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  چكيده
كارهاي مقابله و كنترل آن همواره  آثار مخرب فساد مالي موجب شده است تا شناسايي راه

شود تا تأثير اشتغال زنان مورد توجه محققين باشد. در اين راستا در مقاله حاضر تالش مي
اده از در بخش عمومي بر فساد مالي مورد بررسي قرار گيرد. بـراي ايـن منظـور بـا اسـتف     

تأثير سـهم   2013تا  2002كشور منتخب شامل ايران طي دوره زماني  45هاي آماري  داده
نسبي اشتغال زنان در كل اشتغال بخش عمومي همزمان با ديگـر متغيرهـاي تأثيرگـذار از    
جمله حاكميت قانون، درجه باز بودن و توليد ناخالص داخلي سرانه بر متغير وابسته فساد 

  گيرد.عه قرار ميمالي مورد مطال
كنـد  هاي تابلويي منعكس مينتايج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجي داده

كه در پي افزايش سهم نسبي اشتغال زنان در كل اشتغال بخش عمومي، فساد مالي كاهش 
يابد. اين به مفهوم تأييد فرضيه تحقيق حاضر است. بنابراين به عنوان يك راهكار براي مي
تواند مورد توجه ه و كنترل فساد افزايش سهم نسبي اشتغال زنان در بخش عمومي ميمقابل

دهد كه تأثير درجه باز بودن اقتصاد بر شـاخص فسـاد   قرار گيرد. همچنين نتايج نشان مي
دار سرانه و حاكميت قانون بـر آن مثبـت و معنـي    مالي منفي و تأثير توليد ناخالص داخلي

  پي دارد.است و كاهش فساد را در 
  .هاي تابلويي اشتغال زنان، فساد مالي، داده :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
تـوان آن را كـانون ارتبـاط    ناپذير است و مـي نقش شغل در پويايي زندگي و رفاه بشر انكار

توانايي  گيري درست و منطقي ازانساني و اجتماعي تلقي نمود. از طريق شغل است كه بهره
شود و در واقع اين شغل است كه در همه جوامع اساس پذير ميو استعدادهاي افراد، امكان
  ).1387دهد (گيدنز، نظام اقتصادي را تشكيل مي

) و 1383به گفته ويل دورانت كار و تالش زنان مبدأ پيدايش كشاورزي است (رياحي، 
انـد.  شد و توسعه جوامع بشري داشتهاز آغاز زندگي اجتماعي انسان، زنان نقش مهمي در ر

با وقوع انقالب صنعتي در اروپا  تحوالت اساسي در شكل و مفهوم كار بـه وجـود آمـد و    
فعاليت اقتصادي زنان در مقابل دريافت مزد از خانه به كارخانه كشيده شد. از آن زمـان بـه   

اي، در ي و كارخانـه هـاي توليـد  بعد زنان با تحصيل علم در سطوح باالتر، عالوه بر فعاليت
  ).1380هاي گوناگون مشغول به كار شدند (سفيري، ها و در پستساير زمينه

هاي اجتماعي متأثر از كيفيت زندگي و در عين حـال مـؤثر   ترين گروهزنان يكي از مهم
طوريكه هاي اجتماعي و اقتصادي دارند. بهاي در فعاليت باشند و نقش تعيين كنندهبر آن مي
باشـد. بـه همـين دليـل     هاي آنان در تسريع توسعه اقتصادي مؤثر و تعيين كننده ميفعاليت

انـد كـه ضـرورت ايجـاد     كشورهايي كه در مسير توسعه قرار دارند؛ به اين امر مهم پي برده
  جامعه سالم به وجود زنان فعال و مؤثر در جامعه بستگي دارد.

يابيم كـه نگـرش   عرف اجتماعي در ميبا نگاهي به اجتماع، قوانين، سنت و با اين حال 
را كمتر مورد توجه  نمايد و مشاركت و فعاليت اقتصادي زنانحاكم، مرد را نان آور تلقي مي

شـرايط و   دهد كهنشان مي هاي گوناگوننتايج مطالعالت و پژوهشدهد. همچنين قرار مي
 اتتغييـر  انجـام  و نيازمنـد بـه   اسـت  نامتعـادل و  اشتغال زنان در جهان نامناسـب  وضعيت

ميالدي با قوت گرفتن تحليل هاي جنسـيتي در مباحـث اقتصـادي،     1970. از دهه باشد مي
ساختار جنسيتي نيروي كار دچار تغييرات گرديد و حضور زنان در شرايط متفاوت  (كوتاه 
مدت و بلندمدت) و در سطوح مختلف (مديريت بنگاه، نماينده مجلس و سهم نيروي كار ) 

  ).423- 429: 2001 هاي اقتصادي پررنگ تر شد (دالر و همكاران،در فعاليت 
و  1960هـاي  هاي مسائل زنان در مقابل مـردان در دهـه  همزمان با ورود و بيان تفاوت

ايـم (فاضـلي،   هاي تجربي درباره فساد بـوده ميالدي شاهد اولين آثار نظري و بررسي 1970
هاي مختلـف آن بـه چشـم    مسأله فساد در شكل). امروزه تقريباً در تمام نقاط جهان 1388
كه در مستندات تاريخي آمده است فسـاد  ). به طوري1391خورد (حامد عسكري منش، مي
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رسـد  اي است كه قدمت آن در جوامع بشري به بيش از دو هزار سال پيش مـي مالي پديده
اقتصـاد   اي است كه اغلب از كـنش متقابـل دولـت و   ) و عارضه559- 594:  1998(تانزي، 

