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اثر فساد بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسالمی )رویکردی با مدل 
ARDL پانلی

ازموضوعات عادالنه، توسعه بازدارنده عامل بهعنوانیك فساد مقدمه:
بحثبرانگیزدرحوزهكیفیتنهادیواقتصادسیاسیشناختهمیشود.ادبیات
موضوعدرموردتأثیرفسادبررشداقتصادیاغلببهاینموضوعمیپردازد
از برخی اما است. داشته اقتصادی توسعه و رشد بر منفی تأثیر فساد كه
اقتصاددانانمعتقدندكهفسادبررشداقتصادیتأثیرمثبتداشتهاست.هدف
بلندمدتوكوتاهمدت انسانیدر برتوسعه تأثیرفساد اینمطالعهبررسی

برایكشورهایاسالمیدرحالتوسعهطیدوره2000تا2017است.

براساس تابلوییو ازدادههایآماری استفاده اینمطالعه روش:روش
استفادهشده فساد شاخص است. )PMG( تلفیقی جمعی میانگین الگوی
بانكجهانیاست. كنترلفسادمعرفیشدهتوسط مطالعهشاخص این در
متغیرهایكنترلیدراینمطالعهشاملبازبودنتجاریورشداقتصادیاست.

توسعه بهبودشاخص باعث فساد كاهش بلندمدتشاخص در یافته ها:
در انسانی توسعه شاخص بر كوتاهمدت در فساد اما است. شده انسانی

كشورهایمنتخبموردنظرتأثیرمثبتداشتهاست.

بحث:اگرچهفسادبرتوسعهانسانیتأثیرمثبتداشتهاست،اماباتوجهبه
تأثیرمنفیفسادبرشاخصتوسعهانسانیدربلندمدتوباتوجهبهاینكه
كه میشود توصیه است بلندمدت به مربوط اصلیسیاستگذاران اهداف
باعث تا كنند اتخاذ را فساد كاهش برای الزم سیاستهای سیاستگذاران،

بهبودوضعیتشاخصتوسعهانسانیوبنابراینرفاهانسانهاشوند.
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The effect of corruption on human development in selected 
Islamic countries 

(an approach from the ARDL panel model)
Introduction: Corruption, as a deterrent to equitable de-
velopment, is recognized as a contentious issue in the 
field of institutional quality and political economy. 
The literature on the impact of corruption on economic 
growth often addresses the issue that corruption has had 
a negative impact on economic growth and development. 
But some economists believe that corruption has had a 
positive effect on economic growth. The purpose of this 
study is to investigate the impact of corruption on human 
development in the long and short term for developing 
Islamic countries during the period of 2000 to 2017.
Method: The method of this study is the use of panel sta-
tistical data based on the Pooled Mean Group (PMG) 
model. The corruption index used in this study is the cor-
ruption control index introduced by the World Bank. The 
control variables in this study include trade openness and 
economic growth.
Finding: The results showed that in the long run, the cor-
ruption reduction index has improved the human devel-
opment index. But in the short run, this index has had a 
positive effect on the human development index in the 
selected countries.
Discussion: The negative impact of corruption on hu-
man development shows that corruption hinders the im-
provement of human development indicators, which are 
education, health, and economic growth in the long run. 
Therefore, policymakers must adopt the necessary poli-
cies to reduce corruption in order to improve the status 
of the human development index and therefore human 
welfare.
JEL  , O11 : I25 , O41.
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Extended abstract
Introduction: Corruption means the misuse of public resources for personal gain, 
which reduces economic growth, and consequently, development in any country. 
For example, corruption decreases by reducing foreign and domestic investment, 
increasing inflation, increasing rent-seeking activities, lack of optimal allocation 
of resources and upsetting the market balance, reducing tax revenues, increasing 
income inequality, poverty, increasing infant mortality, and higher inequality in 
education quality, leading to human development (Emara, 2020). Corruption also 
disrupts the allocation of public resources, as corruption diverts public resources 
from infrastructure investments that benefit the poor such as schools and hospi-
tals, to centralize capital, because through the purchase of equipment, there are 
more opportunities for bribes will be provided. Corruption also affects the quantity 
and quality of education and health services that are essential to building human 
capital. Because it reduces the corruption of resources available to provide social 
services, including education. Also, if there is bribery when hiring and promoting 
teachers, the quality of education will decrease. Corruption affects the govern-
ment’s ability to increase access to education. 
Corruption may also worsen the quality of health care, as patients suffer from inad-
equate treatment and lack of medicine, and access to health care may be limited or 
delayed in order to receive bribes from health care providers (Gupta et al., 2000). 
So opponents of the theory of corruption believe that corruption causes poverty 
and disrupts the allocation of public resources, and it has a negative impact on 
health and education (Aidt, 2010; Campos et al., 2010). Corruption has direct and 
indirect negative effects on human development. First, corruption can affect hu-
man development by slowing economic growth, and second, it shifts government 
investment from basic sectors, such as health and education to non-productive 
sectors (Emara, 2020). 
On the other hand, proponents of the positive impact of corruption on the econo-
my believe that corruption facilitates trade and can increase economic growth by 
stimulating entrepreneurship and productivity, and by helping the private sector to 
avoid a very deterrent regulatory environment (Palash, 2018). The hypothesis of 
the effect of human development on corruption is based on the fact that if citizens 
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have a higher standard of living, life expectancy, and better education, they will 
be less prone to corruption. The level of human development may affect the level 
of corruption in a society because the general lack of awareness of political rights, 
and restrictions on access to the judiciary are likely to prevent the poor people 
from recognizing responsibility of politicians and government (Mazllami , 2019).

