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مقدمه. 1
در بـین  يتوسـع اقتصـاد  مهـم از عـدالت اجتمـاعی و    يبعـد در حکمامروزه توزیع درآمد 
ر توزیـع درآمـد و کـاهش    دبررسی عوامـل اثرگـذار   ،بنابراین.داردايکشورها اهمیت ویژه

هـاي  تنیـدگی مناسـبات و فعالیـت   شـدن و درهـم  با پیچیدهسوییازنابرابري ضرورت دارد. 
) Stiglitz 1994(اسـتیگلیتز شـده اسـت.   ناپذیر توسعۀ سیستم مالی ضرورتی اجتناباقتصادي 

چـه  گیري است و چنانمعتقد است سیستم مالی مغز سیستم اقتصادي و کانون اصلی تصمیم
بینـد. نـاتوانی بـازار اعتبـارات     عملکرد کل نظام اقتصادي آسیب مـی ،با نارسایی مواجه شود

تـر  گذاري از دست برود و ارزش کارکرد سرمایه گـران هاي سرمایهفرصتکهشودباعث می
مـزد و حقـوق تغییـر    سود و به ضرر دستوو توزیع درآمد به نفع اجارهوداز نیروي کار ش

عوامـل  ازاز آناعتبـارات بـانکی ناشـی   و فراوانـی  یابدمیبخش مالی توسعه ،رواینکند، از
تأمـل ایـن اسـت کـه مطالعـات      درخـور ۀرود. نکتـ شمار میبهر توزیع درآمد دمهم اثرگذار 

ر توزیع درآمد انجام گرفته است و نتـایج متفـاوتی از ایـن    دتأثیر توسعۀ مالی رةدربابسیاري
بـاتو  ،)Clarke et al. 2006(ن کالرك و همکـارا ،دست آمده است. براي مثالتحقیقات به

Bacarreza and Riojaو رایجـا ( زا)، بکـر Batuo et al. 2010و همکـاران (  )، انـگ 2008
)Ang Liyang()، لیانگ2008 ) بـه ایـن نتیجـه دسـت     1389(نیـا و همکـاران  و طیب،)2006

آبادي شاهر کاهش نابرابري درآمد داشته است. دداري امثبت و معنتأثیریافتند که توسعۀ مالی 
نیسـت. جـاچ و   فقر و نابرابري معنـادار ردتأثیر توسعۀ مالی که) نتیجه گرفتند1392(و امیري
Shahbaz and Islam() و شهباز و اسالمJauch and Watzka 2011واتکا ( ) به ایـن نتیجـه   2011

دست یافتند که برخالف نظریات رایج توسعۀ مالی نـابرابري درآمـد را افـزایش داده اسـت.     
ود منـابع مـالی نـاچیز    شود بعضی کشورها باوجسؤال مهم این است که چه عاملی باعث می

ـ     در توزیع درآمد عادالنه ۀتر موفق باشند و برخی از کشورها بـا منـابع مـالی فـراوان در زمین
کـه یـابیم توسعه درمیتر درآمد ناموفق عمل کنند؟ با نگاه به کشورهاي درحالتوزیع عادالنه

خـی کشـورها از   برنـد و حتـی بر  الزاماً این کشورها از کمبود منابع پولی و مـالی رنـج نمـی   
مـدیریت  ةدر شـیو بایـد عامل اساسـی را  امادرآمدهاي سرشار منابع طبیعی نیز برخوردارند، 

،دیگـر عبـارت وجو کرد. بهجستکاربرندة این منابع هاي اقتصادي بهو نوع فعالیتمنابع مالی 
بع مـالی  و فراوانی منـا که در برخی جوامع آماري موردمطالعه ارتباط مستقیم توسعۀ مالیاین

باشـیم  شـاهد رانـابرابري درآمـد  آن با با نابرابري درآمد و در برخی جوامع ارتباط معکوس 
فراوانـی منـابع   کـارکرد  منابع مالی است. بهبود و عملکرد ناشی از چگونگی اعمال مدیریت 
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رانـی در جوامـع   هـاي حکـم  به کیفیت نهادهـا و شـاخص  مالی در کاهش نابرابري درآمد 
رود و شـمار مـی  هاي مهـم نهـادي بـه   رانی خوب از مؤلفهمربوط است. حکمموردمطالعه 

Northاست. نورث (» ساختار اقتصاد«گیري اثرگذار در شکلیعامل کـه ) معتقد است1990
اصـلی عملکـرد   ةکننـد کـه عوامـل تعیـین   اسـت جامعـه  ی ازهایویژگی»ساختار اقتصاد«

شـوند. محسوب مییا ثبات تولید،افع و هزینهاقتصادي ازجمله مقدار تولید کاال، توزیع من
رانی خـوب، فراوانـی   هاي حکمدر غیاب کیفیت مطلوب شاخص،رسدمینظر به،بنابراین

منابع مالی و توسعۀ مالی الزاماً به نتایج مـوردنظر خـود ازجملـه کـاهش نـابرابري درآمـد       
رانی خوب در اقتصـاد کشـورها،   ویژه حکمباتوجه به اهمیت بحث نهادها و به2.رسندنمی

رانی خوب به بحث فراوانی منابع مـالی  این مطالعه از زاویۀ کیفیت نهادي و مشخصاً حکم
رانـی خـوب و فراوانـی منـابع مـالی در توزیـع       بهبود حکم«پردازد و این فرضیه را که می

کند. کشورهاي موردمطالعـه  بررسی می» ثیر مثبت دارددرآمد کشورهاي اسالمی منتخب تأ
يایـ و مذهب، جغرافنیمانند دیمشترکهايویژگیاست که 3شامل هجده کشور اسالمی

ـ ،)قایو شمال افرانهی(خاورمینیسرزم 4.دارنـد ياقتصـاد یـک و بوروکراتیو ساختار دولت

شـود،  نخست مبانی نظري و مطالعات تجربی مرتبط بـا موضـوع بیـان مـی    ،منظورهمینبه
مـدل  ،شـود؛ درنهایـت  شناسی تحقیق ارائه و معادلۀ اقتصادسنجی تصریح میسپس، روش

نهـاد سیاسـتی ارائـه    شـود و در پایـان نیـز چنـد پـیش     تحقیق برآورد و نتـایج تفسـیر مـی   
شد.خواهد

مبانی نظري و ادبیات موضوع. 2
زیع درآمدوت1.2
هـاي اقتصـادي در یـک افـق     امکانـات و ظرفیـت  گسترشوتوسعهمعنايبهاقتصاديرشد

زمانی است و توزیع درآمد به نحوة توزیع این امکانات بین افراد جامعـه نظـر دارد (مهرگـان    
گذشته اکثر اقتصاددانان بر این بـاور بودنـد کـه امکـان     ۀر چند ده). د58: 1378و همکاران 

و براي بهبـود رشـد   ردزمان به رشد اقتصادي و توزیع متعادل درآمد وجود ندایابی همدست
ـ این نظرةاقتصادي باید سطحی از نابرابري درآمد را در جوامع پذیرفت. عمد ات بـر نظریـۀ   ی

Kuznets(کوزنتس نظریه طی فراینـد رشـد اقتصـادي نخسـت     . براساس ایناند) مبتنی1955
که رشد اقتصادي به سطح معینـی رسـید نـابرابري    از آنو پسیابدمینابرابري درآمد افزایش 

براسـاس  ،یابد و این رابطه به منحنی وارون کوزنتس معروف شده است. بنـابراین کاهش می



1397تابستان، دومسال سیزدهم، شمارة ،یناقتصاد و تجارت نو84

ناپـذیر و  درآمـد اجتنـاب  رشد و توسعۀ اقتصـادي نـابرابري  ۀدر مراحل اولی،هاي اولیهنظریه
رشد اقتصادي است.ۀحتی الزم
دانان درخصـوص  در مبـانی نظریـات اقتصـا   د1990تقریباً تا اوایل دهۀ مذکورۀفرضی

به نـابرابري درآمـد   جدیددهه نگرشی این اوایل اما از ،توزیع درآمد نفوذ پرقدرتی داشت
مـانعی بـر   مثابـۀ از نابرابري درآمد بـه دانانتصادقکه اايگونهبه.در اقتصاد کالن ظهور کرد

بـارة تـودارو در ،کننـد. بـراي مثـال   سر راه رشد و توسعۀ اقتصادي مستمر و باثبات یاد می
د:کنان میبینظریۀ کوزنتس 
ـ ،کنندناپذیربودن فرایند کوزنتس را مطرح میپردازانی که اجتنابنظریه ویـژه رهبـران   هب

دنبال توجیهـات  اغلب به،ینده هستنداابري زیاد و فزسیاسی در کشورهایی که داراي نابر
اقتصـادي و یـا   ۀهاي بلندپروازانگردند که در پس آن توجیهات بتوانند هدفاي میساده

.)Todaro 2004: 165(هاي سیاسی خود را پنهان کنندشکست

دارد:چنین وي بیان میهم
منظـور ابقـاي   طلبانـه بـه  فرصتۀاز افساناین نوع استراتژي رشد در واقعیت چیزي بیش

ــاز کشــورهاي   طبقــات ذي ــات ممت ــت اقتصــادي و سیاســی طبق ــظ موقعی ــع و حف نف
.ibid(توسعه نیست که اغلب به زیان اکثر جمعیت این کشورهاستدرحال 171.(

ر فراینـد توسـعۀ اقتصـادي از دو بعـد     دتأثیرات مخرب نابرابري درآمد و فقر گسترده را 
ر ترکیـب  دتأثیرتوزیع نابرابر درآمد با ایجاد محدودیت در تقاضا و ،اوالًد: کرتوان مطرح می

