
 The Impact of the Internet on Corruption in 
OIC Countries: An Inter-Country Panel Study

Abstract        Corruption is a well-known and prevalent phenomenon in 
developing countries such as Iran. One of the effective factors in reducing 
corruption and increasing the level of transparency is the use of information  
and communication technology (ICT) tools. This study investigates the 
impacts of ICT on corruption in the selected OIC countries for the period  
2002-2020. Before estimating the model by panel data approach, the  
existence of cross-sectional dependence has been tested and ratified 
in the studied countries. Therefore, to obtain reliable results, the Cup-
FM Method was used to estimate the model. Based on the results of 
model estimation, the impact of ICT components on corruption has been  
negative and significant. Correspondingly, the impact of inflation, per 
capita income, and the rule of law on corruption are significantly positive, 
negative, and negative, respectively.  Furthermore, trade openness has 
a positive, but not statistically significant, impact on the corruption index.
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Organization of Islamic Cooperation, Panel Data, Cup-FM.

JEL Classification: O33, C19, D73.

1.  Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University 
of Guilan, Rasht, Iran. (Corresponding Author).

2.  Young Researchers and Elite Club, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3.  Assistant Professor, Department of Mathematics, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
4.  Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Faculty of Literature and Humanities,  

University of Guilan, Rasht, Iran.

Farzad Rahimzadeh1

Siamak Shokouhifard2

Hasan Hoseinzadeh3

Seyed Reza Miraskari4

f.rahimzadeh@guilan.ac.ir
siyamak.shokohifard@iauardabil.ac.ir
h.hosseinzadeh@iauardabil.ac.ir
rmiraskari@guilan.ac.ir

IS
SN

: 2
25

1-
90

92

PP
 7

5 
-9

9

Th
e 

Jo
ur

na
l o

f

Accepted: 29/12/2021Received: 28/05/2021

do
i  1

0.
52

54
7/

jp
bu

d.
26

.3
.7

5

N
o.

 3
A

ut
un

m
 2

02
1

Vo
l. 

26

http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=148&slc_lang=en&sid=1
http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=148&slc_lang=en&sid=1
http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=148&slc_lang=en&sid=1


سازمان  کشورهای عضو  در  فساد  بر  اینترنت  اثر 
همکاری اسالمی: یک مطالعه پانل بین کشوری

پذيرش: 1400/10/08د     ريافت: 1400/03/07

چکيده: فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج 
است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های 
فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در 
کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. 
پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگي مقطعي در کشورهای مورد مطالعه 
انجام شده و وجود وابستگي مقطعي میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین 
 )Cup-FM( مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاماًل تعدیل شده
استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و 
معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب 
مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد 

دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

کليدواژهها: فساد، اینترنت، فاوا، کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی، پانل 
دیتا، روش به روزرسانی مکرر و کاماًل تعدیل شده.

.D73, O33, C19 :JEL طبقهبندي
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مقدمه

که  است  پدیده اي  و  می دهد  نشان  را  خود  زمانی  و  مکان  هر  در  و  مختلف  اشکال  به  فساد1 
دائماً در حال تغییر است و تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی، فرهنگی، ساختارهاي 
)سیف زاده،  دارد  قرار  اقتصادي  و  ساختاري  سیاست  هاي  و  سیاسی  محیط هاي  سازمانی،  و  نهادي 
1395(. فساد می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سمت رانت جویی 
سرمایه گذاری  دولتی،  سرمایه گذاری  اقتصادی،  رشد  بر  و  دهد  سوق  زیرزمینی  فعالیت های  و 
مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر اثرگذار باشد )Ben Ali & Sassi, 2016(. همچنین، مطالعات 
دارد  نزدیک  ارتباطی  اقتصادی  توسعه  مختلف  ابعاد  با  فساد  که  است  مطلب  این  گویای   تجربی 
)Ades & Di Tella, 1999; Sandholtz & Koetzle, 2000; Saha & Ben Ali, 2017(. به طور کلی، فساد 
 .)Ben Ali & Sassi, 2016( و تورم را افزایش دهد )Huang, 2016( می تواند رشد اقتصادی را متاثر کند
 ;De Jong & Bogmans, 2011( همچنین، فساد می تواند مانع استفاده از ظرفیت های تجارت بین المللی شود 
.)Ben Ali & Krammer, 2016( و باعث پدیده نفرین منابع طبیعی گردد )Ben Ali & Mdhillat, 2015

سال  در   3)CPI( فساد  ادراک  شاخص  از  شفافیت2  بین المللی  سازمان  گزارش  تازه ترین  در 
است  گرفته  قرار   149 رتبه  در  رتبه بندی،  این  در  موجود  کشور   1۸0 میان  در  ایران   ،2020 
و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  میان  در  رتبه بندی،  این  در   .)Transparency International, 2020(

شمال آفریقا، تنها کشورهایی چون عراق، لیبی، یمن، و سوریه که کشورهایی هستند که سال هاست 
با جنگ و درگیری های داخلی دست وپنجه نرم می کنند، نمره ای نازل تر از ایران کسب کرده اند. شایان 
اشاره است که کشورهای امارات متحده عربی و قطر بهترین رتبه را در میان کشورهای این منطقه 

دارا هستند )شکل 1(.

1. Corruption
2. Transparency International
3. Corruption Perceptions Index
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 اشارهشایان اند.  تر از ایران کسب کرده ای نازل کنند، نمره وپنجه نرم می های داخلی دست هاست با جنگ و درگیری که سال
 (.1 شکل) هستندرین رتبه را در میان کشورهای این منطقه دارا قطر بهتای امارات متحده عربی و کشوره که است

 

 
 ,Transparency International) 0202بندی کشورها در سال  در ایران و کشورهای منتخب و رتبه: شاخص ادراک فساد 1 شکل

2020) 

 
د. نو راهکارهای الزم برای کاهش آن ارائه گرد دنشوشناسایی ایران رو شایسته است عوامل موثر بر فساد در  از این
فساد تاثیر  ، از جملهاند گرفتهستقل در نظرعنوان متغیر مه فساد را بعمدتاً ه، ایران انجام شدفساد در  که در زمینۀ مطالعاتی

تاثیر  ،(ShokouhiFard et al., 2020کار ) و تاثیر فساد بر سهولت انجام کسب (،1933 ،همکارانفرد و  شکوهی)اشتغال بر 
 ,Khodaparast & Kordiمستقیم خارجی )گذاری  تاثیر فساد بر سرمایه ،(Ghaemi & Valaei, 2020) بر بخش مالی فساد

های های مبتنی بر مدل پژوهشتعداد  ،. با این حال(Heidari et al., 2014) تاثیر فساد بر رشد اقتصادیو  ،(2018
از سوی . استپرداخته باشند، اندک  )فساد به عنوان متغیر وابسته( که به برآورد و تحلیل عوامل موثر بر فساد رگرسیونی

 ,Ben Ali & Sassi) است)فاوا(  1تواند در کاهش فساد موثر باشد، فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از عواملی که می دیگر،

های اداری، اقدامات  استفادهمربوط به سوء های اینترنت با تسهیل گزارشکه نفوذ توان عنوان نمود  می ،در این راستا .(2016
اینترنت عدم تقارن اطالعات را  ،همچنین باشد. رگذار تواند بر سطح فساد اث قوانین میو ارائه شکایات در فرایند اجرای  ،فاسد

ا پیگیری نمایند. عالوه بر این، ولتی رهای مقامات د و فعالیت ها که تصمیمدهد  و به شهروندان اجازه می کند میحذف 
امروزه، است که  اشارهدهد. شایان  میرا کاهش  ساالری دیواناتوماسیون کردن مراحل اداری دولت،  استفاده از اینترنت با

ت. ساد را افزایش داده اسهای مربوط به تلفن همراه از قبیل اینترنت همراه، تاثیرگذاری اینترنت بر سطح ف فناوریگسترش 
 ,Ben Ali & Sassi)راحتی گزارش نمایند  های مربوط به فساد را به که اقدام نماید میهمراه، شهروندان را ترغیب  اینترنت

از  ،همچنین کند.  های حساس مانند انتخابات را تقویت می ویژه در دوره به ،اطالعات نشراین موضوع سرعت  .(2016
. برای نمود، استفاده نمایند میبا مقاماتی که درخواست رشوه  ،توان برای ضبط و مستند کردن مکالمه میهای همراه  تلفن

 0«بهار عربی»های  ای در جنبش کننده عوامل تعیین ،اعتقاد دارند که اینترنت و تلفن همراه (0212علی و سسی ) بننمونه 

  .اند بودهعلیه سیاستمداران فاسد 

 اغلببه لحاظ نظری و تجربی در بر کاهش فساد،  فناوری اطالعات و ارتباطاتتوان گفت که تاثیر  می ،به بیان دیگر
میزان تاثیر  ،این با وجود(. Anderson, 2009; Lio et al., 2011; Garcia-Murillo, 2013) مطالعات تایید شده است

زمان همکاری اسالمی بررسی عضو سافساد در ایران و کشورهای منتخب های فاوا از جمله اینترنت و تلفن همراه بر  مولفه
آزمون انجام عدم ، دیگر در مطالعات شکافدر ادبیات اشاره کرد.  موجود عنوان شکافه توان از آن ب می ،رو است. از ایننشده 

                                                                                                                                                                          
1. Information and Communication Technologies (ICT) 
2. Arabian Spring 

2 
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امارات 
متحده  

 عربی

عربستان  عمان قطر
 سعودی

 سوریه یمن لیبی عراق ایران مصر کویت بحرین اردن

 رتبه شاخص ادراک فساد

شکل1:شاخصادراکفساددرایرانوکشورهایمنتخبورتبهبندیکشورهادرسال2020
)Transparency International, 2020(

