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 رانیدر ا یاسیس یاقتصاد یزیفساد ست

 2دوستیرضا عل، 1سحر دهقان تنها

 ده:کیچ

نه موضدوع  يشد يان پيد پدس از ب  ابتددا  ران پرداخته يفساد در ا يتابخانه به بررسكو  يش رو به صور  مروريمطالعه پ

 يادار نظدام  سدالمت  ارتقا قانون 1 ماده هيپا فساد بر يم حقوقيآن تعر يه طكان شده است يم مختلم فساد بيتعار

 يفدرد  صدور   بده  يحقدوق  اي يقيحق شخص هر توسط هك است يفعل کتر اي فعل گونه هر» ده:يان گردين گونه بيا

 ،يگدر يد ايد  خود يبرا ميمستق ريز اي ميمستق ازيامت اي منفعت گونه هر س ك هدف با و عمدا هك يسازمان اي يجمع

 و يعمدوم  تيامن اي سالمت اي مناب  ،مناف  اموال، به را يانيز اي ضرر اي رديپذ انجام يشورك مقررا  و نيقوان نقض با

 سدازمان  فسداد خدرد،   فساد الن،ك ان شده است )از باب مثال فساديسپس انواع فساد ب «دينما وارد مردم از يجمع اي

بعدد آن مطدرح    يو سپس عوامل بروز فسداد و اثدرا  منفد    پاختي( و ساخت طرفه، فسادکي فساد اتفاقي، يافته، فساد

 م ياران پرداختهيمقابله با فساد در ا ير چند راه حل براكان به ذيپا در ده است يگرد

 یاسیاقتصاد س فساد، ،یزیفساد ست :یدیلک واژگان

 

 مقدمه

 ينظدر  آثار نياول 1970 دهه از اما گرفت، خود به يتر يجد لکش 1950 دهه در فساد درباره ينظر مباحث اگرچه

 يمرانکح دولت، نهيزم در مباحث نيتر ياصل از يکي بعد به زمان آن از و شد ارائه فساد باره در يتجرب هاي بررسي و

 انونكد  و گدذار  ريتدأث  بدزرگ،  ،يخيتدار  يا دهيد پد يادار و يمال فساد .(14   , 1388, يفاضل) است بوده توسعه و

 ليتبدد  جهداني  معضل ي  به مالي و اداري فساد امروزه(  5   , 1388, يفاضل) است ياستگذاريس و يورز شهياند

 همدان  شناسدد،  نمي هم مرزي و حد هيچ و شود مي بسياري هاي آسي  باعث فساد كه آگاهند ها دولت است، شده

 نيد ا  اسدت  گونداگون  يافتگي، توسعه سطح و اقتوادي و سياسي سازمان نوع بر بنا نيز آن پيامدهاي و نتايج كه طور

 شدرفت يپ راه سدر  در عوامدل  نيمهمتدر  از يکد ي عنوان به توسعه، درحال يكشورها در ژهيبو و امروز يايدن در دهيپد

 عودر  در كندد  جاديا جامعه توسعه چرخ حركت سرعت يرو بر را يريناپذ جبران صدما  و است شده مطرح جامعه،

 در فسداد  شدتر يب ييشناسدا  باعدث  يجهدان   باند  قا يتحق و گسترده ارتباطا  يراسكدمو شيها،افزا رسانه ارتباطا 

 .است شده مختلم يشورهاك

                                                           

 gmail.com1371s.d.t@، دانشجو كارشناسي ارشد  1

 gmail.com311rezaalidoost@، دانشجوي كارشناسي  2
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 موضوع انیب تیاهم

 يباق يعموم مخارج يبرا يمترك مناب  شود يم باعث هك ماند يم شهروندان بر مضاعم ا يمال ي  مانند فساد

  شود يم ياجتماع يعدالت يب و فقر اهشك جهت در ها تالش راندن عق  باعث و سالم رقابت رشد مان  فساد .بماند

 قابل يا ندهيآ به نسبت  يسرخوردگ و يديناام باعث و شيخو ييتوانا به ها ملت اعتقاد ميتضع موج  يادار فساد

 ينيب شيپ انکام و مختل را داريپا توسعه شده، منجر معامال  يها متيق شيافزا به فساد   شود يم ينيب شيپ