و مانع از برخـورداري بخـش مولـد و تولیـد از     دهدمیقرار تأثیرتولید ساختار بازار را تحت
نیـروي انسـانی در فراینـد    تـأثیر باتوجـه بـه   ،ثانیـاً ؛مزایاي تولید در مقیاس انبوه خواهد شد

وري بخـش عظیمـی از   توسعه و رشد اقتصادي گستردگی توزیع نابرابر درآمد به کاهش بهره
و همکـاران  (مهرگـان دن رشد بلندمدت منجر خواهـد شـد  کرنیروي کار و درنتیجه محدود

در گذاري و کارکرد نهادهـا توزیع درآمد در فرایند توسعه به نحوة سیاستبهبود ).48: 1378
و در این میان نقش نهادها بسیار حیاتی است.توسعه بستگی داردکشورهاي درحال

رانیتأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با حکم2.2
عوامـل  .1دو دسته از عوامل در بخـش مـالی مؤثرنـد:    کهکندبیان می)122: 1388(صمدي

و آزادسـازي  ،بـازبودن اقتصـاد  اعتبـارات، درجـۀ  ۀاقتصادي مانند رشد اقتصادي، تورم، بیمـ 
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ۀقبیـل وضـعیت سـرمای   عوامل غیراقتصادي مانند عوامـل نهـادي از  .2؛حساب سرمایه
تـأثیر دادن براي نشـان ....و،اجتماعی، حقوق مالکیت، فشارهاي سیاسی و نظام حقوقی

LaPorta et(ر بخش مالی به پیروي از الپورتا و همکـاران دها عوامل نهادي و کیفیت آن

al. .Kaufmann et al)، کـافمن و همکـاران (  2002 Asiama and()، اسـیما و مبالجـی   2006

Mobolaji Girma and Shortland()، گیرمـا و شـورتالند  2011 )، اشـرفی و همکـاران  2008
،رانی مـوردنظر اسـت. بنـابراین   هاي حکم) شاخص1392(و سحابی و همکاران،)1393(

شـود:  از دو بخش تشـکیل مـی  رانیفراوانی منابع مالی با حکمتأثیر تقاطعی توان گفت می
و افـزایش اعتبـارات   ،نخست، توسعۀ مالی که به گسترش بازارهاي مالی، ابزارهـاي مـالی  

ر دهـا  آنتـأثیر دوم، مباحثی که به کیفیت و کارکرد عوامـل نهـادي و   ؛کندبانکی تأکید می
و کیفـی  ،نگـر، بلندمـدت  الی رویکردي کالنسیستم مالی نظر دارد. این رویکرد به منابع م

هـاي اداري  ها و دستورالعملنامهبایست آن را از رویکرد معمول در قالب بخشاست و می
و سیاسـی در آن  ،هـاي شخصـی، گروهـی   مدت کـه منـافع و سـلیقه   و بوروکراتیک کوتاه

تمیز داد.انددخیل
توسعۀ مالی عبارت است از: فرایندي که طـی آن  ،حال دقیقدرعینوبیان ساده و روانبه

و نهادهـاي مـالی را پیـدا    ،قیمـت بـه ابزارهـا، خـدمات    رسی ارزانافراد جامعه قابلیت دست
گستردگی خدمات مـالی بـراي   یرا به معنرسی دیگر، افزایش قابلیت دستعبارتکنند. بهمی

هـاي  شـاخص منزلـۀ بـه رارسی به خـدمات مـالی  هاي دستچنین کاهش هزینهعموم و هم
بـا  ). 138: 1389نیـا و همکـاران  (طیـب تـوان بیـان کـرد   یافتگی یک ساختار مالی میتوسعه

هاي تعدیل ساختاري و تأکید بر دولت حداقلی و نتـایج نـامطلوب آن و نیـز    اجراي سیاست
هـاي اقتصـاد سیاسـی رشـد ازسـوي      در تحلیـل )institutional factor(واردشدن عامل نهادي

هـاي  ، جایگـاه دولـت و شـاخص   )new institutional economics(اقتصـاد نهـادگراي جدیـد   
رانـی خـوب   نهادي اهمیت فراوانی یافت. موضـوع محـوري حکـم   یعاملمثابۀبهرانی حکم

سـاالر و  ساز توسـعۀ اقتصـادي مـردم   یافتن به حکومتی است که بتواند زمینهچگونگی دست
ــد ــه باش ــدري و خبرابرخواهان ــان (می ــان1383یرخواه ــک جه Worldی (). بان Bank (

و آداب و رسـومی تعریـف   ،رانی خـوب را نهادهـا، قـوانین رسـمی و غیررسـمی     حکم
شـود و شـش   ت عمـومی در یـک کشـور اعمـال مـی     حمصلبرايآن قدرت اکند که بمی

دولتاثربخشی کارآیی و)،PS(ثبات سیاسی)،VA(گوییو پاسخشاخص حق اظهارنظر
)EG( ، کیفیت قوانین و مقـررات)RQ(  حاکمیـت قـانون ،)RL،(  و کنتـرل فسـاد)CC(دارد
)Kaufmann et al. 2009.(
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در منابع مالی و تخصیص بهینـۀ  رانی خوب از دو طریق حکميهاطور کلی شاخصبه
یـک  منزلـۀ رانـی خـوب بـه   حکـم ،: اوالًگذارنـد آن در زمینۀ بهبود توزیع درآمد تأثیر مـی 

اجتمـاعی مناسـب بـراي    ــ شاخص نهادي مهم قابلیت ایجاد بستر و زیرساخت اقتصادي
هاي افزایش فعالیتوفیزیکی و انسانیۀانباشت سرمایمنظوربهها و عوامل اقتصادي بنگاه

Hall and Jonesمولد و نوآورانه را دارد. هال و جونز ( هاي اجتماعی ) زیرساخت84 :1988
گذاري را در کشـور تشـویق و   کنند که سرمایههاي دولت تفسیر میسیاسترا به نهادها و

،دیگـر عبـارت بـرد. بـه  جـویی در بخـش عمـومی را از بـین مـی     کنـد و رانـت  جذب می
گـذاري و  هایی است که باعث تشـویق سـرمایه  هاي اجتماعی نهادها و سیاستزیرساخت

و ). در چنین محیطی مـدیریت  1383(رومر شودجاي مصرف و انحراف منابع میتولید به
ناشـی از توسـعۀ مـالی    ۀیافتـ و اعتبارات افـزایش گیردمیمنابع مالی شکل تخصیص بهینۀ 
خصوصــاًمکننــد، پیــدا مــیراورود بــه بخــش حقیقــی و مولــد اقتصــادةمجــال و انگیــز

مسـتمر،  صـادي  رشـد اقت ر بعالوه،انسانی؛ بنابراینۀبر سرمایمحور مبتنیهاي دانشفعالیت
گیرد.میصورتتوزیع درآمد بهبودي در 

کانـال  از ،یی آن داردآکـار تنگاتنگی با دولت وۀرانی خوب رابططور که حکم، همانثانیاً
دولت نقش مهمی در تـدارك خـدمات مـالی    گذار است. اثردر کارکرد منابع مالی دولت نیز 

مهمـی در ایجـاد   تأثیرساز داجتماعی نهانهاد در جایگاه دارد و اسالمی ویژه در کشورهاي به
کـه  مناسب براي بهبود عملکرد سیستم مالی دارد. شایان ذکر است اوضاعنهادهاي کارآمد و 

knowledge-based economy(5» (بنیـان اقتصـاد دانـش  «بر الگوي توسعه در جهان امروز مبتنی

خصـص اسـت و کشـورها بـا     آفرینی در اقتصاد امروز دانش و تمبناي ثروت،است. بنابراین
نیـز بـه   گونـاگون آفرینند. کشورهاي و اطالعات ثروت می،استفاده از عناصر نوآوري، دانش

ـ چنـین بـه  منابع کلیدي براي کسب مزایاي رقابتی و همۀمثابو نوآوري به،ورياعلم، فن ۀمنزل
ن (نـوروزي و همکـارا  نگرنـد اساسی براي بهبودبخشیدن سـطح زنـدگی مـردم مـی    يابزار

) خـوب همـواره سـعی دارنـد متناسـب بـا فضـاي        يهارانان (دولتحکم،). بنابراین1388
هاي نسبی طبیعی بپردازنـد و  گذاري صحیح به استفاده از مزیتاقتصادي خود ازطریق قیمت

محـور  هاي نسبی عوامل به نفع عوامل تولیـد دانـش  چنین با ایجاد انحرافات عمدي قیمتهم
هـاي  ابداع و نوآوري به ایجـاد مزیـت  وانسانی،ۀیق و توسعه، سرمایهاي تحقچون هزینههم

آبـادي و  (شـاه وري عوامـل تولیـد کمـک کننـد    و افزایش بهره،نسبی اکتسابی، مزیت رقابتی
هـا منـابع مـالی را    دولـت کهشودرانی خوب سبب میحکم،). بنابراین140: 1389پورجوان

تـري  شـکل بهینـه  هـدایت کننـد و منـابع مـالی بـه     محور دار دانشهاي مزیتسمت بخشبه
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رانـی  تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی و شاخص نهادي حکـم مفهوم ،د. بنابرایننمدیریت شو
گونه بیان کرد:ایننتوامیدر اقتصاد را 

و ،رانـی خـوب بـا افـزایش کـارآیی دولـت، بهبـود نهادهـا        هـاي حکـم  بهبود شـاخص 
ورود منـابع  ۀو سیاسی مطلوب زمینـ ،محیط اقتصادي، اجتماعیها و آوردن زیرساختفرآهم

ویـژه  ناشی از توسعۀ مالی را به بخش حقیقی و مولد اقتصاد، بـه ۀیافتمالی و اعتبارات افزایش
بـر رشـد و توسـعۀ    و عالوهکنندمیمهیا ،محور و بسط عوامل تولید جدیدهاي دانشفعالیت
،)R&D(هاي تحقیق و توسـعه  انسانی، فعالیتۀمانند انباشت سرماییعواملقیازطرياقتصاد

