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ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از 

 نتاج فازیسیستم است

  ***غالمرضا معمارزاده طهران،**مرتضی موسی خانی ،*حامد رحمانی،

 *****ابوالفضل کاظمی ****فرد، اهلل دانش کرم

 75/5/67تاریخ پذیرش: -11/11/64تاریخ دریافت:

 چکیده
کی از توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. ی های خبری می ها و سرخط با مراجعه به انواع رسانه

الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب  المللی همچون شفافیت بین سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین

انگیزترین آن سازوکار  های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه
های  های دولتی ترکیبی از انواع قدرت الگوی مناسب حکمرانی در سیستم کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای

ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع  انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان
ستنتاج فازی برای ای است که در آن از سیستم ا ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه سازمان

شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و  شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می

 "اگر"ها به عنوان بخش  های فساد در سازمان تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه
های  قواعد استفاده شده است. یافته "گاه آن"حلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش قواعد و از تحلیل دلفی برای ت

گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کالن و  پژوهش به صورت قواعد اگر و آن
های انتظامی، مادی و  و سازمانهای انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد  سازمان

 هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت. 

واژگان کلیدی: فساد اداری،  کنترل اجتماعی، سیستم استنتاج فازی، آنتروپی شانون، تحلیل 
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 مقدمه

ها زیاد مهم نیست  ارقام برای آنقدر نزد مردم عادی شده است که دیگر اعداد و  واژه فساد آن

میلیاردی  17111های خبری به افشاگری جزئیات اختالس  ها و سایت چندی پیش روزنامه

کننده بود عدم اهمیت و عادی شدن این امر نزد مردم  پرداختند ولی آنچه که بسیار ناراحت

 17111گفتند  رخی میها مبلغ دقیق اختالس برایشان مهم نبود ب که بسیاری از آن طوری  بود به

ها  کردند و وقتی هم مصرانه از آن میلیارد ریال و برخی دیگر صحبت از تومان و دالر می

قدر فساد در نظام اداری  دادند حاال مگر چه فرقی دارد. دیگر آن شد پاسخ می سؤال می

ر سطح افزایش یافته است که لزومی به انکار آمارهای جهانی از سوی مسئولین وجود ندارد. د

 1و کنترل فساد 7، شاخص درک فساد1الملل جهانی نهادهای مختلفی همچون شفافیت بین

بندی کشورها به لحاظ  های مختلف سعی در رتبه وجود دارند که همواره با استفاده از پیمایش

سالمت اداری دارند. تمام آمارهای موجود نشان از رشد روزافزون فساد اداری در کشور 

 .دارد

برد )زاهدی،  هاست که از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می اری ما نیز مدتنظام اد

(. با کمی تامل در مورد افزایش فساد اداری در کشور ضرورت و اهمیت این پژوهش 1111

گردد. با توجه به شاخص درک فساد، ایران همواره جزء کشورهای دارای  کامال آشکار می

( وضعیت فساد در ایران با توجه به شاخص درک فساد را 1ل )رود. جدو فساد باال به شمار می

 نمایش داده است. 

  

 

1- Transparency International  

2- Corruption Perception Indicator 

3- Control of Corruption 
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 (: وضعیت فساد در ایران با توجه به شاخص درک از فساد1جدول )
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باشد. حال که وجود فساد اداری در  آمار فوق نمایانگر افت کشور به لحاظ سالمت اداری می

توان با فساد موجود مقابله  نظام اداری کشور نمایان است این سوال مطرح است که چگونه می

 شود.  ش از سازوکار حکمرانی خوب برای مقابله با فساد استفاده مینمود که در این پژوه

 ادبیات پژوهش

با آشکار شدن وجود فساد در نظام اداری کشور حال الزم است به سازوکاری برای مبارزه با 

. در دهه هشتم و نهم شمسی بسیاری از متون برای کاهش فساد بر دست یافتآن 

کارکنان دولت؛  اصالح نظام مالیاتی؛ در نظر گرفتن سازوکارهایی مانند افزایش حقوق 

مجازاتهای سنگین برای عامالن فساد؛ مردم ساالری بیشتر؛ ایجاد نهادهای مستقل ضد دولتی؛ 

شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و افزایش شفافیت بودجه؛ مقررات زدایی و آزاد سازی 

ی اخالقی و غیره تاکید داشتند.  امروزه ها اقتصادی بیشتر؛ تورم کمتر؛ تاکید بر باورها و ارزش
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برنامه توسعه سازمان ملل وجود ، شفافیت بین الملل و  بانک جهانیدر جهان نهادهایی همچون 

ها نیز  پردازند و همگی آن دارند که هرساله به بررسی فساد در کشورهای مختلف جهان می

دهند.  در  ب انجام میهای حکمرانی خو هایی تحت عنوان شاخص این سنجش را با شاخص

ها کمتر باشند آن کشور از  این سنجش هر چه میزان امتیاز به دست آمده از این شاخص

سالمت اداری کمتری برخوردار است. به همین دلیل این پژوهش جهت مبارزه با فساد تاکید 

 خود را بر مکانیزم حکمرانی گذاشته است.  

 نوع شناسی فساد در نظام اداری: -7-1

گیرد که  ها مورد استفاده قرار می ، باورها و روش ای از اعمال ه فساد برای طیف گستردهواژ

برای پرورش برخی از استانداردها و  مفهوم را مشکل ساخته است.اجماع نظر در مورد این 

فساد را  برنامه توسعه سازمان ملل، شفافیت بین الملل و  هایی مانند بانک جهانی سازمان ها انطباق

ولی بطور کلی تعاریف عنوان سوء استفاده از سازمان دولتی برای منافع شخصی یاد کرده  به

 ( آمده است.7بسیاری در مورد فساد ارائه شده است که برخی از آنها در جدول شماره  )

 شناسی فساد (: نوع7جدول )

انواع دسته 

 بندی فساد
 منبع ها تعاریف واژه

فساد اداری 

سیاه؛ 

خاکستری؛ 

 سفید

ها و نخبگان سیاسی منفور است ، عامل آن باید  فساد اداری سیاه: هر کاری که از نظر توده

 تنبیه گردد.

های مردم در مورد آن  فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده

 بی تفاوت هستند.

اعضای جامعه ، نخبگان  فساد اداری سفید: کاری که در ظاهر مخالف قانون است، اما اکثر

 دانند که خواستار تنبیه آن باشند. سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی

ی، 
حبیب

(
11

57
) 
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نقدی که در یک رابطه فاسدانه به فردی داده و یا از وی اخذ  رشوه: پرداخت نقدی یا غیر -

 شود می

 تخلف: جرم اقتصادی شامل نوعی حقه و نیرنگ بازی ، کالهبرداری و یا فریبکاری است -

اخاذی: گرفتن پول و منابع دیگر از فردی )علی رغم میل باطنی او( با استفاده از اعمال فشار  -

 د به استفاده از قدرت.)اجبار(، خشونت و یا تهدی

پارتی بازی: ساز و کار استفاده نادرست از قدرت است که در آن معنایی از شخصی سازی و  -

 توزیع منابع دولتی بسیار جانبدارانه نهفته است.

فساد 

سیاسی 

کالن و 

فساد 

بوروکراتی

 ک

است که 1یابانیفساد بوروکراتیک)اداری(: منظور همان فساد مالی در سطح پایین و یا فساد خ

 زند. معموال توسط مدیران و کارمندان هر روزه سر می

د، 
نژا

ور 
ص

)من
11

14
)

 

دهد و منظور از آن رفتار بلند  های دستگاه سیاسی رخ می فساد سیاسی کالن: در باالترین رده

 گیرند. پایگانی است که سمت و مقام خود را برای بدست آوردن سودهای کالن به کار می

دی دسته بن

تعاریف 

فساد توسط 

 2کولیر

دولت اداره محور: این تعریف اشاره به رفتارهایی دارد که در آن وظایف معمول نقشهای  -1

دولتی به دالیلی همچون مباحث شخصی) خانوادگی، باندهای خصوصی ( و یا اکتساب منابع 

 کنند. مالی انحراف پیدا می

ا، 
ست

)د
71

19
)

 

کارمندان دولتی به اداره بعنوان یک کسب و کار نگاه بازار محور: فسادی است که در آن  -7

 کرده و در آن در پی حداکثر کردن درآمدشان هستند.

