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  :چکیده

اطالعـات و   فنـاوري ي ها زیر ساختهدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش توسعه 

آوري عـدالت اقتصـادي از    در فـراهم  کشـاورزي  بنیان دانش تولیدات ارتباطات و

براي ایـن منظـور از   . طریق توزیع درآمد مناسب در مناطق روستایی کشور است

، ارزش )ICT( اطالعات و ارتباطات فناوريگذار نظیر  تأثیرعوامل مهم و بنیادي 

افزوده بخش کشاورزي، نرخ بیکاري و شهرنشینی بر متغیر توزیع درآمد به عنوان 

در ایـن  . شاخصی براي سنجش وضعیت عدالت اقتصـادي اسـتفاده شـده اسـت    

استفاده  1392الی  1383هاي  استان کشور طی سال 30ي آماريها دادهمطالعه از 

زار اقتصاد سنجی و روش پانل دیتا مورد تجزیـه و تحلیـل   شد و با به کارگیري اب

 فنـاوري ي هـا  زیر سـاخت که توسعه  دهد مینتایج این بررسی نشان . قرار گرفت

اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی کشور، عاملی در جهت بهبـود وضـعیت   

ا ب) - 11/0(دار بدست آمده  ضریب منفی و معنی. توزیع درآمد در این جوامع است

اي در بین خانوارهاي روستایی بـه   دو وقفه زمانی براي متغیر تعداد کاربران رایانه

اطالعات و ارتباطات گویاي  فناوريي ها زیر ساختعنوان شاخصی براي توسعه 

نشـینی بـا    همچنین برآورد الگو نشان داد که متغیرهـاي شـهر  . این مطلب است

و سهم ) 23/0(خ تورم با ضریب ، نر)36/0(، نرخ بیکاري با ضریب )12/0(ضریب 

داري بـر   ، اثـر معنـی  )- 56/3(ارزش افزوده بخش کشاورزي از اقتصاد با ضریب 

این بدان معنی اسـت کـه بـا افـزایش نـرخ      . وضعیت توزیع درآمد روستایی دارند

بیکاري، تورم و شهرنشینی، توزیع درآمد و در نتیجه وضعیت عدالت اقتصادي در 

مورد بررسی بدتر شـده و از طـرف دیگـر یـک واحـد       جوامع روستایی طی دوره

واحـد توزیـع    56/3افزایش در سهم بخش کشاورزي از تولید ناخـالص داخلـی،   

همچنین این مطالعه نظریه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه . کند میدرآمد را برابرتر 

U  کند میشکل وارون بین رشد اقتصادي و توزیع درآمد را تایید.  

پانل دیتا، ، فناوري اطالعات و ارتباطاتتوزیع درآمد،  :کلیديهاي  واژه

  .کشاورزي

  .JEL F64 ،E16 ،E27: بندي طبقه

Abstract: 
The main objective of the study is to evaluate the impact of 
information and communication technology and knowledge 
based agricultural production on rural development through a 
justified income distribution policy. For this purpose and in 
order to test Kuznet's inverted U theory, econometric method 
and panel data regression has been designed to analyze the 
effect of information and communication technologies on 
income distribution during the period 2004-2013, for 30 
provinces. The result showed that information and 
communication technology development has improved the 
income distribution and economic justice in country's rural 
communities. Moreover, the present study approves Kuznet's 
inverted U theory with respect to the economic growth and 
income distribution. The results obtained from model 
estimation, show that number of computer users (-0.11) and 
agricultural sector value added (-3.56), have positive effect on 
rural income gap reduction. On the other hand, the coefficient 
derived from model estimation, showed significant and 
negative effect of urbanization (0/12) and unemployment rate 
(0/36) on rural income gap reduction. That means, ICT and 
agricultural production development play an important role in 
rural income gap reduction and with rising unemployment 
and urbanization rate, the condition of income distribution 
and rural well being proved to be worsened in rural 
communities during the period of study. 
Keywords: Income Distribution, ICT, Panel Data, 
Agriculture. 
JEL: F64, E16, E27. 
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  مقدمه .1

هاي نو به خصوص اختراع رایانـه در   به همراه گسترش فناوري

تحـوالت عظیمـی در سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادي       21قـرن  