Methods: In order to investigate the impact of corruption on human development 
and in the short and long term, the Pooled Mean Group model (PMG) was used. 
The form of the error correction patterns will be as follows:

(1)

∆ln HDIit=α+∑n1
j=1bj∆ lnHDIit-j+∑n2

i=0c2i ∆ ln GDPPit-j+∑n3
j=0 dj ∆ lnCORitk-j+∑n4

i=0 ei 

∆ lnTRADEit-j+∑n4
i=0 hi ∆ ln Git-j +γ0 lnHDIit-1+γ1 lnGDPPit-1+γ2 lnCORitk-1+γ3 lnGit-1 

+γ4 lnTRADEit-1+ξit

Wherein LCOR is the corruption control index introduced by the World Bank. The 
HDI Human Development Index was collected from the United Nations website. 
The LGDPP also represents the fixed GDP per capita in 2010, the data of which 
were collected from the World Bank. LG refers to the size of government (the ra-
tio of government spending to GDP). This index is also collected from the World 
Bank. LTRADE, also a trade openness index obtained from the ratio of total ex-
ports and imports to GDP, compiled by the World Bank. βs represent the estimated 
coefficients in the long run, and ξ ́are known as error of distributions in both mod-
els. t represents time, and i represents countries. Also α and α ́are intercep of model 
1, 2, and bj, c2i, dj, ei, γ0, γ1, γ2, γ3,and γ4,are coefficient of model 1. 
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Finding
Table 1 estimation results

VariableHDI INDEX

 (LGDP)
1189/0

(8798/8)

 (LG)
0064/-0
(000/0)

(2695/1-)

 (LTRADE)
0213/0

(3193/4)

 (LCORWDI)
0832/0

(7777/5)

 (LHDI)-

ECM
2241/0-

(1170/2-)

∆LCOR
-0124/0

(8943/2-)

∆ LG
0068/0-

(6451/0-)

∆LGDPP
0490/0

(3190/1)

∆LTRADE
0144/.0

(9140/1-)
∆LHDI-

C
3362/0-

(0510/2-)

 Trend
0008/0

(9510/0)

Source :Research Findings ,The numbers in parentheses represent the t.statistic.
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Based on table 1, in the long run, the impact of corruption index on human de-
velopment was positive. The impact of logarithm of GDP has positive impact on 
human development. The impact of logarithm of government consumption on hu-
man development were negative. However, the result of corruption index on hu-
man development was negative in short run. The impact of human development 
on corruption index was also negative in short run. 
Discussion: The effect of corruption control index, which means reduction of corrup-
tion, on human development index, is positive and significant in the long run. On the 
other hand, the effect of the corruption control index in the short run has been negative 
and statistically significant. In other words, in the short run, corruption has improved 
the status of the human development index. On the other hand, the impact of the Hu-
man Development Index on reducing corruption has been positive in the long run and 
negative in the short run. Therefore, it can be concluded that in the short term, due to 
corruption and bribery, people have been able to have better access to health services 
and education, and people have been able to achieve greater prosperity by circumvent-
ing strict and cumbersome laws. But in the long run, corruption has had a negative 
impact on the economic and infrastructure sectors, and appropriate policies need to 
be put in place to reduce corruption. On the other hand, the positive impact of human 
development in the long run on reducing corruption highlights the need to fight corrup-
tion. The negative impact of human development on reducing corruption in the short 
term can be due to the increase in the ability of individuals to pay bribes due to the 
improvement of the welfare of individuals and the lack of improvement of institutional 
quality in the short term with the improvement of human development.
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مقدمه
فسادازمشكالتیاستكهكلدنیاباآنمواجهاست.دربسیاریازكشورهاسطحفسادبه
باالترینحدخودرسیدهاستوباعثكاهشفرآیندهایتوسعهشدهاست.ازاینرومطالعه
درموردفسادبهعنوانیكیازموضوعاتجدیدرمباحثتوسعهاست.ازطریقآشنایی
باتأثیراتفسادمیتوانبهراحتیبرعواملمؤثربرشكستتوسعهاقتصادیوانسانیدست
یافت.فسادبهمعنیسوءاستفادهازمنابععمومیبهمنظوربهدستآوردنسودشخصیباعث
كاهشرشداقتصادیودرنتیجهكاهشتوسعهدرهركشوریمیشود.بهطورمثالفسادبا
كاهشسرمایهگذاریخارجیوداخلی،افزایشتورم،افزایشفعالیتهایرانتجویانه،عدم
تخصیصبهینهمنابعوبرهمزدنتعادلبازار،كاهشدرآمدهایمالیاتی،افزایشنابرابری
درآمدی،فقر،افزایشمرگومیرنوزادانونابرابریبیشتردركیفیتآموزشباعثكاهش
توسعهانسانیمیشود)امارا2020،1(.مطالعاتوسیعیدرموردتأثیرفسادبرتوسعهاقتصادی
ودیگرمتغیرهایكالنوجوددارد)مرشدومردال2018،2؛آرتگا3وهمكاران،2014(.اما
ادبیاتدرموردتأثیرفسادبرتوسعهانسانیاندکاست.بعضیازمطالعاتبهبررسیاثر
فسادبرفقر،برخیبرتأثیرفسادبرآموزشویاشاخصهایسالمتپرداختهاند.اینمطالعه
سعیدارد،بهادبیاتموضوعرابطهبینفسادبهعنوانیكیازشاخصهایكیفیتنهادیو
بپردازد. 4PMGاقتصادسنجی ازروش استفاده با كناریكتحلیلتجربی انسانیدر توسعه
استفادهازنتایجاینمطالعهمیتواندبهافزایشآگاهیسیاستگذارانوافرادازتأثیراتمنفی
فسادبرتوسعهانسانیكمككندوبنابراینافرادرابهمشاركتدرمبارزهفسادتشویقكند.
بدینمنظوراینمقالهدرپنجبخشارائهمیشود.دربخشدوماینمقالهمبانینظری
پژوهشبیانمیشود.بخشسومبهمروریبرپیشینهپژوهشمیپردازد.دربخشچهارمبه

1. Emara   2.  Murshed and Mredula
3. Ortega   4. Pooled Mean Group
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تصریحالگووارائهنتایجبرآوردهاپرداختهخواهدشد.نهایتًادربخشپنجمنتیجهگیریو
پیشنهاداتمبتنیبرنتایجمقالهارائهخواهدشد.