 فرخ) دينما يريشگيپ نده،يآ در ها  يآس ديتشد از تا است ضرور  ي  يادار فساد با مبارزه جه،ينت در شود يم

 .(1383, سرشت

 در توسعه حال در و ريفق يشورهاك انيم در همه از شيب فساد دهيپد هك دهد مي  نشان موجود هاي بررسي متاسفانه

 برشمرده فساد مستعد يشورهاك يبرا هك يمشخوات ليدل به و توسعه حال در يشورك نياول رانيا  شورهاستك نيا

 در ياقتواد يها تيفعال توسعه هك يزانيم به نيهمچن  است فساد بروز يبرا مناس  يها طيمح زمره در شده،

 شد خواهد تيتقو فساد يها نهيزم نشود دهيشياند مبارزه يبرا الزم دا يتمه هك يصورت در رد،يگ يم انجام شورك

 .(1388, يفاضل)

 بدترين: »ندك يم انيب فساد به پرداختن تياهم  با رابطه در( 1386) يا خامنه يعل ران،يا ياسالم يجمهور رهبر

 كساني كه است اين جامعه در فسادها بدترين  است زني و فقير بين شکاف افزايش و فقر رواج جامعه، در فسادها

 بزرگ  كنند تغذيه خود جي  كردن پر و شخوي مناف  براي مردم المال بيت از و شوند اقتوادي و مالي فساد دچار

 قابليت و ها صالحيت و ها شايستگي به و باشد تبعيض جامعه در قانون اعمال و اجرا در كه است اين فسادها ترين

  .(1385, رانيا ياسالم يجمهور رهبر اي، خامنه) «نشود توجه افراد هاي

 روند ميمستق گونه بهتواند  يم تيمكحا ميضع ردكارك هرچند است؛ تيمكحا ضعم يها نشانه از يکي ريفراگ فساد

 .(1382, محمودي) ندك ميتضع زين را ياقتواد توسعه و رشد

 شاخص در رانيا ي رتبه شورك 176 انيم در ،2012 سال در ،يالملل نيب تيشفاف سازمان يبند رتبه اساس بر

 يادار فساد بودن گسترده ي دهنده نسان امر نيا هك باشد يم 28 با برابر رانيا ازيامت  است بوده 133 فساد، کادرا

 .است شورك در

 يبند رتبه آنها يعموم بخش بودن فاسد زانيم از کادار اساس بر را مختلم مناطق و شورهاك فساد کادار شاخص

 در هك دهد مي  نشان ،100 تا صفر از را يعموم بخش شده کادار فساد سطح منطقه، اي شورك ي  ازيامت  ندك يم

 ي  هك است نيا يمعن به 100 و است شده کادار فاسد ياديز تاحد شورك ي  هك است نيا دهنده نشان صفر آن

 و شورهاك گريد انيم در شورك آن تيوضع ي دهنده نشان شورك ي  ي رتبه  است شده کادار کپا يليخ شورك

 .(2012الملل، نيب تيشفاف سازمان)است بوده 176 شورهاك تعدا 2012 سال در  است شاخص در موجود مناطق
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 موضوع نهیشیپ و اتیادب

-يگر) هيکبطور دارد، آن ارا ياخت و نفوذ و يانحوار قدر  ژهيبو دولت، يهاتيفعال در شهير يمال فساد يلك بطور

 دولت، حذف صور  در: ديگويم ستيونومكا هينشر ياقتواد يستونها از يکي در اقتواد، نوبل زهيجا برنده 1ر(کب

 2.روديم نيب از زين يمال فساد

 ريتأث دولت اندازه هك دهديم نشان حوزه نيا پژوهشگران گريد و3 نلسون و ويراج مطالعا  جينتا حال نيا با

 .ابدييم شيافزا زين فساد دولت اندازه گسترش با هيکبطور دارد فساد بر ميمستق

 قرن لياوا در هك است ليدل نيا به يحدود تا سوئد در يمال فساد زانيم بودن مك هك است معقد 4 ندبياسرال

 .بود يصنعت ارگرانك حقوق نيانگيم برابر پانزده تا دوازده هيپا بلند مسئوالن و رانيمد حقوق حاضر

