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 چکیده

های مختلف ها با اتخاذ سیاستباشد. دولتی اجتماعی، یکی از مسائل مهم کشورها میعنوان پدیدهنابرابری درآمدی به

باشند. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد غالباً از دید مسائل یدنبال توزیع مناسب و عادالنه درآمد در بین اقشار مختلف مردم مبه

گذاران اقتصادی از بین بردن فقر گیرد، همین امر موجب شده تا یکی از اهداف سیاستعدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می

-دد، در حالیکه پدیده نابرابری بهگرو کاهش نابرابری باشد. در این راستا راهکارهای کوتاه مدتی برای رفع این مشکل توصیه می

مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار موجب های کوتاهخاطر مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان داده و اجرای سیاست

های مناسب تشدید این پدیده در کشورها شده است. برای حل این مشکل بایستی با شناسایی عوامل تأثیرگذار و اتخاذ سیاست

جهت توزیع عادالنه درآمد اقدام نمود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در منتخبی از  در

و روش مورداستفاده حداقل  0991-5102های ی زمانی پژوهش سالپردازد. بازهدرآمد میدرآمد باال و کشورهای کم کشورهای با

 دهد:نتایج نشان می باشد.( میDOLS) مربعات معمولی پویا

درآمد باال متغیرهای کیفیت حکمرانی، شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی  در کشورهای با

ی مثبت و معناداری با نابرابری درآمدی در این گروه کشورها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند و نرخ تورم رابطه

درآمد پایین متغیرهای کیفیت حکمرانی، شاخص آزادی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با  های بادارد. در کشور

 نابرابری درآمدی دارند همچنین نرخ تورم و نرخ شهرنشینی رابطه مثبت و معناداری با نابرابری درآمدی دارد.

 مولی پویانابرابری درآمدی، شاخص حکمرانی، حداقل مربعات مع کلمات کلیدی:

JEL Classification :C23,H11 D63, 
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Impact of governance quality, urbanization rate and economic freedom on 

income inequality 

 

 

 
Abstract: 

 

Income inequality as a social phenomenon, is one of the important issues of countries. 

Governments with different policies are looking proper and fair distribution of income among 

different groups of people. The lack of proper income distribution considered of view social 

justice issues and poverty frequently. This matter has caused to one of the objectives of 

economic Policies be eliminate poverty and reduce inequality. In this context, short-term 

solutions to this problem are recommended, while the inequality phenomenon shown stability 

because of resistance of internal forces and implementing short-term policies without 

understanding affective factors is caused exacerbate this phenomenon in countries. To solve 

this problem should with identify the affective factors and adopting appropriate policies for 

equitable distribution of income should be taken. This study examines the relationship between 

factors affecting on income inequality in the selection of high-income countries and low-

income countries. Research period is 1996-2015 years and method used is dynamic ordinary 

least squares (DOLS).  

Results shows: In high-income countries, variables of governance quality, economic freedom 

index, GDP and urbanization rate have a significant and negative impact on income inequality 

and inflation significantly have positive relation with income inequality in this group of 

countries. 

In low-income countries, variables of governance quality, economic freedom index and GDP 

have negative relationship with income inequality, as well as inflation rate and urbanization 

rate have a significant and positive relationship with income inequality. 
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 مقدمه

-سیاست و اقتصاددانان موردتوجه همواره که دانست اجتماعی و اقتصادی مهم متغیرهای ازجمله توانمی را درآمد توزیع

گیرد، فقر باً از دیدگاه مسائل عدالت اجتماعی و فقر موردبحث قرار میاست. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد غال بوده گذاران

خود مفهوم فقر  5110و  5111باشد، بانک جهانی در گزارش سال حاصل نابرابری شدید اجتماعی است و دارای ابعاد مختلفی می

پذیری و در معرض خطر ت، آسیبکند که شامل محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشای بیان میصورت گستردهرا به

 به جوامع در فقر خط کردن و مشخص فقرا تعداد تعیین خصوص علمی در مطالعات نوایی است. شروعپناهی و بیبودن و بی

 رفاه، دولت در پیدایش سزایی به نقش دیگر عوامل کنار در که گرددبرمی بیستم قرن و ابتدایی نوزدهم قرن انتهایی هایسال

اقتصاددانان  و گسترش یافت ریکاردو درآمد ابتدا توسط است. نظریه توزیع داشته فقرزدایی هایسیاست و اجتماعی مینتأ اندیشه

اجتماعی  - اقتصادی مختلف طبقهسه بین« درآمد تابعی توزیع» قالب در را درآمد توزیع ازآن، بحثپس سال 021 به نزدیک

اقتصاددانان برای  11(؛ تا قبل از دهه 0839شاکری و مالکی،) گرفتندنظر می در «کارگران»و « دارانسرمایه»، «زمین مالکان»

 توزیع جدید رویکرد 11 شروع دهه اما با دادند؛می قرار مدنظر داخلی ناخالص تولید از را عوامل تولید تعیین نابرابری درآمد سهم

 که بود 01 دهه در غالب گشت و دیدگاه پردازدمی افراد )خانوارها( بین در درآمد توزیع به که درآمد شخصی یا مقداری

خانوارهای  فقیر با خانوارهای درآمد مقایسه به و نهاده کنار را سرمایه صاحبان با کار عامل صاحبان مقایسه درآمد اقتصاددانان،

-هانداز برای تعددیم هایشاخص نیز ازاینمدون ساختن. البته پیش را های مختلفیشاخص منظور این برای و پرداختند غنی

 اشاره بود، شدهمعرفی ایتالیایی دان آمار یک توسط که جینی ضریب به توانمی آن جمله از که بود شدهارائه درآمد گیری نابرابری

 (0898اردالن و همکاران،.)کرد

درآمد  ژه کشورهای باویروند افزایشی نابرابری درآمدی، نرخ باالی بیکاری و نبود عدالت اجتماعی در جوامع مختلف، به

ها دررسیدن به توزیع مناسب درآمد و بهبود شرایط اقتصادی، موجب شده تا توزیع درآمد یکی از پایین و نقش ویژه دولت

مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. های کوتاهحلها باشد. همین امر موجب شده است تا راههای اصلی و مهم دولتدغدغه

های دهد و اجرای سیاستخاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می برابری توزیع درآمد، بهکه پدیده نادرحالی

بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع  دنبال دارد؛ مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد بهکوتاه

های مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام اتخاذ سیاست ا شناخت و باناعادالنه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن ر

حدی است که تقریباً تمامی  دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه بهاین نشان می (0839دهمرده و همکاران،.)نمود

توان آن را حتی می( 0833،حسینی و نجفی.)کننداقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد بیان می

توجه به پیامدهای حاصل از دو الگوی، نقش حداکثری دولت و نقش حداقلی دولت در  ویژگی بارز یک دولت کارآمد دانست و با

توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی های اقتصادی میفعالیت

 (0892ایی و همکاران،شکیب.)است

 روازاین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حکمرانی خوب، آزادی اقتصادی و نرخ شهرنشینی با نابرابری درآمدی است.

-به عنوان یکی از متغیرهای اصلی پژوهش می کیفیت حکمرانی آیا که است سؤال این برای پاسخی یافتن دنبال به مطالعه این

به همین دلیل رابطه بین نابرابری  نابرابری درآمدی در کشورهای با درآمد باال و درآمد پایین باشد؟ رب ی اثرگذاریمؤلفه تواند

درآمد سرانه باال  کشور با 44ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی را برای دو گروه که شامل  درآمدی، کیفیت حکمرانی، تورم، تولید

ادامه به ارائه مبانی نظری  موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. در 5102ا ت 0991درآمد سرانه پایین طی دوره  کشور با 44و 



  

شود. بخش چهارم تخمین ها پرداخته میپردازیم؛ در بخش سوم به معرفی مدل، تشریح متغیرها و دادهو پیشینه پژوهش می

 گردد.و نکات سیاستی بیان می گیریشود و درنهایت در بخش پنجم نتیجهوتحلیل آماری ضرایب انجام میمدل و تجزیه

 

 مبانی نظری

 مالی نهادهای دارد. وجود یافتگیعنوان عامل مؤثر بر فرایند توسعهبه حکمرانی ماهیت درك برای زیادی تمایالت امروزه

 ی کمکبرا حیاتی ضرورت یک خوب حکمرانی که اندعقیده این بر همگی پول المللیصندوق بین و جهانی بانک نظیر المللیبین

« تحول حال در جهان در دولت نقش»عنوان  تحت که 0990 سال گزارش در جهانی بانک است. توسعه هایبرنامه تحقق به

