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چکیده
فساد اداری یکی از مهمترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل
آن دارند .در این راستا یکی از شیوههای کنترل میتواند استفاده از قابلیتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات در امر اطالعرسانی ،آگاهیسازی ،الکترونیکیسازی فرآیندهای
عملیاتی  ،شفافیت و  ...باشد .بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است .نتایج بررسی  77کشور با درآمد
متوسط طی دوره زمانی  7007تا  7002به روش رگرسیونی دادههای پانلی و حداقل
مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )IDIو دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش مییابد .با این
وجود ،مؤلفة مهارت  IDIاثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد .همچنین
نتایج حاکی از کاهش فساد اداری ،همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.
واژههای کلیدی :فساد اداری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دموکراسی ،درآمد سرانه.
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 -1مقدمه
فساد اداری از جمله مشکالت اقتصادی است که از گذشته تا کنون کشورها بخصوص
کشورهای در حال توسعه ،با آن درگیر بودهاند .براساس تعریف بانک جهانی فساد اداری
را میتوان سوء استفاده از مقام ،منصب ،موقعیت ،اختیارات و قوانین و مقررات در جهت
منافع شخصی تعریف کرد که موجب توزیع نابرابر درآمدها ،عدم شفافیت در سیستم
اداری ،پایمال شدن حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان ،اختالل در سیستم مالی دولت
(مانند بودجهریزی) ،عدم کنترل صحیح بر قراردادهای سرمایهگذاری دولتی و قراردادهای
خرید (مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی) ،کاهش انگیزه سرمایهگذاران داخلی
و خارجی و  ...میشود (آندویگ و فیلستاد ،7000 ،0ص .)02عوامل متعدد اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی از جمله درآمد پایین کشورها ،بسته و دولتی بودن اقتصاد کشورها،
عدم شفافیت دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین ،معضالت اقتصادی از جمله بیکاری و
تورم میتوانند ایجادکننده فساد اداری باشند .شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و یا کاهش
فساد اداری میتواند نقش کلیدی در افزایش درآمد سرانه ،رشد و توسعه اقتصادی داشته
باشد.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری که در سالهای اخیر توجه محققان را به خود
جلب نموده فناوری اطالعات و ارتباطات 7است .فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند از
طریق ارائه روشهای کنترل فعالیتهای منابع انسانی ،کمک به انتشار اطالعات رسمی
در سازمان ،افزایش هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان ،دستیابی به
سیستمهای اطالعاتی مدیریت استاندارد و پیشرفته ،افزایش سرعت دسترسی به اطالعات
و بهبود روش اداری ،بر کنترل فساد اداری تأثیر داشته باشد .اگر فرآیندهای تصمیمگیری
اداری ،استانداردسازی و شفافسازی شود و قانونهای مرتبط با فرآیندهای اجرایی و
اداری به طور جدی عملی شود ،میتوان به کاهش فساد اداری امیدوار بود.
فناوری اطالعات و ارتباطات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک
سالح راهبردی مورد توجه بود ،امروزه به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح است .نقش پررنگ
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در جوامع و تغییرات و دگرگونیهایی که فناوری اطالعات
در زمینههای مختلف ایجاد کرده است ،بررسی تأثیرات آن بر ساختار اقتصادی ،سیاسی
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و اجتماعی کشورها را ضروری نموده است .از این رو ،هدف اصلی از انجام این مطالعه
بررسی چگونگی تأثیرپذیری شاخص ادراک فساد ( 0)CPIاز شاخص فناوری اطالعات و
ارتباطات میباشد در این مطالعه برای اندازهگیری تکنولوژی اطالعات و ارتباطات از
شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( 7)IDIکه توسط اتحادیه جهانی مخابرات2
معرفی شده است ،استفاده میشود .این شاخص دارای سه مؤلفة دسترسی ،3استفاده 4و
مهارت 0میباشد که تأثیر هریک از این مؤلفهها به طور مستقل در سه الگوی جداگانه
در 77کشور با درآمد متوسط (براساس طبقهبندی بانک جهانی) ،طی دوره زمانی 7007
تا  7002بررسی شده است .در این الگوها ،شاخص دموکراسی که هر ساله توسط سازمان
فریدم هاوس 7انتشار مییابد و تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید
(به ارزش ثابت دالر بینالمللی در سال پایه  8)7000به عنوان سایر متغیرهای تأثیرگذار
بر شاخص ادراک فساد در نظر گرفته شده است .در ادامه مقاله ،پس از بررسی ادبیات
موضوع ،الگوی تجربی مطالعه ارائه شده است .سپس یافتههای تجربی مورد بررسی قرار
گرفته و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه شده است.

