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 چکیده 
 یفساد، مانع شی. افزاگذاردیم تأثیرکشورها  توسعه اندازاست که بر چشم یچالش بزرگ جهانو مسئله  کیفساد 

 یتلق المللینیو ب یدر هر دو سطح داخل یاسیس ، اجتماعی وجدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی
شود. فساد نیز از عوامل  مل مهم در توسعه کشورها محسوب میهمچنین سرمایه انسانی یکی از عوا .گرددیم

ثیرپذیر است، بنابراین تأخوب  یکار، فقر و شاخص حکمران یروین وریبهره ،یسطح توسعه انسانمختلفی از قبیل 
با  رابطه فساد و سرمایه انسانی راباشد. به همین دلیل مقاله حاضر ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می

رسی کشور منتخب اسالمی بررسی کرده است. نتایج بر 53در  2018تا  2012ی زمانی ور در بازهرویکرد پانل
یح داده های مربوط به خود فساد توضدرصد تغییرات فساد توسط شوک 32بیانگر این است که انتهای دوره حدود 

درصد  15های ناشی از میزان تورم، درصد تغییرات این متغیر توسط شوک 4حالی است که شده است. این در
درصد  12د ناخالص داخلی سرانه، های ناشی از تولیدرصد توسط شوک 16های ناشی از آموزش، توسط شوک
های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده درصد توسط شوک 18های ناشی از بهداشت و سالمت و توسط شوک

 شود.می
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 مقدمه 

طح جهان است که از دیرباز و همزاد با پیدایش نخستین های شایع در سفساد یکی از پدیده

های شده در سالهای اقتصادی انجاماست. بررسی داری وجود داشتههای دولت و حکومتشکل

)کردی و  کند که فساد یکی از موانع اصلی و مهم رشد اقتصادی استروشنی ثابت میاخیر به

تی آی( بر مشکل فساد در بخش عمومی تمرکز )1المللی(. سازمان شفافیت بین1395خداپرست، 

استفاده از قدرت مقامات عمومی در جهت کسب منافع خصوصی تعریف است و فساد را سوء نموده

 عنوانبه(. در رخداد فساد اغلب، یک طرف شهروند یا شرکت خصوصی 2016)تی آی،  کندمی

اد مشارکت دارند. رفتارهای فاسد عامل فس عنوانبهمتقاضی فساد و طرف دیگر یک کارگزار دولتی 

گیرد تا برخی رفتارهای خاص مورد نظر هایی است که به مسئوالن صورت میشامل پرداخت

های غیرقانونی انجام پذیرد. در برخی شرایط، پرداخت فرار از قانون یا تسهیل امور و فعالیت منظوربه

 رشوه از انجام آن منع شده است نندهکدریافتآوردن خدماتی صورت گرفته که  دستبهرشوه برای 

های یچ منطقه یا کشوری در جهان، از خسارتحالی است که ه(. این در1395)کردی و خداپرست، 

گیری شده از برانگیزی و اندازه تأملالمللی مقادیری ن نیست. سازمان شفافیت بیندر اماد فسا

 درکشور و قلمرو را  180خص که شا نیابیان کرده است.  2018میزان فساد کشورها در سال 

 0 اسیدارد، از مق اریطبق نظر کارشناسان و بازرگانان در اخت یسطح درک شده از فساد بخش دولت

معنی این است در آن جا میزان فساد بسیار شاخص صفر است بهکه ییکند، جایاستفاده م 100تا 

اساس آخرین آمار که در سال ید. برآشمار میبیانگر پاک بودن آن کشور به باال است و عدد صد

را به خود  50کمتر از  شاخص فساد عدددر  از دو سوم کشورها شیبانتشار یافته است  2018

کند که ادامه عدم یمسئله آشکار م نیا است. 43فقط  تمامی کشورها نیانگیو م انداختصاص داده

در سراسر جهان کمک  یراسفساد، به بحران دموک ریگکشورها در کنترل چشم شتریب تیموفق

ها، شرفتیپ یدهد که با وجود برخیها نشان مدادهاما وجود دارد،  یکه استثنائاتیحالکند. دریم

(. همچنین 2018)تی آی،  دهند نجامفساد را ا هیعل یاند اقدامات جداکثر کشورها نتوانسته

اساس خص شد که برازمان منتشر گردید مشتوسط این س 2011اساس گزارشی که در سال بر

رشوه  2010گویان در سال کشور، حدود نیمی از پاسخ 20هزار نفر در  21پیمایش اجرا شده بر 

درصد از شهروندان گروه بیست،  50، 2011اند. طبق سنجش فساد جهانی این سازمان در سال داده

د از آنها درص 29کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته و تنها تصور می

(. فساد ناشی از 1397اند )فاضلی و جلیلی، ثر ارزیابی کردههای مبارزه با فساد دولتشان را مؤفعالیت

عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. یکی از موضوعاتی که بر فساد 

                                                                                                                   
1 Transparency International  
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ی کیفیت نیروی کار و دانش رتعبابهگذار باشد، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا تأثیرتواند می

گردد. در چهل سال اخیر، نهادینه شده در انسان، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می

حساب آورد. امروزه گذاری بههای آموزش را باید نوعی سرمایهاین نظریه اشاعه یافته است که هزینه

سانی گردیده است و اعتقاد به ن نیروی انآشنایی با این واقعیت که آموزش و پرورش باعث فعال شد

که کمبود نیروی کار ماهر و متخصص یکی از موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای این

 های گسترده در این زمینه شده استقدر مهم بوده که موجب پژوهشتوسعه است آندرحال

رابطه بین فساد و سرمایه کوشد تا به بررسی (. به همین دلیل مطالعه حاضر می1394فر، )میالدی

تا  2012ی زمانی ور در کشورهای منتخب اسالمی در دورهگیری از رویکرد پانلانسانی با بهره

شود و سپس مطالعات بپردازد. در ادامه ابتدا به مبانی نظری موضوع تحقیق پرداخته می 2018

نتایج حاصل از تخمین گردد. سپس انجام یافته بررسی شده و پس از آن روش تحقیق معرفی می

 گیری و پیشنهادها مطرح خواهد شد. مدل بررسی شده و در انتها نتیجه

 

 مباني نظري . 1
 

 مفهوم فساد .1-1

مختلف وجود داشته است. امروزه این  فساد در طول تاریخ اجتماعی بشر همواره به انواع و اشکال

است.  گستره جهانی به خود گرفته و حتیشده ها تبدیل بزرگی برای دولت پدیده شوم به معضل

طور که نتایج و متفاوت است، همان اگرچه نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور

در  یافتگی تفاوت دارد. اماسازمان سیاسی، اقتصادی و سطح توسعه پیامدهای آن نیز بنابر نوع

دهد، فع اکثریت قرار میدر تضاد با منا های دولت راصورت فساد موجب انحطاط است، سیاستهر

انجامد و از می ها در هدایت امورشود و به کاهش اثربخشی دولتملی می رفتن منابع موجب هدر

تفاوتی، تنبلی و دولتی و غیردولتی کاهش یافته، بی هایاین طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه

کند، هزینه انجام متزلزل می معه راهای اخالقی جایابد. فساد، اعتقاد و ارزشافزایش می کفایتیبی

ناکام  های فقرزدایی راکند. همچنین تالشپذیری را دشوار میرقابت دهد و رشدکارها را افزایش می

 آوردتضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می کند و زمینهانگیزگی و بدبینی ایجاد میسازد، بیمی

 (. 1397پور و رضوی، )حسن

کنند که فساد نشانه بیماری از نوعی ضعف یید میهای فساد تأعلتی مربوط بهمطالعات تجرب

شمار آورد، نه عاملی عی عارضه از ضعف بنیادین دولت بهواقع فساد را باید نو. درنهادی عمیق است

(. توماس و 1395های جامعه )کردی و خداپرست، کننده بیماریای یا تنها عامل تعیینپایه
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( سه شرط الزم ایجاد فساد و تداوم آن را قدرت احتیاطی مجریان دولت، 0200) 1همکاران

های مفاسد مالی و اقتصادی که اغلب کنند. ریشههای اقتصادی و نهادهای ضعیف معرفی میرانت

های بزرگ با قدرت زیاد در همه جا یکسان است، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت

در  یتوجهقابل اتدهه گذشته، مطالع کیدر طول های مختلف است. ین گروهبرای توزیع منافع ب

 یریگچشم شیافزاهم  کنترل آن منظوربهو پیشنهادها  هاهیو توص صورت پذیرفته مورد فساد

 OECD2 یخوارمبارزه با رشوه ونیو هشت کشور توسط کنوانس ی، س1998داشته است. در سال 

 یاستراتژ یاندازهفساد با را هیعل یبانک جهان یها، تالش 2007ل شناخته شدند. در سا تیبه رسم

 یاز کشورها ییهانمونه نیآغاز شد. همچن (GEGA) 3در اداره و مبارزه با فساد یمشارکت گروه

توان که از آن میان می دالر وجود دارد اردهایلیها به معه از درآمد فاسد توسط حاکمان آنتوسدرحال

در پاکستان اشاره کرد  7و نواز شریفدر مصر  6مبارکدر فیلیپین،  5یر، مارکوسدر زئ 4به موبوتو

