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 اشاره
 

و نهادهطای   حؤسسطا  نجش فساد توسط  حقققطاد د    های گوناگونی برای سشاخص

   شطاخص اد ا  فسطاد کطو توسط  شط افی       . المللی طراحی شده اسط  کشو ی و بین

این  ترین حهمشود یکی از المللی حنتشر حیعنواد یک سازحاد حستقل بینالملل بوبین

 . ها اس شاخص

سنجش حجم آد بسطیا    دهد،با توجو بو اینکو فساد غالباً بو صو   پنهانی  خ حی

شود برداش  و تلقطی افطراد و   های فساد اغلب سعی حید  شاخص  و نیازادشوا  اس  

بطر  . از سطح فساد د  یک شرک ، سازحاد یا جاحعو حو د سطنجش رطرا  گیطرد    ها گروه

همین اساس شاخص اد ا  فساد بر تلقی افراد از حیزاد فساد د  کشو ها تمرکطز دا د  

حیطزاد فسطاد    د خصطو  بندی کشو های حختلف جهطاد  و بو  تبوو بو صو   سالیان

 .کندادا ی اردام حی

سطح  یی سالح  ادا ی و حبا زه با فساد با هدف ا تقاها پژوهشحرکز حطالعا  و 

هطای  شاخص د خصو همکا اد سازحانی  اطالعا  و دانش تخصصی پژوهشگراد و

بنطدی    فساد و آخرین  تبوبو حعرفی شاخص اد ا ها آدسنجش فساد و نقوه طراحی 

 .ها د  این حوزه، پرداختو اس آد بو عنواد یکی از حشهو ترین شاخص

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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 و اختصارات عالئمفهرست 
 

AFDB: African Development Bank 

BF: Bertelsmann Foundation 

BPI: Bribe Payers Index 

CPI: Corruption Perception Index 

CPIA: Country Policy and Institutional Assessment 

EIU: Economic Intelligence Unit 

EOS: Executive Opinion Survey 

FH: Freedom House 

GCB: Global Corruption Barometer 

GCR: Global Corruption Report 

GI: Global Insight 

ICRG: International Country Risk Guide 

NIS: National Integrity System 

NIT: Nations in Transit 

PERC: Political and Economic Risk Consultancy 

SGI: Sustainable Governance Index 

TI: Transparency International 

VDEM: Varieties of Democracy 

WB: World Bank 
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 مقدمه
     غطم  بطو . بسطیا ی از کشطو های جهطاد اسط      ریط گ بطاد یگرفساد ادا ی و ارتصطادی  

های حختل ی کو د  جه  حبا زه با فساد د  سطح جهاد د  گذشتو انجام شده و تالش

اکنود نیز د  حال انجام اس ، طبق برآو دها همچنطاد حطردم د  اک طر کشطو های     هم

د عالوه بر اینکو تبعطا  حهمطی بطر توسطعو     فسا. جهاد از گسترش فساد شاکی هستند

پیاحدهای سیاسی نیز بطو همطراه دا د و از علطل حهطم      آو دارتصادی کشو ها بو با  حی

حاصطل  فریبطی  ا  شود بو ططو ی کطو برخطی حطردم    حقسوب حیفریبی حردمگسترش 

دا  و اگطر سیاسطتمدا اد  یشطو   این عده حعتقدنطد  . دانندحیهمبستگی فساد و نابرابری 

 هطا  آدپیوندند کو وعطده  حیفریبانی عوامنتی حوفق بو حقابلو با فساد نشوند، حردم بو س

د  حالی کو از این  هگذ  نطو تنهطا فسطاد کطم     . خوا ی اس حذف چرخو فساد و  ان 

 Transparency) شطود حطی  بلکو د  اغلب حوا د بو افزایش فساد داحن زده شودنمی

International, 2017) . 

 المللطی نهادهای حختلف بطین ، حبا زه با فساد د  توسعو کشو ها و ضرو  با توجو ب

 صد وضعی  فساد د  کشو های حختلف، ا ائو تقلیلی  ها آداند کو وظی و شکل گرفتو

ایطن  بطو   .د  جهط  ا تقطای سطالح  ادا ی اسط      ها آداز علل فساد و ا ائو  اهکا  بو 

سطنجش وضطعی  کشطو ها     هطای فسطاد و  طراحطی شطاخص  بو  حؤسسا حنظو ، این 

المللی همچطود  بینحطرح نهادهای  عالوه بر. اندنمودهها حباد   این شاخص براساس

المللی حستقل بین حؤسسا  المللی پول و غیره،هانی، صندوق بینسازحاد حلل، بانک ج

از  یکطی  (TI) الملطل کطو د  ایطن بطین، شط افی  بطین      د  این زحینو فعطال هسطتند  نیز 

 . اس  ها آد ترین حهم

حنتشر  المللش افی  بینهای حختلف سنجش فساد کو توس  د  حیاد شاخص

شاید . با  بیشتری برخو دا  اس از شهر  و اعت( CPI)شود، شاخص اد ا  فسادحی
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المللی برای سنجش فساد اد ا  فساد حشهو ترین شاخص بین شاخصگ    بتواد

 .اس دولتی د  سطح جهاد 

این شاخص، نقوه سنجش  د  گزا ش حاضر بو حعرفی با توجو بو این حوضوع،

   کشو ها د  این شاخص بندی و آخرین  تبود  آد، حنابع حو د است اده فساد 

حعرفی شده  CPI انتشا  حرجعابتدا پیشینو و بر این اساس د  این گزا ش . ایمپرداختو

نقوه  ،ده د  آدحنابع حو د است ابندی د  این شاخص سپس با ا ائو آخرین  تبو .اس 

نگاهی کلی و د  پایاد حعرفی  CPIسؤاال   ایج د با ه  سنجش فساد د  این حنابع و

  .شده اس  انداختوبو برخی نقاط ضعف این شاخص 

 

 پیشینه و مرجع انتشار
استاد ارتصاد دانشگاه   دو فسلمبیوهاد  شاخص اد ا  فساد نخستین با  توس 

الملل توس  سازحاد ش افی  بین 991 د  سال و  تهیو 991  سالد  آلماد   گوتینگن

 991 نهاد اس  کو د  سال سازحانی حردم ،المللش افی  بین. صو    سمی ا ائو شدبو

خود  ا حتورف  حأحو ی این سازحاد . تأسیس شده و حقر آد د  شهر برلین ررا  دا د

های ح و بخشکردد فساد و ا تقای ش افی ، پاسخگویی و د ستکا ی د  تماحی سطو

انداز این سازحاد جهانی اس  کو د  آد حکوح ، جاحعو اعالم نموده اس  و چشم

با هدف . سیاس ، تجا  ، جاحعو حدنی و زندگی  وزحره افراد عا ی از فساد باشد

بو تدوین دو برناحو  2 2 الملل از سال انداز حذکو ، ش افی  بیندستیابی بو چشم

نموده اس  کو ذیل هر برناحو، یک طرح اجرایی نیز تعریف سالو اردام  پنجاستراتژیک 

 . شده اس 

                                                           
1-Johann Graf Lambsdorff 

2- Gottingen 
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شعبو حقلی د  کشو های حختلف اس  کو وظی و  22 الملل دا ای ش افی  بین

ا ائو اطالعا  د  زحینو فساد و ایجاد همکا ی بین حقاحا  دولتی، جاحعو حدنی،  ها آد

احو  دولتی و انتخاباتی و  های گروهی جه  ا تقاء ش افی  د باز گاناد و  سانو

شعبا  این سازحاد بو انجام . اس ( ها ها، حزایده حنارصو)تدا کا  بخش دولتی 

نمایند احا تبلیغا  و حذاکره با دولتمرداد جه  اجرای ارداحا  ضد فساد حباد   حی

حوا د حشاهده شده  د خصو این ارداحا  شاحل انجام بر سی و تققیق و ت قص 

 (.Transparency International, 2017)باشد ا نمیفساد د  کشو ه

هایی بو این الملل عالوه بر سنجش فساد د  کشو های حختلف، توصیوش افی  بین

های حختل ی حنتشر  این سازحاد گزا ش. کندکشو ها د  جه  کاهش فساد ا ائو حی

انی ، با وحتر جه(CPI)کند کو د  این حیاد، چها  گزا ش شاخص اد ا  فسادحی

رابل ذکر ( NIS)و نظام د ستکا ی حلی( GCR)، گزا ش جهانی فساد(GCB)فساد

ها، شاخص اد ا  فساد بو دلیل حیزاد شمولی  کشو ها د  د  حیاد این گزا ش. اس 

 . ای آد از اهمی  باالتری برخو دا  اس آد،  وش حو د است اده و بازتاب  سانو

ختلف جهاد از حیث حیزاد فساد بندی کشو های حشاخص اد ا  فساد بو  ده

 71 تعداد  1 2 سال  CPIپردازد کو د  آخرین گزا ش یعنی حی ها آددولتی د  

د  این  تاکنود نیز  تبو جمهو ی اسالحی ایراد 221 از سال . اندبندی شدهکشو ،  تبو

 .س ررا  گرفتو ا شاخص بو طو  حتناوب حو د بر سی

عموحی حتمرکز اس  و فساد  ا بو عنواد  شاخص اد ا  فساد  وی فساد د  بخش

ین شاخص ا(. Ibid)کند است اده از حنصب عموحی برای حنافع شخصی تعریف حیسوء

گوناگود  هایا سنجشدهد شاخصی ترکیبی اس  کو بکو تقاضای فساد  ا نشاد حی

آید و حبتنی بر اد ا  و نگرش تعدادی از تجا ، حیدانی و اسنادی بو دس  حی
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این شاخص حیزاد . اد ارتصادی، سیاستمدا اد و حدیراد بخش دولتی اس تقلیلگر

تر نزدیک 22 دهد و هرچو این عدد بو نشاد حی 22 سالح  کشو ها  ا از ص ر تا 

 .شودحقسوب حیتر باشد آد کشو  سالم

شاخص )  BPIد  حقابل CPIاگر فساد  ا دا ای دو بعد عرضو و تقاضا بدانیم 

 حالی کوعرضو فساد اس  د   دهنده نشاد BPIگیرد چراکو حی ررا ( پرداخ   شوه

CPI  اد ا  فساد د با ه شاخصبسیا  حهم نکتو . دهد ا نشاد حی تقاضای فساد ،

این  و دهد ا حو د سنجش ررا  حی دهندگاد پاسخ برداش ن اس  کو این شاخص ای

ح هوم فساد و  کو از کیا اداز حقی  و ت سیرها و  یریرپذیتأثبو دلیل  برداش 

و لذا د   اس حردم فرهنگ  وابستو بوحصادیق آد د  کشو های حختلف وجود دا د 

بو همین دلیل، نمرا  . وارعی  حمکن اس  وضعی  فساد بو گونو دیگری باشد

خواهند بکو افرادی  زحانینیس ، بو خصو   ریاسکشو ها بو هیچ وجو با هم رابل 

فرهنگی آد  -ها و شرای  ارتصادیوجو بو ویژگیبدود ت کشو  دیگری فساد د  د با ه

نتایج  ،د  هر سال حجم نمونو و حنابععالوه بر این، تغییر . دکشو ، اظها  نظر کنن

ال  اجع بو کو احس حنابع و افرادیح ال  بو عنواد. دهدررا  حی تأثیرپایانی  ا تق  

این . است اده ررا  گیرند حو د، حعلوم نیس  سال آینده اندحو د سؤال ررا  گرفتوایراد 

 . (139 پو ، نجف) ررا  بگیرد تأثیرتق    CPI کو پایایی نتایج شود حیاحر باعث 
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 6102نگاهی به گزارش سال
هطیچ کشطو ی   انطد و  کشو  حو د بر سی ررا  گرفتو CPI ، 71بندی د  جدیدترین  تبو

