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Abstract 
The present study aims to investigate the impact of technology, innovation, and 

globalization on income inequality in three groups of low-income countries (19 
countries), middle-income countries (63 countries), and high-income countries (41 
countries) in the period 2008-2019 using a panel data quantile regression model. To 
achieve this aim, the following indices have been used: The Gini index as a measure 
of income inequality; the technology and innovation index and its sub-indices, 
including the information and communication technology index, technological skills 
index, research and development index, industrial capacity index, and index of 
private sector access to financial resources; and the economic globalization index 
and its sub-indexes, including trade globalization and financial globalization. The 
results of this study illustrate that technology and innovation in all quantiles of the 
three income groups have a significant negative impact on income inequality. 
Moreover, the economic globalization index has a significant positive effect on 
income inequality in low-income countries in the lower quantiles, however, this 
effect is significantly negative in the middle and higher quantiles. Nevertheless, 
economic globalization has a significant negative impact on income inequality in 
middle- and high-income countries in all quantiles. According to the research 
results, it is suggested to policymakers, especially in low-income countries, to 
prioritize technology and investment in this field. On the other hand, according to 
the effects of globalization, policymaking should be done based on the economic 
structure of the countries.. 
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 چکيده
سأای، بأر وأابرابر،    تکنولأوی،  وأورور، و انأاوی    تأثیرر هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 

کشأور، و   63کشأور،  دررمأد مسوسأ       19دررمد، در سه گروه ای کشورها، بأا دررمأد پأا ر      
بأا اسأسداده ای رگرسأرون کنأدکی در      2019تأا   2008کشور، طی دوره یماوی سأا    41رمد باال  در

معرأار، ای   عنأوان  بأه . برا، رسردن به هدف فوق ای شاخص ضر ب ارنی باشدمیها، تابلو ی داده
، رن شأام  شأاخص فنأاور،    هأا   شأاخص  ر أ یوابرابر، دررمد،  شاخص تکنولوی، و وورور، و 

هأا، فنأاور،  شأاخص تق رأت و توسأعه  شأاخص  رفرأ اطات  شاخص منارتاطالعات و ارتب
سأای،  صنعسی و شاخص دسسرسی بخش خصوصأی بأه منأابا مأالی و هن نأر  ای شأاخص انأاوی       

سسداده شده اسأ .  سای، مالی اسای، تجار، و اناوی، رن شام  اناویها  شاخص ر یاقسصاد، و 
هأا، مربأوب بأه هأر سأه      و وورور، در تنامی دهکدهد که تکنولوی، وسا ج ا   پژوهش وشان می

شأاخص  مندأی و معنأادار در انأ  کأاهش وأابرابر، دررمأد، اسأ .         تثیررگروه دررمد، دارا، 
مثبأ  و   تأثیرر هأا، پأا ر  دارا،   ، اقسصاد، در کشورها، بأا دررمأد پأا ر   در دهأک    سای یاناو

در ادار بر وابرابر، دررمأد، اسأ . ا أ     مندی و معن تثیررها، مراوی و باال دارا، معنادار و در دهک
 تأثیرر هأا دارا،  کی اس  که ا   شاخص در کشورها، با دررمد مسوس  و باال در تنأامی دهأ  حال

در و أژه  گذاران به سراس وسا ج پژوهش به  به  تواه با. باشدو معنادار بر وابرابر، دررمد، میمندی 
گذار، در ا   ه به تکنولوی، و فناور، و سرما هد که تواشوکشورها، با دررمد پا ر  پرشنناد می

، در ا   گذار سراس سای،  وسا ج اناویبا تواه به د گر  ه را در اولو   قرار دهند. ای سو،حوی
ساخسار اقسصاد، کشورها اوجام گررد.با تواه به حویه با سسی 
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سای،  وأابرابر، دررمأد،  رور رگرسأرون    اناویتکنولوی،  وورور،   کليدي: هاي واژه
ها، تابلو یکندکی در داده
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مقدمه -1
 در وسرجه که باشدمی مسلقاوه درگرر، و ااسناعی ییبات یب منبا دررمد، وابرابر،

 را ااسناعی اوسجام تواود یم دررمد، وابرابر، افزا ش. اس  مضر اقسصاد، توسعه برا،
 اوساوی توسعه و سرع  شود اقسصاد، رکود سبب و دکن خس م را اقسصاد، توسعه و تند د

 در شدتوابرابر، دررمد، به گذشسه  دهه کند در،. 2018  1بری نسکی  دهد کاهش را
؛ 2013  2اس   د سون افسه  ش افزا افسه  توسعه کشورها، در ژه و به و انان سراسر
 وابرابر، افزا ش ا   اصلی م عوا مورد در وظر، اتداق هرچ  واود   . باا،2014  3پرکرسی
ف ر  کاهش و رشد حدظ ، ر پذ بررس کاهش برا،    ؛ بنابرااس  وشده حاص  دررمد

 عدال  برقرار، ،.2020  4اس   الو و هنکاران ضرور، دررمد امر، وابرابر، به پرداخس 
 کالن ،گذار سراس  درها  دول  اصلی اهداف ای  کی دررمد  برابر توی ا و ااسناعی

 بر تثیررگذار عوام  و دررمد، وابرابر، مخسلف ابعاد شناخ  بنابرا    باشد می قسصاد،ا
،. 1388 وجدی  و حسرنی  باشدمی اهنر  حا ز بسرار دررمد  توی ا بنبود راسسا، در رن

 فناور،. اس  ارتباطات و اطالعات فناور، دررمد  توی ا منم بر تثیررگذار عوام  ای  کی
 بنبود و مدرد اشسغا  ا جاد اوساوی  وررو، ،ور ارت ا بنره طر ت ای طات ارتبا و اطالعات

 گذارد یم تثیرر دررمد توی ا کگووگی و اقسصاد، بر سا ر عوام  اطالعات  اقسصاد
 ،.1397یاده روش  و رقا ی  ؛ عرسی1999  5لرو دالرس 

پردا  افزا ش ،قدر به اقسصاد، ،ندها فرا در داوش و اطالعات مشارک  مرزان امرویه
 دررمدعادالوة  توی ا عنلکرد و سایماودهی ووع در ساخسار، تغرررات مواب که کرده

 ،وورورد گر   سو،،. ای 1389یاده روش   اس   پورفرج و عرسی دهش کشورها
شده اس .  رفسه پذ ،کالن اقسصاد ،رهاربر مسغ گذارتثیرر یعنوان عام  اصل به یک تکنولوی

 ،رشد اقسصاد یعام  اصل یک تکنولوی ،که وورور دهد یان موش گوواگوویمطالعات 

1. Brzezinski, M.
2. Deaton, A.
3. Piketty, T.
4. Law, S. H., et al.
5. Lloyd-Ellis, H.
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؛ فر را و 2015  1سزا ی دارد  پرس و هنکارانهب تثیررو بر وابرابر، دررمد، ورز  اس 
 ی اترمنم تق  نهریم ک دررمد به  ،بر وابرابر ،ثیرر وورورت تایگی به. ،2020  2هنکاران

  5و کاررا سو ؛ ر2018  4،و و کوی؛ ک2017  3نگر و گر یشده اس   روسوول   تبد
  ،دررمد ،بر وابرابر گذارتثیررای عوام   گر د یک ،. 2021  6و هنکاران  ر؛ سس2019
  ردر ب ،دررمد ،وابرابر ش با افزا  شدن یاناو رسد یاس . به وظر م شدن یاناو

 راتررتغ  شدن یراسسا شده اس . اناو توسعه هم و درحا  افسه  توسعه ،کشورها
را سبب  یالنلل  رها در سطح ب در وقوه اوجام تجارت و وقوه عنلکرد سایمان یتوان ب قا
  رو هن ن تر بزرگبه منابا  یرا ای وظر دسسرس  یها فرص  شدن یده اس . اناوش

کرده اس   جاد ها ا شرک  ،اقسصادها و هم برا ،مخسلف هم برا ،بایارها
 ،.2021  8؛ ماوو2014  7و مووکن  س ر اسسرومکوئ

 اقسصاد،  ساخسارها، که اس  شدن هنگ  و هنگرا ی ای ،ند فرا شدن یاناو
 و فناور، اوس ا  سرما ه  ار ان النللی  بر  تجارت اناوی اوسشار دلر  به سراسی و ااسناعی
 اگرکه،. 2001  10راگن  ؛1996  9سروی  شوود می ترتر و وزد ک شبره فرهنگی مبادالت

 ا نکه ای روشنی درک اما باشد  مدرد اقسصاد، ،ها  رفعال را،ب اس  منک  تغررراتی کنر 
 ا   توان گد واود ودارد و می  خرر  ا اس  شدن یاناو تداوم جةروس وابرابر، افزا ش ر ا

؛ ،2019  11 لی و هنکاران دارد برشسر، بررسی به ورای و وشده ح  حدود، تاسؤا  
 عام  دوعنوان  به گسسرده طور به  شدن یاناو و فناور،   در مطالعات اخرر  پرشرف   بنابرا

تواود بر ف ر و که میاسس  در رووت اقسصاد، کشورها، مخسلف در وظر گرفسه شده اصلی
 وها  توسعة رور را فناور، پرشرف  توان یم یطورکل . بهگذار باشدتثیرروابرابر، دررمد، 

                                                            
1. Pece, A. M., et al. 
2. Ferreira, J. J. M., et al. 
3. Antonelli, C., & Gehringer, A. 
4. Chu, A. C., & Cozzi, G. 
5. Risso, W. A., & Carrera, E. J. S. 
6. Cetin, M., 
7. Stromquist, N. P., & Monkman, K. 
8. Manu, C. 
9. Cerny, P. G. 
10. Rugman, A. M. 
11. Lee, C. C., et al. 
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 د گر  سو، ای. دهد یم شافزا  را کارا ی و ،ور بنره که داوس  اد د ،ها ده ا گسسرر
 و ها ده ا اوسشار که  کند یم عن  تکنولوی ک تغررر کاتالرزور  کعنوان  به شدن یاناو

خارای  مسس رم ،گذار ه سرما و تجارت بودن بای طر ت ای انان سراسر در راها  رور
 ا   اگرکه ،.2019  2پر ناراتنه و بووگ ؛ و2013  1هنکاران  ااوموت و کند یم تسنر 

 شنار به اخرر سا  کند در اناوی اقسصاد ساب ة یب رشد بنا، سنگعنوان  ها به مقرک
 که  ی. ایروجااس  گرفسه قرار بررسی مورد کنسر رونا توی عی پرامدها، اما  روود یم

