خالصه درس فساد و اصالح آن ()Corruption: Finding It and Fixing It
دانشکده حکمرانی دانشگاه هاروارد ()Harvard Kennedy School
تاریخ ارائه :ترم بهار سال ۲۰۲۰

تاریخ تهیه ۲۴ :1مهر 1۳۹۹

این درس  ۳واحدی ،در ترم بهار سال  ۲۰۲۰در دانشکده حکمرانی ارایه شدهاست .شرکت در کالس پیشنیاز
خاصی ندارد .نحوه ارزیابی درس :شرکت فعال در کالس ( ۲۵درصد نمره) ،دو مقاله  ۶صفحهای (در جمع ۲۵
درصد نمره) و مقاله پایانی  1۲صفحهای ( ۵۰درصد نمره).

این درس در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 آیا در سال های اخیر ،میزان فساد در کشورهای مختلف روندی رو به افزایش داشتهاست؟ -آیا کشورهای دارای فساد باال دارای ویژگیهایی مشترک قابل شناسایی و درمان هستند؟

کتاب مرجع درس ،کتاب زیر نوشته  Ray Fismanاست:

1 https://t.me/trade_notes
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4

Understanding, Explaining, and (  توضیح و اندازهگیری فساد سیاسی، فهم:بخش اول
)Measuring Political Corruption

 معرفی و مرور کلی درس:جلسه اول

:منابع

:) (مرجع درسRay Fisman  فصل اول کتاب کتاب زیر نوشته،اول
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
: درمورد فساد و نهادهای دموکراتیکMatthew Stephenson  نوشته۲۰1۵  مقاله سال،دوم
http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/۲۰1۵PDFs/Publications/Stephens
on%۲۰-%۲۰Corruption%۲۰and%۲۰Democratic%۲۰Institutions.pdf

۵

 فساد سیاسی:جلسه دوم

:منابع

:) (مرجع درسRay Fisman  کتاب زیر نوشته۵  و۳ ،۲  فصلهای،اول
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
:Susan Rose Ackerman  کتاب زیر نوشته۶  فصل،دوم
https://www.cambridge.org/core/books/corruption-andgovernment/949۲۵B۵۰1D79FA۰۳۵7۰۶۰F۵489DE۲F1F

۶

جلسه سوم :فساد در کشورهای توسعهیافته

منابع:

اول ،فصل  8کتاب زیر نوشته ( Ray Fismanمرجع درس):
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
دوم ،مقاله سال  1981نوشته  Gary Coxدرمورد چالش اخذ رای در نیویورک:
/https://authors.library.caltech.edu/8۲۳۵4
سوم ،مقاله سال  ۲۰۰۵نوشته  Miriam Goldenدرمورد اندازهگیری فساد و نمونه اجرای آن در کشور ایتالیا:
https://core.ac.uk/download/pdf/14۳۶۰91۲7.pdf

7

جلسه چهارم :فساد و فرهنگ

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 آیا فساد دارای پایه فرهنگی است؟ چگونه فرهنگها و انتظارات برای انطباق با نهادهای قانونی تغییر میکنند؟ یعنی چطور رویکرد به قوانینمیتواند از نادیده انگاشتن به وضعیت رعایت کردن ،تغییر کند؟

منابع:

اول ،فصل  ۶کتاب زیر نوشته ( Ray Fismanمرجع درس):
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
دوم ،صفحات  7۶تا  1۰۵کتاب زیر نوشته :Ray Fisman
https://www.amazon.com/Economic-Gangsters-Corruption-ViolencePoverty/dp/۰۶91144۶99

8

جلسه پنجم :تبعات اقتصادی و سیاسی فساد ( Economic and Political Consequences of
)Corruption

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 آیا کشورهای دارای فساد باال ،دارای مشخصات مشترکی هستند؟ -تبعات اقتصادی و سیاسی فساد چیست؟