اینکو حیانگین نمره جهطانی  با توجو . دس  پیدا کند( 22 نمره)و احتیاز کاحل نتوانستو ب

کشو  حو د بر سی ررا  گرفتو د  ایطن شطاخص    71 تواد گ   از حجموع اس  حی 31

گرفتنطد و ایطن حوضطوع    ( 12)تطر از حطد حیطانگین    ای پطایین نمره ها آد دوسومبیش از 

  .گیر د  بخش دولتی د  سطح جهاد اس فساد همو دهنده نشاد

هطای  ، نیوزلند و فنالند بو ترتیب حائز  تبطو سو کشو  دانما   1 2 سال  CPIد  

کشو   2 این اس  کو د  حیاد  1 2 نکتو رابل توجو د  شاخص . انداول تا سوم شده

 .برتر بو جز کانادا تماحی کشو ها بو دو حنطقو ا وپا و آسیای شرری تعلق دا ند

، شطرری تیمطو   بو کشو های سو ینام، بال وس،  1 2 بیشترین بهبود  تبو د  سال 

حیانما ، گویاد، گرجستاد، الئطوس، آ اانتطین، کطره شطمالی، بو کینافاسطو، کیط  و د،       

حطالی اسط  کطو    د  ایطن  . ترکمنستاد، سطائوتوحو و پرنسطی  و افغانسطتاد تعلطق دا د    

کشو های رطر، کویط ، بقطرین، عربسطتاد سطعودی، ربطرس، لسطوتو، ا دد، سطو یو،        

قطده عربطی، حو یتطانی، جمهطو ی آفریقطای      حقدونیو، سوداد جنوبی، شیلی، احا ا  حت

، غنا، یمن و جیبوتی بیشطترین  دادوتوباگوینیترحرکزی، حال ، لوکزاحبو گ، حوزاحبیک، 

نگاهی گذ ا بو کشو هایی کو بیشترین کاهش  تبطو  ا دا نطد    .اندکاهش  تبو  ا داشتو

از ایطن  دهد بسیا ی از کشو های عربی د  این گروه جطای دا نطد و بسطیا ی    نشاد حی

 .کشو ها بو حنطقو پرتالطم خاو حیانو تعلق دا ند

                                                           
 .حراجعو کنید   برای اطالعا  بیشتر بو پیوس   - 
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 CPI2016بندی بیست کشور نخست رتبه: 0جدول

 امتیاز نام کشور رتبه

 92 دانما    

 92 نیوزلند  

 39 فنالند 1

 33 سوئد 3

 31 سوئیس 1

 31 نروا 1

 33 سنگاپو  7

 31 هلند 3

  3 کانادا 9

  3 آلماد 2 

  3 لوکزاحبو گ 2 

  3 انگلستاد 2 

 79 استرالیا 1 

 73 ایرلند 3 

 77 بلژیک 1 

 77 کنگ هنگ 1 

 71 اتریش 7 

 73 حتقده اال یا 3 

 71 ایرلند 9 

  7 ااپن 2 
 

تنها  کو ینقو بووضعی  کشو های خاو حیانو د  این شاخص چنداد حطلوب نیس  

تعطداد زیطادی از کشطو های ایطن      های نسبتاً باالی جدول ررا  دا ند ودو کشو  د   ده

 .اندجای گرفتو های پاییند   تبو حنطقو
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تغییرا  سیاسی کو شش سال پیش حنطقو عربی   غمبوالملل، بو باو  ش افی  بین

 ا تکاد داد، احید کشو های عربی برای حبا زه با فسطاد و پایطاد دادد بطو حصطونی  از     

انطد ا اده  نتوانستو ی  کشو های عربیاک ر و ازا  فساد هنوز شاهد پیشرف  نیس حج

حردم برای ایجاد نظام دحوکراتیک د  جه  شط افی  و پاسطخگویی بیشطتر  ا حققطق     

 .نمایند

شکس  د  حبا زه با فسطاد کطاهش شطدید  تبطو بسطیا ی از کشطو های عربطی د         

 12د صد ایطن کشطو ها زیطر     92احتیاز . دهد ا توضیح حی 1 2 شاخص اد ا  فساد 

کطاهش احتیطاز،     غم بوتنها احا ا  حتقده عربی و رطر . حتیاز ناحناسبی اس اس  کو ا

 .اند خود  ا د  حد حتوس  نگو دا ندتوانستو

عراق، لیبی، : از این حنطقو هستند ،دا ای فساد باال کشو های پنج کشو  از حجموع

ای هط ثباتی سیاسی، جنگ، د گیطری این کشو ها همچنین با بی. سوداد، یمن و سو یو

کننده این حقیق  اس  کو جنگ و د گیطری   تائیدداخلی و ترو یسم حواجو هستند کو 

 ,Transparency International)شطود  حنجر بو فساد و خصوصاً فساد سیاسی حطی 

2017 .) 

بندی عمدتاً کشو های خاو حیانو و آفریقایی هستند کو از فقر کشو  انتهای  ده 2 

 .برندو جنگ داخلی  نج حی
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 CPI2016بندی بیست کشور انتهای رتبه: 6جدول

 امتیاز نام کشور رتبه

 2  سوحالی 71 

    سوداد جنوبی 71 

    کره شمالی 73 

 1  سو یو 71 

 3  یمن  72 

 3  سوداد 72 

 3  لیبی 72 

 1  افغانستاد 19 

 1  گینو بیسائو 13 

 7  ونزوئال 11 

 7  عراق 11 

 3  ا یتره 13 

 3  آنگوال 13 

 2  جمهو ی کنگو 19 

 2  هائیتی 19 

 2  چاد 19 

 2  آفریقای حرکزی 19 

 2  بو وندی 19 

    ازبکستاد 11 

    جمهو ی دحوکراتیک کنگو 11 
 

الملل بر این باو  اس  کو کشطو های دا ای  تبطو پطایین د  شطاخص     ش افی  بین

CPI پلیس و روه رضائیو  ی همچوداکا آحددا ای نهادهای دولتی غیررابل اعتماد و ن

د   حتی د  کشو هایی کو دا ای روانین ضد فساد هستند، ایطن رطوانین اغلطب   . هستند

دچطا   خدحا  اساسی کطو   بخشحردم د   .شوندعمل دو  زده شده یا نادیده گرفتو حی
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از شوند و هنگاحی کطو  و اخاذی حواجو حی ا تشاء سوء تخصیص وجوه هستند، اغلب با

اعتنطایی حقاحطا    د، با بیکننحید خواس  جبراد خسا   کننده  شوه، حا  د یاف حقا

 .شوندحسئول حواجو حی

و   های پتروبراسحوا دی حانند شرک . کند حیفساد بز گ د  چنین شرایطی  شد 

جمهو  سابق اوکراین، ویکتطو  یطانوکوویچ، نشطاد    د  برزیل یا حماسو  ئیس  اودبرش 

تبانی حیاد بخش خصوصی و سیاسطتمدا اد حیلیا دهطا دال  د آحطد    دهد کو چگونو حی

ایطن نطوع فسطاد    . کنطد حاصل از ارتصاد حلی  ا بو ن ع تعداد کمی از حردم حنقرف حطی 

کنطد و  کند، از توسعو پایطدا  جلطوگیری حطی   بز گ سیستماتیک حقوق بشر  ا نقض حی

 .شودباعث تشدید حقروحی  اجتماعی حی

بطاال د  شطاخص دا ای د جطو بطاالیی از آزادی حطبوعطا ،      کشو های دا ای  تبطو  

تطر بطرای   هطای دولتطی، اسطتاندا دهای رطوی    دسترسی بطو اطالعطا  د  حطو د هزینطو    

این کشو ها  حال بااین. های رضایی حستقل هستندد ستکا ی حقاحا  دولتی و سیستم

گی  وزحطره  توانطد زنطد  هرچند اشکال آشطکا  فسطاد نمطی   . نیز نباید از خود  اضی باشند

شهرونداد  ا د  این دستو از کشو ها تهدید کند، احا این کشطو ها از حعطاحال  پشط     

    ررطانونی و اجططرای ضطعیف رطانود کططو    حطالی غی  تطأحین د هطای بسطتو، تضطاد حنططافع،    

فسطاد د  داخطل و خطا ز از آد    باعطث تشطدید   کند و حی ا حنقرف  های دولتیسیاس 

 .(Transparency International,2017)ایمن نیستند  شودحیکشو  

 

 

 
                                                           

1- Petrobras 

2- Odebrecht 
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 منابع مورد استفاده
شاخص اد ا  فسطاد، شاخصطی ترکیبطی اسط  بطو ایطن حعنطا کطو از         کو بیاد شد چناد

تعطداد  . کنطد اسطت اده حطی   المللطی نهادهای غیردولتی بین و حؤسسا های دیگر شاخص

ا د و از حتطوالی تغییطرا  حقطدودی د    هطای سالد   CPIهای حو د است اده د  شاخص

       الملطل بطا   شط افی  بطین  . شطود ثطابتی د  ایطن زحینطو اسطت اده حطی     نسطبتاً  های شاخص

سطال   CPIتطدوین  د  . کندها  ا ترکیب حیشناسی حنقصر بو فردی این شاخص وش

 Transparency) اسطط  شططدهشططاخص بططو شططرح ذیططل اسططت اده      1 از   1 2 

International, 2016d): 

 (AFDB)بانک توسعو آفریقا بندی حکمرانی  تبو . 

 ( BF)های حکمرانی پایدا  بنیاد برتسمن شاخص . 

 شاخص گذا  بنیاد برتسمن .1

 (EIU)بندی  یسک کشو ی واحد اطالعا  اکونوحیس   تبو .3

 (FH)شاخص کشو های د  حال گذا  خانو آزادی  .1

 (GI)بندی  یسک کشو ی گلوبال اینسای   تبو .1

 (IMD)پذیری جهانی سالناحو حرکز  راب  .7

 (PERC)اطالعا  آسیایی گروه حشاو   یسک سیاسی و ارتصادی  .3

 المللی  یسک سیاسیخدحا  بین حؤسسو اهنمای  یسک کشو ی  .9

 ( WB)ا زیابی نهادی و سیاس  کشو ی بانک جهانی  .2 

 (EOS) پیمایش نظرا  حدیراد حجمع جهانی ارتصاد .  

