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 درآمـد  این مقاله بر مبنای ادبیات گـسترده تجربـی در زمینـه رفتـار سیاسـی افـراد در کـشورهای کـم         
های سیاسی و اقتصادی موجود       بر اساس تفاوت   ویژه  به -نبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی      د به

تمرکز ما بر رفتـار سیاسـی افـرادی اسـت کـه در مواجهـه بـا                  .  است -میان کشورهای ثروتمند و فقیر    
یاسـی  کننـده رفتـار س     ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین       . نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند   

توانیم انتخاب بازیگران سیاسـی بـرای فاسـد بـودن و              که آیا می   نماییمکنیم تا سؤال     افراد را مرور می   
 به عنوان یک واکنش عقالنی به فضای اجتماعی          را شمارند انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می       

 بـه فـساد را   گاهدیـد هـای ایـن     داللـت  ، همچنـین  ؟کننـد، بـشناسیم    یا اقتصادی که در آن زندگی مـی       
  . دهیم های ضد فساد مورد بحث قرار می سیاست خصوصدر

  
   مقدمه.1

 درآمد مانعی جدی برای عملکرد دهد فساد در کشورهای کم  وجود دارد که نشان میبسیاریشواهد 
 معمولترین تعریف فساد در ادبیات اقتصادی عبارت 3.)2000 و ترسمن،1995مائورو،(اقتصادی است
 منفعت ).خصوصی(برای کسب منفعت شخصی) دولتی(استفاده از مقام و منصب عمومی  است از سوء

توان بر حسب منافع پولی و منافع غیرپولی مانند افزایش شانس انتخاب مجدد و  شخصی را می
های اجتماعی یا قومی آنها به منظور بدست آوردن منابع عمومی  کمک به دوستان یا اعضاء شبکه

                                                 
*Pande; Rohini(2008),Understanding Political Corruption in low Income Countries, Handbook 
of Development Economics, Vol. 4, PP. 3155-3184.  

 vmehrbani@ut.ac.ir                                                                                    .  دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران.2

و رشد ساالنه % 5گذاری را تقریباً به میزان  کند که کاهش فساد به میزان یک انحراف معیار، سرمایه برآورد می) 1995( مائورو.3
GDP فساد به ) 1: ( مجراهای محتمل اثرگذاری شامل موارد ذیل استبرخی از. دهد  افزایش میدرصد5/0 را به اندازه

کار  جویی که به تخصیص ناصحیح نیروی رانت) 2(دهد و  های کاری فرد را کاهش می عنوان یک مالیات اضافی که انگیزه
  .گردد منجر می
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98 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

استفاده نیز عبارت است از استفاده از منصب برای اهداف غیر  معمول از سوءتعبیر . تفسیر نمود
های خصوصی   اما گاهی از آن به عنوان تخصیص نادرست منابع عمومی به صورتی که بازدهی،قانونی

 .گردد رسمی را افزایش دهد تعبیر می

از فساد است و های ذهنی فساد که مبتنی بر برداشت  این مقاله برای بررسی فساد از شاخص
های عینی آنکه معیارهای هرگونه فعالیت غیر قانونی توسط سیاستمداران یا میزان سرقت از  شاخص

رسد که شیوع فساد در   از این رو به این نتیجه می،کند  گیرد استفاده می می بر منابع عمومی را در
  .درآمد نسبتاً زیاد است کشورهای کم

ساد یک هنجار یا عادت اجتماعی است که در کشورهای تبیین این یافته چنین است که ف
گرفتن و  یعنی بطور متوسط شهروندان این کشورها تمایل بیشتری به نادیده، درآمد شایعتر است کم

دادن به فرد فاسد ن که از قدرت انتخاباتی برای رأی تمایل دارندخطاپوشی کردن فساد دارند و کمتر 
  .دهد  رشد اقتصادی این کشورها را کاهش میاتفاقیکه چنین فرض این است  پیش. استفاده کنند

ها و  کننده پذیرش اجتماعی رویه این مفهوم که شیوع گسترده فساد در یک جامعه منعکس
متحده و   دولت ایاالت،به همین خاطر. های سیاستی تأثیرگذار بوده است افراد فاسد است در چرخه

ای باید مشروط به آن حدی باشد  های توسعه ند که کمکبانک جهانی حامیان قوی این دیدگاه هست
رسد که فرض این دیدگاه چنین است  به نظر می. کند که یک کشور در کاهش فساد موفق عمل می

  .که توانایی یک کشور در کاهش فساد مستقل از وضعیت اقتصادی آن کشور است
ای است که توسط افراد  ینهای است که بر اساس آن رفتار فاسد گز این دیدگاه برخالف ایده

 را اجرا کنند و حداقل تا حدی یک واکنش عقالنی به یهای گردد تا سیاست خاصی انتخاب می
فاسد ) فرد(در این فضا، گزینه شهروندان برای رأی دادن به . ساختار سیاسی یا اقتصادی است

در این مقاله . شی از فسادپو کننده قیود اقتصادی در برابر آنهاست و نه تمایل آنها به چشم منعکس
 به ویژه بر اساس –شود تا فساد را از منظر اقتصاد سیاسی سعی می. یابد همین رویکرد بسط می

رفتار سیاسی افراد و پیامدهای .  بشناسیم–های سیاسی و اقتصادی میان کشورهای فقیر و غنی  تفاوت
نهادهای سیاسی . گردد ود میای به وسیله نهادهای سیاسی آن جامعه محد سیاسی در هر جامعه

ورند و شرایط توزیع مجدد منابع و عرضه  آ گیری جمعی فراهم می ساختاری را برای تصمیم
یک محدودیت مهم بر فساد فرایند سیاسی . کنند کاالهای عمومی توسط دولت را تعریف می

 را مأیوس سازند و دهد تا سیاستمداران فاسد دهندگان می أی دموکراتیک است که این امکان را به ر
  .کنند حمایت به عمل آورند از قوانینی که فساد را محدود می
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99 شناخت فساد سیاسی در کشورهای کم درآمد

تمرکز ما در این مقاله بر رفتار سیاسی افراد که در نهادهای سیاسی دموکراتیک ظهور 
کنیم که بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر گستره  بحث می.  فساد استاییابد و رهنمودهای آن بر می

این عوامل عبارتند از انگیزه شخصی آن افرادی که وارد . کند تصادی تغییر میفساد با توسعه اق
های مربوط به فساد، توان نهادها برای  شوند و منافع و پاداش متعاقب آن، فرصت عرصه سیاست می

ها به مقامات منتخب پاسخگو هستند و اینکه افراد  شناسایی و ممانعت از فساد، حدی که بوروکرات
عنوان  به. کنند های مرتبط با سیاستمداران مختلف مبادله می ی سیاستمدار را با سیاستچگونه ویژگ

 تخصیص منابع  شیوع هرچه بیشتر فقر در یک کشور همراه با بازارهای اعتباری ناقص فشاری را برایثال،م
اه اگر این فشار با افزایش مقررات فرایند تخصیص همر. آورد از طریق فرایند سیاسی بوجود می

دهندگان نسبت به صالحیت   اگر رأی،به عالوه. یابند های فساد محتمالً افزایش می گردد، فرصت
هایی داشته باشند،  نظر آنها رجحان  در هدایت منابع به سوی گروه موردویتوانایی  سیاستمداران و

رایند یابد تا آنجا که ف در اینصورت افزایش تخصیص منابع از مجرای فرایند سیاسی کاهش می
  .سازد انتخاباتی فساد را محدود می

دهیم و مجاری محتمل میان فرایند   ادبیات اقتصاد سیاسی مرتبط را توضیح میدومدر بخش 
کنیم که   این موضوع را بررسی میسومدر بخش .کنیم سیاسی و فساد سیاسی را شناسایی می

دهد و   میتأثیر قرار را تحتدرآمد چگونه تخصیص قدرت سیاسی  سازماندهی اقتصادی کشورهای کم
  .کند گیری می ها نتیجه  از بحثچهارمبخش . سازیم  رهنمودهای آن برای فساد را مشخص می،سپس

  
   هویت سیاستمدار و فساد سیاسی .2

 کسب تواند از قدرت سیاسی به منظور هایی می فرد با چه روشبحث را با یک سؤال آغاز می کنیم که یک 
تواند منابع را   مینخست اینکهسازد؟  کند و چه چیزی اقدامات او را محدود میمنافع شخصیش استفاده
مستقیم از طریق دزدی از وجوه عمومی یا استفاده از موقعیتش به عنوان یک  طور به سرقت ببرد چه به

 خرید تواند با  یک سیاستمدار می و دیگر اینکههای اقتصادی و سپس گرفتن رشوه کننده فعالیت تنظیم
أی یا استفاده از تسلط خود بر مطبوعات و محدود نمودن اطالعات در دسترس مردم درگیر فساد  ر

 کشور در سال 90های  با استفاده از داده) 2006(بزلی و پرات به عنوان مثال، فرایند انتخابات شود
  نشان دادند که فساد با طول عمر سیاسی رابطه مستقیمی دارد و آزادی مطبوعات رابطه1999
ای مستقیم با  ها رابطه  سهم مالکیت دولت از روزنامه،به عالوه.  با طول عمر سیاسی داردیمعکوس

تواند  و سرانجام اینکه یک سیاستمدار می. ای معکوس با آزادی نشر دارد فساد و عمر سیاسی و رابطه
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100 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

ه سوی گروه  به صورت هدایت منابع ببه عنوان مثال ،منابع عمومی را به طور نادرست تخصیص دهد
  .قومی خودش

 سازد؟نزدیکترین طلبانه را از طریق مقامات انتخاب شده محدود می فرایند سیاسی چگونه رفتار فرصت
دادن به فرد فاسد فاقد   که مرتبط با سیستم سیاسی نیز باشد این است که این کار از طریق رأیپاسخی

. در برزیل ارائه کردندنیزم  را از این مکاشواهدی) 2006( فراز و فینان. گیرد منصب دولتی انجام می
های محلی یا شهری به خاطر   شروع به بازرسی تصادفی از دولت2003دولت فدرال برزیل از آوریل 

ها در اختیار مطبوعات  به منظور ارتقاء شفافیت نتایج این بازرسی. اختالس از منابع مالی فدرال نمود
ء نتایج بازرسی اثر معناداری بر میزان انتخاب مجدد شهرداران آنها دریافتند که افشا. قرار داده شد

