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Abstract 
The proposed effect of financial liberalization on income distribution 

has gradually attracted the attention of economists, but research findings are 
inconsistent and even contradictory. To this end, after reviewing the content 
and results of experimental studies in the field of financial liberalization and 
income distribution, and filtering based on the meta-analysis protocol, 28 
cross-country studies with 591 regressions and 753 coefficients were 
selected for analysis. Studies that did not fit the protocol or had insufficient 
information to extract data were excluded. The results of combining and 
concluding the studies show that there is a small negative relationship 
between financial liberalization and income inequality after accounting for 
diffusion bias. The results of the study also show that the indicators used to 
measure financial liberalization and income distribution, time period, 
country sample, presence or absence of financial development variables, 
economic growth, democracy, financial crisis, education, institutional 
quality, number of labor force, union, inflation, trade openness, technology, 
and government spending in the model of each study effectively explain the 
differences in the results of each study. 
JEL Classification: G15, F36, D63. 
Keywords: Financial Liberalization, Income Inequality, Meta-Analysis 
Approach, Multilevel Meta-Analysis. 
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 چکیده
مورد توجه اقتصاددانان  ریاخ يها درآمد در دهه عیو توز یمال يآزادساز نیب ۀرابط یبررس

و  یبررس ي. برامتناقض است یناهماهنگ و حت شده انجام قاتیتحق جیقرار گرفته است، اما نتا
. به ندک یاستفاده م یچندسطح زیمطالعه از روش متاآنال نیمتفاوت، ا جینتا نیاز ا يریگ جهینت
درآمد و  عیو توز یمال يآزادساز ةحوز یمطالعات تجرب جیمحتوا و نتا یپس از بررس ،منظور نیا
 753و  ونیرسرگ 591شامل  يکشور نیب ۀمطالع 28 ز،یپروتکل متاآنال براساسها  آن لتریف

اطالعات  ایکه متناسب با پروتکل نبودند،  یانتخاب شدند و مطالعات لیورود به تحل يبرا بیضر
 منفرد مطالعات يریندگیو برآ بیترک ۀجی. نتندشدنبود، حذف  یاستخراج داده کاف يبرا اه آن

 يو نابرابر یمال يآزادساز نیکوچک ب ی ومنف اي تورش انتشار، رابطه درنظرگرفتننشان داد با 
 ي مورد استفاده برايها شاخص دهد یمطالعه نشان م جینتا نیوجود دارد. همچن درآمد
 يرهایود متغنب ایکشورها، وجود  ۀنمون ،یزمان ةدرآمد، دور عیتوز ي آزادسازي مالی وریگ اندازه
کار،  يرویتعداد ن ،ينهاد تیفیآموزش، ک ،یبحران مال ،یدموکراس ،يرشد اقتصاد ،یمال ۀتوسع
 یدولت در مدل مورد بررس يها نهیو هز يفناور ،يتجار يتورم، آزاد ،يکارگر يها هیاتحاد

 مطالعات منفرد مؤثر است. يها افتهیتفاوت در  حیتوض يمطالعات منفرد، برا
 .JEL: D63 ،F36 ،G15 يبند طبقه

 ندسطحی.متاآنالیز، متاآنالیز چ کردیروتوزیع درآمد،  ،آزادسازي مالی کلیدي: واژهاي
  

                                                           
 نویسندة مسئول، تلفن:  *
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 مقدمه. 1
نظـر  در يرشد اقتصـاد  یدو عامل اصل عنوان به عموماً شدن یو جهان يفناور شرفتیپ

 يها دهیها و گسترش ا روش ابداع را يفناور شرفتیپ توان یم یطورکل به. شوند یگرفته م
 شـدن  ی، جهـان گـر ید ي. از سـو دهـد  یمـ  شیرا افـزا  ییو کارا يور دانست که بهره دیجد
هـا را در   و روش هـا  دهیـ که انتشـار ا  کند یعمل م فناورانه راتییتغ زوریکاتال کی عنوان به

بونـگ و  ( کنـد  یمـ  لیتسـه  یمـال  يبودن تجـارت و آزادسـاز  بـاز  قیسراسر جهان از طر
هسـتند،   اخیـر  ۀدهـ در  یاقتصاد جهـان  عوامل محرك رشد نیاگرچه ا ).2019، پرمارتن

درآمـد در   ينـابرابر  شیاز آنجا که افـزا  است.شده  یها کمتر بررس آن یعیتوز يامدهایپ
، بـوده  گـذاران  استیس يها برا چالش نیتر مهماز  یکیگذشته  ۀدو ده یاکثر کشورها ط
اسـت. درك علـت    افتـه یباز اتیـ خـود را در ادب  تیـ اهم راًیـ اخ يدرآمد يموضوع نابرابر

 تیـ اهم يدارا یکاهش شـکاف طبقـات   يبرا سبمنا استیس نیتدو يدرآمد برا ينابرابر
 يهـا  نابرابر به فرصـت  یدسترس ةکنند منعکسممکن است  ينابرابر شیاست. افزا بسیار
 يعوامـل اقتصـاد   جلـوگیري از  عدم تقارن ممکن است بـا  نیهمه باشد. ا يبرا ياقتصاد

بـا  ن یو همچنـ  یمال يتوسط آزادساز جادشدهیا دیجد يها کامل از فرصت ةاستفاد يبرا
 هی) سـرما يریکارگ بهیا مجدد ( صیعدم تخص وصاد اقت کی يدیتول تیکردن ظرفمحدود

و  ر؛ کومـا 2020 ،و همکـاران  کیـ رشد اقتصاد را محدود کند (مال لیکار، پتانس يرویو ن
 آزادسازي مالی، توزیع درآمـد  ریدو متغ تیاهم ،دش انیآنچه ب بنا بر). 2020، کیپارامان

 يهـا  انیـ جر شیو افـزا  یتاقتصـاد صـنع   ۀشد. با توجه به توسع وشنها ر آن نیب رابطۀو 
 یمهمـ  یژگـ یبه و ياقتصاد يساز یجهان ای یمال ي، آزادسازيمرز نیب ۀیسرما یالملل نیب

، رشد درآمـد  يفناور ۀممکن است توسع این، شده است. با وجود لیدر اقتصاد جهان تبد
 نینباشد. در ا توسعه درحالو  افتهی توسعه يطبقات در کشورها ۀبه نفع هم دیو رشد تول

کـرده   توجه جلب ریدرآمد در مطالعات اخ يبر نابرابر یمال يآزادسازتأثیر  یبررس ،راستا
 دهـد  یمطالعـات نشـان مـ    نیـ ا یوجود ندارد. بررس نظر اتفاقآن تأثیر  درمورداست، اما 

 يآزادسـاز  يریـ گ انـدازه  يمورد اسـتفاده بـرا   يها مطالعات با توجه به شاخص نیا جینتا
 يرهـا ینگـرفتن متغ  ایـ  درنظرگـرفتن نمونـه کشـورها،    ،یزمان ةوردرآمد، د عیو توز یمال

تعـداد   ،ينهـاد  تیـ فیآمـوزش، ک  ،یبحران مـال  ،یدموکراس ،يرشد اقتصاد ،یمال ۀتوسع
در  دولـت  يهـا  نـه یو هز يفنـاور  ،يتجـار  يتورم، آزاد ،يکارگر يها هیکار، اتحاد يروین

 ؛متفـاوت اسـت   اریبسـ  یمختلـف اقتصادسـنج   يها و استفاده از روش یبررس موردمدل 
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 ؛2003 ،و همکـاران  2بردلـی  ؛2001 ،1کیسکی و ت (کورنیااز مطالعا يتعداد که ينحو به
آسـتریو و   ؛2013 ،و همکـاران  6ژائومـوت  ؛2011 ،5عالمـان  ؛2010 ،4آنگ ؛2004 ،3مالر

 دهنـد  یگزارش م) 2017 ،7استورم و دهان ؛2015 ،لونگانی و فورچري ؛2014 ،همکاران
 ریرا ز يریگ جهینت نیا گرید ی. برخدهد یم شیدرآمد را افزا ينابرابر ،یمال يازکه آزادس
و  9بـک  ؛1990 ،8یوانـوویچ  و (گرینـوود  آورند یم دست به یمعکوس جیو نتا برند یسؤال م

 ،12یــو و لــی ؛2012 ،و همکــاران 11آنیلــو ؛2008 ،و همکــاران 10ابیــاد ؛2007همکـاران  
ـ  ۀرابط دنده یمطالعات نشان مخی ). بر2014 ،دلیس و همکاران ؛2014  يآزادسـاز  نیب
ــال ــابرابر یم ــد يو ن ــیغ ،درآم ــت یرخط ــک  ( اس ــک پاتری ــان و کری  ؛2002 ،13جلیلی
نتـایج   نیـ . بـا توجـه بـه ا   )1398 ،سالم و یارمحمـدي  ؛2014 ،و همکاران 14نیالد صالح

 درآمـد چگونـه   عیـ بـر توز  یمـال  يآزادسـاز  یاثر واقع :دیآ یم شیسؤاالت پ نیا ،مختلف
ـ  يا چه رابطـه  ،یمال يآزادساز ةحوز یمطالعات تجرب جینتا ندیبرآ ؟است  يآزادسـاز  نیب
 تبیـین نتـایج  هـا و   پرسـش  نیـ پاسـخ بـه ا   يبرا دهد؟ یم جهیدرآمد را نت عیو توز یمال
 .ندک یاستفاده م 15یچندسطح زیمطالعه از روش متاآنال نیا، تناقضم