 (.2013)صدیقی، 

فساد و طرف  یمتقاض عنوانبه یشرکت خصوص ایشهروند  کیطرف  کیرخداد فساد اغلب،  در

فاسد  ی(. رفتارها1383 ،زادهنیعامل فساد مشارکت دارند )حس عنوانبه یکارگزار دولت کی گرید

خاص مورد نظر  یرفتارها یتا برخ ردیگیاست که به مسئوالن صورت م ییهاپرداخت شامل

پرداخت  ط،یشرا ی. در برخردیانجام پذ یرقانونیغ یهاتیامور و فعال لیتسه ایفرار از قانون  منظوربه

 رشوه از انجام آن منع شده است. کنندهافتیصورت گرفته که در یدست آوردن خدماتبه یرشوه برا

طبق تعریف، است.  یو اقتصاد یحقوق ،یاسیس ،یاجتماع ،یاز عوامل مختلف فرهنگ یناش فساد

فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی یک نقش عمومی، به علت مالحظات خصوصی و 

(. فساد در ساختار جامعه اغلب کشورها، موجب 1381دستاوردهای پولی و شغلی است )هیود، 

توسعه، اهمیت مهار و کنترل حاله و پیشرفت شده و در کشورهای درعرسانی جدی به توسآسیب

هایی است که فساد از پدیدهمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است. آن کامالً برای سیاست

تخلف یکی از  اند که فساد ودنبال دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته انحطاط جوامع را به

(. 1395)درویش و عظیمی،  توسعه و پیشرفت است در جهت ثبات اقتصادی،ترین تهدیدها مهم

                                                                                                                   
1 Thomas et al.  

2 OECD Anti-Bribery Convention 
3 Group Engagement on Governance and Anticorruption’ (GEGA) 

4 Mobutu 

5 Marcos 

6 Mubarak 

7 Nawaz Sharief 
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اقتصادی را با موانع  شود و مسیر رشد و توسعهگذاری میمانع سرمایه های مختلففساد در بخش

 سمتمنابع بالقوه و بالفعل انسانی بهناصواب استعدادها و  سازد و از طریق هدایتبسیار مواجه می

زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم  الوصول،یابی به درآمدهای سهلت برای دستهای نادرسفعالیت

دشوار  روز بیشتر شده، مقابله با آن بسیارکجا فساد ریشه بدواند، روزبه سازد. از طرف دیگر، هرمی

 (. 2007، 1)کافمن و همکاران کندنفوذ می تر در بطن جامعههای آن هر روز عمیقشود و ریشهمی

 

 مفهوم سرمایه انساني  .2-1

یکی از نهادهای تولید در چرخه تولید کاال و  عنوانبهنئوکالسیک، انسان  در نظریات اقتصادی

. اما، ددانستندهنده ثروت کشور میو سرمایه فیزیکی را عامل تشکیله خدمات مورد توجه بود

متکی بر  های تازه رشدنظریه کنند؛توسعه معرفی می أنظریات نئوکالسیک، انسان را مبد منتقدین

وسعه گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت تانسان است. به این معنا که سرمایه

ها، و محرومیتها یافتگی بدون کاهش نابرابریکنند که توسعهمی تأکیددانند و بهینه اقتصادی می

، 5)هیکمن و اولنی این منتقدین بودند از جمله 4و شومپیتر 3، جونز2. سولودست نخواهد آمدبه

2011.) 

 از اما اند،بوده مسلط رشد اقتصادی مباحث بر 80 دهه اواخر تا نئوکالسیکی رشد هایمدل

 الگوهای ایجاد به منجر که گرفت رشد انجام الگوهای زمینه در زیادی تحقیقات دهه، این اواخر

 تمرکز بر کیدتأ نئوکالسیکی، رشد نظریات گردید. اساس زادرون رشد الگوهای نام به جدیدی

 فناوری و سرمایه عوامل که معتقدند زادرون رشد الگوهای که درحالی است، فناوری وجود و سرمایه

 و مهارت، پژوهش و علم از مناسبی سطح آموزش، همانند) اقتصاد یک درونی کنار سازوکارهای در

 از ایمجموعه در نتیجه اقتصادی رشد ریه،نظ این براساس. دارند نقش اقتصادی رشد در...( 

 نیز دیگری متغیرهای تولید، اولیه تابع عوامل از غیر مجموعه این در که افتدمی اتفاق سازوکارها

 موجودی ی انسانیگذار ترین عوامل، عامل سرمایه انسانی است. سرمایهتأثیرهستند. یکی از  دخیل

 انجام برای توانایی در تجسم خالقیت، شامل شخصیتی و اجتماعی هایویژگی دانش، ها،شایستگی

 فعال انسان از جامعی اقتصادی دید این عامل مهم در واقع. است اقتصادی ارزش تولید جهت کاری

 (. 1384)فرهادی و باستانی،  است اقتصاد در

                                                                                                                   
1 Kaufmann et al.  

2 Solow 

3 Jones 

4 Schumpeter 

5 Hickman and Olney 
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 هاي اثرگذار بر آنرابطه فساد و سرمایه انساني و کانال .3-1 

سطوح  نیب میدهد که ارتباط مستقینشان م توسعهحالدرشورهای ک ات انجام شده درمطالع

اکثر  1هانتینگتون کنند. بنابر نظریم دیرا تشد گریهمد ینوعو به مختلف فساد وجود داشته

معرض رواج گسترده فساد هستند و  در یاسیتر اداری و اقتدار سنییپا در سطوح یاسیهای سنظام

گسترده  قاتیبه سمت باالتر ممکن است. براساس تحق ینییپا سطوح حرکت فساد از بیترت نیبد

 ادیامر موجب خسارات ز نی، اتوسعهحالدردر کشورهای  فساد بودن سطح نییباال و پا نهیدر زم

 یاداری تلق یینارسا کی عنوانبهها از دولت تعدادی اندازهای توسعه است. اگر فساد دربرای چشم

های یژگیها و واز مشخصه یکی عنوانبه یو مالی اسیاد س، فسمذکورشود، در کشورهای یم

 (. 1392ود )خورسند، شیها قلمداد مدولت

 نیکشورها مدنظر قرار گرفته و ا هبهبود و توسع عیها به سمت تسردولت کردیفساد با رو همقول

بحث  مورد توجه بوده است. رتشیب زیگذر نتوسعه و درحالدر کشورهای درحال ژهیو به موضوع

به  یمیای عظهانیز ،یاجتماع هانداختن رشد و توسع قیها در به تعودولت ناکارآمد امدهاییپ

گذاران استیاقتصاددانان و س انیدرم یاست و درحال حاضر اجماع کل کرده وارد تیجامعه بشر

 است یپاک و به دور از فساد برای توسعه امری ضروری و قطع یدولت آمده که وجودوجودبه

و  یگذاری داخلهیفساد، باعث کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرما شیلذا افزا(. 2019یقی، )صد

و فقر،  یشکاف طبقات شینابرابری در درآمد، افزا شیافزا ،یارزش پول مل کاهش تورم باال، ،یخارج

جدی بر سر راه توسعه در ابعاد  یمانعکه گشته،  یاجتماع هیو افول سرما یاتیمال کاهش درآمدهای

گردد. اما یم یتلق یالمللنیو ب یسطح داخل ( در هر دویاسیس یو حت یانسان ختلف )اقتصادی،م

است که  یهای جامعاستراتژی رییکارگبه ازمندیاثربخش فساد، ن یکنشهیر توجه داشت که دیبا

و  یحقوق ،یاسیاز ساختارهای اقتصادی، س ایگسترده طهیدر ح قیعم اصالحات جادیقادر به ا

 لیای اصو نهادی، مجموعه یاصالحات سازمان نیا فساد، عالوه بر اب جامعه باشد. در مبارزه یاعاجتم

سوی دیگر اهمیت سرمایه (. از1396)زارع و زارع،  الزم است زین یاخالق هایاز ارزش قیو عم

ای هسازمانانسانی برای توسعه جوامع نیز موضوعی غیرقابل انکار است. این موضوع موجب شده تا 

ثیرگذار بر آن را أت و عوامل موضوع داشته باشند نیبه ا ارییجهان، توجه بس کشورهای و یالمللنیب

( کشورهای HDIشاخص توسعه انسانی ) انهیسازمان ملل متحد، سال . همچنینشناسایی کنند

دنبال موضوع، به نیهای مختلف اجنبهی با بررس زین ارییو محققان بسجهان را منتشر نموده 

(. 1392)خورسند،  ندهستآنها  ارتقاء کارهایو راه نهیزم نیهای مناسب در اشاخص ییشناسا

                                                                                                                   
1 Hantigton 
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سطح خرد، عوامل  یهابا استفاده از دادهای ( در مطالعه2019) 1طور مثال فانقاکوا و همکارانهب

تر بیشنسبت به فساد  ینگرش منف کرده و معتقدند، یرا بررس نیکننده نگرش به فساد در چ نییتع

 نیچ ستیدر حزب کمونافرادی که و  یاجتماع نییپا، طبقه یعالافراد دارای تحصیالت مربوط به 

فساد بر  یگذارتأثیر یچگونگ حیتوض( به 2019) 2باشد. همچنین ساهنون و عبدالنادرند، میعضو

فساد که  کنندپرداخته و بیان می اقتصاد دانش یمؤلفه اساس عنوانبه یلیتحص یهانهیهز ییکارآ

همچنین آنها با بررسی رابطه بین آموزش و . های آموزشی را مورد تحریف قرار دهدهزینهواند تیم

