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چکیده
ت نسپژوهشسب صو سکلیس سچا چوبس ا هایست ز ابیسق ت س ت سک سب ستدو نسشاخصست دتزهگی یسفساا ستق صاا یس
مب بیسب ست زشهاسوسف هبگست ت یس-ستنالمیسمی پ تز .س سبیشست بیا سموضوعسوسما و سمطالعاا ستولیا سبا تیست ستئاس س
شاخصسفسا ستزس وشستنبا یستن فا هسمیشو .سهرچبینسب سب نیس ا یسب تیستادو نسشااخصست ادتزهسگیا یسفساا س
تق صا ی،سمب بیسب ست زشهاسوسف هبگست ت یس-ستنالمیستنت.س وشستجز ا سوستحلیالس ستادو نسشااخصسهاایسفساا س
تق صا ی،س وشستحلیلسمبطقیسباستن فا هستزس وشستحلیلسمح وتستنت.س وآو یهایستصلیست انسمقالا سعباا سستناتستز:س
ت تئ سچبدسشاخصست ت یس-ستنالمیسب تیسنبجشسفسا ستنتسک سباسف هبگسوسمق ت ست ا تنسمبطباقسباشاد.س ومست بکا س
چبدسبعدسفسا سب صو سهمزمانست دتزهسگی یسمیشو سوسقد ستوضی هبدگیسوضعیتسفسا ستفازت شسمایس اباد.سناومس
ت بک س كسشاخصست کیبیستزستبعا سمی لفسفسا ست تئ سمیشو سک ستع با سبیی یس سبتسب سشاخصهایسموجو س ت .سس س
س
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مقدمه
کیستزس گ ت یهایستصلیس اامهایست زشیسوسمب بیسب ستع قا سب و ژهسباو سمذهبی،ستج تیسعدتلت،س فاعسفقا ،س
فسا سوستبعیضسمبطبقسباس دگاههایستع قا یستنت.ستاکبونس ست تنسپژوهییسک سب وت دسشاخصهایسمو س
قبولیسب تیسفسا ستق صا یسوسمب بیسب ست زشهاسوسف هبگست ت یس-ستنالمیست تئ سکبد،ست جامس یدهستنت.ست نس
ب نیسب س بافسآنستنتسک س یج سکا ک هاسوسنیانتهاس تسشبانا یسک هسوست ز ابیسخوبیستزسوضاعیتسوس
کا ک هاس سکیو ست تئ سکبد.سمبا زهسباسفسا سزمیب نازسباالس ف نسپا گاهسم میسکاا گزت تنسوستفازت شس فاوذس
آ هاس سملتهاسوسب طو سکلیستع را سم مسب سحکومتستنت.سمبا زهسبااسفساا ست سا ا گیسما مس تستفازت شس
می هدسوس ستیصیصسبهیب سمبابع،ستفزت شسن ما گذت ی،ستش غافسوس فاهسعرومیس قشسب نازت یس ت .س س
ب تب ست بها،سفسا سآثا سز انبا یسب تیسجامع س تش سوس سهر سجوتمعس کوهشسمیشو .س سجوتمعسباسف هباگس
بیستفزونسب سآثا سز ان با ستج راعیسوستق صا ی،سمبا زهسباسفسا س كستکلیفس بیس یزسمایسباشاد.س ست ا تنس
تنالم یس یزستهریتسمبا زهسباسفسا ستزست نسجهتسبیی ستزسبسیا یستزسجوتمعس گا ستنات.س کایستزس یازهاایس
پا تیسمبا زهسباسفسا ،سشبانا یسوست دتزهگی یسآنستنتسک ست نسشبانا یسوست ادتزهسگیا یس یازمبادس تشا نس
معیا سوسشاخصستنت.سب سپا ست نسض و ،سهد سب نیسماست تئ س كسشاخصسب تیست ادستزهگیا یسفساا س س
ت تنستنت.سب تیس نت ابیسب ست نسهد ،سمقال سب سپبجسبیشسمبامس ن ببدیسشدهستنتسکا سبیاشستوفس
مقدم ستنت.سبیشس ومسب ست بیا س ا یسپژوهشسمیپ تز .سبیشسنومسشاخصهایسموجو سب تیسنبجشس
فسا ستق صا یس تسم و سمیکبد.سبیشسچها مس وشست نسب نیس تستوضی سمی هد.سبیاشسپابجمستحلیالسوس
تن ی تجسمؤلف هایسشاخصسفسا ستق صا یسپییبها یسماستنتسوسبیشسپا ا یس یج گی یسمیباشد.س ک ا س
کلیدیسک س ست نسپژوهشسوجو س ت ست نستنتسک س ادگاهسهاایس اا یس سباا هسفساا سوسچاا چوبسآنستزس
گاههایسگو اگونسوت سشاخصسپییبها یسشو .سهرچبینستالشسشدهستنتس گاهسو ژهتیسک س سقوت ینست تنس
ب و ژهسقوت ینسجزت یسوسقا ونستنانیسآمدهستنتس سناخ نسشاخصسآو هسشو .سب سنینس گا سهرا تهسبااس
پوششسهر ستبعا س ا هایست دتزهگی یسفسا سوسهر س ت هها یسک سب گو تیس یانستزسفسا س ت د،سشااخصس
فسا سپییبها یسباسناخ ا هایسبومیس یزسنازگا سباشد.س
باستوج سب سمبا یس ا ی،س ست نسمقال سنعیسمیشو سچها سشاخصسب تیسنبجشسفسا ستق صا یست تئا سسوسبااس
همست کیبسشدهت دسوس كسشاخصسفسا ستق صا یسوتحدسم بانبسباسش ت طسکیو ست تئ سشدهستنت.سهرچباینس
توج س وبا هسب ست نس ک سهمسخوبستنتسک سهد سماست تئ سشاخصیسب تیسکلسفسا ستنات،سس ا سفساا ست ت ی،س
فسا سنیانی،سفسا سمقاما س اسما بدست بها .س
س
 .1ادبیات نظری فساد اقتصادی
مباحثسموجو س ست بیا سعلریستق صا س با هسفسا ستق صا یسچبدتنسگس هس یساتس،س کایستزسعلاتسهاایس
تصلیست نستنتسک سزمانسز ا یس یستسک سمباحثسعلریست نسشاخ س ت شسگس شس اف ستنت.سشا دسب وتنس
گفتستزس ه س8002سمیال یسک سنازمانسشفافیتسب سط تحایسوست تئا سسشااخصسهاا یسبا تیسنابجشسفساا س
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 .1-1تعریف فساد اقتصادی
ف هبگسعریدسوتژهسفسا س تسب تب ستباهی،سپونیدگی،سف ب سوسآشوب،سظلم،سلهوسوسلعبسبیاانسمایسکبادس(عریاد:س
ذ لسفسا .س هیدتس یزسفسا س تسب سمعا یستباهسشدن،سب سن مسگ ف نسماافسکسای،سظلامسوسنا م،سشا ت سوس
بدکا ی،ستباهی،سفسقسوسفجو سوسف ب سوسآشوبسب کا س ف ستنتسوسفسا سک نس تسب سمعبایسف ب سب سپاسک ن،س
اغیسشدن،سلوتطسک ن،سز اسک نسوس اف ما یسوسگباهسک نسبا سکاا سمایسبا .سبییایستزست انسمعاا یسفساا س
تق صا یسوسبیییسغی ستق صا یستنت.س سف هبگسع بیستلربجد،سفسا ستزس ی سفسدسگ ف سشدهستنتسوسآنس
تسب سضدسآنسبیانسک هستنتسوسگف سشدهسفسا سضدسصالحستنتسوسصالحس عبیسچیزیسکا سفساا ستزسآنس و س
باشدسوستزسفسا س وستع فست تئ سک هستنت:ستع ستوف،سب سمعبایسلهوسوسلعب،ستع فس وم،سب سمعبایستخذسمافس
ب سظلم،س عبیسمافسکسیس تسظالرا سگ ف نسک ست نس ومیسب سمعبایستق صا یسمو س ا سماس ز كتا ستنات.س
سب خیسمبابعسع بیسفسا ستزس ی س«فَسَدَ»سب سمعبا یستباهی،ستخالفسوسمبعستزس نیدنسب س كسهد سمطا حس
تنت.سفسا س سف هبگسالتین8سب سمعبایسشکس نس اس قضسک ن،ستباهی،ست حطاط،ستح اف،س شاوهسگیا یسوس
تطریعسباس شوهسمیباشدسوسبیی سمباو ست نستنتسک سچیزیسشکس س اس قضسمیشو سک ست نسچیزسمیتوت دس
قوت ینسوسمق ت سباشد.س س
تگ سبیوتهیمست نسمفهومس تس ست بیا سعلریسجس جوسکبیم،ستگ چ سب صو سصا ستزسآنسبااس اامستق صاا یس
یوت دهت د ،ستماسبیی سباسمفاهیمسفسا ست ت یسوستق صا یسموتج سمیشو م.سمیتوتنسمباحثسم بوطسب ستع افس
فسا ستق صا یس تسب س وس ن ستفکیكسک :س س
 .8سمباحثیسک س ست بیا سمفهومیسوسب تیستن فا هس سنط سب نیهایسعلریستن فا هسمیشو  .س
 .0ستع فها یسک سب ستناسسقوت ینسوسمق ت ست تئ سشدهستنت.س
مباحثسم بوطسب ستع فهایسقا و یسکر سوت سمباحثسعلریستق صا سشدهستنت.س
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تق صا یستقدتمسک ؛سمباحثسعلریست نسموضوع،سگس شسبیی یسپیدتسک هستنت.سمیتوتنست بیااس سعلرایس
فسا ستق صا یس تسب س6سبیشسجدتسک .
 .8تع فسفسا ستق صا یس س
 .0گو هایسفسا س
 .3علتهاسوسزمیب هایسفسا ستق صا یس س
 .5پیامدهاسوسآثا سفسا ستق صا یس
 .4مبا زهس(مقابل سوسکب ف سفسا ستق صا یس
 .6وشهایست دتزهگی یسوسشاخصهایسفسا ستق صا یس
ب سب خیسمباحثسموجو س با هسه س كستزست نس6سبیشستشا هسمیکبیم .س
س
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الف) ادبیات مفهوم تعریف فساد اقتصادی برای استفاده در بررس های علم
سمباحثسعلریستق صا ستع فهایسز ا یسب تیسفسا ستق صا یست تئ س یدهستنت.سما و یسبا ستع افسهاایس
موجو سمیتوت دس یانس هدسک ستع فهایسفسا سبیی ستع فهایسبیییستزسفسا ستنت.سمیتاوتنسمباحاثس
تع فسفسا ستزسبعدستق صا یس تسچبینسخالص سک .س سبعدستق صا یسب سعلتسپیو دسآنسباستمو سوسفعالیتهایس
ت ت یسوسنیانیسبیی ستع فهاسمیلوطیستزستق صا سوستمو س گ س تس سب س ت .ستزسجرل ستع فسبا كسجها یس
وسنازمانسشفافیتسبین تلرللیستنتسک سفسا س تسنوءتن فا هستزسموقعیتس ول یس(قد سعرومی سب تیسکسابس
مبافعسشیصیس(شیصی،سحزبی،سط زستفک سخاص،سطبق سخاصسوسما بدست بها سبیانسمیکبدس(نازمانسشفافیتس
بینتلرللی،8س 0282سبیی سم ونستزست نستع فستن فا هسمیشو .ستگ سچ ست نستع فس قیقس یست،ستماسب س
علتهایسمی لفستزسآنستن فا هسمیشو .سمؤنس سگالوپس یزسک س سزمیب سپژوهشهایسکریسوسشاخصهایس
تج راعیستیصصس ت سفسا س تسب طو سخالص س شوهس ت نسب تیسفا قسآمدنسب سقا ونس ااسقوتعادسبسو وک تنایس
تع فسک هستنتس( بیعی . 8303 ،س
ب خیسفسا س تسب سمببایستفکا سعرومیستع فسک هت دس(حبیبای،س،8364سص. 86سفساا سبا سمبباایسف ست بادس
تصریمگی یسهمستع فس گ یستزسفساا س تست تئا سمایس را اد.س(حبیبای،س 8364:80س.سصاا قیسوسهرکاا تنس
( 8300سفسا سمالیسوستق صا یس تسنوء تن فا هستزسمقام،سمبصب،سموقعیتسوستخ یا ت سوسقوت ینسوسمقا ت س س
جهتسکسبسمبافعسشیصیستع فسک هت د.س کیس گ ستزسجبب هایسفساا سکا سبااسفساا ستق صاا یس تبطا س
ز كس ت سفسا سنیانیستنتسوسمباو ستزسآنستصریمگی یسخا جست سع سوسقا ونسنیانا ردت تنسخا سوس
کالنس سجهتستأ مینسمبافعسما یسوسغی سما یسخو سوس استف ت سو ژهستنتس(آ و بد،س. 8304س سفقاس سجزت ایس
فسا سب معبایسعرلسغی سمی وعسوسخال سش عستنتسوسب سه گو ستقدتمسب سمعصیتسفسا ستطالقسمیشو سک س
ب تیسبعضیستزست نسمعا یسج مستعیینسشدهستنتس(حسبی،س 8302سک ستگ سعرلسخال ستق صا یست جامسشاو س
میتوتنسآنس تسفسا ستق صا یس امید.
ناموئلسها یبگ ونسمیگو د:سفسا ست ت ی،س ف ا سآنس ن ستزسکا کبانسبیشس ول یستنتسکا سبا تیسمباافعس
خصوصی،سضوتبطس تسز سپاسمی گذت د.سو وستا زیسسوسجیرزستنکا س یازسفساا ست ت یس تسس ز اكسبا سهراینس
مضرونستع فسک هت دس( ص تی،س. 8300س س
سق تنس یزسفسا ستق صا یسوست ت یسمو ستوج سق ت سگ ف ستنت.س سق آنسبیی س ویس وسموضوعسفساا سآو س
تأکیدسشدهستنت.س کیسقد سزمیب نازسفسا سحکوم یسک س سنو هس رلسآ س35سآمادهستناتسکا سموضاوعس
تسلطسپا شاهسب سن زمیبیس تسبیانسمیکبد.سهرچبینس سنو هسبق هسآ س024س باا هسمباافقینسمایسف ما ادس:س
وق یسمبافقس ان ىس ابدسکوششسمىکبدس سزمینسفسا سکبدسوسکیاو زیسوست سانهاس( سل س تس اابو سکباد.س
گ یسمافسوسث و ستنتسک س سموت سبیی یسب سآنستشا هسشدهستنتستزسجرل سخدتو دس سآ س024سناو هس
بق هستزسبینسب نستق صا ،ستخ الفس سچ خ ستق صا سوسق لسوس ی نسخونست سانس تسمصدتقسفسا سبیانسک هس
تنت.سهرچبینسآ هایس05سوس04سنو هسهو سمیف ما د:سب سنوىستهلسمد نسب ت شانسشعیبس تسف نا ا مس
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ب) تعریف حقوق فساد اقتصادی
ستبهاستع فیسک ستزسفسا س سقوت ینسوسمق ت سکیو ست تئ سشدهستنتستع افسقاا ونست تقاایسناالمتس ااامس
ت ت یستنتسک سب سپا سما ه( 8س آنسفسا س ست نسقا ونسه گو سفعلس ااستا کسفعلایستناتسکا ستوناطسها سس
شیصسحقیقیس اسحقوقیسب صو سف ی،سجرعیس اسنازما یسک سعردتًسوسباسهد سکسبسه گو سمبفعاتس ااس
تم یازسمس قیمس اسغی مس قیمسب تیسخو س اس گ ی،سباس قضسقوت ینسوسمق ت سکیو یست جامسپذ س اسض سوس
ز ا یس تسب ستموتف،سمبافع،سمبابعس اسنالمتسوستمبیتسعرومیسوس اسجرعیستزسما مسوت س را ادس.سما بادس شااء،س
ت تیاء،ستخ الس،ستبا ی،سنوءتن فا هستزسمقامس اسموقعیتست ت ی،سنیانی،ستمکا اا س ااستطالعاا ،س افاتسوس
پ تخت هایسغی قا و یستزسمبابعسعرومیسوست ح ت ستزست نسمبابعسب سنرتستیصیصهاایسغی قاا و ی،سجعال،س
تی بس استخ فاءستنبا سوسنوتبقست ت یسوسمالی8ستنت .س
تع فسحقوقیسفسا سمیتوت دسچبینسباشد:سب سه سفعلس است کس(فعلی سمیالفس هیستلزتمیسقا ونگذت سکا سبا س
آنسکیف سم تبسشو سج مسگف سمیشو س(جعف یسلبگ و ی،س،8320سذ لسج م .سخال س یزسب سج میسگف ا س
میشو سک سباس اام هایسعا یسمغا ستنتسوستزس ویسمقدت سمجازت سآنس تسمیشبانبد.س سج مسخالفیسعراد،س
عبص س(تصل سشباخ س ریشو .س(جعف یسلبگ و ی،س،8320سذ لسخال .سسبباب ت نسج مسب سه سگو ستیطایس
تزسقا ونسگف سمی شو سک سب تیسآنسمجازت س س ا سگ ف سشدهسباشد.سبباب ت نسشباختسج مها یسک سمبجا س
ب سکسبسمبافعستق صا یسمیشو سمیتوت دسمالکیسب تیستع فسحقوقیسفسا ستق صا یسباشد.

