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مشخصههاي اقتصادي ،اجتماعي  ،جمعيتي و ادراک از فساد جوانان تهراني

مىصًر حقیقتیان
علی سیفزادٌ
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2

چكیذٌ

اهفٍقُ يكي اق هْنتفيي آويتّبيي كهِ ًمهن ًهَيي اخعوهبري ؼـ رفِهِ ثفٍكفاتيهي اؼاـ ـا ثهِ غٙهف
هياًؽاقؼ ،هىأ لِ فىبؼ ٍ ًبثىبهبًي اؼاـ اوت كِ ؼـ هقبثل والهت اؼاـ ثِ رٌَاى يكي اق اوبويتهفيي ؼدؽدهِ
ّب هىؤٍالى اخفايي كٍَـ ثِ ٌوبـ هيـٍؼ .فىبؼ اؼاـ ثِ رٌَاى ٌكلي اق اًطفافبت اخعوبري ؼـ قهفُ يكي اق
هْن تفيي هَاًع پيٍففت اقعّبؼ ٍ اخعوبري خَاهع اوت .فىبؼ ؼٍ ـٍيِ ؼاـؼ .يي ـٍيِ آى ،اؼـاكهي اوهت كهِ
ًىجت ثِ فىبؼ ؼـ خبهعِ ٍخَؼ ؼاـؼ ،يعٌي ثبٍـّبيي كِ خبهعِ ًىجت ثهِ ٍخهَؼ فىهبؼ ٍ رىهعفُ آى ؼاـؼ .ـٍيهِ
ؼيگف ،وٌدً ٍ اـقيبثي فىبؼ ٍ تعييي ٌبغُّبيي ثفا آى هيثبٌؽّ .ؽف كلهي ايهي پهمًٍّ ثفـوهي ـاثٙهِ
هٍػِّ ّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ،خوعيعي ٍ اؼـاک اق فىبؼ ٌْفًٍؽاى تْفاًي هي ثبٌؽ .ؼـ ايي پمًٍّ اق ـٍي
پيوبيٍي ٍ اق اثكاـ پفوٌٍبهِ ثْفُ رففعِ ٌؽُ اوت .خبهعِ (خوعيت) آهبـ تطقيق كليِ خَاًبى ٌْف تْفاى ههي
ثبٌٌؽّ .وسٌيي اق ـٍي ًوًَِ ريف غٌَِ ا اوعفبؼُ ٌؽُ اوت ٍ ضدن ًوًَِ ً 2690فهف ههي ثبٌهؽ .ثهفا
وٌدً اق ؼٍ ًَع ارعجبـ هطعَا ٍ ارعجبـ وبقُ ٍ ثفا هطبوجِ پبيبيي اق آقهَى آلفهب كفًٍجهبظ اوهعفبؼُ ٌهؽُ
اوتً .عبيح تطقيق ًيك ثب اوعفبؼُ اق ًفم افكاـ آهبـ  SPSSؼـ ؼٍ وٙص تَِيفي ٍ تطليلي اوعػفاج ٌؽُ اوت.
يبفعِّب تطقيق ًٍبى هي ؼّؽ كِ  )1 :ثيي خٌىيت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىهبؼ ـاثٙهِ هعٌهيؼاـ ٍخهَؼ
ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى قى ثيً اق هفؼاى هي ثبٌؽ ٍ قًبى هيكاى آلَؼُ ٌؽى وبقهبىّهب،
ًْبؼّب ،ثػًّب ٍ فعبليتّب ـا ثِ فىبؼ ثيً اق هفؼاى اـقيبثي كفؼُاًؽ )2.ـاث ِٙا هىعقين ثهيي اؼـاک اق فىهبؼ ٍ
وٙص تطّيالت پبوػگَيبى ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ ثب افكايً وٙص تطّيالت اففاؼ اؼـاک اق فىبؼ آًْب ًيك
ثيٍعف هي ٌَؼ )3 .ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ
اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى هدفؼ ثيً اق پبوػگَيبى هعأّل هيثبٌؽ )4 .ثيي وي ٍ پبيگبُ اقعّبؼ ٍ اخعوهبري
پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌي ؼاـ ٍخَؼ ًؽاـؼ.
کلیذ ياشٌ :فىبؼ ،اؼـاک ،خَاًبى ،هٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ٍ خوعيعي.
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 -1مقذمٍ
اّويت ـٍق افكٍى هََٔع فىبؼ ٍ قفاـرففعي آى ؼـ ؼوعَـ كبـ ثييالوللي ثِ ٍيمُ ؼـ ثفًبهِّب

هفتجٗ ثب تَوعِ ،هَخت پؽيؽ آهؽى يي ًيبق فَـ ثفا ثِ كبـريف اوعفاتم ّبيي غبَ ثِ هٌمَـ ثْفُ-
ريف اق ٌبغُ ّب اًؽاقُ ريف هٙوئي ثب اّؽاف هٍػُ ٌؽُ اوت .ثب ايي ٍخَؼ غيلي قٍؼ ثبثت ٌؽ
كِ ثفغالف ؼيگف هََٔربت ثييالوللي ،فىبؼ ؼاـا

زبـزَة ثىيبـ هٍكلتف

ثفا

تطليل اوت.

ثفغالف ؼيگف ضَقُ ّب اقعّبؼ ٍ تَوعِ كِ ٌبغُ ّبيي ؼـوت ٍ وفـاوت ثب ّؽفي هىعقين ٍ وبؼُ
ؼاـًؽ ،پمٍٍّگفاى ٍ ّن هدفيبى ثف ايي ًمف ّىعٌؽ كِ ٌبغُ ّب اًؽاقُ ريف فىبؼ ًيبقهٌؽ تفكيجي
ؼقيقعف اق ٌبغُ ّب ٍ تطت كٌعفل ؼـآٍـؼى پيسيؽري آى اوت ٍ ادلت ؼـًٍؽاؼّبيي ؾٌّي ؼاـًؽ.

ؼـ ايي ـاوعب هٙبلعبت ففاٍاًي اًدبم ٌؽُ ٍ ثفغي ًْبؼّب هعيبـّبيي ـا ثفا وٌدً فىبؼ تْيِ كفؼُ-

اًؽ كِ ثف پبيِ آًْب كٍَـّب ـا ـتجِثٌؽ هيكٌٌؽ .هعفٍفعفيي ايي ٌبغُ ّب ؼـ ضبل ضبٔف « ٌبغُ

اؼـاک فىبؼ» 1اوت كِ اق وَ

وبقهبى ٌفبفيت ثييالولل وبالًِ هٌعٍف هيٌَؼ .ايي ٌبغُ ،ضبِل

ًمفوٌديّب ٍ پيوبيًّب رًَبرَى ٍ يي ٌبغُ تفكيجي اوت كِ ثف هجٌب ؼاؼُّبيي ؼـ اـتجبٖ ثب فىبؼ
هطبوجِ هيٌَؼ ٍ تَوٗ آهبـريف اق كبـآففيٌبى ٍ كبـٌٌبوبى ثفخىعِ ؼـ وبقهبًْب هػعلف اًدبم هي-
ريفؼ .ايي ٌبغُ هٌعكهكٌٌؽُ ًمفات كبـآففيٌبى ٍ تطليلگفاى ؼـ وفاوف خْبى اوت كِ ٌبهل اففاؼ ؼـ
ؼـٍى كٍَـ هَـؼ اـقيبثي ًيك هيثبٌؽٌ .بغُ اؼـاک فىبؼ ثف ـٍ فىبؼ ؼـ ثػً روَهي (ٌبهل ؼٍلت)
هعوفكك ٌؽُ اوت ٍ فىبؼ ـا وَءاوعفبؼُ ثػً روَهي ٍ ؼوعگبُّب ؼٍلعي اق هٌبفع اففاؼ خبهعِ تعفيف
هيكٌؽ.
ثف اوبن ـتجِثٌؽ وبقهبى ٌفبفيت ثييالوللي ،ؼـ وبل  ،2012ؼـ هيبى  176كٍَـ ـتجِ ايفاى ؼـ

ٌبغُ اؼـاک فىبؼ 133 ،ثَؼُ اوت .اهعيبق ايفاى ثفاثف ثب  28هيثبٌؽ كِ ايي اهف ًٍبى ؼٌّؽُ رىعفؼُ-
ثَؼى فىبؼ اؼاـ ؼـ كٍَـ اوت.
ٌبغُ اؼـاک فىبؼ كٍَـّب ٍ هٌب٘ق هػعلف ـا ثف اوبن اؼـاک اق هيكاى فبوؽثَؼى ثػهً روهَهي
آًْب ـتجِثٌؽ هي كٌؽ .تعفيف فىبؼ ثِ هثبثِ "اوعفبؼُ اق هقبم ؼٍلعي ثفا ـويؽى ثِ هٌفعت ٌػّي" هجٌب
وٌدً فىبؼ ؼـ ٌبغُ اؼـاک فىبؼ اوت .ؼـ پيوبيًّبيي كِ اق آىّب ثفا هطبوجِ ايي ٌبغُ اوعفبؼُ
هيٌَؼ ،وؤاالتي ؼـثبـُ ـٌَُريف هقبهبت ؼٍلعي ،كالّجفؼاـ ؼـ غفيؽّب ؼٍلعهي ،اغهعالن ،وهؤاالتي
ؼـثبـُ هيكاى قَت ٍ تؽاٍم ويبوتّب ٔؽ فىبؼ ؼـ كٍَـّب پفويؽُ هيٌَؼ .وبقهبى ٌفبفيت ثييالولل اق
وبل  1995تبكٌَى اقؽام ثِ اًعٍبـ ـتجِ ٍ هيكاى فىبؼ ؼـ كٍَـّب خْبى ًوَؼُ ٍ ؼـ هٙبلعِ غهَؼ ؼـ وهبل
) 1. Corruption Perceptions Index ( CPI
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هٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ..

 2008ثب تفكيت ا٘الربت  12وبقهبى هىعقل ثِ تْيِ ٌهبغُ اؼـاک فىهبؼ پفؼاغعهِ اوهت(رٙبيي:1389 ،
 .)37اهعيبق يي كٍَـ يب هٌٙقِ ،وٙص فىبؼ اؼاـکٌؽُ ثػً روَهي ـا اق ِفف تب ًٍ ،100بى هيؼّهؽ كهِ
ؼـ آى ِفف ًٍبىؼٌّؽُ ايي اوت كِ يي كٍَـ تبضؽ قيبؼ فبوؽ اؼاـک ٌؽُ اوت ٍ  100ثهِ هعٌهي ايهي
اوت كِ يي كٍَـ غيلي پبک اؼاـک ٌؽُ اوت .ـتجِ يي كٍَـ ًٍبى ؼٌّهؽُ ٍٔهعيت آى كٍهَـ ؼـ
هيبى ؼيگف كٍَـّب ٍ هٌب٘ق هَخَؼ ؼـ ٌبغُ اوت .ؼـ وبل  2012تعؽا كٍَـّب  176ثَؼُ اوت(وبقهبى
ٌفبفيت ثييالولل.)2012،
ؼـ تبقُتفيي ركاـي وبقهبى ٌفبفيت ثييالولل ،ؼاًوبـک ثب ًوفُ  92هقبم اٍل ـا كىت كفؼُ ٍ په آى
اق ثِ تفتيت كٍَـّب ًيَقيلٌؽ ،فٌالًؽ ،وَئؽً ،فٍل ،وَئيه ،وٌگبپَـ ٍ ّلٌؽ قفاـ ؼاـًؽ .اق وهَ ؼيگهف
كٍَـّب وَهبلي ،كفُ ٌوبلي ،وهَؼاى ،افابًىهعبى ٍ رهفار ؼـ پهبيييتهفيي ـتجهِ ايهي ـؼُثٌهؽ ٍ خهكٍ
فبوؽتفيي كٍَـّب خْبى ّىعٌؽ .ؼـ ركاـي وبقهبى ٌفبفيت ثييالوللي ؼـ هَـؼ ٌبغُ اؼـاک فىبؼ ؼـ
وبل  ،2014ايفاى ثب ًوفُ  ،27ـتجِ  137ـا ؼـ هيبى  175كٍَـ كىت كفؼُ اوت .ثف اوبن ايهي هطبوهجبت
ؼـ هيبى كٍَـّب غبٍـهيبًِ ٍ ٌوبل آففيقب ،كٍَـّب لجٌبى ،وَـيِ ،يوي ،ليجي ،رفار ٍ وَؼاى ٍٔهعيت
ثؽتف ًىجت ثِ ايفاى ؼاـًؽ اهب ثقيِ كٍَـّب ايي هٌٙقِ ـتجِ ٍ ًوهفُ ثْعهف ـا ًىهجت ثهِ ايهفاى كىهت
كفؼُاًؽ .اق آًدبيي كِ ؼـ ركاـي وبل  ،2013ايفاى ثب ًوفُ  ،25ـتجهِ  144ـا كىهت كهفؼُ ثهَؼٍٔ ،هعيت
ايفاى ؼـ وبل  ،2014ضبكي اق ايي ؼاـؼ رلي ـدن ايٌكِ ـتجِ اؼـاک فىبؼ ؼـ ايفاى  7ـتجِ ثْجَؼ يبفعهِ اوهت
اهب ّوسٌبى ثىيبـ اق كٍَـّب هٌٙقِ ٍٔعيت ثْعف ـا ًىجت ثِ ايفاى ؼاـًؽ.
وٌدً فىبؼ ضؽاقل ثب وِ ٌيَُ كلي َِـت هيريفؼ -1 :پيوبيً ؼيؽربُّب ٍ ًمفات ٌفكتّب،
هقبهبت ؼٍلعيٌْ ،فًٍؽاى ،هعػّّبى ٍ ًبظفاى غبـخي ٍ ثػً غَِّي1؛ -2ـٍيّب غفؼ كِ فىبؼ
ـا ؼـ وٙص وبقهبىّب ٍ ثب تَخِ ثِ ٍيمريّب ًْبؼ آًْب ثفـوي هيكٌٌؽ؛  -3ضىبثفوي ؼقيق پفٍلُّب.
اييرًَِ ضىبثفويّب ثب ثفـوي اوٌبؼ هبلي ٍ ّوسٌيي هقبيىِ هيبى اـقي هبؼ ٍاقعي پفٍلُّب ٍ ّكيٌِّب
هّفف ٌؽُ ثفا آىّب اًدبم هيٌَؼ .اق ـٍيّب ؼيگف ًيك ثٌب ثِ هقعٕيبت غبَ پفٍلُّب ٍ هيكاى
ا٘الربت ؼـ ؼوعفن ًيك اوعفبؼُ ٌؽُ اوت .هْنتفيي ٍيمري ـٍيّب

ًَع ؼٍمًٍ ،بىؼاؼى قهيٌِّب

غبَ ثفٍق ٍ زگًَگي هْيبٌؽى ٌفايٗ فىبؼ اوتّ ،فزٌؽ دبلجبً قبؼـ ًيىعٌؽ هقؽاـ اـقي هبلي فىبؼ
َِـت رففعِ ـا هٍػُ كٌٌؽ .ـٍيّب ؼٍم ٍ وَم ثفا هقبيىِ هيبى كٍَـّب هٌبوت ًيىعٌؽ.
ارف ثپؿيفين كِ ؼاؼُّب قبثل ارعوبؼ ؼـثبـُ فىبؼ ؼـ ايفاى ٍخَؼ ًؽاـؼ ٍ ٌَّق ؼاًً كبفي ثفا
وٌدً فىبؼ ًيك ؼـ ؼاغل كٍَـ تَليؽ ًٍؽُ اوت ،آى ربُ هيتَاًين اوعؽالل كٌين كِ وٌدً فىبؼ ؼـ
 . 1كبفوي هعقعؽ اوت ؼـ ضبل ضبٔف تٌْب ايي ًَع وٌدً اوت كِ اهكبى ثفـوي هقبيىِا فىبؼ هيهبى كٍهَـّب هػعلهف ـا
ففاّن هيوبقؼ ).(Kaufmann et al, 2006, 1
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ايفاى ثبيؽ اق كليتفيي ـٍيّب آدبق ٌَؼ .ثِ رجبـتي ،ثبيؽ اثعؽا اق ـٍيّبيي آدبق كفؼ كِ ؼاؼُّبيي ؼـثبـُ
وٙص ـٍاج فىبؼ ؼـ كل كٍَـ ،ؼـ وٙص وبقهبىّب ؼٍلعي ٍ ثفغي هعايفّب هفتجٗ ثب فىبؼ اـائِ هيكٌٌؽ.
ـٍيّب هجعٌي ثف اؼـاک ٍ تدفثِ فىبؼ ،ثْعفيي ركيٌِّب ثفا اٍليي هفضلِ وٌدً فىبؼ ّىعٌؽ .وبيف
كٍَـّب خْبى ًيك ّويي ـاُ ـا ٘ي كفؼُاًؽ(رٙبيي.)33 :1389 ،
ؼـ ايي هقبلِ ـاث ِٙهٍػِّّب