 راها  کالش   تر منم ای  کی گذشسهدهة  دو طی کشورها اکثر در دررمد وابرابر، افزا ش
 ادبرات درتایگی  به دررمد وابرابر، موضوع اس   داده ارقر انگذار سراس  ،شرورپ

 سراس   ک طراحی برا، دررمد وابرابر، عل  اس . درک کرده ، پرداا ژه واهنر  
 ایتننا  وه وابرابر، کاهش. اس  ضرور، غنی و ف رر بر  شکاف کاهش ان  درس  در

 افزا ش که دلر  ا   هب بلکه برابرتر امر، ضرور، اس   دررمد توی ا به دسسرابی منظر
ای باشد  هنه برا، اقسصاد، ،ها فرص  به وابرابر دسسرسیدهندة  وشان اس  منک  وابرابر،

 ،.2021  3 گرر، و هنکارانباشد اهنر  ی اد، برخوردار می
وورور،  تکنولوی،  تثیرربا تواه به موارد ذکر شده  پژوهش حاضر درصدد بررسی 

مد، در سه گروه ای کشورها، با دررمد باال  دررمد مسوس  سای، بر وابرابر، دررو اناوی
  ی اس .تابلو ها،در داده یکندک ونررگرس اف ررهو دررمد پا ر  با اسسداده ای رور 

مرور، بر پرشرنه به بخش دوم به بران مباوی وظر، تق رت  بخش سوم   در ادامه
بران و تقلر  وسا ج و  بهشناسی و معرفی مد   بخش پنجم روربه پژوهش  بخش کنارم 
 پرداید.، سراسسی میشننادهارپگرر، و ارائه بخش ششم به بران وسرجه

 مبانی نظري -2
به ح   ، مخسلفشننادهارو مسدکران با ارائه پ لسوفانرای ف ،ارربس  یخ در روود تار
مکسب  امانگشرو کار  مارکس  پ  راود. ردام اسن کنک کرده ،مشکالت اقسصاد

                                                            
1. Jaumotte, F., et al. 
2. Bong, A., & Premaratne, G. 
3. Giri, A. K., et al. 
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 ،عوام  در رشد اقسصادها   اتر عنوان پو را به د اد  داوش و اخسراعات اداقسص کرکالس
 وداهد د در حا  گسسرر  ،با بایارها ه سرما ش مرتب  کردن اوبا ت ای طر ،دار ه سرما

  راهن  ،1963  2کویوسس نونرس    بر ا افزون،. 363  ص 2004  1و سوته ن   فر
را منعکس  ،اقسصاد سسمرساخسار هر س را ی داده اس  دررمد  ا به موضوع توی یخاص

مطابت با ورز دررمد در طو  یمان و  ا ماوند توی سسمرعناصر سکه  کند یم تثکرد. او کند یم
 ا پوها، توی ا دررمد سرسسم گر  د عبارت . بهشود یم رررکشورها دسسخور تغشرا   

 کند یم تثکردخود   رتقل در ،اقسصاد ،ها وظام ررمسغ  رماهبا تواه به   کویوسس. هسسند
 ،ها  رفعال  رب وام ع ،ور تواه در بنره قاب  ،ها تداوت  ربه دل ،دررمد ،که وابرابر

،. 2022  3  و سا کر سل ابد  یم ش افزا  شدن یصنعس هردر مراح  اول ،و شنر  یروسسا
و  ،نولویتک،  وورور :اود ای عبارت گذارود یم تثیرر ،دررمد ،دو عام  منم که بر وابرابر

بر  شدن یاناووورور،  تکنولوی، و  تثیررگذار، ،ر ادامه به بران وقوهکه د  شدن یاناو
 وابرابر، دررمد، پرداخسه خواهد شد.

 نوآوري و تکنولوژي بر نابرابري درآمدي تأثير -1 -2

، دو رو کرد اصلی واود دررمد ،بر وابرابر ،و تکنولوی ،وورور تثیررمورد  در
 ،1998  4برم  و هنکاران  منارت اس  بر مبسنی فناور، توسعه فرضره مورد  اولر . دارد

 و منارت کم کار وررو، دسسنزد و اشسغا  کاهشسبب  ووروراوه تغرررات دهد یم وشان که 
 تغررر فرضره اساس بر یاوراً . شود یم ماهر کارگران دسسنزد و اشسغا  سطح افزا ش وسرجه در

  کعنوان  به منارت که یدرحال ، 2003  5و هنکاران تور او و رده/  روتر  فناور،
 ها، سپس پرشرف  و هشد در وظر گرفسه شغ   کعنوان  به و رده شود  می اری ابی اسسعداد
 برا، ت اضا کاهش سبب فناوراوه تغرررات کارکوب  ا   در. شود می اری ابی فناور،
 وسبساً و ماهر مشاغ  برا،  اضات افزا ش ودررمد   وسبساً کم و معنو   رماهررغ مشاغ 

و  شود یمرا سبب  دسسنزدها و کار بایار شدن دوقطبی سبب و هدش  غررمعنو  و پردررمد
                                                            
1. Freeman, C., & Soete, L. 
2. Kuznets, S. 
3. Çelik, O., & Sayın,F. 
4. Berman, E., et al. 
5. Autor, D., et al. 
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کارمندان و  که یدرحال  ،2014 1دهد  برو و هنکارانوابرابر، دررمد، را افزا ش می
 کنند  می اف در  باال ی دسسنزد کنند اسسداده اد د ها، فناور، ای تواوند می که کارگراوی

 منک  و دهند یم ادامه قد نی فناور، ای اسسداده به مدت کوتاه در تواوند  ونی که ها ی رن
 به دسسرابی برا، ماوعی ورز دسسنزد پا ر  سطح. باقی بناوند دسسنزد پا ر  سطوح در اس 

 طورکه هنان بلندمدت  در    ؛ بنابراباشدمی اد د ،ها ،فناور ایرموردو تجنرزات
 رماهررغ کار وررو، برا، ت اضا شوود  می قد نی ها، فناور، اا گز   اد د ها، ور،فنا
،. 2022  2 ترکا و هنکاران  ابد می کاهش قد نی ها، فناور، ای اسسداده با مشاغ  و

به  دارود ها، کنسر،منارت به ورای که معنولی مشاغ  در ها ،وورور ای توان یم اگرکه
 دشوار ودارود صالحر  به ورای، که معنولی مشاغ  ا گز نیاما ا کرد  رساوی اسسداده

 کم و باال اشسغا  قطب دو به کار بایار ت سرم    ،؛ بنابرا2003 اس   اوتور و هنکاران 
 ،.2022 سا    و  سلرک باشدمی غررواقعی منارت

 مز   و فناور، منابا  تعام  ا   که کند یم تثکرد کالسرک وظر ه ا    بر افزون
 کند یم تعرر  را اقسصاد  کتوسعة  الگو، که اس  وناد، تغرررات و وناد، شرا   با یوسب

    ؛ بنابرااس  سایماوی خوب کردر  اهنر دهندة  وشان ا  . ،2014 برو و هنکاران  
  3باشد  ارائو و هنکاران داشسه دررمد وابرابر، بر اصالحی ایر اس  منک  وناد، کردر 
 شده  شناسا ی کاوا  به بسسه اس  منک  وورور، فوق  وظر، کوبکاربا تواه به ،. 2021
 طور به عوام  ا   واقعر   در اگرکه. باشد داشسه دررمد وابرابر، بر مندی و مثب  ایرات

ابران  و ماهر بسرار کارگران ای داوش سرر ز ، ور بنره افزا ش. کند یون کاریمان  هم
 و کند یم کنک ماهر کنسر کارگران دررمد به هنگی ماهر  کنسر خسارت کارگران

ا   فرض     ؛ بنابراابد  یمکاهش  بعد، ،ها دوره در وورور، ای واشی دررمد، شکاف
  4باشد  گوا غررخطی اس  منک  دررمد وابرابر، و وورور، بر  رابطة که واود دارد

2019.، 

                                                            
1. Breau, S., et al. 
2. Tica, J., et al. 
3. Jiao, Z., et al. 
4. Guo, Q 
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 سازي بر نابرابري درآمديجهانی تأثير -2-2

 ورز وکسه ا   به با د فر دم   مرلسون و ها ک فردر ش وئولربرالی اقسصاد ای ادا،
 ریادسای، و تجارت وئوکالسرک اقسصاد به شدن اناوی وظر، فرض پرش که کرد اشاره

 بران اوهلر  -هکشر  و ساموئلسون -ر اسسولپ قضا ا، توس  طورکه هنان مالی مسکی اس  
 ااایه یروتنندتر ورها،کش درکنندگان  به مصرف سرما ه و تجار، مواوا حذف که شده

 داشسه دسسرسی ف ررتر کشورها، توس  شده تولردتر  اریان خدمات و کاالها به تا دهد یم
 که مواد و وررو، شود یم ف ررتر کشورها، رووت سبب در وسرجه  ،قرن  کاهش ایر  باشند

  نور با شدن یاناو تار خی  رظو ای،. ،ا قطره ایر  کنندتثمر   را خود فراوان اریان کار
. ،2019  1اس   ساسون هنسو امپر الرسم درها  مل  -  دول اسس رار و ،دار ه سرما

 داده وسب ، 1914-1870  طال اسساودارد دوران به شدن یاناو کشنکش اولر  ی طورکل به
ه رخ داد، امروی تا 1971  وودی برتون سرسسم فروپاشی ای پس کشنکش دومر و  شود یم

: اس  کرده عن  خود ها، وعده ای برخی به طور حسمبه شدن یاناو ای دو دوره ا   .اس 
. کرد کنک انسرسی برابر، ترو ج و تکنولوی کی ها، وورور، ف ر  مثالً به کاهش

رشد اقسصاد،    اما ا داده  افزا ش را ورز اقسصاد، رشد که کرد ادعا توان می هن نر 
 و اسس راض ای که  بوده شده یمل رشد ووع  ک برا، غرب و  1990 دهه در و ژه به

 اقسصاد،  کپارکگی  واود    ا با،. 2003  2اس   برور واشی شده حد ای برش بای، سدسه
 وارداتی کاالها، ای منلو یاپ  و اروپا اتقاد ه  مسقده ا االتبایارها،  مواب شد اناوی
 خ  ف ر ای و نورو بایارها، سا ر و بری   هند  کر   در ودر ها ونرلرمخروج  وشود  اریان
وسبساً  اقسصادها، ا   در مرفه مسوس  طب ه  ک موارد  برخی در و را مواب شده خارج

 36 ای کنند می یودگی مطلت ف ر در که مردمی وسب  مثا   برا،. اس  شده ف ررتر  اهر
  ،2013  3اس   راوالرون افسه  کاهش 2008 سا  در درصد 19 به 1990 سا  در درصد
 ودا به اروپا ی و اسسعنار، ها، سرسسم ضرر به شدن یاناو کشنکش ولر ا که یدرحال

