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The Effect of Knowledge Components on 
the Inequality of Global Wealth Distribution

Abstract        Inequality in global wealth distribution has led to a growing 
gap between developing and developed countries with regards to income 
levels, consumption rates, and living standards. In view of that, the difference 
between these two groups of countries in terms of levels of knowledge and 
technology infrastructure, human capital, and innovation-based production 
has been cited as the main reason for inequality in the distribution of global 
wealth. The present study examines the effect of knowledge components on 
the inequality of global wealth distribution in the selected leading countries in  
science, implementing the approach of panel data and the use of  
generalized moment method for the period 2010-2017. The estimated  
results demonstrate that the effect of components of economic incentives,  
institutional regimes, and information and communication technology  
infrastructure on the inequality of global wealth distribution for the selected 
countries is negative and significant. Nonetheless, the effect of components 
of the innovation system, education, and development of human resources 
on the inequality of global wealth distribution is positive and significant. In 
addition, the effect of control variables, such as main globalization index and 
economic globalization, on the inequality of global wealth distribution for the  
selected countries is positive and significant; Also, the effect of social  
globalization and political globalization on the inequality of global wealth  
distribution is not significant.

Keywords:  Wealth Inequality, Knowledge Components, Economic 
Globalization, Social Globalization, Political Globalization.
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تاثير مولفه های د انش بر نابرابری توزيع ثروت جهانی

پذيرش: 1399/07/05د   ريافت: 1399/04/17

چکيد   ه: نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی به ایجاد  شکاف روزافزون بین کشورهای د رحال توسعه 
و توسعه یافته د ر سطح د رآمد ، میزان مصرف، و استاند ارد های زند گی منجر می شود . بنابراین، 
پژوهش حاضر با رهیافت د اد ه های تابلویی و استفاد ه از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی 
تاثیر مولفه های د انش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی د ر کشورهای منتخِب تولید کنند ه علم 
د ر د وره 2017-2010 می پرد ازد . نتایج برآورد ی نشان می د هد  که مشوق های اقتصاد ی، رژیم 
بین  توزیع ثروت جهانی  نابرابری  بر  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  نهاد ی، و زیرساخت های 
کشورهای منتخب اثر منفی و معناد ار د ارد  و مولفه های سیستم ابد اعات و نوآوری، و آموزش و 
توسعه منابع انسانی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر مثبت و معناد اری 
می گذارد . به عالوه، تاثیر متغیرهای کنترلی شاخص جهانی شد ن اصلی و جهانی شد ن اقتصاد ی 
بر نابرابری توزیع ثروت جهانی د ر کشورهای منتخب مثبت و معناد ار است، و تاثیر جهانی شد ن 

اجتماعی و جهانی شد ن سیاسی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بی معناست.

کليد   واژه ها:  نابرابری ثروت، مولفه های د انش، جهانی شد ن اقتصاد ی، جهانی شد ن اجتماعی، جهانی 
شد ن سیاسی.
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مقد   مه

امروزه، روند  میانگین ثروت سرانه د ر جهان د ر حال افزایش است، ولی نابرابری د ر توزیع آن نیز 
رو به فزونی است و این از توسعه ناموزون اقتصاد  جهانی حکایت د ارد . گزارش سال 2017 موسسه 
کرید یت سوییس1 نشان می د هد ، نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی شد ت می یابد ، و د ر سال های 2017-

با توزیع جمعیت نیست )www.credit-suisse.com(2. از آن جا که ثروت به معنای  2010 متناسب 
انباشت منابع و امکانات است و برخورد اری از آن د ر رفع نیازهای زیستی3، اجتماعی4، و جسمی ـ 
روانی5 جوامع نقش تعیین کنند ه د ارد ، نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی به انواع نابرابری های اجتماعی6 
د ر جامعه بشری ـ به ویژه کشورهای فقیر ـ د امن می زند  و به بروز رقابت ها، ستیزه ها، و تضاد های 
مختلف منجر می شود  که رشد  اقتصاد  جهانی را با نتایج ناگوار همراه می سازد  )محمد زاد ه و همکاران، 
1396(. بنابراین، تعیین عوامل موثر بر این نابرابری با اهد اف سیاستگذاری برای تقویت موارد  کاهند ه 
و رفع موارد  فزایند ه ضروری است، و می تواند  به د ستیابی جامعه جهانی به رشد  اقتصاد ی متوازن و 

متعاد ل کمک نماید .   
بر  اتکای  با  صرفاً  ملّی  ثروت  افزایش  و  اقتصاد ی،  توسعه  و  رشد   به  رسید ن  امروزه  سویی،  از 
سرمایه های طبیعي و تاریخی ممکن نیست، و این تولید  مبتنی بر د انش و فناوری است که نقش 
اقتصاد  د انش بنیان7 و  افزایش ثروت ملّی را بر عهد ه د ارد . طرح نظریه  نیروی محرکه رشد  تولید  و 
تبد یل آن به بحث غالب د ر نظریه های رشد  و توسعه اقتصاد ی نیز د ر همین راستاست. از این رو، تولید  
یاد   د انش  مولفه های  از آن ها تحت عنوان  است که  ابزارهای گوناگون  و  الزام ها  نیازمند   د انش محور 
می شود  و شواهد  تجربی نشان می د هد  که کشورهای د رحال توسعه با برخورد اری کم تر از ثروت جهانی، 
بهره کم تری از این مولفه ها می برند  که می تواند  از جمله د الیل توزیع نابرابر ثروت جهانی بین د و گروه 
از کشورهای توسعه یافته و د رحال توسعه باشد . جستجوی پژوهشگران نشان می د هد  که تحلیل این 
موضوع با استفاد ه از د اد ه های تجربی د ر پژوهش هایی با محوریت شناسایی تعیین کنند ه های نابرابری 
ثروت جهانی مغفول ماند ه است و تنها السارد ی و همکاران )2017(، به بررسی تاثیر د انش مالی بر 
1. Credit Suisse
2. https://www.credit-suisse.com/articles/news-and-expertise/201711//en/global-wealth-report- 

2017.html
3. Biological Needs
4. Social Needs
5. Psycho-Physical Needs
6. Social Inequality
7. Knowledge Based Economy
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نابرابری ثروت د ر د رون ایاالت متحد ه آمریکا ـ نه د ر جامعه جهانی ـ پرد اخته اند ، که از نظر موضوعی 
و مکانی با قلمرو این پژوهش متفاوت است. بنابراین، بررسی د الیل نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی 
د ر کشورهای توسعه یافته با سهم بیش تر از ثروت جهانی چند ان مسئله نیست. شکاف اد بیات باعث 
می شود  که د رک کشورهای د رحال توسعه از میزان و جهت تاثیرگذاری مولفه های د انش بر نابرابری 
ثروت جهانی ناروشن باشد . پژوهش حاضر با استفاد ه از د اد ه های تجربی 49 کشور د رحال توسعه و 
توسعه یافته برتر از نظر تولید  علم د ر د وره 2017-2010 سعی می کند  تاثیر مشوق های اقتصاد ی و 
رژیم نهاد ی1، زیرساخت های فناوری اطالعات2، سیستم ابد اعات و نوآوری3، و آموزش و توسعه منابع 

انسانی4 را به عنوان مولفه های د انش بر نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی5 بررسی و تعیین نماید .
ثروت  افزایش  راستای  د ر  تا  می شود   ارائه  پیشنهاد هایی  قالب  د ر  به د ست آمد ه  نتایج  پایان،  د ر 

کشورهای د رحال توسعه و کاهش نابرابری د ر توزیع ثروت د ر جامعه جهانی مثمرثمر واقع شود .

