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 اشاره
کار بازرسی، کاری بسیار شبیه کار یک  حققکی یکا هشگر کست وسکس گ وساسکاس بازرسکی،        

که تمام حختصات آن وز طتح حسئله  شود یحنوعی تققیی گ حتی ی  هیمایش حقسوب 

ی رگش حناسب بکتوی آزحکودن فتضکیه گ دیسکت حتوحک  رو      تیکارگ بهگ تا تا ورویه فتضیه 

ی تققیکی گ هیمکایش علمکی ح لک      رکا  رگش، ی  بازرس حوفی باید وز رگ نیوزو. دوروسس

 .باشد

وز  رکت سوی دیست، هشگر ستون گ هیمای کستون حتککم ح ااتکاتی گ تققیقکاتی نیکم بایکد       وز

ی تققیکی گ  را رگش نهیزحی خود در را دونستهی رگزرسان بهچندی در حتتض بازنستی گ 

ککه   خووند یفتوحبتوی یافتن حتونی  گجو جسسوین دگ واموم، حا رو به . هشگرش قتور گیتند

 .تققیقاتی با حاریس بازرسی رو حقور کار خود قتور دوده وسس

یی وسس که با ویکن رکدت تهیکه شکده گ قکادر وسکس       را نسارشنوشته حاضت وز آن دسس 

ی تققیی گ هیمایش قکتور  را رگشو در حسیت بازنستی گ رگزآحدسازی خویش ر نفتان یذ

وین نوشتار که وزسوی دفتت حبارزه با حوود حخدر گ جتم سازحان حل  حتقد تهیه شده . درد

وسس، رورنمایی جاح  درباره هیمایش فساد یتنی وز حتحله طتوحی تا تقلی  گ ونت ار نتایج 

 ییککوزطتبککارزتتین حمیککس سککندش فسککاد   . درککد رو در وختیککار هشگر ککستون قککتور حککی  

وجتوی صکقی    درصورت ،بسیار کاربتدی وی وین وسس که وین رگشِ رای نمونه هیمایش

وتکا گ تدارب بلندحدت در س وح دون ساری گ نهادی حبتنی  تووند بت زحینه نظتی قاب  حی

 .باشد

عضکو، شکتکای   رای  دگاس تماحیدفتت حبارزه با حوود حخدر گ جتم سازحان حل  حتقد وز 

نفتککان خووسککته وسککس تککا   رککای جاحتککه حککدنی گ رمککه ذی  کننککده حککاای، سککازحان کمکک 

رای حندرج در وین نوشتار رو بتوی نظارت بت هی تفس حبارزه با فساد گ دسکتیابی   رورنمایی

دیسکت، رکدت وز ویکن نوشکتار ورو که       عبکارت  بکه . کارگیتنکد  به وردوت توسته هایکدور رو بکه  
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رای فساد رم  گ عملیاتی به ک وررا بتوی تهیه گ وجتوی هیمایش شناسی ررنمودرای رگش

 تمکاحی حنظور کارش فساد گ ورت اء در  گکار به در بین جمتیس گ رم در بین وراای کسب

رکای گونکاگون سکندش ورت کاء گ      ؛ رمچنین حمویا گ حتایکب رریافکس  باشدحیوشکال آن 

 .شتح دوده وسسنیم رو  وشکال فساددیست 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادات و پژوهشمرکز مطالع 
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 مقدمه
تقول وسس؛ وَشکال حختلفی دورد؛ بازیستون گوناگونی  درحالوی هیچیده گ فساد، هدیده

بار بت ساختاررای سیاسی، وجتماعی، فترنسی گ نهکادی   شوند گ تأثیت زیان حتتکب آن حی

فسکاد رکت رگز   . تقس تأثیت قتور دردتووند وبتاد حختلف زندگی رگزحته رو  دورد گ اذو حی

رکا رو گودور   درکد گ آن  وا کتا  قکتور حکی    رکا رو تقکس   تت عملکتد دگاکس  با وبتادی گستتده

ستشکس  . سازد تا بتوی حقدگدسازی دوحنه نفوذ آن بکه وقکدوحات حتتکدد دسکس بمننکد      حی

بتوی . دشو آحیم فساد وغلب حان  بترسی عمیی گستته گ حاریس آن حیهنهان گ بسیار توطئه

حنظور دسکس زدن   رای حختلف آن به حبارزه حؤثتتت با فساد، نیاز به درک درستی وز جلوه

ککارگیتی   وین کار حسکتلمم بکه  . رای حنظم گ علمی بتوی سندش گقو  آن دوریم به تالش

رگ یکی وز وبتکاد وصکلی    وزوین. باشد را گ وبموررای ح خص بتوی سندش فساد حی شاخص

رکای سکندش ویکن     را گ شکاخص  حبارزه با فساد بت دستیابی به رگشرا گ وقدوحات  هشگرش

رای حبتنی بت شوورد بتوی هی سیتی گ حبکارزه   ح ی توسته خط. هدیده حتمتکم شده وسس

با فساد باعث آگاری عموم حتدم درباره رگندرا گ واسورای فساد گ وفکمویش هاسکخسویی   

وامللی جهس  کار بین یین دستوروین بخش، وبتکاروت وصلی بتوی تت. را خوورد شد دگاس

وامللکی حاننکد بانک      رکای بکین   با گرگد سکازحان  که چنانسازد  سندش فساد رو بتجسته حی

رای حبارزه فساد وز وبتاد جهکانی بتخکوردور    جهانی گ سازحان حل  در وین عتصه، هشگرش

 .شده وسس

رکای   شکاخص وحا در وین حیان، یکی وز ح کالت وساسی، ونتقادرایی جدی وسکس ککه بکه    

شناخس دقیی هدیده )وبتاد حیانی  وزجملهحوجود بتوی سندش فساد ودوری گ ح ااتات آن 

      ودروک سککندی،  )ونککوو  رگیکتدرککا   ( رککای فترنسککی گ غیککته   حوردسککندش، تفککاگت 
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حقکور بکودن،    -حقکور بکودن گ یکا نتیدکه      -گرگدی)شناسی  رگش( سندی گ غیتهگوقتیس

گ وحتمال دخااس نیّات سیاسی گ وقتصادی گ ( غیته را گ چسونسی روستی آزحایی شاخص

رگ هرا با تتدید رگبک  وی که وعتبار وین شاخص گونه غیته در طتوحی آن گورد شده وسس به

را گ وقدوحات حبارزه با فساد رو با ح کالت عدیده حووجه ساخته  شده گ وثتبخ ی هشگرش

رای ودروک فسکاد   شاخص که ینزحاگیشه وز  فساد گ سندش آن به بنابتوین، بتآگرد. وسس

در وین . رای زیادی بوده وسس حنت ت گتدید، حوضو  بقث 5991بتوی وگاین بار در سال 

وامل  گ بان  جهکانی بکا آگکاری وز ح ککالت حوجکود در ویکن        حیان سازحان شفافیس بین

بکت  . درند وین حوضو  رو حورد ت ویی قتور حی زحینه آگاه، بقث گ گفتسوی بی تت درباره

رای حوردقبول بکتوی سکندش فسکاد ودوری     را گ رگش یابی به شاخص رمین وساس، دسس

حسئله وسس که رنوز جای کندگکاگ فتوگون دورد گ هشگر ستون وین حکوزه رو بکه سکتی گ    

 .طلبد تالش زیاد حی

 

 المللی مبارزه با فساد چارچوب بین
حدم  عموحی سازحان به تصویب  0251بتوی توسته هایدور که در سال  0202کار  دستور

تصکویب  . ککتد  یابی به توسته قلمدود حی حل  رسید، فساد رو ی  حان  کلیدی بتوی دسس

تنهکا   وامللی وسس زیتو نه ن انست حوفقیس بمرگ بتوی جاحته بین اهداف توسعه پایدار

درکد بلککه    عنوون حان  وصلی بتوی توسته هایدور حورد شناسایی قتور حی آشکارو فساد رو به

وفمگن بت وین، تصویب . باشد رای عضو بتوی حبارزه با فساد رم حی درنده تتهد دگاس نن ا

رای  ح ی هذیت تأکیدی وسس بت نظارت بت هی تفس گ توسته خطوردوت جهانی گ سندش

رکدت شکانمدرم    .شکود حکی  حقسوباهداف توسعه پایدار حبتنی بت شوورد در تققی 
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آحیم، عادالنه گ فتوگیت رو بکه رسکمیس    جووح  صل کار توسته هایدور نیاز به ویداد  دستور

شناسد که وز ررسذر آن دستتسی بتوبت به عدواس بکت حبنکای وحتکتوم بکه حقکو، ب کت،        حی

ویکن وصکول    .هذیت شکود  حاکمیس قانون گ حکمتونی خوب کارآحد در رمه س وح وحکان

  عموحی حدم. حستلمم گجود نهادرای شفات، کارآحد گ هاسخسویی عاری وز فساد وسس

رای وردوت توسته هایکدور ککه توسکط کمیسکیون آحکار       سازحان حل  در تصویب شاخص

رای حلکی تأکیکد    را بت دودهسازحان حل  تدگین گتدیده بود، در گرله نخسس بت وبتنای آن

سکازی ویکن    رکایی رو در روسکتای یکرارچکه    کتد تکا تکالش  دوشس گ ک وررا رو ت ویی حی

وحا تتکدود ک کوررای ککه     اررای رسمی حلی صورت درند؛با آح 5گیتی گوحدرای وندوزه

کنند حقکدگد وسکس گ ویکن حوضکو ، هی کتفس       آگری حی طور حنظم جم  را رو به وین دوده

فقدون رگش رورنمکای  . سازد جهانی در زحینه وردوت توسته هایدور رو با ح ک  حووجه حی

بکه ویکن    نوی هکتدوخت بکت  .رکا وسکس  دالی  کمبود دوده وزجملهشناختی گ حقدگدیس حناب  

هاا  اهاداف توساعه     شااص  وامللی ویداد شدند که حتوای  حسئله چندین نهاد بین

 :را در چارچوب زیت بودند حنظور ورو ه ررنمود گ کم  به وجتوی وین شاخص به پایدار

  حوجککود گ رورکاررککای   0رککا وز ک ککوررا ح ککابی واموحککات    آگری دوده جمکک  

فتوینککد  ییک وزطتوامللکی     قیکاس بکین  رکای قابکک  گکتدآگری دوده  درکی، گکمورش 

وی گ جهکانی گ  وی وز دوده حن قکه  رای آحار حلی، تواید حدموعه ظامنح ورت با 

 وامللی دری بینرا بتوی گمورش در دستتس قتور دودن آن

                                                           
1 -metrics 

2 -mandates 
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  وامللککی گ  قبککول بککینحمایککس وز هککذیتشِ رگ بککه وفککمویش وسککتاندوردرای حککورد

وامللکی   آحکار حلکی، نهادرکای بکین    رکای   ظکام نسازی شاخص توسته با  رمارنگ

 .نفتان حتتبط گ ذی

 قبولتقویس ظتفیس آحار حلی گ حمایس وز ون با، با وستاندوردرای حورد 

 رای هی تفس ساالنه وز وردوت توسته هایدور گ هیسیکتی   کم  به تهیه گمورش

 گ حتگر فتویندرا

 دوت رکای ورک   حنظکور ورتقکای شکاخص    وامللی بکه  ح ارکس با سایت نهادرای بین

 توسته هایدور

طکور وساسکی    به "خوورد  رای عضو حی وردوت توسته هایدور وز دگاس 1/51ردت شماره 

بتوی  نیم رایی آحاری شاخص ." خووری رو در رمه وَشکال آن کارش درند فساد گ رشوه

دفتت . وامللی طتوحی شده وسس نظارت بت هی تفس در زحینه تققی وین ردت در س   بین

به رمتوه بان  جهانی بتوی ستهتستی ویکن   جتم سازحان حل  حتقد خدر گحقابله با حوود ح

 .وند را تتیین شده شاخص

 

 های اصلی سنجش فساد رهیافت
رکای   آگری دوده جتم وسس گ جم  ، نوعیفساد. بتونسیم وسسسندش فساد، کاری چااش

 زو آگری شوورد درباره رت نو  جتم دیست چکااش  وندوزه جم  صقی  درباره آن حدوق  به

شود گ قتبانیان حای  گ یا قادر به گمورش آن به حی دوشته نسهرفتار غیتقانونی حخفی  .وسس

یک    دربتوبتبه حقاگحس نسبس بنا به دالیلی وزجمله تتس وز ونتقام، وکتوه . حقاحات نیستند

شود حتکی کسکانی ککه    وحساس نوعی حسئوایس ح تتک باعث حی  یدا بهعم  دیتینه یا 



 01  شناسی رشوه سنجی روشهای فساد؛ پیمایش                                                                        

دور  تمای  کمتتی نسبس به گمورش دودن آن به حقاحات صالحیس کنند فساد رو تدتبه حی

شود کار دشکوور   هیمایش فساد شتگ  حی که یزحان. دورند جتویمدر قیاس با سایت قتبانیان 

حکا قکتور    یرگ شیهک رکای غیتحسکتقیم رو    آگری شکوورد حکتتبط، وسکتفاده وز رریافکس     جم 

 بتوسکاس بلککه   5ماورنظر   پدیاد  درد ککه در آن، هیمکایش نکه بکت حبنکای گقکو         حی

رای غیتحستقیم وصلی رستند که تکا   حوورد زیت رریافس. گیتد رای ورزیابی وندام حی رگش

 :قتور گتفته وسس حوردوستفادهوامللی  به وحتگز بتوی ورزیابی فساد در س   حلی گ بین

 در وین رریافس وز گتگه حنتخبکی وز کارشناسکان    :ها  کارشناسان ارزیابی

ود تا ی  ورزیابی وز رگندرا گ واسورای فساد در ک ور خاص یا ش خووسته حی

ویده وصلی در گروی رگش ورزیابی کارشناسکان،  . گتگه وز ک وررا تهیه نمایند

آگری وطالعات ف تده وز حدموعه وز وفتود حنتخبی وسس ککه بکا حوضکو      جم 

رککایی در چککارچوب   در زحینککه فسککاد چنککین رگش  . هککشگرش آشککنا رسککتند  

قکتور   حوردوسکتفاده هذیت ای سالحس ودوری، حکمتونی خوب گ رقابسر ورزیابی

 .گتفته وسس

  رکای آحکاری گونکاگون بکا یک        در ویکن رگش دوده  :ها  ت کیبی شاص

سکازی حفکاریم   وین رریافس وغلب بکتوی کمّکی  . شود شاخص گوحد تتکیب حی

 شده وز حناب  گونکاگون رای تواید آگری دوده طور خالصه یا جم  چندبتدی به

رکای تتکیبکی هیتوحکون فسکاد گ حوضکوعات       شکماری وز شکاخص  . کاربتد دورد

کککه چنککین  درحککاای. حککتتبط طککی چنککد درککه گذشککته ورو ککه گتدیککده وسککس   

گیکتی حبتنکی بکت شکوورد      توونند وز گوحدرای ونکدوزه  رایی در وص ، حی شاخص

                                                           
1-phenomenon of interest 



 زارش پژوهشیگ        01     

عنکوون   رای ودروک به رای تخصصی گ هیمایش حاص  شوند، بی تت در ورزیابی

رمچنین در ورتباط با فساد،  .گیتند رای ان حورد وستفاده قتور حی گایه دودهحنب  و

بتوی حثکال وسکتقالل قضکایی،    ) 5رای نیابتی رای تتکیبی شاح  شاخص شاخص

شود ککه بی کتت بکه ورزیکابی      رم حی( آزودی ح بوعات، حسئوایس ودوری گ غیته

 .گیتی س   گوقتی هدیدههتدوزند تا وندوزه ریس  حی

 وزجملکه ) دگ دره گذشته چندین ورزیابی غیتحسکتقیم وز فسکاد وندکام شکده وسکس     در طی 

باظا   رکای حکمتونکی    ، شکاخص المللی بین سازمان شفافیتشاخص ودروک فساد 

نتکایج بتآحکده وز   (. سازمان جهاظی سالمت انار ، شاخص سالحس جهانی جهاظی

ذورون گ عموم حکتدم رو  گ را، سیاسس را، وغلب توجهات زیادی وز سوی رسانه وین ورزیابی

را وبموررکا حفیکدی بکتوی حمایکس وز حبکارزه بکا فسکاد گ        وین. به خود حت وت دوشته وسس

 .وامللی بوده وسس کار بین گنداندن وین حوضو  در دستور

وی در روب که بکا وعتبکار گ     رای عمده رای غیتحستقیم ضتف رای حبتنی بت رگش وحا ورزیابی

رای  گیتی شاخص رای کارشناسان گ گوحدرای وندوزه رزیابیساختار و. را دورد ورتباط آن

رککای ذرنککی حاننککد ونتخککاب حت یترککا یککا حنککاب  گ تتیککین     تتکیبککی بککت تتککدودی وز فککتض 

وفمگن بکت ویکن،   . رای نارمسون حبتنی رستند رای حوردوستفاده بتوی تتکیب دوده واسوریتم

ن ده یکا وطالعکات ح کتگح    رای تفکی  تووند بتوی تواید دوده رای غیتحستقیم نمی رگش

 .وسس، کاربتد دوشته باشد ازیحوردنگذوری  درباره فساد که بتوی وردوت سیاسس

رکای   رکا، حتککی بکت شکاخص     تمایم حهم دیست در سندش فساد ویکن وسکس ککه آیکا رگش    

 :رستند یا تدتبه فساد ودروک فساد

                                                           
1 -proxy indicators 
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 حبتنکی بکت ودروک ذرنکی سک وح فسکاد در بکین        محاور انراکرای  شاخص

نفتکان در ک کور    گککار، کارحنکدون گ سکایت ذی   ندون، نماینکدگان کسکب  شهتگ

 .باشند رای کارشناسان حنتخب حیگتگه وزجمله خاص

 وبکمور  . سکندد تدتبه گوقتی شخصی وز فسکاد رو حکی   محورتج بهرای شاخص

کند که آیا رشوه  را سؤول حیحقور وز شهتگندون یا شتکسگیتی تدتبه وندوزه

 .تدتبه وشکال دیست فساد رو دورند وند یاهتدوخس کتده

گ اکذو ویکن نکتکه     درک وحساسات عموحی درباره بتخی حوضوعات خاص حناسب وسکس 

عنکوون جکایسمینی    حهم رو نباید وز نظت دگر دوشس که وفکار عموحی درباره فساد نبایکد بکه  

رکت   درحکورد ، دیکدگاه وفکتود   عکالگه  بکه . قکتور گیکتد   حوردوسکتفاده بتوی س   گوقتی فساد 

توون چنین فتض کتد ککه   حوضو  خاصی تقس تأثیت عووح  گوناگونی قتور دورد گ نمی

 .ودروک فساد واموحاس حسبو، به تدتبه فساد وسس

تکوون بکا    رای غیتحسکتقیم بکتوی ورزیکابی فسکاد رو حکی      بتخی وز وشکاالت وستفاده وز رگش

د دربکاره فسکاد   آگری وطالعات حبتنی بت شکوور  جم  باردترای حستقیم  وستفاده وز رگش

 :رای وستاندورد بتطتت کتد آحار گ رگیه ییوزطت

 شکده وز فسکاد وز حنکاب     رای رسمی درباره حوورد گکمورش  رای ودوری، دوده دوده

 .رستند( را، نهادرای حبارزه با فساد را، دودگاه هلیس، دودستان)حختلف 

 رکای  نکه رکا دربکاره نمو   آگری حسکتقیم دوده  وی، وحککان جمک   رای نمونه هیمایش

 .سازد را رو حیست حیوز جمتیس خاص حانند خانوور یا شتکس تحتتّ
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بکاال یتنکی رگشکن     5" عدد تاری "شده فساد وز نوعی رای حتبوط به حووردِ گمورشدوده

