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مشروعیت خود جلب کرده است، زیرا فساد یکی از موانع اصلی رشد اقتصادي، کاهش به
دف هرواز این؛ هاي سیاسی کشورها استثباتیهاي غیرقانونی و بیدولت، افزایش فعالیت

و بررسی رابطه علی آن 1این مطالعه برآورد شاخص فساد اقتصادي در ایران به روش فازي
بود. 1357-1391طی دوره زمانی 2با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو

رغم نوسان زیاد ین مطالعه نشان داد که روند شاخص فساد اقتصادي در ایران علینتایج ا
خود گرفته است. بر اساس سایر اي بههاي اخیر روند فزایندهها طی سالدر برخی از سال

طرفه بین اقتصادزیرزمینی و فساد اقتصادي در نتایج این مطالعه نیز، یک رابطه علی دو 
ایران وجود داشته است.
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مقدمه-1
با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداري و انجام اصالحات 

که منابع آن در کنونیتحول یافتهدر جهان .ساختاري با وضوح بیشتري نمایان شد
ها براي کارآمد شدن تحت گیرد، دولتبرابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی می

فشارهاي شدیدي هستند و از ساز و کارهاي گوناگون براي رفع مشکالت یاري 
تر. بزرگاندهاي مختلف شکل گرفتهها در زمینه. ابزارهاي اصالحی دولتگیرندمی

عواملشناختبرايکهداشته استآنبررادان اقتصادياندیشمندولت،شدن
ازیکی.زننددستبسیاريهايپژوهشبهآنپیامدهايدولت واندازةافزایش

بوده3ها در خصوص گسترش اندازه دولت، فسادبررسیبیشتردرهتوجعوامل مورد
هاي غیر فعالیترفتارها وزکه طیف وسیعی اداردفساد مفهومی گستردهاست.

از نظر تاریخی فساد در تمامی .شودغیراصولی و ناهنجار را شامل میمتقلبانه،قانونی،
واقع فساد از موانع اصلی در.بخش خصوصی وجود دارداداري و،هاي سیاسیحوزه

ثباتی سیاسی کشورها در طول زمان بیورشد اقتصادي، کاهش مشروعیت دولت
از نظر فساد، هیچ کشور پاکی در جهان وجود ندارد. است. بسیاري بر این باورند که

اند تا ساختار سیاسی و ترتیبات همین دلیل، بسیاري از کشورها در پی آن بودهبه
ترین میزان فساد را داشته باشند و بتوانند اي بر پا کنند که کمگونهنهادي خود را به

نظامتثبیتها،ساختزیرتامینامنیت،قبیل:ازعمومیخدماتخوبی حداقلبه
اقتصادي و سیاسی کشور را فراهم آورند. ثباتبرقراريحقوقی،

درجات متفاوت، در فساد یک پدیده گسترده در تمام جوامع است که به
هاي ). فساد یکی از جنبه42008دهد (پلگرینی و گرالق،هاي مختلف رخ میزمان

ن تریکند و از مهمي را تضعیف میناکارآمدي جامعه است که رشد و توسعه اقتصاد
رشد اقتصادي و ناپایداري سیاسی (از طریق افزایش بی اعتمادي عوامل بازدارنده

ویژه درکشورهاي در حال توسعه است. اما مردم با کارایی و کفایت ظام سیاسی)، به
هاي کارکردي جامعه باشد کنند که فساد ممکن است از جنبهگروهی دیگر ادعا می

عنوان یکی از فساد به). 52007نفع رشد و توسعه اقتصادي است (گلن،بهکه 
اقتصادياي در نظام اداري، سیاسی و سابقهجامعه امروزي، رشد بیهايواقعیت
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 طور عمده در برخورد با عواقب ناشی از فساد اقتصادي، امروزه بهجهان داشته است.
رویدادهاي اخیر ). 62003،و اوناسنمورد اثرات منفی فساد متمرکز است (کورنلیو

تواند ادعا کند که از نشان داده است، هیچ کشوري با هر میزان ثروت و قدرت نمی
هم ايطور گستردهبهرو فساداز این.پیامدهاي مخرب فساد کامالً مصون است

از .استشدهمشاهدهتوسعهدر کشورهاي درحالتو همیافتهتوسعهدرکشورهاي
آنجا که این پدیده داراي اثرات گوناگونی بر جامعه است؛ یک موضوع مورد مطالعه 

). از 2010و دیگران، 7اصلی هم در علوم سیاسی و هم در علوم اقتصادي است (کاترا
گیري و مشاهده آن اي پنهان و مخفی است؛ بنابراین اندازهآنجا که فساد، مبادله

هاي فساد را اند تا انواع شاخصکردهو نهادها تالشها مشکل است. برخی از سازمان
ها براساس نظر خواهی از هاي آنمحاسبه کنند که در تمام این موارد، یافته

رغم تئوري گسترده در زمینه رابطه شهروندان، کاسبان و اندیشمندان بوده است. علی
ر ایران، زیرزمینی دبین فساد و اقتصاد زیرزمینی و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد 

اي که رابطه بین فساد و اقتصاد زیرزمینی در ایران را بررسی کرده باشد یافت مطالعه
نشده است. در این مطالعه نیز با توجه به مبهم و پنهان بودن فساد، از روش منطق 

که در برآورد متغیرهاي پنهان در اقتصاد، کارایی باالیی دارد استفاده شده 8فازي
و 1357-1391راي برآورد شاخص فساد اقتصادي در ایران طی دوره زمانی است، ب

بررسی رابطه علی آن با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو است.
بنابراین سوال اصلی این تحقیق این است که روند شاخص فساد در ایران به چه 

در ایران چگونه است؟صورت است؟ همچنین رابطه فساد با اقتصاد زیرزمینی 

مبانی نظري و پیشیه تحقیق-2
منع از رسیدن به یک هدف مطرح اخالل و، به معنی تباهی"فسد"فساد از ریشه 

مصطلح است )Romperریشه التین (زاCorruptionدر زبان التین با واژه است و
احتمال بهقوانین و مقررات اخالقی یا اجتماعی یا معناي شکستن یا نقض کردن بهو

مقابله ). برنامه جهانی91997،و داوديتر قوانین و مقررات اداري باشد (تانزيقوي
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کسب منافع فساد سوء استفاده از قدرت برايکند،) بیان میGPAC(10با فساد
.)112007گرادینر،(شودشامل میرادولتی و خصوصیبخشهر دوخصوصی است و

عبارت است از پاداش ؛آمده است12»وبستر«فساد طبق تعریفی که در فرهنگ 
ود.شتخصیص داده می،که براي وادار کردن فرد به تخلف از وظیفهی استنامشروع
گوناگون انحراف یا اعمال قدرت اشکالفساد به تمام ، )6819(13میردالاز نظر 

ار بر مبناي افکشود. گفته میشخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی 
مصداق فساد ،دولتی-هاي اداريلیتااقدامی در چارچوب فعهر مومی جامعه، ع

نظر صرف. )2007و دیگران، 14است (گرالگاز دید مردم غیر اخالقی و مضر ، یابدمی
میزان حساسیت و انزجار وجود دارد،متعدد فساد که در جوامع مختلف، اشکالاز 

