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  چكيده
از فساد مالي شود يا كمتري ميفساد مالي زنان در دولت منجر به  حضورآيا افزايش 

دار آيا اين اثرات به اندازه كافي در يك يا هر دو جهت معني كند؟زنان جلوگيري مي حضور
و  )GMM- SYSTEM( هاي تابلويي پويامقاله حاضر با استفاده از رويكرد داده هستند؟

ا ب 2008- 2017باشند طي دوره كشور جهان كه شامل كشور ايران نيز مي 89هاي آماري  داده
ت فوق پاسخ داده است. نتايج حاصل سؤاال مالي و جنسيت به ي فسادها شاخصارتباط بررسي 

دار هاي برآوردي حاكي از آن است كه نهاد دولت حلقه مفقوده اين رابطه و معنياز سيستم
 باشد.  مي

 JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11ي بند طبقه
 GMM-SYSTEM ،دولت ،نهادها ،جنسيت ،فسادمالي :يكليد يهاواژه

  

                                                            
  09131160248مسئول، شماره تماس *. نويسنده 
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 مقدمه -1

ت آن در جامعه بشری های مخرب اقتصادی است که قدمیدی از پدیدهفساد مالی 
به بعد به دالیلی از جمله پررنگ  1990رسد. اما از سال به بیش از دو هزار سال می

و  نIMF) 2المللی پول، صندوق بیننWB)1هایی نظیر بانک جهانیشدن نقش سازمان
در جهت شناساندن اثران مخرب این پدیده و تالش  نTI) 3المللسازمان شفافیت بین

بر اقتصاد توجه فساد مالی آثار و پیامدهای  ،اقدامان ضد فسادمالیدر جهت افزایش 
 ،های ضدفسادمالیتبیین استراتای منظور بهلذا  کرده است،بسیاری را به خود جلب 

 ،ها و پیامدهای آن در علوم اقتصادیمطالعان فراوانی در زمینه شناسایی ریشه
ها که نتیجه دو این استراتایاست. یدی از روانشناسی و علوم سیاسی صورن گرفته

نیز مورد  چنان همو  هبود 2001در سال فساد مالی مطالعه پیشرو در زمینه جنسیت و 
با مشارکت » مبنی بر آن است که ،باشدسازان میبسیاری از اندیشمندان و تصمیم تأیید

 یدر راستا«. یابدکاهش میفساد مالی  ،بیشتر زنان در بخش عمومی و سیاست
هدف سوم از مجموعه اهداف توسعه توان به می ،ها سازی اری این فرضیه در تصمیماثرگذ
4هزاره

  د.کراشاره   "ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان" مبنی بر 
حلقه مفقوده عنوان  بهبرای اولین بار نهاد دولت را در این راستا پاوهش حاضر 

است. در مقاله  قرار دادهبررسی مورد و ده کرو جنسیت، معرفی فساد مالی رابطه بین 
 یها سالکشور جهان طی  89شود با استفاده از اطالعان حاضر تالش می

 پانل دیتا گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی تدنیکو با استفاده از  2008 -2017

(GMM- SYSTEMی بر روش متغیرهای ابزارینمبت ن (IVهای زیر به بررسی فرضیه ن
 . شود  پرداخته

 و جنسیت رابطه وجود دارد.فساد مالی فرضیه اول: بین 

باشند.و جنسیت میفساد مالی فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین 

5در این راستا از متغیرهای اصلی ادراک فسادمالی
CPI   بررسی  منظور بهو

شاخض جنسیتی سازمان توسعه  دوی جنسیتی ها شاخضحساسیت نتایج نسبت به 
                                                           
1. World Bank (WB) 

2. International Monetary Fund (IMF) 

3. Transparency International (TI) 
4. Millennium Development Goals, speci_cally Goal 3 (Promote Gender Equality and 

Empower Women), the OECD's Gender initiative، or Krook (2009). 

5. Corruption Perception Index (CPI) 
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1شاخض توسعه جنسیتی :است هشدنی استفاده جها
 GDI2، شاخض نابرابری جنسیتی 

GII . 
 باشد.کاربردی می، هدف لحاظ از و اسنادی است روش تحلیل نظر از حاضر مقاله

 ای گردآوری شدهروش کتابخانه به هافرضیه آزمون برای نیاز مورد هایداده اطالعان و
بخش دوم به مرور ادبیان  ،مقدمهاز  پس د؛شومی تشدیل بخش پنچاز  مقاله ینا است.

شود و در بخش چهارم تحقیق اختصاص دارد. در بخش سوم تصریح مدل انجام می
گیری اختصاص شوند. بخش پایانی نیز به نتیجههای برآوردی ارائه مینتایج سیستم

 دارد.

 

 مرورادبیاتتحقیق-2

داند و میفساد مالی را ریشه اصلی برنده جایزه نوبل اقتصاد، دولت  ،3گری بیدر
د. اما با نگاهی به کرکن را ریشهفساد مالی  توانمعتقد است که تنها با حذف دولت می

باال، مالحظه  4کانادا، دانمارک، فنالند، سوئد و هلند با شفافیتوضعیت کشورهای 
نحوه که  بیان کردتوان لذا می، ی برخوردار استتر بزرگشود که دولت از اندازه  می

و فقط باشد، های دولتی است که بسیار حائز اهمیت میعملدرد و چگونگی فعالیت
.ن1390 ،)کریمی پتانالر و همدارانحضور دولت مهم نیست 

نتیجه طبیعی سوءاستفاده از قدرن اسدت. جملده فساد مالی توان بیان داشت که لذا می
به خوبی  "قدرن مطلق، فساد مطلق آورد وقدرن، فساد می "کده 5مشدهور لدرد آکتدون

مورد سوءاستفاده قدرار  این قابلیت است که ،دارای قدرن باشد.می بیانگر این موضوع
حقوق شهروندان کنترل و  هنمایند هایگیدرد. زمدانی کده اسدتفاده از قدرن توسط نهاد

مالی  فسادچه  که اگر دکرادعا  توانلذا می ،دهدرخ میفساد مالی نظارن نشود، 
هدای سیاسدی، اما تا زمانی که نهاد شود، مشاهده مییک فعدل اقتصادی  چون هم