بکتد؛  خووری یا ک ف ن دن توسط نهادرای عدواس کیفکتی رنکج حکی   نبودن سهم رشوه

گکمورش فسکاد وز سکوی قتبانیکان یکا شکهود        ، وحککان جکتویم زیتو حتموالس در قیاس با سایت 

درکد حیکمون گکمورش     رای وخیت در س وح حلی ن ان حکی  رای هیمایش یافته. ضتیف وسس

درصکد در ستوسکت ک کوررای عضکو      50طکور حیکانسین    خووری به حقاحات بهحوورد رشوه

 د؛باش درصد در سایت ک وررای ورگهایی، آفتیقایی گ آسیایی حی 52وتقادیه ورگها گ زیت 

شده باید باوحتیاط تفسیت شود زیتو حمکن وسس وطالعات رای حوورد گمورش بنابتوین دوده

رای عدواس کیفتی به فساد در حقایسکه بکا حیکمون     بی تتی درباره فتاایس گ گوکنش سیستم

 .گوقتی آن هدیده ورو ه درند

ریافس بتوی تواید وتکاتتین رتدتبه فساد قاب  درخصوص یرای وستفاده وز رگش سیدرنها

بتوی حثال شناسایی )گذوری وطالعات ح تگح درباره فساد وسس که بتوی وردوت سیاسس

رای در حتتض خ ت یا نظارت بکت رگنکدرا    رای حستتد فساد یا حوقتیسرای گ رگیه حوزه

 مبتنی با  شاواهد  رای گیتی گذوری گ تصمیم سیاسس. ضتگرت دورد( در طول زحان

. آن ورمیس حیکاتی دورد  یرگ شیهوَشکال حختلف فساد گ حوون   یوس به توجه جلببتوی 

وطمینکان گ   رکای قابک    شناسکی  رگش بتوساسوی رای نمونه در وین زحینه وستفاده وز هیمایش

توونکد   گ ورتقا یافته وسس حکی  شده گذوشتهوامللی به حق  آزحون  شفات که در س   بین

 .ی آاوده به فساد عتضه نمایدرا رای حهمی درباره گستته گ شیو  رگیه شاخص

 

                                                           
1- dark figure 
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ای بااارای هاااای نموناااه مزایااا و معایاااب اساااتپاده از پیماااایش 

 سنجش فساد
وی فساد که رفتاررای آاوده به فساد رو ردت قتور رای نمونه وگاین هیمایش 5992در دره 

        دود وندککام گتفککس وحککا بتککدرا دوحنککه آن گسککتتش یافککس گ شککاح  سککندش تدتبککه     حککی

وامللکی   وی بکین  ککه بتناحکه   المللی بین ج ایمپیمایش ق باظیان . م شدخووری نیرشوه

وسکس، شکاح  بخ کی رکم بکتوی سکندش تدتبکه         جکتویم دیدگان بتوی سندش تدتبه بمه

رکای  بسکته "تقول حهکم دیسکت، گندانکدن    . باشد خووری در بین جمتیس حتدحی حیرشوه

 5حکمتونککی
فتیقککای غتبککی گ رککای آ رککایی بککود کککه شککهتگندون هایتخککس  در هیمککایش "

رای حلی  هس شمار هیمایش وزآن. دودرای ک وررای آند ردت آن رو ت کی  حی هیمایش

وی  حالحظکه  دودند بکه شکک  قابک     وامللی که وین نو  وز تدتبه فسا رو حدنظت قتور حی گ بین

 .وفمویش یافته وسس

تکدریج   بکه وی فسکاد  رکای نمونکه   رایِ هیمکایش  شناسی گستتده بودن تدارب، رگش  یدا به

آگری وطالعکات   جمک  ( درصکد  10)رکا   ردت بیش وز نصکف هیمکایش  . بهبود یافته وسس

چهارم نیم شاح  بتخی سؤوالت درباره فسکاد بودنکد وحکا عمکدتاس بکتوی       درباره فساد گ ی 

درصککد  90درحدمککو  . ورزیککابی حکمتونککی یککا سککالحس ودوری طتوحککی شککده بودنککد    

درصکد،   05ککه تنهکا    اد تمتکم دورند درحکاای وی بت سندش تدتبه فس رای نمونه هیمایش

 .درند ودروک فساد رو تقس هوشش قتور حی

 

 

                                                           
1 - Governance modules 
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 هامزیت

وی ویکن وسکس ککه ویکن      رای نمونکه  هیمایش ییوزطتوحتماالس بارزتتین حمیس سندش فساد 

وتککا گ   توونکد بکت زحینکه نظکتی قابک       وجتوی صکقی  حکی   درصورترگش بسیار کاربتدی 

وحکان بتآگرد حقاسباتی وز . ن ساری گ نهادی حبتنی باشدتدارب بلندحدت در س وح دو

رکا، وز   صکقس آن  رای شفات، رمکتوه بکا سکندش    رگش ییوزطترای حوردعالقه  شاخص

 .رای وساسی وین رریافس وسسحمیس

ونکد  رکایی ککه فسکاد رو تدتبکه ککتده     رای فساد وحکان دستتسی حستقیم بکه آن در هیمایش

بتوی حثکال تدتبکه   )توون درباره حت یت حوردنظت ات رو حیبه رمین دای  وطالع. فتورم وسس

   رکای حکتتبط بکا آن رو     رکای حختلکف، رفتاررکا گ هدیکده    رمچنکین گیشگکی  ( خکووری رشوه

رشوه درندگان گ )دوشتن وطالعات ح تگح وز وفتود حبتالبه  حثال عنوون به. آگری کتدجم 

توونکد بکه   را حکی گ وقتصادی آنشناختی، وجتماعی زحینه جمتیسگ هیش( رشوه گیتندگان

وی، فکتدی،  رکای خکاص خکانووده   نماید که آیا گیشگکی رگشن شدن وین حسئله کم  حی

 .دردتداری یا ک وری خ ت فساد رو کارش یا وفمویش حی

ربکط   وز وین گذشته با درخووسس وطالعات درباره نو  حقام عموحی یا نهاد خصوصی ذی

درآحکدی، حقاحکات دودگکاری گ    /، حقاحات حاایاتیحانند حقاحات گمتکی، حقاحات هلیس)

تداری که طکی آن رشکوه درخووسکس یکا هی کنهاد      /، درباره گضتیس یا رگیه ودوری(غیته

     بککتوی حثککال تککدورکات عمککوحی، تککتخیص گمتکککی، دریافککس حدککوز    )شککود  دوده حککی

نسبس بکه  حثالس تستی  فتویند، دریافس وحتیاز )یا درباره دالی  درخووسس آن ( گسازساخس

       ، درک جککاحتی وز سککازگکاررای  (رککا کننککدگان در حمویککده گ حناقصککه   سککایت شککتکس 

رککا گ  رمککه ویککن جم یککات بککتوی درک حقککتک . گککتدد هککذیت حککی خککووری وحکککانرشککوه
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      رککا در حقابکک  فسککاد گ درنتیدککه ورو ککه وطالعککات عملیککاتی گ حککتتبط بککا      هککذیتی آسککیب

 .باشد ور حیگذوری وز ورمیس وساسی بتخوردسیاسس

رکا بکتوی فکا ی آحکدن بکت ح کک         رکای فسکاد، ظتفیکس آن   رکای هیمکایش   وز دیست حمیکس 

. درککد کککه آحاررککای ودوری فسککاد رو تقککس تککأثیت خککود قککتور حککی 5وسککس یوفتککادگ وزقلککم

شکود   کند ککه خکود، باعکث حکی     را رو تضمین حی نام بودن هاسخوی، بی رای نمونه هیمایش

وجکتوی   درصکورت . تی به وف ای تدکارب خکود دوشکته باشکند    درندگان تمای  بی ت هاسخ

   " عکدد تاریک   " درحکورد رکایی رو   توونکد حتکی بکتآگرد    رای فسکاد حکی   صقی ، هیمایش

 .خووری ورو ه نمایندرشوه

، 0درکی گکمورش  وی، وفمگن بت فا ی آحدن بت ح کالت حتبکوط بکه ککم    رای نمونه هیمایش

که بتوی نظارت بکت رگنکدرا گ ورزیکابی وقکدوحات      آگرد را رو فتورم حی وحکان حقایسه دوده

 وزجمله)رای گوناگون را رمچنین قادرند جمتیسآن. حبارزه با فساد ورمیس کلیدی دورد

وی  واتکاده  رو تقس هوشش قتور درند که ورمیس فکو، ( را گ کارکنان دگاتیوفتود، شتکس

. نککاگون دوردرککای ونککوو  فسککاد گ خ ککتوت آن در بککین بککازیستون گو  در درک تفککاگت

کنکد؛   کمک  حکی   0" شناختیح ل ه بوم"را در س   فتدی بتوی غلبه بت  آگری دوده جم 

  رکای   دوده ییک وزطتوفتکد ککه رفتاررکای فکتدی حنقصکتوس       وین نو  ح ل ه، زحانی وتفا، حکی 

دیسکت، حکتتبط دونسکتن صکفات      عبکارت  بکه . شکود  شده در س   ونباشتی تبیکین  آگریجم 

شود که  ناحیده حی شناختیصورت حدمو، ح ل ه بوم ود آن گتگه بهت  وفت گتگری با ت 

ختد ح کابی   رای عالگه، ونت ار دوده به. گیتی نتایج غلط حندت گتدد حمکن وسس به شک 
                                                           

1 -undercount 

2 -under-reporting 

3 -ecological fallacy 
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رای بی تتی درباره واسورکا گ   تووند سبب هشگرش وز حتیم خصوصی حی با قانون حمایس

 .رگندرای فساد گتدد

 معایب

تمای   یا عدم 5سوگی   مطلوبیت اجتماعیرای فساد به  هیمایش تتین ونتقاد به رویج

وزآنداکه به اقکا  وجتمکاعی، فسکاد    . شود به هذیتش رفتار ناح لوب وجتماعی حتبوط حی

گتدد، تتس یا شتم وز وذعان به تدتبه آن باعث  عنوون ی  حوضو  ناح لوب تلقی حی به

ویکن   .وری تمایک  هیکدو کننکد   خکو درکی رشکوه  گکمورش  درندگان بکه ککم   شود تا هاسخ حی

را حمکن وسس حساسکیس بی کتتی   حثالس شتکس)را حت یت وسس  در حیان جمتیس سوگیتی

رمچنکین بسکته بکه وینککه     ( به آسیب دیدن وعتبارشان در قیاس بکا خانووررکا دوشکته باشکند    

قاب  توجیه بکودن   درخصوصرا  رای آن درندگان وز فساد حنتف  باشند یا نه دیدگاه هاسخ

خووری بسیار زیاد باشد، حیمون رشوه  گقتی. بار بودن عمل ان باید حدنظت قتور گیتد زیانیا 

رگد که نتایج  ونتظار نمی را تووند ح ک  باشد؛ به رمین دای  وز هیمایش عدم وف ای آن حی

حال، تدارب  باوین. را بسیار زیاد ورو ه درند دورویی/صقیقی بتوی حوورد فساد شاح  حبااغ

    خککوبی  رککایِ بککه درنککده ویککن وسککس کککه هیمککایش رککا ن ککانخانووررککا گ شککتکس حاصکک  وز

آگری  حقکادیت فکتوگون جمک     وزجملکه خکووری  شده، وطالعاتی درباره حوورد رشکوه طتوحی

حدگدی با ونتخاب فنون حصاحبه حوردتوجه قکتور دود   توون تاوین حوضو  رو حی. کنند حی

                                                           
آن  طیی  است که دادن در پاسخ سوگیریمطلوبیت اجتماعی نوعی  سوگیریعلوم اجتماعی،  هایپژوهشدر  -1

این  .واقع شودکه مورد پسند دیگران  ای پاسخ دهند گونه ها بهیک پیمایش تمایل دارند به پرسش دهندگان پاسخ
بد یا نیامطلوب، خیود را نشیان     کمتر رفتارهاییا گزارش  خوب هایرفتار ازحد بیشبه شکل گزارش  تواند امر می

 م. دهد
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درد که  را ن ان حی رمه، هشگرش باوین. رساندحیرا رو به حدوکثت  حقتحانه بودن هاسخ که

 .توون تقس کنتتل درآگرد سختی حی سوگیتی ح لوبیس وجتماعی رو به

 درکی حتبکوط   رای فساد بکه سکوگیتی در گکمورش    رای وحتماای هیمایش سایت حقدگدیس

وج را وستخت را که در آن وطالعات حستقیماس وز دورندگان آن حانند رمه هیمایش به. شودحی

درندگان رو تقس تکأثیت قکتور    رای هاسخ تووند دقس جووب شود، دگ حوضو  وصلی حی حی

. نتووننکد جکووب صکقی  رو بکه خکاطت آگرنکد       -0. سؤول رو وشتباه حتوجکه شکوند   -5: درد

رکای   باشکد ککه جکتم گ فسکاد، بتسکاخته      شدت با وین گوقتیکس حکتتبط حکی    حوضو  وگل به

 درحکورد گیکشه   را نمد شهتگندون حتفاگت وسس بهآن وجتماعی رستند گ ودروک گ تفسیت وز

بکاگجودوین،  . باشکند  5ی فترنسکی یک نو  جتم که ودروک حمکن وسس عمدتاس گوبسته به عال

رکای تخصصکی    بخکش  وزجملکه طتوحی هتس ناحه دقیی  ییوزطترا رو  توون وین دغدغه حی

. د درآگر بنکدی صکقی  سکؤوالت بکه کنتکتل     گ جملکه  "حقابله با سوگیتی فترنسی"بتوی 

حتمکوالس عکدم   . حوضو  دگم حتبوط به عدم یادآگری یا یکادآگری وشکتباه حکوودس وسکس    

ککه یکادآگری وشکتباه     شکود درحکاای   درندگان حتتبط حی یادآگری به ضتف حافظه هاسخ

0وثت تلسکوهی" بتوساسعمدتاس 
 .شودتفسیت حی "

نیکم عنصکت بسکیار حهمکی      رای نمونه، هایدوری وین رگیکتد با توجه به رمینه وندام هیمایش

ونکدوزه نمونکه، دوحنکه    )وی دیست، رمینکه بکه عووحک  حختلفکی     حانند رت هیمایش نمونه. وسس

بستسی دورد گ حتموالس در وین حیان ی  روب ه ( را گ غیتهآگری دوده هیمایش، رگش جم 

                                                           
1 -culture-bound 

2 -telescoping effect  
تلسکوپی یا سوگیری تلسکوپی به جابجایی زمانی یک رویداد اشیاره دارد کیه در آن    اثر شناسی شناختی،در روان

 م. شونداز آنچه هستند احساس می تر نزدیکوقایع اخیر را دورتر از آنچه هستند و وقایع دور را 
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 گیکتی  وستفاده وز گوحدرای ونکدوزه . حستقیم بین رمینه هیمایش گ کیفیس کلی گجود دورد

جکای توسکته    وی حوجکود در سک   حلکی، بکه    رای نمونکه  کوچ  درباره فساد در هیمایش

 .تووند روربتد حتتبتی بتوی حقابله با وین ح ک  باشد رای تخصصی حی هیمایش

گیتی فساد بکا  را گ حتایب وندوزه وی، آگاری وز حمیسرای نمونهرنسام وستفاده وز هیمایش

رکا   توون بت بسیاری وز چااش شناسی دقیی، حی ی رگشاذو با طتوح. وین رریافس حهم وسس

در طتوحکی نمونکه،    غلبکه ککتد؛  ( رای وقتصادی باال گ هایکدوری  حانند وثت عدم وف ا، رمینه)

وز ورمیکس فتوگونکی بتخکوردور     طتوحی هتس ناحه، تنظیم سؤوالت گ ونتخاب حدل هیمایش

توونکد تنهکا    ی فسکاد نمکی  رکا  ، ذکت وین نکته ورمیس دورد که هیمکایش با وین گصف. وسس

اذو سایت . شناختی بتوی هاسخسویی به نیازرای وطالعات هیتوحون فساد باشد رریافس رگش

 درحکورد گیکتی بکتوی توایکد وطالعکات کمّکی      شناختی گ گوحدرای وندوزهوبموررای رگش

شکناختی دربکاره ویکن    رکای رگش وینک  هکشگرش  . وسکس  ازیک حوردنرایی حانند فساد هدیده

گیکتی حبتنکی بکت     رگد که ورو ه گوحدرای ونکدوزه  وندام وسس گ وحید حی رحالدحوضوعات 

 .هذیت گتدد تدتبه درباره چنین وَشکال فساد در آینده نمدی  وحکان
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 چگونه پیمایش فساد را انجام دهیم
 

 گیری فساد در سطح کشور آوری دالیل و شواهد کافی برای اندازه جمع .1

بکه حقاحکات    گوگذورشکده ، حسکتقیماس بکه گظکایف گ وختیکاروت     جکتویم فساد بتخالت سکایت  

وی به گیتی هدیده شناختی وندوزهرای رگش گذشته وز چااش. کند عموحی ورتباط هیدو حی

زننکد حمککن وسکس     که نهادرای حلی به چنین عملکی دسکس حکی    هیچیدگی فساد، رنساحی

رکای فسکاد بکه     وندام هیمایش رگ حهم وسس که به رنسام وزوین. تتارض حناف  به گجود آید

هکذیت  رکای حتتبکت، جکاح  گ قیکاس     آگری دوده جمک  . را هکی ببکتیم   نقاط قوت گ ضتف آن

رکای   بت رگندرای فساد گ فهم واسورا گ حقکتک  فساد در س   حلی بتوی نظارت درحورد

رایی که ذیک    گذشته وز سایت ورزیابی گ حتگررا رمانند آن. باشد وی بنیادین حیآن، حسئله

رکای   گیکتد، هیمکایش   سازگکاررای حتگر کنوونسیون حبارزه با فساد سازحان حل  وندام حی

کارآحکدی   درخصکوص رای حفیدی بت حبنای تدتبکه عمکوم حکتدم     تووند شاخص فساد حی

سندش فساد در سک   حلکی بکه    . رای دوخلی حبارزه با فساد عتضه نماید تدوبیت گ سیاسس

 :چهار دای  عمده زیت حهم وسس

  رکای   رای حلی گستته گ رگندرای هدیکده  الزم وسس دگاس :و شفافیتدولت

سکازی حکتدم گ سکایت     حنظکور آگکاه   خاص رو دنبال کتده گ وین وطالعکات رو بکه  

رایی ح ابی  وین وحت حستلمم تواید دوده. نفتان در دستتس رمسان قتور درند ذی

وسکتقتور   تکوون وز  در ویکن خصکوص حکی   . باشکد  وامللی حی با واموحات نظارت بین

رای نظارتی بتوی نظارت بت هی تفس تققی وردوت توسته هایدور نام  چارچوب

 .بتد



 زارش پژوهشیگ        11     

 را بتوی دسکتیابی   وی وز رگیه شاح  شناسایی حدموعه :ریزی و ارزیابی برنامه

ریمی  ک ی گ طتحریمی حتبوط به وحکان نق ه بتناحه. شود به وردوت آینده حی

رای کاربتدی وندکام  تقلی  دوده ییوزطترای عموحی خاص علیه فساد  سیاسس

           رمچنککین وطالعککات  . ونککدآگری شککده گیککتد کککه وز سکک   حلککی جمکک    حککی

رکای   تووند شاخص رای فساد حبتنی بت تدتبه حی شده وز روه هیمایشآگریجم 

رکای حبکارزی بکا     تکمیلی سودحندی رو بتوی ورزیابی کارویی تکدوبیت گ سیاسکس  

 .فساد فتورم سازد

 رکای جکاح  گ    توونند دوده را حی هیمایش :گذارانهتحلیل سیاست پژوهش و

کننده وجتماعی، وقتصکادی گ  باکیفیتی رو تواید کنند که بتوی فهم عووح  تتیین

تووننکد بکه تقلیک  وثکت      حکدگدی حکی   را تا آن. سیاسی فساد قابلیس وستفاده دورد