 .ه اس بود انان ک  و رسرا ودا به کشنکش دومر   بوده مسقده ا االت

                                                            
1. Sassoon, D. 
2. Brenner, R. 
3. Ravallion, M. 
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 دررمد توی ا و تجار، ریادسای، بر رابطة  به که تجربی مطالعات ای برخی
 حنا    اس  بیوس مز   مدنوم اساس بر که ساموئلسون-اسسولپر قضره ای  پردایود یم
  شود یم اف   وفور به رماهررغ کار وررو، رونا در کهتوسعه  درحا  کشورها،. کنند یم

 برا، افزا ش ت اضا سبب کشورها ا   در تجارت ریادسای، و داش  خواهند وسبی مز  
 را وابرابر، سطوح وسرجه در و شود یم رونا هن نر  افزا ش دسسنزد و رماهررغ کارگران

 ،ا گووه به اوهلر -هکشر و ساموئلسون-اسسولپر ها، قضره. ،1995  1هد  وودد می کاهش
 اصلی فرض سپس شوود  می شام  را کارگران ای ماهردسسة  کند   که  ابند می گسسرر

 وابسسه تجارت ار ان ها، ان  و وسبی ها، وین به دررمد توی ا و شود می تضعرف قضره
 تناقض سنسی تجارت ة وظر توی عی وسا ج با جربیت مطالعات ای برخی    ؛ بنابراشود می

دارد  دررمد، وابرابر، افزا ش با مثبسی رابطة النل  بر  تجارت که دهند می وشان و دارود
 بر  معنادار، را رابطه هرچ تجربی م االت ای کنی ،. تعداد2009  2 مس ی و و وارلی

 و موکرای -؛ رو،1997  3 ادواردی کنند ونیمشاهده  وابرابر، و تجار، ریادسای،
 ،.2020  4اودئوگو

 پيشينه پژوهش -3
شاخصی ای وورور،  عنوان بهپر ردگی اقسصاد،  تثیرربرشسر مطالعات داخلی به بررسی 

ها، داخلی تر   پرشرنه، منم1که در ادو     اودو تکنولوی، بر وابرابر، دررمد، پرداخسه
 اود.صه شدهها، خارای خالتر   پرشرنه، منم2و در ادو   

 

  

                                                            
1. Wood, A. 
2. Meschi, E., & Vivarelli, M. 
3. Edwards, S. 
4. Roy-Mukherjee, S., & Udeogu, E. 
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نویسنده )ها( 

 / سال
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 مطالعه
 روش پژوهش دوره

متغير 
 پژوهش

 نتایج پژوهش

ي
ي درآمد

ي و نابرابر
ي، نوآور

تکنولوژ
عسگری و  

همکاران 
(1401) 

 - 1350 ایران
1398 

خودرگرسیونی 
های با وقفه

توزیعی بوت 
 1استریپ

یدگی پیچ
اقتصادی، 

 ضریب جینی

افزایش پیچیدگی 
اقتصادی سبب 
افزایش نابرابری 

 شوددرآمدی می

حسنوند و 
همکاران 

(1401) 

کشورهای 
منتخب 

 توسعه درحال

1995 – 
2020 

حداقل مربعات 
 2معمولی پویا

پیچیدگی 
اقتصادی، 

 ضریب جینی

 یدگیچیپافزایش 
 سبب یاقتصاد

افزایش نابرابری 
 شود.درآمدی می

زاده عیسی
روشن و آقایی 

(1398) 
 - 1389 های ایراناستان

1394 
پانل گشتاورهای 

 3پویا افتهی میتعم

فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات، 

 ضریب جینی

فناوری اطالعات و 
ارتباطات سبب 
بهبود نابرابری 

 شود.درآمدی می
آبادی و شاه

گل ساری
(1392) 

کشورهای اپک و 
-منتخب توسعه

 یافته

1995 - 
نوآوری،  ایروش مقایسه 2009

 ضریب جینی

نوآوری و تکنولوژی 
سبب بهبود نابرابری 

 گردد.درآمدی می

ی
جهان

ي
ي درآمد

ي و نابرابر
ساز

 

احمدزاده و 
همکاران 

(1401) 

کشور عضو  60
شاخص عملکرد 

 4تغییر اقلیم

2010 - 
2020 

رگرسیون 
-چندکی در داده

 5های تابلویی

تجارت، ضریب 
 جینی

بب کاهش تجارت س
نابرابری درآمدی 

 شود.می

طهرانچیان 
(1396) 

کشورهای با 
شدت سرمایه باال 

 و پایین

2000 - 
2014 

پانل گشتاورهای 
 6یافته پویاتعمیم

سازی جهانی
مالی و تجاری، 
 ضریب جینی

سبب  شدن یجهان
کاهش نابرابری 

 شود.درآمدی می

خداویسی و 
همکاران 

(1396) 
 - 2002 کشور جهان 71

2013 
انتقال مالیم 

 7ای پانلآستانه
سازی، جهانی

 ضریب جینی

مدت در کوتاه
سازی سبب جهانی

کاهش نابرابری 
 شود.درآمدی می

جالیی 
اسفندآبادی و 

ستاری 
(1390) 

جامعه شهری 
 ایران

1387 - 
1395 

شبکه عصبی 
 8مصنوعی

سازی، جهانی
 توزیع درآمد

سازی سبب جهانی
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 شود.درآمدی می

 های تحقیق منبع: یافته

                                                            
1. Bootstrap Prediction Intervals for Autoregressive Distributed Lag  
2. Dynamic Ordinary Least Squares Estimator 
3. Generalized Method of Moments 
4. Climate Change Performance Index (CCPI) 
5. Panel Quantile Regression 
6. Generalized Method of Moments 
7. Panel Smooth Transition Regression Models 
8. Artificial Neural Networks 
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کاهش  سببسازی جهانی
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1. ÇelikandSayın 
2. Application of the Bootstrap Panel Granger Causality Test 
3. Cetin et al. 
4. Autoregressive Distributed Lag 
5. Law et al. 
6. Cross-Sectional Dependence Panel 
7. Guo 
8. Spatial Econometrics 
9. Threshold Panel  
10. Tica et al. 
11. E. Osode et al. 
12. Khan 
13. Parametric Accelerated Failure Time Models 
14. Mohd Daud 
15. Sethi et al. 
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وورور،  تکنولوی، و  تثیررها، داخلی و خارای اوجام شده در یمرنه پژوهش
وورور،  تکنولوی، و  دوگاوه تثیرردر ک  معس د به   سای، بر وابرابر، دررمد،اناوی
ها، سابت برشسر ای دراه بای بودن . در پژوهشباشدمیسای، بر وابرابر، دررمد، اناوی

شدن اقسصاد، کشورها و ای مسغررها، فناور، تجار، و اقسصاد، برا، سنجش اناوی
شده؛ اما در اطالعات و ارتباطات برا، سنجش فناور، و وورور،  ک کشور اسسداده 

 2شدن اقسصاد، که شام  شدن ای شاخص اناویبرا، سنجش اناویپژوهش حاضر 
د گر  برا، سنجش سو، اسسداده شده اس . ای باشد  میشدن تجار، و مالی  رشاخص ی

فناور،  رشاخص ی 5تکنولوی، و وورور، ای شاخص تکنولوی، و وورور، که خود شام  
ها، صنعسی و دسسرسی الر ها، فرد،  تق رت و توسعه  فعاطالعات و ارتباطات  منارت

شود. ای که خود  ک ووع وورور، مقسوب میاس  اسسداده شده باشد می مالی تثمر  به 
بر وابرابر، دررمد، را  شدن یاناووورور،  تکنولوی، و  تثیررد گر  پژوهش حاضر سو 

 کشور، و دررمد 63کشور،  دررمد مسوس    41برا، سه دسسه ای کشورها، با دررمد باال  
د. شوکه ای ووع خود  ک پژوهش ااما مقسوب می  ، اوجام دادهکشور 19پا ر   

وسرجه  در باشد.، امر، منم و ضرور، میبند دهک  هن نر  در مبقث وابرابر، دررمد،
تا اس  ها، تابلو ی اسسداده شده در ا   پژوهش ای رهراف  رگرسرون کندکی در داده

بر وابرابر، دررمد، در  شدن یاناوولوی، و وورور،  تکن تثیرر تر دقرت صورت به
 ها، مخسلف سنجش شود. دهک

 هاشناسی پژوهش و معرفی دادهروش -4

 شناسی پژوهشروش -1 -4
در ا   پژوهش  ای مد  رگرسرون کندکی پاو  برا، بررسی ایرات وامس ارن وورور،  

داده شده اس   سساسای، بر وابرابر، دررمد، در کشورها، منسخب تکنولوی، و اناوی
 ژه و بهها، توی ا ی را رگرسرون کندکی امکان ایرگذار، مسغررها، مسس   در تنام قسن 

با مشکالت فروض کالسرک  که   اکند  بدون ها، ابسدا ی و اوسنا ی را فراهم میدر دوباله
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کنرم که مد  ،. فرض می2005  1ها، پرت در بررورد ضرا ب روبرو باشد  کووکرو داده
 معادله ی ر باشد: صورت بهرسرون خطی رگ

 1،                        
itit it it iteY x e , Q | x      0  

صورت ی ر  به Xبه شرب مسغررها، تصادفی  yام توی ا شرطیگاه کندکی رن
 اس :

  2   ،    
ity it itQ | x x , i , ,...,n    1 2 

که در رن    k, ,...,     0 و  1 kx , x ,..., x به ترترب بردار، ای پارامسرها،  11
وامعلوم و م اد ر معلوم هسسند و ite   ک مسغرر تصادفی مشاهده وشدوی اس . بر اساس 

، و ضرا ب   مبدأ،  عرض ای 2005رور کووکر     صورت بهاوسا   برا، هر کو 
 ود:شوی ر بررورد می

 3،  
 

 
k

q T n n

it k it i i
, k t i i

, argmin Y X
     

              
1 1 1 1

) )  

 که   e e I e     0p و I مرنرنم وار اوس اس . بررسی ا   تابا م راس و .
صادفی بر  مسغررها تر، ای رابطه تتواود د دگاه دقرتایرات ای طر ت رگرسرون کندکی می

  2دهد  داو نو و هنکارانفراهم رورد و بنابرا   تقلر  تجربی رگاهی بخشی را ارائه می
2013 .، 

 هاتصریح مدل و معرفی داده -4-2

، و ترکا و هنکاران 2022مطالعات کلرک و سا    با تواه به در پژوهش حاضر  
شده بررورد، بر اساس رور ، و ساخسار کشورها، مورد بررسی  الگو، تصر ح 2022 