منابع:
اول ،فصل  4کتاب زیر نوشته ( Ray Fismanمرجع درس):
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
دوم ،مقاله سال  ۲۰17نوشته  Mathew Wongدرمورد ارتباط بین مخارج عمومی ،فساد و نابرابری درآمدی
در آمریکای التین و آسیا:
https://journals.sagepub.com/doi/1۰.1177/۰19۲۵1۲11۶۶4۲۶17
سوم ،مقاله سال  ۲۰1۵نوشته  Bo Rosteinدرمورد تناقض بین نرخ باالی رشد اقتصاد چین و کیفیت پایین
حکمرانی در آن کشور:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1۰.1111/gove.1۲1۲8
9

1۰

جلسه ششم :فساد و اعتماد عمومی – بخش اول ()Corruption and Public Trust

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 نقش فساد در سیاستگذاری و اجرای سیاستها در کشورهای درحالتوسعه چیست؟ -آیا شهروندان از فساد در سیاستگذاران و بخش اجرایی منفعت میبرند؟

منابع:
اول ،مقاله سال  Jeeyang Baum ۲۰۰9درمورد اثر شفافیت بر اعتماد عمومی در کره جنوبی:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/1۰.1۰8۰/1۳۵1۰۳4۰9۰۳1۶۲1۳۵
دوم ،مقاله سال  ۲۰1۶نوشته  Eric Changدرمورد ظرفیت قبول فساد و اعتماد به نهادها در کشورهای شرق
آسیا:
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/۰۲7-۰44-CorruptionExperience-Corruption-Tolerance-and.pdf
سوم ،مقاله سال  ۲۰1۳نوشته  Eric Changدرمورد اثر فساد بر نابودکردن اعتماد بر نهادها:
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj۰9۰1/۰۰4.pdf
چهارم ،مقاله سال  ۲۰۰۳نوشته :Christopher Anderson
11

https://www.jstor.org/stable/۳18۶۰9۵?seq=1

1۲

)Corruption and Public Trust( بخش دوم- فساد و اعتماد عمومی:جلسه هفتم

:منبع
:این مطالعه موردی درمورد قانون شفافیت در کشور هند
https://case.hks.harvard.edu/aruna-roy-and-the-birth-of-a-people-s-movement/in-india

1۳

جلسه هشتم :کیفیت منابع داده اندازهگیری فساد ()Quality of Corruption Data Sources

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 داده نشاندهنده میزان فساد در کشورهای مختلف به چه نحوی مشکلدار است؟ -نقاط قوت و ضعف دادههایی که وجود دارد ،چیست؟

منابع:

اول ،مقاله سال  ۲۰1۰نوشته  Mirelle Razanfindrakotoدرمورد کیفیت دادههای فساد:
_https://econpapers.repec.org/article/eeewdevel/v_۳a۳8_۳ay_۳a۲۰1۰_۳ai_۳a8_۳ap
۳a1۰۵7-1۰۶9.htm
دوم ،مقاله سال  ۲۰1۲۲نوشته  Daniel Kaufmannدرمورد شاخصهای کیفیت حکمرانی کشورها:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf
سوم ،مقاله سال  ۲۰۰۶نوشته  Benjamin Olkenدرمورد استنباط فساد و واقعیت آن:
https://www.nber.org/papers/w1۲4۲8

14

: درمورد اندازهگیری فساد در مکزیکStephen Morris  نوشته۲۰۰8  مقاله سال،چهارم
https://www.researchgate.net/publication/۲۲7۶74۵74_Disaggregating_Corruption_
A_Comparison_of_Participation_and_Perceptions_in_Latin_America_with_a_Foc
us_on_Mexico

1۵

بخش دوم :اطالعات و ارتباطات انتخاباتی ( Information and the Electoral
)Connection