توان گفت که هر زمانی شخصی که دارنده  دولت منفعت محور: الگویی است که در آن می -1

پردازد، او یک مقام دولتی پاسخگو است  قدرت است با انجام کارهای خاصی به مطالبه می

گردد کارهایی را انجام  توسط پاداشها و منابع مالی  که قانونی نبوده و برای او فراهم می که

 .دهد که مورد طبع کسانی است که این پاداش را برای او فراهم نموده اند می

)ا رشوه کسانی چه به دانند می گذاران سرمایه دارد، وجود یافته سازمان فساد که اداری نظام در فساد ف ض لی  ، 11 61 ) 
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فساد در  کننده بینی پیش، ایجاد یک سیستم  جماع نظر در مورد فسادبدون اباید گفت در ادامه 

را میان تعاریف مختلف فساد  اجماعیتوان  برای مثال آیا می سطح بین المللی ناممکن است.

در یک ابزار رتبه بندی جهانی ایجاد کرد در حالی که نوعی از پرداخت در یک کشور کامال 

هایی که در کشور  به طور مثال برخی از پرداخت. نی استدر کشور دیگری غیر قانو وقانونی 

باشد در برخی از کشورهای  شود و جزء اشکال مختلف فساد نمی عنوان هبه محسوب می ما به

شود. ولی با این وجود در  دیگر رشوه تلقی گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته می

است و  ازمان دولتی برای منافع شخصیسوء استفاده از س پژوهش حاضر منظور از واژه فساد

رتبه  فساد مورد بررسی از نوع کالن و خرد است که فساد را برای سطوح مختلف )مدیر عالی

دهد. بر همین اساس برای عملیاتی نمودن  تا کارمند در سطوح عملیاتی( را مدنظر قرار می

( نیز در پژوهش خود 7117) بهزاد ماشالیشود.  ( استفاده می7117فساد اداری از مدل ماشالی )

 ( عملیاتی نمود. 1ساختار فساد را از منظر کالن  و خرد و به صورت جدول )

 

 سازمان

 یا یافته

 فردی فساد

 برای را الزم مجوزهای که دارند اطمینان و آورند دست به رشوه قبال در چه چیزی و دهند

 مورد وجه )رشوه(  که افتد می اتفاق هنگامی یافته، سازمان فساد .کنند می  اخذ خود بنگاههای

 نظر مورد سفارش اجرای تضمین موجب پرداخت وجه، و است معین آن، دریافت کننده و نیاز

 دارد، تری کم ضرر یافته فساد سازمان که کنند می استدالل چنین شود. برخی می دهنده رشوه

 و کند می طلب را سود بنگاه از معینی کامالً سهم فاسد، ساالر دیوان یک نظامی، چنین در چون

 رشوه یمقام رسم چندین به باید گذارانه سرمای فردی، فساد است. در بنگاه موفقیت در او نفع

نیز  الزم یها مجوز و نشوند رو رو به تری بیش رشوه تقاضای با که نیست هم ضمانتی و بدهند

 مختلف سطوح کلیه در گسترده و سازمان یافته فراگیر، فسادی یعنی سیستمی، شود. فساد تهیه

 دولتی یها دستگاه تمام در تقریباً یکسان نحوی به دو هر سیاستمداران و دولتی که مأموران دولت

 آن، لوای در که است سیاسی ای پدیده واقع در ای، سامانه فساد .مشارکت دارند آن در

 به نامشروع عواید و منافع انتقال برای اداری، موقعیت سوءاستفاده از با دولتی کارگزاران و عمال

 کنند.  می ریزی هبرنام وابستگانشان، و خود
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 های فساد خرد و کالن (: سنجه1جدول)

 فساد خرد فساد کالن ها  سنجه

مبتنی بر شرکای خصوصی و 

 دولتی

 شخصی/تکنولوژیکی دولتی/سیاسی

 ن نیافتهسازما سازمان یافته  مبتنی بر برنامه ریزی

 تقویت قانون ساختن قانون مبتنی بر قانون

 شهروند دولتمرد مبتنی بر فرد

 کارمند مدیر مبتنی بر سطح سازمانی

 اندازه کوچک و متوسط اندازه بزرگ مبتنی بر اندازه

رضایت مبتنی بر نیاز  سرگرمی مبتنی بر برانگیختن

 فیزیولوژیکی

یا پیامد برای بخش اعظم  مبتنی بر پیامد

 همه

 پیامد برای برخی از افراد

 سطح منطقه ای یا محلی سطح ملی یا بین المللی مبتنی بر مقیاس

 

 حکمرانی برای مبارزه با فساد 

امروزه یکی از ابزارهای تاثیرگذار بر کاهش فساد رویکرد حکمرانی  است. در خصوص 

هایی  ر شاخصحکمرانی نظرات مختلفی ارائه شده است. رویکردهای مختلف تاکید ب

های ارائه شده بانک جهانی است. عمده  دارند که اغلب بسیار نزدیک به شاخص

( در پیوست مطرح شده است. 1-های رایج حکمرانی خوب در قالب جدول )پ شاخص

حکمرانی را المللی  های گذشته و حتی نهادهای بین عمده تعاریف مطرح شده در پژوهش

دانند که از طریق توجه به  صوصی و جامعه مدنی میایجاد توازن بین سه بخش دولتی، خ

گردد. به طور مثال به دو تعریف که توسط  هایی که عمدتا سیاسی هستند محقق می شاخص
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برنامه  .برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد توجه کنید. 

ها و نهادها دانسته است  یاستها، س از ارزش توسعه سازمان ملل حکمرانی خوب را نظامی 

که جامعه با آن اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را در چارچوب تعامل سه بخش 

. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP, 2002) کند دولتی، خصوصی و مدنی مدیریت می

هایی برای حکمرانی خوب برشمرده و بر تامین حقوق  شاخص  ها و   متحد نیز ویژگی

گیری و اجرای آن تاکید کرده است. این  و مشارکت شهروندان در تصمیم شهروندی

ها عبارت از اجماع محوری؛ مشارکت؛ قانون محوری،؛ کارآیی و اثربخشی؛  شاخص

از دید  (.UNESCAP، 2002)باشد  عدالت و برابری؛ مسئولیت پذیری و شفافیت می

 همچون مفاهیمی ردارنده حکمرانی به طور گسترده در باین دو سازمان بین المللی 

 فساد کنترل و جنسیتی برابریر، حقوق بشدموکراسی برای  ،حاکمیت قانون، جامعه مدنی

 .است

( است. ایشان 7117اما در پژوهش حاضر سازوکاری مدِ نظر سازوکار حکمرانی هیل و هوپ )

فتار مبتنی بر این سازوکار را کنترل اجتماعی نامیدند. کنترل اجتماعی در بردارنده سه نوع ر

زور، تبادل و متقاعدسازی است که فرد با توجه به شرایط و نوع سازمانی )سازمان انتظامی، 

تواند از این ابزار برای ایجاد حکمرانی خوب در نظام اداری استفاده  مادی و هنجاری( می

نمود. از جمله پژوهشگرانی که به سازوکار کنترل اجتماعی جهت ایجاد حکمرانی اشاره 

( 1655)1لیندبلوم باشند.  ( می1655( و لیندبلوم )1695(، اتزیونی )7117اند هیل و هوپ ) نموده

های مقدماتی کنترل اجتماعی را  ، برخی از مکانیزم«سیاست و بازارها»به نام  خود در کتابنیز 

ان دارد گونه اذع نیز این  7إتزیونی. کند ترسیم می 4و متقاعد کردن 1تبادل 7تحت عناوین اختیار

یک ساختار پیروی اجباری از قوانین  به دنبال آن هستند تا  تنظیمیاهداف هایی با  که  سازمان

در پی آن یابند   کنند تا به اهداف اقتصادی دست که تالش می هایی سازمان ،داشته باشند
 

5- Lindblom  
6- authority 
7- exchange  
8- persuasion 
9- Etzioni 
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 که در هایی سازمان همچنینیک ساختار پیروی مبتنی بر سودمندی داشته باشند و هستند که 

تاکنون  داشته باشند. از هنجارهایک ساختار پیروی   پی اهداف فرهنگی هستند دوست دارند

پژوهش داخلی و خارجی در خصوص توجه به حکمرانی به عنوان سازوکار کنترل اجتماعی 

( برای ارائه مدل حاکمیتی برای 1164صورت نپذیرفته است و تنها محمدی و همکاران )

از آن استفاده نموده است. در این پژوهش کنترل اجتماعی را  های منابع انسانی مشی خط

( تعریف 7توان در قالب جدول ) ( می7117( و هیل و هوپ )1655برگرفته از نظر لیندبلوم )

 نمود. 

