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ادبیات  در  درآمد  نابرابری  و  فقر  بر  اداری  فساد  ادراک  شاخص  تأثیر  بررسی  چکیده: 
اقتصاد کالن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعه های تجربی را در 
سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر 
بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای 
عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های ۲011-۲003 بود. برای دستیابی به 
این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده 
شد. نتایج حاصل از تخمین الگو داللت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد 
فساد  )کاهش  فساد  ادراک  شاخص  افزایش  بنابراین  دارد،  انسانی  فقر  شاخص  و  اداری 
اداری( در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش 
رشد اقتصادی فراهم آورد. عالوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به 

بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.
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مقدمه
بررسی موضوع فقر و عوامل مؤثر بر آن از جنبه های مختلف اقتصادی حایز اهمیت بوده و قابل 
بررسی است. نارسایی های بخش های اقتصادی، رکود، بیکاری شدید، تغییرات جمعیتی و سایر عوامل 
اقتصادی و اجتماعی مختلف موجب شده است تا خانوارهای کم درآمد در اغلب کشورها در معرض 
فقر قرار گرفته و اقشار محروم از کمک های دولت و سایر امکانات جامعه بهره مند نشوند. لذا توجه 
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در دهه های اخیر مورد توجه  و نگرشی نو نسبت به فقر و عوامل 
اقتصاددانان قرار گرفته است. در این راستا یکی از متغیرهای مهمی که می تواند فقر و نابرابری درآمد 
را تحت تأثیر قرار دهد، متغیر فساد اداری است. فساد اداری از طریق کاهش رشد اقتصادی زمینه را 
برای افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده و منجر به افزایش فقر در جوامع می شود. 
همچنین افزایش فقر نیز از طریق تضعیف مؤسسه ها و سازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
فساد اداری را افزایش می دهد. مروری بر پژوهش های انجام شده در این زمینه، بیان گر آن است که 
 بین فساد اداری و شاخص های فقر، صرفاً یک رابطه یک طرفه وجود دارد، به طوری  که در مطالعه های 
 You & Khagram )2005( و Husted )1999(, Gupta et al. )1998(, Gyimah & Brempong )2002(

رابطه علّی یک طرفه از سوی فساد اداری به شاخص های فقر و نابرابری درآمد در کشورهای در حال 
توسعه مورد تایید قرار گرفته است. نکته قابل توجه در بررسی رابطه بین این دو متغیر آن است که 
در اغلب پژوهش های انجام شده رابطه یک سویه بین این دو متغیر برقرار بوده، درحالی که بر اساس 
مباحث نظری، این رابطه می تواند به عنوان یک رابطه دوطرفه تلقی شود. بنابراین به منظور پرکردن 
خأل مطالعاتی در این زمینه، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از رهیافت داده های تابلویی 
پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته، به بررسی و مطالعه رابطه علّی بین دو متغیر فساد اداری و 
شاخص فقر انسانی در گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های ۲003-۲0111 

پرداخت. 

مبانی�نظری�پژوهش
در این بخش ابتدا مفهوم فساد اداری و انواع آن بیان شده و در قسمت دوم به بررسی عوامل مؤثر 

بر فقر با تأکید بر فساد اداری پرداخته می شود.

1. با توجه به دسترسی به آمار و اطالعات، شاخص ادراک فساد اداری برای اغلب کشورهای عضو منطقه خاورمیانه، شمال 
آفریقا و به ویژه ایران از سال ۲003 به بعد مورد بررسی قرار گرفت، لذا دوره زمانی این مطالعه به سال های ۲003-۲011 

محدود شده است.



ی...
دار

د ا
سا

ک ف
درا

ص ا
اخ

 ش
ن

 بي
لّی

ه ع
بط

 را
سی

رر
ب

ی
شار

و ف
اد 

رآز
فک

مت

25

مفهوم�فساد�اداری
صاحب نظران و کارشناسان علوم اجتماعی تعاریف مختلف و در برخی مواقع، تعاریف مشابهي از 
فساد اداري ارایه نموده اند. به عنوان نمونه اسکات معتقد است، فساد اداري به رفتاري اطالق مي شود 
که در آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصي خود و دستیابي به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج 
از چارچوب رسمي وظایف، یک نقش دولتي را بر عهده داشته باشد. از نظر هانتینگتن فساد اداري به 
مجموعه  رفتارهاي آن دسته از کارکنان بخش عمومي اطالق مي شود که در جهت منافع غیرسازماني، 
ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده مي گیرد، به عبارت دیگر فساد، ابزاري نامشروع براي برآوردن 

تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است )فرهادي نژاد، 1388(.

انواع�فساد�اداری
فساد اداري به وضعیتي در نظام اداري گفته مي شود که در اثر تّخلفات مکرر و مستمر کارکنان به 
وجود مي آید و جنبه اي فراگیر دارد که در نهایت، آن را از کارآیي و اثربخشي مورد انتظار باز مي دارد. 

این تخلف ها که به طور مجموع به فساد اداري منجر مي شود انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
1- فساد مالي که خود به چندین نوع تقسیم مي شود: ارتشا؛ اختالس؛ فساد در خریدهاي دولتي 

از بخش خصوصي؛ فساد در قراردادهاي مقاطعه کاري دولت با پیمان کاران؛ فساد مالیاتي؛
۲- استفاده شخصي از اموال دولتي؛

3- کم کاري، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره براي انجام کارهایي به غیر از وظیفه 
اصلي؛

4- سرقت اموال عمومي از سوي کارکنان؛
5- اسراف و تبذیر؛

6- ترجیح روابط بر ضوابط؛
7- فساد در شناسایي و مبارزه با قانون شکني )تساهل و تسامح نسبت به فساد(؛

8- فساد در ارایه کاالها و خدمات دولتي؛
9- فساد در صدور مجّوز براي فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي؛

10- فساد استخدامي )عدم رعایت ضوابط و معیارهاي شایستگي در گزینش، انتخاب و ارتقاي 
افراد در سازمان( )فرهادی نژاد، 1388(. 

