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چکيده
امروزه همواره واژه فساد را در بسياري از سرخطهاي خبري ميتوان ديد تنها باا مراعهاب باب م بوعاا

و اواوا

رساوبهاي عمهي ميتوان بب افزايش فسااد در ساازمانهاا و ديگار وهادهاا حا ب اشا.اچن نادي پايش باا اعا
.اخصهاي درک فساد ،ايران عزء کشورهاي با فساد باال مهرفي ارديدن اين پژوهش با يک بررسي استرده در ادبيا
پژوهشهاي پيشين در پي ايجاد مدلي عامع عهچ سنجش فساد اداري ميبا.د و در آن با تهريف مجموعبهاي فازي
عوامل موثر بر فساد اداري کب .امل متغييرهاي پيشبينيکننده حکمراوي خوب باوک عهاوي مايبا.اد از عوامال حا
اظهار وظر و پاسخگويي؛ ثبا

سياسي و عد خشووچ؛ اثربخشي دولچ؛ کيفيچ مقاررا

و حاکمياچ قااوون اساتفاده

.ده اسچن در اين پژوهش تمامي ابهاد مختلف حکمراوي خوب براي مبارزه با فساد ببعنوان ورودي سيسات اساتنتا
فازي و از فساد اداري ببعنوان خروعي در سيست استفاده .د و همچنين پس از آن توابع عضاويچ و قواعاد فاازي،
سيست استنتا فازي سنجش فساد اداري با استفاده از .اخصهاي حکمراوي خوب طراحي اردياده و در پاياان وياز
خروعي مدل با وظر خبرهها مقايسب ارديدن در اين پژوهش قاعده وويساي باا اساتفاده از وظارا

پانر وفار از اسااتيد

داوشگاه بب دسچ آمدن يافتبهاي پژوهش وشان داد کب وتاير حاحل از وظر خبرهها و وتااير حاحال از سيسات اساتنتا
فازي بب يکديگر وزديک بوده کب اين وشان از اعتبار مناسب سيست دارد و ميتوان افچ کب يکي از مهمترين داليل اين
اعتبار. ،ناسايي سنجبهاي مناسب براي پيشبيني اسچ کب در پژوهش حاضر اين سنجبها از باواک عهااوي اساتخرا
ارديدن وتاير بب دسچ آمده وشان از آن دارد کب .اخص حاکميچ قاوون در حکمراوي تاثير ببسزايي در خروعاي مادل
يهني کاهش فساد اداري دارد و با افزايش و کاهش آن ميزان فساد پيشبيني .ده در سازمان افزايش و کاهش مييابدن
واژگان كليدي :فساد ،فساد اداري ،حکمراوي خوب ،سيست اسستنتا فازي
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ايران همواره عزء کشورهاي داراي فساد باال بب .مار

 -1مقدمه
فساد مسير ر.د اقتصادي را با مواوع بسيار مواعب
ميسازد و بر توسهب اقتصادي اثر منفي داردن اين تاثير

ميرودن در عدول ( )0وضهيچ فساد در ايران با توعب
بب .اخص درک فساد ومايش داده .ده اسچن

بر اقتصاد باز بيشتر از اقتصاد بستب اسچ ( بلک برن و

آمار فوق وماياوگر افچ کشور بب ل اظ س مچ

پوکيسو)0202 ،ن فساد اداري از طري هدايچ واحواب

اداري اسچن در پژوهش حاضر سهي ارديده اسچ با

استهدادها و منابع بالقوه و بالفهل اوساوي بب سمچ

ارائب الگوي حکمراوي ببعنوان يک الگوي پرکاربرد

فهاليچهاي وادرسچ براي دستيابي بب درآمدهاي سهل

عهچ مبارزه با فساد کب وهادهاي بينالمللي همچون

الوحول ،زمينب رکود در تما ابهاد را فراه ميکندن

.فافيچ بينالملل. ،اخص درک فساد و باوک عهاوي

بنابراين مقابلب با فساد در عرحب اداري ضرورتي عدي

از آن استفاده ومودهاود بب پيشبيني فساد در سازمانها

و اوکار واپشير اسچ ( عباس زاداان)0131 ،ن بايد افچ

پرداختب .ودن

فساد يک مشکل عهاوي اسچ و با توعب بب ازارش
.فافيچ بين الملل بر تما بخشهاي عامهب از ساخچ

 -2ادبيات پژوهش
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(فراوسب) ،آموزش و پرورش (اوااودا) ،پليس (مالزي)،

با توعب بب هدف پژوهش حاضر کب ارائب يک

تا مجلس (ژاپن) ،قوه قضائيب (برزيل ،بوکينافاسو،

سيست پيشبينيکننده حکمراوي خوب براي مبارزه با

اکوادور و وپال) ،و حتي کليسا (يووان) اثر مياشارد

فساد اداري اسچ ميتوان افچ متغييرهاي مورد

(کسنيا ،)0223 ،اين پديده کمابيش در کليب کشورهاي

بررسي در پژوهش فساد اداري و حکمراوي خوب

عهان وعود داردن اما وو . ،کل ،ميزان و س ح توسهب

اسچ کب در ادامب بب تشريح آنها پرداختب مي.ودن

يافتگي آن تفاو

داردن امروزه بسياري از ممالک

دريافتباود کب فساد و تخلف اداري يکي از مه ترين
تهديدها در عهچ ثبا

 -1-2مفهوم فساد:

