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 درآمد عیتوز بر خوب یحکمران ریتاث(. 1396)علی  ،مهدی و سلمانپور ،مرادی

جامعه شناسی نهادهای  ی.اسالم یهمکار سازمان عضو منتخب یکشورها در
 .33ـ۵9(، 1۰) 4 اجتماعی،

 سازمان عضو در کشورهای منتخبحکمرانی خوب بر توزیع درآمد تاثیر 

  همکاری اسالمی

 2و علی سلمانپور 1مهدی مرادی

 12/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                     19/04/1396تاریخ دریافت:  

 چکیده 

شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح 

ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه

عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی 

ضریب جینی در کشورهای منتخب طی  خوب برکند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی می

های پانل با اثرات ثابت، از باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون دادهمی 2۰۰۰-2۰13دوره زمانی 

پردازیم و از سوی دیگر اثر می های حکمرانی خوب بر توزیع درآمدسو به بررسی تأثیر شاخص یک

به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای  لتدرآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دو

های دهد، از بین شاخصها نشان میدهیم. یافتهکنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می

ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم خوب، همه شاخصحکمرانی

لی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و صادرات از تولید ناخالص داخ

شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه ها موجب برابری در توزیع درآمد میافزایش در این متغیر

داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی

  دارند.

 .های تابلوییداده ؛ضریب جینی ؛ توزیع درآمد؛حکمرانی خوب: هاکلید واژه

  

                                                           
        moradi@pnu.ac.ir،  استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور  -1 

مسئول(،  )نویسنده مرند، واحد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار -2 
ali_salmanpour@yahoo.com      
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 و بیان مساله مقدمه -1

الفات اختو بسیاری از کشورهای در حال توسعه در فقر گسترده و پایین بودن سهم درآمد فقرا

را به موضوع توزیع درآمد،  بخش عمومی دانانهای اخیر، عالقة اقتصاددر دههموجود درآمدی 

با افزایش شکاف درآمدی و  19۷۰از دهه است.  برانگیخته را تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن

تحول در آگاهی عمومی به افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است. این موضوع ابتدا در کشورهای 

زایش قابل توجه به نیروی کار، اف ثروتمند با تغییر قوانین کار به نفع کارگران و ارائه خدمات رفاهی

های تأمین اجتماعی برای افراد کم اقشار ثروتمند و ارائه انواع بیمه مالیات از صاحبان سرمایه و

راه شد. از این نقطه نظر ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها به صورت یکی از اهداف مدرآمد ه

در مسئله توزیع  حکمرانانزه اهمیت نقش گذاری اقتصادی درآمده است. امرودولت، در سیاست

داری غربی که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم -های سرمایهدرآمد به حدی است که حتی نظام

بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسئله توزیع درآمد )که دست نامرئی قادر به حل آن 

 عوامل از یکیبنابراین  دهند.قرار مینیست( اهمیت نقش دولت را در امور اقتصادی مورد تأکید 

که  خوب حکمرانیاقتصاد است.  های حکمرانی خوب درشاخصه درآمد، برابربر توزیع  تأثیرگذار

 مفهومی با 198۰ طول دهه در شد،می به ندرت استفاده جهانی دوم جنگ پیش از هایسال در

 فرهنگ در اصطالح این داشت.اشاره  حکومت)دولت( از فراتر چیزی به که کرد ظهور جدید

 های بعدی اندیشمنداندهه طول در است. اما استفاده شده 1دولت واژه با مترادف آکسفورد

 خوب حکمرانی واقع گرفتند. در کاربه دولت آن از متمایزکردن برای را اصطالح این سیاسی

 و مدنی جامعه دولت، نهاد سه مشارکت محصول گیرد کهمی دربر را ایگسترده بسیار مفهوم

و رشد و توسعه اقتصادی  درآمد برابرتوزیع  آنها برای رسیدن به است که هر سه خصوصی بخش

 هستند. ضروری

گذاری های پس از جنگ جهانی دوم، سیاستاز هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سال

وم جهانی دتوسعه اقتصادی به سه دوره متمایز قابل تفکیک است. دوره نخست از پایان جنگ 

یابد. نظریات اقتصاد کینزی دولت را عامل تصحیح ادامه می 19۷۰شروع می شود و تا اواخر دهه 

 های مقیاسهای عمرانی دولتی و صرفهدانستند که با طرحکننده شکست بخش خصوصی می

بخشید و موجبات توزیع مناسب درآمد در جامعه حاصل شده از آن، فرایند توسعه را تسریع می

های دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف پذیری الزم را نداشته، گردد. اما شرکتیم

باشند. در در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیان ده می

                                                           
1 - Government 
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دوره دوم و رویکرد مکتب شیکاگو که به اجتماع واشینگتنی معروف شد باور به قدرت بخش 

رفت. گها جای تخصیص دولتی منابع را میو انتخاب مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمتخصوصی 

ص ها بهترین تخصیآورند و قیمتطبق این دیدگاه، بخش خصوصی بهترین نتایج را به بار می

ی منابع هستند. هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخش خصوصی به وجود دهنده

رین تتوزیع درآمد، ضد تولیدی است. نگاه به دولت از عامل توسعه به جدی آورد حتی در زمینهمی

های هم سود، به دستگاه شد که نهاد دولت تحت فشار گروهمانع توسعه تغییر یافت. فرض می

شود. پس هر اندازه دولت کوچکتر شود بهتر است. از آن پس موجی تازه تولید و توزیع افزوده می

 گسترده مورد انتقاد 199۰دهه اواسط در تعدیل هایسیاست ا آغاز شد.از نظریات و رویکرده

 است، معتقد گرفت. استیگلیتز قرار 1استیگلیتز جوزف آنها رأس در و نهادگرا اقتصاددانان

 این بر اقتصادی باشد. فرآیند اصالحات موفقیت گشایتواند راهمی بازار-دولت سازنده تعامل

 دولت درواقع هستند. مکمل نهاد نهاد رقیب نیستند، بلکه دو دو بازار نه تنها و دولت اساس

 برای مناسبی محیط نهادهای کارآمد، ایجاد با بایدمی نهادساز، اجتماعی نهاد یک عنوان به

 و مهیا اتالف وقت از دور و به ساده هزینه،کم ایگونهبه جامعه افراد اقتصادی روابط تنظیم

 فراهم درآمد را برابررشد و توزیع  موجبات بازار یاری دهنده دست عنوان به رهگذر این از

اگر شعار  گردد.مطرح می« حکمرانی خوب»عنوان  تحت نهادها این موفقیت آمیز سازد. تدارك

ی اول را دولت، موتور توسعه و دوره دوم را دولت کوچک بدانیم، شعار دوره سوم حکمرانی دوره

های پیشین مسأله ابعاد ماهیت مسأله تغییر یافت، در دورهخوب است. در واقع در دوره سوم 

دولت )بزرگی و کوچکی آن( مطرح بود، اما در این دوره مسأله کمیت دولت جای خود را به 

هردوی مفاهیم توزیع درآمد و . (1383ه است )میدری و خیرخواهان، کیفیت مداخله دولت داد

تاکنون در مطالعات  قرار داشته است، آنچه حکمرانی خوب به تنهای مورد توجه اندیشمندان

ی مقوله دو این ارتباط ینحوه شده، توجه آن به حوزه بخش عمومی و توسعه اقتصادی کمتر

 توزیع بر نظام های حکمرانی خوبشاخص اثرگذاری میزان دیگر، بیان است. به یکدیگر با مهم

 حاضر پژوهش قرار نگرفته است.هیچ پژوهش داخلی مورد بررسی و مطالعه  تاکنون در درآمد

در  اثر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد بررسی ضمن است و مهم یاین رابطه شناسایی درصدد

)مصر، اندونزی، ایران، ترکیه، مالزی، مراکش، سازمان همکاری اسالمیکشورهای منتخب عضو 

به ارزیابی اثرات میزان مخارج مصرفی نهایی و درآمدهای مالیاتی دولت، سهم عمان، سنگال( 

صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمد با توجه به در دسترس بودن 

دلیل انتخاب . خواهد پرداختدر این گروه از کشورها  2۰۰۰-2۰13اطالعات الزم طی دوره زمانی 

                                                           
1 -Joseph Stiglitz 
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باشد و از اقتصاداسالمی می هایشاخص سازیپیاده در بودن آنها پیشرو از یک سو کشورها این