اقعّبؼ  ،اخعوبري ،خوعيعي ثب اؼـاک ٌْفًٍؽاى تْفاًي اق فىبؼ

ثفـوي هيٌَؼ .پفؼاغعي ثِ ايي هىألِ اق ؼٍ خْت ؼاـا اّويت اوت .اٍالً هٙبلعبت قيبؼ پيفاهَى فىبؼ
ٍ رَاهل هؤثف ؼـ وبقهبىّب ٍ ؼوعگبُّب هػعلف اًدبم رففعِ اوتٍ ،لي ؼـ غََّ اؼـاک اق فىبؼ ٍ
رَاهل هؤثف ثف آى تطقيقبت ثىيبـ اًؽكي َِـت رففعِ ٍ ثيٍعف ايي ثفـويّب هعوفكك ثف غَؼ ٌبغُ
اؼـاک اق فىبؼ ٍ ًطَُ وٌدً هعبيت ٍ هكايب ايي ـٍي اوت٘ .ي ثفـويّب ّير هقبلِ يب تطقيقي كِ
ِففبً ثِ ثفـوي ـاث ِٙهٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ،خوعيعي ثب اؼـاک ٌْفًٍؽاى اق فىبؼ ٍ آى ّن
هفثَٖ ثِ قٍف خَاى خبهعِ ثپفؼاقؼ ،يبفت ًٍؽ.
 -2پیطیىٍ تحقیق
لٙفعلي ثػعيبـ
وبقهبىّب

( )1393ؼـ هقبلِ ا

غؽهبت اؼاـ

ثِ ثفـوي اؼـاک هفؼم اق فىبؼ اؼاـ

ؼـ كالًعف ّب ٍ

اوعبى قن پفؼاغعِ اوت .ايي پمًٍّ ثب ّؽف وٌدً اؼـاک هفؼم اق فىبؼ

اؼاـ ؼـ كالًعف ّب ٍ وبقهبىّب غؽهبت روَهي ٌْفوعبى قن اًدبم ٌؽُ اوت .تطقيق ضبٔف اق ًمف
ّؽف كبـثفؼ ٍ اق ًمف ـٍي ،تَِيفي اق ًَع پيوبيٍي اوت .خبهعِ آهبـ تطقيق ٌبهل كليِ اففاؼ ثبال
 18وبل ٌْفوعبى قن ّىعٌؽ كِ تعؽاؼ ً 400فف اق آًبى ؼـ ؼٍ رفٍُ روَم هفؼم (ثب ـٍي ًوًَِريف
ّؽفوٌؽ) ٍ هفاخعيي ثِ كالًعف ّب (ثب ـٍي ًوًَِريف تّبؼفي) اًعػبة ٌؽُاًؽ .اثكاـ رفؼآٍـ ؼاؼُّب،
پفوٌٍبهِ هطققوبغعِ ثَؼُ كِ په اق ا٘ويٌبى اق ارعجبـ ٍ پبيبيي آى ؼـ ًيوِ ؼٍم اوفٌؽ  91ؼـ ٌْفوعبى قن
اخفا ٌؽُ اوت .ثفا تدكيِ ٍتطليل ؼاؼُّب اق ٌبغُّب هفكك ٍ پفاكٌؽري ٍ آقهَىّب  tهىعقلt،
ّوجىعِ ،تطليل ٍاـيبًه ٍ هبزلي اوعفبؼُ ٌؽُ اوتً .عبيح تطقيق ًٍبى ؼاؼ كِ؛ هيكاى اؼـاک اق فىبؼ
اؼاـ ؼـكالًعف ّب قن اق ثيوبـوعبىّب ،ثبًيّبٌْ ،فؼاـ ّب ،ؼاؼرىعف ٍ ؼاؼربُّب ،ؼفبتف اوٌبؼ ـووي،
اؼاـات ؼاـايي ٍ هبليبت ٍ روفک قن كوعف اوتّ .وسٌيي ؼـ ثيي 10كالًعف قن ،كالًعف  11ثب ًوفُ 3/07
(ؼـ هقيبن  7ؼـخِا ) كوعفيي هيكاى فىبؼ اؼاـ ـا ؼاـؼ.
ّبؼ ضىي ؼٍوت ففغبًي ( )1391ؼـ پبيبىًبهِ كبـٌٌبوي اـٌؽ غَؼ ًگفي ًىجت ثِ فىبؼ اؼاـ
ٍ رَاهل اخعوبري هَثف ثف آى ثب تأكيؽ ثف وفهبيِ اخعوبري ؼـ ثيي ؼاًٍدَيبى ؼاًٍگبُ ٌْيؽ ثبٌّف كفهبى
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وبل تطّيلي  91- 90ـا ثفـوي كفؼُ اوت .ؼـ ايي پبيبىًبهِ وعي ٌؽُ تب ًگفي ؼاًٍدَيبى ثِ رٌَاى
تٌْب قٍف كِ ثبلقَُ ؼاـا پعبًىيل كىت هَقعيتّب هػعلف اؼاـ ٍ وبقهبًي ؼـ آيٌؽُ ًكؼيي ـا ؼاـًؽ
ثِ پؽيؽُ فىبؼ اؼاـ ثفـوي ٌَؼ ٍ غبِِ رَاهل اخعوبري تأثيفرؿاـ ثف ايي هىألِ اخعوبري ـا هَـؼ
ٌٌبوبيي ٍ ثفـوي قفاـ ريفؼ .ثفا

تجييي فىبؼ اؼاـ

ًمفيبت آًَهي ؼٍـكين ،فٍبـ وبغعبـ

ثِ رٌَاى ٌكلي ًَيي اق اًطفافبت اخعوبري اق

هفتَى ،كًٌ اخعوبري ٍ آًَهيً ،بكبهي هٌكلعي آلجفت كَّي،

هطفٍهيت ًىجي ،كٌعفل تفاٍن ّيفٌي ٍ ربت ففؼوبىً ،مبم رىيػعگي ،اًعقبل ففٌّگي اؼٍيي وبتفلٌؽ،
اًعػبة رقالًيًْ ٍ ،بيعبً ًمفيِ تٕبؼ هبـكه ٍ اًگله اوعفبؼُ ٌؽ .ـٍي تطقيق ؼـ ايي پبيبىًبهِ اق ًَع
پيوبيٍي ثَؼُ ٍ تكٌيي خوع آٍـ ؼاؼُّب ثِ ٘فيق پفوٌٍبهِ ا هيثبٌؽ .ثفا تطليل ؼاؼُّب ًيك اق آًبليك
ٍاـيبًه ٍ ـرفويَى زٌؽ هعايفُ هعٌبوت ثب ففٔيبت تطقيق اوعفبؼُ ٌؽُ اوتً .عبيح ايي تطقيق كِ اق يي
ًوًَِ ً 406فف  ،ثِ َِـت ًوًَِ ريف ٘جقِ ا ويىعوبتيي ٍ اق ٘فيق ففهَل كَكفاى اق خبهعِ آهبـ
ً 15215فف ؼاًٍدَيبى ؼاًٍگبُ ٌْيؽ ثبٌّف كفهبى ؼـ وبل تطّيلي 90-91اًعػبة ٌؽُاًؽًٍ ،بى هيؼّؽ
كِ اق هيبى هعايفّب هىعقل رؽم تٌبوت ثيي اّؽاف ٍ ٍوبيل ،تعلق اخعوبري ،تعْؽ اخعوبرئٍ ،عيت
تأّلً ،بكبهي هٌكلعي ،وفهبيِ اخعوبري ٍ غَؼپٌؽاـُ پبوػگَيبى ثيٍعفيي پيًثيٌي ـا اق هعايف ٍاثىعِ ؼاٌعِ
اوت.
ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي ( )1391ؼـ هقبلِ ا ثِ هقبيىِ اؼـاكبت ،تدفثيبت ٍ ًگفيّب كبـكٌبى
قى ٍ هفؼ ًىجت ثِ فىبؼ /والهت اؼاـ پفؼاغعِاًؽّ .ؽف اِلي ايي هقبلِ پبوع ثِ ايي پفوً اوت كِ
آيب خٌىيت ثب فىبؼ اؼاـ ـاثِٙا ؼاـؼ يب غيف؟ ثِ ثيبى ؼيگف آيب اؼـاكبت ،تدفثيبت ٍ ًگفيّب قًبى
ًىجت ثِ فىبؼ هعفبٍت اق هفؼاى اوت ٍ آيب قًبى كوعف اق هفؼاى ثِ فىبؼ رفايً ؼاـًؽ ٍ اق وَ ؼيگف
ثيٍعف اق هفؼاى ًىجت ثِ فىبؼ ٍاكًٌ ًٍبى هيؼٌّؽ يب غيف؟ هعؽٍؼ هٙبلعبتي كِ ؼـ ؼًيب ـاث ِٙخٌىيت ٍ
فىبؼ ـا هٙبلعِ كفؼُاًؽ ،ثِ ًعبيح هعفبٍتي ؼوت يبفعِاًؽ كِ خوعثٌؽ ؼـ ايي قهيٌِ ـا ثب هٍكل هَاخِ
هيكٌؽ ٍ ًوي تَاى ثب قب٘عيت ًعيدِ رففت كِ قًبى في ًفىِ ثِ ؼليل قى ثَؼًٍبى اق هفؼاى وبلنتف ثَؼُ ٍ
كوعف ؼـريف فىبؼ هيًٌَؽ .ايي هٙبلعِ ثب اوعفبؼُ اق ـٍي پيوبيً ٍ تكٌيي پفوٌٍبهِ اًدبم ٌؽُ اوت.
خبهعِ آهبـ ايي هٙبلعِ كبـكٌبى ٌبدل ؼـ ؼوعگبُّب غؽهبتؼٌّؽُ روَهي ؼـ ٌْف تْفاى ثَؼُ اوت كِ
ثب تَخِ ثِ هطؽٍؼيتّب هَخَؼ  17ؼوعگبُ هَـؼ هٙبلعِ قفاـ رففعِ اوت .تعؽاؼ ًوًَِ هَـؼ ثفـوي 534
ًفف ثَؼُ كِ  45.5ؼـِؽ قى ٍ  54.5ؼـِؽ هفؼ ثَؼًؽً .عبيح ضبِلِ ؼـ اكثف هعايفّب هَـؼ هٙبلعِ
تفبٍت هعٌبؼاـ ثيي اؼـاكبت ٍ ًگفي ّب قًبى ٍ هفؼاى كبـهٌؽ ًٍبى ًويؼّؽ ،اهب ؼـ ثفغي هَاـؼ هْن
تفبٍتّبيي ثِ زٍن هيغَـؼ .قًبى تبثيف فىبؼ ـا ثف رفِِّب هػعلف قًؽري ثيً اق هفؼاى هيؼاًٌؽ،

فّلٌبهِ هٙبلعبت خبهعٌٌِبغعي خَاًبى/وبل ٌٍنٌ /وبـُ ًَقؼّن
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تدفثِ فىبؼ قًبى كنتف اق هفؼاى اوت .قًبى هيكاى آلَؼٌُؽى وبقهبىّبًْ ،بؼّب ،ثػًّب ٍ فعبليتّب ـا ثِ
فىبؼ ثيً اق هفؼاى اـقيبثي كفؼُاًؽ.
ّبًيِ ضىيٌوفؼ ؼـ پبيبىًبهِ كبـٌٌبوي اـٌؽ ( )1390غَؼ ثب ـاٌّوبيي اضوؽ خعفف ِويوي ثِ
ثفـوي ـاث ِٙؼـِؽ هٍبـكت ويبوي ٍ اخعوبري قًبى ثب فىبؼ پفؼاغعِ اوت .فىبؼ هبلي پؽيؽّب تبـيػي،
هْن ٍ تأثيفرؿاـ اوت ٍ تب كٌَى تطقيقبت قيبؼ ؼـ ـاوعب رَاهل هؤثف ثف فىبؼ َِـت رففعِاوت .ثف

اوبن ٌَاّؽ ثِؼوت آهؽُ ؼـ رلَم اخعوبري ،قًبى ؼاـا ِؽاقت ثيٍعف ٍ ـيىيرفيكتف اق هفؼاى هي-
ثبٌٌؽ ٍ ثِ اغالر ثيٍعف اّويت ؼاؼُ ٍ ّوسٌيي ثيً اق هفؼاى ثِ غؽهبت روَهي رالقِ ًٍبى هيؼٌّؽ كِ
الجعِ ايي ٍيمريّب ثفا ضَٕـ ؼـ رفِِّب ويبوي ٍ اخعوبري ٔفٍـ خلَُ هيكٌؽّ .ؽف ايي هٙبلعِ
ثفـوي اثف هٍبـكت قًبى ؼـ ثبقاـ كبـ ثف فىبؼ هبلي هيثبٌؽ .ففٔيِ ايي تطقيق ثيبى هيكٌؽ كِ ثب افكايً
ضَٕـ قًبى ؼـ ثبقاـ كبـ فىبؼ هبلي كبًّ پيؽا هيكٌؽ .ؼـ ايي تطقيق ثب اوعفبؼُ اق ـٍي ؼاؼُّب تبثلَيي
ؼـوعي ففٔيِ هٙفٍضِ ثفا

 55كٍَـ ؼـ ضبل تَوعِ ٍ تَوعِيبفعِ هٌعػت ؼـ ؼٍـُ قهبًي  2000تب

 2010ثفـوي هيرفؼؼّ .وسٌيي ثفا هطؽٍؼكفؼى اثف رٌبِف ففٌّگي ٍ اخعوبري ،اق ؼاؼُّب كٍَـّب
غبٍـهيبًِ ٍ ٌوبل آففيقب ؼـ ؼٍـُ قهبًي  2004تب  2009اوعفبؼُ هيگفؼؼٌ .بغُ ـاٌّوب ـيىي
ثييالوللي كٍَـّبٌ ،بغُ اؼـاک فىبؼ ٍ ٌبغُ كٌعفل فىبؼ ثفا اًؽاقُريف وٙص فىبؼ ؼـ ايي هٙبلعِ
ثِكبـ ثفؼُ ٌؽُ اًؽ .ايي پمًٍّ ؼـ ثفـوي ـاث ِٙؼـِؽ هٍبـكت ويبوي ٍ اخعوبري قًبى ثب فىبؼ ثِ
ًعيدِا قٙعي ثفا كٍَـّب ؼـ ضبل تَوعِ ٍ تَوعِيبفعِ ًفويؽُ اوت .اهب ؼـ هٙبلعِ كٍَـّب
غبٍـهيبًِ ٍ ٌوبل آففيقب ثفآٍـؼ الگَّب ًٍبى هيؼّؽ كِ ثب افكايً هٍبـكت قًبى ؼـ ثبقاـ كبـٍ ؼـ هدله
قبًًَگؿاـ فىبؼ هبلي كبًّ هييبثؽ.
هطوَؼ رَؼـق ٍ ّوكبـاى ؼـ پمٍٍّي رَاهل هؤثف ثف ٍقَع ٍ ـٌؽ فىبؼ اؼاـ ٍ اؼـاکٌؽُ ٍ
ـٍيّب

