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  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة الملل دكتري روابط بين ةآموختدانش 
  
  

  دهچكي
هاي رانتير داراي اهميت نوسانات قيمت نفت از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي دولت    

بر فساد در هنگام افزايش و كاهش ثر ؤم كالن در عوامل گراييناهماساسي هستند و نوعي 
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 ةمقايس. پردازدبر فساد ميثر ؤمبه مطالعه و تعيين عوامل   ،2014 - 2009هاي ديگري بين سال

 عوامل كالن ، با تغيير روند قيمت نفت كهدهدها، نشان مي در اين دورهدست آمدههنتايج ب
با افزايش قيمت  زمانهمزماني اول و  ةدوردر . كنندگذار بر فساد نيز تغيير ميثيرأت

حكمراني مطلوب و مخارج دولت سبب كاهش فساد و درعوض بيكاري سبب گسترش   نفت،
بر فساد نيز تغيير ثر ؤمتغيير روند قيمت نفت، عوامل زماني بعدي و با  ةدوردر . گرددفساد مي

 به گسترش ،در اين دوره، با كاهش قيمت نفت، ميزان آزادي بازار و اقتصاد در سايه. كنندمي
 . دهدانساني فساد را كاهش مي ةتوسعكنند و شاخص فساد كمك مي
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  مقدمه
اين . شودمي تأميندر كشورهاي رانتير، منبع اصلي درآمدهاي دولت، از فروش منابع معدني 

ن مياد و نياز كمتري براي پاسخگويي به مردم در جامعه بنشين فرادستشود دولت امر سبب مي
ي ضعف اگذاري در اين كشورها داري نظارتي و قانون نهادهاروازاين. مردان ايجاد گردددولت

 دولت به درآمدهاي ينيازبي ،ديگر سوياز . ديابهاي گسترش فساد افزايش ميبوده و زمينه
بازار تالش نكند و درعمل به رقيبي براي  هايكاستيشود دولت براي رفع مالياتي سبب مي
پردازد و اين امر مي آنگري در ازار به تصديدولت رانتير به جاي مديريت ب. بازار تبديل گردد

ند براي وشكافراد در جوامع رانتير، مي. تواند به افزايش فساد در كشورهاي رانتير كمك كندمي
رسيدن به منافع خود و نزديك شدن به منابع رانت و قدرت ناشي از آن، خارج از فرايندهاي 

    ،اين وضعيت در. ندبگريزكن از قوانين ند و تا حد ممكنبازارهاي مبتني بر رقابت عمل 
  .)Ades, Di-Tella,1999: 991( ديابهاي افزايش تقلب و فساد در بازار نيز افزايش ميزمينه
ثير أ است، تشده فساد در كشورهاي رانتير انجام بارةاي كه درهاي گستردهرغم پژوهشبه

در آن، مورد بحث جدي قرار  ثرؤمروندهاي صعودي و نزولي قيمت نفت بر فساد و عوامل 
 الگوييبه كمك  گيرد و اين موضوع مورد بررسي قرار ميپژوهش پيش رو،در . نگرفته است

 با ،بر فسادثر ؤمعوامل چگونه دهيم كه هاي بازار و دولت، نشان ميخطي براساس شاخص
هاي داده نوع از پژوهش،هاي مورد استفاده در اين داده. ندكنمي تغييرها تغيير روند قيمت

ميكشور منتخب وابسته به  ويكسي و 1تابلويي هستند دربر  ا  ر نفت  . گيرندفروش 
 »2يحداقل مربعات معمول« موسوم به ،از روش آماري الگودست آورن ضرايب هب براي

 انجام - ويرايش دهم - 3فزار ايويوزمحاسبات توسط نرم تماميهمچنين . استفاده شده است
  .است شده

  :مهستي پرسشپاسخگويي به اين  پيدر  پژوهشدر اين 
بر فساد در كشورهاي رانتير چه تغييري ثر ؤمبا تغيير در روند نوسانات قيمت نفت، عوامل 

  كنند؟مي

                                                            
 ة زمان مشاهد نيزعد دوم مورد مطالعه و بي كشورها،لعد اوب. عد هستندب داراي دو) Panel (هاي تابلويي يا تلفيقيداده. 1

   خود مورد بررسي قرارالگويزيادي از كشورها را در  توانيم تعداد مي،هابه كمك اين نوع از داده. دگير ميدربرها را اين داده
دست ههاي بالگوه دقت گردد به تعداد بيشتري از اطالعات آماري دسترسي داشته باشيم و درنتيجاين عمل سبب مي. دهيم

 .دشوآمده بيشتر مي

2. Ordinary Least Squares (OLS) 
هاي  مجذور فاصلهشود كه مجموعِ ميبرآورداي گردد و ضرايب آن به گونه به صورت خطي مشخص ميالگو ،در اين روش

  .نسبت به خط مذكور، داراي حداقل مقدار ممكن گردد نقاط مربوط به اطالعات آماري موجود

3. Eviews 10 
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بر فساد به عوامل وابسته به دولت و عوامل مربوط به بازار، اين ثر ؤمبا تفكيك عوامل 
وندهاي صعودي و يا نزولي قيمت نفت، تالش دارد تا معين كند كه در هركدام از ر پژوهش

  . استداراي معن يا دولت در كنترل فساد يك از دو نهاد بازار ونقش كدام
 اين ،مقامات ارشد ايران به اهميت دستيابي به اقتصاد مستقل از نفتكيد أتتوجه به با 
   و همچنيندر اين امر ياري كندثر ؤمنهادهاي  ةتوسع برايريزان تواند به برنامهمي پژوهش

  .درك ما از ارتباط بين نوسانات قيمت نفت و گسترش فساد را افزايش دهد
  

  فساد و ابعاد آن در كشورهاي رانتير. 1
فساد رفتاري اجتماعي است كه توسط افراد براي رسيدن به منافع شخصي و برخالف قوانين و 

     و مقررات، ارتشا،  تخلف از قوانين مانندگيرد و شامل اعمالي مصالح عمومي انجام مي
  جوامع دارد ةتوسعگردد و ارتباط تنگاتنگي با رشد و استفاده از قدرت و اختالس ميسوء

)Nye,1967: 419(. استفاده از قدرت مطابق تعريف بانك جهاني، فساد عبارت است از سوء
  . )Shlefer & Vishny, 1993: 599( عمومي براي دستيابي به منافع و سود شخصي

فساد  ةدست فساد به دو ، مثال؛ برايده استشهاي مختلفي براي فساد ارائه بنديهدست
رد دستگاه دولت فساد اداري، بيشتر در سطوح پايين و خُ .گرددسياسي و فساد اداري تقسيم مي

 دهد رخ مييفساد سياسي و كالن در سطوح باالي نظام سياسمقابل، در گيرد وانجام مي
د و رهبران سياسي براي رسيدن ياب، فساد شكلي قانوني ميشديددر مراحل . )7 :1384منصورنژاد، (

هايي را خويش قوانيني را تصويب و رانت ةعالقهاي مورد به اهداف شخصي خود و يا گروه
ها با يكديگر به رقابت پرداخته شود افراد براي رسيدن به اين رانتكه سبب ميكنند ايجاد مي