رکای   هیمکایش . دبا فساد نیم کم  کنن رای حبارزه ت ییتوت در تدوبیت گ سیاسس

وی وز ودبیات علمی درباره فساد چه در س   دوخلی گ  فساد وز توسته حدموعه

 بارکدت نوبه خود وتخاذ روربتدرای دقیکی   کند که به وامللی حمایس حی چه بین

 .نمایندکارش فساد رو تسهی  حی

 رسانی فتال به نهادرکای عمکوحی گ شکهتگندون دربکاره      وطال  :آگاهی بخشی

ویکن  . ی فساد گ وَشکال حختلف آن وز ورمیس وساسی بتخوردور وسسدوحنه گوقت

رکای   سازی رمه هی کتفس هذیت گ بتجستهرای آسیب وحت بتوی ن ان دودن حوزه

رای یکی وز حوضوعات شوورد علمی به بقث گوردکتدنگ نیم  گتفته صورت

 .بسیار حساس، ورمیس دورد
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توونکد بکتوی رفکاه     فسکاد حکی   درحوردعتماد و گیتی قاب طورکلی، توسته وبموررای وندوزه به

بتوی حثال، دوشتن تصویتی رگشکن گ جکاح    . وجتماعی گ کارکتد وقتصادی سودحند باشد

گککار   رای دگاتی به بهبود ورزیابی رمینکه آن بکتوی کسکب    وز س   فساد حوجود در رگیه

حبکارزه بکا    درباره رگندرای فساد گ نقوه حقابلکه وقکدوحات   وتکا قاب تقلی  . کند کم  حی

رمچنکین حمککن   . گکتدد  وامللکی حکی  گذوری بینفسا با وین ح ک  حندت به وفمویش ستحایه

رسانی درباره شیوه فساد به ورتقای وعتماد به نهادرا  وسس س وح فموینده شفافیس گ وطال 

در آن صکورت وسکس ککه    . رکا حسکاعدت نمایکد    سکازتتین نهادرکا گ رگیکه   گ بهبود ح ک 

تمتکم رو حتناسب با نیازرای خکاص رکت بخکش وز حکدیتیس عمکوحی      توون حدوخالت ح حی

 .شده طتوحی گ وجتو کتدصورت حساب به

رای حتتبت گ شفات که به حق  آزحون گذوشته شده گ در س    شناسی وستفاده وز رگش

وامللی ورتقاء یافته وسکس بکه توایکد نتکایج ورزشکمند گ فکا ی آحکدن بکت حسکئله قابلیکس            بین

دخااس حقاحات آحار حلی در طتوحکی هیمکایش گ حتحلکه    . نماید کم  حی 5رگویی/وعتبار

 .باشد را حی کننده ی  عنصت تکمیلی بتوی تضمین کیفیس دودهآگری دوده حنتکس جم 

ککه   درحکاای . راسکس  رکای فسکاد، حتنکاگب بکودن آن     ریمی هیمکایش تصمیم حهم در بتناحه

ته، حاریس گ واسورکای فسکاد در   رای حهمی درباره گست خودوتکایی هیمایش فساد دیدگاه

 اسیک ق قاب رای  را با وندام حکتر هیمایش درد، ورزش هیمایش نق ه زحانی خاص ورو ه حی

 بکا . کند، تقویس خوورد شد که وحکان سندش رگندرای فساد در طول زحان رو فتورم حی

ی بتوی هیمایش حتووای بستسی به نیازرای وطالعات 0تصمیم درباره فووص  بین وحووج نکهیو

                                                           
1 -reliability 

2 -waves 
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گ حنکاب  در دسکتتس بکتوی وندکام هیمکایش تککتوری دورد، توصکیه         شد روزبهرای  دوده

نظارت بت رگندرای فساد  وی وندام گیتد تا قادر به را در فووص  دگره شود که هیمایش حی

بکا توجکه بکه    . در طول زحان، ورزیابی تدوبیت حبارزه با فساد گ وقدوم وصکالحی فکوری شکود   

رای فساد  ت ییت فساد، توصیه بت وین وسس که هیمایش درحالل گ حدوم تقو درحالحاریس 

حنظور بتآگردن واموحات نظکارت بکت رگنکدرای فسکاد در      بار به سال ی  " سه"حدوق  رت 

 .چارچوب وردوت توسته هایدور صورت گیتد

 

 ها حصول اطمینان از مالکیت ملی و کیفیت پیمایش .2

رای فساد  که حبادرت به وندام یا ورتقای هیمایشتووند بتحسب نهادرایی  تدارب حلی حی

شده وز سوی نهادرکایی حاننکد ودوره   وفمگن بت وقدوحات وندام. کنند، بسیار حتفاگت باشد حی

رکایی توسکط    رکای حلکی، هیمکایش    رای حبارزه بکا فسکاد گ گزورتخانکه    حلی آحار، کمیسیون

درکای بخکش خصوصکی حاننکد     رای غیتونتفاعی گ نها را، حتوکم هشگر ی، سازحان دون ساه

 .گیتد وی وندام حی حتوکم هشگر ی گ نهادرای ح اگره

شکده وز تخصکص گ حنکاب  الزم بکتوی وندکام      که حمکن وسکس رمکه نهادرکای یکاد     درحاای

باال بتخوردور باشند، تنها حسئوالن حلی رستند که در جایسکاه   سیفیباکرای فسادِ  هیمایش

گیکشه بکتوی    نقش نهادرای حلی آحار بکه . ر دورندتهیه آحاررای رسمی بتوی ک ورشان قتو

حنظور نظارت بت وردوت توسته هایدور، حتکمیس دورد گ ح ابه آنچکه در   رایی به ورو ه دوده

وفتککد، ودوروت حلککی آحککار نقککش عمککده در  گککذوری وتفککا، حککی رککای سیاسککس سککایت حککوزه

اصاو  بنیاانین    .کنند گ نیم تخصص ان ویفا حی نقش نهادی  یدا بهرای فساد  هیمایش

بخش تصویب قوونین حلکی دربکاره آحکار بکوده وسکس،       که وغلب واهام آمارها  رسمی
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طتفی، حقتحانسی، شفافیس  وی، بی شماری وز وقدوحات رو تصتی  کتده که وستقالل حتفه

گذشکته وز ویکن، نکو     . کنکد  آحاری ودوروت حلی آحار رو تضمین حی گ کیفیس بتگندودرای

توونکد هایکدوری الزم بکتوی وندکام      رای ودوروت آحکار حلکی حکی   رتساختار گ حدموعه حها

رای فساد در فووص  زحانی حنظم رو تأحین کنکد ککه نظکارت بکت هی کتفس تققکی        هیمایش

حال، وحتمال دورد در رنسام وجکتوی   باوین. کند یکی وز وردوت توسته هایدور رو فتورم حی

دوشته باشد که باید وز قب  بکتوی   هیمایش فساد توسط ودوروت حلی آحار حخاطتوتی گجود

ککه ودوروت آحکار حلکی حتمکوالس وز      درحکاای . را حدنظت قتور گیتد کارش وحتماای تأثیت آن

رکا رو بسکته بکه چکارچوب نظکارت حلکی بکا         وی آن بتند که وستقالل حتفه حوقتیتی بهته حی

ککه  کند وحکا رنکوز جم کی وز دگاکس رسکتند       درجه گوناگونی وز خودگتدونی تضمین حی

گکت چکه   . آحاری دوشته باشد 5را گ بتگندودرای تووند تأثیت گوقتی یا ودروکی بت هیمایش حی

را گ بتگنکدودرای ودوروت حلکی آحکار ککاربتد دورد، وحکا در       رمه فتاایس درحوردوین خ ت 

تکت  هیمایش فسادی که بت رگی فتاایس غیتقانونی حقاحات عمکوحی تمتککم دورد، بتجسکته   

اصاو    بتوسکاس شکده ککه   خوبی طتوحی رای به حتی در هیمایش وز وین ررسذر،. وسس

شان رو بکه شکک    درندگان شاید تدتبه شوند، هاسخ وجتو حیبنیانین آمارها  رسمی 

جکای یک  عمک  آحکاریِ صکتت، ککار        کنند به وحساس حی چتوکهسوگیتونه وف اء کنند 

کان دورد وعتبار نتکایج  وفمگن بت وین، وح. کنند غیتقانونی رو به ی  نهاد دگاتی گمورش حی

کنند ی  نهاد دگاتی به رنسام ورو که   را وحساس حی هیمایش به وین دای  که کاربتون دوده

                                                           

1 - outputs 
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باشکد، کمتنکگ    را هیتوحون سالحس ودوری کارحندون دگاتی دوروی تتارض حناف  حکی  دوده

 .شود

س وز رکا حمککن وسک    ونوو  دیست نهادرای حلی گ حتوکم هشگر یِ درگیت در وندام هیمایش 

ضکتف ح کابه رنکج بتنکد وحکا ودوروت حلکی آحکار یکا سکایت نهادرکایی ککه بخ کی وز              نقاط

شوند باید رمه تدوبیت حمکن رو بتوی وطمینان وز کیفیکس   چارچوب آحار حلی حقسوب حی

حثکال رگش ح لکوبی    عنوون به. بتند کار بهخود  را گ درستی نتایج هیمایش، شفافیس فتاایس

فنی بتوی نظارت /شود تأسیس ی  کمیته حلی ح ورتی دنبال حیکه در شماری وز حوورد 

نفتکان  توونکد ح کارکس ذی   وین سازگکار حلی حکی . بت تدگین گ وجتوی هیمایش فساد وسس

، نهادرکای حبکارزه بکا فسکاد، قکوه قضکا یه،       5رکای صکف  بتوی حثال گزورتخانکه )حلی عمده 

حین نماید گ کیفیکس گ شکفافیس   رو تأ( دون ساریان، کارشناسان، سازحان غیتدگاتی گ غیته

رای  وحکان، ح ارکس با سازحان درصورت. رای حتبوط به هیمایش رو وفمویش درد فتاایس

وامللی واسوی خوبی بتوی دریافس کمک  فنکی، تقویکس شکفافیس فتوینکد       وی گ بین حن قه

 .راسس وامللی گ ورتقای درستی گ کیفیس دوده رای بین رگشورتقای ون با، با 

 

 ریزی برای بودجه پیمایش فسادبرنامه .3

وی وسس ککه در آن وقکدوحات گونکاگونی بکه حتحلکه وجکتو گذوشکته         هیمایش، کار هیچیده

الزم وسکس بودجکه، تهیکه گ تکدگین     . شود گ بکازیستون حتتکددی در آن دخیک  رسکتند     حی

رکای روربکتدی،    بتخی گمینه. رای حتتبط رو تقس هوشش قتور درد هیمایش رمه فتاایس

 :وی در تتیین رمینه کلی دورد گزن گیشه

                                                           
1 -line ministries 
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 رکای   را بترسی هویکایی  رایی که ردت آن هیمایش :اهداف و دامنه پیمایش

رکایی بکا ونکدوزه    رکای جکاح  گ نمونکه   بسیار خاص فساد وسس نیاز بکه هتس کناحه  

 .بمرگ دورد

  ویکن حسکئله حقکدور زحکان الزم بکتوی طتوحکی هتس کناحه،         :طول پرسشنامه

. درکد  رکا رو تقکس تکأثیت قکتور حکی      حدت حصکاحبه  کنندگان گآحوزش حصاحبه

تکت  رکای هیچیکده   رکای طکوالنی حندکت بکه تقلیک  دوده     گذشته وز وین، هتس ناحه

 .شود حی

 با توجه به س   ح لوب نتایج گ حتتِّت  :ها برای ارزیابی 1دقت مورد انتظار

، ونکدوزه  (حثال، س   حلکی، ویکااتی، وسکتانی، شکهتدوری     عنوون به)بودن هیمایش 

 .را ت ییت خوورد کتدنمونه گ نیم شمار حصاحبه

 رتچه ونکدوزه نمونکه    :گیریطراحی نمونه، اندازه نمونه و چارچوب نمونه

 تأییکد رایی که وندام گیتد گ حورد  تت باشد به رمان حیمون تتدود حصاحبه بمرگ

گیکتی   ککه چکارچوب نمونکه    رنسکاحی . گیتد باید بی کتت شکود   گ تقلی  قتور حی

عات ضتگری بتوی ونتخاب نمونکه رو شکاح  ن کود حمککن وسکس      عموحی، وطال

 .رای خصوصی الزم باشد رایی وز شتکس آگردن فهتسس دسس بهنیازحند 

 وی رو  را رمینه هیمایش نمونه آگری دوده رگش جم  :ها آوری داده روش جمع

رککای چهککته بککه چهککته   رگش حصککاحبه. درککد شککدیدوس تقککس تککأثیت قککتور حککی  

وز حصاحبه با  0مصاحبه با کاغذ و قلمجای  وگت به. سستتین رگش و هترمینه

                                                           
1 -Desired precision 

2 - paper and pencil interviewing 
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حصکاحبه  . رکا بکاالتت رکم خوورکد رفکس      وستفاده شود رمینهاستفان  از رایاظه 

. گآحکد در ککار نیسکس    رکای رفکس   رکای کمتکتی دورد زیکتو رمینکه     تلفنی رمینه

. آگری دودراسس تتین رگش جم ورزون 5ها  صون اج ا شوظد  مصاحبه

رککای بی ککتتی نسککبس بککه    جککویی وی صککتفه حصککاحبه شککبکه رککا،  در حیککان آن

رکای   آگری دوده فتوینکد جمک    توزیک غ بکه در وین حکال،  . رای هُستی دورد هیمایش

، ویمیک  گ تلفکن   احهن ییوزطتوصلی گ کار حیدونی، رمینه ورو ه گ حتتفی هیمایش 

 .رم باید در نظت گتفته شود

سراری  بتگن)ای حوجود در رت ک ور ر شده با توجه به زیتساخسعووح  یاد که ییوزآندا

حتفاگت وسس، اذو تتیین ( تت وسس رای دوخلی گتون حتموالس نسبس به وستفاده وز زیتساخس

حال حدموعه دقیقی وز حوورد ککه بایکد در    شود؛ باوینرا دشوور حی حیانسین رت ی  وز آن

 :نظت گتفته شود به شتح زیت وسس

 مدی یت پ وژ  -0

 حدیتیس هیمایش 

 نفتان حتتبط ذی ن سس با 

 (نیتگرای ه س صقنه)0ب  آفیس 

 ریز  پیمایشب ظامه -1

 نفتان حتتبط تقلی  گضتیس گ بقث گ گفتسو با ذی 

 

                                                           
1 -Self-administered interviewing 

3- Back-office 
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 سازی طتح کاری دقیی آحاده 

 دفا /تبلیغ 

 گی   پیمایشط احی و ظموظه -2

 گیتیتدگین طتح نمونه 

  5تواید نمونه بتوی هیمایش آزحای ی گ آزحون شناختی 

 پ سشنامه پیمایش -3

 رای هتس ناحه ریمی هایساه دوده وندوزی گ بتناحه روه 

  بکتوی حثکال   )آگری وطالعات  رگش جم  بتوساسطتوحی هتس ناحه

هتس ناحه  ییوزطتحصاحبه با بازور دیدیتال، حصاحبه تلفنی، حصاحبه 

 (بتخط گ غیته

 کنتتل کیفیس هتس ناحه 

 رای شناختی رگز کتدن هتس ناحه بت حبنای حصاحبه به 

 نیاز درصورتای حقلی ر تتجمه هتس ناحه به رمه زبان 

 هاآزمایی نان  پ نازش و راستی -3

 ریمی گ روستی آزحایی هتس ناحه بتناحه 

 را گیتویش دوده 

 دری به دودرا وعتبار سندی گ گزن 

 را ویداد هایساه دوده 

                                                           
هایی کیه بیر روی    آزمون. هستند حیواناتو  ها انسانی شناختهای  ظرفیت کننده ارزیابی ،های شناختی آزمون - 1

 م .ستا ضریب هوشیهای  شود شامل انواع آزمون ها انجام می انسان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C
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 ساز  پیمایش پیان  -2

 آزحون شناختی گ هیمایش آزحای ی 

 گتونوستخدوم گ آحوزش حصاحبه 

 کار حیدونی 

  حیدونیتضمین کیفیس کار 

 ارزیابی -7

 ورزیابی 

 گمورش ورزیابی درباره فتویندرا، بتگندودرا گ نتایج هیمایش 

 

 یکپارچه 1هایهای اختصاصی و بسته نکات منفی و مثبت پیمایش .4

ریمی گجود دورد وین وسس که آیا باید یک  هیمکایش    ونتخاب حهمی که در حتحله بتناحه

( وی وز سؤوالت حتبکوط بکه فسکاد    دموعهح)وی وختصاصی درباره فساد وندام گیتد یا بسته

. گککار یکرارچکه شکود    تکت خکانوور گ کسکب    تدگین گتدد ککه بایکد در هیمکایش گسکتتده    

رکایی ککه    گکار گ عملککتد، هیمکایش   رای حقیط کسب دیدگی، هیمایشرای بمه هیمایش

رکایی   رکایی وز هیمکایش   شکود نمونکه   حدیتیس عموحی وندکام حکی   درباره کیفیس گ سالحس

ویکن دگ رگیککتد دوروی حمویکا گ حتایکب     . تووننکد حکاگی بسکته فسکاد باشکند      ه حیرستند ک

طتت گ هایکدوری گ   را وزی  وی بین دقس گ جاح  بودن دوده طورکلی حووزنه باشند گ به حی

 .را وز طتت دیست گجود دورد رمینه

 

                                                           
1 -integrated modules 
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 ها  اصتصاصی پیمایش. الف

ودروک گ هکذیتش  )تبط رای وختصاصی فسکاد ککاحالس بکه فسکاد گ حوضکوعات حکت       هیمایش

 .هتدوزد حی( رفتاررای آاوده به فساد گ آگاری گ کارویی نهادرای حبارزه با فساد

 :مزایا

  وحکان درج سؤوالت دقیی رم درباره تدتبه فسکاد گ رکم ودروک     یدا بهجاح  بودن

 رای آختین گ جدیدتتین رخدودرای فساد فساد گ رمچنین درباره گیشگی

  ان وختصاص حناب  بی تت بکه غتبکااستی بکتوی تمکاس بکا      وحک  یدا بهدقس نتایج

طور خاص رگی  رایی که به حقاحات عموحی گ وتفاقات فساد، بتخالت هیمایش

 .شوند وین حوضو  حتمتکم نمی

 تکدریج رسکیدن    درندگان بت رگی ی  حوضو  وصلی گ بکه  وحکان تمتکم هاسخ

ضکتف حافظکه رو   به سؤوالت وساسی درباره تدتبه فساد؛ وین رگیکتد وحتمکال  

 .درد کارش حی

       رکای خکدحات گ    وحکان هتدوختن بکه دیسکت حوضکوعات حکتتبط حاننکد گیشگکی

 .را، هذیتش رفتاررای آاوده به فساد گ غیته رگیه

 شناسی گیشه بتوی هیمایش فتصس سازی بتوی تدگین ی  طتح رگش. 

 :معایب

 بت وسس باال، رمینه سیفیباکوی وقدوم به هیمایش نمونه. 