مبانی نظری پژوهش

مي شود .  تلقي  همسان  آن  د ر  مرد م  اقتصاد ی  شرایط  که  است  برد اشتي  برابري  اقتصاد ،  د ر 
هرچند ، محتواي این همساني د ر د وره هاي مختلف تاریخي و د ر میان طبقات گوناگون متفاوت است 
)شیخاوند ی، 1383(. بنابراین، نابرابری اقتصاد ی نیز به ناهمسانی د ر شرایط اقتصاد ی مرد م د اللت 
د ارد . به عبارتی، تفاوت بین افراد  یک گروه، یک جامعه، یا کشورهای مختلف از نظر معیارهای رفاه 
 .)Cowell & Flachaire, 2007(  اقتصاد ی مانند  ثروت، د رآمد ، و مصرف را نابرابری اقتصاد ی می گویند
پژوهش حاضر بر نابرابری ثروت تمرکز د ارد ، زیرا از سایر اشکال نابرابری اقتصاد ی مهم تر است. ثروت، 
حاصل جمع ارزش کلیه دارایی هاي مالي )پول نقد، فلزات گران بها، سهام بورس(، و غیرمالي )منازل 
مسکوني و تجاري و زمین، ماشین آالت، سرمایه انسانی، و هر چیز قابل  قیمتگذاری( است و منشای 

ایجاد  د رآمد  و مصرف محسوب می شود . 
و  استانی(،  و  روستایی  ـ  )شهری  د رون کشوری  از  اعم  د ر سطوح مختلف  ثروت  نابرابری  البته، 
برون کشوری )منطقه ای و جهانی( قابل بررسی است. پژوهش پیشارو د ر سطح جهانی این موضوع را 

1. Economic Incentive and Institutional Regime
2. Information and Communication Technology Infrastructure
3. Innovation System 
4. Education and Human Resources
5. Global Wealth Inequality
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بررسی می کند  که از پرسش های محوری علم اقتصاد  ـ به ویژه اقتصاد  توسعه ـ محسوب می شود . زیرا، 
ریشه یابی د الیل نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی که باعث تخصیص بخش بیش تری از مزایای رشد  
اقتصاد  جهانی به کشورهای ثروتمند  می شود  و کشورهای فقیر را از این مزایا بازمی د ارد ، همواره نزد  
اقتصاد د انان عالقه مند  به موضوع عد الت اجتماعی و توسعه اقتصاد ی پاید ار اهمیت باالیی د ارد ، به این 
د لیل که نابرابری ثروت به بازتولید  نابرابری د ر سایر منابع قد رت و منزلت د ر جامعه جهانی می انجامد  
و فرصت های رشد  و توسعه را از کشورهای کم تر بهره مند  سلب می کند  )راغفر و همکاران، 1397(. 
کشورهای  د ر  زند گي  به  امید   و  آموزش، سالمت،  وضعیت  وخامت  فقر،  تشد ید   بلند مد ت،  د ر  البته 
افزایش  افزایش بی ثباتی سیاسی همراه می شود  و د ر قالب  ناآرامی های اجتماعی و  با  د رحال توسعه 
اثر منفی  انرژی بر رشد  اقتصاد  جهانی  ایجاد  مخاطره د ر تامین امنیت  تعد اد  آوارگان و مهاجران و 
می گذارد ، که د ر نهایت به زیان جهان توسعه یافتۀ وارد کنند ه انرژی نیز عمل می کند . از سویی، هر 
عملی که به افزایش انواع د ارایی و سطح رضایت آد می منجر شود ، به تولید  ثروت نیز کمک می کند . 
ولی این عمل به الزام ها و ابزارهایی نیاز د ارد  که د ر د نیای کنونی و طبق نظریه اقتصاد  د انش بنیان 
 .)Mansfield, 1991(  تولید ، توسعه، و ترویج د انش از مهم ترین ابزارهای افزایش ثروت به شمار می رود
نیز  مد یریتی  و  اجتماعي،  فرهنگی،  د انش  بلکه  نیست،  محض  فناوری  صرفاً  نیز  د انش  از  منظور 
هست )وحید ی، 1384(. به عبارتی، د ر این تعریف منظور از د انش، ذخیره ای از انباشت اطالعات و 
مهارت هاست که از مصرف اطالعات توسط گیرند ه اطالعات حاصل می شود  )Zack, 1999(، و به عنوان 
تنها عامل مزیت ساز عصر حاضر بر تولید  و توزیع کاالها و خد مات اثر می گذارد . برای سنجش اقتصاد  
د انش بنیان نیز شاخص های متعد د ی تعریف می شود  که د ر این پژوهش از شاخص تخمین د انش بانک 
ارتباطات، مشوق های اقتصاد ی و رژیم  جهانی شامل چهار مولفۀ زیرساخت های فناوری اطالعات و 
نهاد ی، سیستم ابد اعات و نوآوری، و آموزش و توسعه منابع انسانی استفاد ه می شود  که سازوکار تاثیر 

آن ها بر نابرابری ثروت جهانی د ر اد امه تشریح می شود .
الف( سازوکار تاثير مشوق های اقتصاد ی و رژیم هاي نهاد ي بر نابرابری توزیع د ر ثروت 
جهانی: نهاد ها قواعد  بازي د ر جامعه یا به بیان فنی تر، قیود  طراحی شد ه توسط انسان ها برای تعامل 
افراد  با یکد یگر هستند  )North, 1990(. د ر رویکرد  نهاد گرایی، افراد  به عنوان بازیگران اقتصاد ی که 
بلکه رفتار  تلقی نمی شوند ،  را د نبال می کنند   به فکر منافع خود  هستند  و اهد اف ماد ی رفاه  د قیقاً 
و  قواعد   قالب  د ر  نهاد ها  عبارتی،  به   .)Kušar, 2011( د ارد   قرار  نهاد ها  تاثیر  تحت  آن ها  اقتصاد ی 
ضمانت هاي اجرایي سبب کاهش ریسک معامله ها و پیش بیني پذیری بیش تر رفتار انسان ها می شوند  
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)North, 1990(. بنابراین، وجود  نهاد هاي حقوقي، اجتماعي، و اقتصاد ي فراگیر و بهبود  کیفیت آن ها با 

افزایش ضمانت اجرایی قرارد اد ها و توافقات به عمل آمد ه به ایجاد  امنیت د ر سیستم اجتماعي و کاهش 
هزینه مباد له منجر مي شود . د ر چنین حالتي، قیمت تمام شد ه کاالها و خد مات تولید ي کاهش و توان 
رقابت آن ها د ر بازارهاي د اخلي و بین المللي افزایش مي یابد ، و به رشد  صاد رات، افزایش اشتغال، و 
افزایش ثروت ملّی می انجامد  )Josifidis et al., 2017(. به عالوه، بهبود  کیفیت نهاد ها با افزایش کارایی 
هزینه های بخش عمومی و کنترل فساد  موجب افزایش اثربخشی مد اخله های نظارتی د ولت می شود  
و به کاهش نابرابری ثروت کمک می کند  )Ferrara & Nisticò, 2019 و ناد می و حسنوند ، 1394(. بر 
اساس این، انتظار می رود  بهبود  این مولفه از د انش د ر کشورهای د رحال توسعۀ کم برخورد ار از ثروت 
جهانی بر نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی اثر منفی و د ر کشورهای توسعه یافته با سهم بیش تر از ثروت 

جهانی بر نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی اثر مثبت د اشته باشد .
ب( سازوکار تاثير زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات بر نابرابری د ر توزیع ثروت 
جهانی: از د و د هه اخیر، از اطالعات به عنوان عامل اصلی رشد  تولید  یاد  می شود . اما اطالعات د ر حکم 
ماد ه اولیه است و کاربرد  آن مستلزم توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات است. فناوری اطالعات نیز 
حاصل ترکیب د و واژۀ فناوری1 و اطالعات2 است که اطالعات شامل مجموعه ای از حقایق، حواد ث، 
مسائل، موضوع ها، و ارقام پرد ازش شد ۀ بامعناست که اشخاص می توانند  بر اساس آن برنامه ریزی کنند 3. 
بنابراین، فناوری اطالعات به د انش و مهارت استفاد ه از فناوری های نوین مانند  رایانه، اینترنت، و سیستم 
ارتباط از راه د ور برای ضبط، ذخیره سازی، پرد ازش، بازیابی، انتقال، و د ریافت اطالعات اشاره د ارد . 
ولی ارتباطات برای ارائه خد مات توسط فناوری اطالعات ضروری است. از این رو شبکه های مخابراتی، 
سیستم های راد یویی اطالعاتی و صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، 
و  جهانی،  موقعیت  تعیین  سیستم های  جغرافیایی،  اطالعات  سیستم های  د اد ه ها،  شبکه  و  اینترنت 
 مفاهیم فعالیتی و مد یریتی مرتبط با آن ها نیز زیرمجموعه فناوری اطالعات و ارتباطات قرار می گیرند  
)Pohjola, 2001(. د ر بحث تاثیر این شاخص بر نابرابری ثروت باید  گفت گسترش فناوري، اعم از رایانه 

