بررسی تأثیرپذیری نابرابری درآمد از
مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در کشور
ایران از منظر عدالت اسالمی
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تاریخ پذیرش1399/04/22 :

چکیده
امروزه میزان مشارکت اطالعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آنچنان افزایش یافته است که موجب
تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادالنه درآمد کشورها شده است که در
یک جامعه اسالمی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسالم و عدالت اسالمی فراهم میآورد؛
ازاینرو ،با توجه به اهمیت بهکارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد ،هدف اصلی مقاله حاضر بررسی
تأثیر متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و هزینههای آموزشی دولت به عنوان مؤلفههای اقتصاد
دانشبنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است .بر این اساس از دادههای آماری دوره  2017-1980و
مدل خودتوضیحی با وقفههای گسترده ( ،)ARDLروابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود
برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هزینههای آموزشی دولت،
فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد .با توجه به متغیر

تصحیح – خطا ( ،)ECMدر صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یکونیم دوره به حالت تعادل باز
خواهد گشت .با توجه به نتایج مدل ،تقویت مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری
درآمد مؤثر است.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،هزینههای آموزشی دولت ،نابرابری درآمد.
طبقهبندی .D63 ،H52 ،D80 :JEL

* .دانشجوی دکتری اقتصاد ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز،

ایران.

Email: Sarkeshiatefeh@gmail.com.

** .دانشیار گروه اقتصاد ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: Aleemran@iaut.ac.ir.
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مقدمه
جهان پس از گذر از انقالبهای مختلف ،شاهد انقالب اطالعاتی بوده است که در آن منبع
ارزشمند خلق ثروت و درآمد ،دانش بوده و اهمیت روزافزون آن در عصر دانایی ،موجب
شکلگیری اقتصاد دانشمحور شده است .تمام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر نوعی دانش
میباشند و تمام اقتصادها حتی در سادهترین نوع ،بر پایه دانش هستند .بااینحال امروزه میزان
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تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد اقتصاد شده است .بدین ترتیب
قوانین ،فعالیتها و نهادهای جدید وارد عرصهای شدهاند که ظهور ساختار جدید اقتصادی
را آشکار میکنند (.)Sajja and Akerkar, 2010, p.5
از بخشهای مهم در اقتصاد بخش عمومی که اقتصاد دانشبنیان بر آن اثر میگذارد ،توجه
به برقراری توزیع برابر درآمد و عدالت اقتصادی در آن است (حسینی و نجفی ،1388 ،ص)148؛

به بیان دیگر افزایش کارایی در پردازش دانش و نوآوری و استفاده از شاخصهای دانش
برای مدیریت کالن اقتصادی ،عملکرد اقتصادی و نابرابری درآمد بسیار مهم است .تولید
علم سبب دانایی شده و این مقدمه زمینهساز فناوری و در نتیجه تولید اشتغال ،ثروت و در
نهایت سبب آسایش ،توانایی و امنیت اجتماعی میشود (سپهردوست و زمانی شبخانه،1394 ،

ص .)63این ادبیات با شناختن نقش دانش در رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر توسعه
سرمایه انسانی ،نابرابری درآمد ،اشتغال ،سرمایهگذاری در فعالیتهای دانش (آموزش،
نوآوری و فناوری) به عنوان مشوق رشد اقتصادی معرفی میشوند .بحث این استدالل بر این
ادعاست که تخصیص مؤلفههای دانش در اقتصاد ضمن ارتقای عدالت منجر به پیشرفت در
رشد اقتصادی میشود ) .(Kamara & et.al, 2007, p.12از سوی دیگر از ویژگیهای بارز
انسانها حس عدالتخواهی و عدالتطلبی آنها میباشد .یکی از مجراهای تحقق عدالت
اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و این دو مسئله همراستا و مکمل یکدیگر میباشند
(رستمزاده.)2014 ،

امام علی

عدالت را به عنوان محوریترین اصل برای قبول حکومت معرفی میکند و

آن را برای هر حکومتی الزم میداند و اقامه و احیای حق و دفع باطل از بزرگترین آرمان
های حکومت از دید این امام بزرگوار است؛ زیرا در سایه همین عدل است که اهداف اصلی

دیگر همچون توزیع متعادل درآمد ،رفع فقر و نابرابری درآمد ،رشد و توسعه اقتصادی و ...
نیز سامان مییابد (دادگر.)1380 ،

افزایش رفاه عمومی ،فقرزدایی ،کاهش اختالفات طبقاتی و در نهایت برقراری عدالت و
کاهش نابرابری درآمد یکی از آرمانهای متعالی در هر جامعه میباشد که آن را به سمت
رشد و توسعه اقتصادی سوق میدهد و از سوی دیگر اینکه دانشپایگی تا چه میزان سبب
توزیع عادالنه درآمد و بهبود کیفیت محیط زندگی میشود ،از جمله پرسشهایی است که
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در رأس تحقیقات اغلب کشورهای در حال توسعه جهان قرار داشته و بخش قابل توجهی
به اقتصاد مبتنی بر دانش به عنوان یك برنامه راهبردی در جهت پیشبرد منافع ملتها در
عرصه رقابتهای جهانی نیز مطرح شده است .در عین حال برای کشور ایران که رسیدن به
دانشپایگی و توسعه پایدار و سطح پیشرفت تکنولوژیکی و فناوری را به صورت یك
ضرورت انکارناپذیر دنبال میکند و از سوی دیگر ،آرمان عدالت نیز از دغدغههای جدی
ملی و اسالمی آن است ،بررسی اثر عوامل تعیینکننده اقتصاد دانشبنیان بر نابرابری درآمد از
جمله ضروریات مقاله حاضر میباشد.
سؤال اصلی مورد نظر در این تحقیق عبارت است از اینکه آیا وجود رابطه بلندمدت بین
مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان (فناوری اطالعات و ارتباطات و هزینههای آموزشی دولت) و
نابرابری درآمد در کشور ایران تأیید میشود؟
ازاینرو هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی اثر مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان بر نابرابری
درآمد از منظر عدالت اسالمی در کشور ایران است .برای این منظور از دادههای آماری کشور
ایران برای دوره زمانی  2017-1980با استفاده از سایت بانك جهانی ( World