 -2ادبیات موضوع
شاخص توسعهیافتگی  ICTیا  IDIجهت بررسی پیشرفت و توسعة  ICTدر کشورها و
نظارت بر شکاف دیجیتالی در جهان معرفی شده است .این شاخص از سوی اتحادیه
جهانی مخابرات ارائه و مورد ارزیابی قرار میگیرد IDI .یا شاخص توسعهیافتگی  ICTبر
مبنای یازده ویژگی در سه محور دسترسی ،میزان استفاده و مهارت محاسبه میشود.
 IDIو مؤلفههای آن براساس گزارش سال  7003اتحادیه جهانی مخابرات در شکل ()0
آورده شده است.
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مشترکین تلفن ثابت بهازای هر  000نفر
(وزن)0/70 :

مشترکین تلفن همراه بهازای هر  000نفر
(وزن)0/70 :
پهنای باند اینترنت بینالملل کشور (به ازای
هرکاربر اینترنت) (وزن)0/70 :

مؤلفه دسترسی
(وزن)0/30 :

درصد خانوارهای دارای رایانه
(وزن)0/70 :
درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت
از خانه (وزن)0/70 :

تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت ،به
ازای هر  000نفر (وزن)0/22 :

مؤلفه استفاده
(وزن)0/30 :

IDI

000نفر تعداد کاربران اینترنت به ازای هر
(وزن)0/22 :

تعداد مشترکان اینترنت پهن باند بیسیم به
ازای هر 000نفر (وزن)0/22 :
نرخ باسوادی بزرگساالن
(وزن)0/22 :
نرخ ثبتنام دردوره ابتدایی تا دبیرستان
(وزن)0/22 :

مؤلفه مهارت
(وزن)0/70 :

نرخ ثبتنام دردورههای دانشگاهی
(وزن)0/22 :