بر شاخص  تأکید  با  فقر  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  آن  انواع  و  اداری  فساد  مفهوم  بیان  از  پس 
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فساد اداری پرداخته می شود. بررسی رابطه بین فساد اداری و فقر از سال 1990 به بعد در ادبیات 
از طریق  اداری  تئوریکی فساد  نقطه نظر  از  اقتصاددانان قرار گرفته است.  اقتصاد کالن مورد توجه 
تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی می تواند بر فقر و نابرابری درآمد تأثیرگذار باشد. فساد اداری می تواند از 
طریق کاهش انگیزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر به افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی 
شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد، بنابراین با کاهش رشد اقتصادی نیز می توان انتظار داشت فقر 
و نابرابری درآمد گسترش یابد. از طرف دیگر ارتقای فساد اداری می تواند زمینه کاهش درآمدهای 
مالیاتی دولت را فراهم نموده و به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر و نابرابری درآمد کمک نماید. 
همچنین افزایش فساد اداری منجر به مختل شدن ترکیب مخارج دولت شده و سهم مخارج آموزشی 
و بهداشتی دولت را کاهش می دهد. با کاهش این نوع هزینه ها رشد اقتصادی کاهش یافته و به تبع 

.)Chetwynd et al., 2003( آن فقر و نابرابری درآمد افزایش می یابد
در ادبیات نظری مربوط به بررسی ارتباط بین دو متغیر فساد اداری و فقر و نابرابری درآمد، دو 
و   Rose-Ackerman )1978( توسط  اقتصادی که  الگوی  دارد.  و حاکمیتی۲ وجود  اقتصادی1  الگوی 
متغیرهای  و  عوامل  از طریق  اداری می تواند  فساد  بیان می کند  است،  ارایه شده   Krueger )1974(

اقتصادی، میزان فقر را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، افزایش فساد اداری منجر به کاهش میزان 
سرمایه گذاری شده و با افزایش ناکارآیی اقتصادی به کاهش رقابت کمک می کند. بنابراین با کاهش 
رقابت و افزایش هزینه های تجارت، میزان نابرابری درآمد و فقر در اقتصاد افزایش پیدا می کند3. تأثیر 

فساد اداری بر نابرابری درآمد و فقر در الگو اقتصادی را می توان در قالب ارتباط زیر بیان نمود: 

٥ 

 

مالياتي دولت را فراهم نموده و به كاهش رشد اقتصادي و افزايش فقر و نابرابري درآمد 

ختل شدن تركيـب مخـارج دولـت    همچنين افزايش فساد اداري منجر به م .كمك نمايد

بـا كـاهش ايـن نـوع     . دهد آموزشي و بهداشتي دولت را كاهش مي مخارجسهم شده و 

 يابـد  و نابرابري درآمد افـزايش مـي  و به تبع آن فقر ها رشد اقتصادي كاهش يافته  هزينه

)Chetwynd et al., 2003.(  

دو متغير فسـاد اداري و فقـر و نـابرابري     در ادبيات نظري مربوط به بررسي ارتباط بين

اقتصـادي  يالگـو دو  ،درآمد
1

حـاكميتي و  
2

كـه توسـط   اقتصـادي   يالگـو . وجـود دارد  

)1978 (Rose-Ackerman و )1974 (Kruger كنـد فسـاد    بيـان مـي  ه شده اسـت،  اراي

 .، ميزان فقر را تحت تأثير قرار دهدتواند از طريق عوامل و متغيرهاي اقتصادي مي اداري

گذاري شده و با افـزايش   به بيان ديگر، افزايش فساد اداري منجر به كاهش ميزان سرمايه

قابـت و افـزايش   بنابراين با كـاهش ر . كند ناكارآيي اقتصادي به كاهش رقابت كمك مي

كنـد  مـي  ، ميزان نابرابري درآمد و فقر در اقتصاد افزايش پيـدا هاي تجارت هزينه
3

تـأثير  . 

توان در قالـب ارتبـاط زيـر     اقتصادي را مي الگوفساد اداري بر نابرابري درآمد و فقر در 

  :بيان نمود
 
 

 

 

                                                           
1 Economic Model 

2 Governance Model 

 & Dincer) 2008(و  .Gupta et al) 1998(شده توسط ت انجام از نقطه نظر مطالعات تجربي نيز در مطالعا  ٣

Gunalp  شده است براي بررسي تأثير فساد اداري بر فقر استفاده الگواز اين.   

كاهش رشد اقتصادي و 

 نابرابري درآمد افزايش
  افزايش فقر

 افزايش فساد

نمودار 1: الگوی اقتصادی برای تبیین ارتباط بین فساد اداری و فقر
Chetwynd et al., 2003 :منبع

1. Economic Model
2. Governance Model
 Dincer & )2008( .Gupta et al و   )1998( انجام شده توسط  نیز در پژوهش های  از نقطه نظر مطالعه های تجربی   .3

Gunalp از این الگو برای بررسی تأثیر فساد اداری بر فقر استفاده شده است. 
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الگوی دیگر که توسط )Kaufmann et al. )1999 مطرح شده است به الگوی حاکمیتی1 معروف 
بوده و بیان می کند فسا د اداری از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای مدیریتی بر میزان فقر مؤثر می باشد. 
فساد اداری منجر به استفاده نامناسب از ظرفیت سازمان دولتی در ارایه خدمات دولتی می شود. 
و  غیرضروری  و  به طرح های سرمایه ای  دولتی  انتقال سرمایه گذاری  کانال  از  اداری  فساد  همچنین 
افزایش فشار بر بودجه دولت- به افزایش فقر و نابرابری درآمد کمک می کند. عالوه بر این، افزایش 
فساد اداری می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری بهداشتی و آموزشی منجر به تغییر ترکیب مخارج 
دولت شده و مخارج دولت را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت نماید. بنابراین با کاهش این نوع 
هزینه های دولت، رشد اقتصادی کاهش یافته و از این طریق فقر و نابرابری درآمد افزایش می یابد. از 
سوی دیگر تأثیرگذاری فساد اداری بر فقر می تواند از کانال تأثیرگذاری آن بر اعتماد عمومی۲ صورت 
به  نسبت  عمومی  اعتماد  که  داشت  انتظار  می توان  یابد،  افزایش  اداری  فساد  که  در صورتی  گیرد. 
سازمان ها و مؤسسات دولتی کاهش یافته و از این طریق رشد اقتصادی کاهش یابد. با کاهش تولید و 

رشد اقتصادی نیز فقر و نابرابری درآمد افزایش می یابد3.
نحوه تأثیرگذاری فساد اداری بر افزایش فقر از طریق الگوی حاکمیتی در قالب نمودار زیر نشان 

داده می شود:

٧ 

 

در قالب نمودار  اكميتيح يالگونحوه تأثيرگذاري فساد اداري بر افزايش فقر از طريق 

  :شود زير نشان داده مي

 

  