   1.فاسد دارد
 مانند های اجتماعی دیگر عوامل محدودکننده فساد سیاسی، پیگرد مقامات فاسد و مجازاتاز 
دادن مردم را  هایی رفتار رأی بسیار محتمل است که پیامد چنین فرایند. هاست های روزنامه سرمقاله
تأثیر  هایی که این قیود رفتار سیاستمدار حاضر در منصب دولتی را تحت روش. ار دهدتأثیر قر تحت

اگر منافع انتخاباتی به . های آنها را بشناسیم دهد بستگی به این دارد که چگونه انگیزش قرار می
های پیش از انتخابات کامالً  تنهایی رفتار سیاستمداران را تحریک کند و سیاستمداران به سیاست

دهندگان به اغماض  ایبند باشند، لذا در فضای دموکراتیک شیوع فساد سیاسی در جامعه تمایل رأیپ
و خطاپوشی چنین رفتاری را منعکس خواهد ساخت و نه تمایل یا توانایی سیاستمداران به درگیر 

های  تیعنی رقابت انتخاباتی باید باعث گردد تا نامزدها سیاس). 1957داونز، (شدن در رفتار فاسد 
آمیز مخالف باشند، لذا مادامی که  های مفسده اگر مردم با رویه. دهنده میانه را اجرا کنند مرجح رأی
های ن اقدام به وارد شدن در فعالیتاکنند، سیاستمدار های سیاستمداران را مشاهده می آنها فعالیت

  .فاسد نخواهند کرد
 است هم از بعد نظری و 2گرا زد صرفاً منصببا این وجود، فرض داونز مبنی بر اینکه رفتار نام

های سیاستی دارند واضح  گردد که مردم رجحان از آنجا که فرض می. هم تجربی ناموجه است
 وجود بسیاریشواهد . این چنین نخواهند بود) که آنها نیز جزء مردم هستند(نیست که چرا نامزدها 

های سیاستی مورد حمایت احزاب مختلف  نمند در رجحا های نظام دارند که دال بر وجود تفاوت
  .هستند

                                                 
  .دهد درصد کاهش می25زه افزایش فساد گزارش شده به اندازه یک انحراف معیار احتمال انتخاب مجدد را به اندا. 1

2. Office-Motivated 
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101 شناخت فساد سیاسی در کشورهای کم درآمد

اهمیت دارند، ) و رجحان سیاستی(یک دیدگاه جایگزین که در آن هویت سیاستمداران 
گونه  کند که نامزدها هیچ این رویکرد فرض می.  در انتخاب سیاسی است1 نامزد-رویکرد شهروند

های  کننده رجحان ضاع سیاسی آنها منعکسمشی حزبی و سیاسی ندارند و او پذیری در انتخاب خط انعطاف
اش را   اعالم شدههای حزبی ای ندارد تا آن دسته از سیاست یک نامزد هیچ انگیزهیعنی شخصی آنهاست 

  .های مرجح او منحرف گردیده است اجرا کند که از سیاست
ویت  ه نامزد حکایت از این دارند که– وجود دارد که همانند رویکرد شهروندبسیاریشواهد 

ها و حتی عملکرد کلی  های عمومی توسط این نماینده های منتخب، انتخاب بعدی سیاست نماینده
 استفاده از مرگ غیرمنتظره رهبران ملی) 2005( جونز و الکنبه عنوان مثال، . دهد اقتصاد را توضیح می

 منتظره در هویت  آنها دریافتند که تغییرات غیر؟کردند و سؤال نمودند که آیا هویت رهبر مهم است
یک انحراف معیار افزایش در مشخصه رهبر با : ارتباط دارد) اقتصادی(یک رهبر با تغییرات در رشد 

  . رشد اقتصادی در سال ارتباط دارددرصد 5/1تغییر 
تأثیر قرار   را تحتویهای سیاستی یک نامزد چگونه قابلیت انتخاباتی و عملکرد آتی  اینکه رجحان

 صداقت و درستکاریشان اگر سیاستمداران از لحاظ. ایی برای احتمال فساد سیاسی دارددهد، رهنموده می
 از این رو در یک الگوی داونزی که در آن شهروندان نسبت به سیاستمداران ،تفاوت داشته باشند

  .درستکار دارای رجحان هستند، سیاستمداران با کمترین فساد باید انتخاب گردند
های   رجحانلگوی نامزد شهروند، مردم هم به صداقت سیاستمدار و هم بهدر نقطه مقابل، در ا

دهندگان نامزدها را بر  دهد که اگر رأی نشان می) 1993( مایرسون. دهند  اهمیت میویسیاستی 
دهندگان   لذا وقوع یک شکست هماهنگی در میان رأی،های سیاستی آنها انتخاب کنند اساس رجحان

بنرجی و . داشته باشد که سیاستمدار دارای کمترین فساد انتخاب نگرددممکن است داللت بر این 
های  های چند بعدی این امکان وجود دارد که اگر رجحان دهند که با رجحان نشان می) 2006( پاند

ترین گروه سازگار نباشد نامزد دارای کمترین  های سیاستی پرجمعیت سیاستی سیاستمدار با رجحان
های محروم از جنبه   سیاستمدارانی که از لحاظ تاریخی به گروهبه عنوان مثال،. فساد انتخاب نشود

کنند و اگر  ها به فقرا حمایت می ها و پرداخت  اقتصادی تعلق دارند محتمالً از انتقال–اجتماعی
خودشان هم فقیر باشند به احتمال زیاد از منصب خود در جهت ثروتمند کردن خودشان استفاده 

  .) اگر حقوق و مزایای سیاستمدار کم باشدویژهًبه (کنند  می

                                                 
1. Citizen Candidate 
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102 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

با استفاده از یک الگوی نامزد شهروند عوامل مؤثر بر عرضه ) 2004( کیزلی و مورلی
سیاستمداران بد به تعبیر ما آنهایی هستند که نسبتاً فاسدتر بوده و از . سیاستمداران بد را تحلیل کردند

کنند که چرا  آنها دو دلیل ذکر می. ستکار بهتر نیستندرو دها از سیاستمداران صادق  بابت دیگر جنبه
اول، هزینه فرصت . سیاستمداران بد در کل انگیزه بیشتری برای جستجوی موقعیت انتخاباتی دارند

 دستمزدهای بازاری آنها در ،از این رو(تر است  حضور داشتن در عالم سیاست برای آنها پایین
استفاده از مقام و  دوم، تمایل بیشتر به سوء). تر خواهد بود ت پایینمقایسه با سیاستمداران با صداق

منصب در میان آنها اشاره به این دارد که سیاستمداران بد عایدات بیشتری را از بابت حفظ مقام و 
  .آورند منصب بدست می

  

  درآمد و پیامدهای آن برای فساد  سازماندهی سیاسی کشورهای کم.3
   سیاست  وضعیت اقتصادی و.3-1

.  در بازارهاستشدن و اتکای بیشتر بر معامالت اقتصادی یک ویژگی مهم فرایند توسعه افزایش صنعتی
درآمد در مقایسه با کشورهای ثروتمند نسبت بزرگی از جمعیت را روستاییان تشکیل  در کشورهای کم

 کل و درآمد در کم کشورهای ،به عالوه. دهند که برای امرار معاش وابسته به کشاورزی هستند می
. کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور خاص دارای سطوح باالی تنوع قومی و نژادی هستند

تحرک کم عوامل تولید در کشورهای فقیر اشاره به این دارد که مالکیت دارایی اولیه عامل مهمی 
های اعتباری  یتدر تعیین ثروت دوران زندگی یک فرد بوده و بازارهای ناقص اعتبار و بیمه محدود

 طریق  بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی در این کشورها از،به عالوه. دهد در سطح فرد را افزایش می
 بسیاری از کشورهای ،همچنین. افتد بازاری اتفاق می های قوی در شرایط غیر شبکهبه ویژه ها  شبکه
های  با استفاده از داده) 2003(مظفر، اسکاریت و گاالیچ . درآمد ممالک پسا استعماری هستند کم

کنند که نهادهای استعماری  بحث می) 1980-2000(های سال کشور آفریقایی در فاصله 34انتخاباتی 
های اولیه سیاسی کردن تقسیمات   انگیزه1و حکومت کن) تقسیم کن(و به ویژه سیاست تفرقه بینداز

مره شدن در بسیاری از کشورها به طور کلی، مستع. قومی و افزایش رقابت قومی را بوجود آورد
کننده برجستگی  سازماندهی اقتصادی و سیاسی در بین اقوام را افزایش داد و چنین چیزی منعکس

  .سیاسی قومیت در این کشورهاست
 ها رهنمودهایی را برای سازماندهی سیاسی کشورهای کنیم که این واقعیت در این بخش بحث می

. درآمد نوعاً از شهروندان متوسط جامعه ثروتمندتر هستند رهای کمسیاستمداران کشو .درآمد دارد کم

                                                 
1. Divide and Rule 
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103 شناخت فساد سیاسی در کشورهای کم درآمد

های این کشور   سیاستشواهدی را ارائه کرد که بر اساس آن در دو دهه بعد از استقالل هند،) 1969( میر
نشان دادند که )b2005( تحت نفوذ و سلطه ثروتمندان مالک زمین بوده است و بزلی، پاند و رائو

ای که سیاستمداران در  گونه  به،های روستایی هند نیز صادق است رد سیاستچنین چیزی در مو
  .های بیشتری هستند روستاهای جنوبی هند مالک زمین

بنرجی .  نشان داده شده است که ثروت اقتصادی برای ورود به سیاست اهمیت دارد،همچنین
 از دریافتند که ورود سیاستمداران) ترین ایالت هند پرجمعیت(در مورد ایالت اوتار پرادش) 2006(و پاند 

اسکات نیز افزایش طبقات تاجر در عالم . طبقات ثروتمندتر و تجار به عالم سیاست بیشتر بوده است
گوید که در دو  می) 2004(شاتکین .  بیان نمود1970سیاست در جنوب شرقی آسیا را در اوایل دهه 

های محلی و ملی با تنعم بیشتر اقتصادی و  تکشور تایلند و فیلیپین افزایش ورود تجار به سیاس
  .هایی مانند ساخت و ساز در ارتباط بوده است گذاری دولتی بیشتر در بخش سرمایه