  شاخص حاکمی  رانود پرواه جهانی عدال  .  

 (VDEM) پرواه تنوع دحوکراسی .1 

                                                           
1 -World Justice Project 
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 ، حرجع و سال انتشا CPI2016های حو د است اده د  شاخص: 1جدول

 سال انتشار مرجع انتشار نام شاخص

 1 2  بانک توسعو آفریقا بندی حکمرانی تبو

 1 2  بنیاد برتسمن حکمرانی پایدا 

 1 2  بنیاد برتسمن شاخص گذا 

 1 2  واحد اطالعا  اکونوحیس  بندی  یسک کشو ی تبو

 1 2  خانو آزادی شو های د  حال گذا ک

 1 2  گلوبال اینسای  بندی  یسک کشو ی تبو

 1 2  پذیری جهانیحرکز  راب  پذیری جهانیسالناحو  راب 

 1 2  گروه حشاو   یسک سیاسی و ارتصادی اطالعا  آسیایی

 1 2  المللی  یسک سیاسیسسو خدحا  بینحؤ  اهنمای  یسک کشو ی

دی و سیاس  ا زیابی نها
 کشو ی

 1 2  بانک جهانی

 1 2  حجمع جهانی ارتصاد پیمایش نظرا  حدیراد

 1 2  پرواه جهانی عدال  حاکمی  رانود

 1 2  پرواه تنوع دحوکراسی تنوع دحوکراسی
 

حط الً د   . کننطد گیری حیهای حذکو  ابعاد حختل ی از وضعی  فساد  ا اندازهشاخص

د ابعط ا و حالی تمرکز دا ند شاخص دیگطری  ارتصادیبعاد ا بر هاحالی کو برخی شاخص

ها باعث شطده د   تجمیع این شاخص .دهدفرهنگی و اجتماعی  ا حو د بر سی ررا  حی

ابعاد حختلف سیاسی، ارتصطادی، اجتمطاعی، فرهنگطی و حطدیریتی فسطاد       CPIشاخص 

لطذکر  اهطای فطوق  د  اداحو بو حطرو ی کلطی هریطک از شطاخص     .توجو ررا  گیردحو د 

 .ایمپرداختو
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 بندی حکمرانی بانک توسعه آفریقارتبه

بندی بخشطی از  این  تبو. دهدکشو  آفریقایی  ا تق  پوشش ررا  حی 13 این شاخص

هطر  اس  کو کی ی  چا چوب نهطادی   (CPIA) های کشو یا زیابی نهادی و سیاس 

این شاخص تالش د  . کندای ا زیابی حیتوسعو های کمکاز  حؤثراست اده  د کشو   ا 

و های عضو بانک توسطعو  سطح باالیی از یکنواختی و سازگا ی د  حیاد تمام کش شده

هطای پطا یس و  م د    تطابق با اعالحیو حنظو  بوبانک توسعو آفریقا . آفریقا حاصل شود

های حربوططو  ها، هماهنگی و سازگا ی، پرسشناحو و دستو العملحو د اثربخشی کمک

های بانک جهانی و بانک توسعو آسیا اصالح کرده اس  کو باعطث  س  ا همسو با سیا

 .ها شده اس افزایی د  حیاد این سیستمافزایش رابلی  حقایسو و هم

CPIA  گسططترده د   کططو دا ای تجربططوتوسطط  گروهططی از ارتصططادداناد کشططو ی

دانطش  از آنجطا کطو د  ایطن شطاخص،     . شطود حطی انجام  هستند، سیاس  وتقلیل تجزیو

ی و کی طی  کم ط  بعطد دو ها ترکیب شده، بو هر  آدبا ا تباطا  حقلی حذکو  شناساد کا 

ها حطو د اسطت اده   نیز برای پایش کی ی  یافتو حو دیهای نظرسنجی. توجو شده اس 

 د خصطو  شطود  د  پرسشناحو این شاخص از حتخصصاد د خواس  حی. گیردررا  حی

 .نظر نمایند ش افی ، پاسخگویی و فساد د  بخش دولتی اظها 

بسیا  روی د  سطو  ) ششتا ( بسیا  ضعیف د  دو یا چند سال) یکحقیاس احتیاز از 

این احتیاز، حجموعو . دا دوجود نیز  س  و احکاد د یاف  احتیاز حتوس ا( سال یا بیشتر

 .هر کشو  اس  یحل ریزسو بعد حذکو  د  سطح نهادهای حلی و 
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 شاخص حکمرانی پایدار

آلمطانی دو شطاخص    یحزب ریغبو عنواد یک اتاق فکر  و نهاد حستقل و  بنیاد برتسمن

 . کند؛ نخس  شاخص حکمرانی پایدا  و دوم شاخص گذا حطرح حنتشر حی

  3 ا د   گطذا ی  سیاسط  ، وضطعی  حکمرانطی و   (SGI)شاخص حکمرانی پایطدا    

 ظطو  حن بطو و اتقادیو ا وپا ( OECD)کشو  عضو سازحاد همکا ی ارتصادی و توسعو 

. دهطد  حطی ا زیابی نیاز و توانایی هطر کشطو  د  انجطام اصطالحا  حطو د بر سطی رطرا         

حقاسطبو   المللطی  بینهای ی از سازحادهای کم شاخص با است اده از دادههای این  حؤل و

 .شوندتکمیل حی یو سپس با ا زیابی کی ی از حتخصصاد کشو  شده

پاسطخ دهنطد    سؤالشود بو این ، از کا شناساد د خواس  حیشاخصاین  د  تدوین

اسطت اده از حورعیط  خطود بطرای کسطب حنطافع       ا چو اندازه حقاحا  دولتی از سطوء کو ت

پردازد کو دول  و جاحعو چگونو از این سؤال بو این حوضوع حی. شوندشخصی حنع حی

-حسئولین حسابرسی، حسابرسی هزینطو  د ستکا یهای تضمین سازوکا طریق اعمال 

 ها بطو اطالعطا ،  دسترسی شهرونداد و  سانو ر ا  تأحین حالی احزاب،های دولتی، حق

هطای  ناحطو ا ض حنافع، آییناعالم دا ایی، روانین حربوط بو تع)پذیری حقاحا  حسئولی 

ذیرش  شوه توس  از پ فساد حؤثرهای ش اف تدا کا  دولتی و تعقیب سیستم ،( فتا ی

 .کنندگذا اد دولتی جلوگیری حیکا حنداد و سیاس 

نشانگر باالترین سطح فسطاد  یک اس  کو  دهتا  یکاحتیاز داده شده بو کشو ها از 

، بو این حعنا اس  کو کا حنداد دوتا  یکاحتیاز . نشانگر کمترین سطح فساد اس  دهو 

توانند از حقام خود بو ن طع شخصطی بطدود تطرس از     دولتی د  صو   وجود شرای  حی

، بو این حعنطا اسط    2 تا  9بردا ی کنند و احتیاز اد بهرهعوارب رانونی یا افشای حخال 

حقاحطا    سوءاسطت اده جلوی  حؤثریکو سازوکا های رانونی، سیاسی و عموحی بو طو  

 .گیردشاد  ا حیدولتی از حورعی 
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 شاخص گذار

شود شاخص گطذا  اسط  کطو    شاخص دیگری کو توس  بنیاد برتسمن تولید و ا ائو حی

 .گیردحال توسعو د  آد حو د بر سی ررا  حی کشو  د  9  وضعی  

بندی شاحل شاخص وضعی  حقوری و شطاخص حطدیریتی   ، دو  تبوشاخص گذا د  

 براسطاس احتیطازا   . کشو  اسط   9  د کو هر دو براساس ا زیابی عمیق شوحنتشر حی

 . شودحعیا  داده حی 7 پرسش ذیل   1هر کشو  بو  های گزا ش

و ی شطاحل  ا زیابی کشط . شودبرای هر کشو  انجام حیا زیابی توس  دو حتخصص 

گطزا ش  )ی وضعی  گذا  و عملکرد حدیریتی د  یک کشو  ا زیابی کی : دو بخش اس 

احتیاز (. بندی کشو ی تبو)و ا زیابی عددی وضعی  گذا  و عملکرد حدیریتی ( کشو ی

نیطز   یشود و کا شناس حستقل دیگرقاسبو حیح آد کشو کا شناس س  توهر کشو  

کند؛ این دو احتیاز توس  یک تیم بر سی شده و احتیاز نهایی ای ا ائو حیاحتیاز جداگانو

 .شودحی حقاسبو

 :شودزیر از کا شناساد پرسیده حی برای سنجش فساد سؤاال 

 کنند تق  است اده حیتا چو اندازه حقاحا  دولتی کو از حورعی  خود سوء

 شوند؟گیرند و حجازا  حیتعقیب ررا  حی

   ی فساد  ا کنترل کرده اس ؟زیآح  یحوفقتا چو اندازه دول  بو طو 

 ا شطاحل  ( کمترین سطح فساد) 2 تا ( بیشترین سطح فساد)احتیاز هر پاسخ از یک 

برخطو د بطا فسطاد شکسط  خطو ده و سطازوکا         بو این حعناس  کو یکاحتیاز . ودشحی

بو حعنای آد اسط  کطو دولط  د      2  د  آد کشو  وجود ندا د احا احتیاز سالح  ادا ی

د  آد کشطو    حطؤثر بو ططو    سالح برخو د با فساد حوفق بوده و تماحی سازوکا های 

 .وجود دا د
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 بندی ریسک کشوریرتبه