.8سقا ونست تقایسنالمتس اامست ت یسوسمقابل سباسفسا سمصوبس،8302/0/2سمجرعستیییصسمصلحاتس اام .س
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گفت:س تىسقومسمن،سخدتس تسبپ ن یدسب تىسشراسجزستوسمعبو ىس یستسوسپیرا سوست تزوس تسکمس کبیدسب تنا ىس
شراس تس س عرتسمىبیبم؛س ولىستزسعذتبس وزىسف تگی سب سشراسبیرباکمسوستىسقومسمنسپیرا سوست تزوس تسب س ت ،س
ترامس هیدسوسحقوقسم مس تسکمس دهیدسوس سزمینسب سفسا س کبید.سآ س03سنو هسقصصسبیانسمایسکبادسکا س
خدتو دسبهیتس تسب تىسکسا ىسق ت سمى هدسک س سزمینسخوتن ا سب ت ىسوسفساا س یسا بد.سبا ست انستنااسس
میتوتنسب تشتسک سک س سق تنسفسا سب تیسخ وجسمافستزسچ خ سصحی ستعبی سشدهستنت .س
ب س ا سمی ندسبیی ستع فهایست تئ سشدهسفسا س ول یس تسمد ا سق ت س ت هت دسوسفسا ستق صاا یس سناا س
نازمانهاسوسبینسم مس تس ا دهسگ ف ت د.سب ست نستناسسمایستاوتنسگفاتسمبانابستناتس ستع افسفساا س
تق صا یس یزستجد د ا سشو سوس سصو ستمکانستع فیست تئ سشو سک سنا ستبعا سفسا ستق صاا یس تس یازس س
ب سبگی .سب س ا سمی ندسباستوج سب ستفاو هایسمی لفیسک س سف هبگسباو هاسوسقوت ینسکیو هایسگو اگونس
وجو س ت سمی توتنسفسا ستق صا یس تسم بانبسباسش ت طسه سجامع تیستع فسک سب ست نسپا سمیتوتنسگفتس
تع فسحقوقیسفسا ستق صا یس سکیو هاس کسانس یستسوستنا فا هستزستع افسهاایسبیاانسکببادهسمصادتقس
کسانسب تیسب نیسفسا ستق صا یس سکیو هایسمی لفستو ش ت ستنات.س گااهسبا ستع افسهاایسحقاوقیس
میتوت دست نسموضوعس تسبه س یانس هد .س
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ب تب ستع فهایسقوت ینسجرهو یستنالمیست تنسمیتوتنسموت سز س تستزسج مها یس ت ساتسکا ستفا ت سبا تیس
کسبسمبافعستق صا یست جامسمی هبد:س شاء،ست تیاء،ستخ الس،ستبا ی،سنوءتن فا هستزسمقامس اسموقعیتست ت ی،س
نیانی،ستمکا ا س استطالعا ،س افتسوسپ تختهایسغی قا و یستزسمبابعسعرومیسوست ح ت ستزست نسمباابعسبا س
نرتستیصیص هایسغی قا و ی،ستی بس استخ فاءستنبا سوسنوتبقست ت یسوسمالیس،سکالهب ت ی،سصادو سچاكس
پ تختس ید ی،ستولیدسوسف وشسه س وعسکاالیستقلبی،سه س وعسجعل،سآشبابازی،سه س وعستقلبس سمعاامال ،س
تولیدسوسمعامل سه س وعسکاالسوسخدمتسمربوعسشدهس سقوت ین.سس س
باسوجو ست نستع فس سقوت ینست تن،س سقوت ینسکیو هایس گ ستع فهاسم فاو ستنت.ستماه،ستما ینسوسآپ تیس
( 8305سقوت ینسکیو هایسگو اگونس تسب نیسک هسوستوضی س ت هت دسک س ریتوتنس كستع فسوتحادسبا تیس
فسا ستق صا یس سقوت ینسکیو هایسمی لفس افتس(تماه،ستما ینسوسآپ تی،س:8305س . 62-826س
س
 .0-1گونههای فساد
سمبابعسعلری،سفسا سب سپا ا سهاایسمی لفایستع افسوس نا سببادیسشادهستنات.س رو ا سپا ا سهاایست انس
ن ببدیهاسچبینستنت:س ن ببدیسفسا ب پا ستفکا عرومی جامع ،س ن ببدیسفسا ب سپا ا سمباافعس
عرومی،س ن ببدیسفسا ت ت ی ب سپا قش وتبس گیهای تج راعی و خا وت گی تصریرا کا مبدتن،س
ن ببدیسفسا ب پا سنط نازما ی،س ن ببدیسفسا ب پا س ااممبدیس(ف جپو ،س 8303س.سبااسوجاو س
ت نستفاو س س دگاههایسگو اگون،سبدونس س ا سگ ف نست نس ن ببدیها8سگو هاایسفساا ستق صاا یس س
ز سآو هسشدهت ادس:س.8ستخا الس،س.0ست جاا سفساا خا ،س.3سپاا تیسباازی،س.5ستبا گراا ی،س.4ستبعایضسگا ی،س
معاامال سوس
.6کالهب ت یس(تقلبسوسجعل ،س.2س ز ی،س.0س ت تخوت ی،س.0س شوه،س.82سزو گی ی،س.88سفسا
.80سقاچاق.
 .3-1عوامل ایجاد فساد اقتصادی
یستس هیافتهایستبیینسعلتهایسفسا س تسم و سمیکبیم.سنپسس كس ن ببدیسمبانبستزستبعاا سفساا س
ت تئ سمیکبیمسوس ست تم ست نس ن هاس تسمع فیسمیکبیم .س
الف) رهیافتها و رویکردهای تبیین علّ فساد کارگزاران
مهمت ن مطالعا جامع شبانی و نیانی م بوط ب فسا و هیافت ستبیین علل ظهو و تعریاقس
فسا سکا گزت تن ت تئ شده تنت.ست نس وس هیافتسبیی س دگاهسفسا سنیانیس ت د:س
.8سرهیافت اول م بوط ب سنظریه کارکردگرای سیاختاری تناتس کا س بایشستا س پایس تحلیالس قاشس
ناخ ا های کالنسجامع و کیفیت کا ک های آ ها ب وز فسا تنات.س س ت انس هیافات،س فساا س تفازت شس
اببده معلوف عقبما دگی و تونع س یاف گی اامهای نیانی و تق صا ی تنت ک سبس مبانبی ت ب تی

.8سسب تیسمثاف:سف جپو س،8303سهیوو س،8308س بیعیس،8303سستحقیقیس،8305س هب ،سمی زتو دسوسزتفپو ،8308سسفاضلیس
 .8300 60س