 ساختار از که هستندای در حال توسعهکشورهای منتخب در این تحقیق،  کشورهایسوی دیگر 

 تحقق جهت سیاستی بسته یکتوان بباشند، طوری که تقریبا یکسان برخوردار می دموکراتیک

 و مدیریتی و اداری قضایی، اقتصادی، اصالحات اجرای برای خوب حکمرانی هایشاخص

   .داد ارائه آنهاجوامع در را نابرابری کاهشدر راستای  مدنی نهادهای توسعه همچنین

در این راستا این مقاله از پنج قسمت تشکیل شده است. در قسمت بعدی مبانی نظری در 

و در قسمت سوم مطالعات تجربی ه شدو توزیع درآمد تشریح  بخو نیاحکمر نمیا طتباار مینهز

 به برآورد رمچهاقسمت  در. ستا هشد سیربر جیراـخ و خلیدا تمطالعا قالب درصورت گرفته 

دهای بندی و پیشنهاو در نهایت در قسمت پایانی، جمع هاتجزیه و تحلیل داده، سنجی الگواقتصاد

 شد.  سیاستی بیان خواهد 

 پیشینه پژوهش -2

 مبانی نظری -2-1

حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک "بانک جهانی

، 1یفلطسرور ) کندتعریف می "شودکشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می

کند )همان تعریف می "جامعه دولت مطلوب"حکمرانی را به عنوان  2که بوئنینگر(. در حالی1991

( ، حکمرانی را چگونگی حکومت کردن و فرمان دادن بر 1992) 3میلزو سراجدین -الندلمنبع(، 

اند. این مسئله به نظام سیاسی یک ملت و مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت معنا کرده

گردد. بنابراین مفهوم حکمرانی دارای میچگونگی عملکرد آن در ارتباط با اداره عمومی و قانون بر

( درباره قاره آفریقا، حکمرانی 1989) 4های بانک جهانیبعد سیاسی است. در یکی از گزارشیک 

معنا شده است. در یک نشست  "اعمال قدرت سیاسی  به منظور اداره امور یک ملت "به صورت 

حکمرانی خوب را به این صورت تعریف  ۵داران و موسسات تجاری کامدسوسمشترك از بانک

مهمترین شرط برای دستیابی به رشد اقتصادی و توزیع عادالنه آن در جامعه این است  که کرد

های خاصی از جامعه فعالیت کند باید به کل جامعه خدمت دولت به جای آن که به نفع بخش

 کند. 

                                                           
1-Sarwar Lateef 
2-Boeninger 
3-Landell-Mills & Serageldin 
4-World bank 
5-Camdessus 
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 کافمن، آرت دانیل جهانی بانک محققان از تن سه تالش حاصل خوب حکمرانی هایشاخص

آی سی آر  مانندالمللی  بین مختلف موسسات های یافته که است  1لوباتون زویدو پابلو و کرای

 اجتماعی و سیاسی اقتصادی، وضعیت پیرامون ۵ آزادی خانه و 4هریتیج بنیاد،  3 ای آی یو ، 2جی

 حکمرانی هایشاخص تحت عنوان جدیدی و کلی هایشاخص و کرده ادغام یکدیگر با را کشورها

د نذارتأثیر بگافراد فقیر د بالفاصله بر منافعنتوانمی های مذکور نه تنهاشاخص .اندنموده معرفی

توانند بر توزیع ظرفیت میاز طرفی )به طور مثال، خدمات بهداشت و خدمات آموزشی(، بلکه 

 طی زماندردرآمد مناسب شکل گیری توزیع و موجب  کسب درآمد خانواده نیز تأثیر بگذارند

 (.2۰1۰ ، 6کیانگ چو) گردند

 :(2۰۰6،  ۷)کافمن و دیگران توان به صورت زیر بیان کردانی خوب را میهای حکمرشاخص

حقوق سیاسی، آزادی چون هایی این شاخص بیانگر مفهوم : 8گوییپاسخ ونظرحق اظهار -1

های بیان وتجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حاکمان از طبقه

 زاری انتخابات و مانند آنها است.فرایندهای سیاسی در برگاجتماعی، 

این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران   :9ثبات سیاسی و مقابله با خشونت -2

های جاری در صورت مرگ و میر یا آن، درجه احتمال تداوم حیات موثر دولت و تداوم سیاست

 پردازد. تغییر رهبران فعلی می

بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله است که  :1۰بخشی دولتاثر  و کارایی -3

شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارك خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، 

 باشد.صالحیت و شایستگی کارگزارن و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می

ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست بر روی سیاست های  :11مقررات و قوانین کیفیت -4

هایی از قبیل  کنترل قیمت ها ، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین، هزینه وضع 

 قوانین برای محدودیت بیش از اندازه تجارت خارجی.

                                                           
1- Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
2- ICRG: International Country Risk Group 
3- EIU: Economist Intelligence Unit 
4- Haritage Foundation 
5- Freedom House 
6 - kiang Chuo 
7 -Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo.Zoido.Lobaton 
8- Voice & Accountability 
9- Political Stability (No Violence) 
10- Government Effectiveness 
11- Regulatory Quality 
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میزان احترام عملی که دولت مردان و شهروندان کشور برای  :1قانون حاکمیت شاخص -5

 که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده اند. نهاد هایی قائل هستند

هایی مانند فساد در میان مقامات رسمی ، اثر بخشی این شاخص مفهوم :2کنترل فساد -6

های خارجی، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن تدبیرهای ضد فساد، تاثیر آن بر جذب سرمایه

سازمان ملل معتقد است حکمرانی خوب  .کندگیری میمجوزهای اقتصادی و مانند آنها را اندازه

-ها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیمه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتتضمین کننده کمین

 گیری است.

به صورت  درآمد عیتوز بهبودبر  خوبهای حکمرانی مکانیسم اثرگذاری هر یک از شاخص

 :زیر است

مصادیقی از وجود  هات کو انتشار آزاد اطاع ای مدنیهآزادیر و پاسخگویی: ق اظهارنظح -1

ادی و فافیت اقتصی و شعموم ایهب تقویت آگاهیر و پاسخگویی هستند، موجار نظحق اظه

درت الزم بـرای نقـد کسب و کار از بینش و ق انود، صاحبشوند، که موجب میشی میاجتماع

مر، ن اوردار شوند که این برخقوانی نابجا دربا تغییرات  های اقتصادی دولت و مقابلهسیاست

 ـشو افزایب و کار عه کستوس بذر، موجو از این رهگ ددهکار را کاهش می های کسب وهزینه

. افزایش در (138۷ رادران شرکاء و ملک الساداتی،ود)بشد اقتصادی میگذاری و رشرمایهس

  خواهد شد. سرمایه گذاری و رشد اقتصادی موجبات بهبود توزیع درآمد

ونت نبود خش دهنده ی، نشانات سیاسم: شاخص ثبدم خشونت/ تروریسی و عسات سیاثب -2

ین ا از بی مانند این، بهایو پدیده اتهای جناحی، ترور و کودریت، درگیی اسدر جامعه است. بدیه

شود یکشور م کو نااطمینانی در فضای اقتصادی در ی کثبات سیاسی، موجب افزایش ریس ردنب

ص تولیدناخال آن کاهش عو بـه تب ی و خارجیگذاری داخلش سرمایهکاه ذر موجبو از این رهگ

 (. 139۵ خسرو آبادی و همکاران،ردد)گرانه و توزیع نابرابر درآمد میو درآمد س داخلی

یح های صحتاجرای سیاس ن ودر تدوی ی دولت: منظور از اثر بخشی دولت، تواناییاثربخش -3

-ته میهای شایساست. همچنین بروکراسی تگاه اداری کارآمدآن برخورداری از یک دسو الزمه 

مکن د که این خـود مت هماهنگی برآینالس مشکا از پت ان منفرد کمک کننده کارآفریند بتوانن

ل آن اتر و رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر و بدنبگذاری، تولید بیشرمایهس شاست موجب افزای

 ( 138۷ رادران شکاء و ملک الساداتی،ب)وده شدرآمد در جامعتوزیع  بهبود

                                                           
1- Rule of Law 
2- Control of Corruption 
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 ایهشاخص نمهمتری ی ازکیفیت تنظیم مقررات: قوانین و مقررات مطلوب و کارآمد، یک-4

زا اللاخت قرراتمای که قوانین و هگونبه ذارد،ع تأثیر بگرد اقتصادی جوامعملک رد بتوانه میت کاس