اقتصادي ،توسهب و پيشرفچ

واژه فساد براي طيف استردهاي از اعمال ،باورها و

اسچن بر اساس ت قيقي کب در سازمان .فافيچ

روشها مورد استفاده قرار ميايرد کب اعما وظر در

بينالملل اوجا .د  06درحد مصاحبب .ووداان دليل

مورد اين مفهو را مشکل ساختب اسچن براي پرورش

احلي فساد مالي در کشورهاي در حال توسهب را

برخي از استاوداردها و او باقها سازمانهايي ماوند

حقوق بسيار پايين کارمندان دولچ ميداوندن اغلب در

باوک عهاوي. ،فافيچ بينالملل و بروامب توسهب سازمان

ايناووب وظا هاي اداري کارها بدون پرداخچ ر.وه

ملل ،از فساد بب عنوان سوء استفاده از سازمان دولتي

پيش وميرود (باوک عهاوي)2662 ،ن وظا اداري ما ويز

براي منافع .خصي ياد کرده ولي ببطور کلي تهاريف

اداري رور

بسياري در مورد فساد ارائب .ده اسچ کب برخي از

مد هاسچ کب از بيماري فساد و تخلفا

ميبرد (زاهدي)0133 ،ن با کمي تامل در مورد افزايش
فساد اداري در کشور ضرور

آنها در عدول ( )0آمده اسچن

و اهميچ اين پژوهش

کام آ.کار ميارددن با توعب بب .اخص درک فساد،

1

عدول ( :)1وضهيچ فساد در ايران با توعب بب .اخص درک از فساد (منبع :وبسايچ .اخص درک فساد)
سال

2612 2612 2612 2611 2616 2662 2662 2662 2660 2662 2662 2662

رتبب ايران

22

22

22
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121
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120
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122

120

تهداد کشورهاي مورد پيمايش

122

122

122

102

122

126

126

122

122

122

122

122
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عدول ( :)0تهاريف مفهو فساد
دسته بندي فساد
فساد در فرهنگ
لغات

منبع

تعاريف فساد اداري

فرهنگ مهين

فساد بب مهني تباهي ،خرابي ،آ.وب ،بدهکاري و ظل و ننن اسچن
فساد پاداش وامشروعي اسچ کب در ازاء وادار کردن فرد بب تخلف از وظيفب ،تخصيص داده مي.ودن

فرهنگ
وبستر

فساد اداري سياه :هر کاري اسچ کب از وظر تودهها و وخبگان سياسي منفور اسچ ،عامل آن بايد تنبيب
فساد اداري
سياه؛ خاکستري؛
سفيد

ارددن
فساد اداري خاکستري :کاري اسچ کب از وظر اکثر وخبگان منفور اسچ اما تودههاي مرد در مورد
آن بي تفاو

(حبيبي،
)0131

هستندن

فساد اداري سفيد :کاري کب در ظاهر مخالف قاوون اسچ ،اما اکثر اعضاي عامهب ،وخبگان سياسي و
اکثر مرد عادي آن را آنقدر مضر و با اهميچ وميداوند کب خواستار تنبيب آن با.ندن
 اختالس :دزديدن منابع دولتي توسط مسئوالن دولتي اسچن -رشوه :پرداخچ وقدي يا غير وقدي کب در يک راب ب فاسداوب بب فردي داده و يا از وي اخش

دسته بندي بر
اساس اشکال

 تخلف :عر اقتصادي .امل ووعي حقب و ويروگ بازي ،ک هبرداري و يا فريبکاري اسچن اخاذي :ارفتن پول و منابع ديگر از فردي (علي رغ ميل باطني او) با استفاده از اعمال فشاراسچن

(اعبار) ،خشووچ و يا تهديد بب استفاده از قدر
 پارتي بازي :ساز و کار استفاده وادرسچ از قدرتوزيع منابع دولتي بب حور

فساد سياسي
کالن و فساد
بوروکراتيک

همکاران،
)0132

اسچ کب در آن مهنايي از .خصي سازي و

عاوبداراوب وهفتب اسچن

فساد بوروکراتيک (اداري) :منظور همان فساد مالي در س ح پايين و يا فساد خياباوي 2اسچ کب (منصور وژاد،
)0131

مهموال توسط مديران و کارمندان هر روزه سر ميزودن
فساد سياسي کالن :در باالترين ردههاي دستگاه سياسي رخ ميدهد و منظور از آن رفتار بلند
پايگاوي اسچ کب سمچ و مقا خود را براي بدسچ آوردن سودهاي ک ن بب کار ميايرودن

(UNDP,
;2008
Mashali,
)2012

 -0دولت اداره محور :اين تهريف ا.اره بب رفتارهايي دارد کب در آن وظايف مهمول وقشهاي
دولتي بب داليلي همچون مباحث .خصي (خاوواداي ،باودهاي خصوحي) و يا اکتساب منابع
مالي او راف پيدا ميکنندن
دسته بندي
تعاريف فساد
توسط کولير