جوامع ایجاد شده و امروزه چگونگی، کمیـت و کیفیـت رشـد و    

سـعه فنـاوري اطالعـات و    توسعه اقتصادي بستگی زیادي به تو

اي که با مطرح شدن نظریـات جدیـد در    به گونه. ارتباطات دارد

هـایی نظیـر دولـت الکترونیـک، بانکـداري الکترونیـک و        حوزه

) ICT(اقتصاد دانش بنیان، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 

اي  هـا جهـت نیـل بـه اهـداف توسـعه       از وظایف اصـلی دولـت  

ي الزم در هـا  زیرساختبدین منظور توجه به . شود میمحسوب 

بخش فناوري اطالعات و ارتباطات به خصـوص در کشـورهاي   

در حال توسعه نظیر ایران باید بیش از پیش مـورد توجـه قـرار    

در ایـن   ها زیرساختیکی از اقدامات اساسی براي توسعه . گیرد

. هـاي شخصـی اسـت    بخش توجه به سرانه دسترسی به رایانـه 

فناوري بـه دانـش تولیـد، کـاربرد ماشـین و تجهیـزات       مفهوم 

هـا   ها و دانش گردد و شامل تمامی مهارت اي اطالق می سرمایه

در جهت انجام کارهاي مفید براي ارتقاي زندگی جامعه بشـري  

فنـاوري را کـاربرد    1گالبرات). 9: 1387، و باقري کاظمی(است 

و  کند میسیستماتیک دانش علمی به منظور امور عملی تعریف 

اي از عناصـر رقمـی،    معتقد است که اطالعات مجموعه 2مارچلو

حروفی یا نمادي است کـه داراي مفهـومی آشـکار و مشـخص     

همچنــین . توانــد در معــرض پـردازش قــرار گیــرد  بـوده و مــی 

ارتباطات به مفهوم جریانی است که اطالعـات از شخصـی بـه    

مـین  در ه). 13: 1390خـدایی،  ( شـود  مـی شخص دیگر منتقل 

، همــه اشــکال فنــاوري 1998در ســال  3رابطــه، اســکاراموزي

ساخت، ذخیره سازي، تبادل و به کارگیري اطالعات در اشـکال  

بـه   .نمایـد  گوناگون را فناوري اطالعات و ارتباطات معرفی مـی 

 بـالقوه موجـود در فنـاوري    امکانـات  و گسـتردگی  اعتقـاد وي 

سـالمت و   ارتباطات موجب شده که در حال حاضـر  و اطالعات

 در فنـاوري  هایشـان  مهـارت  سـطح  با ها ملت اقتصاد پایداري

  . سنجیده شود ارتباطات و اطالعات

در عصر اطالعات و ارتباطات، سطح بینش و آگاهی مـردم  

افزایش یافته و میزان دسترسی به اطالعـات نقـش اساسـی در    

سپهردوسـت و  ( کنـد  مـی  تحوالت اقتصـادي و اجتمـاعی ایفـا   

                                                   
1. Galbroith 
2. Marthelo 
3. Scaramuzzi (1998) 

 هـاي  برنامه تمام محور اطالعات در عصر). 17: 1391خدایی، 

 فرهنگـی،  و اقتصادي اجتماعی، مختلف هاي عرصه در توسعه

 علم و دانایی بر مبنی توسعه تنها و است علم تولید و اطالعات

 پویا و مستقل اقتصاد یک آن در که است پایدار توسعه گرایی

 مقدمـه  ایـن  و دانایی باعث علم بنابراین، تولید .شود می دنبال

 نهایت در و ثروت و اشتغال تولید نتیجه در و فناوري ساز زمینه

عـالوه بـر    .شـود  می اجتماعی امنیت و توانایی و آسایش سبب

این، توجه به توسعه متوازن این فناوري در نقاط مختلف کشـور  

توسـعه فنـاوري    تأثیرچرا که به دلیل . نیز اهمیت بسیاري دارد

هاي مختلف اقتصـاد، شـکاف در    اطالعات و ارتباطات بر بخش

توانـد منجـر بـه توسـعه      در این بخش مـی  ها زیرساختتوسعه 

هـا و نقـاط مختلـف همچـون نقـاط شـهري و        نامتوازن بخش

جامعه در کشورهاي در  هاي مهم بخش جمله از. روستایی شود

 آن در اطالعـات  يمتوازن فناور توسعه به نیاز حال توسعه که

زیرا در این کشـورها   .هستند نماید مناطق روستایی می ضروري

تمرکز عمده سرمایه، اشـتغال و سـودآوري در منـاطق شـهري     

هـا بـا چـالش بـزرگ توسـعه نـامتوازن        موجب شده که دولـت 

اي و گسترش شکاف درآمدي بـین منـاطق روسـتایی و     منطقه

ین واقعیـت هسـتند   مبانی تئوریک بیانگر ا. شهري مواجه شوند

 و سرمایه تمرکز فیزیکی، تالش به جاي اطالعات عصر که در

تر شده  ارزشمند اطالعات و حجم اندیشه قدرت از پول، استفاده

لـذا  . باشد می ماهر افراد و ارتباطات فناوري رایانه، با و حاکمیت

فرصـت مناسـبی   ) ICT(توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات  

اقتصادي مناطق روستایی و کاهش شـکاف  براي رشد و توسعه 

 و ها طبقه فاصله که آورد، به طوري بین شهر و روستا فراهم می

 و غنی بین شکاف تدریج به و کرده کم را هاي اجتماعی تقسیم

 تجربـه ). 227: 19814جرالـد و جرالـد،   (بـرد   بین می از را فقیر

لب التین مؤید این مط آمریکاي و آفریقایی آسیایی، کشورهاي

، خلـق   ICTاز اسـتفاده  در مسـتتر  است که از جملـه اهـداف  

 و کشـاورزي  تولیدات ها در راستاي افزایش و نوآوري ابتکارات

در  انسـانی  موجـب توسـعۀ جوامـع    و این امر است فقر کاهش

روسـتایی شـده اسـت     و شـهري  منـاطق  از اعم جهان سراسر

همچنــان کــه مطــرح شــد فنــاوري  ).14: 2003، 5آنونیمــوس(

گـذار  تأثیرهاي مختلـف اقتصـاد    اطالعات و ارتباطات بر بخش

هاي مهم در اقتصاد بخش عمـومی کـه توسـعه     از بخش. است

                                                   
4. Gerald   & Gerald (1981) 
5 Anonymous (2003) 



  59                                      1394اسفند ، شماره دوم، دوره اول ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي     

  

گذاشته و جزء وظـایف   تأثیرفناوري اطالعات و ارتباطات بر آن 

رود، توجه به برقراري عدالت اقتصادي و  مهم دولت به شمار می

در بین اقشار مختلف جامعه اسـت   درآمد رابرترتوزیع ب چگونگی

  ). 148: 1388حسینی و نجفی، (

گسترش روزافزون فقـر و نـابرابري درآمـدي بـه ویـژه در      

کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه و تجربیات گذشته این 

اي مقوالت فقـر و الگـوي    کشورها در امر رشد ساالري به گونه

هـاي توسـعه    هـا و اسـتراتژي   نامهتوزیع درآمد را در سرلوحه بر

جایگـاه منـاطق روسـتایی در    . کشورهاي مزبور قرار داده اسـت 

هـاي   هاي مبارزه با فقر و نـابرابري درآمـدي در سیاسـت    برنامه

رشد اقتصادي از یک طرف و مناطق روستایی به عنـوان بسـتر   

کشاورزي در کشورهاي مختلـف از طـرف دیگـر،    توسعه اصلی 

رسی فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی، باعث گردیده که بر

 .)555: 1386خالـدي و یزدانـی،   ( موضوعیت پژوهشی پیدا کند

هاي روسـتایی بـه عنـوان قاعـده نظـام سـکونت و        حوزه اساساً

کنـد، چـرا کـه     فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می

توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداري نظام روستایی بـه عنـوان   

زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداري فضاهاي 

توانـد نقـش مـؤثري در توسـعه      روستایی در ابعاد مختلـف مـی  

حـال اگـر بـه دالیلـی در رونـد      . اي و ملی داشـته باشـد   منطقه

اي ایجـاد شـود، بـه     پیشرفت و توسعه فضاهاي روستایی وقفـه 

نده خویش در اي که نظام روستایی قادر به ایفاي نقش ساز گونه

نظام ملی و سرزمینی نباشـد، در آن صـورت آثـار و پیامـدهاي     

هـاي شـهري و در نهایـت در کلیـت      مسایل روستایی در حوزه

از این رو باید به این موضـوع اذعـان   . یابد می سرزمین گسترش

شـهري و   منـاطق نمود که توسعه ملی معطوف بـه توسـعه در   

مباحـث در اقتصـاد توسـعه،     تـرین  مهمیکی از  .روستایی است

توزیع درآمد و عدالت اقتصادي است کـه اهمیـت آن در حـوزه    

بر اساس آمار ارائـه شـده   . روستایی از حوزه شهري کمتر نیست

توسط مرکز آمار ایران، سهم مخارج بیست درصد افراد ثروتمند 

 61/9، معـادل  1381به بیست درصد افراد فقیر کشور در سـال  

این شاخص . کاهش یافته است 65/6، به 1392بود که در سال 

بـود کـه در    54/7معـادل   1381براي مناطق روستایی در سال 

آمار ارائه ). 4: 1393مرکز آمار ایران، (رسید  6/5به  1392سال 

که توزیع درآمد در مناطق روسـتایی نسـبت    دهد میشده نشان 

 يها سیاستبه کل کشور از وضعیت مناسبتري برخوردار بوده و 

دولت در جهت کاهش نابرابري به خصوص در مناطق روستایی 

  .موفق بوده است

لذا با توجه بـه اهمیـت بحـث توزیـع درآمـد و نقشـی کـه        

تواند داشته باشد،  فناوري اطالعات و ارتباطات در این مقوله می

هدف از انجام این مطالعه پاسخگویی به این مسئله مهم اسـت  

وري اطالعـات و ارتباطـات در   ي فنـا ها زیرساختکه آیا توسعه 

 بنیـان  دانـش  تولیـدات  مناطق روستایی توانسته است از طریق

آوري عــدالت اقتصــادي و توزیــع درآمــد  در فــراهم کشــاورزي

مناسب مناطق روستایی مؤثر باشد؟ براي این منظور با اسـتفاده  

ي مربوط بـه فنـاوري   ها دادهاز روش اقتصادسنجی پانل دیتا از 

-1392هـاي   استان کشور طی سال 30اطات دراطالعات و ارتب

  .استفاده شده است 1383

  

  مبانی نظري. 2

 فقر و اجتماعی عدالت مسایل دید از غالباً درآمد توزیع مشکل

 راه تـا  اسـت  شده موجب امر همین و گیرد قرار می توجه مورد

 حالی در شود، مشکل توصیه این رفع براي مدت کوتاه هاي حل

 نیروهـاي  مقاومـت  دلیـل  بـه  درآمـد  توزیع نابرابري پدیده که

 يهـا  سیاسـت  اجـراي  و دهد می نشان خود از درونی، پایداري

 پیامـدهاي  گـذار، تأثیرعوامـل   شـناخت  بـدون  و مـدت  کوتاه

دارد  بـه دنبـال   اقتصـادي  رشـد  و درآمـد  توزیـع  بـر  نامطلوبی

 مشکل با براي مقابله بنابراین ).27: 1389دهمرده و همکاران، (

 بـا  و شـناخت  را آن بر مؤثر عوامل باید درآمد ناعادالنه توزیع

 اقدام درآمد توزیع بهبود راستاي در مناسب، يها سیاستاتخاذ 

عوامل مؤثر بر سطح نابرابري اقتصادي را ) 2003( 1کاآسا. نمود

در پنج گروه عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی، 

صـادي و عوامـل جامعـه    عوامل اقتصاد کالن، رشد و توسعه اقت

 و درآمد بندي کرد و معتقد است که مسئله توزیع شناسی تقسیم

 جـاي  خـرد  اقتصـاد  چارچوب در سنتی صورت به فقر نه تنها

کالن  اقتصاد مباحث در وسیعی طور به گیرد بلکه کاربرد آن می

شـاخص  ). 66: 1386ابونوري و خوشـکار،  (قابل طرح است  نیز

اجتمـاعی از اهمیــت  -بهبـود توزیـع درآمـد در ابعـاد اقتصـادي     

اي برخوردار است و یک متغیر مهم در کسـب مشـروعیت    ویژه

این شاخص نه تنها بر . دولت در برقراري عدالت اقتصادي است

ر از گذار اسـت بلکـه متـأث   تأثیرسایر متغیرهاي کالن اقتصادي 

 در خصـوص  کالسـیک  هـاي  نظریـه . شود میعوامل بسیاري 

                                                   
1. Kaasa (2003) 
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درآمـدي   درآمدي بر این نکته تأکید دارند که نابرابري نابرابري