  ).1388گيرد (شقاقي شهري، بازار سرچشمه مي
ترين اي است كه تعاريف متعددي از آن بعمل آمده است. جامعفساد مالي مفهوم پيچيده

آكرمن ارائه شده است. در ايـن تعريـف فسـاد مـالي بـه      _ تعريف در اين زمينه توسط روز
زبـي و يـا جنـاحي    استفاده از قدرت عمومي براي كسب منفعت شخصـي، ح صورت سوء

  ). 2008عنوان شده است (اريك، 
اسـت و  فساد مالي در تمام ادوار تاريخ مشكالت اساسي را براي جوامـع ايجـاد نمـوده   

هاي آن تكيه بر نابرابري اقتصادي و عدم وجود اعتماد كافي بين اعضاي جامعـه دارد.  ريشه
امعه و فسـاد همـواره همزمـان    زيرا نابرابري اقتصادي، عدم وجود اعتماد كافي بين افراد ج

ظاهر شده است. به عبارت ديگر، نابرابري اقتصادي به اعتماد كمتر، اعتماد كمتـر بـه فسـاد    
بيشتر و فساد بيشتر به نابرابري شديدتر منجرشده است. بدين ترتيب جامعه در تله نابرابري 

(Inequality Trop) ا در اختيـار برخـي   گرفتار شده است همچنين فساد مزيت و يا امتيازي ر
شـود تـا منـابع از اكثريـت     اند و موجب مـي دهد كه ديگران از آن محروماشخاص قرار مي

باشـد  عموم مردم به افراد خاص انتقال يابد. اين انتقال منابع عموماً از فقرا به ثروتمندان مـي 
  ).24: 2008(اريك، 

توسـعه و  ر حـال فساد مالي به كشور خاصي اختصاص نـدارد و در تمـام كشـورهاي د   
). همچنـين  89- 110: 1385يافته در ابعاد مختلف وجود دارد (سـامتي و همكـاران،   توسعه

فساد مختص دوره خاصي از تاريخ سياسي جهان نبوده است. هرچند اشكال گوناگون فساد 
هاي حكومتي وجود داشته اسـت  مالي طي دوران مختلف تغيير يافته است، اما در تمام نظام

  ). 1375( حبيبي، 
بخش تنظيم شده است. پـس از مقدمـه در بخـش دوم علـل، آثـار و       6مقاله حاضر در 

شود. بخش سوم به مبـاني نظـري موضـوع پـژوهش     معيارهاي سنجش فساد مالي ارائه مي
اختصاص دارد. در بخش چهارم مطالعات تجربي مرور ميگردد. در بخش پـنجم معرفـي و   

گيـري و  شـود. در نهايـت در بخـش پايـاني نتيجـه     يبرآورد الگو و تفسير نتـايج انجـام مـ   
  گردد.پيشنهادات منعكس مي
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  علل، آثار و معيارهاي سنجش فساد مالي. 2
مانند ساير كاالها و خدمات، فساد مالي نيز تحت تأثير طرف تقاضا و طرف عرضه آن قـرار  

مله: تنظيمات و دارد. در طرف تقاضا، اقدامات مالي فاسد و نادرست تابعي از عواملي از ج
اختيارات دولتي، ساختار نظام مالياتي، تصميمات پيرامون مخارج دولتي ( مخارج عمرانـي،  

باشد. در مخارج جاري و اندازه دولت) و عرضه كاالها و خدمات دولتي زير قيمت بازار مي
حاليكه عرضه آن به عواملي مانند : سطح دستمزدها در بخش عمومي، نظام حقوقي، نحـوه  

و قوانين  )Transparency( شفافيت، )Institutional Controls( خورد با فساد، نظارت نهاديبر
  ).559- 594: 1998)، (تانزي، 1067- 1077: 2004و مقررات بستگي دارد (هيلمن، 

توان عوامل مؤثر بر فساد مالي را به دو گروه مستقيم و غير مستقيم تقسيم در مجموع مي
دهند به اختصار بـه شـرح   ستقيماً فساد مالي را تحت تأثير قرار ميبندي نمود. عواملي كه م

  ):559- 594: 1998باشند (تانزي، زير مي
توسعه تنظيمات و اختيارات دولتي: در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال ـ

هاي اقتصادي نياز به اخـذ و صـدور مجوزهـاي الزم از طـرف بخـش      انجام فعاليت
در اختيـار   )Public Power(دور ايـن مجوزهـا يـك قـدرت عمـومي      دولتي دارد. ص

برداري قرار گيـرد.  طور نادرست مورد بهرهتواند بهدهد كه ميكاركنان دولت قرار مي
هاي مختلف مانند تجارت خـارجي و  آميز در حوزههمچنين ساير تصميمات تبعيض

تواند ي سرشار ميتواند فساد را گسترش دهد. وجود منابع طبيعخصوصي سازي مي
 ).379- 396: 2007عاملي ديگري در ايجاد فساد نيز باشد (دلمونته و پاپاگني، 