گردد که  ها در کشورهای فقیر اغلب به توزیع نسبتاً نابرابر زمین تفسیر می نواقص بازار نهاده
یک . ها را در کنترل خود دارد ندر آن نسبت کوچکی از جمعیت روستایی بخش بزرگی از کل زمی

زمین برای صاحبان  نتیجه آن رواج گسترده قراردادهای دستمزد است که به موجب آن فقرای فاقد 
 اقتصادی های الگویی را ارائه کردند تا نشان دهند که رانت) 2005( باالند و رابینسون. کنند زمین کار می

وقتی . دهد ارگران را به صاحبان زمین انتقال میحاصله در قراردادهای دستمزد قدرت سیاسی بر ک
توانند با تهدید کارگران به محروم کردن آنها از  کنند کارفرمایان می کارگران رانت را دریافت می

  .ها رفتار سیاسی کارگرانشان را کنترل نمایند  رانت
این دارد که درآمد داللت بر  در سطح افراد، بازارهای ناقص اعتبار و بیمه در کشورهای کم

 استارک، لوکاس و(های قومی منشأ مهم بیمه برای اعضای شبکه هستند   شبکهبه ویژههای اجتماعی  شبکه
 اعضایی که های تولیدی مهاجران غیررسمی نایروبی آن کند که در تعاونی بیان می) 2002(فرارا ). 1985

گرفتن از گروه یا دیگر اعضا  رض درصد بیشتر احتمال ق25 تا 20مدیره هستند  به عنوان رئیس هیأت
این بدان معناست که آن دسته از اعضای شبکه که دسترسی بیشتری به منابع دارند یا نوسان . دارند

توانند از قدرت اقتصادی خود در  این افراد می. درآمد آنها کمتر است، اعضای مهم شبکه هستند
ای   وسیلهها  شبکه،بنابراین.  بدست آورنددرون شبکه استفاده کنند تا حمایت سیاسی اعضای شبکه را

 مهاجران در شهرهای به عنوان مثال،. گردد شوند که از طریق آنها فعالیت سیاسی سازماندهی می می
 شغل و بیمه از دیگر اعضای گروه قومی خود حمایت سیاسی به عمل یافتن کمک به بجایآمریکا 
  ).20 و اوایل قرن 19در اواخر قرن (آوردند 
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درآمد،  ها عالوه بر تأثیر بر فرایند انتخاب و ورود سیاسی در کشورهای کم قص بازار نهادهنوا
کند که  بیان می) 1997( بنرجی به عنوان مثال،. دهند تأثیر قرار می حوزه سیاست عمومی را نیز تحت

ایش سطوح باالی فقر همراه با بازارهای ناقص اعتباری تقاضا برای تخصیص سیاسی منابع را افز
درآمد اشاره  عقیده دارند که سازماندهی اقتصادی کشورهای کم) 2006( جانسون و میتون. دهد می

گذاری کردن فعالیت  به این دارد که آنها تمایل بیشتری برای استفاده از سیاست عمومی برای مقرات
درآمد   کمکار در کشورهای تحرک کم نیروی. اقتصادی مثالً از طریق تحمیل کنترل سرمایه دارند

، تجارت آزاد با پیامدهای توزیعی به عنوان مثالدهد  تأثیر قرار می نیز حوزه سیاست عمومی را تحت
  .گردد منفی بیشتری مرتبط می

.  استسازد تبعیض جنسی درآمد را متأثر می عامل دیگری که سازماندهی سیاسی کشورهای کم
درآمد امکان کمتری برای ورود به  هم کمزنان در مقایسه با مردان هم در کشورهای پردرآمد و 

تا آنجا که نابرابری جنسی اغلب در میان فقرا هم در درون کشورها و هم در بین آنها . سیاست دارند
بیشتر است انتظار داریم که موانع پیش روی زنانی که به دنبال ورود به سیاست هستند در مناطق 

 چنین  ازدهیم که چگونه  توضیح می) 2-3-3(خش در ب. درآمد بیشتر باشد روستایی کشورهای کم
  .گردد  به مشارکت کمتر زنان در سیاست تعبیر مییتبعیض

  
  های فساد هایی بر فرصت داللت.3-2
  ها قدرت و شبکه.1- 3-2

ای باعث ارتباط وسیعتر روابط اقتصادی و سیاسی  ماهیت روابط زمین و رواج گسترده اقتصاد شبکه
ای از   گستردهدر چنین شرایطی، یک سیاستمدار نسبتاً فاسد که شبکه. گردد د میدرآم در کشورهای کم

 هم در انتخابات پیروز خواهد شد و هم در مسند دارد محتمالًدهندگان را تحت کنترل خود  رأی
یافتن به  استفاده گسترده از قدرت سیاسی به منظور دست سوء) 2001( منز. قدرت باقی خواهد ماند

های سیاسی شهری را در شهرهای  توسط رؤسای دستگاه) منابع پولی و انتخاباتی (منافع شخصی
کنند که مالکان زمین در شیلی از  بیان می) 2005(باالند و رابینسون. کند ایاالت متحده تشریح می

استفاده کردند تا آنها را وادار سازند که در جهت منافع  قدرت اقتصادی خود بر کارگران سوء
آنها این موضوع را بررسی نمودند که نتایج سیاسی در مناطق روستایی .  رأی دهندصاحب زمین

ورود برگه مخفی رأی که . گیرند  قرار می1تأثیر معرفی برگه مخفی رأی شیلی چگونه تحت
توانست میزان نظارت مالکان زمین بر رفتار سیاستی کارگران را محدود کند، با کاهش قابل  می

                                                 
1. Secret Ballot 
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گرا در شیلی به طور سنتی  احزاب راست. گرا همراه بود تی از احزاب راستتوجه حمایت انتخابا
 پیوند روابط اقتصادی و سیاسی فرصت بیشتری را ،همچنین. حامی منافع اقتصادی زمینداران بودند

این موضوع ) 2005(گلداشتاین و اودری . برای کسب منافع شخصی توسط سیاستمداران فراهم نمود
های روستاهای غنا چگونه از قدرت اقتصادی خود در جهت اهداف  ه سرکردهکنند ک را تشریح می

قرار دارد که  1زمین در این روستاها با اجازه رئیس ارشد در دست ابوسوآ. اقتصادی استفاده کردند
نامه مادری منطقه محور بوده  رهبری در شجره. گردد  تعیین می2نامه مادری ابوسوآ توسط نسب شجره

. نامه مادری در داخل روستا است در میان اعضاء شجره) از زمین(ص حق استفاده و مسؤول تخصی
. کند نامه مادری محلی عمل می بنابراین تخصیص زمین یک فرایند سیاسی است که در سطح شجره

مند از قدرت سیاسی از وجود حقوق  دهند که افراد بهره نشان می) 2005(گلداشتاین و اودری
آنها . گردند و چنین چیزی به معنای سود بیشتر کشاورزی است شتر منتفع میمالکیت تضمین شده بی

گردد تا نیازهای  یابند که این امر بدان خاطر است که زمین رهبران سیاسی کمتر باز توزیع می در می
  .روستاییان را تأمین کند

  
  قومیت و جنسیت . 2- 3-2

درآمد نیز عامل   کشورهای کم 3قومیمقاالتی وجود دارند که حکایت از این دارند که تنوع 
های بین کشوری  بر اساس داده) 1997( ایسترلی و لوین .کننده مهمی برای سطوح فساد است تعیین

دهد  را کاهش می) اقتصادی(اعالم نمودند که مجرای مهمی که از طریق آن تنوع قومی رشد 
هایی در رابطه   از دادهوی. گردیدارائه ) 2006(شواهد بیشتری نیز توسط الکن . افزایش فساد است

با برنامه توزیع مجدد اندونزی استفاده نمود تا نشان دهد که روستاهایی که به لحاظ قومی بیشتر 
  .دهند شوند برنج بیشتری را به خاطر مسأله فساد از دست می تجزیه می

 عمومی ستهای قومی در هند بیانگر آن است که سیا در مورد سیاست) 2004( تحلیل چاندرا
های حمایتی به  کند که سیاست  بحث میوی. تأثیر قرار دهد تواند اهمیت سیاسی قومیت را تحت می

 طبقات پایینی قومیت را به تخصیص منابع دولتی مرتبط 4های جبران مافات عنوان نمادی از سیاست
 فساد یا مقررات هایی باشد که بیشتر مستعد گذاری منابع نیز شکلی از سیاست اگر هدف. ساخته است

                                                 
1. Abusua 
2. Matrilineage 
3. Ethnic Diversity 
4. Affirrnative Action 
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های حمایتی و افزایش فساد با  ها، سیاست سازی سیاست گذاری است، بنابراین انتظار داریم که قومی
  .یکدیگر همبستگی مثبت داشته باشند

کنند که از طریق آن، سازماندهی  یک مجرای متفاوتی را شناسایی می) 2006(بنرجی و پاند 
در . تواند فساد سیاسی را افزایش دهد  می های قومی مشی چه وسیعتر رقابت سیاسی در میان خط هر

دنیایی با تعهدات سیاستی ناقص اگر افراد هم به هویت قومی یک نامزد انتخاباتی و هم به سابقه فساد 
تواند فساد را  دهندگان می های قومی رأی او اهمیت دهند در اینصورت افزایش قطبیدگی رجحان

تر احتمال موفقیت بیشتری دارند و  ین است که نامزدهای قومی افراطیدلیل این امر چن. افزایش دهد
چنین چیزی تمایل خواهد داشت تا از احزابی که به چنین نامزدهایی دسترسی دارند، حمایت کند 

بنرجی و پاند شواهدی را در رابطه با . تری برخورد باشند حتی اگر این نامزدها از سطح کیفی پایین
های قومی و  توجه سیاست این ایالت شاهد افزایش قابل.  کشور هند ارائه کردندایالت اُتار پرادش

دهندگان از نامزدها و سوابق  افزایش فساد سیاسی بوده است که هر دو موضع به وسیله برداشت رأی
  .گیری گردیده است بزهکاری نامزدها اندازه

 شناخته های قومی سی در رویهدرآمد با سطح نسبتاً باالی رقابت سیا درحالی که کشورهای کم
و ) 2001(  دیگرانازفاز و. اما نمایندگی سیاسی زنان در این کشورها در سطح پایینی قرار دارد  شوند، می

