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Absteact 
Corruption is one of the most serious problems in economies. Corruption has 

different kinds, such as bribery, embezzlement, fraud, and extortion. 

Contradicting corruption requires recognizing its causes. The causes of 

corruption can vary depending on each country's social, cultural, 

institutional, and historical conditions. Identification of the factors that affect 

corruption is very important. The purpose of this paper is to identify and 

prioritize the factors affecting corruption. We use an analytical hierarchy 

process (AHP) approach. The results show that economic, managerial, and 

administrative, cultural, and social, political, legal, and psychological 

dimensions affect corruption. Based on the order of priority, results are 

political, cultural, and social, economic, legal, managerial, and 

administrative, and psychological dimensions. The most important 

achievement of this article is to identify the need for a comprehensive policy 

to combat corruption in terms of all aspects affecting corruption, with special 

attention to political, cultural, and social, economic, legal, managerial, and 

administrative, and psychological dimensions. 
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Hierarchy Process (AHP) 
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 چکیده

شناسایی عوامل مؤثر  و تاس اقتصادی ی عرصهجد اریبس مشکالت از یاقتصاد فساد

بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، شناسایی 

بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این عوامل مؤثر بر ایجاد فساد و اولویت

گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان مطالعه، روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره

 یفرهنگ ،یو ادار یتیریمددهد عوامل مؤثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، یم

ی، قابل تقسیم است؛ هریک از این ابعاد شناختروان ی وقانون ،یاسیس ،یو اجتماع

 ؤثرمشوند. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین اهمیت عوامل شامل زیرابعاد می

ادی، ی، اقتصو اجتماع یفرهنگ ،یاسیسمل ابعاد بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شا

ین دستاورد این مقاله تشخیص ترمهمی است. شناختروان ی وو ادار یتیریمد ،یقانون

 ؤثرمضرورت نیاز به سیاست کالن و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد 

 اعی است.گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتمبر شکل

فساد اقتصادی، ابعاد ایجاد فساد، ایران، روش تحلیل سلسله مراتبی  یدواژه:کل

(AHP.) 

 JEL :D37, C06 بندیطبقه
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 مقدمه
ساد  ضه  یک ف ست  جوامع تمام در گیرهمه عار  دوران و گوناگون سطوح  در که ا

 یا انحراف گوناگون اشکککال تمام دارد عقیده (1891) 1میردال .دهدمی رخ متفاوت

ستفاده  و شخصی   قدرت اعمال ساد  شغلی،  موقعیت و مقام از نامشروع  یا  محسوب  ف

که به  داندیم یفهانجام وظ یعاد یوها انحراف از شکک( فسککاد ر1811) 2نای. شککودمی

  فساد  زا متفاوتی تعریف اقتصاددانان صورت گرفته است.    یشخص   هاییطلبجاه یلدل

 تعریف از یاجماع 3اصککلی جریان اقتصککاددانان میان در ولی اند؛داده ارائه اقتصککادی

 ,Shleifer  2222& Treisman,  2221Jain &وجود دارد ) یحول بخش دولت فساد، 

1881& Mauro,  1883& Vishny, ) در  یرقانونیغ تصاحب  نوع هر دیگر عبارت به؛

ستفاده از     یدولت هایدارایی سوءا ساد      یبرا یاراتاخت و مقامو  ستفاده از امکانات، ف ا

  یتدول مرتبه و پست فساد، سوءاستفاده از     کهگفت  توانیم همچنین. شود یاطالق م

  سککط  در گاهی و بوده ناچیز و کوچک گاهی که اسککت یشککخصکک نفعکسککب  یبرا

 .گیردمی خود به عمومی حالتو  تهصورت گرف کالن و گسترده

ساد  صادی  ف شوه  جمله از مختلفی هایشکل  دارای اقت و  1تقلب ،1اختالس و 4ر

 گرفته یا داده ناسککالم رابطه یک در که اسککت وجهی ،. رشککوهاسککت 1یجعل و اخاذ

شت  اختالس،. شود می   ،ها را بر عهده دارندآن یریتمد که یراد از منابع عموماف بردا
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 استفاده از زور و یاخاذ و یبو فر یبردارکاله یبا نوع یجرم اقتصاد یک تقلب،است.  

 (.1381 ،و شمس ی)حسن است یگراخذ پول و منابع د یخشونت برا

کشور بر اساس     192 فساد   سط   1فساد  ادراک شاخص  2211 سال  یبنددر رتبه

ماره ش  شکل  درقرار گرفته است.   یوکارها مورد بررس نظر کارشناسان و فعاالن کسب   

ضع 1) شورها      تی( و ساد در ک شده        یمختلف رو یشاخص ف شخص  شه جهان م نق

ساس ن  نیست. بر ا ا ست  لندیوزیا   گاهیجا در کشور  نیترپاک عنوانبه ،98 با نمره توان

  با دانمارک و لندیوزین گذشته  سال  گزارش در که است  یحال در نیا. ستد یبا نخست 

 دانمارک لند،یوزیاشتند. پس از ن د قرار نخست  رده در مشترک  طوربه 82 مشابه  نمره

طور مشککترک در به سیفنالند، نروژ و سککوئ یرهادوم و کشککو گاهیدر جا 99 نمره با

در نمره  یواحد  کی با بهبود   یبند رتبه  نیدر ا  رانیااند.  گرفته  قرارسکککوم  گاه یجا 

ساد و ارتقا    نیا یانتها در. دارد یجا 132 گاهیدر رتبه، در جا یاپله کی یشاخص ف

شورها  یبندرتبه ستان،  ه،یسور  ،یجنوب سودان  ،یسومال  یک سودان به   منی افغان و 

 منطقه کشککور 22 انیمدر  .اندشککده یمعرف کشککورها نیفاسککدتر عنوانبه بیترت

  رانیفساد ا  شاخص  لبته نمرها. است  زدهمیس  رده در رانیا قا،یآفر شمال  و انهیخاورم

سبت  به روند ریاخ یهاسال  رد شته  یبهبود به رو ن ست  دا ساس  نیا بر. ا  در رانیا ا

  تجربه را 131 رتبه و 28 نمره 2211 سال  در و 133 رتبه و 29 نمره 2212 سال 

 .است کرده

 

 

 

 

                                                           
 

1 Corruption Perception Index 
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 مختلف یکشورها در فساد شاخص تیوضع(: 1) شکل

 .است فساد شتریب شدت مفهوم هب رودیم شیپ پررنگ و قرمز فیبه سمت ط زرد فیهر چه از ط *
 www.transparency.org/cpi9102?/news/feature/cpi-9102:منبع

 

 ساختار در ایگسترده رشد  امروزی، جامعه معضالت  از یکی عنوان به فساد  پدیده

سی   اداری، صادی  و سیا شته  جهاندر  کشورها  اقت ست  دا ساد ا را از  جوامع یزندگ ،. ف

