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 اشاره
 

ی هؤا  یریؤ گ انؤداه  علیؤ  ساؤا پ شیفؤرس      مؤثرررر اقدامات انجام مطالبات مداوم برای 

 ر سؤا   مرکز رابرت شؤوم   روسط حاضر نوشتار . ساا  را موجب شد  اس  رر د یچیش

شؤد   سیرأس 0997ای  مرکز  ر سا  . ردوی  شد  اس ت شیفرست  برای مطالعا 7102

و اررقای سعالی   ر همینؤ  مباحؤ     یا رشت   یبو  یا ا یمقاروسع  رحقیقات  باهدفو 

 . شو  یممهم مواجه  با سرایند ا غام و جامع  اروشایی مدیری  

 شؤد   میظؤ رن ر شؤن  بشؤ     ساا  یها و شاخص ها ی نما یریگ انداه مطالب مربوط ب  

 مؤرور  بؤ  پ هؤا  شؤاخص و  هؤا   یؤ نمای متفاوت ها مجموع بش  او  با رمرکز بر . اس 

پ هؤا ی بؤر انتقا  ا ژ یوبش   وم  روج  . شر اه  یمی موجو  و عمد  ساا  ها یریگ انداه 

.  ار  هؤا  شؤاخص ی مرربط با ای  شناس یهاتی و شناخت روشو مفکالت  ها  یمحدو 

ی ا گاؤتر    طؤور  بؤ  کؤ    شر اه می ی  و شاخص ساا ا ا یمقابش  سوم  ب  رحلیل 

و شؤاخص ا را  ساؤا     (CC)کنتر  شاخص ساؤا  بانؤج جهؤانی    : اند شد   استفا  

بش  چهارم ب  ارهیابی شیامدهای سیاسی واقؤ   ر  . (CPI) الملل  یبساهمان شفاسی  

  یرؤر  مهؤم و بش  شنجم بؤا خالهؤ  کؤر ن     شر اه  یم ها شاخصی ریکارگ ب ایجا  و 

 .یابداختصاص میی ریگ ج ینتی ناشی اه ای  رحلیلپ ب  ها شرس 

 سؤالم   یهؤا  شؤژوه  و  مطالعات مرکز سویها برگر ان ای  نوشتار انتفار امید اس 

 نها هؤای  انؤدرکاران  سؤ  آشؤنایی   برای مناسبی همین بتواند  ساا پ با مباره  و ا اری

 ساؤا   یها و شاخص ها ی نما یریگ اه اندو ساا   بابهبو   ان  مباره   باهدفپ نظارری

 .را سراهم کند

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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 مقدمه
احااس نیاه ب  ایجؤا  قؤوانی     0921اه سا   (UN)مجم  عمومی ساهمان ملل متحد 

ارائؤ   امؤا سرارؤر اه   : ی را اعؤالم کؤر   الملل  یبی علی  ساا   ر معامالت رجاری الملل  یب

ی انؤدکی شیرامؤون همؤاهن ی    هؤا  رؤالش پ هؤا  نامؤ    یروهؤ و  هؤا  ونیکنواناپ ها گزارش

نؤوعی   0991رنها  ر  هؤ   . و اقدامات قانونی هورت گرست  اس  ضدساا ی ها اس یس

ی و نها هؤای  المللؤ   یبی ها مثسا کفورهای غربیپ : رغییر چفم یر ارفاق استا   اس 

تور حکمرانؤی جدیؤد را  ر رابطؤ  بؤا باؤیاری اه      روسع   ر شایان جنگ سر پ نوعی  سؤ 

. بو ندپ باط  ا ند شد  منتقلی  ار  یسرماکفورها ک  اه اقتصا  سوسیالیاتی ب  اقتصا  

ی ساا   ر اروشای غربؤی اه قبیؤل سیاسؤتمداران و احؤزال  ولتؤی  ر ایتالیؤاپ       ها ییرسوا

ی المللؤ   یبؤ ی هؤا   مثساؤ . سرانا پ اسپانیا و آلمان موضؤو  ایؤ  برنامؤ  قؤرار گرسؤ      

محدو ی  عملکر  و ساا  کفورها را بیفتر کر ند و سضای قانونی شفاف و شایؤداری را  

 (.0992ی شو پ الملل  یبهندوق )برای سعالی  بش  خصوهی ایجا  نمو ند 

نظؤارت   راستایمباره  با ساا  با گاترش اقدامات ساا   ر  طلبان  جا راهبر های 

سؤاهمان شؤفاسی    . ساؤا ی کفؤورها همؤرا  شؤد  اسؤ       ی ضدها اس یباسبر انطباق 

. برخی اه اقدامات اولی  ساؤا  را انجؤام  ا نؤد   ( 0991)و بانج جهانی ( 0991) الملل  یب

OECD   ابزارهؤؤای قؤؤانونی را بؤؤرای مجؤؤاهات    یرؤؤر جؤؤام یکؤؤی اه  0992 ر سؤؤا

مقامات خؤارجی  ی خوار رشو کنوانایون شیرامون مباره  با )ی سراملی ارائ   ا  خوار رشو 

 جا شؤد  یااروشؤایی   ضدساؤا  همچنی   ر سیاسؤ   (. یالملل  یب وکار کاب ر معامالت 

ی ضؤد ساؤا ی بیفؤتر    ها اس یسیی برای رکمیل ها شاخصروسط شورای اروشاپ ایجا  

رفؤکیل گروهؤی    0991وهیران  ا گاتری اروشایی  ر سا  : الهم و ضروری قلمدا  شد

مطالعؤ  و   منظؤور  بؤ  شیفنها   ا ند کؤ   ر همؤان سؤا     ی شیرامون ساا  را ا رشت چند 

ایجا   0999کنوانایونی برای مقابل  با ساا   ر نظر گرست  شد و کمیت  وهیران  ر سا  
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 سؤاهوکار نؤوعی  : را رصویب کؤر   (GRECO)گروهی اه کفورها برای مقابل  با ساا  

 .ای عضوارهیابی سطح ساا   ر هر یج اه کفوره راستاینظارت اروشایی  ر 

علی  ساا پ قاعد  سؤاهی   مثرررربرای اقدامات  کنند  قان اگرچ  مطالبات مداوم و 

 سؤ  " عنؤوان  بؤ   نؤدرت  بؤ  ساا  را بران یشت  اس  اما ایؤ  سعالیؤ     رر د یچیشاقدامات 

حتی رکامؤل  . اس  قرارگرست مور  رحلیل  " ول حکمرانی بدون "و یا ابزار  "حکمرانی

همچنؤی   . ی قؤرار ن رستؤ  اسؤ    مور بررسؤ  منؤد  نظؤام  طور ب وه راریشی ای  ابزارها هن

بؤر   هؤا  شؤاخص  ریرؤأر اینکؤ  نحؤو    : انؤد  ماند ی مهمی همچنان بدون شاسخ ها شرس 

 ها شاخصی ک  ا و یشی چ ون  اس ؟ را چ  انداه  ساا  بر گذار اس یسی و ریگ میرصم

 ها شاخصسی  ر ایجا  ی هنجاری و سیاها قضاوت؟ کدام گذار  یم ریرأر شوند یمایجا  

 سهیم هاتند؟

پ شؤو   یمی ک   ر طو  س   ه  اخیر آغاه ا  یشاای  مقال  با مفاهدات  ن یهم  یش

ایجا  و اجرای راهبر های مباره  با ساؤا    ن یهم  ررا بر رستار باهی ران  ریرأر رجاری اه 

ی ساؤا   اهؤ  شؤاخص بؤ    جانبؤ   جای  رحقیق اه  یدگا  ی وجو   یباا. اعما  کر   اس 

نحؤو     رمؤور  ب  مفؤکلی سنؤی    ها شاخصهمچنی  گفت و شیرامون : نز یج شد  اس 

سؤراهم   رنهؤا  نؤ  هدف ای  مقال  . اس  محدو شد سنج  میزان واقعی ا راکی اه ساا  

بلک  رحلیل یکپارچ  شیرامون ایؤ  گفتمؤانپ ایجؤا  و اسؤتفا   اه      ن یهم  یشکر ن یج 

 .ها  ها شاخص

ی هؤا  مجموعؤ  بشؤ  او  بؤا رمرکؤز بؤر     . شی  خواهد رس  ون گ  یاای  نوشتار 

. شؤر اه   یمؤ ی موجو  و عمد  ساؤا   ها یریگ انداه  مرور ب پ ها شاخصو  ها  ینمامتفاوت 

ی و شؤؤناخت روشو مفؤؤکالت  هؤؤا  یمحؤؤدو ی بؤؤر انتقؤؤا اتپ ا ژ یؤؤوبشؤؤ   وم روجؤؤ  

ی  و شاخص ا ا یمقاب  رحلیل  بش  سوم.  ار  ها شاخصی مرربط با ای  شناس یهات

کنتر  شاخص ساا  بانج جهؤانی  : شر اه  یم اند شد  استفا  ی ا گاتر   طور ب ساا  ک  

(CC)   الملؤل   یبؤ و شاخص ا را  ساا  ساهمان شفاسی (CPI) .     بشؤ  چهؤارم بؤ
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و بشؤ    شؤر اه   یمؤ  هؤا  شؤاخص ی ریکارگ ب ارهیابی شیامدهای سیاسی واق   ر ایجا  و 

روسؤط ایؤ  رحلیؤلپ بؤ       جا شؤد  یای هؤا  شرسؤ    یرؤر  مهؤم شنجم با خاله  کؤر ن  

 .شر اه  یمی ریگ ج ینت

 

 پیشینه تحقیق -1

ی حکمرانؤی  هؤا  شؤاخص ی ریکؤارگ  بؤ  ی ب  ایجا  و ا ژ یو ر طو  س   ه  اخیر عالق  

حاضر حؤدو     رحا  اند  ا  گزارش ( 7111) 0آرن  و امان آنچ طبق : وجو   اشت  اس 

رانی موجو  اس  ک  شامل هزاران شؤاخص سؤر ی   ی حکمها شاخصمجموع  اه  041

ی و هنجؤاری  شؤناخت  روشی ساا   ر معؤر  رغییؤرات   ها شاخصاگرچ  ایجا  . ها 

ای  . اند  ا  ی قرار مور بررسرکامل راریشی ای  ایجا  را  ندرت ب اما محققان  قرارگرست 

  کؤ  انؤوا    پ ب  بررسی ای  موضوها شاخصی ابعا  ساهند  و راریشی ایجا  جا ب بش  

برای آنک   ر میان ای  حجؤم  . شر اه  یم اند جا شد یای ساا  چ ون  ها شاخصمشتلف 

خالهؤ    طؤور  بؤ   0مایر گم نفو پ س  مور  اه اقدامات  ر جدو  شؤمار    ها شاخصاه 

 شؤد   ارائؤ  ی ساؤا   هؤا  شاخصپ (I)ساا   شیمای ک  شامل اقدامات مبنی بر  شد  ارائ 

ی هؤا   یؤ نماروسط  شد  ارائ ی ساا  ها شاخصو  (II)ی جهانی ی حکمرانها  ینماروسط 

 .باشد یم (III)ظرسی   ول  

ب   0991اولی  گرو  ک  شامل اقدامات نظرسنجی ساا  ا اری بو پ  ر اواسط  ه  

ی خؤوار  رشو پ شاخص  ر  (CPI)شاخص ا را  ساا  : ای  موضو  شامل. وجو  آمد

(BPI)  و  الملؤل   یبروسط ساهمان شفاسی   شد  رائ ارشو پ  کنندگان شر اخ و شاخص

روسؤط بانؤج    شد  ارائ  (BEEPS) وکار کابی و محیط گذار  یسرمابررسی عملکر  

و بانج جهانی شاخص رجرب  ساا  و شؤاخص   (EBRD)اروشایی بر باهساهی و روسع  

                                                           
1  -  Arndt and Oman 
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 شد  ائ اری؛ بررسی بو ج  آها  الملل  یب وکار کابروسط  شد  ارائ پ وکار کابی الملل  یب

ی المللؤ   یبؤ روسط گالوپ  شد  ارائ ی و نظرسنجی مر م الملل  یبروسط مفارک  بو ج  

 .باشد یم

 ها ها و شاخص نمایه: های فساد گیری اندازه. 1 جدول

 ها گیری اندازه دهنده ارائه 

 مبتنیفساد 

 بر پیمایش

بانج اروشایی برای باهساهی و روسع  

 (EBRD)و بانج جهانی 

ر  شروژ  و محیط بررسی عملک

 (BEEPS)وکار  کاب

 (VOPS)هدای نظرسنجی مر م  المللی گالوپ بی 

 وکار جهانی محدو  ب  رسان  کاب
 المللی؛ وکار بی  شاخص کاب

 شاخص رجرب  ساا 

 بررسی بو ج  آها  المللی شراک  بو ج  بی 

 شاخص  ر  ساا  المللی شفاسی  بی 

الوپ الملل و گ ساهمان شفاسی  بی 

 المللی بی 

 ؛(BPI)خواری  شاخص  ر  رشو 

 (GCB)بارومتر ساا  جهانی 

های  شاخص

حکمرانی 

( جهانی)

(II) 

 

 بارومتر اروشایی کمیایون اروشایی

 EU ICSکنارسیوم رحقیقاری 
 المللی های اررکال جرائم بی  بررسی

(ICVS) 