 فـراهم  را اقتصـادي  رشـد  و سرمایه انباشت براي الزم انگیزه

 هاي عرصه تئوري در طوالنی هاي سال این تفکر براي. کند می

ـ  عنـوان یـک   بـه  و بـوده  مسـلط  اقتصادي  در مسـلم  تواقعی

تلقـی   توسـعه  حـال  در کشـورهاي  اقتصادي توسعه هاي برنامه

همین دلیـل   به ).719: 1996، 1ساینت پائول و وردیر(گردید  می

از . شـد  ي رشد اقتصـادي تأکیـد مـی   ها سیاستبر روي اجراي 

2جمله هیرشمن
 تر برابر توزیع اقتصادي، رشد که بود باور این بر 

). 144: 1383ارسـالن بـد،   (داشـت   خواهـد  دنبـال  را به درآمد

 نابرابري از سطح معینی یک که معتقدند دانانداقتصا از برخی

و ) 2000( 3فربس مانند اخیر تحقیقات .است مطلوب رشد براي

 را رشـد فراینـد   نابرابري که است داده نشان) 2005( 4ایرادین

و ) 1994( 5تـابلینی  و پرسـون  کـه  در صورتی. بخشد می بهبود

 سؤال مورد را رشد نابرابري روي مثبت اثر قبالً) 1996( 6پروتی

 کـرد کـه   ارائـه  شـواهدي  او). 5: 2000، 7بارو(بودند  داده قرار

 بـراي  امـا  نیست، خوب یرفق کشورهاي در رشد براي نابرابري

 شود می حاصل که اي نتیجه .است مطلوب کشورهاي غنی رشد

 در رشد روي ارتباطات و تکنولوژي اطالعات اثر که است این

 شـکاف دیجیتـالی   زیرا است؛ منفی باال نابرابري با کشورهاي

 رشـد  روي ارتباطـات  تکنولـوژي  و اطالعـات  اثـر  تحقق مانع

 .اسـت  مـبهم  رشـد  روي نابرابري خالص چند اثر هر ،شود می

 تکنولـوژي  اطالعـات و  پـذیرش  نـرخ  کـه  کشـورهائی  بـراي 

  .است منفی رشد روي بر نابرابري اثر باالست، آنها در ارتباطات

در زمینه ارتباط نابرابري و رشد اقتصادي، سیمون کـوزنتس در  

هاي خود با عنوان رشد اقتصادي و  در یکی از مقاله 1955سال 

نابرابري درآمدي، این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر توسعه 

اقتصادي هر کشور، نابرابري درآمدي در ابتدا افزایش پیدا کرده 

بت ماندن در یک سـطح معـین بـه تـدریج کـاهش      و پس از ثا

معـروف   8وارون کـوزنتس  Uاین الگو بـه نـام منحنـی    . یابد می

وارون   Uشکل به اي رابطه گر بیان نموداري، است که به لحاظ

گیلیس و اسنورگراس، ( است درآمد توزیع و اقتصادي بین رشد

ساده نشـان داد کـه    کوزنتس با یک مثال عددي). 117: 1379

                                                   
1. Sainth-Paul & Verdier (1996) 
2. Hirschman  
3. Forbes (2000) 
4. Iradian (2005) 
5. Persson & Tabellini (1994) 
6. Protte (1996) 
7. Barro (2000) 
8. Kuznets's "U-Inverted" Curve 

تغییرات در نابرابري توزیع درآمد در نتیجه انتقال جمعیت فرایند 

تاکـاهیرو و  (از بخش کشاورزي به بخش غیر کشـاورزي اسـت   

 توزیـع درآمـد   که داد نشان همچنین او). 94: 2007، 9ساچیکو

 کشـورهاي  به نسبت یافته توسعه کمتر کشورهاي در شخصی

). 329: 1970، 10اتکینســون(اســت  نــابرابرتر یافتــه توســعه

 اقتصـاد  از گـذار  یندافر عنوان به اقتصادي را توسعۀ کوزنتس،

 و تعریـف کـرده   شـهري  نوین یا اقتصاد به روستایی یا سنتی

 درآمد توسعه، شاخص توزیع اولیۀ مراحل در که گیرد می نتیجه

 را توانایی این مردم از کمی تعداد گذارد، زیرا می وخامت به رو

 شوند و به همین دلیل، منتقل مدرن یا نوین بخش به که دارند

 در .است زیاد نوین و سنتی بخش بین دستمزد سطح اختالف

 زیـرا  گـذارد،  می بهبود به رو درآمد توزیع بعدي توسعه، مراحل

 تدریج به و شوند نوین می بخش جذب مردم، از تري بیش شمار

 در دستمزد سطح سنتی، بخش در کار نیروي کمیابی دلیل به

 بخـش  دسـتمزد  سـطح  به و یابد می افزایش هم بخش سنتی

اما به طور کلی و بـراي تمـامی جوامـع،    . شود می نزدیک نوین

 نخواهـد  دنبـال  بـه  را درآمد برابرتر توزیع لزوماً رشد اقتصادي

 اقتصادي رشد که دهد میداشت و تجربه برخی کشورها نشان 

است  شده نیز اقشار جامعه از درآمد بعضی مطلق کاهش باعث

درآمـد   نـابرابر  شـاخص توزیـع  . )8: 1973، 11آدلمان و موریس(

را نیـز فـراهم آورد    رشد موجبات کاهش دنبال خود به تواند می

  ).46: 1978آدلمان، (

  .نشان داد) 1(در رابطه شماره  توان نظریه کوزنتس را می

)1(  

GINI = β0 + β1 GDP + β2 GDP2 + ε  
 GDP:معیـار توزیـع درآمـد،     GINI:، متغیـر  1در رابطـه  

چنانچه . نشان دهنده جزء اخالل است εتولید ناخالص داخلی و 

1β  2عددي مثبت وβ  دار باشـند، نظریـه    عددي منفی و معنـی

دهنـده آن اسـت کـه بـا      توان پذیرفت که نشان کوزنتس را می

افزایش پیـدا  افزایش تولید ناخالص داخلی، نابرابري درآمد ابتدا 

کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش 

  .یابد می

 زمینـه  در) 1996(بر اسـاس الگـوي شـولتز     که مطالعاتی

اسـت   شـده  انجـام  درآمد توزیع بر اقتصادي عوامل اثر بررسی

 بـر  گذارتأثیر اقتصادي کالن متغیر دسته کنند که سه بیان می

                                                   
9. Takahiro & Sachiko (2007) 
10. Atkinson (1970) 
11. Adelman & Morris (1973) 
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مثبـت و   تـأثیر  بـا  اقتصـادي  رشـد متغیـر   شـامل  درآمد توزیع