  بين فساد اداري و فقر در الگوي حاكميتي ارتباط :2نمودار 

  Chetwynd et al., 2003: منبع

 

ثباتي و  تغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر ميزان فقر، بيعالوه بر متغير فساد اداري، از م

هاي مختلف نظير نرخ تورم  توسط شاخص طور معمول بهكه  استناپايداري اقتصادي 

منجر به كاهش ) نرخ تورم(ها  افزايش نرخ رشد شاخص قيمت. دنشو گيري مي اندازه

 تمندي و ثروها در كشورهاي فقير نسبت به كشورهاي غن دستمزدهاي حقيقي و دارايي

عنوان يكي از موانع مهم و اساسي رشد اقتصادي محسوب  بنابراين نرخ تورم به .شود مي

درآمد سرانه و افزايش نابرابري درآمد و فقر  تنزل، به شده و كاهش رشد اقتصادي

از ديگر متغيرهاي مهم و مؤثر بر ميزان فقر در كشورها، متغير نرخ  .شود منجر مي

افزايش نرخ مشاركت  .باشد هاي اقتصادي بخش دولتي مي اليتمشاركت زنان در فع

كه  به طوري ،هاي دولتي منجر به كاهش فساد اداري در بخش دولتي شده زنان در بخش

ي مدني كشورها و حتي مؤسسات و ا فرض برابري سطوح آموزشي و آزادب

هاي  بخشهاي قانوني، افزايش ميزان مشاركت زنان به كاهش فساد اداري در  سازمان

ويژه در  كارهاي كاهش ميزان فقر در جوامع و به بنابراين يكي از راه .انجامد دولتي مي

كشورهاي در حال توسعه و فقير، توانمندسازي زنان و ارتقاي ميزان مشاركت آنان در 

متغيرهاي ثبات اقتصادي و آزادي سياسي يكي . هاي اقتصادي بخش دولتي است فعاليت

افزايش فساد افزايش فقر كاهش ظرفيت دولت

نمودار 2: ارتباط بین فساد اداری و فقر در الگوی حاکمیتی
Chetwynd et al., 2003 :منبع

ناپایداری  و  بی ثباتی  فقر،  بر میزان  تأثیرگذار  و  از متغیرهای مهم  اداری،  بر متغیر فساد  عالوه 
اندازه گیری می شوند.  تورم  نرخ  نظیر  مختلف  توسط شاخص های  معمول  به طور  که  است  اقتصادی 
افزایش نرخ رشد شاخص قیمت ها )نرخ تورم( منجر به کاهش دستمزدهای حقیقی و دارآیی ها در 
کشورهای فقیر نسبت به کشورهای غنی و ثروتمند می شود. بنابراین نرخ تورم به عنوان یکی از موانع 

1. Governance Model
2. Public Trust

3. در ادبیات تجربی همانند مطالعه )Chetwynd et al. )2003 از این الگو برای ارزیابی ارتباط بین فساد اداری، فقر و 
نابرابری درآمد استفاده شده است. 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
هم

جد
ل ه

سا
2 

ره
ما

ش
13

92
ن 

ستا
تاب

28

مهم و اساسی رشد اقتصادی محسوب شده و کاهش رشد اقتصادی، به تنزل درآمد سرانه و افزایش 
نابرابری درآمد و فقر منجر می شود. از دیگر متغیرهای مهم و مؤثر بر میزان فقر در کشورها، متغیر نرخ 
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بخش دولتی است. افزایش نرخ مشارکت زنان در بخش های 
دولتی منجر به کاهش فساد اداری در بخش دولتی شده، به طوری که با فرض برابری سطوح آموزشی 
و آزادی مدنی کشورها و حتی مؤسسات و سازمان های قانونی، افزایش میزان مشارکت زنان به کاهش 
فساد اداری در بخش های دولتی می انجامد. بنابراین یکی از راه کارهای کاهش میزان فقر در جوامع 
و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و فقیر، توانمندسازی زنان و ارتقای میزان مشارکت آنان در 
فعالیت های اقتصادی بخش دولتی است. متغیرهای ثبات اقتصادی و آزادی سیاسی یکی دیگر از عوامل 
مؤثر بر میزان فقر هستند. آزادی سیاسی و ثبات اقتصادی از طریق افزایش ظرفیت ها و توانمندی های 
جامعه به افزایش امنیت اقتصادی کمک می نماید. بنابراین مقامات دولتی با فراهم نمودن برنامه هایی 
ایجاد فرصت های جدید  و همچنین  بهبود مسئولیت پذیری  و  دولتی  مقررات  و  قوانین  اصالح  برای 
برای افراد فقیر، می توانند به کاهش فقر و نابرابری درآمد کمک نمایند. از دیگر متغیرهای تأثیرگذار 
بر میزان فقر، متغیر نسبت جمعیت روستایی از کل جمعیت است. نحوه تأثیرگذاری این متغیر بر 
شاخص های فقر بدین صورت است که با افزایش جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری و ارتقای 
زیرساخت ها و امور زیربنایی در مناطق روستایی، انتظار بر این است که رشد اقتصادی افزایش یافته و 

از طریق تقویت دولت محلی، میزان فقر و نابرابری درآمد کاهش یابد. 
در جمع بندی مطالب ارایه شده در بخش مبانی نظری می توان استدالل نمود که از متغیرهای 
مؤثر بر فقر، شاخص ادراک فساد اداری بوده که الزم است در بخش تجربی نیز تأثیر این متغیر در 

کنار سایر متغیرهای توضیحی مؤثر بر شاخص فقر انسانی مورد آزمون قرار گیرد.