 هایدوری هیمایش تقس تأثیت رمینه باالی هیمایش وختصاصی  حمکن وسس

 .قتو گیتد

 درندگان قتور گتفتن بار حسئوایس بت دگش هاسخ 
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 ها  یکپارچهبسته. ب

یکرارچه شاح  حدموعه وز سؤوالت وصلی درباره تدتبه فسکاد گ نکو  حقاحکات     ی  بسته

رکایی   ارچه فساد در هیمایشرای یکرحتموالس بسته. شود عموحی درگیت در آن رو شاح  حی

گیتند که بت رگی سایت حوضوعات حتتبط حانند جتم به حتنای عکام،   قتور حی حوردوستفاده

گککار   رای کسکب  حکمتونی، وبتادی وز زندگی رگزحته، سالحس نهادرای عموحی، حقیط

 .تمتکم دورند

 :مزایا

 و بخش را زیت آگری دوده جویی در گقس گ رمینه طتوحی هیمایش گ جم  صتفه

گیکتی گ  بتوی حثکال طتوحکی نمونکه   )زیادی وز آن صتت رمینه هیمایش وصلی 

 .شود حی( رمینه کاری حیدونی

 سازی تتدود سکؤوالتی ککه   درندگان وز ررسذر حقدگد کارش حسئوایس هاسخ

 .باید هاسخ دوده شود

 هیوسکته ککه توسکط     رکم  را درباره حوضوعات به وحکان بتقتوری ورتباط بین دوده

حانند کیفیس زنکدگی، کیفیکس خکدحات    )وسس  شده یآگر جم وصلی هیمایش 

 (عموحی گ غیته

         گقتی هیمایش وصلی به اقکا  حکاای سکاحاندری خکوبی دوشکته باشکد هایکدوری

 .وی تضمین خوورد شد صورت دگره رای فساد به آگری دوده جم 

 :معایب

 تین حقدگد بودن حدموعه سؤوالت درباره فساد گ هیسیترای حتتبط درباره آخ

 هوشش دودن سایت حوضوعات  یدا بهفساد  رخدودرای نیتت یجد گ
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 توونکد بکت    را، زیتو ت ییت حوضوعات هیمایش حی تأثیت وحتماای بت دقس دوده

وفمگن بکت ویکن، وضکافه شکدن     . درندگان تأثیت گذورد نستش گ توجه هاسخ

یتنی هتدوخس به یک  حوضکو  در درگن حوضکوعات     5" تأثیتوت زحینه"

 .درد وا تا  قتور حی را به حوضوعات دیست رو تقس مایش، هاسخحتتدد هی

 بتوی حثکال ویکن حسکئله    . شناسیِ هیمایش وصلینیاز به ون با، با طتح رگش

وی گکتدد  تووند حان  وستفاده وز رگش هیمای ی خاص یا طتوحی نمونکه  حی

 .که با وردوت هیمایش فساد تناسب بهتتی دورد

 گتون درباره چسونسی هکتدوختن  احبهفقدون آحوزش وختصاصی بتوی حص

 .به حوضوعات حساس حانند فساد

 

 اصتصاصی و ی  بسته یکپارچه ها اظتخاب بین ی  پیمایش. ج

یکرارچه باید با  رای وختصاصی گ بستهبنا به دالیلی که عنوون گتدید ونتخاب بین هیمایش

یکرارچکه ن کان    ستهبرای وختصاصی گ تقلی  حتایب گ حمویای هیمایش. دقس وندام گیتد

 :درد که حی

   جاحتیکس گ هایکدوری حکتتبط بکا رکت گمینکه گجکود دورد       /تووزنی بکین کیفیکس .

رای وختصاصی حبتنکی بکت طتوحکی حسکتق  وسکس گ ککاگش در زحینکه        هیمایش

کند وحا به حنکاب    رای رفتار آاوده به فساد رو تسهی  حی رای گ هویایی هیچیدگی

رای حوفقی درباره کیفیس گ سکالحتی   یمایشک وررایی که ه. زیادی نیاز دورد

خدحات عموحی گ سایت حوضوعاتی که غیتحسکتقیم بکه فسکاد ربکط دورد وندکام      

                                                           
1 -context effects 
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فسکاد بهکته    بسکته  ییک وزطترکا   تووند وز وین فتصس بتوی تکمیک  آن  وند حی دوده

 .رای وجتناب گرزند را گ رمینه گیتند تا وز وفمویش تتدود هیمایش

 رکای وختصاصکی گ    هیمکایش  ییک وزطترا  سازی دوده سازی گ یکرارچهدر حقایسه

 .را باید با دقس عم  شود بسته

 رککا بایککد حدموعککه حککدوقلی وز  شککناختی، بسککته بککتوی وطمینککان وز کیفیککس رگش

چکارچوب حقتحانکه،   )سؤوالت رو شاح  شوند گ وز حتیاررای وجکتوی هیمکایش   

رکا حوضکوعات    گیکشه، بسکته   بکه . تبتیس کنند( کنندگان گ غیتهآحوزش حصاحبه

رکای خکانوور گ    درند که باید بکه تتتیکب در هیمکایش    کلیدی رو حدنظت قتور حی

 .گکار ودغام گتدد رای کسب هیمایش

 

 1تعیین اهداف ذهنی و عینی .5

 .تکتین گکام در رگنکد تکدگین هیمکایش وسکس       گوض  وسس که تتیین وردوت وگاین گ حهکم 

ونتخاب نمونه؛ طتوحی گ حقتکووی   حثال طتوحی گ عنوون شناختی به رای وصلی رگش گمینه

 .شدت به وردوت بلندحدت هیمایش گوبسته وسس را به آگری دوده هتس ناحه؛ رگش جم 

نفتکان رو در ورتبکاط بکا     هیمکایش نیازرکای ککاربتون گ ذی    اهاداف بلندماد   حتموالس  

. کنکد  فقتوت تکدگین هیمکایش رو فکتورم حکی     سازد گ ستون حوضوعات خاص حنتکس حی

ناهذیتی تقس تأثیت سازحان یا نهاد حسئول  نتخاب وردوت هیمایش به طتز وجتناببنابتوین و

حمکن وسس ی  حتکم هکشگرش دون کساری نظتیکه خاصکی     . گیتد وندام هیمایش قتور حی

درباره فساد رو به بوته آزحون گذورد یا نهاد ح ورتیِ خصوصی نیاز به بتآگرد خ ت فساد 

                                                           
1 -goals and objectives 
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در ک ور خاصکی دوشکته باشکد گ یکا وینککه نهکاد       گکار  کسب درحوردبتوی ح تتیان خود 

زحینکه   رای هی سیتونه یا ستکوبستونه نیاز به وطالعات هیش حنظور تدگین سیاسس دگاتی به

ودوروت حلکی آحکار    درحکورد . س   فساد در خدحات عموحی خاص دوشکته باشکد   درحورد

ای وصکلی  رک رای کلی هیتوحکون شکیو  گ گیشگکی    حتموالس ردت وصلی هیمایش، تهیه دوده

ونتخاب وردوت ذرنی هیمایش، ونتخاب جمتیسِ ردت حثالس وفتود یکا  . باشد هدیده فساد حی

گیکشه ودوروت حلکی آحکار بکه رنسکام       به. کند شناسی رو تتیین حی را گ رریافس رگششتکس

ورکدوت  . نفتان رو حکدنظت دوشکته باشکند    ریمی هیمایش فساد باید سایت کاربتون گ ذی بتناحه

 .کند تت گ حلموس تبدی  حیوردوت ذرنی هیمایش رو به حفاریم خاصحدت، کوتاه

وز وجتویکی شکدن ورکدوت توسکته هایکدور در سک          شده بتوی حمایسرای وندام هیمایش

 :حدت زیت رو در نظت گیتدک وری باید وردوت بلندحدت گ کوتاه

 هکذیتتتین  توایکد دوده بکتوی ورزیکابی شکیو  فسکاد، آسکیب       -اهداف ذهنی

 رای جمتیتی گ گوکنش دگاتی به فساد گ گتگه را بخش

 حنتخب 5جمعیت کلیخووری در درک شیو  رشوه -اهداف عینی 

 گوحد ج توفیکایی،   بتوساس)رای جمتیتی  خووری در گتگهبترسی شیو  رشوه

بخکش  )رای نهادرای تداری  گیشگی بتوساسیا ( سن، جنسیس، درآحد گ غیته

 (وقتصادی، بمرگی گ غیته

 خووریه شیوه عم  گ سازگکاررای رشوهدربار ندگکاگک 

 را خووری بتوی وفتود یا شتکسبتآگرد رمینه رشوه 

 ورزیابی وحتمال گمورش گقو  فساد به نهادرای حتتبط 

 شناسایی حوون  گمورش گقو  فساد به نهادرای حتتبط 

                                                           
1 -universe 
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وز ک کوررا درخووسکس    1121ار توسعه پایادار  ک نستوربا توجه به وینکه ذی  چتتِ 

رکا حمککن   دی شاخص درباره حوضوعات گوناگون تهیه نماینکد، ویکن شکاخص   شده تتدو

(. حکثالس فسکاد گ رضکایس شکهتگندون وز خکدحات عمکوحی      )تنیده باشکند   وسس گاری دررم

رای گوناگون وردوت  گجود چنین حوردی، جستدوی وحکان تتکیب شاخص درصورت

 .گتدد توسته هایدور درباره حوضوعات ح ابه در درگن هیمایش توصیه حی

توونند تصمیم بسیتنکد ککه آیکا     وفمگن بت ردت ذرنی گ وردوت عینی حتتبط، ک وررا حی

. قکتور درنکد یکا نکه     حوردتوجهرای خاص حلی رو  حنظور تأحین نیازحندی وردوت دیستی به

خکووری در بخکش عمکوحی    وی حلی در کنار توجه به رشکوه ی  هیمایش نمونه بتوی حثال

خککووری در درگن بخککش وی تققیککی دربککاره تدتبککه رشککوهتوونککد شککاح  سککؤوالتی بککت حککی

 .خصوصی باشد

 

 انتخاب شیوه پیمایشی مناسب .6

 را آگری دوده جم  5را گ وشکالرگش. واف

رای زیت بتوی حصاحبه با جمتیس وز تکنی   ی کدومکند که  شیوه هیمایش ح خص حی

 :قتور گیتد حوردوستفادهردت هیمایش 

 حصاحبه چهته به چهته 

  تلفنیحصاحبه 

  شونده وجتو خودحصاحبه 

                                                           
1 -modes 
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درندگان در طی ک  هیمایش گتون گ هاسخدگ تکنی  وگل به تتاح  حستقیم بین حصاحبه

را رو حستقیماس  درد که هتسش درندگان وحکان حی که نو  سوم به هاسخ وشاره دورد درحاای

 .گت هاسخ گویندبدگن تتاح  حستقیم با حصاحبه

رای حصاحبه  طیف شیوه مصاحبه با کم  رایاظهبدو  رای وطالعات با و ظهور فناگری

رکای   رنسام وستفاده وز وین شیوه، ضکتگرتی بکتوی گوردککتدن دوده   . رو وفمویش دوده وسس

آگری  رکای گونکاگونی بکتوی جمک      رگش. عنکوون فتوینکد حدکمو گجکود نکدورد      هیمایش به

 :توون شناسایی نمود وطالعات بتوی رت شیوه هیمایش حی

 به چهته به چهتهرای حصاح رگش 

شکود گ خکود    حصکاحبه شخصکاس وندکام حکی    : حصاحبه شخصی بکا کمک  رویانکه   

 .کند جای وستفاده وز قلم گ کاغذ در رویانه ثبس حی را رو به گت هاسخحصاحبه

صکورت چهکته بکه چهکته وتفکا،       حصاحبه بکه : حصاحبه با وستفاده وز قلم گ کاغذ

 .کند ه کاغذی ثبس حیرا رو در هتس ناح گت هاسخوفتد گ حصاحبه حی

 رای حصاحبه تلفنی رگش 

تلفن وندکام   ییوزطتگت حصاحبه توسط حصاحبه: حصاحبه تلفنی با کم  رویانه

 .کند را رو گورد رویانه حی شود گ وی ان حستقیماس هاسخ حی

 شونده وجتو خودرای حصاحبه  رگش: 

ککاربتی گ   درندگان با وستفاده وز نکام  هاسخ: 5وی با کم  رویانهحصاحبه شبکه

 .کنند صورت بتخط تکمی  حی گذرگوژه هتس ناحه رو به

                                                           
1 -Computer Aided Web Interviewing (CAWI) 
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 حثال عنوون به. تووند حبهم باشد در دنیای گوقتی، ویداد تمایم حیان ونوو  وشکال هیمایش حی

درنکده حسکتقیماس بکا    ککه هاسکخ   صورت حضوری وندکام شکود درحکاای    تووند به حصاحبه حی

وی بکا  رای شبکهحصاحبه درد؛ حمکن وسس در وستفاده وز تبلس یا تلفن روشمند هاسخ حی

صکورت خودککار ضکبط     رکای تلفنکی بکه    وستفاده وز وبمور شنیدوری وندام گیتد یا حصاحبه

 .گتدد

 رای حختلف هیمایش ونوو  خ ای هیمایش گ تأثیت وحتماای شیوه -ب

توونکد تکأثیت    رکای فسکاد وسکس، زیکتو حکی      شیوه هیمای ی ی  عنصت حهم در وندام هیمایش

در وین حال به سه عاح  وصلی . را دوشته باشد را گ درستی آنتقیم یا غیتحستقیم بت دودهحس

گیکشه قکتور    حوردتوجکه وی بایکد  به رنسام ونتخاب شیوه هیمایش بتوی ی  هیمایش نمونکه 

 :گیتد

 خ ای هوش ی .5

در ویکن  . وفتد که چارچوب نمونه، حُتتِّتِ جمتیکس رکدت نباشکد    وین خ ا گقتی وتفا، حی

یکا عناصکت غیترکدت رو     5هوشانیخ ا، چارچوب نمونه بتخی وز عناصت ردت رو کمنو  

ککه   حکثالس رنسکاحی  )هوشانی رای چارچوب حانند کم وحتماالس کاستی .کند حی 0هوشانیبیش

ککه   حثالس رنسکاحی )هوشانی گ بیش( رای جدید نباشد را شاح  آدرس خانه فهتسس آدرس

سکبب سکوگیتی گ ککارش    ( حکان کتده نیکم باشکد    فهتسس وفتود شاح  وفتود حتوفی گ نق

رکت دگ شکیوه   . را شکوند  آگری دوده رای جم  رای هیمایش گ وفمویش رمینه هایایی ورزیابی

                                                           
1 -undercoverage 

2 -over-coverage 
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رکای   ککه حصکاحبه   بتند درحکاای  هوشانی جمتیس رنج حیوی گ تلفنی وز کم هیمایش شبکه

 .تتی دورندچهته به چهته حتموالس هوشش کاح 

 خ ای عدم هاسخ .0

عدم هاسخ کلی، رنساحی وسس که با گوحد  -واف: وصلی عدم هاسخ گجود دورد دگ شک 

تووننکد در هیمکایش    حصکاحبه ککتد زیکتو یکا نمکی      نتکوون ( رکا  چه وفتود گ چه شتکس)نمونه 

رکا   کنند گ یا وحکان بتقتوری تماس بکا آن  شتکس کنند یا وز شتکس در آن خوددوری حی

صکورت نکاقص تکمیک      ناحه به وسس هتسش عدم هاسخ جم ی، رنساحی -گجود ندورد؛ ب

 .شود

بتوی حثال . خوددوری گ عدم بتقتوری تماس وز دالی  وصلی حیمون عدم هاسخ کلی رستند

گجود ح کالت در هیدو کتدن گوحد نمونکه حاننکد تمکاس      یدا بهعدم هاسخ حمکن وسس 

ایش در عکوض خکوددوری وز شکتکس در هیمک    . رای خکاای باشکد   تلفنی یا حتوجته به خانه

نبودِ گقس، عدم عالقه به حوضو  هیمایش، عدم وعتماد به ردت هیمایش گ   یدا بهحتموالس 

 .ناشناس بودن وسس درحوردتتدید 

گقتی وفتود حنتخکب بکه هیمکایش هاسکخ ندرنکد، حمککن وسکس در شکتویط خکاص، نکوعی           

درنککدگان گ عککدم  رککای هاسککخ رککای گککتگه سککوگیتی در نتککایج هدیککد آیککد زیککتو گیشگککی

رندگان وغلب حتفاگت رستند گ وحتماالس واسورای نارمسانی رو در ورتباط بکا حت یکت   د هاسخ

تصکقی  ویکن   . درندوز خود بتگز حی( بتوی حثال شیو  وَشکال حختلف فساد)حوردح ااته 

سختی حمکن وسکس گ ونکدوزه آن حسکتقیماس بکه حیکمون عکدم        سوگیتی در حتحله ورزیابی به

 .باشد هاسخ حتتبط حی



 زارش پژوهشیگ        11     

بکین  )رای چهته بکه چهکته    را به حصاحبه گتفته حیانسین حیمون هاسخ رای وندامطبی بترسی

بی ککتت وز ( درصککد 15گ  51بککین )گ حصککاحبه تلفنککی بککا کمکک  رویانککه  ( درصککد 91گ  11

حال بتخکی   باوین. درصد بوده وسس( 02گ  51بین ) ا  با کم  رایاظهمصاحبه شبکه

تووننکد در   رکا حکی   آگری دوده مک  رای غیتشخصکی ج  شوورد حاکی وز آن وسس که رگش

ویکن  . رنسام ستکار دوشتن با حوضوعات حساس، حیمون عدم هاسخ جم ی رو بهبود بخ ند

جنکین بکه    حخدر غیتقانونی، حصتت سیسار در نوجوونان گ سقط حصتت حوود درحوردوحت 

 .وثبات رسیده وسس

 گیتیخ ای وندوزه .0

حدرای نمونه در هیمایش، بت وحتمکال  شیوه هیمایش وفمگن بت تأثیتگذوری بت ح ارکس گو

حثالس گفتسوی دگطتفه گ تتغیکب  . درندگان تأثیت دوردگمورش تدتبه فساد وز سوی هاسخ

شونده  طتت حقاب  در طی حصاحبه چهته به چهته حمکن وسس بهتت وز هیمایش خودوجتو

 لفکن  ت ییک وزطترسد حدیتیس حصکاحبه  به نظت حی. به یادآگری بهتت رخدودرا حنتهی گتدد

حکال، بکه نظکت     درعین. دری نسبس به حصاحبه حضوری دوشته باشدتأثیت کمی بت گمورش

رکای خکودوجتو شکونده نسکبس بکه       رسد گمورش حوورد حساس رنسام وستفاده وز رگیکه  حی

گتون حان  وف ای تدتبکه  درگوق ، حضور حصاحبه. رای چهته به چهته بی تت باشد حصاحبه

شود که قتور وسس حوضو  بسکیار حسکاس گ بکه اقکا      حی یدرندگان فساد وز سوی هاسخ

شکود ککه    تتس یا شتم وز وف اگتی حندت بکه ویکن حکی   . وجتماعی ناح لوب رو رگویس کنند

  گکت  ککه بکا حصکاحبه    گیکشه گقتکی   خووری رو کمتت گکمورش نماینکد بکه   درندگان رشوه هاسخ

   عککدم حضککور وز سککوی دیسککت، . کننککد شککوند یککا حسککتقیماس بککا وگ صککقبس حککی رگ حککیهرگبکک
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درنکدگان بکه حکدنظت قکتور دودن     گت به ککارش تتاحک  وجتمکاعی گ تمایک  هاسکخ     حصاحبه

 .شود رنداررای وجتماعی حی

 حالحظاتی هیتوحون ونتخاب رگش هیمایش -ج

ونتخاب رگش هیمایش نیازحنکد در نظکت گکتفتن دوحنکه هیمکایش، حنکاب  در دسکتتس بکتوی         

، جمتیکس رکدت،   (صاصی یا بسکته یکرارچکه  هیمایش وخت)هیمایش، نو  طتوحی هیمایش 

گیتی، سوگیتی ح لوبیس وجتماعی گ حیکمون هاسکخ   وطالعات حندرج در چارچوب نمونه

رکای خکاص    رمچنین در نظکت گکتفتن ویکن نکتکه حهکم وسکس ککه شکیوه        . باشد ح لوب حی