كٌعفل آى ؼـ وبقهبىّب

ٍـقٌي ايفاى ـا ثفـوي كفؼُاًؽ .ايي پمًٍّ ،تَِيفي ٍ اق ًَع

پيوبيٍي اوت كِ ثِ ٌكل هيؽاًي ثِ اخفا ؼـ آهؽُ اوت ٍ ؼـ ؼوعِثٌؽ تطقيق ،ثف ضىت ّؽف ؼـ ؼوعِ
تطقيقبت كبـثفؼ خب هيريفؼ .خبهعِ آهبـ تطقيق ـا توبهي كبـكٌبى وبقهبى هفكك وبقهبى تفثيت
ثؽًي ،فؽـاويَىّب ٍـقٌي ٍ ٍـقٌكبـاى ًػجِ (ً 975فف) تٍكيل ؼاؼُ اوت ٍ ًوًَِ ثفاثف ثب ً 521فف ؼـ
ًمف رففعِ ٌؽ .اثكاـ اًؽاقُريف تطقيق پفوٌٍبهِا هطقق وبغعِ ثَؼ .ثفا تدكيِ ٍ تطليل آهبـ يبفعِّب
اق ـٍيّب آهبـ تَِيفي ٍ اوعٌجب٘ي اوعفبؼُ ٌؽً .عبيح ضبِل اق پمًٍّ ًٍبى ؼاؼ اق ثيي رَاهل پٌحربًِ
هػعلف ،ثِ تفتيت ٍٔعيت اقعّبؼ كبـكٌبىٍ ،يمريّب ففٌّگي خبهعٍِ ،يمريّب وبقهبًي ،كويت ٍ
كيفت قَاًيي ؼـ ٍقَع ٍ ـٌؽ فىبؼ اؼاـ ؼـ وبقهبىّب ٍـقٌي ايفاى ًقً ؼاـًؽّ .وسٌيي يبفعِّب
پمًٍّ ًٍبى ؼاؼ اق ثيي رَاهل ؼُربًِ هؤثف ثف كٌعفل فىبؼ اؼاـ  ،توبهي آًْب ؼـ كٌعفل فىبؼ اؼاـ ؼـ
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وبقهبى ّب ٍـقٌي ًقً ؼاـًؽ ٍ ًقً آًْب ،ثِ تفتيت اق ثيٍعفيي ثِ كوعفيي رجبـت اوت اق :افكايً
ضقَر كبـكٌبى وبقهبى ،خلَريف اق فىبؼ اوعػؽاهي ،ثفقفاـ ًمبم ّب كٌعفل هبلي كبـآهؽ ،تؽٍيي قَاًيي
ٍ هقفـات كبـآهؽ ،آٌٌبيي اـثبة ـخَع ثب قَاًيي ٍ هقفـات ،ويبوتقؼايي اق ًمبم اؼاـ  ،ايدبؼ ًْبؼ
هىعقل ثفا هجبـقُ ثب فىبؼ اؼاـ ؼـ وبقهبى ،آهَقي كبـكٌبى ؼـثبـُ فىبؼ اؼاـ  ،غَِّيوبق (كبًّ
تّؽ رف ؼـ وبقهبى) ،تٍؽيؽ ٍ افكايً هدبقاتّب.
ليال يكؼاىپٌبُ ٍ ّوكبـاى ؼـ تطقيق ثب رٌَاى ثفـوي ـاثً ِٙگفي ثِ فىبؼ اؼاـ ٍ ؼيٌؽاـ (هٙبلعِ
هَـؼ ؼاًٍدَيبى ؼاًٍگبُ ٌْيؽ ثبٌّف كفهبى) ثف ثفـوي ـاث ِٙؼٍ هعايف ًگفي ثِ فىبؼ ٍ ؼيٌؽاـ
پفؼاغعِاًؽ .ؼـ ايي تطقيق ٌؽُ اوت تب اق يي وَ اثعؽا هىألِ ًگفي ثِ فىبؼ اؼاـ (ؼـ تقبثل ثب والهت
اؼاـ ) ؼـ قٍف ضىبن ؼاًٍدَ ثِ رٌَاى رفؼاًٌؽربى ثبلقَُ ووتّب

وبقهبًي ؼـ آيٌؽُ ًكؼيي هَـؼ

ثفـوي قفاـ ثگيفؼ ٍ اق وَ ؼيگف اـتجبٖ آى ثب هفَْم ؼييؼاـ ثِ رٌَاى هْنتفيي اّفم كٌعفل ؼـًٍي
ثفـوي رفؼؼ .ؼـ اثعؽا ًمفيبت اـائٌِؽُ ؼـ اـتجبٖ ثيي ًگفي ثِ فىبؼ اؼاـ ٍ ؼيٌؽاـ خوعثٌؽ ٌؽُ ٍ
وپه زْبـزَة ًمف تطقيق ثف اوبن هؽلّب ثؽوت آهؽُ تجييي ٌؽُ اوت .ـٍي تطقيق ؼـ ايي
پمًٍّ اق ًَع پيوبيٍي ثَؼُ ٍ تكٌيي خوعآٍـ ؼاؼُّب ،پفوٌٍبهِ هيثبٌؽ .خبهعِ آهبـ  ،ؼاًٍدَيبى
ؼاًٍگبُ ٌْيؽ ثبٌّف كفهبى ؼـ وبل تطّيليً 15215( 91-90فف) هيثبٌؽ كِ اق ٘فيق ففهَل كَكفاى ٍ ثب
اوعفبؼُ اق ـٍي ًوًَِريف ٘جقِا ويىعوبتييً 406 ،فف هَـؼ هٙبلعِ قفاـ رففعٌؽ .ثفا تطليل ؼاؼُّب
ًيك اق آًبليك ٍاـيبًه ٍ ـرفويَى زٌؽهعايفُ هعٌبوت ثب ففٔيبت تطقيق اوعفبؼُ رفؼيؽُ اوتً .عبيح ايي
تطقيق ًٍبى هي ؼّؽ كِ اق يي وَ ثيي هعايف ًگفي ثِ فىبؼ اؼاـ ؼاًٍدَيبى ٍ هيكاى ؼيٌؽاـ آًْب ـاثِٙ
هعٌبؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ اق ؼيگف وَ ،هؤلفِّب ؼيٌؽاـ ثِ ٌكل هدكا ثب ًگفي ثِ فىبؼ اؼاـ ؼـ اـتجبٖ
اوت.
 -3مثاوی وظري
ؼوعِثٌؽ ّب رًَبرًَي اق اًَاع ـٍيّب وٌدً فىبؼ اـائِ ٌؽُ اوت .پيليپًَبيت ثهِ ؼوهعِثٌهؽ

زْبـربًِ لىلي َّلوك اوعٌبؼ هيكٌؽ :ـٍيكفؼ هجعٌي ثف اؼـاک فىبؼ1؛ ـٍيكفؼ هجعٌي ثف تدفثِ فىهبؼ2؛ ؼًجهبل

كفؼى ففايٌؽ فىبؼ3؛ آهبـّب ـووي .(Piliponyte, 2005) 4خبًىَى اق وٌدًّب هجعٌي ثف اؼـاک فىهبؼ
ثب رٌَاى ًىل اٍل ٍ اق اثكاـّب هجعٌي ثف تدفثِ فىبؼ ثب رٌَاى ًىهل ؼٍم يهبؼ ههيكٌهؽ( .(Johnston, n.d
1 . Perception-based approach
2 . Experience-based approach
3 . Tracking approach
4 . Legal statistics
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هؤوىِ ربلَح ًيك كِ اـقيبثي فىبؼ ـا ثِ َِـت ؼٍـُا ؼـ كٍَـّب هػعلف اًدبم هيؼّؽ اق وِ ٌهيَُ
يبؼ هيكٌؽ :اًهؽاقُريهف اؼـاک افهفاؼ ٍ رهفٍُ ّهب ّهؽف هػعلهف اق هيهكاى ٌهيَع فىهبؼ؛ اًهؽاقُريهف
ٌبغُّب ـفعبـ ثفٍق فىبؼ ٍ اـقيبثي ًمفات هعػّّبى ؼـثبـُ وٙص ـٍاج فىبؼ Hungarian Gallup

.)Institute, 1999, P. 3
ًَع اٍل ؼـ غؽهت ٌٌبغت ؼيؽربُّب هفؼم ؼـثبـُ هيكاى ـٍاج فىبؼ اوت ٍ اًؽاقُريف غَؼ فىهبؼ
ؼـ آى هٙفش ًيىت .ؼـ ًَع ؼٍم اق هفؼم پفويؽُ هيٌَؼ كهِ زهِ كىهي ـٌهَُ ؼاؼُ ٍ زهِ كىهبًي ـٌهَُ
هيريفًؽ .لؿا هيتَاى ؼـيبفت كِ ؼـ كؽام رفِِّب يب ًْبؼّب ـٌَُ ثيٍعف ٌبيع اوت .ؼـ ًَع وهَم ،اق ًمهف
هعػّّبى ثفا ثفآٍـؼ هيكاى فىبؼ ؼـ يي رفِِ – وبقهبى يب قهيٌِ فعبليت اقعّبؼ ٍ ويبوي  -يب كٍَـ
اوعفبؼُ هيٌَؼ .ثِ ًمف هيـوؽ ـٍيّب وٌدً فىبؼ ؼـ ّويي ؼوعِثٌؽ ّب قهفاـ ههيريفًهؽ ٍ تٌْهب ؼـ
ثفغي خكئيبت ثب يكؽيگف تفبٍت ؼاـًؽ).(Treisman, 2006; Reinikka & Svensson, 2006

1

پيوبيً اؼـاک فىبؼ هجعٌي ثف ًمفوٌدي اق هفؼم ٍ رفٍُّب هػعلف ٍ وٌدً ًمفات ايٍبى ؼـثبـُ
هيكاى فىبؼ ـايح ؼـ ًْبؼّب يب كل خبهعِ اوت .هعوَالً ًمفات ًػجگبى ويبوي ،هقبهبت ؼٍلعي ،اّل كىت ٍ
كبـ ،هعػّّبى ٍ روَم هفؼم ؼـ اييرًَِ پيوبيًّب ؼـثبـُ ٍخَؼ ٍ ـٍاج فىبؼ ؼـ خبهعِ پفويؽُ هيٌهَؼ.
ؼيؽربُّب ًػجگبى اق آى خْت اّويت ؼاـؼ كِ ًگفيّب ايٍبى ثف ٌكلريف اقؽاهبت ٔهؽ فىهبؼ تهأثيف
ؼاـؼ ٍ ؼاًىعي ًگفيّب ايٍبى ـاّي ثِ وَ ٌٌبغت قهيٌِّب تؽٍيي ويبوتّب ٔؽ فىبؼ اوهت .ثهِ
رالٍُ ايي اففاؼ اضعوبالً اق هٙلعتفييّب ؼـثبـُ فىبؼ ٍ ثبالغُ فىبؼ كهالى ّىهعٌؽ .وهٌدً ًمهفات ثقيهِ
هفؼم ؼـثبـُ فىبؼ ًيك ٌبغّي اق هيكاى ٍقَع فىبؼ ؼـ خبهعِ تلقي هيٌَؼ .اييرًَِ اًهؽاقُريهف دبلجهبً ثهب
اوعفبؼُ اق پفوٌٍبهِ ٍ ؼـ ًوًَِّب ثكـگ اًدبم ٍ اق اًَاع ـٍيّب ًوًَهِريهف ثهفا تٕهويي هعهفف
ثَؼى ؼاؼُّب اوعفبؼُ هيٌَؼ.
ّؽف اق ايي وٌدًّب ،ثفـوي تاييفات ًگفيّب هفؼم ٍ ًػجگبى ؼـ يي ثبقُ قهبًيٌٌ ،بغت ؼـک
هفؼم ٍ ًػجگبى اق كبـآيي ؼٍلت ٍ وٙص ٍقَع فىبؼٌٌ ،بغت ًْبؼّب يب رفِِّبيي كهِ ثيٍهعفيي فىهبؼ ؼـ
آًْب ـظ هيؼّؽٌٌ ،بغت هيكاى ضوبيت هفؼم اق ثفًبهِّب ٔؽ فىبؼٌٌ ،بغت اقهؽاهبتي كهِ ههفؼم آًْهب ـا
فىبؼ يب هْنتفيي َِـتّب فىبؼ تعفيف هيكٌٌؽ ،اـائِ هعيبـّبيي ثفا ـؼُثٌؽ كٍَـّب ؼـ قهيٌِ فىهبؼ
ٍ كوي ثِ ويبوترؿاـ ثفا هجبـقُ ثب فىبؼ اوت.
ومًوٍَایی از سىجص فساد ي سالمت اداري تر مثىاي ادراک فساد
الف :ضاخص ادراک فساد CPI
1 . Perception surveys
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ٌبغُ اؼـاک فىبؼ 1يكي اق هٍَْـتفيي ٌبغُّبيي اوت كِ هؤوىِ ٌفبفيت ثييالوللي هطبوهجِ

ٍ هٌعٍف هيكٌؽ .هؤوىِ ٌفبفيت ثييالولي ؼـ وبل  1993تأويه ٌؽ ٍ ؼـ ثهفليي آلوهبى قهفاـ ؼاـؼ 2.ايهي
هؤوىِ تب قهبى اًعٍبـ ركاـي وبل  2006غَؼ ؼـ  100كٍَـ خْبى ًوبيٌؽري ؼاٌعِ اوهت .ايهي هؤوىهِ
ّوسٌيي ٌبغُّب هػعلفي ؼـ قهيٌِ وٌدً فىبؼ ،هعَى تطقيقبتي ؼـثبـُ فىبؼ ٍ رهكاـيّهبيي ؼـثهبـُ
اقؽاهبت ٔؽ فىبؼ هٌعٍف هيكٌؽ.
تعفيف فىبؼ ثِ هثبثِ «اوعفبؼُ اق هقبم ؼٍلعي ثفا ـويؽى ثِ هٌفعت ٌػّي» هجٌب وٌدً فىهبؼ ؼـ
ٌبغُ  CPIاوت .ؼـ پيوبيًّبيي كِ اق آًْب ثفا هطبوجِ ايي ٌبغُ اوعفبؼُ هيٌَؼ وهؤاالتي ؼـثهبـُ
ـٌَُريف هقبهبت ؼٍلعي ،كالّجفؼاـ ؼـ غفيؽّب ؼٍلعي ،اغعالن ،وؤاالتي ؼـثبـُ هيكاى قَت ٍ تهؽاٍم

ويبوتّب ٔؽفىبؼ – فىبؼ ثفٍكفاتيي ٍ فىبؼ ويبوي – كٍَـّب پفويؽُ ٌؽُ اوت.
ب :ضاخصَاي حكمراوی

كبفوي ٍ ّوكبـاًً ) (Kaufmann et al, 1999اق وبل  1999ثِ ايي وَ ،ـٌٍي ثفا اًؽقُريهف
«ضكوفاًي» اـائِ كفؼُاًؽ كِ ثَِ٘ـ ديفهىعقين ثب وٌدً فىبؼ اـتجبٖ ؼاـؼ .ثهِ ًمهف ايهي هطققهبى ،ثفغهي
ٌبغُّب هٍبّؽُ ٌؽُ ـا هيتَاى اًؽاقُريف ديفهىعقين ثفغي ٌبغُّب هٍبّؽُ ًٍؽُ تلقهي كهفؼ.
ؼـ اٍليي ًىػِ هٌعٍفٌؽُ اق كبـ ايي هطققبى ،وِ هعايف هٍبّؽُ ًٍؽُ 3ضبكويت قبًَى ،4كبـآهؽ ؼٍلهت

5

ٍ كٌعفل فىبؼ 6ثِ رٌَاى ٌبغُّبيي اق ضكوفاًي غَة اًؽاقُريف ٌؽًؽ .ؼـ اِل ايي وِ هقَلهِ ،اثعهبؼ
ضكوفاًي غَة تلقي ٌؽُاًؽ .ثفا وٌدً ايي وِ ثعؽ ًيك اق  31هعايف اوعفبؼُ ٌؽُ ٍ تػّيُ هعايفّهب
ثِ ّف ثعؽ ًيك ثف اوبن ـٍال تطليل ربهلي اكعٍبفي َِـت رففعِ ثهَؼ .ؼـ رهكاـي وهبل  2005ؼاؼُّهب
زٌؽ ِؽ هعايف هفثَٖ ثِ اؼـاک فىبؼ كِ اق  37هٌجع ا٘الربتي هععلق ثِ  31هؤوىِ تطقيقبتي ثِ ؼوت آهؽُ
ثَؼًؽ ثفا وٌدً اثعبؼ ضكوفاًي غَة اوعفبؼُ ٌؽُ اوت .ايي اثعبؼ رجبـتٌؽ اق:
 .1پبوعرَيي :7اًؽاقُريف ٌبغُّب ويبوي ،هؽًي ٍ ضقَر ثٍف