 و شودمی مردم خشم  به منجرو  کندیم یفکشورها را تضع   ها وو سازمان  بردیم ینب

شتر  برای تهدیدی شونت  هایدرگیری و جوامع ثباتیبی شدن  بی ساب  به آمیزخ  ح

ساد  با مقابله. آیدمی شه  و عوامل عمیق شناخت  نیازمند کشوری،  هر در ف  نآ یابیری

ست  ساد  بندیدرجه و ابزارها به توجه با. ا ستفاده  با ف  گیریاندازه هایشاخص  از ا

  توجه با دیگر سوی  از. برد پی مختلف کشورهای  در فساد  کنونی موقعیت به توانمی

  جامعه، امنیت و پایداری برای مالی و اقتصککادی فسککاد عارضککه که مشکککالتی به

سعه  و عدالت و اخالقی هایارزش  به توجه با نیز و دارد قانون حاکمیت و پایدار یتو

 این یافته،سککازمان جرائم و اجتماعی و انسککانی هایرفتاریکج دیگر با فسککاد رابطه

سایی   مورد پدیده این بروز در اثرگذار عوامل که دارد وجود ضرورت   بگیرند؛ قرار شنا

سی  تحقیق، این هدف بنابراین سایی    و برر   دهپدی بروز در مؤثر عوامل ترینمهم شنا

 .است اقتصادی فساد

ضر  مقاله شینه  دوم، بخش در مقدمه از پس. شود می ارائه بخش پنج در حا  پی

ساد  بروز بر مؤثر عوامل سوم  بخش در. شود می بررسی  تحقیق سا  بر اقتصادی  ف  سا

 روش تعیین به چهارم بخش. شککودمی مشککخص تحقیق پیشککینه و تئوریک مبانی

  انی،خبرگ نامهپرسش  یک از استفاده  با قسمت  این در دارد؛ اختصاص  نتایج و تحقیق

ساد  بعدهای یرز و ابعاد صادی  ف سایی   اقت س   تحلیل روش با سپس  و شده  شنا  لهسل
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  قیقتح پیشنهادات و بندیجمع نهایت در. شوندمی بندیاولویت و امتیازدهی مراتبی،

 .شودمی ارائه

 تحقیق پیشینه -3
س  به یادیز مطالعات ساد  علل و تیماه یبرر صاد  ف  1سمن ی. تراندپرداخته یاقت

  ی، عوامل اثرگذار بر فسکککاد را ط   «علل بروز فسکککاد »ا عنوان ب  یا( در مقاله  2222)

س   122در  1882و  1892 یهاسال  ست  دادهقرار  یکشور مورد برر در مطالعه   ی. وا

ستفاده م      4خود از  ساد ا ساد و   یهاشاخص  انیو روابط م کندیشاخص متفاوت ف ف

.  هددیار مکشور را مورد سنجش قر یاسیو س  یاقتصاد  ،یفرهنگ ،یخیتار یهایژگیو

که  سیبا مذهب پروتستان و مستعمره انگل   یاز آن است که در کشور   یاو حاک جینتا

سهم باال    سرانه باالتر و  ستند   یناخالص داخل دیتول یدرآمد  شکل حکومت   ایدارا ه

 شتر یب ،فساد  دارند( 4ی)در مقابل حقوق مدن 3یعرف حقوق با یقانون ستم یس  و 2واحد

ست. همچن  شان  جینتا نیا س  که دهدیم ن سته،   انیجر کی یط یدموکرا ساد آه را  ف

 .کندیم کنشهیر

  یط« اثرگذار بر فسککاد یعوامل تجرب»تحت عنوان  یامطالعه در( 2221) 1سککرا

فاده از داده    1889تا   1882 یدوره به بررسککک   12 یها با اسکککت مل   یکشکککور  عوا

  رد؛یگیاوت بهره مشاخص متف  29و  ریمتغ 11. سرا از  پردازدیفساد م  یکنندهنییتع

مذهب     ،یاقتصکککاد یآزاد بودن تجارت، مقررات بازار، توسکککعه    همچون ییرها یمتغ

 ،تیاکثر یگذارقانون ،یاسککیحقوق سکک الت،یتحصکک ،یعیطب یهاپروتسککتان، موهبت

ست به جینتاو ... .  تمرکززدایی ست  آن از یحاک آمده د شورها  که ا   یثباتیکه ب ییک

س یس  ساد ب  یشتر یب یا شورها  یشتر یدارند ف ستان دارند  ییدارند، ک  که مذهب پروت

  آمددرکم ینسبت به کشورها   یفساد کمتر  ،پردرآمد یدارند و کشورها  یفساد کمتر 

 دارند.

  یها درباره فسککاد مالنمونه از پژوهش 12 یبررسکک به(، 2221) 1هان و ویسککلداد 

 زانیاز م اندرتعباکردند  انیب کهاز عوامل مؤثر در بروز فسککاد  یپرداختند و شککمار
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درآمد، سکککاختار    ی، نابرابر ازحد بیش یدسکککتمزدها، اختالف در قدرت، بوروکراسککک   

 .یو اضاف دهیچیمقررات پ ،یو نظارت یعوامل کنترل ،یسازمان

س  به( 2229) 1فکوه تا   1811 یهاسال  یط شده  چاپ مقاالت از یادامنه یبرر

س  جهینت نیا بهپرداخت و  2221 صله ب شکاف  ها،ضیتبع شیکه با افزا دیر  نیها و فا

د دستمزد و درآم کهنیبا توجه به ا نی. همچنابدییم شیفساد افزا ران،یکارکنان و مد

عامل بروز فسککاد   نیترمهم اسککت،جبران کمبودها  یفرد برا بیترغ یبرا یکم، عامل

 دانست. یعوامل اقتصاد ،را حقوق و دستمزد و در مجموع یمال

 در فسککاد بر مؤثر عوامل» عنوان با تحقیقی در( 1222) 2سککوزوکی و یایوازاک

شورهای  سئله  ،«گذر حال در ک ساد  م صادهای  در آن بر مؤثر عوامل و اداری ف  در اقت

 بر مؤثر عوامل نیترمهم مقاله نتایج اسککاس بر .دادند قرار بررسککی مورد را گذارحال

 .نیقوان ضعف و زائد یدموکراس ساختاری، اصالحات ضعف از اندعبارت فساد

 یاسی رسانه بر فساد س    یو آزاد یدموکراس  بررسی  به( 2211) 4و هودلر 3باتاچاریا

نل د   تا با روش پ ته  2221تا   1892 دوره طیکشکککور  128 در ی ند پرداخ ها   . آنا

 اسییمکمل مبارزه با فساد س ،رسانه یو آزاد دموکراسی بهبودکه  کنندیم بینییشپ

 است.

 در اجتماعی هایرسککانه از اسککتفاده تأثیر تحلیل به( 2218) همکاران و 1تانگ

  دهدمی نشان  نتایج. اند پرداخته 2211 -2211 دوره طی کشور  12 در فساد  کاهش

 .ستا مؤثر فساد کنترل سط  بر کشور یک اجتماعی هایرسانه از استفاده سط  که

ستفاده  با( 2221) 1همکاران و پارا  شگاهی  تحلیل یک از ا سی  به آزمای   یرثتأ برر

 ار اختالس شککفافیت، که دهدمی نشککان نتایج. پرداختند فسککاد کاهش بر شککفافیت

 نشککان نتیجه این. ندارد رشککوه بر توجهی قابل تأثیر که حالی در دهدمی کاهش

 .نیست یکسان فساد انواع همه کاهش در شفافیت تأثیر که دهدمی

ساد  علل و ماهیت به زیادی محققان نیز داخلی مطالعات در  اند؛پرداخته الیم ف

 و فردی پیامدهای گیری،شکل  علل مالی، فساد  مفهوم ابتدا( 1391) همکاران و رهبر

شری   را هاآن اجتماعی سی    رویکردهای به ادامه در و کنندمی ت ساد  سیا  در مالی ف
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سی   ساختار  ساد  از گیریپیش برای حکومت که هاییهزینه و سیا می صرف  مالی ف

