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تاريخ دريافت ،93/11/18 :تاريخ پذيرش94/2/30 :

چکیده

فسـاد اداري ،پديده اي اسـت كه كم و بيش در كليهی كشورهاي جهان وجود
دارد .با اين حال ،نوع ،شـكل ،ميزان و گسـتردگي آن در هر كشـور متفاوت
اسـت .امروزه فسـاد اداري و مالي به يـك معضل جهاني مبدل شـده و دولتها
آگاهند كه فسـاد باعث آسـيبهاي بسـياري مي شـود و هيچ حد و مرزي هم
نميشناسـد .اين معضل ،اقتصاد داخلي را فلج و جريان توسـعه را مختل ميسازد؛
بنابراین به منظور مبارزه با فسـاد و کنترل آن ضروري است ب ه صورت علمي،
عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود.
هدف اصلی اين مطالعه ،بررسـی تأثیر جهانيشدن با استفاده از شاخص جديد
و جامـع جهانيشـدن اقتصاد ( )KOFبر فسـاد اداری در کشـورهای منطقهی
خاورميانه و شـمال آفريقا طی سالهاي  1995- 2010میباشد .برای اين منظور
از شـاخص ادراک فساد برای اندازهگيری فساد اداری (كاهش فساد اداري) در
اين گروه کشورها استفاده شده است .مدل تحقيق با استفاده از فنون اقتصادسنجی
 .1استادیار دانشگاه مازندران
 .2دانشجو دکترا دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور ایالم( نویسنده مسول)
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پانلی مانند ریشـهی واحد پانلی ،همانباشـتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش
حداقل مربعات تعمیمیافته ،تخمین زده شده است.
نتايـج حاصل از ايـن مطالعه داللت بر اين دارد که جهانیشـدن تأثير منفی
و معناداری بر شـاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداري) در کشورهای مورد
بررسـی داشته اسـت .عالوه بر اين ،شاخص توسعهی اقتصادي ،حقوق مالکیت،
دموکراسـی و سرمایهی انسانی ،اثر مثبت و معنادار و تورم ،و شاخص جمعیت
ص ادراک فسـاد (كاهش فسـاد
و نرخ پسانداز ،اثر منفی و معناداری بر شـاخ 
اداري) داشتهاند.
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كليد واژهها :جهانیشـدن ،شـاخص ادراک فساد ،داده های پانل ،کشورهای
عضو منا.

 .1مقدمه

فساد ،يکي از پديدههاي جهاني است كه از ديرباز با پيدايش شكلهاي اوليهی
حكومـت وجـود داشـته و در زمان معاصـر نيز در تمام کشـورهاي دنيا کم و
بيش وجود دارد .فسـاد ،مسـیر رشـد اقتصادي را با موانعی بسیار مواجه ساخته
و بـر توسـعهی اقتصادي اثر منفی دارد .این تأثیر بـر اقتصادهاي باز بیشتر از
اقتصادهاي بسته است (بلکبرن و همکاران.)7 :2010 ، 1
امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولتها آگاهاند
حد و مرزي هم نميشناسد،
كه فساد باعث آسيبهاي بسياري مي شود ،و هيچ ّ
همانطوركه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سـازمان سياسـي و اقتصادي و
سطح توسعه يافتگي ،گوناگون است .به هر صورت ،فساد موجب انحطاط است،
و سياسـتهاي دولـت را در تضاد با منافع اكثريت قـرار ميدهد و باعث هدر
رفتـن منابع ملي ميگردد(افضلی .)236 :1391 ،به عبارتی ،فسـاد یک بیماري
اسـت که رویهها و معیارهاي پیشـرفت اشخاص در بوروکراسی دولتی را فاسد
1. Blackburn et Al
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میکند (کاهانا و لیو کیجون.)83 :2010، 1
فسـاد اداری معموال به انحراف از شـیوه های قانونی و به طور کلی اسـتفادهی
نامشـروع از مقـام و موقعیت شـغلی اطالق میشـود و به اشـکال مختلف بروز
میکند که رشوه ،یکی از آنهاست .پیچیدگی ،نارسایی و به روز نبودن قوانین،
دیوانساالریهای عریض و طویل و غیر پاسخگو ،ناآگاهی عامهی مردم از حقوق
خود ،عدمدسترسـی به اطالعات ،ضعف اخالقی ،فقر مادی و عدم همپایی حقوق
کارکنان دون رتبه با هزینهها ،از زمره دالیلی است که موجب میشود تا رشوه
و فساد ،ابزاری برای فرار از اینگونه مشکالت باشد (الوانی.)372 :1378 ،

فساد اداري از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی
به سـمت فعالیتهاي نادرسـت براي دسـتیابی به درآمدهاي سـهل الوصول،
زمینـهی رکود در تمـام ابعاد جامعـه را فراهم میکند .بنابراین مقابله با فسـاد
در عرصـهی اداري ،ضرورتـی جدي و انکار ناپذیر اسـت (شـائمی برزکی و
همکاران.)3 :1391 ،
درمجموع با توجه به اهمیت موضوع فسـاد ،نيازمند شناسـايي عوامل مؤثر و
راههای مبارزه با آن هستیم .به همین منظور در این مطالعه تالش گردیده تا تأثیر
جهانیشدن برکاهش فساد اداري با تکیه بر روش داده هاي پانلي براي داده هاي
1. Kahana and Liu Qijun
2. Transparency International Organization
3. Mohabbat khan
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فسـاد اداري عارضهاي اسـت كه امروزه گريبانگير همهی كشـورها توسعه
يافته و درحال توسـعه اسـت .به سـخن ديگر ،هيچ كشـور پاكي به لحاظ فساد
اداري در جهان وجود ندارد .در واقع هر جايي كه دولت وجود داشـته باشـد،
فساد اداري نيز كم و بيش وجود خوا هد داشت (تقوی و همکاران.)88 :1391 ،
بانک جهانی و سـازمان بینالمللی شـفافیت 2و برخی نهادهای بینالمللی ،فساد
را به معنی سـوء اسـتفاده از منصب دولتی ،حکومتی برای نفع شخصی یا انتفاع
اشـخاص ثالث دانسـتهاند که متضمن قبول پول ،هدیه یـا هرگونه امتیاز دیگر
توسـط یک صاحب منصب در ازای انجام یـا عدم انجام فعلی برخالف وظایف
مقرر قانونی و سازمانی است (محبتخان.)2011 ، 3