. توونکد بتخکی خ ارکای خکاص رو بکه حکدوق  یکا حکدوکثت بتسکاند          را حی آگری دوده جم 

تکوون در حتحلکه    رکای حختلکف هیمکایش رو حکی     ان گ حکتتبط بکودن، شکیوه   وحکک  درصورت

خکووری بکه حقک  آزحکون      حنظور بترسی تأثیت وحتماای آن بت سندش رشوه آزحای ی به

 .گذوشس

 

 گیریمالحظاتی پیرامون نمونه .7

. گتدد تأثیت بسمویی بت نتایج نهایی هیمایش دورد گوس ه آن نمونه ونتخاب حی رگشی که به

قکتور   حوردبقکث بخش حفاریم وساسی حتتبط بکا طتوحکی نمونکه گ خ کای نمونکه      در وین 

قکتور   حوردتوجهگیتد گ شمایی کلی وز حالحظاتی که عموحاس در تتیین وندوزه هیمایش  حی

 .درد گیتد، ورو ه حی حی

 طتوحی نمونه -واف

یکت  رکای غ  رکای وحتمکاای گ نمونکه    نمونکه : دگ حقواه گستتده وز طتوحی نمونه گجکود دورد 

آگری وطالعکات گویکا وز    وگای بت نظتیه وحتمال حبتنکی وسکس ککه وحککان جمک      . وحتماای
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 حکوردنظت کک  جمتیکس    درحکورد تکوون   کنکد گ بنکابتوین حکی    گوحدرای نمونه رو فتورم حی

درد ککه امگحکاس نمایکانست کک       رایی رو ورو ه حی رای غیت وحتماای دودهنمونه .وستنتاج کتد

 .جمتیس نیستند

وسکس ککه در آن    " گیتی تصادفی سکاده نمونه"تتین رگش وحتماای ونتخاب نمونه  ساده 

ککه   ویکن رگش درحکاای  . گیتی وز وحتمال ونتخاب یکسان بتخوردور وسس رت گوحد نمونه

را حتایب حتتددی دورد؛ وین  طتفی آن جذوب وسس در حقایسه با سایت رگشسادگی گ بی

زیکتو حمککن وسکس نمونکه در ستوسکت یک  ک کور         شدت هترمینه باشکد  توون به رگش حی

رکای   شکود ککه در آن بتخکی گکتگه     باشد؛ وین وحت حندت به نمونه ضکتیف حکی   شده هخش

 .شوند ردت، کمتت نمایان حی

گیکتی تصکادفی   حثال وگت جمتیتی حت ک  وز صد حتد گ زن دوشکته باشکیم، نمونکه    عنوون به

زن  1حکتد گ   11حتد یکا   12ندت به ونتخاب تووند ح نفت وز وفتود وین جمتیس حی 12ساده وز 

وعتمکاد بکتوی   تنهکا بتآگردرکای غیتقابک     رکایی نکه   کمتت زنان در چنین نمونه حضور. شود

. درکد  وا کتا  قکتور حکی    جمتیس زنان بلکه حتی بتآگردرا درباره کک  جمتیکس رو تقکس   

ین شکاخص  شیو  رشوه در بین زنان کمتت وز حتدون باشکد، بکتآگرد چنک    حثال وگت عنوون به

 .بتوی ک  جمتیسِ حاص  وز وین نمونه وحتماالس باالتت وز حقدور گوقتی آن خوورد بود

که در آن چارچوب  - " وی گیتی تصادفی طبقه نمونه"رای دیست، حانند  ، رگشدهیدرنت 

بکتوی   –آیکد   حی دسس بهشود گ نمونه تصادفی وز رت طبقه  به طبقات گوناگون تقسیم حی

. شکود  درد، تتجی  دوده حکی  را رو ردت قتور حی که جمتیس گ شتکسرای فساد  هیمایش

گیتی حمویایی بسیاری دورد حانند نمایندگی درسس گتگرایی  که وین رگش نمونه درحاای

ح کتم  بکت وطالعکات      شوند، حتکی به گجود یک  چکارچوب هیچیکده    که طبقه ناحیده حی
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وی رمینکه  طکور بکااقوه   د گ بهوی وسس که بتوی ت کی  طبقه ضتگرت دورتکمیلی گستتده

در حثکال بکاال، وگکت جمتیکس طبکی جنسکیس       . درکد  ویداد ویکن چکارچوب رو وفکمویش حکی    

توون وستختوج کتد تکا نماینکدگی    زن رو حی 02حتد گ  02بندی شود، نمونه تصادفی  طبقه

 .حناسبی وز رت گتگه دوشته باشد

 :ردد وی حتدوگل رو ن ان حیرای نمونه حووردی زیت سایت طتح

 گ ونتخاب ( را خوشه)را  وی شاح  تقسیم جمتیس به زیتگتگهگیتی خوشهنمونه

را گ حصاحبه با رمکه گوحکدرا در رکت خوشکه      ی  نمونه تصادفی وز وین خوشه

 .حنتخب وسس

 وی شاح  ونتخاب نمونکه در دگ یکا چنکد حتحلکه حتکووای       گیتی چندحتحله نمونه

شاح  وستختوج نمونکه تصکادفی    وی گیتی چندحتحله نمونه حتدوگل نمونه. وسس

گیکتی سیسکتماتی    رای ج توفیایی گ سرس وندام ی  نمونه وز حناطی گ حوزه

 .رای رت حن قه در حتحله دگموز سکونتساه

 گیتیخ ای نمونه -ب

. گیتی نمونه گیتی گ خ ارای غیتخ ارای نمونه: را دگ نو  خ ا گجود دورد در هیمایش

دم وطمینان وز وین گوقتیکس وسکس ککه نتکایج دربکاره کک        گیتی ناشی وز عخ ارای نمونه

گیتی، خ ارای ناشکی وز سکایت    نمونه خ ارای غیت. جمتیس وز نمونه وستختوج شده باشد

  گیکتی وسکس گ شکاح  گکمورش نادرسکس توسکط       حکتتبط بکا نمونکه    دالیلی رستند که غیت

اریس حساس وطالعات رای فساد با توجه به ح وین حسئله در هیمایش. باشد درنده حیهاسخ

 .تووند با ورمیس باشد شده حی آگری جم 
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گیکتی رسکتند گ    ونکدوزه  گیکتی قابک   گیکتی، خ ارکای نمونکه    بتخالت خ ارای غیت نمونه

عنکوون نسکبس بکین گوریکانس      بکه  5وثت طتوحی. حستقیماس به طتح گ وندوزه نمونه بستسی دورد

گیکتی  ین گ گوریکانس نمونکه  کننکده در قااکب یک  طکتح نمونکه حتک       گیتی بتآگردهنمونه

وین شکاخص، حقیاسکی   . شود گیتی تصادفی ساده تتتیف حیکننده در قااب نمونهبتآگرد

کنککد گ وسککتفاده وز آن  گیککتی خککاص رو بیککان حککی سککازی روربککتد نمونککه بککتوی کارآحککد

 .گتدد در رنسام ورزیابی طتح نمونه توصیه حی( دستتسی به وعتباروت گ حناب  درصورت)

 نمونه وندوزه -ج

رای وجتماعی نادر حثالس  وندوزه ح لوب نمونه بتوی هیمایش فساد رمچنین بتوی سایت هدیده

 :به عووح  حختلف بستسی دورد جتویم

 رکای   رای عمده هیمکایش  شیو ، یکی وز شاخص :بترسینادر بودن گوقته حورد

. قکتور گیکتد   حوردوسکتفاده فساد وسکس گ اکذو بایکد در حقاسکبات ونکدوزه نمونکه       

زآنداکه وین هدیده در قیکاس بکا سکایت حوضکوعات وجتمکاعی هدیکده باانسکبه        و

نادری وسس فقط درصکد ونکدکی وز نمونکه در طکی دگره حتجک  آن رو تدتبکه       

وطمینکانی   وندوزه کافی بمرگ باشند تا بتآگردرای قاب  را باید بهنمونه. وند کتده

 .خووری تواید نمایددرباره شیوه رشوه

 ییک وزطتتکوون   شکده رو حکی   بینکی  حیکمون هاسکخ هکیش    :شده نیبی حیمون هاسخ هیش 

رای آزحای ی، تدتبه گذشته یا تدتبکه   آزحون وزجملهرای گوناگونی  تکنی 

رکای فسکاد بکه     حیکمون هاسکخ بکه هیمکایش    . رای ح ابه حقاسبه کتد سایت هیمایش

 .را حتفاگت وسسآگری دوده رای جم  فتوخور ک وررا گ رگش

 حاشیه خ ای ح لوب در بتآگردرکای  : س   وعتمادگ   حاشیه خ ای ح لوب

بکتوی حثکال   . درکد  شده توسط هیمایش، وندوزه نمونه رو تقس تأثیت قتور حی ورو ه

                                                           
1 -design effect (DEFF) 
2 -desired margin of error 
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سال نتخ ورت کاء باشکد الزم    به گقتی ردت وگایه هیمایش، سندش ت ییتوت سال

عنکوون ت ییکت    دسس به وین ونتخاب بمنیم که چه حیمون ت ییت در نکتخ ورت کاء بکه   

رتچه فاصله وطمینان ح لوب بتوی ی  سک    . هذیتش خوورد بودتی قاب گوق

 .تت شود وطمینان حتین حقدگدتت باشد، وندوزه نمونه باید به رمان حقدور بمرگ

 حقدور حناب  حاای گ ونوو  دیست حناب  حوجود بتوی هیمایش بکت  : حنب  در دستتس

رکا گ   آگری دوده ش جمک  شیوه هیمایش، رگ .گذورد تتیین وندوزه نمونه تأثیت حی

سازشی بین  باید. گذورد در رت گوحد تأثیت حی گیتی طتح نمونه بت رمینه نمونه

 .وین عووح ، وندوزه ح لوب نمونه گ وعتباروت حوجود هیدو کتد

رکای حتتکدد گ دقکس حکورد ونتظکار بکتوی        در تتیین وندوزه نمونکه بایکد حت یترکا گ شکاخص    

رکای فسکاد حتمکوالس شکیو       گتچه شاخص وصلی هیمایش. را رو نیم در نظت گتفس ورزیابی

فاسد یا حیکانسین ونکدوزه    خووری وسس وحا حمکن وسس ک وررا شیو  سایت وقدوحاترشوه

طکور   در وین حااس، حقاسبات گوناگون وندوزه نمونه به. قتور درند یحوردبترسورت اء رو 

( حکدوکثت )شکده  ه حقاسکبه تکتین ونکدوزه نمونک    زحان باید به حتحله وجتو درآید گ بمرگ رم

وز   یک  ککدوم حهکم وسکس در نظکت دوشکته باشکیم      . بتوی رمه بتآگردرا حد نظت قتور گیکتد 

حثال وگت بتآگردرکایی در سک      عنوون کننده باید ورو ه شود؛ بهبتآگرد حت یترای تفکی 

باشد وندوزه ح لوب نمونه بتوی رتیک  وز گوحکدرای ج توفیکایی بایکد      ازیحوردنحلی  فتگ

وندوزه نهایی نمونه نباید حناب  حوجکود   درخصوص رنسام تصمیم. قتور گیتد دحقاسبهحور

 .دگر دوشس وزنظترو 

 

 ها ترتیب سؤاالت و بخش: طراحی پرسشنامه .8

وی الزم وسکس، ورکدوت بکتوی وسکتختوج وطالعکات ضکتگری وز هاسکخ        در هیمایش نمونکه 

رکا بکه شکیوه رگشکن گ      م آنفتویند ونتخاب سکؤوالت، تنظکی  . درنسان به سؤول تبدی  شوند

نکو  سکؤوالت   . خالصه گ تهیه ی  ساختار حن قی هتس ناحه باید با دقس حکدیتیس شکود  



 زارش پژوهشیگ        18     

وی هاسکخسویی بکه   حالحظکه طکور قابک    را بکه  حوردنظت، چسونسی تنظیم گ شیوه تتتیب آن

سه حنبک  وصکلی سکوگیتی     یانگ گ رینک . درد وا تا  قتور حی سؤوالت هیمایش رو تقس

 :وند ر طتوحی هتس ناحه هیمایش رو خاطتن ان شدهسیستماتی  د

 رای هاسخ طتوحی گمینه 

 بندی سؤوالتجمله 

 وثتوت تتتیب سؤوالت 

درندگان گ  رای هاسخ وثت تتتیب سؤوالت در تقس تأثیت قتور دودن جووب  ودبیات گستتده

گویک   گیکشه آنککه سکؤوالتی ککه در و     بکه . تب  آن نتایج هیمایش رو به وثبات رسانده وسکس  به

شکده بکه سکؤوالت بتکدی رو حتکأثت       رکای دوده  گیتند حمکن وسکس هاسکخ   هتس ناحه قتور حی

وی وز فتوینکدرای بازیافکس    عنکوون زندیکته   سکازگکار وثکت تتتیکب سکؤول عمکدتاس بکه      . سازند

حوضکو    درحورددرندگان قبالس به سؤوای  وگت هاسخ": شناختی گ ذرنی تتتیف شده وسس

قتور گتفته گ وکنون  حوردوستفادهبار  تت ی دوگری قبلی که هیشوند، وین  ح ابه هاسخ دوده

بت سایت وطالعکات حوجکود در حافظکه بلندحکدت      حدت ذخیته شده وسس در حافظه کوتاه

 ".هی ی خوورد جسس گ وز آن بتوی هاسخ به هتسش جدید کم  گتفته خوورد شد

  کان یهتبکااقوه   ند کهشو را بتوی بیان حباحثی طتوحی حی وز طتت دیست، وغلب هتس ناحه

درنده رو تسهی  بخ یده گ حافظه  گ رمتوه با سؤوالتی رستند که بتووند درک هاسخ کننده

ککه زحکان در    وسکس  5" گا   کا نن  "ردت وین روربتد، تقتی  وثکت  . وگ رو بتونسیمد

درنککده گ  گکذورد تکا فضکایی تکوام بکا وعتمکاد گ وحتکتوم بکا هاسکخ         گکت حکی  وختیکار حصکاحبه  

رمچنکین وثکت   . رکا وز حقتکووی هتس کناحه نمایکد     حنظور جلب وطمینان آن به هشوند حصاحبه

شکده بکه   رکای دوده  حتبوط به حکووردی وسکس ککه سکؤوالت وگایکه، هتسکش       " گتم کتدن"

 .کند سؤوالت بتدی رو تقویس حی

                                                           
1 -warm up effect 
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وی وز  رای فسکاد، حوضکو  وصکلی تتیکین حوقتیکس بهینکه بکتوی حدموعکه         هیمایش درحورد

-رای بمهبتوی هیمایش. خووری وسسرا گ تدارب حتبوط به رشوه سؤوالت درباره نستش

شکده وز سکوی   دیدگیِ گمورشرا تأثیت تتتیب سؤول بت تدارب بمه دیدگی بتخی هشگرش

دیکدگی  رکای بکمه   شده درباره هیمایش رای وندام هشگرش. وند درندگان رو ن ان دوده هاسخ

س شود گ بتوی حفظ قابلیس ت بیی کنند که تتتیب سؤوالت باید با دقس حدیتی توصیه حی

گونسهی بت در نظکت گکتفتن نتکایج    . نتایج در تمام حتوح  حختلف هیمایش ثابس باقی بماند

رای فساد بت وف ای تدتبه فساد گ سندش  هشگرش گ وین گوقتیس که تمتکم وگایه هیمایش

به کیفیس را، ودروک گ فهم فساد گ  باشد، تتجیقاس حوضوعات وگایه به نستش شیو  آن حی

بکتوی   " گکتم ککتدن  "تووند زحینکه رو بکتوی    شود که حی گ دستتسی به خدحات حتبوط حی

در تمکام حکوورد، وسکتفاده وز هیمکایش     . رو فتورم کند هاسخ به سؤوالت درباره تدتبه فساد

 .کند آزحای ی گ آزحون شناختی به کمّی نمودن وثتوت تتتیب سؤوالت کم  حی

 

 دگاندهن اعتمادسازی برای پاسخ .9

درندگان هیمایش تمایلی به شکتکس در هیمکایش    دالی  زیادی گجود دورد که چتو هاسخ

ناشکناس   درحورددیستون حمکن وسس . ندورند یا کاحالس در هاسخ به سؤوالت صاد، نیستند

. تفکاگت باشکند   بودن گ حقتحانسی دچار تتدید شکوند یکا بکتوی شکتکس در هیمکایش بکی      

توونکد   وعات حساسکی حاننکد فسکاد وسکس، سکؤوالت حکی      را دربکاره حوضک   هیمایش که یگقت

رکای دفکاعی،    نوبکه خکود حندکت بکه هاسکخ      وحساسات فتدی شکدیدی رو بتونسیمنکد ککه بکه    

رگ وین حسئله ضتگرت دورد که  وزوین. شود رای غلط حی خوددوری وز هاسخ گ حتی هاسخ

رای حکتتبط   ستهرایی که دربتگیتنده ب رای فساد یا هیمایش نهادرای حسئول وندام هیمایش

 .درندگان وعتماد بتقتور کنند با فساد به بی تتین حد حمکن با هاسخ

درندگان هیمایش کارساز  عناصت زیت در بتقتوری ورتباط دگستانه گ حس وعتماد در هاسخ

 :وسس
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 ظامه پیمایش مع فی (الف

. ناحکه بایکد تهیکه شکود     ناحکه حناسکب بکتوی هیمکایش قبک  وز وجکتوی عملکی هتسکش        حتتفی

شکود   کننده حثالس ودوره حلی آحکار حنت کت حکی    ناحه حتموالس وز سوی نهادرای رمارنگ حتتفی

رای وحتماای سایت نهادرا حکثالس گزورت ک کور یکا دودگسکتتی،      که در آن باید به حمایس

رکدت وز  . نهاد حلی حبارزه با فساد، وتقادیه ورگها، سازحان حل  حتقد گ غیکته وشکاره شکود   

ناحکه   حتتفکی . درندگان وسکس  مویش وعتبار هیمایش گ وطمینان خاطت هاسخناحه وف وین حتتفی

 :باید شاح  وطالعات زیت باشد

 کننده وز هیمایشکننده گ حمایس نهادرای رمارنگ 

 ردت گ ورمیس هیمایش 

 نو  گ حدت تقتیبی حصاحبه 

 گیکتی شکده گ نیکم    را نمونکه  رایی که وز آن ذکت شمار خانووررا گ شتکس

 درندگان خاب هاسخذکت چسونسی ونت

 رایی که  ذکت حتیاررایی بتوی شناسایی وفتود در درگن خانووررا گ شتکس

 .ناحه هاسخ درند باید به هتسش

 شده گ ناشناس بودن، حکتیم خصوصکی گ   آگریرای جم  وستفاده وز دوده

 حقتحانه بودن آحاری

تس کناحه وز  ناحکه یکا هکاروگتوت حقکدحاتی ه    رنسام توصیف دوحنه وصلی هیمایش در حتتفی

جکای آن   تووند حان  ح ارکس شکود بایکد وجتنکاب گکتدد گ بکه      زبان گ وص الحاتی که حی

. گکذوری بیکان نمکود   ورمیس هیمایش بتوی بهبود سیاسکس  درحوردرای حثبس  توون هیام حی

طور عنوون نمکود ککه رکدت هیمکایش بترسکی کیفیکس گ سک           توون وین حثال حی عنوون به