 شود یکطی از حنطابع  حنتشر حی( EIU)واحد اطالعا  اکونوحیس  این شاخص کو توس 

-ل دریق و بو حورع از  یسطک این شاخص برای ا ائو تقلی. اس  CPIحو د است اده د  

 .کشو  دنیا طراحی شده اس 32 های حالی حوجود د  بیش از 

EIU  و نیویو  ، هنطگ )اس  کو عمدتاً د  لندد  از کا شناسادهایی تیم شاحل-

حقطیم هسطتند و توسط  یطک شطبکو جهطانی از حتخصصطاد        ( کنگ، پکن و شانگهای

حنطقطو  ا  / ر دو یطا سطو کشطو    هر تقلیلگر کشو ی حداک. شوندکشو ی پشتیبانی حی

تولیطد    EIU ارتصادی و سیاسی کطو توسط  تقلیلگطراد    های گزا ش. دهدپوشش حی

 .گیرندشود، ربل از انتشا ، تق   وند بر سی دریقی ررا  حیحی

 :اند از گیرند عبا  حو د بر سی ررا  حی EIUسؤاال  اصلی حرتب  با فساد کو توس  

  هطای پاسطخگویی   ه از وجطوه عمطوحی  ویطو   آیا د  حو د تخصیص و اسطت اد

 ش افی وجود دا د؟

 حقاحا  دولتی از وجوه عموحی بطرای اهطداف سیاسطی شخصطی یطا      /آیا وز ا

 کنند؟حزبی خود است اده حی

 آیا وجوه خاصی وجود دا د کو د  ربال آد پاسخگویی وجود نداشتو باشد؟ 

 است اده فراگیر از حنابع عموحی وجود دا د؟آیا سوء 

  خدحا  حدنی تخصصی وجود دا د یا تعطداد زیطادی از حقاحطا  بطو ططو       آیا

 شوند؟حستقیم توس  دول  حنصوب حی

 آیا سازحاد حستقلی کو احو  حالی دولتی  ا حسابرسی کند، وجود دا د ؟ 

 حقاحا  دولتی حتخلف یا /آیا روه رضاییو حستقلی کو توانایی حقاکمو وزیراد

 حجرم  ا داشتو باشد، وجود دا د ؟



 زارش پژوهشیگ 11  

 

 آیا سن  پرداخ   شوه د  تأحین ررا دادها و کسب حنافع وجود دا د؟ 

تطا  ( فراوانی بسطیا  پطایین فسطاد   )نمرا  این شاخص بو شکل عدد صقیح از ص ر 

 .اس ( فراوانی بسیا  زیاد فساد)چها  

 

 شاخص کشورهای درحال گذار

د شطو حنتشطر حطی   (FH)کو توسط  خانطو آزادی  ( NIT)شاخص کشو های د  حال گذا 

     هطای  و دولط  کشطو  ا وپطای حرکطزی     9 ارداحا  حربطوط بطو دحوکراتیزاسطیود  ا د     

 . دهدحو د بر سی ررا  حی یافتواستقاللتازه

هطر گطزا ش بطر  وی    . دا د تأکیطد  دحوکراسی عقبگرد ها بر پیشرف  یااین گزا ش

 تخابطاتی، حکمرانی دحوکراتیک حلطی، فراینطد ان  : رکز اس تمحهای حوضوعی زیر زحینو

چطا چوب و اسطتقالل    ها، حکمرانطی دحوکراتیطک حقلطی،   جاحعو حدنی، استقالل  سانو

 .رضایی و فساد

. شطود تهیطو حطی   توسط  کا کنطاد و حشطاو اد خانطو آزادی     NIT هطای نظرسنجی

ای یا کشو ی هستند توس  حقاحطا  حربوططو توصطیو    حتخصصاد حنطقوکو حشاو اد 

: د از جملطو نط گیرحطو د اسطت اده رطرا  حطی    ختل طی  ح راجعد  تدوین گزا ش ح. ندشوحی

المللطی؛  های بطین و سایر سازحاد یردولتیغهای دهنده چندجانبو؛ سازحادوام حؤسسا 

 . گزینشی دولتی اطالعا ها و حجال  حقلی و  وزناحو

 :دهند از جملو ا حو د بر سی ررا  حی سؤاال حتخصصاد خانو آزادی طی ی از 

 د فساد حؤثری  ا انجام داده اس ؟آیا دول  ارداحا  ض 

    هطایی کطو   آیا دول  از حقر ا  ادا ی زائد، الزاحا  ثبط  و دیگطر کنتطرل

 دهند، آزاد اس ؟فرص  فساد  ا افزایش حی
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 آیا روانین کافی جه  الزام افشای حالی و حنع تضاد حنافع وجود دا د؟ 

 کند؟آیا دول  حشاغل و ررا دادها  ا  فراخواد عموحی حی 

 بطو ویطژه بطو دو  از تعصطب د      -ی حؤثردول  فرآیند رانونی یا ادا ی  آیا

برای پیشطگیری، تققیطق و حقاکمطو حقاحطا  و      -برابر حخال اد سیاسی

 کند؟کا حنداد فاسد دولتی اجرا حی

 نگا اد از حمای  رانونی آیا حخبراد، فعاالد ضد فساد، حقققاد و  وزناحو

ا تشطاء و فسطاد احسطاس احنیط      برخو دا ند تا د  صو   گزا ش حطوا د  

 کنند؟

بیشطترین  ) ه ط  تطا  ( کمترین سطح فسطاد ) یکاحتیاز هر کشو  د  این شاخص از 

 .نیز وجود دا د اس  کو احکاد د یاف  نمره اعشا ی( فساد سطح

 

 شاخص ریسک کشوری 

بنطدی  یسطک    تبطو . شودحنتشر حی  (GI) گلوبال اینسای  حؤسسوتوس   این شاخص

د  حطال انجطام اسط  و یطک تقلیطل شطش        999 از سال  حؤسسوین اکشو ی توس  

این عواحل شاحل سیاسطی،  . شودحیکشو  ا ائو  22 یسک د  بیش از عاحلی از حقی   

نمره  یسک فسطاد  . ،  یسک عملیاتی و  یسک احنیتی هستندیارتصادی، رانونی، حالیات

گرفتو شطده   GIی های  یسک و وضعی  باز گاناز شاخص شوداعمال حی CPI کو د 

 . اس 

بطا  شطود کطو   حتخصص داخلی آد کشطو  انجطام حطی    22 ها توس  بیش از ا زیابی

دهنطده د    ایطن عطدد نشطاد   . حتخصصاد خا ز از آد کشطو  نیطز د  ا تبطاط هسطتند    

 هططا بنططدیو تبطط. ای حشططکل د  هططر کشططو  اسطط از سطططح حقایسططو GIکا شناسططاد 

                                                           
1 -Global Insight 
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کنند از پرداخ   شوه گرفتو تا فسطاد   زیابی حی ا ا زیانگ فسادارداحا  طیف وسیعی از 

ا زیابی کی ی فساد  براساسنیز نمره اختصا  داده شده بو هر کشو   .سیاسی حقاحا 

 .کشو  اس  آدد  

شطود  یسطک   حطی  د خواسط  د  پرسشناحو حربوط بو این شطاخص از کا شناسطاد   

انجطام کسطب و کطا ، از     د یا سایر ارطداحا  فاسطد    ا تشاءبو  ها شرک ابتالی افراد یا 

 کسطب کوچطک یطا    صاد ا  یک کاالی/گرفتو تا اجازه وا دا ررا دادهای حهم  تأحین

ها  ا برای کا  د  یطک کشطو    این احو  رابلی  شرک . گزا ش  وزانو  ا ا زیابی نمایند

 .کندرانونی یا تخریب وجهو  ا فراهم حی های حجازا یا زحینو  کند حیتهدید 

نمطره  . انطد کشو  حو د بر سطی رطرا  گرفتطو    23  ،ندی این شاخصبد  آخرین  تبو

حتغیطر  ( کمترین فسطاد ) نجپتا ( بیشترین فساد) کیاختصا  داده شده بو هر کشو  از 

 . اس 

 

 پذیری جهانیسالنامه رقابت

دیگر شاخص حو د اسطت اده   IMDپذیری جهانی حرکز گزا ش سالیانو یا سالناحو  راب 

 .اس  CPIد  

و  بندی، کشو ها  ا  تبوپذیری راب  سنجشپذیری جهانی عالوه بر و  راب احنسال

سیاسی و ارتصادی کشو  بر حیزاد  رابط    -کند کو چگونو حقی  اجتماعیبر سی حی

  دسط  آو دد تصطویر چنطدحتغیره از    بطرای بطو  ایطن حطالعطو   . گطذا د حی تأثیرها شرک 

صو   زیطر  بو پذیریاین  راب  کند کویاست اده ح حعیا  111از پذیری کشو ها  راب 

هطا و  وارعیط  بو تقلیل اس  کو  ای از علم ارتصادشاخو راب  حلی، ": شودتعریف حی

 توانایی یک کشو  برای ایجاد و ح ط  حقیططی   د بردا نده کو پردازدحی هایی سیاس 

  .شودهای خود و  فاه بیشتر حردم حیکو باعث ایجاد ا زش بیشتر برای شرک  اس 
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های سخ  و همچنین یطک نظرسطنجی از حطدیراد    مدتاً شاحل دادهاین شاخص ع

با  IMD. کندکشو   ا حنعکس حیآد ها اس  کو بخشی از اجتماع گروهی ا شد بنگاه

کنند تماس گرفتو و از فعالی  حی شو  خا کهای داخلی و خا جی کو د  یک شرک 

هطای حقلطی   ی د  حو د حقی المللانداز بینکند تا چشماتباع و حهاجراد نظرسنجی حی

بطو ایطن    هطا، شطرک  ن ر از حطدیراد عاحطل    1332، 1 2 د  سال .  ا بو آد اضافو کند

شطریک د    حؤسسطو  13بطا   IMDپذیری جهطانی  حرکز  راب . نظرسنجی پاسخ دادند

 .کنندها کا  حیسراسر جهاد، برای اطمیناد از اعتبا  و ا تباط داده

 آد د و فسطاد   ا تشطاء آیطا   کطو  این اسط   ینظرسنجد  این سوال حربوط بو فساد 

 ؟کشو  وجود دا د

 .اندکشو  حو د بر سی ررا  گرفتو  1د  آخرین سالناحو 

 

 شاخص اطالعات آسیایی

 CPIیکی دیگطر از حنطابع   ( PERC)شاخص گروه حشاو   یسک ارتصادی و سیاسی 

اطالعطا  و کسطب و کطا     تقلیطل  یک شرک  حشاو ه حتخصطص د     PERC.اس 

 PERC. های تجا ی د  کشو های شرق و جنوب شرق آسیا اسط   استراتژیک شرک

 یسک  ا د  حو د کشو های آسیایی با  های گزا شد  بخشی از خدحا  خود، طی ی از 

توجو بو حتغیرهای حهم اجتماعی و سیاسطی حاننطد فسطاد، حقطوق حالکیط  حعنطوی و       

 .کندحی تهیو کشو هاآد  یسک آد، کی ی  کا  و سایر نقاط رو  و ضعف 

PERC  کند کو د  برخی حوضوعا   ا حنتشر حی د خصو ای نشریا  دو ه تو

شود، کطو  حی آو ی جمعاز خبرناحو فساد  CPI اطالعا . گیرداختیا  حشترکین ررا  حی

و  آو ی های حقلطی و خطا ز از کشطو  جمطع    گاهها  ا از پیمایش نظرا  حدیراد بنداده

 . کندت سیر حی
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های ا سطالی از سطوی   یا پاسخ های چهره بو چهرهحصاحبو از طریقها تماحی پاسخ