 های اروشا مطالع  ارهش های اروشا مطالع  ارهش

 (NIT)کفورهای  ر گذار   یخان  آها

ساهمان جهانی سالم  ا اری و بنیا  

 مو ابراهیم

 های یکپارچ ی اسریقا؛ شاخص

 شاخص حکمرانی آسریقایی؛

 های ساا ؛نوت بو 

 شاخص سالم  ا اری جهانی

 بین  جهانی HISبین  جهانی 

 (GRC)گزارش رقاب  جهانی  IMDبرای مدیری  روسع  مثسا 
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 ها گیری اندازه دهنده ارائه 

 الرینوبارومتر ارومترشرک  الرینوب

 بارومتر آسریقایی  انف ا  ایال  میفی ان

 المللی خطر کفوری راهنمای بی  گرو  خدماری خطر سیاسی

UNECA  شاخص حکمرانی آسریقایی(AGI) 

 بانج جهانی
 WGIهای حکمرانی جهانی  شاخص

 نها ی و سیاسی کفور WBارهیابی 

 انجم  اقتصا  جهانی

 ؛نظرسنجی اجرایی

 سالنام  رقاب  جهانی؛

 (GRC)گزارش رقاب  جهانی 

 (WVS)بررسی ارهش جهانی  WVSارحا ی  

های  شاخص

ظرفیت 

 (III)دولت 

 بروکینگ مثسا 
شاخص ضعف کفور  ر  نیای رو ب  

 روسع 

برای  مثسا بروکینگپ  مثسا 

ارربشفی کفور و  انف ا  ملی 

 استرالیایی

 شاخص حاکمی 

 المللی وسع  بی آژانس کانا ایی ر
های کفوری برای شروژ   شاخص

 سیاس  خارجی

 انف ا  ماسون جورجپ مرکز سیاس  

 جهانی
 رباری سیاسی نیروی کاری بی

مرکز هلح سیاتمیج و مرکز سیاس  

 جهانی  ر  انف ا  جورج ماسون
 شاخص شکنندگی  ول 

 شیمای  ظرسی   ول   انف ا  کلمبیا

 خور   شاخص کفورهای شکا  س  خارجیکمج مالی برای هلحپ سیا

 LICUS بانج جهانی
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ی هؤا  شؤاخص ایجؤا  شؤد کؤ      (II)یؤج گؤرو   وم    91 ر میان   هؤ    همان هم

 معمؤوالا ؛ مبنی بؤر اینکؤ  ساؤا      هند یمی حکوم  را ارائ  ها  ینماروسط  شد  محاسب 

ای  گرو  . هد  یمحکمرانی را رفکیل  رر گاتر  یکی اه ابعا  مهم برای رشمی  سطوح 

؛ راهنمؤای  (WGI)ی حکمرانؤی بانؤج جهؤانی    هؤا  شؤاخص بانؤج اطالعؤاری   : شامل

؛ نظرسؤنجی  (GRC)؛ گؤزارش رقابؤ  جهؤانی    (ICRG)ی خطؤر کفؤوری   المللؤ   یب

پ (NIT)اجرایی؛ سالنام  رقاب  جهانی؛ گؤزارش رقابؤ  جهؤانیپ کفؤورهای  ر گؤذار      

؛ (ICVS)ی المللؤ   یبؤ  جؤرائم ی اررکؤال  هؤا  یبررسؤ ؛ (WVS)بررسی ارهش جهانی 

 WBسؤؤالم  ا اری جهؤؤانی؛ بیؤؤن  جهؤؤانی و ارهیؤؤابی نهؤؤا ی و سیاسؤؤ  کفؤؤوری 

(CPIA)  ی ساؤا  اه قبیؤل   ا منطقؤ  ی هؤا  یریؤ گ انؤداه  ای  گرو  همچنی  شامل . بو

ی اروشاپ بارومتر آسیاپ بارومتر الری پ شاخص حکمرانؤی  ها ارهشبارومتر اروشاییپ مطالع  

ییپ بؤارومتر اسریقؤا و شؤاخص حکمرانؤی     قؤا یآسرپؤارچ ی  پ شؤاخص یک (AGI)آسریقا 

 .باشد یمآسریقایی نیز 

 جا شؤد  یا (III)ی ظرسی   ولؤ   ها شاخصی ساا پ روسط ها شاخصگرو  سوم 

 ک  ینحو ب گرای   ارند  ها حوه ی اه ا مجموع اس  ک  ب  ارهیابی عملکر  کفورها  ر 

اه  هؤا  شؤاخص ایؤ   . باشؤد  یمی ی  ول  ضرورها  یمائولبرای حفاظ  اه یکپارچ ی 

ی هؤا  بحؤ  ی را  ر ا ژ یؤ وظرسی   ول  جای ا    رمور گفتمان  ک  یهن ام 7111سا  

ی ساا ی ک  ها شاخصحداقل . اند است ی  یاسزاشیرامون حکوم  ب  خو  اختصاص  ا پ 

بررسؤی ظرسیؤ   ولؤ     : اه انؤد  عبؤارت  رندیگ یمی ظرسی   ول  قرار ها شاخص رون 

روسط مرکؤز هؤلح    منتفرشد سط  انف ا  کلمبیا؛ شاخص شکنندگی  ول  رو شد  ارائ 

 شد  ارائ شاخص حاکمی   سیاتمیج و مرکز سیاس  جهانی  ر  انف ا  جورج ماسونپ

و  ارربشفؤی کفؤور   مثساؤ  بروکینؤگپ   مثساؤ  ی مفتر  میؤان  گذار  یسرماروسط 

روسط  شد  ارائ ی ی کفور برای شروژ  سیاس  خارجها شاخص انف ا  ملی استرالیاییپ 

روسؤط مرکؤز    شؤد   ارائ ی سیاسی ربار یبی نیروی کاری الملل  یبآژانس کانا ایی روسع  
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سیاسؤؤ  جهؤؤانی  ر  انفؤؤ ا  جؤؤورج ماسؤؤونپ شؤؤاخص ضؤؤعف کفؤؤوری  ر  نیؤؤای    

 خؤور    شکاؤ  شؤاخص کفؤورهای    پبروکینؤگ  مثسا روسط  شد  ارائ  روسع   رحا 

روسؤط سیاسؤ  خؤارجی و لیاؤ       نتفرشد مروسط کمج مالی برای هلح و  شد  ارائ 

 .روسط بانج جهانی شد  ارائ  LICUSکفورهای 

پ  ر معؤر   شؤد    ا  شؤرح   0ی ساا  ک   ر جدو  شمار  ها شاخصاولی  نال 

جوانب نظری  مجد اا گذاران اس یسک  موجب شد  محققان و  اند قرارگرست  چندی  ایرا 

رویکر هؤؤای نؤؤوینی بؤؤرای رنظؤؤیم   جؤؤی رنت. را بررسؤؤی کننؤؤد هؤؤا آنی شؤؤناخت روشو 

 اهؤطالح  بؤ  ناؤل  : ی اس ریگ شکل  رحا ی ساا   شد   یرجزو  رر خاصی ها شاخص

 عنوان ب ی نوی  ساا  اس  و ها یریگ انداه ی حکمرانی خول ک  شامل ها شاخص وم 

 روانؤد  یمپ شو  یمی متفاوت ساا  متمایز ساه مفهومرعا   اه  سر   یشنوعی وضعی  

 راسؤتای گؤرای  نؤوینی نیؤز  ر    . رفشیصؤی بهتؤر طراحؤی کنؤد     باهؤدف را  ابزارهایی

ب  وجو  آمد  اس  ک  روانایی مطالعات کفوری ویژ   رر گاتر  ی مکمل ها یریگ انداه 

ی هؤا   رخواس رنظیم  رو  یاهای خاص و ا منطق و عمیق اه گرست  ساا   ر یج همین  

ل جدیؤد مطالعؤات کؤ   ر ناؤل سؤوم      ای  ناؤ  .ویژ  و مبتنی بر شواهد مداخل  را  ار 

روسؤط   شؤد   منتفؤر ساا   کتابچ : شو  یموجو  آمدپ شامل ای  موار  مطالعات کمی ب 

 شؤد   ارائؤ   (GCR)پ گزارش ساا  جهانی 7112سالم  ا اری جهانی اه سا  ساهمان 

ی ملؤی و  هؤا  مثسا روسط  شد  ارائ پ گزارش ملی و سراملیتی 7110 ر سا   TI روسط

 7104اروشا ک  روسؤط کمیاؤیون اروشؤایی  ر سؤا       ضدساا پ اه قبیل گزارش سراملیتی

 ریناشذ ییجدابش   عنوان ب  روان ینمای  مجموع  جدید اطالعات را . منتفر خواهد شد

ی هؤا  لیرحلمطالعات مور ی و  قیاهطری ساا   ر نظر گرس  هیرا ها  ینمایا  ها شاخص

ی شؤناخت  روشنؤوعی رغییؤر جهؤ      عنوان ب را آن  روان یماما ؛ دیآ یمکفوری ب  وجو  

 .ی حکمرانی  ر نظر گرس ها شاخصاستفا   اه ءمهم  ر استفا   و سو
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ی ساا ی ک   ر باال شؤرح  ا   شؤدپ  و گؤرای     ها یریگ انداه  ر میان مجموع  

ی موضوعی ها  ا   بری ساا  مبتنی ها  ینما طرف جیاه. ی یاس  شد  اس شناخت روش

گؤالوپ  )ابزارهای مبنؤی بؤر رجربؤ  بؤ   ر  نظرسؤنجی مؤر م        ک  ینحو ب وجو   ار  

. شو  یمو یا کارشناسان اه ساا   ر بش   ولتی یا خصوهی اختصاص  ا   ( یالملل  یب

ایؤد    کؤ   یهن ؤام آغاه کر ؛  91ای  رویکر  را  ر میان   ه   الملل  یبساهمان شفاسی  

ی اه ا گاؤتر   شیرامؤون  ر    هؤا   ا  سراهم کر ن  باهدفساخ  یج شاخص ررکیبی 

ی موضؤوعی شؤامل   ها  ا   بری ساا  مبتنی ها  ینماسایر . ساا   ر کفورها رشد یاس 

ک  ب   ر  اسرا   باشند یمی و نظرسنجی جهانی گالوپ الملل  یببرنام  نظارت اجتماعی 

 شؤمو   جهانی حکمرانی ها شاخص ک  یهن ام. کند یماه ساا   رون  ول  خو  کمج 

(WGI)  ابعا   ر  بهتر مفهوم حکمرانؤی جهؤانی    1شامل کنتر  ساا   اخل یکی اه

 .شدپ ای  رویکر  موضوعی رثبی  شد

ی عینی نیز وجؤو   ار  کؤ    ها  ا  ی ساا  مبتنی بر ها یریگ انداه اه طرسی  ی ر 

اه  سؤارر  اسؤتفا    ءسوی مرربط ب  محاکمؤ  قضؤایی جؤرائم    ها  ا   قیاهطرسطح ساا  

ی میؤان مقؤدار رشلؤف    هؤا  رفؤاوت بؤ    ها یریگ انداه برخی اه . شو  یمسب  عمومی محا

ی روسط  ولؤ  بؤ    طورکل ب عمومی ک  ب  لحاظ سیزیکی موجو  اس  و مقدار شولی ک  

 قیاهطری عینی ها  ا  سایر . شر اهند یماس   شد   ا  ایجا  کارهای عمومی اختصاص 

 رگیؤر  ر   نفعؤان  یذی هؤا  دگا یؤ   یآور جمؤ  ی ساهمانی کفؤورهاپ  ها یژگیوی گر آور

ی ا مجموع . اند شد  ارائ ی ویژ  ها شروژ حاابرسی  قیاهطرو یا  شی ر های قانونی ساا 

قؤرار  ا ن   باهدفیپ بند ررب ی کدگذاری و ها  یسعالی ررکیبی  ر طی ها یریگ انداه اه 

ی اه یکؤ  ICRG مثؤا   عنؤوان  بؤ  : اسؤ   جا شد یای عینی ها  ا    رمفهوم موضوعی 

ی هؤا   ا  ی ررکیبی اس  ک  برای ارهیابی خطر سیاسی خو  ب  ها یریگ انداه   یرر مهم

 .ی عینی وابات  اس ها  ا  ی برای ارهیابی خطر اقتصا ی خو  ب  طورکل ب مفهومی و 
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اس  ک  برای  ونقل حملی ررکیبی شامل سالنام  رقاب  جهانی و گزارش ها یریگ انداه 

 .شو  یمط بانج جهانی مطرح باهساهی و روسع  روس

 

 و نقدها ها چالش، ها تیمحدود -2

 هؤا   ا  ی را  ر مدیری  و مجموعؤ   ا ند یسزای ساا پ شیچیدگی ها شاخصاگرچ  اه یا  

  و سؤت  . اند  ا  طی  ه  اخیر ایجا  کر   اس  اما محققان انتقا های شدیدی را ارائ  

ی  ر رابطؤ  بؤا   شناسؤ  یهاؤت اینک  مالحظات  او : قرار گیرند مور روج اه انتقا ها باید 

ی اه ا مجموع  وم اینک   ؛ وی شد  اس  وجو   ار ساه مفهومروشی ک  ساا  رعریف و 

 .سرایندها و سنون مقدار سنجی وجو   ار   رمور ی شناس روشی ها ین ران

 

 ختیشنا یهستنقدهای  -2-1

 ی تعاریفها یچندقطب-2-1-1

وجؤو    انؤد  کؤر   با روشی ک  محققان ساا  را رعریف ابتدا نقدی اساسی  ر رابط  

ب  عدم استفا   هحیح اه قدرت روسط مقامات  معموالااینک  اهطالح ساا   رغم ب :  ار 

 ولتی یا خدم   ولتی ب  عل  مزایای ششصی اشار   ار پ رعاریف متفاوت و واگرایی  ر 

.  هنؤد  یمؤ یؤل را شؤرورش   ک  چارچول غیؤر جؤامعی اه رحل   اند شد  ارائ طو   ه  اخیر 

ک  حاهؤل رحلیؤل قیاسؤی      هد یمی جنجالی اه رعاریفی را شرح ها یچندقطب 7جدو  

عؤدم رواسؤق اساسؤی میؤان     . ی ساؤا  اسؤ   هؤا  یریؤ گ انؤداه    یرؤر  مهؤم بی  برخی اه 

بانؤج جهؤانی   : شاخصپ ب  عل  رعریؤف خاؤارت ناشؤی اه ساؤا  اسؤ        هندگان ارائ 

(WB)  کنؤد  یمؤ مناس  ششصی رعریف  منظور ب درت عمومی اه قاستفا   ءسوساا  را .