-گذاری را افزایش میرمایهای سههزینه کال مختلفاش کار بـهاندازی یک کسب و در مسیر راه

ی و اصول بد و عدم حمایت مناسگذاری در امر تولیهای سرمایهودن هزینهبه باال ب هتوج دهند و با

خـود افزایش ایـن  ن وارد ایـن مسیر شوند، کـهالداران کرمایها سک، تنههای کوچاز سرمایه

ک دران شکاء و ملرابود )شمی ری درآمدیی، فقر و افزایش نابرابکاف طبقاتبیکاری، افزایش ش

 ( 138۷اداتی،الس

یک کشور  زان احترام قائل شده توسط شهروندان و دولتمردانیرف مون: معت قانحاکمی -۵

ک اند )باندهاختافات ایجاد ش ا هدف وضع قوانین، اجرای آنها و حله ببرای نهادهایی است ک

ت رای هدایو حسن اجرای قراردادها، کلیدی ب توق مالکین حقن تضمیهمچنی(. 2۰۰3جهانی، 

ترش گذاری و گسش سرمایهخود، موجب افزای نکه ای است، گذاری مولدیح منابع سرمایهصح

خسرو آبادی و ) کندر درآمد کمک میع آن به توزیع بهتباشد، که به تبمی تغالاش و دتولی

 (.139۵مکاران،

 شخصی رای تأمین منافعب دولتی بعموما، سوءاستفاده از مناص کنترل فساد: فساد را-6

د ان دادننش( 1998)1هترم-والونسو داووی-گوپتا .(1383 ان،هو خیرخوا درییم)دکننمی فتعری

ای اجتماعی، دسترسی هر طرحری ناکارآمدتگیهدف ل کاهش رشد،اد از راههایی از قبیه فسک

اعی مهای اجتک دارایی، کاهش هزینهری در تملبنفع نابرا سیاسی به نابرابر بـه آموزش، انحرافات

را  گذاری بـرای فقرا، نابرابری درآمد و فقرگذاری و کاهش سرمایهات سرمایهرمخاط شو افزای

توزیع  و فساد کنترل میان ارتباط وصصخ در (.139۵ خسرو آبادی و همکاران،)د دهش میافزای

 عوامل ارتباط این کیفیت در کرد. زیرا صادر حکم واحدی تقطعی با نمیتوان هرگز مناسب درآمد

 مالی فساد نتیجه عنوان به گاه و مالی فساد ایجاد منشأ بهعنوان گاه که هستند دخیل متعددی

 نظام ناکارآیی ،ناکارآمد ساالری دیوان ،مقررات و قوانین بد چون کیفیت عواملی .شدهاند مطرح

 میتوانند ،است شایع نیافته توسعه کشورهای در عمدتأ که...  و قانون حاکمیت فقدان ،قضایی

 افزایش و تولید هزینههای کاهش برای تا نمایند ترغیب را خصوصی بخش کارگزاران

 اما .و موجبات بهبود توزیع درآمد را فراهم آورندآورند  روی مالی فساد مظاهر به ،سرمایهگذاری

 غیر هدایت ،عمومی کاالهای مناسب صیصدر تخ اختالل ایجاد چون دههاییـپدی دیگر سوی از

 نهادهای ایجاد در دولتها مشروعیت کاهش ،جویی رانت و کارآفرینی میان جامعه نخبگان هبهین

                                                           
1- Gupta- Davoodi and Alonso-Terme. 
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 آسیب توسعه حال در یا توسعهیافته از اعم اقتصادی هر مناسب عملکرد به میتوانند بازار حامی

 توزیع درآمد گردد.افزایش نابرابری در  موجبات رهگذر نـای از و رسانده

 در و کاهش فقر درآمد عیتوز بهبودتواند موجب می خوبهای حکمرانی بنابراین شاخص

به علت وجود شاخص  اول درجه در خوب های حکمرانیظرفیت یاجرازیرا  .شود ریفق یکشورها

که بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله است و شامل مواردی « اثر بخشی دولت»

و تدارك خدمات عمومی که اکثرا در جهت ارئه خدمات اقشار آسیب پذیر همچون کیفیت تهیه 

ی باشد. از طریق ارئه خدمات مناسب و بهتر برای فقرا، موجب کاهش شکاف اقتصادجامعه می

شود. همچنین ارتقاء کیفیت نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزارن در بین افراد جامعه می

 موجبهای دیگر حکمرانی خوب و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی بعنوان شاخصه

 قیطر از. در درجه بعدی (2۰۰9 ،1)مشتق خان افزایش رفاه افراد با سطح درآمد پایین خواهد شد

که موجب  ،یدموکراس و فساد ضد یها استیس و قانون تیحاکم ،تیمالک حقوق از حفاظت

 توان اخذ ،واقعی این قشر در جامعه حقوق از حفاظت جهت فقرافراهم آمدن بستر مناسب برای 

حق آنهاست،  که یعموم یکاالها از یشتریب بخش که از اینکه نانیاطم و دولت از بهتر خدمات

 (.82۰۰، 2)هاگارد این قشر اختصاص خواهد یافتبطور مناسب به 

ب گویای این مطلصورت گرفته در برخی از کشورها نظری موجود و تحقیقات تجربی  ادبیات

 در جامعه تاثیر بسزایی توزیع درآمد نحوه برنیز مخارج دولتی )مخارج اجتماعی دولت(  هستند که

در اقتصاد بخش عمومی، مخارج دولتی معموالً به سه دسته تقسیم می شوند: مخارج سرمایه  .دارد

گذاری، مخارج جاری و مخارج انتقالی. مجموع دو نوع اول مخارج دولت که بیانگر حضور دولت 

گذارند. این گونه مخارج مانند مخارج در اقتصاد است، در توزیع به طور غیرمستقیم تأثیر می

تربیت، کارآموزی و بهداشت عمومی، وضعیت توزیع درآمد افراد را قبل از این که وارد  تعلیم و

های پایین درآمدی، توانایی چندانی بخشد. در بیشتر مواقع، افراد گروهبازار کار شوند، بهبود می

های یک بنابراین مخارج انتقالی دولت، که در حقیقت پرداخت .برای بهبود درآمد خود ندارند

تواند، به طور مستقیم، تعدیالتی در توزیع شود میهای پایین درآمدی تلقی میفه به گروهطر

 درآمد به وجودآورد.

اثر تورم بر توزیع درآمد نیز در مطالعات تجربی بسیاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

 گیرند کهمی ( با بررسی مطالعات تجربی در این زمینه، نتیجه2۰۰1) 3گالی و واندر هون است.

                                                           
1 - Mushtaq H. Khan. 
2 - Haggard, S, MacIntyre, A.and Tiede, L. 
3 -Galli, R., & van der Hoeven, R. (2001). 
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اثر تورم بر نابرابری به میزان اولیه تورم بستگی داشته باشد. یعنی در شرایطی که  ،ممکن است

دهد. اما در سطوح پایین تورم، کاهش سطح تورم باالست، کاهش تورم، نابرابری را کاهش می

 داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، به دلیل توزیع درآمدتواند اثرات مخربی بر بیشتر تورم می

رود نرخ تورم اثر افزایشی بر نابرابر درآمد بودن نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی، انتظار میباال 

 داشته باشد.

هد، دهای اقتصادی در بررسی رابطه بین بیکاری و توزیع درآمد نشان میمطالعات و بررسی

باشد. گوستافسون و ها و خانوارهای فقیر مین منبع درآمدی گروهدرآمد حاصل از کار مهمتری

خ شود، زیرا نر( نشان دادند بیکاری سبب افزایش نابرابری در توزیع درآمد می1999)1جوهانسون

 کند. های درآمدی پایین را بدتر میبیکاری باال وضعیت گروه

ورد م مختلفی اجتماعی معیارهای نابرابری در توزیع درآمدها و مبحث عدالتبه منظور تعیین 

و 3تیل شاخص ،2جینی گیرد اما در عمـل محققـان سـه شـاخص عمـده ضریباستفاده قرارمی

. در بسیاری از مباحث مرتبط با توزیع درآمد دهندقرارمی را مـورد اسـتفاده4شاخص آتکینسون

مری جاری است. این استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان ابزاری مفید و روشی کارآمد ا

-ضریب که به طور مستقیم بر مبنای منحنی لورنز تعریف می شود، به دلیل اهمیت و نیز ویژگی

های مختلف مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان های مطلوبی که دارد از جنبه

ا دارد ریب جینی این قابلیت ر(. ض138۷)جاللی، شاخصی برای توزیع درآمد لحاظ گردیده است