براساس کانونی که است. همچنین،متفاوتابعاد آن نیزهر یک از جامعه نسبت به
فساد متفاوت خواهد بود. گیرد، شکل میفساد در آن 

در هاي دولتیبیشتر مطالعات نظري و تجربی پیرامون فساد بر نقش فعالیت
کند که در صورت ) بیان می1974(15طوري که بکرایجاد فساد متمرکز شده است. به

بکر بیشتر ناشی از اهمیت و نقش ین بیان حذف دولت فساد نیز از بین خواهد رفت. ا
هاي دولتی بیانگر فعالیت ها و بخش دولتی در ایجاد فساد است. افزایش هزینه

ننده کنوعی منعکسگذارن است که بهجویانه سیاستسیاست هاي نامطلوب و رانت
هاي غیرضروري خارج هاي مسافرتآید، برنامهشمار میها بههاي شخصی آنخواسته

هاي متعدد و نامربوط با از کشور، مجوزهاي مختلف صنعتی، رانت زمین، پاداش
هاي متعدد، استفاده از خودروهاي اي در برگزاري کنفرانسهاي حاشیهکارایی، هزینه

هایی از این قبیل، فقط براي گروه خاصی از هاي دولتی و هزینهلوکس در دستگاه
هاي ید است و براي مجموعه دولت هزینهنفع این عملیات هستند، مفافراد که ذي

شود. بنابراین، این پیش فرض وجود دارد که هرچه هزینه این قبیل اضافی تلقی می
یرندگان گجویانه بین تصمیمهاي رانتها بیشتر باشد، سطح فساد یا فعالیتفعالیت

ش یجویی و فساد را افزاهاي رانتبیشتر خواهد شد. بزرگ شدن مستمر دولت، فرصت
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 گاهکار ببرند، آندهد. اگر کشورها مقیاس اقتصادي را در ارائه خدمات عمومی بهمی
آید و ممکن است افراد خواهان خدمات مجبور نسبت سرانه خدمات عمومی پایین می

راي نیز فرصتی بدادن رشوه شوند. با این حال، ممکن است یک بخش دولتی بزرگبه
ر تر باشد و احتمال فساد بیشتسبی بخش عمومی بزرگفساد ایجاد کند که از اندازه ن

دهد اجماعی بین نویسندگان درباره گردد. ادبیات تجربی در این زمینه نشان می
رابطه نظري بین اندازه دولت و فساد وجود ندارد. برخی بر رابطه مثبت این دو متغیر 

این دو متغیر تاکید ) برخی دیگر بر رابطه منفی 2007تاکید دارند (گرالق و دیگران، 
). 162003و گاتی،دارند (فیسمن

بین فساد و اندازه دولت دو نظر متفاوت وجود دارد: یک گروه در خصوص رابطه
یاسی جویی سکنند که افزایش در اندازه دولت فرصت بیشتري را براي رانتبیان می

عبارت دیگر، دولتشوند. بهها فاسدتر میمداران و بوروکراتکند و سیاستفراهم می
ه شوند و منجر بهاي غیرقانونی میتر سبب افزایش بازده مورد انتظار فعالیتبزرگ
شود. از نظر هاي غیرقانونی بیشتر مانند فساد میاي براي انجام فعالیتانگیزه
هاي بزرگ، در سایه ناکارایی برآمده از بوروکراسی به )، دولت1999(17آکرمن-روزه

ولت دهند یک دشوند. برخی نیز در مطالعات خود نشان میشیده میفساد بیشتري ک
و رگویی را ترویج دهد، از اینبزرگ سعی دارد سیستم کنترل و توازن و تقویت پاسخ

افزایش در اندازه دولت باید فساد را کاهش دهد. از این منظر، این واقعیت استنباط 
تري نسبت به کشورهاي رگمی شود که کشورهاي توسعه یافته عموماً دولت بز

18اسکالی).2010ها دارند (کاترا، تري نسبت به آندرحال توسعه دارند و نیز فساد کم

) نشان داده است که گذشته از مثبت بودن رابطه بین سطح فساد و حجم 1991(
19نلسونویابد. گوئلدولت، با باال رفتن سطح فساد، شدت آن نیز افزایش می

تا 1983هاي اثر اندازه دولت بر فساد مقامات دولتی، طی سال) با بررسی1998(
و استفاده از مدل جرم و جنایت بکر دو هدف را تعقیب کردند. هدف اول 1987

ا هکشف رابطه بین اندازه  دولت فدرال و مرکزي با فساد و هدف دوم، کشف فعالیت
عمومی و کاهش و اقداماتی از سوي دولت، که سبب کاهش سوء استفاده از بخش 
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ها نشان داد که رابطه مثبت و قوي بین اندازه دولت فساد می شود. نتایج تحقیق آن
هاي فیسمنهاي محلی با فساد وجود دارد. بررسیهاي دولتخصوص هزینهو به

و 20) گویاي منفی بودن اثر اندازة دولت بر فساد بوده است. الپورتا2002وگاتی (
ند. برتر، از فساد کمتري رنج میهاي بزرگ) نیز نشان دادند که دولت1999دیگران (

ه) نشان دادند رابطه معناداري بین انداز2006(21از سوي دیگر گالسر و ساکس
اي نشان دادند، ) در مطالعه2009(22دولت و سطح فساد وجود ندارد. بیلگر و گوئل

یابد، ولی این اثر  درکشورهاي با اد کاهش میاگر چه با افزایش اندازه دولت، فس
اي هدار نیست. بیشتر کار شناسان بر این باورند که دولتسطح فساد باال، معنی

معناي وجود شوند، زیرا دولت بزرگ بهتر میتر گرفتار فسادهاي سنگینبزرگ
تمال حگیرندگان بیشتر است و از این طریق اهاي اداري، کارمندان و تصمیمدستگاه

) به بررسی رابطه بین 2010دیگران (ویابد. کاتراگیري افزایش میفساد و رشوه
با استفاده از روش 1995-2008کشور، طی دوره ي 82فساد و اندازه  دولت در 

ها نشان داد که در کشورهایی که سطح هاي تابلویی پرداختند. نتایج مطالعه آنداده
دولت و فساد رابطه مثبت دارند و در کشورهاي با دموکراسی پایینی دارند، اندازه

سطح دموکراسی باال، رابطه ي بین فساد و اندازه دولت منفی است. سجودي و صادقی 
کشور اسالمی 32) با مطالعه همبستگی میان اندازه دولت وسطح فساد در 1390(

ت داشته اس، نشان دادند که اندازه دولت بر فساد تاثیر ن2008تا 2003هاي طی سال
ولی تاثیر فساد بر اندازه دولت تأیید شده است.از سوي دیگر در تبیین رابطه بین 

دهد که فساد و اقتصاد هاي برخی محققان دیگر نشان میفساد و اقتصاد، یافته
هاي دولت افزایش سطح بدهیزیرزمینی در سطح باالیی با هم مرتبط هستند.