 | 240وحید تقینژاد عمران ،جابر بهرامی و هادی نصیری

كشـورهاي عضو منـا و دورهی زماني  1995 -2010مـورد تحلیل قرار گیرد.
علت انتخاب کشـورهای عضو منا 1به دلیل اهمیت جایگاه ژئوپلتیک سـاختار
حساسترین
اقتصادی مشـابه کشـورهای مزبور اسـت که به نوعی در یکی از ّ
مناطق جهان از نظر راهبردی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی واقع شدهاند .از سوی
دیگر با توجه به اینکه این کشورها دارای منابع نفتی و گازی فراوانی هستند،
وجود همین منابع میتواند منجر به افزایش فسـاد گردد .پس از بیان مقدمه ،در
بخش دوم ،مبانی نظری ارائه خواهد شد ،و در بخش سوم به مروری بر مطالعات
انجام شده ،میپردازیم .بخش چهارم به معرفی متغیرها ،توصیف داده های آماری
و تصریح مدل اختصاص یافته اسـت .در بخـش پنجم ،نتایج تجربی تبیین و در
نهایت بخش ششم به نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق اختصاص یافته است.
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 .2مبانی نظری

اگرچه مسئلهی جهانیشدن و فساد به تازگی مطرح نشده ،لیکن در دهههای اخیر
2
به دلیل اهمیت موضوع ،محور پژوهشهای علمی واقع گردیده است(باگوواتی
 .)32 :2004 ،فساد به عنوان یک مشکل عمدهی بینالمللی ،ظرفیتهای توسعهی
اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی در سـطح داخلی و بینالمللی را تهدید میکند ،با
افزایش روند جهانیشدن از اوایل  ،1980بازار کاال و خدمات و همسویی مردم
به سمت جهانیشدن فعالیتهای غیر قانونی ،ابعاد بینالمللی سود ناشی از فساد،
قابل توجه گردیده است (جزف.)1 :2012 ، 3
جهانیشـدن میتواند اثرات مختلفی بر سـطوح فسـاد کشـورها داشـته باشد.
 .1منا ( )Middle East and North Africaبه معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطالحی
میباشد که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا قرار دارند به کار میرود .حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره
آفریقا آغاز و تا ایران ،شرقیترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد مییابد .این منطقه دارای
 ۶۰درصد منابع نفتی و  ۴۵درصد منابع گازی جهان میباشد .اقتصاد این کشورها رابطه
تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد .این منطقه یکی از قدیمیترین حوزههای
برداشت نفت در جهان محسوب میشود.
2. Bhagwati
3. Joseph
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براساس نظر شانگ ،)2009( 1کشورهای فاسدتر مزایای کمتری از جهانیشدن
دریافت خواهند نمود و در نتیجه ،کاهش فسـاد یک اولویت در سـطوح ملّی و
بینالمللی تلقی میگردد .اگرچه رابطهی بین فسـاد و جهانیشـدن یک رابطهی
مسـتقیم نیست ،با این حال ،جهانیشدن ممکن است تعادل بین هزینهها و منافع
فساد را تغیبر دهد(بونالیا وهمکاران.)2 :2001، 2

گالین 5و همکاران ( )1999سـرعت رو به رشـد جهانیشدن اقتصاد را عاملی
جهت انتقال فسـاد در کل جهان عنوان نمودند .ویلیامز و بییر )1999( 6اشـاره
میکنند که جهانیشـدن انگیزه و فرصت ایجاد فسـاد را به شـیوههای مختلف
فراهـم نموده و به رشـد فسـاد کمک میکند؛ بـه عنوان مثال ،موانـع زیاد در
معاملات بینالمللی ،بخش خصوصی را به رشـوه دادن مقامات دولتی تشـویق
کند .از سـوی دیگر ،برخی از محققان معتقدند که جهانیشـدن ،سـطح فساد را
ی الزم جهت
کاهش میدهد .اختر )2004( 7بیان میکند که فراهم آمدن زمینه 
تجارت و سـرمایهگذاری خارجی و ادغام کشـورها در سـطح بینالملل ،باعث
پاسـخگویی و شـفافیت بیشتر نهادهای دولتی و سیاسی شـده که خود منجر به
کاهش ایجاد فساد میشود.
چوو سـانگ )2004( 8بیان میکنند که سازمانهای فراملّی قدرتمند از طریق
1. Shang
2. Bonaglia et Al
3. Leiken
4. Eillot
5. Glynn
6. Williams and Beare
7. Akhter
8. Chu and Sung
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اثرگذاری جهانیشدن بر فساد با توجه به مطالعات تجربی ،یافتههای متناقضی
را نشان میدهد .دلیل اصلی اختالف نظر میان پژوهشگران در ویژگیهای چند
بعدی "جهانیشـدن" اسـت .برخی از محققان اسـتدالل میکنند که جهانیشدن
و رشـد درجهی آزادی تجاری در بین کشـورها باعث افزایش فساد میگردد؛
همچنین لیکن )1997( 3و الیوت )1997( 4بیان نمودهاند که جهانیشدن منجر به
کاهش تشخیص فساد با استفاده از تجارت الکترونیک گردیده است.
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ادارهی امـور و نظارت ،کشـورهایی را که قصد ورود بـه اقتصاد جهانی دارند به
ارائهی شفافیتهای مالی ،سیاست پولی مناسب ،انتشار اطالعات واقعی و  ...ملزم
میدارد .جهانیشـدن ،از طریق کاهش یا حذف موانع تجارت ،سـرمایهگذاری و
شـفافیت بینالمللی ،منجر به کاهش فسـاد خواهد شد .عالوه بر این ،جهانیشدن
نیازمنـد اصطالحات سـاختاری و نهادی ،آزادسـازی بازارهـا ،افزایش رقابت و
شـفافیت معامالت و بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی برای مبارزه با فسـاد
بوده و در نتیجه ،ممکن است سطح فساد را کاهش دهد(دیونیسوز.)637 :2011 ، 1
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 .3مروري بر مطالعات تجربی