 ها: عدم وجود شفافيت در قوانين و مقرارت مالياتي و پيچيدگي آنهـا، عـاملي  ماليات ـ
دهـد. همچنـين، طـوالني شـدن     است كه مستقيماً سطح فساد را تحت تأثير قرار مي

ماليـاتي، مراجعـه مسـتقيم مـؤدي بـه مـأمورين ماليـاتي جهـت         فرآيند تعيين بدهي 
تشخيص و تعيين ميزان بدهي مالياتي، پايين بودن سطح دستمزدها در اداره ماليات و 

زنـد (تـانزي و   عدم برخورد جدي با مأمورين متخلف ماليـاتي بـه فسـاد دامـن مـي     
 )2000داوودي، 

هـاي عمرانـي بـر اسـاس     روژهتصميم گيري پيرامون مخارج دولتي: هرگاه انتخاب پ ـ
منافع حزبي و يا گروهي باشد و معيارهاي اقتصادي مورد توجه قرار نگيرد، كـارايي  

 يابد.مخارج دولت كاهش و فساد مالي گسترش مي
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ها بـه  عرضه كاالها و خدمات عمومي زير قيمت بازار: در بسياري از كشورها دولت ـ
كنند كه ايـن  قيمت تعادلي مبادرت ميداليل مختلف به عرضه كاالها و خدمات زير 

تواند زمينه مساعدي براي گردد. وجود تقاضاي اضافي ميموجب تقاضاي اضافي مي
 دريافت رشوه توسط عرضه كنندگان اين گروه از كاالها و خدمات را فراهم سازد.

دهنـد شـامل: كيفيـت    عواملي كه به طور غير مستقيم فساد مالي را تحت تأثير قرار مـي 
هـاي نهـادي، شـفافيت و سـطح     وكراسي، برخورد نظام حقوقي با مرتكبين فساد، نظارتبر

  باشد. دستمزدها در بخش دولتي مي
يافتگي اقتصاد ملـي  وسعت و گستردگي آثار مخرب فساد مالي به درجه و سطح توسعه

تصـادي  گذاري، مانع رشـد اق بستگي دارد. فساد مالي  در ابتدا با كاهش انگيزه انجام سرمايه
). سپس با ايجاد تغيير ساختار مخارج دولت 2009دهد (اورنسل، شود و آن را كاهش ميمي

كند. درواقع فساد مالي از مسيرهاي مختلف رشد اقتصادي را از افزايش رشد جلوگيري مي
هـا از  كند. اين معضل اجتماعي با ايجاد انحراف در تخصـيص منـابع و انگيـزه   تضعيف مي

كند. همچنين، تضعيف حقوق مالكيت و عدم تضـمين  بازار جلوگيري ميگسترش مكانيزم 
كند، بـا  هاي كوچك عمل ميمنافع ناشي از مفاد قراردادها را به همراه دارد و به ضرر بنگاه

هاي كوچك در رشد اقتصـادي ايـن پديـده نـامطلوب بـه      توجه به نقش تعيين كننده بنگاه
فقر از طريق وسعت يـافتن فسـاد مـانع ديگـري     سازد. گسترش فرآيند رشد لطمه وارد مي

هـا و  گيرد. ضمناً فساد مـالي كـارايي زيرسـاخت   است كه در مقابل رشد اقتصادي قرار مي
هـاي آموزشـي و بهداشـتي    كند و از سطح مخارج دولتي در حـوزه مخارج دولتي را كم مي

)، ( مـااورو،  1998كند (تانزي، كاهد. اين موضوع لطمه مهمي بر رشد اقتصادي وارد ميمي
  ).1- 16: 2001)، (دلمونته و پاپاگني، 263- 279: 1998

ها به اقتصاد فساد مالي كاهش درآمدهاي مالياتي دولت را در پي دارد و با انتقال فعاليت
شـود. بنـابراين   هـا مـي  آوري ماليـات زيرزميني موجب فرار مالياتي و افزايش هزينـه جمـع  

انجامد و پيامدهاي تورمي ناشي از كسـري  بودجه دولت به هاي بيشتر درتواند به كسري مي
  ).199- 202: 2000،  بودجه دولت را تقويت كند (المرحوبي

). از 1285- 1301: 2008انجامـد( سـوالهين،   اندازهاي ملي ميفساد مالي به كاهش پس
گي يـافت طرف ديگر فساد مالي اثر منفي بر توزيع درآمد دارد و تـأثير آن بـه درجـه توسـعه    

  ).1998اقتصاد وابسته است (گوپتا و همكاران، 
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باشـد و در  گيري آن مييكي از مشكالت در زمينه مطالعه فساد، مسأله سنجش و اندازه
شود تا ايـن پديـده از ديـد دولـت مخفـي      بسياري از موارد ماهيت پنهاني فساد موجب مي

پنهان فساد از موانع اصلي هاي علمي و ماهيت بماند. در واقع عدم وجود معيارها و شاخص
رغم مشكالت مربـوط بـه   باشد. عليبراي توسعه ادبيات علمي و كاربردي در اين زمينه مي

گيـري فسـاد   هاي به عمل آمده در خصوص اندازهگيري فساد مالي، در ادامه به تالشاندازه
  شود: ها و نهادهاي مختلف اشاره ميتوسط سازمان