داد عدم حضور زنان در  شواهد بین کشوری را ارائه کردند که نشان می) 1999( دالر،فیسمن و گاتی
از کشور ) 2004( دیگری نیز توسط دافلو و توپالوا شواهد. سیاست با سطوح باالتر فساد ارتباط دارد

هایی در سطح روستاهای این کشور را با اطالعات عینی و ذهنی در رابطه با  آنها داده. هند ارائه شدند
های فنی در مورد تعداد و  های عینی از بازرسی داده. فعالیت زنان سیاستگذار مورد تحلیل قرار دارند

آمدند و نشان دادند که زنان در مقایسه با  جود در روستاها بدست میکیفیت کاالهای عمومی مو
 به طور متوسط زنان ،به عالوه. کنند مردان کاالهای عمومی بیشتر و با کیفیت بهتری را تأمین می

 در زمانی که سرکرده روستا یک زن باشد ، عالوه بر این. گیرند نسبت به مردان بسیار کمتر رشوه می
 کمتر تمایل به پرداخت رشوه بابت بدست آوردن خدمات یا پرداخت رشوه به درصد5/1روستاییان 
  .پلیس دارند

  
  گذاری  تخصیص عمومی منابع و مقررات.3- 3-2

 کشورهای های فساد در رابطه با نوع کاالهای عمومی است که در گروه سوم از دالیل مربوط به فرصت
ت در کسب رشوه و مقدار آنها همراه با نوع کاالهای اگر توانایی مقاما. درآمد مورد نیاز هستند کم
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شده در میان کشورهای  عمومی تغییر کند، از این رو تفاوت موجود در نوع کاالهای عمومی عرضه
  .های موجود در گستره فساد مرتبط خواهد شد درآمد با تفاوت درآمد و کم پر

 وی. کند  درآمد را ارائه می و فساد در کشورهای کم1الگویی از نوار قرمز) 1997(بنرجی 
 نیازمندترین  در اینگونه کشورها به دنبال تهیه کاالهای عمومی برای2گرا های رفاه کند که دولت بیان می

 اما ،کنند ها به منظور بهبود تخصیص منابع برای فقرا مقرراتی را وضع می این دولت. افراد هستند
 از این مقررات در جهت بدست آوردن منابع استفاده یابند که مقامات انتخاب شده این امکان را می

 باالتر از نمایند در حالی که از این بابت مطمئن هستند که به دلیل تخصیص نادرست منابع توسط مقامات
های اقتصادی یا سیاسی  کند که اگر ویژگی بیان می) 1997(بنرجی . خود به دام نخواهند افتاد

هایی  گذاری فرصت چه بیشتر مناسب باشد و مقررات ذاری هرگ درآمد برای مقررات کشورهای کم
را برای فساد بوجود آورد در این صورت چنین چیزی خود دلیلی برای فساد بیشتر در کشورهای 

  .فقیر خواهد بود
های مربوط  های بین کشوری و داده در یک مطالعه تجربی و با استفاده از داده) 2006( هانت

 محدودی به درآمد که دسترسی کند که برای افرادی از کشورهای کم ت را اثبات میبه کشور پرو این واقعی
های سالمت تقاضای فرد برای خدمات عمومی و تمایل او به رشوه  بیمه دارند درآمد منفی یا تکانه

  .گردند دهد و در این شرایط خدمات پرمشقت مستعد فساد می دادن به برخی مقامات را افزایش می
درآمد   کمد در ارتباطات سیاسی و انگیزه قوی تجار برای ورود به سیاست در کشورهایعواید زیا

به . گردد چنین عوایدی به کشورهای فقیر محدود نمی .استفاده از مقررات باشد تواند پیامد سوء می
متحده   ایاالتخواه  از حزب جمهوری3استعفای غیرمنتظره سناتور جفوردز) 2006( عنوان مثال، جایاچاندران

نیز با ) 2006( را مورد استفاده قرار داد تا عواید جمعی ارتباطات سیاسی را شناسایی کند و فاچیو
با . دهد که ارتباط سیاسی جمعی نسبتاً رایج و گسترده است  کشور نشان می47های  استفاده از داده

 ارتباطات اد مرتبط بافرض موجود در ادبیات این است که سطح فس رسد که پیش   به نظر می،این حال
دهد که رابطه قوی میان   نشان میبه عنوان مثال، وی. درآمد باالتر است سیاسی در کشورهای کم

  .معیارهای ذهنی فساد و وسعت روابط سیاسی وجود دارد
گذاری   مقرراتتوان با این واقعیت توضیح داد که کشورهای فقیر گرایش به این مطلب را می

با اهداف ) سیاسی(برداری از این روابط   طرفی مقررات بیشتر نیز عواید بهرهبیشتری دارند و از

                                                 
1. Red Tape 
2. Welfare - Minded 
3. Jeffords 
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درآمد   کمبرداری از مقررات اقتصادی در کشورهای یعنی اگر به طور متوسط بهره، دهد اقتصادی را افزایش می
افراد این برای تجار در مقایسه با همتایان آنها در کشورهای ثروتمند ایجاد کند، مثالً رانت بیشتری را 

مسأله دیگر این است که هزینه استفاده از روابط . تمایل بیشتری برای ورود به دنیای سیاست خواهند داشت
  .ای نسبتاً پایین باشد سیاسی در یک اقتصاد بسیار شبکه

 تأمین مالی استفاده از کنترل سرمایه توسط سیاستمداران مالزیایی به منظور) 2006(جانسون و میتون 
 نزدیکی با هایی که کارمندان یا سهامداران اصلی آنها روابط آنها بنگاه. نمودندهای خاص را بررسی  بنگاه

اگر روابط سیاسی .  نامیدند 2های مرتبط  دارند را بنگاه1)عمدتاً ماهاتیر، دایم و انور(مقامات کلیدی دولتی
 مرتبط هستند هایی که از لحاظ سیاسی  از این رو افراد و بنگاه،همراه با کنترل سرمایه منشأ فساد باشند

ها   در مواقعی که یک تکانه اقتصاد کالن توان دولت را در فراهم آوردن مزایا و یارانهبایست می
 را دهد بیشتر متضرر گردند و زمانی که وضع کنترل سرمایه امکان مقادیر بیشتر مزایای خاص کاهش می

 از کنترل سرمایه که در پسدهند که  نشان می) 2006(جانسون و میتون . دهد بیشتر نفع ببرند می
های  دالر عایدی بنگاه  از پنج میلیارددرصد32 در مالزی مجدداً وضع گردید در حدود 1998سپتامبر 

  .توان به افزایش روابط آنها نسبت داد مرتبط با نخست وزیر ماهاتیر را می
توجه  یز اخیراً حکایت از عواید قابلمقاالت دیگری ن) 2006(عالوه بر مطالعه جانسون و میتون 

 برآورد کردند که )2005( خواجا و میان به عنوان مثال،. روابط سیاسی در کشورهای در حال توسعه دارند
گیرند و میزان عدم اجرای   بیشتر وام میدرصد45بنگاههای از لحاظ سیاسی مرتبط در پاکستان 

 تا 3/0های ساالنه رانت در اقتصاد را حدود  زینهآنها ه.  بیشتر استدرصد50تعهدات و دیون آنها 
توجهی  گیرد که در اندونزی درصد قابل نتیجه می) 2001(فیسمن .  برآورد کردندGDP درصد 9/1

ها را در   بازدهیوی. شود از روابط سیاسی ناشی می) سیاسی(های دارای روابط خوب  از ارزش بنگاه
افشاء سیاسی در زمان شایعات مربوط به بدتر شدن وضع های دارای درجات متفاوت از  میان بنگاه

هایی که  در آن زمان، قیمت سرمایه بنگاه. مقایسه نمود) جمهور اندونزی رئیس (3سالمت سوهارتو
های  های دارای روابط کمتر کاهش یافت و واکنش روابط نزدیکی با سوهارتو داشتند بیش از قیمت بنگاه

  .شدند تر بودند، شدیدتر می کننده سقیمتی در زمانی که اخبار مأیو
  
  
  

                                                 
1. Mahathir , Daim & Anwar 
2. Connected Firms 
3. Suharto 
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   اطالعات.4- 3-2
درآمد  اگر اشخاص در کشورهای کم. کند، اطالعات ناکافی است  دیگر نقص بازار که به فساد کمک میمنشأ

 باشند و یا  سیاستمداران داشتهدسترسی کمی به مطبوعات یا دیگر منابع اطالعاتی راجع به ویژگی یا عملکرد
 در اینصورت توانایی آنها در شناسایی و مجازات سیاستمداران فاسد از طریق انتخابات د باشند،سوا اینکه کم

 دلیل مهمی قطع بطور ل اطالعاتیئبرخی از مقاالت اخیر حاکی از این هستند که مسا. محدودتر خواهد بود
 فساد در دلیل به نتخاباتیدریافتند که تنبیه ا) 2006(فراز و فینان به عنوان مثال، . برای تداوم فساد است

در این بین، . ها دارد های برزیل همبستگی مثبتی با میزان عرضه و تمهید اطالعات در شهرداری شهرداری
وجود   عدمکسب منابع مالی عمومی توسط مدارس اوگاندا را با وجود و) 2004(رینیکا و اسونسون 
نتایج مطالعه آنها . ضد فساد مقایسه کردندها در قبل و بعد از یک اقدام وسیع  دسترسی به روزنامه

 بیش از آنچه که درصد13ها دسترسی داشتند به طور متوسط  نشان داد که مدارسی که به روزنامه
  .کردند استحقاق داشتند منابع مالی دریافت می

  فساد) تحمل(هایی بر گرایش به جایز شمردن  داللت.3-3
درآمد چگونه افشاگری او نسبت  در کشورهای کمهویت اقتصادی، قومی و جنسیتی یک شهروند 

  دهد؟ تأثیر قرار می  به جایز شمردن آن را تحتویبه فساد و تمایل 
  
   ترجیحات باز توزیعی.1- 3-3

سوادتر  درآمد در مقایسه با همتای خود در یک کشور ثروتمند، فقیرتر و کم یک فرد متوسط در کشور کم
 فردی را برای توزیع کی از آن هستند که این مطلب تقاضای چنیناست و الگوهای اقتصاد سیاسی نیز حا