زنـک و وارن ،)1999( 2با اسـتفاده از یک تحلیل تجربـی و با دو مدل حداقل
مربعات معمولی و حداقل مربعات دو جملهای ،نشان دادند که درجهی شفافیت
یـک عامل مهم در جذب سـرمایهگذاری خارجی اسـت ،و میـزان باالی عدم
شفافیت تا حد زیادی میتواند جذب سرمایه گذاری خارجی را به تأخیر اندازد،
و در نتیجه کشـوری که به درجهای از شـفافیت در سیاسـت و نهادها رسـیده،
میتواند انتظار از افزایش قابل توجهی در سرمایهگذاری خارجی داشته باشد.
بونگالیـا و همکاران ( ،)2001در مطالعهای به بررسـی آزادسـازی تجاری به
عنوان شـاخص جهانیشدن بر شـاخص فساد اداری با استفاده از روش داده های
تابلویی و یک دورهی زمانی  20ساله برای تعدادی از کشورهای درحال توسعه
و توسـعه یافته پرداخته که دسـتهبندی آنها بر اسـاس شـاخص دموکراسـی،
مسـتعمره بودن و عضویت داشتن در اتحادیهی اروپا انجام گردیده است؛ نتایج
این مطالعه نشان میدهد که آزادسازی تجاری ،بر فساد ،اثری منفی داشته است.
گریـف و ملـکاپ ،)2003( 3اثر اجزای مختلف آزادی اقتصادی بر فسـاد را
با ارایه یک الگوی پایدار مورد بررسـی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند که
برخی از جنبههای آزادی اقتصادی ،از فسـاد جلوگیری میکنند ،و بین آزادی
1. Dionisios
2. Zdenek and Warren
3. Graeff and Mehlkop
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اقتصادی و فسـاد یک رابطهی قوی وجود دارد که این ارتباط بسـتگی به سطح
کشور از لحاظ توسعه دارد.
داس و دیریونـزو ،)2009( 1در یـک مطالعهی تجربی با اسـتفاده از شـاخص
ادراک فساد 2و شاخص جهانیشدن  FOKو با استفاده از دو مدل رگرسیون مجزا
به این نتیجه رسـیدند که یک رابطهی غیرخطی بین جهانیشـدن و فسـاد وجود
دارد .بهطور خاص نتایج این مطالعه نشـان میدهد که اثر جهانیشدن بر فساد به
سطح جهانی و سطح فساد در هر یک کشورهای مورد بررسی بستگی دارد.

ی سـو ،)2012( 4در مطالعهای به بررسـی رابطهی بین دموکراسـی،
سـاها و ج 
آزادی اقتصاد و فساد با استفاده از دادههای تابلویی برای  100کشور طی دورهی
زمانی  1995 -2008پرداختهاند .نتایج نشان میهد که اگرچه دموکراسی و آزادی
اقتصادی به صورت مجزا در کشورهای با فساد باالتر ،قادر به کاهش فساد نشده،
اما با تعامل این دو متغیر به صورت همزمان ،فساد کاهش پیدا کرده است.
جوزف و بامیدل ،)2012( 5مسیرهای جهانیشدن در تولید فساد و موانع رشد
اقتصـادی در نیجریـه را با اسـتفاده از یک مدل  RAVSو بـرای دورهی زمانی
 2010-1970بررسـی نمودند ،نتایج این مطالعه بیانگر آن است که تولید جهانی
از طریـق اثرگذاری بر فسـاد ،اثر منفی بر رشـد اقتصادی دارد و جهانیشـدن
حسابها شوکهایی منفی از طریق فساد بر اقتصاد وارد میکند.
1. Das and DiRienzo
2. Corruption Perceptions Index
3. Dionisios and et Al
4. Saha and Je su
5. Joseph and Bamidele
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دیونیسـوز و همکاران ،)2011( 3رابطهی بین جهانیشدن و فساد را با استفاده
از داده های مقطعی برای  127کشور بررسی کردند .نتایج نشان داد که با فرض
یک مدل خطی ،همبسـتگی مثبت بین فسـاد و جهانیشـدن وجود دارد .آنها
تحلیـل کردند که همخطی یک تقریت خوب ،تنها برای کشـورهای با درآمد
متوسـط و باال اسـت .نتیجه گیری اصلی آنها در این بود که جهانیشـدن یک
سالح قدرتمند در برابر فساد تنها برای کشورهای با درآمد متوسط و باال است.
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 .4تصریح مدل