شکل ( IDI :)1و مؤلفههای آن
منبع :اتحادیه جهانی مخابرات ()7003

شکل ( )0یازده معیار اصلی را برای اندازهگیری  ،IDIبه تفکیک سه موضوع دسترسی،
میزان استفاده و مهارت ارائه میدهد که بر اساس آنها ،به ساخت شاخص ترکیبی
شاخصهای  IDIدر روش اتحادیه جهانی مخابرات مبادرت شده است .شاخص اول،
شاخص ترکیبی تعیین وضعیت توسعهیافتگی از دیدگاه برخورداری و دسترسی به
امکانات و زیرساختهای  ICTاست .مؤلفه دسترسی  ICTمتشکل از پنج شاخص انفرادی
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است .شاخص دوم ،شاخص ترکیبی مؤلفه استفاده  ICTمیباشد که از سه شاخص
تشکیل یافته است .شاخص سوم نیز شاخص ترکیبی مؤلفه مهارت  ICTاست که از سه
شاخص انفرادی تهیه شده است .همانگونه که در شکل باال مالحظه میشود ،برای مؤلفه
دسترسی وزن  30درصد ،برای مؤلفه استفاده وزن  30درصد و برای مؤلفه مهارت وزن
 70درصد در نظر گرفته شده است .همچنین برای هر پنج عضو شاخصهای زیرمجموعه
مؤلفه دسترسی وزن  70درصد و برای هر سه عضو شاخصهای زیرمجموعه مؤلفه
استفاده وزن برابر با  22درصد و برای هر سه عضو شاخصهای زیرمجموعه مؤلفه مهارت
وزن برابر  22درصد به کار رفته است (غفاری و همکاران.)0247،
فساد با تضعیف نهادهای ملی ،باال بردن هزینه کسب و کار ،کاهش انگیزه در سرمایهگذاری
داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،از بین بردن اعتماد و تولید سیستم انگیزشی
فاسد می تواند مانع توسعه باشد .کشورهایی که در آنها فساد وجود دارد ،به طور معمول
ناکارآمدی گسترده اقتصادی ،بهرهبرداری بدون کنترل از محیط زیست و افزایش تعداد
فقرا از اصلی ترین مشکالت آنها است (برنامه توسعه عمران سازمان ملل متحد.)7008 ،0
کلیتگارد )0488( 7عنوان میکند که ،اطالعات نامتقارن 2عاملی برای به وجود آمدن فساد
است ،که میتوان آن را توسط یک مدل ساده مدیر -نماینده -مشتری 3توضیح داد .در
این مدل مدیران منتخبی از مقامات دولتی ،به نمایندگی از دولت هستند و شهروندان به
عنوان طیف گستردهای از خادمین عمومی( 4نمایندگان) استخدام شدهاند .مانند بازرسان
کار ،معلمان و ماموران مالیاتی که برای ارائه خدمات عمومی به سایر شهروندان (مشتریان)
به کار گمارده میشوند .فرض بر این است که مدیران (مقامات منتخب) میخواهند این
اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی به اندازه کافی به مشتریان تحویل داده میشود،
اما از آنجایی که مدیران قادر به ارائه مستقیم خدمات خود به مشتریان نیستند ،نمایندگان
(خادمین عمومی) برای انجام این کار از طرف آنها استخدام شدهاند .در این موقعیت
نمایندگان اطالعات بیشتری نسبت به مدیران و یا مشتریان دربارة حکومت دارند ،که در
این حالت مشکل اطالعات نامتقارن به وجود میآید .بدین صورت نمایندگان با سوء
1
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استفاده از موقعیت خود به عنوان واسط بین مدیر و مشتری و همچنین دارا بودن قدرت
(سپرده شده از طرف مدیر) در جهت منافع شخصی خود اقدام خواهند کرد ،که به طور
معمول از طریق رشوه ،اخاذی ،کالهبرداری ،خویشاوندساالری و اختالس صورت میگیرد
(برنامه توسعه عمران سازمان ملل متحد .)7008 ،همچنین براساس پیشبینی مدل مدیر-
نماینده -مشتری ،احتمال وقوع فساد زمانی است که یک مقام دولتی دسترسی به انحصار
دارد .بدین ترتیب برای کاهش فساد ،بازسازی رابطه مدیر -نماینده -مشتری بسیار مهم
خواهد بود .این بازسازی باید با تغییر اختیارات مدیر در جهت دسترسی به انحصار و
پاسخگویی نماینده به عنوان رابط بین مدیر و مشتری صورت گیرد (کلیتگارد .)0488 ،از
این نقطه نظر  ICTمی تواند عاملی برای کاهش فساد در جهت بازسازی مدل مدیر-
نماینده -مشتری باشد .ارتباط بین شهروند (مشتری) و بخش عمومی (خادمین عمومی)
میتواند از طریق دولت الکترونیک صورت گیرد .دولت الکترونیک با افزایش دسترسی به
اطالعات عاملی برای کاهش اطالعات نامتقارن خواهد بود (محمود .)7003 ،0موارد
متعددی وجود دارد که دولتها با استفاده از  ،ICTزمینهساز شفافیت و افزایش پاسخگویی
شدهاند .به عنوان مثال ،دولت سئول از سال  0444از  ICTبرای به حداقل رساندن فساد
استفاده کرده است .یکی از موارد ،استفاده از نرم افزارهای کاربردی آنالین برای گرفتن
مجوزهای الزم در جهت راهاندازی کسب و کار است ،که در این حالت شهروندان قادر به
نظارت پیشرفت کار خود هستند (برنامه توسعه عمران سازمان ملل متحد.)7008 ،
بیشتر تحقیقات در زمینه فساد اداری و  ICTبر وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر
تأکید دارند .اچ سوان لی و چی لیو ) 7003( 7با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته2
اشاره کردند که  ICTتأثیر مثبت و معنیدار بر عملکرد استانی در دولت چین دارد و
همچنین نشان دادند که اوالً ،متغیر اینترنت بیشترین تأثیر و متغیرهای تلفن همراه و
تلفن ثابت کمترین تأثیر را بر حکمرانی دارند .ثانیاً ،متغیر اینترنت بیشترین تأثیر را بر
کاهش فساد اداری در استانهای چین گذاشته است .در این مطالعه عنوان شده است که
 ICTاز طریق ایجاد شفافیت در کاهش فساد اداری مؤثر خواهد بود .متغیر مستقل دیگر
مورد استفاده در این تحقیق نرخ اشتغال به تحصیل میباشد و نشان داده شد که افزایش
این نرخ ،فساد اداری کمتر را به همراه ندارد.
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نتایج مطالعه البهنسوی )7003( 0نشان داده است که بهبود زیرساختهای الزم در حوزه
 ICTو افزایش دسترسی به اینترنت ،افزایش دامنه و کیفیت خدمات آنالین و ارتقاء
شاخص سرمایه انسانی منجر به تقویت دولت الکترونیک و در نهایت کاهش فساد اداری
خواهد شد .روش مورد استفاده در این تحقیق گشتاور تعمیم یافته است.
سامتی و همکاران )7003( 7نیز از طریق روش گشتاور تعمیم یافته به این نکته اشاره
داشتهاند که استفاده مناسب از اینترنت نقش قابل توجهی در کنترل فساد اداری از طریق
اجرای بهتر قوانین ،شفافیت اطالعات و کاهش مداخله دولت دارد .به طور کلی شفافیت
اطالعات زمینهساز فساد اداری کمتر خواهد بود و اینترنت بستری برای سرعت بخشیدن
به جریان اطالعات از طریق هزینه کمتر میباشد .در این مطالعه ،افزایش تعداد کاربران
اینترنت نیز همراه با کاهش فساد اداری در هر کشور بوده است .نرخ اشتغال به تحصیل
از دیگر متغیرهای مورد استفاده در این مقاله بوده که اثر منفی بر سطح فساد اداری داشته
است.
چارون سوکمونگکل و مقبل )7003( 2نشان دادهاند که سرمایهگذاری کشورها در ICTدو
اثر مثبت و منفی بر فساد اداری دارد .بدین صورت که افزایش سرمایهگذاری در ICTو
توسعة زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل در دسترس قرار گرفتن
اطالعات ،ارائه بهتر خدمات دولت به شهروندان ،اطالع از عملکرد سیاستمداران نسبت به
مالیات بر درآمد شهروندان منجر به شفافیت بیشتر دولت میشود .ولی اختصاص بیشتر
بودجه به این بخش می تواند راهی برای تأمین منافع سیاستمداران بدون در نظر گرفتن
منافع مالیاتدهندگان باشد که اثر منفی بر فساد اداری خواهد داشت .از این رو پیشنهاد
شده است که فرآیند کنترل در بودجة اختصاص یافته به  ICTدر کشورها باید وجود
داشته باشد .نظارتی از پایین به باال از طریق مشارکت مردمی شهروندان و نظارتی از باال
به پایین توسط حسابرسان دولت برای افزایش شفافیت در هزینههای بودجه در پروژههای
 ICTباید انجام شود .روش مورد استفاده در این تحقیق ،پانل دیتا میباشد.
در مطالعهای دیگر توسط اسدزاده و همکاران )7002( 3با استفاده از روش گشتاور تعمیم
یافته نشان داده شده است که به طور متوسط افزایش 00نفر در هر  000نفر کاربر اینترنت،
1