های الکترونیک ایطن  بو ناحو حشاهیرها و فهرس  های باز گانی، کن رانساتاق عضایا

دهندگاد نمرا  و نظرا  خطود  ا فقط  بطرای    پاسخ یتماح. شودحی آو ی جمع حؤسسو

حربوط بو  دهندگاد پاسخ. کنندیند ا ائو حد  آد اراح  دا کشو هایی کو د  حال حاضر 

، دانشطگاهیاد و حطدیراد   عادیشهرونداد  ،هر کشو  شاحل حدیراد کسب و کا  حقلی

 .کشو  هستندآد خا ز از 

گیطرد ایطن   حو د است اده ررا  حی CPIکو د  شاخص  سؤال حوجود د  این پیمایش

 کنید؟حیکنید  ا چگونو ا زیابی حشکل فساد د  کشو ی کو د  آد کا  حی :اس 

حشکل، جطدی  ) 2 تا ( حشکلی وجود ندا د)ای بین ص ر حذکو  نمره سؤالپاسخ بو 

 .کند ا د یاف  حی( اس 

حطو د ا زیطابی رطرا      حتقطده  اال یط اکشو  آسیایی بو عالوه  1 د  آخرین شاخص، 

 .اندگرفتو

 

 المللی ریسک کشوریراهنمای بین

( ICRG)المللطی  یسطک کشطو ی    ،  اهنمطای بطین  1 2 د  سال  CPIیکی از حنابع 

 یسک  د خصو کشو  جهاد  32 بندی این شاخص بو صو   حاهیانو بو  تبو. اس 

حبنطایی بطرای هشطدا  اولیطو      ICRGبنطدی   تبطو . پطردازد ارتصادی، سیاسی و حالی حی

 .کندد  کشو های حختلف فراهم حی تهدیدهاها و فرص  د خصو 

 الگطوی ا زیطابی   براسطاس آو ی کطرده و   جمعاطالعا  سیاسی  ا  ICRG کا کناد

 دیگطر  یسطک سیاسطی و    هطای ا زیطابی . کننطد تبدیل حطی   یسک، آد  ا بو نقاط ثابتی

 ،حخاططب بنطابراین بطرای    .اسط   ICRGبندی  یسطک  ، حبنای  تبواطالعا  سیاسی
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یطا برخطی دیگطر از     ی این شاخص با اطالعطا  خطود  هااطالعا  و دادها زیابی احکاد 

 .اس  راهمف یسک  یبند  تبوهای سیستم

تطرین نطوع فسطاد ادا ی    شایع. کنداین شاخص، فساد د  نظام سیاسی  ا ا زیابی حی

تقاضای حوا دی همچود شود فساد حالی اس  کو ها انجام حیکو حستقیماً توس  بنگاه

وا دا  و صطاد ا ، کنتطرل ا ز، ا زیطابی حالیطاتی،      حجوزهطای پرداخ  ویژه و  شوه د  

بیشتر حربطوط بطو فسطاد وارعطی یطا       ،این اردام. گیرد ا د  برحیها سی یا وامپلی مای ح

، بطرای آشطنایاد   حشاغل  نظر گرفتندپرو ی افراطی، تبا گما ی، بالقوه د  شکل حاحی

جایی حاحیاد، بودجو حزبی حخ ی و ا تباطا  حشکو  حیطاد سیاسط  و تجطا      وجاب

 .اس 

   تطا شطش   ( رین  یسطک بطالقوه  بطاالت )بنطدی از صط ر   ها د  این  تبطو احتیاز شاخص

 . اس ( ترین  یسک بالقوهپایین)

 

 ( CPIA)ارزیابی نهادی و سیاست کشوری 

د  سطال   CPIشود یکی از حنطابع حهطم   کو توس  بانک جهانی حنتشر حیاین شاخص 

 .اس  1 2 

CPIA   المللطی  ا  توسعو بطین  حؤسسو هایسزاوا  د یاف  کمکتماحی کشو های

(  حدیری  ارتصادی؛ (  : کندبندی حید  چها  خوشو  تبو حشخص حعیا  1  براساس

حطدیری  و  ( 3و برابطری اجتمطاعی ؛ و    فراگیریهای سیاس ( 1های ساختا ی؛سیاس 

هماهنگ کردد عواحل حؤثر بر  شد ارتصطادی و   این حعیا ها بر. نهادهای بخش دولتی

 .دا د دتأکیکاهش فقر د  برابر با  ناخوشایند فرایند ا زیابی 
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کننطده  و لزوحطاً حطنعکس   بطوده  حؤسسطو کا کنطاد   نظطرا  حقصول  ،بندی تبواین 

. کننطده نیسط   هطای نماینطدگی  اجرایی بانک جهانی یطا دولط    رهیحد ئ یههای دیدگاه

، دستو العملی  ا برای کمک بو کا کناد د  ا زیابی عملکرد کشو ی بو همطراه  حؤسسو

کا کنطاد   .بنطدی ا ائطو کطرده اسط     سطوح  تبطو  تعری ی از هر حعیا  و شرح ح صلی از

   ایطن  . کننطد بنطدی حطی  عملکرد وارعی کشو ها د  هر حعیا   ا ا زیطابی و  تبطو   ،حؤسسو

از هطر  شطناخ    براسطاس هطا  ها، حشاهدا  و رضطاو  کننده شاخصبندی حنعکس تبو

 .دنشوحی گرفتویا نهادهای دیگر  حؤسسواز کشو  اس  کو 

حوضوعاتی همچود شط افی ، پاسطخگویی و فسطاد د      CPIAپرسشناحو  سؤاال 

 براسطاس حطذکو   سو بعد پرسشناحو، دهد؛ د  این بخش دولتی  ا حو د ا زیابی ررا  حی

 :گیردبندی ررا  حیحو د  تبوحقو های ذیل 

 کننده و کا حنطداد دولط  د    پاسخگویی حدیراد بو نهادهای نظا  ( الف

 ربال عملکردشاد؛

 حدنی بو اطالعا  حربوط بو احو  دولتی؛ و دسترسی جاحعو( ب 

 توس  افراد حقدود یدولت حناصب تصرف( ز. 

 .اندکشو  حو د ا زیابی ررا  گرفتو 71، 1 2 د  شاخص 

( سططح بطاالی شط افی    ) شطش  تا( سطح پایین ش افی ) کیبندی از حقیاس  تبو

فرعطی دولتطی   حلی و  نهادهایسو بعد حذکو  فساد د   حیانگین نمرهاس  و این نمره، 

 .د  هر کشو  اس 
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 پیمایش نظرات مدیران اجرایی

پیمایش نظرا  حطدیراد اجرایطی اسط  کطو      CPIهای حو د است اده د  یکی از شاخص

 .  شودانجام حیالمللی بین حستقل توس  حجمع جهانی ارتصاد بو عنواد سازحاد

 ای ارتصطادی هط نظرسنجی حطدیراد بنگطاه  ( EOS)پیمایش نظرا  حدیراد اجرایی 

ایطن  . شطود ع جهانی ارتصاد جهطانی انجطام حطی   اس  کو بو صو   ساالنو توس  حجم

پطذیری  برای شاخص  راب  حو د نیازهای زحاد تکاحل یافتو تا داده بو حرو نظرسنجی 

 . ا فراهم نمایدهای حجمع جهانی و دیگر شاخص

این نظرسنجی  کو حؤسسو 12 ای از پذیری جهانی با شبکوشبکو سنجش و  راب 

بو ططو    1 2 د  پیمایش سال . کندحی یکا هم ،دهند ا د  کشو های خود انجام حی

 هطا نظرسطنجی . حدیر اجرایی د  هر کشو  حو د نظرسنجی رطرا  گرفتنطد   9347حتوس  

بنطدی شطده توسط     نمونو طبقطو  آو ی جمع د خصو های دریق دستو العمل براساس

بو طو  ساالنو حطو د   EOS فرایند ادا ی. شودام حیش حربوطو و اندازه شرک  انجبخ

توس  یطک حرکطز حشطاو ه حشطهو         2 و  223  ای سالوگیرد و د  بر سی ررا  حی

 .حو د بازنگری ررا  گرف 

 :پاسخ دهند سؤاال شود بو این خواس  حیدهندگاد د د  این پرسشناحو از پاسخ

 " شوه د  حوا د زیر چقد  شایع  های اضافی غیرحستند و یاد  کشو  شما پرداخ 

 "اس ؟

 وا دا  و صاد ا ؛( الف
 خدحا  زیربنایی دولتی؛( ب

 پرداخ  حالیا  ساالنو؛( ز

 اعطای ررا دادهای عموحی و حجوزها؛( د

 د یاف  تصمیما  رضایی حطلوب؛( هط



 زارش پژوهشیگ 11  

 

 " هطا بطو   ها، افراد یا گطروه د  کشو  شما، انقراف بودجو عموحی بو سم  شرک

 "د   واز دا د؟دلیل فساد چق

بو حعنطای   کیاس  کو ه   تا  کیفوق  سؤاال حقیاس د  نظر گرفتو شده برای 

 .اس شیوع بو حعنای عدم    هبسیا  شایع و 

 .اندکشو  حو د بر سی و ا زیابی ررا  گرفتو 11 تعداد  1 2 د  پیمایش 

 

 شاخص حاکمیت قانون

رای گسطترش حاکمیط    بو عنواد سازحاد حستقل غیردولتی کو بط پرواه جهانی عدال  

کند شاخصی  ا با عنواد حاکمی  رانود حنتشر حیکند رانود د  سطح جهاد تالش حی

 .شودحقسوب حی CPIکو یکی از حنابع 

ا ائطو تصطویر دریطق و جطاحع از      حنظطو   بوشاخص حاکمی  رانود ابزا ی اس  کو 

اخص ایطن شط  . حاکمی  رانود د  عمل طراحی شطده اسط    از کشو حیزاد حمای  هر 

حختلطف حاکمیط  رطانود  ا فطراهم      های اصلی حربوط بو ابعاداطالعا  ح صل و داده

سازد تا بر پایو حمای  حلی از حکوح  رانود د  عمطل،  ن عاد  ا راد  حیکند کو ذیحی

حشطابو تشطخص داده و    یکشطو ها  ا د  حقایسطو بطا   خطود  نقاط رو  و ضعف کشطو   

 .تغییرا  د  طول زحاد  ا  دگیری کنند

 .ها و فرایند تجمیع اس دریق داده آو ی جمعو نمرا  شاخص حقصول  بندی  تبو

های ا ائو شده بو کا شناساد حقلی ها از یک نظرسنجی افکا  عموحی و پرسشناحوداده

ن ر دیگطر از سراسطر    11222کا شناس و  222 تا بو احروز، بیش از . شوداستخراز حی

 .اندجهاد د  این پرواه شرک  کرده
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  دهنطدگاد پرسطیده   از کا شناسطاد و پاسطخ   سطؤال  13د  این پرسشناحو د  حجموع 

 :شوندحی تجمیعشود کو د  چها  حوضوع حی

حقاحا  دولتی د  شاخو اجرایی از حقام دولتی برای کسب سود شخصطی   . 