تـأثیر متقـاطع   طی این فراینـد  ،درنتیجه؛دندهو ابداع و نوآوري نابرابري درآمد را کاهش می
گیـرد.  کاهش نـابرابري درآمـد شـکل مـی    رانی در با شاخص نهادي حکممنابع مالیفراوانی 

هـاي  شـدن بخـش مـالی در غیـاب شـاخص     نکی و حجیمرسد افزایش اعتبارات بانظر میبه
ۀبسا تخصیص غیربهینـ رانی مطلوب الزاماً موجب بهبود توزیع درآمد نخواهد شد و چهحکم

کـردن  ها اقتصاد پنهان و داللی را در پی داشته باشـد و بـا معکـوس   منابع مالی و هرزرفتن آن
نابرابري درآمد شود.و توسعۀ مالی باعث افزایش خوب رانی تأثیرات مثبت حکم

پژوهش. پیشینۀ 3
انجـام  هاي نابرابري درآمد در داخل کشـور  کنندهگرچه مطالعات متعددي درخصوص تعیین

ر رانـی د متقاطع فراوانی منابع مالی با حکمتأثیربارةجامعی درۀولی تاکنون مطالع،استشده 
خـارجی  درادامه به برخی از مطالعات تجربـی  ،نابرابري درآمد صورت نگرفته است. بنابراین

شد:اند اشاره خواهدهاي نابرابري درآمد پرداختهکنندهداخلی که به تعیینو 
Zhang and Chenهانگ و چن ( توسعۀ مـالی در نـابرابري درآمـد در کشـور     تأثیر) 2015

دهـد کـه   نشان مـی ها بررسی کردند. نتایج مطالعۀ آن2013تا 1978چین را طی دورة زمانی 
توسعۀ مالی در مراحل اولیه ممکن است باعث افزایش نابرابري شود، اما در مراحل بعـدي و  

در بلندمدت باعث کاهش نابرابري درآمد خواهد شد.
، )Clarke et al. 2011(همکـاران  وکالرك)،Batuo et al. 2010(همکارانوچنین باتوهم
و )، Liang 2006(لیانـگ )، Ang 2008(انـگ )، Bacarreza and Rioja 2008(رایجـا وبکـراز 

Bittencourt(بینکورت رادرآمـد نـابرابري درمـالی توسـعۀ تـأثیر خـود مطالعاتدر) 2006
امـا شـود، میدرآمدتوزیعبهبودباعثمالیکه توسعۀرسیدندنتیجهاینبهوکردندبررسی

Ping and Heng(هنـگ وپینـگ )، Jauch and Watzka 2011(واتکـا وجـاچ نتایج و،)2011
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نـابرابري درمـالی توسـعۀ مثبـت تـأثیر کنندةبیان) Shahbaz and Islam 2011(اسالموشهباز
.استدرآمد

Rubin and Segalروبــین و ســگال ( رشــد اقتصــادي را در تــأثیراي ) در مطالعــه2015
بررسی کردند و نتیجـه گرفتنـد کـه    2012تا 1995نابرابري درآمد در برزیل طی دورة زمانی 

رشد اقتصادي باعث افزایش نابرابري درآمد در برزیل شده است.
Araujo and Cabralآرجو و کـابرا (  ) در تحقیقـی تـأثیر رشـد اقتصـادي در توزیـع      2015

در امریکا بررسی کردند. نتـایج مطالعـۀ آنـان نشـان     2008تا 1953درآمد را طی دورة زمانی 
د اقتصادي در این دوره باعث کاهش نابرابري درآمد شده است.دهد که رشمی

.Law et alالو و همکاران ( 2010تا 1985کشور طی دورة 81هاي ) با استفاده از داده2014
چنـین  ؛ هـم دهـد رسند که بهبود کیفیت نهادها نابرابري درآمد را کـاهش مـی  به این نتیجه می

Chong and Gradsteinچانــگ و گرادســتین (،)Moonck 2010مونــک (مطالعــات  2004( ،
Verardiوراردي ( Shen and Yaoو شن و یـائو ( ،)2005 دهنـد کـه بهبـود    نشـان مـی  )2008

Umukoroوموکـورو ( شـود. ی کیفیت نهادها باعث بهبود توزیع درآمـد مـی   تـأثیر ) نیـز  2014
کـه رسـد د و به این نتیجه میکندر کشور نیجریه بررسی میرار نابرابري درآمدددموکراسی 

رونـی و لـی   ، امـا نتـایج مطالعـات    دموکراسی در نیجریه موجب کاهش نابرابري نشده است
)Reuveny and Li Seylwesterسیلوستر (و )2003 منفـی دموکراسـی در   تـأثیر گـر  بیان)2002

نابرابري درآمد است.
Mi and Liuمی و لیو ( 2006تا 1997هاي چین طی دورة استانهاي ) با استفاده از داده2014

رسـند  کنند و به این نتیجه میبررسی میرافساد و توزیع درآمد در کشورهاي چینۀرابط
دینسـر و گونالـپ   چنـین  هـم شـود.  تر در توزیع درآمد مـی که فساد موجب نابرابري بیش

)Dincer and Gunalp .Dincer et al(دینسر و همکاران، )2012 آپـرجیس و همکـاران   )،2008
)Apergis et al. AmanUllah and Ahmadو احمـد ( هللاو امـان ،)2010 ر دفسـاد  تـأثیر )2007

افـزایش فسـاد نـابرابري    دهد کـه  آنان نشان میۀنتایج مطالعرا بررسی کردند و توزیع درآمد
.Andres et alاما مطالعات اندرس و همکـاران ( ، دهددرآمدي را افزایش می ) و هونـگ  2011

)Huang د.شوفساد موجب کاهش نابرابري درآمد میکهدهد) نشان می2012
ر نابرابري درآمـد کشـورهاي منتخـب عضـو     دنهادها تأثیر) 1395(آبادي و همکارانشاه

هـا نشـان   آنۀنـد. نتـایج مطالعـ   ابررسی کـرده 2012تا 1996طی دورة راجنبش عدم تعهد
مثبـت و معنـاداري   تأثیرر برابري درآمد کشورهاي موردمطالعه درانی متغیر حکمکهدهدمی
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ـ ،انسـانی ۀمتغیرهاي توسعۀ مالی، سـرمای تأثیربراساس نتایج تخمین، ،چنیندارد. هم ۀو یاران
نائینی و چنین نتایج مطالعات جاللیهمر برابري درآمد مثبت و معنادار است.داعطایی دولت 

و رضـایی و همکـاران   ،)1391(صـیادي )، 1392گـل ( يآبادي و سـار )، شاه1394غفاري (
رانـی باعـث کـاهش نـابرابري     دهنـد کـه بهبـود کیفیـت نهادهـا و حکـم      نشان مـی )1392(

شود.میدرآمد
گـروه دودررادرآمـد نـابرابري دراقتصـادي فسـاد تـأثیر ) 1395(محمدي وپورادیب

نتیجـه ایـن بهوکردندبررسی2012تا 2000زمانیدورةطیمتوسطوباالدرآمدباکشور
افـزایش درآمـد نابرابرياقتصاديفسادافزایشباکشورهاازگروهدوهردرکهیافتنددست

مثبـت فسـاد در   تـأثیر گـر  ) بیـان 1393چنین نتایج مطالعۀ رضـایی و همکـاران (  هم.یابدمی
نابرابري درآمد است.

توسعۀ بازارهاي مـالی را در توزیـع درآمـد    تأثیر) در تحقیقی 1395بصیرت و همکاران (
بررسـی کردنـد. نتـایج نشـان     2012تـا  2000توسعه طی دورة زمـانی  در کشورهاي درحال

شـود. دهد که توسعۀ مالی و گسترش بازارهاي مالی باعث کـاهش نـابرابري درآمـد مـی    می
ی و سـجادي )، صـامت 1390(مـراد ابراهیمـی و آل ، )1393(پـور ینزراءنژاد و حسـ مطالعات 

دهنـد کـه   نیز نشـان مـی  )1389(دهمرده و شکري، و )1389(نیا و همکاران)، طیب1389(
شود.توسعۀ مالی باعث بهبود توزیع درآمد می

رانـی  هـاي حکـم  یکـی از شـاخص  منزلـۀ بـه راکیفیت مقرراتتأثیر) 1394(نژادنعمت
ـ    دخوب)  2014تـا  2002زمـانی  ةازر توزیع درآمد در گروه کشورهاي بـا درآمـد بـاال در ب

منفی و معنـاداري  تأثیرکیفیت مقررات کهدهدوي نشان میۀبررسی کرده است. نتایج مطالع
بهبود در شاخص کیفیت مقـررات موجـب بهبـود در    ،بنابراین؛ضریب جینی داشته استدر

توزیع درآمد شده است.
توسـعۀ مـالی و   تأثیرباید خاطرنشان کرد که برخی مطالعات داخلی و خارجی نهایت،در

هـاي  طور کلی شـاخص برخی دیگر عوامل نهادي مانند فساد، کیفیت مقررات و قوانین، و به
صورت ترکیبـی و متقـاطع   اند، اما تاکنون بهرانی خوب را در توزیع درآمد بررسی کردهحکم

طور کلـی ایـن مطالعـات بـه ایـن      رآمد بررسی نشده است. بهتأثیر دو شاخص در نابرابري د
علـت بسترسـازي   رانی خوب، بههاي حکمویژه شاخصاند که عوامل نهادي، بهنتیجه رسیده