 .2ثيثجبتي ٍ غًٍَت ويبوي :اًؽاقُريف اضعوبل غًٍَت يب تاييف غًٍَتآهيهك ؼٍلهت ،اق خولهِ
اضعوبل ثفٍق ضولِ تفٍـيىعي
)1 . Corruption Perception Index (CPI
 .2شزحی درباره شاخص  CPIبه سبان فارسی در این منبع آمده است( :عباسسادگان)25-38 ،
3 . Unobserved
4 . Rule of law
5 . Government effectiveness
6 . Graft
7 . Voice and accountability
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 .3كبـآهؽ ضكوفاًي :اًؽاقُريف هيكاى كفبيت ثفٍكفاوي ٍ كيفيت اـائِ غؽهبت روَهي
 .4هؽاغلِخَيي ؼٍلت :1اًؽاقُريف ًٍبًِّب ويبوتّب ٔؽثبقاـ اق وَ ؼٍلت

 .5ضبكويت قبًَى :اًؽاقُريف كيفيت پليه ،ؼاؼربُّب ،قفاـؼاؼّب ٍ اضعوبل ثفٍق خفم ٍ غًٍَت،
 .6كٌعفل فىبؼ :اًؽاقُريف هيكاى اوعفبؼُ اق هقبم ؼٍلعي ثفا هٌبفع ٌػّي اق خولهِ فىهبؼ غهفؼ ٍ
كالى ).(Kaufmann et al, 2005

ايٌْب ـا ٌبغُّب خْبًي ضكوفاًيً 2بهيؽُاًؽ .پيًففْ اييرًَِ وٌدً آى اوت كهِ ثهِ كوهي

يي هؽل هعبؼالت وبغعبـ هيتَاى يي هعايف پٌْبى كِ ثِ َِـت هىعقين قبثهل هٍهبّؽُ ًيىهت – ًميهف
فىبؼ – ـا ثِ َِـت تفكيت غٙي زٌؽيي ٌبغُ هٍبّؽُ ٌؽُ ٍ هقؽاـ غٙب اًؽاقُريف ًٍهبى ؼاؼ ٍ
اًؽاقُريف كفؼ.
ج :پیمایص فساد ي کالَثرداري (آرشاوتیه)

پيوبيً اؼـاک فىبؼ ٍ كالّجفؼاـ  3پٌح ثبـ اق وبل  1984تب  2004ؼـ آـلاًعيي اًدبم ٌؽُ اوت .ايهي
پيوبيً ثب ّؽف ٌهٌبغت ًمهفات هعػّّهبى ٌهبهل فعهبالى اقعّهبؼ  ،ـاوهب ؼاًٍهگبُّهب ٍ ههؽيفاى
وبقهبىّب خبهعِ هؽًي ؼـثبـُ فىبؼ ؼـ آـلاًعيي اًدبم هيٌَؼ .ؼـ وبل  2004ثب ًوًَهِا ً 1000فهف اق
ايي اففاؼ هّبضجِ ٌؽُ اوت .اق ايي هعػّّبى ًِ تٌْب غَاوعِ هيٌَؼ ؼـثبـُ فىبؼ قٕبٍتكٌٌؽ ثلكِ ًمف
آًْب ؼـثبـُ فىبؼ ؼـ ثقيِ كٍَـّب ٍ هقبيىِ آى ثب ٍٔع آـلاًعيي پفويؽُ هيٌَؼ .اق آىخب كِ تطقيق اق وهبل
 1984ثِ َِـت هٌمن اًدبم ٌؽُ ،هيتَاى ـًٍؽ تاييف ًمفات اففاؼ ـا ؼًجبل كفؼ.
د :پیمایص ادراک فساد (ویكاراگًئٍ)

4

ايي پيوبيً ثب رٌَاى «ًيكبـارَئِا ّب ؼـثبـُ فىبؼ ضفف هيقًٌؽ» ؼـ وبلّب  1998 ٍ 1996اًدهبم
ٌؽُ اوت )ّ .(Seligson, 1999ف ؼٍ پيوبيً ثب ّؽف ٌٌبوبيي ًمفات ههفؼم ًيكبـارَئهِ ؼـثهبـُ ٌهيَُ
هؽيفيت ؼٍلت ثف هٌبثع هبلي ٍ وٙص ـٍاج فىبؼ ؼـ كٍَـ اًدبم ٌؽُاًهؽّ .هنزٌهيي پيوهبيً وهبل 1998
ثِرًَِا ٘فاضي ٌؽُ اوت كِ اثفات ثفًبهِ تجليابتي ٔؽفىبؼ كِ ؼـ َ٘ل وبلّب  1997 ٍ 1996ثفا
ثبالثفؼى وٙص آربّي ٍ ضىبويت هفؼم اخفا ٌؽُ ثَؼ وٌديؽُ ٌَؼً .عبيح تطقيهق ًٍهبى ؼاؼُ اوهت ههفؼم
ًيكبـارَئِ ثيٍعف اق وبل ً 1996ىجت ثِ فىبؼ ضىبويت ٍ آربّي ؼاـًؽ ٍ هيكاى توبيهل ثهِ رهكاـيكهفؼى
فىبؼ ؼـ آًْب افكايً يبفعِ اوت .هيكاى آربّي آًْب اق اقؽاهبت ٔؽفىبؼ اروبل ٌؽُ اق وهَ ؼٍلهت ًيهك ؼـ
1 . Regulatory burden
)2 . Worldwide Governance Indicators (WGI
3 . Corrupción y Fraude en los Negocios
)4 . Nicaraguans Talk about Corruption (1996, 1998
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وبل  1998افكايً يبفعِ ثَؼ .ثف اوبن پيوبيً وبل  1998اق ّف ؼٍ ًفف يي ًفف هبيهل ثهَؼُ اوهت ههَاـؼ
فىبؼ ـا ركاـي كٌؽ .ؼـ ٔوي پليه ٍ ٌْفؼاـ ّب ثِ رٌَاى فبوؽتفيي وبقهبىّب ؾكف ٌؽُاًهؽّ .هنزٌهيي
هفؼم ثيٍعف اق رؿٌعِ اضىبن هيكٌٌؽ كِ فىبؼ ثجبت ؼهَكفاتيي ٍ ضقهَر آًْهب ـا تْؽيهؽ ههيكٌهؽً .عهبيح
تطقيق ًٍبى ؼاؼ كِ ّف قؽـ اففاؼ ثيٍعف ؼـ هعفْ فىبؼ قفاـ ؼاٌعِاًؽ هٍفٍريت ًمبم ؼـ ًمف آىّهب كوعهف
اوت.
ٌ :پیمایص حكمراوی خًب ي ضفافیت (َىذيراض)
ؼـ وبل َ٘ 2001فبى ٌؽيؽ هير ؼـ ٌّؽٍـان غىبـات رىعفؼُا ثِ ثبـ آٍـؼ .ايي پيوبيً ثب ّهؽف
اـقيبثي ـٔبيت هفؼم اق اـائِ غؽهبت ثبقوبق ٍ هيكاى ٌهفبفيت ؼـ اقهؽاهبت ِهَـترففعهِ اًدهبم ٌهؽُ

اوت 1.ؼـ ايي تطقيق ثَِ٘ـ غبَ ثف ًمفات هفؼم ؼـثبـُ هبّيت ٍ هيكاى ـٍاج فىبؼ ٍ ـاث ِٙثيي فىهبؼ ٍ
ضبكويت ؼهَكفاتيي تأكيؽ ٌؽُ اوت .تطقيق ثب ضدن ًوًَِ ً 3000فف ؼـ  18هٌٙقِ ٌّؽٍـان – ٌْف ٍ

ـٍوعبيي  -اًدبم ٌؽُ اوت.
ايي تطقيق ثيٍعف ثفا ثبال ثفؼى آربّيّب هفؼم ؼـثبـُ فىبؼ ٍ رَاقت آى اًدبم ٌهؽُ ٍ اق ّوهييـٍ
پًٌَ ـوبًِا رىعفؼُا ؼـغََّ آى َِـت رففعِ اوت .الجعِ ؼـ وؤاالت تطقيق رالٍُ ثف وهٌدً
اؼـاک ٍ ًمفات هفؼم ؼـثبـُ فىبؼ اق تدفثِ آًْب ٍ هيكاى قفثبًي فىبؼٌؽى ًيك وؤال ٌؽُ اوت .تطقيهق ثهِ
رًَِا اًدبم ٌؽُ اوت كِ هيتَاى ثف هجٌب آ ى تأثيف فىهبؼ ـا ثهب تَخهِ ثهِ هعايفّهب خٌىهيت ٍ ٍٔهع
ؼـآهؽ قفثبًيبى فىبؼ اـقيبثي كفؼ.
ي :پیمایص فسادسىج (پاواما)

پيوبيً فىبؼوٌح 2وِ ثبـ ؼـ وبلّب  1996تهب  1998ؼـ پبًبههب اًدهبم ٌهؽُ اوهتّ .هؽف اق ايهي
پيوبيً وٌدً وٙص فىبؼ ،ثبال ثفؼى آربّي هفؼم ؼـثبـُ آويتّهبيي كهِ فىهبؼ ثهِ ثهبـ ههيآٍـؼ ٍ اـائهِ
ـاُضلّب اق وَ هفؼم ثفا ضل هٍكل اوت ).(Transparency International, 2006, Pp. 23-24
ايي پيوبيً ثِ پٌح ضَقُ هػعلف اـتجبٖ ؼاـؼ:
 .1ارعوبؼ .پبوعرَيبى تب زِ اًؽاقُ ثِ ًْبؼّب روَهي ٍ غَِّي ارعوبؼ ؼاـًؽ.
 .2فىبؼ ؼـ قًؽري ـٍقهفُ .وؤاالتي ؼـثبـُ ثفغي اقؽاهبت ديفِبؼقبًِ ففٔهي ؼـ قًهؽري پفوهيؽُ
هيٌَؼ تب هعلَم رفؼؼ پبوعرَيبى كؽام يي ـا ؼـ ـؼُ اقؽاهبت فبوؽ قفاـ هيؼٌّؽ.
 .3فىبؼ كٌٍگفاى روَهي ٍ غَِّي .اق پبوعرَيبى غَاوعِ هيٌَؼ تب هيهكاى فىهبؼ يهب ِهؽاقت
هَخَؼ ؼـ ثفغي وبقهبىّب روَهي ٍ غَِّي ـا ؼـ هقيبوي ثيي  1تب  10ثفآٍـؼ كٌٌؽ.
)1 . Good Governance and Transparency in Honduras After Hurricane Mitch (2001
)2 . Corruptometro (1996-1998
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 .4اقؽاهبت ٔؽفىبؼ .اق پبوعرَيبى غَاوعِ ٌؽُ اوت تهب ثْعهفيي اقهؽاهبت ـا اق هيهبى فْفوهعي اق
اقؽاهبت ٔؽفىبؼ اًعػبة كٌٌؽ.
 .5تأثيفات ٌػّي فىبؼ .اق پبوعرَيبى ؼـثبـُ تأثيف فىبؼ ثف قًؽري آًبى پفويؽُ ٌؽُ اوت.
ز :پیمایص ملی فساد ي حكمراوی خًب (مكسیک)
ايي پيوهبيً يكهي اق رىهعفؼُتهفيي پيوهبيًّهب اًدهبم ٌهؽُ ؼـ خْهبى اوهت ( Transparency

ّ ٍ 1)International, 2003, Pp. 88-100هنقههبى ثهِ وهٌدً اؼـاک ٍ تدفثهِ فىهبؼ ؼـ غبًَاـّهب

هككيكي هيپفؼاقؼ .ؼـ ايي تطقيق اق غبًَاـّب ؼـ غََّ تدفثِ فىبؼ ؼـ  38وبقهبى ؼٍلعي هككيي ٍ ؼـ
هطؽٍؼُ  32اوعبى ايي كٍَـ پفويؽُ ٌؽُ اوتّ .نزٌيي ثفًبهِـيك ٌؽُ اوت كِ ايي تطقيق ّف  2وهبل
يي ثبـ ؼـ هككيي اخفا ٌَؼ .ؼـ ايي وٌدًً ،مفات غبًَاؼُّب ؼـثبـُ رلل فىبؼ ،ـاثٙهِ فىهبؼ ٍ هقبههبت
ؼٍلعيً ،قً ؼٍلت ؼـ هجبـقُ ثب فىبؼ ٍ اـقيبثي هفؼم اق وٙص فىبؼ ،ارعوبؼ ثييٌػّي ٍ تجعيهت اق قهبًَى
ًيك پفويؽُ ٌؽُ اوت .ايي پيوبيً ثِ ثفـوي اقؽاهبت فبوؽ ؼـ اؼاـات وِ وٙص هلي ،فؽـال ٍ هطلهي ًيهك
هيپفؼاقؼ.
پفوٌٍبهِ ٍ ـٍيٌٌبوي اًدبم ايي تطقيق تَوهٗ ٌهعجِ هؤوىهِ ٌهفبفيت ثهييالوللهي ؼـ هككيهي
٘فاضي ٌؽُ ٍ ّؽف اق اخفا آى رجبـت اوت اق -1 :تَليؽ ؼاؼُّب قبثل ارعوهبؼ ؼـثهبـُ وهٙص ٍ هيهكاى
فىبؼ ؼـ هككيي ٍ كوي ثِ ايدبؼ هعيبـ قهبًي ٍ هكبًي ثفا فىبؼ ٍ تطَالت آى ؼـ َ٘ل قههبى ؼـ ايهي
كٍَـ؛  -2ايدبؼ هجٌبيي ثفا ًمبـت ثف اقؽاهبت ٔؽفىبؼ ؼٍلتّب هلهي ،فهؽـال ٍ هطلهي ؼـ  32اوهعبى
كٍَـ؛  -3تٍَيق ثِ ايدبؼ ـقبثت وبلن هيبى وبقهبىّب ؼٍلعي ،فؽـال ٍ هطلي؛  -4ثِ ؼوت ؼاؼى هعيبـ
ثفا اًؽاقُريف ّكيٌِا كِ وبليبًِ فىبؼ ثف غبًَاؼُّب هككيكي تطويل هيكٌؽ ٍ اق ّوهييـٍ رهالٍُ ثهف
اؼـاک فىبؼ ،تدفثِ فىبؼ ًيك وٌديؽُ ٌؽُ اوت؛  -5تَليؽ ا٘الربتي كهِ ثهِ كوهي آًْهب هقبههبت هىهؤٍل
ثعَاًٌؽ ـاّجفؼّبيي ثفا اِالش هٍكالت ٌٌبوبيي ٌؽُ اـائِ كٌٌؽ.
ًعبيح ايي پيوبيً هجٌب اقؽاهبت ؼٍلت فؽـال ثفا هجبـقُ ثب فىبؼ قفاـ رففعِ ٍ اق ٘فيق ـوبًِّب ًيهك
اقؽاهبت تجليابتي رىعفؼُا ؼـغََّ آى اًدبم ٌؽُ اوت .ؼٍلهت ؼـ ٔهوي ثفًبههِّهب غبِهي ثهفا
هجبـقُ ثب فىبؼ ؼـ هٌب٘قي كِ فىبؼ ثباليي ؼاٌعِاًؽ ٍ وبقهبىّبيي كِ ثيٍعفيي فىبؼ ؼـ آىّب ٌٌبوبيي ٌهؽُ
ؼـ پيً رففعِ اوت.