.0سرهیافت دوم

نط خ

و

قالب نظریه عقالنیت فردی مط ح شادهس تناتس کا سمعطاو س با س

و ژگیهای ف ا ی و هبجا ی کا گزت تن حکوم ی و غی سحکوم ی م تبطسبا آ هانت.س ت ن و ک فسا
ب عبوتن یج محانبا عقال ی هز ب ها وسنو های کا گزت تن حکوم ی تلقی میشو .س ت ن مدف تف ت
تصریمگی موجو تتیسعقال ی هس بد ک میکوشبد مباافعس خاو س ت جهاا یس تز مباابعس کریاابس تحقاقس
بییبدس(ب س قلستزسهیوو ،س. 8308س س
جدتی تز ت ن و هیافت ،ب خیستزسم یصصانسب تیستبیین وضعیت فسا با كس نا سببادیس گا س پابجس
و ک تبییبی ت ب تی ب نی وضعیت فسا ت تئ ت هت د.سسسسسسسس س
 .3رویکرد هزینه فایده :ت نس و ک سمیگو دسچبا چ سکسیسفا دهس كسکا س تستزسهز ب سآنسبز گت ببیبد،س
ب تی آن تقدتمسمیکبد.س س
 .2رویکرد محرومیت نسب  :ب سپا ست ن و ک
کبد ف ا فسا آمیز خوتهد ک .س س

چبا چ سکسیسب تی تش های خو ستحساس بیعدتل ی

 .1رویکرد رانتجوی  :ب سپا ست ن و ک  ،وجو ستم یازهاایسو اژهس تق صاا یس موجابس ت تکاابس تعراافس
فسا آلو میشو .سسسسس س
 .4رویکرد کارفرما غیرکارگزار :ب سپا ست ن و ک زما ی ک ت جام کا های کاالنس و هامسزماانس بااس آن
کب ف آن ب گ وهیسو ژهسوتگذت میشو  ،زمیب ب تی فسا ف تهم میشو .سسسسسس س
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به هب ت ی ا تیصیص لجامگسیی مبابع عرومی بباسب سمالحاا مییص ا تهدت و ژه عرومی ف تهم
میکبد.س س

 .5رویکرد حام پیرو :ب سپا ست نس و ک ،سناخ ا س امبانبستق صاا ی،سبا ادبازیس سنااختسنیانای،س
وچ گ ت یس ست صابهاسوسگرا نسپی وتنس سگلوگاههایستصریمگی یسباسپی وت سحامیانسقد تربد،سزمیب -
هایسفسا س تسف تهمسمیناز س(تب تهیمسآبا ی،س8303سب س قلستزس بیعی. 8303 ،س س
ب) دستهبندی عوامل فساد
ت د یربدتنسب سپا س گ شسوسشاخ س ت ییسک س سآنسکا سمیکببد،سعلتهاسوسزمیب هاس تسب سشکلسو ژهسخاو س
گو ببدیسک هت د.س س كسگو ببدی،سعوتملسوسش ت طیسک س ست جا سفسا ستق صا یسوسب سناینس گا س س
ت جا سج مستث گذت سهس بدسب سعوتملسمحیطیسوسزمیب تیستقسیمسشدهت د.س سگو ببدیس گ ،سعوتملستث گذت س
ب سفسا سب سعوتملسمس قیمسوسغی مس قیمستقسیمسشدهت د.س سگو ببدیس گ ،ست نسعوتملسبا سعوتمالست ت ی،س
ناخ ا یسوسمد ی،سعوتملستق صا ی،سعوتملسنیانیسوسعوتملسف هبگیس ن ببدیسشدهت د.سگو ببدیهایس
گ یس یزسوجو س ت .8س ست بجاسب سپا س گاهسعلومس ف ا ی،سعوتملستث گذت سب ست جا سفسا ستق صا یس تس س وس
گ وهس امسمیب م.س س

.8سب تیسمثاف:سفا جسپاو س،8303سهیاوو س،8308س بیعایس،8303سستحقیقایس،8305س هبا ،سمی زتو ادسوسزتفپاو س،8308سس
فاضلی.8300
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 .1عوامل اثرگذار بر ایجاد فساد (علتها)
میتوت یمست گیزهستصلیس ف ا ست سانهاس تسب نتسآو نس ضا تسخاط سبیی سبدت یم.س ست سانهاسب تیسب نتس
آو نسپوفس( آمدسوسث و ،سزمانسوسن ما سمالیسخو س تسب کا سمیگی دسوسب سنینس گ سکا سمیکببدستااس
آمدسمو س یازسب تیسخ دسکاالهاسوسخدما ست جا سکببدهسمطلوبیتس تسب نتسآو د.ست سانهاسبااس آمادسوس
ث و سخو سمیتوت بدست دتزهسمییصیسمطلوبیتسب نتسآو د.ستگ ست نست سانهاسب سه سعلتس وت بدسباس آمدس
وسث و سخو سمطلوبیتسمو ست اا سخو س تسب نتسآو د،ستحساسس یازسمیکببدستاس آمدسوسث و سبییا یس
ب نتسآو د.ست نس كسپا ستصلیستالشسبیی سب تیسب ناتسآو نس آمادسوسثا و ستنات.ستاالشسبا تیس
ب نتسآو نس آمدسوسث و سمیتوت دستزس ته هایس نتسوسقا و یس اس ا ناتسوسغیا سقاا و یست جاامسشاو .س
میتوتنسگفتستالشسب تیسب نتسآو نسث و ستزس تههایس ا نتسوسغی سقا و ی،سفسا ستق صا یس امیدهسمی-
شو .س ست بجاسعوتملیسک سب سهدت تست سانهاسب سنرتسب نتسآو نس آمدسوسث و ستزس تهس ا ناتسوسغیا س
قا و یستث سمس قیمسمیگذت دسوس اسعلتهایسفسا س تس امسمیب م:س.8سفق ،س.0سبیکا ی،س.3سمحادو تس آماد،س
.5سمربوعسبو نسب خیسکا هاس(شغلها سوس.4سهز ب س(قیرت س سبیسفسا .س س
 .0عوامل زمینه ساز فساد
ه س ف ا یستزسنویست سانهاستبهاس سش ت طیس خسمی هدسک سمحیطستمکاانست جاامسآنس تسبدهاد.سبا سناینس
گ ستگ سزمیب هایسالزمسب تیست جامس كس ف ا سف تهمس باشدستالشست سانسمبج سب سآنس ف ا س یوتهدسشد،س س
جا گاههاسوسب تیسکا هایسگو اگونسزمیب ها یسوجو س ت سک سمیتوت دست جامسفساا س تسمرکانسکباد.س سز ا س
شرا یستزست نسزمیب هاس تسک سجبب سکلیس ت دسوسب سهر سجامع ستث س ت دسعبا تبدستز:س.8سپیچیادگیسکاس هاایس
ت ت یسوسقوت ینسوسمق ت ،س.0سگس گیست دتزهس ولتس ستق صا سوسگس گیستخ یا ت سکا گزت تن،س .3خالتس
مس قیمس ولتس ستق صا ،س.5سبیثباتیس سنیانتهاسوسب ام هاسس.4سوجو س آمدسب ونزتیسبسیا سب تیس ولت .س
 .4-1پیامدهای فساد اقتصادی
فسا سمیتوت دسب سهر سجامع ستث سبگذت ،سب سشکلگی یسهر س ف ا هایستف ت سجامع سوسب سچگو گیس و ادهاسوس
تغیی سم غی هاس سجامع ستث سمیگذت .سب سعلتسگس گیستث سفسا سب سجامع ،سمبا زهسباسآنسوظا فسببیاا نس
هر ستف ت سجامع س س ا سگ ف سمیشو .سب خیستزستث هایسفسا سمهمتا سهسا بد.س ست بجااسباس سآ هااستشاا هس
میشو :س.8سکاهشستمبیت،س.0سبیسثباتی،س.3سکاهشسن ما گذت ی،س.5سکاهشسبه هو ی،س.4سکاهشس آمادسوس
تفزت شسهز ب هایس ولت،س.6سخ وجسکیو ستزسمسی ستونع ،س.2سهدت تستوت ا یهاس(تن عدت ها سبا سمسای هایس
ا نت،س.0سکاهشست زشهایستخالقی،سف هبگیسوسن ما ستج راعی،س.0سکاهشست رانسوس ن ت یس سجامع س
وس.82سپیامدهایس گ کاهشستولیدستزسجرل (س تفزت شسفق .ستفزت شسشکا س آمدی.سکاهشسخدما سعرومی .س س
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ب تیسمبا زهسباسفسا سوسجلوگی یستزسگس شسآنس تههایسگو اگو یسپییبها سشدهستنت.سب خایستزسس تهکا هاا،سس
تهها یستنتسک سجلویست جا سزمیب هایسفسا س تسمی گی سوسهد سب خایس گا ستزسآ هااس یازسجلاوگی یستزس
عوتملست جا سفسا سوسکاهشستث گذت یسآ هانت.سب سه سحافسمیتوتنس تهکا هاایسمباا زهسبااسفساا س تس س وس
ن سز سجدتسک .
الف) راهکارهای بازسازی (اصالح) عوامل ایجاد فساد
ت سانهاسپاکسب ست نسجهانسگامسمیگذت دسوسپاکسز دگیسمیکببد،سمگ ست بک سعل یسآ هاس تسب سنارتسفساا س
بب .سب ط سک نست نسعلتهاسمی توت دسفسا س تسکاهشس هد.س تهکا هایستصالحسعوتملست جا سفسا سعبا تبدس
تز:س.8ستفزت شس آمدسفق ت،س.0سکاهشسبیکا ی،س.3س فعسمحدو تسوسمربوعیتس سکا ها،س.5س فعسمحدو تسوس
مربوعیتس آمدیسوس.4ستفزت شسهز ب سفسا .س س
ب) راهکارهای بازدارنده (زمینههای بازدارنده)
ب ط سک نسزمیب هایسفسا سمیتوت دسکركسخوبیسب سکاهشسفسا سباشد.ستماسب خیستزست نسزمیب هاسب طو س
کاملستزسبینسب یس یس بد.سبباب ت نس سبسیا یسزمان هااسبا سعوتمالسباز ت ادهس یاازستنات.سب خایستزست انس
زمیب هایسباز ت دهسعبا تبدستز:س.8سبهبو س اامس اا ،س.0ستث بییایس ااامسقضاا ی،س.3ستفازت شسآزت یسهااسوس
تخ یا ت سم میسوسکاهشسقد هایسف ی،س.5ستفزت شسمیا کتسما مسوسکااهشس خالاتس ولاتس سکاا س
م مسوس.4ستفزت شست زشسآموزههایس بی،ستخالقیسوسف هبگی .س
س
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 .5-1راهکارهای مبارزه با (مقابله و کنترل) فساد اقتصادی

 .6-1روشها و شاخصهای اندازهگیری فساد اقتصادی
وشهایست دتزهگی یسفسا سگو اگونسهس بدسوسه س كسکا ب سو ژهس ت د.س وشهایستصلیست دتزهگی یسفسا س
تس سن سنط سکالن،سبیییسوسخ سجدتسوس وشهاسوسو ژگیهایستصلیسشاخصهایسمع فیسشدهسآ هاس تس س
جدوف0-8سب صو سمقا س تیست تئ سمیکبیم.س س
س
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جدول  :2-3مقایسه روشهای اندازهگیری فساد
روش اندازهگیری

توضیح

مهمترین خوب

مهمترین بدی

تلف

نط سکالن

مجروع سمفاهیم

جامعیتس(کلس تس سب گ ف ن
یازس دتش نسب سجز یا

معروالستمکانستن ی تجس
مو سفسا سوجو س دت

8س

مس قیم-پیرا شس
مس قیم

تمب سکم

عروماًس ت ههایسخوبیس
ب نتسمی هد

ف ت بدسبسیا ستیصصیس
ت

0

مس قیم-تعدت س
ق با یانسفسا

پیرا شسمب بیسب س
تج ب

به نس وشسب تیس
تجریعسفسا هایسجز ی

ب تیسشبانا یسفسا هایس
بز گسوسنازمان هیس
شدهسمیکلس ت .سب تیس
جزئیا سمعامال سضعیفس
تنت