 برخـی  البته بـه . منفی هستند تأثیر با بیکاري و تورم متغیرهاي

 مسـتقیم و  مالیـات  ارز، نـرخ  حاشـیه  نظیر اقتصادي متغیرهاي

 اولویـت  با اثرگذار متغیرهاي عنوان به نیز نیروي کار وري بهره

گذار بـر توزیـع   تأثیراز متغیرهاي مهم و . است شده اشاره کمتر

وري نیـروي انسـانی،    رآمد که به نحوي از طریق ارتقـاء بهـره  د

ایجاد اشتغال مفید و بهبود وضـعیت اطالعـات بـازار بـر سـایر      

گـذارد، متغیـر    درآمد اثر مـی  توزیع اقتصادي و چگونگی عوامل

 طـور  بـه . اسـت ) ICT1(فناوري اطالعات و ارتباطـات   توسعه

 طـرف  در هـم  اقتصـاد  در ارتباطـات  و اطالعات فناوري کلی،

 از تقاضـا  طرف در .گذارد می تأثیر تقاضا در طرف هم و عرضه

 تـأثیر  کننـده  مصـرف  رفتار اقتصـادي  بر مطلوبیت تابع طریق

 در سـطح  کننـده  تولیـد  رفتـار  بـر  عرضه طرف در و گذارد می

 تولیـد  کیفیـت  و کمیت در مؤثري تغییرات اقتصادي هاي بنگاه

: 1389پـورفرج و عیسـی زاده،   (آورد  مـی  پدید و خدمات کاالها

 فناوري بین مثبت ارتباط توان گفت وجود یک می در واقع). 75

 توسـعه  کشـورهاي  در اقتصاد و علمکرد ارتباطات و اطالعات

بـه خصـوص در    موضوع این .و در حال توسعه وجود دارد یافته

گـذارد   مـی  جاي بر مدتی بلند اثرات توسعه حال در کشورهاي

 حـال  در کشورهاي لذا در). 681: 2005، 2سیگلیان و ایندیک(

ارتباطـات   و اطالعـات  ي فناوريها زیرساختتوسعه، گسترش 

 اقتصادي بر متغیرهاي اقتصادي از جمله رشد مثبت تواند اثر می

  ).109: 1387محمودزاده،  و کمیجانی(داشته باشد 

. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد نرخ بیکاري است

 خانوارهـاي  و ها گروه دسترس در منبع ترین مهم عنوان به کار

 ایـن  نیـاز  مـورد  درآمـدهاي  در تـأمین  توجهی قابل نقش فقیر

 خود زندگی افراد، از کثیري گروه که مسلم است .دارد خانوارها

 عـدم  و نماینـد  تـأمین مـی   خود کاري منابع فروش طریق از را

 تأثیر تواند می عامل این عرضه براي مناسب هاي فرصت وجود

 و فقر ورطه در آنها کشاندن و آنان زندگی در وضعیت به سزایی

 باید دیگر عبارت به. داشته باشد نابرابري گسترش و محرومیت

الزم  هـاي  مهارت و انسانی سرمایه داشتن تنها امروزه که گفت

 بـراي  مناسـب  درآمـدهاي  و موفـق  هـاي  شغل کننده تضمین

 ایـن  کـه  چـرا  باشـد  نمی سطح استاندارد در زندگی یک داشتن

 عرضه بـازار  طرف هاي ویژگی بیانگر صرفاً انسانی هاي سرمایه

                                                   
1. Information and Communication Technology 
2. Indjikian & Siegel (2005) 

را  کـار  بـازار  تقاضاي طرف يها  ویژگی و عالئم و باشد می کار

 کمبـود  بـا  آن در کـه  باشد می وضعیتی بیکاري. دهد مین نشان

 شـرایط  ایـن  در یعنـی . شـویم  می روبرو کار نیروي براي تقاضا

 عرضـه  نیـاز  تـأمین کننـده   بـازار  در موجود شغلی هاي فرصت

 افـراد  از کثیـري  تعـداد  نهایت در و باشد نمی در بازار کنندگان

 وضعیت در زندگی مجبور به شغل یک به دسترسی بدون جامعه

 میـزان  هرچـه  که گفت باید دیگر عبارت به. باشند می امناسبن

 باشـد  کمتر اقتصاديهاي  فعالیت در فعال کار نیروي مشارکت

 خواهد افزایش جامعه در نابرابري و فقر شدت میزان نهایت در

 که بیکاري کاهش و کار براي تقاضا افزایش با و بالعکس یافت

 زنـدگی  وضـعیت  شـود  می درآمدها منجر افزایش به نهایت در

 کاسـته  جامعه در نابرابري و فقر شدت و میزان از و بهتر مردم

 بیکـاري  کـه  اسـت  آن بـر  انتظار نظر تئوریکی از لذا .گردد می

باشد  داشته درآمد توزیع هاي با شاخص مستقیمی رابطه همواره

  .)31: 1389دهمرده و همکاران، (

بندي با توجه به مبانی نظري ذکر شده، عوامل  در یک جمع

مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد و رخداد پدیـده شـکاف درآمـدي    

بین اقشار پایین و باالي درآمدي در مناطق روستایی را کـه بـه   

منفی آن بر توسعه نیافتگی منـاطق روسـتایی    تأثیرطور طبیعی 

العه جرالد و جرالـد  توان بر اساس مط نیز قابل مشاهده است، می

، بـر  )ICT( ارتباطـات  و اطالعـات  بـه عامـل فنـاوري   ) 1981(

و سـاینت پـائول و    )1973(اساس تحقیقات آدلمان و مـوریس  

، به عامل رشد اقتصادي ایجاد شده به طور کلـی  )1996(وردیر 

هاي اقتصادي نظیر بخـش کشـاورزي    و ارزش افزوده زیربخش

بر اساس تحقیقات هیرشـمن  طور جزئی،  در مناطق روستایی به

، به عامل ضعف سـاختاري در اشـتغال   )1996(و شولتز ) 1958(

خصوص وجود پدیده بیکاري پنهـان   مفید و رشد نرخ بیکاري به

در منـاطق روســتایی بــا اقتصــاد معیشــتی بــر مبنــاي فعالیــت  

و ) 1954( 3کشاورزي، بر اساس نظریه نیروي کار مازاد لـوییس 

هاي منطقـی امـا    ي به شکل مهاجرتسرریز آن به مناطق شهر

معکوس آن بـر   تأثیررویه، به عامل نرخ شهرنشینی و  عمدتاً بی

تشدید روند توسعه نیـافتگی منـاطق روسـتایی و همچنـین بـر      

ــه کــوزنتس  ــربس )1955(اســاس نظری ــرادین ) 2000(، ف و ای

وارون شـکل رشــد اقتصــادي و   U، بـه عامــل ارتبــاط  )2005(

بنـابراین هـدف از مطالعـه    . سـبت داد مشکل نابرابري درآمـد ن 

گـذار نظیـر   تأثیرحاضر، بررسی نقـش عوامـل مهـم و بنیـادي     

                                                   
3. Lewis (1954) 
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 ، ارزش افـزوده و تولیـدات  )ICT( فناوري اطالعات و ارتباطات

 بخش کشـاورزي، نـرخ بیکـاري و شهرنشـینی بـر      بنیان دانش

متغیر توزیع درآمد به عنوان شاخصی بـراي سـنجش وضـعیت    

ي فناوري اطالعـات  ها زیرساختسعه تو. عدالت اقتصادي است

آوري  در فـراهم  کشـاورزي  بنیـان  دانـش  تولیدات و ارتباطات و

عدالت اقتصـادي از طریـق توزیـع درآمـد مناسـب در منـاطق       

  . روستایی کشور است

 

  مطالعات تجربی .3

کـه   دهد میمطالعه انجام شده توسط مهرگان و همکاران نشان 

هر چه سهم بخش کشاورزي از تولیـد ناخـالص داخلـی بیشـتر     

مهرگـان و  (باشد، توزیع درآمد مناسبتر صـورت خواهـد گرفـت    

نتـایج  سلوکی و همکـاران بـا تکیـه بـر     ). 57 :1387، همکاران

هـاي   طالعـات و ارتباطـات در زمینـه   ا فناوري حاصله از کاربرد

، دریافتند فتهاقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشورهاي توسعه یا

دسترسی به اطالعات و بهبود ارتباطات یک نیـاز اساسـی و   که 

سلوکی و همکـاران،  ( ابزاري براي توسعه کشاورزي پایدار است

مرید و فروشـانی در تحقیـق خـود نشـان دادنـد کـه        .: )1390

هـاي کـالن توسـعه ملـی در زمینـه توسـعه روسـتایی و         برنامه

ه توسعه فنـاوري اطالعـات   توجه بکشاورزي بایستی با اولویت 

ها بـه مثابـه فرصـتی     ظهور این فناوري. طراحی و تدوین شوند

توانـد ضـمن رفـع پیامـدهاي منفـی حاصـل از        است کـه مـی  

هـاي   هاي اخیـر، توانمنـدي   هاي انتقال فناوري در دهه رهیافت

هاي اساسـی جهـانی ماننـد امنیـت      ه با چالشهزیادي در مواج

 هاي زیست محیطی ایجاد نمایـد  اننابرابري و بحرغذایی، فقر، 

   .)280: 1390مرید و فروشانی، (

و ارتباطـات بـر مسـئله     در ارتباط با اثر فنـاوري اطالعـات  

گـذار بـر   تأثیرمتغیرهاي اقتصادي  ترین مهماشتغال نیز یکی از 

که هر چـه نـرخ اشـتغال افـزایش      توزیع درآمد است، به طوري

به نظر . ي خواهد داشتداشته باشد، توزیع درآمد شکل مناسبتر

فناوري اطالعات و ارتباطات از چند طریق بر اشـتغال   1ویوارلی

توان گفت استفاده از فناوري  مؤثر است که به شکل خالصه می

هـاي مبـادالتی،    اطالعات و ارتباطات به دلیـل کـاهش هزینـه   

موجب افزایش تقاضا براي محصـول و در نتیجـه نیـروي کـار     

وي کـاهش هزینـه، موجـب بـروز      همچنین بـه نظـر  . شود می

. دهـد  مـی هاي جدید شده و اشـتغال را افـزایش    سرمایه گذاري

                                                   
1. Vivarelli (2007) 

مطالعات وي توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات را عـاملی      

داند که خود محرکـی  براي خلق محصوالت و خدمات جدید می

در همین رابطه ). 3: 2007ویوارلی، (براي افزایش اشتغال است 

بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطـات  رزاقی و همکاران به 

خته و به این نتیجه رسـیدند  پرداایران در توسعه پایدار روستایی 

اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه     فوایـد فنـاوري  از جملـه  که 

ه امکـان کـار از را   هاي فعـالیتی،   تنوع بخشی به زمینهروستایی 

 وري تولیددور و توانمندسازي مخاطبین در حیطه کارایی و بهره

  ).87: 1390رزاقی و همکاران، (است 

و ارتباطات این است  از جمله کارکردهاي فناوري اطالعات

که فاصله جغرافیایی را از بین بـرده و عمـالً تفـاوت و شـکاف     

لـذا  . اطالعاتی بین شهر و روستا را بسیار کم رنگ نموده اسـت 

هـا و  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات به لحاظ ایجاد فرصت