 -0بازار محور :فسادي اسچ کب در آن کارمندان دولتي بب اداره ببعنوان يک کسب و کار وگاه کرده
(Desta,
)2006

و در آن در پي حداکثر کردن درآمد.ان هستندن
 -1دولت منفعت محور :الگويي اسچ کب در آن ميتوان افچ کب هر زماوي .خصي کب داروده
قدر

اسچ با اوجا کارهاي خاحي بب م البب ميپردازد ،او يک مقا دولتي پاسخگو اسچ کب

توسط پادا.ها و منابع مالي کب قاوووي وبوده و براي او فراه مياردد کارهايي را اوجا ميدهد
کب مورد طبع کساوي اسچ کب اين پاداش را براي او فراه وموده اود )(Friederick, 1966ن

در ادامب بايد افچ بدون اعما وظر در مورد

رتبببندي عهاوي ايجاد کرد در حالي کب ووعي از

مفهو فساد ،ايجاد يک سيست پيشبينيکننده فساد در

پرداخچ در يک کشور کام

قاوووي ميبا.د اما در

س ح بين المللي واممکن اسچن براي مثال آيا ميتوان

کشور ديگري غير قاوووي اسچ ()UNDP ،2008ن

اعماعي را ميان تهاريف مختلف فساد در يک ابزار

ببطور مثال برخي از پرداخچهايي کب در کشور ما

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

گوناگون فساد

مي.ودن

(آتشک و
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عدول ( :)1منابع مورد استفاده در استخرا
شاخص
شاخص درک فساد
شاخص کنترل فساد
شاخص فساد

.اخصهاي فساد

منبع داده
.فافيچ بين الملل متصل بب  01منبع داده از  00موسسب کب در س ح عهان پراکنده هستند تشکيل .ده
اسچن در اين .اخص دامنب بين  2تا  02اسچ کب در آن مقادير باال وشان دهنده س ح باالي فساد اسچن
باوک عهاوي متصل بب  01منبع داده از  02موسسب اسچ کب در س ح عهان پراکنده هستندن در اينجا م دوده
از  0/1-تا  0/1+اسچ کب در آن مقادير ک وشاندهنده فساد باال هستندن
اروه پينآرناس متصل بب تهداد وا.ناسي از کار.ناسان کشورها هستندن در اينجا م دوده از  2تا  6اسچن

ببعنوان هبب م سوب مي.ود و عزء ا.کال مختلف

براوگيز هستند بب خصوص زماوي کب سهي در درک

فساد وميبا.د در برخي از کشورهاي ديگر ر.وه تلقي

اينکب گووب ابزار اودازه ايري ميتواود ا.کال مختلف

ارديده و براي آن مجازا

فساد را بسنجد م رح مي.ود ()UNDP ،2008ن پس

در وظر ارفتب مي.ودن

بايد بب اين موضو پرداخچ کب ب ابزار اودازهايري
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بايد مورد استفاده قرار ايرد؟

 -2-2اندازه گيري فساد
بسيار

در مورد .اخصهاي فساد سازمان بروامب توسهب

استردهاي در اودازهايري فساد بب کار برده مي.ود

سازمان ملل در سال . 0223اخصهاي اودازه ايري

از .اخص .فافيچ بينالملل. ،اخص درک از

بودود

سب .اخصي کب مهموال بب حور
عبار

فساد و .اخصهاي کنترل فساد باوک عهاوي اسچ
()UNDP ،2008ن در عدول ( )1سب منبهي کب
.اخصها توسط آنها مورد ارزيابي قرار ميايرود

فساد را در سب دستب طبقب بندي ومود کب عبار
از:

الف) .اخصهاي بردا.چ م ور و .اخصهاي
تجربب م ور

2

ب) .اخصهاي مبتني بر يک منبع داده مجرد و

تشريح ارديده اسچن
همچنين بايد افچ کب در سالهاي مختلف
.اخصهاي درک فساد منابع مختلف ديگري را ويز بب