3

مس قیمس–
پ و دههایستیکیلس
شده

شرا شس
شکا تهایست تئ س
شدهسب سم تجعس
قضا یسوسپلیس

میتوت دسفسا هایسقطعیس
کیفسشدهس تسخوبس یانس
هد،س ت ههایسآنس س
م تجعسقضا یسوجو س ت

فسا هایسپبهانسباست نس
وشسوت س راگ س
ریشو د

5

مس قیمس-ستعدت س
مج مانس ن گی س
شده

باست نس وشسفسا هایس
شرا شستعدت س میتوت دسفسا هایسقطعیس
پبهانسوستف ت س ن گی س
کیفسشدهس تسخوبس
تف ت یسک سفسا س
یدهسوت س ریشو د.س
یانس هد،س ت ههایسآنس
تق صا یست جامس
ن گی شدگانستش باهس
سم تجعسقضا یسوجو س
ت هت دسوس ن گی س
یزسآنس تستفزت شس
ت
شدهت د
ا نتسمی هد

4

مس قیمس-ستعدت س
فسا هایسگزت شس
شدهس سمبابعسخب ی

فسا هایسگزت شس
عرومیسشدهس تس
یانسمی هد

ت ههایسآنس سمبابعس
ب سبازسبو نسفضایس
خب یسوجو س ت سوس
نا تیسبس گیس ت .س
محدو یسب تیس ت ههاس
فسا هایسخب یس یدهس
وجو س دت .سهز ب سکمس یازس
تس یانس ری هد
ت

6

فسا هایسگزت شس
مس قیم-ستعدت س
شدهس تس یانس
فسا هایسگزت شسشدهس
می هد.
سگزت شهایس گ

ب سبازسبو نسفضایس
نیانیسبس گیس ت .س
فسا هایسگزت شس
یدهس تس یانس ری هد

2
66

مس قیمس–سمریزیس
مالیاتی

تمب هایسفسا س
کم

ت ههایسآنس سگزت شهاس
وجو س ت سوسمحدو تس
ز ا یسب تیس ت ههاسوجو س
دت .سهز ب سکمس یازس ت

ت ههایست ح ت س ف ا س تس پیچیدهستنت.س یازسب س
مبابعس(مالی سز ا س ت
خوبسب نتسمی هد

0

غی سمس قیمس–س
میا جستف ت

تمب هایسفسا س
باال

یا ها یسب تیس
ث و هایس ت تیسمبیأس
امییصست تئ سمیکبد

ب سحسابهایسنا س
مبابعست جا کببدهسقد س
میا جس یازس ت

82

غی مس قیمس–س
هز ب هایسن ما تیس
وست زشسن ما س
فیز کی

مقا س سهز ب هایس
ن ما تیس ولتسوس
ت زشسن ما ست جا س
شده

ت ههایست ح ت س ف ا س تس
خوبسب س نتسمی هد

یازسب س ت ههایسبسیا س
زا س ت

88

غی سمس قیمس–س
میا کتسبازت سکا

تمب هایسباال

خهایسمیا کت،س
راگ هایسقابلسمقا س تیس
بینسکیو هاسهس بد

یازسب ستطالعا سثبتس
شدهسعرومیسمع ب س ت س

80

غی سمس قیمس–س
تقاضایس قد بگیس
تف ت

تمب هایسباال

یا ها یسب تیسث و هایس
ت تیسمبیأس امییصست تئ س
میکبد

تگ س قد بگیسب طو س
مییصستزسخا جسبیا د،س
میتوت دس امع ب سشو

83

غی سمس قیمس–س
میا جسمالی

تمب هایسباال

ت ههایست ح ت س ف ا س تس
خوبسب نتسمی هد

تص فاتیس تسک سشاملس
میا جس ریشو س سب س
ریگی

85

باقیما دهسمدفساسمدفس
تس ا

میتوت دسآما هایسکلسبسیا س
قویست تئ سکبد

ت تیسخط ستن فا هستزس
ت ههایسضعیفستنتس
تگ س ت ههایس وتسوجو س
دتش سباشد

84

غی مس قیمست دتزهس
تق صا سز سزمیبی

ب آو سآما یستنت

میتوت دسآما هایسبسیا س
خوبیستزس یییستزسفسا س
ت تئ سکبد

ت تیسخط ستعریمس
غی قیقستنتسوس كس
ب آو ستزسبیییستزسفسا س
تنت

86

غی مس قیمستحلیلس
آما یسبینسکیو ی

تزسمقا س س ت ههایس
آما یسبینسکیو هاس
یج گی یسمیکبد

میتوت دسآما هایس
مقا س تیسخوبیست تئ سکبد

ت ههایسبسیا سز ا س
میخوتهد.سضعفسقیانیس
بو نسمطلقس تس ت

آما ی
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0

غی مس قیم-
پیرا شسغی س
مس قیم

تمب سسفسا سز ا س
وسگس ه

وضعیتسفسا سکلیس تس
خوبس یانسمی هد

عروماًس ت ههایسکلیس
ب نتسمی هدسوس
جزئیا س تس یانس
ری هد.
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ب

نط سبییی

8

پیرا شسپیگی یس
هز ب هایسعرومیس
بییی

تحلیلسشبک س
نریستنتسوس س
ش ت طسپوفسوتحدس
به نستنت

ت ههایسقابلسمقا س سز س
هد هایس یان هبدهس
نیانتهاس تست تئ سمیکبد

یازسب سمبابعس(مالی سز ا س
ت

0

پیرا شست تئ سخدما س
کریسبییی

تحلیلسشبک س
نریت تئ خدما س
عرومیستنت

شرا یستزسفسا هایسغی س
پولیسس تس یانسمی هد.س
ت ههایسز سهد هایس
ب ام هاس تست تئ سمیکبد

یازسب سمبابعس(مالی سز ا س
ت

ج

نط سخ
مطالع سمو یس
ف هبگیسقومی

0

تخ ال ابی

3

پیرا شست تئ سخدما س
کریسنازما ی

5

مطالع س(ب نی سببگاه

8

8

نط سشبک
تحلیلسمقا س تیس
شفافیتسشبک

تی حیس(توصیفی
مب بیسب ست اا ت
یان هبدهسشرا یس
تزسفسا هایس
غی پولیستنت
هز ب هایسفعالیتس
تق صا یس تستعیینس
میکبد
تن بباطسوجو س
شبک هاستزس ت هها

تعریقس س ت شکیفیس ت
گاهیسمیتوت دسکریسباشد
ون ا سنیانیسو
قابلست عطا ستنت

ب س ن نیسخوبسب س
ت ههاس یازس ت

موت سکیفیسوس ا جس
مبطقیس تس س ا سمیگی

یازسب سمبابعس(مالی سز ا س
ت

ب آو سمالیا ببدیسفسا س
ب سش کتهاستنت
پانخسخوبیسب تیستطبیقس
ت نسشکلهایسفسا ستنت
میتوت دس ت ههایسباس
کیفی یس با هس وسط س
ف تهمسکبد

0

شبک هایسغی س نری

مب بیسب سمصاحب سوس
پیرا شستنت

3

ت زشسشبک

آزمونها یسب تیس
هربس گیهایسغی س
عا یستنت

میتوت دسف ضی ها یس تسک س
ت ههایسمس قیمسآنس
ف تهمس یستسآزمونسکبد

آزمونست ح ت س
ف ت بدستزستن ا دت

ب خوبیسمیتوت دسفسا سغی س
پولیس تس سب سبگی

5

نبجشست ح ت س س
ف ت بد

قیانیستنت

مبافعسآنسکمس وشنس
تنت
یازمبدس ت ههایسخوبس
تنت
ب سگ وهسمطالعاتیسباس
تیصصسبسیا سباالس یازس
ت
تغلب،س ت ههایس
غی مس قیمسمبانبس
ب تیست نس وشسموجو س
یس بد
یازسب ستن ا دت ها یس
ت سک سبحثسب ت گیزس
هس بد

ب گ ف ستزسک ابسز سباستفزو ههایسپژوهیگ  :س
 Sampford, Charles & etall (2006) measuring corruption P. P. 7-156.س

60

ست نسبیشسپیییب ست دتزهگی یسفسا ستق صا یس تسم و سمیکبیم.سب تیست نسکا س یستسما و ستجراالیسبا س
شاخصهایستصلیسنبجشسفسا ستق صا یس سنط سجها یسمیکبیم.سناپسسشااخصسهاایسموجاو سبا تیس
نبجشسفسا ستق صا یس ست تنس تست تئ سمیکبیم .س
 .1-0شاخصهای اصلي سنجش فساد اقتصادی در سطح جهاني
وسنازمانسبینتلرللیس سنط سجها یسشاخصها یسب تیسفسا سط تحیسک هت دسوسآنس تسباس وشهایسو اژهس
خو ست دتزهگی یسمیکببد.ست نس وسنازمانس ا جست دتزهگی یسخو ستزسفسا س تسب تیسکیو هاسمب ی سمیکببد:س
کی نازمانسشفافیتسبین تلرللیس(شاخصست تکسفسا سوس گ یسبا كسجهااسیس(شااخصسسنابجشسفساا س
حکر ت یسجها یس اسشاخصسکب فسفسا ستنت.ست نس وسشاخصستزسمهمت نسشاخصهاا یسهسا بدسکا س س
نط سجها یسوسب تیسکیو هاست دتزهگی یسمیشو سوس ا جست نست دتزهگی یسب ونیل ست نسنازمانهااسگازت شس
میشو .سبسیا یستزسپژوهشهاسوسگزت شهایسعلریسوستج ت یستزسشااخصسهااسوسب آو هاایست انسگازت شسهااس
تن فا هسمیکببد.س ست بجاست نس وسشاخصس تسم و سمیکبیم.
الف) شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل ()CPI
سکبا ستحوال سبسیا ست زشربدس سع ص سمبا زهسباسفسا ،س كس هاا سمسا قلسباینستلرللایسبااس اامسناازمانس
بینتلرللیسشفافیت8س سآلرانسوسباسهد ستشاع ستطالعا سوسآگاهیسبا تیسمباا زهسبااسفساا ست ت یسوستفازت شس
شفافیتس سفعالیتهایسمالیس ولتها،سفعالیتسخو س تسآغازسک هستنت.سنازمانسبینتلرللیسشفافیت،سها س وس
نافس كبا سکبف ت سیسباسعبوتنسکبف ت سسبینتلرللیسمبا زهسباسفسا 0ب گزت سمیکبد.س یسا ینسسکبفا ت سس س
نافس8008سباسحضو س32س را بدهستزسکیو هایسمی لفسجهانس سکیو سچكسب گزت سشدسوسب تیس یس ینسبا س
شاخصست تکسفسا 3س تسب ونیل سالمبدو س سژوئنس8004ستهی سوس سنافس8006سب صو س نریسمب ی س
ک .ست نسنازمان،سشاخصست تکسفسا س تسما بدسنا سم غی هایستق صا یست دتزهگی یسوسمع فیسک هستنت.س
ست نسشاخصس افتسوسپ تختس شوه،ست جامستخ السسوسج مهاایس گا سو...س سباینسکا کباانس ولاتسوس
کا گزت تنسنیانیسوست ت یست ز ابیسمیشو س(نازمانسبینتلرللیسشفافیت،س . 0226س
شاخصست تکسفسا سنازمانسشفافیتسبین تلرللی،سکیو هاس تسب سپا سناط سفساسا یسکا س سباینسمقاماا س
عرومیسوسنیانیسمیاهدهسشدهستنت،س تب ببدیسمیکبد.ست نسشاخصس اكسشااخصسم کابستناتسکا سبااس
ت کیبس ت ههایسم بوطسب سز سشاخصهایسفسا سک ستونطسمؤنسا سمع ب ست دتزهگی یسمیشو سبا س ناتس

فصلنامه سیاستهای راهبردی و كالن  /سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 9313