ــی ــد، م ــات جدی ــاهش  امکان ــد عــاملی باشــد در جهــت ک توان

هاي روستایی کـه اغلـب در بـین اقشـار جـوان دیـده        مهاجرت

از آنجا که مسئله رشد شهر نشینی از عوامـل ایجـاد و   . شود می

انتظار بـر  تشدید توزیع نامناسب درآمد در جوامع روستایی است، 

این است که توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات عـاملی در     

در . جهت بهبود وضعیت توزیع درآمد در جوامع روسـتایی باشـد  

روستایی و شهرنشینی بـر توزیـع   -ارتباط با اثر مهاجرت شهري

درآمد مطالعات بسیاري انجـام و نظریـات مهمـی مطـرح شـده      

ه رشـد و توسـعه   نتایج بیـانگر ایـن واقعیـت هسـتند کـ     . است

اقتصادي هر کشوري وابستگی بسیاري به نرخ شهرنشینی دارد 

و در قرن گذشته هیج کشوري بدون داشتن تجربه انتقال قابـل  

توجه جمعیت به سوي شهرها از درآمد باالي متوسط برخـوردار  

که طی پنج دهه  به طوري ).7 :2009، 2بوکلیآنز و (نشده است 

تـري نسـبت بـه     سـریع  فـزایش گذشته، نرخ رشد شهرنشـینی ا 

همچنین رشد شهرنشینی در آسـیا  . هاي دورتر داشته است دهه

نسبت به سایر نقاط جهان بیشتر بوده اسـت، یعنـی جـایی کـه     

یک زمان یعنی دهه هفتـاد  رشد شهرنشینی و صنعتی شدن در 

از میـان  ). 442: 2012، 3ابوکـوثر (میالدي اتفـاق افتـاده اسـت    

، برخـی  هرنشینی صورت پذیرفته استمطالعاتی که در زمینه ش

و  6، راچ5، گلـوم 4از این مطالعات، از جملـه مطالعـات رابینسـون   

                                                   
2. Annez & Buckley (2009) 
3. Abu Kawsar (2012) 
4. Robinson (1976) 
5. Glomm (1992) 
6. Rauch (1993) 
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و کین (، در زمینه اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد بوده است 1آناند

   ).108: 2009، 2زو

همچنین، تجربه کشورهاي بسیاري نشـان داده اسـت کـه    

توانـد   ي فناوري اطالعـات و ارتباطـات مـی   ها زیرساختتوسعه 

رزاقی و . عامل مهمی در جهت رشد اقتصادي و تولید ملی باشد

گیـري روسـتاییان، گسـترش     افزایش قـدرت تصـمیم  همکاران 

ــتایی  ــرویج روس ــی  و ت ــاي محل ــتایی بازاره ــه را  روس از جمل

کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطـات در توسـعه روسـتایی    

ظر آنها استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات در  از ن. دانند می

تواند منجربـه کـاهش هزینـه     هاي مختلف اقتصادي می بخش

از آنجـا کـه بـر اسـاس     . تولید و در نتیجه رفاه اجتمـاعی شـود  

فرضیه کوزنتس، حجم تولیدات داخلی و رشد اقتصـادي عامـل   

مهمی در چگونگی توزیع درآمد است، لذا فنـاوري اطالعـات و   

گذاري بر حجم تولیدات داخلـی  تأثیرتواند از طریق  رتباطات میا

اقتصادي بر توزیع درآمد در جوامع روستایی مـؤثر باشـد   و رشد 

برقی و قنبري در مطالعه خـود  ). 87: 1390رزاقی و همکاران، (

به این نتیجه رسیدند که در مناطق روستایی فناوري اطالعات و 

افـزایش کیفیـت   اشـت و  بهد حفظ محیط زیسـت، ارتباطات در 

 2004 سـال  در شـده  انجام پژوهش در. باشد مؤثر میزندگی، 

بیـان   ضمن 3اروپا ارتباطات و اطالعات فناوري توسط کمسیون

 درICT  تأثیر بررسی به اروپایی، کشورهاي در ICT وضعیت

 ).140: 1389برقی و قنبري، (است  شده پرداخته پایدار توسعه

 براي هندوستان کشور در 4سیریگینیديتوسط  پژوهشی که در

 صورت روستایی و شهري نواحی بین دیجیتالی شکاف کاهش

 در و ارتباطـات  اطالعات  دفاتر ایجاد ضرورت به است، گرفته

 اي منطقـه  و تـوازن  تعـادل  برقراري منظور به روستایی نواحی

در بین سـایر   .)129 :1390صیدیایی و مقدم، (است  شده تأکید

 5مـن و اسـلمیکر   تـوان بـه مطالعـه چـاپ     مطالعات خارجی مـی 

دربـاره نقــش فنـاوري اطالعــات و ارتباطــات در   ) 261: 2002(

هـا و اقـدامات، مطالعـه     توسعه روستایی بـا تأکیـد بـر موقعیـت    

درباره نقش دولت الکترونیک در توسـعه  ) 279: 2004( 6رامارائو

هـاي   چالش درباره) 12: 2005( 7روستایی، مطالعه کلس ویتانن

                                                   
1. Annand (1993) 
2. Qin & Zhou (2009) 
3. European Information Technology Observatory 
4. Siriginidi (2005) 
5. Chapman & Slaymaker (2002) 
6. Rama Rao (2004)  
7. Kelles-Viitanen (2005) 

هاي دانـش بنیـان    کارگیري فناوري ها براي به پیش روي دولت

: 2012( 8توسعه روستایی، و همچنین مطالعه کومار و سینگدر 

درباره نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه ) 58: 2012(

 .بر تغییرات وضعیت آب و هوایی اشاره نمود روستایی با تأکید

طالعات تجربی در داخل و خـارج از کشـور بـر    نتایج حاصل از م

این نکته تأکیـد دارد کـه رشـد و توسـعه فنـاوري اطالعـات و       

ارتباطات از طرق مختلفی به شرح زیـر بـر توسـعه روسـتایی و     

در ارتبـاط بـا اثـر فنـاوري     . بهبود شاخص توزیع درآمد اثر دارد

اطالعات و ارتباطات بر توسعه کشـاورزي، آنچـه مسـلم اسـت،     

همـه   تـالش  یـک  غذایی در نتیجه ناامنی و فقر ضد بر جنگ

 و کمـی  توسعه و رشد طریق و از کشاورزي براي توسعۀ جانبه

در منـاطق روسـتایی    کشـاورزي  و روسـتائی  کیفی محصوالت

در این راسـتا فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،     . گردد حاصل می

بـراي   را هایی فرصت و داده افزایش را وري نیروي انسانی بهره

پایـدار   توسـعۀ  جهـت  الکترونیکـی  آمادگی اطالعات و پذیرش

  . آورد انسانی فراهم می جوامع

ي هـا  زیرساختهدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش توسعه 

 کشـاورزي  بنیان دانش تولیدات فناوري اطالعات و ارتباطات و

آوري عدالت اقتصادي از طریق توزیع درآمد مناسب در  در فراهم

یی کشور است و براي این منظور از عوامل مهم و مناطق روستا

، )ICT( گذار نظیر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   تأثیربنیادي 

 ارزش افزوده بخش کشاورزي، نـرخ بیکـاري و شهرنشـینی بـر    

متغیر توزیع درآمد به عنوان شاخصی بـراي سـنجش وضـعیت    

  . عدالت اقتصادي استفاده شده است

  

  روش تحقیق. 4

بانی نظري ارایه شده، آنچـه مسـلم اسـت عوامـل     با توجه به م

گوناگونی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاري، درآمد مالیاتی دولـت،  

رشد اقتصادي، نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت و بسیاري 

در ایـن مطالعـه   . از عوامل دیگر بر توزیع درآمد اثرگذار هسـتند 

چنـد متغیـر   گیري از  جهت مفید و قابل اتکاء بودن الگوي اندازه

مستقل مهم شامل تولید ناخالص داخلی، مربـع تولیـد ناخـالص    

نسـبت شـهر   (داخلی، نسبت جمعیت شهري بـه کـل جمعیـت    

اي  ، نرخ بیکاري مناطق روستایی و تعداد کاربران رایانـه )نشینی

بـراي محاسـبه   . در بین خانوارهاي روستایی استفاده شده است

                                                   
8. Kumar & Singh (2012) 
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سته، از میان معیارهـاي  شاخص توزیع درآمد به عنوان متغیر واب