مربوط به  ينظر یت که ابتدا مباناس صورت نیبد مقاله يبعد يها بخش یده سازمان
 يهـا  . در ادامه به مطالعـات و تـالش  شود یدرآمد مطرح م عیو توز یمال يآزادساز رابطۀ
 ی. بخـش بعـد بـه معرفـ    شود یپرداخته م ،یمورد بررس ۀرابط درخصوص نیشیپ یتجرب

مربـوط بـه    يهـا  آزمـون دارد. بعـد از انجـام    صآن اختصا ياجرا فرایندو  زیروش متاآنال
 ریو تفسـ  تخمـین  17در قالـب متارگرسـیون   16مطالعـات منفـرد   بیـ ترک جینتا ز،یمتاآنال

                                                           
1. Cornia & Kiiski 
2. Bradley 
3. Mahler 
4. Ang 
5. Alemán 
6. Jaumotte 
7. De Haan & Sturm 
8. Greenwood & Jovanovic 
9. Beck 
10. Abiad 
11. Agnello 
12. Li & Yu 
13. Jalilian and Krik Patrick 
14. Salah Uddin 
15. Multilevel of Meta-Analysis 

 ود به متاآنالیز استخراج شده است.براي ور ها آنمنظور از مطالعات منفرد، مطالعات منتخبی است که نتایج . 16
17. Meta-regression 
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 .شود یم ارائه يریگ جهینت یانی. در بخش پاشود یم

 مبانی نظري .2
اقتصـادي، عمـق بازارهـاي مـالی، سـاختار       ۀآزادسازي مالی به سـطوح توسـع   فرایند

در  فراینـد تگی دارد. ایـن  نهادها، سیستم حقوقی، مدیریت و عوامل دیگر در کشورها بس
، افـزایش مـدیریت ریسـک    انـدازها  پـس  ۀبسیاري از کشورها بـا هـدف تخصـیص بهینـ    

امـا شـدت و طـول     ،شـود  یمـ و افزایش بازدهی سهام انجام  تر عیسري، رشد گذار هیسرما
آثـار مطلـوب آزادسـازي مـالی ممکـن       ،حال نیباا آن در این کشورها متفاوت است. دورة

نباشـد.   توسـعه  درحال و افتهی توسعه کشورهاي در اقشار مختلف جامعه همۀنفع  است به
 گـذاران  اسـت یس بـراي هـا   چـالش  نیتـر  بـزرگ  از یکـی  درآمدي شکاف از طرفی کاهش

 نـابرابري  بـر  مـالی  آزادسـازي  اگرچه مطالعات زیـادي اثـر   .است دانشگاهیان و اقتصادي
). 2016گوایـد،   و ندارد (کراتو وجود نظر اتفاق آنتأثیر  درمورد، اند کردهدرآمد را بررسی 

 بایـد  مـالی  آزادسـازي  کـه  کننـد  یمـ  ینـ یب شیپ معموالً نئوکالسیک اقتصادي يها مدل
مـالی   آزادسازي از ناشی اقتصادي يها تیفعال افزایش زیرا ؛دهد کاهش را درآمد نابرابري

 صـادق  صـورتی  در ژهیـ و بـه  امـر  این .کند یم کمک درآمد افزایش و اشتغال گسترش به
و  اطالعـات  انتشـار  و شفافیت افزایش براي کاتالیزوري عنوان به مالی آزادسازي که است

 میشـکین، کنـد (  کمـک  نهادهاو عملکرد  ها يگذار استیس اقتصادي به يها رانتکاهش 
 اسـت  ممکن درواقع مالی آزادسازي که کند یم استدالل مقابل دیدگاه حال نیباا). 2009
 يهـا  نـه یهز وجـود  دلیـل  بـه که  کند یمدهد. این دیدگاه بیان  زایشاف را درآمد نابرابري
 از يتـر  عیوسـ  و مزایـاي  شود یممحدود  مالی خدمات به درآمد کم افراد دسترسی ثابت،
از رانـت   کـه  کسـانی  ژهیـ و بـه  ،ردیـ گ یمـ  تعلـق  ثروتمندان به يگذار هیسرما يها فرصت

 يارتقـا  در مـالی  بخـش  نـاتوانی و  )2003موهاپاترا،  و اطالعاتی برخوردار هستند (داس
 تـوان  یمـ بنـابراین  ؛ کنـد  یمـ منابع مالی نیز به این امر کمک  ۀبهین تخصیص و شفافیت
 وضـعیت  بدترشـدن  و ثروتمنـدان  وضـعیت  بهبود سبب مالی آزادسازي که داشت انتظار
اثرگـذاري   رةهمچنـین دربـا   ).2021شـود (کـیم و همکـاران،     جامعـه  درآمـد  کـم  افراد

 سـم یکه سه مکان کنند یم بیان) 2004و کانر ( سیآرستمالی بر توزیع درآمد،  آزادسازي
تـأثیر  درآمـد   يبـر فقـر و نـابرابر    توانـد  یم یمال يها آزادساز آن قیوجود دارد که از طر

 یمـال  يآزادسـاز  ۀیفرضـ  براساس ينرخ رشد اقتصاد شیاول شامل افزا سمیبگذارد. مکان
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ـ  رتبـاط است که به ا) 1973( 2) و شاو1973( 1نونیک مک  عیـ و توز يرشـد اقتصـاد   نیب
(نیلسـن   باشـد  U یمنحن ایمعکوس کوزنتس  U یمنحن تواند یدارد که م یدرآمد بستگ
 یمال يها بحران ۀجیدرنت تواند یم ينوسانات کالن اقتصاد دوم آنکه). 1995و آلدرسون، 

و  بـار بـه اعت  بهتـر  یدسترسـ  قیـ سوم از طر سمیکند. مکان رییتغ یمال يپس از آزادساز
 .شود یم جادیا یمال يآزادساز دلیل به یخدمات مال
 3ي مسـتقیم خـارجی  گذار هیسرماي آزادسازي مالی، ریگ اندازهي ها شاخص نیتر مهم

)FDI (4و آزادسازي حساب سرمایه )Cap Acount ي اثرگـذاري  هـا  کانـال ) است. یکی از
 اسـت.  یخـارج  مسـتقیم  يگذار هیسرما ورودي جریانات ،آزادسازي مالی بر توزیع درآمد

 قیـ درآمد، عمدتاً از طر عیبر توز آزادسازي مالیاثر  یبررس يموجود برا قاتیتحق اگرچه
ـ  یخارج میمستق يگذار هیسرما يورود اناتیتجارت است، اثر جر  زیـ درآمـد ن  عیـ ر توزب

آثـار   درخصـوص ). 1393 (پایتختی اسکویی و طبقچی اکبـري،  فراوان است تیحائز اهم
 نینخسـت  وجود دارد. ینظرات متفاوت زیدرآمد ن عیبر توز یخارج میمستق يگذار هیسرما
) 1957درآمـد توسـط مانـدل (    عیـ بـر توز  یخـارج  میمستق يگذار هیسرماتأثیر  ۀمطالع

ــذ ــا مطالعــه ،کــه در آن رفتیصــورت پ ــزا  هیفرضــ نی ــجر شیمطــرح شــد کــه اف  انی
 توسـعه  درحـال  يبـه کشـورها   افتـه ی توسعه ياز کشورها ي مستقیم خارجیگذار هیسرما
. بخشـد  یدرآمد را بهبود م عیتوز نیبنابرا و شده یو دستمزد واقع يور بهره شیافزا سبب

مستقیم خارجی  يگذار هیسرما انیجر نشان دادند )1997و هانسون ( نسترایدر مقابل، ف
 شیو موجب افـزا  برد یرا باال م توسعه درحال يکار ماهر کشورها يروین يبرا تقاضا فقط

و متعاقـب آن   شـود  یمـ  رمـاهر یکـار غ  يرویـ کار ماهر نسبت به ن يروینی دستمزد واقع
 سـرمایه  حسـاب  ). آزادسازي1393(اصغرپور و همکاران،  ابدی یم شیدرآمد افزا ينابرابر
 را آنـان  درآمـد  و بیشـتر کنـد   را مـالی  منـابع  بـه  درآمـد  کم افراد دسترسی است ممکن
 موجـب  امـر  ایـن  کـه  دهـد  افزایش سرانه داخلی اخالصن تولید رشد متوسط از تر عیسر

 معـرض  در درآمـد  کـم  افـراد  قرارگـرفتن  بـا  دیگـر،  سـوي  از .شـود  یمـ  نـابرابري  کاهش
 زیادي آسیب است ممکن مالی،مؤسسات  کیفیت نامناسب یا در صورت مالی يها بحران

 دو یطـورکل  بـه  بنـابراین ؛ )2014آستریو و همکاران، ( وارد شودجامعه  درآمد کم افراد هب
                                                           
1. McKinnon 
2. Shaw 
3. Foreign direct investment 
4. Capital account liberalization 
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. شـود  بر توزیع درآمد ناشـی  مالی آزادسازي کانال اثرگذاري از است ممکن متضاد پیامد
 و سـرمایه  بـه  دسترسـی  اقتصـادي،  رشـد  افزایش با خارجی يها انیجر در اولین پیامد،