 )Development Indicatorاستفاده شده است .با استفاده از مدل اقتصادسنجی الگوی
خودتوضیحی با وقفههای گسترده ) (ARDLمدل تحقیق با متغیر وابسته (ضریب جینی)
برآورد و به بررسی رابطه میان متغیرها پرداخته و معناداری متغیرها بررسی میشود.
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از تحقیقات اقتصاد کالن را در این جوامع به خود معطوف نموده است؛ بهطوریکه توجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
معرفی اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد دانشبنیان عمدتاً مبتنی بر استفاده از ایدههاست تا آنکه به تواناییهای فیزیکی اتکا
کند .سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،اقتصاد مبتنی بر دانش را اقتصادی معرفی
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میکند که بهطور مستقیم بر پایه تولید ،توزیع و کاربرد دانش بنا شده است و این دانش
بهطور مؤثری توسط فعاالن اقتصادی ،سازمانها و جوامع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی
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مطلوبتر به کار گرفته میشود (ایمانی.)1391 ،

یك اقتصاد دانشبنیان به گفته بانك جهانی دارای ویژگیهای زیر است:
 .1مدلی سازمانی و اقتصادی که فراهمکننده مشوقهای مؤثری در جهت ایجاد ،انتشار
و استفاده از دانش به منظور توسعه رشد و افزایش رفاه اجتماعی باشد.
 .2نیروهایی تحصیلکرده و متخصص که قادر به تولید و استفاده از دانش هستند.
 .3سیستم نوآوری متشکل از واحدهای اقتصادی ،مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها ،مشاوران
و سایر سازمانهایی که مستعد بهرهبرداری از منابع رو به رشد دانش جهانی ،منطبق
نمودن آن با نیازهای بومی و تبدیل این دانش به تولیدات با ارزش تجاری باشند.
 .4یك زیرساخت اطالعاتی پویا که قادر به تسهیل تبادل مؤثر ،انتشار و پردازش
اطالعات باشد.
 .5مجموعه ای از عوامل ناملموس و غیرعینی که عملکرد اجتماعی را بسیار مؤثرتر و
رو به جلو هدایت خواهند نمود؛ مانند توانایی فرمولبندی و قاعدهمندکردن نظریهها
و ایدههای مختلف ،میزان اعتماد و اعتماد به نفس ).(Siddiqui, 2007, p.52
روش ارزیابی دانش ( )Knowledge Assessment Methodology( )KAMدر سال
 1999و تحت برنامه توسعه دانش ( )Knowledge For Development( )K4Dشکل گرفت.
در سال  )KAM( ،2012شامل دو قسمت اصلی است که عبارتاند از شاخص اقتصاد دانشی
یا  )Knowledge Economy Index( KEIو شاخص دانش یا .)Knowledge Index( KI
شاخص دانش ،همانطورکه در تصویر شماره ( )1مشخص شده ،دربرگیرنده بیشترین و
مهمترین متغیرها میباشد .در مقابل )KEI( ،این مسئله را نشان میدهد که آیا محیط مساعدی

برای استفاده از دانش در توسعه اقتصادی فراهم شده است یا نه؟ ( )KEIبر مبنای متوسط
نتایج نرمالشده هر چهار ستون اقتصاد دانشبنیان در کشور یا منطقه محاسبه میشود.
تصویر شماره ( :)1ستونها ،شاخصها و متغیرهای اصلی در KAM
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شاخص دانش در این روش محاسبهکننده توانایی کشور در تولید ،جذب و انتشار دانش
است .این شاخص آشکارکننده امکان توسعه دانش در کشور است .در واقع از دیدگاه
روششناسی )KI( ،میانگین نتایج نرمالشده متغیرهای اساسی از سه ستون اقتصاد دانشی ـ
بدون درنظرگرفتن ستون نظام اقتصادی و سازمانی ـ در منطقه یا کشور مورد نظر میباشد
(.)Ujwary-Gil, 2012, p.159

نابرابری درآمد و عدالت اسالمی
یکی از پرسشهای محوری علم اقتصاد ،چگونگی توزیع درآمد در میان عوامل تولید و توزیع
درآمد و ثروت بین افراد بوده است .نابرابری در درآمد و ثروت بر نابرابری در دسترسی به
قدرت و منزلت تأثیر می گذارد و اَشکال مختلف نابرابری در یك تعامل دائمی با یکدیگر به
فضای فرصتها و تصمیمگیریهای آحاد جامعه شکل میدهند .هر یك از اَشکال مختلف
نابرابری در درآمد ،ثروت ،قدرت و منزلت بر نابرابری فرصتها تأثیر میگذارد و میتواند
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منبع.)World Bank, 2012( :

به تداوم و استمرار نابرابریهای دیگر بینجامد؛ به این ترتیب ،نابرابری پدیدهای پیچیده و
چندبعدی است و منشأ بسیاری از ناآرامیهای اجتماعی در جوامع بشری بوده است .نابرابری
باال در توزیع درآمد ،مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروههای ثروتمند جامعه
تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی میشود و
این ،یکی از دالیل بازتولید نابرابری در بسیاری از جوامع بشری است (راغفر و همکاران،

 ،1397 112ص .)128راغفر ( )1397در پژوهشی نشان میدهد که وقتی شاخص نابرابری (ضریب
جینی) به سمت صفر میل کند ،در این صورت جامعه به سمت عدالت کامل پیش خواهد
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رفت .در واقع بیعدالتی به آن دسته از نابرابریهای درآمد اشاره دارد که ناعادالنه باشند .با
توجه به اینکه اسالم از ابتدا به جای آنکه به صورت سطحی به توزیع دوباره درآمد در جامعه
بپردازد و بیعدالتی را از بین ببرد توجه اکید به ریشهکنی نابرابری در جامعه دارد .از سوی
دیگر توزیع عادالنه درآمد در یك جامعه اسالمی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین
اسالم فراهم میآورد؛ لذا جا دارد عدالت توزیعی را یکی از اساسیترین آرمانهای جامعه
اسالمی قلمداد نماییم (ندری و قلیچ ،1388 ،ص.)158