 .پردازدمی کند

ستمزدهای  پایین سط   نقش به (1392) ربیعی شاغل  د ساد  بروز در دولتی م  ف

شاره   هایدریافت بودن پایین سوم،  جهان کشورهای  در که ترتیب بدین. است  کرده ا

 برای پرتاب سکککوی عنوان به را دولتی بخش کارکنان، تا شککودمی باعث کارکنان

 از یکی که مهم این به عطف با. کنند تلقی خصککوصککی بخش در خود آینده فعالیت

سبت  دولت اندازه هایشاخص  ست،  داخلی ناخالص تولید به مخارج ن  نتیجه توانمی ا

ستمزدها  سط   افزایش اثر در دولت اندازه شدن  بزرگ که گرفت  کاهش به منجر د

 .شودمی فساد سط 

سی  هدف با ایمقاله در( 1391) همکاران و سامتی  صادی  آزادی اثر برر  بر اقت

ساد  سترش  ساز زمینه عوامل ترینمهم از ییک مالی، ف ساد  گ  خرد سط   در مالی ف

ساد ) ساد ) کالن سط   در و( اداری ف سی    ف صادی  آزادی سلب  را( سیا  طریق از اقت

 کمک با که تجربی هاییافته. داندمی مرتبط هاینهاد و دولت حد از بیش دخالت

 انجام کشور  13 برای( 2222-2223) چهارساله  دوره طی که تابلویی هایداده روش

ست  شده  شان  ا صلی  جزء سه  مثبت و معنادار اثر دهندهن   ساختار ) اقتصادی  آزادی ا

  یمعنبی اثر و( هاخارجی با مبادله آزادی و سالم  پول مالکیت؛ حقوق امنیت و قضائی 

 .است مالی فساد بر( مقررات و قوانین و دولت اندازه) دیگر جزء دو

 فساد  سط   و دولت اندازه میان همبستگی  همطالع با( 1382) صادقی  و سجودی 

شور  32 در سالمی  ک شان  2229 تا 2223 هایسال  طی ا  بر دولت اندازه که دادند ن

 .است شده تأیید دولت اندازه بر فساد تأثیر ولی است نداشته تأثیر فساد

 روش از اسککتفاده با 1313-1391 یزمان دوره یط( 1381) همکاران و زراءنژاد 

ساد  شاخص  برآورد به (MIMIC) چندگانه علل و دگانهچن هایشاخص  صاد  ف  در اقت

ساس  بر. پرداختند رانیا   آزادی دولت، حجم درآمد، عیتوز نابرابری مطالعه نیا جینتا ا

صلی  جمله از کاال قاچاق و تجاری ساد  شاخص  بر مؤثر عوامل ترینا صادی  ف  در اقت

ستند؛  رانیا ساد  عددی شاخص  روند نیهمچن ه صادی  ف  هایسال  یط رانیا در اقت

 .است افتهی شیافزا ریاخ

ستفاده  با( 1389) همکاران و باغچقی   دوره طی کشور  18 در دیتا پنل روش از ا

سی  به 2214-2221 سی  متقابل اثرات برر س  بر مالکیت حقوق امنیت و دموکرا  ادف

شان  تحقیق این نتیجه. اند پرداخته مالی  وعن هر در مالکیت حقوق بهبود دهدمی ن

 .دهدمی کاهش را مالی فساد سیاسی ساختار
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 بر اقتصادی  و سیاسی   عوامل تأثیر بررسی  به( 1389) قبادی و شمسی   مظفری 

  رشد  دبهبو دادند نشان  و پرداختند نفت تولیدکننده منتخب کشورهای  در مالی فساد 

صادی،  سی  قانون، حاکمیت دولت، اندازه اقت ساد  کاهش سبب  سالم،  پول و دموکرا   ف

 .شوندمی مالی

شینه  بندیجمع شان  تحقیق پی  ندچ یا یک به قبلی مقاالت از یک هر دهدمی ن

ساد  بر مؤثر عامل صادی  ف سایی    ولی اندکرده توجه اقت  رب مؤثر عوامل جانبههمه شنا

ساد  صادی  ف  وجود تحقیقاتی شکاف  یک عنوان به همچنان هاآن بندیاولویت و اقت

 زیرابعاد و ابعاد شناسایی   با تحقیقاتی شکاف  این دنکر پر مقاله این اصلی  سهم . دارد

 .است هاآن بندیاولویت و اقتصادی فساد بر مؤثر عوامل

 اقتصادی فساددر بروز  مؤثر عوامل -1
ساد  با مقابله  شه  و عوامل شناخت  نیازمند ف ست  هاآن یابیری ساد مال  علل. ا   یف

متفاوت  تواندمی کشککور هر تاریخی و نهادی فرهنگی،و  یاجتماع یطبسککته به شککرا

شلفر و و    شد.  ش با س 1883) 1ینی صار  ی( بروکرا   ینهرا زم یبودن ادارات دولت یو انح

 توسککط کاال یکها اگر نظر آن ازد. ندانیم یادصککاقت یهافعالیت در رشککوه مبادله

 از دولتی خدمات و کاالها بازار شود،  عرضه  دولتی عامل یک جای به عامل دو حداقل

کل   صورت  این در. یردگمی قرار رقابت یطشود و در شرا  می خارج حککککصار ان ساختار 

 بخش در کاال تولید و سککتانده یزانو م یافتهتا سککط  صککفر کاهش  یافتیرشککوه در

 .یابدمی افزایش عمومی

( مقررات و تخصکککیص دیوان2221و هان ) سکککلدادیو( و 1881) 2نظر باردان از 

 ادآور است.ی منابع عمکومی کمیاب، فسساالرانه

ساس مطالعه    شورهایی ( 2221) سرا بر ا سی    ثباتیبی که ک شتری  سیا   دارند بی

  درآمدکم کشورهای به نسبت کمتری فساد پردرآمد، کشورهای و دارند بیشتری فساد

 .دارند

 فسککاد و گرایش در مهم عاملی درآمدی نابرابری( 2224) 3خاگرام و یو نظر از 

 و هاشکککاف ها،تبعیض افزایش با( 2229) وهفک پژوهش اسککاس بر همچنین اسککت؛

                                                           
 

1 Shleifer and Vishny 

2 Pranab Bardhan 

3 You and Khagram 
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صله  ساد  مدیران، و کارکنان بین فا ستمزد  طرفی از. یابدمی افزایش ف   مک درآمد و د

 .است فساد بروز عامل و کمبودها جبران برای فرد ترغیب برای عاملی

سد  ساز زمینه که دولت هایعملکرد مجموعه صادی  مفا ست  اقت سته  دو به را ا  د

 ستقیم م عوامل کنند؛می تقسیم  اقتصادی  فساد  بر مؤثر غیرمستقیم  و ممستقی  عوامل

 ارضعو و مالیات وضع  دولتی، اختیارات و قوانین: ازاند عبارت اقتصادی  فساد  بر مؤثر

صمیم  گمرکی، ضه  مخارج، به مربوط هایگیریت  زا کمتر قیمت به خدمات و کاال عر

: ازاند عبارت اقتصککادی فسککاد بر مؤثر غیرمسککتقیم. عوامل احزابمالی  ینو تأم بازار