گیري فساد در شاخص وارد شده است؛ زیرا هاي اندازهعنوان یکی از مقیاسبه
هایی هستند که هایی که میزان باالیی از بدهی خارجی را دارند، معموالً دولتدولت

ها هاي خارجی و رشد آناز انضباط مالی برخوردار نیستند. باال بودن میزان بدهی
ند مالی بلمدت)، بیانگر عدم موفقیت دولت در جذب تامینهاي کوتاهویژه بدهیبه(

مدت است. 
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 توان با توجه به دیدگاه توسعه نامتوازن مورد بررسی قرار فساد اقتصادي را می
هاي موجود در ها و ناهنجاريداد. این دیدگاه بر این اساس است که علل آسیب

جامعه ریشه در ساختارهاي جامعه دارد. این ساختارها بر بنیان مناسبات و روابط 
د. در این مناسبات و روابط موجود، طبق دیدگاه توسعه نابرابر باشجامعه حاکم می

جامعه به قطب کانون و پیرامون تقسیم شده است، که قطب مرکزي یا کانون با 
ها، ها، انحصار منابع طبیعی، رسانهگذاريانحصار تکنولوژیک، کنترل مالی، سرمایه
شود و قطب مند مین بهرهدهد و از آمیمناسبات و منابع را در اختیار خود قرار 

شود. این اکثریت بهره میپیرامون از بسیاري از منابع و امکانات موجود در جامعه بی
ر و ، افزایش فقهاگذاريپیرامون با رشد نابرابر درآمد و تقسیم ناعادالنه کار، سرمایه

ا و هرويساز بسیاري از کجشوند و همین عامل زمینهتر میدرآمد پائین، محروم
هاي سوي فعالیتمعضالت اجتماعی و روي آوردن افراد قطب پیرامون و محروم به

شود، تا بتوانند از راه درآمد آن نیازهاي اقتصادي  و اجتماعی خویش غیرقانونی می
اي به بررسی رابطه بین نابرابري ) در مطالعه2004(23را رفع کنند. یو و خاگرام

ف دنیا پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد کشور مختل129درآمدي و فساد در 
که نابرابري درآمدي عاملی مهم در گرایش و فساد است. در اغلب کشورهاي با سطح 

نظور مهاي اقتصادي پنهان بهها و افراد تا حد زیادي در سایه فعالیتفساد باال، شرکت
وه بر این، درآمدهاي پردازند. عالاجتناب از پرداخت مالیات و مجازات، به فعالیت می

ود. شهاي بخش عمومی میمالیاتی پایین، سبب کاهش کیفیت خدمات و زیرساخت
اي ههاي حقوقی ضعیف و شرایط ناپایدار عاملی مهم در گسترش فعالیتسیستم

اي به بررسی ) نیز در مطالعه2009(24دیگرانمرتبط با فساد اقتصادي است. بوهن و 
کشور مختلف دنیا پرداختند. نتایج این مطالعه 45ساد در رابطه بین اقتصاد سایه و ف

نیز نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین فساد و اقتصاد سایه وجود دارد اما اما اثر 
اقتصاد سایه بر فساد بیشتر از اثر فساد بر اقتصاد سایه است. رابطه تجربی مثبت بین 

25و فریدمن)1997مانند تانزي (هاي پژوهشگرانی فساد و اقتصاد زیرزمینی در یافته

) نیز نشان داده است. 2012و دیگران (

23 You and Khagram
24 Buehn et al.
25 Friedman
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اي با استفاده از رویکرد منطق فازي به ) نیز در مطالعه1388صادقی و دیگران (
پرداختند. در این مطالعه 1346-1386برآورد شاخص فساد مالی در ایران طی دوره 

زد واقعی براي برآورد روند فساد از دو متغیر ورودي اقتصاد زیرزمینی و شاخص دستم
مالی در ایران افزایش یافته است. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص فساد مالی 

بیشترین مقدار خود را داشته است. همچنین 1343-1348در ایران طی دوره 
شاخص عددي فساد اقتصادي طی از جنگ تحمیلی کاهش یافته است اما بعد از 

خود گرفته است. صادقی و سجودي صادي روندي صعودي بهجنگ شاخص فساد اقت
اسالمیکشور32درفسادسطحدولت واندازهمیان) با مطالعه همبستگی1390(

فساد تاثیر نداشته بردولتاندازهنشان دادند که، 2008تا 2003هايسالطی 
نژاد و دیگر زراءاياست. در مطالعهشدهتأییددولت اندازهبرفساداست ولی تاثیر

) MIMICهاي چندگانه و علل چندگانه (شاخص) با استفاده از روش1391دیگران (
پرداختند. بر 1353-1387به برآورد شاخص فساد اقتصاد در ایران طی دوره زمانی 

اساس نتایج این مطالعه نابرابري توزیع درآمد، قاچاق کاال، حجم دولت و آزادي 
موثر بر شاخص فساد اقتصادي در ایران هستند. نتایج این ترین عواملتجاري مهم

مطالعه همچنین نشان داد که روند شاخص عددي فساد اقتصادي در ایران طی 
هاي اخیر افزایش یافته است.سال

شناسیروش-3
نظریه مجموعه فازي و منطق فازي -3-1

دقیق و روشنی نیستد در علوم انسانی و اجتماعی بسیاري از مفاهیم داراي تعریف 
که بتوان براي هر کدام مجوعه هاي ریاضی دقیقی را در نظر گرفت و نیز قالبی براي 
صورت بندي این مفاهیم و ابزاري براي تجزیه و تحلیل آنها  وجود ندارد. نظریه 

زاده  معرفی شد، یک قالب جدید توسط لطفی1965مجموعه فازي که در سال 
تجزیه و تحلیل این مفاهیم و ویژگی ها است. این نظریه بندي وریاضی براي صورت

ها معمول ها و عبارتدر واقع تعمیمی از نظریه مجموعه معمولی است که در آن واژه
ا هاي معمولی، عناصر بدر گفتار روزمره  نیز قابلیت استفاده دارند. در نظریه مجموعه

شوند. دررند توصیف میصورت تعلق دارند یا تعلق ندامنطق دوارزشی یعنی به
عبارتی نوعیتوان قایل شد و بهها نمیگونه مسایل هیچ حد واسطی براي جواباین
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 له یا أدرآنها وجود دارد؛ به این مفهوم که ساختارها و پارامترهاي مس26عدم قطعیت
مدلی که مورد نظر ما است، به صورت دقیق و قطعی معلوم بوده و هیچگونه تردید 

در مورد مقادیر آنها وجود ندارد. اما در مسایل علوم انسانی و اجتماعی به و ابهامی 
علت ماهیت نادقیق قضاوت هاي آدمی، منطق دو ارزشی نمی تواند طور کامل کارایی 

ها در این حوزه لزوما به گیريداشته باشد. بنابراین بسیاري قضاوت ها و تصمیم
مناسب است که به هر عدد از صورت مبهم انجام می شوند. در چنین مواردي

) به عنوان درجه بزرگی (درجه 0و1مجموعه اعداد حقیقی، عددي در فاصله (
عضویت) آن عدد نسبت داده شود. هرچه اعداد یاد شده به صفر نزدیکتر باشند، عدد 
متناطر براي عضویت آن در مجموعه  اعداد نزدیک به صفر به یک نزدیکتر است. به 

جاي آنکه بگوییم عدد یک عضو مجموعه اعداد نزدیک به صفر است. عنوان مثال، به
در مجموع، دنیاي واقعی ما دنیاي عدم اطمینان از نوع ابهامی است. بنابراین منطقی 
است که در دنیاي مبهم و فازي از نطریه مجموعه فازي یا منطق چند ارزشی فازي 