مبانی نظری

مفهوم فساد
میشود تلقی انسانی و اقتصادی توسعه به دستیابی برای اصلی چالش اداری فساد
فساد بهطوركلی، )پاالش2018،1(. پشتیبانیمیشود نظریوتجربی باشواهد امر این و
ممكناستبهعنوانسوءاستفادهازمنصبهایعمومیبرایمنافعشخصیتعریفشود،مانند
زمانیكهمقاماترشوهمیپذیرندیادرخواسترشوهمیكنند؛همچنینهنگامیكهنهادهای
خصوصیبرایجلوگیریازسیاستهایارویههابرایكسبسودبیشترورقابتبیشتر،پول
پرداختمیكنند)امارا،2020(.حمایتومعاملههایسودجویانه،سرقتداراییهایعمومی
است دولتی مقامات از سوءاستفاده اشكال دیگر از عمومی درآمد نادرست تخصیص و

)آكچای2006،2(.
فسادرامیتوانبهصورتزیردستهبندیكرد:فسادبزرگ،فسادكوچكوفسادسیاسی.
فسادبزرگبهاقداماتیگفتهمیشودكهرهبرانراقادرمیكندتابهقیمتهدررفتنمنافع
ازطریقسیاستهای باالیدولت یابندودرسطوح منافعشخصیخوددست به عمومی
تحریفآمیزیاعملكردمركزیدولتانجاممیشود.فسادكوچكنشانمیدهدكهچگونه
مقاماتدولتیسطحپایینومتوسطدرهنگامبرخوردباشهروندانیكهنیازبهدسترسی
بهكاالهاوخدماتضروریدرمكانهاییمانندمدارس،بیمارستانها،اداراتپلیسوسایر
كه میدهد رخ زمانی سیاسی فساد میكنند. سوءاستفاده خود قدرت از دارند، ادارات
تصمیمگیرندگان،ازموقعیتخودبرایحفظوضعیت،قدرتوثروتسوءاستفادهكنند،یا
1. Palash
2. Akçay
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سیاستهاوقوانینمؤثربرتخصیصمنابعوتأمینمالیرادستكاریكنند)امارا،2020(.فساد
بررفاهورشداقتصادیتأثیرمنفیدارد)پاالش،2018(.بنابراینباعثایجادفقرشدهواز
اینطریقبرآموزشوسالمتتأثیرمنفیمیگذارد.مطالعاتینظیرمطالعاتآدیت1)2010(

وكامپوسوهمكاران2)2010(نشاندادندكهفسادباعثكاهشتوسعهپایدارمیشود.
فسادهمچنینموجباختاللدرتخصیصمنابععمومیمیشود؛زیرافسادمنابععمومی
راازسرمایهگذاریهایزیربناییكهبهافرادفقیر،مانندمدارسوبیمارستانها،سودمیرساند،
بهسمتسرمایههایمتمركزتبدیلمیكندوازطریقخریدتجهیزات،فرصتهایبیشتری
برایرشوهفراهممیشود.فسادهمچنینبركمیتوكیفیتآموزشوخدماتبهداشتیكه
برایتشكیلسرمایهانسانیضروریهستند،تأثیرمیگذارد.زیرافسادمنابعموجودبرای
ارائهخدماتاجتماعی،ازجملهآموزشراكاهشمیدهد.همچنیناگردرهنگاماستخدامو
ارتقایمعلمانرشوهوجودداشتهباشد،كیفیتآموزشكاهشمییابد.فسادبرتواناییدولت
تأثیرمیگذارد.فسادممكناستكیفیت بهآموزشوپرورش افزایشسطحدستیابی برای
مراقبتبهداشتیرانیزبدتركند،زیرابیمارانازدرمانناكافیوفقداندارورنجمیبرند
وبهمنظورگرفتنرشوهازسویارائهدهندگانخدماتبهداشتیممكناست،دسترسیبه

خدماتبهداشتیممكناستمحدودیابهتعویقبیافتد)گوپتاوهمكاران،2000(.
ازطرفیبرخیاقتصاددانانمعتقدندكهفسادتأثیرمثبتبررشدوتوسعهاقتصادیدارد.
جریانهای ایجاد با مثبتی اثر میتواند فساد كه میكنند استدالل توسعه متخصصان برخی
»چربكردن برای فساد كه استدالل این از فراتر باشد. داشته خنثی و موازی اقتصادی
)اقتصادی، »مثبت« نیروی یك بهعنوان را فساد آنها است، ضروری اقتصاد« چرخهای
اجتماعی(و»بازتوزیع«میبینند.مطالعاتكمیاستداللمیكنندكهفسادبرایرشددیدگاه

1 .Aidt
2.Campos 
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آنهامضرنیست.ازنظرایشانفسادتجارتراتسهیلمیكندومیتواندرشداقتصادیرابا
تحریككارآفرینیوبهرهوریوازطریقكمكبهبخشخصوصیبرایجلوگیریازمحیط

نظارتیبسیاربازدارندهافزایشدهد)پاالش،2018(.
لف1)1964(بیانكردكهمزایایناشیازفسادبهوضوحهزینههایآنراجبرانمیكند.
اینرویكردبیانمیكندكهاگرپیامدهایرشوهخواریبهترازهرجایگزیندیگریاست،
پسازدیدگاهایشانرشوهازنظراخالقیدرستاست.اینادبیاتهمچنیناز»پارادوكس
آسیایی«حمایتمیكندكهنشانمیدهدبینفسادورشدرابطهمثبتیدربرخیاقتصادهای
آسیاییدرحالرشدمانندچینوجوددارد)امارا،2020(.امااینحالتبرایطوالنیمدت
كهفسادباعثتخریببرابری،كیفیتمحیطنهادییككشوروكیفیتحاكمیتیمیشود

برقرارنیست)چن2014،2(.