ستمزدها  سط   ساالری، دیوان نظام کار کیفیت ستم    دولتی، بخش در د  و یهتنب سی

 و رهبران رفتارو  هاروش و قوانین مقررات، شفافیت  سازمانی،  هاینظارت مجازات،

سئوالن  ساد  بر عوامل نیترمهم رهبر،(. 1391 ،و همکاران رهبر) جامعه م  نیقوان را ف

 بحرانی، سککاالریوانید تقاضککا، افزایش ،یاجتماع نامطلوب هایکنترل شککده، مردود

 .داندمی یناکاف هایکنترل و نامناسب اداری باتیترت

  نظارتی، و کنترلی عوامل سککازمانی، سککاختار( 2221) 1هان و سککلدادیو نظر از 

 .هستند مالی فساد بر مؤثر عوامل جمله از اضافی و پیچیده مقررات

 دوطرفه رابطه سایه،  اقتصاد  و فساد  بین کنند،می بیان( 2228) 2دیگران و بوهن 

 .است سایه اقتصاد بر فساد اثر از بیشتر فساد بر سایه اقتصاد اثر اما دارد وجود

ساد  عامل نیقوان ضعف ( 2212) سوزوکی  و یایوازاک نظر از  ست  ف ساس  بر و ا   ا

سمن  سی ( 2222) تری ست  جریان یک طی دموکرا ساد  ه،آه شه  را ف  بر. کندمی کنری

  سالم  پول مالکیت، حقوق امنیت و قضائی  ساختار ( 1391) همکاران و سامتی  اساس 

ساد  بر هاخارجی با مبادله آزادی و ستند  مؤثر مالی ف ( 1399) همکاران و زاهدی. ه

  ساد ف میزان بر فرهنگی و سازمانی درون فردی، کاری، زندگی کیفیت عوامل معتقدند

 عیتوز نابرابری کنندمی بیان( 1381) همکاران و زراءنژاد. هسکککتند اثرگذار اداری

 بر مؤثر عوامل تریناصککلی جمله از کاال قاچاق تجاری، آزادی و دولت حجم درآمد،

 .هستند رانیا در اقتصادی فساد شاخص

                                                           
 

1 Seldadyo & Haan 

2 Buehn et al 
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 ی(: عوامل مؤثر بر بروز فساد اقتصاد2) شکل

 یق: دستاورد تحقمنبع

  ،یعوامل مؤثر بر بروز فسکککاد اقتصکککاد   یو مطالعات قبل   ینظر یتوجه به مبان    اب 

  -1: است  دسته  شش  در ارائه قابل شده  مشخص ( 2شماره )  شکل  در که طورهمان

  -4. یاسکککیعوامل سککک -3. یو اجتماع یعوامل فرهنگ -2. یو ادار یریتیعوامل مد  

صاد    ابعاد این از یک هر البته. یشناخت عوامل روان -1. یعوامل قانون -1. یعوامل اقت

ساد  ایجادکننده  به توجه با( 1شماره )  جدول در که شوند می زیربعدهایی شامل  ف

 اند.مشخص شده قبلی، مطالعات و نظری مبانی

 اقتصادی فساد بروز در مؤثر عوامل(: 1) جدول

 منبع زیربعد بعد دیفر

0 
 ابعاد

 و یریتیمد
 یادار

 شفافیت وجود عدم
 االوو(، 0221) تانزی

(0222) 

 (0929) کیانی شغلی امنیت وجود عدم

 (0931) پورولی تنبیه و تشویق نظام وجود عدم

 نظارت و رهبری در مدیران ضعف
 کل بازرسی سازمان

 (0931) کشور

 ساالریدیوان نظام پایین کیفیت
 ،(9112) کبوی و لهو

 (9111) پیلی

عوامل موثر  
بر فساد

اقتصادی

عوامل 
اقتصادی

عوامل 
مدیریتی و 

اداری

عوامل 
فرهنگی و 
اجتماعی

عوامل 
سیاسی

عوامل 
روانشناخ

تی

عوامل 
قانونی
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 منبع زیربعد بعد دیفر

 (0931) پورولی ساالریشایسته نظام نبود

9 
 دابعا
و  یفرهنگ

 یاجتماع

 (9112) کبوی و لهو جامعه بر حاکم فرهنگ ضعف

 (9111) زکوس جامعه بر حاکم اخالقیات ضعف

 رفع در اجتماعی تأمین نظام ناکارآمدی
 افراد حداقل نیازهای

 (9111) پیلی

 را دولت مقامات که اجتماعی ساختار
 شناسدمی برتر

 (9112) کبوی و لهو

 وظایف و حدود از ممرد ناآگاهی
 هادستگاه

 (9112) تاناکاو  تاکی

 گراییمادی رواج
 کل بازرسی سازمان

 (0931) کشور

 یاسیس ابعاد 9

 سیاسی قدرت تمرکز میزان

 و شمسی مظفری
 ،(0923) قبادی
 گرالف و پلقرینی

(9111) 

 سیاسی آزادی میزان

و هودلر  باتاچاریا
 مظفری(، 9102)

 قبادی و شمسی
(0923) 

 (0939) سرشتفرخ سیاسی ثبات میزان

 (0921) اسفندیاری قضایی استقالل نبود

 (0921) اسفندیاری فشار هایگروه وجود

 سیاسی شفافیت نبود
 همکاران و تانگ

 و پارا ،(9102)
 (9190) همکاران

1 
 ابعاد
 یاقتصاد

 ورود برای دولتی مجوزهای زیاد تعداد
 اقتصادی هایفعالیت به

 گرالف و پلقرینی
(9111) 

 ناکافی درآمد
 کل بازرسی سازمان
 ،(0931) کشور
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 منبع زیربعد بعد دیفر

 درآمد نامناسب توزیع
 گرالف و پلقرینی

(9111) 

 اقتصاد از عظیمی بخش بودن دولتی
 کشور

 و شمسی مظفری
 ،(0923) قبادی
همکاران  و سامتی
(0932) 

 اقتصادی شفافیت نبود
همکاران  و سامتی
(0932) 

 (9111) رابینسون دولت رانتی مدهایدرآ

 قانونی ابعاد 2

 (9111) اولکان دولتی مقررات و قوانین تعدد

 اتمقرر و قوانین پیچیدگی و نارسایی
 و خوشنودی باغچقی،

 (0923) هراتی

 (0929) کیانی نظارتی ضعف

1 
 ابعاد

 یشناختروان

 (9112) کبوی و لهو فردی اخالقیات پایین سطح

 خودگرایی رواج
(، 0933) رهنورد
 کل بازرسی سازمان

 (0931) کشور

 (9112) کبوی و لهو خویشاوندمداری

 یق: دستاورد تحقمنبع

 نتایج و تحقیق روش -7

 مراتبی سلسله تحلیل روش -7-3

 ادهاستف است،   یفراوان یارهایمتعدد و همراه با مع یریگمیکه مسائل تصم   یزمان

 یریگمیتصککم یهاروش تیدارد. مز تیاهم ارهیچندمع یریگمیصککمت یهاروش از

صم  یساختاربند  یبرا یمنطق یاهیپا ارائه ارهیمعچند   ددتع طیشرا  در هایریگمیت

 اسککتشککده  ارائه ارهیچندمع یریگمیتصککم یبرا یادیز یهاروش. اسککت ارهایمع

(González et al, 2218) .یریگمیتصکککم یاجرا یها برا روش نیترجیاز را یکی  

 یسککلسککله مراتب  لیروش تحل هانهیگز ینسککب تیدادن اهم نشککان یبرا ارهیمعچند
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(AHP)   ست سله س  تحلیل روش .(Khaira & Dwivedi, 2219)ا (  AHP) مراتبی ل