از این رو شایسته است عوامل موثر بر فساد در ایران شناسایی شوند و راهکارهای الزم برای کاهش 
آن ارائه گردند. مطالعاتی که در زمینۀ فساد در ایران انجام شده، عمدتاً فساد را به عنوان متغیر مستقل 
در نظرگرفته اند، از جمله تاثیر فساد بر اشتغال )شکوهی فرد و همکاران، 1399(، تاثیر فساد بر سهولت 
 ،)Ghaemi & Valaei, 2020( تاثیر فساد بر بخش مالی ،)ShokouhiFard et al., 2020( انجام کسب و کار
تاثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی )Khodaparast & Kordi, 2018(، و تاثیر فساد بر رشد 
اقتصادی )Heidari et al., 2014(. با این حال، تعداد پژوهش های مبتنی بر مدل های رگرسیونی که به 
برآورد و تحلیل عوامل موثر بر فساد )فساد به عنوان متغیر وابسته( پرداخته باشند، اندک است. از سوی 
دیگر، یکی از عواملی که می تواند در کاهش فساد موثر باشد، فناوری اطالعات و ارتباطات1 )فاوا( است 
)Ben Ali & Sassi, 2016(. در این راستا، می توان عنوان نمود که نفوذ اینترنت با تسهیل گزارش های 

مربوط به سوءاستفاده های اداری، اقدامات فاسد، و ارائه شکایات در فرایند اجرای قوانین می تواند بر 
سطح فساد اثرگذار  باشد. همچنین، اینترنت عدم تقارن اطالعات را حذف می کند و به شهروندان اجازه 
می دهد که تصمیم ها و فعالیت های مقامات دولتی را پیگیری نمایند. عالوه بر این، استفاده از اینترنت 
با اتوماسیون کردن مراحل اداری دولت، دیوان ساالری را کاهش می دهد. شایان اشاره است که امروزه، 
گسترش فناوری های مربوط به تلفن همراه از قبیل اینترنت همراه، تاثیرگذاری اینترنت بر سطح فساد را 
افزایش داده است. اینترنت همراه، شهروندان را ترغیب می نماید که اقدام های مربوط به فساد را به راحتی 
گزارش نمایند )Ben Ali & Sassi, 2016(. این موضوع سرعت نشر اطالعات، به ویژه در دوره های حساس 

1. Information and Communication Technologies )ICT(
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مانند انتخابات را تقویت می  کند. همچنین، از تلفن های همراه می توان برای ضبط و مستند کردن مکالمه، 
با مقاماتی که درخواست رشوه می نمایند، استفاده نمود. برای نمونه بن علی و سسی )2017( اعتقاد دارند 
که اینترنت و تلفن همراه، عوامل تعیین کننده ای در جنبش های »بهار عربی«1 علیه سیاستمداران فاسد 

بوده اند. 
به بیان دیگر، می توان گفت که تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کاهش فساد، به لحاظ نظری و 
 .)Anderson, 2009; Lio et al., 2011; Garcia-Murillo, 2013( تجربی در اغلب مطالعات تایید شده است
با وجود این، میزان تاثیر مولفه های فاوا از جمله اینترنت و تلفن همراه بر فساد در ایران و کشورهای 
عنوان شکاف  به  آن  از  می توان  این رو،  از  است.  نشده  بررسی  اسالمی  سازمان همکاری  منتخب عضو 
موجود در ادبیات اشاره کرد. شکاف دیگر در مطالعات، عدم انجام آزمون وابستگی مقطعی در مطالعات 
بین کشوری است. زیرا در مطالعات بین کشوری و منطقه ای، به دلیل احتمال وجود وابستگی های اقتصادی 
و سیاسی میان کشورهای مورد مطالعه، نمونه های موردی می توانند دارای همبستگی باشند. در این صورت، 
 آزمون های ریشه واحد معمول کارایی الزم را ندارند و نتایج حاصل از برآوردها می تواند گمراه کننده باشد 
)Pesaran, 2004(. از این رو، سهم پژوهش حاضر در پاسخ به شکاف های موجود این است که ابتدا وجود 

 Cup-FM2 همبستگی بین مقاطع مورد مطالعه آزمون می شود و با توجه به اثبات وجود همبستگی، از روش
برای برآورد مدل استفاده می گردد. همچنین، تاثیر مولفه های فاوا از جمله تعداد اینترنت و تلفن همراه بر 
شاخص فساد مطالعه شده است. عالوه بر این، از هر سه شاخص موجود در زمینۀ اندازه گیری فساد استفاده 

شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است.
به کل  )نسبت  اینترنت  از  استفاده کننده  افراد  تعداد  زمینه  در  به ویژه  فاوا،  بررسی شاخص های 
با  مقایسه  در  و  ایران  برای  نسبت  این  که  می دهند  نشان  منتخب  کشورهای  و  ایران  در  جمعیت( 
کشورهای منطقه چندان مطلوب نیست. به طوری که درصد افراد استفاده کننده از اینترنت در مقایسه 
با کل جمعیت در جمهوری اسالمی ایران در قیاس با کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، عراق، و پاکستان 
بیش تر است و از سایر کشورها نظیر قطر، اردن، امارات متحده عربی، و ترکیه کم تر. همچنین، شاخص 
تعداد مشترکان تلفن همراه نسبت به هر 100 نفر نشان از این موضوع دارد که ایران در این شاخص 
سایر  با  قیاس  در  اما  است،  برخوردار  مطلوب تری  وضعیت  از  پاکستان  کشور  با  قیاس  در  تنها  نیز 
کشورهای مورد مطالعه، از وضعیت نامطلوبی رنج می برد. بنابراین، با توجه به پایین بودن شاخص های 

1. Arab Spring
2. Continually Updated Fully Modified Estimator
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فاوا در جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و نیز باال بودن شاخص فساد در ایران، 
پرسش هایی مطرح می شوند: چه عواملی می توانند بر سطح فساد در ایران و کشورهای منتخب اثرگذار 

باشند؟ آیا اینترنت و مولفه های فاوا بر میزان فساد در کشورهای مورد مطالعه موثر است؟

مبانینظریپژوهش

و می توان  است  پدیدۀ چندوجهی  فساد یک  نشان می دهد که  فساد  به موضوع  مربوط  ادبیات 
عوامل تعیین کنندۀ آن را به چند طریق طبقه  بندی نمود. طبقه بندی اصلی که بیش تر مورد استفاده 
قرار می گیرد، دالیل فساد را به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می کند. در میان متغیرهای 
اقتصادی، درآمد مهم ترین عامل است. در واقع، فساد یک کاالی پست محسوب می شود، به طوری که 
با افزایش درآمد، تقاضا برای آن کاهش می یابد. بنابراین، به نظر می رسد که در کشورهای فقیر، فساد 
بیش تر از کشورهای ثروتمند است. به طور کلی چنین فرض می شود که باال بودن نابرابری درآمدی، 
سطح فساد را افزایش می دهد )Gupta et al., 2002(. همچنین، ادبیات مربوط به فساد حاکی از این 
است که تجارت باال با فساد کم تر همراه است. به عبارتی، باز بودن تجارت بین المللی به تشدید رقابت 
در بازار منجر می شود و در نتیجه به کاهش قدرت انحصاری تولیدکنندگان داخلی می انجامد و رشوه 
و اخاذی از سوی مقامات رسمی را کاهش می دهد )Ades & Di Tella, 1999(. همچنین، تورم یک 
متغیر مهم اقتصادی است که بر سطح فساد موثر است، زیرا هنگامی که قدرت خرید مردم در اثر تورم 

.)Getz & Volkema, 2001( کاهش  یابد، تمایل شان برای دریافت رشوه افزایش می یابد
عالوه بر این، مطالعات متعددی در زمینۀ تاثیرگذاری عوامل غیراقتصادی بر سطح فساد صورت 
پذیرفته که عمدتاً تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، و نهادی را مورد بررسی قرار داده است. نیاز به اشاره 
است که عوامل نهادی، جنبه های مختلفی از جمله حاکمیت قانون، مردم ساالری، و درجۀ تمرکز اداری 
را شامل می گردد. بدیهی است که نهادهای مردم ساالر و سالم می توانند اثرات ضدفساد داشته باشند. 
احتمال  و  افزایش  را  فساد  مجازات های خاص، هزینه های  اعمال  و  قانون  قاطعانه  اجرای  همچنین، 
همکاران1  و  لدرمن  نمونه،  برای   .)Elbahnasawy & Revier, 2012( می دهد  کاهش  را  آن  ارتکاب 
)2005( شواهد تجربی ارائه می دهند که وجود مردم ساالری، سیستم های پارلمانی، ثبات سیاسی، و 
آزادی مطبوعات به کاهش سطح فساد منجر می گردد. همچنین، ادبیات مربوط به فساد گویای این 

1. Lederman et al.
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مطلب است که برخی متغیرهای اجتماعیـ  جمعیتی بر فساد اثرگذارند. در این راستا، فیسمن و گتی1 
)2002( شواهدی ارائه می کنند که نشان می دهند فساد در کشورهایی که جمعیت کم تری دارند، 
بیش تر است. ترکیب جنسیتی جمعیت نیز به عنوان یک عامل غیراقتصادی بالقوه و موثر بر فساد 
معرفی شده است. اسوامی و همکاران2 )2001(، نشان می دهند که فساد در کشورهایی که زنان سهم 