 (: تعریف مفهومی سازوکار کنترل اجتماعی4جدول )

 تعریف مفهومی مولفه متغییر

کنترل 

 اجتماعی

 اجبار
سازماندهی  ی از جنس اجبار باشد مبانیوقتی که کنترل اجتماع

 در سازمان سلطه و قوانین هستند.

 تبادل

وقتی که کنترل اجتماعی از جنس تبادل است بر اساس مدل بازار 

انگیزشی  های عمل نموده و جهت مبادله و کسب سود از محرک

 گردد.  استفاده می

 متقاعدسازی

است بر خالف وقتی که کنترل اجتماعی از جنس متقاعدسازی 

ها و  مدل بازاری که تاکید بر سود است، در اینجا تاکید بر ارزش

 هنجارهای حاکم بر جامعه است.

توان با مشخص شدن رویکرد عنوان نمود که سنتز این پژوهش رسیدن به یک ترکیب  حال می

  ها برای مبارزه با فساد است.  مناسب از این سه قدرت در انواع سازمان

 

 تنتاج فازیسیستم اس 

بینی ترکیب مناسب در سازوکار کنترل اجتماعی در انواع  در این پژوهش برای پیش

شود. سیستم استنتاج فازی یک محاسبات مفید  ها از سیستم استنتاج فازی استفاده می سازمان
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گاه و ساختار سیستم استنتاج فازی است که در بردارنده  آن–مبتنی بر مفاهیم قواعد اگر 

 ه کاربردی ذیل است:پنج مرحل

 کند. های فازی را تشریح می پایگاه داده که توابع عضویت از مجموعه -1

 گاه است. آن-پایگاه قواعد که شامل تعدادی از قواعد اگر -7

با  "پذیری درجه تطابق"های قطعی به  رابط کاربری فازی سازی که به تبدیل ورودی -1

 ارزش زبانی به وسیله یک نوع تابع عضویت است. 

 پردازد. کارگیری قواعد می گیری که به به د تصمیمواح -4

های قطعی  های فازی به خروجی رابط کاربری فازی زدایی که به تبدیل خروجی -7

   . (Danesh, 2015) پردازد  می

 
 (: فرآیند سیستم استنتاج فازی1شکل )

 

 روش شناسی پژوهش

آماری این پژوهش  پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و از نوع کاربردی است  جامعه

دهند. این پژوهش  در پی  ها در سه نوع سازمان انتظامی، مادی و هنجاری تشکیل می را خبره

پاسخ به دو سوال اصلی است، اول اینکه رویکرد حکمرانی مناسب برای مبارزه با فساد در 

بی از این ها کدام است و دوم اینکه برای مبارزه با فساد اداری چه ترکیب مناس انواع سازمان

کننده  بینی ها الزم است؟ جهت مقابله با فساد یک سیستم پیش سه قدرت در انواع سازمان
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استنتاج فازی ارائه شد. در ابتدا جهت ارائه ترکیب کنترل اجتماعی برای مقابله با فساد یک 

( مطرح گردید که در آن بعد اول نوع سازمان؛ 7مدل مفهومی سه بعدی به صورت جدول )

 وم نوع فساد و بعد سوم کنترل اجتماعی وجود دارد.بعد د

 (: مدل مفهومی پژوهش7جدول )

 

 نوع فساد                   

 

 

 نوع سازمان

 فساد کالن فساد خرد

)پیروی از اجبار،  )پیروی از اجبار، تبادل، هنجار( سازمان انتظامی

 تبادل، هنجار(

)پیروی از اجبار،  )پیروی از اجبار، تبادل، هنجار( سازمان مادی

 تبادل، هنجار(

)پیروی از اجبار،  )پیروی از اجبار، تبادل، هنجار( سازمان هنجاری

 تبادل، هنجار(
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 های مورد استفاده در سیستم استنتاج فازی (: گام7شکل )

 

 

سیستم استنتاج فازی جهت شناسایی ترکیب سازوکار کنترل اجتماعی به طور کلی  به  

 ( مورد استفاده قرار گرفت:7ل )های شک صورت گام

 

 های پژوهش یافته

 شناسایی توابع عضویت 

های  بینی وضعیت کنترل اجتماعی جهت مبارزه با فساد اداری از مولفه این پژوهش جهت پیش

مولفه برای بررسی فساد اداری  6( استفاده نمود. ماشالی در پژوهش خود از 7117ماشالی )

اضر به دلیل وجوه اشتراک بین برخی از متغییرها که در ادامه به استفاده نمود که در پژوهش ح

توان گفت  گیرد. می مولفه در قالب پنج مولفه مورد بررسی قرار می 6گردد  تفصیل تشریح می

مدل سیستم استنتاج فازی این پژوهش دارای پنج متغییر ورودی و سه متغییر خروجی است که 

 ( تعریف شده است. 9ت مثلثی در جدول )تابع عضویت تمامی متغییرها به صور
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 ( انتخاب متغییرهای زبانی و توابع عضویت متغییرهای ورودی و خروجی9جدول  )

 تابع عضویت نوع سنجه متغییرها

 "کم" "متوسط" "زیاد" خروجی  قدرت اجبار

 "کم" "متوسط" "زیاد" خروجی  قدرت تبادل

 "کم" "متوسط" "زیاد" خروجی  قدرت متقاعدسازی

 "کم" "متوسط" "زیاد" ورودی عامل فساد

 "کم" "متوسط" "زیاد" ورودی فساد ناشی از برنامه ریزی

 "کم" "متوسط" "زیاد" ورودی گستره فساد

فساد ناشی از عوامل 

 برانگیزاننده

 "کم" "متوسط" "زیاد" ورودی

 "کم" "متوسط" "زیاد" ورودی فساد ناشی از قانون

 

شد در سیستم فازی این پژوهش پنج نوع عامل فساد به عنوان  گونه که اشاره همان

توانند در هر سازمانی دارای سه  افزار شناسایی گردید که می پارامترهای ورودی به نرم

باشند. پارامترهای خروجی که وضعیت کنترل  "زیاد"و  "متوسط"،  "کم"برچسب 

 باشد. "زیاد"و  "طمتوس"،  "کم"تواند دارای سه برچسب  اجتماعی است نیز می

 
 

 ریزی برای فساد (: تابع عضویت برنامه1شکل )
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تعریف شده است و به این شکل که هر چه از  1تا  1در تمامی توابع عضویت اعداد فازی بین 

سمت چپ سطر افقی به سمت راست حرکت کنیم نوع فساد در سازمان مورد بررسی افزایش 

باشد  1.7تا  1اند که در صورتی که عدد بین  شدهها به این صورت تعریف  یابد. برچسب می

و  "متوسط"باشد دارای برچسب  1.57تا  1.77و در صورتی که بین  "کم"درارای برچسب 

است. یعنی اگر به طور مثال عدد نوع  "زیاد"باشد دارای برچسب  1تا  1.7در صورتی که بین 

ها به  را در تحلیل "توسطم"و بخشی از برچسب  "کم"باشد بخشی از برچسب  1.4فسادی 

 دهد.  خود اختصاص می

 

 ساخت قواعد فازی -4-2

باشد. در  ترین مراحل در طراحی سیستم استنتاج فازی تعریف قواعد فازی می یکی از مهم

پژوهش حاضر از دو روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی برای تعیین قواعد فازی 

های فساد در انواع  شناسایی ضرایب اهمیت انواع مولفهاستفاده شد. از آنتروپی شانون برای 

ها و از تحلیل دلفی برای تعیین ترکیب خروجی مناسب با توجه به نوع فسادهای  سازمان

افتد( استفاده شده است. در هر دو روش از  شناسایی شده )که در آنتروپی شانون اتفاق می

گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب  نمونهپرسشنامه استفاده شد و نمونه مورد بررسی به صورت 