 ،6)جین تواند موجودیت یابد، نمینندکهدای ضروری را اعمال هدا و کنتدرلمراقبدت
ها و در جهت تعیین ریشهفساد مالی لذا مطالعان کاربردی و دقیق در رابطه با  .ن2001

 عوامل و علل با رابطه در باشد. تحقیقانی مهم در مهار آن میگامفساد مالی پیامدهای 
                                                           
1. Gender Development Index (GDI) 
2. Gender Inequality Index (GII) 
3. Becker, Gary 
4. Transparency 
5. John Emerich Edward Dalberg-Acton 
6. Jain  

http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiFyauU2YvZAhWBPxQKHTwYBwoQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2Fcontent%2Fgender-inequality-index-gii&usg=AOvVaw1Q12EqA0zlI7ikbNZWgYKu
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های اخیر با مطالعاتی بر روی رشد اقتصادی، درآمدهای ههطی دفساد مالی  بروز
مالیاتی، مخارج دولت، تمرکززدایی، تجارن و سایر متغیرهای کالن اقتصادی گسترش 

ر علوم سیاسی و روانشناسی نیز . این تحقیقان نه تنها در حوزه اقتصاد بلده ده استیافت
عنوان  بهجنسیتی نیز  تفاون که هیافت ادامه آنجا تا و همورد توجه بسیاری قرار گرفت

 در مرد و . اقتصاددانان تفاون رفتار زنطرح شده استمالی م گذار بر فسادتأثیرعاملی 
 نتایج ،ه استانگیخت بر را بسیاری توجه آنچه و هداد قرار بحث مورد را مالی فساد مقابل
مدن و بلندمدنن و در سطوح کوتاه)تحقیقان مبنی بر اینده در شرایط مختلف  برخی

نمایندگی مجلس، مدیریت بنگاه و حتی سهم نیروی کار معمولین حضور ) متفاون
دهد. از دهه داری کاهش میرا به شدل معنیفساد مالی پررنگ زنان در جامعه سطح 

مردان بیش از » شد کهی جنسیتی در اقتصاد، نشان دادههابا قون گرفتن تحلیل 1970
های های باالتری در آزموندهند و زنان رتبهزنان به منفعت شخصی خود اهمیت می

  .ن2001، 1دالر و همداران) «انددهدرستی و صداقت کسب کر
ن، طی مطالعاتی با استناد 2001) 3ن و سوآمی و همداران2001) 2دالر و همداران

ند که در ا هداشت کرده و بیان تأییدو جنسیت را  مالی هد کمی ارتباط بین فسادبه شوا
رفتاری در شخصیتشان احتمال ارتداب به رشوه کمتر از مردان  های تفاون دلیل بهزنان 

ند که تشویق هرچه بیشتر زنان به مشارکت ا نشان دادهباشد. به عبارتی هر دو مطالعه می
ن، استانداردهای اخالقی 2011)4جامعه باشد. گراو و همداران تواند به نفعدر سیاست می

فساد باالتر در زنان و تمایل بیشتر آنان به رفاه عمومی را دلیل ارتداب کمتر آنها به 
میزان  مربوط بهرا  فاسدتوان تمایل به ارتداب در اقدامان می چنین همدانند. میمالی 

زنان  که طوریدانست. بهفساد مالی قدامان گریزی زنان و مردان در ارتداب به ا ریسک
 شوند میفساد مالی گریزتر بوده و در نتیجه کمتر دچار مصادیق نسبت به مردان ریسک

برخی از  ست، اتوضیح آن مطرح شدهی برای گوناگونن. دالیل 2015، 5ایدل و فوربورن)
مال شدن و های فاسد همیشه با خطر برفعالیت چوناند که ن بر این عقیدهمحققا

شوند. کمتر به فساد ترغیب می ،لذا زنان برای کاهش ریسک ،مجازان شدن همراه است
 و کار بازار وارد دیرتر مردان به نسبت زنان که است این شودمی مطرح که دیگری دلیل

                                                           
1. Dollar, D., Fisman, R., & Gatti, R. 
2. Dollar et al.  

3. Swamy et al. 

4. Grove et al  

5. Eckel and Fullbrunn  
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فساد مالی  هایشبده با هنوز آنان که است با تأخیر حضور این دلیل به و اندشده سیاست
 وفساد مالی  هایگروه وارد کمتر نتیجه در. ندارند آشناییفساد مالی  مانجا نحوه و

 ،مالیفساد هایشبده با زنان آشنایی و زمان گذر با است ممدن البته که. اندشده اداری
در نتیجه این مطالعان، شانس زنان که  نندک عمل مردان مانند جرم ارتداب در نیز آنان

 . ه استهای دولتی و حتی پلیس افزایش یافتهای سیاسی و موقعیت در مشارکت
و ارائه دالیلی فساد مالی در مقابل مطالعاتی که سعی در توجیه پاکدامنی زنان از 

 بیشتر مشارکت که ندهست باور این بر محققان برخیند. ا هآن داشت تأییدمنطقی در 
 پذیرد کهمی صورن دمدراسی سایه در و مردمی نظام توسط سیاسی های عرصه در زنان
 آن نتیجه که. گرددمی دولتی خدمان بهبود و جنسیتی برابری افزایش سبب خود

 رافساد مالی  که است حاکمیت کارایی افزایش در حقیقت و باشد میفساد مالی  کاهش
  ن.2008 ،1ریواس) دهدمی کاهش

 و دارد جامعه توسعه و رشد بر یقیعم و یمنف تأثیر یتیجنس ینابرابر ندهیا به نظر
لذا با محدود کردن  ،داردیم باز توسعه در دخالت از را جامعه تیجمع از یمین باًیتقر

تواند بر ارتقا نابرابری جنسیتی و میفساد مالی  ،توانایی زنان در مطالبه حقوقشان
گذار باشد. ادبیان اخیر در حوزه اقتصاد حاکی از یک بعد تأثیرکاهش توانمندسازی زنان 

بر زنان است که این امر بیشتر در فساد مالی بنی بر اثران نامتناسب ، متر مهمبسیار 
2دولت شدننده"وضعیت 