  1.دهد تأثیر قرار می  تحتو کاالهای عمومی) 1977، و رابرتس1981،ملتزر و ریچارد(مجدد درآمد 
توزیعی در  های باز متأسفانه مطالعات بسیار کمی در زمینه تأثیر درآمد و آموزش بر رجحان

های   ارزیابیهای بررسی شواهدی را با استفاده از داده) 1( در جدول 2.درآمد وجود دارد کشورهای کم
 های انفرادی شده مبتنی بر تحوالت درون کشوری ویژگی های گزارش رگرسیون. یما ه ارائه کرد3جهانی
نماییم که افراد ثروتمندتر به طور متوسط کمتر به حمایت  در امتداد ادبیات موجود مشاهده می. است

                                                 
اگر مطلوبیت شخص تابعی صعودی نسبت به درآمد باشد، در مجموع تقاضای فرد برای توزیع مجدد درآمد تابعی صعودی از شکاف میان . 1

توان استدالل کرد که این شکاف و لذا تقاضا برای توزیع مجدد درآمد در کشورهای  بر این اساس، می. درآمد میانه و میانگین خواهد بود
تأثیر قرار  کاالهای عمومی را تحتاین موضوع که تفاوت در توزیع درآمد میان کشورهای فقیر و غنی چگونه تقاضا برای . قیرتر بیشتر استف

 .دهد، از لحاظ نظری وضوح کمتری دارد می

  که حمایت از اصالحاتبراتون و دیگران به بررسی مسأله حمایت از اصالحات اقتصادی در جهت آزادسازی پرداختند و دریافتند. 2
  .یابد  افزایش میدر هر کشور تحت بررسی تابعی فزاینده از درآمد است و در یک رگرسیون با نمونه کامل با افزایش درآمد و سطح آموزش

3. World Values Surveys 
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توزیعی  های باز در مقابل، رابطه میان رجحان. دارندتمایل چپ سیاسی یا برابری درآمدها ) جناح(از
های بازتوزیعی در میان کشورهای  گونه تفاوت معناداری در رجحان ما هیچ. و آموزش معنادار نیست
رد که با این حال، روند رو به رشدی در ادبیات اقتصاد توسعه وجود دا. کنیم فقیر و غنی مشاهده نمی

 ،به عنوان مثال. کند چگونگی تغییرات تقاضا برای کاالهای عمومی با توسعه اقتصادی را بررسی می
زای افزایش در بازدهی  انقالب سبز در هند را به عنوان یک منشأ نسبتاً برون) 1996( فاستر و روزنزویگ

 آموزش بر تقاضا ازدهی بیشترآموزش مورد استفاده قرار دادند تا چگونگی تأثیرگذاری رشد انتظاری و ب
 محصول به در مقایسه با مناطق با رشد متوسط در آن مناطقی که نرخ رشد. برای آموزش را برآورد کنند

 درصد16نام فرزندان کشاورزان به اندازه  میزان یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود نرخ ثبت
سازی مدارس تعبیر  نین چیزی را به افزایش فراهمچ) 2004( فاستر و روزنزویگ ، به عالوه1.بیشتر بود

 به طور 2) مدارسمانند زیرساخت( برای برخی کاالهای عمومی ودند که حاکی از آن است که تقاضانم
  .بالقوه تابعی فزاینده از درآمد است

تأثیر  های سیاسی را تحت روش دیگر بررسی این موضوع که ثروت اشخاص چگونه رجحان
های مختلف اقتصادی و پیامدهای مربوط به  ن است که رابطه میان سهم جمعیتی گروهدهد ای قرار می

 روستاهای مالکیت زمین جانشین خوبی برای ثروت خانوار در. بررسی قرار گیرد کاالهای عمومی مورد
آمدن  از تغییرات سری زمانی در مورد روی کار) 2004(فاستر و روزنزویگ . درآمد است کشورهای کم

 در میان های محلی در ایاالت هند استفاده نمودند و نشان دادند که تخصیص کاالهای عمومی دولت
  .کند روستاها همراه با سهم جمعیتی خانوارهای صاحب زمین و بدون زمین تغییر می

های کاالهای عمومی و  دهی رجحان قومیت جنبه دیگری از هویت فرد است که در شکل
 در تقاضا بسیاریدادی از مقاالت اخیر حاکی از آن هستند که گرایش تع. توزیعی اهمیت دارد باز

های قومی سازماندهی  مشی درآمد وجود دارد که در خط برای کاالهای عمومی در کشورهای کم
بضاعت  ها از لحاظ تاریخی بی کند که کدام گروه گردند، هم به این خاطر که قومیت تعیین می می

اگر . افراد عضو یک قوم تمایل دارند تا در همان مناطق زندگی کنندهستند و هم به این دلیل که 
های مربوط به کاالهای عمومی به لحاظ جغرافیایی تغییر کنند یا اگر سازماندهی کردن  رجحان
 در این ،تر باشد کنند آسان های عمومی در میان افرادی که نزدیک به یکدیگر زندگی می فعالیت

                                                 
اهمیت و  های بی فعالیتوری کارگران شاغل در  دریافتند که افزایش دسترسی به آموزش، بهره) b2004( فاستر و روزنزویگ. 1

زمین تغییر   بیافزایش تحصیالت خانوارهای صاحب زمین همراه با کاهش تحصیالت خانوارهای. بخشد نوکرمĤبانه را بهبود نمی
  .کنند زمین تفسیر می این محققان چنین مطلبی را به عنوان داللتی بر جایگزینی کودکان کارگر از خانوارهای بی. کند می

2. School  Infrastructure 
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های زیر بنایی معطوف به  گذاری  سرمایه،همچنین. هم خواهد بودصورت همجواری جغرافیایی م
بر نقش جغرافیا در ایجاد هویت قومی در آفریقا به عنوان عاملی مهم در ) 1974( بیتس. مکان هستند

بندی جغرافیایی اعضای یک   عقیده دارد که گروهوی. های کاالهای عمومی تأکید کرده است بینی رجحان پیش
شوند،   ساماندهی میای را بر سر دسترسی به حداقل برخی از کاالها که بر مبنای قومیت هقوم خاص مناقش

دهندگانی که   اعتقاد دارد که رأی، ویکند مجرای متفاوتی را معرفی می) 2003(پاند . کند ایجاد می
 گذاری دفهای سرانه بیشتری را دریافت کنند، از ه چه انتقال قومی تعلق دارند هراقلیت های  به گروه
  .های قومی بر سر بازتوزیع بیشتر درآمد حمایت بیشتری به عمل خواهند آورد رویه

اند  های قومی بوده تعدادی از مقاالت اخیر به دنبال ارائه شواهدی مستقیم از گستره رجحان
فی دهند و مطلوبیت من گروه آنها نسبت می به این معنا که مطلوبیت مثبت افراد را به رفاه اعضای هم

مناطق همجوار در ) 2005(میگوئل و گاگرتی . کنند ها منتسب می آنها را به رفاه اعضای سایر گروه
شدن سیاسی اهمیت  های اجتماعی طول مرز تانزانیا و کنیا را بررسی کردند و بیان نمودند که فرایند

های مهمی شبیه به هم  ه از جنب1960مناطق غربی کنیا و تانزانیا در دهه . سازد هویت قومی را متأثر می
 را در جنوب صحرای 1ترین برنامه مسکن ملی  تانزانیا بعد از استقالل جدی،با این وجود. بودند

ها در  بینی رجحان  چنین چیزی بر نقش محدودتر قومیت در پیشویبه عقیده . آفریقا اتخاذ کرد
  .تانزانیا نسبت به کنیا داللت داشته است

ای از  آنها مجموعه. به روش متفاوتی به این مسأله پرداختند) 2006( وینستینهابیاریمانا، هومفریز و 
آنها نمونه .  بررسی کنندها را گیری رجحان های آزمایشی را به راه انداختند تا اهمیت قومیت در شکل بازی

 همراه با  همسایه کنار هم در شهر کامپاال بود در حالی که این منطقه از سطوح باالی تنوع قومی300شامل 
های رجحان محور   تبیینآنها شواهد در حمایت از. سطوح پایین عرضه کاالهای عمومی برخوردار است

 های تر نیستند و رجحان ها حاکی از آن بودند که افراد هم قوم نسبت به یکدیگر نوع دوست بازی. نیافتند
  .متفاوتی نسبت به پیامدها ندارند

پیامدهای سیاستی را ) سیاسی(دهند که هویت قومی رهبران  یمجموعه دیگری از مقاالت نشان م
به عنوان . کنند  میهای سیاستی قومی تعبیر کند و از چنین چیزی به عنوان شواهدی از رجحان بینی می پیش
ای  های قبیله از تغییرات رویداد نمایندگی سیاسی مربوط به طبقات پایین و گروه) 2003( پاند مثال،

گذار بر سیاست عمومی را  در ایاالت هند استفاده نمود تا اثر هویت یک قانوندر طول زمان و 
ای  های قبیله  دریافت که آن مقدار منابع ایالتی که به سمت طبقه پایین و گروهوی. تفکیک کند

                                                 
1. Nation - Building 
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. یابد گذاری طبقه پایین در مجلس ایالتی افزایش می شود با افزایش سهم قانون گذاری می هدف
تخصیص منابع در روستاها را بررسی کردند و دریافتند که روستاییان طبقه ) 2004(رائو بزلی، پاند و 

پایین در زمانی که سرکرده روستا به طبقه آنها تعلق دارد، مقدار بیشتری از منابع یا وجوه انتقالی را 
  .کنند دریافت می

دهند که مردان  نشان میبرخی از مطالعات . بینی رفتار سیاسی جنسیت است عامل مهم دیگر در پیش
 های زنان در مقایسه با مردان، مخارج اوتی دارند به اینصورت که درآمد یا داراییمتفو زنان ترجیحات 

های مفید برای زنان و کودکان را افزایش  مربوط به آموزش، بهداشت، تغذیه و دیگر هزینه
همچنین افزایش درآمد زنان باعث . )2003 و دوفلو، 1997، توماس،1997 الندبرگ و همکاران،(دهد می

 ).1990توماس، (گردد  میچه بیشتر سالمت کودکان افزایش میزان بقاء و زنده ماندن کودکان و بهبود هر