اه قؤدرت محؤو  شؤد پ اشؤار      اسؤتفا    ءسوب    رواق  (TI) الملل  یبساهمان شفاسی  

ساهمان ملل متحؤد رنهؤا بؤا اشؤار  بؤ        ک  ی رحال؛ (7102یپ الملل  یبشفاسی  ) کند یم
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سؤاهمان ملؤل   ) استفا   اه قدرت برای مناس  ششصیپ ب  اختالسات شاسخ  ا   اسؤ  ءسو

اختالف اهلی  ر رابط  بؤا نؤو  بشؤ پ  ولتؤی یؤا خصوهؤیپ        ج ی رنت(. 7114متحدپ 

بؤ    0و لمبدورف الملل  یبروسط ساهمان شفاسی   شد  ارائ رعریف . متضرر اه ساا  اس 

ی قدرت  ولتی بؤرای منؤاس  ششصؤی اشؤار   ار  کؤ  بؤ   ریاسؤ  شؤو  یؤا          ریگ انداه 

پ اما ممک  اس  شامل اسزای  قدرت یا موقعی  نیز شو  یمی ارهشمند مرربط ها یی ارا

ی کوچج و بزرگ آن  ر کنار کاؤب موقعیؤ    ها شکلپ ساا  شامل WB اهنظر. بفو 

 .روسط اسرا  هبد  با مناب  ششصی اس 

 OECDاگرچؤ   : ی نؤوعی ابهؤام وجؤو   ار    خؤوار  رشؤو   ر رابط  میان ساا  و 

ی سعؤا  را  خوار رشو   هد یممنفعل اس  ارائ  ی سعا  و خوار رشو رعریفی را ک  شامل 

ی اروشایی ب  ها مثسا و  ها ساهمانهمی  اختالف میان .  اند یمشکل مجزایی اه ساا  

کمیایون اروشایی و شورای اروشا رعریف ساهمان ملل متحد را مبنی بر : وجو  آمد  اس 

پ کنواناؤیون   هنؤد  یماه قدرت برای مناس  ششصی اس پ ارائ  استفا   ءسواینک  ساا پ 

متمؤایز اه   کؤامالا را  ی سعا  مقامات  ولتی  اخلیخوار رشو ساا    رمور حقوق کیفری 

: ساا   ر کنواناؤیون حقؤوق مؤدنی ساؤا  عبؤارت اسؤ  اه      . کند یمنو  منفعل رعریف 

مزیؤ    هرگونؤ   رخواس پ شیفنها پ ارائ  یا شذیرش ماؤتقیم و غیرماؤتقیم رشؤو  یؤا     

وظیف  یؤا رستؤار    هرگون عملکر  مناسب  ک  آنمربوط ب    اش  چفم غیرقانونی  ی ر و

مربؤوط بؤ  آن را رحریؤف      اش  چفمرشو پ مزی  غیرقانونی و  کنند  اس ی ر اهیمور ن

 کؤ   ییاهآنجؤا  7ای  ناهم ونی را روضیح  هد؟ ب  قو  روهور رواند یمچ  چیزی . کند یم

جوانؤب   روانؤد  ینمؤ یی رنهؤا  بؤ  اخص اشکا  بایار متفاوری اه ساا  وجو   ار پ یج شؤ 

ی چندبعؤد ویژگؤی   وجو   یباا. و عینی ارائ   هد اعتما  قابلی ساا  را ب  شکلی چندبعد

                                                           
1  - Lambsdorff 

2  - Rohwer 
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یی برای روضیح رعریف چندقطبی موجو  کاسی نیا ؛ بنابرای  سایر عواملی رنها ب ساا  

 .ک   ر ای  ابهام مفهومی  خیل هاتند نیز باید  ر نظر گرست  شوند

 تعاریف فساد .2جدول 

CPI 

TI, 2013 

Lambsdorff, 

2007 

 فساد

ب  هر سر  . شد  برای مناس  ششصی استفا   اه قدرت ارائ  ءسو

 ,TI)هند  وابات  ب  ارحا  مر م  ر موقعی  قدرت هدم  می

2013) 

 خواری رشوه

ای  کند و هزین  عنوان رشو   هند  عمل می مفتری ب 

 هد ک   را ب  نمایند  می (عامباهشر اخ پ شیرینیپ سو  شو پ ان)

ای  مفتری مزیتی را مانند نوعی . شو   رنهای  نام آن رشو  می

سرویس یا مجوهی ک  حق  ریاس  آن را ندار  مثل رشفیف 

 ,Lambsdorff)آور   می  س  ب مالیاری و یا قرار ا  عمومی 

2007:19) 

 اخاذی
مفتری  منظور خدم  ب   ول  شو  یا سو ی را اه نمایند  ب 

 (Lambsdorff, 2007:19)گیر   می

 اختالس
 ,Lambsdorff)سرق  مناب  عمومی اه نمایند  

2007:19) 

 تقلب

اری یا رحریف سریبپ  ستک قیاهطررواند  چنی  مینمایند  هم

ها را اه مدیر اهلی شنهان کند  هاپ آن اطالعاتپ حقایق و رشصص

(Lambsdorff, 2007:19) 

سازمان ملل 

 (2114)متحد 

 بزرگ

شو  ک   اهطالح ساا  بزرگ برای شرح اهطالحی استفا   می

استفا    ءکند و موجب سو باالرری  سطح  ول  را رحریف می

 ,United Nations)شو   ای اه  ول  می گاتر  

2004:23) 

کوچک 

 (خرد)

شو  ک  شامل  ساا  خر  گاهی اوقات ساا  ا اری رعبیر می

. اه شو  و اعطای مزایای اند  اس  مبا ل  مقا یر بایار اندکی

های عمومی سراوانی  روانند سبب هیان هرحا  ای  موار  می ب 

ای اه کاالهای  محمول  قیاهطرگمرکی ک   مأمورشوند همانند 

 United)گرست  اس    الر رشو  می 11شرکاربر  رنها حدو  

Nations, 2004: 23) 
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 خواری رشوه
نا رس  رأریر  ر یج عمل یا منظور  عمل اعطای یج مزی  ب 

 رصمیم

(United Nations, 2004: 24) 

WB فساد 

میزان استفا   اه قدرت عمومی برای سو  ششصی ک  شامل 

های بزرگ و کوچج ساا  و نیز ضبط  ول  روسط نشب ان  سرم

 (WGI, 2013)شو   و مناس  ششصی می

OECD 

(2008) 
 فساد

ن شر اخ  و یا قو   ا ن عنوا خواری سعا  ب  ساا  سعا  یا رشو 

 شو  برای شر اخ  رشو  رعریف می

(OECD, 2008) 

منصول )استفا   سعا  یا منفعل ناهحیح اه قدرت مقامات ا اری 

 .برای مناس  مالی و یا سایر مناس  ششصی( شد  یا انتشال

کمیسیون 

 اروپایی
 فساد

کمیایون اروشاییپ )استفا   اه قدرت برای مناس  ششصی  ءسو

7112.) 

کنوانسیون 

حقوق مدنی 

 فساد

(ETS 174) 

 2ماده 

 فساد

 رخواس پ شیفنها پ ارائ  یا شذیرش ماتقیم و غیرماتقیم رشو  

ک    اش  مربوط ب  آن یا هرگون  مزی  غیرقانونی  ی ر و چفم

کنند   عملکر  مناسب هرگون  وظیف  یا رستار مور نیاه  ریاس 

مربوط ب  آن را رحریف  اش   رشو پ مزی  غیرقانونی و یا چفم

 (.0999aشورای اروشاپ )کند  می

کنوانسیون 

حقوق کیفری 

فساد  درمورد

 12ماده 

 رشوه فعال

وعد پ شیفنها  یا ارائ  یج مزی  غیرقانونی ب  یج مقام  ولتی 

هورت ماتقیم یا غیرماتقیم برای خو  مقام و یا سر  و  ب 

ل اه اقدام  ر منظور اقدام رسمی و یا اجتنا ساهمان  ی ری ب 

 (.0999aشورای اروشاپ )انجام وظایف رسمی خو  

 رشوه منفعل

 رخواس  یا شذیرش یج مزی  غیرقانونی روسط یج مقام 

هورت ماتقیم یا غیرماتقیم برای خو  سر  یا سر  و   ولتی ب 

منظور اقدام رسمی و یا اجتنال اه اقدام  ر  ساهمان  ی ری ب 

 (.0999aای اروشاپ شور)انجام وظایف رسمی خو  
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 فساد و ظرفیت دولت نیب ، روشنعدم تمایز  -2-1-2

. اس  زیبران  بح ی شکنندگی  ول  ها مجموع رابط  میان مفهوم ساا  و  طرف جیاه

گرستؤ  اه   منفؤأ ی ا د یؤ شد عنؤوان  ب ب  رفایر ساا   91بایاری اه محققان  ر طی  ه  

یپ شرسؤت  وطؤ  پ آشؤام  خؤون ی هؤا  ولؤ   حامی شؤروریپ  )اشکا  انحراسی قدرت سیاسی 

پ خؤور    شکا ی  ول  ها بح محققان با روج  ب  . اند  اشت رمایل ( نئوشارریمونیالیام

یکی اه عوامل  عنوان ب ساا  را  ی ر رنها یج متغیر وابات   ر نظر ن رستند بلک  آن را 

. شنداشتند یماسی ی سیها بحرانبالقو  ایجا  یا رضعیف  طور ب بر ربات  ول  و  رگذاریرأر

 طؤور  بؤ   ر رحقیقات مؤرربط بؤا ساؤا پ حؤامی شؤروری و شارریمونیالیاؤم        مثا  عنوان ب 

ی متفؤاوت  هؤا   یؤ موقعک   ر  اند شد  گرست اشکالی اه ساا   ر نظر  عنوان ب ی ا گاتر  

شارریمونیالیام  01بایاری اه محققان  ر  ه   وجو   یا با.  هد یمی سعا  رخ خوار رشو 

ا اری -یج نظم اجتماعی کامل معرسی کر   بو ند ک   ر آن قدرت سیاسؤی  عنوان  برا 

. شؤو   یمؤ روسط حزل هژمونیج و بروکراسی بؤ  یؤج شؤارریمونی خصوهؤی ربؤدیل      

ی و سؤاه  ن ینها اهطالح شارریمونیالیام و نئو شارریمونیالیام برای شرح عدم  ک  ی رحال

 اؤم یالیمونیشارر( نئؤو )قؤات ساؤا  بؤ  رفاؤیر     ای  رحقی اند شد  گرست  کار ب روسع   ول  

ی شیرامؤون  هؤا  بحؤ  رعامؤل میؤان   . انؤد  شر اختؤ  ی اه ساا  ا سا  هیرمجموع   عنوان ب 

ی کؤ   سثاالری اه ا مجموع و ظرسی   ول  هماهنگ نفد  اس  و ای  رعامل  ضدساا 

اهؤلی آن   یهؤا  مثلف رفاوت میان ساا  و : را بران یشت  اس  اند ماند  شاسخ یبهمچنان 

چیا ؟ چ  اررباطی میان یج حامی یا  ول  شارریمونیا  و ساا  وجو   ار ؟ آیا ساؤا   

 مفشص  یا ویژگی شکنندگی  ول  اس ؟  هند  نفان

 

 های اقتصادی یا سیاسی مؤلفه -2-1-3

ب  رویکؤر  ظرسیؤ   ولؤ      91ی ساا  محور اوایل  ه  ها بح اه طرسی  ی ر گذار اه 

ی روسع  سیاسی ها  ینظری بنیا ی را  رون شناخت معرس عی رغییر پ نو7111اوایل سا  
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ی میؤان ایؤ   و   هؤا  رفاوت ر همان همان رمایل ب  نا ید  گرست  . ب  وجو  آور   اس 