).1965زاده، لطفیبراي حل مسائل و تصمیم گیري هاي خود استفاده شود (
نشان 	صورت کلی با هریک از عناصر آن بهاي از اشیا باشد که مجوعهXاگر 

هاي اي از زوجبه شکل مجموعهXدر Aگاه یک مجموعه فازي مانند داده شوند، آن
=شوند :مرتب به شکل زیر نشان داده می {( , ) ⋮ ∈ } )1(

xنامند و یا عالم می27را مجموعه مرجع( نامیده Aدر xنیز تابع عضویت (
را به یک مجموعه عضویت با مقادیر پیوسته بین صفر xمی شود که هر عنصري در 

برد.می1تا 
زان درجه است که شخص به هریک از عناصر مجموعه توابع عضویت نیز معرف می

دهد. تابع عضویت درحقیقت نشان دهنده نحوه توزیع و پراکندگی فازي نسبت می
توان از اشکال می"bتقریبا "اعداد حول یک عدد خاص یا مورد نطر است. براي عدد 

اده استفاي و منحی نرمال براي توزیع اعداد جانبی آنمختلف نطیر مثلثی، ذوزنقه
نمود: 

26 Uncertainly
27 Universe of Discourse
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متوسط یا مرکز مجموعه فازي است. bکران هاي پایین و باال و aو dکه در آن 
هاي ورودي و خروجی قواعد فازي؛ مجموعهمدل سازي فازي سه جز دارد: پایگاه 

فازي؛ و موتور استنتاج فازي.
براي طراحی سسیستم هاي فازي مراحل زیر را باید طی شود:

تعیین متغیر ورودي و خروجی سیستم اولین گام در طراحی سیستم فازي است. -1
هطور مثال، در یک سیستم اقتصاد خرد، قیمت، متغیر ورودي و تقاضا یا عرضبه

خروجی اقتصادي به شکل ریاضی و -متغیر خرروجی آن است. این سیستم ورودي
یا قالب خطی نمایش است. 

فازي است. خروجی، نوبت به تعیین مجموعه-پس از تعیین متغیرهاي ورودي-2
این کار مستلزم آن است که دامنه نوسان یا تغییر هریک از متغیرها نعیین شوند. 

ر دنظمفاهیم مبهم و غیر کمی هستند که درباره سیستم مورهاي فازي همانمجموعه
هاي (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم). براي شوند؛ مانند مجموعهبیان می

هایی با ها براساس منحنیهریک از عناصر این مجموعه ها، الزم است محدوده آن
آن تعیین شوند. در اي و امثالارتفاع واحد و به شکل هاي مثلثی، نرمال، ذوزنقه

کنند، بیشترهاي مثلثی و نرمال که به خوبی کار میطور معمول از منحنیعمل به
شود. استفاده می

اي با قواعد منطقی هاي فازي، بدست آوردن مجموعهگام سوم در طراحی سیستم-3
درها فازي، با استفاده از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی و ترتیب آن

است. مجموعه آن قواعد گیري از مجموعه قواعد یک چهارچوب مشخص براي نتیجه
گویند. استنتاج 28شوند، را پایگاه قواعد فازيگاه بیان میآن-صورت اگرکه به

شود و بر اساس مجموعه قواعد فازي از طریق آنچه موتور استنتاج نامیده می
هاي خاص انتخاب اسباتی و ویژگیداري شهودي، بازده محمعیارهایی مانند معنی

اشنی وسیله نگشوند. موتور استنتاج فازي، قواعد موجود در پایگاه قواعد فازي را بهمی
کند. از از یک مجوعه فازي مشخص به مجموعه فازي مشخص دیگر ترکیب می

28 Fuzzy Rules
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 ،آنجایی که در اغلب کاربردها، ورودي و خروجی سیستم فازي اعداد حقیقی هستند
ا ههایی بین موتور استنتاج فازي و محیط ایجاد شود. این واسطهواسطهالزم است 

ها نیز جزیی از درواقع، این واسطه.30و غیر فازي سازها29عبارتند از فازي سازها
شوند.سیستم فازي محسوب می

به یک مجموعه فازي ∗عنوان نگاشتی از یک نقطه حقیقی مانند فازي ساز به
تعریف شده است. فازي سازهاي مختلفی وجود دارند که در این تحقیق از Aکانند 

فاززي ساز نفرد استفاده خواهد شد. از سوي دیگر، غیر فازي ساز نگاشتی است از 
که خروجی موتور استنتاج فازي را به یک نقطه قطعی Bیک مجموعه فازي مانند 

هاي مختلف فازي سازها، انتخابکند. در اینجا نیز همانندتبدیل میyحقیقی مانند 
توان براي غیر فازي سازها انجام داد که در این مقاله از غیر فازي و متعددي را می

ها ها و گزارهطور معمول عبارتشود. در منطق فازي بهساز میانگین مراکز استفاده می
ند. یک قاعده ناممی31ها را قواعد زبانیشوند. این عبارتگاه بیان میآن-صورت اگربه

اي جگاه متکی به متغیرهاي گفتاري است. چنانچه بهگفتاري، گزاره شرطی اگر آن
عبارت گفتاري از یک تابع خطی استفاده شود، سیستم فازي ایجاد شده را سیستم 

هاي هاي فازي که در آن عبارتنامند. سیستممی32کانگ-سوگنو-فازي تاکاگی
نامند.می33شود، سیستم هاي فازي ممدانیمیجاي توابع خطی استفادهگفتاري به

طور معمول، تعداد قواعد بیش از یک قاعده فازي است و خروجی سیستم در عمل و به
. در مطالعه حاضر، تنها به (متغیر وابسته) نیز بیش از یک مجموعه فازي است

شود. تک خروجی اشاره می-هاي فازي چند وروديسیستم
وجود دارد که در این میان سیستم استلزام ممدانی به هاي مختلفی استلزام

گیرد. براساس این استلزام، هاي فازي مورد استفاده قرار میشکل وسیعی در سیستم
با تابع عضویت توان به شکل رابطه فازي آنگاه فازي رابطه را می-قاعده اگر 

,زیر نشان داد : = ( , ) )3(

29 Fuzzfier
30 Defuzzifier
31 Linguistic Rules
32 Takagi–Sugeno-Kang
33 Mamdani Fuzzy System
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نابرابري توزیع درآمد باشد و گزاره شرطی اگر yحجم دولت و rعنوان مثال، اگر به
گاه بري توزیع درآمد زیاد باشد، آنصورت اگر حجم دولت زیاد و نابراگاه بهآن–

است تعریف گردد. اکنون چگونگی تبدیل مجموعه قواعد سطح فساد نیز باال است 
شود. فرض کنید هدف گاه فازي به یک تابع غیر خطی تشریح میآن–فازي اگر

=برآورد سیستمی با رابطه تابعی نامعلوم  ( , … , باشد، همچنین فرض (
شکل زیر باشد:گاه فازي بهآن–قاعده اگرMکنید  		 = 1, … باشد، در سطح و ... و در سطح : اگر ,
یک متغیر گفتاري براي بیان مقدار تقریبی است. که در آن، در سطح yآنگاه 