 یبرا ژهیوآموزش و پرورش، به نهیهز یورهفساد در بهر یمنف تأثیردر مورد  یشواهد محکمفساد، 

و  یجهان مسئله کیفساد ( نیز 2019) 3به اعتقاد پترسکو .ندکرد دایتوسعه پدرحال یکشورها

در آموزش  فساد. همچنین گذاردیم تأثیرانداز توسعه است که بر چشم بزرگ چالش کی نیهمچن

. بلکه وجود فساد در نظام آموزشی گذاردینم تأثیر موزشدارد و تنها بر آ یخاص یهاجنبه یعال

 نیبه هم و دداشته باش تأثیر زینسل از متخصصان ن کی بر در کلتواند ها میویژه در دانشگاههب

ی به وادی نامناسبی هدایت کند. براساس نتایج تجربی مطالعه کامالًرا ملت  کی ندهی، آبیترت

 یدر سهم منابع عموم یمثبت تأثیراکثر کشورها، فساد  (  نیز در2018) 4اسوالهین و همکاران

نبرگر و از نظر دور. داشته است در مورد آموزش یمنف تأثیرو  یبهداشت عموم یشده براصرف

خصوص هد و این مسئله دردگذاری را در کشورها کاهش می( فساد انگیزه سرمایه2018) 5وارنینگ

 گذاری در سرمایه انسانی هم صادق است.  سرمایه

توان گفت های اثرگذاری آن میی فساد و سرمایه انسانی و کانالی رابطهدر خصوص نحوه

 ،شتر استیب یوربهره یبرا یابزار ،یتوسعه انساناست.  ای برخوردارنیروی انسانی از اهمیت ویژه

. است یوربهره و عامل ییدارا نیترده و ماهر، مهمیآموزش د افته،یکار پرورش  یروین که یاگونههب

وری نیروی تواند با کاهش سطح توسعه انسانی منجربه کاهش بهرهتوان گفت افزایش فساد میمی

، آدز (1996)6مائورو قاتیتحق جهینتشاخص حکمرانی خوب شود.  کار، افزایش فقر و کاهش سطح

 یو فساد ادار GDP  رشد انیم یارتباط منف انگریب زین (2000)8ی، عابد و داوود(1997)7و تال

                                                                                                                   
1 Fungacova et al.    
2 Sahnoun and Abdennadher 

3 Petrescu 

4 Swaleheen et al.  

5 Duerrenberger and Warning 

6 Mauro 

7 Ades and Tella 

8 Abed and Davoodi 
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 کیدهد هر ینشان م زین یفساد و رشد اقتصاد انیدر مورد ارتباط م (2001)1مو یاست. بررس

اثر  ی. بررسددرصد کاهش خواهد دا 72/0را حدود  یاددر سطح فساد، رشد اقتص شیدرصد افزا

 یبازدارنده و ترساننده برا یعامل عنوانبهفساد را  زین میمستق یخارج یگذارهیفساد بر سرما

تورم و فساد  انیم یرابطه مثبت زین (2000)2یمرهوب. کرده است یمعرف یگذاران خارجهیسرما

 یکاهش رشد اقتصاد قیفساد از طر یکه سطوح باال تندافیدر زین( 1998)3و همکاران . گوپتاافتی

 یرهایاز محققان اثر فساد را بر انواع متغ یاریبس شود.یدرآمدها و فقر م ینابرابر شیموجب افزا

مطالعات  یهنگفت فساد هستند. ول نهیهز انگریب که همگیاند قرار داده یکالن مورد بررس یاقتصاد

کریمی و انجام شده است.  یفساد و توسعه انسان انیبطه مرا یبررس نهیدر زم یاندک یتجرب

کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه  دنبالهبکه  ( معتقدند1391همکاران )

( بر 1392خورسند ) یابد.انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می

و درآمد ناخالص  یلیتحص شرفتیپ ،یزندگ به دی)ام یانسان های توسعهرشاخصیزاین اعتقاد است 

گذار بوده و بیشترین سهم در تأثیراداری  شاخص فساد زانیمستقل در م رهاییمتغ عنوانبه( یمل

 قاتیتوان به تحقیم انیم نیدر ا. به زیر شاخص درآمد ناخالص ملی است این رابطه نیز متعلق

 یریگجهیگونه نتنیخود ا قیدر تحق (2004) خترآه کرد. اشار (2004)5خترآو  (2001)4زلباشق

را  یو سطح فساد ادار شیرا افزا یقتصادا یاقتصاد، سطح آزاد یسازیجهان شیکرده است که افزا

  شود.یم یموجب بهبود توسعه انسان تیکاهش خواهد داد و در نها

 

 مطالعات انجام یافته . 2

ای به رابطه فساد و سرمایه انسانی ذیرفته اما کمتر مطالعهمطالعات مختلفی در حوزه فساد صورت پ

شود. در ابتدا مطالعات داخلی و بعد از آن پرداخته است، لذا در این بخش به اهم موارد اشاره می

 مطالعات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 مطالعات داخلي .2-1

گذاری در ادراک فساد( اثری منفی بر سرمایهبر کید أاری نشان داده اند که فساد )با تمطالعات بسی

 کشورها دارد.

                                                                                                                   
1 Mo 

2 Marhubi 

3 Gupta et al.  

4 Qizilbash 

5 Akhter 
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 یدر کشورهارا  یو فساد ادار یتوسعه انسان یهاشاخص نیبی رابطه( 1398نجار و خورسند )

از وجود رابطه معنادار  یحاک جینتا یبررساند. مطالعه کرده 2012 تا 2010 یهاسال یمنتخب ط

نشان  جینتا نیچن. هماست( CPI) ی( و فساد ادارHDI) یشاخص توسعه انسان نیب یقو یآمار

( یو درآمد ناخالص مل یلیتحص شرفتیپ ،یبه زندگ دی)ام یتوسعه انسان یهارشاخصیدهد زیم

 نیسهم در ا نیشتریبوده و ب گذارتأثیر یشاخص فساد ادار زانیم درمستقل  یرهایمتغ عنوانبه

 باشد.یم یمل درآمد ناخالص رشاخصیمتعلق به ز زیرابطه ن

با  2017تا  2004ی زمانی را در بازه یاثر فساد بر توسعه انسان( 1398فرد و همکاران )شکوهی

دهد که در سطح یبرآورد مدل نشان م جینتااند. بررسی کرده لیکوانتا ونیمدل رگرساستفاده از 

 ی،اقتصاد یآزاد ثیرتأدارد.  یبر توسعه انسان یمنف تأثیردرصد، شاخص ادراک فساد  5 یمعنادار

. باشدیمثبت م یبر توسعه انسان یو نرخ دستمزد واقع یدموکراس یهاشاخص ی،نینرخ شهرنش

 . باشدیم یمنف یانسانبر توسعه  یکارینرخ ب تأثیر نیهمچن

بر رابطه درک  یاثر شاخص توسعه انسان یبررسای به ( در مطالعه1398خالوندی و همکاران )

اند. پرداخته 2018تا  2000ی زمانی در دوره افتهیمیتعم یروش گشتاورهاو رشد با  یفساد مال

با توسعه باال، کنترل  یباال و کشورها یلیخ یبا توسعه انسان یکشورها کنند که در یم انیب جینتا

 آن شود.  شیکمک کرده و باعث افزا یرشد اقتصاد ( بهیش شاخص درک فساد مالی)افزا یفساد مال

گذاری مستقیم گذاری )سرمایهبر سرمایه مؤثربه بررسی عوامل ( 1397ی )خداپرست و کرد

د و کید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساأگذاری داخلی بخش خصوصی( با تایهخارجی و سرم

رسیون های تابلویی و مدل خودرگکننده فساد، با استفاده از دادهبرخی دیگر از متغیرهای تعدیل

. نتایج حاکی از نداپرداخته 2015تا  2005های توسعه طی سالدرحال کشور 30برداری در میان 

خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر  ستقیمگذاری مآن است که ادراک فساد تاثیری بر سرمایه

چنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و گذارد. همداری بر آن میمثبت و معنی

اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات گذاری داخلی بخش خصوصی داشتهسرمایهداری را بر معنی

 اند.گذاری داشتهدار بر سرمایهثیر مثبت و معنیأکننده فساد، تتغیرهای تعدیلم عنوانبهسیاسی نیز 

 رابطه کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی( 1397فاضلی و جلیلی )

دهند سطح اعتماد از ها نشان مییافتهاند. بررسی کرده کشور 43در  2011تا  2007ه را برای دور

گیرد. همچنین تاثیر سطح فساد در جامعه بر اعتماد به کارآیی حکومت و سطح فساد تاثیر می

نهادهای فرهنگی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی و اجتماعی و بر اعتماد اجتماعی بیشتر از 

 به نهادهای حکومتی است.اعتماد 
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به  1397در سال  یاو کتابخانه یبا استفاده از روش اسنادای ( در مطالعه1397پور و رضوی )حسن

 حیهدف مطالعه تشری پرداختند. آن بر سالمت اجتماع تأثیرو  یاز فساد ادار یریشگیپ تیهما

بر  هیمتعاقب آن با تک یو ادار یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس یامدهایپ یفساد، انواع آن و بررس فیتعر

 یریجلوگ ها،زهیانگ فیتضع ،یاتالف منابع مل لیاز قب ییامدهایپ یساد دارافبود.  یسالمت اجتماع

 عیتوز ،یبه زندگ دیمکاهش ا ،بهداشت فیضعتفقر،  شیمعامالت، افزا نهیهز شیاز رشد رقابت، افزا

 یو نبود امکان اصالحات نهاد یو خارج یخلنابرابر درآمد و ثروت، استفاده نامناسب از منابع دا

 است. 