در فساد اداري، فرد براي تحقق اهداف نامشروع خود، از . ديابيش و سطح كلي فساد افزا
نظام اداري و حتي قوانين موجود و موقعيتي كه در اين مجموعه داراست، براي  هايكاستي

  .)70: 1396،  و همكارانفدايي( كندرسيدن به اهداف نامشروع خود استفاده مي
 در. هنگي را براي فساد در نظر گرفتاقتصادي و فر توان ابعاد سياسي،سطح كالن مي در

عد سياسي فساد به ساختارهاي دولت و نظام حكومتي و نهادهاي ناظر بر اجراي ، بمياناين
بر اين دو، در كشورهاي رانتير  افزون. گرددبازميعد اقتصادي فساد به نهاد بازار قوانين و ب

ن بخش يدر ا. سترش فساد كمك كندتواند به گمسائل فرهنگي نيز در كنار اقتصاد و دولت مي
  .   پردازيماين ابعاد مياز  كوتاهيبه شرح 
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1.1 .عد سياسي فسادب   
چگونگي و ميزان دخالت بارة بحث دراقتصاد كالن به  ةعمد از رويكردهاي زياديبخش 

 اين بايد  در كنار.)59: 1389 كالرك،( پردازدهاي توسعه مي در شاخصآندولت در بازار و نقش 
 خود ،مدني ةجامعتوجه كرد كه كيفيت حكمراني دولت و ميزان هماهنگي آن با بازار و 

داشته باشد و با ثير أتگسترش فساد  كشورها و ةتوسع تواند برازجمله مسائلي است كه مي
 و فدايي؛ 264- 260 :1385 ميدري،( ديابمي مقدار فساد در جوامع كاهش ،گسترش حكمراني مطلوب

   .)85: 1396، ارانهمك
 عدم نظارت مناسب ،دولت در امور اقتصادي و يا در مقابل آن ةگسترددخالت بسيار 

. تواند باعث افزايش فساد و درنتيجه كاهش رشد اقتصادي گرددها در اين امور، ميدولت
گيرد كه دولت در  فساد زماني شكل مي كهندبر اين باورمسائل توسعه  انديشمندانبرخي از 

زوكارهاي بازار اخالل ايجاد كند و به جاي ايفاي درست نقش مديريتي و نظارتي خود، به سا
دخالت در فرايندهاي خودتنظيم بازار گري در امور اقتصادي روي آورد و بيش از حد تصدي

دولت ثير أتاي از اقتصاد تحت  بخش عمده، در كشورهاي رانتير.)98: 1388شاهداني و همكاران، ( دكن
 توجه شود كهاين امر موجب مي. كنددولت عمل مي ةزيرمجموعدارد و بازار به صورت قرار 

ها داراي به نقش دولت و برتري آن نسبت به بازار در كشورهاي رانتير بيش از ساير دولت
  .اهميت باشد

. شودبر فساد شناخته ميثر ؤمها، به عنوان يكي از عوامل مخارج بيش از حد دولت
دولت سبب ايجاد اختالل  ةمداخلد كه يابهنگامي در موضوع فساد اهميت ميمخارج دولت، 

در بازار گردد و دولت با نظام مالياتي ناكارآمد در كنار مداخله و تعهدات غيرضروري و 
هنگامي كه رهبران سياسي درگير فساد باشند، . تصميمات نادرست اقتصادي بر بازار فشار آورد

 رمضاني،  وپورفيض( دشوولت در تشديد فساد در جامعه بيشتر مياحتمال افزايش نقش منفي د
   سبب ، افزايش حجم دولت نسبت به كل اقتصاد، در بسياري از كشورهاي رانتير.)100: 1396
اگر . مند شودگردد كه بخش خصوصي حالت غيررقابتي گرفته و به حمايت دولت نيازمي

    كه از فرايندهاي بازارها بيش از آنو فرصت منابع دولت بيش از حد رشد كند، بازتوزيعِ
 كوچك شدن ،ديگر سوياز . گيردهاي سياسي قرار مياولويتثير أت تحت ،گردد مندبهره

قضايي كارآمد،  دستگاه نبوددولت و كاهش مخارج مربوط به آموزش، بهداشت، امنيت و يا 
هاي رشد فساد نيز افزايش ينه زم،د و به همين ترتيبگردمي سطح اعتماد عمومي كاهشسبب 

اين حد . دشوحد مطلوب مخارج دولت با توجه به شرايط متفاوت جامعه مشخص مي. ديابمي
  هاي رانتير مورد نظرشمال آفريقا و خاورميانه كه برخي دولت ةناحيهاي براي بسياري از دولت
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 كل اقتصاد استدرصد از به بيست تا سي  نزديك ،گيردرا نيز دربر مي پژوهشدر اين 
)Nouira, 2017: 9(.   

 سبب سواين مخارج از يك. دگيرمي دربرهاي نظامي، بخشي از مخارج دولت را هزينه
ترتيب اين و بهگرددميمردان براي حفظ حكومت و سركوب مخالفان توان دولتگسترش 

گردد ظامي سبب مي نيها هزينه،ديگر سويساالرانه را از پيش رو بردارد و از فرايندهاي مردم
اقتصاد و جامعه در اختيار داشته  هاي ديگربخش ةتوسعكه دولت منابع مالي كمتري براي 

هاي ايجاد فساد را تواند زمينهامنيت ملي نيز مي ةبهانهاي نظامي به پنهان بودن هزينه. باشد
 قسمت مهمي از ،رانتيردر كشورهاي  هاي نظامي هزينه.)7: 1392 ،آبادي و شاهپورجوان( افزايش دهد

مشغول  بخشدهد و بخشي از نيروي كار در اين درآمدهاي دولت را به خود اختصاص مي
. گرددپروري نيز ميهاي حامياين امر جداي از اثر سركوب، سبب تشديد سياست. ندشومي
را دهد تا مخالفان سياسي خود  افزايش قدرت دولت به آن امكان ميسو،ترتيب از يكاينبه

      دولت با افزايش مواهب ناشي از حمايت از دولت به ، ديگر سويسركوب كند و از 
ساالري را متوقف كرده و فساد را مردم ةتوسعآورد و به همين علت پروري روي ميحامي

وجود امنيت پايدار  كه  بايد در نظر داشت،با تمام اين اوصاف. )Ross,2001: 356( افزايش دهد
هاي فساد است و به همين دليل همواره هاي الزم براي محدود كردن زمينهشرطيكي از پيش

طور كامل از توان بههاي نظامي اختصاص داد و نميبايد بخشي از درآمدهاي دولت را به هزينه
  .پوشي كردچشماين موضوع 

  
2 .1. عد اقتصادي فسادب  

تورم، بيكاري،. داشته باشد فراوانيير ثأتتواند بر كنترل فساد ي است كه مي ديگربازار نهاد 
هاي اقتصاد كالن هستند كه با فساد ، ازجمله شاخص1آزادي بازارها و گسترش اقتصاد در سايه

 .ارتباط تنگاتنگي دارند

 منظور از اقتصاد . اقتصاد در سايه است،گرددكي از معضالتي كه سبب گسترش فساد ميي
داليلي  ؛ماندي است كه به عللي از ديد دولت پنهان ميهاي اقتصاددر سايه، بخشي از فعاليت