.اخصهاي ترکيبي

2

) .اخصهاي وماينده

کار ارفتب اود بب طور مثال در سال  2662از  12منبع

.اخصهاي بردا.چ م ور متکي بب عقايد و

در مورد .اخص درک فساد استفاده ارديد کب از عملب

بردا.چ ذهني از س ح فساد در يک کشور و در ميان

اين منابع ميتوان بب اتاق آزادي ملل؛ رتبب ارزيابي

خبرهها و .هروودان دارد و .اخصهاي تجربب م ور

عملکرد باوک توسهب آسيايي و ازارش رقابچ پشيري

ويز مبتني بر اودازهايري تجربب .خصي افراد در مورد

عهاوي تاالر اقتصاد عهاوي ا.اره ومود و اين در حالي

دريافچ و پرداخچهاي فاسد داردن در مورد

بود کب براي .اخص کنترل فساد باوک عهاوي 22

.اخصهاي وماينده ويز عنوان مي.ود کب تقويچ اين

منبع مورد استفاده قرار ميارفچن اغلب اين ابزارهاي

اوديشب کب بب حور

تجربي اودازه ايري فساد غير

اودازهايري بب برخي از مفاهي توعب زيادي دارود کب

ممکن اسچ. ،اخصهاي وماينده ،فساد را بب حور

از عملب آنها ميتوان بب حکمراوي ،فساد. ،فافيچ،

غير مستقي و از طري ح اظهار وظر و ع ئ فساد و

پاسخگويي و دموکراسي ا.اره ومود ولي با توعب بب

يا ببوسيلب سنجش وق ب مقابل آن يهني مبارزه با فساد

.اخصهاي م رح .ده در فوق هنوز ه يک وو

و يا حکمراوي خوب مورد سنجش قرار ميدهد

ابها در اوتخاب .اخص عهچ اودازه ايري فساد

()UNDP ،2008ن

وعود دارد ،مفاهي و تهاريف فساد تا حدودي

الش
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ار وب تهامل سب بخش دولتي ،خصوحي و مدوي

 -3-2حکمراني خوب
شاخصهاي حکمراني خوب ارائه شده توسط

مديريچ ميکند )(UNDP, 2002ن بروامب توسهب سازمان

نهادهاي بينالمللي :در دهبهاي پيش هيچ .اخص

ملل ويز ويژايها و .اخصهايي براي حکمراوي

بين المللي براي بررسي فساد و يا حکمراوي وعود

خوب بر.مرده و بر تامين حقوق .هروودي و

ودا.چ و پس از مدتي در عهان اوفجاري از ت قيقا

مشارکچ .هروودان در تصمي ايري و اعراي آن تاکيد

تجربي براي کمک بب اودازهايري فساد ،وظار

بر

کرده اسچن اين .اخصها عبار

از اعما م وري؛

پيشرفچ کشورها و درک علل و پيامدهاي حکمراوي

مشارکچ؛ قاوون م وري،؛ کارآيي و اثربخشي؛ عدالچ

خوب عهچ توسهب و يادايري از .کسچ و پيروزي

و برابري؛ مسئوليچ پشيري و .فافيچ ميبا.د (،2002

ايجاد .د )(World Bank, 2007ن تهداد بسياري از

)UNESCAPن

.اخصهاي در دهب اش.تب تمرکز.ان بر روي اوداره

در م الهباي کب با هدف اودازه ايري وضهيچ

ايري فساد توسط استرش حکمراوي خوب بودن در

حکمراوي در  033کشور عهان توسط باوک عهاوي

سازمان بروامب توسهب ملل مت ده واژه فساد در اکثر

حور

ارفتب اسچ. ،ش ويژاي و .اخص ذيل براي

مواقع همراه با حکمراوي خوب ببکار رفتب اسچن

سنجش حکمراوي بب کار ارفتب .ده اسچ

حکمراوي خوب دامنب وسيهي از .اخصهاي

):Bank, 2003

(World

فساد و .اخصهاي حکمراوي خوب باوک عهاوي را

)0

.اخص اثربخشي دولچ

تشکيل ميدهد ()UNDP ،2008نحکمراوي بب طور

)1

.اخص کيفيچ قواوين و مقررا

استردهاي در برداروده مفاهيمي همچون حاکميچ

)1

.اخص حاکميچ قاوون

قاوون ،عامهب مدوي ،دموکراسي براي حقوق بشر،

)1

.اخص کنترل فساد

برابري عنسيتي و کنترل فساد اسچ .سازمان بروامب

)6

توسهب ملل مت د حکمراوي خوب را وظامي از

باوک عهاوي ( )0223ويز اين .ش .اخص را

ارزشها ،سياسچها و وهادها داوستب اسچ کب عامهب با

براي بررسي حکمراوي خوب در س ح عهان بب

آن اقتصاد ،سياسچ و مسائل اعتماعي خود را در

.کل ( )0تهريف عملياتي وموده اسچن

حور

.اخص ثبا

سياسي

.کل (. :)0اخصهاي حکمراوي خوب باوک عهاوي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازمانهايي ماوند .فافيچ بينالملل. ،اخص ادراک

)0

.اخص ح اظهار وظر و پاسخگويي
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عدول ( :)1استفاده از .اخصهاي حکمراوي باوک عهاوي در کاهش فساد در پژوهشهاي پيشين
منبع

بررسي تاثير شاخصهاي حکمراني در کاهش فساد

(ميدري و

در پژوهشي ديگر ميدري و خيرخواه کاهش فساد را از وشاوبهاي حکمراوي خوب م رح ومودودن آنها حکمراوي خوب را ببعنوان

خيرخواه،

يک استراتژي با ويژايهايي همچون پاسخگويي کارازاران. ،فافيچ کارها و ح اظهار وظر .هروودان ،دولچ .فاف ،کارآمد،

)1131
(مقدسي،
)1131

درستکار. ،ايستب ساالر ،داراي قواوين و مقررا

ساده و حاکميچ قاوون بب اووباي منصفاوب م رح ومودودن

مقدسي در پژوهش خود با عنوان "کاربرد حکمراوي .ايستب در مبارزه با فساد اداري" عهچ کاهش فساد اداري از .اخصهاي
حکمراوي خوب کميسيون اقتصادي و اعتماعي سازمان ملل براي حوزه آسيا و اقياووس آرا کب عبار اود از حاکميچ قاوون،
پاسخگويي ،اعما سازي ،مشارکچ؛ .فافيچ؛ ح اظهار وظر؛ اوصاف و عدالچ و همچنين کارايي و اثربخشي استفاده وموده اسچن
او در پژوهش خود با عنوان "اس  ،فساد ،حکمرا وي خوب و عامهب مدوي :تجربب اودووزي" يکي از استراتژيهاي مبارزه با فساد را