  کنندمی بیان( 2229) 2همکارانو  ی. لیافت توسعه( 1892) 1یبار توسط ساعت یناول

ضوع  یلدر تحل AHPکه  سوس  فاکتورهای شامل  که پیچیده اجتماعی اتمو و  3مح

ساز  یرقابلغ 4نامحسوس  س   یجدا ستند ب ست.   یقو یاره صل   سه  ینروش بر ا اینا ا

 استوار است:

 .راحت فهم جهتدرختواره مسئله  و ساده بیان: سازیساده اصل-1

  هاقضاوت  اساس  بر هدف برمؤثر  هایشاخص  بندیاولویت: بندیاولویت اصل  -2

 .شخصی تجربه و

صل  -3  سازگاری  در دهی: عالمتسازگاری  ا ضاوت  در ممکن هاینا   ارائه و هاق

 .سازگار نتایج امکان

سله مراتب    یلتحل یندفرا در سئله  (AHP) یسل صم ، م شاخص به   ینبا چند یمت

سله مراتب   سته   یسل سله مراتب   تحلیل . روش(Rodriguez, 2222) شود می شک  یسل

(AHP) است یرشامل شش گام ز: 

 مورد انتظار. یجشفاف اهداف و نتا یانمسئله و ب یفتعر .1

 (.هاینهو گز یارهامع یاتجزئ یان)ب گیرییممسئله به عناصر تصم یلتبد .2

  یجادابه منظور  گیرییمعناصر تصم   ینب یزوج هاییسه مقا یریکارگبه .3

 .یسهی مقاهایسماتر

عناصکککر    یی نسکککبها برای برآورد وزن یژهاسکککتفاده از روش بردار و  .4

 .گیرییمتصم

از سکککازگاری   ینان برای اطم ها یسمحاسکککبه نرخ ناسکککازگاری ماتر        .1

 .ندگانگیریمی تصمهاقضاوت

صم    یعتجم .1 صر ت ست آوردن رتبه    دهیوزن یمعنا  بندیشده برای به د

 .(Mu & Pereyra-Rojas, 2211) هاینهگز یینها

  یم یمراتب سککلسککله تحلیل روش فرایند یشکککل به بررسکک یکادامه با ارائه  در

 پردازیم:
 

                                                           
 

1 Saaty 

2 Lee   & et al 

3 Tangible 

4 Intangible 
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 (Saaty & Vargas, 2001) یمراتب سلسله تحلیل روش فرایند(: 3) شکل
 

 :است زیر عمده گام چهار مستلزم AHP روش کارگیریبه

 سلسله صورت به گیریتصمیم از هدف و مسئله( سازیمدل) اول گام رد 

 .شودمی مشخص هستند ارتباط در هم با که تصمیم عناصر از مراتبی

 تصمیم هایگزینه و گیریتصمیم هایشاخص شامل تصمیم عناصر

 .است

 مختلف هایگزینه بین هاییمقایسه( ترجیحی قضاوت) دوم گام در 

 .پذیردمی صورت شاخص، هر اساس بر تصمیم

 تصمیم عناصر اهمیت و وزن( نسبی هایوزن محاسبات) سوم گام در 

 .شودمی تعیین عددی محاسبات از ایمجموعه طریق از هم به نسبت

 تصمیم هایگزینه بندیرتبه( نسبی هایوزن ادغام) چهارم گام در 

 (.1391 اولسن،) پذیردمی صورت

سله   تحلیل فرآیند    شده،  مشخص ( 3) شماره  شکل  در که طورانهم مراتبی سل

صمیم  مسئله  یک شکستن   نیازمند سله   به شاخص  چندین با ت   سطوح  از مراتبی سل

  یدهندهنشککان دوم سککط . اسککت تحقیق موضککوع و هدف بیانگر اول سککط . اسککت

ست  کلی معیارهای و هاشاخص    شامل  چهار سط   و زیرمعیارها شامل  سوم  سط  . ا

 .تاس جایگزین هایگزینه

 

 
 

 

 

 مرور ادبیات

ه از نرم افزار استفاد

 برای محاسبه وزن معیارها

شناسایی معیارها
تدوین  

پرسشنامه
نظرسنجی از 

خبرگان
ساخت درخت 
سلسله مراتبی
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 بندیاولویت مراتبی سلسله ساختار(: 4) شکل
 

 ینا مسئله بندیاولویت مراتبی سلسله ساختار اول سط  سه( 4) شماره شکل در

 :است شده مشخص اقتصادی فساد بر مؤثر عوامل یعنی تحقیق

 هدف

 2شاخص  1شاخص 

شاخص 

 1فرعی 

شاخص 

 1فرعی 
شاخص 

 1فرعی 

شاخص 

 1فرعی 

 1گزینه جایگزین 

: 3سطح 

 تعیین هدف

:  1سطح 

تعیین معیارهای 

 کلی

سطح 

: تعیین 7

 زیرمعیارها

 2گزینه جایگزین 

: 0سطح 

 هاگزینه
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 یفساد اقتصاد بر مؤثر عوامل بندیاولویت مراتبی سلسله ساختار(: 5) شکل

عوامل موثر بر فساد
اقتصادی

ابعاد مدیریتی و اداری

عدم وجود شفافیت

عدم وجود امنیت شغلی

عدم وجود نظام تشویق و تنبیه

ضعف مدیران در رهبری و نظارت

کیفیت پایین نظام دیوان ساالری

نبود نظام شایسته ساالری

ابعاد فرهنگی و اجتماعی

ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه

ضعف اخالقیات حاکم بر جامعه

ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی در رفع نیازهای حداقل افراد

دساختار اجتماعی که مقامات دولت را برتر می شناس

ناآگاهی مردم از حدود و وظایف دستگاه ها

رواج مادی گرایی

ابعاد سیاسی

میزان تمرکز قدرت سیاسی

میزان آزادی سیاسی

میزان ثبات سیاسی

نبود استقالل قضایی

وجود گروه های فشار

نبود شفافیت سیاسی

ابعاد اقتصادی

تعداد زیاد مجوزهای دولتی برای ورود به فعالیت های اقتصادی

درآمد ناکافی

توزیع نامناسب درآمد

دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور

نبود شفافیت اقتصادی

درآمدهای رانتی دولت

ابعاد قانونی

تعدد قوانین و مقررات دولتی

نارسایی و پیچیدگی قوانین و مقررات

ضعف نظارتی

ابعاد روانشناختی

سطح پایین اخالقیات فردی

رواج خودگرایی

خویشاوندمداری
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 تحقیق ددستاور: منبع