 هاآن اندردهك يبررس را يمال يهاشاخص و دستمزد نيب رابطه خود ديجد يپژوهشها از يکي در زين 5ودر و جگهمير

 .بردند يپ دستمزدها سطح و يمال فساد زانيم انيم يآمار معنادار رابطه وجود به ،يمقطع يدادهها از استفاده با

 اساس بر شورك هر رتبه و سرانه يداخل ناخالص محوول نيب رومندين يهمبستگ 1999 سال در6 المبزدورف

 و يداخل ناخالص ديتول نيب يمعلول و علت رابطه چگونهيه هك ندكيم ادعا اما ندكيم دييتا را يمال فساد يهاشاخص

 .دارند دكيتأ يمال فساد بر فقر يلك سطوح ريتأث بر پالدام المبزدوف، نظر برخالف  ردك توور توانينم را يمال فساد

 يمال فساد با ياقتواد عوامل ارتباط نهيزم در را يامطالعه يشورك سطح يهاداده از استفاده با7 يداوود و يتانز

 بودن ترنييپا و يعموم يهايگذارهيسرما بودن باالتر با يمال فساد بودن باالتر هك رنديگيم جهينت و اندداده انجام

 .دارد يهمبستگ يعموم يرساختهايز تيفكي بودن نترييپا و دولت يدرآمدها

 يشورهاك در ينيرزميز اقتواد اندازه هك نديکم ثابت و ردهاندك يبررس مايل در موسسه چند يبرا را امر نيا 8دوستو

 را خود ناخالص يها-درآمد از يبزرگتر بخش ناچار به يرقانونيز يهاموسسه هك رديگيم جهينت و است بزرگتر ريفق

 .ننديکم پرداخت رشوه بوور  يرقانونيز يهاموسسه به

 وانيد توسط يعمد راهبرد ي  جهينت ،يدولت بخش ريپاگ و دست  مقررا  هك معتقدند پژوهشگران از يبعض

 نترزيو نظر از(  11يتانز رمن،كا-10رز ،9رداليم)است رشوه پرداخت به نندگانكمراجعه ليتما شيافزا يبرا ساالران

                                                           
1
 Gray Becker;(1974) 

 
3
 Rajevee k. geol and Micheal A.Nelson (1998) 
4
 Assar Lindbeck (1998) 
5
 Rijckeghem and Weder ;(1997) 
6
 Lambsdorff;Johann Graff ,(1999) 
7
 V.Tanzi and H.Davoodi,(1997) 
8
 De Soto ,(1989) 
9
 Myrdal.Gunnar,(1968) 
10

 Rose-Ackerman,Rose.(1978) 
11

 V.anzi,(1998) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

 

922 

 

 لك در  شدنديم  ياتيمال يمقامها خود يسو از يسو از ياندونز در ياتيمال اصالحا  برابر در ها مقاومت نيشتريب1

 افتيدر يخاص افراد اي نهادها از فقط توانيم را امجوز ه هکنيا و آنها به عموم يدسترس عدم با مقررا  نبودن شفاف

 در مطالعا  جينتا  ننديکم افتيدر رشوه انيمتقاض از هك ردهك فراهم دولت نانكارك يبرا ياديز قدر  ردك

 رانيمد وقت از ياديز مقدار هك دهديم نشان گذر حال در اي توسعه به رو يشورهاك ژهيبو مختلم، يشورهاك

 .داد اهشك رشوه قيطر از را آن توانيم هك شوديم هودهيب روابط و يازذبازك  صرف تهاكشر و موسسه ها

 ريتأث تحت را دهيپد نيا زين يتيريمد و ياجتماع ،ياسيس عوامل ،يمال فساد بر گذار ريتأث ياقتواد عوامل نارك در

 و برمناف  قيطر نيا از و نديکم نييتع را استمدارانيس تيمسئول و قدر  زانيم جامعه ياسيس ساختار  دهنديم قرار

 زانيم بر توانديم هك ياسيس عمده ريمتغ سه  بود خواهد موثر استمداريس هر يبرا ،(يادار)يمال فساد ينه هايهز

 .ياسيس ثبا  زانيم  3 و ياسيس يآزاد زانيم  2 ياسيس قدر  ميتقس نحوه  1:از عبارتند بگذارد ريتأث يمال فساد