 سؤثا  منب  بزرگ سهم نا رس  حاهؤل ایؤ    . کند یمرویکر پ آشفت ی بزرگی را ایجا  

هم شاخص سیاسی عملی شؤو   شاخص اقتصا ی و  عنوان ب اس  ک  آیا ساا  باید هم 

ی و ریؤ گ انؤداه  منطق اقتصؤا ی را بؤرای    اند  اشت ی ساا  سعی ها  ینمایا خیر؟ اگرچ  

ی ساؤا  را بؤرای   هؤا  شؤاخص ی شکنندگی  ولؤ   ها  ینماسرکول ساا  ارائ   هندپ اما 

  رمؤور  . انؤد  گرستؤ   کؤار  بؤ  ی اقتصؤا ی  هؤا  شاخصی جا ب ی سیاسی ها شاخصایجا  

اسؤ    شد  گرست ی سیاسی  ر نظر ها شاخص مثلف  عنوان ب پ ساا  شاخص ضعف  ول 

ی سیاسؤی یؤج  ولؤ  و میؤزان شؤذیرش مفؤروعی  آن نظؤام        هؤا  مثسا ک  کیفی  

ی هؤؤا  ولؤؤ همچنؤؤی  شؤؤاخص . کنؤؤد یمؤؤحکؤؤومتی روسؤؤط شؤؤهروندان را ارهیؤؤابی  

ک  روسط کمج مالی برای هلح مطرح شدپ شؤامل ساؤا   رون اجؤزای     خور   شکا 

 .ی سیاسی آن اس ها شاخص

 

 ناسازگاری فنی یا مفهومی -2-1-4

یج مفکل  عنوان ب نقد مهم  ی ر  ر رابط  با رمایل ب  ارائ   ا ن ای  اختال  رعریفی 

ناساهگاری مفهومی حاهؤل متمؤایز کؤر ن رویکر هؤایی      ک  یهن امسنی خالص اس ؛ 

ساؤا  چؤ    . شؤو   یمؤ اس  ک  ب  ماائل هنجاری موجو   ر مرکز ایؤ  بحؤ  مؤرربط    

رعاریفی ک  روسط لمبؤدورف ارائؤ      یمثرررر؟ با روج  ب  یکی اه کند یمی وار  ا هدم 

چ  چیزی شدت  واقعاااما  اس   یششصی قدرت عمومی برای مناس  ریگ انداه شدپ ساا  

؟ سرانجام لمبدورف با  ر نظر گرست  ای  موضو  ک  آیا ساا  باید  هد یمساا  را نفان 

و ساؤا  را  ر   نهؤد  یمؤ ت رسمی یا انتظارات عمومی باشدپ گامی شؤی   مربوط ب  رعهدا

ی ا مجموع ساا  رضای  اه مناس  عمومی و رحقق . کند یممفهوم مناس  عمومی رثبی  

را اه بؤی    شؤو   یماه شرایط اقتصا یپ اجتماعی و سیاسی ک  منجر ب  حکمرانی خول 

عقلی  ول  و بایاری -مد  قانونی بایاری اه محققان  ی ر ساا  را انحراف اه. بر  یم
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 ناچار ب مفهوم ساا   هرحا  ب .  انند یمویژگی حکوم  بد  عنوان ب  کامالا ی ر ساا  را 

 ر  معموالاشرو  هنجاری حکمرانی خول و مناس  عمومی اس  ک    ونقط   هند  نفان

ر های ؟ اسؤتاندا  هد یمچ  چیزی مناس  عمومی را رفکیل . شو  یمای  بح  گنجاند  

 شد  ا غامی ساا  ها یریگ انداه ؟ مفهوم  ول  ک   ر اند ماکدایجا  حکمرانی خول و بد 

 قرارگرستؤ  قؤانونی وبؤر    -ی عقالنیساالر وانی آ  سبج اید  ریرأررح   شدت ب اس  

ی شناسؤ  سؤبج آ  بؤ  یؤج   ها بر ربدیل یج سبج ایؤد  وبری  -اما رمایل شا ؛ اس 

را ب  شؤکل  ا ن مؤدلی اه حکومؤ  کؤ   ر هؤی        ذارانگ اس یسحکمرانیپ محققان و 

یکؤی اه مفؤاهیم ساؤا  کؤ   ر ایؤ       . مکانی ب  شکل خالص وجو  ندار پ وا اشت  اس 

پ رصویری مناجم و یکنواخ  اه  ول  را  ر امتدا  ال وی خطی گنجد یمی شناس سبج

  هنؤد   اننفؤ  کؤامالا انحراف اه ای  ال ؤو  :  هد یمنفان ( و اقتصا ی)شیفرس  سیاسی 

بؤر   دیؤ رأکرمایل ب   ها سنج و  ها یریگ انداه . ی ساا  اس ها و یشحکوم  معیول و 

آ  یؤج  ی ایؤد  هؤا  سؤبج هر رغییری اه مقدار مرکزی با اختصاص ب  .  ارند مفکلای  

شاهدی اه عملکر  نامناسب رفاؤیر کؤر     عنوان ب  روان یمی شد  را استاندار ساهمقدار 

 .کند یمناظری  ب  قضات نظم سیاسی معاهر ربدیل  یجا ب را  ها شاخصک  

 

 شناختی روش هایانتقاد -2-2

 کؤار  ب ی شناس روش شدت ب هاتی شناسان  مهمپ محققان   هایساهی انتقاورای قاعد 

 دیؤ رأک بؤر ارهیؤابی سؤ  موضؤو      اند  ا  قرار  مور نقدرا  ها شاخص ر ایجا   شد  گرست 

ی مؤرربط بؤا سؤ     خطرهؤا ی موضؤوعی؛  هؤا   ا    ررعصبات موجو  : ی شد  اس ا ژ یو

 .رست  اه س ی  ا   و اطالعات آور جم  ی متعد ؛ها  ا  ی آور جم 
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 های موضوعی داده -1-2-2

باؤیاری  : ی ساا  اس ها  ینمااولی  انتقا   ر رابط  با استفا   اه عقاید و مفاهیم ایجا  

. بؤر   یمهش مطلق ساا  را اه بی  ک  ارهش مفهومی ساا پ ار اند شد اه محققان متوج  

ی گؤرو  خاهؤی اه   هؤا  دگا یؤ  ب   شدت ب ی ا راکی ها  ینماسایری  معتقدند  ک  ی رحال

 شؤد   ارائؤ  کنتؤر  ساؤا     مثا  عنوان ب وابات  هاتند  وکار کابمتشصصان و نشب ان 

 سبراسااس ؛ هیرا ساا  را  قرارگرست  مور انتقا  وکار کابنشب ان  اهنظرپ WBروسط 

سرضؤی    بؤ  خؤاطر  حؤداقل   CPI همچنؤی  . کننؤد  یمؤ ی ابیخو ارهی سیاسی ریگ جبه 

 .اس  قرارگرست  مور انتقا مفکو  شیرامون رابط  میان میزان واقعی و ا راکی ساا  

اینکؤؤ  کؤؤدام قضؤؤاوت  براسؤؤاساگرچؤؤ  برخؤؤی اه محققؤؤان انتقا هؤؤای عینؤؤی را 

ی هم انتقا هؤای  ا عد .  هند یمارائ  اشتبا  و متعصبان  باشد  اساساا رواند یممتشصصان 

ی هؤا  قضؤاوت اه ای  اید  کؤ  شناسؤایی ناهؤحیح     اند کر  هاتی شناسان  را شناسایی 

 شؤو   یمؤ ی غیؤر سؤر ی   ها یریگ انداه  ب ی سر ی ها قضاوتموضوعی منجر ب  ربدیل 

ی ا گاؤتر    طؤور  بؤ  ی موضؤوعی کؤ    هؤا  شؤاخص طبق نظر رریام  . کند یمحمای  

ی متشصصؤان و  هؤا  یریؤ گ جؤ  ینتاه مفاهد  رکرار ساا  بلکؤ  اه   رنها ن  اند شد  استفا  

 .اند شد  حاهل ر  مفاهیم عل  ساا   براساس ها شاسخبررسی 

 

 های ترکیبی شاخص -2-2-2

ی منؤاب   آور جمؤ   رو  یؤ اهای ررکیبؤی و  هؤا  شؤاخص انتقا   وم  ر رابط  با گزین  ایجا  

ی شناسؤ  روشی ساؤا  اه نؤوعی   ها یریگ انداه   یرر مهمهر  و . باشد یم ها  ا  مشتلف 

اسؤ    شد  مطرحکنتر  شاخص ساا  ک  روسط بانج جهانی : شوند یمی منت  آور جم 

کؤ  روسؤط    CPI کؤ   ی رحؤال  شؤو   یمؤ روش بررسی و ارهیابی متفاوت رفکیل  70اه 

چندی  .  شو یممنب   ا   محاسب   02پ با استفا   اه شد  ارائ  الملل  یبساهمان شفاسی  

ی ررکیبؤی روانؤایی خالهؤ  کؤر ن     هؤا  شؤاخص ک  حتی اگؤر   اند کر  محقق مفاهد  
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 هؤا   یؤ نماهیؤرا ایؤ    ؛ پ خطر اه  س   ا ن وضوح مفهومی را نیز  ارند ارند رااطالعات 

. عمؤومی  ر  سؤترس نیاؤتند    طؤور  بؤ  ممک  اس  ب  منابعی رعلق  اشؤت  باشؤند کؤ     

ابهام مفهومی را میان جوانؤب متعؤد ی اه    ی کلیدی ممک  اس  خطر ایجا ها شاخص

خطر  ی ؤر  ر رابطؤ  بؤا سقؤدان     . نیز  اشت  باشند ی رای ها یریگ انداه ساا  موجو   ر 

 ر حقیق  رجم  : اعتبار  اخلی ناشی اه عدم امکان رضمی  استقال  مناب  مشتلف اس 

ایجؤؤا  یی باشؤؤد کؤؤ  بؤؤ  همؤؤان منؤؤاب  هؤؤا  ا  شؤؤامل  روانؤؤد یمؤؤمنؤؤاب  مشتلؤؤف  ا   

و  هؤا  قضؤاوت  براسؤاس  رواند ینمای  رجم   ج ی رنت. وابات  هاتند فانیها یریگ انداه 

 .ی با  ق  مفهومی شاخص ررکیبی ساهگاری  ار طورجد ب رعصبات ماتقلی باشد ک  

 

 رفته های ازدست آوری داده و داده جمع-3-2-2

باؤیاری اه  : باشؤد  یمؤ  رستؤ   اه سؤ  ی ها  ا  ی  ا   و آور جم مفکل سوم  ر رابط  با 

ی هؤؤا  ا   کؤؤ  یهن ؤؤام ژ یؤؤو بؤؤ ی اطالعؤؤات آور جمؤؤ شؤؤفاسی   ر   رمؤؤور محققؤؤان 

ی اطالعات را ایجؤال  آور جم ی جای زی  برای ها روشضرورت اختصاص  رست  اه س 

ی هؤا   ا  پ هؤا  شؤاخص برخؤی اه    رمؤور   مثؤا   عنؤوان  بؤ  . انؤد  کؤر   پ هحب  کنند یم

را وا ار ب  استشراج اطالعات اه سایر مناب  کند؛ بدون ممک  اس  محققان  رست  اه س 

جمؤ  ه     ها  ینماکاسی با سایر  انداه  ب  روانند یم ر نظر گرست  اینک  آیا ای  اطالعات 

 .شوند یا خیر

 

 (CC/WGI)و کنترل فساد  (CPI)مقایسه میان شاخص ادراک فساد  -3

شؤاخص  : شؤو   یمؤ ا  متمرکؤز  ی ساؤ ها شاخص  یرر گاتر   و مور  اه  بر  بش ای  

 الملؤل   یبؤ و شاخص ا را  ساا  سؤاهمان شؤفاسی     (CC)کنتر  ساا  بانج جهانی 

(CPI) .ی مربوط بؤ  ا را  ساؤا  کؤ     ها سنج رعامل چندی  نظرسنجی و  براساس
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سؤر    هؤا  یریؤ گ انؤداه  اس پ ایؤ    شد  ارائ  وکار کابروسط کارشناسان و اسرا   ارای 

اطمینؤان   روانؤد  یمؤ ی منؤاب  ماؤتقل   آور جمؤ  کؤ  کؤدام نؤو     این براساسمفترکی را 

اختالالت مهمی میان  هرحا  ب . گذارند یمی ساا  را اسزای   هد ب  اشترا  ریگ انداه 

ی ای  ابزارها اس  کؤ  بؤ    ا ا یمقاهدف ای  بش  ارائ  رحلیلی . دیآ یمب  وجو   ها آن

ی هؤا  شؤاخص سعالی  ساخ   ی مربوط ب شناس روشی مفهومی و ها چال رعریف بهتر 

 .کند یمساا  کمج 

 

 شناختی های عملیاتی و روش نگرانی -1-3

ی بهتر برای حکوم  بهتر با اعطؤای  ها  ا  اید  کلی ایجا    رمور  WBو  TI اگرچ 

امتیاه ب  ایجا  شاخص ررکیبی نظر مفترکی  ارند اما شاخص کنتر  ساا  بانج جهانی 

(CC)   الملؤؤل  یبؤؤن شؤؤفاسی  و شؤؤاخص ا را  ساؤؤا  سؤؤاهما (CPI)  اختالسؤؤات

 . هند یمی و مفهومی مهمی را ارائ  شناخت روش

 