در اين مقاله به پيروي از مطالعات داس و دیریونزو ( )2009و بادینگر و لیندل
( )2012عوامل مؤثر بر کاهش فسـاد اداری یا به عبارت بهتر معادلهی کاهش
فساد اداری را میتوان به صورت زير نوشت:
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که در آن:
 :IPCشـاخص ادراک فسـاد به عنوان متغیر جایگزین برای اندازهگیری فسـاد
اداری در کشـورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده شده است .این
شـاخص از سـال  1995به بعد توسـط سازمان بین المللی شـفافیت ( )ITمنتشر
گردیده و مقدار عددی آن بین صفر و ده میباشد .با نزدیک شدن این شاخص
بـه مقدار  10از میزان فسـاد اداری کاسـته شـده و با میل نمـودن این متغیر به
صفر بر میزان فسـاد اداری افزوده میشـود .الزم به توضیح است که شاخصها
و معیارهای موجود در زمینهی محاسـبهی فسـاد اداری ذهنی بوده و بر اسـاس
بررسـیها و نظرسنجیهای مؤسسههای بینالمللی نظیر بانک جهانی و راهنمای
ریسـک بینالمللی کشورها استخراج میشود .دلیل اسـتفاده از شاخص ادراک
فسـاد در این مطالعه این اسـت که این شـاخص نسبت به شـاخصهاي ديگر،
اطالعات جامعی در خصوص موارد مختلف فسـاد اداری نظیر ارتشـا و اختالس
توسط کارمندان دولتی را ارائه مینماید .عالوه بر این ،سازمان بینالمللی شفافیت
از طریق تهیهی فرمهای بررسـی و نظر سنجی سـایر مؤسسات بین المللی اقدام
به انتشـار آمار و اطالعات برای شـاخص ادراک فساد کشـورها نموده و برای
کاهش تغییرات احتمالی نمرهی هر کشور و دقت بیشتر در محاسبات ،از آمار
و اطالعات سـه سـازمان معتبر بینالمللی استفاده میکند .آمار و اطالعات مورد
استفاده برای شاخص ادراک فساد از درگاه آمار سازمان هریتیج 1استخراج شده
اسـت .داده ها بر اسـاس آمار سازمان بینالمللی شفافیت بین صفر تا صد تعدیل
1. Heritage
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شـده اسـت؛ همچنین براي هماهنگي بیشـتر اين متغير با ديگر متغيرها ،تمامي
اعداد مربوط به آمار اين متغير بر عدد  100تقسیم شده است.

جدول ( )1شاخص اقتصادی جهانیشدن

منبع :گزارش موسسه

 .FOKسال 2012؛ ()hc.zhte.fok.noitazilabolg//:ptth
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شـاخص جهانیشـدن ( :)FOKهنگامیکـهفرآیندی همانند جهانیشـدن با
ایـن ابعاد بر سرنوشـت بشـری تأثیر میگـذارد ،معیارهـا و مقیاسهایی برای
اندازهگیری و مقایسهی آن شکل میگیرد .یکی از شاخصهایی که جهانیشدن
را با تاکید بر معیارهای دنیای غرب رتبهبندی میکند ،شـاخص  FOKاسـت.
این شـاخص معیاری از جهانیشدن اقتصاد ،متغیرهای اجتماعی و سیاسی است.
شاخص جهانیشدن اجتماعی با  38درصد باالترین وزن را به خود اختصاص داده
اسـت؛ همچنین شاخص جهانیشـدن اقتصادی  36درصد و شاخص جهانیشدن
سیاسی با  62درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .در این تحقیق از شاخص
اقتصادی جهانیشدن به عنوان شاخص جهانیشدن استفاده شده است .جدول زیر
به توضیح و نحوهی محاسبهی شاخص اقتصادی جهانیشدن پرداخته شده است:
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نماد  slortnoCنشـانگر متغیرهای کنترلی اسـت که بر پایهی ادبیات موضوع
تحقیق افزون بر شاخص جهانیشدن بر کاهش فساد اداری اثر میگذارند.
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شـاخص دموکراسـی ( :)ycarcomeDبراي اندازهگیری دموکراسـي در اين
مقالـه بـه پيـروي از دانـگ و تورگلـر )2011( 1و مقاله برنـدان )2007( 2با
اسـتفاده از مقياس ترکيبي از دموکراسـي و اتوکراسـي (نظام ديکتاتوري) ،به
عنوان شـاخص دموكراسي در نظر گرفته شـده است .دامنهی اين متغير از -10
(ديکتاتوري کامل) تا ( +10دموکراسي کامل) مرتب شده و شامل پنج مؤلّفهی
رقابتـي کردن عضوگيري حزبي ،آزاد کردن عضوگيري حزبي ،تغيير سيسـتم
مديرمحور به قانونمحور ،رقابتي کردن حضور سياسي و نظارت مردم بر اعمال
دولـت اسـت .اطالعات و داده های مربوط به مؤلّفهی دموکراسـي از شـاخص
 VI ytilopکه توسـط دانشگاه مريلند منتشر میشود ،جمعآوري گردیده است.
از آنجـا كه مقدار عددي اين شـاخص بيـن ( -10ديکتاتـوري کامل) و+10
(دموکراسـي کامل) اسـت ،براي هماهنگي بیشـتر اين متغير با ديگر متغيرها،
تمامي اعداد مربوط به آمار متغير مزبور بر عدد  10تقسيم شده است.
شـاخص حقـوق مالکیـت ( :)thgir ytreporPطبق مطالعـهی ناك و كيفر
( )1997از شاخص حقوق مالکيتی که توسط آنها ارائه شده ،به عنوان شاخص
حقوق مالکيت استفاده شده است .آمار مربوط به اين شاخص از درگاه موسسهی
هریتیج به دست آمده است .اين شاخص از پنج مؤلّفهی ريسک يا احتمال سلب
مالکيت خصوصي شرکتها توسط دولت ،احتمال نقض قراردادها توسط دولت،
ميزان و سطح حاکميت قانون در ادارهی کشور ،فساد در ساختار ادارات دولتي
و کيفيت بوروکراسی تشكيل شده است .مقدار عددي اين شاخص بين  0تا 100
متغير اسـت که هرچه مقدار عددي متغير حقوق مالكيت بزرگتر باشد ،نشانگر
وضعيت بهتر حقوق مالکيت اسـت .برای تطبيق بیشـتر آمار حقوق مالکيت با
آمار مربوط به ساير متغيرها ،اعداد اين شاخص بر  100تقسيم شده است.
3

شاخص تورم ( ،)NIنرخ تورم کشورهاي مورد مطالعه را نشان میدهد .شاخص
1. Dong and Torgler
2. Brendan
3. Knack and Keefer
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توسـعهی اقتصادی ( :)EDرشد تولید ناخالص داخلی سرانه که شاخص درجهی
توسـعه اقتصادي را نشـان میدهد .شـاخص اندازه دولت ( : )VOGسهم نسبی
مخارج کل دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص
اندازهی دولت میباشـد .نرخ پسانداز ( :)VASنسبت پسانداز ناخالص داخلی
بـه توليد ناخالص داخلي تعريف مي شـود .شـاخص جمعیـت ( :)POPلگاریتم
جمعیت شـهری است .شاخص سرمایهی انسانی ( :)Hنرخ ناخالص ثبت نام در
مقطع متوسـطه 1در نظر گرفته شده اسـت .اطالعات مربوط به تمامی متغیرهای
کنترلی از درگاه بانک جهانی 2سال  2013خارج شده است.