جلسه نهم :تقلب در انتخابات ()Electoral Fraud

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 آیا نظارت بر انتخابات ،به افزایش عدالت در آن منتهی میشود؟ -بهرهمندان از تقلب در انتخابات چه کسانی هستند؟

منابع:

اول ،مقاله سال  ۲۰1۵نوشته  Michael Callenدرمورد انتخابات در کشور افغانستان:
https://rady.ucsd.edu/docs/faculty/callen/inst_corr_elec_fraud_afghan_finaljan۲۰1۵.
pdf
دوم ،مقاله سال  ۲۰17نوشته  Joseph Asunkaدرمورد اثر حضور ناظر انتخاباتی بر سالمت انتخابات:
https://www.sarahbrierley.com/publication/fraud/fraud.pdf
مطالعه بیشتر:

1۶

: درمورد انتخابات در روسیهRuben Enikolopov  نوشته۲۰1۳  مقاله سال،سوم
https://www.pnas.org/content/11۰/۲/448
: در مورد نقش ناظران بین المللی در سالمت انتخاباتSusan Hyde  نوشته۲۰۰7  مقاله سال،چهارم
https://www.jstor.org/stable/4۰۰۶۰18۰?seq=1
: درمورد انتخابات در کاستاریکاFabrice Lehoucq  کتاب نوشته،پنجم
https://www.amazon.com/Stuffing-Ballot-Box-DemocratizationComparative/dp/۰۵۲181۰4۵۰
: درمورد نظامهای انتخاباتیSarah Birch  نوشته۲۰۰7  مقاله سال،ششم
https://journals.sagepub.com/doi/1۰.1177/۰۰1۰414۰۰۶۲9۲88۶
: درمورد عدالت در نتایج انتخاباتGisela Geisler  نوشته199۳  مقاله سال،هفتم
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-africanstudies/article/fair-what-has-fairness-got-to-do-with-it-vagaries-of-electionobservations-and-democratic-standards/۲C8A7B47B8EF۵۲F۵A9۳E۶898۶E۵DC۲CD
 درمورد علل تقلب در انتخابات با مطالعه موردی تاریخی برDaniel Ziblatt  نوشته۲۰۰9  مقاله سال:هشتم
:کشور آلمان
17

https://scholar.harvard.edu/files/dziblatt/files/ziblattapsrfeb۲۰۰9.pdf

18

جلسه دهم :رای و خشونت ()Votes and Violence

منابع:

اول ،مقاله سال  ۲۰۰8نوشته  Michael Brattonدرمورد خشونت در اخذ رای در کشور نیجریه:
https://www.files.ethz.ch/isn/91۳1۳/AfropaperNo99.pdf
دوم ،مقاله سال  ۲۰14نوشته  Marcel Falchampsدرمورد خشونت سیاسی در انتخابات نیجریه:
https://cepr.org/sites/default/files/events/papers/79۶_FAFCHAMPS.pdf

مطالعه بیشتر:
اول ،مقاله سال  ۲۰11نوشته  Paul Collierدرمورد رای و خشونت در نیجریه:
https://www.pedrovicente.org/violence.pdf
دوم ،مقاله سال  ۲۰18نوشته  Sarah Birchدرمورد پیشگیری از خشونت در انتخابات:
https://www.tandfonline.com/doi/full/1۰.1۰8۰/1۳۵1۰۳47.۲۰17.1۳۶۵841
سوم ،فصل  ۲کتاب زیر درمورد رای و خشونت در انتخابات هند:

19

https://www.cambridge.org/core/books/votes-andviolence/DED9BA۰9D۰7۲1۰B۲7۲978۳7۲9۵11۵7۵۳
: درمورد ارتباط بین زمین و قدرت در کشور شیلیJames Robinson  نوشته۲۰۰8  مقاله سال،چهارم
https://scholar.harvard.edu/jrobinson/publications/land-and-power-theory-andevidence-chile
: درمورد خشونت در رایگیری در اوگانداChristopher Blattman  نوشته۲۰۰9  مقاله سال،پنجم
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-sciencereview/article/from-violence-to-voting-war-and-political-participation-inuganda/ADC۲۲1۵۶۶۵477FE۶9F4DAA۶B۲۳8۲۶۵۰1
: درمورد انتخابات در زیمبابوهJohn Makumba  نوشته۲۰۰۲  مقاله سال،ششم
/https://www.journalofdemocracy.org/articles/zimbabwes-hijacked-election