قابلیتی که دیگر ابزارهای سنجش نابرابری فاقد  کار گرفته شود، که برای درآمدهای منفی نیز به

نیم اهمیت کتغییر در سیاستگزاری بر نابرابری بحث می آن هستند. این ویژگی زمانی که دربـاره

ریب جینـی و تواند منفی شود. امتیـاز دیگـر ضـخانوارها می یابد چرا که درآمد برخـی ازمی

 که این مقیاس مقایسه با سایر ابزارهای سنجش نابرابری آن است  مفـاهیم وابـسته بـه آن در

آورد که بـه تری است و لذا این امکان را فراهم میشده مطلوب شناخته دارای خـواص آمـاری

ه مخارج پرداخت ها بر روی نابرابری توزیع درآمد یابودن اثر تغییر در سیاست داریارزیـابی معن

 عالوه امکانب دیگر نابرابری توزیع درآمد امکانپذیرنیست هایکه برای اغلب مقیاس قابلیتی شود،

 بـرای را توجهی قابل نتایج ۵یافتـه جینـی تعمـیم تحلیل ضـریب و جینی تجزیه ضریب

از  ترییافته از مجموعه تعمیم ضریب جینی متعارف حالت خاصی کند.سیاستمداران فراهم می

                                                           
1 -Gustafsson, B., & Johansson, M. (1999). 
2 -Gini 
3 -Theil 
4 Atkinson 
5 -Extended Gini Coefficien 
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ترجیحات  تواند انعکاسیافته می های سنجش نابرابری اسـت. ضریب جینی تعمیممقیاس

سیاستمداران زمانی  در میان (شـودیمدرجه اهمیتی که برای افراد فقیر درنظر گرفته )متفاوت

-های مختلف بر آن میسیاست ها وکه به ارزیابی گسترده نابرابری توزیع درآمد و تأثیر برنامه

 .ردازند، باشدپ

 های تجربیپژوهش -2-2

ه صورت گرفت ارتباط بین حکمرانی خوب با توزیع درآمد در زمینهخارجی مطالعات مختلفی 

 ،(1986)3بالنک و بلیندر،  (1982)2بوس، (19۷۵)1بوریگنان و موریسن و روباتوان به که می

، (2۰1۵) ۷و لبیدی اوسالتی(، 2۰11) 6(، زینب اکرم2۰۰6)۵ وحق شفیق (، 1999)4دنیل کافمن

مشابه با هدف مطالعه حاضر یافت نشد.  موردیدر حالی که بین مطالعات داخلی  .اشاره کرد

های حکمرانی خوب بر چندین مطالعه داخلی که در ادامه ذکر خواهد شد،  فقط به تاثیر شاخص

  است.سایر متغیرهای کالن اقتصادی چون رشد اقتصادی و توسعه انسانی پرداخته 

تالش نمود تا  توزیع درآمد( در پژوهشی تحت عنوان، دموکراسی، حکمرانی و 32۰۰)8کناك

د. از بپردازتوزیع درآمد با ایجاد ارتباط میان دموکراسی، حکمرانی به ارزیابی اثر دموکراسی بر 

نتایج  استفاده نموده است. 1996۰ -199۰این رو آمار و اطالعات بین کشوری سال های 

رگرسیون وی بیانگر اثر مثبت و معنی داری میان درجه دموکراسی نهادها و کیفیت حکمرانی 

باشد. بنابراین نهادهای دموکراتیک قوی تر حکمرانی را تحت تاثیر قرار داده اند و از طریق می

را  رآمدتر د برابرو توزیع  کاهش فساد و تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، رشد اقتصادی باالتر

 سازند.حقق میم

نهادهای سیاسی و شاخص های حکمرانی بر  ( در مورد تأثیر2۰۰4)9چانگ و گرادستین

های که بهبود شاخص کشور صنعتی و در حال توسعه نشان داده اند 121نابرابری درآمد در 

 شود.حکمرانی به کاهش نابرابری درآمدی منجر می

                                                           
1 -Bourgigan and Morrison 
2 -Buse 
3 -Blank and Bilnder 
4 -Daniel kuofman(1999) 
5 -Shafique and Haq 
6 -Akram 
7 -Oueslati  and Labidi 
8- Knack 
9 -Chong and Gradstein 
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چهار کشور ی به بررسی ارتباط حکومت و نابرابری درآمد در مطالعه( 2۰۰6) 1وحق شفیق

 پژوهش یشان در. اپرداختند 2۰۰۵-1996بنگالدش، هند، پاکستان و سریالنکا و برای مدت زمان 

  به منظور تجزیه و تحلیل اثرات مجموعه ای از ابزارهای حکمرانی خوب بر رفاه اقتصادی خود

. نتایج پرداختند دل خودبه برآورد م 2یافته تعمیم یهاورگشتازن  تخمین روشاز و ه استفاده کرد

بخشد و موجب ثبات دهد که نظم و قانون شرایط را بهبود میحاصل از این تحقیق نشان می

-گردد. در نتیجه محیط مساعد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی میسیاسی در اقتصاد می

دهد، این امر موجب باال رفتن فرصت افزایش میگذاری را های سرمایهشود. هنگامی که فرصت

شود. بنابراین با توجه به های اشتغال و کمک به بهبود نرخ رشد خروجی و حذف نابرابری می

های تجربی این مقاله رابطه مثبت بین رشد تولید و بهبود توزیع درآمد در اقتصاد وجود یافته

 دارد.

( تاثیر حکمرانی ضعیف و نابرابری درآمد بر فقر در کشور پاکستان 2۰11) 3اکرم و همکاران

را مورد بررسی قرار دادند. برای یافتن آثار بلند مدت و کوتاه مدت حکمرانی ضعیف و توزیع ثروت 

 به 4از تکنیک اتورگرسیو با وقفه های توزیعی هم انباشتگیو درآمد نابرابر بر فقر در پاکستان 

نشان دهنده  حاصله نتایج. پرداختند 1984-2۰۰8های های زمانی سالل سریتحلی تجزیه و

، به طوری که حکومت ضعیف و نابرابری درآمد منجر به استمتغیرها  بینی قابل توجهی رابطه

در هر دو  (۵)ضریب جینیگردد. فقر  رابطه مثبت و معناداری با نابرابری درآمدافزایش فقر می

در صورت افزایش نابرابری درآمد،  دهد،مدت دارد که این امر نشان می حالت کوتاه مدت و بلند

داشته،  6یابد. فقر  در درازمدت، رابطه مثبت و معناداری با حاکمیت ضعیففقر نیز افزایش می

 اما در کوتاه مدت آن، تاثیر قابل توجهی در فقر در پاکستان ندارد.

در منطقه خاورمیانه و شمال رشد ، حاکمیت و ( نابرابری درآمدی 2۰1۵) ۷لبیدیاوسالتی و 

کشور از منطقة منا در  22تحقیق شامل  ( را مورد بررسی قرار دادند. نمونه8آفریقا )معروف به منا

پنل  9تعمیم یافته یهاورگشتازن تخمین  باشد. در این تحقیق، ازمی 2۰1۰تا  1996سالهای 

                                                           
1 -Shafique& Haq 
2 - Generalized Method of Moments (GMM) 
3 -Akram 
4 - Autoregressive distributed lag (ARDL) model 
5 - GINI 
6 - International Country Risk Guide 
7 - Oueslati and Labidi 
8-Middle East and North Africa 
9 - Generalized Method of Moments (GMM) 
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-های توسعه جهانی و شاخصهای مورد نیاز از بانک جهانی، شاخصشده است و داده پویا استفاده

بدست آمده وجود رابطة مثبت نتایج  های حاکمیت جهانی )گروه بانک جهانی( گرفته شده است.

