزادی 
اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالي مي پردازد. این مدل 
ها با رویکرد داده های تابلویي برای 73 كشور طي چهار 
سال )0 200-2003( برآورد شده است. نتایج بيانگر اثر 
مثبت و معنادار سه جزء اصلي آزادی اقتصادی )ساختار 
قضایي و امنيت حقوق مالکيت، پول سالم، آزادی مبادله 
با خارجي ها( و اثر بي معنای دو جزء دیگر )اندازه دولت 

و قوانين و مقررات( بر فساد مالي است.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 257
عنوان: پارلمان و قانونگذاري عليه فساد

نگارنده: جرمي پاپ
مترجم: مسعود فریادي

سال انتشار: 1385
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد

راهکارها: 
با فــرض لزوم تدوین حقوق كيفــری جدید، نمایندگان 
پارلمان بایــد 9 اصل كلي را مدنظر قرار دهند: پيروی از 
اســتانداردهای حقوق بشر بين الملل/ عدم سخت گيری 
افراطي این قوانين/ ارائه رهنمودهای روشن درباره صدور 
احکام/ تدوین مجازات های متناسب با ميزان شدت جرم/ 
تجميع قوانين كيفری مختلف مربوط به فســاد در یك 
مجموعه )به نحوی كه دسترســي به ایــن قوانين برای 
كارمندان و ســایر افراد آسان باشد(/ بازنگری های منظم 
در ســاختار قوانين كيفری/ اتخاذ تدابير ویژه الزم برای 
ارائه اسناد در پرونده های فساد/ بازگرداني منافع حاصل 
از فساد به صاحبان حق به وسيله دولت )این فرآیند مي 
تواند از طریق دادرســي مدني و نه كيفری انجام گيرد(/ 
شــمول جرم فساد هم به پرداخت و هم دریافت رشوه )با 
توجه به اینکه چه بسا تمایز بارزی ميان پرداخت توافقي 
رشوه و پرداختي كه كارمند عماًل به زور دریافت مي كند، 

وجود داشته باشد(.
نتيجه گيری: 

 نمایندگان پارلمان از طریق قانونگذاری مي توانند نقش 
اساسي در ایجاد نظام حقوقي مساعد برای كنترل و كاهش 
فســاد و بازداری ارتکاب آن در جامعه ایفا كنند. كنترل 
فســاد، مبارزه ای اخالقي نيست و با استناد به اخالقيات 
انسانها نمي توان با فساد مقابله كرد، بلکه با بررسي دقيق 
و وضــع قوانين تخصصي الزم مي توان در این راه توفيق 

یافت. این قوانين باید در سه زمينه مجازات فساد، اصالح 
زمينه های بروز فساد و اصالح نظام حقوقي مورد تصویب 
قرار گيرند، واضح و روشــن باشند و آزادی عمل مقامات 
اجرایي را محدود كنند و مــوارد مهمي ازجمله گزارش 
دارایي ها، جبران خسارت، كنترل اموال نامشروع و اشکال 

مختلف فساد را تحت پوشش قرار دهند.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 258
عنوان: مقدمه اي بر مبارزه پارلمان ها با فساد

نگارنده: ریك استاپنهارســت و مارتين آلریچ و ســورین 
استروهال

مترجم: حاتم صادقي زیازي
سال انتشار: 1385

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجلس و راهبرد
نتيجه گيری: 

 فساد پيامدهای زیان باری بر رشد اقتصادی و توسعه دارد 
و همچنين نشانه ضعف سازمان های اقتصادی، اجتماعي 
و سياســي محسوب مي شود. هرچند ساختارهای حاكم 
)مانند اشکال پارلماني یا كنگرهای حکومت( در این امر 
كه چگونه نمایندگان پارلمان بهتر مي توانند عليه فساد 
اقــدام كنند تأثيرگذارند، با این حــال اینها عامل تعيين 
كننده اصلي محسوب نمي شوند، بلکه انتظارات عمومي 
در مورد نقش دولت و تاریخ ویژه توســعه سياسي در هر 
كشــور نيز از عوامل اثرگذار در فساد رایج محسوب مي 
شوند. مشکلي كه در این زمينه وجود دارد عبارت است از: 
همسو كردن نظرات دولت ها و ادغام آنها در یك راهبرد 
منسجم، كه مستلزم دركي جامع از شرایط ویژه هر كشور 
و همچنين تجربيات عملي دیگر نظام های حقوقي است. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 259

عنوان: فساد اداري و راهکارهاي مناسب براي مبارزه با آن
نگارنده: رحمت اهلل قليپور و طيبه نيکرفتار