 معيارهاي مورد نياز در كيفيت محصوالت و  نكردناز پرداخت ماليات، رعايت فرارمانند 
اقتصاد در سايه و .  ازجمله داليل گسترش اين بخش از اقتصاد است،رعايت حداقل دستمزدها

 چنان با فساد درهم آميخته است كه ،ايهاقتصاد در س. فساد داراي ارتباط تنگاتنگي هستند
     اي رابطه،بين اقتصاد در سايه و فساد. دانندبرخي آن را معادل فساد موجود در جوامع مي

است كه فساد بر ثيري أتاقتصاد در سايه بر فساد بيشتر از ثير أت هرچند . برقرار استسويهدو

                                                            
1. Shadow Economy 
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دولت به ه نبودن رهاي رانتير به علت وابستدر كشو .)7: 1394 خداپناه،(اقتصاد در سايه دارد 
كند و بخش مهمي از حجم نميي چندانماليات، دولت براي مبارزه با اقتصاد در سايه تالش 

 درصد از حجم 27.5طور متوسط ه بهياقتصاد در سا. دگيرمي دربراقتصاد كشورهاي رانتير را 
ها به نفت وابسته هستند، يادي از آنز شمار خاورميانه و شمال آفريقا را كه ياقتصاد كشورها

   .)93: 1394 جليلي، و اسدزاده( شودشامل مي
اگر نهادهاي . ندثرؤمها نيز تا حد زيادي در توليد فساد سازيبازارهاي آزاد و خصوصي

 آزادي در بازارها سبب افزايش فساد ،نباشند موجود در بازار از رشد كافي و مناسب برخوردار
 ولي ،د كه مقدار فساد كم شودشون بازارهاي آزاد سبب مي،يافتهورهاي توسعهدر كش .گرددمي

 عكس خواهد داشت ةنتيجسازي كافي برخوردار نباشند، خصوصي ةتوسعدر كشورهايي كه از 
)Graeff & mehlkop,2003: 615(. بايد در نظر ، محاسن بازار آزاد در تخصيص منابع وجوداب 

      بازار هستند، با  ةتوسعبه  دستيابي فرايندهايِ آغاز داشت هنگامي كه كشورها در
د و فساد نيز در يابها افزايش ميهاي دولتي، ميزان نابرابريسازي اموال و شركتخصوصي

گسترش بازارهاي آزاد فرايندي است كه درنهايت به بهبود امور . كندجامعه گسترش پيدا مي
برخي از . دبينجامها تواند به كاهش نابرابريادي، ميفرايند آزادي اقتص ةادامكند و كمك مي

    اين فرايند را متوقف ،قبل از رسيدن به حد مطلوبو ها با شروع آزادسازي بازارها دولت
 اين امر سبب افزايش  كهكنندها انتخاب نميا زمان مناسبي را براي شروع آزادسازييكنند و مي

 :Madan,2002( گردداعتمادي و فساد در جوامع ميش بيسطح نابرابري و به همين طريق افزاي

و به همين علت در برخي از كشورهاي يابد هاي دولت افزايش  هزينهشودساد سبب ميف .)17
 سوياز . يابدش ميي ميزان تورم نيز توسط دولت و براي كسري بودجه افزا،درگير در فساد

 از اياين موضوع سبب توليد چرخه. ايش دهدتواند سطح فساد در جامعه را افز تورم مي،ديگر
هاي مربوط به كاهش  در دورهويژه به،تورم در برخي از كشورهاي رانتير. گرددتورم و فساد مي

هاي افزايش افزايش تورم يكي از علت. درآمدهاي نفتي، به صورت عمده قابل مشاهده است
 شود و شمال آفريقا شمرده ميخاورميانه ةمنطقفساد اداري و فقر انساني در كشورهاي 

  .)36: 1391 فشاري، ومتفكرزاده(
 موضوع ، كشورهاي رانتير و افزايش فساد در نظر گرفتبارةديگري كه بايد در ةنكت
هاي آموزشي افراد با رشد اقتصادي كشورها ارتباط مستقيمي دارد هزينه. انساني است ةسرماي
درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي  . اشدتواند در كاهش فساد نقش مهمي داشته بو مي
 ها به آموزش افراد راساير بخش نيز تمايل دولت و ،گيرندراحتي در اختيار دولت قرار ميكه به

يابد هاي مربوط به آن كاهش ميانساني و شاخص ةسرماي درنتيجهو  دهندكاهش مي
)Gylfason,2001: 858(.    
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مطابق اين .  است1آمدهاي نفتي، ايجاد بيماري هلندياز ديگر مشكالت كالن ناشي از در
. منفي دارندثير أتهاي آن هاي مختلفي بر بازار و شاخص درآمدهاي نفتي به صورت،رويكرد

 افزايش قدرت پول ملي سبب كاهش قدرت رقابت كاالها و خدمات توليدي ،اين رويكرد برابر
 باعث ايجاد ضعف در ساختارهاي سو،يكاين امر از . گرددمرتبط با نفت ميناهاي در بخش

هاي شغلي و افزايش  با ايجاد ضعف در مهارت،ديگر سويشود و از صنايع مختلف مي
  .)30: 1395 ميرترابي،( كند به گسترش فساد كمك مي،ها بين نيروي كارنابرابري

  
3 .1. عد فرهنگي فساد  ب  

فرهنگ جوامع رانتير . گ جوامع اشاره كردتوان به فرهن مي،بر فسادثر ؤمعد سوم عوامل در ب
 در بين مردم 2ببالوي، وجود ذهنيت رانتيربه باور . تواند به گسترش فساد كمك كندنيز مي

در ذهن افراد مخدوش و افراد   اندوزيي و معلولي بين كار و ثروتعلّ ةرابطگردد كه سبب مي
 به .)Beblawi, 1987( سته به دولت بدانند خود را واب،دست آوردن نتايج اقتصاديههمواره براي ب

 توقع مردم ، افزايش باشندرو بههنگامي كه درآمدهاي نفتي ويژه  به،علت وجود ذهنيت رانتير
 افزايش ،ندانجامجويانه نيز كه به فساد ميرفتارهاي رانتممكن است د و شواز دولت بيشتر مي

ر را يبخشي از فرهنگ جوامع عرب رانت كه 3گراييهنگامي كه اين وضعيت با واسطه. يابد
در . ي افزايش دهدچشمگيرتواند ميزان فساد را به ميزان  مي،دهد تركيب شودتشكيل مي

دولت در بازار و رشد تفكر رانتير در بين مردم،  ةعمدكشورهاي رانتير به علت دخالت 
دارد و گرايش اندكي هاي مختلف جامعه به گسترش بخش خصوصي و شركت در آن قسمت

جوانان، ويژه  مردم و به،حتي در صورت ايجاد شرايط شغلي برابر در بخش دولتي و خصوصي
نخبگان اقتصادي و كارآفرينان  . )Al-Qudsifi, 2006: 4-12( دهندهاي دولتي را ترجيح ميبخش
ث پردازند و همين امر باعجويي ميهاي متكي بر بازار به رانت شركت در فعاليتبه جاينيز، 