پیشینه�پژوهش
در زمینه بررسی رابطه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص های فقر انسانی در کشورهای منطقه 
این حوزه،  انجام شده در  اغلب پژوهش های  انجام نشده است.  آفریقا مطالعه ای  خاورمیانه و شمال 
به طور عمده به بررسی رابطه یک طرفه بین شاخص فقر انسانی و فساد اداری در کشورهای در حال 
توسعه پرداخته و بررسی رابطه علّی دوطرفه بین این دو متغیر در مطالعات تجربی صورت نگرفته 

است. در ادامه به مهمترین پژوهش های مشابه انجام شده خارجی و داخلی پرداخته می شود.
)Gupta et al. )1998، در مطالعه ای با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی تأثیر فساد 
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بر فقر و نابرابری درآمد در 87 کشور طی سال های 1997-1980 پرداختند. نتایج مطالعه آنها بیانگر 
آن است که سیاست هایی که باعث کاهش فساد در این کشورها می شود، فقر و نابرابری درآمدی را نیز 
کاهش می دهد. به عبارت دیگر رابطه مثبتی بین فساد و فقر در کشورهای مورد بررسی وجود دارد. 
)Karstedt )2001، به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و فساد در 35 کشور عضو سازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان گر آن است که رابطه مستقیم بین نابرابری درآمد 
و فساد وجود دارد. همچنین رابطه بین نابرابری درآمد و فساد در این کشورها به صورت غیرخطی 
به صورت  اداری  فساد  درآمد،  نابرابری  از  نقطه خاصی  به  از رسیدن  این کشورها پس  در  می باشد. 
تصاعدی کاهش پیدا می کند. )Justice )2002، در مطالعه ای به بررسی تأثیر فساد اداری بر فقر در دو 
کشور کنیا و بوتسوانا طی سال های ۲000-1991 پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر 
تأثیر مثبت و معنی دار فساد بر فقر در این کشورها می باشد. )Chetwynd et al. )2003، در مطالعه ای 
آنان  نتایج مطالعه  پرداخته اند.  آمریکا طی سال های 199۲-۲001  فقر در  بر  تأثیر فساد  بررسی  به 
نشان می دهد که فساد به طور مستقیم منجر به فقر نشده و از طریق عوامل اقتصادی و دولتی بر فقر 
تأثیرگذار است. )You & Khagram )2005، با بهره گیری از روش حداقل مربعات دو مرحله ای به بررسی 
تأثیر فقر بر فساد در 1۲9 کشور منتخب در حال توسعه پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
 Fofana & Francis )2006( .که نابرابری درآمدی بر شاخص فساد اداری تأثیر مثبت و معنی دار دارد
در مطالعه ای به بررسی رابطه علّی بین فساد، فقر و رشد اقتصادی در 18 کشور آفریقایی طی سال های 
۲001-1996 پرداخته اند. نتایج مطالعه آنان نشان می دهد که یک رابطه علّی مثبت از فقر به رشد 
اقتصادی وجود دارد، به عبارت دیگر اطالعات گذشته در مورد وضعیت توسعه انسانی منجر به بهبود 
رشد اقتصادی می شود. همچنین یک رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادی به فساد و نابرابری وجود 
دارد، عالوه بر این رابطه علّی یک طرفه از فساد به نابرابری وجود داشته و نابرابری درآمد و فساد اداری 
موجب کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی می شود. )Oriaku et al. )2008، در مطالعه ای 
به بررسی رابطه بین فقر و فساد در 10 کشور آفریقایی طی سال های ۲006-1995 پرداختند. نتایج 
مطالعه آنها مبین این است که یک رابطه دوطرفه بین فساد و فقر در این کشورها طی سال های مورد 
بررسی برقرار می باشد. )Dincer & Gunalp )2008، به بررسی رابطه بین فساد، نابرابری درآمد و فقر در 
50 ایالت امریکا طی سال های 1997-1981 پرداخته اند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که فساد 

باعث افزایش فقر و نابرابری در ایاالت متحده آمریکا طی سال های مورد بررسی شده است.
)Negin et al. )2010، به بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد در 97 کشور در حال توسعه با استفاده 
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از روش داده های تابلویی پویا طی سال های ۲006-1997پرداختند. نتایج مطالعه نشانگر رابطه علّی 
دوطرفه بین فقر و فساد است. 

)Wu & Zhu )2011 در مطالعه ای با استفاده از الگوی خودرگرسیون  برداری به بررسی ارتباط بین 

نابرابری درآمد و فساد اداری در چین طی سال های ۲009-1980 پرداختند. یافته های  متغیرهای 
این مطالعه نشان داد که فساد اداری تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد دارد.

)Dobson & Dobson )2012 در مطالعه ای با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تأثیر 

فساد اداری بر نابرابری درآمد در کشورهای آمریکای التین طی سال های ۲010-1995 پرداختند. 
آن ها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که افزایش فساد اداری منجر به افزایش نابرابری درآمد در 

این گروه از کشورها شده است.
مروری بر مطالعات داخلی بیانگر این است که مطالعه مستقیمی در خصوص بررسی رابطه علّی 
بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی در داخل کشور و یا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
انجام نشده و مطالعه های انجام شده هر کدام با استفاده از رویکردها و روش های اقتصادسنجی مختلف، 
جمله  از  که  داده اند  قرار  مطالعه  مورد  را  فقر  و  درآمد  نابرابری  بر  اقتصادی  کالن  متغیرهای  تأثیر 
باقری و کاوند )1387(، پیرایی و قناعتیان )1385(،  این پژوهش ها می توان به مطالعات  مهمترین 
حسن زاده و فوزمسلمیان )1389(، ابونوری و عباسی قادری )1386(، پیرحیاتی و همکاران )1388( و 
عصاری آرانی و همکاران )1388( اشاره نمود. در این مطالعه ها تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت 
خارجی و توسعه مالی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران و کشورهای در حال توسعه بررسی شده و نتایج 

متفاوتی در زمینه تأثیرگذاری هر یک از این متغیرها بر شاخص فقر حاصل شده است. 
در جمع بندی پژوهش های انجام شده خارجی و داخلی در زمینه بررسی رابطه علّی بین متغیرهای 
فساد اداری و شاخص فقر انسانی، می توان بیان کرد که تاکنون مطالعه تجربی در بررسی رابطه علّی 
دوطرفه بین این دو متغیر در داخل کشور و یا کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام 
نشده است، لذا وجه تمایز این مطالعه با پژوهش های قبلی در بررسی رابطه علّی بین این دو متغیر برای 
کشورهای منطقه منا و استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته 

است.

روش�پژوهش
برای تخمین الگوی تجربی پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا در قالب تخمین زننده گشتاور 
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در  مناسب  تخمین  روش های  از  یکی  پویا  تابلویی  داده های  روش  است.  شده  استفاده  تعمیم یافته 
داده های تابلویی بوده، به طوری  که این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر می گیرد. 
از طرف دیگر اگر مشکل درون زایی بین متغیر و یا متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، این روش 
به منظور حفظ  روش  این  در  نماید.  برطرف  را  نقیصه  این  ابزاری  متغیرهای  به کارگیری  با  می تواند 
ابتدا  که  ترتیب  بدین  شود.  استفاده  دومرحله ای  روش  از  است  الزم  شده  برآورد  ضرایب  سازگاری 
از  منظور  این  برای  که  گیرد  قرار  آزمون  مورد  الگو  در  شده  تعریف  ابزاری  متغیرهای  بودن  معتبر 
آزمون سارگان استفاده شده است. سپس در مرحله بعد مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل مورد 
آزمون قرار گیرد، زیرا در صورتی که مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل از مرتبه دو باشد، روش 

تفاضل گیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت و انفرادی کشورها روش مناسبی نخواهد بود1.