 يها-نهيهز در اختالف زانيم همان به شورهاك انيم در فساد سطح اختالف هك ننديکم انيب يو و 2اکنياسمارز

 هرچه هك يطور به  است موثر  (FDI) يخارج ميمستق يهگذاريسرما جذب در تهاكشر بر ا يمال نرخ اي ارك يروين

 .است تر نييپا شورك آن در يخارج يه گذاريسرما احتمال باشد شتريب زبانيم شورك در فساد

  تورم نهيبه مقدار است، باال فسادشان سطح هك ييشورهاك در يلك طور به هك دهنديم نشان يو و 3هوانگ نيهمچ

 هك درصد 4 تا 1 تورم مقدار ن،يبنابرا  شوديم دنبال فساد نييپا سطح با شورهاك در هك است يمقدار باالتراز اريبس

 گسترده آنها در فساد هك توسعه حال در يشورهاك توسط هك ستين يهدف عموما  است، جيرا يصنعت يشورهاك در

 شوديم زيتجو تورم داشتن نگه نييپا در دولت ابزار عنوان به ازل  هك ثابت ارز نرخ آنها اعتقاد به  شود دنبال است،

 انگريب هك دارد وجود هم كياند يتئور يارهاك البته شود،-يم مواجه ستکش با فساد يباال سطح با ييشورهاك در

 .است ياقتواد رشد شيافزا و ييارآك بهبود در فساد مثبت آثار

 ،يخووص مناف  يبرا هك است يدولت بخش نانكارك از دسته آن رفتار ،يادار فساد: ديگويم نگتونيهانت ساموئل

 .ردهاندك ميتعر مضمون نيهم به ي نزد را يادار فساد زين ا کاس مزيج و يتاز تويو  گذارنديم پا ريز را ضوابط

 شده دكيتأ فسادآور موضوع دو يرو شتريب قرآن در  است قرارگرفته توجه مورد يادار و ياقتواد فساد زين قرآن در

 بر پادشاه تسلط موضوع هك است آمده 34 هيآ نمل سوره در هك يومتکح فساد ساز نهيزم قدر  يکي  است

 در خداوند جمله از است شده اشاره آن به يشتريب موارد در هك است ثرو  و مال يگريد  نديکم انيب را ينيسرزم

 انيب فساد موداق را انسان خون ختنير و قتل و اقتواد چرخه در اختالل اقتواد، بردن نيب از بقره سوره 205 هيآ

 .است ردهك

 ینظر یمبان

 فساد فیتعار 

 يمختلف يمعان آن يبرا يتخوو مفهوم در است ينابود و يتباه يعن به نيمع لغت فرهنگ طبق لغت در فساد 

 .شوديم ركذ يتعداد متعاقبا هك شده گفته

                                                           
1
 J.A.Winters,(1996) 
2
 Smarzynska,Wei (2000) 
3
 Huang and Wei (2003) 
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 فساد ،ياولكيما دهيعق به است ردهك ميتعر جامعه-ومتکح خا  رابطه عنوان به را يمال فساد پژوهشگران شتريب

 ييجا آن از  شود يم دهيشك ينابود به آنها يتقوا و لتيقض و سست افراد ياخالق نيمواز آن يط هك است يانيجر

 آن مگر ، دارد وجود همواره آنها در فساد نهيزم هستند، ميضع يزگاريپره و تقوا درجه نظر از افراد از ياريبس هك

 .(1375, يزاهد) رنديگ قرار بزرگ رهبر ي  نفوذ و تيهدا تحت هك يزمان

 تخلم به( يدولت ارگزارك)فرد ورود يبرا هك است ينامشروع پاداش فساد» وبستر، فرهنگ در شده انيب ميتعر طبق

 .(1390, يافضل) «شود يم پرداخت محوله فهيوظ از

 عبارتند  يترت به هك است آمده عمل به يتانز تويو و نگتونيهانت ساموئل توسط زين يادار فساد از يگريد ميتعار

 يادار يها ميتوم اتخاذ زين و گذارند يم پا ريز را شده رفتهيپذ يحووص مناف  يبرا هك يدولت نانكارك رفتار: از

 مورد در شتريب يتانز ميتعر  ياجتماع يها يدابستگ و يخانوادگ قيعال و روابط اي و يشخو مناف  ريتأث تحت