فساد مالی لذا با بررسی اثران متقابل  ،دهدخود را نشان می "
توان یک نقش نهادها می ویاه بهبا در نظر گرفتن علل و عوامل آن  و و نابرابرای جنسیتی

در این زمینه  د.کردر کشورها پیشنهاد اد مالی فسو کارا برای مهار  درستاستراتای 
ن، 2013) 3است از جمله ایساری و چریلومطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده

ن و در داخل کشور صمیمی و 2016)5ن، برین و همداران 2015) 4دبسدی و جتر
به نتایج  ن، که هر یک از مطالعان2018) ن و کریمی پتانالر و نباتی2011حسینمردی )

ند که ده ه و نشان مین دست یافت2000) ارزشمندی در راستای مطالعه دالر و همداران
 های سیاست و اقتصاد منجر به کاهش قابل توجهی درحضور پررنگ زنان در عرصه

خواهد شد. در ادبیان این حوزه مطالعان ذیل با فساد مالی میزان ارتداب به مصادیق 

                                                           
1. Rivas 

2. Fragile State 
3. Esarey & Chirillo 

4. Debski & Jetter 
5. Breen, et al  
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  اند که به آنها اشاره شدهر از نظر نهادی به تحلیل پرداختهرویدردی مشابه مقاله حاض
 است.

فساد عمومی و لیبرال  ،زنان در دولت" در تحقیقی با عنوانن، 2012) 1سانگ
تر و با تعداد بیشتر در دولت و حضور زنان به شدل عادالنه ،"تحلیل پانل: دموکراسی
تری است که چنین وکراتیکتر و دممعنای وجود سیستم و نظام عادالنه سیاست به

شود نه تر است که موجب کاهش فساد میامدانی را فراهم کرده و همین نظام عادالنه
درستدارتر بودن زنان نسبت به مردان. در واقع به عقیده او وقتی در یک نظام زنان 

دهنده وجود یک نظام لیبرال دموکراسی است. در این گیرد نشانبیشتری را به کار می
 1998- 2004 های  سالکشور جهان طی  204ای تابلویی برای ه یق از روش دادتحق

است. در این تحقیق با استفاده از چهار شاخض از شش شاخض استفاده شده
معرف لیبرال دموکراسی و دو متغیر وابسته یدی شاخض  شاخضعنوان  بههای  حدمرانی

باشد. می 1998-2004دیگری تفاون شاخض کنترل فساد در دوره کنترل فساد و 
ر و درصد زنان در گذا قانونهمچنین متغیرهای مستقل شامل درصد زنان در مجلس 

شاخض عنوان  به 1998- 2004 های سالوزرای کابیه و درصد تغییر این دو متغیر بین 
در این تحقیق از سیزده متغیر کنترل . شودمعرف زنان در دولت در نظر گرفته می

درصدی از  صورن بهجارن خارجی ، تشامل: درآمد ملی سرانه استفاده شده است که
اندازه نسبی جمعیت زنان. تراکم ، در بدو تولد تولید ناخالض داخلی. امید به زندگی

و درصد تغییران همه متغیرهای فوق به جز  1998جمعیت. ثبان سیاسی. فساد در 
ده شده است. در این متغیرهای کنترل استفاعنوان  به ،1998- 2004فساد برای دوره 

تحقیق عالوه بر موارد فوق نشان داده شد که نه میزان حضور زنان در دولت و نه تغییر 
اما قدرن نهادهای لیبرال . مدن فسادمالی نداردی بر شیوع و روند کوتاهتأثیر در آن هیچ

 شود که هم بر شیوع و هم روندمیبینی  پیشافزایش در آنن. ) و تغییر مثبت در آنها
 .گذار باشد تأثیر فساد مالی

توسط بانز و  "مالی سیاستمداران زن، نهادها و اداراک فساد" ای با عنواندر مطالعه
ن، نظریه مرسوم در رابطه با زنان مبنی بر اینده زنان کمتر از مردان درگیر 2018) 2بیولی

ش کشیده تجربی با آزمایش و نظرسنجی به چال صورن بهباشند، مصادیق فساد مالی می
که زنان چندان هم صادق نبوده و در نهادهای سیاسی دهد  نشان مینتایج  ه وشد

                                                           
1. Hung-En Sung 
2. Barnes and Beaulieu 
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گریزتر و  های نهادی ریسکو چون نسبت به مردان در نظارناند  هحاشیه رانده شد به
شوند. اما  میفساد مالی شود که زنان کمتر مرتدب استنباط می طور اینمقیدترند 

ند کتواند به فهم این باور رایج کمک باشند میآن فعال میهای نهادی که زنان در  زمینه
 دانند. میفساد مالی که چرا مردم زنان را نسبت به مردان کمتر درگیر مصادیق 

برآورد رابطه علی بین نمایندگی  "با عنوان ،ن2019) مطالعه ایساری و شوئنت بایر 
بررسی رابطه علی بین به در حوزه علوم سیاسی نیز ، "زنان در دولت و فسادمالی

 76های ق با استفاده از دادهیاست. در این تحق پرداختهفساد مالی نمایندگی زنان و 
، 1نIV) با مدل متغیرهای ابزاری 1990 -2010ی ها سالدموکراتیک برای  تقریباًکشور 

 پردازد. در اینو نمایندگی زنان در پارلمان میفساد مالی به بررسی رابطه علیتی بین 
عنوان  به 3و سهم زنان در نیروی کار 2نام زنان در آموزش متوسطه راستا از ابزارهای ثبت

مؤثر هستند و ابزارهای فساد مالی ابزارهایی که در اثرگذاری نمایندگی زنان بر 
بر فساد مالی ابزارهای اثر گذار عنوان  به 5و ثبان سیاسی 4شناسی بندی قوم تقسیم

  قابل طور بهند. نتایج حاکی از آن است که نمایندگی زنان ا هدرکنمایندگی زنان استفاده 
دار  نیز موجب کاهش معنیفساد مالی را کاهش داده و فساد مالی داری توجه و معنی