ها  آن به یرمعیارهاو ز کلی یارهایمع ینب ییسه از مقا پسمرحله خبرگان  ینار د

یمانجام  1یکرتل یفط یتیبر اسککاس جدول نه کم هایسککهمقا ینا .دهندمی امتیاز

اسککت لذا اصککل  یک یعامل نسککبت به خودش مسککاو یا ینهگز یک یتشککود. ارجح

 هینگز یاعامل  یک یبرا یک یتو ارجح یگریعامل نسکککبت به د یکمعکوس بودن 

ص    سبت به خودش، دو خا صل  یتن سه مقا یسماتر یا  AHP ینددر فرآ ییدودوبه ایی

ستند.  ص  ینا ه سه مقا یشود که برا یمباعث  یتدو خا  خبرگان ینه،گز یا یارمع n ی

n(n−1)تنها به
2

سخ      (  2شماره )  جدول در. (Bhushan & Rai, 2221) دهدسؤاالت پا

ساس ارزش  است؛  دهش  مشخص  ایمقایسه  گذاریارزش ئیاتجز  ای،مقایسه  هایبر ا

 .شوندیم بندییتاولو ،مؤثر بر هدف زیربعد و ابعاد

 زوجی مقایسه مقیاس(: 2) جدول

 ارزش هااولویت توضیح

 یکسان یتاهم یدارا jنسبت به عنصر  i عنصر
 است.

aij یکسان ترجیح = 0 

داده  یحنسبتاً ترج jنسبت به عنصر  i عنصر
 .شودیم

aij ارجحیت کمی = 9 

-یداده م یحترج یادز jنسبت به عنصر  i عنصر
 .شود

aij قوی ارجحیت = 2 

ده دا یحترج یادز یاربس jنسبت به عنصر  i عنصر
 .شودیم

 بسیار ارجحیت
 قوی

aij = 1 

 داده ترجیح العادهفوق jنسبت به عنصر  i عنصر
 .شودمی

 ارجحیت
 نهایتبی

aij = 2 

aij میانی متیازاتا میانی ترجیحات = 9, 1, 1, 3 

 

ها با  ینههر کدام از گز ینسککب یتاولو یزانبه دسککت آوردن م یدر مرحله بعد برا

ساد   صادی توجه به عوامل مؤثر بر ف شکیل نرمال  یس، ماتراقت نظور م بدیند. شو می ت

صر از ماتر  س      یسهر عن صر تق ستون همان عن شود. الزم به ذکر  می یمبر جمع کل 

  نهایتاًشککود.  یکمعادل  یدنرمال با یسماتر یکها در سککتون یرکه جمع مقاد اسککت

                                                           
 

1 Likert 



 1421 بهار  ♦ 42 شماره ♦ 11سال  ♦ اقتصادی راهبرد   113

 

ست  به را نرمال ماتریس ردیف هر اعداد میانگین ( اهمیت میزان) اولویت تا آورده د

 برای نهایت در. (Bhushan & Rai, 2221) آیددست   به مذکور سطر  در مربوط عامل

 هاشککاخص وزن بردار در را هاشککاخص( وزن) اولویت ماتریس گزینه، بهترین تعیین

س  برای دیگر عبارت به یا. نماییممی ضرب   در شاخص  هر هایوزن هاگزینه یهمقای

صل  مقادیر و ضرب  معیارها هایوزن  بهترین ترتیب بدین. شود می جمع هم با حا

 (.1391 مهرگان،) گرددمی انتخاب مختلف معیارهای نظر از گزینه

 یسلسله مراتب یلتحل یجنتا -7-1

صاد    یدهاثرگذار در بروز پد ابعاد بندیاولویتبخش  این در ساد اقت  به هتوج اب یف

 یسککلسککله مراتب  یلتحل یندفرا یکمنظور از تکن ین. بدشککودمی انجام خبرگان نظر

شد. ا    ستفاده  ضاوت  یدهسازمان  یبرا یکتکن ینا ا هآن یریکارگها و بهاطالعات و ق

صم  سب ارائه م  اییوهش  ها،گیرییمدر ت   صورت  به معیارهامرحله اول  در. دهدیمنا

 یسهدهنده مقا( نشان1شماره ) شکل. شوندمی مقایسه مطالعه هدف به نسبت  زوجی،

صلی  یارهایمع یزوج سازگار   ا ست. نرخ نا شده     یبا توجه به هدف پژوهش ا سبه  محا

ساس     یارهامع یسازگار  ینبوده بنابرا 21/2برابر با  ست. بر ا با هدف پژوهش مقبول ا

س  یج،نتا سی عوامل  سبت   یا س  عواملدر رتبه اول  238/2با ن اد قرار دارند.  مؤثر بر ف

ل عوام ی،عوامل قانون ی،عوامل اقتصاد ی،و اجتماع یعوامل فرهنگ یببعد از آن به ترت

  فسککاد بر را اثر کمترین 213/2 نسککبت با شککناختیروان عواملقرار دارد و  یریتیمد

 .است داشته اقتصادی
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 فساد با ارتباط در یزوج صورت به ارهایمع سهیمقا(: 6) شکل 

 

 در یو ادار یریتیمد زیربعدهای یزوج یسککهمقا دهندهنشککان( 1ره )شککما شکککل

ساد  با ارتباط ست و   ف سازگاری  نرخا سبه  نا ست  21/2 با برابر شده  محا  بنابراین؛ ا

ست. باالتر  پژوهش، هدف با معیارها سازگاری  سی    ابعاد در اهمیت ینمقبول ا  سیا

ساد  برمؤثر  ست  نظارت و رهبری در مدیران ضعف  با مرتبط اقتصادی  ف  آن از پس. ا

  دمع تنبیه، و تشویق  نظام وجود عدم ساالری، شایسته   نظام نبود شفافیت،  وجود عدم

0.063

0.145

0.149

0.169

0.234

0.239

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

عوامل 

روانشناختی

عوامل مدیریتی و

اداری

عوامل قانونی

عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی و 

اجتماعی

عوامل سیاسی
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 عوامل بعدی هایرتبه در سککاالریدیوان نظام پایین کیفیت و شککغلی امنیت وجود

 .هستند اقتصادی فساد برمؤثر  اداری و مدیریتی

 اداری و مدیریتی زیربعدهای مقایسه(: 7) شکل

 

ساس  بر شماره )   ا شان 1شکل  سه دهنده مقا( که ن   و فرهنگی زیربعدهای یزوج ی

ساد  با ارتباط در اجتماعی سازگار   ف ست، نرخ نا شده برابر با    یا سبه   وبوده  23/2محا

  اجتماعی، و فرهنگی ابعاد بین درمقبول اسکت.   پژوهش، هدف با معیارها سکازگاری 

شترین حاکم بر جامعه ب یاتضعف اخالق  صاد   را یرتأث ی ساد اقت   یددارد. ناکارآم یبر ف

ساختار اجتماع   یازها،در رفع ن یاجتماع یننظام تأم  یضعف فرهنگ حاکم بر جامعه، 

 در و هادسککتگاه وظایف و حدود از مردم ناآگاهی داند،یم برتر را دولتی مقاماتکه 

  ادمؤثر بر فسکک یو اجتماع یفرهنگ عوامل بعدی هایرتبه در گراییمادی رواج نهایت

 هستند. یاقتصاد

 

 

 

 

 

 

0.069

0.096

0.097

0.155

0.249

0.334

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

کیفیت پایین نظام دیوانساالری

عدم وجود امنیت شغلی

عدم وجود نظام تشویق و تنبیه

نبود نظام شایسته ساالری

عدم وجود شفافیت

ضعف مدیران در رهبری و نظارت
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 اجتماعی و فرهنگی زیربعدهای مقایسه(: 8) شکل

 

