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  ولكنھ بدأ ،  إلى خمسینیات وستینیات القرن الماضي  العام  ختیاراإل  یاتیعود تاریخ أدب
.  1986عام    قتصادجائزة نوبل في اإل  نح جیمس بوكانانمُ   مابعد  واسعٍ   ھتمامٍ إحظي بی
  إجراء دراسة كیفیة  على    ھات یوفرض  قتصاداإل علم  مفاھیم    العام  ختیارق نظریة اإلطبِّ تُ و

وجماعیة   اتإختیار  اإل.  موضوع  التحدید،  وجھ  ھو  ختیارعلى  موضوع  نفس    العام 
 .قتصاداإلعلم  المنھجیة ھي منھجیة ولكن العلوم السیاسیة واإلدارة العامة، 

 
إلى  وقد   العام  اإلختیار  منظور  حول جدل  أدى  و  محتدم  الدولة  دور  تدخل  المالءمة 

طریقة    أنحجة مفادھا  علماء اإلقتصاد لفترة طویلة  یسوق  . على سبیل المثال،  ي الحكوم
السوقمعالجة   اإلقتصاد،    فشل  و حتكاراتاإلك في  ھ،  الخارجیة،  تدخل  ال  ي العوامل 
قد یترتب على  أنھ    ونظھری الحجة و یعارضون    علماء اإلختیار العام  . لكن،ي الحكوم

 .فشل الحكومةأیضا  ذلك 
 

ل2021( نوار  ویحلل   أجري  مسح  نتائج  كیف  ث  ح ب)  اإلیوقیاس  علماء    قتصاد میل 
البرازیلیعلماء  و السیاسیة  اإلإلى اإل  نوالعلوم  أو  بشأن قضایا اإلختیار  تفاق  ختالف 

العام على  اإلى  تم ترتیب مستو وقد  العام الرئیسیة.   تفاق مع مختلف قضایا اإلختیار 
  تمثل  محاور    7عبارة تندرج تحت   34من  إستمارة المسح  تألف  وت.  5إلى    1من    مقیاس

 .)1نظر الشكل  أ( اإلختیار العام  مواضیع
 

تم إرسال  ، حیث  مناطق مختلفة  تم جمع عینة المسح من مختلف الجامعات البرازیلیة في 
یحمل على    في الجامعات والمعاھد البحثیة   عضو ھیئة تدریس   124إلى  رة المسح  امست إ

كان ھناك  . و العامةاإلدارة    و أالعلوم السیاسیة    و أوراه في اإلقتصاد  درجة الدكتاألقل  
76  ً  . مشاركا

 
ً   ،في المتوسطو لتفسیر القضایا السیاسیة من    بدا علماء اإلقتصاد البرازیلیون، أقل دعما

من  ھذا  یتضح  و ،  كما تباینت آرائھم فیما بینھم كمجموعةاإلقتصاد.  علم  خالل منطق  
علماء العلوم    ا. من ناحیة أخرى، بدبارةع  23في    1  القیمةنحراف المعیاري  اإلتجاوز  

ً دعم  السیاسیة البرازیلیون أكثر  .  يقتصاداإل  الفكر   منظورلتفسیر القضایا السیاسیة من    ا
في ضبابیة  العلوم السیاسیة  وعلماء  من علماء اإلقتصاد    كان كلٌ   في كثیر من األحیانو

تساق داخل  اإل  وكان ھناك مستوى منخفض من  ،ار العامحول العدید من قضایا اإلختی
 ة. مجموعكل  

 
روق بین  فإختبار (تي) للالعلوم السیاسیة، تم إجراء  علماء  لمقارنة علماء اإلقتصاد وو

عددھا  من  واحدة  لكل    ینتمستقلعینتین    متوسطي البالغ  قضایا    34العبارات  من 
درجات أعلى من علماء  متوسط  ب، أفاد علماء اإلقتصاد  في المتوسطو  .اإلختیار العام