 د:شو، ارائه می4معادله   صورت بهها، تابلو ی  پاو  کواوسا  ، رگرسرون کندکی در داده

 4،  it it i t it t it t it t it t it

t it t it t it t it it

q GINI | TI ICT SKILL RD IA

AF EG TG FG

        

     

1 2 3 4 5

6 7 8 9

  

 که it itq GINI |  مان کندکی شرطی وابرابر، دررمد، در یt  و کشورi  وit 
د گر  کشورها با تواه به  سو،اس . ای  iو برا، کشور  tمان ت مورد در یشام  اطالعا

                                                            
1. Koenker 
2. Davino et al. 
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کشور،  دررمد  19به سه دسسه ای کشورها، با دررمد پا ر   بند، باوک اناوی ت سرم
، مشخص شده 1کشور، ت سرم شده که در شک    19کشور، و دررمد باال   63مسوس   

 دهد.ها را وشان می، و منبا داده4له  شرح مسغررها، پژوهش در معاد  ،3اس . ادو   

 معرفی متغيرهاي مدل -3جدول 

 هامنبع داده واحد نماد متغير
 بانک جهانی GINI 0 - 100 نابرابري درآمدي

 آنکتاد TI 0 - 1 تکنولوژي و نوآوري

 آنکتاد ICT 0 - 1 فناوري اطالعات و ارتباطات

 آنکتاد SKILL 0 - 1 هاي فناوريمهارت

 آنکتاد RD 0 - 1 ظرفيت تحقيق و توسعه 

 آنکتاد IA 0 - 1 ظرفيت صنعتی

 آنکتاد AF 0 - 1 دسترسی به منابع مالی

 EG 0 – 100 KOF سازي اقتصاديجهانی

 TG 0 – 100 KOF سازي تجاريجهانی

 FG 0 - 100 KOF سازي مالیجهانی

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 
 

 

 

 

 

 کشورهاي مورد مطالعه .1شکل 
 اکسل افزار نرما استفاده از های تحقیق ب منبع: یافته

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=227701
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
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 تحقيقهاي یافته -5
شدن بر وابرابر، وورور، و اناوی در پژوهش حاضر برا، بررسی ایر تکنولوی، 

ای رور رگرسرون کندکی در   دررمد، در سه گروه دررمد، باال  مسوس  و پا ر 
برا،  1راب -ک ها، تابلو ی اسسداده شده اس . وسا ج مربوب به ریمون ورما  بودن اار داده

، 4  مسغرر ضر ب ارنی سه گروه ای کشورها، با دررمد باال  مسوس  و پا ر  در ادو 
 ده اس .رم

 نتایج آزمون نرمال بودن -4جدول 
 درآمد باال درآمد متوسط درآمد پایين آزمون / نوع کشورها

 086/24 334/19 888/30 آماره آزمون
 000/0 000/0 000/0 سطح احتمال آزمون

 88/3 61/3 08/3 2چولگی توزیع

 های تحقیق یافته منبع:
 

د  فرض صدر ریمون دا  بر ورما  بودن شو، مشاهده می4ای ادو    طورکه هنان
درصد رد  5مسغرر ضر ب ارنی در هر سه گروه دررمد، دارا، با تواه به سطح احسنا  

د گر  با تواه به وسا ج کولگی  سو، گردد. ای شده و غررورما  بودن روود مسغرر ایبات می
که در مسغرر  ماهر  کولگیبا تواه به کولگی به سن  راس  و و اب غررورما  اس . 

ضر ب ارنی  وابرابر، دررمد،، در هر سه گروه دررمد، واود دارد  اسسداده ای رور 
بر مسغرر وابرابر، دررمد،  مؤیررگرسرون حداق  مربعات معنولی برا، بررسی عوام  

ها، تنامی قسن  دروظرگرفس کولگی مواود در مسغرر وابسسه و با تواه به مناسب ورس . 
ا   رور بررورد شده  بر اساسسرون کندکی؛ دروسرجه الگو، پژوهش توی ا توس  رگر

ها، تابلو ی برا، هر سه گروه دررمد، اس . در ادامه وسا ج رگرسرون کندکی در داده
 پا ر   مسوس  و باال ارائه شده اس .

 

                                                            
1. Jarque-Bera 
2. Skewness 
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 نتایج برآورد رگرسيون چندکی براي کشورهاي با درآمد پایين .5جدول 

متغير / 
 چندکی

Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

 
TI 

 -091/0 -089/0 -050/0 -081/0 -022/0 -050/0 -023/0 -018/0 -027/0 ضریب

 -t ** 61/2- ** 41/2- *15/3- **26/2- *32/3- ***76/1- *99/2- ***71/1- *91/2آماره 

 
ICT 

 059/0 083/0 025/0 024/0 035/0 049/0 091/0 068/0 052/0 ضریب
 t **55/2 **45/2 **22/2 **04/2 *56/3 *50/3 ***64/1 **42/2 **40/2 آماره

 
Skill 

 -031/0 -039/0 -036/0 -030/0 021/0 027/0 015/0 012/0 013/0 ضریب
 -t ***87/1 ***69/1 ***70/1 **59/2 **32/2 *76/3- **57/2- *01/3- **71/2آماره 

 
RD 

 -030/0 -032/0 -40/0 -043/0 -036/0 -29/0 -028/0 -015/0 -027/0 ضریب
 -t **81/2- 15/1- *06/3 **00/2- **97/1- *82/2- *40/3- *28/3- *55/3آماره 

 
IA 

 053/0 052/0 54/0 050/0 059/0 073/0 085/0 063/0 091/0 ضریب
 t **60/2 **32/2 *67/2 **81/1 ***67/1 *66/2 *65/2 **28/2 ***61/1آماره 

 
AF 

 -031/0 041/0 043/0 032/0 034/0 025/0 033/0 021/0 029/0 ضریب
 -t *78/2 **23/2 ***66/1 ***65/1 *99/2 **01/2 ***82/1 **10/2 **09/2آماره 

 
EG 

 027/0 032/0 026/0 034/0 037/0 035/0 20/0 017/0 015/0 ضریب

 t 18/1 **09/2 **10/2 ***67/1 **34/2 *92/3 *64/2 *59/3 *69/3آماره 

 
TG 

 -022/0 -029/0 -024/0 -028/0 -023/0 -031/0 035/0 031/0 016/0 ضریب

 -t **19/2 ***74/1 **03/2 ***78/1- **20/2- *65/3- **39/2- *18/3- **28/2آماره 

 
FG 

 -036/0 -042/0 -058/0 -075/0 -076/0 -075/0 -080/0 021/0 022/0 ضریب

 -t **78/2 ***02/2 **08/2- **37/2- **36/2- *98/3- **67/2- *70/3- **41/2آماره 

 
C 

 61/33 11/39 40/33 05/33 00/30 93/24 21/21 46/17 17/27 ضریب

 t *67/3 *54/3 *62/4 *67/4 *34/5 *02/7 *61/6 *30/6 *20/5آماره 

 تحقیقهای یافتهمنبع: 
 درصد است. 10و  5، 1به ترتیب معناداری در سطح  ***و  **، *یادداشت: 

 
دهد ، وشان می5وسا ج رگرسرون کندکی برا، کشورها، با دررمد پا ر  در ادو   

مندی و معنادار، بر وابرابر،  تثیررها شاخص تکنولوی، و وورور، در تنامی دهک تثیررکه 
کاهش وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد پا ر  شده اس .  سببدررمد، داشسه و 

ولوی، بر وابرابر، دررمد، دو رو کرد عنده واود دارد؛ وورور، و تکن تثیرردر مورد 
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دارد که تغرررات تکنولوی ک و وورور، سبب کاهش سطح اشسغا  و رو کرد او  بران می
مرزان دسسنزد در افسی وررو، کار کم منارت و افزا ش اشسغا  و دسسنزد وررو، کار ماهر 

افزا ش و در افراد ماهر   منارتد و به ترترب وابرابر، دررمد، را در افراد کم شومی
تواود مثب  و تکنولوی، و وورور، بر وابرابر، دررمد، می تثیرردهد و دروسرجه کاهش می

 فوق  وظر، کارکوببا تواه به  . هن نر  ،1998  1برم  و هنکاران  ا مندی باشد 
 دررمد ،وابرابر بر مندی و مثب  ایرات شده  شناسا ی کاوا  به بسسه اس  منک  وورور،

 ، ور بنره افزا ش. دنکن یون کاریمان  هم طور به عوام  ا   واقعر   در اگرکه  باشد داشسه
 به هنگی ماهر  کنسر ابران خسارت کارگران و ماهر بسرار کارگران ای داوش سرر ز
 در وورور، ای واشی دررمد، شکاف و کند یم کنک ماهر کنسر کارگران دررمد

د گر  شاخص فناور، اطالعات و سو، ،. ای 2019  2 گوا ابد  یمکاهش  بعد، ،ها دوره
 سببمثب  و معنادار بر وابرابر، دررمد، بوده و  تثیررها دارا، ارتباطات در تنامی دهک

ها، فناور، افزا ش وابرابر، دررمد، در ا   دسسه ای کشورها شده اس . شاخص منارت
عنادار بر وابرابر، دررمد، و ای دهک مثب  و م تثیرردارا،   ای دهک او  تا دهک پنجم

مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد  تثیررششم تا دهک ونم دارا، 
ها، فناور، در مثب  و مندی شاخص منارت تثیررپا ر  بوده اس .  کی ای دال   ا   

ررمد پا ر   تواود ا   باشد که در کشورها، با دها، پا ر  و باال دررمد، میدهک
ها، وو   و اد د فناور، را دارود ها، با دررمد باال برشسر فرص   ادگرر، منارتدهک

ها مقروم باشد. شاخص تق رت و و قشر ف رر اامعه منک  اس  ای  ادگرر، ا   منارت
مندی و معنادار در ان  کاهش وابرابر، دررمد، در  تثیررها دارا، توسعه در تنامی دهک

ور، وررو، دررمد پا ر  دارد. با افزا ش تق رت و توسعه منک  اس  بنره کشورها، با
و وابرابر، دررمد، کاهش  افسه  ش افزارن سطح دررمد، کارگران  دوبا  بهکار  افزا ش و 

مثب  و معنادار بر وابرابر،  تثیررها دارا،  ابد. شاخص  رفر  صنعسی در تنامی دهک
مثب  شاخص  رفر   تثیرردارد.  کی ای دال   ا     ر دررمد، در کشورها، با دررمد پا 