هزینـۀ  هاي جدید و کـم بر دانش در کشف راهوکار و بازدهی عوامل مبتنیبراي فضاي کسب
در کاهش نابرابري درآمد دارنـد. توسـعۀ   مثبتتأثیرتولید، نوآوري، و مهارت سرمایۀ انسانی 
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مالی نیز تأثیر مثبتی در کاهش نابرابري درآمد دارد، اما برخی مطالعـات ماننـد جـاچ و واتکـا     
)Jauch and Watzka 2011  ) و شـهباز و اسـالم (Shahbaz and Islam 2011    بـه ایـن نتیجـه (

ابرابري درآمـد شـده اسـت.    اند که برخالف نظریات رایج توسعۀ مالی باعث افزایش نرسیده
علت برخـی عوامـل، ماننـد تـورم، افـراد      کند که به) نیز بیان میBittencourt 2006بیتنکورت (

نکتـه و خـأل مهـم    ،مند شوند. بنابرایناند بهرهدرآمد و فقیر از ثمرات توسعۀ مالی نتوانستهکم
طـور  نـابع مـالی بـه   رانـی و فراوانـی م  این مطالعات این است که تأثیر شاخص نهادي حکـم 

رسـد در کشـورهایی بـا    نظـر مـی  بـه ،زمان در توزیع درآمد بررسی نشده است. بنـابراین هم
شود کـه منـابع مـالی و    رانی مطلوب باعث میفراوانی منابع مالی فقدان شاخص نهادي حکم

هاي سـرگردان موجـب تالطـم در بازارهـاي گونـاگون شـود و       شکل پولاعتبارات بانکی به
یص غیربهینۀ منـابع باعـث بـروز تـورم و شـکاف طبقـاتی شـود. درحـالی کـه          ضمن تخص

سـوي  رانـی بهتـري دارنـد بـه انتقـال منـابع مـالی بـه        کشورهایی که شاخص نهـادي حکـم  
هاي اقتصادي مولد و بهبـود توزیـع   منظور گسترش فعالیتهاي گوناگون اقتصادي، بهفعالیت

تـأثیر تقاطعی دو متغیر را در نظر گرفتـه اسـت و   تحقیق حاضر تأثیر،درآمد، قادرند. بنابراین
کند.آن را در توزیع درآمد بررسی می

و معرفی متغیرها،مدلها،. داده4
تـأثیر هاي تابلویی پویا دادهتوصیفی است و با استفاده از روش ـتحلیلییتحقیق حاضر تحقیق

طی دورة زمانی هجده کشور اسالمیر توزیع درآمد رانی را دمتقاطع فراوانی منابع مالی با حکم
هاي تابلویی پویا متغیر وابستۀ باوقفه در سـمت  هاي دادهکند. در مدلبررسی می2015تا 1996

هاي متغیر وابسته در سمت راست با جـزء  بستگی وقفهبنابراین، هم.شودراست معادله ظاهر می
Ordinary Leastمعمـولی ( زننـدة حـداقل مربعـات   شود که تخمـین خطا در این مدل سبب می

Squares/ OLS(6یافتـه چنین روش حداقل مربعات تعمـیم دار و ناسازگار شود. هم) تورشLast

Squares Dummy Variable/ LSDV(دار است. یکـی از  هاي تابلویی پویا تورشدر یک مدل داده
Generalized Method ofهـا ( زننـده هاي معمول براي حل این مشکل استفاده از تخمـین حلراه

Moments/ GMM(7است. به    ) طور کلی و براسـاس نظـر بـارو و لـیBarro and Lee ) در 1996
ناپذیر خاص هر کشور و وجود وقفۀ متغیر وابسته مشاهدهها تأثیرات معادالتی که در تخمین آن

) GMMیافتـه ( زن گشـتاورهاي تعمـیم  در متغیرهاي توضیحی مشکل اساسی اسـت از تخمـین  
روش الزم اسـت  یناوسیلۀبهمدل ینتخمبراي. شودهاي پویاي پانلی استفاده میبر مدلمبتنی
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کاررفته در مدل مشخص شوند. متغیرهاي ابزاري این مـدل مقـادیر   نخست متغیرهاي ابزاري به
ار در داند. روابط پویا با حضور متغیرهاي وابستۀ وقفـه باوقفۀ متغیر وابسته و متغیرهاي توضیحی

پـذیر اسـت و فقـط بـه     شوند. این روش بسیار انعطافسازي میمیان متغیرهاي توضیحی مدل
زابـودن متغیرهـاي   حـل مشـکل درون  GMMفروض ضعیفی نیاز دارد. یکی از مزایـاي روش  

بسـتگی بـا جـزء اخـالل ندارنـد      نهادي است که در این روش همۀ متغیرهاي رگرسیون که هم
Greenه متغیر ابزاري باشند (طور بالقوتوانند بهمی خطـی  چنین این روش مشکل هـم ). هم2008

دار دار و سـطح وقفـه  کـه تفاضـل وقفـه   برد. احتمال ایـن یا از بین میدهدمیدر مدل را کاهش
بستگی داشته باشـد  دار متغیرهایی مانند سرمایۀ انسانی همدار و سطح وقفهنهادها با تفاضل وقفه
دار نهادهـا بـر تفاضـل    دار و سطوح وقفـه ظار بر این است که تفاضل وقفهبسیار اندك است. انت

صـورت مشـکل   بـدین ) باشد و orthogona(دار سرمایۀ انسانی متعامدتردار و سطوح وقفهوقفه
سـانی  نـاهم کـردن  اند از: لحـاظ طور کلی مزایاي مهم این روش عبارتخطی کاهش یابد. بههم

زابـودن  هاي مقطعی، حل مشـکل درون هاي رگرسیونتر، حذف تورشفردي و اطالعات بیش
خطی در مدل، حذف متغیرهاي ثابت طی زمـان، و افـزایش   متغیرهاي نهادي، کاهش یا رفع هم

).Hsiao 2003; Baltagi 2008بعد زمانی متغیرها (
علـت اثرپـذیري   مت راسـت بـه  شایان ذکر است که حضور متغیر باوقفـۀ وابسـته در سـ   

تـأثیر دیگر، نابرابري درآمد ایـن دوره شـدیداً تحـت   بیاننابرابري درآمد از دورة قبل است، به
دورة قبل است.

الو و همکـاران )،Roe and Siegel 2015(رو و سگالاز با الهام تحقیق مدل این ،بنابراین
)Law et al. 2014 ) مـونین ،(Monnin 2014 یـوارلی ( )، مسـچی و وMeschi and Vivarelli

)، 1395آبــادي و همکــاران ()، شــاهBacarreza and Rioja 2008)، باکــارزا و ریوجــا (2008
شود:برآورد میذیلصورت ) به1391)، و علمی و همکاران (1392سحابی و همکاران (
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.اندو بین خودشان نیز مستقلانداست که مستقل از هم
LNGINIitو لگاریتم طبیعی ضریب جینی کشور استمدل ۀمتغیر وابستi ام در زمانt

حال هرچه این شاخص به یـک  ؛رزشی بین صفر تا یک داردااین شاخصدهد. میرا نشان 
ةدهنـد تـر باشـد نشـان   تر و هرچه به صـفر نزدیـک  نابرابري بیشةدهندتر باشد نشاننزدیک
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تـر از  آسـان ةاقتصـادي بـراي اسـتفاد   تر درآمد در کشورهاست. در محاسـبات  توزیع متعادل
کننـد.  جاي ضریب جینـی اسـتفاده مـی   بهوکنندضرب می100ضریب جینی آن را در عدد 

این شاخص بین صفر تا صد است که همان کارآیی ضریب جینی را دارد.
it)DSP*GI(LN اسـت. رانی خوب متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی و حکملگاریتم طبیعی
خـوب رانـی حکـم کـل شاخصومالیتوسعۀشاخصهايدادهضربحاصلازشاخصاین

از آنۀو بـراي محاسـب  اسـت انسـانی  ۀلگاریتم طبیعی شاخص سرمایLnHC.آیددست میهب
؛اسـت تـورم لگـاریتم طبیعـی نـرخ   LnINF؛ شـده اسـت  هاي تحصیل اسـتفاده متوسط سال

LnGDPit   ؛ اسـت لگاریتم طبیعی تولیـد ناخـالص داخلـیLnOPEN    لگـاریتم طبیعـی درجـۀ
آن از مجمـوع صـادرات و واردات بـه تولیـد ناخـالص     ۀبازبودن اقتصاد است و براي محاسـب 

LnGINIو؛استفاده شده استداخلی ضـریب جینـی و   ۀوقفـ لگـاریتم طبیعـی مقـدار بـا    ,
سـطح نـابرابري   دهد که توزیع درآمد دورة قبل درو نشان میگر تصریح پویاي مدل است بیان

رانـی  هاي حکـم منظور تفکیک شاخصبهکهذکر استدرآمد دورة جاري اثرگذار است. شایان
ر ضـریب جینـی   دهریـک  تـأثیر برآورد و در قالب شش مدل مجزا متغیر تقاطعی خوب شش 

شود.میبراي کشورهاي موردمطالعه هفت مدل تخمین زده،شود. بنابراینبرآورد می
رانی خوب براي کشورهاي متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی و حکممیانگین 1در جدول
ضرب شاخص توسعۀ مالی در شاخص آورده شده است. این شاخص از حاصلموردمطالعه 

دادن توسعۀ مالی از شاخص کارآیی مالی استفاده آید. براي نشاندست میهرانی خوب بحکم
در GDPدهی بخش خصوصی به سیستم بـانکی بـه   شده است. این شاخص برابر با نسبت ب

این شاخص اعتبارات پرداختی بانکی به بخش خصوصـی را ،دیگربیانشود، بهنظر گرفته می
کند. علت انتخـاب ایـن شـاخص از میـان     گیري میتولید ناخالص داخلی اندازهدر مقایسه با