(آزرا)2212 ،

استفاده از حکمراوي خوب در وظر ارفچن ايشان در اين مقالب بب هشچ مولفب حکمراوي براي کاهش فساد ا.اره ومود کب عبار

از

مشارکچ؛ اعما پشيري؛ پاسخگويي؛ .فافيچ؛ مسئوليچپشيري؛ اثربخشي و کارايي؛ عدالچ و پيروي از حاکميچ قاوون بودودن
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در خصوص تاثير اين .اخصها بر روي فساد
اداري پژوهشهاي مختلفي حور

پشيرفتب اسچ کب

در عدول ( )1بب وزديکترين پژوهشها بب پژوهش
حاضر ا.اره مي.ودن
 -1-1-2بررسي وضعيت ايران به لحاظ رعايت
شاخصهاي حکمراني خوب

.کل ( :)2وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص ثبا

سياسي و

عد خشووچ

دادههاي مرتبط بب بررسي وضهيچ حکمراوي
خوب کب توسط باوک عهاوي ارائب ارديد بب دو .کل
از طري

خبرهها و از طري

پيمايشهاي متهدد در

کشورها بب دسچ آمده اسچن در بررسي حور

ارفتب

توسط باوک عهاوي وضهيچ ايران در بين سالها 0336
تا  0200در قالب ومودارهاي زير ارائب ارديدن

2

.کل ( :)2وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص اثربخشي دولچ

.کل ( :)2وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص ح اظهار وظر و
پاسخگوي

0

.کل ( :)0وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص کيفيچ مقررا
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سياسي ،تبليغا

سب حالچ دارد :تبليغا

تجاري و

متقاعد سازي دو طرفبن منظور ليندبلو از اووبي اخير،
«رقابچ آزاد وظريا

اسچ» کب

ار وب احلي

دموکراسي ليبرال اسچ )(Hill, 2002ن
إتزيووي

11

ويز اذعان دارد کب سازمانهاي داراي

اهداف مرتبط با وظ بب دوبال آن هستند تا يک ساختار
.کل ( :)2وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص کنترل فساد

پيروي اعباري از قواوين دا.تب با.ند. ،رکچهايي کب
ت ش ميکنند تا بب اهداف اقتصادي دسچ يابند ،در پي
آن هستند کب يک ساختار مبتني بر سودمندي دا.تب
با.ند و سراوجا .رکچهايي کب در پي اهداف
فرهنگي هستند ،دوسچ دارود يک ساختار پيروي از
هنجار دا.تب با.ندن استدالل کلي ايشان اين اسچ کب
سازمانهاي موثر و کارار (کب همان سازمانهاي داراي
حکمراوي خوب هستند) داراي ترکيبي متهادل از
اتزيووي و ليندبلو اووب.ناسي مربوط بب خود را ايجاد

مولفههاي حکمراني از ديد پژوهشگران مختلف:
بسياري از پژوهشگران همچون اتزيووي ،ليندبلو و
تامپسون ويز حکمراوي را ببعنوان يک سازوکار کنترل
اعتماعي ميداوندن ليندبلو  )0333( 2در کتاب خود بب
وا «سياسچ و بازارها» ،برخي از مکاويز هاي مقدماتي
کنترل اعتماعي را ت چ عناوين اختيار 2،تبادل 2و
متقاعد کردن

16

ترسي

ميکندن او اختيار را زماوي

تهريف ميکند کب يک يا ند فرد بب طور مستقي يا
غير مستقي بب يک فرد يا افراد ديگر اعازه ميدهد در
مورد يک سري از اعمال ،تصمي ايري کنندن اعمال
مشرو

اختيار،

ار وب عضويچ در سازمانهاي

رسمي همچون کليساها ،با.گاهها ،اوجمنها و
ات اديبها اسچن او اذعان دارد کب دولچ برتر از همبي
سازمانهاي ه وو خود اسچن در وتيجب بر اساس
راب بي اختيار ،دولچ ايجاد مي.ودن هماو ور کب تبادل
در سيست بازار وعود دارد ،اقتدار (يا اختيار) عزء
عدايي واپشير دولچ اسچن متقاعد سازي. ،کلي از
کنترل اعتماعي اسچ کب در همب عا مشاهده مي.ود و

کردود ،ار وبهاي سب بخشي بب طور مرتبط مورد
استفاده قرار ارفتب و کاربرد آنها استرش يافچن بب
عنوان مثال ،بولدينگ ( )0332کب يک اقتصاددان اسچ،
در مورد سب عنبب از قدر

ح بچ ميکندن او

عنببهاي زير را از ه متمايز ميکند کب بر اساس آنها
ميتوان اووبهاي قدر
قدر

را .ناسايي کردن بولدينگ
مفيد و قدر

مخرب ،قدر

منسج

و

يکپار ب کننده را از ه متمايز ميکندن بر اساس وظر او
رفتار ويژهي سب بخشي ،بر اساس اين سب قدر