  
  )Global Corruption Barometerبارومتر جهاني فساد ( 1.2

المللـي شـفافيت و توسـط موسسـه     پيمايش بارومتر جهاني فساد به سفارش موسسـه بـين  
توان اشـاره داشـت كـه بـارومتر جهـاني فسـاد تنهـا        شود. به طور كلي ميگالوپ انجام مي

باشد و نتـايج حاصـل از ايـن    نظرسنجي افكار عمومي در زمينه درك فساد و تجربه آن مي
ها در سراسر جهـان بـه   هاي ضد فساد دولتاخص، معياري براي سنجش موفقيت تالشش

  المللي شفافيت).رود (مؤسسه بينشمار مي
  

   )Bribe Payer Index: BPI( دهندگان شاخص رشوه 2.2
هايي در مـورد وضـعيت   بينيتوان پيشاين شاخص ابزار جديدي است كه بر اساس آن مي

باشـد  حداكثر امتياز عددي شاخص ده و حداقل امتياز آن صفر ميآينده رشوه بدست آورد. 
كه به ترتيب نشانگر حداقل و حداكثر وضعيت از لحـاظ پرداخـت رشـوه در يـك كشـور      

دهندگان برخالف شـاخص ادراك فسـاد طـرف تقاضـاي فسـاد را      باشد. شاخص رشوه مي
  كند. گيري مياندازه

  
 ICRG: International( هاالمللـي كشـور   شاخص راهنماي ريسك بـين  3.2

Country Risk Gide(  
اي از سه زير شاخص ريسك سياسي، شود و مجموعهمنتشر مي 1980اين شاخص از سال 

باشد. دامنه اين شاخص بين صـفر تـا شـش اسـت كـه      ريسك اقتصادي و ريسك مالي مي
دارد (كو مقدار صفر نشان دهنده سطح فساد بيشتر و مقدار شش داللت بر سطح فساد كمتر 

  ).2010و سمجدر، 
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  )Corruption Perception Index:CPI(  شاخص درك فساد 4.2
 1995باشد كه از سـال  گيري فساد ميترين شاخص در زمينه اندازهترين و كاربرديمعروف

شـود. ايـن   تهيـه مـي  ) TI: Transparency International( المللي شـفافيت توسط سازمان بين
هاي گوناگون است. دامنه اين شاخص بين صـفر و  ها و پيمايششاخص حاصل نظرسنجي

  يابد (سازمان شفافيت جهاني).باشد و با كاهش مقدار شاخص، فساد افزايش ميده مي
  

  )Control of Corruption Index:CCI(  شاخص كنترل فساد 5.2
منه اين باشد. داشاخص كنترل فساد به عنوان يكي از شش مولفه حكمراني خوب مطرح مي

+ است كه اعداد بيشتر نمايانگر فساد كمتر و اعداد كمتر بيانگر فساد 2.5تا  - 2.5شاخص از
  ).2008باشد (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بيشتر مي

  
 Control of Corruption( پــذيري جهــاني شــاخص گــزارش رقابــت 6.2

Index:GCR(   

هـاي اقتصـادي اسـت.    هاي مديران بنگاهمبنا در اين شاخص، مقادير به دست آمده از پاسخ
هاي اضافي خالف قانون براي اخذ مجوز صـادرات و واردات،  اين شاخص ميزان پرداخت

كند. مقدار اين شاخص بين يـك و  تشخيص و تعيين ماليات و دريافت وام را مشخص مي
باشد. هرگاه اين شاخص به سمت يك ميـل پيـدا كنـد بـدين مفهـوم اسـت كـه        هفت مي

  يابد. ميهاي اضافي خالف قانون در آن اقتصاد افزايش ختپردا
با توجه به پيامدهاي مخربي كه فساد مالي  بـر جامعـه وارد مـي كنـد، شناسـايي و بـه       
كارگيري ابزارها و عوامل كنترل و مقابله با آن يكي از ضروريات محسوب مي شود. در اين 

- 2013كشـور طـي دوره زمـاني     45اري هاي آمراستا در پژوهش حاضر با استفاده از داده
هاي تابلويي تأثير تفكيك جنسيتي اشتغال در بخش عمـومي بـر فسـاد    به روش داده 2002

با افزايش سهم نسبي اشتغال زنـان   "مالي مورد توجه مي باشد و فرضيه تحقيق به صورت 
نـوع   شود. در صورتيكه تأييد شـود معرفي مي "يابددر بخش عمومي فساد مالي كاهش مي

باشد اين مهم مـي توانـد جهـت    جنسيت اشتغال در بخش عمومي در كنترل فساد مؤثر مي
  هاي بخش عمومي مورد توجه واقع شود.مقابله با فساد مالي در سياست گذاري
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  مباني نظري . 3
دهد افزايش سهم نسبي اشتغال زنان در كل اشـتغال بخـش   داليلي وجود دارد كه نشان مي

  به كاهش فساد منجر شود. تواند عمومي مي
باشد و انجام آن نيازمنـد پـذيرش   آميز ميبا توجه به اينكه فساد مالي يك پديده مخاطره