و فساد مالی شود. در این مطالعه از دو شاخض درک مشارکت زنان در دولت می
است و  هاستفاده شدمالی  فسادی ها شاخضعنوان  بهالمللی ریسک کشورها راهنمای بین

در  زناننام ناخالض نسبت ثبتی ها شاخضاز  ،ی معرف جنسیتها شاخضعنوان  به
  است. نیروی کار استفاده شدهعنوان  بهنسبت کل زنان  ،6مقطع متوسطه
آیا زنان و مردان درک "ای با عنوان در مطالعه ،ن2020) 7باهر و شاروندر نهایت 

با یک   "ارند؟ تفاون جنسیتی در نیاز یا حرص به فسادمالیدفساد مالی متفاوتی از 
ند که زنان بیشتر از مردان ا ههزار نفر در اتحادیه اروپا نشان داد 80قریب بهنظرسنجی از 

 است تا حرص به فسادفساد مالی بیشتر ناشی از نیاز به فساد مالی که اند  هدرک کرد
شود نیاز به فساد الی از طرف زنان میمالی. به عبارتی آنچه منجر به ارتداب فساد م

 ند کها هنشان داد چنین هم. باشد میمردان بیشتر حرص به فساد مالی  سویمالی و از 

                                                           
1. Instrumental Variable Model 

2. Female enrollment in secondary education 

3. The proportion of women in the labor force 

4. Ethnolinguistic fractionalization 

5. Political stability 

6. The gross enrollment ratio of females in secondary school 

7. Bauhr and Charron  
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تواند در درک انواع مختلف عوامل مهمی از جمله نقش اجتماعی و تجارب زندگی می
 گذار باشد.تأثیرتوسط زنان و مردان فساد مالی 

ی جنسیتی ها شاخضمقاله حاضر به لحاظ استفاده از  در مقایسه با مطالعان دیگر 
و ابزارهای معرف نهاد دولت نسبت به سایر مطالعان فساد مالی و انتخاب شاخض 

 باشد.متفاون می
 

 تصریحمدل-3

  مقاله حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
(GMM- SYSTEMی بر روش متغیرهای ابزارینمبت ،ن ((IV   در پی آزمون دو فرضیه

 باشد:زیر می
 و جنسیت رابطه وجود دارد.فساد مالی فرضیه اول: بین 

 باشند.و جنسیت میفساد مالی فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین 
ارزیابی میزان شفافیت  منظور بهن CPI)1در این راستا از شاخض ادراک فسادمالی

بوده  100متعلق به بازه صفر تا فساد مالی ادراک است. شاخض  اقتصادی استفاده شده
محاسبه و  (TI) 2المللی شفافیتو شاخصی است ذهنی که هرساله توسط سازمان بین

شفافیت  کمتر وفساد مالی بیانگر  تر بزرگشود. در این شاخض مقدار عددی منتشر می
جنسیتی، از  یها شاخضبررسی حساسیت نتایج نسبت به انتخاب  منظور بهبیشتر است. 

ن و شاخض GDI)3است. شاخض توسعه جنسیتیدو شاخض جنسیتی استفاده شده
هرساله توسط سازمان برنامه یی ترکیبی بوده که ها شاخضن GII) 4نابرابری جنسیتی
شوند. از نظر عددی این دو شاخض بین صفر و ن، منتشر میUNDP) 5توسعه ملل متحد

بیانگر توسعه جنسیتی بیشتر و نابرابری یک بوده و هرچه به یک نزدیدتر شوند 
های آماری متغیرهای سیستمی ن بیانگر ویزگی1باشند. جدول )جنسیتی بیشتر می

گردد واریانس مقطعی بین کشوری بیشتر از واریانس سری  می که مالحظه باشد می
 بین کشوری است. های تفاونعبارتی شناسایی ضرایب از محل باشد، بهزمانی می

 

  

                                                           
1. Corruption Perception Index  

2. Transparency International (TI)  
3. Gender development Index (GDI) 
4. Gender Inequality Index (GII) 
5. United Nations Development Programme (UNDP) 
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هایآماریمتغیرهایسیستمیویژگی.1لجدو

 متغیر میانگین  انحراف معیار مینیمم ماکزیمم مشاهدان
890 

89 

10 

5/9 

15/9 

57/5 

8/1 

06/2 

47/3 

05/2 
03/2 

32/0 

 ادراک فساد مالی 70/4 `

(CPIن 

890 

89 

10 

45/2 

32/2 

71/0 

- 4/1  

- 35/1  

- 23/0  

01/1 

01/1 

12/0 

Overall 
Between 
within 

 کنترل فساد مالی 17/0
(CCIن 

890 

89 

10 

04/1 

03/1 

98/0 

71/0 

73/0 

92/0 

06/0 

06/0 

01/0 

Overall 
Between 
within 

 توسعه جنسیتی 95/0
(GDIن 

890 

89 

10 

68/0 

68/0 

47/0 

04/0 

04/0 

- 002/0  

18/0 

18/0 

02/0 

Overall 
Between 
within 

 نابرابری جنسیتی 33/0
(GIIن 

 stataبا استفاده از نرم افزار  تحقیق های یافتهنبع: م
 

و فساد مالی عامل اثر گذار در ارتباط عنوان  بهنقش نهاد دولت  منظور بررسی به
ابزار در عنوان  به به این منظور و ن، متغیرهاییIV) جنسیت، با رویدرد متغیرهای ابزاری

به انتخاب بررسی حساسیت مدل منظور ابزارهای مورد استفاده به .اندشده نظر گرفته
 اند.به دو دسته تقسیم شده ،جهت تقویت مدل ابزار و

که با موضوع کیفیت حدمرانی  1مرانی خوبگروه اول از ابزارها، شش شاخض حد
است و هر ساله توسط  ای از عملدرد دولت در نظر گرفته شدهنمایندهعنوان  بهاست و 

 شوند و عبارتند از:یر کشورهای جهان محاسبه و منتشر مبیشتبانک جهانی برای 
 2شاخض حق اظهار نظر و پاسخگویی -
 3شاخض ثبان سیاسی -
 4شاخض اثربخشی دولت -
 5شاخض کیفیت قوانین و مقرران -