Elbahnasawy
Sameti, Shirzad Kenary, Esmaeel darjani, and Gharakhan
3
Charoen Sukmongkol and Moqbel
4
Assadzadeh, Behboudi, Motafakker Azad, and Jalilpoor
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شاخص ادراک فساد یا شاخص شفافیت را به میزان  0/0افزایش میدهد .با این وجود که
ضریب تأثیر  ICTبر فساد اداری در کشورهای در حال توسعه دو برابر تأثیر این متغیر در
کشورهای توسعه یافته است ولی میزان این اثر به قدر کافی قابل مشاهده نیست .به همین
دلیل نیاز به دورة زمانی طوالنیتر برای اثرگذاری بیشتر این متغیر میباشد.
در مطالعهای که چی لیو و همکاران )7000( 0انجام دادند به یک علیت دو طرفه مستقیم
بین شاخص ادراک فساد و اینترنت اشاره داشتهاند .نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است
که فساد اداری همیشه برای توسعه اقتصادی اثرات بدی داشته است و اثرات بد آن در
اقتصاد باز بیشتر از اقتصاد بسته میباشد .در این تحقیق نرخ اشتغال به تحصیل نیز به
عنوان متغیر مستقل دیگر در مدل وارد شده است که تأثیر مثبت و معنیدار بر شاخص
ادراک فساد داشته است .در این تحقیق روش گشتاور تعمیم یافته مورد استفاده قرار
گرفته است .متفکرآزاد و همکاران ( ،)0247با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته 7و با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس ،تأثیر متغیرهای اقتصادی و فرهنگی بر فساد
اداری را مورد ارزیابی قرار دادند .متغیرهای دموکراسی ،تورم ،تولید ناخالص داخلی سرانه،
شاخص دولت الکترونیکی و شاخص باز بودن تجاری در این تحقیق استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که تقویت دولت الکترونیکی ،فساد اداری موجود در کشورها را کاهش
میدهد که این امر سرمایهگذاری بیشتر بر بهبود و ایجاد شاخصهای دولت الکترونیکی
را مور تأکید قرار میدهد .در مطالعات داخلی ،اثر متغیرهایی مانند دموکراسی (فطرس و
همکاران0247،؛ دهمرده و همکاران )0240 ،و درآمد سرانه (مهرگان و گرشاسبی فخر،
 ،)0240نیز بر فساد مورد بررسی قرار گرفته است ،اما مطالعاتی که بر نقش تکنولوژی
اطالعات و ارتباطات متمرکز شوند ،چندان قابل توجه نیستند .همچنین ،در اغلب مطالعات
تجربی ،به تعداد کمی از شاخصهای  ICTکه توسط اتحادیه جهانی مخابرات انتشار
مییابد ،اشاره شده است و به طور معمول مؤلفههای مورد استفاده شبیه به هم و تکراری
است .همچنین در مورد نرخ اشتغال به تحصیل به طور معمول تنها به نرخ باسوادی
بزرگساالن اکتفا شده است .از این رو سایر مؤلفههای اثرگذار در حوزة  ICTو مهارت افراد
(از مؤلفههای  )IDIبر فساد اداری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا در این مطالعه
سعی شده است که شاخصی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شود که عالوه بر در
نظر گرفتن تعداد زیادی از مؤلفههای  ICTمنتشر شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات،
Chi Lio, Chun Liu, and Pey Ou
)Generalized least squares (GLS

1
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مهارت افراد از طریق نرخ باسوادی بزرگساالن ،نرخ ثبتنام در دورة ابتدایی تا دبیرستان
و نرخ ثبتنام در دورههای دانشگاهی را نیز بسنجد.