متنوع ارائه شده نظیر ضـریب جینـی، شـاخص تایـل و نسـبت      

هاي درآمدي، در این مطالعه از نسبت بیستک پر درآمد  بیستک

به بیستک کم درآمد به عنوان معیاري براي نحوه توزیع درآمـد  

ــتفاده شــد ــده یکــی از مناســب . اس ــاره ش ــاخص اش ــرین  ش ت

زیع درآمد است کـه همـواره   هاي مورد استفاده براي تو شاخص

این شاخص در آمار ارائه شده توسط مرکـز آمـار ایـران وجـود     

 محمـودزاده  داشته و در مطالعات بسیاري همچون کمیجـانی و 

با توجه به اینکـه  البته . اند ، از این شاخص استفاده کرده)1387(

نسبت بیستک بـاالي درآمـدي بـه    (تغییرات متغیر وابسته مدل 

، تابع تغییرات مقـادیر صـورت و مخـرج    )رآمديبیستک پایین د

تفسـیر آثــار متغیرهــاي  ممکــن اســت نسـبت مربوطــه اسـت،   

اما با توجه بـه محـدود بـودن    . باشدتوضیحی با اطمینان میسر ن

سال است و دوره بلندمدت به حساب  10طول دوره مطالعه که 

آید و صورت و مخرج تغییرات زیادي نسبت به هم نداشتند  نمی

از جملـه مزایـاي   . ن در مورد تفسیر نتـایج مطمـئن بـود   توا می

استفاده از شاخص توزیع درآمد به صـورت نسـبت بیسـتک پـر     

درآمد به بیستک کم درآمد، این اسـت کـه در هـر دو صـورت،     

یعنی بروز فقر در اقشار کم درآمـد و کـاهش درآمـدهاي قابـل     

هزینه شدن براي نیازهـاي مصـرفی و نمـایش آن در صـورت     

هم افزایش درآمدهاي ناشی از کسـب و کـار زراعـی و    کسر و 

غیرزراعی اقشار پردرآمد و نمـایش آن در مخـرج کسـر، باعـث     

عنـوان معیـار    که شکاف درآمدي آشـکارتر شـود و بـه    شود می

هاي نماگر چگونگی توزیع درآمـد   مناسبی در کنار سایر شاخص

  .معرفی گردد

در  دهمبانی نظري و مطالعـات تجربـی انجـام شـ     بر اساس

رود  مـی انتظار  ،برخی متغیرها بر روي توزیع درآمد تأثیررابطه با 

هاي بیستک پـنجم   نسبت هزینهکه شاخص توزیع درآمد یعنی 

ــت از متغیرهــاي بیکــاري،   ــابعی مثب ــه بیســتک اول، ت ــرخب  ن

تعـداد  باشد و بـا متغیرهـاي   و تولید ناخالص داخلی شهرنشینی 

خانوارهـاي روسـتایی و مربـع تولیـد     اي در بـین   کاربران رایانه

الگوي تابع زیر بنابراین . رابطه منفی داشته باشد ناخالص داخلی

در منـاطق روسـتایی   توزیـع درآمـد   مناسبی از تخمین شاخص 

 داشـت در بـر خواهـد   را کشور بر اساس متغیرهاي معرفی شده 

  .)2رابطه (

)2(  

G = F (AGR, UR, IN, UN, GDP, GDP2, COM)  

هـاي   هزینهنسبت : Gکه درآن متغیرهاي ارائه شده عبارتند از؛ 

ارزش افـزوده  : AGR، بیستک پر درآمد به بیستک کم درآمـد 

نـرخ  : UNنرخ شهر نشـینی،  : URبخش کشاورزي از اقتصاد، 

تولید ناخـالص   :GDPنرخ تورم، :  IN،بیکاري مناطق روستایی

مربع تولید ناخـالص    GDP2:،1383ثابت سال داخلی به قیمت 

تعـداد کـاربران   : COMو  1383داخلی به قیمت ثابـت سـال   

  . اي در بین خانوارهاي روستایی رایانه

بدیهی است که متغیرهاي بسیاري بر توزیع درامد اثر گـذار  

هستند، اما به دلیل برخی مشکالت از جملـه عـدم وجـود آمـار     

رسمی یا نقص آن براي بسیاري از متغیرها در مناطق روسـتایی  

و همچنین بـروز مشـکل همخطـی و در نتیجـه کـاذب شـدن       

رگرسیون، در این پژوهش بـر مبنـاي مبـانی نظـري موجـود و      

کسب حمایت از پیشینه مطالعات تجربی، از متغیرهایی اسـتفاده  

، با تأکید بـر  )1981( رالدج و رالدجشد که قبل از آن در مطالعه 

ــاوري ــل فن ــات عام ــات و اطالع ــات )ICT( ارتباط ، در تحقیق

و ساینت پـائول و   )1973(، آدلمان و موریس )1958(هیرشمن 

به طـور کلـی و ارزش   ، با تأکید بر رشد اقتصادي )1996(وردیر 

هـاي اقتصـادي نظیـر بخـش کشـاورزي، در       افزوده زیـربخش 

، با تأکیـد بـر نـرخ    )1996(و شولتز ) 1958(تحقیقات هیرشمن 

با تأکیـد بـر   ) 1954(بیکاري، در نظریه نیروي کار مازاد لوییس 

نیـروي کـار اضـافی بـه صـورت نـرخ شهرنشـینی و          مهاجرت

و ) 2000(، فـربس  )1955(همچنین بر اساس نظریه کـوزنتس  

وارون شکل رشد اقتصادي  U، به عامل ارتباط )2005(ایرادین 

معکـوس آن بـر رونـد توسـعه      تأثیرو مشکل نابرابري درآمد و 

همچنـین مطالعـات   . نیافتگی مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت    

تجربی صورت گرفته نیز حکایت از چرایی انتخـاب متغیرهـاي   

براي مثال در ارتباط بـا اثـر   . دتوضیحی در مدل پیشنهادي دارن

توان عنـوان نمـود کـه در     متغیر شهرنشینی بر توزیع درآمد، می

قرن گذشته هیج کشوري نبوده است که بـه توسـعه اقتصـادي    

رسیده باشد، بدون اینکه یک انتقال قابل توجه در جمعیـت بـه   

در  ).249: 2009آنز و بـاکلی،  (سوي شهرها وجود نداشته باشد 

مطالعاتی نیز در زمینه اثرگـذاري رونـد شهرنشـینی و     این راستا

از جمله . ن بر چگونگی توزیع درآمد صورت پذیرفته استآ تأثیر

، 4و آنانـد  3، راچ2، گلـوم 1این مطالعات باید به مطالعات رابینسون

                                                   
1. Robinson (1976) 
2. Glomm (1992) 
3. Rauch (1993) 
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کـین و  (در زمینه اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد اشـاره نمـود   ، 1آناند

زان بیکـاري و ارزش افـزوده   در ارتباط با نقش می ).108: 2009زو، 

 توسعه و کشاورزي توسعه 2بخش کشاورزي در توزیع درامد، تودارو

 و توسـعه  وي نظـر  از .داند می ملی توسعه محور اصلی را روستایی

 توسـعه  اصـلی  محرکـه  موتـور  عنـوان  بـه  بخش کشاورزي رشد

 جمعیـت  درصـد  80 از بـیش  اشتغال را آن و علت است روستایی

 هـاي  فعالیت در غیرمستقیم و مستقیم به طور سومجهان  روستایی

 توسـعه  بـه  متکـی  ملـی  توسـعه  تودارو نظر در. داند می کشاورزي

 و نـابرابري  فقر مثل مشکالت تمامی ریشه که است، چرا روستایی

 عدم رشد مناسب ارزش افزوده بخـش کشـاورزي و   رشد، حال در

بـه   ).24: 1374آسایش، (است  روستایی در مناطق فزاینده بیکاري

کارگیري تولید ناخالص داخلی و مربع آن بر اساس نظریه کـوزنتس  

همراه با نرخ رشد اقتصـادي در ابتـدا    کند میاست که در آن مطرح 

یابـد بـه طـوري کـه رونـد       توزیع درآمد نابرابرتر و سپس بهبود مـی 

همچنـین  . وارون اسـت  Uارتباطی بین آیـن دو متغیـر بـه شـکل     

اي در بین خانوارهاي روسـتایی   ر تعداد کاربران رایانهاستفاده از متغی

متغیر مورد مطالعـه در ایـن تحقیـق و شـاخص      ترین مهمبه عنوان 

گیري ضـریب نفـوذ فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در رشـد        اندازه