بیش تری از کرسی های پارلمانی و جمعیت نیروی کار دارند، کم تر است.
به دلیل اهمیت مولفه های فاوا در کاهش فساد، به تازگی تعدادی از مطالعات تجربی بیان می کنند 
لیو و  ارتباطات در کاهش سطح فساد موثر است.  از فناوری اطالعات و  که استفاده بهتر و بیش تر 
همکاران )2011(، با استفاده از اطالعات 70 کشور برای دوره زمانی 199۸ تا 2005 نشان می دهند 
که استفاده از اینترنت فساد را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین، در پژوهش مشابهی 
دولت  و  اینترنت  به ویژه  دور،  راه  از  ارتباطات  زیرساخت های   ،)2012( ریور  و  البهنساوی  توسط 
الکترونیک، ابزارهایی موثر برای مبارزه با فساد معرفی می شوند. دیگر پژوهش ها نیز نشان می دهند 
که سرمایه گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات، در کاهش فساد در بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
و در حال توسعه نقش داشته است )Ben Ali & Sassi, 2017(. به عبارت دیگر، کشورهایی که دارای 
زیرساخت های فاوا بهتری هستند، از سطح فساد پایین تری برخوردارند. اندرسون )2009(، برای بیش 
از 100 کشور در طی یک دوره زمانی 10 ساله، شواهدی ارائه می دهد که اجرای دولت الکترونیکی، 
)شاخص  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بین  ارتباط   ،)2009( اوم3  و  شیم  می دهد.  کاهش  را  فساد 
مشارکت الکترونیکی سازمان ملل4( و سطح فساد )شاخص ادراک فساد سازمان بین المللی شفافیت( را 
بررسی می کنند و نتیجه می گیرند که دولت الکترونیکی با سطوح پایین تری از فساد همراه است. نتایج 
مشابهی نیز توسط گارسیا ـ موریلو5 )2013( ارائه می شود و بر اساس آن، وجود ارتباط منفی میان 
به دست آمده،  نتایج  تایید شده است. طبق  ارتباطات، و سطح فساد  الکترونیکی،  شاخص های دولت 

دولت الکترونیکی سطح فساد را در کشور به وضوح کاهش می دهد. 
در کنار تاثیرات مثبت اینترنت بر کاهش سطح فساد، در مواقعی این امکان نیز وجود دارد که 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر فساد اثرگذار نبوده یا حتی دارای اثری منفی بوده است. 
برخی مطالعات نشان می دهند که فناوری اطالعات و ارتباطات، سطح فساد را در برخی از کشورها 
1. Fisman & Gatti
2. Swamy et al.
3. Shim & Eom
4. United Nations E-Participation Index
5. Garcia-Murillo
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افزایش داده است. برای مثال، اخبار جعلی1 و حقایق جایگزین2 که به طور گسترده و آنی با استفاده 
از تلفن های همراه و اینترنت پخش می شوند، می توانند رسانه و اخبار مربوطه را بی اعتبار کنند و در 
نتیجه فساد را رواج دهند. هیکس3 )199۸(، استدالل می کند که پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کاهش فساد مفید است، ولی در صورت محقق نشدن برخی عوامل سازمانی و محیطی، ممکن 
است برعکس، فساد را تقویت نماید. به عبارتی، در صورتی که ICT تحت سلطه مقامات فاسد قرار 
بگیرد، این امکان وجود دارد که باعث گسترش فساد شود. بنابراین، در مورد مثبت یا منفی بودن تاثیر 
گسترش فاوا بر سطح فساد نمی توان از پیش اظهار نظر نمود. زیرا نتایج مطالعات مختلف نشان دهندۀ 
اثرات متضادی از تاثیرگذاری فاوا بر سطح فساد است. اگرچه شواهد مربوط به تاثیرگذاری مثبت فاوا 

بر کاهش سطح فساد در این مطالعات پررنگ است.
در رابطه با تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد می توان گفت که اکنون سازمان های تحقیقاتی از 
ابزارهای فاوا نظیر شبکه های اجتماعی، سوابق مربوط به داده های همراه و نرم افزار رایانه ای برای ردیابی 
 .)Shim & Eom, 2009( و جمع آوری شواهد مربوط به فعالیت ها و معامالت مشکوک استفاده می  نمایند
در مورد جرایم یقه سفید4 نیز فاوا قادر است با اطمینان از شدت و سرعت مجازات، از سه طریق مانع 

:)Bhattacherjee & Shrivastava, 2018( گسترش فساد گردد
دوربین های  جهانی،  موقعیت یابی  سیستم های  استراق سمع،  مانند  فاوا  ابزارهای  نظارت5:  الف( 
جاسوسی و سنسورها بدون دخالت انسان و اغلب بدون اطالع مجرم، داده ها را به طور سرزده ضبط 
خروج  و  ورود  زمان  مغناطیسی،  کارت های  مثال  برای  می دهند.  انتقال  هدف  افراد  به  و  می کنند 
را ثبت  اتاق های سرور  مانند  امنیتی شرکت  به بخش های  از محل کار و دسترسی آن ها  کارمندان 
ضبط  براي  روزنامه نگاران  نمونه،  برای  باشد.  نیز  کار  محل  از  فراتر  است  ممکن  نظارت  می نمایند. 
رشوه توسط مقامات دولتي از دوربین های جاسوسی استفاده مي کنند و حتي شهروندان عادي نیز 
از تلفن هاي هوشمند براي ضبط موارد خشونت پلیس استفاده مي نمایند. ابزارهای نظارتی می توانند 
وسایل و امکانات ویژه ای را برای ضبط اطالعات الزم در مورد فعالیت های مشکوک در اختیار افراد 

قرار دهند.

1. Fake News
2. Alternative Facts
3. Heeks
4. White-Collar
5. Surveillance
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و  اطالعات  فناوری  در  موجود  پیشرفت های  داده ها:1  تجزیه وتحلیل  و  بازیابی  ذخیره سازی،  ب( 
ارتباطات، به پردازش و اشتراک گذاری مقادیر زیادی از داده های مورد نیاز برای پیگرد قانونی جرایم 
شکل  به  را  داده  ترابایت  صدها  می توانند  اطالعاتی  پایگاه های  امروزه،  می نماید.  کمک  سفید  یقه 
ساختاری یا غیرساختاری )برای مثال پرونده ها، تصاویر، مدارک ویدئویی( در قالب های قابل جستجو 
ذخیره نمایند. چنین داده هایی را می توان در صورت درخواست برای طرف های درگیر در تحقیقات 
جاسوسی، استخراج، توزیع و تحلیل نمود. فعالیت های پلیسی مبتنی بر داده، دانش و تجربه پلیس را 

تکمیل می نماید و به سازمان های اجرای قانون کمک می کند که کار خود را بهتر انجام دهند.
پ( ایجاد آگاهی عمومی2: در نهایت، پوشش رسانه ای گسترده موارد فساد با کمک اینترنت و 
این  می گردد.  سفید  یقه  جرایم  مورد  در  عمومی  آگاهی  ایجاد  باعث  اجتماعی  رسانه  ای  شبکه های 
آگاهی به بسیج حمایت های عمومی برای تعقیب پرونده های فساد سنگین و افزایش فشار عمومی برای 
اعالم جرم منجر می گردد. برای مثال، مدارکی که از طریق فاوا به دست آمد به تعقیب جنایتکاران یقه 
سفید مانند برنی مادوف3 )به دلیل طرح پونزی( منجر شد و وی به مجازات 150 سال زندان محکوم 
گردید. همچنین مدیر عامل سابق ُورلدکام4، برنارد ابرز5، برای حسابداری شرکتی غیرقانونی به مدت 

25 سال زندانی شد. 
فعالیت های  یا  معامالت  شناسایی  و  نظارت  دلیل  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کلی،  به طور 

غیرقانونی به کاهش سطح فساد کمک می نماید.
در ادبیات مربوط به فساد، مطالعات متعددی در مورد عوامل موثر بر فساد انجام شده است.

کاشفی و همکاران )1399(، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر 
ابزاری، به بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد برای 123 کشور طی دوره زمانی 1991-2010 
می پردازند. آن ها نتیجه می گیرند که متغیرهای حاکمیت قانون و کارامدی دولت از جمله مهم ترین 
عوامل اثرگذار بر کاهش فساد هستند. بر اساس نتایج هنرمند و گرایلو )1397(، عوامل موثر بر فساد 
عبارت اند از عوامل اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات دولتی، مالیات ها و 
عوارض گمرکی دولتی و رفتار مسئوالن، عرضه کاالها و خدمات یارانه ای، و سیستم تنبیه و مجازات. 
اسکندری )1395(، بیان می کند که با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، فساد کاهش می یابد. همچنین، 
1. Data Storage, Retrieval and Analysis
2. Building Public Awareness
3. Bernie Madoff )1938-2021(
4. Worldcom 
5. Bernard Ebbers (1941-2020)
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وی نشان می دهد که درجۀ باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و اندازه دولت 
اثر مثبتی بر سطح فساد دارند. مطابق با نتایج رحمانی و اصفهانی )2016(، متغیرهاي دموکراسي و 
درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش 
فساد می شوند. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلي باعث کاهش فساد و 
افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلي باعث افزایش فساد می گردند. مهرگان و همکاران 
ارتباطات و دو مولفۀ آن  افزایش شاخص توسعۀ فناوری اطالعات و  با  )2015(، نشان می دهند که 
و  اطالعات  فناوری  مهارت  مولفۀ  این،  وجود  با  می یابد.  کاهش  اداری  فساد  استفاده(،  و  )دسترسی 
ارتباطات اثری منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین، نتایج حاکی از کاهش 
فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و مردم ساالری است. متفکر آزاد و همکاران )2014(، به 
این نتیجه دست می یابند که تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش 
می دهد. سامتی و همکاران1 )2014(، نتیجه می گیرند که استفاده مناسب از اینترنت نقش قابل توجهی 
در کنترل فساد اداری دارد. به طور کلی، شفافیت اطالعات زمینه ساز فساد اداری کم تر است، از این رو 
اینترنت بستری برای سرعت بخشیدن به جریان اطالعات با هزینه کم تر است. همچنین، نرخ اشتغال 