تجزیه�و�تحلیل�داده�ها

معرفی الگو و پایگاه داده های آماری

 بر اساس مبانی نظری و پژوهش های تجربی )Dincer & Gunalp )2008(, Wu & Zhu )2011 و 
)Dobson & Dobson )2012 الگو تصریح شده برای بررسی رابطه علّی بین دو متغیر فساد اداری و 

شاخص فقر انسانی به صورت زیر می باشد:

١٢ 

 

منظـور حفـظ سـازگاري     در اين روش بـه . متغيرهاي ابزاري اين نقيصه را برطرف نمايد

بدين ترتيب كه ابتـدا  . اي استفاده شود ضرايب برآورد شده الزم است از روش دومرحله

قرار گيرد كه بـراي ايـن   معتبر بودن متغيرهاي ابزاري تعريف شده در الگو مورد آزمون 

سپس در مرحله بعد مرتبـه خودهمبسـتگي   . منظور از آزمون سارگان استفاده شده است

جمالت اختالل مورد آزمون قـرار گيـرد، زيـرا در صـورتي كـه مرتبـه خودهمبسـتگي        

گيـري مرتبـه اول بـراي حـذف اثـرات       جمالت اختالل از مرتبه دو باشد، روش تفاضل

روش مناسبي نخواهد بود ثابت و انفرادي كشورها
1

.  

  

  ها تجزيه و تحليل داده

  هاي آماري معرفي الگو و پايگاه داده

 2011( Wu( ،Dincer & Gunalp) 2008( بر اساس مباني نظري و مطالعات تجربي 

& Zhu  2012(و (Dobson & Dobson ـ    الگو ي تصريح شده براي بررسـي رابطـه علّ

  :باشد شاخص فقر انساني به صورت زير ميبين دو متغير فساد اداري و 

)1         (

, , ,
1 1 1

m n r

it j i t j i i t i k i t k it
j i k

y y x z u     
  

    ∑ ∑ ∑

  

و شاخص فقر  )CPI( بيانگر متغيرهاي شاخص ادراك فساد اداري yو  xفوق،  الگودر 

)HPI( انساني
2

، )INF( نظيـر نـرخ تـورم    الگـو متغيرهاي كنترلـي   شامل zبوده و بردار  

)RQ( كيفيــت مقــررات تنظيمــي
3

ــر،  ــان در فعاليــت خن  اقتصــاديهــاي  مشــاركت زن

)GENDER(،    نسبت جمعيت روستايي بـه كـل جمعيـت )Rural (   و نسـبت جمعيـت

                                                           
  .شود مراجعهBaltagi ) 2009( تابلويي پويا بههاي  عه بيشتر در خصوص رهيافت دادهبراي مطال  ١

2 Human Poverty Index 
3 Regulatory Quality 

                           )1(

در الگو فوق، x و y بیانگر متغیرهای شاخص ادراک فساد اداری )CPI( و شاخص فقر انسانی 
)HPI(۲ بوده و بردار z شامل متغیرهای کنترلی الگو نظیر نرخ تورم )INF(، کیفیت مقررات تنظیمی 
)RQ(3، نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی )GENDER(، نسبت جمعیت روستایی به کل 
جمعیت )Rural( و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت )Urban( است4. متغیر شاخص ادراک 
فساد5 یکی از متغیرهای مورد استفاده در مطالعه های تجربی برای اندازه گیری فساد اداری در کشورها 

1. برای مطالعه بیشتر در خصوص رهیافت داده های تابلویی پویا به )Baltagi )2009 مراجعه شود.
2. Human Poverty Index
3. Regulatory Quality

4. شایان ذکر است که در این الگو تمامی متغیرها در قالب فرم تبعی خطی استفاده شده و به صورت لگاریتمی مورد استفاده 
قرار نگرفته اند.

5. Corruption Perception Index



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
هم

جد
ل ه

سا
2 

ره
ما

ش
13

92
ن 

ستا
تاب

32

می باشد. مقدار عددی این شاخص بین صفر و ده قرار داشته و در صورتی که این شاخص به عدد 10 
میل نماید، بیانگر بهبود وضعیت کشورها در فساد اداری بوده و با میل نمودن آن به عدد صفر، وضعیت 
فساد اداری در کشورها بدتر می شود. دلیل استفاده از شاخص ادراک فساد در این مطالعه آن است 
که این شاخص نسبت به شاخص هاي دیگر، اطالعات جامعی در خصوص موارد مختلف فساد اداری 
ارایه می نماید. برای محاسبه این شاخص از بررسی ها و گزارش های سازمان های مختلف بین المللی 
نظیر بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی استفاده شد. شاخص فقر انسانی که برای کشورهای 

در حال توسعه با HPI-1 نشان داده می شود، به صورت زیر محاسبه می گردد:

١٣ 

 

باشـد  مـي  )Urban(شهري بـه كـل جمعيـت    
1

فسـاد ادراك  متغيـر شـاخص  . 
2

يكـي از   

گيـري فسـاد اداري در كشـورها     متغيرهاي مورد استفاده در مطالعات تجربي براي اندازه

ددي اين شاخص بين صفر و ده قـرار داشـته و در صـورتي كـه ايـن      مقدار ع. باشد مي

ميل نمايد، بيانگر بهبود وضعيت كشورها در فساد اداري بـوده و بـا    10شاخص به عدد 

 استفاده دليل. شود ميل نمودن آن به عدد صفر، وضعيت فساد اداري در كشورها بدتر مي

 هـاي  شـاخص  بـه  نسبت شاخص اين كه است آن مطالعه اين در فساد ادراك شاخص از

ـ  اداري فسـاد  مختلف موارد خصوص در جامعي اطالعات ديگر، بـراي  . نمايـد  مـي  هاراي

المللـي نظيـر    هاي مختلف بـين  هاي سازمان ها و گزارش محاسبه اين شاخص از بررسي

شاخص فقر انساني كه براي . شود المللي استفاده مي بانك جهاني و سازمان شفافيت بين

، بـه صـورت زيـر محاسـبه     شـود  نشـان داده مـي   HPI-1حال توسعه بـا  كشورهاي در 