و اینترنت، تحول های عظیمی د ر ساختار اجتماعی و اقتصاد ي جوامع د ر قرن 21 به وجود  می آورد  و 
امروزه چگونگی، کّمیت، و کیفیت توسعه اقتصاد ي و افزایش ثروت ملل تا حد  زیاد ی به توسعه فناوري 
1. Technology 
2. Information

3. بین اطالعات و د اد ه )Data( تفاوت وجود  د ارد . د اد ه شامل حقایق و ارقام خام و پرد ازش نشد ه است که برای 
کاربر بی معناست.
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اطالعات و ارتباطات و حوزه هایی نظیر د ولت الکترونیک، بانکد اري الکترونیک، و تجارت الکترونیک 
بستگی د ارد . زیرا د ر عصر اطالعات محور، تولید  علم باعث د انایی می شود  که مقد مه ساز توسعه فناوري 
است و افزایش تولید ، کاهش هزینه هاي تولید  و بهای تمام شد ه محصوالت، افزایش فروش، و رشد  
اشتغال باعث رشد  ثروت می شود  )سپهرد وست و زمانی شبخانه، 1394(. همچنین، افزایش د سترسی 
به اینترنت از طریق کاهش هزینه ها و افزایش سود  سرمایه به انجام سرمایه گذاري هاي جد ید  منجر 
 .)Meschi & Vivarelli, 2009(  می شود  و با ایجاد  رونق اقتصاد ی به افزایش ثروت ملّی کمک می نماید
از این رو، انتظار می رود  بهبود  این مولفه از د انش د ر کشورهای د رحال توسعۀ کم تر برخورد ار از ثروت 
جهانی به کاهش و د ر کشورهای توسعه یافتۀ د ارای سهم بیش تر از ثروت جهانی به تشد ید  نابرابری 

د ر توزیع ثروت جهانی منجر شود .
واژه  نابرابری توزیع د ر ثروت جهانی:  ابد اعات و نوآوري بر  پ( سازوکار تاثير سيستم 
نوآوري به تغییرهای اساسي یا جزئي د ر طرز تفکر، اشیا، فرایند ها یا خد مات اشاره د ارد  )شاه آباد ی 
و ساری گل، 1392(. د ر تعریف د یگر، نوآوري را به صورت یک واحد  تغییر فناورانه که باعث ایجاد  
محصول، خد مت یا روش جد ید  می شود ، تعریف می کنند . برخی معتقد ند  نوآوری همان اختراِع همراه 
بهره برد اری است. به عبارتی، نوآوری تنها خالقیت نیست، بلکه عرضۀ اختراع حاصل از خالقیت به 
بازار و فروش آن به مرد م نیز هست. بر اساس این، نوآوری فرایند  توسعه تا پیاد ه سازی یک اختراع 
است )Trott, 2007(. بد ین ترتیب، مفهوم نوآوری هرچند  با حد ی از نو بود ن همراه است، اما به اختراع 
یا اکتشاف محد ود  نمی شود ، بلکه فعالیتی است که اید ه یا محصول ناشی از آن به بازار راه می یابد ، د ر 
بازار می ماند ، و تاثیر اجتماعی و اقتصاد ی ایجاد  می کند  )شفقت و همکاران، 1394(. سیستم ابد اعات 
و نوآوري نیز به شبکه ای از نهاد ها، قوانین، و رویه ها اشاره د ارد  که محیط مساعد  برای توسعه بخش 
تحقیق و توسعه را فراهم می سازد  )Park, 2001(. د ر بحث تاثیر نوآوری بر نابرابری ثروت باید  گفت، 
از آن جا که مبناي ثروت آفریني د ر اقتصاد  امروز، د انش و تخصص است و کشورها با انجام نوآوري 
ثروت مي آفرینند ، از این رو ثروتمند ترین کشورهای جهان آن هایی هستند  که نوک پیکان حرکت خود  
را بر مبنای نوآوري قرار می د هند  )شاه آباد ی و ساری گل، 1392(. نوآوري به انتقال د انش د ر پهنه 
اقتصاد  متکي است و تقویت آن با افزایش عرضه کاالها و خد مات جد ید  منطبق بر نیازها و عالیق 
کاهش  کسب وکارها،  سود   افزایش  محصول،  توسعه  و  بازار  توسعه  ریسک  کاهش  مصرف کنند گان، 
مزیت  کسب  و  خد مات  د ر  تمایز  ایجاد   نوین،  روش های  به  مسائل  حل  از  ناشی  تولید   هزینه های 
اثر مثبت می گذارد   ثروت  تولید   و  اقتصاد ی،  بر رشد   ارائه خد مات  افزایش سرعت عمل د ر   رقابتی، 
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کشورهای  د ر  د انش  از  مولفه  این  بهبود   می رود   انتظار  این،  اساس  بر   .)Aghion et al., 2019(

د رحال توسعۀ کم تر برخورد ار از ثروت جهانی به کاهش نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی، و د ر کشورهای 
توسعه یافتۀ د ارای سهم بیش تر از ثروت جهانی به تشد ید  نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی بیانجامد .

ت( سازوکار تاثير آموزش و توسعه منابع انسانی نابرابری توزیع د ر ثروت جهانی: وجود  
افراد  ماهر و با تحصیالت باال براي خلق، اکتساب، انتشار، و استفاد ه کارامد  از د انش به منظور افزایش 
بهره وري کل عوامل و رشد  اقتصاد ی ضروری است. تحصیالت ابتد ایي ظرفیت یاد گیري افراد  را افزایش 
می د هد  و به استفاد ه آن ها از اطالعات کمک مي کند . تحصیالت فني د ر سطح د بیرستان و باالتر د ر حوزه 
مهند سي و علوم براي انجام نوآوري فناورانه الزم است. بنابراین، تولید  د انش جد ید  و انطباق آن با ترتیبات 
اقتصاد ي ویژه، با آموزش و تحقیقات سطح باال میسر می شود . از این رو، بهبود  آموزش و تحقیقات به 
بنگاه ها و اقتصاد  د ر تشخیص نیازها یاری می رساند  و فرایند  تطبیق فناوری های جد ید  با تقاضاهای د اخلی 
 را تسهیل می کند  و نوآوری و طراحی محصوالت جد ید  را منطبق با فرهنگ کشورها افزایش می د هد  
)De la Fuente & Ciccone, 2002(. بر اساس این، نیروی انسانی نه یک د ارایی هزینه برد ار، بلکه یک 

به  نیز  توسعه  و  تحقیق  و  مهارت ها،  تعلیم  آموزش،  مانند   فعالیت هایي  می رود .  به شمار  مولد   د ارایی 
 افزایش کیفیت و بهره وری نیروي کار می انجامد  و سطح تولید  آتي و ثروت را د ر جامعه افزایش می د هد  
)Ningsih & Choi, 2018(. پس انتظار می رود  که بهبود  این مولفه از د انش د ر کشورهای د رحال توسعۀ 

کم تر برخورد ار از ثروت جهانی به کاهش نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی، و د ر کشورهای توسعه یافتۀ با 
سهم بیش تر از ثروت جهانی به تشد ید  نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی منجر شود .

د ر اد امه، به برخی از پژوهش های تجربی مرتبط با موضوع اشاره می گرد د ؛ هرچند  تعیین تاثیر 
مولفه های د انش بر نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی د ر اد بیات ایران و جهان سابقه ند ارد . 