 .سالحس خدحات عموحی وسس
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 بند  و ت تیب سؤاال جمله( ب

رکای هیمکایش بکا     توصیه بت وین وسس که قب  وز رفتن به ستوغ تدارب شخصی، هتس ناحه

-وین نو  رگیکتد آرسته گام به حصاحبه. بتونسیم شتگ  شودکمتتین حوضوعات وحساس

و درنده ویکن فتصکس ر   درد گ نیم به هاسخ درنده رو حی گت فتصس وعتمادسازی بتوی هاسخ

درد قب  وز وینکه ست صقبس هیتوحون تدارب خود رو بکاز کنکد بکا حوضکو  هیمکایش       حی

ککه   دیدگی درصکورتی رای عموحی بمه فساد گ هیمایش رای در رت دگ هیمایش. آشنا شود

 .تت خوورد بود را دقیی زگد در حصاحبه هتسیده ن ود، هاسخ تت زگدبهسؤوالت حساس

عنوون حتتکبین وصلی وقدوحات آاوده به  درندگان رو به گذشته وز وین، سؤوالت نباید هاسخ

را رو در جایساه قتبانیان  فساد، بدنام کتده یا حورد شماتس گ وشاره قتور درد بلکه باید آن

 .سیستم بن اند

 گ رفتار مصاحبه( ج

یابی به گفتسکوی شکفات گ حبتنکی بکت      حنظور دسس گت بهرایی وز سوی حصاحبه باید تالش

گتون رای آحاری، آحوزش صقی  حصاحبه رمانند وکثت عملیات. ورت هذیتدرمکاری ص

بکدگن درنوردیکدن حتزرکای    )درندگان  به چسونسی بتقتوری روب ه دگستانه حؤثت با هاسخ

وزحکدی رو   شخصی گ خوددوری وز بتونسیختن وین حس در حخاطب ککه وطالعکات بکیش   

 .ورمیس حیاتی دورد( بتگز دوده وسس

شوندگان باید با آن  حنظور بتقتوری با حصاحبه گتون بهنیادین که حصاحبهبتخی وز وصول ب

 :آشنا شوند به وین شتح وسس

 ظارتی حتتب گ دگسکتانه دورنکد گ    گتون باید وطمینان حاص  کنند کهحصاحبه

 .گذورند گیت گ شنوو به نمایش حیحال سه  خود رو جدی گ درعین

 باید وقدوحات زیت رو وندام دردگتون بتوی حالقات با حخاطب حصاحبه: 

 هتسی کتده گ خودشان رو حتتفکی   کننده وحوولبا حهتبانی با حصاحبه

 .نماید
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 کنند گ رمچنکین رکدت وز حالقکات رو     که با آن کار حی ینام سازحان

 .بیان کنند

       توونککد ونتظککاروت   ورککدوت هیمککایش رو بککا ویککن رگویککس کککه حککی

حکثالس دربکاره وینککه    ) اینددرندگان رو بتآگرده سازد، حتتفی نم هاسخ

رای حبارزه بکا فسکاد رو بهبکود خوورکد      چسونه نتایج هیمایش سیاسس

 (.بخ ید

 کنکد،   طور خالصه به چارچوب نهادی که وز هیمایش ه تیبانی حی به

 .وشاره شود

      رککای  وشککاره رگشککن بککه وصکک  حقتحککانسی آحککاری گ وینکککه دوده

قکتور خوورکد    دهحوردوستفاشده تنها بتوی حقاصد آحاری  آگری جم 

 .آنکه در وختیار شخص دیست قتور گیتد گتفس بی

       بتوی رف  رتگونه تتدیکدرای باقیمانکده، شکماره تماسکی در وختیکار

درندگان قتور گیکتد تکا بتووننکد بکا وشخاصکی در نهکاد حسکئول         هاسخ

 .تماس بتقتور کنند

 حنککد، خودبککاگر گ دوروی  گککتون در طککی وندککام حصککاحبه بایککد عالقککه حصککاحبه

 .نفس به نظت بتسند عتمادبهو

 گتون نباید وز کلمات بسیار هیچیده گ وص الحات فنی گ نقوی غاحض حصاحبه

 .وستفاده نمایند

  گتون تقس ریچ شتوی ی نباید قضاگت یا گوکنش خودخوورانه نسبس حصاحبه

 .را دوشته باشند را گ عملکتدرای آن درندگان، هاسخ به هاسخ

 درندگان رو حقتتم ب مارند  ای فترنسی جاحته هاسخگتون باید رنداررحصاحبه

عنوون تخ کی بکه باگررکای گ خصوصکیات      توون آن رو به گ وز رفتاررای که حی

 .فتدی قلمدود کتد، برتریمند
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  قبکول وسکس   درندگان غیتقاب  رای هاسخ جووب درحوردوظهارنظترای ورزشی .

سکاد گ رفتاررکای   گیشه رنسکام جویکا شکدن دربکاره تدتبیکات ف      طتفی به بیان بی

 .حتتبط با آن ضتگری وسس

 نهند  رضایت آگاهاظه و ح یم صصوصی پاسخ (ن

. درنده بتوی وعتمادسکازی ضکتگرت دورد   سازی در رنسام بتقتوری ورتباط با هاسخ شفات

 دسکس  بکه درنده  سازی درباره وردوت هیمایش باید رضایس آگارانه هاسخ حنظور شفات به

درد تا حضتوت وحتماای شتکس  درندگان بااقوه وحکان حی خرضایس آگارانه به هاس. آید

در هیمایش رو بسندند گ تصمیم آگارانه درباره شتکس یا عدم شکتکس در آن رو وتخکاذ   

درنکدگان   فضای سیاسی گ وفکار عموحی جاحته گ وعتماد به دگاس بت وعتماد هاسخ. نمایند

بنابتوین بتوی غلبه بت . تأثیتگذور وسس (گیشه به نهاد دگاتی به)به نهاد حسئول وندام هیمایش 

را گوشکمد نمکود ککه هیمکایش      وین ح کالت گ وطمینان خاطت شهتگندون باید حدوم به آن

 .گیتد صتفاس در روستای حقاصد آحاری وندام حی

وی نهاد حسئول وندام هیمکایش   رای رسانه هتده در رمه ن تیات، حقصوالت گ هیام باید بی

آحده بتوی حقاصدی حانند وخذ حاایات یا تتقیب کیفکتی  دسسی بهرا عنوون شود که دوده

کننکدگان حقفکو     قتور نخوورد گتفس گ نیم وطالعکات خصوصکی شکتکس    حوردوستفاده

رکای حقکتروت آحکاری بکه وعتمادسکازی بی کتت بکا         ورجکا  بکه حکوود گ تبصکته    . خوورد حاند

فظتی الزم رو وز نهکاد حسکئول بایکد رمکه وقکدوحات حقکا      . کنکد  درندگان کمک  حکی   هاسخ

گیکتد گ تمکام نتکایج آن رو     ککار  بکه را در طی رمه حتوح  هیمکایش   درندگان گ دوده هاسخ

 .فهم بتوی رمه کاربتون نهایی ورو ه دردصورت جاح ، عادالنه گ به شک  قاب  به

 

 گرانانتخاب و آموزش مصاحبه .11

کارگیتی گ  وی در به گت در چتخه هیمایش باید توجه گیشه با عنایس به نقش حهم حصاحبه

تووند کیفیس دوده رو بهبکود بخ کد گ یکا     وی ان حی. گت صورت گیتد آحوزش تیم حصاحبه
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گتویکی،  ویگتون بسته به رفتار گ س   حتفهحصاحبه. را شود باعث گرگد سوگیتی در آن

در بخکش بتکدی   . حکذر دورنکد   درندگان رو وز ورو ه وطالعات نادرسس بکت  توونند هاسخ حی

کنندگان اقا  گتدد  تار حفاریم بنیادین که باید در ونتخاب گ فتویند آحوزش حصاحبهنوش

 .گتدد ورو ه حی

 

 گ اناظتخاب مصاحبه( الف

گتون، واموحات کلی که وکثت ودوروت حلی آحار ونتظکار   شود حصاحبه که توصیه حی درحاای

توجهکات رو بکه    رکای فسکاد،   دورند بکتآگرده سکازند، تدکارب هی کین حکتتبط بکا هیمکایش       

 :کند حتیاررای خاص زیتین جلب حی

شدت حکورد ت کویی وسکس، وحکا      گتون به گتچه تنو  در ونتخاب حصاحبه -جنسیس گ سن

درنکدگان بایکد بکا دقکس در نظکت       گت در نستش هاسکخ  تأثیت وحتماای جنس گ سن حصاحبه

 .گتفته شود

تمکاعی ککه قکتور وسکس در آن     گتون نباید حستقیماس وز شهت یکا وج  طورکلی حصاحبه به -تبار

درنککدگان بککا  هیمککایش وندککام درنککد ونتخککاب شککوند زیککتو وحتمککال آشککنایی قبلککی هاسککخ  

گتون باعکث سکوگیتی ح لوبیکس وجتمکاعی یکا وفکمویش عکدم وف کای وطالعکات           حصاحبه

توون بتوی کار در وستان یا ویااکس خودشکان بککار     گتون رو حی حال حصاحبه باوین. شود حی

رکا در   تووند وز دونکش زبکانی گ فترنسکی آن    هاد حسئول وندام هیمایش حیگتفس زیتو که ن

 .حناطی حختلف بهته گیتد

  یدا بهحال  باوین. گتون حدوق  باید حق   دبیتستان رو تمام کتده باشند حصاحبه -آحوزش

دونش حوردنیاز بکتوی درک حفکاریم حقکوقی      یدا بهسختسیتی حفهوحی حوضو  فساد گ 

گتون دوروی حدرک ایسانس یا حتادل  اد، توصیه بت وین وسس که حصاحبهفس جتویمدرباره 

 .آن رو دوشته باشند
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. رای ورتباطی عاای بتخوردور باشند گتون باید وز حهارت حصاحبه -رای بین فتدی حهارت

 .درندگان ورمیس دورد چنین حهارتی بتوی وندام هیمایش گ بتقتوری ورتباط با هاسخ

درنکدگان دستتسکی    گتون به وطالعات شخصی هاسکخ  که حصاحبه وزآندایی -دوری وحانس

رای فتدی در ونتخاب وین نو   ونسیمه. دوری رو رعایس کنند دورند باید درجه باالی وحانس

 .تووند حفید باشد کار گ تدتبه کاریِ قبلی در ورزیابی وین حوضو  حی

خبتگکی بکتوی   رای فساد حستلمم سک   خاصکی وز آحکادگی گ     حساسیس هیمایش -تدتبه

 .گتویی وسسویرا رمتوه با سهواس گ حتفه حدیتیس حصاحبه

 

شکود   تنهکا باعکث حکی    آحوزش عملی حناسکب نکه   -گ ان آموزش عملی مصاحبه (ب

گککتون وز صککالحیس خککوبی بککتوی وندککام هیمککایش بتخککوردور شککوند بلکککه در     حصککاحبه

العکات گ  آگری صکقی  وط  رکای حصکاحبه، جمک     عملکتدشان بین کاربتد حکؤثت تکنیک   

گکتون رو قکادر    آحوزش عملی باید حصاحبه. شوددرندگان تتادل ویداد حی وحتتوم به هاسخ

 رکا رو در طکی فتآینکد ونتخکاب گوجکد شکتویط       رایی نمایکد ککه آن   به توسته بی تت حهارت

شناسی هیمایش، وندوزه نمونه  رگش بتوساسرای عملی آحوزش باید  گیشه بتناحه به. کند حی

 .تتس طتوحی گتدندگ حناب  در دس
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 پیمایش فساد در بین مردم
وی فسکاد  رکای نمونکه   در وین بخش وز نوشتار، حوضوعات عموحی درباره تدگین هیمکایش 

در وین بخش هی نهادرای حبسوطی بتوی تتتیف ورکدوت  . قتور خوورد گتفس حوردبقث

 .رو ه خوورد شدوی در بین عموم حتدم ورای نمونهنتایج آحاری گ واموحات هیمایش

 اهداف عینی و ذهنی .1

شکده در چکارچوب آحاررکای رسکمی، رکدت وز      رکای آحکاری وندکام    رمانند سایت فتاایس

گکذورون گ   توونکد سیاسکس   باشد ککه حکی   باال حی سیفیباکرای فساد ورو ه وطالعات  هیمایش

کککه بتککوون  یو گونککه بککهرککای بککارز فسککاد آگککاه سککازد  وفکککار عمککوحی رو دربککاره گیشگککی

تت وینککه،   حهم. رای بهتتی بتوی رگیارگیی با آن تدگین گ به حتحله وجتو گذوشس سسسیا

خووری در بین حتدم باید وی رشوهوز وردوت حمکن رو رنسام وجتوی هیمایش نمونه بتخی

 :در نظت گتفس حانند

 رکای   خووری بتحسب حیمون، توزی  ج توفیایی، گتگهرای رشوهدرک گیشگی

رکای ودوری   ونوو  حقاحات عموحی درگیکت آن، رگیکه   جمتیتی در حتتض خ ت،

در حتتض خ ت، ونوو  رشوه درخووستی، طتز کار، نو  ورتباط بکین رمتایکان،   

 .دای  وصلی هتدوخس رشوه، عووقب هذیتش یا رد رشوه گ غیته

  وفتکد   خووری، وینکه کدکا گ ککی وتفکا، حکی    آگری وطالعات درباره رشوه جم

 .ووریخعووح  حقتّک رشوه وزجمله

  وقتصکادی وفکتود   -شکناختی گ وجتمکاعی  رکای جمتیکس   تققیی هیتوحون ح خصکه

خووری حثالس سن، جنسیس، تقصیالت، سک   درآحکد، وف کای    دخی  در رشوه

 .وی گ غیتهرسانه
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 خووری گ سایت وَشکال فسکاد رمچنکین وفککار عمکوحی     سندش ودروک وز رشوه

            ایج بککا تدککارب  حنظککور حقایسککه نتکک   دربککاره رگنککدرا گ واسورککای فسککاد بککه    

 .درندگانهاسخ

  رککای  حدککاری گ سیسککتم وزجملککهورزیککابی کککارکتد وقککدوحات حبککارزه بککا فسککاد

بکتوی حثکال   )کننکد   دریِ حوجود بتوی کسکانی ککه فسکاد رو تدتبکه حکی     گمورش

رکای رسکمی گ   رای وف کاگتی، گجکود کنتکتل    شفافیس نهادرای عموحی، رگیه

 (.غیترسمی سالحس ودوری گ غیته

  عووح  خ ت حکتتبط   را گ را، حقتک هذیتی آگری وطالعات درباره آسیب جم

 شده توسط بخش عموحیبا فساد گ نیم ت تیفات ودوری گ کیفیس خدحات ورو ه

را بتوی  آگری دوده رای فساد در بین حتدم وحکان جم  وفمگن بت وردوت ذکتشده، هیمایش

به حقاحات حقلکی وجکازه    کهچنان سازد رو حیست حی اهداف توسعه پایدارتهیه شاخص 

رمچنین وندام . درد تا حیمون هی تفس در تققی وردوت توسته هایدور رو هیسیتی نمایند حی

خکووری بکتوی   شده درباره شکیو  رشکوه  رای تفکی  رای فساد، زحینه تواید دوده هیمایش

حثکال در سکک وح حختلکف ج توفیککای گ بککتوی ونکوو  حختلککف حقاحکات عمککوحی رو فککتورم     

 .کند یح

گیکتی، چسکونسی طتوحکی    تت روج  بکه حوضکوعات حنتخکب در نمونکه    وطالعات ح تگح

رکای بتکدی ورو که     هتس ناحه گ تنظیم سکؤوالت هیمکایش فسکاد بکتوی خانووررکا در بخکش      

 .گتدد حی
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 ها آوری داده های جمع گیری و روشموضوعات منتخب در نمونه .2

 جمتیس ردت گ چارچوب هیمایش( واف

. هیمکایش، جمتیتکی وسکس ککه وطالعکات حکوردنظت رو دوشکته باشکد        جمتیس ردت یک   

طور سنتی جمتیتی در درگن یک  گکتگه    جمتیس ردتِ هیمایش فساد در بین جمتیس به

 رکای  رمچنکین حمککن وسکس دوده   . سنّی خاص وسس که سکاکن ک کور حکوردنظت رسکتند    

توفیکایی  رای فتعی جمتیس، حتتبط با جنسیس، سن یا حوقتیکس ج   ن ده وز گتگهتفکی 

رکای گونکاگونی در    رای سنی جمتیس رکدت، شکیوه   حقدگده درحورد. آگری شوند جم 

 51-51حتمکوالس  )که حتموالس حقدگدیس سنی هایین  درحاای. س   حلی قاب  ح ارده وسس

با توجکه بکه   . شود، وستفاده وز حقدگدیس سنی باالتت رمی ه ح لوب نیسس تتیین حی( سال

سااه یا باالتت  51شاح  شهتگندون  را شود که نمونه ه حینیازرای خاص ی  ک ور، توصی

نمونه باید حتکتِّت  . هذیتی نتایج با وبتکاروت حوجود وطمینان حاص  شودباشند تا وز قیاس

رای جمتیتی حمکن وسکس تقکس    سن، جنسیس گ حوقتیس ج توفیایی باشد زیتو وین گتگه

حمکن وسس ک کوررایی ح کابی بکا    . تأثیت س وح گ ونوو  گوناگون فساد قتور دوشته باشند

 .قوونین حلی، آستانه سنی هایینی رو در نظت بسیتند

شکده ورمیکس   گیتی به رمان وندوزه جمتیس ردت کاحالس تتتیف ونتخاب چارچوب نمونه

گتچکه  : گیکتی گجکود دورد  وی بین جمتیس ردت گ چارچوب نمونه روب ه دگطتفه .دورد

 سیک درنهانی بت جمتیس ِردت حوردنظت باشد، وحکا  گیتی باید حبتونتخاب چارچوب نمونه

گیتی وسس ککه عمکالس جمتیکس تقکس هوشکش هیمکایش رو تتتیکف        وین چارچوب نمونه

 .کند حی
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وفکتود سکاکن در    وزجملکه رایی وز جمتیکس   گیتی حمکن وسس بخشرای نمونهچارچوب

که دستتسی به نماید یا حمکن وسس حناطقی رو شاح  شود  حستثنارا رو  بیمارستان گ زندون

رکای   تتتیکب ویکن گکتگه    وین به. بت باشدحوون  طبیتی غیتحمکن یا بسیار رمینه  یدا بهرا  آن

 .فتعی جمتیتی باید در حتحله طتوحی وز جمتیس ردت حذت شوند

در بکین جمتیکس    رای فساد گیتی صقی  بتوی هیمایش طورکلی، ی  چارچوب نمونه به

را تا آندکا   که چارچوب وزآندایی. طتوحی شودباید بتوساس آختین ستشماری جمتیتی 

که حقدگر وسس باید جدید، کاح  گ دقیکی باشکند تکا وز عکدم هوشکش جمتیکس رکدت گ        

          رکای فسکاد بکت حبنکای     شکود هیمکایش  رکای وحتمکاای وجتنکاب شکود، توصکیه حکی      سوگیتی

 .رگزتتین چارچوب ستشماری وندام گیتدبه

 گیتیگوحد نمونه (ب

شکود ککه حوضکو      تکتین گوحکدی تتتیکف حکی     عنوون کوچ  گیتی نهایی بهگوحد نمونه

. گیکتی نهکایی، وفکتود رسکتند    در ی  هیمایش جمتیتی، گوحد نمونکه . ونتخاب نمونه وسس

-گیتی شکاح  فهتسکتی وز گوحکدرای ونکدوزه    رای فساد، چارچوب نمونهغااباس در هیمایش