نیز اثری منفی بر سطح فساد اداری دارد.
و  دیجیتال  پرداخت  داده جهانی  به  مربوط  اطالعات  از  استفاده  با  و همکاران2 )2021(،  ستور 
شاخص ادراک فساد موسسه بین المللی شفافیت، به بررسی رابطه بین معامالت پرداخت دیجیتال و 
فساد در 111 کشور در حال توسعه برای بازه زمانی 2010 تا 201۸ می پردازند. نتایج نشان می دهد 
که معامالت و پرداخت های دیجیتالی سطح فساد را کاهش می دهند. مانگافیچ و واسلینوویچ3 )2020(، 
به بررسی عوامل موثر بر دریافت رشوه )فساد( در قالب پول، هدایا یا خدمات به کارکنان پزشکی، 
استادان، کارکنان قضایی، افسران پلیس و کارمندان عمومی در بوسنی و هرزگوین می پردازند. نتایج 
افراد  افراد تحصیل کرده،  ثانیاً  این مشاغل در حال گسترش است و  فساد در  اوالً  نشان می دهد که 
ساکن در مناطق شهری، و افرادی که درآمد باالتری دارند، به احتمال زیاد در چندین بخش رشوه 
تولید  اقتصادی،  آزادی  افزایش در متغیرهای  نشان می دهد که  السرهان4 )2019(،  دریافت کردند. 
ناخالص داخلی سرانه، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی به کاهش سطح فساد در 

1. Sameti et al.
2. Setor et al.
3. Mangafić & Veselinović
4. Alsarhan



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بی

سا
3 

ره
ما

ش
14

00
یز 

پای

84

کشورهای خاورمیانه منجر می گردد. همچنین، شاخص دموکراسی باالتر به افزایش سطح فساد در 
کشورهای خاورمیانه منجر می شود. سطح تحصیالت و شاخص توسعه انسانی نیز در کاهش فساد اثر 
بسزایی دارد. نتایج سسی و بن علی )2017(، نشان می دهد که کشورهای آفریقایی تنها می توانند با 
داشتن حاکمیت قانون از اثرات ضدفساد پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات بهره مند شوند. بنابراین، 
سیاست های مبتنی بر استفاده از اینترنت و تلفن های همراه در مبارزه با فساد در آفریقا زمانی موثر 
که  می دهند  نشان   ،)2017( قسمی1  و  بن علی  باشد.  همراه  قانون  اجرای  و  پشتیبانی  با  که  است 
گسترش فاوا ابزاری موثر برای کاهش سطح فساد است. همچنین، با پیشرفت اقتصادی کشورها، سطح 
فساد در آن ها کاهش می یابد. عالوه بر این، باز بودن تجاری با سطح پایین فساد همراه است و با باال 
رفتن سطح عمومی قیمت ها، سطح رشوه )فساد( نیز افزایش می یابد. البهنساوی و ریور )2012(، بیان 
می کنند که عواملی همچون بهبود زیرساخت های الزم در حوزه  فاوا، افزایش دسترسی به اینترنت، 
افزایش دامنه و کیفیت خدمات برخط، و ارتقای شاخص سرمایه انسانی به تقویت دولت الکترونیک 
و در نهایت کاهش فساد منجر می شود. لیو و همکاران )2011(، نشان می دهند که با افزایش تعداد 
کاربران اینترنت در هر 100 نفر، شاخص ادراک فساد افزایش می یابد که افزایش این شاخص حاکی 
از کاهش سطح فساد است. زیرا شاخص ادراک فساد از 0 تا 10 متغیر است که پایین ترین مقدار آن 
شاخص مربوط به باالترین سطح فساد و بیش ترین مقدار آن مربوط به یک کشور با پایین ترین سطح 
فساد است. نتایج گارسیاـ  ماریلو و ارتگا2 )2010(، نشان می دهد که اینترنت اثر مثبتی بر کاهش فساد 
در سرتاسر جهان دارد. همچنین، عوامل سیاسی مانند حکمرانی خوب و آزادی مطبوعات در مقایسه 

با عوامل اقتصادی اثر بیش تری بر سطح فساد دارند.

روششناسیپژوهش

مطالعات بین کشوری مختلفی در زمینۀ تعیین عوامل موثر بر فساد انجام شده است. بر اساس ادبیات، 
می توان عوامل موثر بر فساد را در چهار بخش تقسیم بندی نمود. این چهار بخش عبارت اند از عوامل 
اقتصادی و نهادهای اقتصادی، عوامل سیاسی، مولفه های قضایی و دیوان ساالرانه، و عوامل فرهنگی 
 ;Goldsmith, 1999( نیاز به اشاره است که درآمد سرانه .)Seldadyo & De Haan, 2006( و مذهبی 
 ،)Ades & Di Tella, 1999( تورم   ،)Kunicova & Rose-Ackerman, 2005; Brown et al., 2011

1. Ben Ali & Gasmi
2. García-Murillo & Ortega
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موثر  اقتصادی  متغیرهای   )Knack & Azfar, 2003; Gurgur & Shah, 2005( تجاری  بودن  باز  و 
سطح  بر  منفی  و  مثبت،  منفی،  تاثیر  به ترتیب  پیشین  پژوهش های  اساس  بر  که  هستند  فساد  بر 
ارزیابی شده است  نیز بر سطح فساد منفی  تاثیر متغیرهای نهادی و زیرساخت ها   فساد می گذارند. 
 .)Broadman & Recanatini, 2002; Kunicova & Rose-Ackerman, 2005; Gurgur & Shah, 2005(
از این رو، می توان با استناد به ادبیات و با توجه به در دسترس بودن اطالعات مربوط به این متغیرها، 

مدل نهایی پژوهش را به صورت رابطه )1( ارائه نمود:
Corit=α+ βMacroit+γControlit+ΩICTit+εit                                                                        )1(
در رابطه )1(، فساد تابعی از متغیرهای کالن اقتصادی، متغیرهای کنترلی، و مولفه های فناوری 
معتبر سنجیده  از سه شاخص  استفاده  با  که  است  فساد  وابسته  متغیر  است.  ارتباطات  و  اطالعات 
می شود. متغیرهای کالن اقتصادی نیز شامل سه متغیر اقتصادی هستند که به طور بالقوه می توانند بر 
 ،)PGDP( سطح فساد اثرگذار باشند که این متغیرها عبارت اند از میزان تولید ناخالص داخلی سرانه
تورم )INF(، و باز بودن تجاری )مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی )TO((. همچنین، 
متغیرهای کنترلی گروهی از عوامل غیراقتصادی موثر بر فساد هستند، این عوامل عبارت اند از جمعیت 
متغیر ساختار  عنوان  به   1)RL( قانون  و حاکمیت   )POP( اندازه کشور  از  عنوان شاخصی  به  کشور 
 )INT( اینترنت  متغیر  دو  شامل   )2017( قسمی  و  بن علی  پژوهش  همانند  فاوا  مولفه های  نهادی. 
از کل جمعیت  اینترنت  از  استفاده کننده  افراد  با درصد  اینترنت  )MOB( است که متغیر  موبایل  و 
کشور و متغیر موبایل به صورت تعداد مشترکان تلفن همراه )در هر 100 نفر( اندازه گیری می شود. 
در یک بازه زمانی 5 ساله میانگین این متغیرها در اشکال )2( و )3( ارائه شده است. بر اساس نتایج 
را  اینترنت  کاربران  میزان  کم ترین  با جمعیت شان،  مقایسه  در  ترکیه  و  عراق،  پاکستان،  کشورهای 
دارند. بیش ترین مقدار این شاخص نیز متعلق به کشورهای قطر، امارات متحده عربی، و بحرین است. 
همچنین کشورهای پاکستان، اردن، و عراق به ازای هر 100 نفر، کم ترین میزان مشترکان تلفن همراه 
را دارند. مقدار این شاخص برای کشورهای امارات متحده عربی، عمان، و بحرین در مقایسه با سایر 

کشورهای مورد مطالعه باالتر است.