 تـأمین  و انسـانی  ۀسرمای بهبود ،)ي مستقیم خارجیگذار هیسرما طریق از( جدید فناوري
 توانـد  یمخارجی  يها انیجر در پیامد دوم، و دهد یم کاهش را فقر ،بیشتر داخلی اعتبار
 اسـت  ممکـن مـدت   کوتـاه  در هـا  انیـ جرایـن   زیاد نوسان شود و مصرف ناپایداري سبب
گوایـد،   و دهـد (کراتـو   قـرار  خـارجی  يهـا  شـوك  معـرض  در را سرمایه رندةیپذ اقتصاد
 در یک کشور را کالن اقتصاد ازحد شیب یثبات یب است ممکن زیاد مالی ). نوسانات2016
 نـابرابري  و شـود  یمـ  اقتصـادي  رشد و يگذار هیسرما مانع از یثبات یبکند و وجود  ایجاد
 هسـتند و  رتریپـذ  بیآسـ  نوسانات برابر در درآمد اقشار کم زیرا؛ دهد یم افزایش را درآمد
 ایطشـر  در مختلـف،  يهـا  بخـش  در فعالیـت  بـراي  الزم آمـوزش  یا مهارت است ممکن

 تواند یمی ثبات یب وجود با درآمدي نابرابري ،حال نیباا نداشته باشند. را اقتصادي نامساعد
 از يا گسـترده  طیف تا کند ایجادها  دولت براي يا زهیانگ ،بیشتر یثبات یب اگر یابد کاهش
تـأمین   اجتمـاعی،  خـدمات  در عمـومی  يهـا  نهیهز مجدد توزیع مانند يا مهیب يها طرح

 ). با عنایت به2021و همکاران،  کنند (کیم ایجاد را درآمد ثابت يها صندوق و اجتماعی
بـه ایـن    تـوان  یمـ آزادسازي مالی بر توزیع درآمـد  تأثیر ي مختلف در ارتباط با ها هینظر
مـالی،   منـابع ۀ تخصیص بهینـ  بازار رقابتی، قیطري رسید که آزادسازي مالی از بند جمع

داخلی بـر   اعتبار تأمین و انسانی ۀسرمای ید و بهبودجد يها يفناور به دانش و دسترسی
اسـت و ایـن    اثرگـذار  توسـعه  درحـال و  افتـه ی توسعهوضعیت توزیع درآمد در کشورهاي 

متفاوت بوده است. بـا توجـه بـه     ها لیتحلدر  شده گرفتهنظر رگذاري بسته به عوامل دراث
 درمـورد  تـوان  ینمع درآمد، بین آزادسازي مالی و توزی ۀرابط درموردوجود نتایج متفاوت 

این پژوهش با استفاده از روش متاآنالیز سعی  ،بنابراین ؛واحدي گرفت ۀاین موضوع نتیج
 اثر متوسط دارد. ةانداز ۀدر ترکیب نتایج متفاوت مطالعات منفرد و محاسب

 پژوهش . پیشینۀ3
نـاوري  ی کاال و خـدمات، سـرمایه و ف  الملل نیب ةاقتصاد به حرکت گسترد شدن یجهان

اقتصـاد، آزادسـازي مـالی و آزادي تجـاري      شدن یجهاناشاره دارد. دو شاخص مهم براي 
 يگـذار  هیبـا دو شـاخص سـرما   کـه   شـده  دیتأکآزادسازي مالی  بر است. در این مطالعه

مطالعـاتی   ۀپیشـین  ،؛ در ادامـه شـود  یم یبررس هیحساب سرما يو آزاد یخارج میمستق



 ... آزادسازي بین رابطۀمتاآنالیز چندسطحی و دیگران/  محمدباقر شیرمهنجی  513

بر توزیع درآمـد پرداختـه    ها شاخصاین تأثیر بررسی خاص به  طور بهکه  شود یممطرح 
 باشند.

 الف) مطالعات خارجی
بــین آزادســازي مــالی و نــابرابري  ۀ)، بــه بررســی رابطــ1996فینســترا و هانســون (

پرداختنـد. در ایـن    1975-1988 یزمـان  بـازة در کشور مکزیـک در   هادرآمدهاي خانوار
مسـتقیم خـارجی    يگـذار  هیسـرما اخص مالی از شـ  يآزادساز يریگ اندازهپژوهش براي 
و متغیرهـاي   افتـه ی میتعمـ . این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعـات  استفاده شد

مثبـت و  تـأثیر  مسـتقیم خـارجی    يگـذار  هیسـرما  داد. نتـایج نشـان   گرفتابزاري انجام 
 .شود یممعناداري بر نابرابري درآمد دارد و افزایش آن سبب افزایش نابرابري درآمد 

با عنوان آزادسازي حسـاب سـرمایه و نـابرابري     ی) در پژوهش2016بومن و لنزینک (
آزادسـازي حسـاب سـرمایه بـر نـابرابري درآمـد       تـأثیر  کشور به بررسـی   106درآمد در 

اسـت. مـدل    2008تـا سـال    1973ساله از سال  35زمانی این پژوهش  دورة. ندپرداخت
ــه ــا اســت کــه   کاررفتــه ب ــل پوی ــردر پــژوهش پان ــرآورد آن از روش گشــتاور ايب  هايب
حسـاب   يآزادسـاز  دهـد  یمـ استفاده شده است و نتایج آن نشان  )GMM( 1افتهی میتعم
 شود. می در درآمد يکاهش نابرابر موجب یعمق مال بودنزیادفقط در صورت  هیسرما

 149آزادسـازي مـالی بـر نـابرابري درآمـد را در      تـأثیر  ) 2018( 2فورچري و لونگانی
دند. روش مورد استفاده در این پـژوهش  کربررسی  1970-2010زمانی  ةدورکشور طی 

 هـا  آن قیـ نـد کـه از طر  ردک ییسه کانـال را شناسـا   ها آناست.  افتهی میتعم رهايگشتاو
ـ  سـک یر میبگذارد: تقستأثیر  يتواند بر نابرابر می هیحساب سرما يآزادساز و  یالمللـ  نیب

 کـار.  يروین یزن چانهقدرت  راتییو تغ یمالي ها ، اثرات بحرانیمصرف داخل يهموارساز
 .شود یمافزایش نابرابري درآمد  سببها دریافتند آزادسازي حساب سرمایه  آنهمچنین 

با استفاده از  را تعامل آزادسازي مالی و نابرابري درآمد ة) نحو2019و همکاران ( 3لی
 121وهش شـامل  آمـاري ایـن پـژ    جامعـۀ . تحلیل کردنـد  یافته تعمیم هايروش گشتاور

وضـعیت   ،آزادسـازي مـالی   داد است. نتـایج نشـان   1984-2014زمانی  ةدورکشور طی 

                                                           
1. Generalized Method of Moments 
2. Furceri and Loungani 
3. Lee 
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 .کند یمبا درآمد کمتر) را بدتر  ییدر کشورهاخصوصاً توزیع درآمد کشورها (
آزادسازي مالی، نهادهـاي سیاسـی و نـابرابري    « ۀمطالعدر  )2021و همکاران ( 1کیم
 توسـعه  درحـال یافته و  کشور توسعه 77ري درآمد را در آزادسازي مالی و نابراب »درآمدي

از روش اثـرات ثابـت و    ،دنـد. در ایـن مطالعـه   کربررسی  1989-2011زمانی  دورةطی 
آزادسـازي مـالی    داد استفاده شـد. نتـایج نشـان    افتهی میتعم هايهمچنین روش گشتاور

حسـاب   سـازي آزاد که بودنتایج حاکی از آن  نی. همچندهد ینابرابري درآمد را کاهش م
زیـرا چنـین    ؛براي توزیع درآمد مفید است ترتر و سودآور سرمایه و بازارهاي سهام باثبات
تا به منابع مالی و  دهد یکه قبالً محروم بودند اجازه م ییها اصالحاتی به خانوارها و بنگاه

 خود را افزایش دهند. ۀسرمای جهیدرنتخدمات دسترسی پیدا کنند و 

 خلیب) مطالعات دا
ي گذار هیسرماتجاري،  يها انیجردر بررسی نابرابري  )1385عبادي و شهیکی تاش (

اثر آزادسـازي مـالی    ،)1960-2000و درآمد در جهان به روش ناپارامتریک و دالیل آن (
آمـاري ایـن پـژوهش     ۀ. جامعمطالعه کردند OLSي روش ریکارگ بهبا  را بر ضریب جینی

سـتقیم  م يگذار هیسرما دادتایج تجربی تحقیق نشان کشور در جهان است. ن 144شامل 
 افزایش نابرابري درآمد جهانی شده است. خارجی جهانی با نرخ کاهنده موجب

کشـور   22و توزیع درآمـد را در   شدن یجهانمیان  ۀ)، رابط1390سامتی و همکاران (
-2004ی زمـان  دورةي روش اثرات تصادفی طـی  ریکارگ بهاز جمله ایران با  توسعه درحال
میان متغیرهـاي   معکوس U ۀرابط داد. نتایج تجربی پژوهش نشان مطالعه کردند 1985
 مستقیم خارجی و ضریب جینی وجود دارد. يگذار هیسرما

بـر توزیـع درآمـد در بـین      شدن یجهانتأثیر  مطالعۀ در )1393اصغرپور و همکاران (
لی بر نابرابري زادسازي ماکشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی به بررسی اثرگذاري آ

 1984-2010زمـانی   ةاز روش اثـرات ثابـت طـی دور    ،. در این پژوهشنددرآمد پرداخت
معکـوس میـان متغیرهـاي     U یرخطـ یغ ۀکـه رابطـ   بوداستفاده شد. نتایج حاکی از آن 

بودن تجـارت) و ضـریب   بـاز  ۀمستقیم خارجی و درجـ  يگذار هیسرما (شامل شدن یجهان
 ۀوزیـع درآمـد بـا افـزایش درآمـد سـران      ت نشان داد ها افتهیهمچنین  .جینی وجود ندارد