 .5نتایج تجربی

 .1-5آزمون پایایی متغیرها
وقتي که تعداد مشاهدات سري زماني در هر کدام از مقاطع زياد باشد ،ميتوان
تحليل پایایی (وجود ريشهی واحد) را براي هر کدام از آن مقاطع مورد بررسي
قـرار داد ،اما قدرت آزمون ريشـهی واحـد هنگامي که طـول دوره دادها کم
اسـت ،بسـيار پايين ميباشد .در اين شـرايط ،اسـتفاده از آزمون ريشهی واحد
مبتني بر داده اي تابلويي براي افزايش قدرت آزمونها ضروري اسـت .بهعنوان
مثـال ،آزمونهاي معمول ريشـهی واحد مثل ديکي فولـر  ،ديکي فولر 4تعميم
يافته 5و فليپس پرون 6که براي يک سـري زماني مورد اسـتفاده قرار ميگيرند،
1. School Enrollment, Secondary
2. www.worldbank.org

 .3با توجه به دلیل نبود اطالعات آماری مربوط به برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا تعداد این کشورها به  14کشور مذکور محدود شده است.
4. Dickey-Fuller
5. Augmented Dickey-Fuller
6. Phillips-Perron
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مـدل مذکور براي  14کشـور عضو منـا( 3ایران ،الجزایـر ،بحرین ،کویت،
عمان ،قطر ،مصر ،اردن ، ،مراکش ،عربسـتان سعودی ،سوریه و تونس ،امارات،
یمن) و دورهی زمانی مورد مطالعه سالهای  1995-2010میباشد.
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از تـوان آزمون پاييني برخوردار بوده و داراي تورش به سـمت قبول فرضيهی
صفر هسـتند .اين موضوع وقتي که حجم نمونه کوچک اسـت ،خيلي تشـديد
مي شـود .يکي از روش هايي که براي رفع اين مشـکل پيشـنهاد شده ،استفاده
از داده هـاي پانلـی براي افزايش حجم نمونه و آزمون ريشـه واحد در داده هاي
تابلويـي اسـت؛ بنابراین پيش از بـرآورد مدل تحقيق ،الزم اسـت پایایی تمام
متغيرهاي مورد اسـتفاده در تخمين ،مورد آزمون قـرار گيرد ،زيرا عدم پایایی
متغيرها چه در مورد داده هاي سـري زماني و چه داده هاي تابلويي ،باعث بروز
مشکل رگرسيون کاذب مي شود .به هر حال ضروری است حداقل يكي از پنج
آزمون لوين لين چو ، 1آزمون ايم ،پسـران و شـيم ، 2آزمون فیشـر دیکی فولر
تعمیم یافته ، 3آزمون فيشر -فیلپسپرون 4و هادري 5برای آزمون ريشهی واحد
پنل مورد استفاده قرار گيرد.
اين آزمونها اصطالحا آزمونهاي ريشهی واحد پانل ناميده ميشوند ،از لحاظ
تئوري ،آنها آزمونهاي ريشـهی واحد ،سـريهاي چندگانه هسـتند كه براي
سـاختارهاي اطالعات پانل به كار رفتهاند .در اين آزمونها روند بررسي پایایی
تمامی روشهای فوق به غير از روش هادري به يك صورت است و با رد H 0
 ،عدم پایایی منتفی مي شود و بيانگر پایایی متغير است؛ بنابراين با رد فرضيهی
 H 0ناپایایی يا ريشه واحد رد مي شود و پایایی پذيرفته مي شود كه يا در سطح
و يا با يك تفاضل و يا با دو تفاضل پایا مي شود ،كه براي تشخيص اين قسمت
به  borpآن توجه ميگردد كه بايستي از  5یا  10درصد كوچكتر باشد.
به منظور بررسي پایایی جمعي 6متغيرها از چهار آزمون لوين لين چو ،آزمون
ايم ،پسران و شيم ،آزمون فيشر -فلپس پرون و آزمون فيشر دیکی فولر تعمیم
استفاده شده است.

1. Levin, Lin & Chu
2. Im, Pesaran & Shin
3. Fisher - ADF
4. Fisher - PP
5. Hadri
6. Common Unit Root
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جدول  :2نتايج آزمون ريشه واحد جمعي متغيرهای مدل

با توجه به نتايج جدول  2و بررسـي مقادير آمارههاي محاسـبه شـده و احتمال
پذيرش آنها ،مشـخص میگردد که شـاخص فسـاد ،جهانیشدن ،دموکراسی،
حقوق مالکیت ،درجهی توسـعهی اقتصادی ،نرخ پسانداز ،سـرمایهی انسانی و
انـدازهی دولت با یکبار تفاضلگیری پایا شـدند .متغيرهـای دیگر معادله در
سطح پایا است.
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منبع :يافته هاي تحقيق؛ اعداد داخل پرانتز  eulav-pمیباشد.
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 .2-5آزمون همانباشتگی (همجمعی) دادههای پانلی