  .گرددافزايش فساد در جامعه مي
  

 بر فسادثر ؤمعوامل  ةزمينمروري بر مطالعات تجربي در . 2

هاي آماري هاي تابلويي و روشدر اين بخش نتايج برخي از تحقيقاتي را كه با استفاده از داده
 ،نداهاي دولت و بازار در كشورهاي رانتير پرداختهشاخص ها به موضوع فساد ووابسته به آن

  . گرددارائه مي

                                                            
1. Dutch Disease 
2. Rentier mentality 

   :ك.باره، ربحث مفصل دراينديدن براي . 3
Ramady, M (2016). “The Political Economy of Wasta: Use and Abuse of Social Capital 
Networking”. Springer International Publishing, Switzerland. 
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 ةاندازهاي حكمراني مطلوب و شاخصثير أ تةمطالع به ،1396فدايي و همكاران در سال 
   ها با تحليل آن.  به همراه ايران پرداختند1دولت بر شاخص فساد كشورهاي گروه بريكس

يت هاي حكمراني مطلوب، كيفهاي اين كشورها، به اين نتيجه رسيدند كه از بين شاخصداده
 ،دولت ةانداز همچنين افزايش تورم و  ورا بر شاخص فساد خواهد داشتثير أتقوانين بيشترين 

دهد، براي ما اهميت دارد كه نشان مينظر اين پژوهش از اين  ةنتيج. دهدفساد را گسترش مي
  چگونه در كنار عوامل وابسته به دولت در تعيين فساد، وابسته به بازاريتورم به عنوان عامل

  . گردداست و سبب افزايش فساد ميثر ؤمكشورها 
ها آن. اثر بيكاري بر اقتصاد در سايه در ايران پرداختند ةمطالع به ،1398مداح و فراهتي در 

دريافتند كه   و  را مورد بررسي قرار دادند1394 -1355هاي  اطالعات سال،براي تحليل خود
 بيكاري ،مطابق اين تحقيق. دارندثير أتاد در سايه زماني بر اقتصخير أتات و بيكاري با يك يمال

ايران  ةساي هفت درصد از اقتصاد در نزديك بهداري بر اقتصاد در سايه است و اداري اثر معن
  .دشوطور مستقيم به بيكاري مربوط ميبه

 كشور منتخب، به اين نتيجه 77 با استفاده از اطالعات 1396پور و رمضاني در سال فيض
. يافتگي آن كشور بستگي دارددولت در فساد يك كشور به ميزان توسعه ةاندازكه نقش رسيدند 

. گردد افزايش حجم دولت سبب بدتر شدن وضع فساد كشور مي،توسعهدر كشورهاي درحال
  .يابدكه بايد حجم دولت كاهش اين است ايران بارة اين تحقيق درپيشنهاد 

بلندمدت درآمدهاي نفتي بر فساد اقتصادي  ر آثا به بررسي ،1393عزتي و همكاران در 
 افزايش درآمدهاي نفتي به ،هاي اين تحقيق مشخص كرد كه در بلندمدتافتهي .ايران پرداختند

همچنين مطابق تحقيق اين . دشو در فساد ميي درصد0.29ميزان يك درصد باعث افزايش 
فساد  ةسران درصدي 1.36 سبب افزايش ، بهبود يك درصدي در متغير آزادي تجارت،افراد

  .خواهد شد
  2010 -2003 هاي سالهاي مربوط به با استفاده از داده1393فالحي و همكاران در 

داري اهاي نفتي ارتباط معن به اين نتيجه رسيدند كه بين سطح فساد با رانت،كشورهاي اوپك
     بودن اقتصاد و باز  ةدرج از متغيرهاي مستقلي مانند ،خود الگويها در آن. وجود دارد

آزادي اقتصادي باعث بهبود وضع  ةدرجكه ساالري استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند مردم
  .ندنيافتساالري و فساد چنين ارتباطي  سطح مردمبارة ولي در،گرددفساد مي

 براي بررسي ارتباط »حداقل مربعات معمولي«از روش آماري  2000در سال  2المرحوبي
هاي  كشور منتخب واقع در آمريكاي التين و آسيا در بين سال41م و فساد مربوط به بين تور

                                                            
 .آفريقاي جنوبي برزيل، روسيه، هند، چين و: ند ازاكشورهاي بريكس يا اقتصادهاي نوظهور عبارت. 1

2. Al-Marhubi, 2000. 
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او . او نتيجه گرفت كه افزايش فساد با افزايش تورم مقارن است. دكر استفاده 1992 - 1980
 آزادي بانك مركزي و پايداري ةديگر عوامل ساختاري مانند درجكه همچنين نتيجه گرفت 

  .واقع شوند و حتي قادر به كاهش آن هستندثر ؤمبين فساد و تورم  ةرابطسياسي قادرند در 
     مربوط بهمنتخب  كشور 75هاي مربوط به  با استفاده از داده2004 در 1بران و ديتال

د و در يابنتيجه گرفتند كه با افزايش تورم، مقدار فساد افزايش مي، 1994 - 1980هاي سال
گردد كه تورم سبب مي، هاآنبه باور . كندردم كاهش پيدا ميگذاري مهمان زمان مقدار سرمايه

سختي ها بهقيمت ةمقايس ،مثالراي د و بشودر جريان اطالعات مربوط به بازار اختالل ايجاد 
  .كند كه نرخ تورم متغير باشد اين مشكل هنگامي بيشتر خودنمايي مي.دانجام گير

آزادي اقتصادي و فساد در  ميان ةبطثير راأت به بررسي ،2004 در 2گراف و ملكوپ
آزادي اقتصادي در كشورهاي كه ها نشان داد تحقيق آن ةنتيج. كشورهاي مختلف پرداختند

كه همين امر در كشورهاي فقير فساد را افزايش درحالي ؛گردديافته سبب كاهش فساد ميتوسعه
هاي  شفافيت بين سال سازمانِفساد  ادراكهاي تابلويي مربوط به ثابتها از دادهآن .خواهد داد

  .  استفاده كردند2000 - 1998
 ةسرمايبين وابستگي منابع طبيعي بر ربط  بارة به تحقيق در،2012 در 3بالنكو و گرير
ها به اين نتيجه رسيدند كه آن.  پرداختند2004 - 1975 التين ازمريكاي آانساني كشورهاي 

مطابق اين پژوهش، . گرددانساني مي ةرمايسوابستگي به نفت در بلندمدت سبب كاهش 
 حتي وضع بدتري نسبت به صادركنندگان ،كشورهاي وابسته به صادرات محصوالت كشاورزي

  .نفت دارند
به . بين سطح تحصيالت و ميزان فساد پرداخت ةرابط به بررسي ،2002در سال  4اهرند

در است سطح فساد را هاي دولتي، آموزش و پرورش قا در صورت وجود نظارت،اوباور 
  او .تواند سبب كنترل فساد گرددكه بهبود آزادي رسانه ميين يادآور شد همچن. كاهش دهد

سهم تر،  تحصيالت مقاطع بااليشتر،اي بنتيجه گرفت در كشورهايي با سطح آزادي رسانه
ر شاخص دثر ؤمكه ميزان تحصيالت يكي از عوامل اينبه  با توجه .بيشتري در كنترل فساد دارد