 کنند؛است اده نمی

حقاحا  دولتی د  روه رضاییو از حقام دولتی برای کسطب سطود شخصطی     . 

 کنند؛میاست اده ن

حقاحا  دولتی د  پلیس و ا تش از حقام دولتی برای کسب سود شخصی  .1

 کنند؛است اده نمی

از حقام دولتی برای ن طع شخصطی    گذا ی رانودحقاحا  دولتی د  حجلس  .3

 کنند؛است اده نمی

تنها نمراتی کطو از  . اس ( حد باال)تا یک ( حد پایین)حقیاس این شاخص بین ص ر 

د  نظطر گرفتطو    CPIشود د  حقاسبا  حربوط بطو شطاخص   ئو حیسوی کا شناساد ا ا

 .شودحی

 .اندکشو  حو د بر سی ررا  گرفتو 1  د  آخرین گزا ش تعداد 

 

 شاخص تنوع دموکراسی

 . اس  1 2 د  سال  CPIیکی دیگر از حنابع ( VDEM)تنوع دحوکراسی  پرواه

دحوکراسطی   گیطری  هانطداز سطازی و  تنوع دحوکراسی یک  ویکرد جدید برای ح هوم

: شطود این پرواه بطین ه ط  اصطل سططح بطاالی دحوکراسطی تمطایز رائطل حطی         . اس 

طلبانو، اک ریتی و اختیا ی؛ و دحوکراسی انتخاباتی، لیبرال، حشا کتی، حشو تی، حساوا 

 .کندحی آو ی جمعاین اصول  گیری اندازهها  ا برای داده
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VDem   د  زحینطو علطوم    اطالعطا   آو ی جمطع ها برای تالش ترین بز گیکی از

، 7 2 تطا آو یطل   . اس  کا اکترحیلیود  1 اجتماعی با یک پایگاه داده حاوی بیش از 

 . ا د  خود داش  1 2 تا  922 کشو  از سال  77 های این حرکز حجموع داده

، بو این حنظو . گیردحو د بر سی ررا  حینیز حیزاد  واز فساد سیاسی  پرواهد  این 

حیانگین شاخص فسطاد بخطش دولتطی، شطاخص فسطاد بخطش اجرایطی،         رواهپ د  این

. گیطرد حو د سنجش ررا  حطی و شاخص فساد رضایی  گذا ی رانودشاخص فساد بخش 

 .گیرندحساوی حیوزد  هایید  شاخص ن ،این چها  حوزه

فسطاد و  حطد پطایین    ،بو هر کشو  از ص ر تا یک اس  کو ص ر افتوی اختصا نمره 

 .دهدحد باالی فساد  ا نشاد حی ،یک

 Transparency) انطد حطو د ا زیطابی رطرا  گرفتطو    کشطو    71آخرین گزا ش، د  

International, 2016d). 

 

 

 شناسی شاخصروش
اهطالی  برداشط    کطو  کنطد تجمیطع حطی  ی  ا های حنابع حختل شاخص اد ا  فساد، داده

بطرای  . دهدشاد حینا و کا شناساد کشو ی از سطح فساد د  بخش دولتی   کا وکسب

 ,Transparency International) شطود دنبال حطی  چها  حرحلو زیر CPI حقاسبو

2016b): 

 انتخاب منابع( الف

ساخ  شطاخص اد ا  فسطاد    د  الملل بر این باو  اس  کو حنابعی کوش افی  بین

 زیطر حعیا هطای   براسطاس  اعتبطا  ایطن حنطابع   . حعتبر هستند گیرندررا  حیاست اده حو د 

 :شودسنجیده حی
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 گیری کند؛حیزاد اد ا  فساد د  بخش دولتی  ا اندازه 

سطح فسطاد د    ی ازد ست برداش های شاخص حو د است اده باید یا تقلیل سؤاال 

بو )تعریف شده « فساد»تواند حرتب  با نوع حی  این سؤاال. باشدداشتو بخش عموحی 

بتطواد از آد   تطا   لزوم، اثربخشی پیشگیری از فسطاد باشطد   و د  صو ( ویژه فساد خرد

 .د د  کشو  حو د است اده ررا  دادبرای سطح د   فسا

  ر انجام و بو طو  حرتب تکرا  شود؛حعتب حؤسسوتوس  یک 

یطک   توسط  بایطد  لزوحطاً   گیرنطد حو د است اده ررا  حی CPIی کو د  حقاسبو بعاحن

ین حنابع بو صو   حرتب بر حبنطای سطاالنو یطا    حنتشر شود و ا ای حعتبرحرفو حؤسسو

 .شوند  وز بوچند سالو 

 ؛حبتنی بر یک  وش حعتبر و رابل اتکا باشد  

همطاد   براسطاس کشو های حختل ی  ا حعتبر بودد  وش بو این حعناس  کو بتواد 

 ، د سط  شناختیباید از لقاظ  وش هر حنبع  وش. بندی و احتیازدهی نمودبوحقیاس  ت

د  حطو د  شطود  ا جطاع حطی   "ادنظر حتخصصط "عنواد ح ال، د  صو تی کو بو  باشد، بو

 .سنجی، اطمیناد حاصل شودنظر حرکزهای حتخصص یا صالحی 

  ؛ها  ا داشتو باشدتجمیع د  سایر شاخصاحکاد 

هطا  ای طراحی شده باشد کو احکاد تجمیطع آد د  سطایر شطاخص   هر حنبع باید بو گونو

ظو  عالوه بر اینکو نمره داده شده بو هر کشو  باید رابطل  بو این حن. وجود داشتو باشد

 .بندی است اده کندشناسی واحدی د   تبوتغییر باشد باید از  وش
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 استاندارد کردن منابع( ب

   اسطتاندا د   22 حقیاسطی از صط ر تطا     براسطاس  CPIتماحی حنابع حو د اسطت اده د   

د  ایطن حقیطاس، صط ر    . ود داشتو باشدبا یکدیگر وج ها آدشوند تا احکاد سازگا ی حی

 .ترین تلقی از سطح فساد اس حعادل پایین 22 تلقی از سطح فساد و  نیشتریببرابر با 

شطود و  ها و تقسیم آد بر انقراف استاندا د انجام حیحیانگین داده ت ریقاین کا  با 

و  31ی حیطانگین تقریبط  هطا،  دادهشود کطو  بر سی حی پسس .آیدبو دس  حی Zنمرا  

 .دنشاخص حتناسب باشط  22 د تا با حقیاس ص ر تا نداشتو باش 2  تقریباًانقراف حعیا  

 شطود لطذا  بو عنواد سال پایطو د  نظطر گرفتطو حطی       2 د  این استاندا دسازی، سال 

شوند، بو ططو ی کطو نمطرا  دوبطا ه     گرفتو حی   2 حیانگین و انقراف حعیا  از سال 

 .د  طول زحاد نسب  بو سال پایو حقایسو کرد دتوا حیبندی شده  ا حقیاس

 سال گذشتو، هم حنطابع حطو د اسطت اده بطرای تطدوین شطاخص و هطم         2 د  طول 

صطو       2 آخرین فرایند بازبینی د  سال . اندشناسی آد، تنظیم و اصالح شده وش

. انجطام شطد     2 شناسطی شطاخص د  سطال    گرف  و برخی از تغییرا  حهم د   وش

 ،گرفط  حنابع حختلف حو د است اده رطرا  حطی   آو ی جمعبرای    2 و تا سال  وشی ک

حهطم ایطن   . اسط   العا  فق  یک سال از هر حنبعساده شد و د  حال حاضر شاحل اط

اس  کو این  وش د  حال حاضر کا شناساد  ا راد  بو حقایسو نمرا  د  ططول زحطاد   

یکی از تغییطرا   . نبود پذیر حکادا   2 شناختی ربل از سال کند کو از لقاظ  وشحی

حقیاس د  نظر گرفتو شطده بطرای هطر کشطو         2 حهم این اس  کو تا ربل از سال 

بطرای ا زیطابی    22 بود احا از این سال تاکنود حقیطاس صط ر تطا     2 طی ی از ص ر تا 

 .شودکشو ها د  نظر گرفتو حی
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 محاسبه میانگین( ج

، باید حدارل سو حنبطع آد کشطو   ا حطو د    وا د شود CPI برای آنکو یک کشو  د 

حیانگین تمام نمرا  استاندا د شطده آد کشطو    نمره آد کشو ، . بی ررا  داده باشندا زیا

یکی از دالیطل اینکطو د  هطر     .شوداس  و برای سهول  بو صو   عدد کاحل، گرد حی

آد  گیرنطد عطدم ا زیطابی   حو د ا زیابی رطرا  نمطی   CPI سال برخی کشو ها د  شاخص

 .کشو  د  حدارل سو حنبع حعتبر اس 

 سنجش عدم قطعیت( د

شطود  ا ائو حطی  %92همراه با خطای استاندا د و فاصلو اطمیناد  CPI نمره گزا ش

 Transparency)دهطد حوجود برای آد کشو   ا نشطاد حطی   کو تنوع د  نمرا  حنابع

International, 2016b). 

 تبطو هطر کشطو  د  بطین     این اس  کو  CPIبندی شاخص نکتو حهم د  حو د  تبو

کنطد و ایطن تطابع وا د یطا خطا ز شطدد برخطی         بقیو کشو ها حعموالً هر سالو تغییر حی

تواد باال و پطایین  فطتن هطر کشطو  د       بنابراین نمی. بندی اس  کشو ها از جدول  تبو

. دادهای حختلف  ا حبنای داو ی د با ه فساد د  آد کشو  ررا   بندی د  سال جدول  ده

بطا  . های حختلف  ا حقایسو کرد تواد نمره حقاسبو شده برای هر کشو  د  سال ولی حی

شناختی د  شطیوه   حال نمره حقاسبو شده برای هر کشو  تق  تأثیر تغییرا   وش این

های است اده شطده   حقاسبو شاخص، حنابع اطالعاتی حوجود برای هر کشو  و در  داده

بطا بسطیا ی از    CPIدهطد کطو شطاخص    ا نشطاد حطی  هط  با این همو بر سطی . نیز هس 

همچنین تکرا  شدد نتایج آد . های دیگر سنجش فساد همبستگی زیادی دا د شاخص

 .های حتوالی نشاد از  وایی آد دا د د  سال
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 سؤاالت رایج درباره شاخص
    شط افی   کطو   شطده اسط    حططرح کلیطدی   سطؤاال  فساد برخطی   اد ا د با ه شاخص 