  :دگرد مي

)2       (

1/
1 2 31 [1/ 3( )]HPI P P P      

  

نـرخ   P2سـالگي،   40معرف احتمال عدم زنده ماندن افـراد تـا سـن     P1در رابطه فوق، 

نيز بيانگر نسبت جمعيت داراي دسترسي نامناسـب بـه آب    P3سوادي بزرگساالن و  بي

  . باشد ي سالم و كودكان داراي كمبود وزن در بدو تولد ميآشاميدن

متغير نرخ تورم نيز بيـانگر نـرخ رشـد     .باشد مي 3الزم به ذكر است در اين رابطه 

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در نظر گرفتـه شـده و متغيـر كيفيـت مقـررات      

مقدار اين . عملكرد دولتي تعريف شده استهاي  عنوان متغير جايگزين براي شاخص هب

تـر   نزديـك  5/2مقدار عددي اين شاخص بـه   چقدر بوده كه هر 5/2تا  -5/2متغير بين 

                                                           
تمامي متغيرها در قالب فرم تبعي خطي استفاده شده و به صورت لگاريتمي مورد  الگوشايان ذكر است كه در اين   ١

  .اند استفاده قرار نگرفته

2 Corruption Perception Index 

                                                     )۲(

P2 نرخ بی سوادی  تا سن 40 سالگی،  افراد  P1 معرف احتمال عدم زنده ماندن  در رابطه فوق، 
بزرگساالن و P3 نیز بیانگر نسبت جمعیت دارای دسترسی نامناسب به آب آشامیدنی سالم و کودکان 

دارای کمبود وزن در بدو تولد می باشد. 
 است. متغیر نرخ تورم نیز بیانگر نرخ رشد شاخص بهای 

١٣ 

 

باشـد  مـي  )Urban(شهري بـه كـل جمعيـت    
1

فسـاد ادراك  متغيـر شـاخص  . 
2

يكـي از   

گيـري فسـاد اداري در كشـورها     متغيرهاي مورد استفاده در مطالعات تجربي براي اندازه

ددي اين شاخص بين صفر و ده قـرار داشـته و در صـورتي كـه ايـن      مقدار ع. باشد مي

ميل نمايد، بيانگر بهبود وضعيت كشورها در فساد اداري بـوده و بـا    10شاخص به عدد 

 استفاده دليل. شود ميل نمودن آن به عدد صفر، وضعيت فساد اداري در كشورها بدتر مي

 هـاي  شـاخص  بـه  نسبت شاخص اين كه است آن مطالعه اين در فساد ادراك شاخص از

ـ  اداري فسـاد  مختلف موارد خصوص در جامعي اطالعات ديگر، بـراي  . نمايـد  مـي  هاراي

المللـي نظيـر    هاي مختلف بـين  هاي سازمان ها و گزارش محاسبه اين شاخص از بررسي

شاخص فقر انساني كه براي . شود المللي استفاده مي بانك جهاني و سازمان شفافيت بين

، بـه صـورت زيـر محاسـبه     شـود  نشـان داده مـي   HPI-1حال توسعه بـا  كشورهاي در 

  :دگرد مي

)2       (

1/
1 2 31 [1/ 3( )]HPI P P P      

  

نـرخ   P2سـالگي،   40معرف احتمال عدم زنده ماندن افـراد تـا سـن     P1در رابطه فوق، 

نيز بيانگر نسبت جمعيت داراي دسترسي نامناسـب بـه آب    P3سوادي بزرگساالن و  بي

  . باشد ي سالم و كودكان داراي كمبود وزن در بدو تولد ميآشاميدن

متغير نرخ تورم نيز بيـانگر نـرخ رشـد     .باشد مي 3الزم به ذكر است در اين رابطه 

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در نظر گرفتـه شـده و متغيـر كيفيـت مقـررات      

مقدار اين . عملكرد دولتي تعريف شده استهاي  عنوان متغير جايگزين براي شاخص هب

تـر   نزديـك  5/2مقدار عددي اين شاخص بـه   چقدر بوده كه هر 5/2تا  -5/2متغير بين 

                                                           
تمامي متغيرها در قالب فرم تبعي خطي استفاده شده و به صورت لگاريتمي مورد  الگوشايان ذكر است كه در اين   ١

  .اند استفاده قرار نگرفته

2 Corruption Perception Index 

الزم به ذکر است در این رابطه 
کاالها و خدمات مصرفی در نظر گرفته شده و متغیر کیفیت مقررات به عنوان متغیر جایگزین برای 
شاخص های عملکرد دولتی تعریف شده است. مقدار این متغیر بین ۲/5 - تا ۲/5 بوده که هر چقدر 
مقدار عددی این شاخص به ۲/5 نزدیک تر باشد، بیانگر بهبود عملکرد دولتی است و میزان مشارکت 
زنان در دستگاه های دولتی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر میزان شاخص فقر انسانی در نظر 
گرفته شده است. برای استخراج آمار و اطالعات آماری مربوط به متغیرهای کیفیت مقررات از سایت 
شاخص های دولتی1، شاخص ادراک فساد از سازمان شفافیت بین المللی۲، شاخص فقر انسانی از گزارش 
توسعه سازمان ملل3 و متغیرهای نرخ تورم و نرخ مشارکت زنان باالی 15 سال، از شاخص های توسعه 

بانک جهانی4 استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی نیز سال های ۲011-۲003 است.
در این بخش به تخمین الگوی پژوهش و رابطه علّی از سوی متغیر شاخص ادراک فساد اداری 
به شاخص فقر انسانی پرداخته شد که نتایج حاصل از تخمین الگو در جدول زیر گزارش شده است5:
1. www.govindicators.org 
2. www.transparency.org 
3. Human Development Report
4. World Development Indicators 

5. قبل از تخمین الگو، الزم است ارتباط نموداری بین دو متغیر شاخص ادراک فساد و فقر انسانی در گروه کشورهای منطقه 
منا مشخص شود. این ارتباط بیانگر رابطه معکوس بین شاخص ادراک فساد و فقر انسانی بوده و با بهبود شاخص ادراک فساد، 
شاخص فقر انسانی کاهش می یابد که داللت بر برقراری یک رابطه معکوس بین این دو متغیر است. نتایج ارتباط پراکنش 

دو متغیر در پیوست مقاله ارایه شده است.
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جدول 1: نتایج تخمین الگو برای بررسی رابطه عّلی از سوی متغیر ادراک فساد اداری به شاخص فقر انسانی