 .0پیشینه اندازهگیری فساد اقتصادی

)Transparency international (TIس8.
)International Anti- Corruption Conference ( IACCس0.
)Corruption Perception Index (CPIس 60 3.س
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میآ د.سشاخصست تکسفسا س یان هبدهس ا ت سوس دگاههایستف ت یستزسهرا سکیاو هاس سن تنا سجهاانس
تنتسوسشاملس دگاههایسکا شبانا یستنتسک س سکیو هایسمو ست ز ابیسز دگیسمیکببد.8س
باستوج سب ست بک سشاخصست تکسفسا س ویسفسا سبیشسعرومیستر کزس ت ،س یازستنتسفسا سماو س اا سآنس
تع فسشو .سنازمانسشفافیتسبینتلرللیسفسا س تسب عبوتنسناوءستناس فا هستزسمبصابسعراومیسبا تیسمباافعس
شیصیستع فسمیکبدس(المبز و ،0س:0222س. 86س
ب) شاخص سنجش فساد حکمران جهان بانک جهان (کنترل فساد)
با كسجها یس وشسشاخصست تکسفسا سشفافیتسبینتلرللس تسب کا سمیب ؛ستماسب س بافسآنستنتسکا ستبعاا س
می لفسآنس تس سپ وژهسشاخصسحکر ت یسجها یسبهبو س هدس(کاوفرنس،س. 8000ست انسپا وژهسشااخصسهاایس
حکر ت یسمبحص سب سف سوسکلیس تسب تیس080سکیو س(وسبیییستزسکیو ستزسنافس8006ستاس0220سبااس6سبعادس
حکوم یسشامل:سپانیگو یسحکومت،سثبا سنیانی،س بو سخیو ت،سکا ت یسحکومات،سکیفیاتسقا و ربادی،س
حاکریتسقا ونسوسکب فسفسا س تستهی سسوسمب ی سمیکبد.سشاخصهایسکالس،س ادگاهسهاایستعادت سز اا یستزسس
ن ما گذت تن،سشه و دتنسوسکا گزت تنسحکوم یس تس سب نیهایستیصصیسب تیسکیو هایس سحافستونع س
وسصبع یست کیبسمیکبد.سمبابعس ت هتیسمبف ستزسشاخصهایسجرعآو یسشدهستزستعدت یسمؤنس سپژوهیی،س
فک ی،سنازمانهایسغی ول یسوسبینتلرللیسب نتسمی آ د.سب تیست جا س كسعبص ستزس6سعبصا سبا تیسمثاافس
فسا ،سبا كسجها یسشاخصهایست تکسفسا سموجو س تسجرعآو یسمیکبد.ست نسبا كستبهاستزسشااخصسهاا یس
تن فا هسمی کبدسک ستطالعاتیس سب س تش سباشبدسک سب تیست ز ابیسکیفیتسکب فسفساا س سکیاو هاسمفیادس
باشد.س س سی س0220سشاخصسحکر ت یسجها یس،سشاخصسکب فسفسا سب س04سمببعسوس52سشااخصستشاا هس
میکبد.س س
3
با كسجها یستزس وشسمؤلف هایسمیاهدهس یدهس( UCMسب تیسجرعآو یسپانخهایسمی لافس س6س نا س
بز گت ستن فا هسمیکبد.سمهمت نسمز تست نس وشسآنستنتسک سشاخصهایسب سهمسپیون س سبتسبا سها س
مببعسمبحص سب سف س گ یسحاویستطالعا سمیاهدهس یدهسبیی یس با هسحکومت ت یستنت.ست انس وشس
ب سعالوهسحاشی سخطاسب تیسب آو هایسحکر ت یس سه سکیو س تست جا سمایسکبادسکا سبا ادسهبگاامسمقا سا س
حکر ت یسبینسهر سکیو هاس سطوفسزمانسب شرا سآ دس(کوفرنسوسهرکا تن؛س . 0220س
سشاخصسکب فسفسا سبا كسجها یستزسشاخصهایسم فاوتیستن فا هسمیشو سک سبا ست ادتزهسگیا یسحادو س
تعرافسقد سعرومیسب تیسمبافعسشیصیسمیپ تز سوسشاملسشکلهایسخ سوسکالنسفسا ستنت.س س

سمقیااسس

.8سب تیسمثافس كسمببعسکیو هایس ونسمقیاسسصف تاسششس تب سببدیسمیکبد،س سحالیکا سمبباعس گا
صف ستاس هس تب ببدیسمیکبد .س
Lambsdorffس0.
3. Unobserved Component Model
22

تج ب کیو های گ یان می هد ک ت دتزهگی ی فسا قش بسیا سمهری ط تحی ب ام های مبا زه
با فسا تش تنت.س حاف حاض ب خال مباحثی با ه تع ف ،علل وسپیامدهایسفسا سوسب نیهای
توصیفی با ه موت فسا ست تنسک ست بیا سقابل توجهی با ه آ ها ب زبان فا نی وجاو س ت سم اونس
بسیا ت دکی با ه نبجش فسا ب فا نی موجو تنت.س ست بجاستبهاسپژوهشهایست جامسشادهس ست ا تنس
ب تیست تئ سشاخصسنبجشسفسا س تسم و سمیکبیم .س
فاضلیس( 8300س ستألیفیسباسعبوتنسمقدم تیسب سنبجشسفسا ،سب خیس وشهایسم دتوفسنابجشسفساا سوس
قاطسضعفسوسقد سآ هاس تسبیانسک هستنت.سویس رو هایستنا فا هسشادهستزست انس وشسهااس تس سب خایستزس
کیو هاسوسچگو گیسکا ب سآ هاس تستوضی س ت هستنتسوسهد سب نیهاس تستزست یابس وشهایسنبجشسبیانس
ک هستنت.س سپا انسط حیسکلیسباس امسب ام سنبجشسفسا س ست ا تنسپییابها سکا هستنات.ست انسب اما س
ب صو سکلیسپییبها سمیکبادسبا تیسنابجشسفساا س ست ا تن،س6گاامسب تشا سشاو .س اا آو سمایسشاو س
شاخصهایس امب هسشدهس ست نسب ام ،سهرانسشاخصهایسنازمانسشفافیتسوسبا كسجها یستنت.س س
تحردیسوسوفا یس گا س( 8300س سمقال سپییبها سشاخصسبومیست دتزهگی یسفسا س ست تنس(بااستنا فا هستزس
وشس لفی سهد ستزسمطالع سخو س تست تئ س وشیسبومیسجهتسنبجشسفسا س سجرهو یستنالمیست تنسبیانس
ک هت د.ست یانسپسستزسم و سشاخصهاایس ت اجس ستما ست ادتزهسگیا یسفساا سوس قااطسضاعفسوسقاو سآ هاا،س
م غی ها یسک س سمطالعا سبینتلرللیسب تیسنبجشسفسا ستن فا هسشدهت د،سمع فیسک هت اد.سبا س باافسآنس
تالشسک ه ت دسباستن فا هستزس وشس لفیسوسب سپا س ا س یبگاان،ستزسباینست انسشااخصسهااس6شااخصسبا تیس
ت دتزه گی یسفسا سمع فیسکببد.سب ستناسس ا جست نسب نیسشاخصهایس.8سمیا جسوتقعایس ولات،س.0سضا بس
جیبی،س.3سشاخصسکیفیتسمق ت ،س.5سشاخصستق صا سز سزمیبی،س.4سشرا س وز ام هایسمس قلسوس.6سشااخصس
حقوقسوس ن رز ،سبه نسشاخصهاسب تیسنبجشسنط سفسا س سکیو ست تنسهس بد .س
گزت شها یس یزسب سبازگو یست دتزهسشاخصهایسفسا ست دتزهگی یسشدهستزسنویسنازمانهاایسجهاا یسبا تیس
ت تنسپ تخ ت دسک س ک سو ژهتیس دت د.س

فصلنامه سیاستهای راهبردی و كالن  /سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 9313

 .0-0شاخصهای ارائه شده برای سنجش فساد اقتصادی در ایران

 .3روش
ماس ست نسمقال س صد ست تئ س كسشاخصسهس یم.سب ست نسپا سماس كستع افسمقادماتیسبا تیسفساا ست تئا سس
میکبیمسوسآنس تسب عبوتنسمببایست نسب نیس س ا سمیگی م.سب ست نستنااسسفساد اقتصادی به معنیای
انجام هر عمل ناحق برای کسب مال است.سمالکس احقسبو نس تس یزسقوت ینسجرهو یستناالمیست ا تنس
ق ت سمی هیم.سز تست نسقوت ینسمبطبقس(غی سمغا سسباستنالمستدو نسشدهت دسوسب سخوبیسمالکست ت یتس تس یزس
تأمینسمیکببد .به سخن روشنتر در این بررس  ،فساد اقتصادی به معن انجیام هیر تخلفی از
قوانین و مقررات جمهوری اسالم ایران برای به دست آوردن مال است.سب ست نسپا ستگ س ستدو نس
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كسشاخصس اسما بدسآنسپا س تسب سقوت ینسکیو سجرهو یستنالمیست تنسبگذت م،سمیستوت یمست عاسکبیمسکا س
ت نسشاخصست ت یتسوستنالمیتس تس سحدسقابلسپذ شیس ت  .س
با تعریف که ارائه شد م توان ویژگ های اصل یک اقتصاد فاسد را به صورت خالصیه چنیین
بیان کرد .اقتصادی که مجموعه نهادها و رفتارهای افراد طوری تنظیم شده اسیت کیه تعیداد
زیادی از اعمال افراد برای بهدست آوردن مال مشروط و یا همراه با زیر پا گذاشیتن قیوانین و
مقررات رسم کشور است.س ست نسبیش،سمؤلف ها یسک سبا دس سشاخصسوت سکبیمسمع فاسیسمایسشاسو .س
مؤلف هایسشاخصس تس ن ببدیسمیکبیمسوسپسستزسآنسه س كستزست نسمؤلف هاس تستع فسمایسکبایم.سپاسستزس
تع ف،ست بهاسباسهمست کیبسمیشو د.س وشست کیبستوضی س ت هسمیشو  .س
س
 .1-3روشهای ترکیب مؤلفههای شاخص

ست بجاستب دتس وشهایست کیبس سشاخصنازیس تسم و سمیکبیم،سنپسس وشست کیبسخوبسب تیسشاخصس
پییبها یسخو س تسبیانسمیکبیم.سمیتوتنست دتزههاسوسشرا ههاس تسب س وشهایسگو اگو یست کیبسکا .سبا تیس
ت کیبهاس یزسمیتوتنسپ تزشهایسمی لفس اضیس تسب کا سب .ست نسپ تزشهاسب صو هایسگو اگونسوسبا س
پا س یازسوستع فسشاخصهاس خسمی هد.س ست نست کیبهاسمیتوت دست دتزههایسثابتسب عبوتنسپا تم سب تیسه س
كستزستجزتسب کا س و .ست نسپا تم هاس یزسمیتوت دسب سشیوههایسگو اگونست دتزهگذت یسشو .سب سپا ست نس کا س
وسب سپا س وشهاسوس یازها،س وشها یسب تیست کیبستجزتیسشاخصهاسناخ سشدهستنتسک سمیتوتنسب سمبابعس
موجو س ست نسزمیب سم تجع سک .س ست بجااسچبادس ک ا س سباا هست انس وشسهااسم بانابسبااس یاازسشااخصس
پییبها یستشا هسمیکبیم.س
.8ست بک سب تیسناخ نسشاخصسفسا سبا دسچبد نسمؤلف سباسهمست کیبسشو د.سبا تیسناا هسشادنسوستفازت شس
کا ب ست نسمؤلف هاسمیتوتنسآ هاس تس سچا چوبسز سشاخصسق ت س ت .سبباب ت نسماسچبدسز سشاخصسخاوتهیمس
تشتسک سه س كستزسچبدسمؤلف سناخ سمیشو  .س
.0ست بک سبباب ت نسماسبا دس وست کیبس تش سباشیم.سب تیست جا سنازگا یسبیی سبا دست انس وست کیابسبااسهامس
هراهبگسباشبد.سب سنینس گ سخوبستنتس وشست کیبسز سشاخصهاسباس وشست کیابسشااخصسهااس کایس
باشد .س
.3ست بک س سشاخصسشرا هسپا سمیتوت دسبباب س یازسب گز دهسشو .ستماسبه نسشرا هسپا سشرا هسپا تیستنتس
ک سب سبیی نستطالعا سپا گذت یسشو .سب تیسمثافسشرا ه گذت یسپا سباس وشسبیییب سب تب سصدستبهاس اكس
ت هسک ست دتزهسبیییب سم غی س سبینس رو هاسمالکستنت.س سشرا ه گذت یسپا سباس وشسبیییب سب تب سصدسوس
کریب سب تب سصف ،ستبهاس وس ت هسک ست دتزهسبیییب سوسکریب سم غی س سبینس رو هاسماالکستنات.س سشارا هس-
گذت یسپا سباسشرا هسپا سآزت ستزس ت ههایسم غی سمیتوت دسمالکس گ سپا سباشد.سباسوجو ست نسه چ سشرا هس
پا ستزس ت ههاسوستطالعا سبیی یسشکلسبگی ،سمیتوت دسگو ات سوسبه سباشد.سسس س
.5ست بک س وشهایسپا تم یست کیب،سباسباو سوسپیشف ضس اب تب یست زشس ت ههاسوسم غی هاسناخ سمیشو سوس
 20ت نسباو س اسپیش ف صس یازمبدسعلتسوستوجی سکافیستنت.س ست بجاسشا دس وتنسعلتسخوبیس افتسک سماس تسبا س