بطیاری و همکاران )1398(، نشان می د هند  که ایجاد  محیط رقابتي، سازوکار مالي، و شاخص هاي 
آموزش و پژوهش مهم ترین عوامل موثر د ر تبد یل د انش به ثروت هستند . عیسی زاد ه روشن و پورفرج 
)1397(، نشان می د هند  بین شکاف د یجیتالی و شکاف د رآمد ی د ر کوتاه مد ت و بلند مد ت د ر کل 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پیشرفت  د ارد . همچنین،  علّیت د وطرفه وجود   رابطه  ایران  استان های 
)کاهش شکاف د یجیتالی(، سبب کاهش نابرابری د رآمد  )کاهش شکاف د رآمد ی( می شود ، و افزایش 
شکاف د رآمد ی مانع پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات )افزایش شکاف د یجیتالی(. عیسی زاد ه و 
ارتباطات و سرمایه گذاري مستقیم  بیان می کنند  که متغیرهاي فناوري اطالعات و  آقایی )1397(، 
فناوري  منفی  اثر  میزان  د ارند . همچنین،  معناد اری  و  منفی  اثر  د رآمد  کشورها  نابرابري  بر  خارجي 
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اطالعات و ارتباطات و سرمایه گذاري خارجي بر نابرابري د رآمد  د ر کشورهایی با مخارج فناوري اطالعات 
و ارتباطات باال از کشورهایی با فناوري اطالعات و ارتباطات متوسط بیش تر است. به عالوه، فناوري 
تغییر  را  توزیع د رآمد  کشورها  و  باثبات سرمایه گذاري مستقیم خارجي  رابطۀ  ارتباطات  و  اطالعات 
می د هد . گل خند ان و همکاران )1394(، نشان می د هند  که رابطه علّیت یک طرفه از سمت نابرابری 
د رآمد  به تمام شاخص های فناوری اطالعات وجود  د ارد . به عبارتی، نابرابری د رآمد  د ر ایران به افزایش 
شکاف د یجیتالی منجر می شود . سپهرد وست و زمانی شبخانه )1394(، نتیجه می گیرند  که توسعه 
زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات د ر مناطق روستایی ایران د ر جهت کاهش نابرابری د رآمد  
عمل می کند . همچنین نرخ بیکاری، تورم، و شهرنشینی موجب افزایش نابرابری د رآمد  و افزایش سهم 
بخش کشاورزی از تولید  ناخالص د اخلی موجب کاهش نابرابری د رآمد  د ر جوامع روستایی می شود . 
نتایج زاد ه نصیر و توفیقی )1391(، نشان می د هد  که فناوری اطالعات و ارتباطات و نابرابری د رآمد  
بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناد اری د ارد ، ولی اثر متقابل این د و بر رشد  
اقتصاد ی معناد ار نیست. د ر کشورهای د رحال توسعه نیز نابرابری د رآمد  بر رشد  اقتصاد ی اثر منفی و 
معناد اری د ارد ، ولی فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد  اقتصاد ی این کشورها اثر معناد اری ند ارد . 
اثر متقابل فناوری اطالعات و ارتباطات و توزیع د رآمد  نیز بر رشد  اقتصاد ی کشورهای د رحال توسعه 
منفی و معناد ار است که به کاهش اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد  اقتصاد ی و بد تر شد ن اثر 
نابرابری د رآمد  بر رشد  اقتصاد ی منجر می شود . پورفرج و عیسی زاد ه روشن )1389(، بیان می کنند  
که اثر د سترسی و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد  اقتصاد ی د ر کشورهایی با نابرابری 
د رآمد ی باال پایین تر است، زیرا شکاف د یجیتالی مانع اثرگذاری اطالعات و فناوری ارتباطات بر رشد  
می شود . به عبارت د یگر، اثر یک واحد  تغییر د ر د سترسی و استفاد ه از اطالعات و فناوری ارتباطات بر 
رشد  به سطح نابرابری د رآمد ها بستگی د ارد . از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می د هد  اثر قوی تر 

اطالعات و فناوری ارتباطات بر رشد  با توزیع مجد د  د رآمد  امکان پذیر است.
نتایج آسونگا و اوهیامبو1 )2019(، نشان می د هد  که افزایش نفوذ اینترنت و اشتراک های پهنای 
باند  ثابت اثر منفی و معناد اری بر ضریب جینی و شاخص اتکینسون2 د ارد . د ر حالی که افزایش نفوذ 
بیان   ،)2018( تریپلت3  و  ریچموند   پالما می شود .  نسبت  باعث کاهش  اینترنت  نفوذ  و  تلفن همراه 
می کنند  که اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر نابرابری د رآمد  به نوع فناوری اطالعات و ارتباطات، 

1. Asongu & Odhiambo
2. Atkinson Index
3. Richmond & Triplett
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د ارد .  بستگی  کشور  هر  سیاسی خاص  و  اقتصاد ی  ویژگی های  و  د رآمد ،  نابرابری  اند ازه گیری  روش 
چنان  د ر  انگلیس  و  مرکزی  اروپای  کشورهای  که  می کنند   بررسی   ،)2018( همکاران1  و  خارالموا 
با  نیروی کار  بهره وری  تغییر د ر  اقتصاد  هستند  که هر  توزیع مجد د  د رآمد  د ر  و  از توسعه  سطحی 
تعمیق نابرابری د رآمد  قابل مالحظه ای همراه نیست. ولی کشورهای پیرامونی به د لیل وابستگی زیاد  
به اقتصاد های بزرگ تر و نبود  سازوکار پیشرفته توزیع مجد د  د رآمد ، تحت تاثیر تغییرهای فناوری قرار 
د ارند . به عبارتی، تغییر فناوری د ر کشورهای توسعه یافته تر بر نابرابری د رآمد  اثر کم تری د ارد ، و د ر 
اثر بیش تری د ارد  که می تواند   نابرابری  بر  نابرابری د رآمد  عمیق تر، تغییرهای فناوری  با  کشورهایی 
مثبت یا منفی باشد . نینگ زی و چوی )2018(، نشان می د هند  که تاثیر نفوذ اینترنت به عنوان متغیر 
جایگزین تحول فناوری بر نابرابری د رآمد  منفی و معناد ار؛ تاثیر نسبت د رآمد  مالیاتی به تولید  ناخالص 
د اخلی بر نابرابری د رآمد  نیز منفی، ولی بی معنا؛ تاثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  
ناخالص د اخلی به عنوان متغیر جایگزین جهانی شد ن بر نابرابری د رآمد  مثبت، ولی بی معنا؛ و تاثیر 
و  د اخلی سرانه،  ناخالص  تولید   متوسطه،  آموزش  د ر  ثبت نام  نسبت  کنترلی شامل  متغیرهای  سایر 
کاهش نرخ ارز واقعی بر نابرابری د رآمد  منفی و معناد ار است. از سویی، تاثیر نرخ بهره واقعی و تورم 
یافته های شاه آباد ی و همکاران2 )2018(، نشان می د هد  که آموزش  نابرابری د رآمد  بی معناست.  بر 
د ر مقاطع ابتد ایی و متوسطه نابرابری د رآمد  را کاهش می د هد  و آموزش عالی )د انشگاهی(، به د لیل 
افزایش مهارت ها و توانمند ی های تخصصی افراد  نابرابری د رآمد  را افزایش می د هد . همچنین، توزیع 
از  این که پس  تا  نابرابری کاهش می یابد   این  به تد ریج  و  نابرابرتر است  اولیه رشد   د رآمد  د ر مراحل 
تحقق رشد  و توسعه اقتصاد ی، توزیع د رآمد  به سوی برابری بیش تر میل می کند . شاه آباد ی و همکاران 
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می کنند . همچنین، نتایج تخمین نشان می د هد  30 تا 40 د رصد  از نابرابری ثروت بازنشستگی توسط 
د انش مالی ایجاد  می شود . هانگُبُنن و لیانگ1 )2017(، نشان می د هند  که افزایش کیفیت و پهنای 
باند  به کاهش نابرابری د رآمد ی منجر می شود  و پیامد  سیاستگذاری آن تسریع د ر استقرار اینترنت با 
پهنای باند  ثابت است. پانیچسومبات2 )2016(، بررسی می کنند  که استفاد ه از اینترنت د ر کشورهاي 
)نابرابری کمتر(  با کاهش بیش تر د ر شاخص جینی  به کشورهای د رحال توسعه  توسعه یافته نسبت 
همراه است، ولی د ر منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، افزایش نفوذ اینترنت به کاهش نابرابری د رآمد  منجر 

نمی شود ، هرچند  این تاثیر د ر آسیای توسعه یافته از آسیای د رحال توسعه کمتر است. 
همان گونه که مالحظه می شود ، به استثنای السارد ی و همکاران )2017(، که تاثیر د انش مالی 
بر نابرابری ثروت را د ر د رون ایاالت متحد ه آمریکا بررسی می کنند ، سایر پژوهش ها تاثیر یک یا چند  
مولفۀ د انش را بر نابرابری د رآمد  د رون کشورها بررسی می کنند . این د ر حالی است که پژوهش حاضر 
به تعیین تاثیر مولفه های د انش بر نابرابری ثروت می پرد ازد  که از نابرابری د رآمد  مهم تر است، و موضوع 

را نه د ر سطح کشوری، بلکه د ر سطح جهانی مورد  بررسی قرار می د هد . 