 .تی حیاندی حانند خانووررا رستندگیباشد بلکه بی تت گوحدرای نمونهگیتی نهایی نمی

 درحکورد حکثالس  )کنکد  در بتضی حوورد، هتدوخس رشوه به کک  خانووررکا ورتبکاط هیکدو حکی     

شکود ککه عضکوی وز خکانوور بکه       رمچنین شاح  حووردی حکی ( رای رفاری هتدوخس رمینه

 حانند هتدوخس رشوه به)کند  نمایندگی وز فتد دیست خانوور حبادرت به هتدوخس رشوه حی

توون وسکتدالل ککتد   گونه حوورد حی ؛ در وین(حتلمان حدورس یا حتخصصان حوزه سالحس

 حوردوسکتفاده گیکتی  عنوون گوحد وندوزه به دهیدرنتعنوون گوحد حتج  گ  که خانوور باید به
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حوضوعات گجود دورد زیتو  5حال، در چنین حووردی وحکان بتآگرد هایین باوین. گیتد قتور 

وند شاید وطالعکات کاحک  دربکاره    درنده ونتخاب شدهعنوون هاسخ ه بهوعضای خانووری ک

رای رمه وعضای خانوور با حقاحات عمکوحی گ هتدوخکس رشکوه حکتتبط بکا آن      کلیه تماس

عنککوون  بککتوی حصککول وطمینککان وز دقککس بهتکت نتککایج، وسککتفاده وز وفککتود بککه . ندوشکته باشککند 

رای حتتکدد   نیاز به حالقات  یدا بهتووند  وین وحت حی. شودگیتی توصیه حیگوحدرای نمونه

 .را حندت شوددرندگان حنتخبِ تصادفی به وفمویش رمینهبتوی حصاحبه با هاسخ

 0شیوه هیمایش (ج

وی حهم وز هیمایش فساد وسس زیتو جنبه( شیوه هیمایش)را آگری دوده ونتخاب رگش جم 

سکایت عنکاگین تقکس هوشکشِ      درندگان به وف ای تدتبکه رشکوه گ  تووند بت تمای  هاسخ حی

رککا حمکککن وسککس بککت آگری دوده ونتخککاب رگش خککاص جمکک . هیمککایش تأثیتگککذور باشککد

، نککتخ هاسککخ گ  (رککای ح لوبیککس وجتمککاعی  حاننککد سککوگیتی )گیککتی خ ارککای ونککدوزه 

رکای دربکاره عنکاگین     رماننکد رمکه هیمکایش   . رای عدم هاسخ تأثیت دوشکته باشکد   سوگیتی

، ونتخکاب  (س علیه زنان یا وستفاده وز حوود حخدر غیتقکانونی حانند خ ون)بتونسیم حساسیس

رایی وسس ککه عموحکاس در ک کور     را، نیازحند حدنظت قتوردودن شیوهآگری دوده شیوه جم 

 وزجملکه نظت کاربتد دورد گ نیم نیازحند در نظت گتفتن دستتسی به تخصکص گ حنکاب    حورد

وحککان،   درصورت. باشد گیتی حیرای نمونه در دستتس بودن ونوو  گوناگون چارچوب

 .رای گوناگون هیمایش باید در حتحله آزحای ی به بوته آزحون گذوشته شود رگش

 

                                                           
1 -underestimation 

2 -survey mode 
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 طتوحی نمونه (د

رای فساد در خانوور ککاربتد دورد،  غااباس بتوی هیمایش " ویگیتی طبقه نمونه"که  درحاای

گیتی حتناسکب  نمونه"، " وی گیتی خوشهنمونه"گیتی شاح  رای رویج نمونه دیست رگش

 .باشد حی "وی گیتی چندحتحلهنمونه" گ " با وندوزه

 وندوزه نمونه (ح

آگردن بتآگردرای حتتبت بتوی  دسس به باردترای فساد در خانووررا  بسیاری وز هیمایش

رکای بی کتتی رو بکتوی حقاسکبه      شود ککه حقکدگدیس   رای جمتیس خاص وندام حی گتگه

بنکدی نمونکه وسکتفاده     که وز ویکن حت یترکا بکتوی طبقکه     رنساحی. آگردوندوزه نمونه هدید حی

رکای فتعکی    شود، وحکان کنتتل وندوزه نمونه گ درنتیدکه دقکس بتآگردرکا بکتوی گکتگه      حی

رکای حتتکددی بکتوی تخصکیص بهینکه یک  نمونکه در         شناسکی  رگش. جمتیتی گجود دورد

 .ه گجود دوردنیاز بتوی رت طبقرای حورد چندین طبقه یا حقاسبه وندوزه نمونه

 درندگانونتخاب هاسخ (گ

درندگان بتوی تضمین وعتبار نتایج هیمایش فساد، حوضوعی کلیدی  ونتخاب حناسب هاسخ

درنکد   رکای جمتیتکی، وفکتود گ نکه خکانوور رو رکدت قکتور حکی        که هیمایش وزآندایی. وسس

-گیکتی حیکاندی در سک   خکانوور وسکس، فتوینکد ونتخکاب هاسکخ        که گوحد نمونه رنساحی

بتوی تسهی  ونتخکاب تصکادفی، در زحکان ونتخکاب     . درندگان باید شفات گ تصادفی باشد

ی  خانوور وز چارچوب، وطالعات وساسی گ ضتگری حتبکوط بکه رکت فکتدی ککه در آن      

وین وحت ورمیس فتوگونی دورد زیکتو وحتمکال    .آگری شود کند باید جم  خانووده زندگی حی

رکای   سازد گ سرس گزنرو حمکن حی حوردنظتنمونه  گیتیِ درقتور گتفتن رت گوحد نمونه

 .شوددرستی حقاسبه حی گیتی حوردوستفاده در حتحله بتآگرد بهنمونه
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درندگان ی  خانوور حانند حصاحبه بکا ر کیس   وستفاده وز سایت حتیاررا بتوی ونتخاب هاسخ

احبه بکا رمکه   رای دیست حانند حص رگش. تتین عضو خانوور نباید دنبال شودخانوور یا حسن

تدتبکه تمکام وعضکای خکانووده نیکم توصکیه        درحوردوعضای خانه یا حصاحبه با ی  عضو 

وی در هی دوشته باشد گ یا حندت به بکار   توونند وثتوت خوشه را حی شود، زیتو وین رگش نمی

 .را شوند درندگان گ کارش دقس هاسخحسئوایس غیتضتگری بت دگش هاسخ

 

 طراحی پرسشنامه .3

   حنظککور وسککتختوج وطالعککات  وی الزم وسککس کککه ورککدوت وطالعککات بککه نمونککهدر هیمککایش 

را  فتویند ونتخاب سؤوالت، تدگین آن. درندگان به سؤوالتی تبدی  شوند نیاز وز هاسخحورد

دقس حدیتیس شود زیتو  به شیوه رگشن گ حختصت گ ویداد ساختار حن قی هتس ناحه باید به

 .رای هیمایش دوردرا تأثیت حهمی بت هاسخ وین گیشگی

رای فتوگونکی ککه هیتوحکون فسکاد در ک کوررای حختلکف ستوسکت         تدتبه هیمایش بتوساس

گفتکه وز ررسکذر   جهان وندام گتفته وسس، ردت وین بخش هتدوختن به حوضوعات هیش

رکا گ چسکونسی تکدگین     حنظکور تقکس هوشکش قکتور دودن آن     هی نهاد عناگین کلیدی بکه 

 .باشد خووری حیرشوه رای حساس درباره تدتبه هتسش

 

 عناوینی که باید نر پیمایش فسان گنجاظد  شون (الف

رکای   در وین بخش بتوی تضمین هتدوختن به ونوو  حختلفی وز وطالعات حتبوط به سیاسس

 حوردبقکث رای فساد در بین عاحه حکتدم   حبارزه با فساد، عناگین تقس هوشش در هیمایش

 :گیتد قتور حی
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 د به نهادها و درک فسادآگاهی از فساد، اعتما

 را دستتسی به خدحات عموحی گ ورزیابی کیفیس گ سالحس آن .5

وین حدموعه وز سؤوالت شاح  وطالعاتی درباره دستتسی شهتگندون بکه خکدحات وساسکی    

. را وز کفایس گ کارویی خدحات عمکوحی وسکس   گ ودروک آن( حانند بهدوشس گ آحوزش)

ز وشککال گونکاگون آن، عملککتد خکدحات     نظکت و  فساد، صتت"وزآنداکه وین فتض که 

طور حنفی تقکس تکأثیت قکتور     رای شهتگندون رو به عموحی رو تضتیف گ ودروک گ ورزیابی

وی وز سکؤوالت دربکاره    وی هذیتفته شده، گنداندن حدموعکه صورت گستتده به " درد حی

 .تووند به ورزیابی وین رگوبط کم  نماید رضایس شهتگندون وز خدحات عموحی حی

 گاری وز فساد گ حقبوایس رفتاررای حنتخبآ .0

شکود تکا درک خکود وز     درندگان خووسته حی در وین حدموعه وز سؤوالت حتموالس وز هاسخ

وین وحکت  . درنده فساد رو با ونتخاب وز بین فهتستی وز رفتاررا ح خص نمایدعناصت ت کی 

در  تنهکا  نکه فسکاد   نظترا درباره درک گ حقبوایکس رفتاررکای آاکوده بکه     بتوی بیان وختالت

رای جمتیتکی گونکاگون وزنظکت جنسکیتی گ سکنّی       ستوست ک وررا بلکه در بین رمه گتگه

رمچنین وین حدموعه وز سؤوالت، ورتباط وحتماای بین نستش نسبس به فسکاد  . حفید وسس

 .گذورند گ تدتبه هتدوخس رشوه رو به آزحون حی

 س   وعتماد به نهادرای عموحی .0

کیفتی بایکد بترسکی    دواسعرای وجتوی قانون گ نظام وزجملهموحی وعتماد به نهادرای ع

چسونکه ودروک یکا تدتبکه عملکی فسکاد      / شود تا به درک وین حسئله کم  کند که آیکا  

درگوقک  ثابکس شکده وسکس ککه      . درکد  وعتماد به نهادرای عموحی رو تقس تکأثیت قکتور حکی   



 زارش پژوهشیگ        11     

رکا   عمکوحی وز سک   فسکاد آن   هیوندی بین س   وعتماد به نهادرای عموحی گ طتز تلقکی  

 .گجود دورد

 رگند درک فساد گ دوحنه آن در نهادرای عموحی .1

گیتی ودروک فساد  خووری حتمتکم وسس، وندوزه گیتی تدتبه فساد بت رشوه وگتچه وندوزه

حثکال، تتکارض حنکاف ،     عنکوون  بکه )شود را گ باگررا رو شاح  حی وی وز نستشطیف گستتده

رمچنکین گندانکدن سکؤوالتی    (. الس بودجکه عمکوحی گ غیکته   سوءوستفاده وز قدرت، وخت

درباره ودروک فساد بتوی بترسی ورتباط بین تدتبه حستقیم وز فسکاد گ ودروک عمکوحی وز   

کننکده گ نکه   در رمکه حکوورد، چنکین سکؤوالتی، تکمیک      . رگندرا گ دوحنکه آن ورمیکس دورد  

 .کننده بت تدتبه فساد وسسدالاس

 حبارزه با فساد آگاری گ کارآحدی نهادرای  .1

را، بهبود درک حتدم وز س   آگاری نهادرای کنونی حبارزه با فساد ردت وز وین هتسش

وفمگن بت وین، سؤوالتی خاص درباره تتهکد  . راسس درک رت ی  وز آنگ کارآحدی قاب 

 .توون به آن وضافه کتد رای حبارزه با فساد دگاس رو حی گ تالش

 

 مقامات عمومی تجربه ارتشاء هنگام برخورد با

 خووری رنسام بتخورد با حقاحات عموحیوتفاقات رشوه .1

رکا،  رکدت وز ویکن حدموعکه هتسکش    . وین بخش نمایانست بخش وصکلی هتس کناحه وسکس    

 حنتخب دگره حتج ِ شناسایی رمه وتفاقات تدتبه ورت ای شهتگندونی وسس که حدوق  در

گیکتی رگوج گ فتوگونکی    نکدوزه ویکن سکؤوالت، و  . ونکد با حقاحات عموحی دوشته ی  بتخورد

 .سازد ورت ای بخش عموحی رو حیسّت حی
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 خووری رنسام بتخورد با حقاحات دگاتی خصوصیات گ شتویط رشوه .2

درندگان، وطالعات تکمیلی دربکاره   با در نظت گتفتن آختین تدتبه ورت اء وز سوی هاسخ

رشوه گ غیته رو  خصوصیات وین وتفا، حثالس نو  گ جنسیس حقاحات عموحی حتتبط، حقدور

هکذیت   وین حدموعه سؤوالت، تقلی  وطالعات تکمیلی رو وحکان. آگری نمود توون جم  حی

رکای حبتنکی بکت    را ورت اء بخش عموحی کاح  شود گ سیاسکس  کند تا درک هیچیدگی حی

 .شوورد تدگین گتدد

 کنندگان رشوه به ورت اء رنسان بتخورد با حقاحات عموحیگوکنش هتدوخس .1

خووری به حقاحات حتتبط، عه سؤوالت، وطالعاتی رو درباره گمورش وتفا، رشوهوین حدمو

نتیدککه آن، یککا دایکک  عککدم گککمورش آن گ رضککایس وز هاسککخ حقاحککات حککتتبط گ غیککته رو   

وین حسئله بتوی درک کارآحدی گوکنش نظکام عکدواس کیفکتی بکه     . نماید آگری حی جم 

 .ورت اء ورمیس دورد

 بتخورد با کارکنان بخش خصوصیخووری رنسام وتفاقات رشوه .9

ردت وز وین حدموعه سؤوالت، شناسایی رمه وتفاقات تدتبه ورت کای شکهتگندونی وسکس    

. ونکد با کارکنان بخش خصوصکی دوشکته   ی  بتخورد دگره حتج  حنتخب که حدوق  در

هکذیت   گیکتی رگوج گ فتوگونکی ورت کای بخکش خصوصکی رو وحککان       وین سکؤوالت، ونکدوزه  

 .سازد حی

 خووری در کارکنان بخش خصوصی ت گ شتویط رشوهخصوصیا .52

درنکدگان، وطالعکات تکمیلکی دربکاره      با توجه به آختین تدتبکه ورت کاء وز سکوی هاسکخ    

خصوصیات وین وتفا، حثالس نو  گ جنسیس کارکنان بخش خصوصیِ حتتبط، حقدور رشوه 

میلکی رو  وین حدموعه سؤوالت، تقلیک  وطالعکات تک  . آگری نمود توون جم  گ غیته رو حی
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-را ورت اء بخش خصوصی کاح  شکود گ سیاسکس   کند تا درک هیچیدگی هذیت حی وحکان

 .رای حبتنی بت شوورد تدگین گتدد

کنندگان رشوه به ورت اء رنسان بتخورد بکا کارکنکان بخکش    گوکنش هتدوخس .55

 خصوصی

 خووری به حقاحات حتتبط،وین حدموعه سؤوالت، وطالعاتی رو درباره گمورش وتفا، رشوه

آگری  نتیده آن، یا دای  عدم گمورش آن گ رضایس وز هاسخ حقاحات حتتبط گ غیته جم 

وین حسئله بتوی درک کارآحدی گوکنش نظکام دودگسکتتی کیفکتی بکه ورت کاء      . نماید حی

 .ورمیس دورد

 گماریتدتبه تبار .50

رمتا در ی  ک کور رو ت ککی    تتین کارفتحای بی نهادرای بخش عموحی ح تتکاس بمرگ

صکورت شکفات تکدگین     وگتچه حتموالس بتوی وطمینکان، رگنکدرای وسکتخدوم بکه    . رندد حی

کنند، حیمون وختیکارت حتفکاگتی رو    شوند وحا بتوی وفتودی که نیتگی کار رو گمینش حی حی

، کارکنکان جدیکد بایکد بکت     5رکا هتتین وقدومبح ابی وصول حلی، حقتروت گ . به رمتوه دورد

شکود   شان ونتخاب گتدند وحا وغلب گکمورش حکی  حبنای حتیاررایی نظیت شایستسی گ تدتبه

. کنکد  نقکش بکازی حکی   ( گمکاری بسکتسان )گمکاری  که در وین حیان سایت عووح  نظیت تبکار 

گیکشه در وسکتخدوم    گیتی رگوج فساد به تووند به وندوزه باره حی آگری وطالعات در وین جم 

 .عموحی یاری رساند

 

 

                                                           
1 -best practice 
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 آرو دگفتگشیختتدتبه  .50

کتوسکی در حتیاررکا، قووعکد گ حقکتروت حتبکوط بکه فتوینکدرای        توسته کلیدی در رت دحو

حقکتروت کارزوررکای ونتخابکاتی، تکأحین حکاای وحکموب گ دستتسکی بکه          وزجملکه ونتخاباتی 

نهایس حهکم گ حسکاس بکتوی ک کوررایی      تمام وین حباحث، بی. گتدد را حتدلی حی رسانه

وز ونتخابکات عادالنکه گ   حنظور حصکول وطمینکان    رستند که خووران وجتوی قوونین دقیی به

در ویکن خصکوص، کنوونسکیون حبکارزه بکا فسکاد سکازحان حلک  حتقکد وز          . باشند شفات حی

کند تکا حتیاررکایی رو بکتوی ونتخکاب ناحمدرکای تصکدی حناصکب         ک وررا درخووسس حی

وحککان وحکموب    درصکورت عموحی حتین کتده گ شفافیس در زحینه تأحین حاای ناحمدرکا گ  

در وین چارچوب، درخووسس وطالعات وز شهتگندونی که شارد . ندسیاسی رو بهبود بخ 

تووند به ک ف جنبه خاصی وز سالحس گ شفافیس در فتویند  وند حی آرو بوده دگفتگشیخت

 .ونتخابات حندت شود

 درندگان هیمایش ح خصات وجتماعی گ جمتیس شناختی هاسخ .51

رکای جمتیتکی ککه     تگهدرنکدگان بکتوی شناسکایی گک     آگری وطالعات وز هی ینه هاسخ جم 

رکا   هذیت رستند رمچنین بتوی شناسایی عووحلی که وین گتگهورت اء آسیب دربتوبتگیشه  به

وفکمگن بکت وطالعکات    . دورد، ضتگری وسکس  رای آاوده به فساد حصون حی رو وز گمند رگیه

درنکدگان حاننکد    شکناختی هاسکخ   وستاندورد درباره گضتیس وجتماعی، وقتصادی گ جمتیس

سن، گضتیس وزدگوج، شهتگندی، حق  تواد، تقصکیالت آحوزشکی، گضکتیس    جنسیس، 

قوحیکس،   وزجملکه آگری وطالعکات دربکاره وبتکاد تکمیلکی      وستخدوم گ س   درآحد، جم 

خ کتوت خکاص گ عووحک     . تووند حدنظت قتور گیتد هی ینه حهاجتت گ گضتیس ناتوونی حی

ط حنتخب حاننکد قکتور گکتفتن    آگری وطالعات وز شتوی جم  ییوزطتتووند  حقافظتی رو حی
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رککای وجتمککاعی گ سککوود وسککتفاده وز وبموررککای دیدیتککال رو   رککا، رسککانه در حتککتض رسککانه

 .قتور دود یحوردبترس

 

 ها  تکمیلی نربار  تج به پ ناصت رشو تدوین پ سش (ب

رکای تکمیلکی    خووری، نیاز به حکدیتیس هتسکش   تدتبه رشوه درحوردرتگونه هاسخ حثبس 

وگتچکه، در حااکس ح لکوب،    . باشکد  وطالعات ح تگح درباره ورت اء حی آگری بتوی جم 

هکذیتی  حنظکور حفکظ حسکئوایس    خکووری بکه  سؤوالت تکمیلی باید در رمه وتفاقات رشکوه 