توزیع درآمد از دید قرآن به این صورت تعریف شده است (صدری ،1391 ،ص:)137
«أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاة الدُِّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَِّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْريِّا» (زخرف :)32 :آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟
ما در زندگی دنیا میان آنان روزی و معاش را تقسیم کردیم و برخی را بر برخی دیگر به
درجات برتری دادیم تا از خدمات یکدیگر استفاده کنند.
رجایی و همکاران ( ،1395ص )188تحقق عدالت را به عنوان یکی از اهداف نظام اقتصادی
اسالم معرفی کرده و بیان میکنند که بررسی همخوانی سیاستهای اقتصادی با این هدف،
نیازمند تبیین مفهوم عدالت در مرحله نخست و طراحی شاخصهای متناسب جهت سنجش
سیاستها و برنامهریزیهای انجامشده در مرحله دوم است .عدالت یعنی اینکه همه مردم
بهره و سهمی را که بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به آنها برسند تا آن را به فعلیت برسانند.
صدری ( )1391بیان میکند که رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی
اسالم است .با نگاهی به منابع اسالمی میتوان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع
درآمد ،معیار شایستگی به شرط رعایت اصول اسالمی ،در بازار در مرحله توزیع درآمدهای

ایجادشده و نیز معیار مساوات در بهرهمندی از امکانات ،فرصتها و عوامل طبیعی مورد
تأیید موازین اسالمی میباشد .موسوی و همکاران ( ،1395ص )22همچنین اظهار میدارند که
توزیع عادالنه درآمد و ثروت به عنوان یکی از مهمترین ابعاد و مؤلفههای عدالت اسالمی
است.

اقتصاد دانشبنیان و نابرابری درآمد
اقتصاد دانشبنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه ،کاهش نابرابری در توزیع درآمد و
رویکردهای مقایسهای و تطبیقی با اقتصاد دانشبنیان را عوامل کالن اقتصادی ،عوامل
اجتماعی و فرهنگی ،توزیع درآمد و کارایی بازارهای محصول و نیروی کار معرفی میکنند.
بارو ( ،)Barroچو و همکاران ( ،)Chu et alتانزی و چو ( ،)Tanzi and Chuتینگسون

( )Tiongsonو گوپتا و ورهوئن ( )Gupta and Verhoevenرابطه بین دانش و نوآوری را با
تقویت اشتغال ،بهبود نابرابری درآمد و کاهش فقر ،یك مسئله ذاتی بیان میکنند ( Kamara

 .)& et.al, 2007, p.15گرجیزاده و همکاران ( ،1392ص )111بیان میکنند که در یك
اقتصاد مبتنی بر دانش ،گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر میشود که این خود،
سبب افزایش بهره وری ،افزایش درآمدها و کاهش تورم خواهد شد .هادسون ( Hudsun,

 )2005, p.112,اظهار میدارد که افزایش نابرابری درآمدی که از اواخر دهه  1970در انگلستان
و جاهای دیگر مشاهده شده است تا حدودی ناشی از تغییرات تکنولوژیکی است که اقتصاد
را وارد صحنه جدیدی از دانش کرده است .از سوی دیگر اوکلی ()Oakley, 2014, p.73
نشان میدهد که ما باید نگران این موضوع باشیم که عدم سیاست درست در اجرای یك
استراتژی اقتصادی بر پایه دانش ،بیشتر سبب تشدید قطبیت اجتماعی و نابرابری درآمدی
خواهد شد.
جانیکا ( )Gancia, 2012, p.4بیان میکند که با ورود دانش و فناوری به عرصه اقتصاد و
انقالب دانش در کشورها با توجه به بزرگی و فراگیرشدن افزایش تقاضا برای مهارت ،نیروی
کار ماهر نسبت به غیرماهر قدرتمندتر شده و سطح دستمزد و درآمد آنها افزایش مییابد که
در نهایت در دوره کوتاهمدت موجب افزایش نابرابری درآمد میشود .در نهایت بیان میکند
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افزایش فرصتهای توسعه پایدار دارد (قاسمی و همکاران ،1396 ،ص .)104مؤلفههای مهم در
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که در بلندمدت وجود دانش و بهکارگیری آن میتواند شرایط اقتصادی جامعه را قوت
بخشیده و تولید ناخالص داخلی سرانه بهبود یابد و به مرور سطح کلی درآمدها افزایش،
نابرابری درآمد و فقر کاهش یابد.
مشکل نابرابری درآمد غالباً از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار میگیرد
و همین امر موجب شده است راهحلهای کوتاهمدت برای رفع این مشکل توصیه شود؛
 114درحالیکه پدیده نابرابری درآمد به دلیل مقاومت نیروهای درونی ،پایداری از خود نشان
میدهد و اجرای سیاستهای کوتاهمدت و بدون شناخت عوامل تأثیرگذار ،پیامدهای
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نامطلوبی بر توزیع درآمد به دنبال دارد (جابری خسروشاهی و همکاران ،1391 ،ص .)174

تأثیر هزینههای آموزشی دولت بر عدالت اسالمی
تئوری اقتصادهای جدید در حال رشد پیشنهاد میکند که ظرفیت کشورها برای بهرهبردن از
اقتصاد دانشبنیان تابعی است از سرعت اقتصاد در رسیدن به آنچه که اقتصاد آموزشی
( )Learning-economyنامیده میشود .آموزش نهتنها موجب بنیاننهادن فناوریهای جدید
در راستای دسترسی به دانش جهانی میشود ،بلکه سبب استفاده از آنها به منظور ارتباط با
سایرین در خصوص ایجاد نوآوری خواهد بود .در اقتصاد آموزشی ،افراد و مؤسسات،
متناسب با ظرفیت خود در یادگیری و به اشتراکگذاری موفق به ایجاد ثروت خواهند شد.
بهطور خالصه ،آموزش مادامالعمر افراد و سازمانها ،امری کامالً حیاتی میباشد
).(Fogelqvist, 2011, p.41