1
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بـا توجه به اینکه براسـاس آزمونهای پایایی برخـی از متغیرهای مدل ناپايا
هستند ،با توجه به نظر گرنجر 2براي اجتناب از وضعيتهاي رگرسيون دروغین،
آزمون همجمعي را ميتوان به عنوان يك پيش آزمون اسـتفاده كرد (گرنجر،
 .)1986در این راستا برای اطمینان از نبودن رگرسیون کاذب ،آزمون همجمعي
انجام گرفت .براي بررسـي وجود همجمعي دادههای پانل ،چندین آزمون مانند
آزمون كائو ، 3آزمون پدروني 4و آزمون فيشر 5وجود دارد که مطالعهی حاضر
از آزمون كائو استفاده شده است؛ زیرا انجام آزمون پدروني به دليل زياد بودن
تعداد متغیرهاي مدل و آزمون فيشـر به علت ناكافـي بودن دادهها ،امكانپذير
نبـود .با توجه به جـدول ( )3مقدار آماره  ،tدر آزمـون كائو ،وجود همجمعي
در سـطح اطمینان  94درصـد را تأييد ميكند ،و بنابراين يـك رابطهی تعادلي
بلندمدت ميان شـاخص ادراک فسـاد و متغيرهاي مسـتقل مـدل وجود دارد و
رگرسیون برآوردی دروغین نخواهد بود.
جدول  :3نتايج آزمون همانباشتگي کائو

منبع :يافته هاي تحقيق

 .3-5نتایج برآورد
پیش از بررسي نتايج برآورد مدل نیاز است اندكي دربارهی روش دادههاي پانل
گفته شود .نخست میبايد دریافت كه آيا مقاطع مورد بررسي همگناند يا خير؛
1. Co-integration analysis
2. Granger
3. Kao
4. Pedroni
5. Fisher
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اگر مقاطع همگن باشند ،بدون نگرانی از پیدایش خطاي تصريح ،ميتوان روش
حداقل مربعات تجميع شده را به کار برد ،وگرنه میبايد از روش دادههاي پانل
استفاده كرد .از نظر اقتصادسنجی این مفهوم یعنی:
مقید
مدل ّ

()2

غیرمقید ()3
مدل
ّ

≈ FN −1, N )T −1(− K

() N − 1

( ) RSS − URSS

(T − N − K
)N

URSS

= F0

()4

مقیـد SSRU،مجموع
در رابطـه  SSRR ،4مجمـوع مربعات پسـماندهای مدل ّ
غیرمقید T ،دورهی زمانی N ،تعداد مقاطع و  Kتعداد
مربعات پسـماندهای مدل
ّ
متغیرهای توضیحی مورد بررسـی است .فرض صفر در این آزمون ،برابر بودن
عـرض از مبدأها میباشـد .حال اگـر بر پایهی آزمون باال اين نتيجه به دسـت
آیـد كه مقاطع همگن نمیباشـند ،میبايد يكياز روش هـاي تخمين پانل ديتا
يعنـي روش اثرات ثابت يـا روش اثرات تصادفي را به كار برد .براي تصميم
گيري در مورد گزینش میان دو روش یاد شده ،بايد آگاه بود که روش اثرات
ثابت معموال هنگامي كارايي دارد كه كل جامعهی آماري در نظر گرفته شود،
چنانچـه ميان جامعهاي بـزرگ ،نمونههايي به صورت تصادفـي (نمونهگيري)
انتخاب شـود ،روش اثرات تصادفي كاراتر خواهد بود .در این زمینه ،هاسـمن
در سال  1987آزموني را پيشنهاد كرده است كه بر پایه آن وجود اختالف ميان
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آمارهی اين آزمون داراي توضيح  Fميباشـد و در واقع مثل اين اسـت كه ما با
مقید ،عرض از مبدأها ثابت
مقید و
غيرمقید روبرو هسـتیم كه در مدل ّ
ّ
دو مدل ّ
و يكسان میباشند:
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برآوردگرهـاي روش اثـرات ثابت 1و روش اثـرات تصادفي ،2به عنوان فرض
صفر در نظر گرفته شدهاند؛ این گونه که با رد فرض صفر ميتوان نتيجه گرفت
كه به کار بردن روش اثرات ثابت بهتر است.
برای شناسـایی نوع برآورد مدل بهوسـیلهی روش دادههای تلفیقی يا دادههای
تابلویـی از آزمون  -Fلیمر و برای برگزیـدن نوع برآورد از میان روش اثرات
ثابـت يا اثرات تصادفی از آزمون هاسـمن 3اسـتفاده شـد .برآوردها بهکمک
نرمافزار  sweiVE 7انجام گرفته که در جدول ذیل ( )4از این قرار است:
جدول  :4نتایج آزمونها برای تعیین روش برآورد الگو
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

منبع :يافته هاي تحقيق

همانگونـه که در جدول  4دیده میشـود ،نتایج دو آزمون -Fلیمر و هاسـمن
دادههـای تابلویی ،بـرآورد مدل کاهش فسـاد ب ه روش اثرات ثابت در سـطح
اطمینان  93درصد را پیشنهاد میکند .همچنین به دليل فقدان برخي از دادههاي
آمـاري متغيرهـا براي کل دوره از روش پانل نامتـوازن براي برآورد ضرايب
مدل استفاده شده است.
نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت در جدول ( )5آمده است:

1. Fixed Effect
2. Random Effect
3. Hausman
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جدول  :5نتايج تخمين مدل کاهش فساد اداری با استفاده از روش اثرات ثابت