 ییو روا یقرآن یهانقش آموزه( در پژوهشی به روش توصیفی به 1396زاده و همکاران )عبداله

 دهدینشان می از فساد اقتصاد یریشگیپ نهیدر زمها اند. یافتهی پرداختهدر کاهش فساد اقتصاد

فساد  یهانهیزم شیدایاز پ یرینفس؛ جلوگ هیتزک ؛یسازآگاه رینظ ینید یهاآموزه نیا یریکارگبه

مسأله در  نیتریاصل ات،یو روا اتیو براساس آ شودیم یباعث کاهش بروز فساد اقتصاد یدر زندگ

اشاعه  زیو ن ینید یهاو ارزش اتی  اخالق ات،یمعنو یایاح ،یاز بروز مفاسد اقتصاد یریشگیامر پ

 ست.ا یادفرهنگ مبارزه با فساد اقتص

کشور  34 نیبر فساد ب یکیدولت الکترون تأثیر یبررس( به 1392متفکر آزاد و همکاران )

منظور از روش  نی. بدپرداختند 2003-2011 یهاسال یط یمنتخب عضو سازمان کنفرانس اسالم

 دهدینشان م قیتحق جیاستفاده شده است. نتا انسیوار یبا در نظرگرفتن ناهمسانی پانل تصادف

امر  نیکه ا دهدیموجود در کشورها را کاهش م یفساد اقتصاد ،یکیولت الکتروند تیتقو

 .طلبدیرا م یکیدولت الکترون یهاو بهبود شاخص جادیا یبر رو ترشیب یگذارهیسرما

های توسعه انسانی و فساد اداری در ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین شاخص1392خورسند )

از  یآمده حاکدستبه کیمدل تئوراست. پرداخته 2012تا  2010های کشورهای منتخب طی سال

 صورتبهفساد اداری و شاخص توسعه انسانی است.  شاخص فساد اداری نیوجود رابطه دو طرفه ب

را  یتوسعه انسان زانیو رشد اقتصادی م یناخالص مل درآمد زانیبر م یمنف تأثیربا  میمستقریغ

اقتدار و  شیو افزا دیجد نیبا وضع قوان میمستق صورتبه زین یانتوسعه انس ندیکند و فرایمحدود م

 یونیهای رگرس. اطالعات موجود توسط مدلاست گذارتأثیرفساد اداری  شیدرآمد دولت بر افزا

دو شاخص  نیوجود رابطه معنادار آماری قوی ب از یحاک جینتا یقرار گرفتند. بررس یمورد بررس

 یهای توسعه انسانرشاخصیدهد زینشان م جینتا نیچنهمباشد. ی و فساد اداری میتوسعه انسان

 زانیمستقل در م رهاییمتغ عنوانبه( یو درآمد ناخالص مل یلیتحص شرفتیپ ،یزندگ به دی)ام

گذار بوده و بیشترین سهم در این رابطه نیز متعلق به زیر شاخص درآمد تأثیراداری  شاخص فساد

 باشد. ناخالص ملی می
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 مطالعات خارجي .2-2

کشور آمریکای التین و  26ای رابطه بین فساد و سرمایه انسانی را در ( در مطالعه2020) 1بورجا

ها نشان بررسی کرده است. نتایج بررسی 2016تا  1985های ی زمانی سالدریای کارائیب در بازه

ها و خانوادهسمت از کارگران مهاجر به  یخصوصدر بخش  یالمللنینقل و انتقاالت بدهد می

شناخته  زیحواله ن عنوانبهها که انتقال نیاست. ا افتهی شیافزا نیالت یکایشان در آمردوستان

 هافتی شیافزا 2016دالر در سال  اردیلیم 74.3به  1990دالر در سال  اردیلیم 5شوند، از صرف یم

بردن  نیتوانند با از بیها موالهح این. افزایش داده استها خانواده در منطقه را ونیلیکه درآمد م

بهبود به منجر و بهداشت بهتر  التیمسکن، تحص جادیابا کمک به و  یادیز تیاز جمع دیفقر شد

 یهابر شاخص یطور قابل توجهها بهحوالهدهد که همچنین نتایج نشان می. گردند یتوسعه انسان

بیشتر در کشورهایی مشاهده کرد که با فساد  توانرا می تأثیرکه این گذارد یم تأثیر یانسان هیسرما

 کنند. مبارزه می

کننده نییسطح خرد، عوامل تع یهابا استفاده از دادهای ( در مطالعه2019) 2فانقاکوا و همکاران

 28نفر از  6000 ی،نظرسنج روشاز با استفاده  آنها. اندکرده یرا بررس نینگرش به فساد در چ

را بررسی کرده و  دفسا گی نگرش افراد نسبت بهچگونتالش کردند تا  و را انتخاب نمودنداستان 

دارای  انیگوپاسخکند که ها بیان مینتایج بررسی. عوامل فردی دخیل در آن را شناسایی کنند

در ، افراد ساکن  باالتر  یبه طبقه اجتماعداشتن تعلق  ی،عال التیتحصهایی نظیر داشتن ویژگی

که کنند یدهندگان فکر مپاسخ رینسبت به سا نیچ ستیعضو حزب کموناد افرو  ییمناطق روستا

به وضوح در افراد فساد موضوع نسبت به  ینگرش منفباشد و این  دیمف تواند بر جامعهنمیفساد 

بیشتر دیده می  نیچ ستیعضو در حزب کمونافراد و  یاجتماع نییپا، طبقه یعالدارای تحصیالت 

 شود.

ی رابطه مرز یتصادف لیتحلوهیتجزای با استفاده از ( در مطالعه2019) 3رساهنون و عبدالناد

ی یافته در دورهکشور توسعه 35توسعه و حالدرکشور  40از  یشواهدبین آموزش و فساد را با 

 یاسینهاد س کی یگذارتأثیر یچگونگ حیتوض آنهاهدف اند. بررسی کرده 2015تا  2000زمانی 

با استفاده از دو . آنها اقتصاد دانش است یمؤلفه اساس عنوانبه یلیتحص یهانهیهز یی)فساد( بر کارآ

، نشان یجهان تیحاکم یهاالملل و شاخصنیب تیشفاف یاطالعات یهابر بانک یفساد مبتنالگوی 

های آموزشی را مورد تحریف قرار و هزینه بگذارد تأثیرها نهیبر هز تواند عمدتاًیکه فساد م ندداد

                                                                                                                   
1 Borja 
2 Fungacova et al.    
3 Sahnoun and Abdennadher 
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 ژهیوآموزش و پرورش، به نهیهز یوربهره برفساد  یمنف تأثیردر مورد  یشواهد محکمآنها . دهد

 افتهیتوسعه یکشورها یهااهداف دولت نیتراز مهم یکی. ندکرد دایپ توسعهدرحال یکشورها یبرا

 تیاقتصاد دانش، آموزش جمعافزایش از آموزش بهتر و  نانیاطم یتوسعه، کاهش فساد براحالو در

 منابع دولت الزم است. یسازنهیبه یا یمنابع اقتصاد یبهساز یاست که برا یو آموزش متخصصان

ی زمانی در دوره ی رارومان یعموم یهافساد در دانشگاه یبزرگای ( در مطالعه2019) 1پترسکو

 کیفساد ی این کشور بررسی کرده است. وی معتقد است مل اتیاساس خصوصبر  2017تا  2015

که این  گذاردیم تأثیرانداز توسعه است که بر چشم بزرگ چالش کی نیو همچن یه جهانمسئل

، تالش یطور کلبهکند. گذار مانند رومانی بیشتر جلوه میمسئله نمود بیشتری در کشورهای درحال

در  فساد. دشوار است اریبس ریمتعدد و اشکال متغ یکردهایرو لیدلفساد به دهیپد فیتعر یبرا

. وجود فساد در نظام آموزشی گذاردینم تأثیردارد و تنها بر آن  یخاص یهاجنبه یش عالآموز

ملت  کی ندهی، آبیترت نیبه هم و داشته باشد تأثیر زینسل از متخصصان ن کی بر در کلتواند می

های مربوط به فساد به وادی نامناسبی هدایت کند. وی در این تحقیق به برخی از جنبه کامالًرا 

است. نتایج بیانگر این است که وجود فساد  های عمومی رومانی دیده شدهاشاره کرده که در دانشگاه

 زند.خاص متخصصان می طوربهناپذیری را به بدنه نظام آموزشی و ها صدمات جبراندر دانشگاه

در  خوب در کنترل فساد در بخش آموزش در هند اکمیتح تأثیر( به بررسی 2019) 2کومار

ضعف  یهاوهیش با فسادکند که پرداخته است. این مطالعه بیان می 2016تا  1980ی زمانی زهبا

میزان دولت وجود داشته باشد،  یهااستیدر سبیشتری  یهاهمراه است. هرچه حفره یتیریمد

و  رمجازیغ وهیو قدرت خود به ش تیتا مردم از ظرفشود فساد نیز افزایش یافته و موجب می