پـذيري بـاال   كنند كه از ويژگي ريسـك ريسك است، لذا در اين حوزه افرادي ورود پيدا مي
ه مـردان از  دست آمده از  مطالعات تجربي گروه زنان نسبت ببرخوردار باشند. طبق نتايج به

هـاي  ) از آنجا كه فعاليـت 2001پذيري كمتري  برخوردارند (دالر و همكاران، توان ريسك
فاسد و نادرست همواره  با خطر برمال شدن و مجازات روبرو است، زنان ، كمتر به انجـام  

  ).10- 42: 2013شوند (ريواس، جويانه ترغيب ميهاي رانتفعاليت
شده،  زنان به نقش اجتماعي خود اهميت بيشتري قائـل   بر اساس نتايج تحقيقات انجام

باشـد. بـا توجـه بـه      هستند و ترس آنان براي از دست دادن اين جايگاه بيش از مردان مـي 
  عامل است. 3رفتار افراد متأثر از )  Social Role Theory(نظريه نقش اجتماعي

  ر آن قرار گرفته است.الف) تعريف فرد از رفتار،  مناسب  با جايگاه اجتماعي كه د 
  اش.ب) تصور فرد از انتظارات ديگران از او و جايگاه اجتماعي

كند و ترس از اينكـه  ج) احساس فرد نسبت به فشاري كه نقش اجتماعي به او وارد مي
  مطابق  انتظار ديگران، عمل نكند.

 دار شـدن نقـش  شـوند، تـا احتمـال خدشـه    به همين دليل زنان، كمتر مرتكب فساد مي
  ).227- 237: 2007اجتماعي آنها كاهش يابد (الحسن الولو، 

دليل ديگري كه عنوان مي شود، اين است كه زنان نسبت به مردان ديرتر وارد بازار كار 
هـاي فسـاد و   و سياست شده اند . به دليل اين حضور با تأخير است كه آنان هنوز با شـبكه 

هاي فساد مالي و ها و شبكهه كمتر وارد گروهنحوه ي انجام آن آشنايي كامل ندارند. در نتيج
  ).2013اداري شده اند (ريواس، 

 Different Association and Opportunities( "هاارتباط گوناگون و فرصت"طبق نظريه 

theory (    حضور بيشتر مردان در جامعه و بازار كار علت بروز و انجام فساد بيشـتر در بـين
است. اين نظريه بيان مي كند افرادي كه با فرصت هاي انجام فساد مردان در مقايسه با زنان 

بيشتري مواجه هستند  بيش از افرادي كه كمتر در معرض فرصـت و پيشـنهاد فسـاد قـرار     
دارند، بيشتر مرتكب فساد مي شوند. در نتيجه، مردان بيشتر با فرصت هاي انجام فسـاد رو  
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هـايي  ). همچنين زنان بيشتر در عرصه1390به رو هستند (جعفري صميمي و حسينمردي، 
كند. به عنـوان  هاي مناسبي براي انجام فساد فراهم نميكنند كه نوع بازار فرصتفعاليت مي

شود  مثال در فعاليت هاي دفتري و خدماتي مانند معلمي، بيشتر از نيروي كار زن استفاده مي
لي كه در آن فعاليـت مـي كننـد،    ). در نتيجه زنان با توجه به مشاغ85- 95: 1387(شربتيان، 

 كمتر در معرض فرصت انجام فساد هستند.

هاي شغلي زنان از ديگر داليلي است كه منجر به شركت كمتر زنان در كم بودن فرصت
زنـان در   هاي رانت جويانه مي شود. در واقع موانـع گونـاگوني در سـر راه اشـتغال    فعاليت
هاي شغلي آنان را ر كدام بنا به داليلي فرصتهاي مختلف اقتصادي وجود دارد كه هعرصه

 كاهش مي دهد.

هاي شغلي با توجه به ريسك پذيري كمتر، اهميت قائل شدن به نقش اجتماعي، فرصت
تـوان عنـوان   كمتر، ورود با تأخير به بازار كار و نوع بازاري كه زنان در آن شاغل هستند مي

عمومي به عنـوان يـك ابـزار در كنتـرل      نمود كه مشاركت بيشتر زنان در كل اشتغال بخش
  فساد ممكن است مؤثر باشد.

  
  مطالعات تجربي. 4

  شود:در اين بخش از مقاله  مرور مختصر مطالعات تجربي ارائه مي
آيا زنان واقعاً جنس منصفي هستند ؟  ")، در مقاله اي با عنوان  2001دالر و همكاران (

ن در مجلس قانون گذاري را بر فساد مالي مورد تأثير مشاركت زنا "فساد و زنان در دولت 
براي  1985- 1995هاي هاي آماري سالبررسي قرار داده اند. نتايج حاصل از استفاده از داده

كشور حكايت از آن دارد كـه بـا افـزايش نسـبت زنـان در مجلـس        100يك نمونه شامل 
ان باعث افزايش سـطح  يابد. همچنين افزايش مشاركت زنقانونگذاري فساد مالي كاهش مي

  شود.تحصيالت، گسترش آزادي اقتصادي و كاهش رفتارهاي غير اخالقي مي
 93هاي از داده "جنسيت و فساد")، در پژوهشي تحت عنوان 2001سوامي و همكاران (