مد ل پژوهش 

پژوهش حاضر به پیروی از آسونگا و اوهیامبو )2019(، ریچموند  و تریپلت )2018(، نینگ زی و 
چوی )2018(، شاه آباد ی و همکاران )2018؛ 2017(، از رویکرد  د اد ه های تابلویی و روش گشتاورهای 
تعمیم یافته برای برآورد  تاثیر مولفه های د انش بر نابرابری ثروت جهانی د ر کشورهای منتخب استفاد ه 

می کند . مد ل پژوهش نیز به شکل لگاریتمی و به صورت رابطه )1( است:
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بررسی  ،(7106) 0پانیچسومباتینترنت با پهنای باند ثابت است. استقرار اتسریع در گذاری آن پیامد سیاست وشود  میمنجر 
تر در شاخص جینی  توسعه با کاهش بیش درحال کشورهای نسبت به یافته عهاستفاده از اینترنت در کشورهای توس کنند که می

 ،شود نمیمنجر  درآمدنابرابری به کاهش نفوذ اینترنت افزایش  ،اقیانوسیهـ  آسیامنطقه در  ولی ،است)نابرابری کمتر( همراه 
 . استتوسعه کمتر  یافته از آسیای درحال سیای توسعهدر آ ثیراین تا هرچند
در درون  را ثیر دانش مالی بر نابرابری ثروتکه تا ،(7102)همکاران و  استثنای الساردی به شود، می نه که مالحظهگو همان

بر نابرابری درآمد درون کشورها بررسی  ها تاثیر یک یا چند مولفۀ دانش را کنند، سایر پژوهش میایاالت متحده آمریکا بررسی 
که از نابرابری درآمد  پردازد میهای دانش بر نابرابری ثروت  لفهتاثیر مو تعیینضر به حا پژوهش. این در حالی است که کنند می
  دهد. میقرار بررسی مورد موضوع را نه در سطح کشوری، بلکه در سطح جهانی تر است، و  مهم

  پژوهشمدل 
آبادی و  ، شاه(7103) و چوی زی نینگ، (7103ریچموند و تریپلت )، (7103) از آسونگا و اوهیامبو به پیروی حاضر پژوهش

بر  های دانش لفهموثیر ات یافته برای برآورد های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم از رویکرد داده، (7102؛ 7103همکاران )
 :استصورت زیر  ه شکل لگاریتمی و بهنیز ب پژوهش. مدل کند میاستفاده منتخب  کشورهایدر نابرابری ثروت جهانی 

(0) 
                                                                        

                                   
 

است.  پژوهشو متغیر وابسته  نابرابری ثروت جهانی GWI7و ،منتخبکشورهای عضو معرف  iمعرف زمان،  t، (0)در رابطه 
GWIit-1 در سمت راست  توضیحیمتغیر  عنوانکه به  ،قبل است )متغیر وابسته باوقفه( سالدر یک  نابرابری ثروت جهانی

 .ستجمله خطا     و های ویژه هر مقطع(،ا)عرض از مبد ثابت کشوری هاینماد اثر    ،همچنین .شود میمعادله ظاهر 
3EIIR ،ICT4، IS5 ، وEHR6 های  زیرساختنهادی،  های های اقتصادی و رژیم مشوق یعنی های دانش لفهونماد م یبترت به

شاخص ترتیب از  به و ،استآموزش و توسعه منابع انسانی  و ،سیستم ابداعات و نوآوری، و ارتباطات فناوری اطالعات
زش عالی و و شاخص آمو، 3شاخص جهانی نوآوری، 3به کل جمعیت اینترنت کاربران درصد، 2حکمرانی خوب

فتار رتغییر بتواند یک مدل اقتصادسنجی مناسب که  تصریحاما،  .شود میها استفاده  آنبه عنوان جایگزین  01افزایی مهارت
عنوان  تحت آنسایر عوامل موثر بر  لحاظ نمودنتوضیح دهد، مستلزم  ای بیشینهرا به نحو ثروت جهانی  در توزیع نابرابری

از  ،(7107) 07عاطف و همکاران و ،(7104) 00و همکاران رحیمبه پیروی از  پژوهشاین که در  ،استمتغیرهای کنترل 
ثروت جهانی در توزیع  نابرابریبر  تواند میکه  شود میو ابعاد آن برای این منظور استفاده  03(GLOB) شاخص جهانی شدن

 کشاورزی و صنعتی های بخش که معنا نبه ای است، بازار برای ای روزنه سو از یک زیرا داشته باشد.یا منفی  مثبت اثر
                                                 

1. Panichsombat 
2. Global Wealth Inequality 
3. Economic Incentive and Institutional Regime 
4. Information and Communication Technology Infrastructure 
5. Innovation System 
6. Education and Human Resources  
7. Good Governance  
8. Individuals Using the Internet (% of population) 
9. Global Innovation Index 
10. Higher Education and Training 
11. Rahim et al. 
12. Atif et al. 
13. Globalization 

 )1(

د ر رابطه )t ،)1 معرف زمان، i معرف کشورهای عضو منتخب، و GWI نابرابری ثروت جهانی و 
وابسته  )متغیر  است  قبل  د ر یک سال  ثروت جهانی  نابرابری   GWIit-1 است.  پژوهش  وابسته  متغیر 
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1. Houngbonon & Liang
2. Panichsombat
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و  است،  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  و  نوآوری،  و  ابد اعات  ارتباطات، سیستم  و  اطالعات  فناوری 
به ترتیب از شاخص حکمرانی خوب1، د رصد  کاربران اینترنت به کل جمعیت2، شاخص جهانی نوآوری3، 
اما، تصریح یک  و شاخص آموزش عالی و مهارت افزایی4 به عنوان جایگزین آن ها استفاد ه می شود . 
مد ل اقتصاد سنجی مناسب که بتواند  تغییر رفتار نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی را به نحو بیشینه ای 
توضیح د هد ، مستلزم لحاظ نمود ن سایر عوامل موثر بر آن تحت عنوان متغیرهای کنترل است، که د ر 
این پژوهش به پیروی از رحیم و همکاران5 )2014(، و عاطف و همکاران6 )2012(، از شاخص جهانی 
شد ن )GLOB(7 و ابعاد  آن برای این منظور استفاد ه می شود  که می تواند  بر نابرابری د ر توزیع ثروت 
جهانی اثر مثبت یا منفی د اشته باشد . زیرا از یک سو روزنه اي براي بازار است، به این معنا که بخش هاي 
نمی گیرند ،  قرار  استفاد ه  مورد   بهینه  و  کامل  به طور  د رحال توسعه  کشورهاي  کشاورزي  و  صنعتی 
پس با گسترش رابطه اجتماعی، اقتصاد ی، و سیاسی این کشورها با جامعه جهانی، آن ها می توانند  
افزایش د هند . د ر نتیجه، یک مازاد  تولید   از ظرفیت های معطل ماند ه استفاد ه کنند  و تولید  خود  را 
ایجاد  می شود  که با صاد رات آن، ثروت آن ها افزایش می یابد  و موجب کاهش نابرابری د ر توزیع ثروت 
جهانی می شود . به عالوه، افزایش د رجه جهانی شد ن از طریق توسعه بازار و تقسیم کار باعث استفاد ه 
بیشینه ای از ظرفیت ها و ماشین آالت موجود  می شود  و نوآوري را د ر تولید  و سپس بهره وري نیروي 
کار افزایش می د هد  و کشورهایی که بازارهای آن ها کوچک است، از بازد ه هاي فزایند ه به مقیاس د ر 
جهت افزایش ثروت بهره مند  می شوند . اما گروه د یگری عقید ه د ارند  که جهانی شد ن با کاهش مشاغل 
د ر برخی از کشورها موجب کاهش تولید  د اخلی و افزایش نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی می گرد د ، 
همچنین وابستگی به جامعه جهانی فرصت بهره کشی از کشورهای پیرامونی را ایجاد  می کند  و باعث 
ضعف اقتصاد ی، کاهش تولید  ثروت، و د ر نهایت تشد ید  نابرابری د ر توزیع ثروت د ر جهان می شود . 
البته، رابطه )1( د ر د و حالت تخمین زد ه می شود . د ر حالت نخست، از شاخص اصلی جهانی شد ن و 
د ر حالت د وم از ابعاد  آن شامل جهانی شد ن اجتماعی، جهانی شد ن اقتصاد ی، و جهانی شد ن سیاسی 

1. Good Governance 
2. Individuals Using the Internet )% of population(
3. Global Innovation Index
4. Higher Education and Training
5. Rahim et al.
6. Atif et al.
7. Globalization
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به ترتیب با نماد های EG2 ،SG1، و PG3 به عنوان متغیر توضیحی استفاد ه می شود  )به شرح رابطه 2(.