 اهداف -1-1-3

اولی  اختالف مهم  ر رابط  با اهداف اهلی اس  کؤ   و سؤاهمان را بؤ  سؤم  شؤرح      

 باهؤدف ساؤا    جانبؤ   جی یؤ ریگ انداه نوعی  CPI.  هد یمی ساا  سوق ها یریگ انداه 

کنتؤر    کؤ   ی رحؤال ی اه ساا   رون کفورها اسؤ   ا گاتر  با  ر  همرا   ها  ا  ارائ  

ی حکمرانی اسؤ  کؤ  اه   ریگ انداه ساا  یکی اه ش  شاخص الهم برای ارهیابی نوعی 

 CPIهؤدف  . اسؤ   شؤد    ا  ی حکمرانی اختصاص الملل  یبی ها شاخصابتدا ب  ایجا  

ل  مجبور کؤر ن حکومؤ    ب  ع رنها ن باال بر ن آگاهی عمومی شیرامون ساا  اس  ک  

رقاضؤای   منظؤور  بؤ  قرار  ا ن ساا پ بلک  برای کمؤج بؤ  جامعؤ  مؤدنی      مور روج ب  
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ایجا  ابزارهایی اس  کؤ  بؤرای    WGIهدف . باشد یمشاسش ویی اه جانب رهبرانفان 

 .باشد یمکمج مالی  ول  مفید  مثررررایجا  ابزارهای 

 

 ها داده آوری جمعو  سازی مفهوم -2-1-3

 یسؤاه  متفؤاوت اسؤ پ روشؤی کؤ  ساؤا  مفهؤوم       یریگ هدف ای   و انداه  ک  ییجااهآن

 اسؤتفا   ءسوعنوان  ب  یطورکل ساا  را ب  CPI: چفم یری  ار  یها نیز رفاوت شو  یم

بانج جهانی هر  و  ک  یپ  رحالکند یبرای مناس  ششصی معرسی م محو  شد اه قدرت 

 . هد یصوهی مدنظر قرار مکوچج و بزرگ ساا  را حتی  رون بش  خ شکل

 CPI هؤای  یبررسؤ : وجؤو   ار   ییهؤا   ا   نیز رفؤاوت  یآور بی  راهبر های جم 

 شیمؤای   20 یآور جم  مبتنی بر CC ک  ی رحال اند شد  یآور ساهمان جم  02اه  7107

 NGOساک  حاهل اه  یرشامل  ر  شنل کارشناسان ساک  و غ CPI یها  ا  . اس 

 یهؤا   ا  . باشؤد  یا روج  ب  عملکر  کفورهای خارجی و  اخلی مها و مدیران رجاری ب

CC   وکؤار   هؤاپ اطالعؤات کاؤب    ها و خؤانوا    منب  حاهل اه بررسی شرک  20 رواق

 .باشد یبش   ولتی م یها غیر ولتی و ساهمان یها رجاریپ ساهمان

 یهؤا  گرستؤ  شؤدندپ رفؤاوت    کؤار  ب ها   ا   یآور معیارهای مشتلفی ک  برای جم 

 رواقؤ  انتشؤابی کؤ  بانؤج     .  هند ینفان م ها ی  ی ری را نیز  ر راستای ارائ  ای  نما

 هؤی  ها انجؤام  ا پ امکؤان شوشؤ     اه  ا   یرر جهانی برای رسیدن ب  مجموع  بزرگ

کفؤور   14  رمور  CPI 0991سا   رابتدا  : کند یرعدا  بیفتری اه کفورها را سراهم م

کفؤور و   021برای  7107 ر  CPI ک  ی رحال: شد یمکفور محاسب   714برای  CCو 

CC  طبق رصمیم بانؤج جهؤانی بؤرای     وجو  ی باا. شد  اس  کفور محاسب  707برای

طور ک   همان:  ارپ اعتبار ای  شاخص را کاه   ا   اس  مفکل یها اقتباس مناب   ا  

و راهنمای ( عیفض/استاندار  DRI)مثا  بین  جهانی  عنوان پ ب کند یاعالم ملمبدورف 

 کننؤد  یخطر سیاسی بالقو  ساا   ر کفور را ارهیابی م (ICRG)خطر کفور  المللی ی ب
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اه ساؤا  را   یرؤر  رعریؤف خؤاص   (BERI)وکار  اطالعات خطر محیط کاب ک  ی رحال

شؤد  بؤرای محاسؤب  ساؤا پ ذهنیؤ        هیرا یکی اه معیارهای رسمی اقتباس  هد یارائ  م

 .شو  ینامید  م

 

 استانداردسازی -3-1-3

بؤرای   وجؤو   ار  کؤ   استاندار سؤاهی   یها روش بی  یروجه قابل یها رفاوتهمچنی  

 یسؤاه  هؤا مفؤکل  وبؤار      ا   یآور جمؤ   کؤ   ییاهآنجا.  ار  کاربر مناب   یهنجار ساه

 یها متفاوری را  ار پ یکی اه چال  یریگ شد  با واحدها یا مقیاس انداه  ساخت  یها  ا  

حاهل اه هر  یها پ مقیاس بندی مجد   ا  گیر  یبرم ررکیبی را  ر های ی اهلی ک  نما

را  (UCM)بانج جهانی مد  مثلف  مفؤاهد  نفؤد    . منب  با یج واحد مفتر  اس 

و  j ر کفور  gعنوان رابعی خطی اه ساا  مفاهد  نفد   ک   ر آن ساا  ب   هد یارائ  م

 .شو  یرشمی  ه   م Eبا اهطالح اختال  

شؤاخص حکومؤ  اسؤتفا       1و برای هر  شو  یررکیب ساا  با ای  سرمو  ارائ  م

 شو  یم

   =   +    (  +    ) 

ب  مقدار ساؤا    j ر کفور ( kهر شاخص حکوم پ )ساا   yشد   ک  نمر  مفاهد 

شارامترهؤای  . باؤت ی  ار   Eو اهطالح اختال   j ر کفور  g( حکومتی)مفاهد  نفد  

a  وB   حاهؤل اه هؤر منبعؤی بؤ  واحؤد مفؤتر         یهؤا  برای مقیاس بندی مجد   ا

و  2.5 رؤا  2.5-حاهؤل اه ایؤ  استاندار سؤاهی بؤی       یهؤا   ا  . باشؤند  یضؤروری مؤ  

 .رندیگ یقرار م( بیفتری ) 011را ( کمتری ) 1 رهدی  یبند  رج 

 براسؤاس را  یا حلؤ  نوعی مؤد  استاندار سؤاهی  ومر   7107را سا   CPI رواق  

گرست  اس  کؤ    کار ب رغییر شکل بتا  یریکارگ  رهدها و ب  یساه هماهنگ های یجرکن

و )هؤا    رهدهاپ ررب  یساه روش هماهنگ. کند ی رهدی هر کفور را منظم م یبند ررب 
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ایؤ  روش   براسؤاس : کنؤد  یرا بدون ایجا  شارامترهؤای جدیؤد شؤر اهش مؤ    ( ن  امتیاهها

عنوان مقدار استاندار ساهی شد  برای کفوری ک  بؤ  بهتؤری     ب  CPIبیفتری  مقدار 

 ومؤی  مقؤداری کؤ     . شؤو   یشد  اس   ر نظر گرستؤ  مؤ   یبند نحو با منب  جدید ررب 

و  یابؤد  یشد  اختصاص مؤ  یبند بیفتری  اس پ ب   ومی  کفوری ک  بهتری  نحو ررب 

منظؤور اسؤزای     دار ساهی  وم ب سرایند اولی  یج میان ی  سا   و استان ی اها شس. غیر 

نتیج  ایؤ  استاندار سؤاهی  ر محؤدو      . انحراف معیار ب  مقدار سا  قبلی محاسب  شد

 .قرار گرس  01را  هفر

برخی اه اطالعات  ی ار مزی  ن   UCM: هر  و روش نقاط قوت و ضعف  ارند

رهؤدها    یسؤاه  روش هماهنؤگ  کؤ   ی رحؤال . کنؤد  یشای  حفظ مؤ  یها  ا   را  ر اهلی

 کؤ   ییاهآنجا. بر  یقیاسی را اه بی  م های یلرحلی مند الهم برای قانون اهلیاطالعات 

CPI   بؤا   المللؤی  ی پ رحلیؤل بؤ   هؤد  یرا ارائ  م( و ن  مقدار واقعی)ر یفی  یها سقط  ا

 بؤر   یکفورها اه یکدی ر اه بؤی  مؤ   یزکنند سقدان اطالعات شیرامون ساهل  واقعی متما

مقایا  را اه  یمند نیز قانون اهلیامکان رغییر شکل ررب  ب  یج مقدار عدم  ک  ی رحال

اه طرسی  ی ر با معرسی شارامترهؤای مبتنؤی بؤر    . انداه  یم یرسالی ب  سا   ی ر ب  رأخ

استاندار سؤاهی   کؤ   ی رحؤال . شؤو   یرضعیف م UCMبایاری اه مفروضات غیرواقعیپ 

را بؤدون   01رؤا   هؤفر قدار  ر محؤدو    ای  م ی ار ن   های ی مز TIشد  روسط  انجام

عنوان مقؤدار   سا  گذشت  را ب  CPIو  گذار  یمعرسی مفروضات غیرواقعی ب  اشترا  م

 .کند یاستاندار ساهی شد  معرسی م

شناسی انجؤام  ا  رؤا   روش را  ر ای یژ و یروهرسان ب  7107 ر سا   TIهرحا   ب 

سؤتفا   اه میؤان ی  سؤا   امتیاههؤای     با ا CPIآخری  . را کاه   هد ها ی ای  محدو 

 :شد  اس  استاندار ساهی شد  محاسب 
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کم کر ن میان ی   ا   و رقایم بر انحراف معیار و سپس رنظیم  ک  رمام مناب  با

هؤا    ا   یج  رنت. اند استاندار ساهی شد  71و انحراف معیار  41مجد  با  اشت  میان ی  

 (.بیفتری  مقدار ساا   ر  شد  اس  هفرک  )ند ا شد  ارائ  011را  هفر ر مقیاس 

 

 مقیاس -4-1-3

 ر رابط  با مقیاس منصول ب  هر منب   ر سراینؤد   CCو  CPIرفاوت مهم  ی ر میان 

اختصؤاص   CPI  هنؤد   یلمقیاس برابری را ب  رمؤام منؤاب  رفؤک    TI. اس  یآور جم 

هر منبؤ  گؤر اوری شؤد      ک  گیر  ی ر نظر م گون  ی بانج جهانی ا ک  ی رحال  هد یم

 شؤد   یؤی   ار  ک  با محاسب  اهطالح اخطار رع یا یج مقدار مفاهد  نفد  CC رون 

ا شؤاخص  ارنؤدپ   بؤ منابعی ک  همبات ی بهتری : ای  روش ای  اس  سر  ی ش: اس 

اه حکومؤ  را ارائؤ     یرؤر  بهتر اه سایری  هاتند بنابرای  منابعی ک  سی نا  شر مفهؤوم 

رؤر   منصول ب  هر منب  بؤزرگ  های یاسمق یژ و ب . گیرند یم یرر زرگمقیاس ب  هند یم

انجؤام   TIاگرچ  بر انتشابی کؤ   . رر اه واریانس اهطالح اخطار ای  منب  هاتند کوچج

کؤ  روسؤط بانؤج     هؤا  یؤان ی   ا   اس  نیز نقد وار  اس  اما بر روش مقیاس بنؤدی م 

ینکؤ  همباؤت ی میؤان منؤاب  را     نقد عمد  وار  اس  مبنؤی بؤر ا   شو  یجهانی انجام م

ای  رویکر  با سر  بر اینک  مقؤدار  . شراکای مهمی برای  ق   ر نظر گرس  روان ینم

رر باشدپ اه ای  موضو  کؤ  همباؤت ی    شر مفهوم رواند یشد  روسط اکثری  مناب  م ارائ 

: کنؤد  یمؤ  یشوشؤ  هؤا باشؤد چفؤم    ناشی اه وابات ی متقابل قضاوت رواند یمیان مناب  م

شد  روسؤط باؤیاری اه    ارائ  یها  ا   کنند یاعالم م (7111)آرن  و امان طور ک   همان

ماؤتقل اه سؤایر منؤاب   ر     کامالا روان ینم رو پ یمکار  ب WBو  TIروسط  منابعی ک 

 .نظر گرس 
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 ها پاسخانتقادهای جدی و  -2-3

و  CPIی میؤان  شد   ر باالپ رفاوت مهؤم  ی ؤر   شرح  ا   یشناخت روش یها ورای  ام

WGI (CC)  شؤؤد  روسؤؤط   یؤؤدانتقا هؤؤا و ن ؤؤرش رائWB  وTI    را بؤؤ  سؤؤم

 .کند یخو  معطوف م شناسی یو هات یشناخت روش های ی محدو 

 

 اثر بندواگون -1-2-3

: موضؤوعی اسؤ    یهؤا  انتقا  ب  وجو  آمد   ر رابط  با انتشال متکی بر  ا   ی رر مهم