سال انتشار: 1385
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد

علل و عوامل
علل داخلي: سطوح پرداخت ها/ شایسته ساالری/ كنترل 

سلسله مراتبي به جای كنترل غيرمتمركز، 
عوامل خارجــي: اثربخشــي قانوني/ شــفافيت، عوامل 

غيرمستقيم: متغيرهای فرهنگي/ متغيرهای اقتصادی.
پيامدها

كاهش رشد اقتصادی، تضعيف بخش خصوصي و افزایش 
ســرمایه گذاری مســتقيم خارجي/ كاهــش و انحراف 
درآمدهای دولتي/ تخصيص نادرست منابع كمياب/ ایجاد 
مقررات دولتي غيراثربخش/ پایمال شــدن حقوق افراد/ 

معاف شدن از مجازات.
 راهکارها

مهم ترین سازوكارهای پيشگيری و مقابله با فساد: رسانه 
ها، آموزش و آگاهي بخشي عمومي/ جلوگيری از فساد 

در نواحي مستعد فساد شامل: جلوگيری از فساد در 
نيروهای پليس، جلوگيری از فساد در توليدات دولتي، 

جلوگيری از فساد در امور مالياتي/ راهبردهای ضد فساد 
در بخش خصوصي/ توسعه فرهنگ سازماني ضد فساد/ 
ارتقای نظارت متحد/ اطمينان از افشا و پاسخگویي در 
عملکرد كسب و كارها/ توسعه مشاركت های دولتي- 

خصوصي.
نتيجه گيري

تجربه ایران در مبارزه با فساد و وضعيت موجود كشورمان، 
نشان مي دهد كه به منظور مقابله با فساد، ضمن آن كه 
همه سازمان ها باید بسيج شوند، نيازمند اصالح ساختار 
و نظام های موجود اســت. برای این منظور باید در ابعاد 
اقتصادی، سياسي، فرهنگي و مدیریتي و زیرساخت های 

آن اصالحاتي انجام داد.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 260
عنوان: اجراي موازین حقوق بشــر مناســب ترین راه در 

مبارزه با فساد اداري
نگارنده: نيلوفر شریف بجستاني

سال انتشار: 1385
شاخه: حقوق

روش: توصيفي
محل چاپ: حقوق عمومي

نتيجه گيری: 
 توسعه حقوق انساني در جامعه ای بدون فساد، در نظریه 
هــای جهان شــمول مختلف مورد توجه بوده اســت. با 
پيدایش حکومت حتي در ابتدایي ترین شکل خود، پدیده 
فساد اداری هم به شيوه ها و اشکال مختلف بروز پيدا كرده 
و باعث واكنش های متعددی از جانب توده مردم شــده 
است. در این مقاله با بررسي تجربه كشورهای مختلف در 
مبارزه با فساد اداری و تطبيق آنها با سازوكارهای حقوق 
بشری، نشان داده شــده است كه ابزارهای مناسب برای 
مبارزه با فساد اداری اغلب حقوق بشری هستند. بنابراین 
در هر جامعه ای كه حقوق بشــر اجرا شود، فساد اداری 
كاهش مي یابد و هرجا فســاد اداری افزایش یابد حقوق 

بشر نادیده گرفته شــده است. اما ابزارهای حقوق بشری 
تا زماني كه از ســوی مردم حمایت نشــوند نمي توانند 
تأثيرات عميقي داشــته باشند. در حقيقت حمایت مردم 
از رویه دولت در مبارزه با فساد اداری و سعي و تالش آنها 
در موفقيت این طرح نقــش اصلي را بازی مي كند. این 
حمایت از یك فرهنگ نهادینه شده مبارزه با فساد اداری 
به دســت مي آید كه با همکاری دولت تکميل مي شود. 
اما باید این نکته را در ذهن داشت كه از بين رفتن فساد 
اداری به معنای اجرای موازین حقوق بشر نيست. معدود 
كشورهایي هستند كه نرخ فساد اداری پایيني دارند، اما از 

لحاظ حقوق بشر دارای مشکالتي اساسي هستند. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 261
عنوان: تبيين ســاختارگراي سياسي- اقتصادي از فساد 

اقتصادي در ایران )پهلوي دوم 1342-1357(
نگارنده: خليل اهلل سردارنيا

سال انتشار: 1386
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه علوم سياسي