تواود ا   باشد که در افزا ش وابرابر، در کشورها، با دررمد پا ر  می در ان صنعسی 

                                                            
1. Berman, E., et al. 
2. Guo, Q. 
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ا   دسسه ای کشورها برشسر صنا ا دولسی هسسند و  ا منک  اس  در اوقصار گروه خاصی 
د. شاخص دارو رفر  صنعسی وها، دررمد، سنم خاصی ای ا   ر دهکبرشسباشند دروسرجه 

مثب  و معنادار و  تثیرردسسرسی بخش خصوصی به منابا مالی ای دهک او  تا هشسم دارا، 
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد پا ر   تثیرردر دهک ونم دارا، 

رابر، ، رن بر وابها  شاخص ر یشاخص تکنولوی، و وورور، و  تثیرر در موردهسسند. 
ها، اوجام شده  ر پژوهشبرشسی را در   دررمد،  وسا ج پژوهش مبسنی بر مباوی وظر، اس 

د گر  شاخص  سو،ای  باشد.میفناور، و وورور، بر وابرابر، دررمد، دوگاوه  تثیرر
معنا اس  در تنامی بی تثیرراز در دهک او  که دارا، سای، اقسصاد، بهاناوی
مثب  و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد  رتثیرها، د گر دارا،  دهک

به سای، . طبت مباوی وظر،  با افزا ش اناویباشدمیپا ر  در ان  افزا ش وابرابر، 
تر  اریان خدمات و کاالها به تا دهد یم ااایه یروتنندتر کشورها، درکنندگان  مصرف

 سبب در وسرجه، قرن  کاهش ایر  شندبا داشسه دسسرسی ف ررتر کشورها، توس  شده تولرد
 ایر  کنندتثمر   را خود فراوان اریان کار که مواد و وررو، شود یم ف ررتر کشورها، رووت
 تجربی مطالعات ای یاما برخ ابد؛و با افزا ش دررمد  وابرابر، دررمد، کاهش   ،،ا قطره

 النل  بر  تجارت که دهند می وشان و دارود تناقض سنسی تجارت ة وظر توی عی وسا ج با
،. شاخص 2009دارد  مس ی و و وارلی   دررمد، وابرابر، افزا ش با مثبسی رابطة

مثب  و معنادار بر وابرابر،  تثیررسای، تجار، ای دهک او  تا دهک سوم دارا،  اناوی
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در  تثیرردارا،   دررمد، و ای دهک کنارم تا ونم

سای، مالی در دهک او  و د گر  شاخص اناوی سو،با دررمد پا ر  اس . ای  کشورها،
مندی و معنادار بر  تثیررمثب  و معنادار و ای دهک سوم تا ونم دارا،  تثیرردوم دارا، 

هم مثب  بوده و در  مبدأوابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد پا ر  اس . عرض ای 
 .باشدمیها معنادار تنامی دهک
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 نتایج آزمون تقارن مدل در کشورهاي با درآمد پایين .6جدول 
 احتمال آماره هاتقارن بين چندکی متغير

TI 

9/0- 1/0 72/2- 98/0 
8/0- 2/0 17/35 48/0 
7/0- 3/0 18/21 60/0 
6/0- 4/0 14/18 51/0 

ICT 

9/0- 1/0 04/0- 99/0 
8/0- 2/0 17/4- 84/0 
7/0- 3/0 28/1- 93/0 
6/0- 4/0 96/5- 54/0 

SKILL 

9/0- 1/0 81/28 54/0 
8/0- 2/0 05/2- 93/0 
7/0- 3/0 48/1- 94/0 
6/0- 4/0 25/11- 42/0 

RD 

9/0- 1/0 74/22 67/0 
8/0- 2/0 44/10 65/0 
7/0- 3/0 91/6 71/0 
6/0- 4/0 46/2 85/0 

IA 

9/0- 1/0 23/8 87/0 
8/0- 2/0 62/8- 60/0 
7/0- 3/0 85/1- 89/0 
6/0- 4/0 87/5- 53/0 

AF 

9/0- 1/0 83/24- 59/0 
8/0- 2/0 38/13- 23/0 
7/0- 3/0 12/2 79/0 
6/0- 4/0 50/5 31/0 

EG 

9/0- 1/0 45/8- 34/0 
8/0- 2/0 94/4- 20/0 
7/0- 3/0 97/5- 06/0 
6/0- 4/0 35/0- 87/0 
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 احتمال آماره هاتقارن بين چندکی متغير

TG 

9/0- 1/0 60/4 31/0 
8/0- 2/0 76/2 17/0 
7/0- 3/0 22/3 06/0 
6/0- 4/0 27/0 87/0 

FG 

9/0- 1/0 00/4 36/0 
8/0- 2/0 38/2 20/0 
7/0- 3/0 87/2 07/0 
6/0- 4/0 17/0 70/0 

 تحقیق هایمنبع: یافته

 
ها، منم رور رگرسرون کندکی اس  که بر ها  کی ای ریمونریمون ت ارن کندک

ها، مس ارن واود اوت معنادار، در ضرا ب کندکتوان وسرجه گرف  تداساس رن  می
ها، مس ارن واود وداشسه تداوت معنادار در ضرا ب کندک  که یدرصورتدارد  ا خرر. 

ها، مس ارن باشد  وشان ای ایرگذار،  کسان مسغررها، مسس   بر مسغرر وابسسه در کندک
د پا ر  در ادو  ها، مد  گروه کشورها، با دررماس  و برعکس. ریمون ت ارن کندک

ها، مورد بررسی در مورد هنه مسغررها، پژوهش فرضره دهد که در کندکی، وشان می6 
 د.شومی د رتثدرصد رد وشده اس  و  5صدر مبنی بر ت ارن وسا ج در سطح خطا، 

 ها در کشورهاي با درآمد پایيننتایج آزمون برابري شيب .7جدول 

 Q0.1=Q0.2 Q0.2=Q0.3 Q0.3=Q0.4 Q0.4=Q0.5 Q0.5=Q0.6 Q0.6=Q0.7 Q0.7=Q0.8 Q0.8=Q0.9 متغیر

TI 
 80/59 -94/8 -76/8 -4/20 -27/2 -72/5 04/5 90/21 آماره

 63/0 70/0 67/0 29/0 90/0 74/0 76/0 23/0 احتمال

ICT 
 -76/16 66/2 -26/5 10/9 14/3 -58/0 -22/0 -63/12 آماره

 76/0 84/0 63/0 25/0 60/0 91/0 96/0 10/0 احتمال

Skill 
 -69/36 -57/2 -68/1 08/14 83/2 08/8 -14/3 -82/5 آماره

 36/0 81/0 83/0 11/0 74/0 32/0 63/0 39/0 احتمال

RD 
 -72/19 51/2 05/10 95/9 41/12 50/14 03/6 -42/7 آماره

 66/0 80/0 25/0 26/0 17/0 12/0 52/0 49/0 احتمال
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 Q0.1=Q0.2 Q0.2=Q0.3 Q0.3=Q0.4 Q0.4=Q0.5 Q0.5=Q0.6 Q0.6=Q0.7 Q0.7=Q0.8 Q0.8=Q0.9 متغیر

IA 
 -55/28 57/3 -94/0 00/9 13/3 07/3 -20/3 -69/11 آماره

 54/0 61/0 87/0 26/0 60/0 60/0 55/0 13/0 احتمال

AF 
 26/5 16/13 68/2 -02/6 -51/0 -69/0 -34/2 -18/6 آماره

 90/0 03/0 53/0 10/0 88/0 85/0 57/0 20/0 احتمال

EG 
 04/3 -06/1 09/2 -63/1 -98/1 -52/3 -03/0 -46/0 آماره

 69/0 42/0 09/0 26/0 22/0 03/0 98/0 74/0 احتمال

TG 
 -70/1 45/0 -09/1 73/0 01/1 85/1 -003/0 13/0 آماره

 67/0 51/0 09/0 33/0 23/0 03/0 99/0 86/0 احتمال

FG 
 -41/1 58/0 -01/1 82/0 00/1 67/1 10/0 20/0 آماره

 71/0 36/0 09/0 23/0 19/0 03/0 87/0 77/0 احتمال

 تحقیق هایمنبع: یافته
 

ها ماوند ها، رور رگرسرون کندکی در م ا سه با سا ر رورتر   مز   کی ای منم
ها، مخسلف اس . در رور ها در کندکگرر، شربحداق  مربعات معنولی  اودایه

ها، مسداوتی خواهند بود و وشاوگر خسلف دارا، شربها، مرگرسرون کندکی  کندک
.  ای باشدمیها، مخسلف ایرگذار، مسداوت مسغررها، مسس   بر مسغرر وابسسه در کندک

؛ وباشد تواه قاب منک  اس  که بر  دو  ا کند کندک ا   تداوت خرلی معنادار  ا  سو ی
-س  پردا کرد که ر ا بر  کندکتوان به ا   منم دها میبر اساس ریمون برابر، شرب لذا

توان ها واود دارد  ا خرر. بر اساس ا   ریمون میها، مخسلف تداوت معنادار، در شرب
در اف  که ر ا تداوت اساسی در بررورد پارامسرها با اسسداده ای رور حداق  مربعات 

ر مد  ها دمعنولی و رور رگرسرون کندکی واود دارد  ا خرر. وسا ج ریمون برابر، شرب
ها، سوم و کنارم دهد که برا، کندکی، وشان می7کشورها، با دررمد پا ر  در ادو   

سای، مالی و هن نر  سای، تجار، و اناویسای، اقسصاد،  اناویمسغررها، اناوی
درصد  5کندکی هدسم و هشسم مسغرر دسسرسی به منابا مالی  فرضره صدر در سطح خطا، 

ها، دا  بر برابر، کندکی  و مسغررها، موردوظر  فرضره صدررد شده و برا، سا ر کندکی 
 درصد رد وشده اس . 5مسوالی در سطح خطا، 
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 نتایج برآورد رگرسيون چندکی براي کشورهاي با درآمد متوسط .8جدول 

 های تحقیقمنبع: یافته
 درصد است. 10و  5، 1یادداشت: *، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 

 
، ارائه شده 8   وسا ج رگرسرون کندکی برا، کشورها، با دررمد مسوس  در ادو

د  شاخص تکنولوی، و فناور، در کشورها، با شوادو  مشاهده می طورکه هناناس . 
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، اس  و با وسا ج مربوب به  تثیرردررمد مسوس  دارا، 

. شاخص فناور، اطالعات و ارتباطات ای دهک باشدمیکشورها، با دررمد پا ر  هنسو 
مثب  و معنادار بر وابرابر، دررمد، و ای دهک هدسم تا  تثیرردارا،   ششم او  تا دهک