کننؤد   یؤری گ ساا  را انؤداه   روانند ی  مفاهیم نماگرچ  برخی اه محققان متوج  شدند ک

 انؤد  ید پ سایری  ب  ای  حقیق  رسؤ کنند یبلک  سقط عقاید شیرامون وقو  آن را بررسی م

 هؤا  یسایر عوامؤل و ن رانؤ   یرشدت رح  رأر ب  رواند یموضوعی ساا  م های یابیک  اره

 .باشد

اولؤی  رعصؤب    نؤد ک یطؤور خالهؤ  اعؤالم مؤ     ب  (2012) 0سکوریاطور ک   همان

ارر بندواگون اس  ک  بؤ    گذار  یم یرموضوعی ساا  رأر های یریگ شناختی ک  بر انداه 

 هندگان رمایؤل بؤ  بؤاال بؤر ن بنؤدواگون       ک  آگاهی شاسخ شو  یای  حقیق  مرربط م

رعیؤی  اینکؤ  آیؤا     7نظر اندویج طبق. را  ار  معی مفتر  ساا   ر کفور  های یآگاه

اسؤ  یؤا خیؤرپ     ها ی واقع براساسو ب  اسزای  ساا   ر سطح جهان آگاهی اه سطوح ر

ظرسیؤؤ   ولؤؤ  کؤؤ   هؤؤای یؤؤ  ر نما یؤؤژ و ارؤؤر بنؤؤدواگون بؤؤ . غیؤؤرممک  اسؤؤ  یبؤؤاارقر

ساؤا  باؤت ی  ار     یهؤا  طؤور ماؤتقیم بؤ  وجؤو  شؤاخص      ساؤا  بؤ    های یریگ انداه 

 ی اسؤ  کؤ    ساؤا  یهؤا  مثا  کنتر  ساا  یکی اه شاخص عنوان ب . مالحظ  اس  قابل

: ضؤعف  اشؤت  اسؤ     هؤای  یؤ  رمام نما یباابیفتری  استفا   را  ر رقر یا طور گاتر   ب 

رر را بؤ  منؤاب  همباؤت  عمؤد  اختصؤاص       بزرگ های یاسبانج جهانی مق ک  ییاهآنجا

                                                           
1  -  Sequeira 

2  -  Andvig 



 96  های فسادگیری نمایه و شاخصاندازه  

 

مفؤاهیم حکومؤ  کؤ   ر معؤر       هؤای  یبند پ همبات ی باالیی بی  خطر ررب  هد یم

 . خطاهای مفاهیم هاتند وجو   ار

 

 اثر هالو -2-2-3

 یرموضوعی ساا  رأر یها پ نوعی ارر رعصب شناختی رانوی  بر شاخصنظر سکوریا طبق

اه  رؤری  یی  رواق  ارر هالو  ر رابط  با رمایل ب  وابات ی ساا  ب  استاندار  شا: گذار  یم

اند ک  آگاهی اه ساا   ر کفؤورهای کمتؤر    برخی اه محققان مفاهد  کر  . روسع  اس 

پ 0نظر گالسر مطابق. سطح شیفرس  هر کفور قرار گیر  یررح  رأر رواند یم یاست  وسع ر

هیؤرا نؤوعی    پو سؤطح روسؤع  وجؤو   ار     مرانؤی حک یبنؤد  نوعی همبات ی میان ررب 

شد  روسط اسؤرا    ارائ  های یبند وابات ی متقابل هاتی شناختی بی   ر  ساا  و ررب 

ساا  باید  ر کفورهای . رجاری وجو   ار  خطر یندب ررب  نها هایوکار یا  کاب ارای 

 ارای باشؤدپ هیؤرا عقیؤد  اسؤرا       کمتؤر بیفتر باشد و  ر کفورهای ررورمند  یاست ن روسع 

ای  واقعی  قرار گیر  ک  جوام   یررح  رأر رواند یم  انف اهیوکار و متشصصان  کاب

 اشؤار   7رریام  ر ک  روسططو همان. ساسدرر هاتند یاست  مبتالب  ناساهگاری کم روسع 

رؤورم   شد کفورهایی ک  ب  ها رات نف  وابات  هاتند یا مقؤررات رجؤاری اجبؤاری و   

هرحا  حتی اگؤر روسؤع  بیفؤترپ منجؤر بؤ        ب .  ارندپ ساسدرر هاتند بینی شی  یرقابلغ

پ اکثر عواملی ک  ساؤا   ر  شؤد    کند یکمتر اه ساا  شو  ک   رامد را کنتر  م یآگاه

ساؤا  واقعؤی    یهؤا  رجربؤ   یاخیؤر  ر  سترسؤ   های یریگ با انداه  کنند یم بینی ی را ش

 .همبات ی ندارند

 

 

                                                           
1  -  Glaeser 

2  - Treisman 
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 ای مقایسهکمبود  -3-2-3

 ر  هؤای  یؤری گ یؤا انؤداه    المللی ی ب های یا برای مقا یراحت ب  CCو  CPIسوم اینک  

یؤج سؤاختار    براسؤاس هؤا   رمؤام شؤاخص   یطؤورکل  بؤ  . استفا   نیاتند طو  همان قابل

هرحا  ویژگی ررریبی ای  امکؤان را بؤرای    ب .  ر جه  امکان مقایا  هاتند یبند ررب 

موقعیؤ  هؤر    ک  ییاهآنجا. رعصبی را انجام  هیم های یا ک  سقط مقا کند یما سراهم م

پ ای  مقایا  بی  کفؤوری  شو  یکفور روسط موقعی  سایر امتیاهها  ر شاخص رعیی  م

گؤذاری سؤطح ساؤا  انجؤام     شاخص براساس  بیفتر شناسایی مناسب یا رشمی یجا ب 

مثؤا  کنتؤر  ساؤا  مفؤکل جؤدی کمبو هؤای طؤولی  ار  هیؤرا          عنؤوان  بؤ  . شؤو   یم

جهؤانی   هؤای  یان ی م های ی گرا  رمور شد  روسط بانج جهانی  ارائ  های یریگ انداه 

   ی ؤر  اه یج سؤا  رؤا سؤا    یبند مناب   ا   و ررب :  هند یاطالعاری  ر اختیار قرار نم

. کنؤد  یها رغییر م  ر طو  سا  یروجه طور قابل نیاتند هیرا ررکیب نمون  ب  یا مقا قابل

اه همان اس  کؤ  هرگؤز منجؤر بؤ       یا نوعی شاخص نابی ساا   ر نقط  CPI رواق  

امکؤان   7107 ر حقیق  را سا  . رغییر  ر مفاهیم ساا   ر سطح یج کفور نفد  اس 

موقعیؤ  ناؤبی    براساسها   ا  : کر  یرا برای ما سراهم نممقایا  ساا   ر طو  همان 

و شروسؤ    شؤدند  یمؤ  یآور ک  هؤر کفؤور  ر مقایاؤ  بؤا سؤایر کفؤورها  اشؤ  جمؤ         

هحم  شؤرح   هرسا  گذشت  ب  راستاندار ساهی با محاسب  میان ی  سا   و انحراف معیا

کؤر   اسؤ  کؤ      روه شد  رغییر جه  مهمی را معرسؤی  روش ب  وجو  ی باا. شد ی ا   م

CPI    هؤؤا اه هؤؤر منبؤؤ   ا      ا  :  هؤؤد یرا بؤؤ  سؤؤم   یؤؤدگا  جدیؤؤدی سؤؤوق مؤؤ

 یجؤ   رنت. یج سا  اه هر منبؤ   ا   هاؤتند   یها ک  شامل رنها  ا   اند شد  یآور جم 

و هرگون  رغییر اه یؤج سؤا  رؤا سؤا       اس  یاست قابلی  اطمینان طولی شاخص بهبو 

 ر امتیاه مجد  مقیاس بندی شؤد  اه آن منبؤ   ا       ی ر  ر ر یف امتیاهات ب  رغییری

 .شو  یرعبیر م
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 به تغییر TIو  WBنگرش  -4-2-3

 هؤای  ی رسؤماا کؤاربر  بحؤ  محؤدو      الملل ی اگرچ  بانج جهانی و ساهمان شفاسی  ب

انؤد امؤا    اعالم کر   مرانیحک یها را  ر رابط  با ایجا  شاخص یشناخت مفهومی و روش

نؤوعی   TI 7107 ر سؤا   . اسؤتوار را ارائؤ   ا   اسؤ     یشؤناخت  وشرغییرات ر TIسقط 

هؤی  رغییؤر    WBارائؤ   ا   اسؤ  امؤا     یآور ویژ   ر رابط  با سرمو  جم  یروهرسان ب 

شؤد  روسؤط    مهم ارائؤ   یبانج جهانی اکثر انتقا ها. استوار مفابهی را ارائ  ندا   اس 

هؤا را   را ر  کؤر   اسؤ  و آن  ( 7110) 7و نؤا  ( 7111) 0آرن  و امانپ کوررز و شؤرانج 

شیفؤی پ   های ین اهنظر مفهومی نا رس  یا اهنظر رجربی نامفشصپ رفایر متعصبان پ هم

شؤاخص  ر    2جدو  . اعالم کر  اهمی  یساقد حمای  رجربی و یا هرساا ب یطورکل ب 

 .کند یرا خاله  و مقایا  م (CC/WGI)ساا   یریگ و کنتر  انداه  (CPI)ساا  
 

 CC/WGIو  CPIبین  ای یسهتحلیل مقا . 3 جدول

 (WGI, 2012)کنترل فساد  
شاخص درک فساد 

(CPI, 2012) 

 تعریف

ساا  میزان اعما  قدرت عمومی برای 

مناس  ششصی اس  ک  شامل هر  و سرم 

خر  و کالن ساا  و همچنی  راشیر 

 ول  روسط نشب ان و مناس  ششصی 

 (WGI, 2013)اس 

قدرت  ر اختیار  استفا   اه ءساا  سو

برای مناس  ششصی  شد   ا  قرار 

ب  هرکای ک  ب   رستکاری  ؛ واس 

اسرا   ر موض  قدرت وابات  اس  

 (TI, 2013)کند  یمهدم  وار  

 هدف

یری حکوم  ک  گ انداه ارهیابی نوعی 

ی بی  ها شاخصبرای ایجا   اساساا

 مثرررری ابزارهاکفوری حکوم  و ایجا  

 اس  شد   ا  ختصاص ی  ولتی اها کمج

اسزای  آگاهی عمومی اه ساا ؛ ارائ  

یی مبنی بر مفاهیم گاتر   ها  ا  

ساا   رون کفورها 

(Lambsdorff, 2007) 

                                                           
1  -  Kurtz and Shrank 

2  -  Knack 
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 (WGI, 2012)کنترل فساد  
شاخص درک فساد 

(CPI, 2012) 
(The World Bank, 2007) 

 منابع داده

بارومتر  ها خانوا  و  ها شرک بررسی 

گذاری  ی سرمااسریقا؛ بررسی محیط 

رجاری؛ بارومتر ساا  جهانی شفاسی  

المللی؛ گزارش رقاب  جهانی  ی ب

یی اقتصا  جهانی؛ نظرسنجی نظرآهما

جهانی گالوپ؛ الرینوبارومتر؛ مفاور  خطر 

یا؛ بارومتر آساقتصا ی سیاسی ساا   ر 

سالنام   مثسا  انف ا  وندربیل  امریکا؛ 

 رقاب  جهانی مدیری  و روسع 

شاخص )رجاری  وکار کاباطالعات 

اقتصا  انانپ   موکراسی و واحد آمار خطر

خطر امنی  کفورپ  iJETی بند ررب 

ی خطر و ها شاخصخدمات خطر سیاسیپ 

 (بین  جهانی وکار کابهای  ی موقع

NGO  شاخص رغییر شکل باررلز م پ

پ خان  ها رقاط کفورهای خان  آها ی  ر 

آها یپ شاخص سالم  ا اری جهانیپ 

شاخص آها ی اقتصا ی بنیا  هریتی پ 

ریقاپ شاخص شایداری شاخص انتشابات اس

ی مبا الری و رحقیقات ها رسان 

ی ها شروژ المللیپ شاخص بو ج  آها   ی ب

المللیپ شاخص گزارش ران  ی ببو ج  

 بدون مرههای آها ی مطبوعات؛

GOV   ارهیابی نها ی و سیاس

NGO بنیا  بارلزم   یها شاخص

حکوم  شایدار؛ شاخص رغییر شکل 

بنیا  بارلزم ؛ ملل  ر گذار خان  آها ی؛ 

ی خطر کفور بین  جهانی؛ بند ررب 

رشو  شفاسی   کنندگان شر اخ بررسی 

 المللی ی ب

 

ی ا ار  بانج بند ررب : مدیران رجاری

روسع  اسریقا؛ سالنام  رقاب  جهانی 

IMD ؛ مفاور  خطر سیاسی و

المللی  ی بیا؛ راهنمای آسا ی اقتص

خدمات خطر سیاسی خطر کفور؛ 

ارهیابی نها ی و عملکر  کفوری 

ی خطر کفوری بند ررب بانج جهانی؛ 

 واحد آگاهی اقتصا  ان
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 (WGI, 2012)کنترل فساد  
شاخص درک فساد 