بکر و چیسویك ( )Bekr & Chisveec, 1996معتقدند که سرمایهگذاری در آموزش می
تواند سبب توزیع بهتر درآمد شود .از سوی دیگر مینسر ) (Minser, 1997استدالل میکند با
افزایش نرخ سرمایهگذاری در آموزش و میزان موفقیت آن ،درآمد شخصی فرد افزایش مییابد
(.)Shahabadi & et.al, 2018
سیفلدت ) (Seefeldt, 2018, p.131بیان میکند که یکی از راههای اساسی برای تغییر
نابرابریهای اولیه اقتصادی  -اجتماعی ،سیاستهایی است که بر افزایش ارزش تحصیالت
متمرکز شدهاند .در جامعه امروز ،انباشت سرمایه انسانی تعیینکننده مهم موفقیت اجتماعی و
اقتصادی در آینده فرد است؛ بهویژه که بیشتر مشاغل پردرآمد به افراد دارای تحصیالت عالی

نیاز دارند .نتایج یافتههای سیلوستر ) (Sylwester, 2002, p.45نشان میدهد که مخارج
تحصیلی منجر به کاهش نابرابری درآمد در کشور میشود.
آرتیگ ) (Artigey, 2017, p.5در بررسیهای خود نشان داده است که دستیابی به
تحصیالت و افزایش مخارج دولت بر آموزش ،ارتباط مثبت و تنگاتنگی با کاهش نابرابری
درآمد دارد.

تأثیر فناوری بر عدالت اسالمی
اضافی برای تولید محصوالت و خدمات جدید ،کاهش هزینههای حملونقل و افزایش
کارایی مدیریت و ارتباطات میشود .بهطورکلی فناوری ،بهرهوری نیروی کار را افزایش می
دهد و در همان زمان منجر به افتتاح بازارهای جدید به صورت مکانی و از نظر تمایز محصول
میشود .افزایش بهرهوری و تقسیم کار شدید که از طریق تشدید تجارت بینالمللی تسهیل
میشود ،فرصتهای پیشرفت فردی و اجتماعی را گسترش داده و در نتیجه سبب افزایش
سطح رفاه و در نتیجه توزیع درآمد جامعه میشود .از سوی دیگر مطالعه کروگر (koroger,
) 1997از جمله اولین مطالعاتی است که در زمینه تأثیر Information and ( ICT

 )communications technologyبر نابرابری در پرداخت دستمزد به نیروی کار انجام شده
است .طبق بررسیهای وی ،اثر مثبت و معناداری بین استفاده از کامپیوتر و سطح دستمزدها
وجود دارد (عیسیزاده و همکاران ،1397 ،ص .)87

ییلماز ( )Yilmaz, 2018نشان میدهد که عدم دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات
میتواند اختالف بین درآمد اقشار جامعه ،شهروندان روستایی و شهری ،افراد تحصیلکرده و
بدون تحصیالت ،جنس و سن را بدتر کرده و در نتیجه مانع پیشرفت به سمت عدالت
اجتماعی و اقتصادی میشود.
ولی کونگا ) (Velicogna, 2007, p.132بیان میکند که استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات یکی از عناصر اصلی برای بهبود چشمگیر در اجرای عدالت محسوب میشود.
نتایج پپر و گریتی ) (Pepper & Garrit, 2015, p.34نشان میدهد که فناوری اطالعات و
ارتباطات سبب رشد اقتصادی شده و از این طریق میتواند منجر به کاهش نابرابری درآمد
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طبق نتایج مطالعه گانا ) (Gana, 2018, p.82فناوری سبب تقویت اتوماسیون ،ایجاد امکانات
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شود .طبق نظر پپر و گریتی فناوری اطالعات و ارتباطات از چند طریق بر اقتصاد کشور تأثیر
میگذارد:
 .1فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق تولید کاالها و خدمات فناوری اطالعات و
ارتباطات و همچنین با پیشرفتهای مداوم در بخشهای تولید فناوری اطالعات و ارتباطات
بهطور مستقیم به تولید ناخالص داخلی سرانه کمك میکند.
116

 .2فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق سازماندهی و توزیع مجدد کاالها و خدمات
تولیدشده به افزایش کل بهرهوری کمك میکند.
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 .3افزایش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات سبب افزایش بهرهوری نیروی کار و
در نتیجه افزایش اشتغال میشود.

پیشینه پژوهش
عیسیزاده و آقایی ( )1398در مطالعهای با عنوان « بررسی اثر دسترسی به فناوری اطالعات و
ارتباطات ) (ICTبر توزیع درآمد در استانهای کشور» نشان دادهاند که دسترسی به فناوری
اطالعات و ارتباطات در استانها به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش میدهد.
همچنین از بین عوامل مکمل فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش ،سبب تقویت اثر مثبت
دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات بر کاهش نابرابری درآمد در استانهای کشور می
شود؛ درحالیکه تأثیر دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی در
استانهایی که در سطح پایینتری از تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دارند ،بیشتر است.
سیفلدت ) (Seefeldt, 2018به بررسی تأثیر هزینههای آموزشی در طی دوره 2015-1987
برای پنجاه ایالت در آمریکا پرداخته است .وی با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی
نشان داده است که مخارج آموزشی بهشدت نابرابری درآمد را کاهش میدهد.
شاهآبادی و همکاران ( )2018در مطالعهای با عنوان «تأثیر آموزش بر نابرابری درآمد در
کشورهای منتخب اسالمی» با استفاده از روش دادههای پنلی نشان دادهاند که میزان ثبتنام
در مدارس ابتدایی و متوسطه تأثیر منفی و معنادار و میزان ثبتنام در دانشگاه تأثیر مثبت و
معنادار بر نابرابری درآمد دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که آموزش
در مدارس ابتدایی و متوسطه ممکن است نابرابری درآمد را کاهش دهد؛ ولی آموزش در