شود ککه تمتککم بکت     رای ان هتسیده شود، توصیه حی درندگان گ بهبود صقس هاسخ هاسخ

خاصی نه  5وینکه ریچ حوسم با فتض. درندگان حتمتکم شود آختین تدتبه ورت ای هاسخ

را گجکود نکدورد، آخکتین تدتبکه      بندی هیمایش خووری گ نه بتوی زحاندر ورتباط با رشوه

سان حتتِّت  عنوون ونتخاب تصادفی وز رمه تدارب ورت اء گ بدین تووند به خووری حی رشوه

 .درندگان هیمایش باشد شده توسط هاسخرای تدتبه خووری تمام رشوه

خووری بتوی توایکد وطالعکات   گوحوول دقیی رشوه ای تکمیلی فهم وگضا ر ردت هتسش 

شده حثال، وطالعات درخووسس عنوون به. باشد گذوری حیعملیاتی گ حتناسب بتوی سیاسس

ردت خاص درخووسس رشوه، نکو  رشکوه گ ورزش وقتصکادی گ غیکته      درحوردتووند  حی

کنکد گ بکه توایکد     رو توصکیف حکی  خووری رمه وین عناصت سازگکاررای رشوه. بوده باشد

رکای حبتنکی بکت شکوورد بکتوی حثکال        تووند در سیاسکس  هتدوزد که حستقیماس حی وطالعاتی حی

رکای   صالح، حقتروت گ رمینکه خووری، نهادرای ذیهذیت در حقاب  رشوهرای آسیب رگیه

بنکدی   رای تکمیلی حمکن وسس بت زحکان  رمچنین هتسش. قتور گیتند حوردوستفادهحتتبط 

                                                           
1- seasonality 
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خووری حتمتکم باشد تا وتفاقاتی خکارج وز دگره زحکانیِ حتجک  رو شکاح      دقیی وتفا، رشوه

 .ن ود

 تحلیل

شده وبمور وصلی بکتوی دسکتیابی بکه وطالعکات     آگری رای جم  وز دوده تقلی  نتایج حاص 

نهادی ککه حبکادرت بکه هیمکایش     . باشد گذوری حیجاح  گ عملی بتوی حمایس وز سیاسس

حندی وطالعات آگاه بوده گ درککی  نماید باید وز تناسب گ فایده یس حیفساد در بین جمت

 خوورد آحد دوشکته باشکد؛   دسس بهشده  آگری رای جم  وز بتگندودرای تقلیلی که وز دوده

رککا بایککد بککا در نظککت گککتفتن رککدت هیمککایش وندککام گیککتد گ نهایتککاس   بنککابتوین تقلیکک  دوده

خووری ورو ه درد که توسط رگندرای رشوهرای رگشن گ عینی نسبس به شیو  گ  دیدگاه

 .جمتیس تدتبه شده وسس

 تدوین گزارش پیمایش جمعیت نربار  فسان

رکای گ حت یترکای کلیکدیِ     سکازی شکاخص  شکده گ بتجسکته  آگری رای جم  بت حبنای دوده

گذوری، در وین بخکش یک  واسکوی     رای حبتنی بت سیاسسریمی تقلی حوردنیاز بتوی هی

ویکن واسکوی عمکوحی    . را حتتفی شده وسکس  اربندی گ طتوحی گمورشعموحی بتوی ساخت

شده در هیمایش فساد گ نیم  آگری رای جم  شاح  عناصت وصلی حوردنیاز بتوی تقلی  دوده

توون در گکمورش   باشد که وز چه نو  تقلی  حی وین حسئله حی درحوردشاح  هی نهادرایی 

بکه ویکن وحکت وشکاره نکدورد ککه رتگونکه        حال، ر وس ح ااب زیت  باوین. بتدی وستفاده کتد

رای حلی یا  در گوق ، ح ابی با زحینه. گمورش هیمایش فساد باید حقدگد به وین عناصت باشد

توون به آن وضافه کتد تکا تماحکاس وحککان وسکتفاده وز      وی خاص، عناصت دیستی رو حی حن قه

 .شده فتورم گتددآگری رای جم  دوده
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 صالصه اج ایی

وی وز ککاربتون  رکای کلیکدی بکه گسکتته     عنصت ضتگری بتوی ورو ه یافتکه  خالصه وجتویی،

. باشکند  حند به وستفاده وز وین وطالعات در روستای توسته وقدوحات حبارزه با فساد حی عالقه

عنوون حنبک    وی که به رمان وندوزه ورمیس دورد وین وسس که خالصه وجتویی وغلب به نکته

. گیکتد  قکتور حکی   حوردوسکتفاده ه رنسام ونت ار نتایج هیمایش را ب وگایه وطالعات بتوی رسانه

خوبی تدگین گ با دقس زیاد گیتویش شده باشد بکه حیکمون    رگ، خالصه وجتویی که به وزوین

 .توجهی در تأثیت گ حوفقیس نهایی گمورش هیمایش نقش خوورد دوشس قاب 

شن گ حختصت با صورت رگ رای کلیدی گمورش بهخالصه وجتویی خوب شاح  کلیه یافته

فهکم بکوده گ بکازگو     فنی وسس ککه بکتوی غیتحتخصصکان قابک      وستفاده وز زبان ساده گ غیت

آگردن تصکاگیت گ نمودوررکای حکاگی    . را حمکن باشکد  کتدن کلمه به کلمه آن در رسانه

گ بکه زبکان    رای کمّکی هیچیکده رو بکه شکک  آحوزنکده      وطالعات ساده گ توضیقی که دوده

 .نماید به درک نکات کلیدی گ تسهی  وستفاده وز آن کم  حیکند  خالصه بیان حی

 مقدمه

 تقسی  حقدحه کوتاه باید وطالعات حبنایی درباره هیمایش فساد حانند چارچوب زحانی 

رگیککتد کلکی    درحورد، وندوزه نمونه، نهادرای وجتویی درگیت رمچنین وطالعاتی هوشش

. شکال فساد در هیمایش رو ورو که درکد  خووری گ سایت وَشده در سندش تدتبه رشوهوتخاذ

شناسی بتوی جم یات فنی هیمکایش دوشکته   وی به هیوسس رگشرمچنین حمکن وسس وشاره

 .باشد
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 صوار  گست   رشو 

رکای   دوحنکه ورت کاء گ شکاخص    درحوردرای کلیدی  وگاین فص  وساسی گمورش باید یافته

توونکد بکه    شکده حکی  ورو ه تقلی  .اءشیو  گ فتوگونی ورت : شده رو حتتفی کندوصلی وستفاده

را در قااب  حلی یا شیو  در طول زحان با نمایش یافته حیمون کلی شیو ، حیمون حلی گ فتگ

 شده توسط حیانسین تتدود رشوه هتدوخس)فتوگونی رشوه . را وشاره نماید حتن، ورقام گ نق ه

 .توون در رمان بخش گندانید رو حی( رشوه درندگان

رای هیمایش، بتدوری در بتآگرد خ ای نمونه  یدا بهن عدم وطمینان آحاری بتوی ن ان دود

رمچنکین  . تووند حفیکد باشکد   را حی ورو ه حیمون شیوه گ فتوگونی رمتوه با فووص  وطمینان آن

خکووری در ورتبکاط بکا کارکنکان بخکش خصوصکی        تدتبکه رشکوه   درحکورد وگت وطالعاتی 

بکا   وزجملکه رکای حتنکاظت رو    توونکد شکاخص   شده باشد بخ ی وز وین فصک  حکی   آگری جم 

 .حقایسه وین نو  وز ورت اء با ورت ای حتبوط به حقاحات دگاتی ورو ه درد

رکایی ککه وطالعکاتی دربکاره ودروک فسکاد در بکین عمکوم حکتدم          رمچنین بکتوی هیمکایش  

وحکان  درصورترای وصلی رو عتضه کند گ  تووند یافته کنند وین بخش حی آگری حی جم 

رکای حبتنکی بکت ودروک گ طکتز نسکتش       رای حبتنی بت تدتبکه رو بکا دوده   بودن، دوده گ گورد

 .حقایسه کند

  ها  پیشنهان شاص 

  با حقاحات عموحی؛شیو  ورت اء در رنسام ورتباط شهتگندون 

  تتدود حیکانسین  )فتوگونی ورت اء در رنسام ورتباط شهتگندون با حقاحات عموحی

 ؛(در دگره زحانی حتج  رشوه هتدوختی به حقاحات عموحی

 شیو  ورت اء در رنسام ورتباط شهتگندون با کارکنان بخش خصوصی. 
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 کند ارتشاء چگوظه کار می

چکه کسکی   )بکت حبنکای شکیوه ورت کاء      شده یآگر جم رای در وین بخش با وستفاده وز دوده

ود وز ، حقص(قب  گ بتد وز ورو ه خدحات)بندی هتدوخس رشوه  زحان( شود باعث ورت اء حی

گ ورزش گ حقدور رشوه، حاریکس  ( نقد، کاال گ سایت وَشکال)شده ورت اء، شک  رشوه وخذ

 .گیتد خووری حورد تقلی  گ توصیف قتور حی گ سازگکاررای رشوه

رکایی رو نسکبس بکه ح ککالت وساسکی       توونکد دیکدگاه   تقلی  ردت وز هتدوخس رشوه حکی 

در حنکاطی یکا   ( بتد ناعادالنه عکدواس نظیت تأخیت در ورو ه خدحات یا کار)خدحات عموحی 

تتی در ورتباط با حکدیتیس عمکوحی رو   حبسوط 5رایدیدگاه. رای خاص عتضه کند حکان

آگرد  دسکس  بکه توون وز ررسذر تقلی  ورت ای حتبکوط بکه نکو  خکدحات درخووسکتی       حی

اطی حاننکد حنک  )شکده در بکاال   با دیست حت یترای فهتسکس  بتوونیم وین تقلی  رو گیشه وینکه به

طورکلی رتچه ونکدوزه   به. تتکیب کنیم( ج توفیایی، ردت، شک  گ شیوه رشوه هتدوختی

 .تت باشدتوون دقیی را حی تت باشد به رمان وندوزه تقلی  گ ورو ه یافته نمونه هیمایش بمرگ

  ها  پیشنهان شاص 

 را هتدوخس شدهرای ودوری که در آن رشوه نو  رگیه 

 ندی، ردت گ غیتهب توزی  درصد رشوه با زحان 

 حیانسین حیمون رشوه هتدوختی به حقاحات عموحی 

   هکول، ردیکه، کمک ،    )شکده  یافتکه یکا هتدوخکس   نو  حمیس نکارگوی وختصکاص

 (خدحات

 حیانسین حیمون رشوه هتدوختی به کارکنان خصوصی 

 

 

 

                                                           
1 -insights 
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 گی ن چه کسی رشو  می

گیکتد یکا    یگیتنده، یتنی حقکام دگاتکی وسکس ککه رشکوه حک      در وین بخش، تمتکم بت رشوه

با وستفاده وز چندین شاخص وصلی که به نو  حقاحکات رسکمی   . کند درخووسس رشوه حی

کنندگان رشوه رو حورد تقلی  قکتور  توون دریافس خووری وشاره دورد، حی درگیت در رشوه

شکود  در وین بخکش رگشکن حکی   . دود گ نو  حقام با باالتتین خ ت ورت اء رو شناسایی نمود

 ه باید حتناسب با قتور گتفتن وفتود در حتتض چنین عملکی سکندیده   که گقو  رشوه رمی

حکاه   50شکود ککه طکی     گیتی حکی  شود به وین حتنی که شیو  ورت اء درباره کسانی وندوزه

 .وند گذشته با نو  خاصی وز حقاحات عموحی در تماس بوده

رسکمی  رم حیمون شیو  گ رم حیانسین تتدود رشوه هتدوختکی بکه نکو  خاصکی وز حقاحکات      

حاننکد جنسکیس   )حن کی ج توفیکایی یکا سکایت وبتکاد دیسکت        بتوسکاس تووند تقلی  شود گ  حی

شده در بخش بی تت وبتاد تقلیلی فهتسس. ورو ه گتدد( کننده یا ردت وز هتدوخسدریافس

تت نو  حقاحات حناسب وسس به شکتطی  بتوی تقلی  دقیی( کند فساد چسونه کار حی)قبلی 

رای حتبکوط   دوده. رای حهم، بمرگ باشد افی بتوی حصول به ورزیابیک وندوزه بهکه نمونه 

صکورت حدکمو تقلیک      بایکد بکه   کننکد  به کارکنان بخش خصوصی که رشوه دریافس حکی 

 .گتدد

 ها  پیشنهان  شاص 

    شکده  بکا حقاحکات عمکوحی، تفکیک      ورتبکاط شیو  گ فتوگونی رشکوه در رنسکام

 نو  حقام عموحی بتوساس

  نو  حقام  بتوساس( بندی، ردت گ غیته زحان)رشوه توزی  درصد خصوصیات

 عموحی

     ،شککیو  گ فتوگونککی رشککوه در رنسککام ورتبککاط بککا کارکنککان بخککش خصوصککی 

 نو  کارکنان بخش خصوصی بتوساسشده تفکی 
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 شکده   شکده بکه کارکنکان بخکش خصوصکی، تفکیک       رای هتدوخسسهم رشوه

 .کنند نو  کارکنان بخش خصوصی که رشوه دریافس حی بتوساس

 نهد صوار  چگوظه واکنش ظشان میشه وظدان به رشو 

در وین  .گذوری وسس رای گمورش فساد بتوی وردوت سیاسس تتین بخش وین یکی وز حهم

طیفی وز هتدوخس رشکوه تکا    –بخش، گوکنش شهتگندون به درخووسس گ هتدوخس رشوه 

تقلیک  گ   - گیکتد  خوددوری وز هتدوخس آن گ گمورش آن به حقاحات حسئول رو در بتحکی 

 .بقث شده وسس

کنند،  کنند یا نمی وقتصادی کسانی که وز هتدوخس رشوه خوددوری حی -تقلی  وجتماعی

کننکد،   کننکد گ کسکانی ککه آن رو گکمورش نمکی      کسانی که وتفاقات رشوه رو گمورش حی

کننده هتدوخس یا خوددوری وز هتدوخس رشوه گ رای حهمی درباره شتویط تسهی  دیدگاه

 .درد ورش یا عدم گمورش آن ورو ه حیشتویط گم

وی، نو  حقام، نو  حسئوالنی باشد وبتاد حتتبط با تقلی  حمکن وسس شاح  تفکی  حن قه

دری، تدارب حتتبط بکا  رای گمورش شود، آگاری وز کانال را رشوه گمورش حی که به آن

ی رو رکای بی کتت   شکناخس . دری گ سکایتین باشکد  رای عدم گمورش گمورش رشوه، ونسیمه

رکا گ   رای عموحی نسبس به حقبوایکس رشکوه گ دالیک  خکوددوری     توون با تقلی  نستش حی

وقتصادی حاننکد   -که با سایت حت یترای وجتماعی گیشه رنساحی آید به دسس بهعدم گمورش 

 .سن، جنسیس گ س وح آحوزش درآحیخته باشد

 ها  پیشنهان شاص 

  حثککال هلککیس،  عنککوون بککه)ربککط  خککووری بککه حقاحککات ذی  نککتخ گککمورش رشککوه

 در حین ورتباط با حقاحات عموحی( رای حبارزه با فساد سازحان
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  حثککال هلککیس،  عنککوون بککه)ربککط  خککووری بککه حقاحککات ذی  نککتخ گککمورش رشککوه

 در حین ورتباط با کارکنان بخش خصوصی( رای حبارزه با فساد سازحان

 گذار ها و کارب نها  سیاست گی   ظتیجه

رای هیمایش فساد فکتورم   درای ح خصی رو بتوی تکمی  یافتهتووند درگندو وین بخش حی

گذوری باید با وحتیاط تکدگین شکود تکا قکدرت     سیاسس را گ کاربتدرای گیتی نتیده .کند

بکتوی ورتبکاط   . شده در بخش بتکدی گکمورش رو تضکتیف نکنکد    رای گوقتی ورو ه وستدالل

د، وستفاده وز ح ورت حتخصصان گ را گ تدوبیت حتتبط حبارزه با فسارا با سیاسس دودن یافته

 .تووند حفید گوق  شود وندرکارون حلی که با حوضوعات فساد آشنا رستند حی دسس

 شناسی پیوست روش

عموم وز حیان حند  در بخش هایانی باید وطالعات ح تگحی بتوی حتخصصان گ وفتود عالقه

ویکن وحکت   . حتدم گندانده شود تا وطالعات عمیقی درباره وبتاد فنکی هیمکایش ورو که گکتدد    

گیتی، طتوحی گ تکدگین وبکمور   شاح  وطالعاتی حتبوط ورزیابی هیمایش حانند رگش نمونه

گیکتی،  رای هیمایش هکایلوت، طتوحکی نمونکه گ رگش گزن    هیمایش، شیوه هیمایش، یافته

رکا گ   رکای زبکانی، ککار حیکدونی، گرگد دوده     گتون، کنتتل کیفیس، نسکخه آحوزش حصاحبه

 رکای هیوسکس حمککن وسکس جکدوگل گ نمودوررکای       ایت بخکش سک . راسسحقاسبه شاخص

را هیمایش  ورو ه نماید که در آن( حانند ویاالت)توضیقیِ حتبوط به حناطی یا حناطی فتعی 

 .وندام شده وسس

 ب ق ار  ارتباط و اظتشار ظتایج

 ییوزطتفتویندی که . باشد یکی وز آختین حتوح  چتخه هیمایش ونت ار نتایج هیمایش حی

گکتدد گ   آحده در طی هیمایش فساد بتوی کاربتون نهایی حنت کت حکی   دسس العات بهآن وط
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ونت ار دوده باید بت وبتاد زیت حتمتککم  . نفتان حتتبط وندام گیتدباید رمی ه با رمکاری ذی

 :باشد

 را بکوده   ه دقیی دودهرندد رای هیمایش فساد باید بازتابیافته :ها وضوح یافته

 حوردهسکند ککه   ویه گونکه بک گ حنسدم ورو ه گتدد  صورت شفات، خالصه گ به

. گذورون حفید گ کاربتدی باشد گیشه بتوی سیاسس کاربتون نهایی گوق  شود گ به

رای رکدت توسکته    رای حبتنی بت تدتبه گ شاخص تمتکم باید بت رگی شاخص

 .هایدور باشد

  عکالگه بکت    :ها  اظتشاراتی سنتی و مبتنی با  شابکه   استفان  از کاظا

ونکدوزی ککارزور    رکا، روه  ش تقلیلی گ حدموعکه حناسکب بکتوی رسکانه    تهیه گمور

وندرکارون، حتخصصکان   رسانی به دسس رای وجتماعی گ وطال  حناسب در رسانه

 .گ وعضای جاحته هشگر ی ورمیس زیادی دورد

 شناسی شفافی رو عتضه  شده باید رگشح ااب ونت ار :شناسی شفافیت روش

ورو که   درصکورت . وجتو شده وسکس  که چسونه هیمایش طتوحی گیتنی وین نماید

رای هیمایش وفکمویش خوورکد    وطالعات کافی بتوی تفسیت نتایج، وعتماد به دوده

 .یافس

  رای ختد باعث وفمویش شفافیس خوورکد   ونت ار دوده :ها  ص ن اظتشار نان

رمکه ککاربتون   . رگ وعتماد بکه نتکایج هیمکایش رو ورتقکاء خوورکد دود      شد گ وزوین

را در شتویط ح ابه باشند گ نهاد حسئول باید  به دستتسی به دودهنهایی باید قادر 

 .وسس  حنت ت ن ده نیوزو شیهرا  وطمینان حاص  کند که دوده

 