 "چهه نهوع  " CPIاین اس  کطو   سؤاال یکی از . پاسخ داده اس  ها آد بو المللبین

 کند و ترکیبی بودد آد بو چو حعنا اس ؟  گیری حیفسادی  ا اندازه

فساد  حیزاد برداش  از براساسکشو ها د  آد  بندیو  تبو CPI نمرا : پاسخ

شاخص  بو این حعنا اس  کو این CPI ترکیبی بودد .بخش دولتی د  آد کشو  اس 

 حؤسسا کو توس  انواع اس  فساد  های حربوط بوها و ا زیابیترکیبی از نظرسنجی

 . (Transparency International, 2016c) شده اس  آو ی جمعحعتبر 

    گیریاز فساد  ا اندازه "برداشت" CPIسؤال حهم دیگر این اس  کو چرا 

 .کند نو اندازه وارعی آد  احی

هطای غیررطانونی   لملل این اس  کو فساد عمدتاً شاحل فعالیط  اش افی  بین پاسخ

 اس  کو حخ ی هستند و تنها از طریق  سوایی، تققیقطا  و یطا پیگطرد رطانونی افشطاء      

 براسطاس هیچ  وش حعنادا ی برای ا زیابی سطح حطلطق فسطاد د  کشطو ها    . شوندحی

شطود، حاننطد   انجام حی برای انجام این کا کو  هاییتالش. های تجربی وجود ندا دداده

حربوط بو فسطاد   های پروندههای گزا ش شده و تعداد پیگرد رانونی تعداد  شوه حقایسو

بلکو . د  نظر گرفتو شودتواند بو عنواد شاخص رطعی از سطوح فساد ها، نمید  دادگاه

 هطا چگونطو فسطاد  ا بر سطی    ها و  سانوها، دادگاهکو دادستاد دهند حیاین حوا د نشاد 

های فسطاد  ا ا ائطو   از فساد از افرادی کو بتوانند ا زیابی هاآو ی برداش  جمع. کنندحی

 .ترین  وش حقایسو حقادیر نسبی فساد د  کشو ها اس دهند، حطمئن

    پاسطخ شط افی     هطا  آدو حیطزاد اعتبطا     CPIد خصو  حنطابع حطو د اسطت اده د     

حؤسسطا  حسطتقل   تشطر شطده توسط     حبتنی بر حنابع حن  CPIین اس  کوا المللبین
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حنطابع  . حکمرانطی و فضطای کسطب و کطا  اسط       وتقلیطل  تجزیطو حتخصص د  حطوزه  

دو شطده د    آو ی جمطع  هطای  داده براسطاس ، شوند حیاست اده   CPIاطالعاتی کو برای

از  تعطدادی ای  ا بطرای  شطاحل حنطابعی اسط  کطو نمطره      تنها CPI .گذشتو اس  سال

. کننطد گیطری حطی  از فساد د  بخطش دولتطی  ا انطدازه    داش برکنند و کشو ها ا ائو حی

حاصطل  کنطد تطا اطمینطاد    هر حنبع  ا بو طو  دریق بر سی حی  وش الملل بینش افی  

 .سازداستاندا دهای کی ی  این سازحاد  ا برآو ده حی نماید حنابع حو د است اده

حتیطاز  ا د   آیا کشو ی کو کمتطرین ا شود این اس  کو دیگری کو حطرح حی سؤال

. حن ی اس  سؤالبو این  پاسخ کسب کند لزوحاً فاسدترین کشو  اس ؟ CPIشاخص 

CPI  شاخصاین . شاخص اد ا  فساد بخش دولتی یعنی فساد ادا ی و سیاسی اس 

. نیسط   هطا  آدهای بخش خصوصی یا فعالی  کشو هاهای حشیخ  د د  حو د فساد 

ررا  دا ند، اغلب همطاد نگرانطی د  حطو د    تبو  ترین شهرونداد کشو هایی کو د  پایین

کمترین ی کو عالوه بر این، کشو . کشو های با  تبو باال دا ند فساد  ا دا ند کو حردم

کشو ی اس  کو فساد بخش دولتطی آد د  حیطاد     ا د  این شاخص کسب کرده نمره

 د هطیچ اطالعطاتی د  حطو    CPI. کشو های حوجود د  لیس  بیشطترین حیطزاد  ا دا د  

 .کندکشو هایی کو د  فهرس  نیستند ا ائو نمی

های حتوالی د  آیا احکاد حقایسو نمره یک کشو  د  سالکو  سؤالد  پاسخ بو این 

CPI زیطرا  . بطو بعطد ایطن احکطاد وجطود دا د        2 تنها از سطال   باید گ   وجود دا د

ی کططو پیشططتر بیططاد شططد بخشططی از بروز سططانی  وش اسططت اده شططده بططرا طططو  همططاد

       بطو دلیطل   . بطود  22 ، ایجطاد حقیطاس جدیطد از صط ر تطا        2 د  سال  CPIحقاسبو

د  طول زحاد رابل حقایسو نیسط      2 ربل از سال  CPI  وش، نمرا   سانی وزوب

عالوه بر ایطن، بطا توجطو بطو     . اس  پذیر احکادبو بعد    2 و این حقایسو تنها از سال 
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های ربل رابطل   سال، نمرا  حنابع داده پایو با 1 2 و ود یک حنبع داده جدید د  سال 

 .حقایسو نیستند

تماحی ابعاد فساد د  یک کشو   ا برای حا  CPIسؤال شایع دیگر این اس  کو آیا 

رلمطرو شطاخص اد ا  فسطاد    . سطؤال حن طی اسط    بو این  پاسخ. کند یا خیر وای  حی

ز دیهد اههالی   میزان فساد در بخش دولتهی را ا "حقدود اس  بو نقوی کو 

الملل با تکمیطل  ش افی  بین. کندا ائو حی "کسب و کار و کارشناسان کشوری

ی ای از تققیقا  کی ی و کم ط های حختلف فساد، حجموعواین دیدگاه و استخراز جنبو

د  زحینو فساد، هم د  سطح جهانی از طریق دبیرخانو خطود و هطم د  سططح حلطی، از     

کشطو  جهطاد پراکنطد     22 لی ش افی  کو د  بطیش از  الملطریق دفاتر حلی شبکو بین

 .(Transparency International, 2016c) کنداس ، تولید حی

 

 نقاط قوت و ضعف شاخص
های ا ائو شده د  حطوزه علطوم اجتمطاعی    همچود تماحی شاخصفساد  اد ا شاخص 

هطای  بسیا ی از نقطاط رطو  ایطن شطاخص د  بخطش     . دا ای نقاط ضعف و رو  اس 

تطواد د   حهمترین نقاط رو  این شطاخص  ا حطی  . ین بو صو   گذ ا حعرفی شدندپیش

 :برشمرد زیرحوا د 

 بندی کشو هاتعدد حنابع حو د است اده برای  تبو 

 بندی شده د  شاخص تعداد کشو های  تبو 

        احکاد حقایسو وضعی  یطک کشطو  خطا  د  شطاخص د  سطنوا

 حختلف

 بندی و احعو علمی د   تبوشناسی پذ فتو شده جاست اده از  وش ... 
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دا ای نقاط ضع ی اس  کو حیزاد اعتبا  آد  ا کاهش  CPI نقاط رو ،این   غم بو

زیرا اوالً  حاصل بودد سنجش اد ا  فساد نیس  بیی بو حعنا نقاط ضعفاین دهد؛ حی

ا دا ای اهمیط   هط  ایطن شطاخص  و ثانیطاً  های حوجود برای سنجش فساد زیاد نیس   ه ا

سیاسی، نوع م ها بو حشروعی  نظا حیزاد باو  آدحردم بر  اد ا ستند چرا کو وافری ه

هطای نخبگطاد    نگطرش  گذا ی و های حردم و فعاالد ارتصادی نسب  بو سرحایو نگرش

 .ددا  تأثیرهای حبا زه با فساد  نسب  بو برناحو

 :توان در این موارد خالصه کردترین نقاط ضعف این شاخص را می مهم

هطا د  یطک کشطو  و     با توجو بو رانونی بودد برخی فعالی  :ریف فسادتع( الف 

ایطن  اد ا  فساد باید بطا    ها د  یک کشو  دیگر، شاخصغیررانونی بودد هماد فعالی 

این حوضوع باعث شده برخی احطو  د   . چنین نیس  تعا یف حت او  هماهنگ شود کو

و فساد نداشتو باشند کطو بطو   یک کشو  فاسد تلقی شوند، احا د  کشو های دیگری جنب

 بیشترهمچنین د  . تواد بو پرداخ  هدایا بو کا حنداد دول  اشا ه کرد عنواد ح ال حی

و ابعاد دیگر اس  بو ا تشاء خالصو شده تنها فساد ، CPIهای حو د است اده د شاخص

و  تبا گمطا ی خطا جی و     دادهای دولتی، فساد د  بخطش تجطا   فساد د  ررا آد حانند

شطده و انطواع    تأکیطد  همچنین بر فساد کالد .نادیده گرفتو شده اس  گرایییشاوندخو

نیطز حشطخص   هطا   شاخصفساد د  این  حیزادحنظو  از . فراحوش شده اس  دفسا خرده

شطد   ؟ یا حقدا  حنابع  د و بدل شطده وروع فساد حد نظر اس   آیا تعداد دفعا  نیس ؛

د  ضطمن  . د گیر د  فسادافراد تعداد اس  یا  تر اس  و ارتصاد حهمتأثیرا  فساد بر سی

 .شوند نیز تمایزی رائل نمی نیافتو یافتو و سازحاد حیاد فساد سازحاد

این پیمطایش نظطر حطردم د بطا ه      :ابتنای شاخص بر ادراک نه واقعیت( ب

حمکن اس  افراد بطو انطدازه کطافی حطلطع      .کندگیری حیاندازهفساد و نو خود فساد  ا 

کو این شاخص ذهنطی   آنجااز .  ایج اس  بیاد کنند ها آنچو  ا کو د  جاحعونباشند و تن
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فسطاد د    حربطوط بطو  ی هطا  گطزا ش . جریانا  اجتماعی نیز رطرا  دا د  تأثیرتق  اس  

 ذهنی  افراد نسب  بطو فسطاد  تواند د  زحاد اجام تققیق، حیها  و سایر  سانو حطبوعا 

همین  همچنین، انتشا  نتایج حاصل از. دشوکو باعث انقراف شاخص حی ددهتغییر   ا

د  نتایج این ی ورت. گذا د تأثیر حیهای بعدی تققیق بر نظرا  حردم  ها د  دو ه گزا ش

احتمطال اینکطو د  دو     شطود،  تققیقا  بو باال بودد فساد د  برخی کشو ها اشا ه حطی 

نطد زیطاد   پاسطخگویی خطود رطرا  ده    بعدی تققیقا  حردم نتایج دو های ربلی  ا حرجع

حخ یانطو  خ  فساد  کند با توجو بو اینکوحی تأکیدکو کافمن  طو  هماد حال بااین.  اس

ی نیسط  کطو   هیچ تضطمین  اًیثان. حمکن اس غیرعینی دریق ی ها دهد ا ائو شاخص حی

. های ذهنی د  اختیا  حا بگذا ند شاخص ی نسب  بوبیشتر های عینی اطالعا  شاخص

هطا  ا شطناخ  و    ها د بطا ه فسطاد، اولویط     پیمایش ذهنی  تواد بر حبنای د  ضمن، حی