 تجربی و نظری هایبحث دامنه بلکه است، کردهاشاره تحوالت اقتصادی و تغییر در دولت کنندهتعیین نقش بر تنهانه شد، منتشر

 منتهی مفهوم حکمرانی تعیین به مذکور مباحث سلسله درنهایت که داد گسترش هانیج سطح در دولت را کارکرد مورد در

حکمرانی » اساس تعریف اتحادیه اروپا: شده است. برتعاریف متعددی از حکمرانی خوب ارائه (0839کمیجانی و سالطین،.)گردید

اجتماعی عادالنه و پایدار خوب مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور باهدف تضمین توسعه اقتصادی و 

 (0834هداوند،«.)است

که ) شده، آشکار و صریح دولتبینیهای پیشطبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب در اتخاذ سیاست بر

های خود؛ های اجرایی در قبال فعالیتگویی دستگاههای دولت است(؛ بروکراسی شفاف؛ پاسخی شفافیت فعالیتدهندهنشان

صباغ کرمانی و .)یابدی افراد در برابر قانون، تبلور میارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همهمش

 (0833باسخا،

اجرایی و ...( منابع یک کشور، برای  سیاسی، اقتصادی،) توان گفت که حکمرانی خوب تمرین مدیریتطورکلی میبه

ی های اجتماعی به واسطههایی است که افراد و گروهها و سازمانی روشدربرگیرنده تحقق اهداف مشخص شده است. این تمرین

 (0990لطیف،.)ها( داشته باشندبا توجه به محدودیت) ها، توانایی دنبال کردن عالیق و حقوق قانونی خود راآن

جامعه مدنی و بخش خصوصی گیرد که از مشارکت سه نهاد دولت، ای را در برمیحکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده

آورد، وجود می ها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی فعال را بهآید. هر سه آنوجود میبه

های فعال برای مشارکت در آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروهبخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می

تنها برداشتی نو از حکمرانی خوب نه( 0898کند. )هژبر کیانی و همکاران،تصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل میهای اقفعالیت

دهد که دست می حال چارچوبی بهدرعین مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است.

قتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم، دنبال شود. ها در یکجا جمع شوند و اهداف اهمه این اهداف و ارزش

محور است. اولین سازمان معتبری که مباحثی در مورد حکمرانی خوب بیان کرد بانک حکمرانی خوب بیان کننده توسعه انسان

اعتماد و نظام ام قضایی قابلارائه خدمات عمومی کارآمد، نظ»عنوان آن را به 0939جهانی بود، این سازمان در گزارشی در سال 

 (.0995تعریف نموده است. )استو،« گواداری پاسخ

 انسانی، و مادی منابع نادرست تخصیص استفاده و زیست،محیط تخریب فساد، تبعیض، نابرابری، فقر، قبیل از مشکالتی

 هایبودن هزینه باال سیاسی، و تصادیاق ثباتیبی دولتی، بخش نامتعادل گسترش باال، بیکاری پنهان فزاینده، شهرنشینی نرخ

 و )کمیجانی هستند روبرو آن با با درآمد سرانه پایین که کشورهای هستند هاییچالش ازجمله  باال تورم نرخ و دولت مصرفی

 یبرا توسعه سیاست اصلی هدف و ای مهمبه عنوان مسئله نابرابری، کن کردنریشه (0830) تودارو به عقیده و (0839 سالطین

 و اجتماعی -توسعه اقتصادی عمده اهداف جزء نابرابری کاهش و درآمد توزیع در بهبود همین سبب به است. کشورها از بسیاری



  

 و مؤثر عوامل شناسایی و برآورد آن، جامعه در نابرابری درآمد بنابراین ارزیابی توزیع رود،شمار میبه هادولت مهم وظایف از حتی

 دارند. بنابراین توجه پایدار اقتصادی توسعه و اجتماعی عدالت مسائل به است که اقتصاددانانی توجه ردمو آن، کاهش راهکارهای

 این در بپردازند، اساسی طوربه هایشانبازسازی دولت به کشورها این تا شودمطرح می ضرورت خوب به عنوان یک حکمرانی

باشد.  جوامع این کنونی رفع مشکالت برای حلراه تواند، تنهامی دولت در مناسب هایاتخاذ روش با خوب حکمرانی راستا،

 شد بانک سبب که دالیلی است از یکیاین است و خوب حکمرانی درآمد، توزیع بر عوامل مؤثر ترینمهم از یکی دیگرعبارتیبه

 کند، معرفی توسعه کلیدی ضوعمو را کنندگانبا حکومت شهروندان رابطه یا کشور اداره و مدیریت شیوه یعنی حکمرانی جهانی،

خسروآبادی و ) بود 0931دهه  اواخر در تورم و نابرابری فقر، بیکاری، افزایش دولت، حداقلی سیاست حضور پیامدهای از زیرا

 .(0892همکاران،

 خوب حکمرانی وضعیت هاشاخص این اساس و بر کندمی تعریف شاخص شش اساس بر را خوب حکمرانی جهانی بانک

 ارزیابی قرار مورد مختلف کشورهای در بعد به 5115 سال از ساالنه صورتبه و 5115-0991 دوره در باریک سال ود هر را

 :از عبارتند هاشاخص این که دهدمی

اطالعات و دموکراسی از جمله عوامل آگاهی بخشی  آزاد انتشار ، مدنی هایآزادی :پاسخگویی و اظهارنظر حق

اظهارنظر شهروندان و پاسخگویی بندی خانه آزادی حقدهند. براساس تقسیمم از دولت را شکل میهای مردهستند که خواسته

شود تا صاحبان های مدنی و حقوق سیاسی است. این جریان باز اطالعات موجب میهای مختلف آزادیمردان، بیانگر جنبهدولت

 این که شوند برخوردار قوانین در نابجا تغییرات مقابله با و لتدو اقتصادی هایسیاست نقد برای الزم قدرت و بینش از وکارکسب

 اقتصادی رشد و گذاریافزایش سرمایه و وکارکسب توسعه موجب رهگذر، این از و دهدمی کاهش را وکارکسب هایهزینه امر،

 .شودمی درآمد زیعتو بهبود موجب خود نوبهبه نیز امر این شک( بی0830الساداتی، ملک و )برادران شرکا شودمی

 است. بدیهی جامعه در خشونت دهنده نبودنشان سیاسی، ثبات شاخص :تروریسم /خشونت عدم و سیاسی ثبات

 نا ریسک و افزایش موجب سیاسی، ثبات بردن بین از با این، مانند هاییپدیده کودتا و و ترور جناحی، هایدرگیری است،

 آن تبعبه و خارجی و داخلی گذاریسرمایه موجب کاهش رهگذر این از و شودیم کشور یک در اقتصادی فضای در اطمینانی

 گردد.می درآمد نابرابر توزیع و سرانه درآمد داخلی و ناخالص تولید کاهش

 آن الزمه و است صحیح هایسیاست و اجرای تدوین در آن توانایی دولت، اثربخشی از منظور :دولت اثربخشی

 کنند تا کمک منفرد کارآفرینان به توانندمی شایسته هایبروکراسی باشد. همچنینکارآمد می اداری دستگاه یک از برخورداری

 اشتغال و اقتصادی رشد و بیشتر تولید گذاری،افزایش سرمایه موجب است ممکن خود این که برآیند هماهنگی مشکالت پس از

 شود. جامعه در درآمد بهبود توزیع آن دنبال به و بیشتر

 عملکرد بر تواندمی که است نهادهایی تریناز مهم یکی کارآمد، و مطلوب مقررات و قوانین :مقررات تنظیم یتکیف

 مختلف، به اشکال وکارکسب یک اندازیهرا مسیر در زا اختالل مقررات و قوانین که ایگونهبگذارد، به تأثیر جوامع اقتصادی

 حمایتعدم و تولید امر در گذاریسرمایه هایهزینه بودن باال به با توجه و دهندمی افزایش را گذاریسرمایه هایهزینه درمجموع

 شکاف افزایش بیکاری، افزایش خود که این شوند مسیر این وارد کالن دارانسرمایه تنها کوچک، هایسرمایه از اصولی مناسب و

 شود.درآمدی می نابرابری افزایش و فقر طبقاتی،

 باهدف که است نهادهایی برای کشور دولتمردان یک و شهروندان توسط شده قائل احترام میزان معرف :قانون حاکمیت

 اجرای حسن مالکیت و حقوق تضمین همچنین )5118جهانی اند )بانکایجادشده حل اختالفات و هاآن اجرای قوانین، وضع



  

 تولید گسترش و گذاریسرمایه افزایش موجب خود، این که مولد است گذاریسرمایه منابع صحیح هدایت برای کلیدی قراردادها،