بین رشد و نابرابری درآمدی در مدت مورد مطالعه را تأیید کرده است. با این حال، رابطة بین 

ای شاخص های کنترل فساد و ابراز و مسئولیت تأیید نشده است. این نتیجه رشد و حاکمیت بر

کند. رابطة معکوس، که بدنبال تعیین اثر شروع بهار عربی را در اکثر کشورهای منطقه توجیه می

باشد، تنها از طریق متغیر رشد و حاکمیت بر نابرابری درآمدی در همین نمونه و همین مدت می

 و همبستگی مثبتی با متغیر نابرابری درآمدی داشته است. رشد نشان داده شده

های توزیع درآمد و های صورت گرفته در زمینهتوان به پژوهشدر مطالعات داخلی نیز می

 سیاستهای اثرات بررسی به (138۰) زیدی و پروینحکمرانی خوب به طور مجزا اشاره نمود 

 در نیز (1384) مهرگان و احمدی اند.پرداخته درآمد توزیع توسعه( بر اول ی)برنامه تعدیل

 .اندداده قرار آزمون مورد 13۷9 تا 1348 زمانی یدوره برای را این اثرات مشابهای تحقیق

 با ایران درآمد در توزیع بر اقتصادی هایسیاست آثار بررسی ( به1386) براتی و داودی

 دست به نتایج. انداقدام نموده سنجی اقتصادکالن مدل یک برای خرد سازیشبیه یک از استفاده

 در شدت به دولتی هایگذاری که سیاست است این نشانگر خرد به کالن مدلسازی این از آمده

 .موثر هستند درآمد توزیع نظام تضعیف بهبود

 ایران را در مخارج مصرفی نابرابری و درآمدی نابرابری ی( رابطه138۷) معبودی و فطرس

( در 1386رضایی).کردند بررسی پانلی هایداده روش از استفاده با  8۵الی 13۵8 یدوره طی

در ایران را در مقایسه  1سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه خود اثر حکمرانی خوب بر جذب

 دهد کهوی نشان می یبا چند کشور منتخب )چین برزیل و مالزی( بررسی کرده است. مطالعه

وده موفق نب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب در زمینه جذبایران در مقایسه با 

 باشد .های حکمرانی خوب نمیو نسبت به این کشورها دارای شاخص

( در مطالعه ای با عنوان تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی اراه 1388) علیزاده و عرب

ر تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بشده در  ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، به بررسی 

کشور که از طریق نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شده اند با استفاده  ۵۷توسعه انسانی بر 

ار دپرداخته اند. نتایج تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و تأثیر معنی 2۰۰6از داده های مقطعی سال 

 حکمرانی بر توسعه انسانی در جوامع مورد مطالعه دارد.

                                                           
1 - Foreign Direct Investment (FDI) 
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ی خود تحت عنوان حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در در مطالعه (1389) کمیجانی و سالطین

-با استفاده از روش داده 2اقتصادی یسازمان همکاری و توسعهو  1اوپک گروه کشورهای منتخب

مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج مطالعه آنها ارتباط  1996 -2۰۰۷های تلفیقی در دوره 

 داری بین شاخص حکمرانی و رشد اقتصادی در هر گروه وجود دارد.معنیمثبت و 

ای با عنوان تحلیل تأثیر حکمرانی خوب بر ( در مطالعه139۰) سامتی، رنجبر و محسنی

 2۰۰۰ -2۰۰9شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا در دوره زمانی 

های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی بررسی اثر شاخصهای ترکیبی به با استفاده از داده

دهد که کیفیت حکمرانی خوب از طریق ها نشان میپردازند. نتایج حاصل از تخمین این مدلمی

اری دهای حکمرانی محاسبه شده ، اثر مثبت و به لحاظ آماری کامالً  معنیمیانگین موزون شاخص

 دارد. 3شاخص توسعه انسانی بر

ای باعنوان اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد در مقاله (139۵پور و محمدی)ادیب 

به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو 

گروه از کشورهای با درآمد باال شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل 

پردازد. نتایج حاصل از برآورد ( می2۰۰۰-2۰12) یران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانیا

دهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. های تلفیقی نشان میالگوی داده

اهد وبدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خ

اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در  دهد،نتایج مطالعه ایشان نشان مییافت. افزون بر این

مالیات همچنین کشورهای با درآمد باال منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. 

تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری 

 شود.درآمدی می

دهد، در حال حاضر مطالعات محدودی در بررسی مطالعات تجربی داخل کشور نشان می

های حکمرانی خوب و اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته زمینه محاسبه شاخص

های اثر شاخص .1است که: است. تفاوت این پژوهش با دیگر مطالعات انجام شده در داخل این

. برخالف مطالعات پیشین که از 2حکمرانی خوب بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است، 

های از روش دادهاند در این پژوهش روش سری زمانی به تخمین و تجزیه و تحلیل ضرایب پرداخته

                                                           
1 - OPEC 
2 - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
3 - Human Development Index (HDI) 
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های حکومتی، دولتی و این تحقیق اثر شاخصدر . 3استفاده شده است، تابلویی تعمیم یافته 

کشورهای منتخب عضو سازمان خصوصی بر توزیع درآمد را بطور همزمان برای اولین بار دربخش 

 . گیردمورد بررسی قرار می (1او آی سیهمکاری اسالمی)
 

 تحقیقروش  -3

های ای بوده ومنبع اطالعات این پژوهش، از دادهها به صورت کتابخانه دادهآوری روش جمع

های های مربوط به ضریب جینی ایران ازسریاست که دادهباشد. شایان ذکر می 2بانک جهانی

استخراج  3های نابرابری جهانیزمانی بانک مرکزی ایران و ضریب جینی برای سایر کشورها از داده

 هاسال برای اغلب جهانی بانک هایداده در ایران، برای جینی ضریبهای مربوط به زیرا دادهشده 

 زمانی هایسری از جینی ضریب به مربوط هایناچار داده به است توضیح به موجود نیست )الزم

 از سپس و است شده اخذ به ماه ماه صورت به باشد می شمسی به سال که ایران بانک مرکزی

 انجام گرفته، عملیات ماه دوازده بندی جمع به نسبت میالدی بر سال منطبق هرسال ماه دی

 شده یکسان و منطبق میالدی سال با را مرکزی ایران بانک از شده اخذ آمارهای که طوری به

 نشود(.  مواجه مشکل با نتایج اخذ و تحلیل و تجزیه امکان مقایسه، تا

 

 ارئه مدل و معرفی متغیرها -3-1

( با هدف بررسی 2۰11الگوی ارائه شده در مطالعه حاضر به تبعیت از  مدل اکرم و همکاران )

ای ، متغیرهباشد. در این مدل عالوه بر متغیرهای اصلیخوب بر توزیع درآمد می حکمرانیتأثیر 

دولت و مخارج دولتی و سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی  مالیاتیدرآمدهای 

ر وجود مبنی بمدل اقتصاد سنجی ارائه شده . اندوارد الگو شدهرا نیز به عنوان متغیرهای کنترلی 

 .است درآمد توزیع های حکمرانی خوب وشاخصرابطه خطی بین 
 

GINI𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1VA𝑖𝑡 + 𝛽2GE𝑖𝑡 + 𝛽3RL𝑖𝑡 + 𝛽4CC𝑖𝑡 + 𝛽5PS𝑖𝑡 + 𝛽6RQ𝑖𝑡

+ 𝛽7G𝑖𝑡 + 𝛽8TR𝑖𝑡 + 𝛽9XGDP𝑖𝑡 + 𝛽10𝑈𝑁𝑖𝑡 + 𝛽11𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜇𝜏 
 

 باشد.دوره زمانی می tطع لگاریتم طبیعی و  مقا i  که در این الگو

                                                           
1 - OIC 

به آدرس زیر های مورد استفاده در این مقاله از پایگاه اطالع رسانی داده های توسعه بانک جهانی شاخص - 2

 استخراج شده اند.
 " http://devdata.worldbank.org/query/default.htm" 

3 -World Income Inequality Database(WIID) 
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GINI )ضریب جینی)شاخص توزیع درآمد :        VAحق اظهارنظر و پاسخگویی : 

GEاثر بخشی دولت :                                    RLحاکمیت قانون : 

CCکنترل فساد :                            : 𝑅𝑄شاخص کیفیت قوانین و مقررات   

PSثبات سیاسی :                                        :G مخارج مصرفی نهایی دولت 

 :TR           درآمدهای مالیاتی دولت       :UN بیکاری نرخ 

:INF نرخ تورم           :XGDP                 سهم صادرات کاالها و خدمات از تولید ناخالص داخلی 

 .اندبه صورت لگاریتمی وارد مدل شدهتمامی متغیرهای استفاده شده در مدل فوق 

های حکمرانی خوب در کشورهای مورد مطالعه شاخصای  هآمار خالصه( به 1در جدول )