دانشگاهها میتواند نابرابری درآمد را به دلیل کسب مهارتها و توانمندیها باالی بعضی
طبقات نسبت به طبقات مختلف جامعه افزایش دهد.
گانا ) (Gana, 2018در مطالعهای با عنوان «تأثیر تغییر فناوری بر نابرابری درآمد :مطالعه
موردی کشورهای اتحادیه اروپا» نشان دادهند که کشورهای اروپای مرکزی و انگلیس به
چنان سطح توسعه و توزیع مجدد در اقتصاد رسیدهاند که تغییر در بهرهوری نیروی کار بهطور
قابل مالحظه ای با هرگونه تعمیق نابرابری در درآمد همراه نیست .کشورهای حاشیهای به 117

دلیل وابستگی قابل توجه آنها به اقتصادهای بزرگتر و عدم وجود سازوکار توسعهیافته برای
اقتصادی توسعهیافتهتر باشد با تغییر تکنولوژی میتوان تأثیر کمتری در نابرابری درآمد داشت.
شاهآبادی و همکاران ( )2016در بررسی تأثیر شاخصهای اقتصاد دانشبنیان بر نابرابری
درآمد در کشورهای منتخب اسالمی با استفاده از دادههای پانلی برای دوره زمانی -1995
 2012نشان دادهاند که شاخص هزینههای آموزشی تأثیر منفی و معنادار و شاخص فناوری
اطالعات و ارتباطات تأثیر ناچیز ولی منفی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسالمی
را دارد.
عبداهلل و همکاران ) (Abdullah, 2015به مطالعه تأثیر هزینههای آموزشی بر نابرابری
درآمد در آفریقا پرداختهاند .نتایج آنها حاکی از آن است که آموزش ،سهم درآمدبگیران باال
را کاهش و سهم درآمدبگیران پایین را افزایش میدهد؛ بنابراین نابرابری درآمد را کاهش
خواهد داد.
کوداشوا ) (Kudasheva, 2015در مطالعهای با عنوان «تأثیر دسترسی به آموزش و فناوری
اطالعات و ارتباطات بر نابرابری درآمد در قزاقستان» نشان دادهاند که دسترسی به آموزش
مؤثرترین روش برای کاهش نابرابری است .این یکی از مؤثرترین روشهایی است که می
تواند انتقال از الیههای پایین به سطح باالتر جامعه را ایجاد کند؛ بنابراین ایجاد سیستم
آموزشی بسیار مهم است که در آن هر کسی بتواند آموزش فنی و حرفهای با کیفیت باال را
به صورت رایگان به دست آورد.
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توزیع مجدد در اقتصاد ،تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی قرار دارند .هرچه کشور از نظر

تجزیه و تحلیل مدل
ارائه مدل
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیرپذیری نابرابری درآمد از مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در
ایران از منظر عدالت اسالمی با استفاده از دادههای دوره  2017-1980است.
} 𝑡𝑖𝑢 𝐿𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖 = 𝐿𝑛{ 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐺𝐷𝑃𝑃 + 𝛽2 𝐼𝑁𝐹 + 𝛽3 𝐼𝐶𝑇 + 𝛽3 𝐺𝐸 +
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که در این مدل متغیرها عبارتاند از:
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 :Giniضریب جینی
 :(Gross domestic product per capita) GDDPتولید ناخالص داخلی سرانه
 :(Inflation) INFتورم
 : (Information and Communications Technology) ICTفناوری اطالعات و
ارتباطات
 :(Government education costs) GEهزینههای آموزشی دولت
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع درآمد در میان
مردم است .باالبودن این ضریب در یك کشور معموالً به عنوان شاخصی از باالبودن اختالف
طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته میشود .در این مقاله از ضریب جینی به عنوان
شاخصی برای محاسبه نابرابری درآمد و از دو متغیر هزینههای آموزشی و فناوری اطالعات
و ارتباطات به عنوان مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان استفاده شده است .بر طبق مبانی نظری
موجود ،عالوه بر مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان ،تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم نیز به
عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر ضریب جینی و در نتیجه نابرابری درآمد لحاظ شدهاند.
همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان عامل مکمل هزینههای آموزشی دولت در مدل
آورده شده است.
برای برآورد مدل فوق از دادههای آماری کشور ایران برای دوره زمانی 2017-1980
بهره گرفته شده است .دادههای مربوط به تمامی متغیرهای مدل از سایت بانك جهانی ()WDI
استخراج شدهاند .دادههای تحقیق به صورت سری زمانی بوده و با استفاده از مدل

خودتوضیحی با وقفههای گسترده ) (ARDLو به کمك نرمافزار میکروفیت روابط کوتاهمدت
و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده ،آزمون شود .مانابودن
یك سری زمانی بدین معناست که میانگین ،واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول
زمان ثابت باقی میماند .نامانایی متغیرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه در مورد
دادههای تابلویی سبب بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .برای تعیین مانایی متغیرهای 119

مدل از آزمونهای ریشه واحد در دادههای تابلویی استفاده میشود .برای این کار میتوان از
و شین ) (ISPاستفاده کرد .نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر در جدول ( )1و ( )2خالصه
شده است.

جدول( :)1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر برای دادههای تابلویی

نام متغیر

فرضیه صفر

احتمال

نتیجه آزمون

ضریب جینی

وجود ریشه واحد

0/1032

متغیر در سطح نامانا است.

هزینههای آموزشی

وجود ریشه واحد

0/0070

متغیر در سطح مانا است.

فناوری اطالعات و ارتباطات

وجود ریشه واحد

0/1551

متغیر در سطح نامانا است.

تولید ناخالص داخلی سرانه

وجود ریشه واحد

0/4811

متغیر در سطح نامانا است.

تورم

وجود ریشه واحد

0/0030

متغیر در سطح مانا است.

منبع :یافتههای پژوهش.