فساد و توسعه انسانی
نكتهاصلیدرمفهومتوسعهانسانی،نگرانیانسانهابهخودیخوداست.بنابراینتمركز
اصلیبربهبودكیفیتزندگیانسانهااست.نظراتمختلفیدرایندیدگاهازتوسعهوجود
دارد.برخیبیشتربرنیازهایاساسیانسانوبرخیدیگربرتواناییهایارفاهانسانتمركز
دارند.برخیازگزارشهایمربوطبهتوسعهانسانینیزتأكیدقابلتوجهیبرارزشهاییمانند

برابری،آزادیومشاركتدارند.
دیدگاهآمارتیاسندرموردتوسعهبهعنوان»گسترشتوانایی«شایدتأثیرگذارترینگزارش
درموردتوسعهانسانیباشد.ازنظرویتواناییهابراساسآنچهشخصمیتواندانجامدهد

یامیتواندباشد،تعریفمیشودواینبهمعنیگسترشتواناییوافزایشآزادی)مثبت(

1 .Leff
2 .Chene
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است)قزلباش2014،1(.سندركتابخود»توسعهبهعنوانآزادی«درموردفسادبهتفصیل
بهعنوان»نقض را بازدارندگیفسادمیپردازد.ویفساد به اول صحبتكردهودروهله
قوانینرفتاریتعیینشدهبرایمنافعوسودشخصی«توصیفمیكند.ویاینعقیدهرادارد
كهفساد»یكیازاصلیترینممانعتهادرمسیرپیشرفتاقتصادیموفققلمدادمیشود«)سن2،
1999(وسهدلیلبرایاینامربیانمیكندكههمگیپیامدهایاحتمالیسطحباالیفساد
رادربردارد.فسادمیتواند»سیاستهایعمومیرابیاثركندوهمچنینمیتواندفعالیتهای
سرمایهگذاریواقتصادیراازفعالیتهایتولیدیبهسمتسودهایچشمگیرفعالیتهایغیر
تولیدیدوركند.درمقایسهبابسیاریازادبیاتمربوطبافساد،آمارتیاسنبیشتربراین
ایدهتأكیدداشتهاستكهفسادسیاستهایعمومیراتضعیفمیكند،بااینفرضكهاین
سیاستهامفیدوبرتوسعهانسانیتأثیرگذارهستند)قزلباش،2014(.دركلمیتوانگفت،
فساداثراتمنفیمستقیموغیرمستقیمبرتوسعهانسانیدارد.اول،فسادمیتواندباكاهش
ازبخشهای را بگذاردودوم،سرمایهگذاریدولت تأثیر انسانی توسعه بر اقتصادی رشد

اساسیمانندبهداشتوآموزشبهبخشهایغیرمولددیگرمنتقلمیكند)امارا،2020(.
رابطهبینفسادوتوسعهانسانیبایدازمنظرحاكمیتموردتوجهقرارگیرد؛زیرایك
مداخلهحاكمیتیخوبدراینجاباكنترلسوءاستفادهازقدرتبهمنظورحفظتوسعهكلی
بشربسیارمهماست.فرضیهاثرتوسعهانسانیبرفساد،برایناساساستكهاگرشهروندان،
استانداردباالتریاززندگی،امیدبهزندگیوتحصیالتبهترداشتهباشند،انگیزهكمتری
برایفسادخواهندداشت.سطحتوسعهانسانیممكناستبرمیزانفساددریكجامعه
تأثیربگذارد،زیرافقدانعمومیآگاهیازحقوقسیاسیومحدودیتدردسترسیبهقوه

قضائیهاحتماالمانعازاینمیشودكهفقراسیاستمدارانوكارمنداندولترامسئولبدانند.

1 .Qizilbash
2 .sen
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براساسگزارشتوسعهانسانیدرآسیا)1999(هرچهسطحتوسعهانسانیدریككشور
پایینترباشد،مردمودولتآنكشوركمترقادربهمبارزهبافسادیابهبودحاكمیتخواهند
بود.زیراافرادتحصیلكردهوآگاهتواناییبیشتریدرمبارزهبافساداعمازفردی،منطقهای
یاملیدارند)مظالمی2019،1(.بنابرایندركشورهاییكهتوسعهانسانیپایینتریدارند،
تعدادافرادتحصیلكردهوآگاهبهنسبتكشورهایتوسعهیافتهكمتراستودرنتیجهتوان

مقابلهبافسادنیزكاهشمییابد.
بانكجهانی معرفیشدهتوسط كنترلفساد باشاخص مطابق میزانفساد )1( نمودار
ایرانراطیسالهای2000تا2017نشانمیدهد.اینشاخص،میزاناستفادهمقام برای
و )فاضلی میكند اندازهگیری را كالن و خرد فساد ازجمله شخصی منافع برای دولتی
جلیلی،2011(.شناساییفساداداریومیزاناستفادهمقاماتدولتیازجایگاهخودبرای
منافعشخصی،یكیدیگرازاجزایفساددرجامعهاست.كنترلفسادبرایمحاسبهمیزان
قدرتعمومیبرایدستیابیبهمنافعشخصی،ازجملهفسادكوچكوبزرگ،فساداداریو
همچنین»ضبط«دولتتوسطنخبگانومنافعخصوصی،مورداستفادهقرارمیگیرد)جلیلی،
2018(.اینشاخصبین-5/2)كاماًلفاسد(تا5/2)عدموجودفساد(رتبهبندیمیشود.