 کند.می کمک درآمد بهتر توزیع به آن تبعبه که باشد،اشتغال می و

 )میدری و کنندمی تعریف منافع شخصی تأمین برای دولتی مناصب از سوءاستفاده عموماً، را فساد :فساد کنترل

رشد،  کاهش قبیل از هاییراه از فساد که دادند ( نشان0993) 0رمهت- الونسو داووی و – گوپتا همچنین (0838 خیرخواهان،

 کاهش دارایی، تملک در نابرابری نفع به انحرافات سیاسی آموزش، به نابرابر دسترسی اجتماعی، هایطرح ناکارآمدتر گیریهدف

 دهد.می افزایش فقر را و درآمد برابرینا فقرا، برای گذاریسرمایه کاهش و گذاریسرمایه افزایش مخاطرات و اجتماعی هایهزینه

 های حکمرانی خوب: شاخص1جدول شماره 

های شاخص ردیف

 اصلی

های شاخص ردیف گیریها و معیارهای اندازهمالك

 اصلی

 گیریها و معیارهای اندازهمالك

 

 

0 

 

 

حق 

اظهارنظر و 

 پاسخگویی

برگزاری انتخابات آزاد  -

 عادالنه و قانونی

ر سایتوانمندسازی -

نهادهای نظارتی 

مستقل و سپردن 

 هاحسابرسی به آن

 هاتوزیع برابر فرصت -

های رسانهازحمایت -

 مستقل و با مسئولیت

میزان اطالعات صاحبان  -

 وکارکسب

-تغییر در قوانین و رویه -

 ها

تر اطالعات آزادی بیش -

و افشای عمومی 

 های دولتفعالیت

کیفیت  4

قوانین و 

 مقررات

 ادمداخله دولت در اقتص -

 ها و دستمزدهاکنترل قیمت -

 ایای و غیرتعاملیموانع تعرفه -

 های مالیمداخله دولت در نظام -

 وپا گیر صادرات و وارداتمقررات دست -

-محدودیت دولتی برای تأسیس بنگاه -

 های جدید

 

 

 

 

5 

 

 

ثبات 

سیاسی و 

عدم 

 خشونت

 های شهریآشوب  -

 کودتا -

های ترورها و اعدام -

 سیاسی

 هایقطبی شدن طیف -

 سیاسی

های اجتماعی و نزاع -

 هااعتصاب

حاکمیت  2

 قانون

های جرم و جنایت و ربودن هزینه -

 هاخارجی

فساد در نظام بانکی و گستردگی بازار  -

 سیاه

اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ  -

 هادارایی

 توانایی اقامه دعوا علیه حکومت -

 نظام قضاییاعتماد به -

 استقالل نظام قضایی از سایر قوا -

 وکاراز کسب سرقت -

کارایی نیروهای ایمنی برای ایجاد  -

 امنیت

                                                             
1. Gupta- Davoodi and Alonso-Terme 
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کارایی و 

اثربخشی 

 دولت

گذاری به نفع سیاست -

 کسب

 کارایی نهادهای دولتی -

گسترش سازوکارهای  -

 مشورتی دولت

 کیفیت کارکنان دولت -

توانایی دولت در اجرای  -

 های خودبرنامه

استقالل استخدام و  -

خدمات کشوری از 

 یفشارهای سیاس

 کیفیت خدمات عمومی -

مبارزه با  1

 فساد

فساد در میان مقامات رسمی فساد در  -

 میان مدیران ارشد

 ذهنیت نسبت به فساد -

 فساد در خدمات عمومی -

 فراوانی فساد در مقامات عمومی -

 پرداخت رشوه و ... -

 منبع:بانک جهانی، برادران شرکا

 های توزیع درآمدشاخص 

های اثباتی شامل شاخص شوند. شاخصهای اخالقی تقسیم میهای اثباتی و شاخصشاخص های توزیع درآمد به دودستهشاخص

های اخالقی شامل ضریب تغییرات، انحراف از میانگین نسبی، واریانس لگاریتم درآمدها، ضریب جینی، شاخص تایل و شاخص

 شاخص دالتون و شاخص اتکینسون هستند.

 شاخص نابرابری مطلوب معرفی کرد: ( هفت ویژگی زیر را برای یک0951) دالتون

یابد.  انتقال دیگری به فرد جامعه فرد یک درآمد از مقداری اگر اصل، این طبق: 0دالتون -اصل انتقال پیگو (0

 شاخص بماند، تغییر بدون یا و کند پیدا کاهش افزایش یا انتقال، درگیر فرد دو بین درآمد تفاوت ترتیب، به کهیدرصورت

 .بماند تغییر بدون یا و داکردهیپکاهش  یا افزایش باید نیز زیعیتو درون نابرابری

 یک به یموردبررس جامعه افراد کلیه درآمد کهیدرصورت اصل، این مبنای : بر5استقالل از میانگین درآمد جامعه اصل (5

 شاخص اندازه ،گریدعبارتبه .کند تغییری گونهچیه نباید توزیعی درون نابرابری شاخص یابد، کاهش یا نسبت افزایش

 .باشد جامعه افراد میانگین درآمد و درآمد نسبی میزان درآمد، یریگاندازه مقیاس از مستقل باید

ها به یک نسبت تغییر کند، نابرابری : این اصل بیانگر این نکته است که اگر تعداد افراد تمامی گروه8جمعیت اصل (8

یع درآمد در صورت رعایت این اصل باید مستقل از تعداد افراد جامعه شاخص نابرابری توز گریدعبارتبهکند. تغییر نمی

 باشد.

: شاخص نابرابری نسبت به خصوصیات غیر درآمدی؛ مانند سواد، جایگاه اجتماعی و سن 4گمنامی یا تقارن اصل (4

ی بند رتبهمدرآمد، متأثر است و نسبت به  برحسبی افراد بند مرتبهشاخص نابرابری نسبت به  درواقعمستقل است. 

 (0830خداداد کاشی و حیدری،.)ستینهای افراد متأثر سایر ویژگی برحسب

                                                             
1. The Pigou - Dalton Transfer Principal 

2. Income Scale Independence 

3. Income Scale Independence 

4. Symmetry Principal 



  

 افراد بین درآمد انتقال از بیشتر ریفق اقشار و درآمدکم افراد بین درآمد انتقال به نسبت نابرابری :0نزولی انتقال اصل (2

 در نابرابری میزان به که باشد نحوی به یدبا نابرابری شاخص ساختمان اساس این بر. باشدیم حساس ثروتمند و پردرآمد

 .بدهد بیشتری وزن و اهمیت جامعه ثروتمند هایگروه بین نابرابری میزان با مقایسه در درآمدی، پایین هایگروه

 کامل( باشد. اندازه شاخص در حالت برابری 0,1) فاصله: دامنه شاخص نابرابری درون توزیعی باید 5بهنجارسازی اصل (1

 کامل( توزیع درآمد مساوی صفر )یک( خواهد بود. نابرابری)

 باشد. درآمد نابرابری از فردمنحصربه و مستقیم برآوردی واضح، باید توزیعی درون نابرابری شاخص :8عملیاتی اصل (0

 درجه از مستقل ،کنندیم استفاده شدهمشاهدهیا  شده برازش درآمد توزیع از که پژوهشگرانی همه ،گریدعبارتبه

 .آورند فراهم معینی را نابرابری شاخص اندازه ،شانیذهن یتحساس

 در بنابراین است. دارا را دالتون طرف از شدهمطرح ویژگی هفت که است جینی ضریب تنها اخالقی و اثباتی یهاشاخص بین در

 شود.می استفاده درآمد توزیع شاخص نابرابری عنوانبه جینی ضریب شاخص از پژوهش این

 

 یجین بیضر

 به و است درآمد شاخص نابرابری نیترمتداول جینی ضریب درآمد، توزیع یهایبررس در که گفت توانمی شک بدون

 اندازه نسبت از است عبارت جینی ضریب آماری، ازنظر است. شده تفسیر و تعبیر گوناگون و مختلف یهاجنبه از دلیل همین

 ترسیمی، ازنظر نابرابر. کامالً درآمد توزیع یک در ممکن درآمدی نابرابری زهحداکثر اندا به یموردبررس درآمد توزیع نابرابری

 توزیع درآمد( به کامل برابری خط و درآمد توزیع لورنز منحنی لورنز )سطح بین مساحت نسبت از است عبارتجینی  ضریب

 سایرین و داشته تعلق فرد یک به امعهج تمام درآمد که شرایطی مطلق نابرابری) درآمد توزیع کامل برابری رخطیز مثلث مساحت