هـاي  وة توزیـع دارایـی  نحةکننداست که این شاخص بیانآنهاي توسعۀ مالی دیگر شاخص
تبع آن سیستم مالی را در هاست و نیز تا حدود زیادي کارآیی سیستم بانکی و بهداخلی بانک

که اعتبارات را به طرف بخش ،کند. نظام بانکیکارگیري امکانات بخش خصوصی بیان میبه
ی کـه  ویـژه در کشـورهای  دهد، بـه هاي دولتی سوق میدولتی اعم از دولت مرکزي یا شرکت

سـمت بخـش   تواند همانند نظام بانکی که اعتبـارات را بـه  رانی پایین دارند، نمیکیفیت حکم
گـذاري را انتخـاب کنـد و بـه     هاي سرمایهدهد مدیران را ارزیابی و طرحخصوصی سوق می

،). بنـابراین 140: 1389(صـامتی و سـجادي  خدمات مـالی بپـردازد  ۀمدیریت ریسک و ارائ
توزیع اعتبارات بـه بخـش خصوصـی    جهتتر در ها بیشهرچه ساختار مدیریت مالی بانک

ریسـک و مـدیریت مـالی    ةها در ارزیابی مخاطرباشد، این امر داللت بر قدرت ارزیابی بانک
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هـاي  تأمین مـالی بخـش خصوصـی و تشـویق آن بـه فعالیـت      سوییها خواهد داشت. ازآن
تـر نیـروي   کـارگیري بـیش  ارهاي عوامل جدید تولیـد و بـه  تواند به گسترش بازاقتصادي می

.افزایش درآمد و بهبود توزیع آن را فراهم آوردۀو زمینبینجامدانسانی 
رانیمتغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی و حکممیانگین . 1جدول

2015تا 1996طی دورة منتخباسالمی در کشورهاي 
متغیرکشوررتبهمتغیرکشوررتبه
6الجزایر44/4810مالزي1
40/5مصر73/2411تاجیکستان2
15/5آذربایجان46/2312امارات متحدة عربی3
95/4یمن94/2113ایران4
55/4اندونزي45/1814نیجریه5
48/2عربستان سعودي11/1715پاکستان6
66/1اردن52/1616قطر7
75/0مراکش13/1017کویت8
15/0تونس19/818بحرین9

هاي تحقیقمنبع: یافته

و عالمـت  ،هاي آماري شامل نام متغیر موردبررسی، منابع آماريتوضیح داده2در جدول 
موردانتظار هر متغیر ذکر شده است.

هاي آماريتوضیح داده. 2جدول 
عالمت موردنظرمنبعشاخص

ضریب جینی
اینترنتیپایگاه اطالعاتی بانک جهانی به آدرس

http:
//databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-

development-indicators

متغیر وابسته
منفیهاي تحصیلمتوسط سال

منفینرخ تورم
مثبت و منفیبازبودن تجاريدرجۀ

منفیرشد تولید ناخالص داخلی

شاخص ترکیبی مدیریت منابع مالی

پایگاه اطالعاتی بانک جهانی به آدرس اینترنتی
http:

//databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worl
d-development-indicators

) به آدرس اینترنتیWGI(رانیشاخص جهانی حکم
http:

//info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

منفی
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تحلیل نتایجو مدل و تجزیه تخمین . 5
شده، نخست الزم است مانایی تمامی متغیرهاي مورداسـتفاده آزمـون   قبل از برآورد مدل ارائه

تـوان تحلیـل   . وقتی که تعداد مشاهدات سري زمانی در هرکدام از مقاطع زیاد باشد، میشود
ۀامـا قـدرت آزمـون ریشـ    کـرد، واحد) را براي هرکدام از مقاطع بررسـی  ۀریشنبودمانایی (
ۀاسـتفاده از آزمـون ریشـ   ،موقعیـت ها بسیار پایین است. در این دورة دادهطول کمباواحد 

حصـول  منظـور بـه ها ضروري است. هاي پانل براي افزایش قدرت آزمونبر دادهواحد مبتنی
. کـرد پـذیري متغیرهـا را آزمـون    اطمینان از رگرسیون غیرکاذب الزم است چگونگی سـاکن 

LLC(و چاو،هاي لوین، لیناز آزمون،منظوربدین Levin, Linn, and Chut (  و ،و ایـم، پسـران
IPSشین ( Im, Pesaran, and Shim(معیـار شـوارتز  بـا هاي بهینـه  استفاده شده که در آن وقفه

)SHovartez (که هـر  حالتیدر.1این آزمون در دو حالت انجام شده است: ؛تعیین شده است
بر مقدار ثابـت متغیـر   مقطعی عالوهةی که هر دادحالتدر.2دارد؛مقدار ثابت مقطعی یک ةداد

نامانایی یـا  ۀها روند بررسی مانایی مشابه است و با رد فرضیدر این آزمون. داردروند نیز 
واحـد بـراي تمـامی متغیرهـا     ۀهاي ریشـ شود. نتایج آزمونواحد متغیرها رد میۀوجود ریش

.یسـت جمعـی ن و نیاز به آزمون هـم قرار دارندمتغیرها در سطح مانا ۀگر آن است که همبیان
آورده شده است.3نتایج آزمون مانایی در جدول 

ازمبدأ و بدون روند در سطحواحد با عرضۀنتایج آزمون ریش. 3جدول
متغیرLLCةآماراحتمالنتیجهIPSةآماراحتمالنتیجه
Gini- 24/3]000/0[پایا- 21/3]000/0[پایا

HC- 23/5]000/0[پایا- 18/5]000/0[پایا

GDP- 17/4]000/0[پایا- 82/4]000/0[پایا

INF- 26/3]000/0[پایا- 74/3]000/0[پایا

OPEN- 18/3]000/0[پایا- 25/3]000/0[پایا

(DCP*GI)- 29/3]000/0[پایا- 93/2]002/0[پایا

(DCP*VA)- 86/2]008/0[پایا- 67/2]006/0[پایا

(DCP*PS)- 11/4]000/0[پایا- 95/3]000/0[پایا

(DCP*EG)- 86/1]032/0[پایا- 97/1]031/0[پایا

(DCP*RL)- 28/2]011/0[پایا- 31/2]013/0[پایا

(DCP*QR)- 96/1]028/0[پایا- 08/2]017/0[پایا

(DCP*CC)- 39/2]017/0[پایا- 61/2]015/0[پایا

هاي تحقیقمنبع: یافته
.استگر احتمال اعداد داخل کروشه بیان
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را قیود وارد بـر مـدل اقتصادسـنجی    بایدنخست ییتابلويهامربوط به دادهيهادر مدل
ـ ۀباید مشخص شود رابطلیمر Fبا استفاده از آزمون ،تعیین کرد. بنابراین ۀرگرسیونی در نمون
هـاي تلفیقـی)   هاي مشترك و شیب مشترك بین مقـاطع (مـدل داده  أازمبدموردبررسی عرض

هاي تابلویی) تأییـد  هاي ناهمگن و شیب همگن (مدل دادهأازمبدعرضۀکه فرضییا ایندارد
لیمـر حـاکی از آن   Fنتایج آزمـون  ،نشان داده شده است4جدول گونه که در همانشود. می

تـر از  کـم Fزیرا احتمال برآوردي آمارة ،شودمیهاي پانل برآورد روش دادهمدل بهاست که 
است و هریک از کشورها در متغیر وابسته مؤثر است.05/0

لیمر)F(پانلهايدادهصورتبهمدلتخمینقابلیتآزموننتایج. 4جدول

6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  مدل 
اصلی

مقدار 
بحرانی آماره جامعۀ 

آماري
68/2

]000/0[
45/2

]000/0[
01/2

]005/0[
23/2

]001/0[
18/3

]000/0[
26/3

]000/0[
51/3

]000/0[ 84/1 F-
Statistic
[Prob]

ي هاکشور
اسالمی

Eviewsافزار استفاده از نرمهاي تحقیق با منبع: یافته

.استگر احتمال اعداد داخل کروشه بیان

در .کنـیم بیـان مـی  هاي پانل پویـا  را براي دادهGMMروش بهنتایج برآورد الگو ،درادامه
موردمطالعـه  اسـالمی  يطور جداگانه براي کشـورها گانه بهنتایج برآورد مدل هفت5جدول 

در جـدول یادشـده حاصـل    شـده مشاهدهسارگانشایان ذکر است که آمارة ارائه شده است.
که مقـدار احتمـال آمـارة    بررسی اعتبار ماتریس ابزارها با آزمون سارگان است. باتوجه به این

بستگی ابزارها بـا اجـزاي   بر نبود هماست، فرضیۀ صفر مبنی05/0تر از آزمون سارگان بزرگ
هاي ایـن پـژوهش   ابزارهاي مورداستفاده در تخمین مدل،بنابراینتوان رد کرد. اخالل را نمی

از اعتبار الزم برخوردارند.
افـزایش  ،دیگـر عبـارت بـه مثبـت اسـت.   Gini)1-ۀ (متغیر وابسته با وقفضریب تخمینی 

ل به افزایش نابرابري درآمـد در کشـورهاي موردبررسـی و درنتیجـه     بنابرابري درآمد دورة ق
. این نتیجه نشان از پویـایی ضـریب جینـی طـی زمـان      شودمنجر میآمد بدترشدن توزیع در

آن تـأثیر تبع آن بهبود در مدیریت منابع مالی و بهبود در کیفیت نهادها و به،طوري که، بهدارد
یابد.ر نابرابري درآمد در دورة جاري به دورة بعد نیز گسترش مید