در منطق فازي، هر است. yمتغیر گفتاري براي بیان متغیر خروجی و متغیر 
صورت زیر ایجاد خروجی به-یک مجموعه فازي در فضاي وروديقاعده به شکل 

×کند: می …× → )5(
براساس استلزام ممدانی تابع عضویت این قاعده عبارت است از: 

×…× → , = [ ×…× , ] )6(

که یک در قاعده فازي یاد شده داراي مرکزي برابر فرض کنید مجموعه فازي 
، موتور استنتاج ضرب، مجموعه طبیعی است، باشد. یک سیستم فازي با قواعد 

- یشود ( لشکل زیر تعریف میساز میانگین مراکز بهفازي ساز منفرد و غیر فازي 
=):341997وانگ، ∑ ∏ ( )∑ ∏ ( ) )7(

)گاه فازي به تابع خطی آن-قاعده اگرMرابطه ، تبدیل کننده  است. (
درحقیقت، سیستمم فازي یک تقریب مناسب براي برآورد هر نوع تابع خطی یا غیر 

جاي استفاده مستقیم و جستجوي یک به یک قواعد، خطی است؛ از همین رو به
کند، استفاده کرد. ) که امکان بررسی کل سیستم را فراهم می7توان از رابطه (می

34 L Wang
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 آزمون علیت هشیائو-3-2
آزمون علیت گرنجر است. آزمون علیت شیائو، تعدیل و یا اصالح شدهآزمون علیت ه

عدم انتخاب طولطول وقفه بهینه بسیار حساس است و گرنجر نسبت به انتخاب 
وقفه مناسب و صحیح، موجب بروز مشکالت غیر قابل اغماض در مدل خواهد شد. 

ي بهینه (واقعی) وقفهتر از طولانتخابی کمچه در انجام این آزمون، طول وقفهچنان
اسب منتر از طول وقفهي انتخابی، بیشچه طول وقفهدار، و چنانباشد، نتایج تورش

). براي 1988(واقعی) باشد، پارامترهاي تخمین زده شده ناکارا خواهند بود (هشیائو، 
)، یک روش خود رگرسیونی سیستماتیک براي 1988حل این مشکل، هشیائو (

بهینه براي هر کدام از متغیرهاي معادله رگرسیونی ارائه کرد. این انتخاب طول وقفه
٣٥بینی نهایی آکائیکروش در حقیقت ترکیب دو روش علیت گرنجر و خطاي پیش

(AFPE)با شود.بینی نامیده میعنوان میانگین مربعات خطاي پیشاست، که به
هاي علیتی معتبر، ناین حساب، ایرادات آزمون علیت گرنجر برطرفشده و براي آزمو

روش آزمون علیت گرنجري تصحیح شده (هشیائو)، دو .قابل استناد خواهد شد
هاي خودرگرسیونی متغیر وابسته تخمین زده اول مدلاي است. در مرحلهمرحله

طوري که ابتدا متغیر وابسته بر روي همان متغیر با یک وقفه رگرس شوند، بهمی
ن شده و ایبه رازشمتغیر وابسته فاده از دو وقفهشود. سپس رگرسیون با استمی

رگرسیون به شرح زیر تخمین Mدر حقیقت در این روش، 36کند.روند ادامه پیدا می
شود:زده می

)8(= + +
بوده و نمایانگر طول وقفه است. انتخاب طول وقفه به اندازه mتا 1از iکه در آن 

بهینه، بهتر mچنین ساختار اقتصادي متغیر بستگی دارد. براي تعیین نمونه و هم
i)است ابتدا طول وقفه را بزرگ انتخاب کنیم و سپس بعد از هر تخمین متناسب با 

= 1,2,…,m)m مقدارFPEا به صورت ذیل هرا براي هر کدام از رگرسیون
محاسبه کنیم:

35 Akaike Final Prediction Error
) را ببینید.1982مقاله هشیائو (براي مطالعه بیشتر این روش ٣٦
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)9(= + + 1− − 1 ( )
به ترتیب خطاي ESSو FPEبیانگر تعداد نمونه بوده و Tبطوري که در آن 

بینی نهایی و مجموع مربعات خطا هستند.پیش
را ایجاد کند. لذا FPEاي است که حداقل ، طول وقفهm(m*)ي مقدار بهینه

انتخاب شده، *mکنیم و در گام دوم با استفاده از را تعیین می*mدر گام اول 
شود. اما این بار متغیر دیگر اضافه شده و رگرسیون متناسب با آن تخمین زده می

براي متغیر جدید (n)ثابت و تکرار وقفه *mفرآیند تکرار تخمین با در نظر گرفتن 
گرفت.انجام خواهد 

به عبارت دیگر، انتخاب طول وقفه بهینه براي متغیر جدید، همانند فرآیند گام 
هاي تکراري به شکل زیرخواهند بود:اول تکرار خواهد شد. لذا رگرسیون

)10(= + ∗ ++
نمایانگر nپذیرد، که در آن تغییر کرده، انجام میnتا 1از jتکرار تا جایی که 
، جایی است که n(n*)است. بنابراین، طول وقفه بهینه طول وقفه براي متغیر 

FPE:زیر حداقل شود
)11(∗, = + ∗ + 1− ∗ − 1 ( ∗, )
ي طول وقفهnو txي بهینه براي متغیر طول وقفه*mي فوق، طوري که در رابطهبه

نیز تعداد نمونه است. همان طور که توضیح داده شد، به طوري Tاست. متغیر 
، تعیین n(n*)ي ي بهینه) به حداقل برسد، طول وقفه4که مقدار عددي رابطه (

، در نهایت رگرسیون زیر برازش n(n*)ي بهینه خواهد شد. با تعیین طول وقفه
خواهد شد.

)12(= + ∗ + ∗

+
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 ي ، با حذف یکی از متغیرها و مقایسهو در پایان، براي آزمون علیت هشیائو بین 
باشد،میي متغیر حذف شده نیز ر برگیرندهکه د*nو *mمتناسب با FPEآن با 

مربوط به FPEرا حذف کنیم و yنتیجه علیت تعیین خواهد شد. اگر فرضاً متغیر 
) را رگرس کنیم و 5را به دست آوریم و سپس رگرسیون (*mرگرسیون متناسب 

FPE متناسب با آن(n*,m*)توانیم جهت را با قبلی مقایسه کنیم، به راحتی می
را مشخص کنیم. مالك تعیین جهت علیت به شرح زیر و علیت بین متغیر 

است:
را بدست آورده و سپس آن را FPE(m*)) حذف کنیم و 5را از مدل (اگر

باشد، مقایسه نیز میtyي متغیررا که دربرگیرنده*mو*nمتناسب با FPEبا 
کنیم. نتایج به شرح زیر خواهد بود:

)13(
∗ < ∗, ∗⇏

)14(
∗ > ∗, ∗⇒

تواند تغییرات آن را نبوده و نمیyعلیت x)، 6به عبارت بهتر، در حالت معادله (
بوده و تغییرات آن را توجیه yتواند علت میx)، 7سبب شود، ولی در حالت معادله (

کند. در آزمون علیت گرنجر هشیائو الزم است تمام متغیرها پایا باشند و در صورت 
گیري کرد تا پایا شوند و سپس از تفاضلاز آنها تفاضلناپایایی متغیرها باید ابتدا 