انساني است، بدون آزادي رسانه اين امكان وجود دارد كه تحصيالت باالتر سبب  ةتوسع
  . جويانه گرددهاي رانتفعاليت

ارتباط بين  ةمطالع به ،هاي پنل بر روي داده2011 طي تحقيق در سال 5آرزسكي و بروكنر
     وابسته به نفت بين  كشور منتخبسيهاي ها از دادهآن .هاي نفتي و فساد پرداختندرانت

                                                            
1. Braun & Di-Tella, 2004. 
2. Graeff & Mahlkop, 2004. 
3. Blanco & Grier, 2012. 
4. Ahrend, 2002. 
5. Arezki & Brukner, 2009. 
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 ميزان ،هاي نفتيكه با افزايش ميزان رانتدريافتند ها آن. كردند استفاده 2005 - 1992هاي سال
  .گرددحقوق سياسي افراد تضعيف مي مقابل،و در يابد ميفساد اين كشورها افزايش 

 
  پژوهشهاي و شاخص متغيرها. 3

گروه . در دو گروه عمده قرار دارند پژوهشين كاررفته در ا مستقل بهيهامتغيرها و شاخص
مخارج دولت نسبت به توليد ناخالص : ند ازاهاي وابسته به دولت كه عبارت شاخص،اول

هاي حكمراني داخلي، مخارج نظامي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي و مجموع شاخص
شاخص آزادي : ند ازاارت مربوط به بازار و عب،كاررفتههاي بهگروه دوم از شاخص. 1مطلوب
، سهم اقتصاد در سايه نسبت به توليد ناخالص داخلي، درصد بيكاري نسبت به 2اقتصادي

   3.انساني ةتوسعنيروي كار، تورم ساالنه و درنهايت شاخص 
قيمت نفت .  مستقل استفاده شده استياز قيمت نفت نيز به عنوان متغير پژوهش،در اين 

همچنين قيمت نفت  .هاي نفتي باشداي دولت از محل رانتتواند شاخصي از درآمدهمي
 ةدهند پس اين شاخص، نشان.گرددهاي رانتير تعيين ميتوسط عوامل خارج از دسترس دولت

  .عوامل خارج از محيط داخلي يك كشور بر فرايندهاي جاري در آن و ازجمله فساد استر يثأت
 سازمان  از درگاه، استشدهبسته بررسي ثابت فساد كه در اين تحقيق به عنوان متغير وا

عد ذهني است كه به صورت  اين ثابت داراي يك ب.4المللي استخراج شده استشفافيت بين
هاي مختلف اقتصادي در هر كشور تهيه پيمايشي و با توجه به نظر افراد و كارشناسان حوزه

رچه عدد آن براي كشوري اي است كه هگونه  عددي بين صفر و ده و به،اين شاخص. دشومي
  .داردبيشتر باشد، فساد در آن كشور گسترش كمتري 

  
  الگوي پژوهش .4

  :عبارت است از الگوكلي  شكل
CPIit = C i+β1 GOVit +β2 ARMit +β3 GOEit +β4 INFit +β5 UNEit +β6  FREit 

+………… 
β7 SHEit  +β8 HDIit +β9 OILit+ εit  

  . زمان مشاهده استةكنندخصمش tمعرف كشور و  i ،در اين رابطه

                                                            
 .3؛ ثبات سياسي. 2؛ حق اظهارنظر و پاسخگويي. 1: ند ازا عبارت)Good Governance (لوبهاي حكمراني مطشاخص. 1

    ها هر سال توسط بانك جهاني انتشاراين شاخص. كنترل فساد. 6؛  حاكميت قانون.5؛  كيفيت مقررات.4؛ اثربخشي دولت
 .نديابمي

  : گردديم منتشر جيتيهر اديبن توسط كشورها ازي اريبسي برا ساالنه صورت به شاخص نيا. 2
https://www.heritage.org/ 
3. Human Development Index (HDI) 
4. Transparency International 
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هاي شاخص لفهؤ مةمجموع معرف  GOV:ند ازاعبارت الگوهاي دولت در اين مشخصه
 و GDP 1هاي نظامي نسبت به ميزان هزينه ARMمربوط به بانك جهاني، حكمراني مطلوب

GOE هاي دولت نسبت بههزينهGDP   است.  
 درصد بيكاري UNEدار تورم ساالنه،  مق INF:ند ازاهاي وابسته به بازار عبارتشاخص

  CPIها،در كنار اين دو دسته از شاخص. انساني ةتوسعشاخص   HDI ونسبت به نيروي كار
     2. ثابت ادراك فساد استةكنندمشخص

 OILمتوسط قيمت نفت در هر سال است و براي تمام كشورها يكسان درةكنندمشخص  
    3.شودنظر گرفته مي

β  ة محاسبالگو، ضرايب مربوط به متغيرهاست و هدف از اجراي ةدهندنشان الگو،در اين 
  .هستند الگومربوط به  أمبدعرض از  ci خطا و ةجمل ε .همين ضرايب است

با تغيير در روندهاي قيمت آيا اين است كه مشخص كنيم الگوي باال،  ةارائهدف ما از 
ر كدام از مراحل افزايش و يا كاهش قيمت در ه نيزكنند؟ و بر فساد تغيير ميثر ؤم عوامل ،نفت
با . داري بر فساد دارندامعنثير أت ،هاي مربوط به بازار و يا دولتيك از شاخص كدام،نفت

هاي مناسبي از شاخص برآوردتواند به مي الگو اين ،هاي مورد بررسيتوجه به تعدد شاخص
يك از اين عي نشان دهد كه كدامنو و بهيابدمورد اهميت نسبت به نوسانات قيمت نفت دست 

  .گرددمي آشكارثير أترا بر فساد داشته و در چه روندي اين ثير أتها بيشترين شاخص
  

  پژوهشاهميت  .5
 با بررسي تعدادي از متغيرها كه از نظر ادبيات مرسوم در مطالعات كوشدمي پژوهش پيش رو

 مشخص ،ندثرؤمعي اين نوع جوامع  سياسي و اجتما،هاي رانتير در رفتارهاي اقتصاديدولت
در . ندتأثيرگذار هستكند روندهاي قيمت نفت چگونه در كشورهاي رانتير و گسترش فساد 

كه به  آنبا وجود و اندروي آوردهاي داخلي و خارجي كمتر به چنين مقايسه هايپژوهش
ها در آنثر ؤم ، تفاوت در روندها و متغيرهايشودميهاي زماني پرداخته بررسي برخي دوره

هاي گشاي بررسيراهتواند ميدست هايي ازاينبنابراين پژوهش. گيردمورد توجه قرار نمي
كه آنويژه به ؛روندهاي قيمت نفت در اوضاع كشورهاي رانتير گرددثير أت بارةبعدي در ةگسترد

                                                            
 يداخلتوليد ناخالص . 1

اطالعات بيشتر  ولي ،دست آورده ب،ني مانند درگاه بانك جها،ها را از منابع متفاوتيتوان مقادير اين شاخصاگرچه مي. 2
دست  زير به در پايگاه اطالعاتي موسوم به اقتصاد جهاني به نشانيقابل دسترسهاي  از دادهپژوهش،آماري مورد نياز در اين 