1. Rule of Law
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(1) Corit=α+ βMacroit+ɤ Controlit+ΩICTit+ɛ it                                                                                                      
ارتباطات های فناوری اطالعات و مولفه و ،یمتغیرهای کالن اقتصادی، متغیرهای کنترل فساد تابعی از (،1رابطه )در 

شامل سه  نیز کالن اقتصادی های. متغیرشود می سنجیدهسه شاخص معتبر  با استفاده از که استفساد . متغیر وابسته است
ند از میزان تولید ا عبارت که این متغیرها دنرگذار باشند بر سطح فساد اثنتوا طور بالقوه می هستند که به یمتغیر اقتصاد

 .((TO) مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و باز بودن تجاری، (INF) تورم (،PGDP) ناخالص داخلی سرانه
ه ند از جمعیت کشور با عبارت این عوامل موثر بر فساد هستند، یراقتصادیگروهی از عوامل غ های کنترلیمتغیر ،همچنین

 همانند های فاوا مولفه. ساختار نهادی عنوان متغیره ب 1(RL) حاکمیت قانون و (POP) اندازه کشور شاخصی از عنوان
 درصد افراد با اینترنتمتغیر که  است (MOB) و موبایل (INT) دو متغیر اینترنت شامل (0212علی و قسمی ) بن پژوهش
 نفر( 122)در هر  تلفن همراه مشترکانتعداد موبایل به صورت  متغیر و از کل جمعیت کشور از اینترنتکننده استفاده

 نتایجاساس  ه شده است. برارائ (9)و  (0اشکال )ساله میانگین این متغیرها در  1در یک بازه زمانی  شود.گیری میاندازه
ترین مقدار این  . بیشندرا دار کاربران اینترنتترین میزان  شان، کم و ترکیه در مقایسه با جمعیت ،عراق ،پاکستان کشورهای

ازای ، و عراق بههمچنین کشورهای پاکستان، اردن .استو بحرین  ،شاخص نیز متعلق به کشورهای قطر، امارات متحده عربی
و  ،مانکشورهای امارات متحده عربی، ع برایاین شاخص  مقدار .ندترین میزان مشترکان تلفن همراه را دار نفر، کم 122هر 

 .استباالتر  یسه با سایر کشورهای مورد مطالعهبحرین در مقا
 

 
 )درصد از جمعیت( 0212-0202زمانی  در بازۀ یمیانگین تعداد کاربران اینترنت :0شکل 

 0هانیپایگاه اطالعاتی بانک جمنبع: 
 

                                                                                                                                                                          
1. Rule of Law 
2. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators 

2 
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۴2 
22 
۸2 
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102 

شکل2:میانگینتعدادکاربراناینترنتیدربازۀزمانی2020-2016)درصدازجمعیت(
منبع: پایگاه اطالعاتی بانک جهانی1

 
 نفر( 122)در هر  0212-0202زمانی  تلفن همراه در بازۀ ترکانمیانگین مش :3شکل 

 هانیپایگاه اطالعاتی بانک جمنبع: 
 

، همان شاخص فساد موسسه نخستمعیار شده است.  محاسبه معیار مختلفسه  اب شاخص فساددر این پژوهش، 
سازمان بندی شده است.  فساد( امتیاز نبود) 122فاسد( تا  )کامالً که در آن شاخص فساد از صفر استالمللی شفافیت  بین

از کشورها در  یادیتعداد ز یبرا شاخص ادراک فسادتحت عنوان  را یشاخص ههر سال 1331از سال  تیشفاف یالملل نیب
 یبند رتبه یفساد موجود در بخش دولت زانیکشورها را برحسب م ،ساس آنا و بر کند میمناطق مختلف جهان محاسبه 

ساختار  ،یشهروندان به خدمات دولت یدسترس طیشرا ،یدولت تیریمدچون  ییارهای. شاخص ادراک فساد با معدنمای یم
در آلمان  1و دانشگاه پاسا تیشفاف المللی بین که از جانب سازمان ییکشورهادر  یبخش خصوص تیو موقع ،ییو قضا یحقوق

 0و همکاران کافمنشاخص معیار دیگر فساد، (. Transparency International, 2018) گردد ی، محاسبه مندا شده نییتع
که  است اشارهبه  نیاز .بندی شده است فساد( امتیاز نبود) 1/0فاسد( تا  )کامالً -1/0که در آن شاخص فساد از  است (0223)

از  یبیترکی، حکمران یجهان شاخصشود.  نیز معرفی و شناخته می (WGI) 9یحکمران یجهانعنوان شاخص   این شاخص به
حق  ند ازا ابعاد عبارت نی. اگردد یکشور ارائه و گزارش م 022از  شیب یبرا 1336است که از سال  یابعاد گسترده حکمران
و  ،ونقان تی، حاکمیقانونگذار تیفیدولت، ک ی، اثربخشسمیترور ایخشونت  نبودو  یاسی، ثبات سییاظهارنظر و پاسخگو

شاخص راهنمای ریسک  .است 4(ICRG) المللی اخص فساد راهنمای ریسک کشوری بینمعیار سوم نیز ش کنترل فساد.
متغیر در سه  00کند. این شاخص شامل  گیری می فساد موجود در نظام سیاسی هر کشور را اندازه عمدتاً المللی کشوری بین

های ریسک  شاخهشاخص جداگانه برای هر یک از زیر یکابتدا به این ترتیب،  .استو اقتصادی  ،حوزه ریسک سیاسی، مالی
 امتیاز، ریسک مالی با 122اساس  شاخص ریسک سیاسی بر کهطوری  بهشود.  محاسبه و سپس شاخص ترکیبی ساخته می

آید.  دست می شاخص ترکیبی از تقسیم مجموع امتیازها بر دو به و شود میامتیاز محاسبه  12و ریسک اقتصادی با ،امتیاز 12
با ریسک بسیار زیاد  یبرای کشورهای 3/43تا  2با ریسک بسیار کم و  یبرای کشورهای ۸2-122اساس این شاخص، اعداد  رب

 .هستند
ه ب یاسالم عضو سازمان همکاری منتخب یکشورها یبرا را شاخص فساد توان یدر هر سه مورد م که است اشارهشایان 
کامل و جامع باشد و هر  پژوهش، در این است که از هر سه شاخص فسادرورت استفاده ض استخراج کرد. یزمان یصورت سر

 همکاریعضو سازمان کشورهای منتخب  ،نمونه مورد مطالعه. شامل گرددگیری فساد  اندازه در زمینۀ را سه شاخص مهم

                                                                                                                                                                          
1. Passau 
2. Kaufmann et al. 
3. Worldwide Governance Indicators 
4. International Country Risk Guide 

2 

۵2 

122 

1۵2 

022 

0۵2 

شکل3:میانگینمشترکانتلفنهمراهدربازۀزمانی2020-2016)درهر100نفر(
منبع: پایگاه اطالعاتی بانک جهانی

در این پژوهش، شاخص فساد با سه معیار مختلف محاسبه شده است. معیار نخست، همان شاخص 
فساد موسسه بین المللی شفافیت است که در آن شاخص فساد از صفر )کاماًل فاسد( تا 100 )نبود 

1. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators
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فساد( امتیاز بندی شده است. سازمان بین المللی شفافیت از سال 1995 هر ساله شاخصی را تحت 
عنوان شاخص ادراک فساد برای تعداد زیادی از کشورها در مناطق مختلف جهان محاسبه می کند 
و بر اساس آن، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در بخش دولتی رتبه بندی می نماید. شاخص 
ادراک فساد با معیارهایی چون مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ساختار 
حقوقی و قضایی، و موقعیت بخش خصوصی در کشورهایی که از جانب سازمان بین المللی شفافیت و 
دانشگاه پاسا1 در آلمان تعیین شده اند، محاسبه می گردد )Transparency International, 2018(. معیار 
دیگر فساد، شاخص کافمن و همکاران2 )2009( است که در آن شاخص فساد از 2/5- )کاماًل فاسد( 
تا 2/5 )نبود فساد( امتیاز بندی شده است. نیاز به اشاره است که این شاخص به  عنوان شاخص جهانی 
حکمرانیWGI( 3( نیز معرفی و شناخته می شود. شاخص جهانی حکمرانی، ترکیبی از ابعاد گسترده 
حکمرانی است که از سال 1996 برای بیش از 200 کشور ارائه و گزارش می گردد. این ابعاد عبارت اند 
اثربخشی دولت، کیفیت  یا تروریسم،  نبود خشونت  ثبات سیاسی و  از حق اظهارنظر و پاسخگویی، 
قانونگذاری، حاکمیت قانون، و کنترل فساد. معیار سوم نیز شاخص فساد راهنمای ریسک کشوری 
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اطالعات  بودن  دسترس  در  به  توجه  با  عراق.  و  پاکستان،  قطر،  اردن،  عمان،  عربی،  متحده  امارات 
مربوط به کشورهای منتخب و همچنین شباهت تقریباً زیاد این کشورها از لحاظ شرایط اقتصادی و 
اجتماعی به همدیگر )از جمله وجه شباهت کشورها می توان به اسالمی بودن و در حال توسعه بودن 
اشاره نمود(، در نتیجه این کشورها برای پژوهش انتخاب شده اند. همچنین، داده های مربوط به این 
و  بین المللی پول2،  بانک جهانی1، صندوق  پایگاه اطالعاتی  از  بازۀ زمانی 2002-2020  کشورها در 
سازمان بین المللی شفافیت استخراج گردید. بازۀ زمانی با توجه به ماهیت پژوهش )مطالعه پانلی(، در 
دسترس بودن اطالعات و داده های مربوطه در پایگاه های اطالعاتی، و استفاده از به روزترین بازه های 

زمانی در نظرگرفته شده است.
تابلویی و در حالت کلی فرض  تابلویی است. در داده های  روش برآورد مدل پژوهش، داده های 
بر این است که داده های مورد استفاده، استقالل مقطعی3 دارند. این پیش فرض همانند سایر فروض 
می تواند برقرار نباشد. بنابراین، نخستین مرحله در اقتصادسنجی داده های تابلویی پیش از انجام هر 
آزمونی، تشخیص وابستگی یا استقالل مقطعی است. پسران )2004(، آزمونی برای تشخیص وابستگی 

یا استقالل مقطعی برای داده های تابلویی متوازن و نامتوازن ارائه می کند )رابطه 2(.