دار و داراي معنـی )HC(هـاي تحصـیل   انسـانی یـا متوسـط سـال    ۀمتغیر شاخص سرمای
توانـد بـا افـزایش سـطح سـواد و دانـش باعـث        ضریب موردانتظار منفی است، آموزش می
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طریـق بـه کـاهش    مزد وي شود و ازایـن افزایش بازدهی نیروي کار و درنتیجه افزایش دست
Godinنظـر گـودین (  مطـابق  ،چنـین نابرابري کمک کنـد. هـم   اصـلی اقتصـاد   ۀ) هسـت 2004

هـاي  بـرداري از ایـده  طور اساسی ظرفیت تولید و بهرهانسانی است که بهۀمحور سرمایدانش
بـا ،هاي پیشـین را دارد. بنـابراین  هاي کارآفرینی و تجربهکارگیري مهارتهعالوه بهبو جدید

ایش درآمـد  افـز منظـور بـه هـا  خانوارها توانایی استفاده از این فرصت،انسانیۀرمایانباشت س
دوال و د. ایـن نتیجـه بـا نتـایج آمـن     یابنابرابري درآمد کاهش میترتیب بدینخود را دارند و 

آبـادي و  )، شـاه Jauch and Watzka 2011)، جـاچ و واتکـا (  Amendola et al. 2011همکاران (
) سازگاري دارد.1393گل (آبادي و ساريشاه، و )1395(همکاران

توان اذعـان  رو میاینزا. دار استداراي ضریب مثبت و معنی)INF(نرخ تورممتغیر 
گیرنـد، چراکـه   قرار میتأثیرتر تحتهاي پایین بیشتورمی معموالً دهکاوضاعکرد در 

ند که امکان افزایش آن به میـزان نـرخ   داردرآمدي ثابت ها معموالًخانوارهاي این دهک
نوع درآمدشـان  علتین امکان را دارند تا بههاي باال اتورم وجود ندارد، درمقابل، دهک

است) درآمد خود را متناسـب بـا تـورم افـزایش     پذیراز مشاغل آزاد و تغییر(که عمدتاً
هاي بـاال و پـایین درآمـدي را    افزایش نرخ تورم تفاوت بین درآمد دهک،دهند. بنابراین

مـذکور بـا نتـایج مـونین    ۀشـود. نتیجـ  و به تشدید نابرابري منجـر مـی  دهدمیافزایش 
)Monnin 2014(و همکاران)، تاالسینوسThalassinos et al. 2012(،و گلخندان)1395 (

سازگار است.
عالمـت  مثبـت اسـت.  معنـادار و )GDP(تولید ناخالص داخلیمتغیر ضریب تخمینی 

زا وندر کشورهاي اسالمی رشد اقتصادي بـر :توان چنین تفسیر کردرا میاین متغیر مثبت 
ایـن  ،دیگـر بیـان و متکی بر عوامل سنتی و فیزیکی تولید و فروش منابع طبیعی اسـت. بـه  

انـد و نیـز   محور حرکـت نکـرده  سوي اقتصاد دانشمحور بهسنتیکشورها از اقتصاد عوامل
در ایـن کشـورها گسـترش نیافتـه اسـت.      بر نیروي انسـانی  مبتنیبازار عوامل جدید تولید 

اند و رشـد  هاي پایین و متوسط جامعه منتفع نشدهاز مزایاي رشد اقتصادي دهک،بنابراین
علـت توان اذعـان کـرد بـه   چنین میهماقتصادي باعث افزایش نابرابري درآمد شده است.

وزن اصـلی  ،که شکاف طبقاتی در این کشورها زیاد است، حال اگر تولید افزایش یابـد این
گیـرد و قشـرهاي پـایین    پردرآمد و ثروتمند تعلـق مـی  شدن تولید به قشر خاص و بزرگ

عالمـت مـوردنظر در ایـن کشـورها مثبـت      ،بنـابراین ؛شوندتر از منافع تولید منتفع میکم
و ،)1391صـامتی و سـجادي (  )، Roe and Siegel 2011رو و سـگال ( با نتایج نتایجاست.

) سازگاري دارد.1389دهمرده و شکري (
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درجـۀ  اسـت.  منفـی  دار ومعنی)open(درجۀ بازبودن اقتصادمتغیر ضریب تخمینی 
ــ ساموئلسـون  ۀ اسـتالپر دهـد کـه بـا قضـی    بازبودن تجاري ضریب جینی را کاهش مـی 

)Stolper and Samuelson(.ساموئلسـون  ــ استالپرۀاین شاخص براساس نظریسازگار است
دهـد. بنـابر مفـاد ایـن     مـی مثبت دارد و نابرابري را کـاهش ۀبا بهبود توزیع درآمد رابط

کـه نسـبتاً در آن   ايتولیـدي ةقضیه، آزادسازي تجارت در هر کشور تقاضا را براي نهاد
تبع آن قیمت آن نهـاده نیـز بـاالتر خواهـد     تر است افزایش خواهد داد و بهکشور فراوان

ــت. از ــعه آنرف ــورهاي توس ــه در کش ــورهاي   جاک ــاهر و در کش ــار م ــروي ک ــه نی یافت
توسعه نیروي کار غیرماهر فـراوان اسـت، آزادي تجـارت بـین ایـن دو گـروه از       درحال

و منـد  مـزد کـارگران مـاهر در کشـورهاي ثـروت     کشورها باعث افزایش تقاضا و دست
توسـعه خواهـد شـد و    مزد کارگران غیرماهر در کشورهاي درحـال تقاضا و دستافزایش 

آزادسـازي تجـارت در کشـورهاي اسـالمی     ،د. درنتیجهنشومزدها به هم نزدیک میدست
حــداکثري از منــافع و ةذکــر اســت بــراي اســتفادشــایاندهــد. نــابرابري را کــاهش مــی

تري بـه موضـوع آزادسـازي    با احتیاط بیشباید تر از مضرات ناشی از آن پذیري کمآسیب
ـ         ایجتجاري و ارتباط آن با نابرابري درآمـد در کشـورها پرداختـه شـود. ایـن نتیجـه بـا نت

)، صـابونچی و  1394(رضـالو ،)Cororaton and Cockburn 2005(کروارتون و کوکبورن 
.) سازگاري دارد1389(بابازاده و همکاران، و)1393(رشیدزاده

2015تا 1996طی دورة GMMروش نتایج برآورد مدل به.5جدول
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Eviewsافزار هاي تحقیق با استفاده از نرممنبع: یافته

.استگر احتمال اعداد داخل کروشه بیان
و ،درصد5، درصد1ترتیب با سطوح معناداري ند بهدار*و ،**، ***هاي یب برآوردشده که نشانهاضر

.اندمرتبطدرصد10

زلحـاظ آمـاري معنـادار و    ) اDCP*GIرانـی ( متغیر تقاطعی فراوانی منـابع مـالی و حکـم   
ایـن متغیـر (بهبـود    معنی که یک درصـد افـزایش در   بدینمنفی است، آن ضریب موردانتظار 

شود. مطـابق  درصدي ضریب جینی در کشورهاي اسالمی می37/0باعث کاهش رانی) حکم
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هـاي مولـد خصوصـاً   رانی سبب افزایش فعالیـت هاي حکممبانی نظري کارکردهاي شاخص
تـر  رانی و توسعۀ مالی (کـه بـیش  تأثیر متقابل حکم،شود. بنابراینمحور میهاي دانشفعالیت

بسـط عوامـل   زمینـۀ ) و افزایش اعتبـارات ناشـی از آن در   استهاي دولت ناشی از سیاست
گیـرد.  تر در فرایند توسـعۀ اقتصـادي قـرار مـی    کارگیري نیروي انسانی بیشجدید تولید و به

هـاي نسـبی   نـی ایجـاد مزیـت   راهـاي حکـم  بهبود کیفیت نهادها و شـاخص ،دیگرعبارتبه
نفـع عوامـل تولیـد    هاي نسـبی عوامـل بـه   و انحرافات عمدي قیمت،اکتسابی، مزیت رقابتی

اختـراع و  وو ابداع،انسانیۀهاي تحقیق و توسعه، انباشت سرمایچون هزینههم،محوردانش
گیرد که این قبیـل  اي شکل میگونهمنابع مالی بهتخصیص ،بنابراین. راه داردهمبه، رانوآوري
آورند. از طرفـی یکـی از   شوند و کاهش نابرابري درآمد را فراهم میها تأمین مالی میفعالیت

هاي مهم توسعۀ مالی اعتبارات پرداختی به بخش خصوصـی اسـت. در کشـورهایی    شاخص
متناسب بـا بخـش دولتـی در    یرانی پایین است بخش خصوصهاي حکمکه کیفیت شاخص

تـر اعتبـارات اختصاصـی بـه بخـش      قسـمت بـیش  ،بنابراین،ي حضور نداردکارهاي اقتصاد
شـود مـی هاي مصرفی خانوارها ویژه اعتبارات خرد صرف هزینهبهگیرد،تعلق میخصوصی

در فراوانـی منـابع مـالی   طرفه بر یکۀتکیکهرسدنظر میشود. بههزینه مصرف میمثابۀبهو 
انجامـد نمیمنابع مالی کارکرد مطلوب رانی مطلوب به تخصیص و هاي حکمفقدان شاخص

رانـی  حکـم نهـادي مثبـت شـاخص  تأثیرراه ندارد. نتایج همبهراو بهبودي در توزیع درآمد
)، کـافمن و  Laporta et al. 2002(بـا نتـایج الپورتـا و همکـاران    فراوانی منابع مالیر دخوب 

)، گیرمـا و  Asiama and Mobolaji 2011()، اسیما و مبالجیKaufmann et al. 2006(همکاران
سـحابی و همکـاران  و )، 1393()، اشرفی و همکارانGirma and Shortland 2008(شورتالند