 . گردداشاره می

 های حکمرانی خوبشاخص. خالصه آمار توصیفی 1جدول

 انحراف معیار حداقل  حداکثر میانگین نماد حکمرانی خوب هایشاخص

 VA 81/28 3۵/۷8 ۷1/2 1۵/11 حق اظهارنظر و پاسخگویی

 GE 12/49 ۰۰/92 ۰۵/3 ۵1/2۰ اثر بخشی دولت                                          

 RL 36/28 ۵2/9۷ ۰۷/6 2۵/1۷ حاکمیت قانون

 CC 92/36 ۰4/91 ۵۰/4 ۵8/22 کنترل فساد

 𝑅𝑄 ۵2/34 ۰۰/8۵ ۰۰/3 63/21 کیفیت قوانین و مقررات

 PS ۵8/3۷ ۵۰/۷۷ ۵۰/3 4۵/۵2 ثبات سیاسی

 های تحقیق منبع: یافته      

 های پژوهشیافته -4

 پژوهش مدلبرآورد -4-1

ر د .شوددر این بخش مقاله به برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافته های آماری پرداخته می 

ین آزمون لوین، لبررسی مانایی متغیرها از گیرد. جهت ابتداء مانایی متغیرها مورد بررسی قرار می

  .(1381)ابریشمی، استفاده شده است 1و چو

باشد. در این آزمون یترین آزمون های ریشه واحد در داده های ترکیبی ماین آزمون از مهم

( ارائه 2باشد. خالصه نتایج این آزمون در جدول )فرضیه صفر مبنی بر وجود یک ریشه واحد می

 شده است. 

                                                           
1-Levin, Lin & Chu 
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 واحد متغیرها : نتایج آزمون ریشه2جدول

 متغیر

 )در حالت عرض از مبدأ و روند( آزمون لوین، لین و چو

 با یکبار تفاضل گیری در سطح

 مقدار آماره مقدار p-value مقدار آماره
p-value 

 مقدار

GINI 36۷۵/4- ۰۰3۰8/۰ - - 

VA ۷124/4- ۰۰۵1۰/۰ - - 

GE 64۵9/4- ۰۰1۰4/۰ - - 

RL ۷۰3۷/4- ۰۰16/۰ - - 

CC 6۵۰9/14- ۰۰۰۰/۰ - - 

PS ۷132/2- ۰۰3/۰ - - 

RQ 11۵3/۵ - ۰۰۰/۰ - - 

G 2896/۰ 88۷۵/۰ 9۵/1- ۰2۵4/۰ 

TR ۰2۰29/2- 1228/۰ 61/3- ۰۰۰2/۰ 

XGDP 3883/4- ۰۵43/۰ - - 

UN 19۵1/4- ۰۰۰/۰ - - 

INF 2428/4- ۰۰۰/۰ - - 

 های تحقیق منبع: یافته    

ویی، اثربخشی دولت، حاکمیت متغیرهای حق اعتراض و پاسخگ(، 2با توجه به نتایج جدول )

نی حکمرا هایشاخصبه عنوان  ، ثبات سیاسی و کیفیت قوانین و مقرراتکنترل فساد قانون،

اشند بدر سطح مانا می، نرخ تورم و نرخ بیکاری خوب و متغیر سهم صادرات از تولید کاال و خدمات

((0)Iولی مخارج مصرفی دولت و درآم ،)وند شدهای مالیاتی دولت با یک بار تفاضل گیری مانا می

((1)Iحال با توجه به اینکه عمل تفاضل گیری را انجام داده .) ایم، لذا الزم است که رابطه هم

برای تعیین   1کائو و از آزمون از تحلیل همجمعی مرحلهاین در بررسی شود.  انباشتگی متغیرها

 .شوداستفاده میهمجعی متغیرها 

                                                           
1-Kao 
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 : نتایج آزمون هم جمعی3جدول

 t-Statistic Prob 

ADF 891/۷ - (۰۰۰۰/۰) 

 های تحقیق منبع: یافته           

(، هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی 3گردد براساس نتایج جدول )طور که مالحظه میهمان

توجه به اینکه شود. با پذیرفته می %1و ضریب جینی در سطح  مستقلبلندمدت بین متغیرهای 

متغیرها برخی در سطح و برخی با یک بار تفاضل گیری مانا هستند ولی پسماندها در سطح صفر 

 .مانا بوده در نتیجه متغیرها در سطح صفر هم انباشته بوده و رگرسیون مذکور کاذب نیست

های تشخیصی مربوطه جمعی الزم است که آزمونپس از انجام آزمونهای ریشه واحد و هم

به منظور حصول اطمینان از معنی دار بودن گروه انجام شود.  تخمینیرای تعیین نوع مدل ب

  1Fشود. بدین منظور از آماره دار بودن گروه استفاده میکشورهای عضو نمونه، از آزمون معنی

مبنی بر برابری  ∘𝐻جدول باشد فرضیه  Fمحاسبه شده بزرگتر از  Fاگر آماره  .شوداستفاده می

بایستی عرض از مبداءهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. شود و از مبدا حذف می عرض

. حال برای پاسخ به اینکه آیا تفاوت در توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرددرنتیجه می

ند وانتکند یا اینکه عملکردهای تصادفی میعرض از مبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می

شود. در استفاده می 2این اختالف بین واحدها را به طور واضح تری بیان کنند، از آزمون هاسمن

مبنی  𝐻1مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی در مقابل فرضیه  ∘𝐻آزمون هاسمن، فرضیه 

رد شود بایستی     ∘𝐻گیرد. اگر فرضیهمورد آزمون قرار می تصادفیبر ناسازگاری تخمین های اثر 

جهت برآورد از تخمین به روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت تخمین به روش 

های مذکور، آزمونهای گیرد. در ادامه مقاله برای هر یک از تخمیناثرات تصادفی صورت می

 تشخیصی مربوطه به تفضیل توضیح داده خواهد شد.

ها رد شده و بایستی عرض ءمبدای بر برابری عرض از مبن  ∘𝐻( فرضیه4براساس نتایج جدول )

توان از روش پانل جهت برآورد استفاده در نتیجه میرا در برآورد لحاظ نمود.  مختلفیازمبداءهای 

 کرد.

 

                                                           
1-Fixed Effects Test 
2-Huasman Test 
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 لیمر F: نتایج آزمون 4جدول

 نتیجه Prob آماره آزمون آزمون اثرات

Section F- Cross 2۷1/۵3 ۰۰۰۰/۰ روش پانلی 

 های تحقیق منبع: یافته  

 

حال برای مشخص نمودن نوع روش تخمین به لحاظ اثرات ثابت یا تصادفی بایستی آزمون 

 0H(، فرضیه ۵بر اساس نتایج آزمون هاسمن مطابق جدول )قرار گیرد.  بررسیهاسمن مورد 

مین تخشود و بایستی می های اثر تصادفی در کل کشورهای فوق ردمبنی بر سازگاری تخمین

 .صورت گیرد ثابتاثرات  روشبه 

 : نتایج آزمون هاسمن5جدول

 نتیجه Prob آماره آزمون آزمون اثرات

Cross-section random 21/۷4 ۰۰۰۰/۰  ثابتروش اثرات 

 های تحقیق منبع: یافته 

 

 باشد.صورت زیر میالگوی تحقیق مورد نظر به
GINI𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1VA𝑖𝑡 + 𝛽2GE𝑖𝑡 + 𝛽3RL𝑖𝑡 + 𝛽4CC𝑖𝑡 + 𝛽5PS𝑖𝑡

+ 𝛽6RQ𝑖𝑡 + 𝛽7G𝑖𝑡 + 𝛽8TR𝑖𝑡 + 𝛽9XGDP𝑖𝑡 + 𝛽10𝑈𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝜇𝜏 

 

 : نتایج برآورد الگو6جدول

 Prob انحراف معیار tآماره  ضریب متغیرها

Constant 4۰2/16  ۵4۷/26  61۷/۰  ۰۰۰/۰  

VA 1۷21/۰-  123/۵- ۵8۵/2 ۰۰۰/۰  

GE 28۵۰/۰-  4144/2-  ۰۰89/2  ۰16/۰  

RL ۰48/۰-  9۷۷/4-  ۰۰9/۰  ۰۰۵/۰  
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CC ۰321۵/۰  ۰824/2  ۰1366/۰  ۰38/۰  