)2198، 37ها براي انجام آزمون استفاده کرد (هشیائوپایاي آن

نتایج تخمین مدل-4
متغیرهاي تحقیق-4-1

ف مطالعه صادقی در این مطالعه براي برآورد شاخص فساد اقتصادي در ایران بر خال
در ایران براي برآورد شاخص فساد اقتصاديرکه تنها از دو متغی) 1390و دیگران (

اند از سه متغیر حجم دولت، شاخص دستمزد واقعی و ضریب جینی به استفاده کرده
دهد و حجم دولت طی دوره زمانی عنوان عاملی که توزیع نابرابر درآمد را نشان می

شود. انتخاب متغیرها بر اساس مطالعات نظري و تجربیاستفاده می1391-1357
م هایی هستند که قبال هرها متغیقتصادي انجام شده است. این متغیرپیرامون فساد ا

37 Hsiao
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به صورت نظري و هم به صورت تجربی نسبت به سایر متغیرها در زمینه بآورد 
اند. ممکن است متغیرهاي توضیحی دیگري نیز وجود دارتر بودهشاخص فساد معنی

غیرهاي که انتخاب متدلیل آنارند اما بهگذداشته باشد که بر فساد اقتصادي تاثیر می
یر ا از سه متغرو تنهساد از اینسازي را اگرچه ممکن اما مشکل میبیشتر فرایند مدل

شاخص فساد اقتصادي در ایران استفاده شده است؛ اگر چه سه ورودي براي توضیح 
، ضریب جینی و حجم دولت) با استفاده شده (شاخص دستمزد واقعیمتغیر

یرهاي دیگري از قبیل نحوه حکمرانی، درجه قوانین و مقررات، تمرکززدایی، متغ
شویی و عوامل سیاسی و اقتصادي دیگر در ارتباط هستند هاي زیرزمینی، پولفعالیت

عنوان جانشین این متغیرها نیز در نظر گرفته شوند.توانند بهو می
یران و شاخص رکزي او حجم دولت از سایت بانک مدو متغیر ضریب جینی 

از سایت وزارت کار گرفته شده است. دستمزد واقعی 

38هانقاط شکست داده-4-2

منظور خود را ازوجود دارد تا39»پایه«چندین راه ممکن براي ایجاد یک مقدار 
را نشان دهیم. در این مطالعه » خیلی کم«و » کم«، »نرمال«، »خیلی زیاد«، »زیاد«

ها از هاي احتمالی در دادهدر هر سه متغیر ورودي، براي در نظر گرفتن چرخه
دست آوردن میانگین متحرك چهار ساله استفاده شده است. از آنجا که هدف به

1354است، مبناي کار سال 1357-1391شاخص فساد اقتصادي در ایران طی دوره 
آوري شد. براي هر سال مقدار هاي از این سال به بعد جمعقرار داده شده است و داده

دهد. براي مثال در سال دست میرا به» نرمال«هاي گذشته مقدار میانگین سال
1380تا 1375ها از سال مقدار نرمال ضریب جینی برابر با میانگین داده1380
س از تعیین مقدار نرمال براي هر متغیر در هر سال سطوح همراهی کمی پاست.

شود. این کار با محاسبه یک و یا دو انجراف معیار نمونه نزدیک به اندازه محاسبه می
شود. جدول یک، فرایند باال را براي متغیر ورودي مقدار نرمال در هر دوره انجام می

دهد.نشان می1380ضریب جینی در سال 

38 Break-Point
39 Bench
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 هانقاط شکست داده: 1جدول
Very HighHighNormalLowVery Low

VHHNLVL

خیلی کمکممیانگینزیادخیلی زیاد

+2SD+1SDN-1SD-2SD

4602/04299/03995/03691/03388/0

: نتایج تحقیقمأخذ

عه از توابع گیرد. در این مطالسازي متغیرهاي تحقیق انجام میدر مرحله بعد فازي
د. شویخیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده منرمال با پنج حالت (

متغیرهاي زبانی را براي متغیر ضریب جینی نشان شکل زیر تابع عضویت مثلثی
دهد.می

توابع عضویت مثلثی ضریب جینی:1شکل

مأخذ: نتایج تحقیق

ود. شمرحله بعد قواعد فازي ایجاد میپس ایجاد توابع عضویت متغیرهاي تحقیق در 
در تعریف قواقد که بیشتر بر اساس نظرات تجربی افراد خبره و مطالعات تجربی 

شود، میزان تاثیرپذیري متغیر وابسته (فساد) از متغیرهاي مستقل پیشین طراحی می
انان شاخص فساد اقتصادي دامنه نوسجا که در مطالعه حاضر شود. از آنمشخص می

در پنج حالت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) نشان داده شده ایراندر 
است و متغیرهاي مستقل مدل شامل سه متغیر (شاخص دستمزد واقعی، ضریب 

قاعده باید ایجاد 35=125جینی، حجم دولت) است بنابراین در مجموع به تعداد 
شود. به عنوان مثال یک قاعده چنین است:
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متوسط، ضریب جینی متوسط و حجم دولت کم باشد تمزد واقعی اگر شاخص دس«
».گاه شاخص فساد نیز متوسط خواهد بودآن

پس از ایجاد پایگاه قواعد فازي، سیستمی مناسب براي برآورد باید ایجاد شود.
که یک āدر قاعده فازي بیان شده داراي مرکزiGاگر فرض کنیم مجموعه فازي 

، موتور استنتاج jRمجموعه طبیعی است باشد، یک سیستم فازي با پایگاه قواعد 
ود. شساز میانگین مرکز به شکل زیر تعریف میساز منفرد و غیر فازيضرب، فازي

Corr=
∑ 	 		(∏ )∑ 	(∏ ( ))

است. f(x)گاه فازي به تابع غیر خطی آنگر ...قاعده اMتبدیل کننده ) 3رابطه (
گر مناسب براي برآورد هر نوع تابع خطی در حقیقت، سیستم فازي باال یک تقریب

حد واسط متغیر فساد متغیرهاي مستقل و ixیا غیر خطی است. که در آن 
مالی است.

برآورد شاخص فساد اقتصادي در ایران                     -5
با توجه به توضیحات باال روند شاخص فساد اقتصادي در ایران طی دوره زمانی 

روند 1شود. نمودار محاسبه می40افزاري متلببا استفاده از بسته نرم1391-1357
دهد.ن میشاخص فساد اقتصادي در ایران طی دوره مورد مطالعه را نشا

روند شاخص قساد اقتصادي در ایران: 1نمودار 

مأخذ: نتایج تحقیق

بر اساس نمودار یک روند شاخص فساد اقتصادي در ایران از بیشترین مقدار خود در 
کند و دوباره اي پیدا میشود و از این سال به بعد روند کاهندهشروع می1357سال 

یابد. اي افزایش میبه صورت فزاینده1362سال هاي نخستین جنگ تا در طی سال

40 MATLAB
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 نوسان 1363-1380روند شاخص عددي شاخص فساد اقتصادي در ایران طی دوره 
در نوسان بوده است. همچنین طی سال 38/0/. تا 25اندکی داشته است و بین 