۲۰

جلسه یازدهم :قیومیت و مشتریمداری (ترجمه نامطمئن عبارت )Patronage and Clientelism

سوال این جلسه آن است که :چطور دستگاه سیاسی و نظام قیومیت به دوام بیشتر فساد کمک میکنند؟

منابع:

اول ،فصل  ۳کتاب زیر در مورد استراتژیهای جمعکردن رای در مکزیک:
https://www.amazon.com/Political-Logic-Poverty-ReliefComparative/dp/11۰714۰۲8۵
دوم ،مقاله سال  ۲۰۰7نوشته  Marcel Fafchampsدرمورد دسترسی به موقعیتهای بهتر شغلی نزدیکان و
وابستگان سیاستگذاران در کشور فیلیپین:
https://academic.oup.com/jleo/article/۳۳/۲/۲۶8/۲98۰94۲
سوم ،مقاله سال  ۲۰1۶نوشته  Isabela Maresدرمورد استارتژیهای بهدست آوردن رای:
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/1۰.114۶/annurev-polisci-۰۶۰۵14-1۲۰9۲۳

مطالعه بیشتر:
اول ،فصل  ۵کتاب زیر درمورد نابرابری و فساد در کره جنوبی ،تایوان و فیلیپین:
۲1

https://www.amazon.com/Democracy-Inequality-Corruption-PhilippinesCompared/dp/11۰74۳۵۳۲۳
Melanie Manion ۲۰14  درمورد چالش چین درمورد مساله فساد در کتاب سال1۳8  تا1۲۵  صفحات،دوم
:درمورد چالشهای چین
https://muse.jhu.edu/book/۳۵۵1۳

)Corruption and Judicial Reform(  فساد و اصالح نظام قضایی:جلسه دوازدهم

:منابع

: مطالعه موردی درمورد تجربه همکاری بانک جهانی و کشور پرو برای اصالح سیستم قضایی،اول
https://case.hks.harvard.edu/aiding-or-abetting-world-bank-and-the-1997-judicial/reform-project
 درمورد تجربه سه دهه تالش برای اصالح نظام قضایی درLucino Da Ros  نوشته۲۰17  مقاله سال،دوم
:کشور برزیل
https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۰۲87۳1

۲۲

۲۳

جلسه سیزدهم :اطالعات و رایدهندگان ()Information and Voters

سواالت این جلسه:
 به چه طرقی توانایی رایدهنگان برای استفاده موثر از اطالعات میتواند تضعیف شود؟ تحت چه شرایطی کسب اطالعات جدید نزد رایدهندگان میتواند مفید باشد؟ آیا شناسایی این شرایطامکانپذیر است؟

منابع:
اول ،مقاله سال  ۲۰14نوشته  Evan Liebermanدرمورد نقش کسب اطالعات در افراد مشارکت شهروندی در
کشور کنیا:
http://danielnposner.com/wp-content/uploads/۲۰1۵/11/Lieberman-Posner-Tsai۲۰14.pdf
دوم ،مقاله سال  ۲۰۰8نوشته  Claudio Ferrazدرمورد اثر شفافیت بر نتایج انتخابات در کشور برزیل:
https://eml.berkeley.edu/~ffinan/Finan_Audit.pdf
سوم ،مقاله سال  ۲۰1۶نوشته  Abhijit Banerjeeدرمورد دسترسی به اطالعات و تقویت جایگاه شهروندی در
کشور اندونزی:
https://economics.mit.edu/files/11877
۲4