8 

 
 
 

 و سیاسی ،رابطه اجتماعی، اقتصادی گسترش با پس ند،گیر نمی قرار استفاده مورد بهینه و کامل طور به توسعه درحال کشورهای
 نتیجه، ردهند. د افزایش خود را مانده استفاده کنند و تولید های معطل ظرفیت از توانند میها  آن ،با جامعه جهانی کشورها این
یابد و موجب کاهش نابرابری در توزیع ثروت جهانی  ها افزایش می آن، ثروت آن صادرات با که شود می ایجاد تولید مازاد یک
 و ها ظرفیت از ای بیشینه استفاده باعث کار تقسیم و بازار توسعه طریق شدن از عالوه، افزایش درجه جهانی به. شودمی

ها  کشورهایی که بازارهای آن و دده می افزایش کار نیروی وری بهره سپس و تولید در را نوآوری و شود می موجود آالت ماشین
 جهانی که . اما گروه دیگری عقیده دارندندشو می مند بهره به مقیاس در جهت افزایش ثروت فزاینده های بازده از ،کوچک است

 ،گردد میدر توزیع ثروت جهانی افزایش نابرابری ی و کاهش تولید داخلشدن با کاهش مشاغل در برخی از کشورها موجب 
، کاهش باعث ضعف اقتصادی وکند  میرا ایجاد از کشورهای پیرامونی کشی  فرصت بهره جامعه جهانیوابستگی به  همچنین

. شود میزده در دو حالت تخمین  (0)البته، رابطه  شود. میدر توزیع ثروت در جهان و در نهایت تشدید نابرابری  ،تولید ثروت
شدن  شدن اجتماعی، جهانی شدن و در حالت دوم از ابعاد آن شامل جهانی در حالت نخست، از شاخص اصلی جهانی

)به شرح  شود میاستفاده  توضیحیمتغیر  به عنوان PG3 و، SG0 ،EG7ترتیب با نمادهای  شدن سیاسی به و جهانی ،اقتصادی
 (.7رابطه 

(7) 
                                                                        

                                                           
 

 های پژوهش داده
 این است که از 4بندی سایماگو هنظام رتب 7103کشور برتر تولید علم بر اساس گزارش سال  51شامل  پژوهشجامعه آماری 

 به روش سیستماتیک های مورد نیاز تایوان به علت نبود دادهکشور  شوند. می به عنوان نمونه آماری انتخاب 5کشور 43، میان
اینترنتی  به روش کهبرای تحلیل رابطه بین متغیرها از نوع آمار ثانویه است  استفادههای مورد  ، دادهدر ضمن .شود میحذف 

 شود، زیرا میانتخاب زمانی  عنوان قلمرو به 7102تا  7101 های سالهمچنین،  .شود می گزارش (0)جدول  در ردآوری وگ
 سهدر  و کند می های دانش های نوآوری به عنوان یکی از مولفه دادهانتشار اقدام به  7112سازمان جهانی مالکیت معنوی از سال 

برای سال  شدن جهانیابعاد مختلف ی حکمرانی خوب و ، آمار متغیرهاعالوه به. دهد نمیایران را پوشش  کشور ابتدایی سال
 شود. می محدودقلمرو زمانی به این سال  ،رو از این. است نشده منتشربه بعد هنوز  7102

 
 
 
 
 

                                                 
1. Social Globalization  
2. Economic Globalization 
3. Political Globalization 
4. https://www.scimagojr.com/countryrank.php 

الیا، ایران، ایرلند، برزیل، بلژیک، پاکستان، . آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، اندونزی، انگلستان، اوکراین، ایت5
سه، پرتغال، تایلند، ترکیه، چک، چین، رژیم صهیونیستی، دانمارک، روسیه، رومانی، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوییس، شیلی، عربستان سعودی، فران

 کنگ، ویتنام، و یونان. ه، نیوزلند، هلند، هند، هنگفنالند، کانادا، کره جنوبی، کلمبیا، لهستان، مالزی، مجارستان، مصر، مکزیک، نروژ، نیجری

 )2(

د اد ه های پژوهش

نظام   2018 سال  گزارش  اساس  بر  علم  تولید   برتر  کشور   50 شامل  پژوهش  آماری  جامعه 
رتبه بند ی سایماگو4 است که از این میان، 49 کشور5 به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند . کشور 
د اد ه های  ضمن،  د ر  می شود .  حذف  سیستماتیک  روش  به  نیاز  مورد   د اد ه های  نبود   علت  به  تایوان 
مورد  استفاد ه برای تحلیل رابطه بین متغیرها از نوع آمار ثانویه است که به روش اینترنتی گرد آوری 
و د ر جد ول )1( گزارش می شود . همچنین، سال های 2010 تا 2017 به عنوان قلمرو زمانی انتخاب 
می شود ، زیرا سازمان جهانی مالکیت معنوی از سال 2007 اقد ام به انتشار د اد ه های نوآوری به عنوان 
یکی از مولفه های د انش می کند  و د ر سه سال ابتد ایی کشور ایران را پوشش نمی د هد . به عالوه، آمار 
متغیرهای حکمرانی خوب و ابعاد  مختلف جهانی شد ن برای سال 2017 به بعد  هنوز منتشر نشد ه 

است. از این رو، قلمرو زمانی به این سال محد ود  می شود .

1. Social Globalization 
2. Economic Globalization
3. Political Globalization
4. https://www.scimagojr.com/countryrank.php

5. آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، آمریکا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، اند ونزی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، ایران، 
ایرلند ، برزیل، بلژیک، پاکستان، پرتغال، تایلند ، ترکیه، چک، چین، رژیم صهیونیستی، د انمارک، روسیه، رومانی، 
ژاپن، سنگاپور، سوئد ، سوییس، شیلی، عربستان سعود ی، فرانسه، فنالند ، کاناد ا، کره جنوبی، کلمبیا، لهستان، 

مالزی، مجارستان، مصر، مکزیک، نروژ، نیجریه، نیوزلند ، هلند ، هند ، هنگ کنگ، ویتنام، و یونان.
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جد ول 1: منابع آماری متغیرهای پژوهش

نشانی اینترنتیپایگاه آمارینام متغيرنوع متغير
https://www.credit-suisse.comموسسه مالی کرد یتنابرابری ثروت جهانیوابسته

توضیحی

زیرساخت های فناوری اطالعات 
www.worldbank.orgبانک جهانیو ارتباطات

مشوق های اقتصاد ی و رژیم 
www.govindicators.orgشاخص حکمرانی خوبنهاد ی

www.wipo.int/portal/en/indexسازمان جهانی مالکیت معنویسیستم ابد اعات و نوآوری

/https://reports.weforum.orgمجمع جهانی اقتصاد آموزش و توسعه منابع انسانی
global-competitiveness-report

کنترل
جهانی شد ن اجتماعی

موسسه تحقیقات د ر زمینه 
کسب وکار

https://kof.ethz.ch/en/
forecasts-and-indicators

جهانی شد ن اقتصاد ی
جهانی شد ن سیاسی

تخمين مد ل

د اد ه های  از  استفاد ه  و  است  استوار  متغیرها  ایستایی  فرض  بر  اقتصاد سنجی  معمول  روش های 
ناایستا و نبود  استقالل میانگین، واریانس و کواریانس متغیرها از زمان موجب می شود  که آزمون های 
T، F، و استنتاج آماری معتبر نباشد  و احتمال تشکیل رگرسیون کاذب فراهم شود . بنابراین، پیش 
باید  ایستایی متغیرها بررسی شود ، ولی د ر این پژوهش به علت طول کم تر از 10  از تخمین مد ل 
سال بود ن د وره زمانی، انجام آزمون ایستایی الزامی نیست )Wooldrige, 2016(. همچنین، از آن جا 
که مد ل د اد ه های تابلویی حاصل ترکیب د اد ه های مقاطع مختلف د ر طول زمان است، قابلیت ترکیب 
بود ن عرض  H0 )یکسان  این آزمون، فرضیه  لیمر بررسی می شود . د ر   F انجام آزمون  با  این د اد ه ها 
از مبد اها( د ر مقابل فرضیه H1 )متفاوت بود ن عرض از مبد اها( مورد  بررسی قرار می گیرد . نتایج به 
شرح جد ول )2( نشان می د هد  که مقاد یر F محاسباتی د ر این پژوهش از مقد ار جد ول )2( بیش تر 
است. بنابراین، فرضیه صفر رد  و اثرات گروه پذیرفته می شود . به عبارت د یگر، تخمین مد ل به صورت 