 برخوردار ييباال تياهم از يخانوادگ و ياجتماع روابط شورهاك نيا  در رايز  دارد موداق توسعه حال در يشورهاك

 زين فرد هر ن،يا بر عالوه  ندك  مك خود انيکنزد و شاوندانيخو به المقدور يحت هك است موظم فرد هر و است

 انيآشنا و اقوام يها مساعد  و ها تيحما به کيمت اول وهله در خود ال کمش و يشخو مقاصد به دنيرس يبرا

 نف  يبرا يدولت و يادار ارا ياخت از يقانون ريز استفاده از است عبار  يادار فساد ،يلك طور به  است شيخو

  .يشخو

 يبرا يعموم قدر  از استفاده از عبارتست يادار فساد ز،ين الملل نيب تيشفاف سازمان و يجهان   بان  ميتعر طبق

 از استفاده سوء  ،يادار فساد  يخانوادگ عاليق و روابط يا يشخو مناف  تأثير تحت ،يادار يخووص مناف  س ك

 همگان قبول مورد   ميتعر نيا كه است،( يخووص) يشخو مناف  كس  يبرا (يعموم   قدر ) يدولت ارا ياخت

 .است

 هر توسط هك است يفعل کتر اي فعل گونه هر يادار نظام سالمت ارتقا قانون 1 ماده هيپا م حقوق فساد بريتعر

 ازيامت اي منفعت گونه هر س ك هدف با و عمدا هك يسازمان اي يجمع يفرد صور  به يحقوق اي يقيحق شخص

 به را يانيز اي ضرر اي رديپد انجام يشورك مقررا  و نيقوان نقض ،بايگريد اي خود يبرا ميمستق ريز اي ميمستق

 ،سويرشا،ارتشا،اختالس،تبان مانند دينما وارد مردم از يجمع اي و يعموم تيامن اي سالمت اي مناف ،مناب ،اموال

 و يعموم مناب  از يقانون ريز يپرداختها افتياطالعا ،در اي انا کام،ياسي،سيادار تيموقع اي مقام از استفاده

 .است يمال و يادار سوابق اسنادو اختفا اي  يتخر،جعل،يقانون ريز يها صيتخو سمت به مناب  نيا از انحراف

 فساد انواع

 ردك يبند دسته مختلم يها منظر از توان يم را فساد: 

 شورك در نامرعي بنادر وجود توجه، قابل ارقام با اداري مافوق مقاما :  النك فساد  

 جزء نانكارك دزدي آفتابه:  خرد فساد  

 مند قاعده/  زال /  يافته سازمان فساد  

 شود مي محسوب اداري تخلم بيشتر:  اتفاقي فساد.  

 رجوع ارباب يا ندكارك نف  به:  طرفهکي فساد  
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 ارمندك و رجوع ارباب) متقابل نف  به:  پاختي و ساخت فساد 

 سياه فساد 

 ستريكخا فساد  

 سفيد فساد  

 فساد سنجش و یریگ اندازه یها شاخص

 Corruptions Perception)يسيانگل به) فساد احساس اي کدر شاخص از استفاده با الملل، نيب تيشفاف سازمان

Index(CPI)، يرتبه بند ناستمداران شايس و يدولت مقاما  نايدر م موجود فساد زانيم برحس  را شورهاك 

 ريسا نايدر م را شورك ي  يعموم بخش در فساد رتبه هك است يشاخو ار،يمع نيا گر،يد عبار  به  ندك يم

 انيم در يمال فساد نيمترك يدارا هك شورهاك نيبرتر اس،يمق نيا برطبق  دهد مي  نشان جهان يشورهاك

 يدولت ستميس نينابيب در يمال فساد نيشتريب با يشورهاك و ،10 نمره يدارا اسيمق نيا در هستند خود دولتمردان

 هستند  صفر نمره يدارا خود

 محمود يجمهور استير آزاز سال در هك شورك نيا شاخص و ردهك سقوط پله ها ده رانيا رتبه گذشته، يها سال 

 سال در جهان شورك ده تنها آمار، نيهم اساس بر  ديرس 8/1 به يالديم 2009 سال در بود 9/2 برابر نژاد ياحمد