)1 . National Survey on Corruption and Good Governance (NSCG
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هٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ..
ح :پیمایص خریذ رأي (ترزیل)

ايي پيوبيً 1كِ تَوٗ ٌعجِ هؤوىِ ٌفبفيت ثييالوللي ؼـ ثفقيل ؼـ وبلّب 2004 ٍ 2002 ،2000
اًدبم ٌؽُ ثِ ؼًجبل اـقيبثي ايي اوت كِ تب زِ اًؽاقُ ـأ ؼٌّؽربى ثفقيلي هدجَـ ٌؽُاًؽ ؼـ هقبثل ؼـيبفت
پبؼاي هبلي يب ٍرؽُ رففعي ثفغي غؽهبت ،ثِ كبًؽيؽايي غبَ ـأ ثؽٌّؽّ .نزٌيي ؼـثبـُ تدفثهِ ـٌهَُ
ؼاؼى ثِ هقبهبت ؼٍلعي ٍ ثفٍكفاتيي ثفا اًدبم غؽهبت ًيك پفوً ٌؽُ اوت .اق آىخهب كهِ ِهَـتّهب

هػعلفي اق غفيؽ ـأ ٍخَؼ ؼاـؼ – اق خولِ ؼاؼى ٍرؽُّبيي ثِ يي خوع يب رفٍُ ؼـ هقبثل خلت ضوبيهت

ويبوي آىّب – ايي تطقيق ِففب ثف هَاـؼ كِ هؿاكفات ففؼ َِـت رففعِ هعوفكك هيٌَؼ.
تب پيً اق اخفا ايي تطقيهق ّوهَاـُ اـقيهبثيّهب ؾٌّهي اق هيهكاى ٌهيَع پؽيهؽُ غفيهؽ ـأ – اق
ًگفيّب غٌَجيٌبًِ ؼـثبـُ ٌبيعِثَؼى ايي اقؽام تهب ؼيهؽربُّهبيي كهِ ؼـثهبـُ هيهكاى رىهعفؼري آى دلهَ
هيكفؼُاًؽ ٍ -خَؼ ؼاٌعِ اوت .ايي تطقيق تَاًىعِ اوت ٌَاّؽ تبقُا ثفا ثطه

ؼـثهبـُ ايهي هَٔهَع

اـائِ كٌؽّ .نزٌيي ؼـ آغفيي ؼٍـ اق اخفا ايي تطقيق وؤاالتي ؼـثهبـُ غفيهؽ ـأ ؼـ هقبثهل ٍرهؽُّهب
ديفهبلي ًيك ثفـوي ٌؽُ اوت ).(Transparency International, 2006, Pp. 10-11
ط :پیمایص فساد (ایران)
يي پيوبيً ففاهفق ـفيعپَـ ؼـ ٌْف تْفاى اًدبم ؼاؼُ اوت ٍ .ؼـ پي پبوع ؼاؼى ثِ ايي وؤال اوت
كِ «آيب فىبؼ ؼـ ايفاى ٍخَؼ ؼاـؼ؟» (ـفيعپَـ ٍ .)57 :1386 ،ثفا پبوع رفعي ثِ ايي وؤال اق ـاّجفؼّب
هعفبٍتي اوعفبؼُ هيكٌؽ .اثعؽا ٌَاّؽ فىبؼ ـا ؼـ هعَى اؼثي فبـوي خىتٍخَ كفؼُ ،وپه ؼـ ركاـيّهب
ـٍقًبهِّب ؼـثبـُ فىبؼ كبٍي هيكٌؽ .اهب ـٌٍهي كهِ ثهفا وهٌدً كوهي فىهبؼ ثهِ كهبـ ثهفؼُ اق خهٌه
پيوبيًّب اؼـاک فىبؼ اوت.
اثكاـ كِ ؼـ ايي تطقيق ثِ كبـ ثفؼُ ٌؽُ اوت ًگفيّب هفؼم ؼـثبـُ ـٍاج فىبؼ ؼـ ثػهً ؼٍلعهي،
ًوبيٌؽربى هدله ،پليه ،قَُ قٕبئيِ ،ثػً غَِّي ٍ قجص فىبؼ ـا اـقيبثي ههيكٌٌهؽّ .هنزٌهيي ثفغهي
رَيِّب ثِكبـ ـفعِ ؼـ پفوٌٍبهِ ثفا ففٔيِآقهبيي ؼـثبـُ رَاهل هؤثف ثف ًگفي هفؼم ثهِ فىهبؼ ّىهعٌؽ.
ثفغي رَيِّب ثِ كبـ ـفعِ ؼـ پفوٌٍبهِ ايي تطقيق رجبـتٌؽ اق:
 .1ؼـ ّف اؼاـُا ارف كبـ آؼم ريف كٌؽ ثب پَل هيٌَؼ آىـا ضل كفؼ.
 .2آؼم ثفا رففعي ضقً ثِ پبـتي اضعيبج ؼاـؼ.
 .3ارف كبـ آؼم ؼـ ٌْفؼاـ ريف كٌؽ ثب پَل كبـ آؼم ـاُ هيافعؽ.
 .4هىئَليي ثيٍعف ثِ فكف ؼٍوت ٍ فبهيل غَؼٌبى ّىعٌؽ تب ثِ فكف كٍَـ ٍ هفؼم.
 .5ارف پبي ثيفعؽ پليه غَة اق آؼم ثبج هيريفؼ.
1 . Vote buying survey
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 .6ؼـ ؼاؼربُ ثيٍعف ضق ـا ثِ ثفٍتوٌؽ هيؼٌّؽ.
ؼـ ايي پمًٍّ هيكاى ارعوبؼ ثِ ثفغي وبقهبىّب ًميف ٌْفؼاـ ّب ،روفک ،پليه ،ثٌيبؼ ٌهْيؽ ٍ ثٌيهبؼ
هىعٕعفبى ٍ ّنزٌيي هيكاى ـٍاج فىبؼ ؼـ قبلت پَل ٍ پبـتي ؼـ آًْب وؤال ٌؽُ اوهت .ثهفا اًدهبم ايهي
تطقيق ثب ً 455فف اق ٌْفًٍؽاى ٍ ً 129فف ؼـ وبقهبىّب ؼٍلعي ٌْف تْهفاى ،يعٌهي خوعهب  584هّهبضجِ
اًدبم ٌؽُ اوت.
ثفغي ًعبيح ايي تطقيق ًٍبى هيؼّؽ كِ  75ؼـِؽ پبوعرَيبى تَّـ ههيكٌٌهؽ فىهبؼ ههبلي ؼـ ّوهِ
وَٙش ضبكويت ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ تٌْب  2ؼـِؽ تَّـ هيكٌٌؽ كِ فىبؼ ٍخهَؼ ًهؽاـؼ (َ 43.8 .)93 .ؼـِهؽ
هععقؽًؽ يكي اق رلتّبيي كِ هولكت پيٍففت ًويكٌؽ ايي اوت كِ هىئَليي وَءاوعفبؼُ ههبلي ههيكٌٌهؽ
(َ .)95 .ثقيِ ًعبيح ضبِل اق ايي تطقيق ًيك اق ثبٍـ روؽُ هفؼم ثِ ٍخَؼ فىبؼ ؼـ ايفاى ضكبيت ؼاـؼ.
 -4اوتقادَا تٍ پیمایص ادراک فساد
اًعقبؼات هععؽؼ ثف ايي ٌيَُ وٌدً فىبؼ ٍاـؼ ٌؽُ اوت .اٍالً كِ ايي پيوبيًّب ًمف ههفؼم ؼـثهبـُ
فىبؼ ٍ ًِ غَؼ فىبؼ ـا هيوٌدٌؽ .هوكي اوت اففاؼ ثِ اًؽاقُ كبفي هٙلهع ًجبٌهٌؽ ٍ تٌْهب آًسهِ ـا كهِ ؼـ
خبهعِ ـايح اوت ثيبى كٌٌؽ .اق آىخب كِ ايي ٌبغُّب ؾٌّي ّىعٌؽ تطت تأثيف خفيبًبت اخعوبري ًيك قفاـ
ؼاـًؽ .ثٌب ثِ اييكِ ؼـ قهبى اًدبم تطقيق زِ ًَع ركاـيّبيي ؼـثبـُ فىبؼ ؼـ هٙجَربت ٍ وهبيف ـوهبًِّهب
هٌعٍف ٌؽُ ثبٌؽ ،ؾٌّيت اففاؼ ًىجت ثِ فىهبؼ تاييهف ههيكٌهؽّ .وسٌهيي ،اًعٍهبـ ًعهبيح ضبِهل اق ّوهيي
ركاـيّب ؼـ ؼٍـُّب ثعؽ تطقيق ثف ًمفات هفؼم تأثيف ههيرهؿاـؼٍ .قعهي ؼـ ًعهبيح ايهي تطقيقهبت ثهِ
ثبالثَؼى فىبؼ ؼـ ثفغي كٍَـّب اٌبـُ هيٌَؼ ،اضعوبل اييكِ ؼـ ؼٍـ ثعؽ تطقيقبت هفؼم ًعبيح ؼٍـّهب
قجلي ـا هفخع پبوعرَيي غَؼ قفاـ ؼٌّؽ قيبؼ اوت.
ثفغي اق هْنتفيي ٌبغُّبيي كِ ثب اوعفبؼُ اق ايي ٌيَُ تْيهِ ٍ اـائهِ ههيٌهًَؽ ،هطّهَل اؼدهبم

ؼاؼُّب تطقيقبت ٍ پيوبيًّب ؼيگف ّىعٌؽ .ثفا هثبل «ٌهبغُ اؼـاک فىهبؼ» 1كهِ هؤوىهِ ٌهفبفيت
ثييالوللي هٌعٍف هيكٌؽ ،ضبِل اؼدبم ٍ اوعبًؽاـؼ ًوَؼى ؼاؼُّب پيوهبيًّهب هػعلهف اوهت .ؼـ وهبل
 2004ايي هؤوىِ ثف هجٌب  18پيوهبيً اًدهبم ٌهؽُ ؼـغّهََ كٍهَـّب هػعلهف ٌهبغُ غهَؼ ـا
هطبوجِ كفؼُ اوت ٍ ثفا آى كِ كٍَـ تطت پًٌَ هطبوهجبت ايهي هؤوىهِ قهفاـ ريهفؼ ثبيهؽ ضهؽاقل
ؼاؼُّب  3پيوبيً ؼـغّهََ آى ٍخهَؼ ؼاٌهعِ ثبٌهؽّ .هنزٌهبى كهِ ثىهيبـ اق هطققهبى ًٌَهعِاًهؽ،
پيوبيًّبيي كِ ثفا هطبوجِ ايي ٌبغُ اوعفبؼُ ههيٌهًَؽ ؼاـا ضدهن ًوًَهِّهب هػعلهف ،وهَٙش
)1 . Corruption Perception Index (CPI
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وٌدً هعفبٍت ٍ ؼـثبـُ فىبؼ ؼـ رفِهِ ّهب هػعلهف ّىهعٌؽ .ثفغهي اق آًْهب فىهبؼ ؼـ كهل خبهعهِ ـا
هيوٌدٌؽ ٍ ثفغي فىبؼ ؼـ يي ًْبؼ ـا اـقيهبثي ههيكٌٌهؽ .ثٌهبثفايي اؼدهبم كهفؼى ايهي ؼاؼُّهب هٍهكالت
ـٍيٌٌبغعي هعفبٍتي ؼاـؼ ) .(Johnston, n.d; Treisman, 2006, Pp. 5-6ؼـ ٔهوي ٌهبغُ ثفغهي
كٍَـّب ثف هجٌب ؼاؼُّب زٌؽيي پيوبيً ٍ ثفغي ؼيگف ثف هجٌب  3پيوبيً هطبوجِ هيًٌَؽ.
ُزٌيي ؼـ دبلت ايي پيوبيًّب ،تٌْب ـٌَُ هؽ ًمف قفاـ رففعِ اوت ضبل آًكهِ فىهبؼ ؼـ قفاـؼاؼّهب
ؼٍلعي ،فىبؼ ؼـ ثػً تدبـت غبـخي ٍ فىبؼ اق ٘فيق اـخصؼاًىعي غَيٍبًٍؽاى ثب ـٌهَُ ثفاثهف ًيىهعٌؽ.
ّوسٌيي ثف فىبؼ كالى تأكيؽ ٌؽُ ٍ اًَاع غفؼُفىبؼ ففاهَي ٌؽُ اوت .هعلَم ًيىت كِ هٌمهَـ اق ٌهؽت
فىبؼ ؼـ اييرًَِ وٌدًّب زيىت ٍ آيب تعؽاؼ ؼفعبت ٍقَع فىبؼ يب هقؽاـ هٌبثعي كِ ثِ ِهَـت فبوهؽ ـؼ
ٍ ثؽل ٌؽُاًؽ هؽ ًمف اوت؟ ٌؽت تأثيفات فىبؼ ثف ويبوهت ٍ اقعّهبؼ ههؽ ًمهف اوهت يهب آًكهِ هٌمهَـ
ؼـريفثَؼى اففاؼ ثيٍعف ٍ هْوعف اوت .ؼـ ٔوي هيبى فىبؼ وبقهبىيبفعِ ٍ وهبقهبىًيبفعهِ ًيهك توهبيك قبئهل
ًويًٌَؽ.
ؼـ هدوَع هيتَاى رفت كِ ارالم ـتجِ كٍَـّب ثف اوبن يي ٌبغُ غبَ اق وهَ ايهي وهبقهبى
ًوي تَاًؽ هعيبـ هٌبوجي ثفا اـقيبثي ٍٔعيت فىبؼ ؼـ كٍَـّب ثبٌؽ .اق روؽُتفيي ؼاليل ايي اهف ههيتهَاى
ثِ تعفيف هعفبٍت اق افعبل فبوؽ ؼـ كٍَـّب ،توفكك ايي هؤوىِ ثف يي خٌجِ اق فىهبؼ (ـٌهَُ) ٍ ًؽاٌهعي
ًوبيٌؽري ؼـ ثفغي كٍَـّب ثفا خوعآٍـ ا٘الربت ٍ آهبـ هٌبوت ٍ ؼقيق اٌبـُ كفؼ .ثهِ رجهبـت ؼيگهف
هي تَاى رفت ؼـ تعفيف ٌبغُ فىبؼ ثبيؽ توبم اـقيّب ففٌّگي ّف كٍهَـ ثهب ٍقى هٍهػُ ،ؼغيهل
ثبٌٌؽ تب ٌبغُ خبهع ٍ كبهلي هطبوجِ ٌَؼ .ثِ رٌَاى هثبل ،كٍَـ هب ؼـ وِ ؼِّ رؿٌعٍِ ،قهبيع تهبـيػي
هْوي هبًٌؽ خٌگ تطويلي ٍ اًقالة اوالهي ـا پٍت وهف رؿاٌهعِ اوهت كهِ توهبم ايهي ٌهفايٗ ثبيهؽ ؼـ
هطبوجِ ٌبغُ ّب فىبؼ هؽ ًمف قفاـ ريفًؽ .اق وَ ؼيگف ثب تَخِ ثهِ ايٌكهِ ارهالم ايهي ٌهبغُّهب ٍ
ـتجِّب ثيي الوللي ثف ايي اوبن ،ؼـ خؿة وفهبيِرؿاـ ّب غبـخي ٍ ًگفي خْبًي ثِ كٍَـ ٍ تَوعِ
ٌِعت تَـيىن غبـخي ًقً هْوي ـا ؼاـؼٌ ،بيىعِ اوت ،ثفًبهِا كلي ثف وٌدً هيكاى فىبؼ ؼـ كٍهَـ
ٍ هقبثلِ ثب آى ٘فاضي رفؼؼ(رٙبيي.)37 :1389 ،
 -5چُارچًب وظري
تعفيف فىبؼ ٍ ّوسٌيي والهت اؼاـ ثب ًگبُ اـقيّب روَهي ؼـ خبهعِ ًيك ثهِ ههب كوهي قيهبؼ
هيكٌؽ .ثف ايي اوبن فىبؼ اؼاـ ؼـ توبم رفِِّب ٌّدبـٌكٌي ٍ تػٙي اق ٌّدبـّب اغالقي ٍ اـقٌي ٍ
قبًًَي ؼـ رولكفؼ وبقهبًي ٍ ٌالي اوت ٍ اق ايي ـٍوت كِ وهالهت اؼاـ تجعيهت اق ٌّدبـّهب قبثهل
قجَل وبقهبًي ٍ ٌالي ؼـ خبهعِ ٍ ففٌّگ اوت(ويفقاؼُ)1393 ،
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اق آىخب كِ فىبؼ هػفيبًِ ـظ هيؼّؽ اـائِ ٌبغُّب ريٌي ؼقيق ًبهوكي اوت .ثبًيبً ّهير تٕهويٌي
ًيىت كِ ٌبغُّب ريٌي ا٘الربتي ثيٍعف اق ٌبغُّب ؾٌّي ؼـ اغعيبـ هب ثگؿاـًؽ .ؼـ ٔوي ،هيتَاى
ثف هجٌب پيوبيً ؾٌّيتّب ؼـثبـُ فىبؼ اٍلَيتّب ـا ٌهٌبغت ٍ هيهكاى تأثيفرهؿاـ اقهؽاهبت اِهالضي ـا
اـقيبثي كفؼ .ؼـ ٔوي ؼًجبلكفؼى ٌبغُّب ؾٌّي ،ـاّي ثفا آربٌُؽى اق هيكاى تاييف ًگفيّب ههفؼم
ؼـثبـُ فىبؼ ثف اثف اًدبم ثفًبهِّب اِالضي ؼٍلت اوت.
ثفغالف اضىبن ،كِ كبهال تبثعي اق يي هطفک اوت ،اؼـاک ثِ رَاهل ثىيبـ قيهبؼ ٍاثىهعِ اوهت.
رَاهل قيبؼ ّوسَى وي ،خٌىيتّ ،يدبىّب ،يبؼريف ّب قجلي ،اًعمهبـات ،ضهبالت اًگيكٌهي ،ضهبالت
هػعلف رب٘في ،اتػبؾ تّوين ٍ اـاؼُ ففؼ ٍ  ...ثف اؼـاک تبثيف هيرؿاـًؽ .ثٌبثفايي اؼـاک ـا ًويتَاى فقٗ ثِ
رٌَاى پبوػي كبهالً هٍػُ ،هٌعح اق هطفكي غبَ ؼـ ًمف رففت ،قيفا فهفؼ اؼـاکكٌٌهؽُ ،تٌْهب اوهعٌعبج
ؾٌّي ًويكٌؽ ٍ ثب تَخْي غبَ ٍ فعبليعي كلي تّوين هيريفؼ .ؼـ ايي تّوينريف  ،ففايٌؽّب ٌهٌبغعي
اق قجيل ضبفمِ ٍ تفكف ًيك ًقً تعييي كٌٌؽُا ؼاـًؽ.
ففآيٌؽ تعجيف ٍ تفىيف هطفک ّب هطيٙي ـا اؼـاک هي رَيٌؽ(ـٔبييبى .)1381 ،ؼـ تعفيف ؼيگف اق
اؼـاک آهؽُ كِ اؼـاک ففآيٌؽ ٌٌبغعي اوت كِ ثف اوبن آى هطيٗ پيفاهَى غهَؼ ـا تفىهيف ٍ ؼـک ههي-
كٌين(قلي پَـ.)1386،
رَاهل قهيٌِا هؤثف ثف اؼـاک اق فىبؼ ،هعايفّبيي زَى خٌه ،وي ،تطّيالت ٍٔ ،عيت تأّل ٍ

پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري اوت كِ ؼـ ؾيل ثِ تأثيف ّف كؽام اق ايي هعايفّب ثف اؼـاک اق فىبؼ پفؼاغعِ هي-
ٌَؼ .الجعِ القم ثِ ؾكف اوت كِ ٍقعي اق فىبؼ اؼـاک ٌؽُ وػي هيرَيينّ ،ويٍِ ايي اضعوبل ٍخَؼ ؼاـؼ
كِ رَاهلي ديفٍاقعي ؼـ ٌكل ريف اؼـاک هفؼم ؼـ ثبة يي پؽيؽُ تأثيف ؼاٌعِ ثبٌؽ .ثِ رجبـت ؼيگف فىبؼ
اؼـاکٌؽُ ضبِل ًَري ًمفوٌدي اوت ًِ ٍاقعيتوٌدي .ؼـ ٍاقع ّفزٌؽ كِ تطقيقبت اغيف ًٍبى ؼاؼُ
اوت كِ ٌكبف ثيي اؼـاک فىبؼ ٍ فىبؼ ٍاقعي هي تَاًؽ ضعي ثيٍعف اق ضؽ ثبٌؽ كِ اًعمبـ هي ـٍؼ...« ،
اوعفبؼُ اق ٌبغُ اؼـاک فىبؼ ثِ رٌَاى يي اقؽام تدفثي هوكي اوت هٍكل آففيي تف اق آًسِ ثبٌؽ كِ
ؼـ اؼثيبت هَخَؼ ؼـ ايي قهيٌِ ثيبى ٌؽُ اوت»ٔ .1فٍـت تكيِ ثِ رَاهل ؾٌّي ثِ غب٘ف فقؽاى هٌبثع ثْعف
ًوي تَاًؽ ايي ٍاقعيت ـا پٌْبى كٌؽ كِ ضعي ثْعفيي ًمفوٌدي هجعٌي ثف اؼـاک ًيك ؼاـا يي ضبٌيِ غٙب

ثبلقَُ ثىيبـ ٍويع اوت ،ثِ غََّ ٌّگبهي كِ ثب فىبؼ ٍاقعي هقبيىِ هيٌَؼ.2

1. Donchev, D. and Ujhelyi, G. (2007). Do Corruption Indices measure Corruption?. Working
Paper, Economics Deparment, Harvard University, March 25, 2007.
2. Bertrand, M. and Mullainathan, S. (2001). Do people mean what they say?: Implications for
subjective survey Data”, American Econmic Review, 91 (2), pp. 67-72.
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 -6جىسیت ي ادراک از فساد
لوجىؽٍـف ( )2011هٙبلعبتي ـا كِ ثب اوعفبؼُ اق ـٍي آقهبيٍگبّي ـاث ِٙفىبؼ ٍ خٌىيت ـا ثفـوهي
كفؼُ اًؽ ،هَـؼ هٙبلعِ قفاـ ؼاؼُ ٍ ًعيدِريف هَقعي اِلي اق ايي قفاـ ثَؼُ اوت :ارهف قًهبى ؼـ هعهبهالت
ثبلقَُ فبوؽ ؼـريف ًٌَؽ ،اضعوبل ثيٍعف ّىت كِ ٌكىت ثػَـًهؽ .ؼلهيلً ايهي ًيىهت كهِ قًهبى ؾاته ًب

ِبؼرتفًؽ ثلكِ ايي اوت كِ آًبى ٍقعي كِ اق ٌبًه ثِ ّنقؼى قفاـؼاؼ تلَيطبً فىبؼ ثفغَـؼاـًؽ ،ففِهت-
٘لجبًِتف رول هيكٌٌؽ ٍ كوعف ؼـ ٔؽ روليبت تالفيخَيبًِ ؼـريف هيًٌَؽ.
اق رَاهل هؤثف ثف اؼـاک اق فىبؼ هيتَاى ثِ هعايف خٌه اٌبـُ ًوهَؼ «يكهي اق هعايفّهب كليهؽ كهِ
تقفيجبً ؼـ ثيٍعف تطقيقبت هَـؼ وٌدً قفاـ هي ريفؼ خٌىيت اوهت .ؼـ ههَـؼ ـفعهبـ اًطفافهي ًيهك هعايهف
خٌىيت هَـؼ وٌدً قفاـ رففعِ اوت .آيب هفؼاى ثيٍعف اق قًبى اؼـاک اق فىبؼ ؼاـًؽ يب ؼـ ففاٍاًهي ـفعهبـ
اًطفافي  ،ففقي ثيي قًبى ٍ هفؼاى ٍخَؼ ًؽاـؼ ٍ تٌْب ؼـ ٌهؽت ثكّكهبـ اوهت كهِ ثهِ ظهبّف ،ههفؼاى ؼـ
اًطفافبت ٌؽيؽتف ؼـريف هيًٌَؽ .ثِ ّف ضبل اق هيبى تطقيقبت هَـؼ ثفـوهي تٌْهب يهي ههَـؼ پبيجٌهؽ
هفؼاى ثِ ٌّدبـ اخعوبري ثيٍعف اق قًبى اـقيبثي ٌؽُ اوت(افٍبـ  .)1378 ،اهب ثهِ ٘هَـ كلهي ٍ ؼـ ثيٍهعف
تطقيقبت ،رؽم پبيجٌؽ ثِ ٌّدبـّب اخعوبري ؼـ ثيي هفؼاى ففاٍاًي ٍ ٌؽت ثيٍهعف ـا ًٍهبى ههيؼّهؽ
(ِؽاقت ،1384 ،فػفايي .)1375 ،اق ايي ـٍ هيتهَاى ًقهً هعايهف خٌىهيت ـا ؼـ تجيهيي ًبٌّدهبـ ّهب
اخعوبري هْن قلوؽاؼ كفؼ» (ّوبى.)29 :

فىبؼ ثب هطؽٍؼكفؼى تَاًبييّب قًبى ٍ اغالل ؼـ هىيف پيٍففت ثِ ووت ثفاثف خٌىهيعي تَاًهبيي-
ّب آًبى ثفا پيگيف ضقَر ٌبى ـا كبًّ هيؼّؽٌَ .اّؽ ؼـثبـُ ايٌكِ آيب قًبى ًىجت ثهِ ههفؼاى توبيهل

كوعف ثِ فىبؼ ؼاـًؽ يب ًِ ،ثِ اًؽاقُ كبفي قب٘ع ًيىت ٍ ًويتَاًهؽ پبوهػي قٙعهي ثهِ ايهي وهؤال ؼّهؽ.
(ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي.)103 :1391 ،
ؼـ هَـؼ كنثَؼى فىبؼ ًيك ؼٍ ففٔيِ ٍخَؼ ؼاـؼ .ففٔيِ اٍل ايٌكِ ،ؼقهت ٍ هىهؤٍليتپهؿيف ثهبال
قًبى ٍ پيفٍ اق قبًَى ؼـ هيبى آًْب هي تَاًؽ غَؼ خكٍ رَاهل كبًّ ٍقَع فىبؼ ثبٌؽ .ففٔيِ ؼيگهف رهؽم
ـيىي پؿيف قًبى اوت؛ يعٌي قًبى اق تفن قبًَى ٍ اق ؼوت ؼاؼى هَقعيتّب اؼاـ ٍ اخعوبري غَؼ ثِ
فىبؼ ؼوت ًويقًٌؽ(تؽـيىي.)1391 ،
 -7يضعیت تأَل ي ادراک از فساد
ؼـ تطقيقبت اًدبم يبفعِ ربهل تأّل ًيك ثِ رٌَاى يكي اق رَاهل تأثيفرؿاـ ثهف اؼـاک اق فىهبؼ ؼـ ًمهف
رففعِ ٌؽُ اوت كِ ثٌبثف ايي تطقيقبت هيتَاى رفت كِ اففاؼ هعأّل ًىجت ثِ افهفاؼ هدهفؼ ؼاـا اؼـاک اق
فىبؼ ثيٍعف هي ثبٌٌؽ« (ِؽاقت1384،؛ هطىٌي . )1378 ،ثِ ّف ـٍ ثب تَخِ ثِ ًعبيدي كِ ؼـ ـاث ِٙثيي
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ـؼُّب وٌي ٍ ا٘برت اق قبًَى ثِ ؼوتآهؽُ ثبيؽ رفت كِ هدفؼّب ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ؼـ وهٌيي خهَاًي ثهِ
وف هيثفًؽ ثيٍعف اق اففاؼ هعأّل ؼاـا اؼـاک اق فىبؼ ثيٍعف هيثبٌٌؽ تهأثيف ٍٔهعيت تأّهل ثهف اؼـاک اق
فىبؼ ـا هيتَاى ثف اوبن اِل پيًَؽ اخعوبري تَٔيص ؼاؼ» (ّوبى .)30:
ؼـ ادلت پمًٍّّب اخعوبري هعايف ٍٔعيت تأّل يكي اق هعايفّب تبثيفرؿاـ ثف ـفعبـ تلقي ٌؽُ ٍ
هَـؼ تَخِ قفاـ هيرجفؼ ،ثِ ٍيمُ ؼـ هٙبلعبتي كِ خٌجِ آويتٌٌبوي ؼاـًؽ ،هطققيي ثب ايي پيً فهفْ كهِ
اقؼٍاج ،ـفعبـّب اخعوبري ـا تاييف هيؼّؽ (ثِ رٌَاى هثبل ًفظ قًؽاًيبى هعأّل كوعف اق ًفظ قًؽاًيبى هدفؼ
اوت) ايي هعايف ـا هَـؼ ثفـوي قفاـ هيؼٌّؽضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي.)111 :1391 ،
 -8سه ي ادراک از فساد
وَهيي هعايف هَـؼ ثفـوي ؼـ ايي تطقيق هعايف وي ٍ تأثيف آى ـٍ اؼـاک اق فىبؼ ههيثبٌهؽ .ثفغهي
هٙبلعبت ٌَاّؽ ـا ؼال ثف ٌّدبـٌكٌي ٍ قبًَىرفيك ثيٍعف خَاًبى ًىهجت ثهِ هيبًىهبالى ٍ  ...ـا ًٍهبى
هيؼّؽ .اق ايي ـٍ هعايف هْوي ؼـ كٌعفل ايي ـاث ِٙهطىَة هيٌَؼ(ضىهيٌي ّبٌهنقاؼُ ٍ ضجيجهي:1391 ،
)111
يكي ؼيگف اق رَاهل تأثيفرؿاـ ثف اؼـاک اق فىبؼ هعايف وهي اوهت «ؼـ ضقيقهت ثهيي وهي ٍ اؼـاک اق
فىبؼ ـاث ِٙهعٌبؼاـ ؼـ تطقيقبت هػعلف هٍبّؽُ هيٌَؼ ،ثِ ايي هعٌب كِ رفٍُّب كن وهي ٍ وهبل يهب
ًَخَاًبى ٍ خَاًبى ثيً اق وبيف رفٍُّب وهٌي ـفعبـّهب ًبثٌْدهبـ ؼاـًهؽ يهب اق ٌّدبـّهب ٍ اـقيّهب
اخعوبري تػٙي هيكٌٌؽ .ؼـ ضقيقت ّف زِ وي اففاؼ ثبالتف هيـٍؼ اؼـاک اق فىبؼ آًْب ثيٍعف ههيٌهَؼ ثهِ
تعجيف ؼيگف ،ثب ثبال ـفعي وي  ،اففاؼ قبًَى هؽاـتف هي ًٌَؽ ( .رلي ثبثبئي ٍ فيفٍق خبئيبى )29ٍ30: 1388،
 -9تحصیالت ي ادراک از فساد
ثػً روؽُا اق ًىل اهفٍق كٍَـ ـا خَاًبًي تٍكيل هيؼٌّهؽ كهِ ثهِ اهيهؽ ٍ آـقٍ ؼوهعيبثي ثهِ
ٌفايٗ ثْعف ٍ قًؽري هىبرؽتف وبلّبيي اق روف غَؼ ـا ِفف تطّيالت روَهي ٍ ؼاًٍگبّي ًوَؼُاًؽ ٍ
ثِ ًىجت افكايً تطّيالت اًعمبـات ففٌّگي ،اخعوهبري ،اقعّهبؼ ٍ ويبوهي رىهعفؼُتهف ـا ؼـ غيهبل
پفٍـاًؽُاًؽ .اكٌَى وبغعبـّب ثيوبـ ٍ ًبكبـا خبهعِ تقفيجبً قبؼـ ثِ پبوػگَيي ثِ اًعمبـات آًْب ًيىت .ثهِ
ايي تفتيت خب ٌگفعي ًػَاّؽ ثَؼ كِ ايي ًىل ًبكبم ٍ ًباهيؽ ثِ آوهيتّهب رًَهبرَى اخعوهبري ؼزهبـ
رفؼؼ ٍ الخفم ثػً قبثل تَخْي اق خوعيت فعبل ايفاى ؼـ هابک اًطفاف ٍ ًبثَؼ هؽفَى ٌَؼ.
ثفاوبن تئَـ كفذ ،كفزفيلؽ ٍ ثبالكي ثِ ؼوت آهؽ كِ ّفزِ تطّيالت ثبالتف ثبٌؽ يعٌهي ًگهفي
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ففؼ ثِ غالف هٌفيتف هيرفؼؼ ..الجعِ ًعبيح پمًٍّ ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي (ًٍ )1391بًگف آى اوت كِ
پبوػگَيبى ؼـ وَٙش هػعلف تطّيلي اؼـاک ًىجعبً هٍبثْي اق فىبؼ ؼاـًؽ.
پمًٍّ ـضيوي ٍ كبظوي ( )1390ثب رٌَاى تطليل ًگفي ثِ غٙف ؼـ ًهَاضي ؼـٍىٌهْف ٍ ثهفٍى-
ٌْف ًٍبى ؼاؼ كِ پبـاهعفّب هؤثف ٍ هْن ربهل اًىبًي كِ ؼـ ًگفي ثِ غٙف هؤثف ّىعٌؽ رجبـتٌؽ اق :وي،
خٌىيت ،تطّيالت ،هطيٗ ٍ ؼـآهؽ.
ًعبيح تطقيق ضجيت اضوؽ ٍ هيعفا اثفاّيوي ثب رٌَاى ثفـوهي رَاههل اخعوهبري ههفتجٗ ثهب ًگهفي
ؼغعفاى ثِ ـفعبـّب ثكّكبـاًِ هٙبلعِ هَـؼ ٌْف رفربى ًٍبى هيؼّؽ كِ هَافقتهفيي ًگهفي ثهِ ـفعهبـ
ثكّكبـاًِ هفثَٖ ثِ اففاؼ اوت كِ تطّيالت آًْب ؼـ ضؽ اثعؽايي هيثبٌؽ.
پایگاٌ اقتصادي -اجتماعی ي ادراک از فساد
هٙبثق ًعبيح تطقيق ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي ( )1391پبوػگَيبى ؼـ پبيگهبُ اقعّهبؼ  -اخعوهبري،
پبييي ،هعَوٗ ٍ ثبال اؼـاک هٍبثْي اق فىبؼ ؼاـًؽ ٍ ٍـٍؼ ايي هعايف تأثيف قبثل هالضمِا ثف ـاث ِٙخٌىهيت
ثب اؼـاک فىبؼ ًؽاـؼ.