 اندازه ،بنابراین( 0839(. )فطرس و معبودی،است 2/1 مساوی همواره نابرابری ممکن حداکثر اندازه باشند؛ نداشته درآمدی هیچ

 .است توزیع آن لورنز مساحت برابر مساوی دو درآمد، توزیع الگوی یک جینی ضریب

 :شودیم تعریف زیر صورتبه ضریب این

][ G= 

هزینه ) دمتوسط درآم uام و  jدرآمد)هزینه( خانوار  ام،  iینه( خانوار ) دردرآمد تعداد خانوار، nضریب جینی،  Gکه در آن 

 تربزرگابرابر( در نوسان است. لذا مقدار جامعه است. دامنه تغییرات این شاخص بین صفر )توزیع کامالً برابر( و یک )توزیع کامالً ن

 (081،0839ی و همکاران، ) استتر درآمد در جامعه است)توزیع ناعادالنه دهندهنشاناین ضریب 

 هاپیشینه

-اند. این تحقیق با استفاده از دادهای به بررسی رابطه رشد و نابرابری درآمدی پرداخته( در مطالعه5102) هانگ و دیگران

ها نشان دادند که نوسانات رشد اقتصادی تنها زمانی که شده است. آنهای مختلف امریکا انجامدر ایالت 5104تا  0942های 

ای که رشد اقتصادی منفی است نوسانات رشد اقتصادی اما در دوره شود؛رشد اقتصادی مثبت باشد موجب افزایش نابرابری می

 اشته است.اثر معناداری بر نابرابری درآمدی امریکا ند

                                                             
1. Diminishing Transfer Principal 

2.Normalization Principle 

3.Operationality Principal 



  

کشور  48برای  GMM( به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر بهبود مخارج بخش سالمت و بهداشت با روش 5104) 0هوینینو

دهد که مخارج بهداشتی سرانه در کنار شاخص حکمرانی، پردازد، نتایج نشان میمی 5105تا  0991آفریقایی طی دوره زمانی 

 ند.شوباعث بهبود بخش بهداشت و سالمت می

نتایج  ای و نابرابری درآمدی در کشورهای آسیایی پرداختند.( به بررسی رابطه فساد، اقتصاد سایه5105) 5کار و ساها

به متغیرهای کالن اقتصادی حساس است و با بزرگ  ICRGو شاخص  8دهد که شاخص درك فسادحاصل از تحقیق نشان می

 یابد.آمدی تنزل میای در این کشورها، نابرابری درشدن اقتصاد سایه

از  0934-5113به بررسی تأثیر حکمرانی ضعیف و نابرابری درآمدی بر فقر در پاکستان طی دوره ( 5100) 4اکرام و همکاران

( پرداختند. نتایج این مقاله، رابطه مثبت بین فقر و نابرابری درآمد درروند ARDL) وقفه توزیعی رگرسیونی طریق الگوی خود

 دهد.دمدت را نشان میمدت و بلنکوتاه

های حکمرانی خوب بر توسعه در بنگالدش پرداخته ( در طرح تحقیقاتی خود به بررسی تأثیر شاخص5101) 2یودین

نیاز برای حداقل نمودن تواند اولین پیشکه با توجه به این شرایط، حکمرانی خوب می دهداست. نتایج حاصل از تحقیق نشان می

های حکمرانی و همچنین با توجه به محرومیت این کشور ازلحاظ شاخص نرخ باسوادی، اجرای سیاستفساد در این کشور باشد 

 یافتگی سوق دهد.تواند این کشور را به مسیر توسعهخوب می

ای به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای ( در مطالعه0892خسروآبادی و همکاران )

های ی زمانی این پژوهش سالیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پرداخته است. بازهمنطقه جنوب غرب آس

ی منفی با ضریب جینی دارد و کیفیت های حکمرانی خوب رابطهباشد. نتایج حاکی از آن است که شاخصمی 0999-5101

 نی است.حکمرانی بر توزیع درآمد دارای تأثیری منفی و معناداری بر ضریب جی

پردازد. برای این منظور نوسانات بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی می ای به( در مقاله0894) مؤتمنی

اند. نتیجه برآوردنشان از سازی کردهمدل EGARCHو  GARCHبا دو سناریو  0895تا  0821های رشد اقتصادی ایران طی سال

-که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر مینحویمدت بین دو متغیر است بهی معنادار و بلندوجود رابطه

تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و منفی شود. همچنین سطح و عالمت رشد اقتصادی نمی

که منجر به تحریک اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی درصورتی تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد؛بودن رشد اقتصادی به

 نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمدی را به همراه خواهد داشت.

ای به بررسی رابطه نابرابری درآمدی و واردات کاال و خدمات برای منتخبی از ( در مطالعه0895) آبادی و همکارانشاه

تا  0991ی زمانی یافته در بازهاند. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیمپرداخته توسعهیافته و درحالکشورهای توسعه

آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمدی و واردات کاال و خدمات در دستاند. نتایج بهاستفاده کرده 5101

 توسعه است.درحالیافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای کشورهای توسعه

های سالیانه سری زمانی ( به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده0895) پیرایی و بلیغ

شده و از دو ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفتهدر این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه اند.پرداخته 0825-39طی دوره 

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی  ناخالص داخلی، متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید شاخص

                                                             
1. Houeninvo 

2. Kar and Saha 

3. Corruption perception INDEX 

4. Akram 

5. Uddin 



  

ی یک رابطه شده است. نتایج حاکی از آن است کهو همچنین از ضریب جینی برای نابرابری درآمدی استفاده برای توسعه مالی

دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش طور معنیوجود دارد. توسعه مالی بهخطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی 

 دهد.می

اند. ای به تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد پرداخته( در مطالعه0895) هنرندری و صاحب

( است. نتایج Bvar) گرسیون برداری بیزین، همچنین روش مورداستفاده خود ر0825-0839های ی زمانی این پژوهش سالبازه

مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج 

کاهش  اما افزایش تولید سرانه نابرابری را دهد؛دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می

 دهد.می

 

 شناسی پژوهشروش

 به آمدهعملبه هایبینیپیش و اعتبار برآورد روش انتخاب اقتصادسنجی، نتایج تفسیر تواندمی 0تصادفی روندهای وجود

 وجود رابطه بر اشتباهبه تشخیصی هایآماره بساچه تصادفی روندهای باوجود طور مشخص،کند. به مواجه مشکل با را الگو کمک

 که شوند برآورد هاییروش از استفاده با معادالت اقتصادسنجی حالت، این در است ممکن کند. همچنین، داللت متغیرها انمی

 .تورش شود دچار بساچه شود،می انجام الگو اساس بر که هاییبینیپیش عالوه،مناسب نباشند. به موردنظر هایداده برای

 معمولی مربعات حداقل نتایج برآوردگرهای بر تصادفی روندهای نامطلوب اثرات به اقتصادسنجی متخصصان اخیر، هایسال در

 مواردی در حتی تصادفی، روندهای وجود صورت در اند.گمارده همت هاآن برای رفع نوینی هایروش معرفی به و اندکرده توجه

 یرابطه بساچه مربعات معمولی حداقل روش نظیر متداول هایروش ندارد، وجود واقعی یرابطه گونههیچ بین متغیرها که

 .است معروف کاذب رگرسیون به هاییچنین رگرسیون (.5،0904نیوبلد و دهد )گرنجر نشان هاآن بین معناداری

 روندهای دارای متغیرهای ی میانرابطه برآورد برای روشی معمولی، مربعات حداقل روش تعدیل با 8واتسون و استاك

 روش این در که است آن بودن، پویا از مقصود اند.( نامیدهDOLS) پویا مربعات معمولی حداقل را آن و اندردهک پیشنهاد تصادفی

 چراکه، گیرد.می قرار موردتوجه مستقل متغیرهای یا متغیر تغییرات به نسبت وابسته، متغیر یک واکنش الگوی زمانی

 کنندهگمراه تواندمی شدهمحاسبه tآماره  اساس بر آماری استنباط یجه،درنت و هستند نرمال غیر توزیع دارای OLS برآوردگرهای

 (0998واتسون، و باشد )استاك

 به تواندمی روش این از دادند استفاده نشان و دادند توسعه پانلی هایداده برای را DOLS( روش 5111) چیانگ و کائو

 DOLSدادند  نشان کارلو مونت مطالعات از استفاده با هاآن شود. منجر رمیانگین صف با مجانبی نرمال توزیع با برآوردگرهایی ایجاد

 خطای ایجاد به منجر تواندزایی میدرون گرفتن است. نادیده 4خودهمبستگی و زاییدرون مشکل تصحیح برای روش مناسبی