 اند داشته رانيا از بدتر يفساد شاخص 2009

 المللی بین تجارت شاخص

 نظر زير 1983 تا 1980 سال از شود مي تعيين متخووين از تعدادي وسيله به هك المللي بين تجار  شاخص    

  .شود مي اداره اقتواد رانکروشنف اتحاديه نظر زير نونكا اما بود، المللي بين تجار  سازمان

 بندي رتبه کوکمش هاي پرداخت و تجاري معامال  در فساد ميزان اساس بر ده تا صفر از را شورهاك شاخص اين    

 ندك مي

 الملل بین كریس راهنمای شاخص

 است ميزاني ردنك مشخص براي الملل بين  ريس راهنماي شاخص  شود مي منتشر 1982 سال از شاخص اين    

 پرداخت ها، خواست اين به نسبت نتيجه در  دارند خاصي هاي پرداخت تقاضاي دولتي، ارشد مقاما  احتماال هك

 نترلك صادارتي، و وارداتي جوازهاي با مرتبط رشوه لکش به هك رود مي انتظار دولتي پايين سطح در زيرقانوني هاي

  .باشد امتياز و وام اخذ پليسي هاي حمايت مالياتي، هاي ارزيابي ارز، نرخ

 جهانی رقابت گزارش شاخص

 از نظرخواهي دراين  است اقتوادي هاي بنگاه مديران هاي پاسخ از آمده دست به مقادير شاخص اين در مبنا    

 پرسيده نندك مي گذاري سرمايه آنها هك ميزباني شورهايك در رقابت مختلم هاي زمينه درباره اقتوادي هاي بنگاه

 و واردا  مجوز با مرتبط اضافي هاي پرداخت ميزان و گيرد مي هفت تا  ي از مقاديري شاخص اين  شود مي
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 مي مشخص را وام درخواست و پليسي هاي حمايت مالياتي، ارزيابي ارز، نرخ نترلك -ارك و س ك جواز صادرا ،

 آن براي دهندگان پاسخ تمام نسبت ميانگين صور  به معين، شوريك براي جهاني رقابت گزارش فساد شاخص  ندك

  .شود مي محاسبه شورك

 ها تکشر فساد و اخالقی های شاخص

 سئواالتي به نسبت را بخشي رضايت نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد: تكشر زيرقانوني فساد شاخص( الم    

 و فعال تورف و خريد در رشوه فراواني متوسط دولت، تورف هزينه سياسي، زيرقانوني وجوه اري،ك اخالق درباره

  .دهد مي نشان دهند، مي پاسخ( وام براي رشوه و پولشويي رسمي، پول متوسط) يکبان سيستم در فساد

 سئواالتي به پاسخ در را بخشي رضايت نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد: تكشر قانوني فساد شاخص( ب    

  .دهد مي نشان دارند، مي بيان زيرموجه سياسي نفوذ يا قانوني سياسي وجوه تاثير درباره

 هك سئواالتي به پاسخ در را بخشي رضايت نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد تكشر اخالقي شاخص( ج    

  .دهد مي نشان دارند، مي بيان CLCC و CICC شاخص دو ميانگين عنوان به شده محاسبه هاي شاخص درباره

 سئواالتي به پاسخ در را بخشي رضايت نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد: عمومي بخش اخالق شاخص( د    

 پستي نظام به اعتماد عمومي، بخش وجوه انحراف درخريد، دولتمردان بازي آشنا و سياستمداران صداقت درباره هك

  .دهد مي نشان دارند، مي بيان دو اين از  هري براي رشوه فراواني ميانگين و

 پاسخ در را بخشي رضايت هاي نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد: قضايي نظام قانوني اثربخشي شاخص( هد    

 اثربخشي يت،کمال از هايي حمايت قانوني، چارچوب يفيتك قضايي، رشوه قضايي، استقالل درباره هك سئواالتي به

 .دهد مي نشان نند،ك مي بيان را پليس و مجلس

 هك سئواالتي به پاسخ در را بخشي رضايت هاي نرخ شورك در هك هايي بنگاه درصد: ها تكشر اداره شاخص( و    

 مي بيان ها تكشر اداره و بازي پارتي اختيار، تفويض به تمايل آموزش، يفيتك جز، سهامداران از حمايت به مربوط