مطابقنمودار)1(بیشترینمیزانفساددرایرانمربوطبهسال2010وكمترینمقدار
آنمربوطبهسال2002است.همچنینمطابقنتایجنمودار)2(بیشترینمقدارفسادمربوط
بهكشورسودانوبرایسالهای2016تا2017است.كمتریناینشاخصمربوطبهقطر
ایرانمربوطبهسال2010وكمترین سال2009است.همچنینبیشترینمیزانفساددر
میزانفسادمربوطبهسال2002است.ازطرفیدرسال2017بیشترینفسادكشورهای
موردمطالعهبهترتیبمربوطبهكشورسودان،عراق،نیجریه،ایران،پاكستان،الجزایر،مصر،
كویت،اندونزی،تركیه،بحرین،مالزی،تونس،عمان،اردن،عربستان،قطرواماراتاست.

1 . Mazllami
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نمودار )1( شاخص کنترل فساد برای 18 کشور منتخب اسالمی

منبع:بانكجهانی،2017

نمودار )2( شاخص کنترل فساد برای ایران
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درمیانكشورهایموردنظرپایینترینشاخصتوسعهانسانیمربوطبهسال2004و
كشورسوداناست.بیشترینشاخصتوسعهانسانیدرمیانكشورهایمنتخباینمطالعه
متعلقبهكشوراماراتمتحدهدرسال2015است.برایایرانبیشترینمقدارشاخصتوسعه

انسانیمربوطبهسال2016وكمترینمقداراینشاخصمربوطسال2017است.

نمودار )3( شاخص توسعه انسانی برای 18 کشور منتخب اسالمی
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منبع:سازمانمللمتحد،2017

نمودار )4( شاخص توسعه انسانی برای ایران
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پیشینه تجربی
ازبینمطالعاتصورتگرفتهدرموردتأثیرفسادبرتوسعهانسانیمیتوانبهمطالعه
شكوهیفردوهمكاران)2019(اشارهكرد.ایشانبااستفادهازروشاقتصادسنجیكوانتایل
بهبررسیتأثیرفسادبابرتوسعهانسانیپرداختند.خالوندیوهمكاران)2019(درمطالعهای
بهبررسیشاخصتوسعهانسانیودرکفسادبررشداقتصادیپرداختندودریافتندكهدر
كشورهایباتوسعهانسانیخیلیباالوكشورهایباتوسعهانسانیباال،كنترلفسادمالی
)افزایششاخصدرکفسادمالی(بهرشداقتصادیكمككردهوباعثافزایشآنشده
است.امادرگروهسومتوسعهانسانیافزایششاخصدرکفسادمالیباعثكاهشرشد
انسانی توسعه بر منفی تأثیر فساد كه داد نشان ایشان مطالعه نتیجه است. شده اقتصادی
داشتهاست.علیزادهوفانی)2007(،درمطالعهاینشاندادندكهفسادبرتوسعهانسانیدر

كشورهایموردمطالعهایشانتأثیرمنفیداشتهاست.
روش از استفاده با انسانی توسعه بر فساد بررسی به مطالعهای در )2020( امارا
خودرگرسیونبرداریباوقفههایگسترده)1ARDL(پرداختهاست.وینشاندادكهفساد
داشته انسانیدركشورمصر توسعه بر معناداری منفیو تأثیر بلندمدتوكوتاهمدت در
برای ازدادههای175كشور استفاده با پوترافكه2)2019(درمطالعهای است.گروندلرو
بازه1980-2015وبااستفادهازالگویدادههایتابلوییبربررسیارتباطبینفسادورشد
اقتصادیپرداختهاند.نتایجمطالعهایشاننشاندهندهتأثیرمنفیفسادبررشداقتصادیاست.
دینچروتئومن3)2019(درپژوهشیبهبررسیارتباطبینفسادومرگومیرنوزاداندر
)FMOLS4(تركیهپرداختند.ایشانبااستفادهازحداقلمربعاتمعمولیكامالتعدیلشده
افزایش باعث فساد بلندمدت در كه رسیدند نتیجه این به زمانی2010-1960 بازه برای

1 . Autoregressive distributed lag   2 .Gründler and Potrafke
3 .Dincer and Teoman   4 .Fully Modified OLS
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برای پژوهشی در )2019( اوالییوا1 و اوبامویی است. شده تركیه در نوزادان مرگومیر
كشورهایهندوستانونیجریهطیبازهزمانی1980-2015وبااستفادهازدادههایتابلویی،
دومدلجداگانهبرایهریكازكشورهاتخمینزدند.یافتههایآنهانشاندهندهایناست
كهفسادمیتواندازطریقایجادكاهشدرسطحسرمایهگذاریوسرمایهانسانیدرهردو

كشورموردمطالعهتأثیرمنفیبررشداقتصادیداشتهباشد.
ایلهوپیسی2)2019(بااستفادهازالگویتئوریبازیهانشاندادندكهفسادتأثیرمنفی
برسالهایموردانتظارازتحصیلداردواینكهكشورهایبافسادپایینداراینرخمثبت
ثبتنامدرآموزشعالیعمومیهستند،درحالیكهنرخثبتنامآموزشعالیعمومیدر
كشورهایبافسادباالمنفیاست.اسكندروسراجیح3)2018(درمطالعهایبهایننتیجه
رسیدندكهفسادبیشترباسطوحپایینترهزینههایاجتماعیدرارتباطاستوباعثكاهش
سطحسالمتیجامعهمیشود.امارا4)2020(درمطالعهایبیانداشتكهفسادباعثكاهش

توسعهانسانیمیشود.