نفر از مدیران در سه نوع سازمان انتظامی، مادی و  11ای بین  شد. در آنتروپی شانون پرسشنامه

هنجاری توزیع گردید که ده نفر از مدیران در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین )به 

تری استان قزوین )به عنوان عنوان یک سازمان هنجاری(، ده نفر از مدیران اداره دادگس

سازمان انتظامی( و ده نفر از مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین )به عنوان 

یک سازمان مادی( بودند. پنل دلفی پژوهش نیز در سه راند صورت پذیرفت و گروه پنل نیز 

ها حداقل یک  ماننفر از دانشجویان دکتری که در ساز 7نفر از اعضاء هیات علمی و  17شامل 

 بار سمت مدیریت ارشد را تجربه نموده بودند انتخاب شدند. 
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 ها آنتروپی شانون برای شناسایی ضرایب فساد در انواع سازمان

در بخش بعدی برای شناسایی ضرایب از آنتروپی شانون استفاده شد. فرمول مورد استفاده در 

 (.1111( است )آذر، 1قالب رابطه )

 (1رابطه )
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مـقوله   N پاسـخگو در M از نقطه نظر مولفهمحتوای یک   که  ابطه ریاضی فوق با این فرضر

گیرد، برای تشریح الگوریتم روش آنتروپی شانون  مورد بحث قرار می  است،  شده  بندی طبقه

لب فراوانی شمارش ها به تناسب هر پاسخگو در قا برحسب مقوله ها مولفه  آید که ابتدا الزم می

. در مرحله اول باید ماتریس )جدول شـد  خـواهد  ها فراوانی  نتیجه جدول عمومی شود.

 پذیرد.  می ( صورت7فراوانی( را نرمالیزه کرد که این کار در قالب رابطه )

            ( 7رابطه )
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 ( شناسایی کرد. 1از طریق رابطه )ها را  توان بار هر یک از شاخص در مرحله دوم می

         (1رابطه )
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            که    به طوری  ها  های هر یک از مولفهبار  از  با استفادهسوم مرحله است. در 
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1

mLn
k 
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(j=1,2,…n)ای که دارای بار  هر مقوله .شود می  محاسبه  ها  ضـریب اهمیت هر یک از مقوله

ضریب اهمیت   محاسبه  بیشتری برخوردار باشد. (wj) از درجـه اهـمیت  بـاید  است  یبیشتر

 .شود محاسبه می( 4رابطه )ام طبق  j مقوله

         (4رابطه )





n

j

j

j

j

d

d
w

1

 

های به دست آمده از چهار گامی که در فوق مطرح گردید به صورت میزان اهمیت هر  یافته

 ( تشریح گردیده است. 5قالب جدول )ها در  یک از مقوله

 دهندگان ها از دید پاسخ (: میزان اهمیت فساد کالن و خرد در انواع سازمان5جدول )

 نوع فساد

 مولفه فساد 

                       

 

 

 

 نوع سازمان

دولتی/سیا

 سی

سازمان یافته / 

 سازمان نیافته

ساختن 

قانون/ 

 تقویت

دولتمرد/

 شهروند

اندازه  مدیر/ کارمند

بزرگ/اندازه 

 کوچک

 سرگرمی/

نیاز 

 فیزیولوژیکی

پیامد برای 

بخش اعظم 

یا 

همه/پیامد 

 بخش کم

سطح 

ملی یا 

بین 

 المللی/

سطح 

 محلی

فساد 

 کالن

سازمان 

 انتظامی
1.1171 1.1116 1.1111 1.1115 1.1111 1.1161 1.1111 1.1114 1.1174 

 1.1115 1.1111 1.1116 1.1171 1.1171 1.1111 1.1161 1.1116 1.1119 سازمان مادی

سازمان 

 هنجاری
1.1111 1.11 1.1117 1.1116 1.1116 1.1117 1.1171 1.1117 1.1117 

 فساد خرد

سازمان 

 انتظامی
1.1111 1.1161 1.1111 1.1115 1.1165 1.1111 1.1114 1.1711 1.1111 

 1.1171 1.1111 1.1175 1.1171 1.1141 1.1171 1.1116 1.1117 1.1171 سازمان مادی

سازمان 

 هنجاری
1.1155 1.1115 1.1111 1.1111 1.1155 1.1194 1.1717 1.1161 1.1155 
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( را شکل داد. این جدول 1توان جدول ) می (5های به دست آمده از جدول ) با توجه به رتبه

اید این را در هستند به هر یک از امتیازها متغییر زبانی اختصاص داده ولی ب 6تا  1دارای امتیاز 

تری است در واقع دارای امتیاز بیشتری است  ای که دارای رتبه )عددی( پایین نظر داشت مولفه

های  )متوسط( و برای رتبه 9-4های  )زیاد( برای رتبه 1-1های  پس در این پژوهش برای رتبه

 توان ضرایب اهمیت )کم( در نظر گرفته شده است که با توجه به این تعاریف می 5-6

( 1های فساد در سه نوع سازمان مذکور )انتظامی؛ مادی و هنجاری( را در قالب جدول ) مولفه

 تشریح نمود.

 های مورد بررسی (: تبدیل ضرایب فساد به صورت متغییر زبانی برای انواع سازمان1جدول )

ع فساد
نو

 

     مولفه     

 فساد     

                       

 

 

نوع 

 سازمان

ی
سیاس

 

ساز
ن یافته  

ما
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ن قانو
خت

سا
 

دولتمرد
 

دیر
م

 

گ
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ان
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سرگرم

 

ش اعظم یا 
خ

ی ب
د برا

پیام

همه
 

ی
ن الملل

ی یا بی
ح مل

سط
 

فساد 

 کالن

سازمان 

 انتظامی
 زیاد کم متوسط کم متوسط متوسط کم زیاد زیاد

سازمان 

 مادی
 متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد متوسط کم متوسط کم

سازمان 

 هنجاری
 کم متوسط زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد کم متوسط

        

مولفه 

 فساد

                       

 

 دولتی
سازمان 

 نیافته

تقویت 

 قانون
 کارمند شهروند

اندازه 

 کوچک

نیاز 

 فیزیولوژیکی

پیامد 

بخش 

کوچکی 

 از جامعه

سطح 

 محلی
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نوع 

 سازمان

فساد 

 خرد

سازمان 

 انتظامی
 متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط کم کم

سازمان 

 مادی
 زیاد کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط متوسط زیاد

سازمان 

 هنجاری
 زیاد زیاد متوسط متوسط زیاد کم کم متوسط زیاد

 

مولفه مورد بررسی به دلیل نقاط مشترک بسیاری که داشتند  در قالب  6در ادامه محاسبات 

 رفت. ( مورد بررسی قرار گ6پنج خوشه به صورت جدول )

 ها بر اساس نقاط مشترک بندی مولفه (: خوشه6جدول )

 فساد خرد فساد کالن  مولفه

 شخصی، شهروند، کارمند سیاسی، دولتمرد، مدیر عامل فساد

فساد ناشی از برنامه 

 ریزی

 سازمان نیافته سازمان یافته 

اندازه بزرگ، سطح ملی و بین  گستره فساد

المللی، پیامد برای بخش 

 ز جامعهاعظمی ا

اندازه کوچک و متوسط، سطح 

ای یا محلی، پیامد برای  منطقه

 برخی از افراد

فساد ناشی از عوامل 
 برانگیزاننده

رضایت مبتنی بر نیاز  سرگرمی

 فیزیولوژیکی

 تقویت قانون ساختن قانون فساد ناشی از قانون
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توان قواعد  حال می ها با توجه به ضرایب به دست آمده برای انواع فساد در انواع سازمان

های مدل را شناسایی نمود به طور مثال برای فساد از نوع کالن و سازمان  مربوط به ورودی

قاعده شناسایی گردید که در انتها سطح خروجی نیز مکفی بودن این قواعد را  17انتظامی، 

جاری( با ها )انتظامی، مادی و هن تایید نمود. در این پژوهش برای هر یک از انواع سازمان

گزاره برای شش  57قاعده شناسایی گردید، یعنی در کل  17توجه به نوع فساد )خرد و کالن( 

 حالت شناسایی گردید و به پنل دلفی برای تعیین خروجی مناسب انتقال یافت.