. رسدترین مقدار خود طی دوره مورد مطالعه میشاخص فساد اقتصادي به کم1371
صلی کاهش شاخص فساد اقتصادي در این سال بیشتر به کاهش محسوس دلیل ا

گردد.دستمزد واقعی در این سال باز می
اي به تدریج روند فزاینده1380روند شاخص فساد اقتصادي در ایران بعد از سال 

پس 1385یابد و در طی سال ادامه می1385گیرد و این افزایش تا سال به خود می
گیرد. افزایش روند شاخص فساد خود میدوباره سیر صعودي بهاز اندکی کاهش 

ت هاي مصرفی دولدلیل افزایش هزینههاي اخیر بیشتر بهاقتصادي در ایران طی سال
ور طهاي پایانی بههاي پایانی تحقیق است. در مجموع شاخص فساد طی سالدر سال

ي ابه طور فزایندچشمگیري از مقدار میانگین شاخص فساد طی دوره مورد بررسی
خود گرفته است.فاصله گرفته است و روند صعودي به

CPI(41(شاخص ادراك فسادمقایسه نتایج-5-1

سه المللی مقایدر ادامه نتایج روش فازي با شاخص ادراك فساد سازمان شفافیت بین
کشورها بندي ساالنه رتبه،1995)، از سال TI(42المللیشود. سازمان شفافیت بینمی

کند. هدف از این شاخص، اندازه گیري ) منتشر میCPIرا از شاخص ادراك فساد (
میزان ادراك فساد، در کشورهاست. میزان این شاخص بین صفر تا ده متغیر است. 
نمره ده مربوط به کشوري است که در آن فساد وجود ندارد و نمره صفر کشوري با 

). شاخص 2010مان شفافیت بین المللی، دهد (سازبیشترین حد فساد را نشان می
هاي رایج در اي است و در عین حال، یکی از شاخصادراك فساد، شاخصی پیچیده

تحقیقات و مطالعات مربوط به فساد اقتصادي بوده که از جامعیت باالیی برخوردار 
هاي موجود براي اندازه گیري است؛ زیرا شاخص ادراك فساد نسبت به سایر شاخص

تري با تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه دارد و همچنین ارتباط بسیار قويفساد، 
ها از سال رند. این دادهگیهاي مختلف فساد مدنظر قرار میدر محاسبه آن، جنبه

اي تولید نشده است. مقایسه بعد وجود دارد و براي قبل از این تاریخ دادهبه1995
نتایج دو روش در ادامه آمده است.

41 Corruption Perceptions Index (CPI)
42 Transparency International
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Fuzzyو CPIمقایسه نتایج :2نمودار 

)2010المللی (: نتایج تحقیق و گزارش سازمان شفافیت بینمأخذ

آن است گرالمللی نیز بیانمقایسه نتایج روش فازي و گزارش سازمان شفافیت بین
گر هاي مورد بررسی روندي تاحدودي مشابه دارند که بیانکه دو شاخص طی سال

فازي در مدلسازي متغیرهاي پنهان و مبهم مانند فساد اقتصادي کارایی مناسب روش 
را دارد.

طالعه زراءنژاد و هاي مربوط به اقتصاد زیرزمینی در این مطالعه نیز از مداده
برآورد حجم اقتصاد راج شده است. در این مطالعه براياستخ) 1391دیگران (

است. بر اساس نتایج این استفاده شدهMIMICزیرزمینی در ایران از روش فازي و 
مطالعه حجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره مورد بررسی روند پر فراز و نشیبی داشته 

) در 1376به قیمت ثابت سال رصد از مقدار تولید ناخالص داخلی (د47/38و از 
درصد 21/13ترین مقدار به میزان به کم1386شود و در سال شروع می1353سال 

رسد. میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره مورد داخلی میاز تولید ناخالص 
از تولید ناخالص داخلی بوده است.37/19بررسی معادل 

نتایج آزمون علیت هشیائو-5-2
یافته بر روي سطح و تفاضل مرتبه اول فولر تعمیم-نتایج آزمون ریشه واحد دیکی

انتخاب 43اساس معیار شوارزکه بر %95متغیرهاي الگوي تحقیق، در سطح اطمینان 
) نشان داده شده است.2شده است در جداول (

43 Schwarz Info Criterion

0

0.5

1

١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨

CPI

Fuzzy
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 یافته بر روي سطح متغیرهافولر تعمیم-نتایج آزمون ریشه واحد دیکی: 2جدول
با عرض از مبدأ و با روندبا عرض از مبدأ و بدون روندمتغیر

کمیت بحرانیآماره آزمونکمیت بحرانیآماره آزمون
Une7880/3-951/2-809/3-4700/3-

Cor687/3-941/2-0981/3-430/3-

: نتایج تحقیقمأخذ

) Uneشودف هر دو متغیر اقتصاد زیرزمینی () مشاهده می2نطور که در جدول (یهم
در سطح مانا هستند.)Corو شاخص فساد اقتصادي (

نتایج آزمون علیت انتخاب شده است. 6هاي آزمون در هر دو جهت، تعداد وقفه
) آمده است.3هشیائو براي علیت از اقتصاد زیرزمینی در جدول (

اقتصاد زیرزمینی به فساد اقتصاديت هشیائو ازنتایج آزمون علی:3جدول 
123456تعداد وقفه ( )0320/00328/00637/00373/00203/00304/0 ( ∗, )0319/00239/00230/0018/00173/002839/0

: نتایج تحقیقمأخذ

)مقدار نیترکمشود، ) مشاهده می2که در جدول (چنان ، با مقدار 5در وقفه (
)ترین مقدارو کم020381/0 ∗, -به0017305/0، با مقدار 2در وقفه 	(

)دهد که دست آمده است. مقایسه این دو مقدار بهینه نشان می ∗, ∗) < ( و در نتیجه اقتصاد زیرزمینی علیت هشیائو فساد اقتصادي در ایران است.(∗
) 4نتایج آزمون علیت هشیائو از اقتصاد زیرزمینی به فساد اقتصادي در جدول (

نشان داده شده است. 

نتایج آزمون علیت هشیائو از اقتصاد زیرزمینی به فساد اقتصادي: 4جدول 
123456تعداد وقفه ( )982/1211437/121498/117981/121098/125093/121 ( ∗, )109/118037/118893/1318340/1116087/1136087/109

مأخذ: نتایج تحقیق

)مقدار نیترکم)، 4بر اساس جدول ( و کمترین 498/117، با مقدار 3در وقفه (
)مقدار ∗, حاصل شده است. مقایسه این دو 6087/109، با مقدار 6در وقفه 	(
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)دهد که مقدار بهینه نشان می ∗, ∗) < ( است و در نتیجه اقتصاد (∗
زیرزمینی علیت هشیائو فساد اقتصادي است. 