  /https://www.theglobaleconomy.com/economies: آمده است

 .ده استش استخراج )/https://www.macrotrends.net: به نشاني(ها مقادير قيمت نفت از پايگاه داده. 3
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بارة رتري دتوان به اطالعات دقيق مي، به بعد2003از سال  پژوهشهاي با افزايش سال
هاي با توجه به نوسانات شديد قيمت نفت در سال. هاي مورد بررسي دست يافتشاخص
 دستاوردهاي. دكنبه فهم چگونگي اين تغييرات كمك اي اندازهاميد است اين مقاله تا گذشته،

     دهند كه نوع روندهاي قيمت نفت از نظر افزايش يا كاهش قيمت نشان مي پژوهشاين 
 در گسترش و يا كنترل فساد داشته باشد و اين خود از ميزان قيمت چشمگيرير ثيأتتواند مي

 كمتر مورد توجه ،چنين نتيجه و نگرشي به نوسانات قيمت نفت. تر استنفت نيز مهم
  .بوده استپيشين  پژوهشگران

  
 و كشورهاي مورد مطالعه پژوهشهاي زماني دوره .6

 مصر، ، بوليوي، برزيل، كامرون، چاد، كلمبيا، اكوادورايران، امارات، الجزاير، بحرين، كشورهاي
، قطر، روسيه، عمان عراق، قزاقستان، كويت، ليبي، مالزي، مكزيك، نيجريه، ،گينه، گابن

بيشترين ميزان داراي  ، يمن وعربستان، ترينيداد، سوريه، تونس، تركمنستان، ونزوئال، ويتنام
مقاالت  بيشتر در افزون بر اين،.  بودند2014 -2003هاي اطالعات مورد قبول در بين سال

. شودهاي رانتير نام برده مي دولتةهاي عمدنمونهها به عنوان  از آن،مربوط به كشورهاي رانتير
 گفتني .بيش از يك درصد توليد ناخالص داخلي اين كشورها وابسته به فروش نفت است

- دست مياي از درآمد دولت از نفت بهاست در كشورهايي مانند كانادا و نروژ نيز بخش عمده

ارچوب مورد قبول كشورهاي رانتير در ادبيات اين ه وضعيت اين كشورها با چي ول،آيد
همچنين گروه ديگري از كشورها . موضوع فاصله دارد و به همين دليل از تحقيق حذف شدند

اطالعاتي از  اما ،آورنددست ميه از نفت ببسياريد كه درآمدهاي هستنمانند مغولستان نيز 
 .ها مانند فساد وجود نداشت و درنتيجه از تحقيق حذف شدندهاي آنوضع برخي شاخص

اول  ةدور. پردازدتاريخي مي ةدورهاي فساد در دو شاخص ةمقايس به ،پژوهش پيش رو
 به اين علت زمان آغازين تحقيق در نظر 2003سال . گيرد را دربر مي2008 - 2003هاي سال

 زمانهم ، ادامه داشت2008شده است كه با آغاز روند افزايشي قيمت نفت كه تا سال گرفته 
     كمتريهايدشواريبا بعدي  ةدورزماني، كشورهاي رانتير نسبت به  ةدوردر اين . است
 حداكثر قيمت ،در آن سال. كند تاريخي عمل ميي به صورت مرز2008سال . رو بودندهروب

 ةدور. گردد ركود قيمت نفت آغاز ميسپسرسد و  براي هر بشكه مي دالر143نفت به باالي 
. رديگمي دربر را 2014 - 2009 از سال ،گيردمورد بررسي قرار مي پژوهشبعدي كه در اين 

هاي رانتير در اين دوره با بسياري از دولت. زماني با ركود قيمت نفت همراه است ةدوراين 
و حتي در برخي از كشورها مانند ليبي، بودند گريبان بهمشكالت اقتصادي و اجتماعي دست

  .نظام سياسي را نيز شاهد هستيم ةگستردرات ييمصر و تونس، تغ
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  نگاهي به نوسانات قيمت نفت و فساد در ايران  .7
  همبستگي  نوسانات قيمت نفت و فساد از نظر آماري .7. 1
 مهمي هاشاخص تيوضع هك است نيا ،ريرانتي كشورها بارةدر مهمي هابحث ازي كي

 كهنيا به توجه با. گردنديم متأثر نفت متيق از چگونه هاآني اسيس وي اجتماع ،ياقتصاد
 با پس ،هستند سال شش بر مشتمل تنها پژوهش، نيا دري بررس موردي هادوره از كيهر

 الگوي كي وانتينميي تنهابه) رانيا مانند (كشور كي يبرا هاداده تعداد بودني ناكاف به توجه
      از درنتيجه، و دكر ارائه سالهشش يهادوره نيا از كدام هر طول در را معتبري ونيرگرس
 در مختلف يكشورها ازي اديز تعدادي هاداده تا دشويم استفادهنيز  پنل ايي يتابلوي هاداده
 برخورداري باالتر اعتبار از آمده دستهب يونيرگرس ةمعادل و رديگ قراري بررس مورد دوره هر

 كشور كي يبراي زمان ةباز دو نيا در راي فيتوصي آمارها ازي برخ توانيم مقابل،در. شود
ي چگونگ در كاررفتهبهي زماني هابازه تياهم دادن نشاني برا بخش نيا در. دكر ارائه

    ئهارا را كي ةشمار جدول ،رانيا بارةدر ويژهبه ،فساد ادراك ثابت و نفت متيقي همبستگ
  1.ميكنيم

  ك يجدول
  يزمان دوره  2003-2008  2009-2014  2003-2014

ي همبستگ زانيم  -0.947  0.932  -0.119
  نفت متيق با فساد ادراك

  يدارامعن زانيم  0.017*  0.007**   0.727
  .هستند صحتي دارا 0.95  ازشيب حد در ،اندشده نشان ستاره با كهي همبستگ ريمقاد* 
 فساد گسترش سبب نفت متيق شيافزا ،يصعودي روندها در دهديم نشان جدول نيا

 و باشند ديمفي عامل توانديم ،نفت متيق مثبت نوسانات ركود زمان در درعوض ؛گردديم
 ازي عني، يبررس موردي هازمان مجموع دركه  استي حال در نيا. گردند فساد كاهش سبب
 حذف خاطر به كه شوديمن ديده فساد و نفت متيق نيبي دارامعن ةرابط چيه ،2014 - 2003

  .است هيتوج قابل دوره كل در نفت متيقي منف و مثبت راتيتأث
 در فساد ادراك ثابت و نفت متيق نيبي همبستگ روشن است كه ،جدول نيا مطابق

. است گرفته قرار مطالعه مورد مقاالت در كمتر كه دارد دوگانهي حالت ،مطالعه موردي هادوره
 دهديم كاهش را آن گاهي و دشويم فساد شيافزا سبب نفت متيقگاهي  كه است نيا منظور

 كه است نيا نگاه پژوهشگران ديگر، از موضوع نيا ماندن دور علت. ندارد هيسوكي يحالت و
       ةيسا دري منف و مثبت راتييتغ درنتيجه، و دشوينم توجه متيق يروندها به اغلب