 .دشو یم تر نامتعادل شدن یو با گسترش جهان بدای می واقعی بهبود
                                                           
1. Kim 
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ارتبـاط بـین آزادسـازي مـالی و توزیـع       درمـورد  یو خارج یداخل ۀنیشیبر پ يمرور
کثـر مطالعـات   همچنین در ا مطالعات دارد. نیدر ا یمتناقض جی، نشان از وجود نتادرآمد

ي آزادسازي تجاري مورد استفاده قرار گرفته ها شاخص، شدن یجهانداخلی براي بررسی 
که باید توجه نشـده اسـت.    طور آن، شدن یجهانمهم  ۀمؤلف عنوان بهو به آزادسازي مالی 

این مطالعه براي بررسی نتـایج متنـاقض مطالعـات پیشـین بـا       ،دشکه مطرح  طور همان
اسـتفاده از روش  . پردازد یمی این مطالعات تاآنالیز به ترکیب نتایج کمروش ماستفاده از 

ـ ( مـورد  یکدر  فقطآزادسازي مالی بر توزیع درآمد، تأثیر بررسی متاآنالیز در  ، ویـ و ل ین
 ۀالبته مطالع منتشر نشده است. ایوجود ندارد  ای يگری) انجام شده است و مورد د2019
اقتصاد و توزیع درآمـد   شدن یجهانبین  ۀمتاآنالیز رابط) نیز به بررسی 2020( 1برگر هیم

بـا   حاضـر  ۀمطالعـ تفـاوت  روي شاخص آزادي تجاري اسـت.   او دیتأکاما  ،پرداخته است
و  دتریـ مطالعـات منفـرد جد   درنظرگـرفتن است که بـا   نیدر ا )2019( ویو ل ین ۀمطالع
 نیهمچنـ . کنـد  مـی  یسـان روزر بـه  را یقبل متاآنالیز جینتا ،ي از مطالعاتتر گستردهحجم 

 قیـ دق یبررسـ  يبـرا  یچندسـطح  متاآنـالیز سطح، از  کیدر  متاآنالیزاستفاده از  يجا به
 د.وش می ادهدرآمد استف عیو توز یمال يآزادساز ۀرابط

 
 . پیشینۀ مطالعات1جدول 

و ها  داده نوعنویسندگان
 تخمین شیوة

 ةنمونه و دور
 نتایج زمانی

و  2اهللا عمران
 همکاران

)2022( 

ي ترکیبیها داده
GMM 

کشور  28
 آسیایی

)2018-1970(

ي، نابرابراین مطالعه يها افتهی براساس
طور به هیدرآمد و بازبودن حساب سرما

ا،یدر آس مرتبط هستند. يدار یمثبت و معن
يبه داخل نابرابر هیبودن حساب سرماباز

بودن حسابباز و کند یم زیاددرآمد را 
 .کند یم دیشدآن را ت یخارج ۀیسرما

کومار گیري 
 و همکاران

)2021( 

ي سري ها داده
 زمانی

ARDL-VECM

 اقتصاد هند
)2018-1982(

درآمد يتجارت با کاهش نابرابر شدن یجهان
با یمال شدن یجهان که یدرحالهمراه است، 

کردیرو جیمرتبط است. نتا ينابرابر شیافزا
دییتأ شتریب VECMبر  یگرنجر مبتن تیعل

                                                           
1. Heimberger 
2. Imran Ullah et al. 
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و ها  داده نوعنویسندگان
 تخمین شیوة

 ةنمونه و دور
 نتایج زمانی

تجارت و ،فناورانه شرفتیکه پ کند یم
درآمد هم ينابرابر موجب یمال يساز یجهان
قیاز طر میرمستقیو هم غ میطور مستق به

 .شود یو تورم م يرشد اقتصاد
فورچري و 
 همکاران

)2020( 

ي ترکیبی ها داده
 نامتوازن

OLS 

کشور  149
و  افتهی توسعه
 توسعه درحال

)2015-1970(

با هیرماحساب س يآزادساز يها دوره
عیو کاهش توز شتریب یمال یکپارچگی

شیهمراه است که هر دو به افزا یمجدد مال
 .شوند یمنجر م ينابرابر

زهري 
)2019( 

ي ترکیبیها داده
PVAR 

 کشور 162
 )2015-

1980( 

حساب يکه آزادساز دهد ینشان م جینتا
ينابرابر شیافزا سبب توسعۀ مالیو  هیسرما
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)2001-1985(
رابطۀ آزادي تجاري) 1( دهد ینشان م جینتا

)2( ؛درآمد دارد يمثبت با نابرابر
طور به یخارج میمستق يگذار هیسرما
یدرآمد همبستگ يبا نابرابر یتوجه قابل
يبرابربا نا ينهاد رساختی) ز3( ؛دارد منفی

 دارد. یمنف یدرآمد همبستگ
 پژوهش هاي یافتهمنبع: 

 روش پژوهش .3
از روش  بـین آزادسـازي مـالی و توزیـع درآمـد      رابطـۀ ی بررسـ بـراي  مطالعه  نیا در

اسـت کـه    يآمـار  لیو تحل هیتجز کی زیاستفاده شده است. متاآنالمتاآنالیز چندسطحی 
انجـام شـود    تواند یمی زمان زی. متاآنالکند یم بیرا با هم ترک یعلم ۀمطالع نیچند جینتا

ــه  يمتعــدد یکــه مطالعــات علمــ ــب ــد و در هــر مطالعــه  مشــخص ســؤال کی بپردازن
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خطا داشته باشند. سپس هـدف   يتا حد رود یگزارش شود که انتظار م ییها يریگ اندازه
 قـت یبـه حق  کیـ نزد برآینـد  کیـ  آوردن دست به يبرا يآمار يکردهایاست که از رو نیا

 قـت یاز حق يبـرآورد  واندت یم تنها نه زیمتاآنال خطا استفاده شود. نیدرك ا ةبراساس نحو
 سـه یمطالعات مختلف را با هـم مقا  جیرا دارد که نتا تیظرف نیمشترك ارائه دهد، بلکه ا

). 2008، و رورك نلنـد یگر( دهـد  صیتشـخ  را جینتـا  نیـ ا نیب نظر اختالفمنابع  و کند
 يا مطالعـه  بـین و  يا مطالعه درونرا در دو سطح  متاآنالیز فرایند زین یچندسطح متاآنالیز
 .دهد یانجام م

 مطالعه نیدر ا ش متاآنالیز چندسطحیرو ياجرا فرایند
براي انجام متاآنالیز، پس از تعریف و تعیـین موضـوع، بـراي دسـتیابی بـه مطالعـات       

سـپس مطالعـات    .شـود  یمـ ي اطالعاتی انجـام  ها گاهیپادر  وجو جستمربوط به موضوع، 
منفـرد مناسـب، بـراي ورود بـه     و مطالعـات   ندشو یممعیارهاي مشخص غربال  براساس

ي کدگـذار ی مطالعـات اسـتخراج و   ، نتـایج کمـ  بعد ۀ. در مرحلشوند یممتاآنالیز انتخاب 
بین آزادسازي مـالی و   رابطۀشود. پس از آن در سطح اول متاآنالیز، ضرایب مربوط به  یم

 ۀمطالع مربوط به هر 1اثر و اندازة شود یمهم ترکیب  توزیع درآمد در درون هر مطالعه با
قبل بـا   ۀهاي مطالعات در مرحلاندازة اثر. در سطح دوم متاآنالیز، دشو یممنفرد محاسبه 

تفسیر و  اندازة اثر متوسط ،تینهادر. شود یمحاصل  2اثر متوسط یکدیگر ترکیب و اندازة
سـرانجام   .شود یمبر ناهمگنی مطالعات منفرد بررسی مؤثر عوامل  ،در قالب متارگرسیون

روش متاآنـالیز   ياجرا فرایند یطورکل به. دشو یمي ریگ جهینتپژوهش  ۀه مسئلدر پاسخ ب
 اسـتراتژي موضـوع و سـؤال پـژوهش،     فیـ مرحلـه اسـت. تعر   پنجمطالعه شامل  نیدر ا

آن،  ریو ارائـه و تفسـ   يآمـار  لی، استخراج اطالعات و تحلغربالگري مطالعاتجو، و جست
 خواهد شد. تبیینهر مرحله  فرایند ،در ادامه .دهند یم لیمرحله را تشک پنج نیا

 موضوع و سؤال پژوهش فیتعرالف) 
در  بین آزادسـازي مـالی و توزیـع درآمـد     رابطۀ، شدقبل از این مطرح که  طور همان

مطالعـات مختلـف در    جی، نتاحال نیباا. مورد توجه واقع شده است قبلی یتجرب قاتیتحق

                                                           
1. Effect size 
2. Average Effect Size 
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 يبرآوردگرهـا  و مـدل  اتمشخصـ  ،تفادهمـورد اسـ   يها نمونه یناهمگن دلیل بهاین حوزه 
 یسؤال اصـل ، مطالعات جینتا انیتوجه به تعارض موجود م با متفاوت است. استفاده مورد
، چـه  آزادسـازي مـالی   ةحـوز  یمطالعات تجرب جینتا ندیاست که برآ نیا پژوهش نیدر ا
 .دهد یم جهیرا نتآزادسازي مالی و توزیع درآمد  نیب يا رابطه

 وجو تجسب) استراتژي 
 يبـرا  ،)2013و همکـاران،   یدر اقتصاد (اسـتنل  زیانجام متاآنال يبه دنبال رهنمودها