های  دهند که تفاوت های کشورهای ثروتمند هستند نشان می مطالعاتی نیز که عمدتاً بر اساس داده
 در به ویژهًهای لیبرال  ارد مبنی بر اینکه زنان از سیاستهای سیاستی وجود د توجهی در رجحان جنسیتی قابل

و 1999لوت و کنی،(کنند  حمایت میمورد هزینه در مراقبت از کودکان و دیگر مخارج مربوط به آنها
های سیاسی زنان در  همچنین شواهدی مبنی بر روند زمانی قوی در رجحان). 2002ادالند و پاند،

توجهی در   قابلصورتنان در این کشورها در مقایسه با مردان به ز. کشورهای ثروتمند وجود دارد
) 2005(و ادالند، هایدر و پاند ) 2002(ادالند و پاند . اند یافته گرایش 1سه دهه گذشته به جناح چپ

رشد شکاف جنسیتی سیاسی را به عنوان انعکاسی از افزایش واگرایی در رفاه اقتصادی مردان و زنان 
 به ، با این حال3.کنند  دنبال می2 این واگرایی را در افزایش روابط خارج از ازدواجکنند و تفسیر می
این یک تبیین برای . درآمد وجود ندارد رسد که این روند تا حد زیادی در کشورهای کم نظر می
های دیگر شامل تعصب  تبیین. درآمد باشد تواند کاهش کمتر ازدواج در کشورهای کم  میموضوع

کار زن داللت بر آن دارد که زنان  تر نیروی دینی بیشتر و این واقعیت است که نرخ مشارکت پایین
ها اغلب از افزایش توزیع  ها قرار دارند که این نهاد کمتر در معرض نهادهای بازار کار مانند اتحادیه

  .کنند مجدد حمایت می

                                                 
1. Left - Wing 
2. Non -Marriage 

، بنابراین افزایش اگر مردان و زنان تنها در قالب ازدواج از منابع سهم ببرند و مردان به طور متوسط سهم بیشتری نسبت به زنان داشته باشند. 3
   .اهد بودروابط خارج از ازدواج با پیدایش شکاف جنسیتی سیاسی همراه خو
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از نوعی که (های سیاستی شهروندان  هدات ناقص سیاستی تفاوت در رجحاندر دنیایی با تع
کنند تعبیر  به تفاوت در هویت سیاستمدارانی که مردم آنها را انتخاب می) در باال به آن اشاره شد

  ).2بخش رجوع به (خواهد شد 
 در اجرای ها به طور خاص، چگونگی تبادل سابقه فساد یک سیاستمدار با توانایی او این تفاوت

این  ).2006بنرجی و پاند،(دهد ثیر قرار میأت های مختلف قومی توسط شهروندان را تحت های سیاستی گروه رجحان
 به عنوان مثال،. گذارد  میمطلب حکایت از روشی دارد که ترجیحات بازتوزیعی یک فرد بر میزان فساد تأثیر

 میان تنوع قومی و پیامدهای مربوط به شده وجود چنین مجرایی باعث تحکیم رابطه منفی مشاهده
دهند که  متحده نشان می در مورد ایاالت) 1999( ایسترلی و آلسینا، باقر. شود کاالهای عمومی می

در شهرهایی که بیشتر تجزیه و ) ها ، مدارس و غیره ، بیمارستانها جاده(عرضه کاالهای عمومی مولد 
گذاری شده  هایی که به وجوه یا منابع انتقالی هدف نواع هزینه در حالی که ا،اندکمتر است بندی شده تقسیم

با استفاده از ) 2005(گرتی  گوئل ومیگو. های قومی و نژادی شباهت زیادی دارند بیشتر است  برای گروه
های تاریخی موجود در موقعیت جغرافیایی اقوام مختلف نشان دادند که افزایش تنوع قومی  تفاوت

  .ا بودجه مدارس را کاهش دادای از کنی در منطقه
های  توان این واقعیت را توضیح داد که رقابت سیاسی اغلب بر اساس رویه  می،همچنین

ها  شده در سایر جنبه های تشکیل تر از ائتالف های قومی باثبات اگر ائتالف. گردد ندهی میاقومی سام
  ).2006ستبان و ری،ا(های قومی برجسته خواهند شد  باشند رقابت در رویه1 طبقهمثالً

  
  مشارکت.2- 3-3

 را میزان مشارکت سیاسی در یک کشور مستقیماً توانایی شهروندان.  مهم دیگر، مشارکت سیاسی است جنبه
 یک. دهد تأثیر قرار می تحت استفاده از فرایند انتخابات به منظور مجازات نمودن رفتار سوء سیاستمدار در

دهندگان  دهندگان است یعنی نسبت رأی جمعیت رأی  در سیاستمعیار متداول برای مشارکت شهروندان
 اجتماعی نیز بر مشارکت ادبیات مربوط به سرمایه. کنند واجد شرایط که برای رأی دادن حضور پیدا می

  ).1993پاتنم،(اند در روابط اجتماعی و سیاسی تأکید کرده
 به بعد در برخی از 1950 دهندگان از دهه أی شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه جمعیت ر

 است که البته میزان این کاهش در کشورهای اروپای غربی مختصر یافتهکشورهای ثروتمند کاهش 
به منابع میلر و  دهندگان در مورد شواهدی برای کاهش تعداد رأی(توجه است بوده و در ایاالت متحده قابل

شواهدی از کاهش ) 2000(پوتنام. )برای اروپا)1995(تاپفمتحده و برای ایاالت) 1996(شانکس

                                                 
1. Class  
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 در این کاهش شامل حضور. کند  به بعد را ارائه می1970 و 1960 های تحرک اجتماعی در آمریکا از دهه
های  های سیاسی، فعالیت حزبی و عضویت در سازمان اجتماعات و تظاهرات سیاسی یا سخنرانی

 بجز رأی دادن در طول 1گرایی سیاسی ل فعالمتوجه گردید که اشکا) 1995( با این حال، تاپف. مدنی است
های چنین کاهشی برای کیفیت حکمرانی  در هر حال، داللت. همان دوره در اروپای غربی افزایش یافته است

  .ماند همچنان تحت بررسی باقی می
بر اساس . دهند مشارکت سیاسی در کشورهای کم درآمد کاهشی را در طول زمان نشان نمی

 سال گذشته 50توسعه به طور پایدار در  حال مشارکت انتخاباتی در کشورهای در) 2002( نظر نوریس
 این ).1987و اچوا،IDEA،1997(ای در آمریکای التین مشهودتر بوده است افزایش یافته است و چنین رویه

انتخابات  به بعد بوده ظهور یافتند و هم در مورد 1970های جدیدتر که از اوایل دهه  رویه هم در دموکراسی
   ).2002نوریس،(های شبه دموکراسی و غیر دموکراتیک وجود دارد انجام شده در رژیم
ن ممکن برای تفاوت موجود در روند مشارکت در میان کشورهای  فقیر و ثروتمند ییک تبی

 این حالت نیز ممکن است ، همچنین2.ها و منافع خصوصی مشارکت است در ارتباط با تفاوت هزینه
به فساد کشاندن فرایند انتخابات مثالً از طریق خریدن رأی همراه با توسعه اقتصادی تغییر که هزینه 

ها و   هزینهتمالًحهای فردی که م کنیم مبنی بر اینکه ویژگی در ذیل شواهدی را بررسی می. کند
د دهند چگونه بر مشارکت سیاسی در کشورهای فقیر و ثروتمن ثیر قرار میأت منافع مشارکت را تحت

  .دهیم  در این کشورها مورد بحث قرار میدهای آن را بر شیوع فسا گذارند و داللت اثر می
های مناسبی  کننده بینی متحده، درآمد و آموزش پیش  ایاالتبه ویژهدر برخی از کشورهای ثروتمند 

. است یاری از کشورهای اروپای غربی ضعیفدهنده هستند هر چند این رابطه در بس برای جمعیت رأی
های سیاسی،   فعالیتدرآمد و آموزش به طور مشابهی با سایر اشکال مشارکت مانند داوطلب شدن در

ل گروه و ئارتباط با مقامات، تظاهرات کردن یا اعتراض نمودن، کارکردن با دیگران برای حل مسا
این ) 1995(وربا، اسکولزمن و برادی (ها یا یک گروه ارتباط دارند  حضور منظم در جلسات سازمان

نیز این کار را در مورد نه ) 2000( ها را در مورد ایاالت متحده مورد بحث قرار دادند و بلیس یافته
درآمد و آموزش را در ) 1995( وربا، اسکولزمن و برادی 3.)کشور با درآمد متوسط انجام داد

                                                 
1. Political Activism 

cdpBکند که در یک انتخابات شامل دو نامزد اگر گیری بیان می رأیحساب الگوی . 2 باشد فرد رأی خواهد داد که در +≤
 منفعت dامزد مرجح اوست؛  منفعت فرد از بابت برنده شدن نB احتمال آن است که رأی فرد انتخابات را تغییر دهد؛ pاین رابطه 

  . هزینه رأی دادن استcفرد از انجام مسئوولیت اجتماعی و مدنی او بوده و 
چک،  استرالیا، بریتانیا، جمهوری(های نه کشور  های انتخاباتی را مورد استفاده قرار داد که داده ای نظام وی بررسی مقایسه. 3

 .گرفت می بر را در) 1996-1997(های  در سال) متحده  االتاسرائیل، لهستان، رومانی، اسپانیا، تایوان و ای
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ت داشتن زمان، پول و آنها بر اهمی.  و تحرک سیاسی قرار دادند1الگویی جامعتر از منابع، نامزدی
های اجتماعی در مشارکت کردن تأکید نمودند و متذکر شدند که به عنوان مثال آن افرادی  مهارت

های اجتماعی در محل کارشان دارند همان کسانی هستند که  که تمایل بیشتری برای کسب مهارت
  .از سطح درآمد و آموزش باالتری برخوردارند

رآمد باالتر با گذارد که د ها این واقعیت را باقی می  معلولی از این یافته علت ومسأله اساسی با تفسیر
گیری  های رأی مل از دسترسی بهتر به غرفهدامنه این عوا. کننده مشارکت سیاسی رابطه دارد دیگر عوامل تعیین