بب

وعود ميآيد کب عبار

از تهديد ،تبادل و عش

ميبا.دن بولدينگ از قدر

سياسي و وظامي (همچون

ماليا  ،ارتش) ،قدر
و قدر

اقتصادي (.رکچها ،خاووارها)

اعتماعي (خاوواده ،کليساها ،سازمانهاي غير

اوتفاعي) بب عنوان وهادهاي مرتبط وا ميبردن او اع
ميکند کب همبي اين دستبها ،مجموعبهايي
وامشخصاود و بب عنوان مثال بب اين مهنا هستند کب
قدر

منسج کننده ،داراي عنبباي مخرب و مفيد ويز

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

.کل ( :)2وضهيچ ايران بب ل اظ .اخص حاکميچ قاوون

س وح اعبار ،تبادل و متقاعدسازي هستندن

ون
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هسچن با اين حال ،از وظر بولدينگ اين دستببنديها

حشف متغيير کنترل فساد اسچ کب بب عنوان خروعي

براي رو بب رو .دن با واقهيتي پيچيده ،ضروري اسچن

سيست در وظر ارفتب .ده اسچ) و براي اوتخاب قواعد

اين پژوهشگران ميتوان افچ کب

فازي ويز با پنر تن از خبرهها در سب قوه مجريب،

براساس وظريا

حکمراوي ،سازوکار کنترل اعتماعي در سازمانها اسچ

قضائيب و مقننب (کب اروه خبرههاي مصاحبب .ووده

و ميتوان با .ناسايي ترکيب مناسب اين سب وو

.امل استاودار استان قزوين ،دادستان استان قزوين،

قدر

(اعبار ،تبادل و متقاعدسازي) حکمراوي خوب

را براي اووا سازمانها ايجاد ومودن

رئيس داداستري استان قزوين و بازرس ويژه رياسچ
عمهوري و يکي از وماينداان پيشين مجلس اسچ)
مصاحبب حور

پشيرفچن روش ببکار ارفتب .ده در

پژوهش حاضر عهچ پيشبيني فساد ،سيست استنتا

-1روش شناسي پژوهش
اين پژوهش عزء پژوهشهاي کاربردي اسچ کب

فازي اسچ کب در آن از ابهاد مختلف حکمراوي خوب

اکتشافي،

عهچ مبارزه با فساد ببعنوان ورودي سيست و از فساد

روش اردآوري داده استفاده از م الها
بررسي ادبيا

پژوهشهاي پيشين و همچنين مصاحبب

ببعنوان خروعي سيست استفاده مي.ودن
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با خبرهها براي بررسي روايي پژوهش و همچنين
اوتخاب قواعد فازي .دن عامهب آماري را خبرها در
وظا اداري کشور تشکيل ميدهند کب در اين پژوهش

 -1-1روش بررسي
سيست استنتا فازي يک م اسبا

مفيد مبتني بر

خبرها .امل اساتيد داوشگاهي کب حداقل  02سال

مفاهي قواعد اار –آنااه و ساختار سيست استنتا

تجربب کاري در سازمانهاي دولتي را دا.تب در مرحلب

فازي اسچ کب در برداروده پنر مرحلب کاربردي ذيل

بررسي ح چ .اخصها و خبرههاي موعود در سب

اسچ:

قوه مجريب ،مقننب و قضائيب بودود کب توسط ومووب

 )0پايگاه داده کب توابع عضويچ از مجموعبهاي فازي

ايري هدفمند يا قضاوتي و بر اساس مهيار حداقل 01
سال سابقب کار در دستگاه دولتي و حداقل تجربب 02
سال سابقب پسچ مديرکلي اوتخاب ارديدودن در اين

را تشريح ميکندن
 )0پايگاه قواعد کب .امل تهدادي از قواعد اار-آنااه
اسچن

پژوهش در ابتدا توسط سب تن از اساتيد داوشگاه

 )1رابط کاربري فازي سازي کب بب تبديل وروديهاي

متغييرهاي حکمراوي خوب از .ش متغيير حکمراوي

ق هي بب "درعب ت اب پشيري" با ارزش زباوي بب

خوب باوک عهاوي بب پنر متغيير تقليل يافچ (دليل آن

وسيلب يک وو تابع عضويچ اسچن

.کل ( :)3فرآيند سيست استنتا فازي
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 )1واحد تصمي

ايري کب بب ببکارايري قواعد
هماناووب کب ا.اره .د در سيست

ميپردازدن
 )1رابط کاربري فازي زدايي کب بب تبديل خروعيهاي
فازي بب خروعيهاي ق هي ميپردازد

(Danesh,

)2015ن

فازي اين

پژوهش پنر وو .اخص حکمراوي خوب بب عنوان
پارامترهاي ورودي بب ور افزار .ناسايي ارديد کب
داراي سب بر سب "ک " " ،متوسط" و "زياد" اسچن
پارامترهاي خروعي کب فساد اداري اسچ ويز داراي سب

 -4يافتههاي پژوهش:

بر سب "ک " " ،متوسط" و "زياد" با.دن

ببطور کلي ميتوان يافتبهاي پژوهش را در هار
اا بب .رح .کل ( )16ت ليل ومود:

گام اول :شناسايي تابع عضويت و مجموعه فازي

گام دوم :ساختن قواعد فازي

در پژوهش حاضر براي مبارزه با فساد اداري از

عهچ قاعده وويسي در اين پژوهش از روش

مدل حکمراوي خوب باوک عهاوي استفاده .ده اسچ

ممداوي استفاده .ده اسچ و ويز  22قاعده براي پيش

بب اين ترتيب ميتوان عنوان کرد کب در طراحي سيست

بيني فساد .ناسايي ارديد کب در عدول .ماره هار

استنتا فازي از پنر متغيير ورودي (پيشبينيکننده) و

بب پنر مورد از آن ا.اره مي.ودن

يک متغيير خروعي کب همان فساد اداري اسچ استفاده
.ده اسچ کب تابع عضويچ تمامي متغييرها بب حور
مثلثي در قالب عدول ( )2تهريف .ده اسچن
عدول ( )2اوتخاب متغييرهاي زباوي و توابع عضويچ
متغييرهاي ورودي و خروعي
متغييرها
فساد اداري

نوع سنجه

تابع عضويت

خروعي

"زياد" "متوسط" "ک "

ح اظهار وظر و پاسخگويي پيش بيني کننده "زياد" "متوسط" "ک "
ثبا

سياسي و عد خشووچ پيش بيني کننده "زياد" "متوسط" "ک "

اثربخشي دولچ

پيش بيني کننده "زياد" "متوسط" "ک "

کيفيچ مقررا

پيش بيني کننده "زياد" "متوسط" "ک "

گام سوم :فازي سازي
در اين مرحلب مقاديري کب بب حور

کريسپ

ميبا.ند بب داليلي همچون وادقي بودن و مبه بودن
سنجبها (در اين پژوهش دادهها کيفي بوده و وميتوان
مقادير دقيقي بب آوها اختصاص داد) بب .کل فازي بيان
مياردد و با توعب بب هر يک از بر سبها اعداد
فازي مورد وظر وارد ور افزار ميارديدن

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

.کل ( :)16اا هاي سيست استنتا فازي

.کل ( :)11تابع عضويچ مدل
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عدول ( :)2قاعده وويسي با استفاده از روش ممداوي
قاعده وويسي با استفاده از روش ممداني
0

سياسي ک و اثر بخشي دولچ ک و کيفيچ مقررا

اار ح اظهار وظر و پاسخگويي ک و عد خشووچ و ثبا

ک و

حاکميچ قاوون ک با.د ،آوگاه فساد اداري ک اسچن
0

اار ح اظهار وظر و پاسخگويي ک و عد خشووچ و ثبا

سياسي ک و اثر بخشي دولچ متوسط و کيفيچ مقررا

متوسط

و حاکميچ قاوون متوسط با.د ،آوگاه فساد اداري ک اسچن
1

اار ح اظهار وظر و پاسخگويي متوسط و عد خشووچ و ثبا

سياسي متوسط و اثر بخشي دولچ متوسط و کيفيچ مقررا

متوسط و حاکميچ قاوون متوسط با.د ،آوگاه فساد اداري متوسط اسچن
1

اار ح اظهار وظ ر و پاسخگويي زياد و عد خشووچ و ثبا

سياسي زياد و اثر بخشي دولچ متوسط و کيفيچ مقررا

متوسط و حاکميچ قاوون متوسط با.د ،آوگاه فساد اداري متوسط اسچن
1

اار ح اظهار وظر و پاسخگويي زياد و عد خشووچ و ثبا

سياسي زياد و اثر بخشي دولچ زياد و کيفيچ مقررا

زياد و

حاکميچ قاوون زياد با.د ،آوگاه فساد اداري زياد اسچن

سال پنجم /شماره سيزدهم و چهاردهم /بهار و تابستان 9313

.کل ( )12ورودي و خروعي مدل در ور

افزار Matlab

در اين پژوهش عهچ آزمون سيست

گام چهارم :فازي زدايي
در پژوهش حاضر عهچ فازي زدايي از روش

پيشبيني

کننده بب مقايسب ميان خروعي بدسچ آمده از سيست و

سنترويد استفاده .د کب توعب بب مرکز ثقل دارد دليل

قضاو

اوتخاب اين روش از ميان روشهاي ديگري همچون

تصادفي  2وضهيچ اوتخاب ارديد و در آن بب بررسي

ماکزي و مياوگين اوزان اين اسچ کب در اين روش

سنجبهاي پيشبيني کننده و خروعي پرداختب .د ،در

(Klir

اين بخش ابتدا بب متغييرهاي ورودي کب همان

مهموال توازن و سازااري بيشتري ديده مي.ود

خبراان پرداختب .دن در اين بخش بب حور

)& Folger, 1998ن در اين روش عهچ فازي زدايي و

سنجبهاي پيش بينيکننده ميبا.ند مقاديري بب حور

بدسچ آوردن خروعي از راب ب ( )1استفاده مي.ودن

تصادفي داده .د و سپس متغيير خروعي کب در اينجا
همان فساد اداري اسچ ه
ببوسيلب قضاو

توسط سيست

و ه

خبراان در قالب عدول ( )0مورد

بررسي قرار ارفچن
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عدول ( :)0مقايسب وتاير سيست با قضاو
تعداد