مطابـق نتايـج جدول ( ،)5جهانیشـدن ،رابطـهی منفی و معناداری با شـاخص
ادراک فسـاد (کاهش فساد اداری) در کشورهای عضو منا داشته ،به طوریکه
یک واحد تغییر در شـاخص مربوط به جهانیشدن ،منجر به کاهش  0/39واحد
در شـاخص ادراک فسـاد (کاهش فساد اداری) خواهد شد .سـاختار اقتصادی
کشـور در یک تعامل مسـتقیم با فساد اسـت که مهمترین متغیرهای اقتصادی
مرتبـط عبارت اسـت از میزان فاصلهی طبقاتی ،نحـوهی توزیع درآمدها ،منابع
تولیـد درآمد ،نرخ مالیاتها ،نرخ تورم و همچنین توان مالی دولت که با توجه
به سـاختار اقتصادی کشورهای عضو منا و اینکه عوامل ذکر شده باال میتواند
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منبع :يافته هاي تحقيق؛* سطح معنيداري  1درصد ** ،سطح معنيداري  5درصد
و***سطح معنيداري  01درصد.
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عامل ایجاد فسـاد را در پرتو یکپارچه شـدن کشـورها تشـدید کند ،به ناچار
کشـورهای مزبور باید قبل از همراهی با موج جهانیشـدن و استفاده از مزایای
آن ،تعدیالتی در ساختار اقتصادی خود انجام دهند.
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دموکراسي و حقوق مالکيت ،رابطهی مثبت و معناداری با ميزان کاهش فساد
اداری در کشـورهای عضـو منا دارد .رز اکرمـن )2001( 1مطرح کرد که اگر
چه درجهی دموکراسـی در توضیح فسـاد بیاهمیت اسـت ،ولی هرقدر ساختار
دموکراسـی در یک کشـور نهادینهتر شـود ،فسـاد کاهش مییابـد .یافتههاي
تحقیقات اولیه نشـان میدهد که فساد به سـطح رشد اقتصادي ،همچنین سیستم
قانونی و حکومتی کشـور مرتبط اسـت (دیوید انجی .)2006 ، 2حاصل تخمين
مدل در اين مطالعه نشان میدهد كه با يک واحد افزايش در شاخص دموکراسی،
شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) 0/02 ،واحد افزایش خواهد یافت.
نتايـج تخميـن در مقالـهی حاضر نيز مبتني بـر اثر مثبت و معنـيدار حقوق
مالكيت بر کاهش فساد اداری است .اثرگذاري حقوق مالكيت بر کاهش فساد
اداری از طريـق ايجاد انگيزه براي صاحبان فناوري اسـت .كليهی شـركتها،
بنگاهها و افراد سرمايهگذار كه دارای بخشهای تحقيق و توسعهاند و از طريق
سرمايهگذاری بر روي اين بخش به نتايجي دست میيابند و در نهایت موفق به
ايجاد فناوري جديد و يا اختراع میگردند ،خواسـتار شرايطي هستند كه بتوانند
به صورت انحصاري از فناوري خود اسـتفاده کرده و سـود كسـب كنند .طبق
گفتهی نادگرودکیویسـز )2012( 3حقوق مالكيت این شرايط را فراهم میآورد
و به همين دليل افزايش حقوق مالكيت منجر به کاهش فسـاد اداری میگردد.
با يک واحد افزايش در شاخص حقوق مالکیت ،شاخص ادراک فساد (کاهش
فساد اداری) 0/14 ،واحد افزایش خواهد یافت.
ضريب شـاخص توسـعهی اقتصادی ،منفی و معنادار است .مطابق جدول ()4
يك درصد افزایش در شـاخص توسعهی اقتصادی ،شاخص ادراک فساد0/37 ،
واحد کاهش پیدا خواهد کرد .تولید ناخالص ملّی سـرانه یا درآمد ملّی سـرانه
1. Rose Ackerman
2. David Ng
3. Nadgrodkiewicz
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اگرچه ممکن است شاخصی برای رفاه در نظر گرفته شود ،اما توزیع درآمد را
دریک کشـور نشـان نمیدهد؛ یعنی درجامعهای ممکن است که تولید ناخالص
ملّی سرانه یا درآمد ملّی سرانه افزایش یابد ،در حالی که توزیع درآمد بدتر شده
باشـد؛ بنابراین افزایش درآمد سـرانه در یک کشور نمیتواند الزاما انعکاسی از
افزایش سـطح رفاه عموم افراد جامعه باشـد .توزیع نابرابر درآمد منجر به ایجاد
فاصلهی طبقاتی میشود که عاملّی بر وجود فساد است.