روش و یافته ها
دراینپژوهشبهمنظوربررسیاثرفسادبرتوسعهانسانیدركوتاهمدتوبلندمدت،
ازالگویمیانگینجمعیتلفیقی)PMG(استفادهشد.اینالگوتواناییتخمینبرآوردبرای
دادههایبادرجههمجمعی(I)1وI(2)رادارد.همچنینازخصوصیاتاینالگوایناست
كهناهمسانیدربینكشورهادركوتاهمدتدرنظرگرفتهمیشود.امادربلندمدتباتعدیل
سیاستهاوشكلگیریانتظاراتعقالییكشورها،همساندرنظرگرفتهمیشوند.باتوجهبه
خصوصیاتاینالگووبهمانندمطالعهامارا)2020(ازالگوی)1(برایبررسیتأثیرفسادبر
توسعهانسانیاستفادهشد.فرمالگودربلندمدتبهصورتالگو)1(است.كلیهمتغیرهابه
1. Obamuyi and Olayiwola   2.Ille and Peacey
3. Iskandar and Saragih   4.Emara



25

اثر فساد بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسالمی )رویکردی با مدل ARDL پانلی
The effect of corruption on human development in selected Islamic countries...

25      

صورتلگاریتمیبیانشدهاند.
)1(

LHDIit=β1+β2 LGDPPit+β3 LCORit+β4 LTRADEit+β5 LGit+εit

درنهایتفرمالگوهایتصحیحخطای)1(بهصورتزیرخواهدبود:
)2(

∆lnHDIit=α+∑n1
j=1^bj ∆ lnHDIit.j+∑n2

i=0c2i ∆ ln GDPPit.j+∑n3
j=0 dj ∆ lnCORitk.j+∑n4

i=0 ei ∆ ln TRADEit.

j+∑n4
i=0hi ∆ ln Git.j +γ0 lnHDIit.1+γ1 lnGDPPit.1+γ2 lnCORitk.1+γ3 lnGit.1 +γ4 lnTRADEit.1+ξit

منظورازLCORitشاخصفسادبهعنوانمتغیرمستقلواصلیالگوی)1(است.بهمنظور
نشاندادنتأثیرفسادبرشاخصتوسعهانسانی،ازشاخصكنترلفسادمعرفیشدهتوسط
در وابسته متغیر بهعنوان انسانی توسعه شاخص HDI شد. خواهد استفاده جهانی بانك
LG-1(درنظرگرفتهشدوازسایتسازمانمللمتحدجمعآوریشد.همچنین )الگوی
بهعنوانشاخص و ثابتسال2010 قیمت به داخلیسرانه ناخالص تولید معرف ،DPP

اقتصادیمؤثربرتوسعهانسانیاستكهدادههایآنازبانكجهانیجمعآوریشدهاست.
منظورازLG،اندازهدولت)نسبتمخارجدولتبهتولیدناخالصداخلی(استوبهعنوان
شاخصدیگریازعاملاقتصادیمؤثربرشاخصتوسعهانسانیاستاینشاخصنیزاز
بانكجهانیجمعآوریشدهاست.LTRADE،نیزشاخصبازبودنتجاریكهازنسبت
مجموعصادراتووارداتبهتولیدناخالصداخلیبهدستآمدهاستوبهعنواندیگر
عاملاقتصادیمؤثربرتوسعهانسانیدرنظرگرفتهمیشودوازبانكجهانیجمعآوری
شدهاست.βهابیانگرضرایببرآوردیدربلندمدتوεمعرفجزاخاللدرالگوهستند.

tنشانگرزمانوiنشانگركشورهااست.
همچنینمنظورازαعرضازمبدأهایالگوی)bj)1وc2i،dj،ei،γ0،γ1،γ2،γ3وγ4،ضرایب

تخمینیالگوی)2(هستند.ξitبیانگرجزءاخاللهایالگوهای)2(است.
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شاخصبهكارگرفتهشدهدراینمطالعههمانطوركهمطرحشد،شاخصكنترلفساد
معرفیشدهتوسطبانكجهانیاست.

باتوجهبههدفاینمطالعهبرایتحلیلاثرفسادبرتوسعهانسانیدركشورهایمنتخب
درحالتوسعهاسالمی،ازالگویدادههایتابلوییپویایناهمگنبهروشمیانگینگروهی
تلفیقی)PMG1(استفادهشد.بدینمنظورازدادههای18كشورمنتخبدرحالتوسعهشامل
اماراتمتحدهعربی،بحرین،الجزایر،مصر،اندونزی،ایران،عراق،اردن،پاكستان،كویت،
مالزی،نیجریه،عمان،قطر،تونسوتركیهطیدوره2000تا2017استفادهشد.دلیلانتخاب
اینكشورها،امكاندسترسیبهدادههایموردنظروهمچنینوجودفسادباالدركشورهای

مذكوربرطبقشاخصهایمورداستفادهاست.
نتایجآزمونریشهواحددادههایتابلوییدرجدول)1(ارائهشدهاست.نتایججدول

)1(تأییدمیكندكهمتغیرهاتركیبیازدرجهصفرویكیاI(0)وI(1)هستند.
جدول 1- نتایج آزمون ریشه واحد داده های تابلویی ایم، پسران و شین در حالت بدون عرض 