                                                            
 .است دهش استخراج Tailed-2 رسونيپ روش براساس و SPSSافزار اين محاسبه از نرم. 1
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 نيا. دشونيم پنهان چشم از بزرگي هابازه در ،يآمار اتيعمل ريسا وي كل يهايريگمعدل
 نيقوان و هااستيس نيتدو در گذارانقانون و زانيربرنامهي گمراه سبب توانديم موضوع

  .گردد رانياويژه به ،ريرانتي كشورها در فساد كنترل رةدربا
 

   سادف گسترش در نفت متيقي روندها ريتأث به مربوطي ندهايفرا .7. 2
 رانيا در فساد ثابت ةساالن متوسط ،است بوده نفت متيق شيافزا با زمانهم كه اول ةدور در

  مقدار كاهش با د،يرگيم دربر را 2014 - 2009 از كه دوم ةدور در و است دهش 26.6
 ثابت ةساالن متوسط نفت، به دولتي وابستگي اجبار كاهش ،آن ةجيدرنت وي نفتي درآمدها
 شيافزا با نفت بازار در ركود و هامتيق كاهش ،بيترتنيابه. است دهيرس 24.5 به فساد ادراك

  .است دهش زمانهم رانيا در فساد ادراك ةساالن نيانگيم
 هادوره نيا در فساد به نسبت نفت متيق ةدوگان نقش حيتوض در تواننديمي متفاوت عوامل

 شيافزا ةباز در رانيا در مطلوبي نحكمراي هاثابت ةساالن متوسط ،مثال ؛ برايگردد انيب
 متيق ركودي عني ؛رسديم - 6.79 به بعد ةدور در مقدار نيا كه است بوده - 5.53 ،نفت متيق

 خود ،ثابت نيا كهنيا به توجه با .است دهش زمانهمي حكمران تيفيك كاهش با رانيا در نفت
 ثابت كاهش پس ،)1396 مكاران،ه ويي فدا( دارد داللت زين قانوني ريفراگ و نيقوان تيفيك بر

  .باشد فساد شيافزا ليدال ازجمله توانديم خوب يِحكمران
 به ،اول ةدور به مربوط 11.03 از هادوره نيا در تورم ةسالشش زانيم متوسط نيهمچن

 اشاره نوشتار نيهم در ترپيش كهچنان هم. ابدييم شيافزا بعد ةدور در درصد 21.13 حدود
 فساد در كنندهنييتعي عامل توانديم ،دارد بازار ثبات بر كهي راتيتأث علت هب تورم خود د،ش

 ماننديي رهايمتغ ،ينفتي درآمدها كاهش با كه يادآور شد ديبا البته. )Al-Marhubi, 2001( باشد
 و افته يكاهش 0.13 نزديك به تنها ،يمل ناخالص ديتول به نسبت دولت مخارج ةساالن متوسط

 به توجه با. است نداشته دولت شدن كوچك دري اديز ريتأث دولتي درآمدها كاهش جهيدرنت
 با دولت  كهگرفت جهينت توانيم دولت،ي نفتي درآمدها كاهش جهيدرنت و نفت متيق كاهش

     به و است بوده تورم جادياي برا يعامل خود ،يمركز بانك از استقراض ماننديي هااستيس
  .باشد فساد شيافزا ليدال ازي ك يتوانديم نيا كه است دهش زاربا در اخالل سبب ،بيترتنيا

ي رييتغ دولت،ي درآمدها كاهش و ريچشمگ تفاوت رغمبه هادوره نيا دركه  است گفتني
 تنها نفت متيق كاهش ،گريد سخن به و است نداده رخ زين هيسا در اقتصاد حجم دري اساس

  بدان نيا و همراه بوده رانيا هيسا در اقتصاد حجم ةساالن نيانگيم در 0.16 نزديك بهي كاهش با
  وي كاف نفت متيق كاهش ةدور در بازار تيشفاف شيافزاي برا دولتي هااستيس كه معناست

  قابل اتيمال قيطر از امور ةاداري برا الزمي درآمدها گردديم سبب خود كه است مناسب نبوده
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 جاديا وي مركز بانك از استقراض در دولت ازين ةدكننديتشدي وضع نيچن و نباشند حصول
  .است بازار در اخالل و تورم

ي هادوره در توانديم - ك يجدول مطابق -  نفت متيق اگرچه كهشود يم مشاهده بنابراين
 اما ،گردد فساد گسترش ازجمله و هادولت به مربوط مشكالتي برخ سبب متيق شيافزا

  يكاهشي روندها با است، وابسته نفت به آن اقتصاد اساس كه رانيا مانندي كشور كهي هنگام
  نيا در و داشت خواهند ادامه گريدي نوعبه آن مشكالت د،شويم روروبه بازار در ركود ا يو

   .گردند فساد تيوضع در بهبود سبب توانديم هامتيق مثبت نوسانات ،زمان
  

  الگوبرآورد  .8
براساس رگرسيون خطي و با استفاده از ، پژوهشآماري مورد نظر در اين  الگوي روش برآورد

هاي با توجه به محدوديتكه  است گفتني. ه استشد انجام »حداقل مجذور مربعات« الگوي
  الگو،براي اطمينان از صحت شده هاي انجام حجم مقاله، مقادير آزمونبارةدرويژه  به،موجود

  .مقاله درج شده است پيوستبه صورت مختصر در 
   

 20081 -2003هاي بين سال الگو،رد جدول برآو. 2

 نام متغير
ضريب 
 رگرسيون

خطاي 
 استاندارد

 tآماره 
مقدار 
 احتمال

  0.0002 3.8927 0.6411 2.4959 *حكمراني مطلوب
 0.4502 0.7578 0.5706 0.4324 هاي نظاميهزينه

 0.0336 2.1532 0.2441 0.5256 *مخارج دولت

 0.7171 0.3633 0.739 0.0268 تورم

 0.0219 -2.326 0.3400 -0.7912 *بيكاري

 0.9103 0.1128 0.1233 0.0139 آزادي اقتصادي

  0.1405 1.4185 0.2480 0.3683 اقتصاد در سايه
 ةتوسعشاخص 
 انساني

55.5712- 42.5257 1.306- 1.1946 

 0.1425 0.3633 0.0739 0.0352 متوسط بهاي نفت

 0.0480 2.0010 31.1404 62.3129 عرض از مبدا

                R2=0.9694, DW=1.7464, F=95.1384                      

                                                            
ثر بر ؤ هستند و به عنوان عوامل مادار معن، درصد95با احتمال * شده با عالمت صهاي مشخ شاخص،3و  2جدول  در. 1

 .شوندفساد شناسايي مي
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 2014 -2009هاي بين سال الگو،رد وجدول برآ .3   