۲۵

جلسه چهاردهم :هماهنگی رایدهندگان ()Voter Coordination

این جلسه در پی پاسخ به سواالت زیر است:
 آیا رایدهندگان میتوانند افراد دارای کرسی را که فساد داشتهاند ،از مقام خود برکنار کنند؟ -آیا کمپینهای اطالعرسانی بر رفتار رایدهنگان و افزایش پاسخگویی سیستم اثرگذار هستند؟

منابع:
اول ،فصل  7کتاب زیر نوشته ( Ray Fismanمرجع درس):
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
دوم ،مقاله سال  ۲۰1۵نوشته  Alberto Chongدرمورد اثربخشی اطالعرسانی درمورد فساد بر نتایج انتخابات
در کشور مکزیک:
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/1۰.1۰8۶/۶787۶۶

مطالعه بیشتر:
اول ،فصلهای  4تا  ۶کتاب زیر نوشته :Thad Dunning

۲۶

https://www.cambridge.org/core/books/information-accountability-andcumulative-learning/4۵DD۵8C1۶ED۲9DFFA9D۶9F۰CF74۰EFB4
: درمورد انتخابات برزیلTaylor Boas  نوشته۲۰18  مقاله سال،دوم
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1۰.1111/ajps.1۲41۳
 درمورد امکان تغییر سیاستگذاران با رای مردم در کشورAbhijit Banerjee  نوشته۲۰۰9  مقاله سال،سوم
:هند
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=1۰.1.1.۳71.7۶۲۶&rep=rep1&type=
pdf
:Michael Suk Young  کتاب زیر نوشته۲  و1  فصلهای،چهارم
https://www.amazon.com/Rational-Ritual-Culture-CoordinationKnowledge/dp/۰۶91114714
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)Fixing Corruption(  اصالح فساد:بخش سوم
)Transparency and Governance(  شفافیت و حکمرانی:جلسه پانزدهم
:منابع

: درمورد اصالح فسادRaymond Fisman  نوشته۲۰17  مقاله سال،اول
/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/۲8۵4۶17۲
 درمورد نقش شفافیت و الزام مسوولین به جوابگوییJean Arkedis  نوشته۲۰19  مقاله سال،دوم
:) بر افزایش اثربخشی سیاستهای حوزه سالمتaccountability(
https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۳991۲4
: مطالعه موردی درمورد تالش تایلند برای اصالح فساد،سوم
https://fsi.stanford.edu/publication/thailands-collective-action-coalition-againstcorruption
:منابع تکمیلی
: درمورد اثر شفافیت بر کیفیت حکمرانیStephen Kosack  نوشته۲۰14  مقاله سال،اول
https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۲4۳9۶۲9
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 درمورد اثار سو احتمالی شفافیت در حکومتهایEdmund Malesky  نوشته۲۰1۲  مقاله سال،دوم
:غیردموکراسی
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-sciencereview/article/adverse-effects-of-sunshine-a-field-experiment-on-legislativetransparency-in-an-authoritarianassembly/1۶744AD۲۲C۰۰۵9۶۲11BFE1FB۲CAACE8D
: درمورد پاسخگویی به عملکرد در حوزه سیاستEric Chang  نوشته۲۰1۰  مقاله سال،سوم
https://projects.iq.harvard.edu/files/gov۲1۲۶/files/chang_۲۰1۰.pdf
 درمورد اثر شفافیت بر کاهش فساد در کشورهای دارای منابعIvar Kolstad  نوشته۲۰۰9  مقاله سال،چهارم
:طبیعی
https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v۳7y۲۰۰9i۳p۵۲1-۵۳۲.html
: درمورد افزایش اثربخشی شفافیت برای کاهش فسادCatharina Lindstedt  نوشته۲۰1۰  مقاله سال،پنجم
https://journals.sagepub.com/doi/1۰.1177/۰19۲۵1۲11۰۳77۶۰۲
: درمورد اثر داشتن رسانههای آزاد بر کاهش فسادAymo Brunetti  نوشته۲۰۰1  مقاله سال،ششم
https://thenewlibyareport.files.wordpress.com/۲۰1۵/۰9/a-free-press-is-bad-newsfor-corruption-brunetti_a-_and_b.pdf
:Thad Dunning  کتاب زیر نوشته11  و۳  تا1  فصلهای،هفتم
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https://www.amazon.com/Information-Accountability-Cumulative-LearningComparative/dp/11۰84۳۵۰41
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)Bureaucratic Reforms(  اصالحات سیستم اداری – بخش اول:جلسه شانزدهم