از مبدأ
نتیجهاحتمال )p(آزمون )IPS(نام متغیر

LGDPPنامانا0/69940/2421-تولیدناخالصداخلیسرانه
LGنامانا0/194880/4227اندازهدولت

LTRADEنامانا1/24090/1073-بازبودنتجاری
LCORنامانا0/50960/3052-شاخصكنترلفساد
HDIنامانادرسطح0/47680/6833شاخصتوسعهانسانی

تفاضلمرتبهاولشاخصكنترلفساد
∆LCOR

مانادرتفاضل5/12830/000-
مرتبهاول

1.Pooled Mean Group
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نتیجهاحتمال )p(آزمون )IPS(نام متغیر

∆LGمانادرتفاضل7/00670/000-تفاضلمرتبهاولاندازهدولت
مرتبهاول

تفاضلمرتبهاولبازبودنتجاری
∆LTRADE

مانادرتفاضل6/37120/000-
مرتبهاول

تفاضلمرتبهاولتولیدناخالصداخلی
∆LGDPP

مانادرتفاضل4/05350/000-
مرتبهاول

تفاضلمرتبهاولشاخصتوسعهانسانی
∆LHDI-4/04560/000مانادرتفاضل

مرتبهاول

درگامبعدیبهآزمونوجودروابطتعادلیبلندمدتدربینمتغیرهابااستفادهازآزمون
همانباشتگیدادههایتابلوییارائهشدهبهوسیلهكائو1،پرداختهمیشود.مطابقجدول)2(با
توجهبهكوچكبودنآمارهاحتمالاز05/0فرضیهعدموجودهمانباشتگیدربلندمدتبرای

الگوردشد؛بنابراینهمانباشتگیبینمتغیرهایموردنظروجوددارد.
جدول 2- آزمون هم انباشتگی کائو

احتمالآماره آزمون

1/68340/0461-الگوی)1(

نتایجبرآوردالگومطابقبامعادله)2(بااستفادهازنرمافزارEViewsنسخه9برآوردو
نتایجآندرجداول)3(و)4(ارائهشدهاست.

1 .Kao
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جدول 3- نتایج برآورد الگوها در بلندمدت
متغیر وابسته شاخص توسعه انسانینام متغیر

)LGDP(0/1189لگاریتمتولیدناخالصداخلی
)8/8798(

)LG(0/0064-لگاریتماندازهدولت
)-1/2695(

)LTRADE(0/0213لگاریتمبازبودنتجاری
)4/3193(

)LCORWDI(0/0832لگاریتمشاخصفساد
)5/7777(

توجه:اعدادداخلپرانتزنشاندهندهآمارهtهستند.

ARDL(2,1,1,1,1) جدول 4- نتایج برآورد کوتاه مدت الگوی )1( متغیر

متغیر وابسته توسعه انسانینام متغیرها
ARDL(2,1,1,1,1)

ECM0/2241-ضریبتصحیحخطا
)-2/1170(

شاخصفسادبایكدورهوقفه
∆LCOR

-0/0124
)-2/8943(

اندازهدولتبایكدورهوقفه
∆ LG

-0/0068
)-0/6451(

تولیدناخالصداخلیبایكدورهوقفه
∆LGDPP

0/0490
)1/3190(

بازبودنتجاریبایكدورهوقفه
∆LTRADE

0./0144
)-1/9140(

شاخصتوسعهانسانیبایكدورهوقفه
∆LHDI

-0/1362
)-1/3904(

C0/3362-عرضازمبدأ
)-2/0510(

Trend0/0008روند
)0/9510(

توجه:اعدادداخلپرانتزنشاندهندهآمارهtهستند.
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مطابقنتایجتخمیندرجدول)4(دركوتاهمدتتأثیرشاخصكنترلفسادبرامیدبه
زندگیمنفیوازلحاظآماریمعناداربودهاست.بهطوریكهیكدرصدبهبوددرشاخص
كنترلفسادباعثكاهش012/0درصدیشاخصتوسعهانسانیدركوتاهمدتشدهاست.
بهخدمات تواندسترسی افراد پرداخترشوه بهواسطهفسادو بهعبارتیدركوتاهمدت
سالمتوآموزشرابهترداشتهاندوافرادازطریقدورزدنقوانینسختودستوپاگیر
توانستهاندبهرفاهبیشتریدستیابند.بنابراینتأثیرفسادبرتوسعهانسانیدركوتاهمدت

مثبتبودهاست.
و منفی انسانی توسعه بر بلندمدت در فساد مخرب اثر نتیجه )3( جدول مطابق اما
معناداربودهاست.بهگونهایكهیكدرصدبهبوددرشاخصكنترلفساد)كاهشفساد(
باعثافزایش083/0درصدیشاخصتوسعهانسانیشدهاست.مطابقباجدول)3(تولید
ناخالصداخلیوبازبودنتجاریدربلندمدت،تأثیرمثبتومعناداریبرشاخصتوسعه
توانایی افراد كه است شده باعث اقتصادی رشد افزایش عبارتی به است. داشته انسانی
دسترسیبهامكاناتبهداشتیوآموزشیالزمراداشتهباشندوبنابراینمنجربهبهبودتوسعه
انسانیدربلندمدتشدهاست.ضریببرآوردیلگاریتمتولیدناخالصداخلیبرلگاریتم
شاخصتوسعهانسانیبرابر1189/0است.اینبدانمعناستكهدربلندمدتافزایشیك
درصدیرشداقتصادیباعثبهبود1189/0درصدیتوسعهانسانیشدهاست.ایننتیجه
بامطالعاتساهاوژانگ1)2017(،آبراهامواحمد2)2011(مطابقتدارد.ازطرفیضریب
برآوردیلگاریتمبازبودنتجاریبرلگاریتمشاخصتوسعهانسانیبرابر0213/0بودهاست.
بهعبارتیدربلندمدتافزایشیكدرصدیبازبودنتجاریمنجربهبهبود0213/0درصدی
توسعهانسانیشدهاست.ایننتیجهبامطالعاتساهاوژانگ)2017(ومطالعهلوپز-كردوا