 -3روششناسی پژوهش
در این قسمت با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود ،الگوی مطالعه به صورت
زیر معرفی میشود .در این الگو ،چهار رابطه وجود دارد که در آنها  iنشاندهنده کشور و
 tمعرف زمان میباشد.
()0

LCPI it    1LIDI it   2 LGDPPit  3 LDEMOit   it

()7

LCPIit    1LACCESSit   2 LGDPPit  3LDEMOit   it

()2

LCPIit    1LUSEit  2 LGDPPit  3LDEMOit   it

()3

LCPIit    1LSKILLSit  2 LGDPPit  3LDEMOit   it

در این روابط  CPIبه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .این شاخص ساالنه
توسط سازمان شفافیت بینالمللی 0منتشر میشود و کشورهای مختلف را براساس میزان
فساد اداری مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد .از سال  7007به بعد نحوه امتیازبندی
این شاخص از صفر تا ده به صفر تا  000تغییر کرده است .بدین ترتیب امتیاز باالتر نشان
دهندة کشورها با میزان فساد کمتر و امتیاز پایینتر نشاندهندة کشورها با میزان فساد
بیشتر می باشد .در این مقاله مالک امتیازبندی شاخص ادراک فساد کشورهای مورد نظر
از صفر تا صد (همانند امتیازبندی این شاخص بعد از سال  )7007میباشد .منبع اخذ
 CPIپایگاه داده شفافسازی بینالمللی است .در رابطه ( LIDI ،)0نشان دهنده لگاریتم
شاخص توسعه  ICTاست .این شاخص از سال  7004توسط اتحادیة جهانی مخابرات
منتشر شده است و شامل سه مؤلفه اصلی دسترسی ،استفاده و مهارت میباشد .رتبهبندی
این شاخص براساس امتیاز صفر تا ده میباشد .امتیاز باالتر به معنی باال بودن درجه
توسعهیافتگی  ICTو امتیاز پایینتر به معنی پایین بودن درجه توسعهیافتگی  ICTکشورها
میباشد .متغیر مستقل دیگر در رابطه ( ،)0لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس
برابری قدرت خرید ( )LGDPPبه ارزش ثابت دالر بینالمللی در سال پایه  7000میباشد.

Transparency International

1
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اطالعات این متغیر از پایگاه داده بانک جهانی 0جمع آوری شده است .همچنین در رابطه
( LDEMO ،)0نشاندهنده لگاریتم شاخص دموکراسی 7است .شاخص دموکراسی مورد
استفاده در این مقاله از میانگین دو متغیر آزادی مدنی 2و حقوق سیاسی 3به دست آمده
است که برای اولین بار توسط سازمان فریدم هاوس در گزارش سال  0477انتشار یافت
و برای ارزیابی سطح آزادی دموکراتیک کشورها مورد استفاده قرار میگیرد .نحوه
امتیازبندی این شاخص از یک تا هفت میباشد ،بدین ترتیب که امتیاز باالتر نشاندهندة
کشورها با درجة دموکراسی کمتر و امتیاز پایینتر نشاندهندة کشورهایی با دموکراسی
بیشتر میباشد .در رابطه دوم ،سوم و چهارم به ترتیب مؤلفه دسترسی ،استفاده و مهارت
جایگزین شاخص  IDIشده است در این معادالت LUSE ،LACCESS ،و LSKILLS
به ترتیب نشاندهنده لگاریتم شاخص دسترسی ،استفاده و مهارت متغیر  IDIمیباشند.
نمونه مورد بررسی شامل دادهها در فاصله سالهای  7007تا  7002برای  77کشور4
میباشد .مالک انتخاب این کشورها طبقهبندی بانک جهانی براساس سطح درآمد کشورها
میباشد که کشورهایی با درآمد متوسط را شامل میشود .همچنین انتخاب کشورها در
گروه مورد نظر براساس وجود آمار و اطالعات برای آنها بوده است .از نرمافزار  Stataبرای
تخمین روابط استفاده شده است.

 -4یافتههای پژوهش
در بخش زیر قبل از تحلیل آماری الگوی مطالعه ،ارتباط بین  IDIو  CPIبرای  77کشور
از طریق نمودار پراکنش ترسیم شده است.