:منابع

:) (مرجع درسRay Fisman  کتاب زیر نوشته9  فصل،اول
https://www.amazon.com/Corruption-What-Everyone-NeedsKnow%C۲%AE/dp/۰19۰4۶۳97X
: درمورد ارزیابی عملکرد شیوه چکشی مبارزه با فسادBo Rostein  نوشته۲۰11  مقاله سال،دوم
https://www.tandfonline.com/doi/abs/1۰.1۰8۰/۰9۶9۲۲91۰۰۳۶۰78۳4
: درمورد کاهش فساد در نظام اداریJordan Gans-Morse  نوشته۲۰18  مقاله سال،سوم
https://faculty.wcas.northwestern.edu/~jlg۵۶۲/documents/WD_final.pdf
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)Bureaucratic Reforms(  اصالحات سیستم اداری – بخش دوم:جلسه هفدهم

:منابع

: درمورد اثر روابط انسانی بر ریسک ایجاد فسادNicholas Charron  نوشته۲۰17  مقاله سال،اول
journals.uchicago.edu/doi/full/1۰.1۰8۶/۶87۲۰9
: درمورد تاریخچه نهادهای فعال درحوزه رفع فسادAvinash Dixit  نوشته۲۰18  مقاله سال،دوم
https://www.semanticscholar.org/paper/Anti-corruption-Institutions%۳A-SomeHistory-and-Dixit/۰bb۳f۵bde81۲e۲87c8f۲7۶c۵c۲۶۳b۳197b۰cef1۵
:مطالعات تکمیلی
 درمورد اقدامات تایوان برای افزایش شفافیت و کارایی سیستمJeeyang Baum  نوشته۲۰۰۵  مقاله سال،اول
:اداری
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-east-asianstudies/article/breaking-authoritarian-bonds-the-political-origins-of-the-taiwanadministrative-procedure-act/A14F7F۵E74ABA۰1E۶F۰۲8۵49C1EA۰۶9۰
 درمورد علت موفقیت چشمگیر تالشهای اندونزی برایEmil Bolongaita  نوشته۲۰1۰  مقاله سال،دوم
:کاهش فساد
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https://www.u4.no/publications/an-exception-to-the-rule-why-indonesia-s-anticorruption-commission-succeeds-where-others-don-t-a-comparison-with-thephilippines-ombudsman
 درمورد اثربخشی اداره مخصوص کاهش فساد بر کاهش فساد درSam Asibuo  نوشته۲۰۰1  مقاله سال،سوم
:کشور غنا
https://www.semanticscholar.org/paper/The-role-of-an-anti-corruption-agency-inthe-the-of-Asibuo/۵۵c۳4۶۵c798۲۲۳eed۳d9b4۶48۶cde۳c9984e۶b79?p۲df
: درمورد کارکرد دفاتر مخصوص کاهش فسادJohn Heilbrunn  نوشته۲۰۰4  مقاله سال،چهارم
https://omm.org.mx/wp-content/uploads/۲۰۲۰/۰4/Anti-Corruption-CommissionsPanacea-or-Real-Medicine-to-Fight-Corruption__compressed-1.pdf
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جلسه هجدهم :استراتژیهای مبارزه با فساد -حکومت الکترونیک (Anti-Corruption Strategies-E-
 -)Governanceبخش اول
منابع:
اول ،مقاله سال  ۲۰1۶نوشته  Kartik Muralidharanدرمورد توانمندسازی دولت کشور هند:
https://www.aeaweb.org/articles?id=1۰.1۲۵7/aer.۲۰141۳4۶
دوم ،مقاله سال  ۲۰1۶نوشته  Sean Lewis Faupelدرمورد تاثیر الکترونیکی کردن پرداختها برای بهبود
تامین زیرساختها در کشورهای هند و اندونزی:
https://www.aeaweb.org/articles?id=1۰.1۲۵7/pol.۲۰14۰۲۵8
مطالعات تکمیلی:
اول ،مقاله سال  ۲۰18نوشته  Jimoh Rasheedدرمورد اثر تقویت حکمرانی الکترونیک بر کاهش فساد در
کشور نیجریه:
https://www.researchgate.net/publication/۳۲94۰۶98۶_Information_about_Electroni
c_Governance_A_Tool_to_Curb_Corruption_in_Nigeria
دوم ،مقاله سال  ۲۰1۰نوشته  Jennifer Bussellدرمورد فساد و چالشهای سیاسی کاهش فساد در کشور
هند:
https://journals.sagepub.com/doi/1۰.1177/۰۰1۰414۰1۰۳۶9۰7۳
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سوم ،مقاله سال  ۲۰۰۵نوشته Ritva Reinikkaدرمورد مقابله با فساد با هدف افزایش دسترسی به آموزش در
مدارس کشور اوگاندا:
https://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/eea/svenssonjeea.pdf
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جلسه نوزدهم :استراتژیهای مبارزه با فساد -دستمزدها و حسابرسی ( –Anti-Corruption Strategies
)Wages and Audits