 ایجاد از و داشته کاربرد نیز چککو هاینمونه در که است این DOLSهای مزیت از دیگر یکی گردد. ضرایب برآورد در 2همزمان

 است. برخوردار نرمال مجانبی توزیع از و کندمی جلوگیری تورش همزمان

                                                             
1.Stochastic Trends. 
2.Granger & Newbold 

3. Stock & Watson 

4.Endogeneity & serial correlation 
 5.Simultaneity bias 



  

 تفاضل 5پسین و پیشین کردن مقادیر دارد. اضافه 0نامتقارن و متقارن پانلی دردادهای بهتری عملکرد DOLS روش

طریق  از برآورد خطای توضیحی، متغیرهای زاییدرون از ناشی تورش مجانبی کاهش طریق از توضیحی متغیرهای اول یمرتبه

DOLS و رگرسیون خطای جزء بین بردن همبستگی بین از منظوربه پسین و پیشین مقادیر دهد.می کاهش چشمگیری طوربه را 

تغیرهای م جمعی یدرجه که نیز هاییحالت در DOLS(. روش 5111چیانگ، و شوند )کائومی اضافه مدل به توضیحی متغیرهای

 بر مشتمل همگرایی بردارهای امکان تخمین DOLSی زننده تخمین ترتیب، بدین .است استفادهقابل باشد، متفاوت توضیحی

 (5114پدرونی،) سازدمی فراهم نیز را انباشتگی متفاوت هم هایمرتبه دارای جمعی متغیرهای

شده، برای تخمین بردارهای هم انباشتگی بلندمدت روش حداقل مربعات پویا مانند روش حداقل مربعات کاماًل اصالح

 آید:پویا از معادله زیر به دست می OLSشده است. برآوردگر های نامانا ارائهبرای پانل

  

معادله زیر از طریق  DOLSباشد. ضریب برآورد شده ضریب با وقفه از تفاضل مرتبه اول متغیرهای توضیحی می که در اینجا 

 آید:به دست می

 

با توجه به وجود هم انباشتگی و مناسب بودن روش حداقل  5(q+0)*0برابر است با بردار  که 

 ایم.منظور تخمین مدل و برآورد متغیرها با استفاده از این روش پرداختهمربعات پویا به

 

 ها و اطالعات آماریمدل، داده

 تأثیرگذار متغیرهای مختلف به توجه با و (5101(، مورنو و گوئرو )5111) شفیق و حق مطالعه از استفاده با مقاله این در

 معادله زیر از با تعدیالتی ضریب جینی تأثیرگذاری شاخص حکمرانی و آزادی اقتصادی بر میزان بررسی برای ضریب جینی بر

 .است شدهاستفاده

 

 که در آن

 باشد.می وابسته متغیر و رودمی بکار نابرابری شاخص برای معیاری عنوانینی که بهضریب ج =   

 باشد.صورت میانگین شش شاخص حکمرانی میشاخص کیفیت حکمرانی که به   =

 شاخص آزادی اقتصادی  =

 تولید ناخالص داخلی به جاری دالر  =

 باشدکننده مینرخ تورم که برابر نرخ رشد شاخص قیمت مصرف =

 باشدمی نرخ شهرنشینی =

 جزء اخالل مدل :

                                                             
1.Homogeneous and heterogeneous panels 
2. Lags & leads 



  

شده است. کیفیت حکمرانی از عنوان شاخصی برای حکمرانی خوب استفادهدر این مطالعه از کیفیت حکمرانی به 

شود. شش شاخص حکمرانی خوب حاصل تالش سه تن از محققان محاسبه میمیانگین ساده وزنی شش شاخص حکمرانی خوب 

المللی پیرامون های مؤسسات مختلف بیناست که یافته 0های دانیل کافمن، آرت کرای، پابلو زوید و لوباتونبانک جهانی به نام

های حکمرانی را ت عنوان شاخصهای کلی تحوضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص

+ )بهترین حالت( و یا 2/5)به بدترین حالت( تا  -2/5ها در قالب شش شاخص و با دادن نمراتی از اند. نتیجه کار آنمعرفی نموده

 شده است.برای هر شاخص، ارائه 011تا  1از  5بندیرتبه

و پایش  گیریمورداندازهساالنه  طوربهد کشورهاست که یافتگی اقتصاآزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه

گیری این شاخص اقتصادی و گزارش آن اقدام به اندازه هرسال که معتبری است مؤسساتگیرد. بنیاد هریتیج یکی از قرار می

 خدمات و کاالها مصرف توزیع تولید، به آزادند افراد آن طبق بر که داندمی معیاری را اقتصادی آزادی هریتیج بنیادکند. می

 در محدودیت یا فشار الزام، نبود» عنوانبه آزادی کهازآنجایی هریتیج بنیاد اقتصادی آزادی شاخص طراحان عقیده به بپردازند.

 صورتبه را اقتصادی آزادی توانمی روازاین باشدمی خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید، مرتبط با اقتصاد و است« عمل انتخاب

این گزارش امتیاز  در .(0833)رزمی و همکاران، کرد تعبیر« خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید، بر محدودیت یا تحمیل نبود»

وکار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی شود؛ آزادی کسبشاخص کلیدی محاسبه می 01هر کشور بر مبنای 

امتیاز کشورها از  درنهایتمالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار.  أمینتگذاری، آزادی پولی، آزادی سرمایه

 باشد، اقتصاد آزادتری خواهد داشت. ترنزدیک 011شود، به این معنا که هر چه امتیاز کشوری به عدد محاسبه می 011

بقیه متغیرهای مورداستفاده در مدل از بانک جهانی  هایهای مربوط به شاخص آزادی اقتصادی از بنیاد هریتیج ، دادهداده

 باشد.می 0991-5102 هایی زمانی پژوهش سالشده است. بازهگرفته

اطالعات  از درنهایت ناقص، هایداده حذف و موجود اطالعات وضع اساس بر گزینش کشورها اطالعات، گردآوری از پس

 شد. استفاده معادالت تخمین ور با درآمد پایین برایکش 44کشور با درآمد باال و  44 که شامل کشور 33

 

 درآمد سرانه باال گروه اول کشورهای با

شامل: نروژ، امریکا، ایرلند، هلند، اتریش، آلمان، دانمارك، سوئد، استرالیا، کانادا، بلژیک، ایسلند، فنالند، انگلستان، فرانسه، 

دش، اسلونی، قبرس، جمهوری اسلواکی، پرتغال، استونی، لیتوانی، یونان، ژاپن، ایتالیا، فلسطین، اسپانیا، جمهوری چک، بنگال

مالزی، لهستان، مجارستان، روسیه، قزاقستان، لتونی، شیلی، کرواسی، پاناما، اروگوئه، رومانی، آرژانتین، ترکیه، ونزوئال، 

 لوکزامبورگ، آفریقای جنوبی.

 

 گروه دوم کشورهای با درآمد سرانه پایین

نگرو، کاستاریکا، صربستان، مقد.نیه، چین، کلمبیا، بایجان، بلغارستان، ایران، مکزیک، برزیل، تایلند، مونتهآذر شامل:

النکا، گرجستان، پاراگوئه، جامائیکا، اوکراین، السالوادور، جمهوری دومینیکن، پرو، مغولستان، اکوادور، تونس، آلبانی، سری

یتنام، مولداوی، نیکاراگوئه، هندوراس، پاکستان، موریتانی، زامبیا، جمهوری قرقیزستان، ارمنستان، گواتماال، فیلیپین، بولیوی، و

 تاجیکستان، اوگاندا، اتیوپی، ماالوی، موزامبیک، نیجر، جمهوری افریقای مرکزی.

                                                             
1. Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 

2. Ranking 



  

 های پژوهشیافته

تواند ساختگی میهای زمانی پدیده رگرسیون ساختگی است. مسئله رگرسیون یکی از مشکالت عمده در رگرسیون سری

الزم است مانایی متغیرهای  زمانی مطرح گردد. لذا قبل از برآورد مدل، های سریبرای مدل تلفیقی و پانلی نیز همانند مدل

های آزمونمنظور بررسی مانایی متغیرها از بهی بین متغیرها بررسی شود. هم انباشتگدر مدل و همچنین وجود  مورداستفاده

 4فولر( و آزمون دیکی0933) 8(، فیلیپس و پرون5118) 5(، ایم، پسران و شین5115) 0وین، لین و چوریشه واحد پانلی ل

مانایی متغیرها  ها، بیانگر ناشده است. فرضیه صفر این آزمون( ارائه0ها در جدول )شده است. نتایج این آزموناستفاده( 5110)

 است.