عربستان سعودی، بحرین، ترکیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران،  از ندا کشورها عبارتاین  .هستند 1اسالمی
توجه به در دسترس بودن اطالعات مربوط به کشورهای منتخب  با .و عراق ،امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، پاکستان

زیاد این کشورها از لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی به همدیگر )از جمله وجه شباهت کشورها  و همچنین شباهت تقریباً
 ،همچنیناند.  انتخاب شده پژوهشکشورها برای در نتیجه این و در حال توسعه بودن اشاره نمود(،  بودن توان به اسالمی می

و ، 9المللی پول صندوق بین ،0از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 0220-0202زمانی  های مربوط به این کشورها در بازۀ داده
)مطالعه پانلی(، در دسترس بودن اطالعات  پژوهشبا توجه به ماهیت . بازۀ زمانی گردیداستخراج  ی شفافیتالملل سازمان بین

 گرفته شده است.در نظر های زمانی روزترین بازه ده از بهو استفا ،های اطالعاتی های مربوطه در پایگاه و داده
 های داده که است این بر فرض کلی حالت تابلویی و در های داده در .استهای تابلویی  دادهبرآورد مدل پژوهش،  روش

 در مرحله نخستین ،بنابراین نباشد. برقرار تواند می فروض سایر فرض همانند پیش این دارند. 4مقطعی استقالل استفاده، مورد
، (0224پسران ) است. مقطعی استقالل یا وابستگی تشخیص آزمونی، هر انجام از تابلویی پیش های داده اقتصادسنجی

 (.0 رابطه) کند می نامتوازن ارائه و متوازن های تابلویی داده برای مقطعی استقالل یا وابستگی تشخیص برای آزمونی
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                                                                                          (0)   
 یک در محاسباتی CD آماره هرگاه .ستپسماندها جمالت از 1پیرسون جفت جفت همبستگی ضرایب   ̂ آن  در که
 مقطعی وابستگی و رد صفر صورت فرضیه این در باشد، تر بیش استاندارد نرمال توزیع بحرانی مقدار از معین معناداری سطح
 ریشه مرسوم های روش زا استفاده گردد، ییدتا های تابلویی داده در مقطعی وابستگی اگر ،در ادامه شد. خواهد گیری نتیجه
های  آزمون تبدیل با (0224پسران ) مشکل، این رفع . برایدهد می افزایش را کاذب ریشه واحد نتایج وقوع احتمال ،واحد

 ریشه فقدان یا وجود بررسی آزمونی برای آماره مقطعی، وابستگی در نظرگرفتن و باهای تلفیقی  مرسوم ریشه واحد در داده
 (.9 رابطهاست ) شده معروف پسرانCIPS آزمون  به که داده پیشنهاد واحد
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   (   )                                                                                         (9)  

 از آماره این بودن تر بزرگ صورت در .است های تابلوییداده در انفرادی مقطع هر برای CADF الگوی آماره  tiآن در که
 وابستگی ییدتا صورت در عالوه بر این، .شود می پذیرفته متغیر مانایی و رد بودن متغیر( صفر )نامانا بحرانی، فرضیه مقادیر

 مشکل این رفع برای .دهد می افزایش را کاذب جمعی هم نتایج وقوع احتمال ،جمعی هم مرسوم های روش از استفاده مقطعی
 آن از (022۸) 6اجرتون وسترالند و پیشنهادی روش که شود می پیشنهاد متعددی های تابلویی داده جمعی هم های آزمون نیز

 مقایسه (022۸اجرتون ) و وسترالند توسط شده بحرانی ارائه با مقادیر آمده دست به Z است. در این آزمون، آماره جمله
 رابطه متغیرها در نتیجهو  شود می رد صفر فرضیه باشد، تر بیش آن بحرانی مقدار از شده محاسبه Zآمار  اگر گردد. می
 (.Bai et al., 2009) دارند جمعی هم

 اما اغلب است، شده پیشنهاد متغیرها میان های تابلویی داده جمعی هم هرابط بررسی برای متعددی های آزمون هرچند
 برای دهند. نمی ارائه جمعی بردار هم خصوص در اطالعاتی و کنند می بحث رابطه فقدان یا وجود مورد در تنها ها روش این
و  بای. (Cup-FM) شده تعدیل کامالً و مکرر روزرسانی به روش، مانند است شده پیشنهاد متعددی های روش نقیصه، این رفع

 ساختار از که دهند میپیشنهاد  (Cup-FM)شده  تعدیل کامالً و مکرر روزرسانی به نامبه  برآوردگری، (0223) همکاران
بای و همکاران  دهد. می را ارائه جمعی هم بردار و کند می استفاده مقطعی وابستگی منبع نمودن خصمش عاملی برای

 معروف است.  Cup-FMبرآوردگر به که دهند می پیشنهاد ضرایب بردار برای را (4برآوردگر )، (0223)
 (4) 

                                                                                                                                                                          
1. Islamic Cooperation Organization (ICO) 
2. The World Bank Database (https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators) 
3. International Monetary Fund (https://www.imf.org/en/Data) 
4. Cross-Sectional Independence 
5. Pearson 
6. Westerlund & Edgerton 
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که در آن 
محاسباتی در یک سطح معناداری معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد بیش تر باشد، در این 
صورت فرضیه صفر رد و وابستگی مقطعی نتیجه گیری خواهد شد. در ادامه، اگر وابستگی مقطعی در 
داده های تابلویی تایید گردد، استفاده از روش های مرسوم ریشه واحد، احتمال وقوع نتایج ریشه واحد 
کاذب را افزایش می دهد. برای رفع این مشکل، پسران )2004( با تبدیل آزمون های مرسوم ریشه واحد 
در داده های تلفیقی و با در نظرگرفتن وابستگی مقطعی، آماره آزمونی برای بررسی وجود یا فقدان 

ریشه واحد پیشنهاد داده که به آزمون CIPS پسران معروف شده است )رابطه 3(.
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 (   ) (∑ ∑  ̂  

 
     )   

                                                                                          (0)   
 یک در محاسباتی CD آماره هرگاه .ستپسماندها جمالت از 1پیرسون جفت جفت همبستگی ضرایب   ̂ آن  در که
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بای و همکاران  دهد. می را ارائه جمعی هم بردار و کند می استفاده مقطعی وابستگی منبع نمودن خصمش عاملی برای
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 (4) 

                                                                                                                                                                          
1. Islamic Cooperation Organization (ICO) 
2. The World Bank Database (https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators) 
3. International Monetary Fund (https://www.imf.org/en/Data) 
4. Cross-Sectional Independence 
5. Pearson 
6. Westerlund & Edgerton 

                                                                        )3(

1. The World Bank Database )https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-
development-indicators(

2. International Monetary Fund )https://www.imf.org/en/Data(
3. Cross-Sectional Independence
4. Pearson
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که در آن ti آماره الگوی CADF برای هر مقطع انفرادی در داده  های تابلویی است. در صورت 
بزرگ تر بودن این آماره از مقادیر بحرانی، فرضیه صفر )نامانا بودن متغیر( رد و مانایی متغیر پذیرفته 
هم جمعی،  مرسوم  روش های  از  استفاده  مقطعی  وابستگی  تایید  صورت  در  این،  بر  عالوه  می شود. 
احتمال وقوع نتایج هم جمعی کاذب را افزایش می دهد. برای رفع این مشکل نیز آزمون های هم جمعی 
داده های تابلویی متعددی پیشنهاد می شود که روش پیشنهادی وسترالند و اجرتون1 )200۸( از آن 
جمله است. در این آزمون، آماره Z به دست آمده با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط وسترالند و اجرتون 
)200۸( مقایسه می گردد. اگر آمار Z محاسبه شده از مقدار بحرانی آن بیش تر باشد، فرضیه صفر رد 

.)Bai et al., 2009( می شود و در نتیجه متغیرها رابطه هم جمعی دارند
هرچند آزمون های متعددی برای بررسی رابطه هم جمعی داده های تابلویی میان متغیرها پیشنهاد 
اما اغلب این روش ها تنها در مورد وجود یا فقدان رابطه بحث می کنند و اطالعاتی در  شده است، 
خصوص بردار هم جمعی ارائه نمی دهند. برای رفع این نقیصه، روش های متعددی پیشنهاد شده است، 
مانند روش به روزرسانی مکرر و کاماًل تعدیل شده )Cup-FM(. بای و همکاران )2009(، برآوردگری 
به نام به روزرسانی مکرر و کاماًل تعدیل شده )Cup-FM( پیشنهاد می دهند که از ساختار عاملی برای 
و  بای  می دهد.  ارائه  را  هم جمعی  بردار  و  می کند  استفاده  مقطعی  وابستگی  منبع  نمودن  مشخص 
 Cup-FM همکاران )2009(، برآوردگر )4( را برای بردار ضرایب پیشنهاد می دهند که به برآوردگر

معروف است.
)4(
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 آن: در که
 ̂       (           )                                                                                             (1)  

 Ω و است 1کوواریانس بلندمدت ماتریس تخمین xi متغیر  مقطعی میانگینx (Bai et al., 2009.) 
 برآورد مدل

 آزمون ،پژوهش این در است. مقطعی وابستگی انجام آزمون گام نخستین های تلفیقی، تخمین مدل با روش دادهبرای 
 است. آمده (1)جدول  در آزمون این آمارۀ مقدار و شده انجام های مورد بررسی مدل برای (0224) پسران مقطعیوابستگی 

 نبود بر مبنی صفر برخوردارند، فرضیۀ نرمال توزیع از که پسران، مقطعی وابستگی آزمون بحرانی مقادیر و نتایج به توجه با
 مدل متغیرهای میان مقطعی وابستگی وجود و شود می رد درصد پنجسطح معناداری  در مدل سه هر در مقطعی وابستگی

 د.گرد پذیرفته می
 

 پسران وابستگی مقطعی نتایج آزمون :1جدول 
 نتیجه پسران  CDآماره محاسباتی مدل
 تایید وجود وابستگی مقطعی 06/4 شاخص ادراک فساد( :وابسته)متغیر  1مدل 
 تایید وجود وابستگی مقطعی 91/2 حکمرانی( جهانی فسادشاخص  :وابسته)متغیر  0مدل 
 تایید وجود وابستگی مقطعی 1۸/0 (المللی کشوری بین راهنمای ریسکفساد شاخص  :وابسته)متغیر  9مدل 