تفاسیر . است تر در اخبار سیاسی از طریق مطبوعات تر تا افشاگری بیشتر و گسترده های ثروتمند در همسایه
دادن این  برای نشان.  مشابه روبرو هستندلئ از رابطه میان آموزش و میل به رأی دادن با مساعلت و معلولی

ی استفاده کردند تا تغییرات از قوانین آموزش اجبار )2004( ارئوپولس له میلیگان، مورتی ومسأ
ثیر قوی و باثبات ها متوجه تأآن. های متأخر را بدست آورند ی سطح آموزش در میان فرقهزا برون

های دو  نیز از نزدیکی به انجمن) 2004(دی . در بریتانیا گردیدنده ن آموزش بر مشارکت در ایاالت متحده و
ی  آموزش احتمال رأ کرد و دریافت که و قوانین مربوط به کودکان کارگر به عنوان ابزار استفاده2ساله

  .دهد  را افزایش میدادن و نامزدی اجتماعی در ایاالت متحده
ثیر علت و معلولی درآمد و آموزش بر مشارکت را در مطالعاتی وجود ندارد که بتواند تأسفانه أمت

شود که مقاالتی برای شناسایی رابطه میان درآمد و آموزش   گفته می.درآمد تفکیک کنند کشورهای کم
 میان امعن ای بی این است که رابطهیک یافته مشترک این مطالعات .  با مشارکت سیاسی وجود داردفرد

نوریس به عنوان مثال، . آمد وجود داردسیاسی با آموزش یا در یا مشارکت در وقایع  دادنیرأتصمیم به 
یمی  در نتنها و آموزش حدوداً  کشور را مورد بررسی قرار داد و متوجه شد که درآمد22های  داده) 2002(

اغلب مطالعات .  کشورهای ثروتمند هستندد و این کشورها عمدتاًدار هستناز کشورهای نمونه مهم و معنا
 موضوع رسیدند که سطح باالتر درآمد و ارتباطی در حمایت از این خرد نیز به شواهد مبهم یا بی
با ) 2005( کوئنزی و المبرایت. دهد ورهای کم درآمد افزایش میشآموزش، مشارکت را در ک

ی دادن و داری را میان رأگونه رابطه معنا هیچا ب صحرای آفریق کشور جنو10ی ها استفاده از داده
 و به وجود نمودندمیزان مشارکت در زامبیا را بررسی ) 2006(براتون و لوگان . آموزش یا درآمد نیافتند

مشارکت ) 2002(  کریشنا. میان آموزش و اغلب معیارهای مشارکت سیاسی دست یافتندامعن ای بی رابطه
ین وجود به رابطه  اما با ا، نکردان هند را بررسی نمود و اثر ثروت بر مشارکت را مشاهدهسیاسی روستایی
یابی زهای بررسی ار  شواهدی را با استفاده از داده)2(در جدول . ش و مشارکت پی بردزومستقیم میان آم

                                                 
1. Engagement 
2. Year Colleges 
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 سطح افراد را ها در دیم، رگرسیوننموما در جایی که آثار ثابت کشورها را وارد . جهانی ارائه کردیم
درآمد  دهند که همبستگی مثبت میان آموزش و مشارکت در کشورهای کم نتایج نشان می. ایم دهکربرآورد 
  .تر است خفیف

گیری   به صورت هزینه فرصت زمان اندازهکه(ی دادن ک تبین محتمل این است که هزینه رأی
 ،در هر حال.  از درآمد و آموزش استهایند باالیی تابعی فزدرآمد با نرخ نسبتاً در کشورهای کم) شود می

له أو اینکه چگونه این مس(ند و فقیر ی دادن در کشورهای ثروتمأهای نسبی ر فقدان شواهد در زمینه هزینه
  .سازد توان ما را در قضاوت کردن درباره ارزش این نظریه محدود می) کند در توزیع درآمد تغییر می

سواد در کشورهای ثروتمند و فقیر  ی فقرا و افراد کمادادن بری ین دیگر با تفاوت منافع رأتبی
تورهای ایمنی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه بسیار کوچکتر از اقتصادهای . ارتباط دارد
بیمه اجتماعی به صورت نسبی  های ، متوسط هزینه)2006( بر اساس یافته چتی و لونی. اند هتوسعه یافت

بود در حالی درصد 8/6تر از میانه برابر با  شورهای با درآمد سرانه پاییندر ک 1996 در سال GDPاز 
در غیاب تورهای .  بوددرصد5/18که رقم متناظر برای کشورهای با درآمد سرانه باالتر از میانه 

 برای افراد با تغییر دولت دسترسی نهادینه شده شکل و گستره توزیع مجدد قابل عایمنی اجتما
 کند که چرا منافع مشارکت سیاسی برای فقرا و این موضوع بحثی را مطرح می. کند منتخب تغییر می

ایت از این مطلب توسط برخی شواهد در حم. آمد باالتر استدر سواد در کشورهای کم افراد بی
های روستایی در جنوب هند را مورد  آنها مشارکت در همایش. ارائه شد) a2005(رائو بزلی، پاند و 
 بضاعت هایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی محروم و کم دادند و دریافتند که اعضای گروهبررسی قرار 

ها   زمین و عضو طبقه پایین بیشتر تمایل به حضور در این جلسات و همایشفاقد افراد به ویژههستند 
ی روستایی ها آن روستاهایی که از نشست بیشتر میل به آن دارند که به عنوان افراد منتفع در دارند و

  .برخوردارند انتخاب شوند
 شرکت در دلیل مجازات انتخاباتی به دهندگان محتمالً یفزایش مشارکت سیاسی رأدر حالی که ا

کنند واضح  تغییرات ترکیب آن افرادی که مشارکت میدهد، تأثیر   و نابهنجار را افزایش میرفتار فاسد
توانند رفتار فاسد را به مقامات  سواد کمتر می  افراد کمتوان به این موضوع توجه کرد که فقرا و می. نیست

ترین افراد منتفع از  از سوی دیگر، اگر آنها مهم. باالتر گزارش دهند و سیاستمداران را مجازات کنند
  .گردند های غیر قانونی سیاستمداران بهتر آگاه می های دولت باشند در این صورت آنها از فعالیت برنامه

) 2005( جی و آیر توسط بنردهنده و مشارکت ت به شناخت ارتباط میان هویت رأیاورویکرد متف
مناطقی که تحت قواعد استعماری در مقابل ساختارهای سیاسی دهند که  آنها نشان می.  گردیداتخاذ

 دفاع بودند، تولید و  بی)زمین فاقد صاحبان زمین و افراد ( طبقات رقیب و مخالف هبوجود آورند
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جمعی محدودتر در آنها این موضوع را با فعالیت . محدودتر استدر آنها های عمومی عرضه کاال
ط دانستند و شواهدی ارائه کردند دال بر اینکه میزان بزهکاری در این مناطق بیشتر بتاین مناطق مر

 توانایی شهروندان در مجازات رفتار فاسد محدودتر  شرایطی که نرخ مشارکت پایین است،در. است
 پیامدهای توانند از طریق آن و این مطلب حاکی از وجود مجرایی دارد که نهادهای استعماری میاست 

  .ثیر قرار دهندتأ اسی کنونی و گستره فساد را تحتسی
 1.ثیر بگذاردی مختلف بر میزان مشارکت سیاسی تأها تواند از طریق گروه تنوع قومی نیز می

دهد که افزایش تنوع قومی از میزان مشارکت  شان میدرآمد ن  موجود در مورد کشورهای کمشواهد
) 2004(تن و اسیلی اکبه عنوان مثال،  .کاهد های گروهی و لذا عرضه کاالهای عمومی می در پروژه

داری ند که تنوع قومی اثر منفی و معناهای خانوارها در اندونزی به این نتیجه رسید با استفاده از داده
) یا گروه (3های قومی و نژادی در اجتماع  سهم گروه،به عالوه.  دارد2لیپو) های  شبخش(های  بر کمک
به .  استدارهای زمانی مثبت و معنا  آن بر کمکثیر اما تأ،های مالی یک فرد دارد  بر کمکامعن اثری بی

دریافت که ناهمگونی اجتماعی در پاکستان که بر اساس تقسیم شدن به ) 2006(طور مشابه خواجا 
با حفظ ) معکوس(رابطه منفی ، شود گیری می های سیاسی و مذهبی مختلف اندازه هروقبایل و گ

های مختلف اجتماعی را در  مشارکت سیاسی اعضای گروه) 2003 (سوکولوف و انگرمن. ه داردپروژ
 تاریخی تر که به طور متوجه شدند که اعضای طبقات پایینآنها . روستاهای جنوب هند بررسی کردند

نعکاسی از این  ا باالی مشارکت سیاسی برخوردارند آنها این پدیده راد از سطح نسبتاًمحروم هستن
 افراد ها اعضای این گروه ) مافاتجبران(های تبعیض منصفانه  اطر سیاستدانند که به خ واقعیت می

  .های عمومی هستند نظر در بسیاری از برنامه ذینفع و مورد
نی یهای قومی یا در درون آنها حکایت از وجود تبی روهسطوح متفاوت مشارکت سیاسی در بین گ

بیان ) 2005(گرتی ل و گومیگوئ. وع قومی و فساد سیاسی دارددیگر برای رابطه مستقیم مشاهده شده میان تن

                                                 
اثر ) گردد که بر اساس نژاد تعریف و معین می(اغلب مطالعات در کشورهای پردرآمد قادر نیستند مشخص کنند که آیا قومیت . 1

پوستان در ایاالت   سیاه اجتماعی،–یافتند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی به عنوان مثال، وربا و نای در. مستقلی بر مشارکت دارد یا خیر
بدست آمده با این حال، اخیراً شواهدی . متحده مشارکت زیادی دارند که شاید بیش از میزان مشارکت سفید پوستان آنگلو باشد

گی و والدفوگل با -ابرهولزر. ها تأثیر دارد آن گروههای قومی و نژادی بر میزان مشارکت اعضای  دهد اندازه گروه است که نشان می
پوستان تابعی صعودی از   دادن سیاه دریافتند که احتمال رأی1998و 1996 ،1994های  های مطالعات جمعیتی در سال استفاده از داده

ین است که وقتی اندازه گروه کنند که عمده دلیل این پدیده چن آنها اظهار می. پوستان در منطقه خودشان است میزان جمعیت سیاه
  .یابد بزرگ است، مورد هدف قرار دادن گروه توسط مطبوعات افزایش می