تمـام   کیسـتمات یس طـور  بـه مطالعـه   نیـ ، اپژوهش و انجام متاآنـالیز  مسئلۀپرداختن به 
 سـرچ یر، 1گوگل اسکالرشامل  داده گاهیاز منابع پا ياز تعداد یابیدست قابل یشواهد تجرب

به این منظور ابتـدا مطالعـات مربـوط بـه      .کند یرا مرور م 4سکوپوسو ا 3ایکادمآ، 2تیگ
 ، آزادي7یمال يساز یجهان، 6یادغام مال، 5یمال يآزادسازي ها دواژهیکلموضوع پژوهش با 

 .شد وجو جست ها آنو معادل انگلیسی  10درآمد عیو توز 9ي درآمدنابرابر، 8یمال

 مطالعات تیفیک یابیانتخاب و ارز يارهایمعج) 
و  مناسب براي ورود بـه متاآنـالیز   انتخاب مطالعات ،زیمراحل متاآنال نیتر مهماز  یکی

انجـام شـود.    نمعـی  چارچوب براساس ومند  قاعده دیها است که با استخراج اطالعات آن
 ینترنتـ یا يهـا  گـاه یشده در پاجوو تمام مقاالت جست نیابتدا عناو ،مهم نیا ياجرا يبرا

 ،بعـد  ۀخارج شدند. در مرحل ها باز انتخا يتکرار نیبا عناو فهرست شدند. سپس مقاالت
نـامرتبط کنـار    يها شدند و عنوان یبررس مدنظر يها دواژهیمقاالت با توجه به کل نیعناو

انتخـاب مطالعـات مـدنظر     بـراي مقـاالت   ةدیچک یگذاشته شدند. در ادامه پس از بررس
 قرار گرفتند. يمورد غربالگرمتاآنالیز  پروتکل براساسمطالعات  نیا ،متاآنالیز

بـین آزادسـازي مـالی و توزیـع      رابطـۀ  يرو این مطالعهتمرکز  نکهیا درنظرگرفتنبا 

                                                           
1. Google Scholar 
2. ResearchGate 
3. Academia 
4. Scopus 
5. Financial liberalization 
6. Financial integration 
7. Financial globalization 
8. Financial openness 
9. Income inequality 
10. Distribution of income 
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معیارهاي زیر تعریف  براساسانتخاب مطالعات منفرد  يپروتکل متاآنالیز برا ،استدرآمد 
 شد:

و  هیـ تجز کیـ  ای ونیرگرس کحداقل یکه شامل  باشد یتجرب ۀمطالع کیمقاله  .1
 ؛است یهمبستگ لیتحل

مقالـه در   صـورت  بـه از مطالعـاتی کـه    فقطبراي افزایش دقت و اعتبار متاآنالیز  .2
و سـایر   ها روزنامه، ها ادداشت، یها گزارش، استفاده شد و اند شدهمجالت منتشر 

 ؛شدند، کنار گذاشته منتشرشدهي ها قالب
مطالعـات خـارج شـدند و صـرفاً مطالعـات       فهرسـت از  یزمـان  يمطالعـات سـر   .3

. انجام متاآنالیز روي مدنظر قرار گرفتند ییتابلوي ها داده براساسو  يکشور بین
 ؛طلبد یمدیگري را  ۀمطالع ،مطالعات سري زمانی

نظر گرفتـه شـده باشـد.    عنوان متغیر وابسته در بهمتغیر مربوط به توزیع درآمد  .4
 يربـر نـابراب   یمـال  يآزادسـاز تـأثیر  بررسـی  مند بـه   ، محققان عالقهیطورکل به

 :زنند یم نیرا تخم ریمدل ز مشابهدرآمد، 
)1(  

 ی،مـال  يآزادسـاز  يبـرا  ياریمع FL ،درآمد ينابرابر يبرا يمعتبر اریمع Iآن که در 
FD توسعۀ مالی از ياریمع، FL*FD و مـالی توسـعۀ  و  یمال يآزادساز نیب تعاملی رابطۀ 

Z است. اقتصاد کالن طیمانند شرا یحیتوض يرهایمتغ ریبردار از سا کی ε  خطـا   ۀجملـ
 نیـ در ا نیا؛ بنـابر دنـ ده یکشور و زمان را نشـان مـ   بیترت به tو  iي ها سیرنویز و است
را  متغیـر مربـوط بـه توزیـع درآمـد     شدند که  یینها ستفهروارد  یمطالعات فقط یبررس
 اند. درنظر گرفتهوابسته  ریعنوان متغ به

بحث آزادسـازي تجـاري را مـدنظر قـرار داده باشـند       صرفاًحذف مطالعاتی که  .1
 تمرکز این پژوهش بر آزادسازي مالی)؛ دلیل به(

 ؛باشد دسترسدر متن کامل مقاله  .2
 ي مورد نظر براي استخراج و ورود به متاآنالیز در هر مطالعه کامل باشد.ها داده .3

 استخراج اطالعات د)
 50،300ي اطالعـاتی،  هـا  گـاه یدر پامربوط بـه موضـوع    يها دواژهیکل يوجو تجسبا 
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 يهـا  گذاشتن عنوانمقاالت و کنار نیعنوان ا لتریو ف یبا بررس سپس. 1شد افتیمطالعه 
 381، تعـداد  مطالعـه)  49919در این مرحله:  شده گذاشته(تعداد مطالعات کنار  نامرتبط

 ۀي پیشـرفت وجـو  جسـت  يت با اسـتفاده از ابزارهـا  مقاال ،مرحله نیمقاله حاصل شد (تا ا
 یبررسـ  تیمقاالت (با محور ةدیچک یشدند). در ادامه با بررس لتریف ي اطالعاتیها گاهیپا

بـه سـؤاالت    ییپاسخگو يمطالعه که در راستا 92)، آزادسازي مالی و توزیع درآمد رابطۀ
در ایـن   شـده  گذاشـته (تعداد مطالعـات کنـار    شدند ياستخراج و کدگذار بودندپژوهش 
متاآنالیز و بررسـی مـتن   مطالعات در پروتکل این  قراردادن. پس از مطالعه) 289مرحله: 

ی متاآنالیز و مطالعات بـا اطالعـات ناکـاف   ورود به  يمطالعات نامناسب براکامل مطالعات، 
در ایـن   شـده  گذاشـته کنار گذاشته شدند (تعداد مطالعـات کنـار    محاسبۀ اندازة اثربراي 

ورود بـه متاآنـالیز و اسـتخراج     يبـرا  2یینهـا  ۀطالعـ م 28 تینهادر مطالعه). 64مرحله: 
متغیرهـاي مطالعـه    براسـاس از مطالعات،  شده استخراجاطالعات  اطالعات انتخاب شدند.

اکسل مرتب شدند. متغیرهاي مدنظر این متاآنالیز براي اسـتخراج در   ةدر صفحه گسترد
 آمده است. 2جدول 

 
 وضیح متغیرت .2جدول 

 توضیحات متغیرردیف
 آزادسازي مالی يریگ متغیرهاي اندازه

1 FDI 
گذاري مستقیم خارجی شاخص سرمایه اگر آزادسازي مالی با

در غیر این صورت و 1شده باشد، این متغیر مجازي برابر با  يریگ اندازه
 صفر است.

2 Cap Account
يریگ اندازه سرمایهشاخص آزادسازي حساب اگر آزادسازي مالی با 

در غیر این صورت صفر است. و 1شده باشد، این متغیر مجازي برابر با 
 توزیع درآمد يریگ متغیرهاي مربوط به اندازه

3 Gini 
ریمتغ نیشده باشد، ا يریگ اندازه ضریب جینیبا  توزیع درآمداگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با  يمجاز

                                                           
 17 خیمطالعات منفرد در تار يجوو جست ي اطالعاتی ثبت شده است.ها گاهیپاگر این تعداد بر اساس شمارش. 1

 متوقف شد. 1400مرداد 
 ،یمدل و روش، نمونه کشورها، دوره زمان سندگان،یعنوان، نو لیمنتخب (از قب ۀمطالع 28به اطالعات  یدسترس. 2

 سندگانیبه نو لیمیارسال ا قیطر مطالعات، از نیمنابع ا ستفهر) و يریگ جهیو نت یمورد بررس يرهایمتغ
 است. ریپذ امکان
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4 Bottom 
income share

،ي شده باشدریگ اندازه نییپا يها درآمد با سهم درآمد دهک عیاگر توز
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نیا

5 Top income 
share 

شده باشد، يریگ اندازه باال يها درآمد با سهم درآمد دهک عیاگر توز
 ر است.صورت صف نیا ریدر غ و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نیا

 لگریتعدسایر متغیرهاي 
6 Lagged 

depend vari 
يمجاز ریمتغ نی، امتغیر وابسته با وقفه در مدل حضور داشته باشداگر 

 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با 
7 Lagged FiLib

با وقفه در مدل حضور داشته باشد، مربوط به آزادسازي مالی متغیراگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1ر با براب يمجاز ریمتغ نیا

8 Log depend 
vari 

و در غیر 1اگر متغیر وابسته لگاریتمی باشد، این متغیر مجازي برابر با 
 صفر است. صورت نیا

9 Log FilIB 
اگر متغیر مربوط به آزادسازي مالی لگاریتمی باشد، این متغیر مجازي

 صفر است. صورت نیاو در غیر  1برابر 
10Financial 

development
1برابر با  يمجاز ریمتغ نی، امدل وجود داشته باشددر  توسعۀ مالیاگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و

11Economic 
growth 

برابر با يمجاز ریمتغ نی، امدل وجود داشته باشددر  رشد اقتصادياگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1