 
 واحد ریشه فقدان یا بررسی وجود برای پسران CIPSآماره  از ها، در ادامه مدل در مقطعی وابستگی اثبات به با توجه

 و مبدأ از عرض با وجود بار یک و  Iمبدأ از عرض بار با وجود یک متغیرها، تمامی برای آزمون این نتایج است. شده استفاده
نتیجه گرفت  توان می (0)جدول مطابق  ،پسران شدۀبحرانی ارائه مقادیر و نتایج این اساس بر ارائه شده است.  (C+T)روند

 ،عبارت دیگربه اند.  مانا شده گیری تفاضل بار یک با و بوده نامانا سطح در تمامی متغیرها ،درصد پنج معناداریسطح  که در
 .هستند I(1) انباشته از مرتبه اول طور یکسان هتمامی متغیرها ب

 
 پسران CIPSاساس آماره  واحد بر نتایج آزمون ریشه :0 جدول

 نتیجه تفاضل مرتبه اول سطح متغیرها 
  و روند با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ مبدأبا عرض از 

COR1 42/1- 02/1- *۸2/0- *1۸/9- (1)I 
COR2 0۸/1- 19/1- *۸2/0- *0۸/4- (1)I 
COR3 93/1- 61/1- *39/0- *69/9- (1)I 
INF 23/1- ۸0/1- *3۸/0- *۸1/4- (1)I 

PGDP ۸9/1- 10/1- *۸1/0- *16/9- (1)I 
TO ۸4/1- 41/1- *36/0- *92/9- (1)I 

POP 19/1- 21/1- *01/9- *43/9- (1)I 
RL ۸2/1- 31/1- *21/9- *۸2/4- (1)I 
INT 19/1- 09/1- *1۸/9- *93/9- (1)I 

MOB 0/1- 92/1- *23/0- *01/4- (1)I 
 

 .استغیرها در سطح تفاضل مرتبه اول مانا بودن مت دهندۀ نشان * توضیح:
 

                                                                                                                                                                          
1. Long-Run Covariance Matrix 

که در آن:
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 .استغیرها در سطح تفاضل مرتبه اول مانا بودن مت دهندۀ نشان * توضیح:
 

                                                                                                                                                                          
1. Long-Run Covariance Matrix 

                                                                     )5(
.)Bai et al., 2009( x میانگین مقطعی متغیر xi تخمین ماتریس کوواریانس بلندمدت2 است و Ω

برآوردمدل

برای تخمین مدل با روش داده های تلفیقی، نخستین گام انجام آزمون وابستگي مقطعي است. 

1. Westerlund & Edgerton
2. Long-Run Covariance Matrix
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در این پژوهش، آزمون وابستگي مقطعي پسران )2004( براي مدل هاي مورد بررسي انجام شده و 
مقدار آمارۀ این آزمون در جدول )1( آمده است. با توجه به نتایج و مقادیر بحراني آزمون وابستگي 
از توزیع نرمال برخوردارند، فرضیۀ صفر مبني بر نبود وابستگي مقطعي در هر  مقطعي پسران، که 
سه مدل در سطح معناداری پنج درصد رد می شود و وجود وابستگي مقطعي میان متغیرهاي مدل 

پذیرفته می گردد.

جدول1:نتایجآزمونوابستگيمقطعيپسران

آمارهمحاسباتیمدل
CDپسران

نتيجه

تایید وجود وابستگی مقطعی4/26مدل 1 )متغیر وابسته: شاخص ادراک فساد(
تایید وجود وابستگی مقطعی7/31مدل 2 )متغیر وابسته: شاخص فساد جهانی حکمرانی(
مدل 3 )متغیر وابسته: شاخص فساد راهنمای ریسک 

تایید وجود وابستگی مقطعی2/1۸کشوری بین المللی(

با توجه به اثبات وابستگي مقطعي در مدل ها، در ادامه از آماره CIPS پسران براي بررسي وجود 
یا فقدان ریشه واحد استفاده شده است. نتایج این آزمون براي تمامي متغیرها، یک بار با وجود عرض 
از مبدأ I و یک بار با وجود عرض از مبدأ و روند )C+T( ارائه شده است. بر اساس این نتایج و مقادیر 
بحراني ارائه شدۀ پسران، مطابق جدول )2( می توان نتیجه گرفت که در سطح معناداری پنج درصد، 
تمامی  دیگر،  عبارت  به  مانا شده اند.  تفاضل گیري  بار  با یک  و  بوده  نامانا  در سطح  متغیرها  تمامي 

متغیرها به طور یکسان انباشته از مرتبه اول )I)1 هستند.
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جدول2:نتایجآزمونریشهواحدبراساسآمارهCIPSپسران

نتيجهتفاضلمرتبهاولسطحمتغيرها
باعرضازمبدأوروندباعرضازمبدأباعرضازمبدأوروندباعرضازمبدأ

COR1-1/47-1/27-2/۸7*-3/5۸*I)1(
COR2-1/2۸-1/13-2/۸0*-4/2۸*I)1(
COR3-1/39-1/61-2/93*-3/63*I)1(
INF-1/79-1/۸2-2/9۸*-4/۸5*I)1(

PGDP-1/۸3-1/52-2/۸5*-3/56*I)1(
TO-1/۸4-1/45-2/96*-3/37*I)1(

POP-1/53-1/71-3/21*-3/49*I)1(
RL-1/۸7-1/95-3/05*-4/۸7*I)1(
INT-1/53-1/23-3/1۸*-3/39*I)1(

MOB-1/2-1/37-2/79*-4/21*I)1(

توضیح: * نشان دهندۀ مانا بودن متغیرها در سطح تفاضل مرتبه اول است.

مشاهده می شود که تمامی متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا و انباشته از مرتبه اول هستند. از 
میان متغیرهای مدل  بلندمدت  رابطۀ  و وجود  انجام شود  آزمون هم انباشتگی  ادامه  باید در  این رو، 
بررسی گردد. برای این کار از آزمون هم جمعی وسترالند و اجرتون )200۸( استفاده شده و نتایج آن 
در جدول )3( ارائه شده است. الزم به اشاره است که با استفاده از معیار آکائیک )AIC( طول وقفه 
بهینه 5 تعیین شده و تعداد بوت استرپ ها نیز برای تعیین ارزش احتمال بوت استرپ شده، که باعث 

حذف اثرات مقطعی در داده های پانل می شوند، 1400 در نظرگرفته شده است.

جدول3:نتایجآزمونهمانباشتگیوسترالندواجرتون)2008(

مدلسوممدلدوممدلاول

مقدارآماره
احتمالاحتمالآماره

مقدارآمارهقوی
احتمالاحتمالآماره

مقدارآمارهقوی
احتمالاحتمالآماره

قوی
Gt

-۸/650/010/00Gt
-9/450/010/00Gt

-7/230/020/00
Ga

-13/9۸0/000/00Ga
-12/60/000/00Ga

-13/5۸0/000/00
Pt

-16/450/000/00Pt
-14/730/000/00Pt

-16/320/000/00
Pa

-21/520/000/00Pa
-19/۸60/000/00Pa

-20/270/000/00
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بر اساس نتایج آزمون وسترالند و اجرتون )200۸(، در سطح معناداری پنج درصد مي توان گفت 
که فرضیۀ صفر مبني بر نبود هم انباشتگی میان متغیرهاي هر سه مدل، بر اساس هر چهار آماره رد 
با روش بوت استرپ براي  می گردد. همچنین، احتمال قوي آزمون وسترالند و اجرتون )200۸( که 
حذف اثر وابستگي مقطعي میان متغیرها به دست آمده است، نشان مي دهد که فرضیه صفر مبني بر 
نبود هم انباشتگي میان متغیرهاي هر سه مدل، بر اساس هر چهار آماره و در سطح معناداری پنج 
درصد رد مي شود. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که بر اساس آزمون هم انباشتگي وسترالند و 
اجرتون )200۸(، وجود رابطۀ تعادلي بلندمدت قوي میان متغیرهاي هر سه مدل را مي توان پذیرفت. 
بعد از اثبات هم انباشتگي میان متغیرهاي هر سه مدل، بدون نگراني از بروز رگرسیون کاذب، مي توان 
مدل ها را برآورد کرد. برای این منظور از برآوردگر Cup-FM استفاده شده که نتایج آن در جدول )4( 

ارائه شده است.

Cup- FMجدول4:نتایجبرآوردمدلبابرآوردگر

متغير
مدلاول

)COR1:متغيروابسته(
مدلدوم

)COR2:متغيروابسته(
مدلسوم

)COR3:متغيروابسته(
آمارهtضریبآمارهtضریبآمارهtضریب

INF-0/09-2/۸5*-0/06-2/70*-0/04-2/27*

PGDP0/00152/25*0/00192/47*0/00112/۸1*

TO0/071/440/031/520/051/2۸
POP-0/0000003-1/12-0/0000005-1/31-0/0000007-1/25
RL0/02۸2/31*0/0312/0۸*0/0242/16*

INT0/112/94*0/092/۸9*0/133/74*

MOB0/00۸2/09*0/0112/01*0/0102/1۸*

R20/750/740/7۸
20219۸195تعداد مشاهده

توضیح: * معنادار بودن ضرایب در سطح معناداری پنج درصد را نشان می دهد.