جدول( :)2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر با یك مرتبه تفاضل گیری

نام متغیر

آماره t

احتمال

ضریب جینی

-4/540328

0/0000
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آزمون دیکی فولر ( ) ADFگسترشیافته ،آزمون لوین ،لین و چو ) (LLCآزمون ایم و پسران

فناوری ارتباطات و اطالعات

-3/533083

0/0000

تولید ناخالص داخلی سرانه

-3/533083

0/0000

منبع :یافتههای پژوهش.

q

با توجه به جدول ( )1در سطح اطمینان  95درصد ،متغیر هزینههای ˆ 
t

آموزشی دولت و تورم در سطح مانا و سایر متغیرها نامانا هستند .پس باید
 120تفاضل مرتبه اول از متغیرهای ضریب جینی ،فناوری اطالعات و ارتباطات

i 0
p

1   ˆ i

ˆ 

i 1

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /آل عمران و سرکش

و تولید ناخالص داخلی سرانه صورت بگیرد .نتایج ارائهشده در جدول ( )2نشان میدهد که
متغیرهای مذکور با یك بار تفاضلگیری مانا شدند؛ بنابراین با توجه به اینکه متغیرهای موجود
در مدل تصریحشده ،مرتبه یکسانی ندارند ،بهترین روش برای برآورد ،الگوی خود توضیحی
با وقفههای گسترده است.
تکنیک الگوی خودتوضیحی با وقفههای گسترده ()ARDL

وجود همجمعی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی ،نهتنها به این معناست که یك رابطه
بلندمدت تعادلی بین این متغیرها وجود دارد ،بلکه میتوان با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی) ،(OLSبرآورد کامالً قابل اتکایی از ضرایب الگو به دست آورد .تجزیه و تحلیل از
روش ) ،(ARDLمبتنی بر تفسیر سه معادله پویا ،بلندمدت و تصحیح خطا میباشد .سادهترین
شکل یك الگوی پویا که میتوان برای رابطه پایای بلندمدت تنظیم کرد تا به کمك آن به
برآوردهای تقریباً بدون تورش از ضرایب بلندمدت الگو دست یافت ،الگوی پویای زیر
است:
𝑡𝑢 𝑌𝑡 = 𝛾0 𝑋𝑡 + 𝛾1 𝑋𝑡−1 + 𝛼𝑌𝑡−1 +

برای کاهش تورش مربوط به برآوردکنندههای ضرایب الگو در نمونههای کوچك باید تا
حد ممکن الگوی پویایی را در نظر بگیریم که تعداد وقفههای زیادتری را برای متغیرهای
الگو لحاظ کند .بنابراین بهتر است به جای برآورد رابطه باال ،رابطه زیر برآورد شود:
𝑡𝑢 𝐴(𝐿)𝑌𝑡 = 𝛽(𝑙)𝑋𝑡 +

که در این رابطه 𝐴(𝐿) ،عملگر وقفه به صورت 𝑝𝐿 𝑝𝛼1 − 𝛼1 𝐿 − 𝛼2 𝐿2 − ⋯ − −

و )𝑙( 𝛽 ،عملگر وقفه به صورت 𝑞𝐿 𝑞𝛾  𝛾0 − 𝛾1 𝐿 + ⋯ +و 𝑟 𝐿𝑟 𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−است.

برای یافتن برآورد پارامتر بلندمدت 𝛽 کافی است که از رابطه برآورد شده ،مقدار ̂𝛽 را به
صورت زیر محاسبه کنیم:

در نتیجه مقدار آماره  tمربوط به ضرایب محاسبهشده بلندمدت نیز قابل محاسبه خواهد

بود .برآورد معادله پویا عالوه بر ارائه برآوردکننده بدون تورش از پارامتر بلندمدت 
به 121

همراه آماره  tمعتبری از آن ،این امکان را فراهم میکند که آزمون ریشه واحد نیز انجام شود؛

(𝑝  )𝑖 = 1. 2. … .کمتر از یك باشد .اکنون اگر ) (∑ 𝛼̂𝑖 − 1را بر مجموع انحراف معیار
این ضرایب تقسیم کنیم ،یك آماره آزمون از نوع آماره  tنتیجه خواهد داد که میتوان کمیت
آن را با کمیتهای بحرانی ارائهشده توسط بنرجی و دیگران ) (Banerjee & Masterبرای
انجام آزمون مورد نظر مقایسه کرد .اگر قدرمطلق  tبهدستآمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی
ارائهشده توسط بنرجی و دیگران بزرگتر باشد ،فرضیه صفر عدم وجود رابطه بلندمدت رد
شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود .الگوی موردنظر به الگوی خودتوضیحی با
وقفههای گسترده ) (ARDLمشهوراست.

جدول( :)3نتایج معادله پویا

آماره  tو احتمال آن

انحراف معیار

ضریب

متغیر

]1/8645[0/072

0/10116

0/18862

)GINI(-1

]-2/744[0/010

0/033506

-0/091065

EX

]-1/616[0/117

0/0076697

-0/012394

ICT

]1/1185[0/272

0/0013444

0/0015038

GDP

]-2/659[0/012

0/0011334

-0/0030148

)GDP(-1

]7/2729[0/000

0/065801

0/47856

Constant

R-Squared : 0/91741

]F(8, 30) 41/6558[0/000

F-stat.
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زیرا الزمه آنکه الگوی پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد ،آن است که مجموع  iها

H.DW: 0/481 Schwarz Bayesian Criterion: 112/6416

DW-statistic: 1/8251

منبع :یافتههای پژوهش.
با توجه به جدول ( )3ضریب تعیین مدل  0/91است که نشاندهنده توانایی باالی
متغیرهای توضیحی در خصوص تغییرات متغیر وابسته میباشد .از بررسی احتمال اچ ـ
دوربین برای این الگو میتوان نتیجه گرفت که این الگو با مشکل خودهمبستگی مواجه
 122نیست .همچنین نتایج جدول ( )3نشان میدهد که رابطه هزینههای آموزشی دولت و تولید
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /آل عمران و سرکش