ر متغیـر تقـاطعی د  تـأثیر و رانی خوب شاخص حکم) سازگاري دارد. با درنظرگرفتن 1392(
توسـعۀ مـالی را در توزیـع درآمـد     تـأثیر مطالعاتی کـه  با نتایج توان نتایج راتوزیع درآمد می

تأکیـد اصـلی بـر ارتبـاط     مـذکور  مطالعـات  در هرچند سو دانست. اند هممثبت ارزیابی کرده
تـر  کـم هـاي نهـادي   و مؤلفـه رانـی  هـاي حکـم  و شاخصاستتوسعۀ مالی و توزیع درآمد 

دهد.یاند و تحقیق حاضر این خأل را پوشش مموردنظر بوده
متغیـر  شـش  ترکیب فراوانـی منـابع مـالی    نیز با رانی خوبحکمۀگانششي هاشاخص

و همگـی  انـد اند که در مدل یک تـا شـش در جـدول بـرآورد شـده     را تشکیل دادهتقاطعی 
رانـی خـوب بـا    حکـم ۀگانهاي شششاخصو ازلحاظ آماري معنادارند. دارندضریب منفی

وقـوانین منصـفانه  وضعثبات و برابري سیاسی، اثربخشی دولت، برقراريکارکردهایی نظیر 
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شفاف و مطلوب، حفاظت از حقوق مالکیت فکري و فیزیکی، کنترل فساد، کاهش ریسـک،  
و ضـمانت اجـراي قراردادهـا تقاضـا     ،هاي معـامالتی تقارن اطالعاتی، کاهش هزینهبرقراري

و بـه توسـعۀ مـالی و بهبـود در     دهـد مـی گـذاري را افـزایش  براي خدمات مالی و سـرمایه 
هـاي مولـد و   تـري بـراي فعالیـت   چنـین بسـتر مناسـب   هـم د.انجامتخصیص منابع مالی می

هـا مـدیریت   آورد، بنابراین، منابع و اعتبارات مالی در زمینۀ این فعالیـت محور فراهم میدانش
ر سـرمایۀ انسـانی   تـ کارگیري بـیش شوند و با بسط عوامل جدید تولید و بهکار گرفته میو به

شوند.موجب کاهش نابرابري درآمد می

گیرينتیجه. 6
رانـی نقـش   هاي حکمویژه شاخصجدید، نهادها و بهيمطابق ادبیات اقتصاد سیاسی نهادگرا

د. کشـورهایی کـه از فقـدان کیفیـت     نسزایی در کارکرد و مدیریت اقتصادي یک کشور دارهب
هـا بـه درجـاتی از    یا اگر بازارهاي مـالی آن اندرهاي مالیبرند فاقد توسعۀ بازانهادي رنج می

زا و سـمت اقتصـاد درون  یافتگی مالی در جهت حرکت بهاند این توسعهیافتگی رسیدهتوسعه
و انـد کـردن کیـک اقتصـادي خـود بـوده     دنبال بـزرگ وده است و افراد بانفوذ بهببنیان ندانش

توسعۀ مالی و اعتبـارات  وهاي تولیديو بستر نامناسب فعالیت،علت ایجاد رانت، انحصاربه
باتوجـه بـه نقـش    ،روازایـن انـد؛  بانکی به اهدافی مانند کاهش نابرابري درآمد دسـت نیافتـه  

بایست تـأثیر  و نیز اهمیت بحث توسعۀ مالی و افزایش منابع مالی میرانی هاي حکمشاخص
بـا  زمینـه ر توزیـع درآمـد بررسـی شـود. در ایـن      دآنتأثیرمتقاطع این دو شاخص تبیین و 

توزیـع درآمـد در   رانـی در  متقاطع فراوانـی منـابع مـالی بـا حکـم     تأثیرپویا تابلویی هاي داده
ه شـد مطالعه و تجزیـه و تحلیـل   2015تا 1996کشورهاي منتخب اسالمی طی دورة زمانی 

ب نـابرابري درآمـد در   باعـث کـاهش ضـری   متغیـر تقـاطعی   بهبود در براساس نتایج، است.
کارکرد منـابع  مهمی در تأثیررانی هاي حکمشاخص،دیگربیانبهشود. کشورهاي اسالمی می

سـاختار اقتصـادي کشـورهاي    کـه باید اذعان کـرد سوییاند. ازو کاهش نابرابري داشتهمالی 
بر وارداتـی اسـت   هاي سرمایهاورينبر فروش منابع طبیعی و استفاده از فمبتنیاسالمی عمدتاً

هـاي  دولـت ،دانش در ایجاد ثروت و درآمد براي این کشورها پررنگ نیست. بنابراینتأثیرو 
هـاي رقـابتی و   دنبال کسـب مزیـت  هاي مناسب بهرانان خوب با اعمال سیاستو حکمآکار

محور به گسـترش بـازار   محورند. اقتصاد دانشسوي اقتصاد دانشاکتسابی ازطریق حرکت به
و ابـداع و نـوآوري   ،انسـانی، تحقیـق و توسـعه   ۀمل جدید تولید از قبیل انباشت سـرمای عوا
رانی خـوب بسـتر و فضـاي انگیزشـی را بـراي      هاي حکمکیفیت شاخصيد. ارتقاانجاممی
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کنـد.  زا ایجاد مـی هاي دروناورينابداع و فوبر نوآوريهاي مولد و کارآفرینی مبتنیفعالیت
ناشی از توسـعۀ مـالی   یابد کهمیمجال براي اعتبارات و منابع مالی افزایشانگیزه و ،بنابراین

شود. این امر ضمن ایجاد رشد اقتصادي مسـتمر  میتزریق مذکورهاي به کانالسپس،، است
شـود. رونـق بـازار عوامـل     زا موجب گسترش بازار عوامل جدید تولید مـی و باثبات و درون

شـده در جامعـه و مشـارکت    انسـانی انباشـت  ۀگسـترده از سـرمای  ةجدید به معنـی اسـتفاد  
هاي اقتصـادي اسـت و موجـب کـاهش نـابرابري درآمـد       حداکثري اقشار جامعه در فعالیت

تخصـیص بهینـۀ   تبـع آن بهبـود   رانی خوب و بههاي حکمبا بهبود شاخص،شود. بنابراینمی
گانـه براسـاس   هاي ترکیبی ششاخصضریب شتواند بهبود یابد. منابع مالی توزیع درآمد می

براسـاس  . داشـت ر مـدل  دمنفـی و معنـادار   تأثیررانی خوب نیز حکمۀهاي جداگانشاخص
شود:گذاران کشورهاي اسالمی ارائه میبراي سیاستذیلهاي نتایج، توصیه

کشـورهاي اسـالمی   بایـد هاي اقتصادي مهم بخش مالی در فعالیتتأثیرباتوجه به الف)
توسـعۀ مـالی و گسـترش ابزارهـاي مـالی و      يمتناسب با بخـش حقیقـی اقتصـاد بـه ارتقـا     

و ابزارهـاي مـالی را   ،رسی براي اعتبـارات، خـدمات  جغرافیاي بانکی اهتمام ورزند و دست
؛ندکنتر براي اقشار متوسط و فقیر جامعه آسان

هـاي  منـابع مـالی بـه بهبـود شـاخص     تخصیص بهینـه و بهبـود کـارکرد    جا که ازآنب)
بهبـود  بـراي فضاي مناسـبی  ی کشورهاي اسالمکهشودنهاد میپیش،رانی بستگی داردحکم

منـابع مـالی و   کـارکرد  اجراي اصالحات اقتصادي و بهبود دررانی خوبهاي حکمشاخص
؛دکننکاهش نابرابري درآمد فراهم 

و نقـش وسـیع دولـت در اقتصـاد     رانـی خـوب  باتوجه به سازوکار اثرگذاري حکـم )ج
زمینـۀ هـاي خـود را در   رانان این کشورها سیاستشود حکممینهاد پیشکشورهاي اسالمی 

هـاي نسـبی عوامـل    و انحرافات عمدي قیمت،هاي نسبی اکتسابی، مزیت رقابتیایجاد مزیت
،انسـانی ۀهاي تحقیق و توسعه، انباشت سـرمای چون هزینهمحور همنفع عوامل تولید دانشبه

سوي ایـن  ند و با هدایت منابع مالی و اعتبارات بانکی بهکناختراع و نوآوري تنظیم وو ابداع
نـد، ازطریـق   کنتـري اسـتفاده مـی   صـورت بهینـه  که از منابع مالی بـه ضمن آن،هانوع فعالیت
؛ندکنانسانی به کاهش نابرابري درآمد کمک ۀتر سرمایگیري بیشکارانباشت و به

باتوجه به نتایج تحقیق، رشد اقتصادي در کشورهاي اسالمی باعـث کـاهش نـابرابري    )د
زا و سـوي رشـد درون  حرکـت بـه  بـراي درآمد نشده است. این کشورها سازوکار ضـعیفی  

اعتبـارات  کـه شـود نهاد مـی به این گروه از کشورها پیش،محور دارند؛ بنابرایناقتصاد دانش
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نـد.  کنبنیان مـدیریت  بر اقتصاد دانشزا و پایدار مبتنیدرونسوي رشد حرکت بهبانکی را در
کـه  شـود  ضمن گسترش بازار عوامل جدید تولید، موجب می،گونه تخصیص منابع مالیاین

کرده و ماهر به فعالیت و شغل موردنظر و متناسب بـا  بخش عظیمی از نیروي انسانی تحصیل
؛نابرابري درآمد کاهش یابدگذر تخصص خود مشغول شوند و از این ره

چنـین  همور توزیع درآمددمخرب آن تأثیرتأکید بر کاهش تورم براي جلوگیري از )هـ
وري هـاي شـغلی و بهـره   افـزایش فرصـت  زمینۀانسانی در ۀتأکید بر بهبود و انباشت سرمای