شـاخص سـرمایهی انسـانی ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد بهطوری که یک
درصد افزایش در نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه ،شاخص ادراک فساد (کاهش
فسـاد اداری) 0/013 ،واحـد افزایش خواهد یافت .درجوامعی که شـهروندان
از آزاديهاي مدنی بیشـتري برخوردارند ،حکومتها نسـبت به تأمین نیازهاي
اولیهی مردم پاسخگوترند؛ چراکه آنها سیاستهایی را انتخاب خواهند کرد که
انباشـت سرمایهی انسانی را افزایشمیدهد .ارتقای سرمایهی انسانی از یک سو
با سـطوح باالتر تولید در ارتباط است و از سوي دیگر ،تقاضا براي دموکراسی
را افزایش میدهد ،که این خود موجب پاسـخگوتر شدن حکومتها و کاهش
فساد میگردد.
1. Ramsy, Cass and Koopmans
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ضريـب متغير نـرخ پسانداز ،منفی و معنیدار اسـت .مطابق جـدول ( )4با
يـك درصد افزايش شـاخص نـرخ پسانداز ،شـاخص ادراک فسـاد (کاهش
فسـاد اداری) 0/2 ،واحد کاهش خواهد یافت .در مدلهاي رشـد رمزي ،كاس
وكوپمنز 1پيشـنهاد شـده تا افزايش پس انداز از طريق انباشت سرمايه ،منجر به
افزايش درآمدشـود .با توجه به ساختار کشورهای مورد مطالعه و امکان وجود
نابرابری درآمدی در این کشورها ،فاصلهی طبقاتی و درآمد ناشی از پسانداز،
بیشتر و بیشتر خواهد شد و ثروت بیشتری در انحصار افراد قرار خواهد گرفت.
تحلیـل دیگر در ارتباط با موضوع مزبور این اسـت که به دلیل نظارت ضعیف
قانون در این کشـورها ،آنهایی که دارای ثروت و پسانداز بیشتری هستند به
طبع استطاعت بیشتری نیز دارند و با پرداخت پول و رشوه ،از نتایج مطلوبتری
بهرهمند میشوند ،و افراد ناتوان ،از امکانات بیبهره میمانند که در نتیجه فقر و
فساد افزایش خواهد یافت.
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میـزان فسـاد اداری ،رابطهی مسـتقیمی بـا حجم دولـت دارد .دخالت دولت
در فعالیتهـای اقتصادی ،فرصتهـای زیادی برای سـودجویی ،رانت جویی،
و اخاذی توسـط کارکنـان بخش عمومی فراهم مـیآورد؛ یعنی هر چه نفوذ و
دخالت دولت در برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه بیشتر
باشد ،فساد اداری بیشتر است .مطابق جدول ( )4با يك درصد افزايش شاخص
اندازهی دولت ،شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) 0/48 ،واحد کاهش
خواهد یافت.
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نتیجهگیری
فسـاد اداری عارضـهای اسـت که الگوسـازی آن از ديدگاه نظـری پيچيده،
گردآوری و دسترسی به دادهها و رديابی آن از ديدگاه تجربی دشوار ،و مبارزه
با آن از ديدگاه سياسـی حساسـيت برانگيز است .به رغم پيچيدگی ،دشواری و
حساسـيت ،در سـالهای اخير ،پژوهشها ،شـواهد تجربی و اقدامات بينالمللی
گسـتردهای در اين مقوله صورت پذيرفته و تا حدود زيادی به افزايش درجهی
وضوح شناسـايی عناصر ،مفهوم ،علتها ،شـکلگيری سياستها و برنامههای
رديابی فساد اداری انجاميده است .به گونهای که بحث فساد به عنوان يک علم
جديد نگريسـته شده و تمام کشـورها به کاهش آن همت گماشتهاند؛ بنابراين
در وهلهی اول برای بررسـی هر پديدهای مانند فسـاد اداری ،ابتدا بايد به علل به
وجود آورندهی آن توجه کرده و آنها را شناسايي نمود تا بدين ترتيب بتوان
از رشد آن جلوگيري كرد.
ایـن مقاله به بررسـی اثر جهانیشـدن با اسـتفاده از شـاخص جديـد و جامع
جهانيشدن اقتصاد ( )FOKبر فساد اداری ،و برخی دیگر از متغیرهای اثرگذار
به عنوان متغیرهای کنترلی بر افزایش شـاخص ادراک فسـاد به عنوان معیاری
برای کاهش فسـاد اداری برای کشـورهای عضو منطقهی خاورميانه و شـمال
آفريقا ( )ANEMطی دورهی زمانی  1995-2010پرداخته شده است.
نتایـج حاصل از تخمین مـدل داللت بر این دارد که متغیرهای جهانیشـدن،
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دموکراسی ،حقوق مالکیت و سرمایهی انسانی ،تأثیر مثبت و معنادار و شاخص
توسـعهی اقتصادی ،نرخ پسانداز و اندازهی دولـت ،تأثیر منفی و معناداری بر
شـاخص ادراک فسـاد در گروه کشورهای منطقهی منا داشته است؛ بنابراین به
کشورهای عضو منا در راستاي کاهش فساد اداری موارد ذیل پيشنهاد میشود:

• بـا توجـه بـه گزارشهای جهانی مربوط به شـاخص  ، polity IVشـاخص
دموكراسي در کشورهاي عضو منا پايين است؛ بنابراین تالش كشورهاي عضو
منا باید در راسـتاي بهبود شـاخص دموکراسي جهت کاهش فساد اداری بیشتر
شود.
• حمايـت از حقـوق مالکيت از طریق تشـويق نـوآوري ،خالقيت فردي و
گروهـي كاركنان بر کاهش فسـاد اداری اثر مثبـت دارد؛ بنابراین دولتهای
كشورهاي عضو منا باید تدابيري در راستاي افزايش حمايت از حقوق مالكيت
انجام دهند.
• دولتهای كشورهاي عضو منا باید تدابيري در جهت تدوین قوانین مناسب
مالیات بر درآمد و مالیات بر پسانداز و توزیع مجدد درآمدهای مالیاتی حاصله
در بین اقشار ضعیف جامعه ،سعی در کاهش توزیع نابرابر درآمد به عنوان عامل
فقر و فساد نمایند.
• از آنجا كه فقر علمي و آموزشـي عامل بسـيار اساسـي در پيدايش فسـاد
اداري به شـمار ميآيد و با توجه به آثار زيانبار و متعددي كه فسـاد اداري بر
زندگـي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسـي و فرهنگي جامعـه ميگذارد ،ايجاد درك
عمومي براي مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبي است كه کشورهای عضو منا
میتوانند از طریق افزایش سطح آموزش و آگاهی افراد بر این امر نائل گردند.
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• با توجه به اینکه کشـورهای عضو منا کشـورهای درحال توسـعه بوده و
عموم ًا در این گروه کشـورها فسـاد باال اسـت ،از طرفی جهانیشدن نیازمند به
اصطالحات سـاختاری و نهادی ،آزادسـازی بازارها ،افزایش رقابت و شفافیت
معامالت و بهبود کیفیت خدمات در تمامی بخشهای اقتصادی اسـت ،بنابراین
به کشـورهای مورد نظر پیشـنهاد میشـود زیر سـاختهای خود را از طریق
کاهش فساد قبل از پیوستن به تولید جهانی ،فراهم آورند.
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• حضـور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و سياسـتهاي قيمتگذاري ،عامل
مهمـي در ايجاد فسـاد اقتصادي و اداري اسـت كاهش تصـدي دولت در امور
اقتصادي ،باعث كاهش فساد اداری ميشود.
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