ناخالص داخلی سرانه روی ضریب جینی طی دوره مورد مطالعه بعد از یك وقفه مثبت و
معنادار است.
نتایج آزمونهای تشخیص که در جدول شماره ( )4بهاختصار نشان داده شده است،
برقراری فروض کالسیك مدل را تأیید میکند؛ یعنی حکایت از عدم وجود خودهمبستگی
در جمالت اخالل و وجود همسانی واریانس در تغییرات طول دوره دارد.
جدول ( :)4نتایج حاصل از آزمونهای تشخیص مدل

آماره F

آماره LM

آزمون

]F(1/29)=0/38675[0/539

]0/51326[0/474

همبستگی سریالی

]F(1/40)=1/86138[0/361

]1/1250[0/289

همسانی واریانس

منبع :یافتههای پژوهش.
تعداد وقفههای بهینه برای هر کدام از متغیرهای مدل را میتوان به کمك یکی از ضوابط
آکائیك ) ،(AICشوارتز-بیزین ) ،(SBCحنان -کوئین ) (HQSو یا ضریب تعیین تعدیلشده
2
 Rمشخص کرد .بسته نرمافزاری مایکروفیت )(Microfitاین امکان را فراهم آورده است

که بتوان یك الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعشده ) 𝑘𝑞  𝐴𝑅𝐷𝐿(𝑝. 𝑞1 . … .را به
صورت زیر برآورد کرد:

k

 t  ut
Q (L , P )   i (L , q i )X it   W
i 1

Q (L , P )  1  Q1L  Q 2 L2    Q p L p

 (L , q i )  1  1i L  2i L2   qi Lqi

𝑡𝑊 برداری از متغیرهای قطعی (غیرتصادفی) نظیر عرض از مبدأ ،متغیر روند ،متغیر
عملگر وقفه ( )Lمتغیرهای مجازی و یا متغیرهای برونزا با وقفههای ثابت است .ضرایب

حال برای بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش کاذب نیست ،از روش
ارائهشده توسط بنرجی ( )1992استفاده میشود .برای این منظور فرضیه زیر مورد آزمون قرار
میگیرد:
p

H o :  Qi  1  0
i 1
p

H a :  Qi  1  0
i 1

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همانباشتگی یا رابطه بلندمدت است؛ چون شرط آنکه
رابطه پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب
کمتر از یك باشد .به عبارتی دیگر ،در رویکرد ) (ARDLبرای آزمون همجمعی ،آزمون
فرضیه زیر صورت میگیرد.

p

H 0 :  i  1  0
i 1
p

H 1 :   i  1 0
i 1

کمیت آماره  tمورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه میشود.
1
i

i

p

ˆ 
i 1
p

ˆ S
i 1

t
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بلندمدت مربوط به متغیرهای  Xاز این رابطه به دست میآیند:
̂
̂
𝑞𝑖̂𝛽 𝛽𝑖0 + 𝛽̂𝑖1 + ⋯ +
) 𝑖𝑞 𝛽𝑖 (1.
= 𝑖𝜃
=
𝑘 . 𝑖 = 1.2 … .
)𝑝 ̂ (1.
𝑄̂ − ⋯−
̂
𝑄1−
𝑄1−
1
𝑝
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چنانچه قدر مطلق کمیت محاسبهشده از کمیت بحرانی ارائهشده توسط بنرجی و دوالدو

و مستر بزرگتر باشد ،نتیجه میگیریم که یك رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو
وجود دارد.

= −8/021

0/18862−1
0/10116

=𝑡

ازآنجاکه قدر مطلق آماره شده  tمحاسبهشده بزرگتر از کمیت بحرانی ارائهشده توسط
 124بنرجی و دوالدو و مستر در سطح اطمینان  95درصد ( )3/27است ،لذا فرض عدم وجود رابطه
همجمعی رد میشود؛ بنابراین یك رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل تصریحشده
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /آل عمران و سرکش

وجود دارد.
پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت میتوان روابط بلندمدت را تفسیر نمود .نتایج
حاصل از این رابطه در جدول ارائه شده است.
جدول ( :)5برآورد ضرایب بلندمدت وابسته به مدل معیار بیزین شوارتز ))ARDL

آماره  tو احتمال آن

ضریب

متغیر

]-2/6603[0/012

-0/11334

EX

]-1/7056[0/098

-0/015275

ICT

]-2/4619[0/020

-0/0018623

LGDPP

]0/45570[0/652

0/0089823

LINF

]15/5641[0/000

0/58981

C

منبع :یافتههای پژوهش.
نتایج حاصل از رابطه بلندمدت نشان میدهد که:
 .1هزینههای آموزشی دولت در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی می
گذارند .متغیر هزینههای آموزشی دولت با ضریب  -0/113نشان از آن دارند که با
افزایش یك واحد هزینههای آموزشی دولت ،ضریب جینی به میزان  0/113واحد
کاهش مییابد؛ پس میتوان نتیجه گرفت که در کشور ایران در صورت تقویت
هزینه های آموزشی دولت و توجه دولت به آموزش نیروی انسانی ،نابرابری درآمد
بهبود مییابد که با نتایج حاصل از پژوهشهای بکر و چیسویك ( ،)1966سیفلدت

( ،)2018آرتیگ و همکاران ( ،)2017گلوم و راویکومار ( ،)1992سنت پاول و وردیر
( ،)1993اکلستین و زیلچا ( ،)1994ژانگ ( ،)1996گانا و همکاران ( ،)2018شاهآبادی

و همکاران ( )2018و افقه و همکاران ( )1394مشابه است .آموزش نهتنها موجب
بنیاننهادن فناوری های جدید در راستای دسترسی به دانش جهانی میشود ،بلکه
سبب استفاده از آنها به منظور ارتباط با سایرین در خصوص ایجاد نوآوری شده و
نیروی کار در کشور با مهارت و توانایی باال تولید میشود که نتیجه آن افزایش 125

اشتغال با مهارت باال و دستمزد باال در کشور و در نهایت سطح درآمد افراد جامعه
.2

فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح  90درصد اطمینان ،اثر منفی و معنادار بر
ضریب جینی دارد .متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات با ضریب  -0/015نشان از
آن دارد که با افزایش یك واحد فناوری اطالعات و ارتباطات ،نابرابری درآمد به
میزان  0/015درصد کاهش مییابد که ییلماز و همکاران ( )2018ولی کوگنا و
همکاران ،پپر و گریتی ،گانا و همکاران و عیسیزاده و همکاران ( )1397به نتایج
مشابهی دست یافتهاند .فناوری بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و در همان
زمان منجر به افتتاح بازارهای جدید ،به صورت مکانی و از نظر تمایز محصول
خواهد شد .از سوی دیگر فناوری سبب افزایش رشد اقتصادی شده و در نتیجه
سبب افزایش اشتغال و در نتیجه بهبود نابرابری درآمد در جامعه میشود.