51 

 

 
 فساد اداری به شاخص فقر انسانی ادراک ی از سوی متغیربرای بررسی رابطه علّ الگونتایج تخمین  :1جدول 

دار و  متغیر وابسته وقفه (1) الگو (2) الگو (3) الگو (4) الگو (5) الگو
متغیرهای توضیحی

28/0  *00/1  22/0  *82/0  *02/0  HPI )-1(
***2/2-  ***6/2-  ***88/1-  *18/1-  *12/0-  CPI 
***06/0  *18/0  **06/0  *02/0  --- INF 
***31/1-  ---- **22/1-  --- --- GENDER
***82/3-  **00/8-  --- --- --- RQ
**66/0- **66/0-  ---- ---- ---- Rural
*28/0  *16/0  ---- --- ---- Urban

تعداد مشاهدات 32 38 38 38 38
03/18  66/2  18/18  82/3  23/10  Sargan (2)ماره آزمون آمقدار  

18 2  درجه آزادی 11 2 18

26/0  83/0  28/0  21/0  83/0 مقدار ارزش احتمال آماره آزمون  
Sargan

**12/8  ***06/3  ***22/3  *32/26  *36/2  (2)مقدار آماره آزمون والد 
 .است درصد 11و  5، 1در سطح  یدار معنی به ترتیب ***،**،*

 

دار شهاص  ققهر اننهانی     بیانگر این است که مقادیر وقفهه  الگونتایج حاصل از تخمین 
دار بر ققر بوده و متغیر ادراک قنهاد اداری نیهت تهأثیر منفهی و      دارای تأثیر مثبت و معنی

اد ادراک قنه  اص به عبارت دیگر بها اقهتایش شه   . دار بر شاص  ققر اننانی دارد معنی
متغیرهای میهتان ماهارکت زنهان در    . یابد ، میتان ققر نیت کاهش می(کاهش قناد اداری)

دار بر شهاص  ققهر اننهانی در     تأثیر منفی و معنی ،های دولتی و کیفیت مقررات دستگاه
دار بهر   نرخ تهور  نیهت دارای تأثیراهیاری مثبهت و معنهی     . کاورهای مورد بررسی دارد

 ،که با اقتایش نهرخ تهور  و کهاهش رشهد اقت هادی      طوریبه  ،شاص  ققر اننانی بوده
متغیرهای ننبت جمعیت روسهتایی بهه    .یابد  میتان ققر در این اروه کاورها اقتایش می

*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است.

نتایج حاصل از تخمین الگو بیانگر این است که مقادیر وقفه دار شاخص فقر انسانی دارای تأثیر 
مثبت و معنی دار بر فقر بوده و متغیر ادراک فساد اداری نیز تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص فقر 
نیز  فقر  میزان  اداری(،  فساد  )کاهش  فساد  ادراک  شاخص  افزایش  با  دیگر  عبارت  به  دارد.  انسانی 
کاهش می یابد. متغیرهای میزان مشارکت زنان در دستگاه های دولتی و کیفیت مقررات، تأثیر منفی 
و معنی دار بر شاخص فقر انسانی در کشورهای مورد بررسی دارد. نرخ تورم نیز دارای تأثیرگذاری 
مثبت و معنی دار بر شاخص فقر انسانی بوده، به طوری که با افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی، 
میزان فقر در این گروه کشورها افزایش می  یابد. متغیرهای نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت و 
جمعیت شهری به کل جمعیت به ترتیب تأثیر منفی و مثبت معنی دار بر شاخص فقر انسانی داشته و 
با افزایش نسبت جمعیت روستایی و تقویت زیرساخت های اقتصادی در این مناطق انتظار بر این است 
از شاخص فقر انسانی کاسته شود. برای بررسی معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده در الگو از 
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آزمون سارگان استفاده شده است که نتایج این آزمون داللت بر مناسب بودن متغیرهای ابزاری تعریف 
شده1 در الگو دارد. الزم به ذکر است که در تمامی الگوهای برآورد شده تأثیر منفی و معنی دار فساد 
اداری بر شاخص فقر انسانی حفظ گردیده که بیانگر ثبات و پایداری الگو برآورد شده است. نتایج آماره 
آزمون والد برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه علّی از سوی متغیر فساد اداری به شاخص فقر 
انسانی نیز بیانگر رد فرضیه صفر و وجود رابطه علّی از متغیر فساد اداری به شاخص فقر انسانی است. 
به بیان دیگر فساد اداری علت شاخص فقر انسانی بوده و افزایش شاخص ادراک فساد )کاهش فساد 
اداری( منجر به کاهش میزان فقر می شود. در ادامه به بررسی رابطه علّی از سوی متغیر شاخص فقر 

انسانی به فساد اداری پرداخته شده است که نتایج آن در جدول ۲ ارایه شده است:

جدول 2: نتایج تخمین الگو برای بررسی رابطه عّلی از سوی متغیر شاخص فقر انسانی به شاخص ادراک 
فساد اداری

١٧ 

 

  

  فساد اداريشاخص ادراك ي از سوي متغير شاخص فقر انساني به براي بررسي رابطه علّ الگونتايج تخمين  :2جدول 

 )1( يالگو  )2( يالگو )3( يالگو )4( يالگو )5( يالگو

دار و  متغير وابسته وقفه

  متغيرهاي توضيحي

32/0  
*

19/0 05/0  21/0 13/0 CPI(-1) 
**

11/0-  
*

11/0- 
*

14/0-  
***

09/0- 
**

05/0- HPI

01/0 -  
**

01/0- ---  --- --- INF

---  ---  ---  19/0-
 

--- Rural

 ----  ---  ---  26/0 ---- Urban 
**

13/0  
*

18/0 
*

21/0  --- --- GENDER 

01/0  ---  
*

01/1  26/0 --- RQ 

هاهتعداد مشاهد 46 46  45  38  38  

(Sarganمقدار آماره آزمون 36/9 3/10  47/7  89/6  37/5
2( 

 درجه آزادي 13 14  13  11  11

مقدار ارزش احتمال آماره آزمون 83/0  98/0  97/0  93/0  93/0

Sargan 
*

9/6  
*

01/34 
*

66/34  
**

9/3 
**

(مقدار آماره آزمون والد 33/5
2( 

*

،
**

،
***

  .است درصد 10و  5، 1در سطح  يدار معني به ترتيب 

         

دار شـاخص فقـر    منفـي و معنـي   در اين بخش بيانگر تأثير الگونتايج حاصل از تخمين 