1

World Development Indicators
Democracy Index
3
Civil liberties
4
Political Rights
 5آلبانی ،الجزیره ،آنگوال ،ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،بولیوی ،بوسنی و هرزگوین ،بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان ،کامرون ،چین،
کلمبیا ،ساحلعاج ،کاستاریکا ،کوبا ،جمهوری دومینیکن ،اکوادور ،مصر ،السالوادور ،گرجستان ،غنا ،گویان ،هندوراس ،هند،
اندونزی ،ایران ،جامائیکا ،اردن ،قزاقستان ،لبنان ،جمهوری مقدونیه ،مالزی ،موریتانی ،مکزیک ،مولداوی ،مغولستان ،مراکش،
نامیبیا ،نیکاراگوئه ،نیجریه ،پاکستان ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،فیلیپین ،رومانی ،سنگال ،صربستان ،آفریقای جنوبی ،سریالنکا،
سوازیلند ،تایلند ،تونس ،ترکیه ،اوکراین ،زامبیا ،گابن ،مالدیو ،موریس ،بنگالدش ،بوتان ،جمهوری کنگو ،جیبوتی ،گواتماال ،کنیا،
قرقیزستان ،الئوس ،مونتهنگرو ،پاپوآگینه نو ،سنت وینسنت ،سودان ،سوریننام ،ازبکستان ،ویتنام ،یمن
2
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شکل ( :)2نمودار مقایسه میانگین  IDIو  CPIدر بازه زمانی  2002تا 2013
منبع ITU :و سازمان شفافیت بینالمللی

همانطور که در نمودار باال مشاهده میشود ،کشورهایی مانند سنت وینسنت و مالزی که
دارای میانگین  IDIباالتری هستند ،نسبت به کشورهایی مانند سودان و آنگوال که از لحاظ
شاخص توسعه  ICTپایین هستند ،میانگین  CPIباالتری نیز دارا میباشند .همچنین با
توجه به خط روند رسم شده در نمودار میتوان به ارتباط مثبت بین این دو شاخص پی
برد .البته برای اطمینان از این نتیجهگیری نیاز به تخمین الگوی تحقیق است .قبل از
برآورد الگوها ابتدا باید نوع روش تخمین مشخص شود.
آزمون  Fلیمر برای بررسی بین دادههای تلفیقی 0و دادههای پانلی 7کاربرد دارد .فرض
صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود اثرات ثابت است ،که طبق آن عرض از مبداء ثابت
میباشد (سوری ،0243 ،ص .)0044.با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر در جدول ( )0و رد
فرض صفر ،اثرات ثابت معنیدار است .به عبارت دیگر تفاوتهای فردی و یا گروهی وجود
دارد ،که میتوان به استفاده از روش دادههای پانلی پی برد .در دادههای پانلی برای برآورد
الگو دو روش اثرات ثابت 2و اثرات تصادفی 3وجود دارد .از آزمون هاسمن 4برای انتخاب
1

Pooled Data
Panel Data
3
Fixed Effects
4
Random Effects
5
Hausman Test
2
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بین دو روش ذکر شده استفاده میشود .فرض صفر این آزمون مبنی بر عدم همبستگی
بین اثرات فردی با متغیرهای توضیحی (اثرات تصادفی) است (سوری ،0243 ،ص.)0037.
با توجه به نتایج آزمون در جدول ( )0و رد فرض صفر ،الگوی اثرات ثابت پذیرفته میشود.
یکی از مهم ترین فروض مدل کالسیک رگرسیون خطی این است که اجزاء اخالل که در
تابع رگرسیون ظاهر میشوند ،دارای واریانس همسان باشند (مکیان و بیباک .)43 ،با
توجه به اینکه تعداد مقاطع از دوره زمانی بیشتر است و احتمال ناهمسانی واریانس وجود
دارد ،از آزمون واریانس ناهمسانی ( 0)LRاستفاده شده است .نتایج جدول ( )0وجود
ناهمسانی واریانس در چهار رابطه را تأیید میکند .یکی دیگر از مفروضات مورد نظر در
رگرسیون ،استقالل خطاها از یکدیگر است .برای بررسی این فرض در این تحقیق از آزمون
وولدریج 7است فاده شده است .با رد فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی در
جدول ( ،)0وجود خود همبستگی در چهار رابطه تأیید میشود .همچنین با توجه به اینکه
دورة زمانی مورد مطالعه ( )7007-7002تقریباً کوتاه و هفت سال است .احتمال واگرایی
در روند هر یک از متغیرها پایین است ،بنابراین انجام آزمونهای ریشه واحد برای بررسی
مانایی متغیرها ضرورت نمییابد (پورجوان و همکاران .)0242 ،با توجه به نتایج فوق و
وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی میتوان از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل
مربعات تعمیم یافته ( )GLSبا در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی استفاده
کرد .نتایج این تخمینها در جدول ( )7گزارش شده است.
جدول ( :)1نتایج پیش آزمونهای انجام شده
نوع آزمون
 Fلیمر

رابطه 0

رابطه 7

رابطه2

رابطه 3

=(F)74,244(= F)74,248(= F)74,244(= F)74,244
*22/77
*23/72
*27/38
*20/73

هاسمن

=(Chi7)2
*08/7

=(Chi7)2
*03/47

=(Chi7)2
*07/04

=(Chi7)2
*30/00

آزمون ناهمسانی واریانس

*240/37

*248/43

*204/07

*772/02

آزمون خودهمبستگی سریالی

*00/877

*00/877

*00/277

*00/207

* و ** به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال 0و  4درصد است.
منبع :یافتههای پژوهش