های در بخش خالقا رفتن اصول نیاز ببه  استفاده کنند و با سوء استفاده از عموم مردم یرقانونیغ

، یخوارمختلف مانند رشوه یسوء رفتارها قیشوند. تشو یآموزش و پرورش منته الجملهمختلف من

 نیادر  تیدرنها .باشندآور میی از جمله رفتارهای ناشایست فسادیی فردگراو نفع یکالهبردار

گذارد. یممنفی  تأثیر زیو بر جامعه و اقتصاد کشور ن شدهنقض ستهیحقوق افراد شا تیوضع

 یهاتیتواند فعالیخوب وجود دارد که م یانحکمر یهاوهیش یاجرا یبرا تیفور کی، نیبنابرا

 در بخش آموزش را مهار کند.  آورسادف

آموزش  رب یعموم یهانهیهز فساد و تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2018) 3اسوالهین و همکاران

 2018تا  1984کشور از سال  134( برای GMMهای پانل پویا )با استفاده از داده و بهداشت

                                                                                                                   
1 Petrescu 

2 Kumar  

3 Swaleheen et al.  
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 یهانهیفساد در هز تأثیردهد که ینشان م اطق مختلفو من هامطالعات موجود در کشوراند. پرداخته

 برفساد  تأثیردهد که ینشان م نتایج این بررسیبر بهداشت و آموزش متفاوت است.  یعموم

قابل  ی زمانی مورد نظردر کشورهای مورد بررسی در بازهبهداشت و آموزش و پرورش  یهانهیهز

 تأثیربه اتفاق کشورها، فساد  بیقر تیاکثر یبرا توان گفتکه مییطوربه. است یخطریتوجه و غ

داشته است.  آموزش بر یفمن تأثیرو  یبهداشت عموم یشده براصرف یدر سهم منابع عموم یمثبت

خورد و کشور که سطح فساد باالیی دارند این موضوع بیشتر به چشم می 16که در  یاگونهبه

مثال در پاناما، صربستان و کالدونیای جدید؛ فساد، منابع مالی را از آموزش و بهداشت  عنوانبه

  کند. بیشتر دور می

بهداشت  یهانهیهز تأثیربا ارتباط فساد ی به بررسی ( در پژوهش2018) 1مندونکا و کابررا باکاده

 توسعهدرحالکشور  75پانل  یهاداده لیوتحلهیتجز ی از طریقبر رشد اقتصاد اتیو مال یعموم

ال را مطرح کردند که فساد چه در این پژوهش این سؤ پرداختند. آنها 2014تا  1995 دوره از یبرا

از آن است که  یها حاکافتهدارد. ی بر رشد و در نهایت اتیمال ی،بهداشت عموم یهانهیهزی بر تأثیر

دهند، اما در  شیرا افزا یتوانند رشد اقتصادیم اتیو مال یبهداشت عموم یهانهیگرچه هز

 .ابدییاثر کاهش م نیفاسدتر ا یهادولت یدارا یکشورها

 

 مدل تحقیق . 3
 

 معرفي مدل و متغیرها. 1-3

از  2کشور منتخب اسالمی 53ررسی رابطه بین فساد و سرمایه انسانی در ب منظوربهدر این پژوهش 

 وزیوینرم افزار ا ی؛اقتصاد سنجمدل  لیتحلوهیتجز چنین برایور استفاده شده است. همروش پانل

اسوالهین و لگاریتمی بوده و با الهام از مطالعه  صورتبهمدل مورد نظر . کار گرفته شده استهب

 زیر است: صورتبه( 2018همکاران )
 

 

                                                                                                                   
1 De Mendonça and Cabrera Baca 

گوین، کامرون، کشورها شامل افغانستان، آلبانی، امارات متحده عربی، آذربایجان، بنگالدش، بحرین، بوسنی هرزه 2

، گینه بیسائو، اندونزی، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، کویت، الجزایر، مصر، گابن، گینه، گامبیا

الئوس، لبنان، لیبریا، لیبی، مراکش، مالی، میانمار، موزامبیک، موریتانی، ماالوی، مالزی، نیجر، نیجریه، نپال، عمان، 

چاد، توگو، تاجیکستان، تونس،  پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سودان، سنگال، سیرالئون، سومالی،

 باشند. ترکیه، اوگاندا، ازبکستان و یمن می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            13 / 32

https://mieaoi.ir/article-1-1033-fa.html


 پرویز محمدزاده ،زجيمنیره دی ،سیدمهدي صدري اسکویي .../انساني در بررسي رابطه فساد و سرمایه            150

LCPI=F (LEDU, LHEA, LGDPP, LP, LGG) 

 

CPI  لگاریتم شاخص ادراک فساد = 

EDU  نسبت کل مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی()= لگاریتم مخارج آموزشی 

HEA  نسبت کل مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی()= لگاریتم مخارج بهداشتی 

GDPP اخالص داخلی سرانه )تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب دالر(= لگاریتم تولید ن 

P  لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده = 

GGصدا و های = لگاریتم کیفیت نهادی )کیفیت نهادی یا شاخص حکمرانی خوب از بخش

 حکمی، نظارت تیفیک، دولت یاثربخش، سمیو عدم حضور خشونت / ترور یاسیس ثباتیی، گوپاسخ

 تشکیل شده است( فساد نترلکو  قانون

آوری و المللی پول جمعهای مورد نیاز از بانک اطالعاتی بانک جهانی و صندوق بینتمامی داده

 منظوربهذکر است که چنین الزم بههماست.  2018تا  2012ی زمانی مورد مطالعه از سال بازه

المللی شفافیت از ازمان بینسبررسی فساد در مطالعه از شاخص ادراک فساد استفاده شده است. 

هر سال شاخصی تحت عنوان شاخص ادراک فساد را برای تعداد زیادی از کشورها در  1995سال 

مناطق مختلف جهان محاسبه کرده و براساس آن این کشورها را برحسب میزان فساد موجود در 

 دیریت دولتی، شرایطکند. شاخص ادراک فساد با معیارهایی چون مبندی میبخش دولتی آنها رتبه

در ی بخش خصوص تیو موقع ییو قضا یساختار حقوق ،یشهروندان به خدمات دولت یدسترس

شود. این شاخص عددی ا در آلمان گزارش میو دانشگاه پاس تیکشورها، که از جانب سازمان شفاف

ه صفر چه قدر بزدیک باشد میزان فساد پایین و هرن 100است  که هر چقدر به  100بین صفر و 

 تر باشد، میزان فساد باال خواهد بود.  نزدیک

 

 روش برآورد مدل .2-3

. از کندیم رییها تغداده بیبرداری پانل، متناسب با ترک ونیمدل خودرگرس نیهای تخمروش

های )داده های اقتصادی خرد. دادهنمود بندیمیتقس یها را در دو دسته کلروش نیا توانیم رو،نیا

بزرگ(، که  Tو  Nهای پانل با )داده های مالی و اقتصاد کالنکوچک( و داده  Tبزرک و Nپانل با 

(. اولین 2013، 1دهد )کانوا و سیسارلیتعداد مقاطع را نشان می Nاندازه سری زمانی و  Tدر آنها 

در  هژیورا در اقتصاد، به ادییهای زدادهکوچک است.   Tبزرگ و Nهای پانل با بخش مربوط به داده

 ها کوچکآن یزمانسری که افتی توانیدر اقتصادهای نوظهور، م ای دیجد هایگذاریاستیس یبررس

                                                                                                                   
1 Canova and Ciccarelli 
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 هبود یمعادله تک نیهای تخمبر روش تأکیددر اکثر مطالعات، غالباً یا کمتر است.  10در حدود 

خاص  طورهب ایمعادالت  ستمیاستفاده از س ازمندیاز مطالعات کاربردی ن ارییبس کهیحالاست در

 ونیمدل خودرگرس (1988) 1. اولین بار هوتلز ایکن و همکارانبرداری هستند ونیخودرگرس مدل

اند. هرچند در قرار داده یکوچک است، مورد بررس یکه اندازه سری زمان یطیپانل را در شرا برداری

 اینامانا  توانندیها نمکه داده ستین یمعن نیکوچک است، اما به ا یسری زمان اندازه هامدل نیا

توجه است، نقض فروض  ازمندیها نمدل نیا یاز مواردی که در بررس گریدی کیانباشته باشند. هم

 منظوربههای اثر ثابت است. ( در استفاده از مدلQML) 2نماییراست سازگاری روش شبه حداکثر

لتز ایکن و همکاران، )هو ( استانداردGMM) 3یافتهاین مشکالت روش گشتاورهای تعمیم غلبه بر

؛ 1995، 5یافته )آهن و اشمیتیافته توسعه(، روش گشتاورهای تعمیم1991، 4؛ آرالنو و باند1988

 8نمایی اثر ثابت( و روش شبه حداکثر راست1998، 7؛ بلوندل و باند1995، 6آرالنو و باور

(FE_QMLو شبه حداکثر اثر تصادفی )9 (RE_QMLارائه شده5200، 10( )بایندر و همکاران ) .اند

مانند  یهای مالاز داده ارییبسباشد. بزرگ می Tو  Nهای پانل با دومین بخش مربوط به داده

 نی. بنابراشوندیبا اندازه بزرگ را شامل م یزمان هایسری نرخ ارز، ایسهام، اوراق قرضه  متیق

معقول به نظر  زا کامالًمج هایونیاز رگرس استفاده داده در دسترس باشد، دانیم کیکه  یزمان