هاي تـابلويي  استفاده نموده اند. نتايج برآورد روش داده 1982- 1997هاي كشور براي  سال
  بين درصد مشاركت زنان و سطح فساد مي باشد. بيانگر رابطه منفي

)، در پژوهشي ميداني در دانشگاه آتونوماي بارسلون تالش كرده است تا 2013ريواس (
« با قرار دادن زنان و مردان در شرايط مشابه و ثابت نگه داشتن ساير شرايط اين فرضيه كه  
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، را مورد بررسي قرار »مي شوندزنان در موقعيت و سطح برابر با مردان، كمتر مرتكب فساد 
% زنان پيشنهاد رشـوه  65دهد كه ها نشان ميدهد. نتايج به دست آمده از روش تئوري بازي

% است همچنـين زنـان بـه    80كه اين نسبت در مردان دهند، در حاليبه كاركنان ادارات مي
 4.72ي مردان دهند ولرا به پرداخت رشوه اختصاص مي 2.60تنها  10طور ميانگين از عدد 

كند كه گيرند. در نهايت ريواس تأكيد ميرا به طور متوسط براي پرداخت رشوه در نظر مي
شوند و افزايش مشاركت زنان در زنان در يك رابطه خطي، كمتر از مردان مرتكب فساد مي

  تواند به صورت يك سياست ضد فساد عمل كند.هاي گوناگون ميفعاليت
اي بــه تــأثير افــزايش مشــاركت زنــان در )، در مطالعــه2009(ميشــالووا و ملنيكوشــكا 

هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي در راه مبارزه با فساد پرداختند. نتايج مطالعه مربوط  عرصه
حكايت از آن دارد كه با افزايش سهم حضور زنـان در   2008كشور براي سال  28به نمونه 

يابد. همچنين بـين شـاخص قـدرت    ش ميمجلس قانون گذاري و بازار كار فساد مالي كاه
اختيار و فساد رابطه منفي وجود دارد كه بدين معناست هر چه شرايط سياسي، اجتمـاعي و  

  يابد.اقتصادي زنان و مردان برابرتر شود، فساد مالي كاهش مي
تأثير جنسيت بر فسـاد   "اي با عنوان ) در مطالعه2011جعفري صميمي و حسينمردي (

بين مشاركت زنان در مجلس و بازار كار را بر فساد مالي در يك نمونه شـامل  رابطه  "مالي 
مورد بررسي قـرار مـي دهنـد.     2008تا  2000هاي كشور منتخب توسعه يافته طي سال 25

هاي تابلويي وجود رابطه منفي بين اشكال مختلف مشاركت زنان نتايج حاصل از روش داده
  و فساد را تأييد مي كند.

بـه دنبـال    "زنان و فساد در بازار كار  "اي با عنوان ) در مطالعه2015كاران (برين و هم
شوند. آنها يافتن پاسخ به اين سوال هستند كه آيا زنان در بازار كار كمتر مرتكب به فساد مي

كشـور اسـتفاده نمودنـد. نتـايج      105هاي آمـاري  به منظور يافتن پاسخ به اين سوال از داده
هاي تابلويي حكايت از اين دارد كه زنان در بازار كـار رشـوه كمتـري    هحاصل از روش داد

كنند و رابطه منفي بين مشاركت زنان در بازار كار و فساد وجود دارد. همچنين پرداخت مي
كه در سطوح باالي مـديريتي حضـور دارنـد كمتـر در معـرض انجـام فسـاد        زنان هنگامي

  گيرند.مي  قرار
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  الگو و تفسير ضرايب روش پژوهش، برآورد  .5
در مطالعه حاضر فساد مالي تابعي از سهم نسبي اشتغال زنان در كل اشتغال بخش عمومي و 

   شود در نظر گرفته شده است:كه متغيرهاي كنترلي را شامل مي Ziبردار 
Cpiit =f (Emfpit ,Zi)     (1-5) 

ي پـژوهش بـه   جهت بررسي تأثير اشتغال زنان در بخش عمومي بر فسـاد مـالي الگـو   
=  شود:صورت زير تصريح مي 0 + 1 + 2 + 3 + 4  )5-2(  

  كه در آن
Cpiit ، متغير وابسته شاخص درك فساد كشورi  در سالt هاي مربوط به آن است كه داده

همانطوريكه قبالً اشاره شد  از پايگاه اطالعاتي سازمان شفافيت جهاني استخراج شده است.
  يابد.باشد و با كاهش مقدار شاخص، فساد افزايش ميمي 10و  0دامنه اين شاخص بين 

Emfpit ، معرف سهم اشتغال زنان در بخش عمومي در كشورi   در سـالt     اسـت كـه بـه
صورت نسبت اشتغال زنان در بخش عمومي به كل اشـتغال در ايـن بخـش انـدازه گيـري      

 هاي مربوط به اين متغير از پايگاه اطالعاتي سازمان بـين المللـي نيـروي كـار    داده شود. مي

)Internationnal Labor Organisation (  .استخراج شده است  
Devit ، توليد ناخالص داخلي سرانه كشورi  در زمانt     مي باشد كه بـه عنـوان شـاخص

عبارتي بـا  ي بر فساد داشته باشد، بهرود تاثير منفتوسعه در نظر گرفته شده است وانتظار مي
هاي مـورد نيـاز از پايگـاه اطالعـاتي     يابد. دادهيافتگي فساد كاهش ميافزايش درجه توسعه