Likelihood Ratio Test
Wooldridge Test

1
2
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جدول ( :)2نتایج تخمین الگوها
رابطه 0
متغیر

ضریب

رابطه 7

آماره z

ضریب

Cons

*7/384* 07/07 7/422

LIDI

*0/07 0/700
*

LACCESS

0/042

رابطه 2
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با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین رابطه ( ،)0مشاهده میشود که کشش شاخص
ادراک فساد نسبت به متغیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات برابر با 0/7میباشد.
شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به افزایش شاخص ادراک فساد و کاهش
سطح فساد اداری در گروه کشورهای مورد بررسی میشود .نتیجه این مطالعه همسو با
نتایج مطالعه چارون سوکمونگکل و مقبل ( ،)7003چی لیو و همکاران ( )7000میباشد.
با توجه به اینکه با توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات سهولت و سطح دسترسی شهروندان
به منابع اطالعاتی و دانشی بیشتر میشود و با الکترونیکیسازی بسیاری از فرآیندهای
عملیاتی ،عمالً میزان دخالت انسانی در فرآیندهای اداری کاهش مییابد .در نتیجة این
دو امر عدم تقارن اطالعات بین عامل و کارگزار کاهش یافته و پاسخگویی حاکمیت به
شهروندان ارتقاء مییابد .لذا منطقی است که توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات کارایی،
اثربخشی و شفافیت تعامالت بین شهروندان و حاکمیت را به دنبال داشته باشد و از این
طریق کاهش سطح فساد اداری را منجر شود.
در رابطه ( )7متغیر دسترسی که اشاره به امکانات و زیرساختهای  ICTدارد و به نوعی
عرضه امکانات  ICTرا نشان میدهد ،دارای اثر مثبت و معنیدار بر شاخص ادراک فساد
میباشد و نشان می دهد که با گسترش خطوط تلفن ثابت ،افزایش تعداد کاربران تلفن
همراه ،توسعه پهنای باند اینترنت بینالملل کشور ،توسعه شبکه اینترنت در سطوح خانوار
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و همچنین افزایش امکانات رایانهای در خانوارها سطح فساد اداری کاهش خواهد یافت.
عالوه بر توضیحات مطرح شده در مورد  LIDIمیتوان به این نکته نیز اشاره کرد که نسل
دوم و سوم شبکه تلفن همراه در سال های اخیر در کشورهای مربوطه گسترش قابل
توجهی کرده است و این خود می تواند عاملی برای افشای فساد اداری از طرف کاربران و
کمکی به کنترل فساد اداری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد .ضریب این مؤلفه
نسبت به دو مؤلفه دیگر  IDIتأثیر بیشتری بر  CPIدارد .نتیجه به دست آمده همسو با
مطالعات البهنسوی ( )7003و متفکرآزاد و همکاران ( )0247میباشد.
متغیر استفاده در رابطه ( )2اثر ضریب نفوذ اینترنت و خط اشتراک دیجیتال نامتقارن 0و
به نوعی تقاضای  ICTبر شاخص فساد را نشان میدهد .بین شاخص استفاده با شاخص
ادراک فساد ارتباط معنیدار مثبت قابل مشاهده است .این نتیجه همسو با نتیجه اسدزاده
و همکاران ( )7002می باشد .افزایش تعداد کاربران اینترنت ،افزایش مشترکان اینترنت
پهنای باند ثابت و سیار میتواند منجر به افزایش مشارکت شهروندان در امور حکومتداری
و همچنین پاسخگویی دولت شود که ضمن تبادل اطالعات ،عاملی برای گزارش عملکرد
دستگاههای حاکمیتی میباشد که در این صورت ،خدماتی کارآمدتر و شفافتر قابل ارائه
خواهد بود ،و در نتیجة آن شاخص ادراک فساد بهبود مییابد.
در رابطه ( )3سطح مهارت اثر معنیدار و منفی بر شاخص ادراک فساد دارد .در دالیل
این نتیجه میتوان گفت که اوالً ،در کشورهای مورد بررسی کیفیت قوانین مرتبط با ICT
(مانند :حقوق مالکیت فکری و معنوی) پایین است ،این احتمال وجود دارد با افزایش
مهارت در حوزة  ،ICTزمینه برای سوء استفاده و عدم رعایت موارد حقوقی و قانونی بخش
سختافزاری و نرم افزاری به وجود آید که در نهایت منجر به فساد اداری خواهد شد .ثانیاً،
ممکن است سطح مهارت در گروه کشورهای مورد بررسی متناسب با سطح استفاده از
 ICTدر جهت کاهش فساد اداری نباشد و یا تناسب بین مهارت با سطح استفاده از ICT
(قابلیت  )ICTدر جهت کاهش فساد اداری وجود داشته باشد ولی به دلیل نامناسب و
محدود بودن زیرساختهای الزم در حوزة  ICTو همچنین محدودیتی که برای دسترسی
به منابع اطالعاتی الزم در جهت شفافیت برای شهروندان وجود دارد ،سطح مهارت نه تنها
منجر به کاهش سطح فساد اداری نشود بلکه به عنوان عاملی در جهت افزایش فساد عمل