 درآمد باال ا(: نتایج مانایی متغیرها برای کشور ب1جدول )

 PPFآماره آزمون  ADFآماره آزمون  IPSآماره آزمون  LLCآماره آزمون  طول وقفه متغیرها

GINI 1 112/0- 

(1111/1) 

591/0- 

(1932/1) 

099/32 

(1892/1) 

001/05 

(5080/1) 

GDP 0 422/2 

(1111/1) 

213/1- 

(1111/1) 

188/032 

(1111/1) 

352/584 

(1111/1) 

FREE 1 030/00 

(1111/1) 

831/4 

(1111/1) 

485/022 

(1111/1) 

84/008 

(1111/1) 

GI 0 424/55 

(1111/1) 

221/04 

(1111/1) 

222/819 

(1111/1) 

951/31 

(1111/1) 

URP 0 901/0 

(1541/1) 

150/5- 

(1144/1) 

294/089 

(1114/1) 

029/01 

(0938/1) 

INF 1 900/00- 

(1111/1) 

394/0 

(1111/1) 

945/522 

(1111/1) 

110/858 

(1111/1) 

 های پژوهشمنبع: یافته

دهد که متغیرهای ها در کشورهای با درآمد باال نشان میشده و احتمال پذیرش آنهای محاسبهبررسی مقادیر آماره

کوواریانس ثابت  ضریب جینی، درجه آزادی اقتصادی و نرخ تورم در سطح مانا بوده و دارای میانگین، واریانس و ساختار خود

شود. سایر متغیرها در سطح مانا نبوده ولی با درصد رد می 92مانایی متغیرها در سطح اطمینان  لذا فرضیه صفر مبنی بر نااست. 

 گیری مانا شدند. بار تفاضلیک

 (: نتایج مانایی متغیرها برای کشور 2جدول )

 PPFمون آماره آز ADFآماره آزمون  IPSآماره آزمون  LLCآماره آزمون  طول وقفه متغیرها
GINI 0 919/4- 

 (1111/1) 

095/2- 

 (1111/1) 

405/000 

 (1111/1) 

145/501 (1111/1) 

GDP 0 121/2- 

 (1111/1) 

118/2- 

 (1111/1) 

982/010 

 (1111/1) 

120/549 

 (1111/1) 

                                                             
1 Levin, Lin and Chu (LLC) 
2 Im, Pesaran and Shin (IPS) 
3 Phillips & Perron (PP) 
4 Dicky Fuller (ADF) 



  

FREE 1 412/01- 

 (1111/1) 

800/2- 

 (1111/1) 

001/555 

 (1111/1) 

191/030 

 (1111/1) 

GI 0 5202/04 (1111/1) 1212/08- 

(1111/1) 

819/880 (1111/1) 0199 /84 (1111/1) 

URP 0 822/1 

(810/1) 

850/8  

(1114/1) 

000/400 (1111/1) 923/019 

 (1111/1) 

INF 1 532/095- 

 (1111/1) 

932/80- 

 (1111/1) 

120/215 

 (1111/1) 

189/082 

 (1111/1) 

 های پژوهشمنبع: یافته

دهد که نرخ تورم و ها در کشورهای با درآمد پایین نشان میشده و احتمال پذیرش آنای محاسبههبررسی مقادیر آماره

کوواریانس ثابت است. لذا فرضیه صفر مبنی بر  درجه آزادی اقتصادی در سطح مانا بوده و دارای میانگین، واریانس و ساختار خود

گیری مانا  بار تفاضلایر متغیرها در سطح مانا نبوده ولی با یکشود. سدرصد رد می 92مانایی متغیرها در سطح اطمینان  نا

 شدند.

 

 انباشتگی های همنتایج آزمون

دهند، برای پرهیز از های ریشه واحد جواب یکسانی در مورد مانایی متغیرها گزارش نمیازآنجاکه متغیرهای الگو طبق آزمون

ین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گیرد. برای این انباشتگی ب ها، باید هموجود رگرسیون کاذب در تخمین

-ی انگل(، که بر پایه0999) 0انباشتگی کائو منظور جهت بررسی و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو از آزمون هم

 است. شده( ارائه8یج در جدول )انباشتگی است. نتا شود. فرضیه صفر این آزمون، عدم وجود هممی گرنجر است، استفاده

 

 انباشتگی کائو هم (: نتایج حاصل از آزمون3جدول )

 سطح احتمال tآماره  ADFآماره 

 108/1 55/5 درآمد باال کشورهای با

 111/1 52/8 درآمد پایین کشورهای با

 های پژوهشمنبع: یافته                          

انباشتگی  انباشتگی بین متغیرهای الگو رد نخواهد شد و فرضیه صفر مبنی بر وجود هم د هم(، وجو8با توجه به نتایج جدول )

 ی تعادلی بلندمدت و عدم وجود رگرسیون کاذب نیز بین متغیرهای الگو تأیید خواهد شد.شود. بنابراین وجود رابطهتأیید می

 

 ها و تعیین ضرایببرآورد مدل

-شبیه مطالعات. شودمی محسوب تابلویی هایداده در بلندمدت رابطه های تخمینروش از پویا یکی مربعات حداقل روش

 حداقل نظیر بلندمدت تخمین رابطه هایروش سایر با مقایسه در پویا مربعات حداقل روش که است داده نشان مونت کارلو سازی

 وقفه تفاضل بهینه وقفه روش، این در .است ککوچ هاینمونه در خطای کمتری میانگین مجذور دارای 5شدهاصالح کامالً مربعات

                                                             
1. Kao 

2. Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) 



  

تخمین  درروش مهم نکته. شودمی تعیین بیزین ـ شوارتز و آکائیک آزمون هایاساس آماره بر وابسته و توضیحی متغیرهای دار

 یرهامتغ جمعی مرتبه که حالتی را در جمعی هم بردار تخمین امکان هازننده تخمین این که است این پویا مربعات حداقل

 این در پارامترها بلندمدت تخمین که است این پویا مربعات حداقل مزایای روش از دیگر یکی. کندمی فراهم نیز باشد، متفاوت

 درروش شده اخالل برآورد جمالت سوی دیگر از. هستند نرمال مجانبی توزیع دارای هازننده تخمین و سازگار بوده روش

DOLS رابطه تخمین ( نتایج0898صادقی،.)گرفت نظر در زارا برون آن توانمی و نداشته همبستگی توضیحی متغیرهای با 

 .( است2و ) (4) جدول صورتبه DOLS به روش بلندمدت

 برای کشورهای با درآمد باال DOLS(: نتایج تخمین 4جدول)

 GINIمتغیر وابسته: 

 44تعداد کشورها:                                                   010تعداد مشاهدات:     

 Panel Dynamic Least Squares(DOLS)روش تخمین :

  ضریب انحراف معیار tآماره  معناداری

1150/1 525/9- 151/1 3/2- GI 

1005/1* 040/5- 1184/1 119/1- GDP 

1292/1* 911/5- 905/1 9/5- FREE 

1151/1 500/01- 094/1 99/0- URP 

1130/1 041/1 184/1 50/1 INF 

99/1R-squared= 

99/1Adjusted R-squared= 

 های پژوهشمنبع: یافته                               

 

 برای کشورهای با درآمد پایین DOLS(: نتایج تخمین 5جدول)

 GINIمتغیر وابسته: 

 44 تعداد کشورها:                                       084تعداد مشاهدات:     

 Panel Dynamic Least Squares(DOLS)روش تخمین :

  ضریب انحراف معیار tآماره  معناداری

114/1* 912/0- 013/4 4/9- GI 

101/1 380/5- 1112/1 110/1- GDP 

221/1 110/1- 108/0 99/1- FREE 

111/1 318/2 010/1 231/1 URP 

1110/1 080/4 100/1 812/1 INF 

99/1 R-squared= 

92/1 Adjusted R-squared= 

 های پژوهشمنبع: یافته                               

 دهد که:درآمد باال و درآمد پایین نشان می کشورهای با گروه دو در برآورد مدل از حاصل نتایج



  

درآمد باال  کشورهای با درآمد پایین بیشتر از گروه کشورهای با گروه در خوب حکمرانی کیفیت شاخص اثرگذاری میزان

در  آن بهبود که کشورهای با درآمد پایین است گروه در خوب حکمرانی وضعیت ضعیف بودن دهندهنشان امر باشد. اینمی

جهت کاهش  در)ضریب جینی  بر را اثرات بیشتری تواندکشورهای با درآمد باال، می گروه در خوب حکمرانی بهبود با مقایسه

 رهای با درآمد پایین داشته باشد.نابرابری درآمدی( در گروه کشو

ای که یک درصد گونهتولید ناخالص داخلی در هردو گروه کشورها تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارند. به

درصد  110/1 درآمد پایین و در کشورهای با 119/1 درآمد باال ناخالص داخلی ضریب جینی را در کشورهای با افزایش تولید

وجود نهادهای کارآمد و  باشد؛درآمد پایین می درآمد باال بیشتر از کشورهای با ضریب این متغیر در کشورهای با دهد،کاهش می

-درآمد باال می همچنین بستر اقتصادی مناسب دلیلی است برای اثرگذاری بیشتر تولید بر کاهش نابرابری در گروه کشورهای با

 باشد.