د اد ه های تابلویی تایید  می شود .
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جد ول 2: نتایج آزمون قابلیت تخمین مد ل به صورت د اد ه  های تابلویی

حالتآماره Fاحتمالنتيجه
اول0/0016/395مد ل به صورت د اد ه های تابلویی
د وم0/0015/145مد ل به صورت د اد ه های تابلویی

د ر نهایت، با توجه به این که د ر مد ل د اد ه های تابلویی پویا به واسطه اضافه شد ن متغیر وابستۀ 
باوقفه، امکان استفاد ه از روش های تخمین معمولی مانند  حد اقل مربع های معمولی1، حد اقل مربع های 
متغیر مجازی2، و حد اقل مربع های تعمیم یافته3 وجود  ند ارد ، زیرا جزء اخالل با متغیر وابسته باوقفه 
از روش گشتاورهای  به همین د لیل  نتایج تخمین د چار تورش می شود ،  و  پید ا می کند   همبستگی 
پیشنهاد   باند 5 )1991(  و  آرالنو  توسط  استفاد ه می شود  که  پژوهش  برآورد  مد ل  برای  تعمیم یافته4 
می شود  و ضمن رفع مشکل همبستگی متغیر مستقل با جزء اخالل، د رون زایی متغیرها و ناهمسانی 
واریانس مد ل را نیز رفع می کند . این تخمین زن د ر هر د و حالت اثرات ثابت و تصاد فی کارایی د ارد  و 
به آزمون هاسمن نیاز ند ارد  )Hayashi, 2000(. برآورد  مد ل به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاد ه 

از نرم افزار استاتا نسخه 613/1 صورت می پذیرد  که نتایج آن به شرح جد ول )3( است.

1. Ordinary Least Squares
2. Last Squares Dummy Variable
3. Generalized Least Squares
4. Generalized Method of Moments
5. Arellano & Bond
6. Stata 13.1 
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جد ول 3: نتایج برآورد  مد ل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغير وابسته: نابرابری ثروت جهانیحالت اولحالت د وم
t ضریب آمارهt متغیرهای توضیحی▼ضریب آماره
5/4520/105*5/6670/102*L GWI )-1(

-5/894-0/054*-5/898-0/055*L EIIR

-3/123-0/032**-3/115-0/031**L ICT

5/6930/087*5/6920/087*L IS

3/1380/060**3/2640/061**L EHR

--3/5380/042**L GLOB

1/9230/054--L SG

3/6200/083**--L EG

1/9790/046--L PG

0/5146/6970/515 6/763Sargan test statistic

0/000-3/380/000-3/25AR)1(

0/651-0/240/677-0/26AR)2(

0/8620/869R2

0/8200/822A. R2

392392Number of obs

4949Number of groups

88Obs per group

نکته: نشانه های *، **، و *** به ترتیب سطوح معناد اری 1 د رصد ، 5 د رصد ، و 10 د رصد  است.

بود ن روش گشتاورهای  مناسب  از  اطمینان  به منظور  باید  گفت،   )3( مند رجات جد ول  د رباره 
تعمیم یافته برای برآورد  مد ل، د و آزمون انجام می شود . نخست، آزمون سارگان1 که برای اثبات شرط 
اعتبار تشخیص بیش از حد ، یعنی اعتبار صحت متغیرهاي ابزاري بکار می رود  و فرضیه صفر آن د ال 
بر مناسب بود ن متغیرهای ابزاری است. د ر این پژوهش، مقد ار احتمال آماره سارگان بزرگ تر از 5 
د رصد  است که نشان می د هد ، نبود  همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی توان رد  کرد . بنابراین، 
از اعتبار الزم برخورد ارند . آزمون د وم، همبستگي پسماند ه  ابزارهای مورد  استفاد ه د ر تخمین مد ل 

1. Sargan Test
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مرتبه اول )1(AR و مرتبه د وم )2(AR است که به  زعم آرالنو و باند  )1991(، د ر تخمین گشتاورهای 
همبستگی  فاقد   و   ،AR)1( اول  مرتبه  سریالی  همبستگی  د ارای  باید   اخالل  جمله های  تعمیم یافته 
این آزمون نشان می د هد  که ضریب خود رگرسیونی مرتبه  نتایج  باشند .   AR)2( سریالی مرتبه د وم 
اول )1(AR معناد ار و ضریب خود رگرسیونی مرتبه د وم )AR)2 بی معناست. بنابراین، د ر تخمین مد ل 
پژوهش تورش تصریح وجود  ند ارد  و نتایج قابل اطمینان است. به عالوه، برای بررسی میزان همخوانی 
 R2 و R2  د اد ه های تجربی و مد ل مفهومی، نیکویی برازش مد ل ارزیابی می شود  و نتایج نشان می د هد

تعد یل شد ه نزد یک به 1 است که به معنای نیکویی مد ل برازش شد ه است.

بحث و نتيجه گيری

پژوهش حاضر با هد ف تعیین تاثیر مولفه های د انش شامل مشوق های اقتصاد ی و رژیم نهاد ی، 
زیرساخت های فناوری اطالعات، سیستم ابد اعات و نوآوری، و آموزش و توسعه منابع انسانی بر نابرابری 
توزیع ثروت جهانی د ر کشورهای منتخب د رحال توسعه و توسعه یافته تولید کنند ه علم د ر د وره 2017-

2010 انجام می شود .
نتایج نشان می د هد  که مشوق های اقتصاد ی و رژیم نهاد ی کشورهای منتخب بر نابرابری ثروت 
و همکاران  نیستیکو )2019(، جاسیفید یس  و  فررا  نتیجه  با  که  د ارد   معناد اری  و  منفی  اثر  جهانی 
)2017(، شاه آباد ی و همکاران )2017(، و جاللی نایینی و غفاری )1394( همخوانی د ارد . بر اساس 
این، 1 د رصد  بهبود  د ر مشوق های اقتصاد ی و رژیم نهاد ی د ر کشورهای منتخب د ر حاالت اول و 
د وم تخمین به ترتیب موجب کاهش 0/055 و 0/054 د رصد ی نابرابری ثروت جهانی می شود . زیرا 
افزایش مشوق های اقتصاد ی و بهبود  کیفیت نهاد های رسمی و غیررسمی به عنوان قواعد  اجتماعی 
تثبیت شد ه با افزایش اثربخشی د ولت و کاهش فساد  و رانت جویی به شکل گیری روابط اجتماعی و 
اقتصاد ی عاد النه تر و تخصیص بهینه تر منابع د ر جامعه جهانی کمک می کند  و زمینه رشد  اقتصاد ی 
و افزایش ثروت ملل را فراهم می سازد . به عالوه، از طریق افزایش اثربخشی د ولت ها و کاهش فساد  
د ر بد نه د ولت و سطح اجتماع، امکان رشد  فقرزد ا را د ر جامعه جهانی مهیا می کند  و نابرابری ثروت 

جهانی را کاهش می د هد .
تاثیر د رصد  خانوارهای د ارای اینترنت کشورهای منتخب بر نابرابری ثروت جهانی منفی و معناد ار 
تریپلت  و  ریچموند    ،)2018( همکاران  و  خارالموا   ،)2019( اوهیامبو  و  آسونگا  نتیجه  با  که  است 
)2018(، نینگ زی و چوی )2018(، هانگُبُنن و لیانگ )2017(، و پانیچسومبات )2016( مطابقت 
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د ارد . بر اساس این، 1 د رصد  افزایش د ر تعد اد  کاربران اینترنت د ر کشورهای منتخب د ر حاالت اول 
و د وم تخمین به ترتیب موجب کاهش 0/031 و 0/032 د رصد ی نابرابری ثروت جهانی می شود . زیرا 
افزایش ضریب نفوذ اینترنت با کمک به جایگزینی روش های سنتی تجارت با شیوه های نوین، انجام 
خد مات بانکی، و بازاریابی نوین موجب افزایش بهره وری کل عوامل و کاهش هزینه ها می شود  و به 
از د رصد  خانوارهای  این متغیر  البته، ضریب تخمینی  ثروت جهانی کمک می کند .  نابرابری  کاهش 
رایانه د ار بزرگ تر است که نشان د هند ه نقش پررنگ تر اینترنت د ر اقتصاد  خانوار د ر د وره مورد  مطالعه 