                                                           
1. Governance data 
2. Voice and Accountability (VA) 
3. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PS) 
4.Government Effectiveness (GE) 
5. Regulatory Quality (RQ) 
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1شاخض حاکمیت قانون -
 

 2شاخض کنترل فساد -
باشند که همانند شاخض می 3ی بنیاد فریزرها شاخضگروه دوم از ابزارها، 

لذا شناسای نقش نهاد دولت  ،پردازندد دولت میبررسی عملدرحدمرانی خوب به 
 باشند و عبارتند از: می

4اندازه دولت -
 

 5ساختار قانونی و امنیت حقوق مالدیت -
  6دسترسی به پول سالم -

7آزادی تجارن خارجی -
 

 8مقرران -
و  نIDI)10ن، توسعه فناوری اطالعانHDI)9ی توسعه انسانیها شاخضو در نهایت 

یی که بر بهبود هر یک ها شاخضعنوان  بهتولید ناخالض داخلی سرانهن ) 11رشد اقتصادی
مؤثر بوده و به هر دو گروه اضافه فساد مالی و  از دو جنبه مقاله حاضر یعنی جنسیت

های از پایگاهترتیب  به است. اطالعان آماری این سه شاخضدر نظر گرفته شده ،اندشده
 13ن، اتحادیه جهانی مخابرانHDR)12متحدگزارش توسعه انسانی سازمان توسعه ملل 

(ITU جهانین و بانک (WBاست. شده ن استخراج 
با توجه به ادبیان موضوع و هدف از پاوهش که تبیین رفتار جنسیتی انسانها در 

و فساد مالی  های ذیل جهت بررسی ارتباط بین شاخضسیستم ،باشدقالب نهادها می
طورکلی در اند. بهبزارهای نهادی تصریح شدهی جنسیتی با در نظر گرفتن اها شاخض

مربوط  A تاییهای مورد بررسی با توجه به ابزارها به دو گروه دوپاوهش حاضر، سیستم
 شوند:تقسیم میمربوط به ابزارهای بنیاد فریزر  Bبه ابزارهای حدمرانی خوب و 

                                                           
1. Rule of Law (RL) 
2. Control of Corruption (CCI) 
3. Fraser Institute 
4. Size of Government (SOG) 

5. Legal System and Property Rights (LSPR) 

6. Sound Money (SM) 

7. Freedom to Trade Internationally (EFW) 

8. Regulation (REG) 
9. Human Development index (HDI) 

10. ICT Development Index (IDI) 

11. Economic Growth 

12 Human Development Report (HDR) 
13. International Telecommunication Union (ITU) 
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(1)Corruption Index = (lag Corruption Index. Gender Index)                    
(2)Gender Index = (lag Gender Index. Corruption Index)             (1ن  

فساد مالی با متغیرهای اصلی شاخض ادراک  ،هادر این راستا گروه اول از سیستم
(CPIتوسعه جنسیتی )و  نGDIشود:زیر تصریح می صورن به ،ن 

 
CPI = C(1) + C(2)CPI(−1) + C(3)GDI                                   
GDI = C(4) + C(5)GDI(−1) + C(6)CPI                                     

IV(A) ن2) : = RQ, RL , VA, GE, PS, CCI, IDI, GDP, HD 

IV(B) : = LSRP, REG, SM, EFW, SOG, IDI, GDP, HDI 
منظور تصریح مدل، وقفه اول متغیر وابسته در سمت  به تنهاالزم به ذکر است 

و وقفه اصلی در نتایج برآوردی مدل در جداول  معادالن در نظر گرفته شدهراست 
 است. مشخض شده

تقویت مدل و اطمینان از نتایج مورد بررسی یدبار دیگر سیستم فوق با  منظور به
تصریح  ن3معادله ) صورن به که هشد تخمین زده ،نGII) شاخض نابرابری جنسیتی

 شود: می
 CPI = C(1) + C(2)CPI(−1) + C(3)GII 

GII ن3) = C(4) + C(5)GII(−1) + C(6)CPI 

 IV(A) : = RQ, RL , VA, GE, PS, CCI, IDI, GDP, HDI 
IV(B) : = LSRP, REG, SM, EFW, SOG, IDI, GDP, HDI 

 رود در حضور نهاد دولت، با افزایش شفافیتانتظار می ،با توجه به مبانی نظری
افزایش و شاخض نابرابری  ،یتیافزایش شاخض ادراک فسادمالین، شاخض توسعه جنس)

 جنسیتی کاهش یابد. 

 

برآوردمدل-4
های تابلویی پویا بر پایه روش داده برآورد سیستمی نظر به اینده مقاله حاضر

اطمینان از نبود رگرسیون کاذب یا اطمینان  منظور بهها، قبل از برآورد سیستم باشد. می
است. با استفاده از  انجام شده 1انباشتگیهماز وجود رابطه بلندمدن بین متغیرها آزمون 

آمده فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه بلندمدن بین  دست به آزمون کائو و سطح احتمال
لذا  ،شده است تأییدمتغیرها رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر وجود رابطه بلندمدن 

مدل مقاله ، ی طبق مبانی اقتصادسویاز  است. مشدل رگرسون کاذب وجود نداشته
های منحصر به فردی را برای هر یک از توان تخمیندقیق شناسا بوده و میطور  بهحاضر 

                                                           
1. Cointegration Test 
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سه گروه مقاطعن، ) بررسی اثر کشورها منظور به چنین همآورد.  دست به ضرایب
کشورهای با درآمد باال، با درآمد متوسط و با درآمد پایین نیز مورد بررسی قرار 

است که هایی ارائه شدهنتایج برآورد سیستم ،ن5ن و )4)ن، 3) ،ن2ند. در جدول )ا هگرفت
با توسعه فساد مالی طور همزمان با حضور نهاد دولت، به بررسی رابطه شاخض ادراک به

 . 1پردازدجنسیتی و نابرابری جنسیتی می
و فساد مالی که به برآورد ارتباط بین متغیرهای ادراک  ن2) هاینتایج سیستم