بنابراين افـزايش در شـاخص فقـر انسـاني منجـر بـه       . انساني بر متغير فساد اداري دارد

دار اين  شده و اثرگذاري منفي و معني) افزايش فساد اداري(اد كاهش شاخص ادراك فس

متغيـر نـرخ   . هاي برآورد شده حفظ گرديـده اسـت  الگومتغير بر فساد اداري در تمامي 

كه با افـزايش   به طوري ،دار بر فساد اداري بوده تورم نيز داراي تأثيرگذاري منفي و معني

راك فساد كاهش يافته و يـا ميـزان   ها، شاخص اد نرخ تورم و رشد سطح عمومي قيمت

متغير كيفيت مقررات نيـز تـأثير مثبـت بـر شـاخص ادراك      . يابد فساد اداري افزايش مي

لذا بهبود در كيفيت مقررات دولتي منجر بـه افـزايش شـاخص ادراك فسـاد      ،فساد دارد

 دار سال تأثير مثبـت و معنـي   15نرخ مشاركت زنان باالي . شود مي )كاهش فساد اداري(

*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح 1، 5 و 10 درصد است.

1. در روش داده های تابلویی پویا برای حذف اثرات ثابت و رفع همبستگی بین مقادیر وقفه دار متغیر وابسته و اثرات ثابت از 
مقادیر وقفه دار مرتبه دوم متغیر وابسته )HPIt-2( به عنوان متغیرهای ابزاری در الگو استفاده شده است.
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نتایج حاصل از تخمین الگو در این بخش بیانگر تأثیر منفی و معنی دار شاخص فقر انسانی بر 
متغیر فساد اداری است. بنابراین افزایش در شاخص فقر انسانی منجر به کاهش شاخص ادراک فساد 
)افزایش فساد اداری( شده و اثرگذاری منفی و معنی دار این متغیر بر فساد اداری در تمامی الگوهای 
برآورد شده حفظ گردیده است. متغیر نرخ تورم نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر فساد اداری 
بوده، به طوری که با افزایش نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمت ها، شاخص ادراک فساد کاهش یافته 
و یا میزان فساد اداری افزایش می یابد. متغیر کیفیت مقررات نیز تأثیر مثبت بر شاخص ادراک فساد 
دارد، لذا بهبود در کیفیت مقررات دولتی منجر به افزایش شاخص ادراک فساد )کاهش فساد اداری( 
افزایش شاخص ادراک فساد  بر  تأثیر مثبت و معنی دار  می شود. نرخ مشارکت زنان باالی 15 سال 
داشته، به طوری  که با افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی زنان در امور 
اقتصادی انتظار بر این است که میزان فساد اداری کاهش یابد. متغیرهای نسبت جمعیت روستایی و 
شهری نیز به ترتیب دارای تأثیرگذاری منفی و مثبت معنی دار بر شاخص ادراک فساد اداری بوده و با 
افزایش نسبت جمعیت روستایی و بهبود امکانات و موقعیت های اقتصادی در روستاها می توان انتظار 
داشت شاخص فساد اداری کاهش یابد. نتایج آزمون سارگان نیز مبین عدم رد فرضیه صفر و معتبر 
بودن متغیرهای ابزاری داشته و الگو برآورد شده به متغیرهای ابزاری دیگری نیاز ندارد. برای آزمون 
وجود رابطه علّی از سوی متغیر شاخص فقر انسانی به فساد اداری از آماره آزمون والد استفاده شده 
است که نتایج در هر یک از الگو های برآورد شده بیانگر رد فرضیه صفر و وجود رابطه علّی از سوی 
شاخص فقر انسانی به فساد اداری است، لذا افزایش شاخص فقر انسانی منجر به کاهش شاخص ادراک 

فساد )افزایش فساد اداری( می شود.

نتیجه�گیری
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی بین متغیرهای شاخص ادراک فساد و فقر انسانی در 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های ۲011-۲003 بوده است. برای این منظور 
با توجه به وجود آمار و اطالعات، شاخص ادراک فساد اداری برای اغلب کشورهای مورد بررسی از 
سال ۲003 به بعد و دوره زمانی اندک از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور نشان دادن پویایی 
الگو استفاده شد و الگو پژوهش در دو حالت برآورد گشت. در حالت اول، متغیر شاخص فقر انسانی 
به عنوان متغیر وابسته تعریف شده و رابطه علّی از سوی متغیر فساد اداری به شاخص فقر انسانی در 
گروه کشورهای مورد مطالعه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی رابطه علّی بیانگر 
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وجود رابطه علّی از سوی متغیر فساد اداری به شاخص فقر انسانی بوده، به طوری  که افزایش شاخص 
ادراک فساد )کاهش فساد اداری( منجر به کاهش میزان فقر انسانی شده است. در وضعیت دوم، متغیر 
فساد اداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و جهت رابطه علّی از سوی شاخص فقر انسانی 
به فساد اداری مطالعه شده است که نتایج آزمون والد بیانگر وجود رابطه علّی از سوی شاخص فقر 
انسانی به فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد. نتایج به دست آمده در 
 Oriaku et al. )2008( و Negin et al. )2010( این مطالعه با مبانی نظری موضوع و پژوهش های تجربی
سازگار است. متغیرهای نرخ تورم، نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت و کیفیت مقررات نیز در 
تمامی الگو های برآورد شده دارای تأثیرگذاری مورد انتظار و سازگار با مبانی نظری و مباحث تئوریک 
دارند. به طوری  که نرخ تورم تأثیر منفی بر شاخص ادراک فساد داشته و افزایش نرخ تورم منجر به 
کاهش شاخص ادراک فساد )افزایش فساد اداری( شده است، در حالی که تأثیرگذاری این متغیر بر 
شاخص فقر انسانی مثبت و معنی دار بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد الگو، می توان 
نتیجه گرفت که افزایش شاخص ادراک فساد )کاهش فساد اداری( منجر به بهبود وضعیت شاخص 
فقر انسانی در کشورهای منطقه منا شده و همچنین ارتقای شاخص فقر انسانی نیز به صورت متقابل 
می تواند زمینه را برای افزایش شاخص ادراک فساد )کاهش فساد اداری( فراهم نماید. عالوه بر این 
توانمندسازی زنان در فعالیت ها و امورهای اقتصادی و کاهش نرخ تورم از جمله سیاست هایی است 

که می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش شاخص فقر انسانی در این قبیل کشورها شود.
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