(CPI, 2012) 
بانکداری اسریقاپ ارهیابی نها ی و سیاس  

یاپ گزارش بانج اروشا برای آسبانکداری 

ع  و باهساهیپ مقیاس رروریام گذار روس

 Cingranelliسیاسی و  یتابیس 

Richards  حقوق بفرپ ارهیابی

IFAD  عملکر  بش  روستاییپ

های  یابیارهنها یپ  یها لیشروس یتابیس 

نها ی و سیاس  بانکداری جهانیپ 

گزارش وهارت مباره  با قاچاق اناان  ر 

 .متحد  یاالتا امور خارج وهارت 

 یکشورها

تحت 

 پوشش

707 021 

روش 

 یآور جمع
 مفاهد  نفد  مثلف مد  

 رطبیق  رهد و رغییر شکل بتا

(1995-2011) 

ستاندار ساهی شد  میان ی  امتیاهات ا

(2012) 

 میان ی  سا   میان ی  وهنی مقیاسبندی

 انتقادات

 ,Seqeira)بندواگون ارر هالو؛ ارر 

ای؛ معرسی  کمبو  مقایا  ؛(2012

سرضیات غیرواقعی  براساسشارامترها 

(Lambsdorff, 2007)گزارش  ؛

 شناختی مشالف ناب  ب  رغییرات روش

 (Seqeira, 2012)ارر بندواگون 

 ه بی  رست  اطالعات کار ینا ا

 ای کمبو  مقایا 
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 های فساد و پیامدهای سیاسی استفاده از شاخص -4

 هؤا  شؤاخص عواقب رکثیؤر    رمور شد   ر باالپ نوعی ن رانی  ی آهما ر میان رحقیقات 

ربؤدیل کؤر ن    راسؤتای اندکی  ر  یها رالشاما : وجو   ار  ضدساا های  یاس سبرای 

. بشفؤی اه سصؤاح  نظؤم سیاسؤی معاهؤر هؤورت گرستؤ  اسؤ          عنوان ب  ها شاخص

هؤای سیاسؤی را    یمفؤ  خؤط ی جدید حکوم  ک  انتظارات و ها حال اه ایجا   ها شاخص

کنؤد؟ ایؤ     یمؤ را ایجؤا    ها شاخصاما چ  چیزی نیاه ب  ؛ کنند یمکند حمای   یمایجا  

نیروهؤای   پ هؤای ساؤا   یؤری گ انؤداه  قبل اه ارهیابی شیامدهای سیاسی و هنجاری  بش 

 .کند یمان یز  ارهیابی  یبرمرا  ها شاخصاحتمالی ک  نیاه ب  

 

 های فساد تقاضا برای شاخص -1-4

یر مقؤررات هنجؤاری متفؤاوت و مطالبؤات سیاسؤی      رؤأر ی ساا  رحؤ   ها شاخصرولید 

ب  شیفرس  راهبر هؤای   شدت ب ی ساا  ها شاخصرسد رقاضا برای  یمب  نظر . باشد یم

ی حکمرانی نوی  و خول حیؤاری  ها روشاشد ک  برای ایجا  و رثبی  مرربط ب ضدساا 

المللؤی   ی بؤ ی هؤا  مثساؤ  : کننؤد  یمؤ یؤد  رائی ویژ  ای  راهبر ها را ها کنند  عمل. اس 

(World Bank, International Monetary Fund, OECD, UNDP) ،

پ (US’s Foreign Corrupt Practice Act, (FCPA)) سراملؤؤیمفؤؤارک  

 Transparency)هؤؤای  ولتؤؤی و غیر ولتؤؤی ملؤؤی  ای روسؤؤع پ سؤؤاهمانهؤؤ آژانؤؤس

International, Mo Ibrahim Foundation) .ها ب  محدو   کنند  رمام ای  عمل

عمل ؤر بایؤد    1 ر اینجؤا  . منؤد هاؤتند   کر ن ساا  و اررقؤای حکمرانؤی خؤول عالقؤ     

 .مور روج  ویژ  قرار گیرند

ایجؤا  ابزارهؤایی بؤرای     راستایا   ر های سا برای شاخص جهانیرقاضای بانج 

عنؤوان عؤاملی    کاه  ساؤا  بؤ   . باشد های اقتصا ی شرک   ر ساا  می کاه  ان یز 
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 هندگان بانکی  ر نظؤر   های شیفرس  و وام ضروری  ر راستای اسزای  ارربشفی کمج

 .شو  گرست  می

الملؤل بؤرای مبؤاره  بؤا ساؤا  بؤ  علؤ  روسؤع           رقاضای ساهمان شؤفاسی  بؤی   

هؤای شؤدید بؤا  ولؤ  و      حتؤی  ر همکؤاری   TI: های حکمرانؤی خؤول اسؤ     سیاس 

سعی  ر اررقای مفؤارک  جامعؤ  و کمؤج     IMFو  WBالمللی مثل  های بی  ساهمان

هؤای ساؤا     بؤرای شؤاخص   OECDرقاضای . جامع  مدنی  ر محدو  کر ن ساا   ار 

ی شناسؤایی انطبؤاق   اشتیاق ملل هنعتی شد  برای باط ابزارهایی بؤرا  براساسرنها  ن 

گذاری خؤارجی بهتؤر    اس  بلک  ب  عل  سرمای  ضدساا کفورهای عضو با هنجارهای 

 .باشد روسع  نیز می  ر کفورهای  رحا 

های ساا  ب  علؤ  جلؤوگیری و مقابلؤ  بؤا      رقاضای ارحا ی  اروشایی برای شاخص

کفؤورهای   های شلیاؤی و قضؤایی بؤی     ساا  سیاسی اه را  اجبارهای قانونیپ همکاری

هؤا را بؤرای    گیؤری  رؤری اه انؤداه    ای  ارحا ی  مجموع  گاتر  . باشد عضو ارحا ی  می

شناسایی خطر مرربط با ساا ی رطبیؤق  ا   اسؤ  کؤ  هؤر  و روش قؤدیمی و جدیؤد       

طرف رصویب معاهد  استکهلم ب  کمیاؤیون اروشؤایی    اهیج. حکمرانی  نبا  شد  اس 

اروشایی را روسؤع    ضدساا طور سعا  نوعی سیاس    ای  مجوه رسمی را  ا   اس  ک  ب

 هد ک  رحلیل مالی قانونی و شذیرش ابزار موجو   ر قؤانون مؤالیپ مؤدنی و کیفؤری را     

هؤایی بؤرای    ضرورت روسؤع  شؤاخص   اه طرف  ی ر ای  معاهد  با روج  ب . شامل شو 

ردارکات  ولتیپ کنتؤر   )ویژ   ر منطق  ارحا ی  اروشا  گیری اقدامات علی  ساا پ ب  انداه 

 هؤد   هؤایی را بؤرای ایجؤا  روش نؤوی  حکومؤ  ارائؤ  مؤی        پ  ستورالعمل(مالی و غیر 

عنؤوان بشفؤی اه  سؤتور کؤار      هؤا بؤ     رواق  ارائ  ای  شاخص(. 7100کمیایون اروشاپ )

اجتماعی  ر ارحا ی  اروشا و ابزار سیاس  ارحا ی  اروشا برای رؤروی  شؤذیرش اجتمؤاعیپ    

 ضدساؤا  ارائؤ  گؤزارش سؤاالن      7100کمیایون اروشؤایی  ر ژوئؤ    . اس  شد  معرسی
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ای اقؤدامات علیؤ  ساؤا  کفؤورهای عضؤو ایؤ         منظور ارهیؤابی  ور   ارحا ی  اروشا را ب 

 .ارحا ی  رصویب کر 

 

 پیامدهای سیاست -2-4

شؤد  اسؤ پ چؤ      های ساؤا  شناسؤایی   ک  رقاضا برای شاخص ها اه هن امی ای  شاخص

گیری ساا  حااس  ناب  ب  گزین  انداه  ضدساا اند؟ آیا ای  راهبر های  شت عواقبی  ا

هؤا   کنند؟ شاخص ها چ ون  ب   ر  ساا پ علل و رأریرات آن کمج می هاتند؟ شاخص

گذارند؟ اگرچ  شاسؤخ  ا ن بؤ  ایؤ      گیری شیرامون مداخالت رأریر می چ ون  بر رصمیم

سطح  برخی اه عواقب شیرامون. ید اررقا یابندها هو  اس  اما برخی اه مفاهدات با شرس 

رؤوان   پ رفکیل مداخالت نظارری را مؤی مان عمومی شیرامون حکمرانی جهانیپ گفتساا 

 .شناسایی نمو 

 

 سطح فساد -1-2-4

عنوان شاخص  ب  دروان کند می روج  بایار هیا ی را ک  ای  روهها ساا  ب  خو  جلب می

. گیؤؤری ساؤؤا  اسؤؤ  شیچیؤؤدگی سزاینؤؤد  انؤؤداه خؤؤوبی اه نفؤؤوذی باشؤؤد کؤؤ  ناشؤؤی اه 

هؤای ساؤا     ظاهر شفاف و علمی شاخص گذاران ممک  اس  ب  عل  ماهی  ب  سیاس 

هؤای قؤوی بؤرای     بنؤدی ان یؤز    رسؤد سعالیؤ  رربؤ     ب  نظر می. ها شد  باشند جذل آن

هرحؤا  میؤزان    بؤ  . اهالحات سیاسی و نظارت بر سطح ساا  کفور ایجا  کؤر   اسؤ   

رغییر  ر عملکر  ن ؤرش کفؤور    قیاهطرروان  سالیان  ساا   ر یج کفور را می رغییرات

حؤذف  )رواند هرساا ب  علؤ  اضؤاس  شؤدن     ناب  ب  ساا  مفشص کر ؛ یج کفور می

سؤایر کفؤورهاپ   ( بؤدرر )کفورهای جدید  ر سهرس  و یا روانایی عملکؤر  بهتؤر   ( شدن

کؤ  آرنؤ  و امؤان اعؤالم کر نؤدپ       طور همان. را کاب نماید( و یا بدرری)موقعی  بهتر 



 93  های فسادگیری نمایه و شاخصاندازه  

 

بندی اسؤ  و   نوعی ررب  CPIکند ک   الملل هراحتاا ا عا می اگرچ  ساهمان شفاسی  بی 

هؤا   اغلب روهنام . گیری عملکر  ملی علی  ساا  استفا   نمو  روان اه آن برای انداه  نمی

 هنؤدگان   ات ارائؤ  کنند و گاهی اوق گیری رفایر می عنوان نوعی انداه  اشتبا  ب  آن را ب 

بنؤدی رمایؤل بؤ  ایجؤا  نؤوعی        رنتیج  سعالیؤ  رربؤ   . کنند اشتبا  اه آن استفا   می ب 

هؤای مناسؤبی    های موضوعی جای زی  ویژ  شاخص ب : بندی  اشت  اس  شارا وکس ررب 

اند و کفورها کمتر یا بیفؤتر اهآنچؤ  بؤ  ساؤا  مبؤتال هاؤتند ارهیؤابی         برای ساا  شد 

 .شوند می

 

 تأثیر بر گفتمان حکمرانی جهانی -2-2-4

های ساا  رأریر مهمی  ر شکل  ا ن ب  گفتمؤان عمؤومی شیرامؤون حکمرانؤی      شاخص

اه  یدگا  رحلیلیپ . منظور  ر  ای  رأریر باید س  عامل را  ر نظر گرس  ب  .جهانی  ارند

 رؤوان بؤا عؤواملی مثؤل     رغم وجو  شواهد رجربؤی مبنؤی بؤر اینکؤ  ساؤا  را نمؤی       علی

بندی  شد  رشد اقتصا ی روضیح  ا پ سعالی  ررب  های  موکراریج یا سطوح رب  مثسا 

شؤد    منطقؤی کفؤور اعؤالم   -عنوان انحراف اه مد  رسمی و قؤانونی   ر  یدگا  ساا  ب 

روسؤع پ اختالسؤات میؤان     های ساؤا   ر کفؤورهای  رحؤا     مثا  شاخص عنوان ب . اس 

هایی ک  وجو  ابزارهای قانونی قؤا ر بؤ     شاخص: گیرند قوانی  و مقررات را  ر نظر نمی

کنند اغلب با سرایندهای راریشی ک   ول  را  را ارهیابی می ضدساا های  اجرای سیاس 

 ر . کنندپ مطابق  ندارنؤد  می ضدساا اعتما   های قانونی و قابل مجبور ب  اجرای کمپی 

هؤای   ت قانونی متعلق بؤ   ولؤ   شد پ اغلب با اقداما گرست  کار ب مقابل ابزارهای قانونی 

هؤای شؤس اه    اند مطابق   ارند و روسط  ولؤ   شد  اروشایی ک   ر  وران استعمار رحمیل

مثا  حتی اگر گرست  رشو  روسط ا ارات  عنوان ب . اند استعمار نیز مور استفا   قرارگرست 

  واقعؤی   ولتیپ  ر بایاری اه کفورها غیرقانونی اس  اما اندکی همبات ی میان رجربؤ 

مفهوم رشو   ر کفورهای مشتلؤف متفؤاوت اسؤ  و    : ساا  و مقررات رسمی وجو   ار 
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طؤور کؤ     همان. گیری شد  مطابق   ار  ندرت با سطح ساا  انداه  سطح ساا  قانونی ب 