. است  فساد  با ارتباط در یاسی س  زیربعدهای یزوج یسه دهنده مقا( نشان 9) شکل 

سازگار  شده برابر با     ینرخ نا سبه    هدف با معیارها سازگاری  بنابراین بوده 29/2محا

  ترینبیش  اقتصادی،  فساد  برمؤثر  یسیاست   زیربعدهای بینمقبول است. در   پژوهش،

سی    ثبات میزان را اهمیت سی    ثبات فقدان عبارتی به. دارد سیا   ملعا ینترمهم سیا

  پس .است  شده  محسوب  خبرگان نظر از اقتصادی  فساد  گیریشکل  برمؤثر  سیاسی  

  یزانم دیگر سیاسی   بعد چهار بین از. دارد قرار بعدی رتبه در سیاسی   شفافیت  آن از

  ایهگروه وجود و قضایی  استقالل  فقدان سیاسی،   آزادی میزان سیاسی،   درتق تمرکز

 .دارند قرار اقتصادی فساد برمؤثر  بعدی هایرتبه در فشار

 
 سیاسی زیربعدهای مقایسه(: 9) شکل

 

شان 8شماره )  شکل  سه دهنده مقا( ن صاد  زیربعدهای یزوج ی ارتباط با   در یاقت

ساد   ست ف سازگار ا سبه   ی. نرخ نا ست  28/2شده برابر با  محا  سازگاری  بنابراین؛ ا

  تیدول فساد،  برمؤثر  اقتصادی  زیرابعاد بین. در است  مقبول پژوهش هدف با معیارها

صاد  زیادی بخش بودن ساد  ایجاد بر را اهمیت باالترین اقت  توزیع آن از پس. دارد ف

0.044

0.104

0.141

0.194

0.205

0.309

0 0.2 0.4

رواج مادی گرایی
ناآگاهی مردم از حدود و وظایف دستگاه ها

…ر ساختار اجتماعی که مقامات دولت را برت

ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه
…ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی در رفع 

ضعف اخالقیات حاکم بر جامعه

0.076

0.128

0.147

0.159

0.240

0.249

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

وجود گروه های فشار

نبود استقالل قضایی

میزان آزادی سیاسی

میزان تمرکز قدرت سیاسی

نبود شفافیت سیاسی

میزان ثبات سیاسی
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 قتصککادی،ا هایفعالیت به ورود برای دولتی مجوزهای زیاد تعداد درآمد، نامناسککب

 در دولت رانتی درآمدهای وجود و افراد ناکافی درآمد اقتصککادی، شککفافیت فقدان

 .هستند اقتصادی فساد برمؤثر  بعدی هایرتبه

 
 اقتصادی زیربعدهای مقایسه(: 10) شکل

 

 در یقانون زیربعدهای یزوج یسککهدهنده مقا( که نشککان12) شککماره شکککل طبق

 سازگاری  بنابراین بوده 1/2محاسبه شده برابر با    یازگارنرخ ناس  است، ارتباط با فساد  

 یشترین ب 413/2با نسبت   یضعف نظارت  یار. معاست  مقبول پژوهش هدف با معیارها

  زیربعدهای تمامی بین در یتاهم یبضر ینقانون دارد. ا یربعدهایز ینرا در ب یتاهم

 یادیتا حد ز یضککعف نظارت دهدمی نشککان و اسککت دوم رتبه دارای هم ابعاد همه

  یو مقررات دولت ینتعدد قوان یندر کشور است. همچن   یدهنده فساد اقتصاد   ی توض 

سا  ساد  ربمؤثر  قانونی ابعاد بعدی هایو مقررات در رتبه ینقوان یچیدگیو پ ییو نار   ف

 .دارند قرار اقتصادی

 

 
 قانونی زیربعدهای مقایسه(: 11) شکل

 شناختیروان معیارهای زوجی مقایسه هدهندنشان که( 11شکل شماره ) اساس بر

 ینو بنابرا بوده 24/2محاسبه شده برابر با  یاست، نرخ ناسازگار فساد با ارتباط در

 اب فردی اخالقیات پایین سط  یاربا هدف پژوهش مقبول است. مع یارهامع یسازگار

 معیارهای در تنها نه را اقتصادی فساد برمؤثر  ضریب باالترین 184/2 نسبت

0.119

0.157

0.158

0.167

0.177

0.221

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

درآمدهای رانتی دولت
درآمد ناکافی

نبود شفافیت اقتصادی
…تعداد زیاد مجوزهای دولتی برای  

توزیع نامناسب درآمد
…صاد دولتی بودن بخش عظیمی از اقت

0.260

0.327

0.413

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

راتنارسایی و پیچیدگی قوانین و مقر
تعدد قوانین و مقررات دولتی

ضعف نظارتی
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 در خویشاوندمداری و خودگرایی رواج. دارد بعدها زیر همه بین در بلکه شناختیوانر

 .هستند اقتصادی فساد کننده ایجاد شناختیروان معیارهای بعدی هایرتبه

 

 
 شناختیروان زیربعدهای مقایسه(: 12) شکل

 پیشنهادات و بندیجمع
اً کشورها مخصوص    یرو یشپ یمشکالت اقتصاد   ینتراز مهم یکی یاقتصاد  فساد 

  ،یموضوعات در بحث فساد اقتصاد    ینتراز مهم یکیدر حال توسعه است.    یکشورها 

 آن یرگذاری تأث  یزانمختلف و م یها در جوامع و نظام  یده پد  یننحوه ظهور و بروز ا

 یبنددسته یکو ارائه  شناسایی پژوهش این از هدف لذا. است بوده مختلف جوامع در

  معیارها این بندیاولویت و یمؤثر در بروز عارضککه فسککاد اقتصککاد یمعیارهاجامع از 

 .است

سا   برای صاد   ساز ینهابعاد زم ینترمهم ییشنا ساد اقت   همطالعدر مرحله اول از  یف

 ینا شدت شناسایی برایاستفاده شد. در مرحله دوم  مرتبطو رصد منابع   یاکتابخانه

 خذا خبرگان نظر و تهیه اینامهپرسش ها آن بندیاولویت و فساد  پدیده بروز در ابعاد

سپس  شد  سله   تحلیل روش به توجه با.   در مؤثر ابعاد از کدام هر( AHP) مراتبی سل

ساد  پدیده بروز صادی  ف سی  مورد هاآن زیرابعاد همراه به اقت  دفراین و گرفت قرار برر

طور ده بهبه دسکککت آم یج. نتاشکککد انجام هاآن با رابطه در بندیاولویت و دهیوزن

 .است شده ئه( ارا3خالصه در جدول شماره )

 اقتصادی فساد بروز در مؤثر ابعاد ایمقایسه ارزش(: 3) جدول

 اییسهمقا ارزش زیربعد بعد ردیف

0 
 و یریتیمد ابعاد

 یادار

 913222/1 شفافیت وجود عدم

 1222921/1 شغلی امنیت وجود عدم

 1211292/1 تنبیه و تشویق نظام وجود عدم

 991109/1 نظارت و رهبری در مدیران ضعف

 1129239/1 ساالریدیوان نظام پایین کیفیت

0.594

0.249

0.157

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

سطح پایین اخالقیات فردی
رواج خودگرایی

خویشاوند مداری
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 اییسهمقا ارزش زیربعد بعد ردیف