نتيجه گيری: 
فســاد در نظام های دمکراتيك تر، از نوع اتفاقي است تا 
سيستمي، زیرا سازوكارهای نظارتي و دمکراتيك و دیگر 
شاخص های توسعه یافتگي سياسي مانع از عادی شدن 
فساد مي شوند و حکومت را پاسخگو مي سازند. برعکس 
در نظام های غيردمکراتيك یا شــبه دمکراتيك به دليل 
نبود ســازوكارهای دمکراتيك و نظارتي و شاخص های 
توسعه نيافتگي سياسي قابل توجه، فساد اقتصادی بيشتر 
از نوع ساختاری و سيستمي است تا اتفاقي، به طوری كه 
فساد را به نوعي فرهنگ و هنجار تبدیل مي كند. در این 
مقاله با روش تبيين علّي- ســاختاری، ریشه های فساد 
اقتصادی در دوره پهلوی دوم بررسي شد و گفته شد كه 
ساخت مطلقه حکومت با ویژگي هایي چون شخصي بودن 
و غيررسمي بودن سياست سبب شد حکومت تمام منابع 
كشــور را ملك شخصي خود تلقي كند و پاسخگو نباشد. 
این به تمركز فساد اقتصادی در رأس هرم سياسي )شاه، 
خانواده پهلوی و نخبگان مهم در قدرت( منجر شــد. این 
نکته تداعي كننده بحثي تئوریك است كه در كشورهایي 
با نظام های سياســي سنتي، بيشتر قدرت و اعمال نفوذ 
است كه به ثروت مي انجامد تا ثروت به قدرت. همچنين 
بررسي شــد كه اقتصاد رانتي و افزایش درآمدهای نفتي 
در دو دهه 40 و 50، ســاخت تمركزگرا و سلطاني قدرت 
سياســي را تقویت كرده و آن را بيش از پيش در مقابل 
چالش های سياسي، غيرپاسخگوتر ساخت. این بستر به 
فساد اقتصادی گسترده در سطوح باال، مياني و پایين هرم 
سياســي ایران انجاميد. با افزایش قيمت نفت، نوســازی 
اقتصادی از باال آغاز شــد. در ایــن فرآیند، دولت تصدي 
گری خود بر اقتصاد را به عنوان اهرمي مهم جهت تحکيم 
پایه های شخصي خود گسترش داد. دولت سرمایه گذاری 
در صنایع ســنگين، زیربنایي و نفــت و گاز را در كنترل 
خود قرار داد. در ســاخت اقتصــاد رانتي و عمدتاً دولتي، 
نوسازی اقتصادی، بخش خصوصي وابسته به حکومت را 
به وجود آورد. نوسازی منابع جدید قدرت، ثروت، رانت و 
تسهيالت فزآینده را به وجود آورد كه منشأ مهمي برای 

فساد اقتصادی و ثروت اندوزی بيشتر شد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 262
عنوان: تأثير فساد اداري بر توسعه انساني جوامع

نگارنده: محسن عليزاده ثاني و علي اصغر فاني
سال انتشار: 1386

شاخه: اخالق كاربردي
روش: توصيفي

محل چاپ: اخالق در علوم و فناوري
نتيجه گيری: 

 فرضيه اصلي تحقيق: فســاد اداری تأثير منفي بر توسعه 
انساني جوامع دارد. 

فرضيه فرعي 1: فساد اداری تأثير منفي بر توسعه انساني 
جوامع توسعه یافته دارد. 

فرضيه فرعي 2: فساد اداری تأثير منفي بر توسعه انساني 
جوامع درحال توسعه دارد. 

نمونه آماری تحقيق شــامل 86 كشور )28 كشور توسعه 
یافته و 58 كشــور درحال توســعه( است. همچنين این 
تحقيق پس از بررسي رابطه فساد اداری بر توسعه انساني، 
برای تشریح بيشتر این تأثير، به بررسي رابطه فساد اداری 
و اجزای توسعه انساني شامل دمکراسي، توسعه اقتصادی 
و سطح سواد و بهداشت مي پردازد. برای عملياتي شدن 
و آزمون فرضيه های تحقيق از تحليل رگرسيون استفاده 
شده است. نتایج این تحقيق عالوه بر رد ادعای طرفداران 
مکتب كارآمدی فساد اداری، نشان داد كه این پدیده در 
ســطح جهاني، به ویژه برای جوامع درحال توسعه، مانع 
عمده ای بر سر راه توسعه انساني جوامع است، به گونه ای 
كه همبســتگي منفي باال ميان فساد اداری با متغيرهای 
مهم توسعه انساني همچون دمکراســي، توليد ناخالص 
داخلي، ســطح سواد و بهداشت در جامعه، مؤیدی بر این 
استدالل مي باشد. ازسوی دیگر گرایش های معاصر بخش 
دولتــي به رویکردها و ارزش هــای بازارمدار، نویددهنده 

چالش مهمي در زمينه فساد در این بخش است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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