هؤا  ر   کندپ  ر بایاری اه کفورهای آسریقایی رجارل واقعؤی شؤرک    اعالم می 0هالوار 

هؤای    رنتیج  شاخص. سمی ک  وجو   ارندپ مطابق  ندارندمحیط نظارریپ با مقررات ر

هؤای اسؤتعماری بؤ  کفؤورهای شؤس اه       شد  اه قؤدرت  روانند اید  ساا  منتقل ساا  می

 .گیری کنند استعمار نوظهور را انداه 

ها برای اهداف روضیحی استفا    گذاران ممک  اس  اه شاخص  وم اینک  سیاس 

بنابرای   سؤتورالعمل   شو ؛ روابط عل  و معلولی مهمی میکنند ک  اغلب منجر ب  ارائ  

هؤا منجؤر بؤ  ارائؤ  اقؤدام روضؤیحی        وسیل  شاخص اهلی روهیف و نظارت بر ساا  ب 

هؤا بؤرای روهؤیف اسؤتاندار ها و ارهیؤابی       کؤ  اه شؤاخص   هن امی: نامناسبی شد  اس 

هاپ بیؤان   شاخص شد   ر شف  ای  شو پ شیچیدگی اجتماعی شنهان عملکر ها استفا   می

بر  ک   های اجتماعی اه کمبو  اطالعاری رن  می بنابرای  نمای  عد ی شدید  شو ؛ نمی

شذیرش باشد اما اختصاص هرگون   اگرچ  ممک  اس  برای اهداف روهیفی محدو  قابل

 .کند ها را غیرممک  می هدف روضیحی برای ایجا  شاخص

های اخیر ضعف کفور  ررپ  ر نمای  های گاتر   منظور ایجا  شاخص سوم اینک  ب 

مثؤا   ر سهرسؤ  ضؤعف کفؤورپ      عنؤوان  ب : شد  اس  های حکمرانی استفا   اه شاخص

هؤای   عنوان یکؤی اه مثلفؤ    ب ( کنتر  ساا )شد  روسط بانج جهانی  شاخص ساا  ارائ 

اما با ن اهی بؤ  ررکیؤب سهرسؤ  کلؤیپ      شد  اس ؛ گرست  کار ب ها  سبد سیاسی شاخص

عنؤوان   شد  ب  گرست  کار ب های  مجموع  شاخص: شو  عصب انتشابی مفاهد  مینوعی ر

گؤویی و   ارربشفی  ول پ حاکمی  قانونپ هدا و شاسؤخ )های سیاسی  نمایندگان شاخص

طور کامل با شروژ  شاخص حکمرانی جهانی مطابقؤ   ار ؛ سقؤط    رقریباا ب ( کنتر  ساا 

. شؤو   فؤاوتپ یعنؤی خانؤ  آها ی ایجؤا  مؤی     های آها ی ک  روسط ساهمانی مت بندی ررب 

های ناشؤی اه شؤماری اه منؤاب      گیری شدید  های کلیدی باید برای انداه  اگرچ  شاخص
                                                           

1  -  Hallward 
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های بانج جهؤانیپ منطؤق    گذاری شوند اما هرساا متکی شدن ب   ا   مشتلف  ا   هدف

 .کند آوری را رضعیف می گرایی شنهان  ر ورای روش جم  جم 

 

 نظارتی جهانیمداخالت  -3-2-4

رنها بر  ر  و شکل  ا ن ب  مفکل ساا   ارند بلکؤ    های ساا  رأریر مهمی ن  شاخص

هؤای راهبؤر ی نیؤز ارؤربش       های سیاسی و رنظیم  سؤتورالعمل  بندی شاسخ  ر سرمو 

هؤا  ر رابطؤ  بؤا باهرولیؤد      بنؤدی  بران یؤز گاؤترش رربؤ     یکی اه معضالت بح . هاتند

های ظرسی  ضروری برای روجی  مداخالت نظؤارری   آستان های جدید روسع  و  مجموع 

باشد ک  ممک  اس  ب  مداخل  احتیاج  اشت  و  هایی می جای نظارت بر شدید  جهانیپ ب 

المللؤی بؤ  اسؤتفا   اه     گؤذاران بؤی    های کمج و سرمای   رواق  آژانس. یا نداشت  باشند

سیاسؤی و اقتصؤا ی و یؤا     های حکمرانی و رحمیؤل شؤرایط   عنوان سناوری ها ب  شاخص

 .اند مند شد  شد پ عالق  نفان  ا ن اررات مثب  مداخالت نظارری انجام

ضؤرورت ایجؤا  روش جدیؤد حکمرانؤی      های شیرامون ساا پ منجر بؤ   اگرچ  بح 

عنوان ابزار شس اه نظؤارریپ همچنؤان  ر رویکؤر  حؤل      های ساا  ب  اند اما شاخص شد 

 اران  گؤذاران و سؤرمای    اه  یؤدگا  نظؤارری سیاسؤ    . اند ت مائل  باال ب  شایی پ قرارگرس

حلؤی محلؤی را بؤرای     ورحلیلی اعطؤای سرمؤولی کؤ  را     رر رجزی  جای بررسی عمیق ب 

مفکالت محلی ارائ   هدپ با رمرکز بر رنظیمات ساهمانی و اقتصا ی ک  اسؤتاندار های  

هؤای    رواقؤ  شؤاخص  . انؤد   هدپ اقدامات ضد ساا ی  اشت  جهانی حکمرانی را اررقا می

اند ک  منجر ب   گیری ابزارهای شس اه نظارری را بران یشت  ساا  رنها اهنظر رئوری شکل

مقامات  ولتی همچنان نق  اهلی را بؤاهی  . شو  های حکمرانی جدید می اررقای روش
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یکی اه انتقا های مهؤم راهبر هؤای   . کنند رمرکز می ضدساا کنند و  ر راهبر های  می

 :شد  اس  بیان 0شایپیدی -مون یو ک  روسط  ضدساا

انؤدپ   شد  هایی ک  روسط اقتصا  انان نوشت  ویژ  آن اکثر مطالعات شیرامون ساا  ب 

هؤای بؤ  معنؤای کامؤل      ها موجو ی  را  ر رمام همان آن:  ارند " عامل اهلی"رویکر  

اند  اس  شذیرست قرارگرست  استفا   ءسوک  اعتما  روسط برخی اه عوامل مور   " اهلی"

هؤای حکمرانؤی    بنابرای  همکاری برای برنام  مند هاتند؛ و ب  مباره  علی  ساا  عالق 

هؤای کنتؤر  و    هؤاپ سؤاهمان   وهاررشانؤ  )ایؤ  اهؤو  اسؤ      راسؤتای خول معمؤوالا  ر  

 .نظر اخالقی ورای ساا  هاتند ک  اه( ا اری ضدساا های  ساهمان

 

  نتیجه -5

بنؤدی   ن  سیاسی و قانونی  ر رابط  با رصویر ساا  چؤارچول رعریف اینک  چ  نو  واک

اگرچؤ  مطبوعؤات مطالؤب    . پ سؤش  اسؤ   شد  های مدرن ارائ  گیری انداه  شد  روسط

اندپ رؤأریر   روسع  ارائ   ا   یاست  و  رحا  رأریر ساا   ر کفورهای روسع   رمور جالبی را 

کمتؤر مور روجؤ  قرارگرستؤ       ر  اس  و گذاری نیز قابل های ساا   ر سیاس  شاخص

ای اه سؤثاالت باؤیار مهؤم بؤرای  ر  ایؤ        هدف ای  مقال  شناسایی مجموع . اس 

هؤای   گیری شناختی مرربط با انداه  موضو  اس  ک  را چ  انداه  ماائل مفهومی و روش

کننؤد   ها اسؤتفا   مؤی   گذاران اه ای  شاخص روانند بر روشی ک  سیاس  ساا  موجو  می

 .ذار رأریر ب 

 

 

 

                                                           
1  -  Mungiu-Pippidi 
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 شناختی معرفت هایپرسش -1-2

های ساا   ر معر  نوعی شکنندگی نظؤری بؤو   اسؤ      گیری اه منظر مفهومیپ انداه 

های ا راکی قا ر ب  شناسایی شیچیدگی ای  شدید  را مشتؤل   گیری ک  امکان ایجا  انداه 

ی  موضو  ک  گیری ا بندی رعاریف جزئی برای انداه  اما را چ  انداه  سرمو  کر   اس ؛

روان محاسؤب  نمؤو پ ضؤروری اسؤ ؟ رعؤاریف ساؤا         ساا  می  رمور چ  چیزهایی را 

و  (کوچؤجپ بؤزرگ  )پ انداه  (پ سیاستمداران و مدیرانها بوروکرات)ها  کنند  عمل براساس

هؤای   چرا بؤ  وجؤو  آورنؤد    . کند رغییر می( خصوهی یا  ولتی)های مفمو   نو  بش 

های  ولتی و خصوهی مشالف هاتند؟  ان ساا   ر بش شناسایی یکا  رمور شاخص 

 انؤد   ای اه ساؤا  مؤی   عنؤوان هیرمجموعؤ    خواری سعا  را بؤ   رشو  TIمثا  چرا  عنوان ب 

های شذیرش یؤا    هندگان ای  نو  ساا  را ب  سعالی  ک  بانج جهانی و سایر ارائ   رحالی

  هند؟ شر اخ  رشو  ناب  می

بنؤدی ظرسیؤ   ولؤ  و     ه رعامل میان سعالی  رربؤ  های مهمی ا  وم اینک  شرس 

رابط  رسمی میان ساؤا  و شؤکنندگی   . بندی حکوم  ایجا شد  اس  عملکر های ررب 

شؤو  و یؤا بؤرعکس ایؤ        ول  چیا ؟ آیا ساا  موجؤب ضؤعف  سؤت ا   ولتؤی مؤی     

اه قؤدرت  اسؤتفا    ءسوشکنندگی  ول  اس  ک  سیاستمداران و خدمتکاران  ولتی را ب  

  ار ؟ ی مناس  ششصی وامیبرا

 

 شناختی روش هایپرسش -2-2

هؤای   با روج  ب  سیاتم. شد  اس  شناختی سثاالت اساسی  ی ری مطرح اه منظر روش

 ،(WB)پ آیؤؤا روش میؤؤان ی  مقیؤؤاس بنؤؤدی TIو  WBشؤؤد  روسؤؤط  مقیاسؤؤی ارائؤؤ 

هؤای   یهای مشتلف بؤر ارهیؤاب   خطاهای ا راکی را با روج  ب  ای  احتما  ک  نظرسنجی

بشفد؟  ر مقابل با روجؤ  بؤ  عؤدم رقؤارن اطالعؤات       یکدی ر متکی هاتندپ شدت می

بؤرای ارائؤ   ا ن مقؤا یر     (TI)شد  روسط مناب  مشتلف آیا سیاتم مقیاس بندی  ارائ 
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یکاان ب  مناب  مشتلف خطر اس ؟ را چ  انداه  سیاتم مقیاس بندی اهمی  هر منبؤ   

 کند؟ ی ا   را کمتر یا بیفتر برآور  م

های  ولتیپ سیاتم قانونیپ منؤاب    روان بدون  ر نظر گرست   رآمدپ سیاس  آیا می

عنوان رابعی خطی  ر نظؤر گرسؤ ؟ رؤا چؤ       های استعماریپ ساا  را ب  طبیعی یا رجرب 

 ضروری هاتند؟ UCMبینان   بندی واق  انداه  ای  سرضیات برای سرمو 

 

 شناسی هستی هایپرسش -3-2

را  ها و رعاریف مشتلفی اه ساا   ارند اینک  کفورهای مشتلف مفاهیمپ رجرب با روج  ب  

رواند اهنظر معنایی بر شاخص رؤأریر  اشؤت     چ  انداه  ای  واقعی  چندبعدی و متنو  می

های موجو  جوام  محلی را برای  رگیر شدن  ر عملکر  جمعی علیؤ    باشد؟ آیا شاخص

هؤای   گیؤری  انؤداه   قیؤ اهطریی کؤ  مفهؤوم ساؤا     ها ان یز ؟ عواقب روش ساا  را برمی

 های بعدی چیا ؟ گیری شو پ برای  ر  و انداه  مشتلف ساا  ارائ  می

شیفؤرس   . سثاالت بیفتری را ارائ   ا   اس  کؤ  بتوانؤد شاسؤخ  هؤد     نوشتارای  

های ساا  نوعی سرایند شویا اس  ک  همیف  رحؤ  رؤأریر مطالبؤات سیاسؤی و      شاخص

هؤا بؤرای    با مطؤرح کؤر ن ایؤ  سؤثا  کؤ  آیؤا ایؤ  شؤاخص        . اس  هنجاری نوظهور

سؤعی   نوشتاربش  یا مثرر هاتند یا خیرپ ای   ی رضای تهای سیاس بندی روهی  سرمو 

های هنجاری و  بررسی ای  موضو  بپر اه  ک  چ  نو  عناهر گفتاریپ خواست  ب کر   

ای ؤا  محکمؤی  اشؤت     های ساؤا  ج  بندی شاخص رواند  ر سرمو  شیامدهای سیاسی می

 .باشد
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