 .0-3روشهای ترکیب مؤلفههای شاخص فساد پیشنهادی
بباب سآ چ سگف سشد،س ماسب تیسناخ نسشاخصسپییابها یسخاو سنا سگو ا ست کیابس ت ام:س کایست کیابس
و ژگیهایس كسپد دهسب تیسناخ نسم غی ،س گ یست کیبسمؤلف هاسب تیسناخ نسز شاخصهااس ااسهراانس
شاخصهایس كسبعدیسوسنومیست کیبسز شاخصهاسب تیسناخ نسشاخصست کیبیسفسا س(چبدسبعدی .س وس
ت کیبس كسوس وس سناخ نسشاخصس كسبعدیسب کا سمی و سوست کیبسنومسب تیسناخ نسشاخصست کیبایس
چبدسبعدیسب کا سمی و  .س
الف) روش ترکیبها در ساختن شاخص یک بعدی
سناخ نسم غی هاس اچا سهس یمستزسو ژگیهایسگو اگو یسب تیسه سم غی ستن فا هسکبیم.ست نسو ژگیهااس یازس
با دست کیبسشو د.سب تیسب خیسم غی هاسشاخصیسک سم غی س تس یانس هدسناخ سشدهستناتسوس ت هسهاایسآنس
شاخصس س ن سستنت.سب خیس گ سک سآ هاس تسماستع فسکا هست امسبا ست کیابس ت هسهاایسو ژگایسهاایس
م غی هاسوسناخ نسشاخصیسک سم غی س تس یانس هد،س یازس ت د.س ست انسزمیبا سها سم غیا ستزس اكس ت هس ااس
ت کیبسشرا یس ت هسناخ سشدهستنت.س ست کیبهاسب تیسبیی سگو اسشدنسشاخص،سنا سشارا هسپا ا س س
ا سمیگی م:س.8ستگ سهد سمقا س سبینسکیو هاسباشدسمیا گینست دتزهسه س ت هسب تیسکیو هایسهمسگ وهس(وس
سصو تیسک سمقا س سجها یسباشدسب تیسهر سکیو هاس استگ سهد ستبهاسناخ نسشاخصسب تیس كسکیاو سوس
مقا س سبینسنالیسباشد،ست دتزهس ت هس سنافسپا سک سه س ت هسب تیستن ا دت سشدنسب سآنستقسیمسمایسشاو س
تاسهر س ت ههاسب صو س كست دتزهسب سپا سعد س كسناخ سشاو د.س.0سشارا س ت هسهاا یسکا سبااسهامسجراعس
میشو دسک سحاصلسجرعسب ست نسشرا هستقسیمسمیشو ستاسمیا گینسچبدس ت هسب نتسآ د.س.3سشرا هس42سک س
ب تیسناختسشاخصسباسپا سمیا گینسب تب س،42سمیا گینسب نتسآمدهس سگامس ومس سآنسض بسمیشو .س س
ست بجاس وس ک س ا آو یسمیشو :س.8ست بک سماسب سجایسکا ب س وشها یسهرچاونسبییایب سصادسوسکریبا س
صف سوسما بدسآنستزس وشسمیا گینسب تب س42ستن فا هسمیکبیمسک س كسب ت یسآنستنا فا هستزستطالعاا سهرا س
ت ههایس س ن سسب تیس رو هانتس(ب جایس كس اس وس ت هسکر نسوسبیی ن سسوسب ت یس گ سآنست نس
تنتسک س سصو سوجو س كس اسچبدس ت هسپ س( و ستزس ت ههایس گ س س كسنرت،ست انس وشستزست جاا س
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ت نسباو سب نا دسک ست زشسم غی هایسز سشاخصهاس اب تب ستنت.سپسسبه ستنتست زشسآ هاس تسب تب سبادت یمسسوس
وشسپا تم گذت یسب تب س اس اپا تم یس تسب کا سبب م .س
.4ست بک سباس گاهسب س وس ن ست کیبس ا پا تم یسوست کیبسپا تم گذت یسب تب سوسو ژگیهایس ت ههاسمیتوتنسب س
ت نسجرعببدیس نیدسک ست نس ت ههاسهرگنس یس بدسوسبا دستن ا دت سشو د.سهرچبینسچونسشرا سمؤلف هایس
ز شاخصهاسب تب س یس بد،سپا تم گذت یسب تب سمؤلف هایسز شاخصهاسخو سب سخو ست زشسز شاخصها یس
ک سشرا سمؤلف هایسآ هاسبیی ستنتس تستفزت شسمی هد.سهرچبینسپا تم گذت یسباس وشهاایسگو ااگونس س
ز سشاخصهاسوسشاخصسکلسمیتوت دس اهراهبگیسبینسشاخصسوسز شاخصهاسفا تهمسکباد.سببااب ت نسبه ا س
تنتس سهر سشاخصسوسز شاخصها،سپا تم گذت یس اب تب سب سپا سشرا سز شاخصهااسوسمسؤلفا سهااسبا سکاا س
بب م.ست نسکا سخو سب سخو ست دتزهسشاخصسپا ا یس تس یزستن ا دت سمیکبد .س
س
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چولگیس ت ههاس سط س گ سجلوگی یسمیکبد.س.0ست بک سب تیس ت هها یسکا سبا ستبهاا یست ادتزهسم غیا س تس
میناز دسگامس ومسک سمیا گینگی یستنتس یوتهیمس تشت.سب سنینس گ سمیاا گینس اكسشارا هسخاو سآنس
تنت.
ب) روش ترکیب در ساختن شاخص چند بعدی
سناخ نس كسشاخصست کیبیسب تیسپد دهتیسما بدسفسا س اچا سهس یمستزسو ژگیهاایسگو ااگو یستزست انس
پد دهس ت هسگ آو یسکبیمسوست نس ت ههاس تست کیبسکبیم.سگف یمسک سب تیسه سبعدس كسز سشاخصسمیناز مس
وست نسز سشاخص هاس تسک سه س كسبعدس استبعا یستزست نسپد دهس تس یانسمی هبدست کیبسمیکبیمستاسشاخصس
چبدسبعدیسناخ سشو .سز سشاخصهاستزست کیبس كس اسچبدسشاخصس گ سناخ سشدهستنات.س ست کیابسس
ز سشاخصهاسب تیسبیی سگو اسشدنسشاخصسچبدسبعدی،س كسشرا هسپا س س ا سمیگی مسک سشارا سز ا س
شاخصهایسف عیستنتسک سباسهمسجرعسمیشو دسوسحاصلسجرعسب ست نسشرا هستقسیمسمیشو ستااسمیاا گینس
چبدسز سشاخصسف عیسب نتسآ د.س وس ک س ا سشدهس سباالس یانس هبدهسب ت یست نسشاخصسچبادسبعادیس
تنت.س س
س
 .4تحلیل و استخراج مؤلفههای شاخص پیشنهادی سنجش فساد اقتصادی
ب سپا سآ چ س سبیشهایسپییینس وش یم،سچها س ن س ت ههاسمیتوت دس یان هبادهسگوشا سهاا یستزسفساا س
باشد.سه س كستزست نس ن س ت ههاسب ستبها یس ریتوت دسهر سفسا س تس یانس هد.سه سچبدست انسچهاا س نا س
كسچیزسک سفسا ستنتس تس یانسمی هبدسوستک ت سهمسهس بد؛ستماسچونسفسا سوست دتزهسهر سآنسپبهانستناتس
ه س كستزست نسچها س ن سب سشکلیسآنس تس یانسمی هبدسوسه س كستوت ا یسآشکا سک نسبیییستزسفساا س تس
ت دسوسهم زمانسباسهرینستوت ا ی،س اتوتنستزس یانس ت نسبیشس گ یستزسفسا سهس بد.سبباب ت نستگ سبیوتهیمس
ت بس كسنو س سب آو سفسا س دتش سباشیم،سبه ستنتسب تیس یانس ت نسفسا ستزسهر ست نس ت ههاسکراكس
بگی م.ستگ سبیوتهیمستزس وبا هسشرا یس یزسجلوگی یسکبیمسمیتوت یمسمیا گینست انس ت هسهااس تسشااخصسکامس
ت بت یسبدت یم.سبباب ت نسپییبها سماست دتزهگی یسفسا سباسچها س ن س ت ههایسز ستنتسک سب تیسه س ن س
كسشاخصسبساز مسوسنپسسمیا گینسآ هاس تسبگی مسوسشاخصست دتزهسفسا سببامیم.ستلب سه س كستزست بهاس یزس
میتوت دسباس س ا سگ ف نسو ژگیهایسآ ها،سجدتگا سب عبوتنسشاخصسفسا سب کا س و :س س
الف) دادههای عوامل (علتها و زمینههای) فساد اقتصادی در بر گیرنده:
.8سعلتهایست جا کببدهسفسا ستق صا ی ،س
.0سزمیب هایست جامسفسا ستق صا یساسعوتملسزمیب نازسفسا  ،س
.3سزمیب هایسباز ت دهسفسا ستق صا یساسعوتملسباز ت ده .س
ب) پیامدهای فساد اقتصادی
ج) مقدار (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده
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.8س ا
.0س ا
.3س ا
.5س ا
س

سنبجیسهرگا یس س
سنبجیستزسم یصصانسعلری
سنبجیستزسمد تنسبیشسخصوصی
سنبجیستزسکا کبانس ولتس

 .1-4معرفي اجزای مؤلفههای شاخص فساد اقتصادی
باس گاهسب س ت ههایس س ن سسوسو ژگیهایسآ هاسوسب تیسهرساننازیس ت ههاسوسناخ نسشاخصهایسجزئیس
ک سب ستبها یس یزسکا ب س تش سباشبد،سماسب تیسه س كستزس ت ههایست نسچها س نا س ت هسشااخصسجادت یس
میناز م،سنپسستزست کیبسآ هاسچها سشاخصسب سپا س ن هاسب س ناتسمایسآو امسوس سکاا سپا اا یس اكس
شاخصست کیبیسک سهر س ت ههاس تس سب سبگی سمیناز م.س س
الف) عوامل (علتها و زمینههای) فساد اقتصادی در بر گیرنده:
.8سعلتهایست جا کببدهسفسا ستق صا ی:سفق ،سبیکا ی،سمحادو تسهاایس آمادی،سمحادو تسهاایسکاا یس
(شغلی سوسقیرتس(هز ب س سبیسفسا  .س
.0سزمیب هایست جامسفسا ستق صا یس-سعوتملسزمیب نازسفسا :سپیچیدگیسکا هایست ت ی،سپیچیدگیسقاوت ینسوس
مق ت ،سبز گیست دتزهس ولتس ستق صا ،س خالتسمس قیمس ولتس ستق صا ،سبیثباتیس سنیانتهاسوسب ام هاس
وسوجو سمبابعسطبیعیسباست زش .س
.3سزمیب هایسباز ت دهسفسا ستق صا یس-سعوتملسباز ت ده:سنط سف هبگیسوسآگاهیسعرومیستزستمو سمی لاف،س
ن ت ی،ستخالقسوسوجدتنسوستعهدسکا ی،س اامس اا سوس اامسقضا یسکا آمدسوستث بیش،سآزت یهایسنیانیس
وسمطبوعاتیسوس موک تنیسوسحکومتسم م .س
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د) دادههای نظر سنج (افکار عموم جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنج :

ب) پیامدهای فساد اقتصادی
.8
.0
.3
.5
.4
.6

کاهشسن ما گذت یسبیشسخصوصی س
کاهشسبه هو یستولید س
کاهشس آمدسوستفزت شسهز ب هایس ولت س
ب ونس فتسکیو ستزسمسی ستونع س
سهدت تستوت ا یهاس(تن عدت ها سب سمسی هایس ا نت س
کاهشس ن ت ی،ستخالقسوسوجدتنسوستعهدسکا ی س

ج) مقدار (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده
.8
.0
.3
.5

تخ الس س
شوه س
کالهب ت ی س
ز یس
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.4
.6
.2

زو گی ی س
ت جا سفسا خا س
قاچاق س

د) نظر سنج (افکار عموم جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنج :
.8س ا سنبجیسهرگا یس س
.0س ا سنبجیستزسم یصصانسعلری
.3س ا سنبجیستزسمد تنسبیشسخصوصی
.5س ا سنبجیستزسکا کبانس ولتس
س
 .0-4تعریف اجزای مؤلفههای شاخص فساد اقتصادی
ست بجاسباس گاهسب س ت ههایس س ن سسوس یزسباستالشسب تیسوت سک نسبه نسم غی هاس سناخ نسشاخصس
ه س كستزسمؤلف هایس امسب هسشدهس تستع فسمیکبیم.س س
الف) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس عوامل (علتها و زمینههای) فساد
اقتصادی
 .3تعریف اجزای علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی س
 فقر:س شاخصسفق س صدستف ت سز سخطسفق س آمدس وس ال س س وزستقسیمسب ست ادتزهست انسسشااخصس س
نافسپا  ،س


بیکاری:س خسبیکا یستقسیمسب ست دتزهست نس خس سنافسپا  ،س

 محدو ت هایس آمدی:ستولیدس اخالصس تخلیسن ت ستقسیمسبا سمیاا گینس آمادسناالیا سکا کباانس
ولتستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  ،س
 محدو ت هایسکا یس(شغلی :سمعکوسسشاخصسحرا تسشغلیس(کا ی ستقسیمسب ست دتزهست نسشااخصس
سنافسپا س+سشاخصسموت عستع ف تیس(میا گینسوز یستع فا سوت ت سوسغیا ستع فا ستیسوت ت ستقسایمسبا س
ت دتزهست نسشاخصس سنافسپا س(باسحذ سموت یسک سب سپا سف هبگسوسنبتسجامع ستنت ستقسیمسب س ،0س
 هزینه فساد:س میا گینسوز یسمجازت سفسا س(مجازت سفسا ستق صا یسض بس سشرا سمحکومینسب سه س
مجازت س سناف :ستعدتمس،822سز دتنستبدس( اسبیشستزس42سناف س،64سبیشستزس02سنافسز دتنس،52سبیشستزس82س
نافسز دتنس،02سکر ستزس82سنافسز دتنس82س+سج ر سبیشستزس4سب تب سمبلغسفسا س82سوسبیشستزس0سب تباس س4سوس
کر ستزسآنس،2سمجازت هایس گ س(تبعید،سشالقسوسمح ومیتستزسحقاوقستج رااعیسبا ستبانابسکر ا نستااس
بیی نست دتزهس س ا سگ ف سشدهس سقا ون س2ستاس82سستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا  .س
ا آو سمیشو ست نسمجازت هاس سقوت ینست تنسآمدهستنتسوس سقوت ینسکیو هایس گ سب خیستزسآ هاسموجو س
یستسوسمرکنستنتسمجازت هایس گ یس س ا سگ ف سشدهسباشد.سمجازت هایس گ سبیی س سچاا چوبس
مح ومیتستزسحقوقستج راعیسمیگبجد.
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پیچیدگ کارهای اداری پیچیدگ قوانین و مقررات :میا گینسشرا سم تحالسالزمسبا تیسثباتس

كس ت ت یستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا س+سمیا گینسزمانسالزمسبا تیسثباتس اكس ت ت ایس( وز س
تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا س+سمیا گینسشرا سم تحلسالزمسب تیسش وعس كسفعالیاتستق صاا یس
بدونس یازسب ستحدتثسمکانستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا س+سمیا گینسزمانس( وز سالزمسب تیسش وعس
كسفعالیتستق صا یسبدونس یازسب ستحدتثسمکانسستقسیمسب ست دتزهست انسشااخصس سناافسپا ا س+سمیاا گینس
شرا سم تحلسالزمسب تیسگ ف نسمجوزستحدتثس كست با ستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا س+سمیا گینس
زمانسالزمس ب تیسگ ف نسمجوزستحدتثس كست با س( وز ستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا ستقسیمسب س ،6س
 بزرگ اندازه دولت در اقتصاد :سبتسهز ب هایس ولتس(بو ج ستزستولیدس اخالصس تخلیستقسایمس
ب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  ،س
 دخالت مستقیم دولت در اقتصاد :خالتس سقیرتگذت یس(2س اس 8س+سپ تختس ا ت س(2س ااس 8س+س
تولیدسمس قیمسکاالهاسوسخدما ستزسنویس ولتس(2س اس 8س+سنهری ببدیستسهیال س(2س اس 8ستقسیمسب ست دتزهس
ت نسسشاخصس سنافسپا ،


ب ثبات در سیاستها و برنامهها :شرا ستصالحی هایسقوت ینس نریس سنافستقسایمسبا سشارا س

قوت ینسمصوبس سهرانسنافستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا ا س+سشارا ستصاالحی سهاایسمصاوبا س
هیا سوز تنس سنافستقسیمسب سشرا سمصوب هاس سهرانسنافستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سناافسپا ا س
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 .2تعریف اجزای زمینههای انجام فساد اقتصادی ی عوامل زمینهساز فساد

تقسیمسب س،0
 وجود منابع طبیع با ارزش :نهمسمبابعسخامستزستولیادس اخاالصس تخلایستقسایمسبا ست ادتزهستس انس
شاخصس سنافسپا  ،س
 .1تعریف اجزای زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی ی عوامل بازدارنده
 سطح فرهنگ و آگاه عموم از امور مختلف :معکوس « سبتستحصیلک گانس ت یگاهیسب س
جرعیتسگ وهسنبیس05س وسباالت ستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا س+س ا خس ن نایسوستنا فا هستزسس
ت ب تستزسه س822س ف سجرعیتستقسیمسب ست دتزهست نسسشااخصس سناافسپا ا س+سشارا گانس وز اما سهااسبا س
جرعیتستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا س+سشرا گانسک ابهایسمب ی سشدهسب سجرعیاتستقسایمس
ب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا ..ستقسیمسب س،»3


دینداری ،اخالق و وجدان و تعهد کاری :معکوسسشاخصس ن ت ی،ستخالقسوسوجادتنسوستعهادس

کا یستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا  ،س


نظام نظارت و نظام قضای کارامد و اثر بخش :معکوسس«شرا س ها هایس اا تیسعرومیسک ستعضاس

وس اسمد تنسآنسباس تیسمس قیمسم مسوس اسم یصصانسگز بشسمیشو دستقسیمسب سشارا س ها سهاایس ااا تیس
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عرومیسمصوبسقا و یس+سشرا س ها هایسقضا یسعرومیسک ستعضاسوس اسمد تنسآنسباس أیسمس قیمسم یصصانس
گز بشسمی شو دس+سشرا س ها هایس اا تیستیصصیسک ستعضاسوس اسمد تنسآنسبااس سأیسمسا قیمسما مسوس ااس
م یصصانسگز بشسمیشو دستقسیمسب سشرا س ها هایس اا تیستیصصیستقسیمسب س ،»3س
 آزادیهای سیاس و مطبوعات  :معکوسسشرا سخب گا تنس نا هاایسغیا س ول ایس(وتبسا سبا س
بیشسعرومی سب سهزت سجرعیتستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا ا س+سمعکاوسسشارا سناا تسهاایس
خب یسوسنیانیسفعافس(بیشستزس هسهزت سباز دکببدهس س وز سم علقسب ستحزتبسوسگ وههاایسنیانایسثباستس
شده،ستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا س+سشرا سخب گا تنسز دت یسک سبباسب سعرلک سشغلیس( جسوس
ت یا سمطلبس س نا هاسوس اسعرلک سشغلیسنیانی سز دت یسهس بدسب سمیلیونسجرعیتستقسیمسبا ست ادتزهس
ت نسشاخصس سنافسپا س+س صدس امز هایسثباتس اامسکببادهسبا تیست یاباا سمجلاسسکا س ت تیسشا ت طس
تیصصیسوستحصیلیسوسبدونسنابق سکیف یسمؤث سهس بد،ستماستزسط س ها هایس اظ س سصالحیتسشادهست اد،س
تقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس سنافسپا ،ستقسیمسب س ،3س


دموکراس و حکومت مردم :معکوسس« صدسمیا کتسم مس سآخ نست یابا سباالت نسمقاامیس

ک سباس أیسمس قیمسم مست یابسمیشو س( انتسجرهو یس اس ئیسس ولتس ااسما بادسآن سبااسحاذ سآ تیس
بیشستزسشرا سوتجد نسش ت طس سه سحوزهس(ب ستبانبسمیا گینسمیا کتس س گا سحاوزهسهاایست یاباا ،س
تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا س+سشرا س امز هایسثبت امسکببدهسبا تیست یاباا سمجلاسسکا ستزس
نویس ها هایس اظ سصالحیتسآ هاستأ یدسشدهستنتستقسیمسب سجرعیتسکیو ،ستقسیمسب ست دتزهست نسشااخصس
سنافسپا س+ستقسیمسب س،»0سس س
ب) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس پیامدهای فساد اقتصادی س


کاهش سرمایهگذاری بخش خصوص  :معکوسس شدسنالیا ستیکیلسن ما س اخاالصس صادستزس

تولیدس اخالصس تخلی،ستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س


کاهش بهرهوری تولید :معکوسسشاخصستفزت شسبه هو ی،ستقسیمسب ست دتزهست نسشااخصس سناافس

پا س


کاهش درآمد و افزایش هزینههای دولت :معکوسس« سبتس خستفازت شس آمادهایسمالیااتیس(وس

عوت ض س ولتس(باسحذ ستفزت شهاسوسکاهشهایس خهایسقا و یس و سب س خس شادستولیادس اخاالصس تخلایس
تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا »ستقسیمسب س« سبتس خستفزت شسهز ب هایس ولتسبا س ا خس شادس
تولیدس اخالصس تخلیس(باسحذ ستفزت شهاسوسکاهشهایس خهایسقا و یس و ستقسیمسب ست دتزهست نسسشاخصس س
نافسپا »س +سمعکوسس سبتس خستفزت شس آمدهایسمالیاتیس(وسعوت ض س ولتسب سوت ت سبا س ا خستفازت شس
وت ت س(باسحذ ستفزت شهاسوسکاهشهایس خهایسقا و یس و ستقسیمسب ست دتزهست نسشااخصس سناافسپا ا س+س
معکوسس خس شدسبه هو یسن ما هایس ول یستقسیمسب س خس شدسبه هو یسن ما هاایس ول ایسس سناافس
پا ستقسیمسب س0س(باسحذ ستفزت شهاسوسکاهشهایس خهایسقا و یس و .سب سجایست نسشاخصس :س س
20

شاخصس سکیو هایسهمسگ وهس(کیو هایسجهانسکا سو ژگایسهاا یسهرچاونست ا تنس ت اد،سپییابها سماساس
کیو هایس ف یسخاو میا ستنت .س
 هدایت توانای ها (استعدادها) به مسییرهای نادرسیت :صادستحصایلسک گاانس ت یاگاهیس
مهاج سک هسب سخا جس( oecdستزسکلستحصیلک گانس ت یگاهیس(خ وجسف ت سمغزها ستقسیمسب ست دتزهست نسس
شاخصس سنافسپا  .س


دینداری ،اخالق و وجدان و تعهد کاری :معکوسسشاخصس ن ت ی،ستخاالقسوسوجادتنسوستعهادس

کا یستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا .
ج) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر پایه (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده:


اختالس :شرا ستخ السهایس خس ت هس سنافسب سمیلیونسجرعیتس( ااسپ و ادهسهاایستیاکیلسشاده س

تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س


ایجاد فسادخانه :شرا سفسا خا هاس سنافسب سمیلیونسجرعیاتس( ااسپ و ادهسهاایستیاکیلسشاده س

تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا .


کالهبرداری :شرا سکالهب ت یس(تقلبهای س خس ت هس سنافسب سمیلیونسجرعیتس( ااسپ و ادهسهاایس

تیکیلسشده ستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س


دزدی :شرا س ز یهایس خس ت هس سنافسب سمیلیونسجرعیتس( اسپ و دههایستیکیلسشده ستقسیمسب س

ت دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س
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خروج کشور از مسیر توسعه :معکوسس خستفزت شستولیدس اخالصس تخلیستقسیمسب سمیا گینست انس

رشوه:سشرا س شوههایس ت هسشدهس سنافسب سمیلیونسجرعیتس( اسپ و دههایستیکیلسشده ستقسیمسب س

ت دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س
 زورگیری :شرا سزو گی یهایس خس ت هس سنافسب سمیلیونسجرعیتس( اسپ و دههاایستیاکیلسشاده سس
تقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا  .س


قاچاق :صدسقاچاقسب ستولیدس اخالصس تخلیستقسیمسب ست دتزهست نسشاخصس سنافسپا .س س

د) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس نظر سنج (افکار عموم جامعه):
.3

نظر سنج همگان  ،با پرسشنامه،

.2

نظر سنج از متخصصان دانشگاه  ،با پرسشنامه،

.1

نظر سنج از مدیران بخش خصوص با پرسشنامه،

 .4نظر سنج از کارکنان دولت با پرسشنامه.
ت نسچها سپ نیبام سب سپا سصف ستاسصدستبایمسشو سوسباسوزنهایسب تب س( كسچها م سمیا گینگی یسشو  .س
س
 .3-4ارائه شاخصها
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ست بجاسباس گاهسب ستع فها یسک سبا تیسم غی هااسکا مسآ هااس تس را گاذت یسمایسکبایمسوسپاسستزسآنس س
چا چوبس را هایس اضیسچگو گیست کیبسآ هاسب تیسناخ نسز سشاخصهاسوسنپسسچگو گیست کیبسز ا س
شاخصهاسب تیسناخ نسشاخصسچبدسبُعدیس تس یانسمی هیم.س
الف) نمادگذاری مؤلفهها و شاخصهای یک بعدی فساد اقتصادی
ست بجا،سز سشاخصهاس تسباس كسح ست گلیسیستزسAستاسFسوسمؤلف هایسه سز سشاخصس تسبااستفازو نس اكس
شرا هستزس كسب سباالس را گذت یسمیکبیم.ست نس را هاسچبینسهس بد:س س
شاخص  .3علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی A







فق سA1
بیکا یس A2س
محدو تهایس آمدیس A3س
محدو تهایسکا یس(شغلی س A4س
قیرتس(هز ب س سبیسفسا س 5Aس

شاخص  .2زمینههای انجام فساد اقتصادی B







پیچیدگیسکا هایست ت یسپیچیدگیسقوت ینسوسمق ت س B1س
بز گیست دتزهس ولتس ستق صا س B2س
خالتسمس قیمس ولتس ستق صا س B3س
بیثباتیس سنیانتهاسوسب ام هاس B4س
وجو سمبابعسطبیعیسباست زشس B5س

شاخص  .1زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی (مبارزه با فساد) C








نط سف هبگیسوسآگاهیسعرومیستزستمو سمی لفس C1س
اامس اا سوس اامسقضا یسکا آمدسوستث سبیشسس C2س
آزت یهایسنیانیسوسمطبوعاتیس C3س
موک تنیسوسحکومتسم مس C4س
ستخ یا ت سوسمیا کتسم مس ستمو س C5س
تفزت شس ن ت ی،ستخالقسوسن ما ستج راعیسC6

شاخص  .4پیامدهای فساد اقتصادی D





02

کاهشسن ما گذت یسبیشسخصوصیس D1س
کاهشسبه هو یستولیدس D2س
کاهشس آمدسوستفزت شسهز ب هایس ولتس D3س
خ وجسکیو ستزسمسی ستونع س D4س



کاهشس ن ت ی،ستخالقسوسن ما ستج راعیسD6

شاخص  .5مقدار(مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده E









تخ السس E1س
شوهسE2
کالهب ت یسوسجعلسE3
ز یسE4
زو گی یس(هر سگو ها سE5
ت جا سفسا خا سE6

 قاچاقسE7

شاخص  .6نظر سنج (افکار جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنج F
.8سشاخصس ا
.0سشاخصس ا
.3سشاخصس ا
.5سشاخصس ا

سنبجیسهرگا یسس F1س
سنبجیستزسم یصصانسF2
سنبجیستزسمد تنسبیشسخصوصیسF3
سنبجیستزسکا کبانس ولتسسF4

ب) ترکیب محاسبات شاخص چند بعدی فساد اقتصادی
ب سپا ستع فهایس ت هشدهسوسچبا چ س سکدگذت یسباالس دهسمیشو س0سز سشاخصس س ا سگ ف ت امسکا س
هر ستبعا سفسا ستق صا یس تس یانس هبد.س س
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بی ونس ف نستوت ا یهاس(تن عدت ها ستزسمسی هایس نتس D5س

 شاخصسبعدس ك،س وسز سشاخصس ت .س كسز سشاخصسعلتهایسفسا س تس یانسمایس هاد،س اكسز ا س
شاخصسزمیب هایسفسا س تس یانسمی هدسک ست نس وسز سشاخصس تسباسهمست کیبسمیکبیمستاسبعدسعلتهااسوس
زمیب هاس کجاسوت سشو دسوستزسو و سبیشستزست دتزهستث سآ هاسجلوگی یسشو س(. ABس س




شاخصسبعدس وم،سزمیب هایسباز ت دهسفسا ستق صا یس( اسمبا زهسباسفسا س تس یانسمی هدس( . Cس
شاخصسبعدسنوم،سپیامدهایسفسا ستق صا یسستنتس( . Dس
شاخصسبعدسچها م،ست دتزهسفسا ستق صا یس خس ت هس( Eس(مؤلف ها س تس یانسمی هد .س

 شاخصسبعدسپبجم،س یج س ا سنبجیهاس(تفکا سجامع ستزسجامعا س تس یاانسمایس هادس(س Fسکا س سبا س
گی دهسچها سز سشاخصسب تیسچها س ا سنبجیسجدتگا سهرگا یس(، F1س ا سنبجیستزسم یصصاانس(س، F2س
س
ا سنبجیستزسمد تنسبیشسخصوصیس( F3سوس ا سنبجیستزسکا کبانس ولتس( F4ستنت.
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 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
چبا چ س سبیشس كست نس وش ا سگف یمسفسا ستق صا یسچها سبعدستصلیس ت :س کایسعوتمالست جاا سفساا ،س
گ یسموت عس اسزمیب هایس باز ت دهس( اسمبا زهسبا سفسا ،سنومیسپیامدهایسفسا سوسچها میس ت ههاایسخاو س
فسا ستنتسک سه س كسبعدیستزسفسا س تس یانسمی هد،ستماسهیچس كس ریتوت دس یان هبدهست دتزهس قیقسفسا س
باشد،سچونسفسا کببدگانسترامستالشسخو س تسمیکببدستاسآنس تسپبهانس گ س ت د.سعوتملسوسزمیب هااس یازسبااس
فسا س بطس كسب س كس دت د.سب تیس را ا گ یسبه سخوبستنتستزسهر س ت ههایسچها سبعدس ا سشادهسکراكس
گ فت.سهرچبینسب تیسبه سشدنس یا گ یسشاخصهاسمیتوتنس ا سکا گزت تنس ول ی،سمد تنسشا کتسهاایس
خصوصی،سم یصصانسآگاهسوسهر سم مس تس یزس ست نسبا هسگ فتسوس ست کیبسوت سکا ،سچاونسبسایا یستزس
ت ه هاس ست نسزمیب س ز سم مسهست،ستماس سهیچسجاا یسثباتس یادهسوس یوتهادسشاد.سببااب ستع افسهاایس
ت هشدهسوسچبا چ س سکدگذت یس دهسمیشو س0سز سشااخصس س اا سگ ف ا ست امسکا سهرا ستبعاا سفساا س
تق صا یس تس یانس هبد.س س

 شاخصسبعدس کم،س وسز سشاخصس ت .س كسز سشاخصسعلتهایسفسا س تس یانسمایس هاد،س اكسز ا س
شاخصسزمیب هایسفسا س تس یانسمی هدسک ست نس وسز سشاخصس تسباسهمست کیبسمیکبیمستاسبعدسعلتهااسوس
زمیب هاس کجاسوت سشو دسوستزسو و سبیشستزست دتزهستث سآ هاسجلوگی یسشو س(. ABس س




شاخصسبعدس وم،سزمیب هایسباز ت دهسفسا ستق صا یس( اسمبا زهسباسفسا س تس یانسمی هدس( . Cس
شاخصسبعدسنوم،سپیامدهایسفسا ستق صا یسستنتس( . Dس
شاخصسبعدسچها م،ست دتزهسفسا ستق صا یس خس ت هس(مؤلف ها س تس یانسمی هدس( . Eس

 شاخصسبعدسپبجم،س یج س ا سنبجیهاس(تفکا سجامع ستزسجامع س تس یانسمی هدس( Fسک س ب گی دهس
چها سز سشاخصسب تیسچها س ا سنبجیسهرگا یس(، F1س ا سنبجیستزسم یصصاانس(س، F2س اا سنابجیستزس
س
مد تنسبیشسخصوصیس( F3سوس ا سنبجیستزسکا کبانس ولتس( F4ستنت.
ت نسچا چوبسباس کا س ا سشدهسشاخصسپییبها یسماستنتسک سچگو گیسکا س یزس وشنسشدهستنت .س
پیشنهادها:

00

چبدسپییبها سب تیسکا ب سبه ست نسشاخصست تئ سمیشو :
ست نسشاخصسمی توتنسب سجایست دتزهسشاخصس سنافسپا ستزسمیا گینسشاخصس سکیو هایسجهان،س
.8
کیو هایسگ وهس اسکیو هایسهرگنستن فا هسک .سب و ژهست نسپا سب تیسب کا گی یست نسشاخصسب تیسهرا س
اسگ وهیستزسکیو هاسوسمقا س سآ هاسبسیا سمفیدستنت.ست نسکا سمیتوت دسب تیس كسکیو س یزست جامسشو  .س
 .0ب تیست دتزهگی یسفسا سب سپا ست نسشاخصس سصو تیسک سهر س ت ههاس س نا سس باشادسمایستاوتنس
شاخصسفسا س تسب سپا سب خیستبعا س یزست دتزهگی یسک .سمیتوتنسآ هاس تس یزسب سهرینسشکلست کیبسک س ااس
ب تیس كسبعدسب کا سب .س
سکا ب سپ نیبام سپییبها سمیشو سب تیس ا سنبجیستزسه س كستزسگ وههایس،0س،3سوس5سشرا س رو س
.3
کر ستزس822ستنس باشدس(باس گاهسب سف موفهایست دتزهگی یس رو سمیتوتنسگفاتسخاوبستناتستزسها سگا وهس
حدو س522ستنسباشبد سوستاسجایسمرکنستزس وشستصا فیسگز بشس رو ست جامسشو .سهرچبینس رو ا سسبا تیس

فصلنامه سیاستهای راهبردی و كالن  /سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 9313

نافهایسپسسوسپیشس كنانسباشد.
 .5شرا س رو سگ وهستوفس یزسکر ستزس0222س باشدسوسباس وشستصا فیسگز بشسشو د.
 .4مرکنستنتس سزمانسگ آو یس ت ههاسوست دتزهگی یسشاخصسب خیس ت ههاسباس شاوت یسبا سکاا گی یس
وب وسشو دسک سمیتوتنست دتزهسجا گز نسمیاب س تسق ت س ت .
 .6میتوتنسب تیسکا ب هایسگو اگونسه س كستزست نسشاخصهاس تسجدتگا ست دتزهگی یسوستحلیلسک .
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