ورها رابطه منفی با نابرابری درآمدی دارد، اما در گروه کشورهای با درآمد شاخص آزادی اقتصادی در هردو گروه کش

توان در ساختار ضعیف اقتصادی و دخالت گسترده دولت در مسائل اقتصادی در این پایین این متغیر معنادار نشده دلیل آن را می

دلیل حدود آزادی در  م پیشرفت کشورها بهکند پیشرفت یا عدگروه کشورها جستجو کرد. در این زمینه آدام اسمیت بیان می

های دولت در امور اقتصادی تنها سبب دور شدن از وضعیت طبیعی و کارایی جهت دخالت. ازاین1شودقوانین طبیعی متبلور می

گردد. همچنین وی آزادی را محرك گردد. وی معتقد است چرخش آزاد نیروی کار و سیال بودن آن سبب تکامل میمی

کند. در اقتصاد آزاد قوانین داند و انحصار را سبب اضمحالل مدیریت کارآمد ذکر میی برای تغییر و ابتکار تولید میقدرتمند

یابد در بینی صحیح در بستر آزادی اقتصادی نمود میمحدودکننده مالکیت در حداقل خود قرار دارند. شفافیت و توانایی پیش

های عوامل تولید طبق استعدادهای جامعه و استفاده مؤثر از منابع تولید بازدهی چنین شرایطی آزادی اقتصادی سبب افزایش

 بازار داندو می وابسته هم به را آزادی دو این و داندمی های سیاسیآزادی ساززمینه شود. همچنین فریدمن آزادی اقتصادی رامی

 درنهایت تواندنمی هم دولت حتی نظارت کهطوریبه داندمی رانت منشأ را دولت او .2کندمی ذکر اقتصادی هدف آزادی را رقابتی

 کارآمدی خارج از را آن و بزرگ را دولت اندازه منحرف، را آزادی عمالً مسیر های پیاپینظارت همین چراکه .گردد رانت مانع

ین اثر معناداری بر درآمد پای ( به همین دلیل شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای با0891کند)شریف آزاده و هاشمی،می

 ضریب جینی ندارد.

نشده، اثرات بینینرخ تورم باال و پیش نرخ تورم در هردو گروه کشورها رابطه مثبت و معناداری با نابرابری درآمدی دارد.

دنبال  بهگذارد. تحت شرایط تورمی، بسیاری از مدیران و عاملین اقتصادی های تولیدی و مالی میتوجهی بر تصمیمات بنگاهقابل

ها و امکانات سودآوری هستند که تورم ایجاد کرده و بدین لحاظ مدیریت در فرآیند تولید و توزیع، ها، رانتدستیابی به فرصت

گیرد. سودآوری سرمایه به خاطر وجود شرایط وری نیروی کار در اولویت قرار نمیکارایی اقتصادی و باال بردن تدریجی بهره

زمانی منابع اثرات نامطلوبی دارد. وجود انحصارات، مراکز نفوذ قدرت همراه  دی عاملین و نحوه تخصیص بینتورمی بر رفتار اقتصا

جای تخصیص بنابراین به دهد؛های رانت طلبی را افزایش میها و مشاغل غیرمولد و فعالیتبا شرایط تورمی، سودآوری فعالیت

گردد که هایی متمرکز میمهمی در توزیع درآمد ایفا کند منابع به سمت فعالیتتواند نقش زا که میهای اشتغالمنابع به فعالیت

                                                             
1.An Inquiry Into The Nature & Causes of the “Wealth of Nations” Adam smith, A Penn State Electronic Classics Series 

Publication, 2005 – The Pennsylvania University, P99 
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گردد. در شرایط کند و این خود عاملی است که باعث بدتر شدن توزیع درآمد میفقط سودهای کالنی را نصیب افراد خاص می

یابد. از طرف دیگر دستمزد واقعی کاهش می یابد درنتیجهبگیر، دستمزدشان متناسب با نرخ تورم افزایش نمیتورمی افراد حقوق

گردد. این درواقع نوعی می هایشان اضافهطور مرتب به ارزش داراییواسطه نرخ تورم بهافرادی که دارای سرمایه فیزیکی هستند به

رود. درنتیجه تورم مار میو یا افراد دارای دستمزد مشخص( به افراد دارای سرمایه فیزیکی به ش) بگیرانتقال دارایی از افراد حقوق

 (0800بخش،نیلی و فرح.)تواند به افزایش شکاف درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد منجر گرددمی

 افزایش نامطلوب پیامدهای به هادولت تمامی امروزه متغیر موردبررسی دیگر در این پژوهش نرخ شهرنشینی بوده است،

 در اقتصادی نابرابری کاهش و اندبرده پی آن اقتصادی و اجتماعی بعد در اقتصادی،منظر  از طبقاتی فاصله و اقتصادی نابرابری

که نرخ شهرنشینی در کشورهای با درآمد  داد نشان حاضر است. مطالعه شدهها بیاندولت هایدغدغه تریناز اساسی یکی جامعه

 نسبت رابطه ر بر روی ضریب جینی دارد، به عبارتیمعنادا پایین اثر مثبت معنادار و در کشورهای با درآمد باال اثر منفی و

 یک از بعد و کاهش شهرنشینی، نابرابری نسبت افزایش با که شکلی به است، رابطه غیرخطی یک اقتصادی، نابرابری و شهرنشینی

 شرایطی تحت یرد،پذمی صورت گوناگون دالیل به که شهر به روستا از رویهبی مهاجرت .کندمی پیدا افزایش نابرابری معین حد

 عوامل از یکی شهری که نقاط در بیکاری باشد، نداشته را کاربهآماده افراد تمام جذب کشش شهری، نقاط در صنایع موجود که

 نظام. شودمی شهری نقاط در مشاغل کاذب ایجاد به منجر مسئله این و کندمی پیدا افزایش است، نابرابری و فقر ایجاد

 بیکاری متورم، خدمات بخش پیدایش به شهرها، گسترده هجوم سبب درآمد پایین، کشورهای با در آن عسری روند و شهرنشینی

 در مهم عوامل از که شده نشینحاشیه مناطق و غیررسمی هایگاهگسترش سکونت محیطی،زیست مسائل مسکن، معضل پنهان،

 U شکل به درآمد توزیع و شهرنشینی رابطه شرایط این تحت هک است این بر انتظار روازاین. آیندشمار می به نابرابری افزایش

 .دهدمی قرار تأیید مورد نیز را فرضیه این حاضر مطالعه که باشد

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

سطح  در نابرابری کاهش جهت در تجربی هایواقعیت توضیح در اقتصاددانان تواند تواناییمی حکمرانی کیفیت به توجه

 همچنین .باشد کشور و جامعه آن هایبر واقعیت مبتنی تریبینانهواقع اقتصادی هایسیاست اتخاذ ساززمینه و یشافزا را جهان

 اهمیت نابرابری حائز کاهش و درآمد توزیع بلندمدت عملکرد در خوب حکمرانی موضوع گرفت که نتیجه تحقیق این از توانمی

 که ایگونهاست به بلندمدت دوره در درآمد توزیع و خوب میان کیفیت حکمرانی ارمعناد و منفی ارتباط دهندهنشان این که .است

 توسعه برای حیاتی امری خوب، ایجاد حکمرانی در نابرابری و فقر کاهش و رشد پشتیبان نهادی ساختن فراهم در توانایی دولت

ی درآمدی در دو گروه کشورهای با درآمد باال و منظور بررسی رابطه حکمرانی خوب و نابرابراین اساس پژوهش حاضر به است. بر

( صورت پذیرفت که نتایج DOLSبا استفاده از روش حداقل مربعات پویا ) 5102-0991کشورهای با درآمد پایین در بازه زمانی 

زان اثرگذاری باشد اما میروی ضریب جینی در هردو گروه کشور می معنادار کیفیت حکمرانی بر برآورد مدل حاکی از اثر منفی و

رشد  محرکه عامل خوب حکمرانی اینکه به توجه درآمد پایین کمتر از کشورهای با درآمد باالست با این شاخص در کشورهای با