12 Democracy 
1برابر با  يمجاز ریمتغ نی، امدل وجود داشته باشدر د دموکراسیاگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و

13Financial 
crisis 

برابر يمجاز ریمتغ نی، امدل وجود داشته باشددر  ي مالیها اگر بحران
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1با 

14 Unionization
ریمتغ نی، اباشد مدل وجود داشتهدر  مسائل مربوط به اتحادیهاگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با  يمجاز

15 Education 
و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نی، ادر مدل وجود داشته باشد آموزشاگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ

16 Institutional 
Quality 

برابر يمجاز ریمتغ نیا در مدل وجود داشته باشد، کیفیت نهادياگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1با 

17 Demo 
يمجاز ریمتغ نیدر مدل وجود داشته باشد، ااطالعات جمعیتی اگر 

 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با 
18 Trade 

در و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نیا در مدل وجود داشته باشد، تجارتاگر 
 صورت صفر است. نیا ریغ

19 Inflation 
در و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نیا مدل وجود داشته باشد، در تورماگر 
 صورت صفر است. نیا ریغ
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20 Technology 
development

برابر با يمجاز ریمتغ نیا در مدل وجود داشته باشد، توسعۀ فناورياگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1

21 Government 
spending 

برابر با يمجاز ریمتغ نیا اشد،در مدل وجود داشته ب مخارج دولتاگر 
 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1

22 Developed 
برابر با يمجاز ریمتغ نی، اباشد افتهی توسعهنمونه شامل کشورهاي اگر 

 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1
23 Developing 

برابر يمجاز ریمتغ نیتوسعه باشد، ا درحال ياگر نمونه شامل کشورها
 صورت صفر است. نیا ریغدر  و 1با 

24 Mixed 
باشد، افتهی توسعهو توسعه  درحال يکشورهاترکیبی از اگر نمونه شامل 

 صورت صفر است. نیا ریدر غ و 1برابر با  يمجاز ریمتغ نیا
25 1960 

در و 1باشد، این متغیر مجازي برابر با  1960ها مربوط به دهۀ  اگر داده
 غیر این صورت صفر است.

26 1970 
در و 1باشد، این متغیر مجازي برابر با  1970ها مربوط به دهۀ  اگر داده

 غیر این صورت صفر است.

27 1980 
در و 1باشد، این متغیر مجازي برابر با  1980ها مربوط به دهۀ  اگر داده

 غیر این صورت صفر است.

28 1990 
در و 1بر با باشد، این متغیر مجازي برا 1990ها مربوط به دهۀ  اگر داده

 غیر این صورت صفر است.

در و 1باشد، این متغیر مجازي برابر با  2000ها مربوط به دهۀ  اگر داده 2000 29
 غیر این صورت صفر است.

در و 1باشد، این متغیر مجازي برابر با  2010ها مربوط به دهۀ  اگر داده 2010 30
 غیر این صورت صفر است.

 پژوهش هاي منبع: یافته
 

استفاده و تکرار در الگوهاي رگرسیونی مطالعات منفـرد   براساس 1متغیرهاي جدول 
آزادسازي مالی و توزیع درآمـد، بـراي ورود بـه متاآنـالیز      رابطۀو مبانی نظري مربوط به 

و  ونیرگرسـ  591منتخب شـامل   ۀمطالع 28 از مستخرج اطالعات. اند شدهدرنظر گرفته 
شـدند. در   يبود که کدگـذار سازي مالی و توزیع درآمد بین آزاد رابطۀبراي  بیضر 753

 بـه ها  داده نیها، ا آن ياز مطالعات و کدگذارهریک  يها استخراج داده پس ازمرحله  نیا
 وارد شدند. CMA 1 افزار نرم

                                                           
1. Comprehensive Meta-Analysis Software 
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 يآمار لیتحلتجزیه و  ) ه
ز یکی از مسائل مهمی که باید در هر متاآنـالی ترکیب نتایج مطالعات منفرد،  منظور به

انتخاب مدل اثرات ثابت یا اثـرات   منظور بهمطالعات  1مدنظر قرار گیرد، بررسی ناهمگنی
 است. 2تصادفی
 
 
 
 
 
 

 ي اثرات ثابت و تصادفیها مدلي ها یژگیو .1شکل 
 )2011(و همکاران  نیبورنشتامنبع: 
 

سـت کـه   فرض بر این ا ،در مدل اثرات ثابتمشخص است،  1که در شکل  طور همان
ات یکـی  اندازة اثر ،هستند. در این مدل یکسان اندازة اثرمطالعات منفرد داراي یک  ۀهم

خطـاي   دلیـل  بـه مطالعـه دیگـر    بـه اي  از مطالعـه  شـده  مشاهده اندازة اثرهستند و تنوع 
در مـدل اثـرات تصـادفی فـرض بـر       ،. برخالف مدل اثرات ثابتاستتصادفی هر مطالعه 

مطالعـه در متاآنـالیز اسـت. همچنـین وزن      جوامـع آمـاري مـورد    اندازة اثربودن  متفاوت
در مدل اثرات ثابت نسبت بـه مـدل اثـرات تصـادفی تفـاوت بیشـتري دارنـد؛         3مطالعات

تحلیل ناهمگنی رویکرد اثرات ثابت یا اثرات تصادفی انتخاب شـود،   براساسبنابراین اگر 
نتـایج بعـدي متاآنـالیز     ۀکلی بر متفاوت خواهد شد و این تغییر وزن سیاروزن مطالعات ب

و  نی(بورنشـتا  شـود  ؛ بنابراین اهمیت تحلیل نـاهمگنی روشـن مـی   گذاشتد اهخوتأثیر 
را بـراي بررسـی نـاهمگنی بـین      4کـوکران  Qون نتایج آزمـ  3). جدول 2011همکاران، 

 .دهد مطالعات گزارش می

                                                           
1. Heterogeneity 

ي پانلی متفاوت ها دادهدر  ها مدلي اثرات ثابت و تصادفی در متاآنالیز با همین ها مدلذکر است که  شایان. 2
 است.

 ۀنمون ة. درصد اندازاثر متوسط است ةانداز ۀعه در محاسبمطال کی تیاهم ۀدرج ةدهند وزن هر مطالعه نشان. 3
)Sample Size کل مطالعات منفرد، وزن آن مطالعه را نشان  ۀي نمونها اندازه) هر مطالعه نسبت به مجموع
 .دهد یم

4. Cochran's Q test 

مدل اثرات 
مطالعات  اندازه اثرها یکسان ثابت

 همگن
تفاوت بیشتر در 
 وزن مطالعات

مدل اثرات 
مطالعات  اندازه اثرها متفاوت تصادفی

 ناهمگن
تفاوت کمتر در 
 وزن مطالعات
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 ناهمگنی آزموننتایج  .3جدول 
 کوکران Qآزمون 

Q-value 046/248 
 Q 27  آزادي ۀدرج

P-value 000/0 
 CMAافزار  منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم

 
به  نجایدر ا kکه  است k-1 يآزاد ۀو درج )χ2( دو کاي عیبر توز یمبتن Qآزمون 

و  ،همگنی مطالعات این آزمون،در  H0 ۀی. فرضکند یتعداد مطالعات منفرد اشاره م
 موجبفرض همگنی مطالعات  تأییدشدن دهد. نشان می ناهمگنی مطالعات را H1 ۀیفرض

و رد فرض  استاثرات یکسان  ةبه این معنی که انداز .شود یمانتخاب مدل اثرات ثابت 
با توجه به مقدار  ).1997(هارول،  دشو یمانتخاب مدل اثرات تصادفی  موجبهمگنی 

)P-valueآزمون  ةشد ) گزارشQ ۀی، فرض3 جدول کوکران در H0  در سطح  آزموناین
شود؛ بنابراین نتایج  ناهمگنی مطالعات تأیید می ۀیشود و فرض رد می درصد 5معناداري 

دهد مطالعات منفرد واردشده در متاآنالیز ناهمگن هستند و در  این آزمون نشان می
 باید مدل اثرات تصادفی را مدنظر قرار داد. متوسط اندازة اثربرآورد 

 نتایج ترکیب مطالعات .4
، نتایج ترکیب و برآیند استمتاآنالیز  فرایند بخش ازین تر مهم ر این بخش کهد

روش مورد استفاده در این مطالعه متاآنالیز . شود یممطرح مطالعات  اندازة اثر
 ةدباربه انجام چن ازیاشاره دارد که در آن ن یبه حالت لینوع تحل نیا. استچندسطحی 

و به دنبال  ونیرگرس نیمنفرد چند ۀه در هر مطالعک یزمان ،مثال؛ براي است متاآنالیز
 بیضرا متاآنالیز، ابتدا با انجام ،هست در سطح اول ازیوجود دارد، ن اندازة اثر نیآن چند
 دیآ دست به اندازة اثر کی ،آن مطالعه يشود و برا بیهم ترک مطالعه با درون هر

 هاياندازة اثر طح دومعمل، در س نی). پس از انجام ا2018شان و باکنهولت،  (مک
متوسط حاصل  اندازة اثر ،تینهادرو  شوند یمبا یکدیگر ترکیب  حاصل از مطالعات منفرد

محاسبۀ اندازة ات مطالعات منفرد و اندازة اثرنتایج مربوط به ترکیب  4. جدول شود یم
 دهد. را نشان می متوسط اثر
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 نتایج ترکیب مطالعات .4جدول 