های  د  ضمن دنبال کردد شاخص. ارداحا  اصالحی  ا ا زیابی کرد حیزاد تأثیرگذا ی

 های حردم د با ه فساد بر اثر انجام برای آگاه شدد از حیزاد تغییر نگرش ذهنی،  اهی

  .(139 شناس، حق)  های اصالحی دول  اس برناحو

ت طاو  حیطاد    :امکان مقایسه دقیق وضعیت فساد در کشورهاعدم ( ج

بندی ح ید اس  نو حقایسو احتیاز و  تبو کشو ها تنها برای تعیین  تبو آد کشو  د   ده

توس  یک کشو  د  شطاخص بطو    3احتیاز بو عنواد ح ال کسب . حیزاد فساد دو کشو 

کسطب    احتیطاز   کو ی باشدکشو کو حجم فساد د  آد کشو  نصف  این نیس  حعنای

 .کرده اس 

کو برای حقاسطبو ایطن شطاخص اسطت اده      هایی پیمایش :روش ادغام منابع( ه

و فسطاد د    بطوده  سطنجش حت طاو    سطوح و های حختلف شوند دا ای حجم نمونو حی

د  کطل جاحعطو  ا    فسطاد  ،هطا  آدبرخطی از  . کننطد گیری حیی  ا اندازههای حختل  عرصو

بنطابراین ادغطام کطردد ایطن      .دکننط  یک نهاد  ا ا زیابی حی سنجند و برخی فساد د  حی



 11المللی  همه چیز درباره شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین  

 

برخی کشطو ها بطر حبنطای      تبو د  ضمن. شناختی حت اوتی دا د ها حشکال   وش داده

 دشو پیمایش حقاسبو حی سوحبنای فق   های حتعدد و برخی دیگر بر های پیمایش داده

  .(139 پو ، نجف)

هطایی همچطود   شاخص :رگانانبهای بیش از حد به نظرات تجار و باز( و

CPI  از ابتدا  دهند و اساساً کسب و کا  بها حی الیحشاو اد و اه بیش از حد بو نظرا

 اعالم باال بودد. هایی برای کمک بو این گروه فراهم آو ند ایجاد شدند دادهو برای آنک

 ی گذا سرحایوک گذا ی د  آد کشو  و  یس حیزاد فساد د  یک کشو  بر حیزاد سرحایو

 . حؤثر اس
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 فرجام سخن
بخطش   بطرای حقاسطبو وضطعی  فسطاد     کوفساد، شاخصی ترکیبی اس   اد ا شاخص 

ترکیبی بودد این شاخص بو  .شودکشو  جهاد از آد است اده حی 72 بیش از د   دولتی

المللی د  ایطن زحینطو   های حراکز و حوسسا  حختلف بیناخصاز ش حعنای آد اس  کو

المللی همچود بانک جهانی و بانطک  رخی از این حراکز، نهادهای بینب. شوداست اده حی

نهاد یا بنیادهای حستقل حانند واحد های حردمتوسعو آفریقا هستند و برخی دیگر سازحاد

 .اطالعا  اکونوحیس  یا بنیاد برتسمن

کو از عنواد آد حشخص اس  برداش  و تلقطی افطراد از    طو  همادد  این شاخص، 

افطراد د  اینجطا   . هطای فسطاد  گیطرد نطو پرونطده   و ها حو د ا زیابی ررا  حطی فساد د  کش

، اهالی کسب و کا ، سیاستمدا اد و د  برخطی حطوا د شطهرونداد عطادی     نظراد صاحب

خص اد ا  فساد، شاخصی  ذهنی اسط  و بطو همطین دلیطل     بر این اساس شا. هستند

  .را  گرفتو اس حو د تردید ر نظراد صاحباز سوی برخی  آد هاییافتوصق  

کشو  حو د بر سی ررا  گرفتو اس  کو اک طر   71 ، وضعی  1 2 د  گزا ش سال 

بو جز حعطدودی از کشطو های   . اندای کمتر از حد حتوس  کسب کردهاین کشو ها نمره

ا وپایی و آسیای جنوب شرری وضعی  اغلب حناطق جهطاد د  ایطن شطاخص حطلطوب     

ایطن حوضطوع ضطرو   ارطداحا  حطؤثر د        هطا، نیس  کو با فرض صطق  ایطن یافتطو   

 . کندها د  سطح جهاد  ا خاطر نشاد حیپیشگیری و حبا زه با فساد توس  دول 
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 پیوست 
6102بندی شاخص ادراک فساد سال رتبه

 امتیاز کشور رتبه

 92 دانما     

 92 نیوزلند   

 39 فنالند   1

 33 سوئد  3

 31 سوئیس  1

 31 نروا  1

 33 سنگاپو   7

 31 هلند  3

  3 کانادا  9

  3 آلماد   2 

  3  لوکزاحبو گ    

  3 انگلستاد     

 79 استرالیا  1 

 73 ایسلند  3 

 77 بلژیک   1 

 77  کنگ هنگ  1 

 71 اتریش   7 

 73 آحریکا  3 

 71 ایرلند  9 

  7 ااپن  2 

  7 ا وگوئو    

 72 استونی     

 19 فرانسو   1 

 11 باهاحا  3 

 11 شیلی  1 

 11 احا ا  حتقده عربی  1 

 امتیاز کشور رتبه

 11 بوتاد   7 

  1 لهستاد  9 

  1 پرتغال  12

  1 با بادوس   1

  1 رطر   1

  1 اسلوونی  11

  1 تایواد  13

 12 بوتسوانا  11

 12 سن  لوسیا  11

 12 سن  وینسن   17

 19 کی  و د  13

 19 دوحینیکا  19

 19 لیتوانی   32

 13 بروئنی    3

 13 کاستا یکا    3

 13 اسپانیا  31

 17 گرجستاد  33

 17 لتونی  31

 11 گرانادا  31

 11 ربرس  37

 11 جمهو ی چک  33

 11 حال    39

 13 حائو یتوس  12

 13  وآندا    1

 11 کره جنوبی   1

  1 ناحیبیا  11
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 امتیاز کشور رتبه

  1 اسلواکی  13

 39 کرواسی  11

 39 حالزی  11

 33 حجا ستاد  17

 33 ا دد  13

 33  وحانی  19

 37 کوبا  12

 37 ایتالیا   1

1   
سائوتوحو و 
 پرنسی 

31 

 31 عربستاد سعودی  11

 31 حونتو نگرو  13

 31 عماد  11

 31 سنگال  11

 31 نوبیآفریقای ج  17

 31 سو ینام  13

 33 یوناد  19

 31 بقرین  72

 31 غنا   7

  3 بو کینا فاسو   7

  3 صربستاد  71

  3 جزایر سلیماد  73

  3 بلغا ستاد  71

  3 کوی   71

  3 تونس  77

  3 ترکیو  73

 32 بال وس  79

 32 برزیل  32

 32 چین   3

 امتیاز کشور رتبه

 32 هند   3

 19 آلبانی  31

 19 بوسنی هرزگوین  33

 19 جاحائیکا  31

 19 لسوتو  31

 13 حغولستاد  37

 13 پاناحا  33

 13 زاحبیا  39

 17 کلمبیا  92

 17 اندونزی   9

 17 لیبریا   9

 17 حراکش  91

 17 حقدونیو  93

 11 آ اانتین  91

 11 بنین  91

 11 السالوادو   97

 11 کوزوو  93

 11 حالدیو  99

 11 سریالنکا  22 

 11 گابود   2 

 11 نیجر   2 

 11 پرو  21 

 11 فیلیپین  23 

 11 تایلند  21 

 11 تیمو   21 

 11 ترینیداد و توباگو  27 

 13 لجزایرا  23 

 13 ساحل عاز  29 

 13 حصر  2  
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 امتیاز کشور رتبه

 13 اتیوپی     

 13 گویاد     

 11 ا حنستاد  1  

 11 بولیوی  3  

 11 ویتنام  1  

  1 حالی  1  

  1 پاکستاد  7  

  1 تانزانیا  3  

  1 توگو  9  

  2  
جمهو ی 
 دوحینیکن

1  

  1 اکوادو      

  1 حاالوی     

 12 آذ بایجاد  1  

 12 جیبوتی  3  

 12 هندو اس  1  

 12 الئوس  1  

 12 حکزیک  7  

 12 ویحولدا  3  

 12 پا اگوئو  9  

 12 سیرالئود  12 

 9  ایراد   1 

 9  رزارستاد   1 

 9  نپال  11 

 9   وسیو  13 

 9  اوکراین  11 

 3  گواتماال  11 

 3  ررریزستاد  17 

 3  لبناد  13 

 امتیاز کشور رتبه

 3  حیانما   19 

 3  نیجریو  32 

 3  نو نویگپاپوآ    3 

 7  گینو   3 

 7  حو یتانی  31 

 7  حوزاحبیک  33 

 1  بنگالدش  31 

 1  کاحرود  31 

 1  گاحبیا  37 

 1  یاکن  33 

 1  حاداگاسکا   39 

 1  نیکا اگوئو  12 

 1  تاجیکستاد   1 

 1  اوگاندا   1 

 3  کوحو   11 

    ترکمنستاد  13 

    زیمبابوه  11 

    کاحبوز  11 

 17  
جمهو ی 

 دحوکراتیک کنگو
   

    ازبکستاد  13 

 2  بو وندی  19 

 2  آفریقای حرکزی  12 

 2  چاد   1 

 2  هائیتی   1 

 2  جمهو ی کنگو  11 

 3  آنگوال  13 

 3  ا یتره  11 

 7  راقع  11 
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 امتیاز کشور رتبه

 7  ونزوئال  17 

 1  گینو بیسائو  13 

 1  افغانستاد  19 

 3  لیبی  72 

 3  سوداد   7 

 امتیاز کشور رتبه

 3  یمن   7 

 1  سو یو   71 

    کره شمالی  73 

    سوداد جنوبی  71 

 2  سوحالی  71 
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http://www.transparency.org 
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 یزی سازحاد باز سطی کطل کشطو ،    ، حرکز پژوهش و برناحو«CPI د  گزا ش

 39، خرداد9 گزا ش پژوهشی، شما ه 

  ،شطاخص اد ا  فسطاد   : هطای سطنجش فسطاد   نقدی بر شطاخص »عطائی، احید

(CPI)»،  137 ی حجلس، ها پژوهشحرکز  

 د و ا زیابی اعتبا  گزا ش شطاخص اد ا   نق»پو ، شعباد؛ رلجی، حسین، نجف

 یطزی سطازحاد باز سطی کطل کشطو ، گطزا ش       ، حرکز پژوهش و برناحطو «فساد

 39، ا دیبهش 3 پژوهشی، شما ه 
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