  تأمين شده است.  ) World Bank( بانك جهاني
Rulit ، حاكميت قانون در كشورi   براي سـالt        مـي باشـد كـه يكـي از شـش شـاخص

هاي اين متغير در پايگاه اطالعاتي بانك جهاني ارائه ادهدهد. دحكمراني خوب را تشكيل مي
دهد كه ميان حاكميت قانون و سطح شده است. نتايج حاصل از مطالعات مختلف نشان مي

  فساد در كشورها رابطه معكوس وجود دارد.
Openit  ، درجه باز بودن اقتصاد كشورi  در زمانt        اسـت كـه بـه صـورت سـهم نسـبي

درات به توليد ناخالص داخلي است. باال بـودن ايـن سـهم مـنعكس     مجموع واردات و صا
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هـاي مـورد نيـاز از    كند كه موانع كمتري در خصوص تجارت خارجي وجود دارد. داده مي
  پايگاه اطالعاتي بانك جهاني استخراج شده است. 

- به منظور جلوگيري از بروز رگرسيون كاذب ابتدا پايايي متغيرها مورد آزمون قرار مـي 

) 1- 5باشد كه  نتايج در جدول (مورد توجه مي رد. در اين خصوص آزمون لوين لين چوگي
  منعكس شده است:

  ). نتايج آزمون ريشه واحد(پايايي) متغيرهاي الگو1- 5جدول(
  نتيجه  احتمال  لوين لين چو مقدار آماره  نام متغير

  شود%رد مي1ناپايايي در سطح   Cpiit)(  9.82 -  0.0000شاخص درك فساد
  شود%رد مي1ناپايايي در سطح   Emfpit(  8.61 -  0.0000( سهم نسبي اشتغال زنان

  شود%رد مي1ناپايايي در سطح   Openit(  9.68 -  0.0000(باز بودن اقتصاد 
  شود%رد مي1ناپايايي در سطح   Devit(  9.92 -  0.0000(توليد ناخالص داخلي سرانه

  شود%رد مي1در سطح ناپايايي   Rulit(  7.65 -  0.0000(حاكميت قانون

  تحقيق محاسبات :منبع

شود كه تمام با توجه به مقايسه مقادير محاسبه شده با مقدار بحراني جدول مشاهده مي
  باشند.  متغيرها در سطح پايا مي

هاي تابلويي الزم اسـت كـه در ابتـدا همگـن يـا نـاهمگن بـودن مقـاطع         در روش داده
تـوان از روش  كـه مقـاطع همگـن باشـند مـي     صورتي(واحدها) مورد آزمون قرار گيرد. در 

استفاده كرد، در غير اين صورت استفاده  )Pooled Least Squares:PlS( حداقل مربعات تلفيقي
ضرورت دارد. براي آزمون چاو ، ابتدا الگو اثرات ثابت ) Fixed Effect(از روش اثرات ثابت 

ليمـر   Fبايسـت آمـاره   اثرات ثابت مـي زماني، تخمين زده شده است. پس از برآورد الگو با 
محاسبه شود تا بتوان ميان روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تلفيقي قضاوت كرد. نتيجـه  

  ) آورده شده است كه2- 5محاسبات اين آزمون در جدول شماره (

  ليمر) F): نتايج آزمون چاو (2- 5جدول (
  نتيجه  احتمال  مقدار آماره  
  هاي تلفيقيهاي تابلويي در برابر دادهتأييد روش داده  0.0000  32.33  ليمر Fآزمون 

  تحقيق محاسبات:منبع
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باشد. بـه بيـان   ي تأييد اثرات ثابت در برابر روش حداقل مربعات تلفيقي ميدهندهنشان
هـاي  با اثرات ثابت در برابـر داده  )Panel Data( هاي تابلوييتر منعكس كننده تأييد دادهساده

گيري در مورد به كـار بـردن روش اثـرات ثابـت يـا      باشد همچنين براي تصميمتلفيقي  مي
باشد كه  در جـدول شـماره   مورد توجه مي) Hausman Test( اثرات تصادفي آزمون هاسمن

  ) منعكس شده است.3- 5(

  ): نتايج آزمون هاسمن3- 5جدول(
  نتيجه  احتمال  مقدار آماره  

  اثرات ثابت در برابر اثرات تصادفيتأييد الگو   0.0000  25.52  آزمون هاسمن

  تحقيق محاسبات: منبع

شود حاصل آزمون هاسمن تأييد اثرات ثابـت در برابـر اثـرات    به طوري كه مشاهده مي
بايست به روش  اثرات ثابت تخمـين زده شـود كـه نتـايج     تصادفي است. بنابراين الگو مي

  است.) منظور شده 4- 5حاصل از برآورد الگو در جدول شماره (

  ): نتايج برآورد الگو4- 5جدول(
  )Cpiit(فساد متغير وابسته: شاخص درك 

  آزمون هاي داده هاي تابلويي  متغير مستقل (توضيحي)
  احتمال tآماره   انحراف معيار  مقدار ضرايب

  0.0115  2.53  0.17  0.43  عرض از مبداء
  Emfpit(  0.61  0.32  1.89  0.0591(نسهم نسبي اشتغال زنا