؛نیروي انسانی و درنهایت بهبود توزیع درآمد
توصـیه  ،بنیـان باشـد  گسـترش اقتصـاد دانـش   ینـۀ زماگـر در  فقطآزادسازي تجاري)و

افزایش در متغیر بازبودن اقتصـاد باعـث کـاهش ضـریب نـابرابري      ،شود. باتوجه به نتایجمی
علـت اما کشورهاي اسالمی بـه ،ساموئلسون سازگار استـاستالپرۀشود که با قضیدرآمد می

فنـی  ۀو سـلط ،برهاي سرمایهاورينترکیب و تناسب نیروي کار ماهر و غیرماهر، استفاده از ف
بـا دقـت   بایدهاي آن تر از منفعتبیشةماندن از مضرات آزادي تجاري و استفادبراي مصون

د.تري به موضوع آزادي تجاري نگاه کننبیش

هانوشتپی
رآمـد  مدیریت فراوانی منابع مـالی بـر توزیـع د   تأثیر«نامۀ محمد فرهمند با عنوان . این مقاله از پایان1

آبادي در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    نمایی دکتر ابوالفضل شاه، با راه»کشورهاي اسالمی منتخب
است.استخرج شدهاراك، 

شدن تفاوت میان کشورهاي اسـالمی منتخـب بـا کشـورهاي     تأیید این موضوع و روشنمنظوربه. 2
) و OECDاقتصـادي و توسـعه (  هـاي  یافته، تصویر آماري از کشورهاي سـازمان همکـاري  توسعه

و فراوانـی منـابع مـالی طـی دورة زمـانی      ،رانیکشورهاي موردمطالعه ازمنظر ضریب جینی، حکم
ترتیـب برابـر   میانگین متغیرهاي مذکور بهOECDدر کشورهاي ،شود. بنابراینموردمطالعه ارائه می

69/41و ،- 29/0، 42/0ب ترتیـ و در کشورهاي اسالمی منتخب بهاست 76/91و ،28/1، 31/0با 
است (محاسبات تحقیق).

عربی، کویـت، مصـر، پاکسـتان،    ةشامل مالزي، اندونزي، عربستان سعودي، ایران، قطر، امارات متحد. 3
و یمن.،مراکش، بحرین، جمهوري آذربایجان، الجزایر، اردن، تونس، نیجریه، تاجیکستان

اقتصادي و نهادي با دیگـر کشـورها و کشـورهاي    ۀفاصلعلتکشور ترکیه بهکهذکر استشایان. 4
هـا از مطالعـه   هاي طوالنی و آسیب ساختار سیاسی و اجتماعی آنعلت جنگافغانستان و عراق به

اند.کنار گذاشته شده
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بنیـان آمـده اسـت:    ) از اقتصاد دانـش OECDهاي اقتصادي (در تعریف سازمان توسعه و همکاري. 5
و کـاربرد دانـش و اطالعـات شـکل     ،ي است که براساس تولید، توزیـع بنیان اقتصاداقتصاد دانش

گیرد. باتوجـه  بنیان موردتوجه خاص قرار میگذاري در دانش و صنایع دانشو سرمایهاستگرفته
گـذاري  هاي پیشرفته، رشد سـرمایه اورينگذاري در فبه چنین تعریفی، در این اقتصاد رشد سرمایه

و دستاوردهاي بهـروري  ،کنند، رشد نیروي کار ماهراوري استفاده میندر صنایعی که از این نوع ف
).OECD 1996(شاهدیمرا 

ود.شگروهی با تأثیرات ثابت استفاده میهاي درونز این برآوردگر در تخمینا.6
شود.میگروهی با تأثیرات تصادفی استفادههاي دروناز این برآوردگر در تخمین. 7

نامهکتاب
ۀنامـ فصـل ، »اثر فساد اقتصادي بر نابرابري توزیع درآمد«،)1395ویایی (پور، مهدي و آزاده محمديادیب
.14، ش 4، س کالنوبرديراههايیاستس

هـا در توسـعۀ   نقـش دولـت  «،)1393فـر ( مشهدي، و مصطفی سلیمیخداپرستاشرفی، یکتا، مهدي
، ياقتصـاد يهـا تیاسـ هـا و س پـژوهش ۀنامـ فصل،»موردي کشورهاي عضو اوپکۀمالی: مطالع

.70، ش 22س
بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمـد بـا   «،)1389بابازاده، محمد، صالح قویدل، و حسن عموزاده خلیلی (
.2، ش 1، س ياقتصاد کاربردۀنامفصل، »تأکید بر نقش تجارت خارجی: مطالعۀ موردي ایران

عـالی مؤسسـۀ : تهرانفرجادي،علیغالمترجمۀ، سومجهاندراقتصاديتوسعۀ،)1386(مایکل، تودارو
.توسعهوریزيبرنامهدرپژوهش

ریـزي برنامـه ۀنامفصل،»نقش نهادها در نابرابري«،)1394و مجتبی غفاري (،نائینی، سیداحمدرضاجاللی
.3، ش 20، س بودجهو

ۀنامـ فصـل ،»درآمـد در ایـران  اثـرات توسـعۀ مـالی بـر توزیـع      «،)1389دهمرده، نظر و زینب شـکري ( 
.54، ش 18، سياقتصاديهاتاسیها و سپژوهش

توسـعۀ مـالی بـر توزیـع درآمـد در کشـورهاي       تأثیر«،)1394دیزجی، منیره و محدثه آهنگري گرگري (
.33، ش 9، س و توسعهیاقتصاد مالۀنامفصل، »یافته و درحال توسعهتوسعه

، »تجارت خـارجی بـر توزیـع درآمـد در کشـورهاي منتخـب جهـان       تأثیربررسی «،)1394اله (رضالو، روح
آذر.26داري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند، المللی مدیریت، اقتصاد و حسابسومین کنفرانس بین

تحلیل نقش عوامل بنیادي بـر  «،)1393نژاد (حصار، و زهرا صالحیان صالحیعلیزادهرضایی، ابراهیم، آیسا
.2، ش 1، سیاقتصادسنجيسازمدلۀنامفصل،»با تأکید بر نقش فسادتوزیع درآمد

ۀنامــفصــل،»دولــت بــر توزیــع درآمــد در ایــرانةانــدازتــأثیر«،)1392(و همکــارانرضــایی، اســعداله
.4، ش1، سو کالنيبردراهيهاتاسیس
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توسعۀ بازارهاي مالی بر نابرابري درآمـدي  تأثیربررسی «،)1393پور (نژاد، منصور و عبدالکریم حسنزراء
.1، ش 1، سیاقتصادسنجيسازمدلۀنامفصل،»در اقتصاد ایران

دولـت بـر   ةرانی خوب و انـداز بررسی اثر حکم«،)1392پور (سحابی، بهرام، منصور اعتصامی، و خالد امین
.12، ش 3، سياقتصادۀرشد و توسعيهاپژوهشۀنامفصل،»توسعۀ مالی در کشورهاي منتخب

عوامل نهادي بر توزیـع درآمـد   تأثیربررسی تطبیقی «،)الف1393گل (آبادي، ابوالفضل و سارا ساريشاه
المللی تحـوالت  مقاالت چهارمین همایش مجازي بینمجموعهدر ،»D7و D8کشورهاي عضو گروه 
.1392فروردین 27جدید ایران و جهان، 

حقوق مالکیـت فکـري بـر نـابرابري درآمـد در      تأثیر«،)ب1393گل (سارا ساريآبادي، ابوالفضل و شاه
، 1، سيکـاربرد ياقتصـاد يهـا پـژوهش ۀنامفصل،»منتخبۀیافتتوسعه و توسعهکشورهاي درحال

.4ش 
پذیري و رشـد اقتصـادي کشـورهاي    رانی، رقابتحکم«). 1389آبادي، ابوالفضل و عبداهللا پورجوان (شاه

.22، ش اسیبرد راهۀنامفصل،»منتخب
نهادهـا و برابـري درآمـد: مطالعـۀ مـوردي      «،)1395گل (آبادي، ابوالفضل، بهزاد امیري، و سارا ساريشاه

.61، ش 16، س ياقتصاديهاپژوهشۀنامفصل، »تعهدعدمکشورهاي منتخب عضو جنبش 
روي گـذاري خـارجی بـر   سـرمایه شدن و اثر جهانی«،)1393صابونچی، محمدحسین و علی رشیدزاده (

.2و 1، ش 14، س ياقتصادۀمجل، »توزیع درآمد در ایران
ۀتوسعۀ مـالی بـر نـابرابري توزیـع درآمـد: مطالعـ      تأثیر«،)1391السادات سجادي (صامتی، مجید و زهرا

.14، ش اقتصاد کالنۀنامپژوهش،»توسعهموردي منتخبی از کشورهاي درحال
هشت و سـازمان  يعضو ديدرآمد در کشورهاعیخوب بر توزیرانحکمریتأث،)1391صیادي، سعیده (

.کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهانۀنامپایان،ياقتصاديتوسعه و همکار
اي تورم بر نابرابري درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال مالیـم  آستانهتأثیر«،)1395گلخندان، ابوالقاسم (

)STR«( ،25، ش 13، س رانیاياقتصاديجستارهاۀنامدوفصل.
،»ایـران دردرآمـد توزیـع واقتصـادي رشد«،)1387(حکمترضا کیهانیو، میثم موسایی، نادر، مهرگان
.28ش ، 7س ، یاجتماعرفاهۀمجل

.22، ش یرفاه اجتماعیۀنشر،»رانی خوباي بر نظریۀ حکممقدمه«،)1385میدري، احمد (
يهـا : مرکـز پـژوهش  تهـران ، توسـعه انیخوب بنیرانحکم،)1383خواهان (ریاحمد و جعفر خ،يدریم

.یاسالميمجلس شورا
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