PS ۰349/۰- 94۵/8- ۰39/۰ ۰۰۰/۰ 

RQ ۰19/۰- ۰۷2/1- ۰1۷9/۰ 284/۰ 

G -2/۷3e -1۰ 2۵/3-  9/29e-11 ۰۰1/۰  

TR 46۵6/۰ ۵۵86/3 13۰8۵/۰ ۰۰۰/۰ 

XGDP ۰134/۰- ۷۷1/1- ۰۰۷۵/۰ ۰۷۷/۰ 

UN ۰91۵/۰ 862/1 912/4 ۰63/۰ 

INF ۰284/۰ ۰824/2 ۰1366/۰ ۰383/۰ 

R-squared 936۷/۰ Mean dependent var ۵66/1۰ 

Adjusted R-squared 9268/۰ S.D. dependent var ۷61/1 

S.E. of regression 4۷64/۰ F- statistic 2۰۵/94 

Sum squared reside 29۷/۵6 Probe(F-statistic) ۰۰۰/۰ 

Log likelihood 6۰1/1۷3- Durbin-Watson stat ۵12/1 

 یافته های تحقیق  :منبع   

 گیریبحث و نتیجه -5

 :توان بیان کردمی (6)طبق جدول  تحقیق هاییافتهبراساس 

های حکمرانی خوب تأثیر منفی بر ضریب جینی حق اظهار نظر و پاسخگویی از شاخص -

می باشد که بیانگر این   -1۷/۰متغیر فوق باشد. ضریب می دارمعنیدرصد  99دارد و در سطح 

ور ط ها، ضریب جینی بهاست که، با افزایش یک واحد در شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی دولت

کند. لذا با کاهش ضریب واحد کاهش پیدا می 1۷/۰ی اندازه متوسط با ثبات سایر شرایط به

ه توان بدلیل این امر را میکند. یجینی نابرابری درآمد در کشورهای مورد بررسی کاهش پیدا م

 وکشورهای مورد مطالعه در اقتصاد  هاتوجه به نقش وسیع دولت باکه  ردصورت تبیین ک این

ای هافزایش هزینه ، موجبهای غلط اقتصادیفقدان پاسخگویی از سوی آنها برای اعمال سیاست

و به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش  شودمی گذاری و رشد اقتصادیکسب و کار، کاهش سرمایه

 ن. حال با توجه به چنین شرایطی، بهبود یافتبه دنبال خواهد داشتری را بیکاری و تشدید نابراب
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کاهش نابرابری در توزیع درآمد  مورد بررسی موجب کشورهای در حال توسعه این شاخص در

 خواهد شد.

ب تأثیر منفی بر ضریب جینی دارد های حکمرانی خواثربخشی دولت نیز از دیگر شاخص -

باشد که بیانگر این است می  -28/۰باشد. ضریب متغیر فوق دار میدرصد معنی 9۵و در سطح 

واحد  28/۰ی ها به اندازه یک واحد، ضریب جینی به اندازهکارایی دولت که، با بهبود اثر بخشی و

 خدمات و کاالها ارائه در دولت، کارایی دولتی اثربخشی شاخصزیرا با افزایش کند. کاهش پیدا می

 قوانین تنظیم و هاسیاست اجرای بر دولت تعهدپذیریو  اقتصادی هایزیرساخت تأمین عمومی،

 یابد.افزایش یافته در نتیجه نابرابری درآمد کاهش می مناسب مقررات و

ریب بر ض معکوسیهای حکمرانی خوب تأثیر شاخص از دیگر به عنوان یکیحاکمیت قانون  -

باشد. ضریب متغیر دار میدرصد معنی 99دارد و در سطح  کشورهای مورد مطالعه جینی

ابرابری نباشد که بیانگر این است که با بهبود حاکمیت قانون به اندازه یک واحد می -۰48/۰فوق

ر سازگاالبته مقدرا ضریب ناچیز ولی  کند.پیدا می کاهشواحد  ۰48/۰ی به اندازهدر توزیع درآمد 

 یممکن است به دلیل اتخاذ قوانین مناسب و ثبات قوانین در این کشورهاباشد با مبانی نظری می

 باشد.   مورد مطالعه

های حکمرانی خوب است که تأثیر مثبت بر ضریب جینی نیز از دیگر شاخص کنترل فساد  -

اشد که بیانگر این بمی۰32/۰باشد. ضریب متغیر فوق دار میدرصد معنی 99دارد و در سطح 

واحد افزایش  ۰32/۰ی است که، با کنترل نمودن فساد به اندازه یک واحد ضریب جینی به اندازه

کند. لذا با افزایش ضریب جینی نابرابری درآمد در کشورهای مورد بررسی افزایش پیدا پیدا می 

( و 2۰14) 1و لیو( ، می 139۵ادیب پور و محمدی)نتیجه حاصله مطابق با مطالعات  .کندمی

 مناسبناهای این نتیجه ممکن است به دلیل اتخاذ سیاستباشد. ( می2۰12) 2گونالپ و دینسر

انحصارات دولتی برای منافع شخص دولتمردان باشد که از یک سو موجب ایجاد برای کنترل فساد 

و  هاکشوراین از  سرمایه خروجموجبات به جهت افزایش ناامنی اقتصادی  شده و از سوی دیگر

البته ضریب این کوچک بوده و تاثیر آن نسبت . گرددمی هاتوزیع نامناسب آنو  درآمد ملیکاهش 

 های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد بسیار ناچیز می باشد.به سایر شاخص

کند با افزایش یک واحد در کیفیت قوانین ضریب شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیان می -

این تخمین واحد کاهش خواهد داشت.  ۰19/۰وزیع درآمد به اندازه تو مقررات میزان نابرابری در 

                                                           
1- Mi and Liu 

2- Dincer and Gunalp 
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 2( و زینب اکرم2۰۰6)1وحق  شفیق(، 139۵با نتایج بدست آمده از مطالعات خسرو آبادی)

مایت حها نیز سازگار است. به این صورت که با انتظارات و پیش بینیمطابقت داشته و ( 2۰11)

از حقوق مالکیت معنوی و داشتن وزارت دادگستری و قوه قضاییه قاطع و مستقل از فشارهای 

 کاهـشگذاری، رشد اقتصادی و سیاسی موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش سرمایه

کشورهای مورد مطالعه  دربیکاری و در مجموع بهبـود وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه 

 خواهد شد. 

با افزایش این شاخص به اندازه یک  دهد،شاخص ثبات سیاسی نشان می ضریبهمچنین  -

یابد و با کاهش ثبات سیاسی واحد کاهش می ۰349/۰واحد نابرابری توزیع درآمد به طور متوسط 

قویت پس انداز و تموجب تضعیف انگیزه ثباتی سیاسی بییابد زیرا ضریب جینی افزایش می

د. در کنگذاری مجدد را تضعیف میشود که به نوبه خود انگیزه و امکان سرمایهمصرف گرایی می

گذاری خود را به آینده موکول چنین شرایطی صاحبان سرمایه ترجیح خواهند داد که سرمایه

 خواهد یافتکنند و درنتیجه رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد ملی و برابری توزیع آن کاهش 

-های اقتصادی کمتر باشد، بازده فعالیتبه عبارت دیگر هرچه احتمال تغییرات بنیادی در سیاست

 های اقتصادی بیشتر خواهد بود. 

دار بر ضریب جینی دارد. ضریب مخارج نهایی دولت تأثیر منفی بسیار ناچیز ولی معنی -

می باشد که بیانگر این است که، با افزایش یک واحد در مخارج مصرفی دولت    -e ۷3/2-1۰فوق

کند، لذا نابرابری درآمد کاهش پیدا واحد کاهش پیدا می  -e ۷3/2-1۰ضریب جینی به اندازه

 ها با اهدافدهد مخارج مصرفی دولت. این نتیجه با تئوری سازگار است چرا که نشان میکندمی

-کشورهای اسالمی سازگار بوده و سیاست اینیکی از اهداف اساسی  به عنوان توزیع درآمدی آنها

 3رهولزننتیجه فوق با نتایج مطالعات  باشد.ها درجهت عدالت اقتصادی میای دولتهای هزینه

با مطالعات مطابقت دارد ولی ( 1392) و خداپرست و داودی( 1388) وهمکاران فالحتی ،(2۰1۰)

 باشد.نمی ( هم سو1394) و نادمی و حسوند (1392) رضایی و همکاران ،(2۰13) رهبر و همکاران

  البته ضریب این متغیرنزدیک به صفر بوده و تاثیر آن بر توزیع درآمد بسیار ناچیز می باشد.