متغیر / 
 Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 چندکی

 
TI 

 -039/0 -043/0 -031/0 -036/0 -07/0 -04/0 -06/0 -07/0 -05/0 ضریب

 -t **99/1- ***78/1- **46/2- **06/2- *84/2- **01/2- **35/2- **54/2- *05/3آماره 

 
ICT 

 -031/0 -086/0 -066/0 09/0 036/0 023/0 014/0 013/0 016/0 ضریب
 -t **66/2 **57/2 *83/2 *66/2 **01/2 *45/3 **22/2- *95/2- **47/2آماره 

 
Skill 

 -054/0 -035/0 -044/0 -052/0 038/0 015/0 021/0 016/0 011/0 ضریب
 -t ***73/1 **09/2 **67/2 **45/2 **14/2 *14/3- **35/2- **46/2- **31/2آماره 

 
RD 

 -020/0 -036/0 -028/0 -025/0 -029/0 -011/0 -021/0 -017/0 -008/0 ضریب
-t *98/2- **41/2- *57/3آماره   **00/2- ***67/1- **08/2- **18/2- **09/2- **47/2- 

 
IA 

 060/0 084/0 072/0 043/0 069/0 042/0 055/0 091/0 011/0 ضریب
 t *18/3 *26/3 *69/4 *61/3 **08/2 **21/2 **33/2 **17/2 *67/4آماره 

 
AF 

 -034/0 -041/0 049/0 045/0 043/0 048/0 034/0 056/0 053/0 ضریب
 -t ***69/1 **13/2 ***64/1 **22/2 *17/3 *38/3 *01/3 *11/4- *94/4آماره 

 
EG 

 -063/0 -064/0 -064/0 -048/0 -029/0 -027/0 -037/0 -043/0 -052/0 ضریب

 -t **79/2- ***73/1- *36/4- *93/6- *73/6- *90/4- *52/3- **28/2- *55/3آماره 

 
TG 

 -050/0 -049/0 -046/0 -071/0 -077/0 -059/0 -057/0 -062/0 -051/0 ضریب

 -t *65/4- *76/5- *83/3- *09/6- *93/5- *33/4- *07/3- *93/4- *57/6آماره 

 
FG 

 -039/0 -038/0 -040/0 -047/0 -035/0 -023/0 -028/0 -015/0 -009/0 ضریب

 -t **50/2- **93/1- *83/4- *43/7- *17/7- *26/5- *80/3- ***76/1- 12/1آماره 

 
C 

 15/65 69/48 22/42 73/42 44/42 41/38 11/35 38/35 27/31 ضریب

 t *22/10 *86/14 *45/15 *69/12 *11/16 *82/16 *69/15 *71/9 *33/11آماره 
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مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد مسوس  اس .  تثیرردارا، ونم  
ا   وسرجه تا دهک ششم هنسو با وسا ج کشورها، با دررمد پا ر  و ای دهک هدسم تا ونم 

ا   بدان معناس  که با افزا ش  باشد میا دررمد پا ر  با وسا ج کشورها، ب رهنسورغ
مندی در ان  کاهش وابرابر، داشسه اس .  ثیرر  تدررمد  فناور، اطالعات و ارتباطات

مثب  و معنادار و ای  تثیررها، فناور، ای دهک او  تا دهک پنجم دارا، شاخص منارت
بر، دررمد، در کشورها، با دررمد مندی و معنادار بر وابرا تثیرردهک ششم تا ونم دارا، 

با وسا ج کشورها، با دررمد پا ر  اس . شاخص  هنسو ان    ا اید که باشمیمسوس  
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در  تثیررها دارا، تق رت و توسعه در تنامی دهک

هنسو  کشورها، با دررمد مسوس  اس  که ا   وسا ج با وسا ج کشورها، با دررمد پا ر 
مثب  و  تثیررها دارا، د گر  شاخص  رفر  صنعسی ورز در تنامی دهک سو،. ای باشدمی

که ا   وسرجه ورز با   معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد مسوس  بوده
. شاخص دسسرسی بخش خصوصی به منابا مالی باشدمیکشورها، با دررمد پا ر  هنسو 

مثب  و معنادار و در دهک هشسم و ونم دارا،  تثیرردارا،   سمای دهک او  تا دهک هد
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد مسوس  بوده اس  که ا    تثیرر

سای، ها، اناوی. شاخصباشدمیبا وسرجه کشورها، با دررمد پا ر  هنسو  باً ت روسرجه ورز 
ها در کشورها، با سای، مالی در تنامی دهکسای، تجار، و اناویاقسصاد،  اناوی

  مندی و معنادار در ان  کاهش وابرابر، دررمد، بوده اس  تثیرردررمد مسوس  دارا، 
کنر  توان ا  که ا   وسا ج با وسا ج مربوب به کشورها، با دررمد پا ر  مسداوت اس  و می

وابرابر، دررمد، عن  سای، در ان  کاهش وسرجه گرف  که با افزا ش دررمد  اناوی
 دررمد توی ا و تجار، ریادسای، بر رابطة  به که تجربی مطالعات ای کند. برخیمی

 حنا    اس  وسبی مز   مدنوم اساس بر که ساموئلسون-اسسولپر قضره ای  پردایود یم
  شود یم اف   وفور به رماهررغ کار وررو، رونا در کهتوسعه  درحا  کشورها،. کنند یم

 برا، افزا ش ت اضا سبب کشورها ا   در تجارت ریادسای، و داش  خواهند سبیو مز  
 را وابرابر، سطوح وسرجه در و شود یم رونا هن نر  افزا ش دسسنزد و رماهررغ کارگران

ها معنادار هم مثب  بوده و در تنامی دهک مبدأعرض ای  .،1995دهد  وود   می کاهش
 اس .
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 دل در کشورهاي با درآمد متوسطنتایج آزمون تقارن م .9جدول 
 احتمال آماره هاتقارن بين چندکی متغير

TI 

9/0- 1/0 59/39 32/0 
8/0- 2/0 03/0- 99/0 
7/0- 3/0 83/15- 48/0 
6/0- 4/0 70/15- 31/0 

ICT 

9/0- 1/0 91/19- 13/0 
8/0- 2/0 78/9- 34/0 
7/0- 3/0 40/3- 65/0 
6/0- 4/0 58/2 62/0 

SKILL 

9/0- 1/0 33/24- 12/0 
8/0- 2/0 40/6- 59/0 
7/0- 3/0 36/1 86/0 
6/0- 4/0 70/2 61/0 

RD 

9/0- 1/0 24/4- 79/0 
8/0- 2/0 02/7 55/0 
7/0- 3/0 79/12 10/0 
6/0- 4/0 37/6 22/0 

IA 

9/0- 1/0 83/0 93/0 
8/0- 2/0 16/10 21/0 
7/0- 3/0 89/10 08/0 
6/0- 4/0 47/7 08/0 

AF 

9/0- 1/0 87/10 15/0 
8/0- 2/0 47/7 25/0 
7/0- 3/0 56/3- 45/0 
6/0- 4/0 45/1- 64/0 

EG 

9/0- 1/0 58/8 11/0 
8/0- 2/0 49/3 38/0 
7/0- 3/0 99/0 54/0 
6/0- 4/0 12/0 89/0 

TG 

9/0- 1/0 07/4- 13/0 
8/0- 2/0 70/1- 40/0 
7/0- 3/0 51/0- 53/0 
6/0- 4/0 07/0- 87/0 

FG 

9/0- 1/0 73/4- 09/0 
8/0- 2/0 84/1- 36/0 
7/0- 3/0 34/0- 67/0 
6/0- 4/0 006/0 98/0 

 های تحقیقمنبع: یافته
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، وشان 9ها، مد  گروه کشورها، با دررمد مسوس  در ادو   ریمون ت ارن کندک
وهش فرضره صدر ها، پژها، مورد بررسی در مورد هنه کندکیدهد که در کندکیمی

وسرجه بر   د. درشومی د رتثدرصد رد وشده اس  و  5مبنی بر ت ارن وسا ج در سطح خطا، 
 مسغررها، مد  کشورها، با دررمد مسوس  ت ارن واود دارد.

 ها در کشورهاي با درآمد متوسطنتایج آزمون برابري شيب . 10جدول 

 Q0.1=Q0.2 Q0.2=Q0.3 Q0.3=Q0.4 Q0.4=Q0.5 Q0.5=Q0.6 Q0.6=Q0.7 Q0.7=Q0.8 Q0.8=Q0.9 متغیر

TI 
 -38/29 -88/5 -05/2 -71/5 -4/21 -18/2 91/9 24/9 آماره

 23/0 76/0 85/0 57/0 04/0 84/0 39/0 55/0 احتمال

ICT 
 16/6 80/1 15/6 43/5 02/8 16/0 -57/4 -96/3 آماره

 41/0 75/0 06/0 09/0 02/0 96/0 25/0 50/0 احتمال

Skill 
 80/10 80/3 40/0 36/1 07/4 -93/0 -96/3 -12/7 ارهآم

 25/0 59/0 92/0 70/0 27/0 82/0 47/0 34/0 احتمال

RD 
 28/8 21/5 -80/3 49/2 87/8 60/2 -55/0 -98/2 آماره

 51/0 53/0 34/0 47/0 01/0 51/0 87/0 52/0 احتمال

IA 
 63/10 -12/2 -28/1 26/0 73/7 12/2 -84/2 30/1 آماره

 14/0 59/0 65/0 92/0 009/0 50/0 42/0 78/0 حتمالا

AF 
 -15/0 -1/12 -38/1 -69/0 -15/2 -50/3 -78/0 97/2 آماره

 97/0 003/0 60/0 74/0 36/0 15/0 77/0 40/0 احتمال

EG 
 -17/2 -00/1 -83/0 19/0 31/0 03/0 49/1 91/2 آماره

 58/0 70/0 40/0 80/0 57/0 96/0 40/0 30/0 احتمال

TG 
 01/1 48/0 41/0 -10/0 -17/0 -02/0 -70/0 -35/1 آماره

 60/0 71/0 41/0 79/0 52/0 95/0 42/0 33/0 احتمال

FG 
 34/1 69/0 39/0 -12/0 -11/0 04/0 80/0 -54/1 آماره

 50/0 60/0 43/0 75/0 68/0 92/0 36/0 27/0 احتمال
 های تحقیقمنبع: یافته

 

، وشان 10در مد  کشورها، با دررمد مسوس  در ادو   ها وسا ج ریمون برابر، شرب
ها، کنارم و پنجم مسغررها، تکنولوی، و وورور،  فناور، دهد که برا، کندکیمی
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اطالعات و ارتباطات   رفر  صنعسی و تق رت و توسعه و هن نر  کندکی هدسم و هشسم 
شده و برا، سا ر درصد رد  5مسغرر دسسرسی به منابا مالی  فرضره صدر در سطح خطا، 