2. Monetary Giving 
3. Community 
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 اجتماعی را بر اعضای گروه های ها و تحریم د مجازاتند که شاید اعضای یک گروه بهتر بتواننکن می
دهندگان را در  یی جمعی رأتوانای نابراین ممکن است که افزایش تنوع قومیب، قومی خود وضع کنند

  .نظارت بر مقامات منتخب بدتر سازد
نهاده سازی یا زمانی که انتخاب دموکراتیک بنا  درآمد در پایان مستعمره  کشورهای کماغلب
نان را محدود ی ز و مجموع کشورهایی که آشکارا حق رأی فراگیر را به اجرا گذاشتندشد، حق رأ

 مطالعات خبر از وجود یک شکاف جنسیتی ،اغلب با این وجود1. کوچک استکنند نسبتاً می
 .دهند مبنی بر اینکه زنان تمایل کمتری به مشارکت دارند درآمد می توجه در کشورهای کم قابل

ه دهند ک  کشور آفریقایی نشان می50های مربوط به  های عمومی مشارکت بر اساس داده شاخص
های مشابهی  یافته. )2006براتون و لوگان،(زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به مشارکت دارند

 در .هند گزارش شده است در) 2002(در مورد کشور زامبیا و کریشنا ) 1999(نیز توسط براتون 
 شواهد  ازمعناداری در میزان مشارکت بین کشورها هستیم و برخیهای جنسیتی   شاهد تفاوت)2(جدول 

  . هستنددر کشورهای فقیرتر برجستههای جنسیتی  گردد مبنی بر اینکه این تفاوت ضعیف نیز مشاهده می
ممکن . درآمد است  اولین توضیح در مورد مشارکت کمتر زنان در کشورهای کم2تبعیض

عت به عمل آید و این باعث کاهش مشارکت آنها  مماناست از مشارکت زنان در مجامع عمومی
. آیند بدست می) b2004(برخی شواهد در ارتباط با این موضوع از مطالعه دافلو و توپالوآ . گردد می

 اختصاص داده ها و ریاست شوراهای روستایی در هند به زنان یس تاکنون یک سوم کر1993از سال 
ر رابطه با اطالعات عینی و ذهنی د ها را با ای از داده مجموعه) b2004( آالودافلو و توپ. شود می

های فنی در رابطه با  بررسی. اند مورد تحلیل و بررسی قرار دادند اقدامات زنانی که سیاستگذار بوده
 نشان دادند که زنان نسبت به مردان کاالهای عمومی هاکمیت و کیفیت کاالهای عمومی در روستا

ملکرد زنان در تهیه و عرضه ان از ع روستایی،با این حال. کنند راهم میبیشتر و با کیفیت بهتری را ف
در مجموع وقتی زنان رئیس بودند روستاییان از بابت کاالهای . تمام خدمات رضایت کمتری داشتند

کنند   ها به عنوان شواهدی یاد می این دو محقق از این یافته.  رضایت کمتری داشتنددرصد2عمومی 
گذار شایسته و کاردان وجود ن سیاستی در شناختن زنان به عنوادال بر آنکه یک مانع فرهنگی مهم

  .دارد

                                                 
در لبنان زنان حق رأی ناچیزی دارند و در .  به بعد این مجموعه شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی است2005 سال زا. 1

 . رأی داردبوتان هر خانوار یک
2. Discrimination 
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انجام شده مشخص گردید در مواقعی ) 2006(که توسط بیمن و دیگران مرتبط ای  در مطالعه
 بیشتر های روستایی نسبتاً که رئیس روستا یک زن است میزان حضور و مشارکت زنان در نشست

به (مال بیشتری توجهی احت  طرز قابل روستا یک زن است، زنان به)سرکرده( وقتی رئیس ، همچنین.است
از سوی .  دارنداییتس مطرح کردن یک موضوع در جلسات روال پرسیدن یادر سؤ) درصد13میزان 

شود بر سر موضوعی صحبت  اره میدیگر، اگر زنی در یک مجلس روستایی که توسط یک مرد اد
فاوت جنسیتی در نوع پاسخ در وقتی این ت. دهد  پاسخ یا واکنش منفی از خود بروز مید محتمالًکن

د تا آن زن واکنش بد را از یک اشد احتمال بیشتری وجود دار بنشست روستایی وجود نداشته
 زنی که در حال .کند، دریافت نماید به جای یک مرد که همان موضوع را مطرح می 1نچایاتپا

 منفی پاسخیافت  بیشتر احتمال دردرصد14صحبت کردن در جلسه است به طور متوسط به میزان 
افزایش  درصد25در روستاهایی که برای زنان جایی اختصاص داده نشده است این احتمال به . دارد
 رسد که با به نظر می  که برای زنان منصبی در نظر گرفته شده استیی در روستاها،با این حال. یابد می

کنند رفتار یکسان و  یمردان و زنان در زمانی که موضوعات را در جلوی محفل عمومی مطرح م
سرانجام اگر زنان از منابع انتقالی عمومی کمتر منتفع گردند به میزان . گیرد برابری صورت می

چنین چیزی در صورتی صحیح خواهد بود که به عنوان مثال . کمتری نیز مشارکت خواهند داشت
از آنجا که  2. شود توسط شوهر دریافتمنابع انتقال عمومی برای خانوارها هدف گذاری و نوعاً

، )2001ازفر و همکاران،(رفتار نابهنجار و فاسد در مردان بیشتر است) و به نمایش گذاشتن(پوشاندن  احتمال چشم
  .های مشارکت کمتر زنان فساد سیاسی است لذا یکی از هزینه

  
  نظارت  .3- 3-3

 زات کسانی که فاسد هستندت یا مجا توانایی او را در نظاریدرآمد و دسترسی فرد به امکانات آموزش
توانند از طریق   ثروتمند و با سواد بهتر میتوان گفت که افراد نسبتاً می. دهد ثیر قرار میتأ تحت

 ،عالوه بر این.  لذا باید رشوه کمتری بپردازند،مراجعه به دادگاه سیاستمداران را مجازات کنند
این در موقعیت بهتری برای اجتناب از  بنابر،ثروتمندان وابستگی کمتری به خدمات عمومی دارند

های فاسد و نابهنجار  از سوی دیگر، اگر افرادی که درگیر رویه. ایجاد ارتباط با افراد فاسد قرار دارند
دار تبعیض قیمت گردند در اینصورت ثروتمندان باید به طور متوسط رشوه بیشتری را  هستند عهده

                                                 
1. Panchayat 

تأثیر سیاست  جالب خواهد بود که این موضوع بررسی شود که آیا زمانی که زنان افراد منتفع مستقیم در نظام توزیع عمومی هستند تحت. 2
 .گیرند قرار نمی
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)  خدمات عمومیبه جای ارائه(گذاری شده  ای تجاری مقرراته سرانجام اگر فساد در فعالیت. بپردازند
  . بیشتر در معرض فساد خواهند بودرواج داشته باشد، بنابراین ثروتمندان و افراد با سوادتر واقعاً

با ) 2006( هانت و الزلو.  درآمد و آموزش با فساد مبهم است تجربی در زمینه چگونگی ارتباطشواهد
 1 یک مالیات ثابتو کشور اوگاندا و پرو دریافتند که ارتشاء در خدمات عمومی همانندهای د استفاده از داده

ای  در مقابل، مطالعه. کند  در طول توزیع درآمد تغییر نمیارتشاءکند، به عبارت دیگر شیوع  عمل می
عیض دهد احتمال آنکه مقامات فاسد به تب های اوگاندا انجام شد که نشان می  در مورد بنگاهاًاخیر

 نیز زیاد های بزرگتر اقدام به دادن رشوه کنند نکه بنگاهبیشتر است و احتمال آ قیمت مبادرت ورزند
 ثروتمندتر اطق ضعیفی دست یافت مبنی بر آنکه منبه نتایج نسبتاً) 2006( الکن ).2003سونسون،(است 

 برنج دریافت شده او فساد را از طریق تفاوت میان مقدار(اندونزی از فساد کمتری برخوردارند 
بزلی پاند و  ).گیری نمود  اندازه،توسط مناطق مختلف اندونزی و مقداری که قرار بود توزیع شود

دهندگان میزان  یرفتن سطح آموزش در میان رأ داد باال ارائه کردند که نشان میشواهدی را ) b2005(رائو 
  .دهد فساد سیاسی را کاهش می

  
  گیری  نتیجه.4

این موضوع را مورد بحث قرار دادیم که تفاوت شرایط اقتصادی شهروندان در کشورهای در این مقاله 
له باشد که چرا اغلب فساد در کشورهای  حاکی از دالیل مهمی برای این مسأتواند فقیر و ثروتمند می

شویق دهند و این نواقص فساد را ت  اقداماتی که برخی از نواقص بازار را هدف قرار می؟فقیر بیشتر است
د شامل بهبود اطالعات توان   میاین اقدامات. کنند مزیت زیادی به صورت کاهش فساد دربردارند می

دهندگان و درهم شکستن  یهای آگاه ساختن رأ  از طریق فعالیت برای شهروندان مثالًقابل دسترس
 از مثال،به عنوان (شود  ل میئهای خاص تبعیض قا ساختارهای موجود قدرت باشد که بر ضد گروه

 اکتساب  منافع رسمی قابل بهبود، به عالوه.)طریق در نظر گرفتن ذخیره جا و موقعیت سیاسی برای زنان
ای برای سیاست ضد فساد  های بالقوه ت و محدود نمودن نقش سیاسی احزاب قومی گزینهاز سیاس
  .هستند

 و کارهایی گذاری در ساز مایهر این مقاله حکایت از این دارند که سر دشده در مجموع، شواهد ارائه
توانند در  دهند می های فاسد و نابهنجار را تغییر می د به رویهوهای فردی برای ور خاص که انگیزه

کاری که توجهاتی را به خود جلب کرده است عبارت  و یک چنین ساز(کاهش فساد موفق باشند 
کید سیاسی باید بر  که تأکند اد می این مطلب پیشنه.)2006الکن، ( )است از بازرسی و ممیزی امور

                                                 
1. Flat Tax 
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و نه شناسایی  دهند های محیط اقتصادی باشد که شیوع فساد را افزایش می ویژگیآن دسته از شناسایی 
 .ساده افراد فاسد
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