 تحلیل دلفی

تحلیل دلفی در این پژوهش شامل سه راند بود که در نتایج پنل اول به صورت فراوانی 

( گردآوری 11در دست گروه پنل قرار گرفت و نتایج راند دوم به صورت جدول )تکرارها 

که مربوط به سازمان انتظامی و فساد کالن تشریح  17تا  1های  گزاره 17گردید )در جدول 

 شده است(. 

 (: نتایج حاصل از راند سوم پنل دلفی11جدول )
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 کم 11 9 4 7 6 9 1 7 17 1
متو

 سط
 زیاد

 کم 14 1 1 7 11 4 7 9 6 7
متو

 سط
 زیاد

 کم مک زیاد 7 7 11 7 7 11 11 7 7 1
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 زیاد 7 5 1 5 5 9 6 4 5 4
متو

 سط
 کم

 زیاد زیاد 9 5 5 9 9 1 7 1 17 7
متو

 سط

 زیاد زیاد زیاد 6 1 1 6 5 4 17 4 4 9

 زیاد کم کم 1 9 9 4 9 11 1 1 6 5

 زیاد 11 7 7 4 17 4 17 1 7 1
متو

 سط
 زیاد

 زیاد 7 11 4 5 11 1 17 4 4 6
متو

 سط
 زیاد

11 7 17 1 4 11 9 9 4 11 
متو

 سط

متو

 سط
 زیاد

 زیاد 11 4 9 7 17 1 11 4 7 11
متو

 سط
 زیاد

 زیاد 7 11 7 1 7 17 11 1 4 17
متو

 سط
 زیاد

 

 

ها و  با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی قواعد فازی برای ورودی

ه هر کدم دارای طبقه ک 9ها شناسایی گردید و با توجه به نوع سازمان و نوع فساد در  خروجی

( 11قاعده برای اجرای مدل نوشته شد(. در جدول ) 57قاعده بودند جای گرفت )جمعا  17

ها( و تحلیل دلفی )برای شناسایی  نتایج حاصل از آنتروپی شانون )برای شناسایی ورودی

( است تشریح گردیده 17تا  1ها( برای وقتی که سازمان انتظامی و فساد کالن )گزاره  خروجی

 ست. ا
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 ( قواعد فازی11جدول )
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 زیاد متوسط کم کم کم کم کم کم 1

 زیاد متوسط کم متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط 2

 کم کم زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط 3

 کم متوسط زیاد کم کم کم کم متوسط 4

 متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد 5

 زیاد زیاد متوسط زیاد متوسط زیاد زیاد زیاد 6

 زیاد کم کم کم کم زیاد زیاد زیاد 7

 متوسط کم زیاد متوسط زیاد زیاد کم زیاد 8

 متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد وسطمت زیاد 9

 متوسط کم متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط 11

 متوسط متوسط زیاد زیاد زیاد زیاد متوسط متوسط 11

 زیاد کم زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط زیاد 12

 

 فازی سازی

افزار مطلب  نرم واردهای  ها و همچنین قواعد فازی، داده ها و خروجی پس از تعیین ورودی

 گردید. 1 1.7

 

1- MATLAB 8.5 
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 (: شمای کلی سیستم فازی4شکل )

ها و فسادها به دلیل مستقل  مدل سیستم استنتاج فازی این پژوهش با توجه به انواع سازمان

 بودن هر نوع سازمانی از دیگری، شش بار به ترتیب ذیل به اجرا در آمد.  

مطالعه دادگستری قزوین بود( و در مرتبه اول وقتی که سازمان انتظامی )که مورد  -

مورد استفاده  17تا  1فساد از نوع کالن باشد که در این سیستم استنتاج فازی قواعد 

 قرار گرفتند.

در مرتبه دوم زمانی که سازمان انتظامی و فساد از نوع خرد باشد که در این سیستم  -

 مورد استفاده قرار گرفتند. 74تا  11استنتاج فازی قواعد 

به سوم وقتی که سازمان مادی )که مورد مطالعه اداره صنعت، معدن و در مرت -

تجارت استان قزوین بود( و فساد از نوع کالن باشد که در این سیستم استنتاج فازی 

 مورد استفاده قرار گرفتند. 19تا  77قواعد 

در مرتبه چهارم زمانی که سازمان مادی و فساد از نوع خرد باشد که در این سیستم  -

 مورد استفاده قرار گرفتند. 41تا  15تنتاج فازی قواعد اس

در مرتبه پنجم وقتی که سازمان هنجاری )که مورد مطالعه اداره کل آموزش و  -

پرورش استان قزوین بود( و فساد از نوع کالن باشد که در این سیستم استنتاج فازی 

 مورد استفاده قرار گرفتند. 91تا  46قواعد 

که سازمان مادی و فساد از نوع خرد باشد که در این سیستم  در مرتبه ششم زمانی -

 مورد استفاده قرار گرفتند. 57تا  91استنتاج فازی قواعد 
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همچنین در این پژوهش جهت فازی زدایی از روش سنتروید استفاده شد که توجه به مرکز 

نگین های دیگری همچون ماکزیم و میا ثقل دارد دلیل انتخاب این روش از میان روش

 Klir) شود اوزان این است که در این روش معموال توازن و سازگاری بیشتری دیده می

& Folger, 1998) رابطه. در این روش جهت فازی زدایی و بدست آوردن خروجی از  

 شود. ( استفاده می7)

  (7رابطه )

 گیری حث و نتیجهب

 دست آمده حث در مورد نتایج بهب

ست برای کمک به مدیران جهت جلوگیری از فساد در این پژوهش سعی گردیده ا

های فساد در سازمان ترکیب کنترل اجتماعی شناسایی گردد.  اداری با شناسایی مولفه

سیستم استنتاج فازی در این پژوهش برای استخراج قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی 

استفاده  "اگر"قواعد  ها و تعیین های فساد در سازمان شانون برای شناسایی ضرایب مولفه

از تحلیل دلفی استفاده شد که در ادامه به بحث در  "گاه آن"شد و برای تعیین قواعد 

 شود.    مورد نتایج به دست آمده هر یک از این دو روش پرداخته می

آنتروپی شانون به بحث در مورد ضرایب به دست آمده از آنتروپی شانون:  

ها با در نظر گرفتن انواع فساد  ستنتاج در انواع سازمانهای ورودی سیستم ا ضرایب مولفه

 گردد: پرداخت. خروجی شامل شش حالت بود که در ادامه به تفسیر تشریح می

هنگامی که سازمان انتظامی و فساد موجود کالن بود در این حالت نتایج حاصل از  -

بیشتر دولتمردان، دهد عامل فساد زیاد ) دست آمده از آنتروپی شانون نشان می ضرایب به

یافتگی فساد زیاد )برای فساد  سیاسیون و مدیران عالی رتبه نقش داشته( و سازمان
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اند( و گستره فساد  ریزی صورت گرفته و برای انجام فساد ساختاری را ایجاد نموده برنامه

گیرد( و سرگرمی برای انجام فساد  می زیاد )پیامد فساد بخش وسیعی از جامعه را در بر

زنند نیاز مالی و فیزیولوژیکی ندارند( و ساختن  د )افرادی که به انجام فساد دست میزیا

قانون کم )برای انجام فساد فرد یا افراد فاسد قانونی را نمی سازند بلکه در اجرای قانون 

 زنند. می دست به فساد

شانون  هنگامی که سازمان انتظامی و فساد از نوع خرد بود در این حالت نتایج آنتروپی -

نشان داد که نقش عامل فساد زیاد )در فساد خرد عامل فساد کارمندان و شهروندان 

ریزی است و ساختاری برای  یافتگی فساد کم )فساد اغلب بدون برنامه هستند( و سازمان

ایجاد فساد شکل گرفته نشده است( و گستره فساد زیاد )در فساد خرد گستره و اندازه 

ی است( و عامل فیزیولوژیکی برانگیزاننده زیاد )یعنی فساد انجام فساد کم و در سطح محل

کند( و نیز فساد در اجرا قانون نیز  ها را برطرف می دهند زیرا نیازهای فیزیولوژیکی آن می

 متوسط است. 