منابع:

اول ،مقاله سال  ۲۰۰۳نوشته  Rafael Di Tellaدرمورد نقش دستمزدها و حسابرسی در بحران فساد در
آرژانتین:
https://www.jstor.org/stable/1۰.1۰8۶/۳4۵۵78?seq=1
دوم ،مقاله سال  ۲۰۰7نوشته  Benjamin Olkenدرمورد نظارت بر فساد در کشور اندونزی:
https://economics.mit.edu/files/۲91۳
سوم ،مقاله سال  ۲۰1۳نوشته  Ernesto Dal Bدرمورد نقش سطح دستمزد در بخش دولتی در تشویق افراد
به جذب در این حوزه:
https://eml.berkeley.edu/~ffinan/Finan_StateCap.pdf
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Corruption and Local Government (  فساد و اصالحات حکومت محلی:)جلسه بیستم (جلسه آخر
)Reforms

:منابع

: درمورد اصالح سیستم انگیزشی پرستاران در هندAbhijit Banerjee  نوشته۲۰۰8  مقاله سال،اول
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC۲8۲۶8۰9
: درمورد جوابگویی مسووالن محلی در کشور برزیلClaudio Ferraz  نوشته۲۰11  مقاله سال،دوم
https://www.researchgate.net/publication/۵199۲7۵7_Electoral_Accountability_and_
Corruption_in_Local_Governments_Evidence_from_Audit_Reports
 درمورد اثر افزایش مشارکت مردم محلی در تصمیمگیریBenjamin Olken  نوشته۲۰1۰  مقاله سال،سوم
:بر بهبود ارائه خدمات در کشور اندونزی
https://economics.mit.edu/files/۵۲۲4
 درمورد جوابگویی مسوولین در حوزه خدمات درمان در کشورPia Raffler  نوشته۲۰19  مقاله سال،چهارم
:اوگاندا
https://www.povertyaction.org/sites/default/files/publications/The%۲۰Weakness%۲۰of%۲۰BottomUp%۲۰Accountability.pdf
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