گیرينتیجه-6
اخیر با توجه هاي هاي برآورد آن طی سالو روشمطالعات مربوط به فساد اقتصادي

اهمیت و آثار آن بر اقتصاد کالن مورد توجه بسیاري از اقتصاددانان قرار گرفته است. 
گیري آن پیشنهاد شده بر همین اساس رویکردهاي گوناگونی براي برآورد و اندازه

نظران در این زمینه شده است ها مورد نقد بسیاري از صاجباست که اغلب این روش
ها یک جنبه از فساد را مورد نوجه قرار داده است. اخیراً ین روشزیرا هر کدام از ا

هاي هاي مبتنی بر مجموعه فازي و منطق فازي کاربرد زیادي در برآورد سريروش
ند. اشکلی مبهم یا پنهان هستند پیدا کردهویژه متغیرهایی که به زمانی اقتصادي به

تصادي در ایران طی دوره زمانی رو هدف این مطالعه برآورد شاخص فساد اقاز این
از طریق رویکرد منطق فازي بود. در این مطالعه براي برآورد شاخص 1391-1357

ضریب جینی و شاخص فساد اقتصادي در ایران از سه متغیر ورودي حجم دولت،
استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص فساد اقتصادي دستمزد واقعی 

هاي اخیر روندي فزاینده پیدا ها طی سالنوسان زیاد در برخی سالرغم در ایران علی
1357کرده است. شاخص فساد اقتصادي در ایران در بیشترین مقدار خود در سال 

اما طی ،شروع شده و طی دوره بعد از انقالب روندي نزولی به خود گرفته است
به بعد دوباره 1359هاي جنگ دوباره از سال واسطه نابسامانیهاي جنگ بهسال

به 1371گیرد. شاخص فساد اقتصادي در ایران طی سالروند صعودي به خود می
رسد. روند شاخص فساد اقتصادي در ایران از این سال به بعد ترین مقدار خود میکم

1384کند اما از سال حول میانگین شاخص فساد طی دوره نوسان می1380تا سال 
ش گیرد. دلیل اصلی افزایخود میهاي دیگر بهنسبت به سالتر به بعد روندي صعودي

ها به کاهش دستمزد واقعی و شاخص فساد اقتصادي د رایران طی این سال
گردد. همچنین نتایج آزمون علیت ها باز میهاي مصرفی دولت طی این سالهزینه

اقتصاد وشاخص فساد اقتصادياد که یک رابطه علی دو طرفه بین هشیائو نیز نشان د
زیرزمینی در ایران طی دوره مورد بررسی وجود داشته است. 

هاي روشنی مانند اولویتبراي مقابله و کنترل این دو بخش در اقتصاد، سیاست
دادن به ارتقاي سطح کارآمدي دولت (حکومت) در قیاس با ایجاد تغییرات در میزان 
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 هاي سیاستی به گیريجهتتواند مفید باشد. همچنین هاي قانونی میمحدودیت
هاي تجاري و قانونی (ضمین فراهم سمت آزادسازي تجاري و یا کاهش محدودیت

تواند ضمن کمک به کاهش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الزم) میکردن زمینه
حجم اقتصاد زیرزمینی در کنترل فساد نیز موثر واقع شود.



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٢٤

:فهرست منابع
گذاري بخش خصوصی و رشد اقتصادي (مطالعه ). فساد، سرمایه1387(.برومند، شهزاد

.107-129): 2(5،هاي اقتصادي سابق)موردي ایران). فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسی
، 3فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره .تحلیل نهادي فساد اداري.)1384(.خضري، محمد

.29شماره مسلسل 
برآورد شاخص فساد ).1391(کیانی،ابراهیمی، پویان،صالحشهري، ،زهرا، نژاد، منصورزراء

مجموعه مقاالت همایش ملی جهاد اقتصادي، دانشگاه .MIMICاقتصادي در ایران: رویکرد 
بابلسر، آبان ماه.

برآورد میزان قاچاق کاال در ایران ).1391(.کیانی،پویانابراهیمی، ،صالح،نژاد، منصورزراء
گذاري اقتصادي، در دست چاپ.فصلنامه سیاست،MIMICبه روش 
در			بررسی رابطه علی		اندازه دولت و فساد:). 1390(.سید کمال، صادقی، سکینه، سجودي

.157-183): 4(14، اقتصادي-فصلنامه اطالعات سیاسیاسالمی.کشورهايبین
فساد مالی در گیري اندازه.)1388(.وحید شقاقی شهري،عباس عصاري،صادقی، حسین

هاي اقتصادي ایران،فصلنامه پژوهش.ایران با استفاده از منطق فازي (رویکرد اقتصادي)
66:174-139.

Becker, Gary S. (1974). A Theory of Social Interactions, Journal of
Political Economy 82(6): 1063-1093.

Billger, S. M. & Goel, R.K. (2009). Do Existing Corruption Levels Matter
in Controlling Corruption? cross-country quartile regression estimates.
Journal of Development Economics, 90.

Buehn, A., Karmann, A. & Schneider F. (2009). Shadow Economy and
Do-It-Yourself Activities: The German Case. Journal of Institutional and
Theoretical Economics, 164 (4): 701-722.

Fisman, R. & Gatti, R. (2002). Decentralization and Corruption: Evidence
across countries. Journal of Public Economics, 83(3): 325-345.

Friedman, Eric, Simon Johnson, Daniel Kaufmann & Pablo Zoido-
Lobatón. (2012). Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of
Unofficial Activity in 69 Countries, Journal of Public Economics, 76:
459-493.

Gardiner, J. A. (1993). Defining Corruption. Corruption and Reform, 7:
2 111-124.



٢٥...                             اقتصادي در ایران به روش فازي و بررسی رابطه آنبرآورد شاخص فساد 

Gerlagh, Reyer & Pellegrini, Lorenzo. (2007). Causes of Corruption: A
Survey of Cross-Country Analyses and Extended Results. Econ Gov,
9:245–263.

Glaeser, E.L. & Saks. (2006). Corruption in America. Journal of Public
Economics, 90, 1053-1072.

Glenn, C. T. (2007). Corruption and Economic Development in the
Peoples Republic of China, The University of Toledo.

Goel, R. K. & Nelson, M. A. (1998). Corruption and Government Size:
A Disaggregated Analysis. Public Choice, 97(1): 107-120

Hsiao. (1982). Autoregressive Modeling and Causal Ordering of
Economic Variables. Journal of Economic Dynamics and Control, 4: 243-
259.

Korneliussen, R. J. & Ona, E. (2003). Synthetic Echograms Generated
From the Relative frequency Response. ICES Journal of Marine Science,
60: 636 – 640.

Kotera, G., K. Okada,& S. Samreth. (2010). A Study on the Relationship
Between Corruption and Government Size: The Role of Democracy.
MPRA Paper, No. 25015.

La Porta, R. & Others. (1999). The Quality of Government. Journal of
Law, Economics and Organization, NBER Working Paper No. 6727.

Li Wanb. (1997). A Fuzzy Logic Approach to Modeling the Underground
Economy in Taiwan, Journal of Public Physical, 362: 471–479.

lotfiZadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8 (3): 338-
353.

Gunnar, M. (1968). Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty of
Nations. Harmondsworth and New York: Penguin and Twentieth Century
Fund.

Pellegrini, L. & Gerlagh, R. (2004). Corruption Effects on Growth and Its
Transmission Channels. Kyklos. 57: 429-456.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government, Cambridge
University Press, Cambridge.

Scully, G.W. (1991). Rent-Seeking in U.S. Government Budgets, 1900-
88. Public Choice 70.

Tanzi, V. & Davoodi, H. (1997). Corruption, Public Investment and
Growth. Working Paper No. 97-139, International Monetary Fund,
Washington, D.C.



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٢٦