هنگامی که سازمان مادی و فساد از نوع کالن است در این حالت نتایج حاصل از ضرایب  -

دهد عامل فساد متوسط )گاهی دولتمردان،  ی شانون نشان میدست آمده از آنتروپ به

سیاسیون و مدیران عالی رتبه و گاهی نیز مدیران سطوح پایین نقش داشته( و 

یافته و  ها گاهی سازمان یافتگی فساد متوسط )فسادهای موجود در این سازمان سازمان

گستره فساد زیاد )پیامد گیرد( و  گاهی نیز بدون برنامه ریزی و تشکیل ساختار صورت می

گیرد( و سرگرمی برای انجام فساد زیاد )افرادی  می فساد بخش وسیعی از جامعه را در بر

زنند نیاز مالی و فیزیولوژیکی ندارند( و ساختن قانون کم  که به انجام فساد دست می

دست به )برای انجام فساد فرد یا افراد فاسد قانونی را نمی سازند بلکه در اجرای قانون 

 زنند. می فساد
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هنگامی که سازمان مادی و فساد از نوع خرد بود در این حالت نتایج آنتروپی شانون نشان  -

داد که نقش عامل فساد زیاد )در فساد خرد عامل فساد کارمندان و شهروندان هستند( و 

بدون  ریزی و گاهی اوقات نیز یافتگی فساد متوسط )فساد برخی از مواقع با برنامه سازمان

ریزی است و ساختاری برای ایجاد فساد شکل گرفته نشده است( و گستره فساد  برنامه

متوسط )در فساد خرد گستره و اندازه فساد کوچک و در سطح محلی است( و عامل 

ها  دهند زیرا نیازهای فیزیولوژیکی آن فیزیولوژیکی برانگیزاننده زیاد )یعنی فساد انجام می

 نیز فساد در اجرا قانون نیز متوسط است. کند( و  را برطرف می

هنگامی که سازمان هنجاری و فساد از نوع کالن است در این حالت نتایج حاصل از  -

دهد عامل فساد متوسط )گاهی  دست آمده از آنتروپی شانون نشان می ضرایب به

ه( و دولتمردان، سیاسیون و مدیران عالی رتبه و گاهی نیز مدیران سطوح پایین نقش داشت

یافتگی فساد کم )فسادهای موجود اغلب اوقات بدون برنامه ریزی و تشکیل  سازمان

گیرد( و گستره فساد متوسط )پیامد فساد بخش وسیعی از جامعه را در  ساختار صورت می

زنند  گیرد( و سرگرمی برای انجام فساد زیاد )افرادی که به انجام فساد دست می بر نمی

کی ندارند و بیشتر عوامل دیگری چون تفنن، خویشاوندساالری و نیاز مالی و فیزیولوژی

گیری فساد نقش دارد( و ساختن قانون زیاد )برای انجام فساد فرد یا افراد  غیره در شکل

 زنند. می تر دست به فساد سازند تا بتواند راحت می فاسد قانونی را به نفع خود

د در این حالت نتایج آنتروپی شانون هنگامی که سازمان هنجاری و فساد از نوع خرد بو -

نشان داد که نقش عامل فساد زیاد )در فساد خرد عامل فساد کارمندان و شهروندان 

ریزی و گاهی اوقات  یافتگی فساد متوسط )فساد برخی از مواقع با برنامه هستند( و سازمان

است( و گستره ریزی است و ساختاری برای ایجاد فساد شکل گرفته نشده  نیز بدون برنامه

رود( و  فساد زیاد )در فساد خرد گستره و اندازه فساد متوسط و از سطح محلی فراتر می

دهند زیرا گاهی اوقات  عامل فیزیولوژیکی برانگیزاننده متوسط )یعنی فساد انجام می
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کند و گاهی اوقات تفننی دست به فساد  ها را برطرف می نیازهای فیزیولوژیکی آن

 فساد در اجرا قانون نیز کم است.  زنند( و نیز می

بحث در مورد نتایج حاصل از تحلیل دلفی: در این پژوهش تحلیل دلفی برای شناسایی 

متغییرهای خروجی و ساختن قواعد فازی مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر موارد ذکر 

جرای های به دست آمده از ا شده یکی از مهمترین دستاوردهای این روش تایید خروجی

ها در پنل دلفی است. به طور  های نظر خبره سیستم استنتاج فازی با استفاده از خروجی

های  های به دست آمده از ضرایب آنتروپی شانون نشان داد که در سازمان مثال یافته

های فساد به این شکل است که  باشد مولفه انتظامی و در حالتی که فساد از نوع کالن می

یافتگی زیاد؛ گستره زیاد؛ سرگرمی متوسط و ساختن فساد کم  سازمانعامل فساد زیاد؛ 

نماید که قدرت اجبار زیاد؛  در تحلیل دلفی عنوان می ها است که در این حالت نظر خبره

افزار مطلب در  باشد. خروجی نرم قدرت تبادل متوسط و قدرت هنجار نیز متوسط می

شود اعداد ورودی  مانگونه که مالحظه مینماید. ه ( نیز این خروجی را تایید می7شکل )

 1.1)زیاد( برای گستره فساد  1.6ریزی شده  )زیاد( برای برنامه 1.1برای عامل فساد 

یعنی  1.7)متوسط( و برای فساد ناشی از ساختن قانون  1.7)زیاد( برای عامل انگیزاننده 

شان داده شده کم است آنگاه خروجی به دست آمده که در سمت راست و با رنگ آبی ن

ها یعنی قدرت اجبار زیاد و قدرت تبادل و متقاعدسازی متوسط  است گویای نظر خبره

ها دیده  های اجرا شده توسط مطلب همخوانی با نظر خبره است. برای تمامی خروجی

 شود. می

 

 گیری تیجهن

 نتایج به دست آمده از خروجی سیستم استنتاج فازی در شش حالت مختلف نشان داد که:

وقتی که سازمان انتظامی و فساد موجود کالن است در این حالت ضرایب آنتروپی  -

افزار عامل فساد زیاد؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم
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یافتگی زیاد؛ گستره فساد زیاد؛ فساد برای سرگرمی زیاد و ساختن قانون برای  سازمان

( به تصویر کشیده شده 7شکل ) افزار در قالب انجام فساد کم است. خروجی نرم

است که نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از قدرت اجبار به اندازه 

زیاد، از قدرت تبادل به اندازه متوسط و از قدرت متقاعدسازی به اندازه متوسط 

 استفاده شود. 

 
 (: اجرای سیستم در حالت سازمان انتظامی و فساد کالن7شکل )

زمان انتظامی و فساد موجود خرد است در این حالت ضرایب آنتروپی وقتی که سا -

افزار عامل فساد زیاد؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم

یافتگی کم؛ گستره فساد زیاد؛ فساد برای ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی زیاد و  سازمان

( به تصویر 9شکل ) افزار در قالب فساد در اجراء قانون متوسط است. خروجی نرم

کشیده شده است که نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از قدرت 

اجبار به اندازه زیاد، از قدرت تبادل به اندازه کم و از قدرت متقاعدسازی به اندازه 

 متوسط استفاده شود.
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 (: اجرای سیستم در حالت سازمان انتظامی و فساد خرد9شکل )

 

مادی و فساد موجود کالن است در این حالت ضرایب آنتروپی  وقتی که سازمان -

افزار عامل فساد متوسط؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم

یافتگی متوسط؛ گستره فساد زیاد؛ فساد برای سرگرمی زیاد و ساختن قانون  سازمان

ر کشیده ( به تصوی5افزار در قالب شکل ) برای انجام فساد کم است. خروجی نرم

شده است که نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از قدرت اجبار به 

اندازه متوسط، از قدرت تبادل به اندازه زیاد و از قدرت متقاعدسازی به اندازه 

 متوسط استفاده شود.
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 (: اجرای سیستم در حالت سازمان مادی و فساد کالن5شکل )

 

جود خرد است در این حالت ضرایب آنتروپی وقتی که سازمان مادی و فساد مو -

افزار عامل فساد زیاد؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم

یافتگی متوسط؛ گستره فساد متوسط؛ فساد برای ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی  سازمان

( به 1افزار در قالب شکل ) زیاد و فساد در اجراء قانون متوسط است. خروجی نرم

کشیده شده است که نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از تصویر 

قدرت اجبار به اندازه متوسط، از قدرت تبادل به اندازه زیاد و از قدرت متقاعدسازی 

 به اندازه زیاد استفاده شود.
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 (: اجرای سیستم در حالت سازمان مادی و فساد خرد1شکل )