 IV(A)  گروه سیستم  نتایج .ستاارائه شدهن، 2در جدول ) .ندا هتی پرداختتوسعه جنسی

است حاکی از آن است که حضور ابزارهای نهادی حدمرانی خوب برآورد شده که در
ای گونهبه ،دارند دارای مثبت و معنیرابطه 2توسعه جنسیتی و شاخض ادراک فسادمالی

 0.49فساد مالی ادراک شاخض سیتی، توسعه جن شاخض که با هر واحد افزایش در
یابد که با توجه به مفهوم شاخض ادراک فسادمالی، به این معنی است که با افزایش می

با یک واحد  چنین همیابد. افزایش توسعه جنسیتی، شفافیت اقتصادی افزایش می
افزایش شفافیت اقتصادین، شاخض توسعه جنسیتی )فساد مالی افزایش در شاخض 

 د. رومیاال ب 0.003
ی کشورها از لحاظ درآمدی طبق استاندارد بانک جهانی، در کشورهای بند طبقهبا 

با درآمد باال، کشورهای با درآمد متوسط و درآمد پایین نیز نتایج مشابهی مالحظه 
 است.شده

، که با حضور ابزارهای نهادی بنیاد فریزر IV(B)سیستم گروه ی نتایج در سویاز 
با یک واحد  که طوریبه ،باشدمی IV(A) مشابه نتایج سیستم  گروهت، اسبرآورد شده

افزایش شفافیت اقتصادین، شاخض توسعه )فساد مالی افزایش در شاخض ادراک 
افزایش یافته و در مقابل، با یک واحد افزایش در شاخض توسعه  18/0جنسیتی 

رتی افزایش شفافیت عبابه  ،یابدافزایش می 49/0فساد مالی جنسیتی، شاخض ادراک 
با بررسی یه گروه نتایج فوق پی افزایش توسعه جنسیتی نتیجه شده که اقتصادی در

 شده است.   تأییددرآمدی از کشورها نیز 

                                                           
ایم که مدل حاضر پانل از  های او و هاسمن به این نتیجه رسیده ترتیب با استفاده از آزمون در مطالعه حاضر به. 1

 باشد. نوع فیدس افدت می

بیانگر شفافیت بیشتر  ،میل کند 10که هرچه به سمت  ،باشدمی 10تا  1عددی بین فساد مالی شاخض ادراک . 2

 باشد.می
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و فساد مالی ی ادراک ها شاخض رفتانتظار می طورکه همان، گرفتتوان نتیجهلذا می
ای ت، دارای رابطهی نهادی معرف عملدرد دولها شاخضتوسعه جنسیتی در حضور 

 باشد.مثبت و علیتی بوده و نتایج به انتخاب ابزارهای نهادی حساس نمی
 

وتوسعهجنسیتیدرحضورابزارهایحکمرانیخوبفسادمالیارتباطشاخصادراک.2جدول

 متغیر وابسته، شاخض ادراک فسادمالی
 ضریب تخمینی متغیر
کشورهای  

 جهان
کشورهای با درآمد 

 باال
شورهای با درآمد ک

 متوسط
کشورهای با درآمد 

 پایین
CPI (-2) 0.96 

 ن0.00)
0.96 

 ن0.00)
 0.84 

 ن0.00)
CPI (-3)   0.96 

 ن0.00)
 

GDI 0.49 

 ن0.02)
0.152 

 ن0.07)
0.44 

 ن0.00)
0.28 

 ن0.04)
 -0.001 عدد ثابت

 ن0.01)
1.19- 

 ن0.16)
0.28 

 ن0.15)
0.3 

 ن0.03)
D.W 1.21 1.14 1.05 1.50 

 متغیر وابسته، شاخض توسعه جنسیتی
GDI (-2) 0.95 

 ن0.00)
0.93 

 ن0.00)
 0.94 

 ن0.00)
GDI (-3)   0.94 

 ن0.00)
 

CPI 0.003 

 ن0.12)
0.001 

 ن0.04)
0.001 

 ن0.01)
0.004 

 ن0.00)
 0.05 عدد ثابت

 ن0.00)
0.07 

 ن0.00)
0.06 

 ن0.00)
0.05 

 ن0.00)
D.W 1.27 1.03 0.71 1.34 

J- statistic 0.30 0.38 0.33 0.88 
  های تحقیق یافتهمنبع: 

 باشند.می نprob) *مقادیر داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال
ن، شاخض CPI)فساد مالی باشند: شاخض ادراک * حروف اختصاری معرف متغیرهای سیستمی می

 نGDI) توسعه جنسیتی
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 ورابزارهایبنیادفریزروتوسعهجنسیتیدرحضفسادمالیارتباطشاخصادراک.3جدول

 متغیر وابسته، شاخض ادراک فسادمالی
 ضریب تخمینی متغیر

کشورهای  
 جهان

کشورهای با درآمد 
 باال

کشورهای با درآمد 
 متوسط

کشورهای با درآمد 
 پایین

CPI (-2) 0.96 

 ن0.00)
0.94 

 ن0.00)
 0.74 

 ن0.00)
CPI (-3)   0.92 

 ن0.00)
 

GDI 0.4 

 ن0.07)
1.39 

 ن0.13)
0.45 

 ن0.00)
0.51 

 ن0.06)
 -0.12 عدد ثابت

 ن0.56)
0.05 

 ن0.01)
0.39 

 ن0.12)
0.44 

 ن0.12)
D.W 1.214 1.125 1.05 1.37 

 متغیر وابسته، شاخض توسعه جنسیتی
GDI (-1) 0.97 

 ن0.00)
   

GDI (-2)  0.93 
 ن0.00)

 0.94 
 ن0.00)

GDI (-3)   0.94 
 ن0.00)

 

CPI 0.18 

 ن0.07)
0.001 

 ن0.04) 
0.001 

 ن0.03)
0.005 

 ن0.00)
 0.03 عدد ثابت

 ن0.00)
0.07 

 ن0.00)
0.06 

 ن0.00)
0.05 

 ن0.00)
D.W 2.455 1.033 0.71 1.37 

J- statistic 0.308 0.349 0.34 0.78 

  های تحقیق یافتهمنبع: 