  .دهد مي نشان دارند،

 مرانیکح های شاخص

 :ندك مي گيري اندازه را مرانيکح از بعد شش مرانيکح هاي شاخص    

  .ندك مي گيري اندازه را افراد وسياسي شهروندي انساني، حقوق:( نظر اظهار حق) پاسخگويي شاخص( الم    
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 ميزان) ومتکح در تغيير يا تهديدآميز هاي فعاليت احتمال: سياسي درگيري و ثبا  عدم شاخص( ب    

  .ندك مي گيري اندازه را( تروريست

  .ندك مي گيري اندازه را عمومي خدما  ارائه يفيتك و اداري راسيكبرو ميزان: ميتكحا ارآمديك شاخص( ج    

  .ندك مي گيري اندازه را بازار نامناس  هاي سياست نهايي آثار: مقررا  سنگين بار( د    

 گيري اندازه را ها درگيري و جرائم احتمال و ها دادگاه و پليس قراردادهاي اجراي يفيتك: قانون تيمكحا( -ه    

  .ندك مي

 و خرد فساد شامل هك ندك مي گيري اندازه را شخوي مناف  براي عمومي بخش قدر  عمل: فساد نترلك( و    

 است نف  ذي هاي گروه وسيله به دولت در نفوذ و تورف و النك

 فساد بروز علل و عوامل

 مقررا  و نيقوان(الم

 اخذ يبرا هك يطور به نديکم دايپ نمو نيقوان وض  صور  به عمدتا دولت نقش توسعه حال در يها شورك در

 نيا هك است يگوناگون يها مجوز به ازين رهيز و يگذار هيسفر،ازر،سرما،يتجار امور شامل يا نهيزم هر در مجوزا 

 جامعه صالح يبرا نيقوان نيا گاها آورد يم وجود به انحوار در  ينوع ها مجوز نيا نندهك صادر فرد يبرا مسئله

 خود ارك انجام يبرا مذبور ارمندك هك شوديم باعث اما ستيز طيمح نيقوان مانند ازين مورد آن در يريسختگ و است

 .ندينما رشوه پرداخت به مبارد  خود ارك به سرعت يبرا افراد اي ندك رشوه درخواست تر وتاهك زمان در

 يشهردار مانند) شود يم انجام يگذار هيسرما و مخارج يبرا باال رده افراد به ييپرداختها نيهمچن قانون در

 .دهديم شيافزا را رانيمد فساد اي و يصور يها ر تكفا جاديا انکام هك(ها

 ا يمال(ب

 فساد شدن مك بازث ها ا يمال موارف تيشفاف و مردم برابر در پاسخگو دولت و ا يمال پرداخت روشن نيقوان

 روديم نيب از ياضاف يها پرداخت و شده مك ا يمال مامور و دهندگان ا يمال نيب يزن چانه هك يطور به شود يم

 .ندارد را مشروعه ريز امور يبرا ا يمال مورف توان رانيمد و مسئوالن نيهمچن

 ها دستمزد سطح(ج
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 افتيدر زهيانگ با افراد شوديم باعث شانيها استعداد و ها ستميس در افراد ارك با ها دستمزد سطح قيتطب عدم

 و وزار  يها رده تا يدولت نييپا رده يها ارمندك از مسئله نيا هك ورزند مبدر  مشروع نا يها افتيدر به خود حق

 .باشد داشته ادامهتواند  يم ينفت دالالن تا يعاد شهروندان

 :متيق ريز اجناس و ها وپنك(د

 برآمده ييجو سود صدد در يا عده نندك يم ها االك متيق ريز ديخر اي فروش به اقدام ها نهاد اي ها دولت يوقت

 .شونديم مند بهره مسئله نيا در رانت از و

 ياجتماع هيسرما(ه

 براساس است مردم نيب اعتماد هيروح و يارکهم و دارد وجود مردم نيب هك است يزيچ آن ياجتماع هيسرما

 شورك هك يطور به است ياجتماع هيسرما و فساد نيب يقو رابزه ي  2003در کيبنوس و 1998 در ريگروگ مطالعا 

 هيسرما و اعتماد هك دارديم انيب sevendsen2003.دارند يمترك فساد دارند يشتريب ياجتماع هيسرما هك ييها