رشد فناوري اطالعات و ارتباطات از طریق . ها است اقتصادي روستا

بـر متغیرهـاي    مثبـت  اثـر  توانـد  افزایش کارایی عوامل تولیـد مـی  

اقتصادي داشته باشد و یکی از عوامل توسـعه اقتصـادي و عـدالت    

  .اقتصادي باشد

پشـته کـردن    از هاي مورد بررسـی،  با توجه به محدودیت سال

ي ترکیبـی بـراي تخمـین مناسـب مـدل      هـا  دادهو تشکیل  ها داده

) 3 هرابطـ (فرض صفر البته پس از بررسی و آزمون . شود میاستفاده 

در صورت همگنـی  مشخص خواهد شد که  مبنی بر همگنی مقاطع

صـورت از روش   در غیـر ایـن   و 3ي تلفیقـی ها دادهروش از  مقاطع

کننـده اثـرات    بیـان   αiدر روابط فرضیه اي فوق،. پانل استفاده شود

اسـتفاده  لیمـر   Fاز آزمـون  است که براي این منظور  فردي مقاطع

  .)4رابطه ( شود می

)3(                                                      H0: αi = αN   

H1: αi ≠ αj   ,   i ≠ j 
FN-1, N(T-1)-K = (RRSS-URSS)(NT-N-K) / 

(N-1)(URSS)                                             )4(  

ــه  ــدار  ،4در رابط ــانگر  RRSS:مق ــات نش ــوع مربع مجم

                                                   
1. Annand (1993) 
2. Todaro 
3. Pool Data 

مجموع مربعات باقیمانده غیـر   نشانگر URSS:باقیمانده مقید، 

 NT:تعـداد مقـاطع و    :Nتعداد متغیرهاي توضیحی،  K:مقید، 

  .تعداد کل مشاهدات است

 10ي اطالعاتی در این مطالعه محدود به ها دادهاز آنجا که 

قبل از انجام برآورد ضرایب متغیرهاي مدل، باید بـه  سال است، 

از ایـن رو آزمـون ریشـه    . شـود بررسی مانایی متغیرها پرداخته 

. با استفاده از روش لوین، لین و چـو، انجـام شـده اسـت     4واحد

از آنجـا کـه   . ، گزارش شـده اسـت  1نتایج این آزمون در جدول 

طول دوره مورد بررسی کوتاه است، انتظـار بـر ایـن اسـت کـه      

نیز مشخص  1همانطور که از جدول . متغیرهاي مدل مانا باشند

  .مانا هستند% 5رهاي مدل در سطح احتمال است، تمامی متغی

آزمون ریشه واحد متغیرهاي مربوط به مدل . 1جدول 
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 تحقیقهاي  یافته: مأخذ

نتایج به دست آمـده حـاکی از    لیمر Fپس از انجام آزمون 

زیـرا آمـاره آزمـون از    . لزوم برآورد الگو به روش پانل دیتا است

بیشـتر بـوده و فـرض صـفر     % 5نقطه بحرانی در سطح احتمال 

مبنی بر همگنی مقاطع رد شده و روش پانل یک روش صحیح 

 2در جـدول   لیمر Fنتایج آزمون . براي انجام برآورد خواهد بود

  .مشخص شده است

  آزمون همگنی مقاطع و تست هاسمن. 2جدول 

  نوع آزمون  آماره آزمون  سطح احتمال  نتیجه

  لیمر F  21/46  01/0  پانل دیتا

 هاسمن  86/71  00/0  اثرات ثابت

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

ي منتشر شده توسط مرکز آمـار ایـران   ها دادهبر اساس  بنابراین

هاي موجود  استانبه تفکیک و  1388الی  1383هاي براي سال

ــا داده، در کشــور ــله ــراي  6GLSتشــکیل و از روش 5ي پان ب

 بـر اسـاس  مـدل پانـل   و  تخمین ضرایب مورد نظر استفاده شد

                                                   
4. Unit Root Test 
5. Panel Data 
6. Generalized Least Square  
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  .، مد نظر قرار گرفت5رابطه 

)5(  

Git = αi +β1URit + β2UNit + β3GDPit +β4 
GDP2

it + β5AGRit+ β6COMit + β7 COM (-1)it 
+β8 COM(-2)it + β9 IN +εit 
  

  ها  نتایج و یافته. 5

، هـا  دادهپس از واقعی سازي متغیرهاي اسـمی و پانـل نمـودن    

انجـام شـد کـه نتـایج آن در      GLSبرآورد مدل پانل به روش 

  . ، به نمایش گذاشته شده است3جدول 

به  براي تخمین ضرایبگیري  برآورد مدل اندازه. 3جدول 

  GLSروش 

  متغیر  ضریب  آماره  سطح احتمال

01/0  7/2  58/6  GDP 

00/0  71/2 -  9- E98/7 -  GDP2 

00/0  01/3 -  56/3 -  AGR 

00/0  1/3  12/0  UR 

00/0  02/2  23/0  IN 

02/0  37/2  36/0  UN  

15/0  64/0 -  03/0 -  COM 

01/0  93/1 -  05/0 -  COM(-1) 

00/0  23/2 -  11/0 -  COM(-2) 

05/92  R2  

02/2  DW 

)00/0 =Prob  (34/12  F statistic 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

، مشـخص اسـت، تولیـد    3از نتایج خالصه شده در جـدول  

ناخالص ملی با شاخص توزیع درآمد رابطه مثبت داشـته و ایـن   

مسئله بیان کننده این مطلب است که با افزایش تولید ناخـالص  

. شود میداخلی و همگام با رشد اقتصادي، توزیع درآمد نابرابرتر 

داخلی بـا شـاخص توزیـع درآمـد      همچنین مربع تولید ناخالص

با بررسی ضرایب به دست آمده براي دو متغیر . رابطه منفی دارد

رسیم که فرضیه کوزنتس مبنی بـر   اشاره شده به این نتیجه می

وارون رابطه بـین رشـد اقتصـادي و توزیـع درآمـد در       Uشکل 

سهم بخش کشاورزي . گیرد جوامع روستایی مورد تأیید قرار می

بـا ضـریب    AGRاخالص داخلی با عالمت اختصاري از تولید ن

با شاخص توزیع درآمد رابطه منفی داشته و ضـریب بـه    -56/3

که یـک واحـد    دهد میاست نشان  -56/3دست آمده که برابر 

 56/3افزایش درسهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی، 

 .کند میواحد توزیع درآمد را برابرتر 

اي در بین خانوارهاي  اد کاربران رایانهدر ارتباط با متغیر تعد

متغیـر مـورد مطالعـه در ایـن      تـرین  مهمروستایی که به عنوان 

تحقیق است، باید عنوان نمود که ضرایب به دست آمـده بـراي   

این متغیر به صورت بدون وقفه زمانی، با یک وقفه زمـانی و بـا   

اسـت   -11/0و  -05/0، -03/0دو وقفه زمانی به ترتیب برابـر  

اي با یک و دو وقفـه زمـانی    که فقط متغیر تعداد کاربران رایانه

ضرایب و آماره به دست آمده براي این سه متغیـر  . معنادار است

که هـر چـه از نظـر زمـانی بـه عقـب برگـردیم،         دهد مینشان 

 تـأثیر د نشـانگر  اایـن اعـد  . کند میضرایب و آماره افزایش پیدا 

منفی این متغیر بر نابرابري درآمدي با وقفه زمانی اسـت یعنـی   

 ياي به عنوان زیرساختی براي فنـاور  متغیر تعداد کاربران رایانه

گذاري بر توزیع درامـد نیـاز بـه    تأثیراطالعات و ارتباطات براي 

در واقـع  . زمان داشته و پس از گذشت زمان بر روي آن اثر دارد

ابزار براي فراهم آوري  ترین مهمیانه که با افزایش استفاده از را

، شـود  مـی ي فناوري اطالعات و ارتباطات شـناخته  ها زیرساخت

توزیـع درآمــد در جوامــع روســتایی در طـول زمــان بــه شــکل   

ساختی براي  رایانه هم به عنوان زیر. پذیرد مناسبتري صورت می

فناوري اطالعات و ارتباطات مطرح بوده که خود زیر مجموعـه  

هـاي مهـم فنـاوري     است و هم به عنوان یکی از مؤلفه صنعت

از این رو افزایش تعـداد  . آید اطالعات و ارتباطات به حساب می

تواند بـر اقتصـاد و توسـعه آن     کاربران رایانه از هر دو کانال می

اما نکته حائز اهمیـت ایـن اسـت کـه بسـیاري از      . اثرگذار باشد

بـر اقتصـاد اثـر گـذار      توانند بالفاصـله  متغیرهاي اقتصادي نمی

در زمینـه فنـاوري   . باشند و اثر بخشی آنها نیازمند زمـان اسـت  

اطالعات و ارتباطات نیز به دلیل اینکه این متغیر کاربران رایانه 

به عنوان زیر ساخت براي فناوري اطالعات و ارتباطات مطـرح  

است و هم به دلیل اینکه خود فناوري اطالعات نیز بـا وقفـه و   

تواند بر توسعه اقتصادي اثر داشته باشد، انتظار  ن میگذشت زما

بر این است که افزایش تعداد کاربران رایانه نتواند بدون وقفه بر 

  . توزیع درامد اثر داشته باشد

در این  UNمتغیر نرخ بیکاري هم که با عالمت اختصاري 

مطالعه مشخص است، با شـاخص توزیـع درآمـد رابطـه مثبـت      

اسـت نشـان    36/0داشته و ضریب به دسـت آمـده کـه برابـر     

واحد توزیع  36/0که یک واحد افزایش در نرخ بیکاري،  دهد می

باعـث   23/0متغیر تورم نیز با ضریب . کند میدرآمد را نابرابرتر 

هرنشینی هم بـه نحـو   متغیر نسبت ش. شود میافزایش نابرابري 
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مشابه رابطه مثبت با شاخص توزیع درآمد داشـته و ضـریب بـه    