 نیانگیروش م. اول، ها وجود دارداثر داده نیانگیم نیحالت چهار روش برای تخم نی. در ارسدیم

 هانیتخم جیاز مقاطع صورت گرفته و از نتا کی جداگانه بر روی هر هاینیکه در آن تخم یگروه

 اثر ایثابت  اثر هایزننده نیتخم از ها و استفادهپشته نمودن داده دوم، ،شودیم گرفته نیانگیم

در  رییگنیانگیمو چهارم،  انباشته یزمانسری نیمقاطع و تخم نیب رییگنیانگیمی، سوم، تصادف

ها را اثر داده نیانگیهر چهار روش م باشد.می انباشته یهای مقطعداده نیطول زمان و تخم

صورت  حیصر طوربه رییگنیانگیم یگروه نیانگیتفاوت که در روش م نیبا ا کنندیم محاسبه

                                                                                                                   
1 Holtz-Eakin and et al. 

2 Quasi Maximum Likelihood 

3 Generalized Method of Moments 

4 Arellano and Bond 

5 Ahn and Schmidt 

6 Arellano and Bover 

7 Blundell and Bond. 

8 Fixed effect- Quasi Maximum Likelihood 

9 Random effect- Quasi Maximum Likelihood 

10 Binder and et al. 
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)پسران و  شودیاعمال م یبه شکل ضمن رییگنیانگیها مروش ریکه در سا یدر حال ،ردیگیم

 (.1995اسمیت، 

تصادفی باشند و توزیع رگرسورها  صورتبهزا بوده و ضرایب وقتی که تمام رگرسورها اکیدا برون

ها، سازگار و بدون تورش ین میانگین اثر دادهبین مقاطع مستقل از هم باشند؛ هر چهار روش تخم

که برآوردکننده میانگین افتد. درحالی(؛ اما در اغلب موارد این اتفاق نمی1969خواهند بود )زلنر، 

کند؛ سایر به اندازه کافی بزرگ است، ارائه می Tو  Nگروهی، ضرایب سازگاری را در شرایطی که 

کند، نهایت میل میبه سمت بی Nو  Tکه  یدر صورت های پویا، حتیها در تخمین مدلروش

باشد. این تورم ناشی از گیر میدهند و تورش تخمین بسیار چشمهای سازگاری را نشان نمیتخمین

جمالت اختالل شده  نیب یالیسر یموجب همبستگهای بین مقاطع بوده که نادیده گرفتن ناهمگنی

 (.1995کند )پسران و اسمیت، پویا ارائه می هایبرآوردهای ناسازگاری را در مدل جه،یو در نت

 

 برآورد مدل تجربي. 4
 

 آزمون پایایي .1-4

 رایشود، ز آزمون هانیمورد استفاده در تخم رهاییتمام متغ ییایاز برآورد مدل، الزم است پا شیپ

کاذب  ونیعث بروز مشکل رگرسی بای پانلهاو چه داده یزمانچه در مورد سری رهایمتغ ییایناپا

شود که نتایج های پانلی استفاده میایم، پسران و شین برای داده منظور از آزمون نی. برای اشودیم

چنانچه مقدار آماره محاسبه شده بزرگتر از ( آمده است. 1آن برای کلیه متغیرهای مدل در جدول )

 جیرد خواهد شد. نتا ییایبر ناپا یصفر مبتن هیرضباشد، ف جیرا نانیبه سطح اطم مقدار مربوط

آمده همه متغیرها در دستبهاساس نتایج بر آمده است. (1) جدولآزمون ریشه واحد متغیرها در 

هراس  رهایمتغ ییایاز پا نانیبا حصول اطمگیری پایا شده اند. سطح پایا نیستند و با یک بار تفاضل

   به انجام برآورد مدل پرداخت.  توانیو م وجود نداشته ونیرگرس از کاذب بودن

 

 اساس آزمون ایم، پسران و شینبررسي پایایي متغیرها بر .1جدول   

 وضعیت احتمال tآماره  متغیر

CPI 1302/0- 4482/0 ناپایا 

D(CPI) 0872/6- 0000/0 پایا 

P 7170/0- 2367/0 ناپایا 

D(P) 6082/7- 0000/0 پایا 

EDU 2343/1- 1085/0 ناپایا 
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D(EDU) 7346/1- 0414/0 پایا 

GDPP 4512/0 6741/0 ناپایا 

D(GDPP) 7515/1- 0399/0 پایا 

HEA 9717/0 8344/0 ناپایا 

D(HEA) 7636/3- 0001/0 پایا 

GG 9596/1 9750/0 ناپایا 

D(GG) 5534/3- 0002/0 پایا 

 : محاسبات تحقیقمنبع
 

 جمعيآزمون هم .2-4

-هم آزمون اقتصادی در مدل پانل از ریچند متغ نیبلندمدت ب یوابط تعادلر یدر راستای بررس

 نیب یجمعهم وجود بر عدم یصفر مبتن هیآزمون، فرض نی. در اشودیکائو استفاده م یجمع

صفر  هیکه فرض دهدینشان م( 2در جدول ) کائو یجمعحاصل از آزمون هم جیاست. نتا رهایمتغ

شده ذکر رهاییمتغ نیب جهیو در نت رفتیپذ توانینم را رهایمتغ نیب یجمعبر عدم وجود هم یمبن

 وجود دارد. دارییمعن در مدل، رابطه بلندمدت
 

 جمعيآزمون هم .2جدول 

 جمعي کائوآزمون هم

 نتیجه احتمال tآماره 

 جمعیوجود بردار هم 0404/0 -7466/1

 : محاسبات تحقیقنبعم

 

 انتخاب وقفه بهینه مدل. 4-3

 یاز آمارها به همین منظورمدل است.  نهیوقفه به نییتعور عدی در برآورد مدل پانلقدم ب

استفاده شده است. نتایج برآورد آمارهای  3و حنان کوئین 2، بیزین1شده آکائیکی تعدیلاطالعات

طور که در هماناست.  ( نمایش داده شده3ور در جدول )مذکور برای مرتبه اول تا سوم مدل پانل

ی کمترین مقدار است که دارا یمدل نهیمدل به نکهیتوجه به او با شودمشاهده می (3) جدول

                                                                                                                   
1 Modified Akaike Information Criterion 

2 Modified Bayesian Information Criterion 

3 ModifiedHannan-Quinn Information Criterion 
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MBIC ،MAIC  وMQIC  معیارهای انتخاب وقفه بهینه مدل، وقفه  براساسباشد، به همین دلیل

 اول بهینه است.

 

 نتایج انتخاب وقفه بهینه .3جدول 

Lag CD J J pvalue MBIC MAIC MQIC 

1 9722/0 1316/17 1447/0 4153/66- 8683/6- 4404/29- 

2 9830/0 7218/18 0164/0 9761/36- 7218/2 3262/12- 

3 9875/0 9599/8 0621/0 8890/18- 9599/0 5640/6- 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 

 ور تخمین مدل پانل .4-4

حاصل از  جینتاگیرد. می قرار یمورد بررس فسادمدل را بر  یحیتوض رهاییمتغ تأثیربخش  نیدر ا

 است.( نشان داده شده4برآورد در جدول )

 

 نتایج برآورد الگوي پانل ور .4جدول   

 zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

CPI(-1) 0186/1 3953/0 58/2 

EDU(-1) 0002/0- 0929/0 00/0 

GDPP(-1) 09966/0- 2116/0 47/0 

P(-1) 0281/0 0128/0 19/2- 

HEA(-1) 0892/0- 1267/0 70/0- 

GG(-1) 1409/0- 0969/0 45/1 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 

شود مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی، تولید طور که مالحظه مینتایج جدول، همان براساس

مثبت بر میزان فساد دارد.  تأثیرمنفی و فساد و تورم  تأثیرناخالص داخلی سرانه و کیفیت نهادی 

 1گذار نیست. همچنین با افزایش )کاهش( تأثیریزان فساد البته مخارج آموزشی چندان بر م
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شود. با درصد کاهش )افزایش( در فساد حاصل می 09/0درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه، 

شود. با درصد افزایش )کاهش( در فساد حاصل می 02/0درصدی در تورم،  1افزایش )کاهش( 

درصد کاهش )افزایش( در فساد حاصل  08/0درصدی در مخارج بهداشتی، 1افزایش )کاهش(

درصد کاهش  14/0درصدی در کیفیت نهادی،  1نهایت هم با افزایش )کاهش( . درشودمی

و  رسد وجود نهادهای مناسب در جهت کنترل فسادنظر می. بهشودمی)افزایش( در فساد حاصل 

کیفیت نظارتی، جمله ایجاد ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، تالش در جهت کاهش مقدار آن از

 آید. شمار میبط با این موضوع بهاجرای قوانین و ... موارد مرت

عامل توسعه هر جامعه، افراد  نیترمهمتوان گفت ی فساد و سرمایه انسانی میخصوص رابطهدر

ی و درآمد ناخالص مل آموزش ،ی؛ بهداشتهای توسعه انسانرشاخصیز. همچنین هستندآن جامعه 

لحاظ بهداشت، آموزش و درآمد سرانه در سطح پایینی باشند، ای که افراد ازدر جامعه .هستند

 ،شتر استیب یوربهره یبرا یابزار ،یتوسعه انسانحرکت به سمت توسعه متوقف خواهد شد. 