جنسیت

تحصیالت

سن
ادراک از فساد

پایگاه اقصادی-
وضع تاهل

اجتماعی

مذل مفًُمی پصيَص

 -18فرضیٍَاي تحقیق
ففٔيِ اٍل :ثيي خٌىيت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ففٔيِ ؼٍم :ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ففٔيِ وَم :ثيي وي پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ففٔيِ زْبـم :ثيي تطّيالت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
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ففٔيِ پٌدن :ثيي پبيگبُ اقعّبؼ -اخعوبري پبوهػگَيبى ٍ اؼـاک آًْهب اق فىهبؼ تفهبٍت هعٌهيؼاـ
ٍخَؼ ؼاـؼ.
 -11ريشضىاسی
ؼـ ايي پمًٍّ اق ـٍي پيوبيٍي ٍ اق اثكاـ پفوٌٍبهِ ثْفُ رففعهِ ٌهؽُ اوهت .خبهعهِ (خوعيهت)
آهبـ تطقيق كليِ ٌْفًٍؽاى ٌْف تْفاى هيثبٌٌؽّ .وسٌيي اق ـٍي ًوًَِريف غٌَهِا اوهعفبؼُ ٌهؽُ
اوت ٍ ضدن ًوًَِ ً 2690فف هيثبٌؽ .ثفا وٌدً اؼـاک اق فىبؼ اق پفوٌٍبهِ هطققوهبغعِ اوهعفبؼُ
ٌؽُ اوت .ثفا هطبوجِ ٌبغُ اؼـاک اق فىبؼ ،اثعؽا اق ٘فيق ًوفُؼاؼى هعايفّب ثِ َِـت هعايف فبِلِا
ؼـ آٍـؼُ ٌؽُ اوت .ثِ ايي هعٌي كِ هثالً ثفا رَيِّب (هثجت ) وٌدً اؼـاک اق فىهبؼ اق  5تهب ً 1وهفُ
ؼاؼُ ٌؽُ اوت ٍ ثفا رَيِّب هٌفي ًيك ثفركه اق  1تب ً 5وفُ ؼاؼُ ٌؽُ اوت ٍ ؼـ هدوهَع ًوهفُّهب
ؼاؼٌُؽُ ثب ّن خوع ٌؽُ ٍ ٌبغُ اؼـاک اق فىبؼ هطبوجِ ٌؽُ اوتّ .وسٌيي ثفا وهٌدً اق ؼٍ ًهَع
ارعجبـ هطعَا ٍ ارعجبـ وبقُ ٍ ثفا هطبوجِ پبيبيي اق آقهَى آلفب كفًٍجهبظ اوهعفبؼُ ٌهؽُ اوهتً .عهبيح
تطقيق ًيك ثب اوعفبؼُ اق ًفم افكاـ آهبـ  SPSSؼـ ؼٍ وٙص تَِيفي ٍ تطليلي اوعػفاج ٌؽُ اوت  .ثفا
تدكيِ ٍ تطليل ا٘الربت اق آقهًَْب آهبـ  ، Tتطليل ٍاـيبًه ( )Fاوعفبؼُ ٌؽُ اوت.
 -12تعریف وظري ي عملیاتی مفاَیم
فساد :هٍَْـتفيي تعفيف فىبؼ «اوعفبؼُ اق هَقعيت ٍ قؽـت ؼٍلعي ثفا ـويؽى ثِ هٌهبفع ٌػّهي»
اوت .ؼـ دبلت هعَى ًيك اق ّويي تعفيف اوعفبؼُ هيٌَؼ .ثب ايي تعفيف ؼـ ًمبهي كِ «هقبههبت ٍ ههأهَـاى
ؼٍلت هيتَاًٌؽ ثػً قبثل تَخْي اق پَل ٍ تىْيالت ؼٍلت ـا ثِ غَؼ اغعّبَ ؼٌّؽ ٍ ثفٍتوٌهؽ ٌهًَؽ
ٍ  ...هيتَاًٌؽ اق اٌػبَ ثبل كِ هبيلاًؽ هعبهالتي ثب ؼٍلهت اًدهبم ؼٌّهؽ ؼـ هقبثهل تهأهيي قفاـؼاؼّهب ٍ
تفتيجبت ؼيگف هيبى ؼٍلت ٍ ايي ِبضجبى هٌبفع ثبل  ،هجبلغ رميوي اغبؾ كٌٌؽ يب ـٌَُ ثگيفًهؽ» (ّليهؽ ،
 )65 :1358فىبؼ ـظ هيؼّؽ .هؤوىِ ربلَحً 1يك كِ ؼـ قهيٌِ پمًٍّّب كوي ٍ وهٌدً ٌهبغُّهب

اخعوبري تػُّ ؼاـؼ فىبؼ ـا «اقؽاهبت ديفقبًًَي كِ اق ٘فيق آًْب ٌْفًٍؽاى ثهِ هقبههبت ؼٍلعهي ـٌهَُ
هيؼٌّؽ تب هدَق ثگيفًؽ ،قفاـؼاؼ ثجٌؽًؽ يب اق هدبقات ثگفيكًؽ ٍ ثَِ٘ـ غالِِ ـٌَُؼاؼى ثفا فبئقآههؽى
ثف قبًَى يب قَارؽ ثفٍكفاوي» ) (Gallup, 1999: 1تعفيف كفؼُ اوت.
1 . Gallup Institute
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ادراک :هفَْم اؼـاک ؼاـا اثعبؼ ٍ هعبًي ٍويعي اوت .ثِ ّويي ؼليل اـايِ تعفيفي خبهع ٍ كبهل اق
آى ،كبـ زٌؽاى آوبًي ًيىت ٍ تعفيفي كِ ثِ ؼوت هيآيؽ زٌؽاى ثياٌكبل ًيىت .اؼـاک ؼـ ـٍاىٌٌبوي
اهفٍق ثِ هعٌب ففايٌؽ ؾٌّي يب ـٍاًي اوت كِ ركيًٌ ٍ وبقهبىؼّي ا٘الربت ضىي ٍ ًْبيعبً هعٌيثػٍي
ثِ آًْب ـا ثِ رًَِا فعبل ثِ رْؽُ ؼاـؼ .ثِ رجبـت ؼيگف ،پؽيؽُ اؼـاک ففايٌؽ ؾٌّي اوت كِ ؼـ ٘ي آى
تدبـة ضىي ،هعٌيؼاـ هيٌَؼ ٍ اق ايي ٘فيق اًىبى ـٍاثٗ اهَـ ٍ هعبًي اٌيبء ـا ؼـ هييبثؽ .ايي رول ثِ
اًؽاقُا وفيع ؼـ ؾّي آؼهي َِـت هيريفؼ كِ ّوكهبى ثب اضىبن ثِ ًمف هيـوؽ .ؼـ ايي رول ،تدبـة
ضىي ،هفبّين ٍ تَّـات ًبٌي اق آى ،اًگيكُ ففؼ ٍ هَقعيعي كِ ؼـ آى اؼـاک َِـت هيريفؼ ؼغبلت
هيكٌٌؽ(ايفٍاًي.)10 :1381 ،
ؼـ ٍاقع ًگفي ثِ فىبؼ ٍ اؼـاک آى ثِ رٌَاى هعايف ٍاثىعِ ؼـ ايي تطقيق قلوؽاؼ هيٌَؼ كِ ثف اوبن
ؼيؽربُ ًمف ًگفي ًمبهي ثب ؼٍام اوت كِ ٌبهل يي رٌّف ٌٌبغعي ،اضىبوي ٍ يي توبيل ثِ رول
اوت .هؤ لفِ رب٘في ٌبهل ّيدبًبت ٍ رب٘فِ ففؼ ًىجت ثِ هََٔع غَِّبً اـقيبثيّب هثجت ٍ هٌفي
اوت .هؤ لفِ ـفعبـ زگًَگي توبيل ثِ رول ففؼ ؼـ ـاوعب هََٔع ـا ٌبهل هيٌَؼ .هؤلفِ ٌٌبغعي ًيك
ٌبهل افكبـ اوت كِ ففؼ ؼـ هَـؼ آى هََٔع ًگفي غبَ ؼاـؼ ٌبهل :ؼاًً ٍ ا٘الربت ٍ ضقبيق.
(ضىيؼٍوت ففغبًي ٍ يكؼاىپٌبُ)99 :1392 ،
جذيل  :1تعریف عملیاتی ادراک از فساد
متغیر

اتعاد

تعریف مفًُمی

تعریف عملیاتی
آربّي ٍ ا٘الربت پبوػگَ اق اغعالن (ٌٌبغعي)

اغعالن

ثفؼاٌت يب وَء اوعفبؼُ اق هٌبثع ؼٍلعي

اضىبن پبوػگَ اق اًدبم زٌيي ـفعبـ اق وَ كبـهٌؽاى ؼٍلت

تَوٗ اٌػبِي كِ هؽيفيت ايي هٌبثع ثِ

(رب٘في)

آًْب وپفؼُ ٌؽُ اوت.

توبيل پبوػگَ ثِ اًدبم اغعالن ؼـ َِـت ِبضت ووت
ؼٍلعي ٌؽى ؼـ آيٌؽُ (توبيل ثِ ـفعبـ)

اؼـاک
اق فىبؼ

تقلت

تقلت ،ؼوت كبـ يب ايدبؼ اغعالل ؼـ

آربّي ٍ ا٘الربت پبوػگَ اق تقلت (ٌٌبغعي)

ا٘الربت  ،ضقبيق ٍ اهَـ كبـٌٌبوي اق

اضىبن پبوػگَ اق اًدبم زٌيي ـفعبـ اق وَ كبـهٌؽاى ؼٍلت

وَ اففاؼ كِ اق اغعيبـات ؼٍلعي

(رب٘في)

ثفغَـؼاـًؽ ٍ ؼـ پي كىت هٌبفع

توبيل پبوػگَ ثِ اًدبم تقلت ؼـ َِـت ِبضت ووت ؼٍلعي

غَِّي ّىعٌؽ

ٌؽى ؼـ آيٌؽُ (توبيل ثِ ـفعبـ)

پفؼاغت پبؼاي ثِ ٌكل هبلي ٍ ديف هبليجِ
ـٌَُ

هبهَـيي خْت اًدبم يب غَؼؼاـ اق اًدبم
كبـ هعيي

آربّي ٍ ا٘الربت پبوػگَ اق ـٌَُ (ٌٌبغعي)
اضىبن پبوػگَ اق اًدبم زٌيي ـفعبـ اق وَ كبـهٌؽاى ؼٍلت
(رب٘في)
توبيل پبوػگَ ثِ اًدبم ـٌَُ ؼـ َِـت ِبضت ووت ؼٍلعي
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ٌؽى ؼـ آيٌؽُ (توبيل ثِ ـفعبـ)
اوعفبؼُ اق قؽـت ٌالي خْت ـوبًؽى
پبـتي ثبق

هٌفعت ثِ ؼٍوعبىً ،كؼيكبىّ ،وفكفاى،
ّوػٙبى غَؼ ٍ تجعيٓ ًبربؼالًِ قبئل
ٌؽى

آربّي ٍ ا٘الربت پبوػگَ اق پبـتي ثبق (ٌٌبغعي)
اضىبن پبوػگَ اق اًدبم زٌيي ـفعبـ اق وَ كبـهٌؽاى ؼٍلت
(رب٘في)
توبيل پبوػگَ ثِ اًدبم پبـتي ثبق ؼـ َِـت ِبضت ووت
ؼٍلعي ٌؽى ؼـ آيٌؽُ (توبيل ثِ ـفعبـ)
آربّي ٍ ا٘الربت پبوػگَ اق وَء اوعفبؼُ اق هَقعيت ٌالي
(ٌٌبغعي)

ففايٌؽ كِ ؼـ آى ثعٕي ِبضت هٌّجبى

اضىبن پبوػگَ اق اًدبم زٌيي ـفعبـ اق وَ كبـهٌؽاى ؼٍلت

وَء اوعفبؼُ اق

ثِ َ٘ـ وبقهبى يبفعِ اق ووت غَؼ ثفا

هَقعيت ٌالي

تعوين ،تٕويي ٍ رىعفي هٌبفع ٌػّي

(رب٘في)

اوعفبؼُ هي كٌٌؽ.

توبيل پبوػگَ ثِ اًدبم وَء اوعفبؼُ اق هَقعيت ٌالي ؼـ
َِـت ِبضت ووت ؼٍلعي ٌؽى ؼـ آيٌؽُ (توبيل ثِ ـفعبـ)
مىثع( :حسه ديست فرخاوی ي یسدان پىاٌ)99 :1392 ،

 -13یافتٍَاي تحقیق
جذيل  -1تررسی اداراک از فساد تر حسة جىسیت پاسخگًیان

اؼـاک اق فىبؼ

اًطفاف اوعبًؽاـؼ آقهَى تي

ففاٍاًي

هيبًگيي

هفؼ

1688

25/4633

4/31081

قى

1001

26/1878

4/22501

4/244

وٙص هعٌي ؼاـ
0.000

ثيي خٌىيت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ فبٍت هعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک اق
فىبؼ پبوػگَيبى قى ثيً اق هفؼاى هيثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔهيِ تفهبٍت ـاثٙهِ ثهيي خٌىهيت پبوهػگَيبى ٍ
اؼـاک آًْب اق فىبؼ تبئيؽ هيٌَؼ.
هعؽٍؼ هٙبلعبتي كِ ؼـ ؼًيب ـاث ِٙخٌىيت ٍ فىبؼ ـا هٙبلعِ كفؼُاًؽ ،ثِ ًعبيح هعفبٍتي ؼوت يبفعِاًهؽ،
كِ خوعثٌؽ ؼـ ايي قهيٌِ ـا ثب هٍكل هَاخِ هيكٌؽ ٍ ًويتَاى ثب قب٘عيت ًعيدِ رففت كِ قًبى فيًفىهِ
ثِ ؼليل قى ثَؼًٍبى اق هفؼاى وبلنتف ثَؼُ ٍ كوعف ؼـريف فىبؼ هيًٌَؽ .هٙبثق يبفعِّب تطقيهق خعفهف ،
ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي ( )1391قًبى تأثيف فىبؼ ـا ثف رفِِّب هػعلف قًؽري ثيً اق هفؼاى هيؼاًٌؽ ،تدفثهِ
فىبؼ قًبى كنتف اق هفؼاى اوت.
قًبى هيكاى آلَؼٌُؽى وبقهبىّبًْ ،بؼّب ،ثػًّب ٍ فعبليهتّهب ـا ثهِ فىهبؼ ثهيً اق ههفؼاى اـقيهبثي
كفؼُاًؽ.
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جذيل  -2تررسی اداراک از فساد تر حسة يضع تأَل پاسخگًیان