 باشند.می نprob) *مقادیر داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال

ن، شاخض CPI)فساد مالی باشند: شاخض ادراک غیرهای سیستمی میحروف اختصاری معرف مت* 

 نGDI) توسعه جنسیتی
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مربوط به شاخض ن 4شماره )های برآورد سیستم نتایجن، 5ن و )4در دو جدول )
 است.  گزارش شده نابربری جنسیتی و شاخض ادراک فسادمالی

 
حضورابزارهایحکمرانیخوبدرونابرابریجنسیتیفسادمالیارتباطشاخصادراک.4جدول

 متغیر وابسته، شاخض ادراک فسادمالی
 ضریب تخمینی متغیر

کشورهای  
 جهان

کشورهای با درآمد 
 باال

کشورهای با درآمد 
 متوسط

کشورهای با درآمد 
 پایین

CPI (-2) 0.93 

 ن0.00)
0.91 

 ن0.00)
0.88 

 ن0.00)
1.04 

 ن0.00)
GII 0.41- 

 ن0.00)
0.50- 

 ن0.00)
0.02- 

 ن0.00)
0.99- 

 ن0.15)
 0.51 عدد ثابت

 ن0.00)
0.66 

 ن0.00)
0.48 

 ن0.00)
0.53 

 ن0.04)
D.W 1.197 1.259 1.14 1.61 

 متغیر وابسته، شاخض نابرابری جنسیتی
GII (-1) 0.99 

 ن0.00)
   

GII (-2)  0.95 
 ن0.00)

0.97 
 ن0.00)

1.07 
 ن0.00)

CPI 0.001- 

 ن0.00)
0.001- 

 ن0.00)
0.02- 

 ن0.07)
0.01- 

 ن0.00)
 0.002 عدد ثابت

 ن0.17)
0.01 

 ن0.07)
0.29 

 ن0.00)
0.02- 

 ن0.00)
D.W 1.615 1.231 1.13 0.85 

J- statistic 0.284 0.414 0.32 0.77 
 تحقیق های  یافتهمنبع: 

 باشند.می نprob) *مقادیر داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال
ن، شاخض CPI)فساد مالی باشند: شاخض ادراک میحروف اختصاری معرف متغیرهای سیستمی * 

 نGII) جنسیتی نابرابری

 
دار بین منفی و معنی ایگویای رابطه ،IV(A)با گروه  هاسیستم برآورد نتایج

که با یک واحد افزایش طوریبه فسادمالی و نابرابری جنسیتی است، ی ادراکها شاخض
که به معنی  ،کاهش یافته 41/0 لیدر شاخض نابرابری جنسیتی، شاخض ادراک فسادما
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ی با یک واحد افزایش سویکاهش در شفافیت از منظر ادراک عمومی فسادمالی است. از 
%، نابرابری 99در شاخض ادراک فسادمالی یعنی حرکت به سمت شفافیت، با احتمال 

گروه  ردی دریابد. در مقابل نیز نتایج برآوواحد کاهش می  001/0جنسیتی به میزان 
IV(B)،  ی ها شاخض، مشابه نتایج با حضور استبنیاد فریزر که با حضور ابزارهای

  باشد.حدمرانی خوب می
شود که نتایج با همچنین با تفدیک اثر کشورها از نظر درآمدی مالحظه می

دار فساد مالی و نابرابری جنسیتی بر یددیگر اطمینان باالیی مؤید اثر منفی و معنی
 باشند. می

 
ونابرابریجنسیتیدرحضورابزارهایبنیادفریزرفسادمالیارتباطشاخصادراک.5جدول

 متغیر وابسته، شاخض ادراک فسادمالی
 ضریب تخمینی متغیر

کشورهای  
 جهان

کشورهای با درآمد 
 باال

کشورهای با درآمد 
 متوسط

کشورهای با درآمد 
 پایین

CPI (-2) 0.92 

 ن0.00)
0.93 

 ن0.00)
0.98 

 ن0.0)
1.07 

 ن0.00)
GII 0.47- 

 ن0.00)
0.37- 

 ن0.05)
0.01- 

 ن0.1)
1.11- 

 ن0.15)
 0.58 عدد ثابت

 ن0.00)
0.57 

 ن0.00)
0.19 

 ن0.03)
0.48 

 ن0.05)
D.W 1.185 1.105 1.21 1.67 

 ، شاخض نابرابری جنسیتیمتغیر وابسته
GII (-2) 0.98 

 ن0.00)
0.95 

 ن0.00)
0.98 

 ن0.00)
1.05 

 ن0.00)
CPI 0.001- 

 ن0.01)
0.001- 

 ن0.00)
0.03- 

 ن0.00)
0.005- 

 ن0.01)
 0.17 عدد ثابت

 ن0.08)
0.01 

 ن0.03)
0.33- 

 ن0.00)
0.002- 

 ن0.00)
D.W 1.095 1.173 1.14 0.77 

J- statistic 0.251 0.326 0.31 0.72 
 تحقیق های  یافتهمنبع: 

 باشند.می نprob) *مقادیر داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال
ن، شاخض CPI)فساد مالی باشند: شاخض ادراک حروف اختصاری معرف متغیرهای سیستمی می* 

 نGII) جنسیتی نابرابری
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دار بین ای منفی و معنیگویای رابطه ،IV(A)با گروه  هاسیستم برآورد نتایج
با یک واحد افزایش  که طوریو نابرابری جنسیتی است. بهفساد مالی ی ادراک ها شاخض
کاهش یافته که به معنی  0.41مالی  ض نابرابری جنسیتی، شاخض ادراک فساددر شاخ

مالی است. از طرفی با یک واحد افزایش  کاهش در شفافیت از منظر ادراک عمومی فساد
%، نابرابری 99یعنی حرکت به سمت شفافیت، با احتمال فساد مالی در شاخض ادراک 

گروه  در مقابل نیز نتایج برآوردی در یابد. واحد کاهش می 0.001میزان  بهجنسیتی 
IV(B)،  ی ها شاخض، مشابه نتایج با حضور استکه با حضور ابزارهای بنیاد فریزر