 است. یوربهره و عامل ییدارا نیترده و ماهر، مهمیدآموزش افته،یکار پرورش  یروین که یاگونههب

ها و کند سطح عمومی قیمت ءتواند نقش ایفاهای مهمی که در این خصوص میبهیکی دیگر از جن

و ثبات  یدموکراس یدر ارتقا ینقش مهمکاهش فقر گذار باشد و تأثیرتواند بر فقر تورم است که می

تواند تغییر یابد. اگر مخارج آموزش که در نتیجه آن سطح فساد در جوامع مختلف می دارد یاجتماع

درست مدیریت نشوند و تخصیص غیربهینه منابع در جامعه وجود داشته باشد این  و بهداشت

تواند منجر به ایجاد فساد در جامعه شود. این موضوع یکی از مشکالت بسیار بزرگ در موضوع می

که عدم وجود قوانین درست و حاکمیت خوب و یطوربهآید، شمار میبه توسعهدرحالکشورهای 

ات جبران ناپذیری تواند خطردهد و میمقررات زمینه وجود فساد را افزایش می ناکارآمدی قوانین

تواند با کاهش سطح توسعه توان گفت افزایش فساد میوجود آورد. در نتیجه میبرای کشورها به

وری نیروی کار، افزایش تورم و فقر و کاهش سطح شاخص های آن(، کاهش بهره)زیرشاخص انسانی

 جاد شود. حکمرانی خوب ای
 

 شرط ثبات .5-4

العمل ( الزم است تا قبل از برآورد عکس2015نظر آبریگو و الو ) براساسبرای بررسی شرط ثبات و 

دهد. ( نتایج آزمون ثبات الگو را نمایش می1ور بررسی شود. شکل )شوک، شرط ثبات پانل

بنابراین شرط ثبات برای مدل اند، شود تمامی نقاط درون دایره واقع شدهطور که مالحظه میهمان

 برقرار است. 
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 نتایج آزمون ثبات الگو .1شکل 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 

 العمل آنيتحلیل توابع عکس -6-4

ی اقتصاد ریتفس یدارا میمستق طوربهغالباً  یبردارونیخودرگرس یهاشده در مدلبرآورد بیضرا

ی خطا انسیوار هیو تجز یالعمل آنعکس توابع رینظ) یجنب نتایجحال نیبا ا ستند،ین یخاص

 ریتفاس یحاو تواندیم د،یآیدست مبه یبردارونیرگرس که پس از برآورد مدل خودبینی( پیش

های ور، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوکی باشد. یکی از کاربردهای الگوی پانلمهم

عمل آنی، مانند تجزیه واریانس یک نمایش التوابع عکساست.  رهایاز متغ کیدر هر وجود آمده به

العمل آنی، رفتار پویایی متغیرهای الگو را به هنگام میانگین متحرک از الگوی ور است. توابع عکس

ها به اندازه یک انحراف دهند. این تکانهضربه واحد به هریک از متغیرها در طول زمان نشان می

بررسی رابطه  منظوربهبه یا تکانه گویند. در این بخش، شوند. لذا به آنها یک ضرمعیار انتخاب می

، پویایی اثرات متقابل متغیرها از فساد و سرمایه انسانی در کشورهای منتخب اسالمی یرهایمتغبین 

گیرد. ور( مورد ارزیابی قرار میهای تابلویی )پانلبرداری مبتنی بر دادهرگرسیونطریق مدل خود

 کیکه اگر  شودیو نشان داده م گرددیم یبررس ریمتغ یشخص بر روشوک م کیاثر  کهیطورهب

 در طول رهایمتغ گریو د ریخود متغ یرخ دهد، اثر آن بر رو ریمتغ کیدر ( شوک) یناگهان رییتغ

واقع همان مطالعه در ،یالعمل آنتوابع عکس یبررس. مختلف چه مقدار خواهد بود یهادوره
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پس از وارد کردن شوک و  ستمیس یحرکت زمان نحوه میترس منظورهبها است. اثر تکانه یبندزمان

استفاده شده  افتهیمیتعم یهااز روش ضربه شوک، الگو پس از یرهایاز متغ کیرفتار هر  کیتفک

 یرییشده تغالعمل برآوردعکس جیالگو، نتا یرهایمتغ یبندرتبه رییروش، با تغ نیاست. در ا

شده به اندازه های واردالعمل آنی متغیر فساد را در مقابل شوکس( فرم تابع عک2. شکل )کندینم

 دهد. یک انحراف معیار از سوی متغیرهای الگو را نشان می

 

 مورد بررسي العمل مدلنتایج توابع عکس .2 شکل

 : محاسبات تحقیقنبعم

 

د و یابهای خود فساد ابتدا مثبت بوده و سپس رفته رفته کاهش میواکنش فساد از شوک

کند. بنابراین یک شوک مثبت در فساد باعث افزایش فساد نهایت در دوره دهم به منفی میل میدر

دوره اثر مثبت  5بعد از حدود  تقریباًکه طوریبوده بهمدت کوتاه یشوک تا حدود نیثر اا شود.می

اری را بر تواند لطمات بسیافزایش در میزان فساد میمشخص  طوربه یابد.بسیار کاهش میشوک 

شود، در این های مختلف میاقتصاد وارد نماید که این امر منجر به افزایش میزان فساد در بخش

پذیرد بلکه وضعیت اقتصادی رفته رفته نامطلوب گذاری در کشور صورت نمینه تنها سرمایه شرایط

 شود. یریزد و این خود منجر به افزایش میزان فساد مشده و ساختار جامعه به همین می

شوک تورم در ابتدا مثبت است و البته این روند در ابتدا صعودی است و بعد از دوره سوم  تأثیر 

دلیل عدم وجود شود. این موضوع شاید بهگیرد و در نهایت منفی مییک روند نزولی به خود می

 آمارهای واقعی و درست از میزان تورم یا فساد در این کشورها باشد. 

یک روند ثابتی را تجربه کرده  تقریباًبرابر صفر است. این شوک  تقریباًتغیر آموزش شوک م تأثیر

. مثبت بودن شودمیماند است و در دوره پنجم کمی مثبت شده و در نهایت هم مثبت باقی می

گیرد که افرادی که سطح ت میها شاید از این موضوع نشأشوک آموزش بر فساد در برخی از دوره

شوند که امکان دریافت رشوه و اشتباه و کار گرفته میهایی بهری داشته باشند در بخشموزش باالتآ

تواند منجر به افزایش سطح فساد در جامعه شود. ثابت بودن روند ... زیاد بوده و این موضوع می
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روند و عوامل دیگر که افراد با اعتقاد معینی پیش می استشوک آموزش نیز بیانگر این مطلب 

 تواند انسان معتقد را از مسیر خود منحرف سازد.نمی

برابر صفر است. بعد از این دوره  تقریباًتولید ناخالص داخلی سرانه بر فساد تا دوره پنجم  تأثیر

میزان تولید ناخالص داخلی سرانه شرایط بهتری را برای  شود. افزایشبسیار ناچیز مثبت می طوربه

توانند از سطح دریافتی باالتری برخوردار باشند لت افراد جامعه مینماید که در حاکشورها ایجاد می

های برای ایجاد فساد وجود که البته اگر نظارتی درست در این خصوص وجود نداشته باشد و روزنه

 منفی بر اقتصاد کشورها بگذارد.   تأثیرتواند داشته باشد می

صفر  تقریباًچندانی ندارد و  تأثیر افزایش سطح بهداشت و سالمت در جامعه بر میزان فساد

شود. وجود افراد سالم و دارای وضعیت جسمانی ی پنجم بسیار اندک مثبت میاست. بعد از دوره

دهد و در نتیجه افرادی که شغل مناسب مناسب روحیه کار و فعالیت را در افراد جامعه افزایش می

گیرند و این خود معرض فساد قرار میداشته باشند و درآمد مناسب نیز کسب نمایند کمتر در 

حالی است که اگر مدیریت مناسب در این خصوص وجود ی بر این ادعا است. البته این دردلیل

تواند عاملی برای ایجاد فساد در جامعه ی انسانی درست مدیریت نشوند مینداشته باشد و سرمایه

 شوند. 