حق اظهار نظر ثبات سياسي و

وضعيتها و پاسخگويي

عدم خشونت

خبراان

اثربخشي دولت کيفيت مقررات حاکميت قانون

فساد

فساد

(خروجي سيستم) (قضاوت خبرگان)

1

.2

.3

.35

0.25

.33

.27

.25

2

.5

.5

.42

.55

.57

.5

.55

2

.8

.78

.8

.77

.83

.8

.8

2

.77

.48

.68

.52

.48

.47

.5

2

.48

.53

.79

.55

.45

.52

.47

وتاير بدسچ آمده وشان از اعتبار مناسب سيست

خصوحي و در مورد مولفب حاکميچ قاوون ويز عواملي

دارد و در تمامي وضهيچها اتفاق وظر خبراان و وتاير

همچون مبنا قرار دادن قاوون اساسي. ،فافيچ قاوون،

حاحل از سيست را بب تصوير ميکشدن

عد پيچيداي قاوون مورد بررسي قرار ارفتند ولي با
توعب بب مصاحبب حور

ارفتب با خبرههاي پژوهش

آنها اذعان ومودود کب عواملي

 -5بحث و نتيجهگيري

ون پاسخگويي و

کننده اسچ و در اين مورد سهي در پيگيري سوال

يکي از بهترين راههاي ديگر کب در اين پژوهش بب

احلي ميبا.د ،اينکب آيا ميتوان با استفاده از بررسي

مستقل ارائب وگرديد بود ايجاد دولچ

مولفبهاي حکمراوي خوب بب قضاو

درستي در

حور

الکتروويک عهچ مبارزه با فساد اسچن

مورد فساد اداري دسچ يافچ ،اين وکتب قابل ذکر اسچ

يافتبهاي پژوهش وشان داد کب وتاير حاحل از وظر

کب در اين پژوهش از پنر عامل از .ش عامل ذکر .ده

خبراان و وتاير حاحل از سيست استنتا

فازي بب

توسط باوک عهاوي در مورد حکمراوي خوب ،مورد

يکديگر وزديک بوده و اين وشان از اعتبار مناسب

بررسي قرار ارفچ کب دليل احلي در مورد حشف

سيست دارد و ميتوان افچ کب يکي از مه ترين داليل

عامل کنترل فساد کب توسط خبرهها م رح .د اين

اين اعتبار .ناسايي سنجبهاي مناسب عهچ ارزيابي

ميبا.د کب عامل کنترل فساد در کشور خود يک مولفب

اسچ کب در اين پژوهش اين سنجبها از باوک عهاوي

در اودازه ايري حکمراوي خوب ميبا.د و از آوجا کب

استخرا

ارديدن در پژوهشهاي آتي ميتوان

ديگر مولفبهاي حکمراوي خوب وقش بسزايي در

مولفبهاي اقتصادي همچون دستمزد کارکنان دولچ؛

کاهش فساد دارود اين مولفب خود بب عنوان متغيير

سرمايب اشاري خارعي؛ و وه پرداخچ ماليا  ،تفاو

وابستب مورد بررسي قرار ارفچن يافتبهاي ت قي وشان

ميان دستمزدها،

از اهميچ باالي تماميمولفبها و ارتباط بسيار وزديک

راوتيز و در مورد مولفبهاي اعتماعي و فرهنگي بب

آنها با يکديگر دا.چ ولي بايد خاطر وشان کرد کب

مباحثي همچون تنو مشهب و فرهنگ ،ورخ آموزش و

.واهد بدسچ آمده از

توسهب منابع اوساوي ،ورخ سواد ،فرهنگ فرد ارا و

بيشترين توعب آنها بر طب

قواعد فازي بر روي دو مولفب حاکميچ قاوون و کيفيچ

ند ورخي بودن ورخ ارز ،اقتصاد

عمع ارا در وظر ارفتب .ودن

در اين

از عملب م دوديچهاي اين پژوهش استفاده حرف

پژوهش عواملي همچون ضهف دولچ در اعراي خط

از پنر متغيير ارائب .ده توسط باوک عهاوي اسچن از

عهچ مشارکچ بيشتر بخش

ديد خبرهها در اين پژوهش باوک عهاوي بيشترين

مقررا

اسچن در مورد مولفب کيفيچ مقررا

مشيها ،تدوين مقررا

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اين پژوهش بب دوبال ايجاد يک سيست پيش بيني

.فافيچ دولچ از مه ترين عوامل مبارزه با فساد و
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يادداشتها
1

Corruption Perception Index
Street level
3
Perception-based indicators andexperience-based
indicators
4
Proxy indicators
 ميباشد که بالطبع امتياز صفر011  تا1 امتياز داده شده به کشورها از
2

5

 براي کشوري که011 براي کشوري که کمترين مالحظه به شاخص و
.بيشترين مالحظه را داشته است در نظر گرفته شده است
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf_country.asp
7

Lindblom
authority
9
exchange
10
persuasion
11
Etzioni
8
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