 باشد.حدمرانی خوب می
شود که نتایج با با تفدیک اثر کشورها از نظر درآمدی مالحظه می چنین هم

ری جنسیتی بر یددیگر و نابرابفساد مالی دار اطمینان باالیی مؤید اثر منفی و معنی
 باشند. می

توان اذعان داشت نوع حاکمیت و عملدرد میدر نتیجه برآوردهای سیستمی فوق 
دولت، میزان توسعه فناوری اطالعان، رشد اقتصادی و توسعه انسانی در جوامع بر رابطه 

های مقاله حاضر لذا فرضیه ،گذار استتأثیر به شدنفساد مالی متغیرهای جنسیتی و 
مبنی بر  هها در قالب نهادهای متفاون بود در راستای تبیین رفتار جنسیتی انسانکه 

عنوان  بهی جنسیتی و نقش نهادها ها شاخضو فساد مالی وجود رابطه بین شاخض 
تحقیق حاضر بیانگر عدم  افزون بر این،شده است.  تأییدحلقه اتصال این ارتباط، 
، انتخاب ابزارهای نهادی معرف دولت و ی جنسیتیها شاخضحساسیت نتایج به انتخاب 

 باشد.اثر کشورها از نظر درآمدی می
 

 گیرینتیجه-5

های تابلویی پویا به بررسی رابطه دو سویه مقاله حاضر با استفاده از رویدرد داد
ی ها سالکشور جهان طی  89های آماری گیری از دادهو جنسیت با بهرهفساد مالی 

که انتخاب کشورها با توجه به دسترسی به اطالعان آماری  ،است پرداخته 2017-2008
ی توسعه جنسیتی، ها شاخضو فساد مالی است. در این راستا از شاخض ادراک بوده

 نتایج حاکی از آن است که: است.نابرابری جنسیتی استفاده شده
 یها شاخضاست و به نوع ابزارها و اثبان شدهفساد مالی جنسیت بر متقابل اثر 

تر بودن و به معنی صادق تنهایابی به این نتیجه باشد. اما دستجنسیتی حساس نمی
تر از نظر حاضر با دیدگاهی وسیع پاوهش چرا که در ،قابل اعتمادتر بودن زنان نیست
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فساد بررسی رابطه بین  منظور بهلذا  ،است جنسیتی، این مقوله مورد بررسی قرار گرفته
های فردی یا جنسیتی بود. از ویاگی تر مهمای بسیار ی مسئلهو جنسیت، باید در پمالی 
و جنسیت باشند. در این فساد مالی ه ارتباط دوسویه شد شاید همان حلقه مفقود نهادها
است. الزم مقاله حاضر به بررسی رابطه این دو متغیر در حضور نهاد دولت پرداخته ،راستا

باشد. نتایج حاکی از آن است که ت میعملدرد دول ،به ذکر است که منظور از دولت
 که طوریبه ،فرضیان تحقیق به نتیجه رسیده و نهاد دولت حلقه مفقوده این ارتباط است

ی توسعه اقتصادی افزایش ها شاخضدر حضور نهاد دولت، با افزایش شفافیت اقتصادی، 
هش نابرابری کا ی با بهبود توسعه جنسیتی وسوییابند. از و نابرابری جنسیتی کاهش می

های مورد بررسی آزمون در تمام سیستمیابد. جنسیتی، شفافیت اقتصادی افزایش می
شده و آماره دوربین واتسون نیز قابل قبول  تأییدسارگان مبنی بر معتبر بودن ابزارها 

 تأییدتوان اذعان داشت که هر دو فرضیه مقاله حاضر باشد. بنابراین طبق نتایج میمی
 شده است.

 و جنسیت رابطه وجود دارد.فساد مالی ضیه اول: بین فر
 باشند.و جنسیت میفساد مالی فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین 

 ن، خالی از لطف نیست:1975) 1لذا بیان این جمله از میلتون فریدمن
افراد درستی را انتخاب  تنهامن باور ندارم که راه حل مشدالن ما این باشد که »
. ندته مهم، ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست کنیم

باشد. در غیر این صورن حتی افراد درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد، یا اگر هم 
 «شوند.از دولت کنار گذاشته می تسرعبه سعی کنند انجام دهند، 

ن اذعان داشت که نوع عملدرد تواآمده می دست به در خاتمه در راستای نتایج
گذارترین عوامل بر شفافیت اقتصادی و نیل به سمت تأثیریدی از عنوان  بهدولت 
ها و پیامدهای ر ریشهبیشت که طوریبه های اجتماعی و توسعه اقتصادی است، برابری
ها به و نابرابری جنسیتی در سایه عملدرد نامناسب دولتفساد مالی  چون همهای  عارضه

با رویدرد  هاگذاری سیاستلذا اندازه بهینه دولت و تغییر در هدف ،پیوندندوع میوق

                                                           
1. Milton Friedman (1975): “I do not believe that the solution to our problem is simply to 

elect the right people. The important thing is to establish a political climate of opinion which 

will make it politically profitable for the wrong people to do the right thing. Unless it is 

politically profitable for the wrong people to do the right thing, the right people will not do 

the right thing either، or it they try، they will shortly be out of office.”  
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تواند عاملی مهم در مهار عمومی، اعتمادسازی و شفافیت میی بخشها شاخضبهبود 
 اقتصادی و سیاسی باشد.  -های اجتماعیعارضه

از سایر  د با استفادهشوبرای مطالعان آتی در این زمینه پیشنهاد می چنین هم
دیگر از  های یبند طبقه چنین همو  ابزارهای نهادی ،ی شفافیت، جنسیتها شاخض
 د.حساسیت نتایج بررسی شو کشورها
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Abstract 

Does increasing the presence of women in government lead to less 
corruption, or does corruption prevent the presence of women? Are these 
effects significant enough in one or both directions? This paper has used the 
dynamic panel data approach (GMM-SYSTEM) and statistical data of 89 
countries including Iran during the period of 2008-2017. So, This paper by 
Estimating Relationship Between Corruption and Gender Indicators 
answered the above questions.  

The results of estimating systems indicate that government institution is 
a missing loop in relationship between corruption and gender and its effects 
are statistically significant 
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