منفی در  تأثیرمنفی دارد. ین  تأثیریرد و گشوک حکمرانی از ابتدا یک روند نزولی به خود می

توان گفت نهادهای نظارتی و حاکمیتی در کنترل شود. در این خصوص میانتهای دوره نیز دیده می

توان گفت سطح ی خود عمل کنند میفساد نقش کلیدی دارند. اگر این نهادها بتوانند به وظیفه

تواند در این های ضد فساد میو سیاست یابد. وجود قوانین محکمفساد در جامعه کاهش می

های ای که وضعیت  کیفیت نهادی و شاخصخصوص نقش مهمی را ایفا نماید. چراکه در جامعه

شود و با توان گفت در آن جامعه سطح فساد کنترل میحکمرانی دارای شرایط مطلوبی باشد می

گفت وجود قوانین و مقررات در این توان توان با فساد مبارزه کرد. پس میرویکردهای قانونی می

های مختلف در خصوص آشنایی افراد جامعه با های مناسب و اجرای برنامهخصوص و اعمال سیاست

 آید.  شمار میهای حایز اهمیت در این خصوص بهمقوله فساد از جمله فعالیت

 

 بینيتجزیه و تحلیل واریانس خطاي پیش. 7-4

 از کیهر راتییموجود در الگو از تغ یرهایسهم متغ ،ینیبشیپ یخطا انسیوار هیبا استفاده از تجز

 یقدرت نسب ینیبشیپ یخطا انس،یوار هی. روش تجزشودیدر طول زمان مشخص م رهایمتغ

. منظور از کندیم یریگنمونه را اندازه یدر ماورا رهایمتغ ییزادرجه برون ایگرنجر  تیعل رهیزنج

تکانه  تیسهم و اهم زانیم ینسب طوربهاست که مشخص شود  نیا انسیوار هیتجز شاخص محاسبه
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در  گر،ید یانیچقدر است. به ب رهایمتغ ریسا راتییخود نسبت به تغ راتییدر تغ ر،یمتغ هر از یناش

 یخطا انسیمختلف الگو در وار یرهایشده بر متغوارد یهاسهم شوک انس،یوار هیروش تجز

 یبرا ینیبشیپ یخطا انسیوار هیحاصل از تجز جیتا. نشودیم مشخص ریمتغ کی ینیبشیپ

  آورده شده است. (5)در جدول ه دور 10 طور خالصه درهب مورد مطالعه یرهایمتغ

 

 دوره 10بیني متغیر رشد اقتصادي براي . تجزیه واریانس خطاي پیش5جدول 

 CPI P EDU GDPP HEA GG دوره

1 1 0 0 0 0 0 

2 9369/0 0388/0 0002/0 0004/0 0014/0 0221/0 

3 8709/0 0667/0 0076/0 0003/0 0013/0 0530/0 

4 8047/0 0759/0 0270/0 0016/0 0020/0 0886/0 

5 7255/0 0728/0 0564/0 0089/0 0091/0 1271/0 

10 3296/0 0402/0 1588/0 1632/0 1234/0 1845/0 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 

درصد تغییرات فساد توسط  100دوره اول  که در شودیمالحظه م( 5)براساس جدول 

درصد از تغییرات فساد  93های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. در دوره دوم شوک

درصد 02/0های مربوط به تورم، درصد توسط شوک 8/3های مربوط به خود فساد، توسط شوک

ه تولید ناخالص داخلی های مربوط بدرصد توسط شوک 04/0های مربوط به آموزش، توسط شوک

های درصد مربوط به شوک 2/2های مربوط به سالمت و بهداشت و درصد توسط شوک 14/0سرانه، 

های درصد از تغییرات فساد توسط شوک 87حکمرانی خوب توضیح داده شده است. در دوره سوم 

های مربوط درصد توسط شوک 7/0های مربوط به تورم، درصد توسط شوک 6وط به خود فساد، مرب

درصد توسط  13/0داخلی سرانه، های مربوط به تولید ناخالص درصد توسط شوک 03/0به آموزش، 

های حکمرانی خوب توضیح داده درصد مربوط به شوک 5های مربوط به سالمت و بهداشت و شوک

 7های مربوط به خود فساد، درصد از تغییرات فساد توسط شوک 72شده است. در دوره پنجم 

درصد  8/0های مربوط به آموزش، درصد توسط شوک 5های مربوط به تورم، صد توسط شوکدر

های مربوط به درصد توسط شوک 9/0های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه، توسط شوک

های حکمرانی خوب توضیح داده شده است. در دوره درصد مربوط به شوک 12سالمت و بهداشت و 
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فساد توضیح داده شده است. های مربوط به خود ییرات فساد توسط شوکدرصد تغ 32دهم حدود 

درصد  15های ناشی از میزان تورم، درصد نوسانات این متغیر توسط شوک 4حالی است که این در

های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، درصد توسط شوک 16های ناشی از آموزش، توسط شوک

های ناشی از درصد توسط شوک 18ز بهداشت و سالمت و های ناشی ادرصد توسط شوک 12

طی دوره بلندمدت، رفته شود که شود. بدین ترتیب مالحظه میحکمرانی خوب توضیح داده می

یید این نتایج در تأیابد. های توسعه انسانی و کیفیت نهادی بر فساد افزایش میثیر شاخصرفته تأ

توانند منجر به فساد ی در کشورها درست مدیریت نشوند میهای انسانتوان بیان کرد اگر سرمایهمی

آن را فراهم  نهیزم یگذاراستیانحراف در نظام مقررات و سآید که شوند. فساد هنگامی به وجود می

 یو فرهنگ یاجتماع خچهیدر تار شهیعمل کنند. فساد ر فیضع زیبازدارنده آن ن یکرده و نهادها

شده  یگذارهیپا کیبوروکراتی هااستیها و سآن و  در سنت یادو اقتص یاسیکشور و در توسعه س

ارائه کاالها و  ،یمنابع مال کردنهیمربوط به هز ماتیتصم ات،یمقررات و مجوزها، مال . بنابرایناست

 گذار باشد.تأثیرتواند بر فساد ی میاسیاحزاب س یمال نیاز بازار و تأم ترنییپا متیخدمات با ق

 یو داخل یخارج یهایگذارهی، سرمایرشد اقتصادجامعه منجر به کاهش  وجود فساد در یک

آموزش و  یهانهیو هز فیرا تضع یپول ملافزایش تورم را در پی داشته و  شود،می بلندمدت

 ادهانامناسب استعدادها شده و استعد صیمنجر به تخص نیفساد همچندهد. می بهداشت را کاهش

و  یمال یهاتیفعال فیامر منجر به تضع نیدهد. ایسوق م انهیوجرانت یهاتیسمت فعالرا به

. فساد دهدیرا کاهش م یاتیو درآمد مال شیو فقر را افزا یدرآمد یها شده و نابرابرعملکرد بنگاه

از حقوق  تیقراردادها و حما یکرده )در مورد اجرا لدولت را مخت یکارکرد و نقش اصل نیهمچن

 کند.و اقتصاد بازار را با مشکل مواجه می دول تینو حقا تی( و مشروعتیمالک

  

 نتیجه گیري. 5

تواند شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشورها را با مشکل فساد یکی از عوامل مهمی است که می

تواند یک عامل منفی به مواجه کرده و ساختار اقتصادی جامعه را بر هم زند. فساد در هر بخش می

نماید. برد و نیروی انسانی را با سرخوردگی و ضعف روبرو مینه را از بین میشمار آید که شرایط بهی

های امید به توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. ای که فساد رسوخ کرده باشد، بارقهدر هر جامعه

تواند با آن رابطه تنگاتنگی داشته باشد، سرمایه انسانی است. یکی از متغیرهای مهمی که فساد می

توان محور اصلی توسعه در نظر گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع مقاله ه انسان را میچراک

ور با رویکرد پانل رابطه فساد و سرمایه انسانی در کشورهای منتخب اسالمیحاضر در تالش بود تا 

 کشور منتخب اسالمی بررسی کند. نتایج بررسی بیانگر این 53در  2018تا  2012ی زمانی در بازه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            24 / 32

https://mieaoi.ir/article-1-1033-fa.html


 161         1400 بهار، سي و چهارمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

فساد توضیح داده های مربوط به خود درصد تغییرات فساد توسط شوک 32بود که دوره دهم حدود 

های ناشی از میزان تورم، درصد نوسانات این متغیر توسط شوک 4حالی است که شده است. این در

های ناشی از تولید ناخالص درصد توسط شوک 16های ناشی از آموزش، درصد توسط شوک 15

های درصد توسط شوک 18های ناشی از بهداشت و سالمت و درصد توسط شوک 12انه، داخلی سر

های متغیرهای مورد ثیر شوکالبته با بررسی روند تأشود. ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می

های توسعه انسانی و کیفیت نهادی در ثیر شاخصمدت و بلندمدت، تأبررسی در دوره کوتاه

باشد. یابد که این روند مطابق مباحث نظری نیز قابل انتظار میافزایش میبلندمدت بر فساد 

 گردد: بهبود شرایط پیشنهادهای زیر ارائه می منظوربههمچنین 

کاهش سطح فساد در جامعه و  منظوربهایجاد بسترهای الزم در راستای توسعه انسانی  .1

که منجر به فساد در جامعه هایی سازی برای افراد در جهت راهرسانی و فرهنگاطالع

 شود.می

های آموزشی تالش برای افزایش میزان سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت .2

 های مختلف در بخش

افزایش میزان سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی و تاسیس واحدهای بهداشتی  .3

 و درمانی برای افزایش سطح سالمت افراد جامعه

در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی تالش  .4

تواند روحیه تالش و کار را باال ببرد و منجر به کاهش میزان فساد در جامعه سرانه که می

 شود. 

افزایش رفاه اجتماعی و کاهش  منظوربهها تالش در جهت کاهش سطح عمومی قیمت .5

 طریق کاهش میزان فقر  میزان فساد در سطح جامعه از

های حکمرانی فزایش سطح کیفیت نهادی و زیرشاخصهای مختلف در جهت اانجام فعالیت .6

 ایجاد بستر الزم برای کاهش میزان فساد در جامعه  منظوربهخوب 

 هایفساد توسط شوک راتییدرصد از تغآمده از آنجا که بیشترین  دستبهنتایج  براساس .7
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شود موضوع کنترل فساد گردد. بنابراین پیشنهاد میفساد خود منجر به تقویت خود می

قرار گیرد و تدابیر الزم در جهت بهبود  مورد توجه جدی حکمرانان و مسئولین کشورها

 های حکمرانی و توسعه انسانی اخذ گردد.شاخص
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