 

د کالن است در این حالت ضرایب آنتروپی وقتی که سازمان هنجاری و فساد موجو -

افزار عامل فساد متوسط؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم

یافتگی کم؛ گستره فساد متوسط؛ فساد برای سرگرمی زیاد و ساختن قانون  سازمان

( به تصویر کشیده 6افزار در قالب شکل ) برای انجام فساد زیاد است. خروجی نرم

ه نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از قدرت اجبار به شده است ک

اندازه متوسط، از قدرت تبادل به اندازه کم و از قدرت متقاعدسازی به اندازه زیاد 

 استفاده شود.
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 (: اجرای سیستم در حالت سازمان هنجاری و فساد کالن6شکل )

 
ین حالت ضرایب آنتروپی وقتی که سازمان هنجاری و فساد موجود خرد است در ا -

افزار عامل فساد زیاد؛  شانون گویای این موضوع است که در ورودی نرم

یافتگی متوسط؛ گستره فساد متوسط؛ فساد برای ارضاء نیازهای فیزیولوژیکی  سازمان

( به 11افزار در قالب شکل ) زیاد و فساد در اجراء قانون متوسط است. خروجی نرم

ه نشان دهنده آن است که در سازمان مورد بررسی از تصویر کشیده شده است ک

قدرت اجبار به اندازه متوسط، از قدرت تبادل به اندازه متوسط و از قدرت 

 متقاعدسازی به اندازه زیاد استفاده شود.
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 (: اجرای سیستم در حالت سازمان هنجاری و فساد کالن11شکل )

 
افزار مطلب با توجه به اعداد فازی ورودی و  مدر ادامه الزم است پس از  ورود اطالعات به نر

ها، با تعیین یک مقدار در شرایط غیر فازی  خروجی و همچنین مقیاس تعیین شده برای آن

ها یک مقدار غیر فازی برای خروجی تعیین گردد. در ادامه با توجه به  برای هر یک از ورودی

نسبت به دو ورودی سطح خروجی مدل اجراء شده در حالت سازمان انتظامی و فساد کالن، 

 گیرد. قدرت اجبار مورد بررسی قرار می

 
 ریزی برای فساد و عامل فساد بر روی قدرت اجبار (: نتیجه تاثیر دو متغییر برنامه11شکل )
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شود افزایش دو متغییر ورودی عامل فساد و  ( مالحظه می11گونه که در شکل ) همان

 گردد. ایش متغییر خروجی قدرت اجبار میریزی برای فساد منجر به افز برنامه

 
 (: نتیجه تاثیر دو متغییر عامل انگیزاننده فساد و عامل فساد بر روی قدرت اجبار17شکل )

 

شود که افزایش دو متغییر ورودی عامل فساد و عامل انگیزاننده  می ( نیز مالحظه17در شکل )

دد. با توجه به نتایج به دست آمده در گر فساد منجر به افزایش متغییر خروجی قدرت اجبار می

 گردد: مورد مبارزه با فساد در نظام اداری مواد ذیل پیشنهاد می

در صورتی که سازمانی دارای اهداف انتظامی )مانند دادگستری( است  و فساد  -

های کنترل اجتماعی جهت مقابله با  موجود از نوع کالن است در ترکیب قدرت

قدرت اجبار به میزان زیاد، از قدرت تبادل به میزان متوسط  فساد اداری  الزم است از

 و از قدرت متقاعدسازی به میزان متوسط استفاده نماید. 

در صورتی که سازمانی دارای اهداف انتظامی است  و فساد موجود از نوع خرد  -

های کنترل اجتماعی جهت مقابله با فساد اداری  الزم است  است در ترکیب قدرت

اجبار به میزان زیاد، از قدرت تبادل به میزان کم و از قدرت متقاعدسازی از قدرت 

 به میزان متوسط استفاده نماید. 
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در صورتی که سازمانی دارای اهداف مادی )مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت(  -

های کنترل اجتماعی  است  و فساد موجود از نوع کالن است در ترکیب قدرت

داری  الزم است از قدرت اجبار به میزان متوسط، از قدرت جهت مقابله با فساد ا

 تبادل به میزان زیاد و از قدرت متقاعدسازی به میزان متوسط استفاده نماید. 

در صورتی که سازمانی دارای اهداف مادی است  و فساد موجود از نوع خرد است  -

م است از های کنترل اجتماعی جهت مقابله با فساد اداری  الز در ترکیب قدرت

قدرت اجبار به میزان متوسط، از قدرت تبادل به میزان زیاد و از قدرت متقاعدسازی 

 به میزان زیاد استفاده نماید. 

در صورتی که سازمانی دارای اهداف هنجاری )مانند آموزش و پرورش( است  و  -

های کنترل اجتماعی جهت مقابله  فساد موجود از نوع کالن است در ترکیب قدرت

فساد اداری  الزم است از قدرت اجبار به میزان متوسط، از قدرت تبادل به میزان با 

 کم و از قدرت متقاعدسازی به میزان زیاد استفاده نماید. 

در صورتی که سازمانی دارای اهداف هنجاری است  و فساد موجود از نوع خرد  -

الزم است   های کنترل اجتماعی جهت مقابله با فساد اداری است در ترکیب قدرت

از قدرت اجبار به میزان متوسط، از قدرت تبادل به میزان متوسط و از قدرت 

 متقاعدسازی به میزان زیاد استفاده نماید. 

 ها عبارت است از:  های مختلفی مواجه بود که از جمله مهمترین آن این پژوهش با محدودیت

گیری قضاوتی یا هدفمند خطای نمونه گیری: خطای نمونه گیری ناشی از انجام نمونه 

شود قابلیت تعمیم نتایج  ها تعیین می است که با توجه به معیار خاصی که توسط خبره

 نماید. می تحقیق را محدود
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ها در استان قزوین که  خطای معرف نبودن جامعه: اجرای مرحله پیمایش در سطح سازمان

 ر سراسر کشور را محدودی اداری دها قابلیت تعمیم نتایج این تحقیق به کلیه سازمان

 نماید. می

گیری: به کارگیری ابزار پرسشنامه برای انجام تحقیق در مرحله اکتشافی و ابزار اندازه

 کاهد. ی به دست آمده میها توصیفی و همچنین در تحلیل دلفی از عمق و ژرفای داده
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 های حکمرانی خوب : شاخص0پیوست 

 های حکمرانی خوب (: شاخص0-جدول)پ

 منبع ها و منابع و مآخذ آن ها و زیر شاخص ان پژوهش، شاخصعنو

های  های حکمرانی خوب: زیرشاخص بندی شاخص شناسایی و اولویت

حکمرانی که در این پژوهش مطرح گردید عبارتند از آزادی نشریات و 

گیری؛  های غیر دولتی؛ مشارکت مردم در تصمیم مطبوعات؛ گسترش سازمان

ارت عمومی؛ تقویت احزاب؛ استقالل دستگاه قضایی؛ تقویت پارلمان در نظ

مند در استخدام  استفاده از نهادهای مدنی، به کارگیری شیوه شفاف و نظام

قضات؛ تمرکز زدایی؛ نظام شایسته ساالری در ترفیع و استخدام؛ ارزیابی 

صحیح خدمت؛ تدوین نظام کارراهه شغلی؛ کاهش تبعیض علیه بخش 

نین؛ کاهش نرخ مالیاتی؛ ثبات اقتصاد؛ نظام خصوصی؛ ساده سازی قوا

ریزی کارآمد؛ حسابرسی مالی؛ برقراری مناقصات دولتی به صورت  بودجه

 منظم.