1 . Saha and Zhang
2 .Abraham and Ahmed
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بازبودنتجاریدر امامتغیرتولیدناخالصداخلیو وهمكاران1)2007(،مطابقتدارد.
كوتاهمدتتأثیرمعناداریبرتوسعهانسانینداشتهاند.نسبتمخارجاندازهدولتبرتوسعه
انسانیدركوتاهمدتوبلندمدتبرتوسعهانسانیازلحاظآماریمعنادارنبودهاست.اگرچه
ضریببرآوردیاینشاخصمنفیبودهاست.بهعبارتیافزایشمخارجدولتنسبتبه
تولیدناخالصداخلینتوانستهاستباعثبهبودوضعیتبهداشتیوآموزشیشود؛ویابا
افزایشبارمالیاتیبرعهدهمردمبهدلیلافزایشمخارجدولتاثرمثبتمخارجبهداشتی
وآموزشیودرنتیجهبهبودوضعیتآموزشوسالمترانیزخنثیكردهاست.ایننتیجه
بامطالعهاومودرو2)2019(مطابقتدارد.ضریبتصحیحخطادرالگو)2(برابر-2241/0
استكهنشاندهندهایناستكهدرهردوره2241/0درصدازعدمتعادلدركوتاهمدت

تعدیلمیشود.

بحث
اینمطالعهبهبررسیاثراتپویایفسادبرشاخصتوسعهانسانیبااستفادهازروش
اقتصادسنجیPMGپرداخت.بدینمنظورازشاخصكنترلفسادمعرفیشدهتوسطبانك
جهانیبهعنوانشاخصفسادوازشاخصتوسعهانسانیمعرفیشدهتوسطسازمانملل
متحداستفادهشد.مطابقبانتایجتخمیندرجداول)3(و)4(،تأثیرشاخصكنترلفساد
معنیدار مثبتو بلندمدت انسانی،در برشاخصتوسعه معنیكاهشفساداست، به كه
است.بهعبارتیكاهشفساد،باعثبهبودشاخصتوسعهانسانیدربلندمدتشدهاست.
مطالعات نظیر زمینه این در گرفته مطالعاتصورت دیگر با مطابق آمده دست به نتایج
امارا)2020(،پاالش)2018(وقزلباش)2018(همخوانیدارد.بهعبارتیباكاهشفساد
كشورهاتوانستهاندبهوضعیتبهتریبرایرسیدنبهتوسعهانسانیدستیابند.ایننتیجه
1 . López.Córdova 
2 .Omodero
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باایننظریهكهفساد،منجربهانحرافدرتخصیصمنابعكشور)تخصیصمنابعدربخش
آموزشوسالمت(شدهومانعازرشداقتصادیمیشود،مطابقتدارد.بهدیگرسخنفساد
دربلندمدتدركشورهایموردمطالعهمنجربهكندشدنچرخهایتجارتشدهاست.از
انسانیدركوتاهمدتمنفیوازلحاظ طرفیتأثیرشاخصكنترلفسادبرشاخصتوسعه
شاخص وضعیت بهبود باعث فساد كوتاهمدت در عبارتی به است. بوده معنادار آماری
توسعهانسانیشدهاست.بنابرایندركوتاهمدتبااستفادهازرشوهودورزدنقانونافراد
توانستهاندازموانعتوسعهانسانیعبوركنند.ایننتیجهبانظریاتلف)1964(،نی1)1967(،
هانتینگتون2)1968(وفردریش3)1972(مطابقتدارد.بهدیگرسخندركوتاهمدتفساد
چرخهایاقتصادیراچربكردهوباعثافزایشرشدوسرمایهگذاریدركوتاهمدتشده
استوبنابراینفساددركوتاهمدتمنجربهافزایشكاراییاقتصادیشدهاست.درحالیكه

دربلندمدتاثرمخربفسادباعثكاهششاخصتوسعهانسانیشدهاست.
باتوجهبهتأثیرمنفیفسادبرشاخصتوسعهانسانیدربلندمدتتوصیهمیشودكه
به انجامدهند. برایكاهشهزینهفرصتفساد را اقداماتالزم كنترلفساد برای دولتها
بانك سازمان و بینالملل شفافیت سازمان توصیههای با مطابق میبایست دولتها عبارتی
نظامهای در فساد كاهش در سعی و برداشته گام فساد مجراهای شناسایی برای جهانی
آموزشوسالمتوبخشهایاقتصادیداشتهباشند.همچنینباایجادقوانینسختوجزایی
افرادیكهمرتكبرشوهوفسادمیشوند،ازوجودفساددربخشهایدولتیوخصوصی

بكاهند.
به توجه با و بپردازند فساد با مبارزه به استراتژیك صورت به باید دولتها بنابراین

نظریههایانتخابعمومیبراصالحاتسازمانیونهادیتكیهكردهومطابقباارزشهای
1 . Nye
2 . Huntington
3 . Friedrich
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اخالقی،قوانینرفتاریرادرسازمانهاونهادهامستحكمكنند.ازطرفیباتوجهبهتأثیرمثبت
اتخاذ با بلندمدتتوصیهمیشودكهسیاستگذاران انسانیدر برتوسعه بازبودنتجاری
سیاستهایالزماماپیشگیرانهایجادرانت،برایبهبودروابطتجاری،همانندكاهشتعرفههای

گمركی،كاهشمالیاتبرصادراتومانندآنبهتوسعهبیشتراینكشورهاكمككنند.
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