بر اساس نتایج برآوردشده، در هر سه مدل، تورم تاثیر منفی بر شاخص ادراک فساد، شاخص فساد 
حکمرانی جهانی، و شاخص فساد راهنمای بین المللی ریسک کشوری داشته و آن را کاهش داده است. 
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از آن جا که پایین بودن این شاخص ها، نشانگر باال بودن سطح فساد است، پس می توان گفت که در 
سطح معناداری پنج درصد، تورم اثر مثبت و معناداری بر سطح فساد داشته است. دلیل اثر مثبت تورم 
بر سطح فساد را می توان این گونه توجیه کرد که تورم با کاهش قدرت خرید مردم، احتمال دریافت 

رشوه از سوی افراد جامعه را افزایش داده و بر شاخص فساد اثر مثبت داشته است.  
فساد  شاخص  و  جهانی،  حکمرانی  فساد  شاخص  فساد،  ادراک  شاخص  بر  سرانه  درآمد  تاثیر 
مطالعه  مورد  کشورهای  در  درآمد  افزایش  و  است  مثبت  نیز  کشوری  ریسک  بین المللی  راهنمای 
در سطح  سرانه  درآمد  این رو،  از  دهد.  کاهش  را  فساد  و سطح  افزایش  را  هر سه شاخص  توانست 
معناداری پنج درصد اثر منفی و معنادار بر سطح فساد دارد، زیرا باال بودن سطح درآمد سرانه، انگیزۀ 

دریافت رشوه و سوءاستفاده های مالی و اداری را در میان افراد جامعه کاهش می دهد.  
تاثیر باز بودن تجاری بر شاخص ادراک فساد، شاخص فساد حکمرانی جهانی، و شاخص فساد 
راهنمای بین المللی ریسک کشوری )یا سطح فساد( نیز مثبت )منفی( است، اما این تاثیر در سطح 

معناداری پنج درصد به لحاظ آماری معنادار نیست.  
بر اساس نتایج برآورد مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر شاخص ادراک فساد، شاخص فساد حکمرانی 
جهانی، و شاخص فساد راهنمای بین المللی ریسک کشوری مثبت است و این تاثیر در سطح معناداری 
پنج درصد به لحاظ آماری معنادار است. به عبارت دیگر، باال بودن نفوذ اینترنت و موبایل در کشور، 
هر سه شاخص فساد را افزایش )سطح فساد را کاهش( داده است. دلیل تاثیر منفی نفوذ اینترنت و 
موبایل بر سطح فساد را می توان این گونه توجیه کرد که نفوذ فاوا در میان مردم و در حوزه های دولتی، 
شفافیت عملکرد مسئوالن را باال می برد و این امکان را به شهروندان می دهد که وجود فساد و دریافت 
رشوه را به راحتی انعکاس و گزارش دهند. این موضوع نیز انگیزۀ فساد را در میان مسئوالن و عموم 

جامعه کاهش می دهد.  
بر اساس نتایج برآوردی، حاکمیت قانون )و همچنین عملکرد مطلوب سیستم قضایی( تاثیر منفی 
بر سطح فساد و تاثیر مثبت بر شاخص ادراک فساد، شاخص فساد حکمرانی جهانی، و شاخص فساد 
راهنمای بین المللی ریسک کشوری دارد، زیرا باال بودن این شاخص ها، نشانگر پایین بودن سطح فساد 
است. به عبارت دیگر، اجرای قاطعانه قوانین، به ویژه در زمینۀ مبارزه با فساد، و وجود ساختار قانونی 
و قضایی کارامد، سد محکمی در برابر موضوع فساد است و انگیزۀ افراد را برای ارتکاب فساد کاهش 
می دهد. از این رو، تاثیر متغیر حاکمیت قانون بر سطح فساد در این مطالعه منفی و در سطح معناداری 

پنج درصد به لحاظ آماری معنادار است.  
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همچنین، ضریب تعیین )R2( رگرسیون برآوردی مدل های پژوهش به ترتیب 0/75، 0/74، و 0/7۸ 
است که نشان می دهند مدل ها از قدرت توضیح دهندگی خوبی برخوردارند.

بحثونتيجهگيری

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه اثرات فاوا )تعداد کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه( 
بر سطح فساد در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسالمی برای دوره زمانی 2020-2002 است. 

نتایج برآورد مدل پژوهش با استفاده از روش Cup-FM نشانگر این موضوع است که تورم تاثیری 
منفی بر شاخص های فساد سازمان بین المللی شفافیت، فساد راهنمای ریسک کشوری بین المللی، و 
فساد حکمرانی جهانی داشته است. الزم به اشاره است که این موضوع داللت بر تاثیر مثبت تورم بر 
سطح فساد دارد و در نتیجه آن را افزایش می دهد. زیرا هر اندازه شاخص های سه گانه فساد پایین تر 
)نزدیک عدد صفر( باشد، نشانگر وجود سطح باالی فساد در کشورهای مورد مطالعه است. به بیان دیگر 
افزایش تورم، با کاهش قدرت خرید افراد، انگیزۀ دریافت رشوه را در جامعه افزایش می دهد، به ویژه 
زمانی که میزان دستمزد واقعی افراد در مقایسه با افزایش های تورم روندی رو به رشد نداشته باشد. 

تاثیر درآمد سرانه بر سطح فساد نیز منفی )بر شاخص های سه گانه فساد مثبت( است و افزایش 
سطح درآمد سرانه، سطح فساد را کاهش می دهد. زیرا باال بودن درآمد سرانه، انگیزۀ دریافت رشوه و 

سوءاستفاده های مالی و اداری را در میان افراد کاهش می دهد. 
تاثیر مولفه های فاوا بر شاخص فساد سازمان بین المللی شفافیت، شاخص فساد راهنمای ریسک 
کشوری بین المللی، و شاخص فساد حکمرانی جهانی مثبت است. این تاثیر مثبت بیانگر این موضوع 
است که میزان استفاده از اینترنت و تلفن همراه با سطح فساد رابطه ای منفی دارد و افزایش استفاده 
گسترش  عبارتی،  به  می دهد.  کاهش  مطالعه  مورد  کشورهای  در  را  فساد  سطح  فاوا  مولفه های  از 
مولفه های فاوا از قبیل اینترنت و تلفن همراه در میان مردم و حوزه فعالیت های دولت، باعث افزایش 
در شفافیت عملکرد مسئوالن می شود و این امکان را برای شهروندان فراهم می کند که وجود هرگونه 
فساد و رشوه را به راحتی در جامعه منعکس نمایند. این امر نیز به نوبه خود انگیزۀ فساد را در میان 

مسئوالن و جامعه کاهش می دهد. 
است.  مثبت(  فساد  سه گانه  شاخص های  بر  )و  منفی  نیز  فساد  سطح  بر  قانون  حاکمیت  تاثیر 
به عبارتی، اجرای مطلوب قوانین، به ویژه در حوزه مبارزه با فساد، انگیزۀ فساد را در جامعه کاهش 
در  فرد  که  می کند  فراهم  جامعه  در  را  اطمینان  این  قانون،  حاکمیت  بودن  باال  همچنین  می دهد. 
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صورت ارتکاب هرگونه فساد، مجازات شدیدی را متحمل خواهد شد و این امر نیز بر کاهش سطح 
فساد اثرگذار خواهد بود.

ابتدا وجود  این که برخالف پژوهش های پیشین،  اول  این پژوهش دو سهم مهم به همراه دارد. 
همبستگی مقطعی را در میان کشورهای مورد مطالعه آزمون نموده و پس از تایید وجود همبستگی 
تاثیر  بررسی  برای  این که،  دوم  است.  کرده  استفاده  مدل  برآورد  برای   Cup-FM روش  از  مقطعی 
مولفه های فاوا )تعداد کاربران اینترنتی و تعداد مشترکان تلفن همراه( بر سطح فساد، از هر سه شاخص 
موجود در زمینۀ اندازه گیری فساد استفاده نموده و سه مدل جداگانه برآورد کرده است، که این امر 

نشانگر جامعیت پژوهش است و قابلیت اطمینان به نتایج را افزایش می دهد. 
بر اساس نتایج پژوهش، گسترش استفاده از اینترنت و تلفن همراه اثر منفی بر سطح فساد داشته 
است. از این رو، یکی از پیشنهادهای پژوهش برای کنترل و کاهش سطح فساد، گسترش استفاده از 
اینترنت و تلفن همراه، و افزایش گسترش آن ها در کشورهای مورد مطالعه است. دولت ها می توانند 
با ایجاد بستر ارتباطی مناسب با مردم در فضای اینترنتی و مجازی، شواهد و گزارش های مربوط به 
فساد را به راحتی و به سرعت دریافت نمایند. این موضوع نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش سطح 
فساد در جامعه داشته باشد. همچنین، با توجه به تاثیر مثبت تورم بر سطح فساد پیشنهاد می گردد 
که سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم باشد، تا بدین 
ترتیب از افزایش انگیزۀ دریافت رشوه و ارتکاب فساد در جامعه جلوگیری شود و سطح فساد کاهش 
یابد. همچنین، با توجه به اثر منفی حاکمیت قانون بر سطح فساد، اجرای قاطع و بی مالحظۀ قانون در 

راستای مبارزه با فساد و متناسب کردن جرم با مجازات آن ضروری به نظر می رسد. 
فساد عاملی است که تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین ویژگی های 
فردی است. از این رو، برای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد که در کنار متغیرهای اقتصادی، تاثیر 

ویژگی های فردی، فرهنگی، و اجتماعی بر سطح فساد مطالعه شود.

اظهاریهقدردانی

نویسندگان از زحمات و راهنمایی های ارزشمند داوران ناشناس و همچنین ویراستار علمی نشریه 
)مازیار چابک( کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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