بیگی نیا و 

همکاران، 

1161 

حکمرانی خوب برای بهداشت عمومی: اجماع محوری؛ پاسخگویی؛ شفافیت؛ 

و مسئولیت پذیری؛ عدالت محوری؛ کارایی و اثربخشی؛ قانون محوری 

  مشارکت جویی

Brand, 

2007 

به سوی حکمرانی خوب در روسیه: بهینه سازی وظایف حکومت: رضایت و 

اجماع در جلمعه، اصالح در بخش اداری روسیه، بهینه سازی وظایف دولت، 

مقاومت در برابر فساد، استانداردسازی ارائه خدمات در بخشهای دولتی، به 

دولت، فراهم سازی اطالعات، افزایش وجود آوردن اثربخشی در بین جامعه و 

 کیفیت ارائه خدمات و رضایت بیشتر افراد جامعه از ارائه خدمات دولتی

Brouk, 

2006 

ها: انصاف در حکمرانی)شامل:  حکمرانی خوب و تخصیص بهینه کمک

های فردی، حقوق سیاسی، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثربخشی  آزادی

ل فساد(؛ آزاد سازی اقتصادی )شامل هزینه حاکمیت، حاکمیت قانون و کنتر

Epstein & 

Gang, 

2009 
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برای شروع فعالیت اقتصادی، مهار تورم، سیاست مالی، سیاست یازرگانی و 

های سرمایه گذاری انسانی)شامل  کیفیت( و سیاست های تنظیمی سیاست

  های هزینه، هزینه سالمتی، ایمن سازی و تامین آموزشهای ابتدایی سیاست

ستفاده از ابزار حکمرانی خوب برای بحث درباره عدم تمرکز مالی: برای اندازه ا

کیری حکمرانی خوب : الف: مشارکت شهروندان)آزادی سیاسی و ثبات 

سیاسی( ب: دولت محوری)کارایی قضایی، کارایی اداری و فساد پایین( ج: 

ی)توجه به توسعه اجتماعی)توسعه انسانی و توزیع عادالنه( د: مدیریت اقتصاد

 ( GDPبازده، استقالل بانک مرکزی و بازگشت سود به نرخ 

Huther & 

shah, 2001 

درک حکمرانی خوب: تجربه روستاهای بنگالدش: حکمرانی خوب بعنوان 

شرط الزم و ضروری برای کشورهای در حال توسعه، به منظور دریافت کمک 

 اقتصادی  از دیگر کشورها با هدف کاهش فقر و دست یافتن به رشد

Jong & 

Kroesen, 

2007 

جامعه مدنی، کلیسا و دموکراسی در جنوب مکزیک: نقش جامعه مدنی در 

دستیابی به حکمرانی خوب ، خنثی شدن نقش جامعه در حوزه شرکتی: انظباط؛ 

  شفافیت؛ استقالل؛ پاسخگویی؛ مسئولیت پذیری؛ بی طرفی؛ مسئولیت اجتماعی

Maharaj & 

Lansburg, 

2006 

کمرانی خوب، موسسات و رشد اقتصادی در کشورهای اقیانوس آرام: ح

ها در بخش استخدام  های تقویت پارلمان، باال بردن و بهبود استخدام سیاست

 قضات 

Prasad, 

2008 

اصالح حکمرانی خوب در بخش عمومی: شبکه بانک جهانی، سیاستگذاری 

 و قانونی بودن اعمال  روشن، وجود جامعه مدنی قوی، مسئولیت در برابر اعمال
Praveen, 

2008 

حکمرانی خوب و مسئولیت اجتماعی سازمانها: مسئولیت اجتماعی، آزادی 

 انتخاب و استخدام 

Roper 

Nedd, 

2008 
جامعه مدنی و حکمرانی خوب: ایجاد و اهمیت جامعه مدنی، وجود جامعه 

 مدنی شرط الزم و پیش نیازی برای حکمرانی خوب 
Roy, 2008 

هایی از تجربه بین  ول حکمرانی خوب برای بخش میراث فرهنگی: درساص

الملل: پنج شاخص اصلی برای حکمرانی خوب و هر شاخص نیز به چندین زیر 

( وجود 1شاخص تقسیم شده است. الف: مشروعیت و اظهار نظر که شامل: 

Shipley & 

Koacs, 

2008 
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ها و  ( عدم تمرکز در تصمیم گیری7یک نظام چند حزبی و توجه به حقوق بشر 

( مدیریت مشارکتی در تصمیم 1نتقال قدرت تصمیم گیری به آحاد جامعه ا

سطوح شامل سطوح قانونی و  ( مشارکت همه شهروندان در تمامی4ها  گیری

( وجود و گسترش جامعه مدنی و استقالل 7تساوی جنسیتی در مشارکتها 

هدایت و  -ها و وجود سطح باالی اعتماد و اطمینان؛ ب نطبوعات و رسانه

بری : اصل رهبری در سطح کالن، مبتنی بر تعیین چشم اندازهای استراتژیک ره

بایست  توسط حکومت ملی است. چشم انداز استراتژیک در سطح کالن که می

های توسعه انسانی،  توسط حاکمیت مورد توجه قرار گیرد؛ شامل استراتژی

زیر توسعه تاریخی و توسعه فرهنگی است، اما هدایت و رهبری نیز شامل 

( وجود قوانین و 7( هماهنگی و همخوانی با جامعه بین الملل 1هایی مانند  شاخه

( 1هایی برای رهبری و تنظیم مقرراتی همچون شفافیت در قدرت  دستورالعمل

( وجود مدیریت در برنامه ریزی و تعیین 4وجود طرح و نقشه و استراتژی 

ابلیت اندازه گیری، اهداف روشن و هماهنگ با قوانین با برخورداری از ق

های متوالی و همچنین نمایش اثربخشی رهبری با  یازبینی این اهداف در دوره

کارایی  -تاکید بر ایجاد ثبات و تداوم در چشم انداز سیاستمداران و مدیران ج

در عملکرد. کارایی و اثربخشی حاکمیتق به معنای استفاده صحیح از منابع تحت 

( اثربخشی در 1د نیز دارای هشت مالک: اختیار حاکمیت؛ شاخص عملکر

( صالحیت به معنای توانایی 7های انجام شده برای دستیابی به اهداف  هزینه

( در اختیار گذاشتن اطالعات و بسنده برای 4( همکاری دسته جمعی 1مسئولین 

( مدیریت پذیرش ریسک به معنای توانایی مدیریت 9( پاسخدهی 7همه افراد 

پاسخگویی: در  -اجتماعی و آماده شدن برای حل آنها ددر تشخیص مشکالت 

و پاسخگویی سازمانی به ذی نفعان و اعمال  بر گیرنده پاسخگویی عمومی

( نقش رهبرای 7( وضوح و روشنی در پاسخگویی 1شفافیت سازمانی؛ شامل: 

( وجود جامعه مدنی و 4( پاسخدهی نهادهای سیاسی؛ 1سیاسی و جوابگویی

ها  شفافیت به معنای توانایی شهروندا، جامعه مدنی، و رسانه های جمعی و رسانه

مندی  بی طرفی: این اصل بر انصاف و عدالت و بهره -در دستیابی به اطالعات؛ ه
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( 1همه اقشار از فرصتهای رشد و توسعه تاکید دارد. مالکهای عبارتند از: 

اجرای موثر ( عدالت، بی طرفی و 7استقالل دستگاه قضایی از تاثیرات بیرونی 

قوانین که شامل شفافیت در قوانین و نبود فساد در بین ماموران اجرای احکام؛ 

( بی طرفی مدیریت 4(  بی طرفی در مراجعه به قوانین تصویب شده پیشین و 1

در مسائلی که ممکن است بدانها سود برساند)استفاده نکردن از رانتهای 

 اطالعاتی(

های مدیریتی مبتنی بر ریسک با رویکرد کنترل درونی:  خوب، سیستم حکمرانی

اثربخشی، باال بردن ارزشهای سازمانی، تاکید بر اهداف سازمانی، تعهد نسبت به 

 سهامداران و مدیریت مبتنی بر ریسک 

Smith & 

Politowski, 

2008 

دی از غارت منابع زامبیا توسط فردریک چیلوباو دوستان او: مطالعه ای مور

های ملی و بین المللی در جهت حرکت به سوی حکمرانی  تعامل بین سیاست

های اصلی برای دستیابی به  خوب: شفافیت مالی بعنوان یکی از شاخصه

 حکمرانی خوب 

Van Dong, 

2008 

و واقعی:  های مفهومی حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی: چالش

مشارکت جویی و مشارکت پذیری؛ اجماع گرایی؛ شفافیت؛ قانونگرایی و 

حاکمیت قانون؛ اثربخشی و کارآمدی؛ عدالت جویی؛ توجه و واکنش به 

 درخواستهای مردم 

Weiss, 

2001 
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