 99درآمدهای مالیاتی دولت تأثیر مثبت بر ضریب جینی این کشورها دارد و در سطح  -

می باشد که بیانگر این است که، با افزایش یک  46/۰باشد. ضریب متغیر فوق دار میمعنی درصد

العه و بافرض ثبات سایر شرایط نابرابری در توزیع مط موردهای واحد در درآمدهای مالیاتی دولت

                                                           
3- Shafique and Haq 

2- Akram 
3- Holzner, Mario. (2010) 
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نتیجه بدست آمده با نتایج مطالعات  یابد.واحد افزایش می 4۰/۰ه اندازه ه طور متوسط بب درآمد

 2رتوتی و مودنسهمخوانی داشته و با نتایج مطالعات ب (1393(، خوانزادی و مرادی)2۰۰۵) 1ردیب

اثر مثبت درآمدهای مالیاتی دلیل  .مطابقت ندارد( 2۰1۵) 3آدام، کاماس و لپاتیناس(، 2۰14)

ع ها نهفته است. این موضوهای دریافتی توسط دولتدر نوع مالیات دولت بر نابرابری توزیع درآمد

انگر آن است که سیستم مالیاتی در این کشورها از کارایی الزم برخوردار نبوده و مالیات عموماً نش

شود و عمده افراد با درآمدهای هنگفت از فراریان همانند کشور ما از حقوق بگیران دریافت می

 شود.ایش نابرابری در توزیع درآمد میزکه منجر به اف باشند.مالیات می

کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر ضریب جینی این گروه سهم صادرات  -

باشد که بیانگر این است که، با افزایش یک واحد می -۰13/۰ضریب متغیر فوق  .از کشورها دارد

به اندازه  به طور متوسط در سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی ضریب جینی

(، 1392مطابق با مطالعات جاللی و گرگینی) حاصله نتیجه کند.می واحد کاهش پیدا 31۰/۰

 6(  بود و با نتایج مطالعات مسچی و ویوارلی2۰12)۵مارتینز و ولمر ( و2۰12)4گوندالچ و دوال

چنین تفسیر توان میاین مسئله را  .باشد( متفاوت می2۰۰9) ۷( و پیرحیاتی و همکاران2۰12)

فتد با ای تولید بیشتر در جامعه اتفاق میکه در نتیجه خدماتنمود که با افزایش صادرات کاال و 

افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، همچنین با تخصیص بیشتر درآمدهای صادراتی در جهت توزیع 

 . یابدکاهش میکشورهای منتخب مورد مطالعه توزیع درآمد در  نابرابری ،تر درآمدمناسب

داری بر افزایش نابرابری ی، تأثیر مثبت و معندرصد 9۵اطمینان افزایش نرخ تورم در سطح  -

 شدرآمد داشته است. به عبارت دقیقتر هر یک درصد افزایش در نرخ تورم، منجر به افزای توزیع

ایران شده است. در خصوص دلیل تأثیرگذاری تورم بر  اقتصادضریب جینی در  واحدی ۰28/۰

 افزایش نرخ تورم از یک طرف منجر توان اینگونه توضیح داد کهدرآمد می افزایش نابرابری توزیع

شود و از این های با درآمد ثابت همچون کارمندان و کارگران میگروه به کاهش درآمد حقیقی

اما از طرف دیگر افزایش نرخ تورم به معنای افزایش نرخ  یابدمی ها کاهشرو سطح رفاه این گروه

مسکن، زمین و طال است پس افزایش تورم منجر به افزایش  های ثابت همچونبازدهی دارایی

و بنابراین نتیجه نهایی تورم افزایش ثروت ثروتمندان  شودمیهای ثابت ثروتمندان ارزش دارایی

                                                           
1- Bird 

2- Bertotti and Modanese 

3- Adam, Kammas and Lapatinas 

4- Gundlach & de Vaal(2010( 

5- Martínez & Vollmer(2010( 

6- Meschi & Vivarelli(2008( 

7- Pirhayati, L. Raghfar, H. Fotros, M. (2009). 
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 نادمی و حسنوند این نتیجه با مطالعاتاست.  د ثابتهای با درآمو کاهش درآمد حقیقی گروه

 دارد. هم خوانی (2۰۰1) 1و گالی و واندر هون (1393) ، خانزادی و همکاران(1394)

نرخ بیکاری اثر مثبتی بر ضریب جینی این گروه از کشورها ( ۵های جدول)براساس یافته -

بیانگر این است که، با افزایش در نرخ بیکاری نابرابری  کهباشد می ۰9/۰دارد. ضریب این متغیر 

باشد، زیرا درآمد حاصل از نتیجه با مبانی نظری سازگار می یابد. ایندر توزیع درآمد افزایش می

ای هباشد و نرخ بیکاری باال وضعیت گروهها و خانوارهای فقیر میکار مهمترین منبع درآمدی گروه

(، 1393مهرآرا و محمدیان) حاصل از مطالعات نتایجکند. این نتیجه با درآمدی پایین را بدتر می

ارد. ولی با نتایج حاصل از مطابقت د ( 139۵) و ادیب پور و محمدی (1394) نادمی و حسنوند

 ندارد. مطابقت( 139۵) خسرو آبادی مطالعه

درآمد را های حکومتی، دولتی و بخش خصوصی بر توزیع اثر شاخص در مجموع این تحقیق

های تحقیق به منظور ایجاد برابری درآمد دهد. با توجه به یافتهبطور همزمان مورد مطالعه قرار می

های حکمرانی خوب بجز شاخص توان گفت تمامی شاخصمی در بین کشورهای مورد مطالعه

واهد خکنترل فساد  دارای ضریب منفی بوده و بهبود آنها موجب کاهش نابرابری در توزیع درآمد 

 شد.

 پیشنهادات سیاستی -5-1

 ،ضریب جینی میزان پاسخگویی و و شفافیت شاخص بین معنادار و منفی ارتباط به توجه با -

ها و تشکیالت سیاسی و اعطایی مجوز فعالیت گروهبه منظور افزایش برابری در توزیع درآمد، 

تر بیش های تلویزیونی خصوصیها و شبکهها و سایتهای جمعی از جمله روزنامهاجتماعی و رسانه

توان توصیه کرد. زیرا موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران دولتی در از گذشته را می

 های اجرایی و در نهایت کاهش در نابرابری توزیع خواهد شد.مورد سیاست

با عنایت به رابطه معکوس بین شاخص ثبات سیاسی و نابرابری در توزیع درآمد، در  -

منظور  به توانمی را اتهای جناحی، ترور و کوددرگیریمورد مطالعه کاهش خشونت و کشورهای 

 نمود. توصیه درآمد افزایش توزیع

یه در این کشورها، توصبا توجه به تأثیر مثبت شاخص مبارزه با فساد بر نابرابری توزیع  -

طرف مبارزه نادرست  های مبارزه با فساد بازنگری صورت گیرد. زیرا از یکگردد در مورد راهمی

گردد و از طرف دیگر فساد به منجر به ایجاد ناامنی اقتصادی در جامعه و خروج سرمایه از آن می

کند و موجب انحراف در تخصیص منابع ملی مثابه نیروی عملکرد مناسب بازارها دچار آسیب می

                                                           
1- Galli, R., & van der Hoeven, R. (2001). 



 56...............یاسالم یهمکار سازمان عضو منتخب یکشورها در درآمد عیتوز بر خوب یحکمران ریتاث

 

 

نابرابری درآمد  شود که حاصل آن افزایش تبعیض ومیو عمومی به سوی منافع گروهی و فردی 

  و عدم توزیع برابر امکانات و منابع ملی خواهد بود.

ای نههای هزیدرآمد، سیاستبرابر بر توزیع  هابا عنایت به تأثیر مثبت مخارج نهایی دولت -

در راستای بهبود توزیع درآمد در این کشورها  ،شودهای انتقالی نیز میکه شامل هزینه هادولت

 تقویت گردند.مورد مطالعه ها بایستی در کشورهای منتخب اسالمی بوده و این سیاست

ود نسبت شها بر توزیع درآمد پیشنهاد میبا توجه به تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی دولت -

ی بهینه از منابع در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با هدف کاهش نابرابری درآمد استفاده

 اقدام شود. در تمام کشورهای مورد بررسی 

با عنایت به اینکه سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نابرابری  -

گردد با افزایش درآمدهای صادراتی کاال و خدمات موجبات توزیع درآمد دارد لذا پیشنهاد می

 را فراهم آورند.در کشورهای مورد مطالعه توزیع مناسب درآمد 

تورم به نوبه خود موجب توزیع نرخ  همزمان کاهش نرخ بیکاری و هایاجرای سیاست -

 عادالنه درآمد در کشورهای مورد مطالعه خواهد شد.
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