تعداد 
مطالعات

داد مجموع تع
يها ونیرگرس

 مطالعات

مجموع تعداد 
زادسازي آضرایب 
مطالعات مالی در

 اثر ةانداز
 متوسط

 ۀفاصل
 95اطمینان 
 درصد

Z-value P-value

28 591 753 **06361/0-00407/0- _ 
12271/0- 

09364/2-03629/0

 CMAافزار  منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم
 

کند. با  متوسط را گزارش می اندازة اثر لعات منفرد،مطاهاي اندازة اثرترکیب 
مورد بررسی  هايبین متغیر رابطۀتوان شدت و جهت  می متوسط اندازة اثراستفاده از 

 شود که می معنیگونه  این متوسط اندازة اثر نفیمتاآنالیز را مشخص کرد. عالمت م
 براساسهمچنین  ،دارد نفی (معکوس)م رابطۀ آزادسازي مالی با نابرابري درآمد

 ،بنابراین افزایش آزادسازي مالی است؛معنادار  رابطه شده، این گزارش Pو  Z يها آماره
 دییتأمطالعه  ۀو فرضی ابدی یمو توزیع درآمد بهبود  دهد یمنابرابري درآمد را کاهش 

 5که در جدول  1، از معیار تفسیر کوهنابطهبراي بررسی شدت ر). شود ینم(رد  شود یم
 د.کرتوان استفاده  شده است، می مطرح

 
 اثر ةمعیار کوهن براي تفسیر کاربردي انداز .5جدول 

 تفسیر متوسط اثر اندازة
 کوچک 10/0
 متوسط 30/0
 بزرگ 50/0
 خیلی بزرگ 70/0

 )1988منبع: کوهن (
 

مشخص ، 4در جدول  شده گزارشمتوسط  اندازة اثرو  5 با توجه به اطالعات جدول
 .استبین آزادسازي مالی و نابرابري درآمد کوچک  رابطۀدت که ش شود یم

                                                           
1. Cohen 

 ***p<0/01/ **p<0/05/* p<0/1 
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 2و بررسی تورش انتشار 1نمودار قیفی
رخ  منتشرشده یدانشگاه قاتیاست که در تحق يریسوگ یتورش انتشار نوع

 ةدربار يریگ میبر تصم ،قیتحق ای شیآزما کی ۀجیکه نت افتد یاتفاق م یو زمان دهد یم
 هاياندازة اثرکه  یمطالعات .)2010(سونگ و همکاران،  ردبگذاتأثیر انتشار و چاپ آن 

د و این در مجالت دارن يشتریاحتمال چاپ ب ،کنند یرا گزارش م يو معنادار تر بزرگ
شود؛  یمعن یبهاي کوچک و اندازة اثرمطالعات با  نیافتنانتشار موجب امر ممکن است

د. اگر تورش دچار تورش و خطا کنالعات منفرد را نتایج مط تواند یماین مشکل  ،بنابراین
استفاده از این مطالعات  دلیل به زیمتاآنالدر نتایج مطالعات منفرد شدید باشد، نتایج 

. براي بررسی این موضوع در رود یم سؤالشود و اعتبار متاآنالیز زیر  یم دار خدشه
 .شود یممتاآنالیز نمودار قیفی و آزمون تورش انتشار انجام  ،مطالعات
 ةاندازمطالعاتی با  اندازة اثرار قیفی شبیه قیفی است که در بخش بزرگ آن نمود

مطالعاتی با  اندازة اثرکم و خطاي معیار باال قرار دارند و در بخش کوچک قیف،  ۀنمون
گیرد. در وسط قیف هم مطالعاتی با  تر قرار می بزرگ و خطاي معیار کوچک ۀنمون ةانداز

. تقارن )112 :1396، تباررمحمدیم ی ودخت بهمن ینوغان( متوسط قرار دارد اندازة اثر
ود تورش انتشار نب ةدهند سمت چپ و راست نمودار قیفی نشاناثر مطالعات در  اندازة
ست که متاآنالیز دچار تورش ناشی از انتشار ا . عدم تقارن نمودار قیفی به این معنااست

 شده است.
 

 
 
 
 
 
 
 

 متاآنالیز نمودار قیفی مربوط به .1نمودار 
 CMA افزار نرممنبع: محاسبات پژوهش با استفاده از 

                                                           
1. Funnel Plot 
2. Publication bias 
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فیشر) و محور عمودي خطاي  Z( استانداردشدهاثر  ةمحور افقی انداز 1 نمودار
 دهندة نشاننیز  هاي کوچک دهد. هرکدام از دایره اثر را نشان می ةمعیار مربوط به انداز

 متوسط اندازة اثرمربوط به ، خط وسط قیف .استمربوط به هر مطالعه  اندازة اثر
ها، اندازة اثرکه پراکندگی بیانگر این موضوع است این نمودار . بررسی استمتاآنالیز 

، نمودار قیفی ی و دقیق تقارن و تورش انتشاربراي بررسی کماما  ،استمتقارن  نسبتاً
 کافی نیست و باید آزمون مربوط به بررسی تقارن و تورش انتشار انجام پذیرد.

آزمون ا1رگ 
. شود یمستفاده ا رن اگآزموی تورش انتشار در این متاآنالیز از براي بررسی کم

 است. مشاهده قابل 6نتایج این آزمون در جدول 
 

 تورش انتشارنتایج آزمون  .6جدول 
 رگرسیون اگر

 -07067/2 عرض از مبدأ
 34807/1 خطاي معیار

 -84167/4 اطمینان ۀحد پایین فاصل
 70034/0 اطمینان ۀفاصل يحد باال

t-value 53602/1 
 00000/26 آزادي ۀدرج

p-value 03661/0 
 CMAافزار  منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم 
 

این است  آزمون H0 ۀیفرض .دهد نتایج تخمین رگرسیون اگر را نشان می 6جدول 
عدم تقارن  H1 ۀیضمطالعات منفرد متقارن است و فر يهااندازة اثر یپراکندگکه 

با توجه . )1997ر و همکاران، (اگ کند یمهاي مطالعات منفرد را بیان اندازة اثرپراکندگی 
آزمون تأیید  نیها و عدم تورش انتشار) ا (تقارن داده H0 ۀیبه نتایج جدول فوق، فرض

دچار  پژوهششود که متاآنالیز این  ؛ بنابراین نتیجه گرفته می)شود ینم(رد  شود می
 ناشی از انتشار نشده است و نتایج آن از اعتبار باالیی برخوردار است.ورش ت

                                                           
1. Egger Test 
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 (تحلیل 1لگریتعدمتغیرهاي  درنظرگرفتننتایج ترکیب مطالعات با  .5
 متارگرسیون)

تعدیلگر اثر متغیرهاي  کردن لحاظبا  متوسط محاسبۀ اندازة اثرنتایج  ،در این بخش
 شود. ر میگزارش و تفسی ،شدندمطرح  2که در جدول 

 
 لگرهایتعد درنظرگرفتننتایج ترکیب مطالعات با  .7جدول 

کران پایین z-value p-value کران باال  متغیرهاي تعدیلگر اثر اندازة
16562/0- 00125/0- 98940/1- 04666/0 **08400/0- FDI 

00724/0 06159/0 48131/2 01309/0 **03444/0 Cap Account 

01399/0- 03115/0 74513/0 45619/0 00858/0 Gini 

13989/0- 01919/0- 57845/2- 00992/0 07983/0-*** Bottom income share 

00852/0- 05279/0 41458/1 15719/0 02211/0 Top income share 

12560/0- 05942/0- 45168/5- 0000/0 09261/0-*** Lagged Gini 

06466/0 13296/0 63829/5 0000/0 09893/0*** Lagged FiLib 

09038/0 15680/0 22485/7 0000/0 12373/0*** log depend vari 

05670/0- 03058/0 58719/0- 55707/0 01309/0- log FilIB 

03565/0- 01110/0- 73207/3- 00019/0 02338/0-*** Financial development 

08357/0- 02505/0- 63258/3- 00028/0 05436/0-*** Economic growth 

09359/0- 01407/0 44898/1- 14734/0 03988/0- Democracy 

09262/0 19712/0 36757/5 0000/0 14528/0*** Financial crisis 

01900/0 08712/0 04990/3 00229/0 05312/0*** Unionization 

03045/0 07327/0 73968/4 0000/0 05188/0*** Education 

04854/0- 08104/0 49277/0 62218/0 01631/0 Institutional Quality 

00080/0 05795/0 01486/2 04392/0 02940/0** Demo 

00180/0- 04192/0 79908/1 07201/0 02007/0* Trade 

02104/0- 03437/0 47191/0 63699/0 00667/0 Inflation 

07795/0 12264/0 74122/8 0001/0 10034/0*** Technology 
development 

                                                           
1. Moderator 
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کران پایین z-value p-value کران باال  متغیرهاي تعدیلگر اثر اندازة
05114/0- 03705/0 31348/0- 75392/0 00706/0- Government spending 

02010/0 12774/0 68730/2 00720/0 07414/0*** Developed 

16869/0- 06571/0- 42788/4- 00001/0 11751/0-*** Developing 

00836/0 04645/0 81988/2 00480/0 02742/0*** Mixed 

15738/0- 00694/0 79757/1- 07253/0 07573/0-* 1960 

02901/0 07746/0 30137/4 00002/0 05327/0*** 1970 

00858/0 04684/0 83857/2 00453/0 02772/0*** 1980 

02163/0- 01650/0 26397/0- 79180/0 00257/0- 1990 

01979/0- 01807/0 08879/0- 92925/0 00086/0- 2000 

00134/0- 03447/0 81292/1 06984/0 01657/0* 2010 

 */>CMA   ***01/0p</ **05/0 pافزار  منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از نرم
 