کند .این نتیجه همسو با نتایج سامتی و همکاران ( )7003و اچ سوان لی و چی لیو
)Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL
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( )7003میباشد.
در تمامی تخمینها تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت بر شاخص فساد اداری دارد.
به عبارت دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی ،شاخص فساد افزایش و میزان فساد کاهش
مییابد .هر چقدر در یک کشور رفاه (تولید ناخالص داخلی سرانه) افزایش یابد میزان
تمایل بخشهای اقتصادی برای بهرهگیری از عواید ناشی از فساد اداری هم چون رشوه،
اختالس و  ...کاهش می یابد .با افزایش درآمد خانوارها ،انگیزه برای فساد اداری کاهش
مییابد .این نتیجه همسو با نتیجه مهرگان و گرشاسبی فخر ( )0240میباشد.
شاخص دموکراسی در هر چهار رابطه اثر منفی و معنیدار بر فساد اداری داشته است که
همسو با نتایج فطرس و همکاران ( )0247و دهمرده و همکاران ( )0240میباشد .شاخص
دموکراسی اقداماتی به منظور بررسی عملکرد حاکمیت نسبت به حقوق سیاسی و مدنی
جامعه است .نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش شاخص دموکراسی (کاهش سطح
دموکراسی) منجر به کاهش شاخص ادراک فساد (افزایش سطح فساد) میشود .این رابطه
منطقی است چرا که دموکراسی به مفهوم حق رأی آزادانه ،رقابت برای احراز پست دولتی،
پیوستن به احزاب و سازمانهای سیاسی که موظف به تعیین سیاستهای عمومی و
پاسخگویی به مردم هستند ،همچنین آزادی بیان ،عقیده و حاکمیت قانون که همگی از
جمله موارد حقوق سیاسی و آزادی مدنی می باشند؛ شرایط الزم برای افزایش پاسخگویی،
مشارکت مردم در امور اداری و حاکمیتی و همچنین شفافیت در فرآیندهای عملیاتی
اداری را فراهم میکند و لذا بروز زمینههای فساد با کاهش سطح دموکراسی و یا وضعیت
نامطلوب عوامل بنیانکننده دموکراسی امری چندان دور از انتظار نیست.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
فساد اداری به یکی از مشکالت مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است .فساد
اداری میتواند فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سمت رانتها
و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و بر رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری دولتی ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،نابرابری درآمد و فقر تأثیر گذارد .وجود بزهکاریهای اقتصادی جدیدی
که در برخی از کشورها به وجود آمده است یکی از نشانههای ضعف حاکمیت و بخشهای
مختلف اقتصادی کشورها میباشد .اصالحات نهادی و ساختاری سازمانها و قوانین برای
افزایش شفافیت و پاسخگویی ضرورت دارد .از این رو توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
عاملی برای شفافسازی ،تسریع در روند انجام کارها خواهد بود .در این مقاله ضمن
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استفاده از شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،نقش دموکراسی و تولید ناخالص
داخلی سرانه بر فساد اداری تشریح شده است .مهمترین یافته تحقیق اثر مثبت متغیر
 LIDIو دو مؤلفه آن (دسترسی و استفاده) بر شاخص ادراک فساد میباشد .بدین معنا
که آمادگی کشورها در جهت مشارکت کردن و بهره بردن از توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات نقش مهمی در کاهش فساد اداری دارد .همچنین نتایج نشان داد که افزایش
تولید ناخالص داخلی سرانه در بهبود شاخص ادراک فساد مؤثر میباشد .بدین معنا که
افزایش درآمد و رفاه یک کشور عامل مهمی در کاهش فساد اداری خواهد بود .متغیرهای
دموکراسی و مهارت اثر منفی بر شاخص ادراک فساد داشتهاند .با توجه به نتایج ،توسعه
شاخصهای نوین فناوری اطالعات و سرمایهگذاری در زیرگروههای مؤثر آن ،زمینهساز
کاهش فساد اداری ،کارایی اقتصاد ،عدالت و رفاه خواهد بود .از این رو الکترونیکی کردن
خدمات دولتی و توسعه دولت الکترونیک ،تدوین دورههای آموزشی برای کارکنان در
جهت استفاده مناسب  ICTدر مراکز دولتی و خصوصی ،اعالم نتایج و اطالعیههای مربوط
به مناقصات دولتی در فضای مجازی ،انتشار چارچوبهای راهبرد هزینه عمومی در
حکومتها از طریق شبکه اینترنت و همچنین توسعة زیرساختهای  ICTدر جهت مبارزه
با فساد اقتصادی و اداری میتواند بخشی از راهحلهای پیشنهادی باشد.
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