است.
تاثیر سیستم ابد اعات و نوآوری د ر کشورهای منتخب بر نابرابری ثروت جهانی مثبت و معناد ار 
است که با نتیجه آقیون و همکاران )2019(، و شاه آباد ی و ساری گل )1392( همخوانی د ارد . بر اساس 
این، 1 د رصد  بهبود  د ر سیستم ابد اعات و نوآوری د ر کشورهای منتخب د ر حاالت اول و د وم تخمین 
با ضریب یکسان موجب افزایش 0/088 د رصد ی نابرابری ثروت جهانی می شود . زیرا افزایش خالقیت 
و نوآوری از یک سو با کمک به شناسایی و د رک بهتر فرصت ها و تولید  کاالها و خد مات جد ید ، و 
افزایش رشد  اقتصاد ی و تولید  ثروت د ر جامعه  اید ه های نو و خلق شرایط جد ید  سبب  پیاد ه سازی 
جهانی می شود . اما از سوی د یگر، اغلب کشورهای مورد  مطالعه د ر زمره کشورهای نوآورمحور با ثروت 
بیش تر از میانگین جهانی هستند ، و بهبود  نظام ملّی نوآوری با تخصیص سهم بیش تر از مزایای حاصل 

از نوآوری به آن ها، موجب تعمیق شکاف د ر توزیع ثروت جهانی می شود .
و  مثبت  جهانی  ثروت  نابرابری  بر  منتخب  کشورهای  د ر  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  تاثیر 
معناد ار است که با نتیجه شاه آباد ی و همکاران )2017؛ 2018( مطابقت د ارد . پس 1 د رصد  بهبود  
د ر مولفه آموزش و توسعه منابع انسانی د ر کشورهای منتخب د ر حاالت اول و د وم تخمین به ترتیب 
موجب افزایش 0/061 و 0/060 د رصد ی نابرابری ثروت جهانی می شود . زیرا رشد  سرمایه انسانی د ر 
اغلب کشورهای د رحال توسعه متناسب با نیاز بازار نیست. به عالوه، بخش زیاد ی از آثار مثبت ناشی 
از افزایش آموزش د ر سطوح عالی و تربیت نیروی انساني ماهر و متخصص آن ها نیز به طور معمول به 
علت پد ید ه مهاجرت نخبگان نصیب کشورهای توسعه یافتۀ د ارای سهم بیش تر از ثروت جهان می شود . 

د ر نتیجه، رشد  سرمایه انسانی موجب تشد ید  نابرابری ثروت جهانی می شود .
تاثیر متغیرهای کنترلی شاخص اصلی جهانی شد ن و جهانی شد ن اقتصاد ی د ر کشورهای منتخب 
بر نابرابری ثروت جهانی مثبت و معناد ار است که با نتیجه نینگ زی و چوی )2018(، و عیسی زاد ه و 
آقایی )1397( همخوانی د ارد . بر اساس این، 1 د رصد  افزایش د ر د رجه شاخص اصلی جهانی شد ن و 
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جهانی شد ن اقتصاد ی د ر کشورهای منتخب موجب افزایش 0/042 و 0/083 د رصد ی نابرابری ثروت 
جهانی می شود . این نتیجه نشان می د هد  که ساختار حاکم بر مناسبات جهانی از جمله اقتصاد  به نفع 
کشورهایی با سهم بیش تر از ثروت جهانی و به زیان کشورهایی با سهم کم تر از ثروت جهانی د ر جریان 
است، و این به تشد ید  نابرابری ثروت جهانی د امن می زند . اما تاثیر شاخص های جهانی شد ن اجتماعی 
و جهانی شد ن سیاسی د ر کشورهای منتخب بر نابرابری ثروت جهانی مثبت ولی فاقد  معناد اری آماری 
است. تاثیر متغیر وابسته باوقفه )نابرابری ثروت جهانی د ر یک سال قبل(، د ر کشورهای منتخب بر 
نابرابری ثروت جهانی مثبت و معناد ار است که با مبانی نظری همخوانی د ارد . زیرا افزایش نابرابری 
ثروت جهانی د ر سال قبل، از وجود  بستر و ساختار الزم برای این کار حکایت د ارد  و تسری این شرایط 

به د وره بعد  به افزایش مجد د  نابرابری ثروت جهانی منجر می شود . 
این پژوهش چند  سهم د ر اد بیات ایجاد  می کند . نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی به عنوان متغیر 
وابسته د ر پژوهش پیشارو مورد  بررسی قرار می گیرد  که کم تر مورد  توجه پژوهش های پیشین مرتبط 
با تعیین کنند ه های نابرابری اقتصاد ی است. به عالوه، از مولفه های د انش به عنوان متغیرهای توضیحی 
د ر مد ل استفاد ه می شود  که نقش محوری د ر افزایش تولید  ملّی و رشد  ثروت کشورها د ر عصر موسوم 
از جهانی  اقتصاد  جهانی،  اقتصاد های ملّی د ر  اد غام  اقتصاد  د انش بنیان د ارند . همچنین، د ر عصر  به 
شد ن اقتصاد ی، جهانی شد ن اجتماعی، و جهانی شد ن سیاسی به عنوان متغیرهای کنترل د ر مد ل 

استفاد ه می شود  که بر قد رت توضیح د هند گی مد ل می افزاید . 
د ر پایان، با توجه به نتایج به د ست آمد ه پیشنهاد  می شود  د ر کشورهای د رحال توسعه با سهم کم تر 
با نهاد  حکمرانی د ر کشورهای توسعه یافته به  افکار نهاد  حکمرانی  از ثروت جهانی، تعامل و تباد ل 
منظور بهره گیری از تجربیات آن ها د ر راستای اتخاذ سیاست های صحیح و تد وین برنامه های جامع و 
بلند مد ت برای نیل به رشد  و توسعه باثبات و مستمر افزایش یابد . همچنین، با وضع قوانین د وستد ار 
سرمایه، افزایش اثربخشی د ولت و کنترل فساد ، زمینه تشکیل نهاد های فراگیر مورد  نیاز برای د ستیابی 
رشد  اقتصاد ی فقرزد ا مهیا شود . به عالوه، با توسعه زیرساخت های مخابراتی و الکترونیکی و د سترسی 
آسان و کم هزینه آحاد  جامعه به شبکه ها، ابزارها و فناوری های روز نسبت به کاهش شکاف د یجیتالی 
تامین  نوآور،  بنگاه های  و  افراد   از  معنوی  حمایت  با  همچنین،  نمایند .  اقد ام  توسعه یافته  جوامع  با 
مالی ارزان قیمت فعالیت های نوآورانه و تشکیل صند وق های حمایت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر، 
تسهیل فرایند  جذب و انتقال د انش و فناوری پیشرفته خارجی، و اولویت د هی به پژوهش مبتنی بر 
تقاضا، زمینه تولید  و تجاری سازی محصوالت جد ید  را هموار کنند . د ر نهایت این که با گسترش آموزش 
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عمومی و افزایش سطح سواد  همگانی، و ایجاد  رشته های د انشگاهی مرتبط با نیاز بازار، شایسته ساالری 
د ر بکارگیری نیروی انسانی و تامین حقوق ماد ی و معنوی آنان، انگیزه مشارکت نیروی انسانی ماهر 
و متخصص د ر امور اجتماعی و اقتصاد  فراهم شود . بد یهی است د ر این صورت می توان انتظار د اشت 
که فرایند  رسید ن به رشد  و توسعه اقتصاد ی و افزایش ثروت ملّی د ر کشورهای د رحال توسعه بیش از 

پیش فراهم شود  و نابرابری د ر توزیع ثروت جهانی کاهش پید ا کند . 
د ر پایان، برای د ستیابی به یک شناخت جامع تر نسبت به نقش مولفه های د انش د ر نابرابری ثروت 
د ر جامعه بشری، پیشنهاد  می شود  که پژوهش های آتی نسبت به بررسی تاثیر مولفه های اشاره شد ه 
بر نابرابری ثروت د ر د رون کشورها اقد ام نمایند . ولی پیش از مباد رت به این کار به محد ود یت های 
پیشاروی این پژوهش مانند  نبود  د اد ه های تجربی برخی از متغیرها یا منتشر نشد ن منظم آن ها برای 

برخی کشورها توجه کنند  تا د ر مسیر انجام پژوهش با مشکل مواجه نشوند .
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