بر ناهمگنی اثر آزادسازي مالی بر توزیع درآمد است.  مؤثرعوامل  این متغیرها
براي مختلف  يها مشخص است، استفاده از شاخص 7طور که در جدول  همان
آزادسازي  رابطۀ اندازة اثر تواند یم) Cap Accountو  FDIي آزادسازي مالی (ریگ اندازه

اثر مطالعاتی که  ةترکیب انداز که ينحو به ؛قرار دهدتأثیر مالی و نابرابري درآمد را تحت 
نظر گرفته بودند، عنوان متغیر مستقل در به) را FDIي مستقیم خارجی (گذار هیسرما
 دهند یممد را گزارش بین آزادسازي مالی و توزیع درآ )-084/0(منفی و معنادار  رابطۀ

و توزیع  دهد یم(به این معنی که افزایش آزادسازي مالی، نابرابري درآمد را کاهش 
برآیند نتایج مطالعاتی که شاخص آزادسازي  ،در سمت دیگر .)ابدی یمدرآمد بهبود 
) بین دو 03444/0مثبت و معنادار ( رابطۀرا مدنظر قرار داده بودند،  1حساب سرمایه

. همچنین بررسی نتایج متغیرهاي مربوط به دهد یمد بررسی را نتیجه متغیر مور
ي مختلف براي توزیع ها شاخصاستفاده از  دهد یمي توزیع درآمد نیز نشان ریگ اندازه

شاخص درآمد با  عیاگر توزاختالف در نتایج مطالعات منفرد شود.  موجب تواند یمدرآمد 
بین آزادسازي مالی و  ، رابطۀشده باشد يریگ اندازه 2نییپا يها دهک يسهم درآمد

ي ها شاخص از ) است و در صورت استفاده-07983/0نابرابري درآمد منفی و معنادار (

                                                           
1. Cap Account 
2. Delis 
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مذکور بین دو  ۀ، رابط2ي باالها دهکو توزیع درآمد با سهم درآمدي  1ضریب جینی
ن یا نگرفت درنظرگرفتندیگر متغیرها مربوط به  . دستۀاست یمعن یبمتغیر مثبت و 

وقفه در متغیرهاي اصلی و استفاده یا عدم استفاده از حالت لگاریتمی براي متغیرها 
 د.شوتفاوت در نتایج مطالعات  سبب تواند یم ،که مشخص است طور همان است که

 اي رابطه) -02338/0( توسعۀ مالیدر قسمت بعدي متغیرها، ضریب مربوط به 
که بیان  )2014(دلیس و همکاران  ۀاین با نتیج و دهد یممنفی و معنادار نشان 

آزادسازي مالی و توزیع درآمد اثرگذار است،  رابطۀبر  توسعۀ مالی ۀدرج کنند یم
) -05436/0منفی و معناداري ( رابطۀمطابقت دارد. همچنین متغیر رشد اقتصادي نیز 

زیع آزادسازي مالی و تو رابطۀی بر بحران مالاثرگذاري کانال  يبرا. دهد یمرا گزارش 
 کی دهد یمعنادار است که نشان م يمثبت و از نظر آمار یبحران مال بی، ضردرآمد

و همکاران،  بالداچیخواهد رساند ( بیآس نییبا درآمد پا گرانیبه فقرا و د یبحران مال
ي کارگري، ها هیاتحادبرآیند مطالعاتی که متغیرهاي مربوط به  ).2002؛ تاونسند، 2002

و تجارت را در مدل رگرسیونی  يفناور توسعۀکار، آموزش،  اطالعات جمعیتی نیروي
ورود  درمورد. دهد یممثبت و معناداري را نتیجه  رابطۀخود لحاظ کرده بودند، 

نشان  اندازة اثر نمعنادارنبود ،و مخارج دولت تورم ي،نهاد تیفیک ی،دموکراسي رهایمتغ
خود  الگوي رگرسیونیرا در  رهایمتغ نیاکه  یمطالعات جینتا بیامر دارد که ترک نیاز ا

آزادسازي مالی و  رابطۀبا  رهایمتغ نیاز اهریک از تعامل  يمعنادارتأثیر اند،  وارد کرده
 .دهد ینشان نم تورم

 توجه قابلمثبت و  رابطه، افتهی توسعه کشورهاي در درصد 5معناداري  در سطح
 این سطح معناداريدر  زین توسعه درحال يمرتبط با کشورها بی، ضرنیاست. عالوه بر ا

بر  یمال يآزادساز یمنفتأثیر  دهد ینشان م جینتا نیاست. ا یمنف یتوجه قابل طور به
که فقط  ی، مطالعاترو نیا. از اردوجود د توسعه درحال يدرآمد در کشورها ينابرابر

 يکاهش نابرابر ادیز احتمال به، رندیگ ینظر مخود در ۀرا در نمون توسعه درحال يکشورها
 توسعه درحال يد که کشورهاندار دهیا نیاز ا تیبه حما لیتما و کنند یدرامد را تجربه م

 عالوه ).2015، ری(کلما شوند یمند م بهره یمال ياز آزادساز شرفتهیپ ياز کشورها شیب
را براي نمونه  افتهی توسعهو  توسعه درحالمطالعاتی که ترکیبی از کشورهاي  ،بر این

مثبت و معناداري بین آزادسازي مالی و  ۀرابط ها آند، ترکیب نتایج انتخاب کرده بودن
مدنظر  یزمان ةدور انتهایی متغیرهاي تعدیلگر،در بخش . دهد یمگزارش  درآمدنابرابري 

                                                           
1. Bottom income share 
2. Gini 
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) مورد توجه قرار 2010و  2000، 1990، 1980، 1970، 1960 يها مطالعات (دهه
یکی دیگر از دالیل  ،زمانی متفاوت ةردو دهد یمنتایج این متغیرها نشان گرفته است که 

 .استناهمگنی در مطالعات منفرد 

 گیري نتیجه .6
 ،يمرز نیب ۀیسرما یالملل نیب يها انیجر شیو افزا یاقتصاد صنعت توسعۀبا توجه به 

شده  لیمهم در اقتصاد جهان تبد یژگیو کیبه  ياقتصاد يساز یجهان ای یمال يآزادساز
 ۀبه نفع هم دیرشد درآمد و رشد تول ،يفناور توسعۀست ممکن ا این است. با وجود

تأثیر  یبررس ،راستا نینباشد. در ا توسعه درحالو  افتهی توسعه يطبقات در کشورها
 در نیشیمطالعات پ یبررس نی. همچنابدی یم تیدرآمد اهم يبر نابرابر یمال يآزادساز
نشان  توزیع درآمدبر متغیر  اینتأثیر  درموردرا  ناقضیمت جینتا آزادسازي مالی، ةحوز
و  یناهمگن ،چندسطحی مطالعه با استفاده از روش متاآنالیز نیا ،راستا نی. در ادهد یم

اثر متوسط حاصل از برآیند  کرد. اندازةبررسی را  یمطالعات قبل جیتفاوت موجود در نتا
 ابطۀرمبانی نظري مبنی بر وجود  براساس شده فیتعر ۀنتایج مطالعات منفرد، فرضی

معنا که افزایش  بدین .کرد دییتأ منفی و معنادار بین آزادسازي مالی و نابرابري را
عالوه بر  .ابدی یمو توزیع درآمد بهبود  دهد یمآزادسازي مالی، نابرابري درآمد را کاهش 

زمانی مطالعات، نمونه کشورها،  شد که عوامل مختلفی از جمله دورة این نشان داده
ي آزادسازي مالی و توزیع درآمد و متغیرهاي مورد ریگ اندازهده براي شاخص مورد استفا

سبب نتایج  توانند یممذکور اثرگذار هستند و  رابطۀاستفاده در مدل رگرسیونی، بر 
و رشد اقتصادي  توسعۀ مالیمتفاوت در مطالعات مختلف شوند. متغیرهایی مانند 

ي ها بحرانع درآمد را تقویت کند. اثرگذاري مطلوب آزادسازي مالی بر توزی تواند یم
موجب رو سازد و  هحصول نتایج مثبت آزادسازي مالی را با مشکل روب تواند یممالی 
بین دو متغیر  رابطۀ افته،ی توسعه يدر کشورهاد. همچنین شوشدن توزیع درآمد بدتر

 رطو به توسعه درحال يمرتبط با کشورها بیضراما  ،است معنادارمثبت و مورد بررسی 
بر  یمال يآزادساز یمنفتأثیر  دهد ینشان م جینتا نیا است. ی و معنادارمنف یتوجه قابل
که فقط  ی، مطالعاترو نیاوجود دارد. از  توسعه درحال يدرآمد در کشورها ينابرابر

 يکاهش نابرابر ادیز احتمال به رند،یگ ینظر مخود در ۀرا در نمون توسعه درحال يکشورها
 توسعه درحال يد که کشورهاندار دهیا نیاز ا تیمابه ح لیتما و کنند یدرامد را تجربه م

 اعتبار این درمورد. شوند یمند م بهره یمال ياز آزادساز شرفتهیپ ياز کشورها شیب
ود تورش انتشار و اعتبار نبر به همراه گزارش نمودار قیفی، موارد، با استفاده از آزمون اگ
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ی و مال يشد که بهبود بازارها دیی، تأیاستیس يامدهایظر پاز ن. شدنتایج متاآنالیز اثبات 
هر دو در آن افزایش رشد اقتصادي  تبع بهمالی، افزایش تولید و  ۀبه دنبال آن توسع
 .مهم است یمال ياصالح آزادساز يبرا افتهی توسعهو  توسعه درحالدسته کشورهاي 
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