 نام متغير
ضريب 
 رگرسيون

خطاي 
 استاندارد

 tآماره 
مقدار 
 احتمال

 0.1863 1.3311 0.4737 0.6305 حكمراني مطلوب

 0.5633 0.5798 0.3323 0.1927 هاي نظاميهزينه

 0.5960 0.5331 0.2276 0.1210 مخارج دولت

 0.4781 0.7121 0.0800 0.0570 تورم

 0.3479 09433 0.3095 0.2920 بيكاري

 0.0025 -3.105 0.1212 -0.3762 *آزادي اقتصادي

 0.0079 -2.714 0.2253 -0.6118 *اقتصاد در سايه

 ةتوسعشاخص 
 *انساني

81.7713 25.1793 3.2475 0.0016 

 0.6498 0.4554 0.0197 0.0090 متوسط بهاي نفت

 0.5223 0.5964 23.4905 14.0097 أعرض از مبد

           R2=0.9805, DW-1.8085, F=142.6764                                      

 
 1ونواتس -  كه مقادير مربوط به اطالعات آماري دوربينشويميادآور مياين بخش  پاياندر 

)D-W( و ضريب تعيين )R2(هاي الگوهاي اوليه و مقدماتي اعتبارسنجي  كه همگي از شرط
  2.دارند الگوآماري هستند، نشان از اعتبار 

  
 براي ايرانهايي پيشنهاد و جهينت

 از شماريبر فساد براي ثر ؤمخطي براي مشخص شدن عوامل  الگويي نوشتار،در اين 
 ش به بررسي ضرايب متغيرها و سنج،زماني ةدور دو د و طيشكشورهاي رانتير معرفي 

  . پرداختيم الگوصحت 
  :ددست آوربه الگوتوان نتايج زير را از  مي، شماره يك و دويهابا توجه به جدول

                                                            
 .باشد داشته 2.5 تا 1.5 نيبي مقدار ديبا ،)Durbin-Watson (واتسون - نيدورب شرط الگوي صحتي برا. 1

 نيا. است شده استفادهي مختلفي هاآزمون از الگو، نيا بيضرا صحت از نانياطمي برايي نها ليتحل دركه  است گفتني. 2
  يرهايمتغي خطهم آزمون هاسمن، آزمون مر،يل- اف آزمون ،يجمعهم آزمون واحد، ةشير آزمون: از نداعبارت هاآزمون
 به مربوطي آمار مختلفي هاروش شامل هاآزمون نيا. برا جارك آزمون و تيوا آزمون انس،يواري ناهمسان آزمون مستقل،

  حجم در تيمحدود علت به و مياكرده استفاده الگو صحت بري مبتن هاآنيي نها جينتا از تنها نجايا در ما. هستندي تصادسنجاق
 .ميمعذور هاآزمون نيا جداول ةارائ از مقاله
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بر فساد در هنگام افزايش و كاهش قيمت ثر ؤميابيم كه عوامل درمي الگومطابق اين  )الف
توانند  نوسانات قيمت نفت ميوندهاي صعودي و نزولير ديگر، سخنبه . نفت متفاوت هستند

  ؛باشندگذار ثيرأت آن ر ب،بر فسادثر ؤمبا تغيير بر روي عوامل 
 :ند ازابر فساد عبارتثر ؤم عوامل ،2008 -2003  سالهنگام باال رفتن قيمت نفت از )ب

ثير أتهاي مربوط به دولت  كه شاخصيحكمراني مطلوب، مخارج دولت و درنهايت بيكار
ثير أت ،بيكاري به عنوان يك عامل مربوط به اقتصاد كالنمقابل، در ؛ در كنترل فساد دارنديمثبت

 افزايش بيكاري در اين دوره سبب گسترش فساد ،ديگر سخنمنفي بر كنترل فساد دارد و به 
  ؛ده استش

و   تنها عوامل مربوط به بازار،2014 - 2009  سالهنگام كاهش نسبي قيمت نفت از )پ
آزادي بازار، اقتصاد در سايه  ةدرج :ند ازااين عوامل عبارت. هستندثر ؤماقتصاد كالن بر فساد 
كه درحالي ؛گردندسبب گسترش فساد مينخست، عامل  دو. انساني ةتوسعو درنهايت شاخص 

  .كندعامل سوم به بهبود معضل فساد كمك مي
و ها هپيشنهادي ما با نظري الگويصل از نتايج حام كه يياب درمي،با توجه به آنچه گفته شد

 دارد و خوانيهم فساد  موردهاي رانتير دربالي منابع طبيعي و دولتبارة رويكردهاي رايج در
 نوع ،ها كه بسته به شرايط روند قيمتبفشاريمپايكند، اما بايد بر اين نكته ميييد أتها را آن

 سياه هردو  اگرچه بيكاري و اقتصاد، مثال؛ برايدكن تغيير اساسي مي،دنثرؤمعواملي كه بر فساد 
 ها و دومي دراي دارند، اما اولي بيشتر هنگام افزايش قيمتشدهمنفي و اثباتثير أتبر فساد 

      به. داري داشته استامعنثير أتهنگام كاهش قيمت نفت به افزايش فساد دامن زده و بر آن 
روندهاي قيمت نفت بر فساد، به بهبود ثير أت نظر گرفتن  رويكرد اين مقاله با در،ترتيباين
كند و با توجه به اين مقاله بايد مربوط به دولت رانتير و بالي منابع طبيعي كمك ميهاي هنظري

  .هاي بعدي چنين روندهايي مورد توجه قرار گيرنددر بررسي
گام افزايش قيمت نفت، هاي زماني مورد نظر، در هندر دورهالگو اين نتايج  ةمقايسمطابق 

 و افزايش بيكاري خود توانند با فساد مبارزه كنندتري ميهاي بزرگتر به طرز مناسبدولت
در زمان افزايش قيمت نفت، دولت با د شو توصيه ميروازاين. گرددسبب افزايش فساد مي

  اين. دكنري راني، ميزان بيشتري از مخارج خود را صرف مبارزه با بيكامهاي عافزايش هزينه
ها با باالبردن سطح شاخص كند هنگام كاهش قيمتپيشنهاد مي الگودر حالي است كه اين 

  . با فساد مقابله شود،هاي مربوط به آموزشانساني از راه افزايش هزينه ةتوسع
برخي  ،رغم ميل دولت به كاهش نقش خود در هنگام كاهش درآمدهاي نفتيبههمچنين 

و بايد در اين گردند عكس داشته و سبب افزايش فساد تأثير توانند ي ميهاي اقتصادآزادسازي
  . كردزمينه دقت بيشتري را اعمال 
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Abstract  
Oil price fluctuations have political, social and economic importance to 
rentier States, and a kind of asymmetry can be seen in the affecting factors 
on when oil prices rise and fall in. In this paper, the data of 31 selected oil 
revenue dependent countries are examined in the form of panel data using 
the ordinary least squares method. This article studies and determines the 
factors affecting corruption in two time periods, one between 2003 and 2008 
and the other between 2009 and 2014. A comparison of the results obtained 
in these periods shows that with the change in oil price trends, the major 
factors affecting corruption also change. In the first period and 
simultaneously with the increase in oil prices, good governance and 
government spending will reduce corruption and instead unemployment will 
lead to the spread of corruption. In the next period and with the change in the 
trend of oil prices, the factors affecting corruption also change. In this 
period, which is accompanied by a decrease in oil prices, the degree of 
market freedom and the shadow economy contribute to the spread of 
corruption and the human development index reduces corruption. 
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