 021111/1 ساالریشایسته نظام نبود

9 
 و یفرهنگ ابعاد

 یاجتماع

 02111/1 جامعه بر حاکم فرهنگ ضعف

 912112/1 جامعه بر حاکم اخالقیات ضعف

در  یاجتماع یننظام تأم ناکارآمدی
 افرادحداقل  یازهایرفع ن

912199/1 

 را دولت مقامات که اجتماعی ساختار
 شناسدمی برتر

01000/1 

 وظایف و حدود از مردم ناآگاهی
 هادستگاه

011112/1 

 11199/1 گراییمادی رواج

 یاسیس ابعاد 9

 02299/1 سیاسی قدرت تمرکز میزان

 0112/1 سیاسی آزادی میزان

 912919/1 سیاسی ثبات میزان

 093110/1 قضایی استقالل نبود

 11199/1 فشار هایگروه وجود

 911911/1 سیاسی شفافیت نبود

 یاقتصاد ابعاد 1

 ورود برای دولتی مجوزهای زیاد تعداد
 اقتصادی هایفعالیت به

011299/1 

 021111/1 ناکافی درآمد

 011910/1 درآمد نامناسب توزیع

 اقتصاد از عظیمی بخش بودن ولتید
 کشور

990091/1 

 021211/1 اقتصادی شفافیت نبود

 002019/1 دولت رانتی درآمدهای

 یقانون ابعاد 2

 99113/1 دولتی مقررات و قوانین تعدد

 922290/1 رراتمق و قوانین پیچیدگی و نارسایی

 109222/1 نظارتی ضعف

 229191/1 فردی اخالقیات ینپای سطح 1
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 اییسهمقا ارزش زیربعد بعد ردیف

 ابعاد
 یشناختروان

 912900/1 خودگرایی رواج

 021121/1 خویشاوندمداری

 

  یادفساد اقتص   ینهدر زم یرگذارتأث ابعاد ینترمهم دهدینشان م  یقتحق هاییافته

  ،یقانون ابعاد ی،اقتصاد  ابعاد ی،و اجتماع یفرهنگ ابعاد یاسی، س  ابعادشامل:   یببه ترت

عاد  عاد و  یو ادار یریتیمد  اب ناخت روان اب ند  یشککک عد . در هسکککت   یو ادار یریتیمد  ب

شفاف  یدر رهبر یرانضعف مد  زیربعدهای   یفرهنگ بعددر  یت،و نظارت و عدم وجود 

 یننظام تأم   یحاکم بر جامعه و ناکارآمد        یات ضکککعف اخالق زیربعدهای   یو اجتماع 

ثبات    نیزام زیربعدهای   یاسکککی سککک بعد حداقل افراد، در    یازهای  در رفع ن یاجتماع 

سی س  شفاف  یا سی، س  یتو نبود  صاد  بعددر  یا  بودن بخش یدولت زیربعدهای یاقت

 ضکعف  زیربعدهای یقانون بعدنامناسکب درآمد، در   یعاز اقتصکاد کشکور و توز   عظیمی

سکککط   زیربعدهای   یشکککناخت روان بعد و در  یو مقررات دولت ینو تعدد قوان  ینظارت 

 برخوردار هستند. یشتریب یرأثاز شدت ت ییو رواج خودگرا یاتاخالق یینپا

شترین ب زیرابعاد، بیناز  عوامل، کل در صاد    یجاداثر را بر ا ی ساد اقت  یبرتبه ت یف

  دتعد نظارت، و رهبری در مدیران ضعف  نظارتی، ضعف  فردی، اخالقیات پایین سط  

ست  دارا جامعه بر حاکم اخالقیات ضعف  و دولتی مقررات و قوانین هم   ی. به عبارتا

م بر حاک یاتو اخالق یفرد یاتاخالق یینمانند سط  پا  یو فرد درونی نترلیکعوامل 

صاد    یجادجامعه بر ا ساد اقت   ای و نظارتی ضعف  مانند بیرونی کنترل عوامل هم و یف

ست؛ بنابرا  نظارت و رهبری در مدیران ضعف  صاد    کاهش ینمؤثر بوده ا ساد اقت   ی،ف

و  یزمان به عوامل درونطور هماسککت که به ایجانبههمه گذاریسککیاسککت  یازمندن

ساد توجه کند.   یجادا یرونیب ست که   قابلف ساد  با مقابله برایذکر ا صادی  ف  در اقت

 :ازاند ها عبارتآن ینتربه صورت پراکنده وجود دارد که مهم قوانینی ایران

   درمجلس و کارمندان    یندگان  وزرا و نما  هبه منع مداخل    مربوطقانون 

 .یمعامالت دولت

 یگرفتن پورسانت در معامالت خارج ممنوعیتون قان. 

 دولت. کارمندانوزرا و  ییدارا یدگیقانون مربوط به رس 

  نامشروع یهامربوط به ثروت یقانون اساس 48دادگاه اصل. 

 یقانون مجازات اسالم. 
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 یبردارارتشا، اختالس و کاله مرتکبینمجازات  یدقانون تشد. 

  یصادنظام اقت گراناخاللقانون مجازات. 

 یدولت معامالتدر  یقانون مجازات تبان. 

 یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس. 

  یندگانبر رفتار نما نظارتقانون. 

 .قانون نظارت بر رفتار قضات 

 محاسبات. یوانقانون د 

 کل کشور. یقانون بازرس 

 یقانون سازمان حسابرس. 

 به   ییپاسکککخگو  یریت نامه مد   و نظام  ینظام ادار  یکل های یاسکککت سککک

 .ممرد یاتشکا

ست    و قوانین همه وجود با ست    یک باال، یشده  بیان هایسیا   و یساختار  سیا

صوص  درجانبه همه ساد  با مقابله خ شفاف  یقطور دقکه به ف ست    ،و    کلی هایسیا

 وجود ندارد. باشد کرده مشخص را کشور در فساد با مقابله

ساس  بر رو این از   تسیاس   شود می پیشنهاد  تحقیق این از آمده دست  به نتایج ا

 و یفرهنگ ی،و ادار یریتیلحاظ همه ابعاد مد     با کشکککور  یمقابله با فسکککاد برا     یکل

 و سککیاسککی ابعاد بر یدتأک با یشککناختو روان یقانون ی،اقتصککاد یاسککی،سکک ی،اجتماع

ست    این. شود  تهیه یو اجتماع یفرهنگ دم  ع یرابعادبه طور خاص به ز باید کلی سیا

  وجود نظام عدم ی،شغل  یتوجود امن عدم سیاسی،   و ادیاقتص  ی،قانون یتوجود شفاف 

 االری،س یواننظام د یینپا کیفیت ،و نظارت یدر رهبر یرانمد ضعف  یه،و تنب یقتشو 

ظام  ن ناکارآمدی ،حاکم بر جامعه یاتاخالق وفرهنگ  ضعف ساالری،یستهنظام شا نبود

ماع  ینتأم  های   در رفع ن یاجت قل افراد    یاز گاهی    ،حدا ظا    مردم از ناآ   یفحدود و و

ستگاه  س  میزان ،هاد سی، تمرکز قدرت  س  و یآزاد یا سی، ثبات  ضا    یا ستقالل ق   ،ییا

  ی،دولت اقتصککاد ی،اقتصککاد هایفعالیت به ورود محدودیت ،فشککار یهاگروه وجود

قررات و م ینقوان یچیدگیو پ نارسایی ی،و مقررات دولت ینقوان تعدد ی،رانت درآمدهای

 .باشد داشته توجه ینظارت ضعفو 
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