 این کشورهای با درآمد پایین باید به ویژهبه موردمطالعه کشورهای باشدمی درآمد توزیع بهبود درنهایت و ثروت تولید اقتصادی،

 پردازیم.ی کاهش نابرابری میدهند. در ادامه به ارائه پیشنهاداتی درزمینه ایاهمیت ویژه اتیحی و جدی مؤلفه

 جامعه در نهادی کیفیت بهبود است: با نکته این بیانگر درآمدی نابرابری و نهادی کیفیت میان دارمعنی و منفی رابطه 

 و مالی و اقتصادی ریسک کاهش طریق از جامعه در نهادی کیفیت بهبود ترتیب، بدین .شد خواهد بهتر نابرابری وضعیت



  

 شدن بهتر به تواندمی باشد، بینیپیش قابل آینده اقتصادی در وضعیت که ایگونهبه قانون حاکمیت وضعیت بهبود نیز

 کند. کمک نابرابری شرایط

 شد. تورم یک فرآیند باز توزیع تواند تأثیر نامطلوبی بر تحقق عدالت اجتماعی داشته باتورم ازجمله عواملی است که می

-گذاران به وامهای فیزیکی و نیز انتقال قدرت خرید از سپردهبگیر به صاحبان سرمایهدرآمد خصوصاً از اقشار حقوق

های کند دارای جنبهرود. شکاف اقتصادی که تورم بین این طبقات و اقشار ایجاد میگیرندگان شبکه بانکی به شمار می

هایی است که اولویت زیادی در استقرار جتماعی است. بدین ترتیب کاهش نرخ تورم ازجمله سیاستمنفی سیاسی و ا

 عدالت اجتماعی دارد.

 باشد که این امر باعث های اقتصادی مییکی از معضالت کشورهای با درآمد پایین دخالت گسترده دولت در فعالیت

ی ایفا کند یا به عبارت بهتر دولت خود باعث افزایش نابرابری خوبتوزیعی درآمد را به شود دولت نتواند نقش بازمی

شود. درآمد پایین می شود. افزایش آزادی اقتصادی موجب کوچک و چابک شدن دولت در کشورهای بادرآمدی می

 اغیرکار موارد از بسیاری در تولیدات دولتی کهاست. ازآنجایی دولت حجم شدن کوچک اقتصادی، آزادی اثرات از یکی

 به نسبت خصوصی بخش خدمات و کاال کیفیت ارتقاء چنینو هم هاهزینه کاهش و خصوصی بخش ورود با کندمی عمل

تخصیصی  و توزیعی هایهزینه دولت شدن یابد.کوچکمی کاهش غیرضروری هایدر قسمت دولت حجم دولتی، بخش

 کاهش و بودجه کاهش کسری سبب لتدو هایهزینه کاهش و دهدمی کاهش را شودمی متحمل دولت که عظیمی

 زیرا گردد،می اقتصادی رفتن ثبات باال اقتصاد سبب در دولت دخالت قدرت کاهش و اقتصادی گردد. آزادیمی تورم

 بخش با رقابت در دولت ناتوانی که کندمی ایجاد ریسک را این خصوصی بخش برای رقیب یک عنوانبه دولت وجود

 اقتصادی ثباتیبی کند. مصادره را آن اموال و بزند خصوصی بخش حذف یا ه تضعیفب دست دولت گردد سبب خصوصی

 و کندمحدود می را خارجی و داخلی گذاریسرمایه و داده کاهش را سرمایه عرضه گذاری،سرمایه بردن ریسک باال با

 شود.می کشور از سرمایه فرار سبب
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 .49-14، ص 01و  9 ، شمارهمجله اقتصادی .ایران

 تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران با رویکردی به  .(0895)بهرام  اردالن مهرگان، نادر و عباسیان، عزت اله و

 .5 شماره دانشگاه الزهرا، فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی. ب جینی تعمیم یافتهضری

 مطالعه ) وری نیروی کار بر توزیع درآمدتأثیر بهره .(0839) دهقان شبانی، زهرا و روح اله شهنازی ؛صباحی، احمد

 .009-045، ص 80، شماره مجله دانش و توسعه .موردی در کشورهای منتخب(



  

 بررسی میان کشوری برای ) اثر کاهش فقز درآمدی بر توزیع درآمد .(0839) مدحسن، معبودی، رضافطرس، مح

 .01و  9، شماره مجله اطالعات سیاسی .(0991-5110ی زمانی دوره

 جمعی بررسی نوسانات رشد اقتصادی برنابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم .(0894) موتمنی، مانی

 .009-014، ص 58، شماره ستارهای اقتصادیج .کانونی

 بررسی توزیع درآمد در ایران کاربرد شاخص تایل، اتکینسون و  .(0830) خدادادکاشی، فرهاد، حیدری، خلیل

 .020-009، ص 4 شماره ،پرسشنامه اقتصادی .ضریب جینی

 های بانک بر اساس شاخص) تآثیر حکمرانی خوب .(0830) برادران شرکاء، حمیدرضا ارباب، ملک ساداتی، سعید

 .25-50ص  ،49، شماره فصل نامه راهبرد .(5112-0991) جهانی( بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

 ،و مدیریت سازمان انتشارات :تهران، فرجادی غالمعلی ترجمه .سوم جهان در یافتگی توسعه(. 0830)  م تودارو 

 .کشور ریزی برنامه

 20-31، ص 4، شماره نشریه حقوق اساسی .خوب، توسعه و حقوق بشرحکمرانی  .(0834) هداوند، مهدی. 

 تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کاال و خدمات  .(0895) مرتضی، محمدکاظم و نعمتی نظیری، ،ابوالفضل آبادی،شاه

 ، ص05، شماره فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادیکشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، 

05-20. 

 ،های اقتصادی مرکز پژوهشدفتر بررسی .حکمرانی خوب بنیان توسعه .(0838) جعفر احمد، خیرخواهان، میدری-

 .های مجلس شورای اسالمی

 ،رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در  .(0892) رودی، محسن و علیرضا شکیباییمحمد، زاینده خسروآبادی

فصلنامه رفاه های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشور

 .029-032، ص 10، شماره توسعه

 بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای  .(0839) کمیجانی، اکبر و سالطین، پروانه

 .50-40، ص 51، شماره فصلنامه مدیریت .ترکیه و پاکستان() همسایه

 های دولت: مطالعه نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه .(0833) د، باسخا، مهدیصباغ کرمانی، مجی

 .081-019، ص 31شماره  .موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسالمی

 مطالعات توسعه  .نقش دولت در توسعه اقتصادی ترکیه در سه دهه اخیر .(0890) مصلی نژاد، عباس، اکبری، سمانه

 .ماره دوم، شاجتماعی ایران

 بررسی اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در  .(0898) کمیجانی، اکبر، هژبر کیانی، کامبیز و هادی حق شناس

 .49-11، ص فصلنامه اقتصاد کاربردی .ARDL ایران به روش همجمعی

 ،شاخص های حکمرانی خوب بر تحلیل تأثیر شاخص .(0891) همایون و فضیلت محسنی سامتی، مرتضی، رنجبر

، 4 ، شمارههای رشد و توسعهفصلنامه پژوهش .توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرق آسیا

 .038-558ص 

 ،شماره ،اقتصادی نامه پژوهش .بیستم قرن در درآمد توزیع اندیشه در تحول .(0833) امین مالکی، و عباس شاکری 

 .20-33 ص ،4



  

 ،(0838-0818ایران ) شهری و روستایی مناطق در درآمد توزیع .(0833) سیدعباس نجفی، و مریم سیده حسینی. 

 .040-012ص  ،8 شماره اول، جلد ،کشاورزی اقتصاد تحقیقات مجله

 ،0828) ایران در درآمد توزیع بر کالن های شاخص تاثیر. (0839) شهیکی تاش، و مهدی صفدری، نظر؛ دهمرده-

 .52-22، ص 24 شماره ،04 جلد ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه .(0831

 و  84، شماره مجله برنامه و بودجه .ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد .(0800) بخش، علینیلی، مسعود و فرح

 .050-024ص  ،82

 تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد  .(0833) سارا، رزمی، محمدجواد و شهرکی ؛اکبررزمی، علی

 .050-020 ص ،53، شماره ه دانش و توسعهمجل .نهادگرا: بررسی علی

 بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، بهداشتی، امنیت و رفاه اجتماعی و رشد  .(0898) صادقی، کمال

فصلنامه مجلس و  .رهیافت حداقل مربعات پویا() اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی

 .008-081، ص 31، شماره راهبرد
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