 .3تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی میگذارد .متغیر
تولید ناخالص داخلی سرانه با ضریب  -0/0018نشاندهنده این است که با افزایش
یك واحد تولید ناخالص داخلی سرانه ،نابرابری درآمد به میزان  0/0018واحد
کاهش مییابد .طبیعی است که تولید سبب افزایش اشتغال و باال رفتن توزیع عادالنه
درآمد میشود.
 .4تأثیر تورم بر ضریب جینی بیمعنی است .دلیل بیمعنی بودن تورم بر نابرابری درآمد
در ایران شاید به دلیل نوسانات متعدد تورم در سالهای مختلف در ایران است که
نمیتوان نتیجه درستی به دست آورد.
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افزایش یافته و نابرابری درآمد کمرنگتر خواهد شد.

در ادامه برای بررسی اینکه تعدیل عدم تعادلهای کوتاهمدت در حرکت به سمت تعادل
بلندمدت به چه صورت انجام میپذیرد ،از مدل تصحیح ـ خطا ) (ECMاستفاده شده است.
ضریب  ECMنشان می دهد که در هر دوره ،چند درصد از عدم تعادل کوتاهمدت جهت
رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میگردد و به عبارتی چند دوره طول میکشد تا ضریب
جینی به روند بلندمدت خود باز گردد.
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جدول ( :)5نتایج تخمین معادله تصحیح ـ خطا )(ECM
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آماره تی و احتمال آن

انحراف معیار

ضریب

متغیر

]3/1813[0/003

0/011941

-0/091965

DEX

]1/6668[0/105

0/032312

-0/012394

DICT

]1/8721[0/070

0/031565

0/0015038

DGDP

]1/9260[0/063

0/10575

0/0072881

DINF

]-21386[0/000

0/17965

-0/81138

)ECM(-1

منبع :یافتههای پژوهش.
با توجه به نتایج جدول ( )5ضریب معادله تصحیح خطا ( )ECMبرابر با  -0/81درصد
است؛ یعنی به میزان  0/81درصد انحراف در ضریب جینی از مسیر بلندمدتش توسط
متغیرهای الگو در دوره بعد تصحیح میشود؛ به بیانی دیگر ،اگر هرگونه شوک یا عدم تعادلی
در ضریب جینی ایجاد شود ،بعد از یكونیم دوره دوباره به تعادل برمیگردیم.

جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از مهمترین هدفهای هر جامعهای برقراری عدالتی است که توزیع عادالنه درآمد یکی
از ابعاد مهم آن است .بررسی تجربی و نظری نشان میدهد که هزینههای آموزشی دولت و
فناوری ارتباطات و اطالعات روی نابرابری درآمد مؤثر است .هدف مطالعهی حاضر ،بررسی
تأثیرپذیری نابرابری درآمد از مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در ایران از منظر عدالت اسالمی
برای دوره ( )2017-1980است .برای این منظور ،از مؤلفههای هزینههای آموزشی دولت و 127

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان و متغیرهای کنترلی تولید
سؤال اصلی مطالعه حاضر عبارت از این بود که آیا مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در بلندمدت
بر نابرابری درآمد در کشور ایران تأثیر دارد؟ نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که
هزینههای آموزشی دولت بر نابرابری درآمد در کشور ایران تأثیر منفی و معنادار دارد؛ به این
صورت که با افزایش یك واحد هزینههای آموزشی دولت ،ضریب جینی به میزان 0/113
واحد کاهش یافته است؛ پس در نتیجه نابرابری درآمد کمتر شده است که با مبانی نظری
تحقیق مورد نظر مطابقت دارد .فناوری اطالعات و ارتباطات بر نابرابری درآمد در کشور
ایران تأثیر منفی و معنادار دارد؛ یعنی با افزایش یك واحد فناوری اطالعات و ارتباطات،
نابرابری درآمد به میزان  0/015درصد کاهش مییابد که با مطالعات معرفیشده در تحقیق
مشابهت دارد .نتایج حاصل از تخمین معادله تصحیح خطا ) (ECMنشان میدهد که با توجه
به متغیر تصحیح ـ خطا در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یكونیم دوره به حالت
تعادل باز خواهد گشت.
با توجه به تأثیر مثبت شاخصهای اقتصاد دانشبنیان بر نابرابری درآمد ،میتوان پیشنهاد
داد که باید در کشور فعالیتهای توسعه و پژوهش ،سیاستگذاری جهت ارتقای دانش و
مهارتهای نیروی کار ،گسترش زیرساختها و بهینهسازی امکانات الکترونیکی ،حمایت از
سرمایهگذاریهای خارجی نهادینه شود .در ضمن در راستای بهبود کنترل و کیفیت مخارج
آموزش عمومی دولت باید تمامی اقدامات الزم برای افزایش سطح سواد کشور و افزایش
نیروی انسانی با تخصص و مهارت باال را با استفاده از شاخصهای آماری صحیح و معتبر
فراهم آورد .همچنین در راستای بهبود فناوری باال دولت باید بسترها و زیرساختهای
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ناخالص داخلی سرانه و تورم به عنوان متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد استفاده شد.

مناسب در کشور را ایجاد کند و از سیاستهای حمایتی از جمله معافیتهای مالیاتی و وام
با بهره پایین برای توسعه و تقویت سازمانهای دانشبنیان استفاده نماید.
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