  Openit(  0.0047 -  0.0007  6.49 -  0.0000بودن اقتصاد(باز 
  Devit(  0.00002  2.30  11.45  0.0000توليد ناخالص داخلي سرانه(

  Rulit(  0.069  0.0022  31.14  0.0000حاكميت قانون(
  F 266.26آماره 

  F(  0.0000احتمال (آماره 
R2

 0.89  

  تحقيق محاسبات: منبع
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باشد و ضريب ) بيانگر معني داري رگرسيون مي 4- 5منظور در جدول شماره(  Fآماره 
  تفسير ضرائب به شرح زير است: .دار استدرصد معني 10متغير اشتغال زنان در سطح 

)  در كل اشتغال بخش عمومي Emfpitعالمت ضريب متغير سهم نسبي اشتغال زنان ( ـ
زايش در سهم نسبي اشتغال زنـان  كه يك درصد افمثبت و معني دار است .به طوري

شـود كـه   واحد افزايش در شاخص درك فسـاد مـي   0.61در بخش عمومي موجب 
  شود. بيانگر كاهش فساد است. بنابراين فرضيه پزوهش تأييد مي

دار است. در واقع ) منفي و معنيOpenitعالمت ضريب متغير درجه باز بودن اقتصاد ( ـ
رجه باز بودن اقتصاد شـاخص درك فسـاد بـه    به ازاي افزايش يك درصدي متغير د

  يابد كه بيانگر افزايش فساد است.واحد كاهش مي 0.004اندازه 
) مثبت و معنادار است كـه   Devitعالمت ضريب  متغير توليد ناخالص داخلي سرانه ( ـ

دهد  به  ازاي يك ميليون دالر تغيير در متغير توليد ناخالص داخلي سرانه ، نشان مي
كند. در واقـع  واحد در همان جهت تغيير مي 0.00002فساد به ميزان   شاخص درك

يابد. اين نتيجه با مباني نظري با افزايش  توليد ناخالص داخلي، فساد مالي كاهش مي
  مطابقت دارد.

)  مثبت و  معنـادار اسـت. بـه    Rulitدر نهايت عالمت ضريب متغير حاكميت قانون ( ـ
 0.069ن متغير ، شـاخص درك فسـاد بـه ميـزان     كه با افزايش يك واحدي ايطوري

  يابد كه بيانگر كاهش فساد مالي است.واحد افزايش مي
توان دوره زمـاني  هاي اطالعاتي ميهاي منتشر شده توسط پايگاهبا توجه به آخرين داده

) نتـايج حاصـل از تخمـين    5- 5گسترش داد لذا در جدول شماره ( 2014مطالعه را تا سال 
دهـد كليـه   منعكس شده است. به طوريكه نتـايج نشـان مـي    2002- 2014دوره الگو براي 

باشـد. بـه   ) مي4- 5متغيرهاي توضيحي الگو معنادار و داراي عالمت مشابه الگوي جدول (
عبارت ديگر با افزايش سهم نسـبي اشـتغال زنـان در كـل اشـتغال بخـش عمـومي فسـاد         

  يابد.مي  كاهش

  ): نتايج برآورد الگو5- 5جدول(
  )Cpiitفساد (غير وابسته: شاخص درك مت

  آزمون هاي داده هاي تابلويي  متغير مستقل (توضيحي)
  احتمال tآماره   انحراف معيار  مقدار ضرايب
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  0.0047  2.83  0.16  0.46  عرض از مبداء
  Emfpit(  0.56  0.31  1.75  0.0796(سهم نسبي اشتغال زنان

  Openit(  0.0047 -  0.0007  6.68 -  0.0000باز بودن اقتصاد(
  Devit(  0.0002  0.0002  11.08  0.0000توليد ناخالص داخلي سرانه(

  Rulit(  0.069  0.0021  32.15  0.0000حاكميت قانون(
  F 266.14آماره 

  F(  0.0000احتمال (آماره 
R2 0.89  

  تحقيق محاسبات: منبع

  گيري و پيشنهادات نتيجه. 6
كشـور منتخـب طـي دو مقطـع زمـاني       45آماري هاي در پژوهش حاضر با استفاده از داده

تأثير سهم نسبي اشتغال زنان در كل اشتغال بخش عمومي بـر   2002- 2014و 2002- 2013
فساد مالي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي تحقيق به روش اثرات 

ال بخش عمـومي  ثابت حكايت از آن دارد كه با افزايش سهم نسبي اشتغال زنان دركل اشتغ
توان باشد. بنابراين مييابد. اين نتيجه به مفهوم تأييد فرضيه پژوهش ميفساد مالي كاهش مي

هاي شغلي بيشتر براي زنان در بخش عمومي براي مقابله بـا  اذعان داشت كه  ايجاد فرصت
كـه  تواند راهكار مناسبي به شمار آيد. همچنين نتايج پژوهش حكايـت از آن دارد  فساد مي

با افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه و حاكميت قانون فساد مالي در كشـورهاي منتخـب   
باشد. ايـن نتـايج   يابد و رابطه بين درجه باز بودن اقتصاد و فساد مالي مستقيم ميكاهش مي

  سازكار با حاصل مطالعات تجربي است.
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