اإلتفاق  كال المجموعتین إلى  ال رأي مو. عباراتفي أكثر من نصف ال  العلوم السیاسیة 
 على قضایا اإلختیار العام.  (بشدة أو إلى حد ما)ال أوافق  على

 
الوالیات المتحدة الجنوبیة و أخرى مماثلة أجریت في كوریا    وحمقارنة مع  مسوتوفر ال 

، حاورحصائیة حسب الم اإلداللة  الفروق ذات  ال   عند النظر إلىفھتمام.  نتائج مثیرة لإل
ً إجماع  واحقق  علماء اإلقتصاد والعلوم السیاسیة في كوریا الجنوبیةة أن  الحظمُ یمكن     ا

" (أ)  السیاسییناإلعلى  الفاعلین  وھفتراضات حول   ، لم    ھتماملإل  ةمثیر    نتیجةي  " 
نظریة اإلختیار  فیھا  ت  دَ لِ وُ   ولة التيالد  – بعد في البرازیل أو الوالیات المتحدة    ققح تت

 العام.  
 
دعمو حشد  في  للمسح  المجمعة  والمساھمات  النتائج  تساعد  أن  العلماء  إ  یمكن  ھتمام 

العام، اإلختیار  أبحاث  بأجندة  ضوء    البرازیلیین  في  اإلقتصادیة  خاصة  األحداث 

تشھدھا التي  األخیرة  المالیة  والسیاسیة  السیاسة  ذلك  في  بما  والفساد  ،  البرازیل، 
الرئاسیة، واإل،  السیاسي المنافسة،  و  نتخابات  لألجور،  وقوانین  األدنى    وقوانین الحد 

الاإلعانات،  و الضرائب،   في  الغازبین    طاقةوالمفاضلة  مقابل  ومتطلبات  ،  الفحم 
   .وإنقاذ شركات القطاع العام الفاشلة، إلخ   ،وحزم التحفیز  حلي في الصناعة المحتوى الم

 
المستقبل، مثل    القضایا التي تھم علماء اإلقتصاد والعلوم السیاسیة فية  یمكن دراس و

جوانب  لوقوف على  نھج متعدد التخصصات ل  متطلبات المحتوى المحلي، من خالل
ي یُنظر  تالتأثیر المحدود ال ذات    قتصادیةاإلعوامل  ال فیما وراء  النتائج،    مختلفة وتحسین

أخوذة العوامل المستبعدة سابقاً أو الم  وتحللالتي تعتبر  ع  وساأل  ةنظرإن ال  .عادةً   اإلیھ
البحث النظري والتجریبي باإلضافة إلى توصیات   ر غیر كاٍف یمكن أن تثري اطفي إ

 .اتالسیاس
 
 .  1شكل ال

   العامقضایا اإلختیار محاور 

 .المؤلف إعدادالمصدر: 
 
 

 :المرجع
Nawar, Abdel-Hameed. 2021. “Do economics and political 
science scholars differ on public choice issues? Survey evidence 
from Brazil”. IPC-IG Working Paper, No. 192. Brasília: 
International Policy Centre for Inclusive Growth 

 

 

 أدلة مسح من البرازیل   م؟العا  ختیارقضایا اإلحول    ةیالسیاس العلوم  و  قتصادھل یختلف علماء اإل
 

 د. عبد الحمید نوار، أستاذ مشارك، كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، مصر 
 

سبعة محاور 
لفضایا 

 اإلختیار العام

 ھـ)
أھداف  

 الحكومة والنمو

 )و
سلوك التصویت الفردي 

التصویت المستوحى  –
من الھجرة، والركوب 

 المجاني

 )ز
 والسوقالحكومة 

 أ)
 اإلفتراضات

حول الفاعلین 
 السیاسیین

 ب)
المعتقدات المعیاریة 

حول الحكومة 
 والتصویت

 د)
األحزاب 

والمنصات 
والتصویت 

 ج) توالتفضیال
اإلنتخابات 

داء واأل
 اإلقتصادي

http://www.ipc-undp.org/?q=contact&active=0
http://www.ipc-undp.org/?q=contact&active=0