ها، مسوالی در سطح کندکی و مسغررها، موردوظر  فرضره صدر دا  بر برابر، کندکی
 د.شومی د رتثدرصد رد وشده و  5خطا، 
 

 نتایج برآورد رگرسيون چندکی براي کشورهاي با درآمد باال . 11جدول 
متغير / 
 چندکی

Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 

 
TI 

 -074/0 -054/0 -069/0 -059/0 -056/0 -049/0 -046/0 -063/0 -078/0 ضریب

 -t **48/2- **34/2- *56/4- *90/3- **23/2- *75/3- *46/5- *84/5- **99/1آماره 

 
ICT 

 -078/0 -086/0 -073/0 -075/0 -077/0 -061/0 -064/0 -087/0 -076/0 ضریب
 -t **29/2- ***89/1- ***65/1- **24/2- **31/2- *01/3- **98/1- **21/2- **46/2آماره 

 
Skill 

 -070/0 -076/0 -074/0 -073/0 -081/0 -075/0 -069/0 -054/0 -047/0 ضریب
 -t **88/2- **96/1- **42/2- *09/3- *14/3- *41/3- **00/3- *10/3- *88/2آماره 

 
RD 

 -063/0 -069/0 -052/0 -025/0 -077/0 -070/0 -065/0 -076/0 -061/0 ضریب
 -t **28/2- *55/5- **39/2- **68/2- **40/2- *39/3- **02/2- ***88/1 *98/2آماره 

 
IA 

 -051/0 -045/0 -046/0 -060/0 -055/0 -066/0 -048/0 -037/0 -/021 ضریب
 -t *69/5- ***79/1- ***87/1- **04/2- **91/1- ***79/1- *26/6- **41/2- ***99/1آماره 

 
AF 

 -048/0 -045/0 -039/0 -015/0 -042/0 -044/0 -024/0 -029/0 017/0 ضریب
 -t 10/1 **67/2- *61/5- **84/2- **18/2- *52/7- ***90/1- **59/2- *13/3آماره 

 
EG 

 -052/0 -040/0 -059/0 -049/0 -039/0 -030/0 -032/0 -022/0 -012/0 ضریب

 -t *53/3- *85/4- *24/4- *08/3- *32/3- **26/2- ***99/1- **30/2- ***77/1آماره 

 
TG 

 -069/0 -060/0 -055/0 -050/0 -047/0 -044/0 -067/0 -059/0 -031/0 ضریب

 -t *23/3- *57/4- *92/3- *70/2- *90/2- ***82/1- **33/2- ***72/1- **02/2آماره 

 
FG 

 -035/0 -043/0 -075/0 -069/0 -078/0 -077/0 -055/0 -081/0 -065/0 ضریب

 -t *67/3- *14/5- *50/4- *31/3- *58/3- **50/2- ***74/1- **54/2- **01/2آماره 

 
C 

 26/84 72/71 45/58 99/54 59/53 33/53 61/51 37/47 37/45 ضریب

 t *85/3 *41/9 *55/18 *43/20 *45/20 *96/17 *30/12 *34/13 *89/12آماره 

 تحقیقهای منبع: یافته
 درصد است. 10و  5، 1ه ترتیب معناداری در سطح ب ***و  **، *یادداشت: 
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، ارائه شده 11وسا ج رگرسرون کندکی برا، کشورها، با دررمد باال در ادو   
ها، کشورها، با دررمد باال دارا، اس . شاخص تکنولوی، و وورور، در تنامی دهک

ها، با دررمد پا ر  مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، اس . ا   وسرجه با وسا ج کشور تثیرر
و دررمد مسوس  هنسو اس ؛ بنابرا   در ا   پژوهش در هر سه گروه کشورها، با دررمد 

کاهش  در ان مندی  تثیررپا ر   مسوس  و باال  شاخص تکنولوی، و وورور، دارا، 
ها . شاخص فناور، اطالعات و ارتباطات ورز در تنامی دهکباشدمیوابرابر، دررمد، 

مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد باال اس . وسا ج ا    تثیرردارا، 
دهد که با افزا ش سطح دررمد  شاخص فناور، اطالعات و ارتباطات  پژوهش وشان می

ها، فناور، ورز . شاخص منارتباشدمیمندی برشسر در ان  کاهش وابرابر،  تثیرردارا، 
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد  تثیررها دارا، در تنامی دهک

باال اس . با افزا ش سطح دررمد ای کشورها، با دررمد پا ر  به کشورها، با دررمد باال  
مندی بر وابرابر، دررمد، تغررر پردا  تثیررمثب  به  تثیررها، فناور، ای شاخص منارت تثیرر
مندی بر وابرابر، دررمد، در تنامی  تثیررا، کند. شاخص تق رت و توسعه ورز دارمی

که ا   وسرجه با وسا ج کشورها، با دررمد پا ر   باشدمیها، کشورها، با دررمد باال دهک
مندی و  تثیررها دارا، و مسوس  هنسو اس . شاخص  رفر  صنعسی در تنامی دهک
 غررهنسو کامالً  وسرجه معنادار بر وابرابر، دررمد، در کشورها، با دررمد باال اس  که ا 

با وسا ج کشورها، با دررمد پا ر  و مسوس  اس  که در رن شاخص  رفر  صنعسی در 
. شاخص دسسرسی باشدمیمثب  و معنادار بر وابرابر، دررمد،  تثیررها دارا، تنامی دهک

ر، مندی و معنادار بر وابراب تثیرراز دهک او  دارا، ها بهبه منابا مالی در تنامی دهک
دررمد، در کشورها، با دررمد باال اس . شاخص دسسرسی به منابا مالی در کشورها، با 

ها، مثب  و معنادار و در دهک تثیررها، پا ر   دارا، دررمد پا ر  و مسوس   در دهک
توان کنر  که ای ا   وسا ج می باشدمیمثب  و معنادار بر وابرابر، دررمد،  تثیررباال دارا، 
  با افزا ش سطح دررمد  دسسرسی به منابا مالی توس  بخش خصوصی  وسرجه گرف

سای، اقسصاد،  د گر  شاخص اناوی سو،تواود کاهش دهد. ای وابرابر، دررمد، را می
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد،  تثیررسای، مالی دارا، سای، تجار، و اناویاناوی
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 کامالً ج با وسا ج کشورها، با دررمد مسوس  در کشورها، با دررمد باال هسسند. ا   وسا
سای، اقسصاد، در ها، مربوب به اناویهنسو اس . در کشورها، با دررمد پا ر   شاخص

ها، پا ر  ا   اود و در دهکمندی بر وابرابر، دررمد، بوده تثیررها، باال دارا، دهک
 مبدأرده اس . عرض ای مثب  و در ان  افزا ش وابرابر، دررمد، عن  ک صورت به تثیرر

 .باشدمیها مثب  و معنادار ورز در تنامی دهک

 نتایج آزمون تقارن مدل در کشورهاي با درآمد باال .12جدول 

 احتمال آماره هاتقارن بين چندکی متغير

TI 

9/0- 1/0 50/18 57/0 
8/0- 2/0 81/5- 78/0 
7/0- 3/0 84/1- 91/0 
6/0- 4/0 56/11 28/0 

ICT 

9/0- 1/0 24/7- 44/0 
8/0- 2/0 19/2- 73/0 
7/0- 3/0 09/0- 98/0 
6/0- 4/0 76/3- 23/0 

SKILL 

9/0- 1/0 65/2 82/0 
8/0- 2/0 12/1 88/0 
7/0- 3/0 88/1- 77/0 
6/0- 4/0 91/2- 47/0 

RD 

9/0- 1/0 04/24- 04/0 
8/0- 2/0 27/8- 24/0 
7/0- 3/0 57/5- 32/0 
6/0- 4/0 01/6- 06/0 

IA 

9/0- 1/0 28/8 53/0 
8/0- 2/0 71/10 15/0 
7/0- 3/0 45/6 23/0 
6/0- 4/0 46/0- 89/0 

 



 1401 تابستان ،  2ي  ،  شماره57ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   248

 

 احتمال آماره هاتقارن بين چندکی متغير

AF 

9/0- 1/0 45/2- 79/0 
8/0- 2/0 95/0 87/0 
7/0- 3/0 32/0- 92/0 
6/0- 4/0 82/0- 70/0 

EG 

9/0- 1/0 86/1 48/0 
8/0- 2/0 031/0 87/0 
7/0- 3/0 93/1 23/0 
6/0- 4/0 83/0 36/0 

TG 

9/0- 1/0 26/1- 34/0 
8/0- 2/0 36/0- 72/0 
7/0- 3/0 03/1- 21/0 
6/0- 4/0 43/0- 34/0 

FG 

9/0- 1/0 94/0- 10/0 
8/0- 2/0 08/0- 93/0 
7/0- 3/0 91/0- 25/0 
6/0- 4/0 41/0- 36/0 

 تحقیقهای یافتهمنبع: 
 

، وشان 12ها، مد  گروه کشورها، با دررمد باال در ادو   ریمون ت ارن کندک
، شاخص تق رت و توسعه فرضره صدر مبنی بر 1/0 – 9/0 دهد که تننا در کندکی  می

ها فرضره صدر مبنی بر اما در مورد ب ره کندکی  شوددرصد رد می 5ت ارن وسا ج در سطح 
د. دروسرجه بر  مسغررها، شومی د رتثدرصد رد وشده اس  و  5ت ارن وسا ج در سطح خطا، 

 مد  کشورها، با دررمد باال ت ارن واود دارد.
، وشان 13ها در مد  کشورها، با دررمد باال در ادو    ج ریمون برابر، شربوسا

ها، دوم و ها، هدسم و هشسم شاخص  رفر  صنعسی  کندکیدهد که برا، کندکیمی
ها، ششم و هدسم سای، تجار، و کندکیسای، مالی و اناویها، اناویسوم شاخص

 5فرضره صدر در سطح خطا، سای، مالی سای، تجار، و اناویها، اناویشاخص
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درصد رد شده و برا، سا ر کندکی و مسغررها، موردوظر  فرضره صدر دا  بر برابر، 
 د.شومی د رتثدرصد رد وشده و  5ها، مسوالی در سطح خطا، کندکی

 ها در کشورهاي با درآمد باالنتایج آزمون برابري شيب  .13جدول 
 Q0.1=Q0.2 Q0.2=Q0.3 Q0.3=Q0.4 Q0.4=Q0.5 Q0.5=Q0.6 Q0.6=Q0.7 Q0.7=Q0.8 Q0.8=Q0.9 متغیر