کـه یـک واحـد     دهد میاست، نشان  12/0دست آمده که برابر 

واحـد توزیـع درآمـد را     12/0افزایش در نسـبت شـهر نشـینی،    

همچنـین نکتـه مهـم دیگـر، شـاخص خـوبی       . کند مینابرابرتر 

مده نشـان از خـوبی   به دست آ R2همچنین . برازش مدل است

برازش مدل داشته و آماره دوربین واتسن نیز نشان دهنده عـدم  

  .وجود مشکل خود همبستگی در مدل است

  

  گیري بحث و نتیجه. 6

اجتماعی -اقتصادي خاص شرایط وجود دلیل به گذشته ادوار در

 اطالع و اقتصادي، مقوله اطالعات رویکردهاي نبودن و پیچیده

 سـطوح  در بـه اطالعـات   و نیـاز  نداشته همگانی رسانی جنبه

حسـاب   بـه  ضروري ايجنبه اجتماعی و فردي زندگی مختلف

 آن بـه  دسترسی و اطالعات به نیاز اکنون که آمد، در حالی نمی

و از ضـروریات توسـعه    پیـدا کـرده   اهمیت و توسعه رشد براي

نام نهادند  اطالعات عصر را حاضر عصر. آید جوامع به شمار می

 تخصصی و فنی اطالعات از اي فزاینده انبوه عصر این در زیرا

 و شـود  مـی  تولید بشري معرفت و علوم مختلف هاي در رشته

 نداشـته  دسترسـی  اطالعـات  وسیع حجم این که به اي جامعه

بنـابراین   .مانـد  خواهـد  بـاقی  موجود در وضعیت کماکان باشد،

 مانعی و شرط پیش هیچ گونه بدون پایدار توسعه به نیل براي

 هـاي  زمینه در علمی و فنی اطالعات خصوصاً و باید اطالعات

از طرفـی بـراي نیـل بـه      .یابد اشاعه کاربران همه براي علمی

بایسـت   توسعه به مفهوم حقیقی آن، رشد اقتصادي جوامـع مـی  

همراه با برقراري عدالت اقتصادي باشـد کـه چگـونگی توزیـع     

نتایج حاصـل از  . درو هاي مهم آن به شمار می درآمد از شاخص

برآورد الگو در این مطالعه نشان داد که تولیـد ناخـالص داخلـی    

داري با توزیع درآمد طی دوره مورد بررسی  ارتباط مثبت و معنی

این در حـالی اسـت کـه    . در مناطق روستایی کشور داشته است

مربع تولید ناخالص داخلی ارتباط منفی و معناداري بـا شـاخص   

هاي بسیتک پـنجم بـه    نسبت متوسط هزینهتوزیع درآمد یعنی 

کـه ارتبـاط دو    بـه طـوري  . هاي بیستک اول دارد متوسط هزینه

متغیر ذکر شده با شاخص توزیع درآمد، فرضیه کـوزنتس مبنـی   

وارون ارتباط بین رشد اقتصادي و توزیـع درآمـد را    Uبر شکل 

 این در حالی است که مطالعات ابونوري. دهد میمورد تأیید قرار 

با اسـتفاده از  )  1387(و مهرگان و همکاران ) 1386( خوشکار و

روش رگرسیون سري زمـانی، فرضـیه کـوزنتس را در آن دوره    

همچنـین بـرآورد الگـو نشـان داد کـه      . مورد تأیید قرار ندادنـد 

داري بـر   متغیرهاي شهرنشینی و نرخ بیکاري اثر مثبت و معنـی 

بـا   تقریبـاً حاضر طالعه در این زمینه نتایج م. متغیر وابسته دارند

، ربـانی و  )1381(تمامی مطالعـات از جملـه مطالعـات صـمدي     

این بدان . مطابقت دارد) 2008(و ماسیمولیانو ) 1383(همکاران 

معنی است که با افزایش نرخ بیکاري، توزیـع درآمـد در جوامـع    

دلیل ایـن امـر   . روستایی طی دوره مورد بررسی بدتر شده است

خرید براي جمعیت فعـال و خانوارهـاي کـم    نیز کاهش قدرت 

زیــرا از آنجــا کــه عمــدتاً . درآمــد در منــاطق روســتایی اســت

هاي پایین درآمدي به دنبـال فـروش نیـروي کـار خـود       دهک

هاي پایین درآمدي شایع تر بـوده   هستند، نرخ بیکاري در دهک

هـاي پـایین    و افزایش نرخ بیکاري اثر بیشتري بر روي دهـک 

در زمینـه  . هاي باالي درآمـدي دارد  س با دهکدرآمدي در قیا

اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد باید عنوان نمـود کـه بـه لحـاظ     

مهاجرت جمعیت اغلب جوان از روستاها بـه شـهرهاي کشـور،    

تولید محصوالت روستایی و کشاورزي به شـدت کـاهش پیـدا    

  .کند می

از آنجا که سهم تولیدات کشاورزي از کـل تولیـدات ملـی،    

ملی در جهت بهبود شرایط توزیع درآمـد اسـت، لـذا کـاهش     عا

محصوالت کشاورزي و در نتیجه کاهش سهم بخش کشاورزي 

از تولیدات ملی نیز عاملی در جهت بدتر شـدن وضـعیت توزیـع    

و  درآمد در جوامع روستایی کشور خواهد بود که مطالعه مهرگان

بـا  مطـابق  . نیز نتایج مشـابهی داشـته اسـت   ) 1387( همکاران

مطالعات انجـام شـده قبلـی در ارتبـاط بـا اثرگـذاري فنـاوري        

اطالعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادي و اجتماعی، نتیجه ایـن  

عوامـل مـؤثر بـر     تـرین  مهـم مطالعه نیز نشان داد که از جملـه  

توسعه اقتصادي و برقراري عدالت اجتمـاعی منـاطق روسـتایی    

نتایج به دست . استکشور، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات 

آمــده ایــن مطالعــه در زمینــه اثرگــذاري فنــاوري اطالعــات و 

ارتباطات بر توزیـع درآمـد، بـا نتـایج مطالعـات سپهردوسـت و       

و همچنـین مریـد و   ) 1390(، صـیدایی و مقـدم   )1391(خدایی 

ضـریب منفـی و معنـا دار بـه     . مطابقـت دارد ) 1390(فروشانی 

اي دربین خانوارهاي  ان رایانهدست آمده براي متغیر تعداد کاربر

کـه رشـد و توسـعه فنـاوري      دهد می، نشان )-15/0(روستایی 

اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایی کشور، عاملی در جهت 

همچنین نتـایج  . بهبود وضعیت توزیع درآمد در این جوامع است

به دست آمده از برآورد الگو در این پـژوهش، مطالعـات انجـام    
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اط با اثـر متغیرهـاي حاضـر در الگـو را بـا توسـعه       شده در ارتب

لـذا  . دهـد  مـی فناوري اطالعات و ارتباطـات مـورد تأییـد قـرار     

اي،  توان نتیجه گرفت که براي دستیابی بـه اهـداف برنامـه    می

اي، توجه بیش از پیش به برقراري عدالت  توسعه متوازن منطقه

جوامـع  اقتصادي و اجتماعی و بهبود وضعیت توزیـع درآمـد در   

روستایی، الزم است از توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات بـه   

اي کشور و  عنوان یک ابزار مهم در جهت نیل به اهداف توسعه

  . برقراري عدالت اقتصادي استفاده نمود

 تـأثیر با توجه به نتایج به دسـت آمـده از مطالعـه حاضـر و     

منفی متغیرهاي شهرنشینی و بیکاري بر توزیع درآمد در مناطق 

و  يگـذار  سـرمایه دولـت از طریـق    شـود  میروستایی، پیشنهاد 

اندازي کسب و کارهاي صنعتی کوچک و آمـوزش   کمک به راه

روستاییان، همزمان با کاهش نرخ بیکاري در این مناطق، نـرخ  

باال و روز افزون مهاجرت جمعیت جوان و فعال کشور از روسـتا  

از سویی دیگر توسعه فناوري اطالعات . به شهر را کنترل نمایند

 هـا  زیرسـاخت ي در گـذار  سرمایهو ارتباطات از طریق آموزش و 

ي مهـم دولـت در جهـت بهبـود     هـا  سیاسـت تواند یکـی از   می

وضعیت توزیع درآمد و افزایش اندازه طبقه متوسط درآمـدي در  

  .مناطق روستایی باشد
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