 بر روابط دزدان جامعه در يحت و ها رشوه و ها رانت انيم نيا در اما است جامعه در فساد نندهك نييتع ياجتماع

 .رديگيم لکش زلط ياجتماع هيسرما و اعتماد نيهم اساس

 قضا دستگاه(و

 ليدل به قضا دستگاه خود اگر گريد طرف در ندك  مك را جرمتواند  يم مجازا  و قضا دستگاه هك همانطور

 1998 يتانز افتد يم اتفاق جوام  در فاجعه شود فساد ريدرگ دستمزد اي تيحساس

 .دهد يم نشان نهيهز مك را فساد و شده مجرمان  يترز موج   و مجازا  با جرم تطابق قضا،عدم دستگاه ضعم

 مباها  جز مناب  هك ياسالم ياه شورك در خوو  به ياسيس مسئوالن يبرا يعيطب مناب  در رانت وجود(ه

 .باشد زيخ فسادتواند  يم است عامه

 فساد یامدهایپ -1-1
 تيامن اهشك (1

 يثبات يب (2

 يگذار هيسرما اهشك (3

 يدولت يا نهيهز شيافزا و درآمد اهشك يور بهره اهشك (4

 توسعه ريمس از شورك خروج (5
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 نادرست ريمس به ها ييتوانا تيهدا (6

 ياخالق يارزشها اهشك (7

  ينداريد و مانيا اهشك (8

  (1393 يعزت يمرتض)يطبقات افکفقر، ش بروز و ديتول اهشك (9

 یاسیس- یاقتصاد فساد بروز اهشک یبرا ییها ارکراه

 توان يم را النك يارهاکراه ازجمله  نمود انيب خرد و النك يارهاکراه رابوور  بافساد مقابله يراهها توان يم

 آمد ارك نيقوان  يتوو،فساد با مقابله برنامه مثثر تيريمد وآموزش يادار نظام يبهساز و اصالح قيطر از يريشگايپ

 و اداري بخشهاي در ميتوان را خرد راهکارهاي  برد نام را…و يمنطق ريز مقررا  لغو و فساد با مقابله در راهگشا و

 حا يتوض به توجه با نيهمچن( 1386, نس  رحيمي) داد شرح اقتوادي و سياسي و اجتماعي – فرهنگي،مديريتي

 و ضيتبع از زيپره ،ياسيس دستگاه،ثبا  نيا كيپا و قضا دستگاه قاط  برخورد،يساالر ستهيشا به توجه شده انيب

 .گردد فساد اهشك و گسترش مان  توانديم ها رسانه ييراستگو و يساز شفاف

 خوب يمرانکح به منجر هك دارند اشاره ليذ عوامل به مرانانکح به البالزه نهج 22 خطبه در يعل موال انيپا در و

 :گردديم

 ارانکانتيخ با قاطعانه برخورد 

 انيکنزذ با سانيک برخورد  

 آن افتيدر در زور اي خشونت عدم و يآبادان جهت به ا يمال افتيدر  

 نندهك پرداخت احترام حفظ و ا يمال افتيدر در ميتخف 

 انحور و ارکاحت از يريجلوگ  

 منابع

ران با استفاده از يدر ا يفساد مال يريگ(اندازه1393)يشهر يد شقاقي، وحين، عباس عواري، حسيصادق  1

 ي( پژوهشنامه اقتوادي)شاخص اقتواديرد فازيکرو
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 -(  1393)ياقتواد فساد يريگاندازه يبرا بومي شاخص گلنار  طراحي يميرك، بهمن ي، مرتضيعزت  2

 65 23 صفحا / 3131 تابستان ششم، شماره دوم، سال/النك و يراهبرد ياستهايس فولنامه

 khamenie.irت يسا  3

 ، نهج البالزهيومت دارکاشتر در مورد ح  )ع( به مالينامه حضر  عل  4

 يقانون مدن  5

ز كص مولحت نظام، مريفساد، مجم  تشخ کدر مورد شاخص در يحاتي(، توض1387)ي فردر  مل  6

  ي قا  استراتژيتحق

ده يه گزيقا  معاصر، نشريبر تحق يدر جهان مرور ي( فساد اقتواد1388ر اقتواد)يتدب يقاتيموسسه تحق  7
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