TI 
 -18/17 13/2 10/6 -29/5 26/6 -30/7 -85/1 14/7 آماره

 22/0 83/0 50/0 45/0 43/0 43/0 87/0 73/0 احتمال

ICT 
 16/3 86/1 -15/2 37/2 -38/1 51/1 -23/0 -88/1 آماره

 43/0 55/0 38/0 25/0 56/0 59/0 94/0 76/0 احتمال

Skill 
 38/0 -78/0 10/1 50/1 -40/1 13/2 22/2 91/1 آماره

 93/0 84/0 76/0 58/0 63/0 52/0 58/0 81/0 احتمال

RD 
 23/10 50/4 49/2 16/3 -84/2 93/2 70/2 -54/5 آماره

 06/0 16/0 50/0 14/0 22/0 28/0 49/0 45/0 احتمال

IA 
 96/7 -91/7 -34/5 -19/1 -66/1 57/1 -65/3 53/5 آماره

 14/0 04/0 08/0 63/0 50/0 58/0 38/0 56/0 احتمال

AF 
 02/4 85/2 -37/0 -44/0 -26/1 11/0 14/4 61/0 آماره

 41/0 38/0 85/0 77/0 39/0 94/0 23/0 91/0 احتمال

EG 
 -10/1 -20/1 -53/2 -82/0 01/0 -44/1 -81/2 43/0 آماره

 40/0 35/0 06/0 21/0 97/0 06/0 06/0 79/0 احتمال

TG 
 63/0 75/0 32/1 43/0 -005/0 72/0 42/1 -27/0 آماره

 35/0 25/0 02/0 19/0 98/0 06/0 04/0 74/0 احتمال

FG 
 63/0 57/0 23/1 40/0 -005/0 73/0 40/1 -25/0 آماره

 36/0 36/0 02/0 21/0 98/0 06/0 04/0 75/0 احتمال
 تحقیق هایمنبع: یافته

 ي سياستیهاشنهاديپگيري و نتيجه -6
، بشر در کشورها، شرورپها، تر   کالشامرویه وابرابر، دررمد،  کی ای منم

عوام  مخسلف بر وابرابر، دررمد، بسرار  تثیرراس  و شناخ   توسعه درحا  افسه و توسعه
وورور،  تکنولوی، و  تثیرر. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی باشدمیمنم و ضرور، 

کشور با  19دررمد، در سه دسسه ای کشورها، انان شام ؛  سای، بر وابرابر،اناوی
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کشور با دررمد باال طی دوره یماوی سا   41کشور با دررمد مسوس  و  63دررمد پا ر   
 ها، تابلو ی اس . با اسسداده ای رور رگرسرون کندکی در داده  2019تا  2008

در تنامی دهد که شاخص وورور، و تکنولوی، وسا ج ا   پژوهش وشان می
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد، اس . ای  تثیررها، هر سه گروه دررمد، دارا،  دهک
، شاخص وورور، و تکنولوی، شام  شاخص فناور، ها  شاخص ر ید گر   سو،

اطالعات و ارتباطات  شاخص منارت فناور،  شاخص  رفر  صنعسی  شاخص تق رت و 
مثب  و  تثیرردر کشورها، با دررمد پا ر  دارا،  توسعه و شاخص دسسرسی به منابا مالی

برشسر  تثیررا دررمد مسوس  و باال  ا   اما در کشورها، ب  ها، مخسلف بودهمندی در دهک
وورور، و تکنولوی، بر  تثیررمندی بر وابرابر، دررمد،  اهر شده اس . درباره  صورت به

و  معس داود که با افزا ش وورور، وابرابر، دررمد،  دو دسسه پژوهش واود دارد  دسسه ا
به دلر  افزا ش وررو، کار   و تکنولوی، و در بلندمدت  با افزا ش سطح دسسنزدها

با وسا ج  رظو ابد و وسا ج پژوهش حاضر ای ا   مسخصص  وابرابر، دررمد، کاهش می
گر د گر  دسسه د سو، . ای باشدمیدر  ک راسسا و هنسو  ،2022     و سا کرکلمطالعه 

مدت  با افزا ش سطح تکنولوی، و وورور،  ها معس دود که در افت یماوی کوتاهای پژوهش
بخشی ای وررو، کار که دارا، تخصص در سطح باال ی ورس   اشسغا  خود را ای دس  

 ابد؛ به شود دروسرجه وابرابر، دررمد، افزا ش میداده و دکار مشک  در کسب دررمد می
و  ،2021و هنکاران     رسسبا وسا ج مطالعات  وظرش حاضر ای ا   هنر  دلر  وسا ج پژوه

 ی ا   مطالعه با وسا ج غررهنسواس .  کی ای دال    غررهنسو ،2020و هنکاران    الو
  رماه را باشد؛ یتواود در رور پژوهش و دوره یماوی موردوظر مطالعات د گر می

ای مسغررها، پژوهش را بر  هرکدام تثیررتوان رگرسرون کندکی به ا   شک  اس  که می
 ها، مخسلف سنجرد و تقلر  کرد. دهک

، اقسصاد، در کشورها، با دررمد پا ر   در سای یشاخص اناود گر   ای سو،
مندی و  تثیررها، مراوی و باال دارا، مثب  و معنادار و در دهک تثیررها، پا ر  دارا، دهک

ی اس  که ا   شاخص در کشورها، با در حال   . اباشدمیمعنادار بر وابرابر، دررمد، 
مندی و معنادار بر وابرابر، دررمد،  تثیررها دارا، دررمد مسوس  و باال در تنامی دهک
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اناوی تجار، و  سای، اقسصاد، شام  شاخصشاخص اناوی، ها  شاخص ر ی. باشدمی
 تثیررا، ها، مخسلف در هر سه گروه دررمد، دار، مالی در دهکسای یاناوشاخص 

در کشورها، با دررمد مسوس  و باال  تثیررمثب  و مندی بر وابرابر، دررمد، هسسند و ا   
مثب  بر وابرابر،  صورت بهمندی و در کشورها، با دررمد پا ر  برشسر  صورت بهبرشسر 

خان و   ،2022اسوده و هنکاران   دررمد،  اهر شده اس . ا   وسا ج با وسا ج مطالعات 
مبنی بر  ،2021داود و هنکاران    مقند، و 2021و هنکاران    یسسن  ،2021  هنکاران 

 سای، اقسصاد، بر وابرابر، دررمد، در  ک راسسا و هنسو اس .دوگاوه اناوی تثیرر
در کشورها، با دررمد پا ر   و ژهبه گذاران وسا ج پژوهش  ابسدا به سراس با تواه به 

گذار، در ا   حویه را در وی، و فناور، و سرما هد که تواه به تکنولشوپرشنناد می
، در ا   گذار سراس سای،  وسا ج اناویبا تواه به د گر  سو،اولو   قرار دهند. ای 

با تواه به د گر   سو،ساخسار اقسصاد، کشورها اوجام گررد. ای با تواه به حویه با سسی 
د که در مبقث وشان پرشنناد میگذار سراس وسا ج شاخص  رفر  صنعسی به 

، عن  شود که قشرها، ضعرف اامعه ای وظر وابرابر، را ورز ا گووه بهگذار، صنعسی  سرما ه
ها، فناور،  با سسی تواه و وسا ج شاخص منارتبا تواه به پوشش دهد. هن نر   

ها، فناوراوه  افزا ش دررمد و گذار، در ا   حویه ان  افزا ش  ادگرر، منارتسرما ه
د که در شوها، رتی پرشنناد میابر، دررمد، اوجام گررد. در پا ان به پژوهشکاهش وابر

سای، بر وابرابر، دررمد،  اقسصاد کشورها، تکنولوی،  فناور، و اناوی تثیرریمرنه 
ی مورد پژوهش قرار دهند تا درباره وسا ج مواود با قاطعر  یماو ،سر صورت بهمخسلف را 

 برشسر، برخورد شود.

 منابع
،. 1401  شنال  پورصند، و رامر   اماوی    الد صالح  منوکنر،  خالد  دیادهاحن .1

 ،ها دادهتغرررات اقلرنی  تجارت و وابرابر، دررمد،: رهراف  رگرسرون کندکی در 
 .90-61،  1 13  ،الگوسایاقسصاد و ی. تابلو 
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ایر  یبرن پرشو  یبررس ،.1390  درام ، سسار و دردعبدالنجرس ، اسدندرباد  یاال .2
 یبا اسسداده ای شبکه عصب ران ا ،دررمد در اامعه شنر ا شدن اقسصاد بر توی یاناو

  .141-117،  4 1  ،رشد و توسعه اقسصاد ها، پژوهش. یمصنوع
،. ایر 1401  ریاد ، خاوزاد و یعل ی فالحس  ف مقند شر ی ن کر  یعل  حسنوود .3

 کرد سخب در حا  توسعه؛ رومن ،در کشورها ،دررمد ،بر وابرابر ،اقسصاد یدگر رپ
 .214-193  ،58 16  یاقسصاد مال. کرنام پاو  د

 و روسسا ی مناطت در دررمد توی ا. ،1388  سرد عباس وجدی  و سرده مر م حسرنی  .4
 .165-147،  3 1  کشاوری، اقسصاد تق ر ات،. 1363-1386ا ران   شنر،

  ررابطه ب یبررس ،.1396  احند ی شورگل یعزت و هرسن  وجارقاب   حس  ی س خداو .5
. یپاول ،ا رسساوه م ای مد  اوس ا  مال ،: کاربرد،دررمد ،شدن و وابرابر یاناو
  .87-61،  1 52  ،اقسصاد  اترتق 

 9786009072897. شابک: شناسیفرهنگ. ی،. اقسصادسنج1392  یعل  ،سور .6
بر  ،وورور تثیررا،  هس م ا یبررس ،.1392  سارا  گ  ،سار و ابوالدض   ،ربادشاه .7

  ،رشد فناور. افسه منسخب توسعه  ،اوپک و کشورها ،دررمد کشورها ،وابرابر
9 35  ،2-14.  

،. اصاب  تورم و اناوی شدن به وابرابر، دررمد: ر ا 1396  منصورامرر  طنراو ران .8
 .72-54،  24 12ن  اقسصاد کال پژوهشنامه شدت سرما ه منم اس ؟

 یدگر رپ تثیرر،. 1401  فاطنه ی گرهواس ب و یعل  ان د مر  الهحشن  ، عسگر .9
با  ران در اقسصاد ا یبر و ش شاخص توسعه اوساو تثکرددررمد با  ،بر وابرابر ،اقسصاد

 . م اله در دس  کاپ.ه توسعه و سرمابوت اسسرپ.  ARDL کرد رو
 ارتباطات  وابرابر، و اطالعات ،. فناور،1389  روش    وسفو یاده عرسی  علررضا .10
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