اؼـاک اق فىبؼ

ٍٔع تبّل

ففاٍاًي

هيبًگيي

هعبّل

1586

25/5404

هدفؼ

1018

اًطفاف اوعبًؽاـؼ آقهَى تي

25/9666

4/37096
4/14639

3/580

وٙص هعٌي
ؼاـ
0.28

هٙبثق خؽٍل فَر ،ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌهيؼاـ ٍخهَؼ ؼاـؼ،
ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى هدفؼ ثيً اق پبوػگَيبى هعأّل هيثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ
تفبٍت ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تأييؽ هيٌَؼ.
جذيل  -3تررسی اداراک از فساد تر حسة سه پاسخگًیان
وي

هعايفّب
ّوجىعگي پيفوَى
اؼـاک اق فىبؼ

وٙص هعٌيؼاـ
ففاٍاًي

-0/017
0/371
2680

هٙبثق خؽٍل فَر ،ثيي وي پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ًؽاـؼ ،ثهِ ايهي
هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ رفٍُّب وٌي هػعلف تقفيجبً يكىبى هيثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ ـاث ِٙثيي وي
پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـؼ هي ٌَؼ.
جذيل  -4تررسی اداراک از فساد تر حسة تحصیالت پاسخگًیان

اؼـاک اق فىبؼ

تطّيالت

ففاٍاًي

هيبًگيي

اًطفاف اوعبًؽاـؼ

قيف ؼيپلن

419

25/2172

4/93916

ؼيپلن

803

25/6588

4/2347

كبـؼاًي ٍ

1092

25/7692

4/08882

كبـٌٌبوي
كبـٌٌبوي اـٌؽ ٍ

370

26/25368

تطليل
ٍاـيبًه

4/741

وٙص هعٌي ؼاـ

0.003

4/18618

ؼكعف

ثيي تطّيالت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌهيؼاـ ٍخهَؼ ؼاـؼ ،ثهِ ايهي هعٌهي كهِ
اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى كبـٌٌبوي اـٌؽ ٍ ؼكعف ثيً اق وبيف پبوػگَيبى هيثبٌؽ ٍ ـاثِٙا هىهعقين
ثيي اؼـاک اق فىبؼ ٍ وٙص تطّيالت پبوػگَيبى ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ ثب افكايً وٙص تطّهيالت
اففاؼ اؼـاک اق فىبؼ آًْب ًيك ثيٍعف هيٌَؼ .ثٌبثفايي ففٔهيِ تفهبٍت ـاثٙهِ ثهيي تطّهيالت پبوهػگَيبى ٍ
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اؼـاک آًْب اق فىبؼ تأييؽ هيٌَؼ.

جذيل  -5تررسی اداراک از فساد تر حسة پایگاٌ اقتصادي -اجتماعی پاسخگًیان
ففاٍاًي
اؼـاک اق فىبؼ

هيبًگيي اًطفاف اوعبًؽاـؼ تطليل ٍاـيبًه وٙص هعٌي ؼاـ

پبييي

985

25/6121

4/27991

هعَوٗ

1015

25/7062

4/30058

ثبال

590

25.6524

4.26056

0/138

1/673

ثيي پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تفبٍت هعٌي ؼاـ ٍخَؼ ًهؽاـؼ ،ثهِ

ايي هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري پبييي ،هعَوٗ ٍ ثبال تقفيجبً يكىبى ههي-
ثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ تفبٍت ثيي پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوهبري پبوهػگَيبى ٍ اؼـاک آًْهب اق فىهبؼ ـؼ
هيٌَؼ.
جذيل  -6تررسی راتطٍ تیه متغیرَاي اقتصادي ،اجتماعی ي جمعیتی ي اتعاد ادراک از فساد
خٌىيت

ٍٔع تبّل

تطّيالت

وي

پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري

ثعؽ ٌٌبغعي

0.09

0.026

0.000

0.018

0.029

ثعؽ رب٘في

0.000

0.005

0.003

0.34

0.31

ثعؽ ـفعبـ

0.04

0.63

0.023

0.84

0.72

هدوَع وِ ثعؽ

0.000

0.28

0.03

0.371

0.138

ًعيدِ آقهَى

تبييؽ ففٔيِ

تبييؽ ففٔيِ

تبييؽ ففٔيِ

ـؼ ففٔيِ

ـؼ ففٔيِ

ثفـوي ٍ تطليل يبفعِّب تطقيق ؼـ غََّ تفبٍت ثيي هعايفّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ٍ خوعيعي ٍ
اثعبؼ وِربًِ اؼـاک اق فىبؼ ( ٌٌبغعي ،رب٘في ٍ ـفعبـ ) ًٍبى هيؼّؽ كِ ثيي ّوِ هعايفّب هَـؼ ثفـوي
ٍ اؼـاک اق فىبؼ ؼـ ثعؽ ٌهٌبغعي تفهبٍت هعٌهي ؼاـ ٍخهَؼ ؼاٌهعٍِ ،لهي ثهيي هعايفّهب وهي ٍ پبيگهبُ
اقعّبؼ  -اخعوبري ٍ ثعؽ رب٘في اؼـاک اق فىبؼ تفبٍت ٍخَؼ ًؽاـؼ .ايي ؼـ ضبلي اوت كهِ تفهبٍت ثهيي
وِ هعايف خٌىيتٍٔ ،ع تأّل ٍ تطّيالت ثب اؼـاک پبوهػگَيبى اق فىهبؼ هعٌهيؼاـ ههيثبٌهؽّ .وسٌهيي
تفبٍت ثيي اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى ؼـ ثعؽ ـفعهبـ ٍ خٌىهيت ٍ تطّهيالت آًْهب هعٌهيؼاـ ٍلهي ايهي
تفبٍت ثف ضىت ٍٔع تأّل ،وي ٍ پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري هعٌيؼاـ ًيىت .ثٌهبثفايي ًعهبيح ثهف تفهبٍت
ثيي هعايفّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ٍ خوعيعي ٍ ثعؽ ٌٌبغعي اؼـاک اق فىبؼ ؼاللت ؼاـؼ.

هٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ..
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 -14وتیجٍگیري
ففٔيِ اٍل :ثيي خٌىيت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌي ؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
يبفعِ ّب پمًٍّ ًٍبى هي ؼّؽ كِ  ،ثيي خٌىيت پبوهػگَيبى ٍ اؼـاک آًْهب اق فىهبؼ ـاثٙهِ هعٌهي
ؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى قى ثيً اق هفؼاى هي ثبٌهؽ .ثٌهبثفايي ففٔهيِ
ٍخَؼ ـاث ِٙثيي خٌىيت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تبييؽ هيٌَؼ.
هعؽٍؼ هٙبلعبتي كِ ؼـ ؼًيب ـاث ِٙخٌىيت ٍ فىبؼ ـا هٙبلعِ كفؼُاًؽ ،ثِ ًعبيح هعفبٍتي ؼوت يبفعِاًهؽ،
كِ خوعثٌؽ ؼـ ايي قهيٌِ ـا ثب هٍكل هَاخِ هيكٌؽ ٍ ًويتَاى ثب قب٘عيت ًعيدِ رففت كِ قًبى في ًفىهِ
ثِ ؼليل قى ثَؼًٍبى اق هفؼاى وبلنتف ثَؼُ ٍ كوعف ؼـريف فىبؼ هيًٌَؽ .هٙبثق يبفعِّهب تطقيهق خعفهف ،
ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي ( )1391قًبى تأثيف فىبؼ ـا ثف رفِِّب هػعلف قًؽري ثيً اق هفؼاى هيؼاًٌؽ ،تدفثهِ
فىبؼ قًبى كنتف اق هفؼاى اوت .قًبى هيكاى آلَؼٌُؽى وبقهبىّبًْ ،بؼّب ،ثػًّب ٍ فعبليهتّهب ـا ثهِ فىهبؼ
ثيً اق هفؼاى اـقيبثي كفؼُاًؽً .عبيح تطقيق تؽـيىي ًيك ًٍبًگف آى اوت كِ زَى اهكبى ؼوعفوي قًبى ثهِ
وَٙش هؽيفيعي پبييي اوت ،په اهكبى ٍقَع فىبؼ اؼاـ ؼـ هيبى آًبى كن ٍ هطؽٍؼ اوت؛ يعٌي رفٍُّهب
فىبؼ ؼـ ؼًيب وبغعبـ هفؼاًِ ؼاـؼ.
ًعبيح تطقيقبت وَاهي ٍ ؼيگفاى (ً )2000يك ًٍبى هيؼّؽ كِ ؼـ ّف َِـت تفبٍتّب خٌىهيعي ؼـ
ؼـک ٍ هٍبؼُ فىبؼ ٍخَؼ ؼاـؼ .قًبى هفاتت ٍ هيكاى ثيٍعف اق فىبؼ ـا هٍبّؽُ هيكٌٌؽ ٍ ثيٍهعف اضىهبن
هيكٌٌؽ كِ قًؽري ٌبى تطت تأثيف فىبؼ قفاـ ؼاـؼ ٍ ؼـ ّوِ خب ؼًيب هؽاـا ثب فىبؼ ؼـ قًبى كوعف اق هفؼاى
اوتّ .وسٌيي ًعبيح تطقيق ضقيقعيبى ٍ ّوكبـاى (ًٍ )1391بى هيؼّؽ كهِ فىهبؼ ؼـ هيهبى قًهبى ٍ ههفؼاى
يكىبى اوت.
ففٔيِ ؼٍم :ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثيي ٍٔع تأّل پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک
اق فىبؼ پبوػگَيبى هدفؼ ثيً اق پبوػگَيبى هعأّل هيثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ ـاث ِٙثيي ٍٔع تأّهل
پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ تأييؽ هيٌَؼ .ثٌبثفايي ًعبيح تطقيق هٙبثق ثب يبفعِّهب پهمًٍّ ضىهي-
ؼٍوت ففغبًي ( )1391ثب رٌَاى ًگفي ًىجت ثِ فىبؼ اؼاـ ٍ رَاهل اخعوبري هؤثف ثهف آى ثهب تأكيهؽ ثهف
وفهبيِ اخعوبري ؼـ ثيي ؼاًٍدَيبى هيثبٌؽ كِ ٘ي آى ٍٔعيت تأّل ٍ خٌىيت ،ثيٍعفيي تأثيف ـا ثف ـٍ
هعايف ٍاثىعِ(ًگفي ثِ فىبؼ اؼاـ )ؼاٌعِاًؽٍ .لي ثب يبفعِّب تطقيق ضىيٌي ّبٌهنقاؼُ ٍ ضجيجهي ()1391
ّوػَاًي ًؽاـؼ ،زفا كِ ًعبيح تطقيق آًْب ضكبيت اق آى ؼاـؼ كِ ؼـ ٌهفايٗ هىهبٍ (كٌعهفل تهأثيف تأّهل)

ّوبى ّوجىعگي ثيي خٌىيت ٍ اؼـاک اق فىبؼ ثفقفاـ اوت ،ثِ ثيبى ؼيگف ٍٔعيت تأّل تأثيف قبثل هالضمِ-
ا ثف اؼـاک اق فىبؼ ًگؿاٌعِ اوتّ ،ف زٌؽ تعؽاؼ كبـكٌبى هعأّل زْبـ ثفاثف تعهؽاؼ كبـكٌهبى هدهفؼ ثهَؼُ
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فّلٌبهِ هٙبلعبت خبهعٌٌِبغعي خَاًبى/وبل ٌٍنٌ /وبـُ ًَقؼّن

اوتّ .وسٌيي ًعبيح تطقيق ضقيقعيبى ٍ ّوكبـاى (ًٍ )1391بى هيؼّؽ كِ اففاؼ هدفؼ ثيٍعف اق هعبّليي ثهِ
فىبؼ ؼزبـًؽ.
ففٔيِ وَم :ثيي وي پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ًعبيح پمًٍّ ًٍبى هيؼّؽ كِ ثيي وي ٌْفًٍؽاى تْفاًهي ٍ اؼـاک آًْهب اق فىهبؼ ـاثٙهِ هعٌهيؼاـ
ٍخَؼ ًؽاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ رفٍُّب وٌي هػعلف تقفيجبً يكىبى هيثبٌؽ .ثٌبثفايي ففٔهيِ
ٍخَؼ ـاث ِٙثيي وي پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـؼ هيٌَؼ .ايي ًعبيح ثب يبفعِّب ضىيٌي ّبٌهنقاؼُ
ٍ ضجيجي (ّ )1391وػَاًي ؼاٌعِ ٍ آًْب ًيك ثِ ايي ًعيدِ ـويؽُ ثَؼًؽ كِ ثب افكايً يب كهبًّ وهي ،اؼـاک
پبوػگَيبى اق فىبؼ زٌؽاى تاييف ًويكٌؽ .الجعِ يي ؼليل آى ّن هيتَاًؽ خبهعِ (خوعيهت) آههبـ ثبٌهؽ
كِ ّوِ اق رفٍُ وٌي خَاى هيثبٌٌؽ ٍلي رليفدن ايي هَـؼ ،تفبٍت هعٌيؼاـ ثيي ًگفي ؼٍ رهفٍُ وهٌي
 18تب  24وبل ٍ  24وبل تب  29وبل هٍهبّؽُ ًگفؼيهؽّ .وسٌهيي ثهب ًعهبيح تطقيهق ضقيقعيهبى ٍ ّوكهبـاى
( )1391هٙبثقت ًؽاـؼ ،زفا كِ يبفعِا تطقيق آًْب ًٍبى هيؼّؽ كِ ّفزِ وي ثبالتف ههيـٍؼ هيهكاى فىهبؼ
ـٍ ثِ كبًّ اوت.
ففٔيِ زْبـم :ثيي تطّيالت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثيي تطّيالت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ،ثِ ايي هعٌي كِ اؼـاک
اق فىبؼ پبوػگَيبى كبـٌٌبوي اـٌؽ ٍ ؼكعف ثيً اق وبيف پبوػگَيبى هي ثبٌؽ ٍ ـاث ِٙا هىهعقين ثهيي
اؼـاک اق فىبؼ ٍ وٙص تطّيالت پبوػگَيبى ٍخَؼ ؼاـؼ  ،ثِ ايي هعٌي كِ ثهب افهكايً وهٙص تطّهيالت
اففاؼ اؼـاک اق فىبؼ آًْب ًيك ثيٍعف هيٌَؼ .ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ ـاث ِٙثيي تطّيالت پبوػگَيبى ٍ اؼـاک
آًْب اق فىبؼ تبييؽ هيٌَؼ .ايي يبفعِّب ثب پمًٍّ ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي (ّ )1391وػهَاًي ًهؽاـؼ .ؼـ
ايي تطقيق پبوػگَيبى ؼـ وَٙش هػعلف تطّيلي اؼـاک ًىجعبً هٍبثْي اق فىبؼ ؼاـًؽ.
ففٔيِ پٌدن :ثيي پبيگبُ اقعّبؼ ٍ اخعوهبري پبوهػگَيبى ٍ اؼـاک آًْهب اق فىهبؼ ـاثٙهِ هعٌهيؼاـ
ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثيي پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـاث ِٙهعٌيؼاـ ٍخَؼ ًؽاـؼ ،ثِ ايي
هعٌي كِ اؼـاک اق فىبؼ پبوػگَيبى پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري پبييي ،هعَوٗ ٍ ثبال تقفيجبً يكىبى هيثبٌهؽ.
ثٌبثفايي ففٔيِ ٍخَؼ ـاث ِٙثيي پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري پبوػگَيبى ٍ اؼـاک آًْب اق فىبؼ ـؼ ههيٌهَؼ.
ايي يبفعِ ًيك ثب ًعبيح تطقيق ضىيٌي ّبٌنقاؼُ ٍ ضجيجي ( )1391هٙبثقهت ؼاـؼ ،ثهِ رًَهِا كهِ ٘جهق ايهي
پمًٍّ قًبى ٍ هفؼاى ؼـ پبيگبُ اقعّبؼ  -اخعوبري ،پبييي ،هعَوٗ ٍ ثبال اؼـاک هٍبثْي اق فىهبؼ ؼاـًهؽ ٍ
ٍـٍؼ ايي هعايف تأثيف قبثل هالضمِا ثف ـاث ِٙخٌىيت ثب اؼـاک فىبؼ ًؽاـؼ.

هٍػِّّب اقعّبؼ  ،اخعوبري ..
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