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  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۹٫۱۸ دریافت:

  بررسی تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران

  *،‡و محسن راجی اسدآبادی †سیدمحمدرضا سیدنورانی
  عالمه طباطبایی دانشگاه  †
   شیرازدانشگاه آزاد اسالمی واحد  ‡

نشــینی همــراه بــا گســترش شــهرها از نظــر وســعت و افــزایش  گیر شهر رشــد چشــم. چکیــده
هـای مختلـف  جمعیت باعث ایجاد ساختارهای اداری متنوع جهت ارائه خـدمات و ترکیب

های ساختاری، کالبـدی، اجتمـاعی و اقتصـادی بـه  اداری شده است. شهرها به دلیل تفاوت
و ناهمـاهنگی اداری و اجتمـاعی باعـث فسـاد و توزیـع  اند های مختلفی تقسـیم شـده بخش

  شود. نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی می
این پـژوهش بررسـی تـأثیر شهرنشـینی بـر نـابرابری درآمـد در ایـران طـی دوره  هدف اصلی

برداری، روش  توضــــیح اســــت. بــــرای تحلیــــل موضــــوع از الگــــوی خود ۱۳۹۵-۱۳۶۵
جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج بیان داشت که در  -جوهانسون

مدت، رابطه مثبت و معناداری بین شهرنشینی و نابرابری درآمد در ایران وجـود دارد و  بلند
گذاری مسـتقیم  یک درصد افزایش در متغیرهای، تولید ناخـالص داخلـی، اشـتغال، سـرمایه

سهم تولید در تولید ناخالص داخلی، به ترتیب موجـب  خارجی، بازده تجاری، فساد، تورم و
ـــابرابری درآمـــد  ۰۵/۱و  ۲۸/۵، ۴۹/۸، ۲/۵، ۳۴/۶، ۳۹/۲، ۲۷/۰افـــزایش  درصـــد در ن

برده، اثر فساد بر نابرابری درآمد، در مقایسه با سـایر  شوند و از بین انواع متغیرهای نام می
همچنـین نتـایج  .ا در اولویت قـرار دادهای مبارزه با فساد ر متغیرها بیشتر است و باید راه

از عدم  ۸۳/۰بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 
    .شود مدت، تعدیل می مدت، برای رسیدن به تعادل بلند تعادل کوتاه

شهرنشینی، نابرابری درآمد، تصـحیح خطـا، جوهانسـون _ جوسـیلیوس،  های کلیدی: واژه
 .فساد
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 قدمهم -۱
یابند،  طور که کشورها توسعه میی واقعی از توسعه است؛ زیرا همان شهرنشینی یک نتیجه

کنند، شروع به تقسـیم جمعیـت از منـاطق  نسبت شهروندان که در مناطق شهری زندگی می
]. یـک دلیـل بـرای شهرنشـینی رو بـه رشـد در ۹]، [۱]، [۱۹کننـد [ روستایی به شهرها می

]. بـا ۲۳شـهرهای مختلـف اسـت [ تمـامل توجه ثروت و منابع، در جهان، تنوع قاب سراسر
، ۲۰۳۰و  ۲۰۱۰های  گزارش داده اسـت کـه بـین سـال ۱بانک جهانیتوجه به این دیدگاه، 

درصــد  ۵۰درصــد بــه  ۳۶کننــد، از  هــایی کــه در منــاطق شــهری زنـدگی می نسـبت آفریقایی
أثیرات مثبـت (مـثالً رشـد توانـد تـ چنـین رشـدی در شهرنشـینی می ].۳۷[یابـد  افزایش می

آور (مـثالً افـزایش نـابرابری، فقـر شـهری و  اقتصادی، تغییرات اقتصادی) یا عواقب زیـان
. در ســطح جهــانی، گــزارش )]۲۴و [ ]۳۷[نشــینی) بــر ســالمت بشــر داشــته باشــد ( زاغه

درصد از جمعیت جهـان در  ۵۴، حدود ۲۰۱۴دهد که در سال  سازمان ملل متحد نشان می
 ۶۶تواند به حدود  نرخ شهرنشینی جهانی می ۲۰۵۰شهری ساکن هستند و تا سال مناطق 

در مناطق شهری  ۱۹۵۰درصد از افراد جهان در سال  ۳۰درصد افزایش یابد. زیرا کمتر از 
  ].۳۱کردند [ زندگی می

انـد.  سـازی را تجربـه کرده هـای شهری ترین نرخ در میان مناطق جهان، آفریقا و آسیا، سریع
عنوان کشـورهایی کـه  خاطر اهمیت اقتصادی نسبی شهرهایشـان بـه مر ممکن است بهاین ا

درآمد پایین دارند باشد و تمایل دارند که تولید ناخالص داخلی خـود را از طریـق شـهر بـاال 
)، پیشنهاد کرده اسـت کـه ۲۰۰۷]. آژانس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (۲۵ببرند [

قتصادی پایدار بدون شهرنشینی پیشرفت نداشته اسـت هیچ کشوری در دوران مدرن رشد ا
اند که در قرن گذشته، هیچ کشوری هیچگاه  ، استدالل کرده]. عالوه بر این، آنز و باکلی۳۲[

 وضعیت درآمد متوسط را بدون تغییر جمعیت قابل توجه به شهرها به دست نیـاورده اسـت
اند که رشد اقتصادی و توسعه به  کردهمشاهده  کینتانا و روئوال-به طور مشابه، کاستلز .]۱[

. به طـور ]۹[ شدت با سرعت شهرنشینی و نابرابری درآمد در سرتاسر کشورها ارتباط دارد
هـای  مشخص، اکثر مراکز شـهری در کشـورهای در حـال توسـعه در حـال مبـارزه بـا چالش

تند. های بهداشتی هسـ نابرابری مربوط به مسکن مناسب، تحصیل، حمل و نقل و مراقبت
همسـو آدامـس و کلوبـد این پژوهش همچنین با مطالعات تجربی تحقیـق نظیـر مطالعـات 

هـای مختلـف متفـاوت  بـه روش محموداما با مطالعاتی نظیر مطالعات آدامز و  .]۲[است 
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. با توجه به نتایج مطالعات مطرح شده این مطالعه به دنبال این مسئله است که ]۳[ است
تأثیر شهرنشینی با نابرابری درآمد در ایران چگونه اسـت و اینکـه کـدام یـک از متغیرهـای 

صـلی ایـن مطالعـه عنوان دغدغـه ا مدل اثر بیشتری بر نابرابری درآمد در ایران دارد پس به
  شود.  مطرح می

کارگیری الگـوی  بار، با بـه های ذکر شده این مطالعه در نظر دارد برای اولین بر مبنای مزیت
تـا  ۱۳۶۵های  طی سـال در خطا تصحیح و جوسیلیوس -برداری، جوهانسون توضیح خود

و بررسـی قـرار رابطه بین تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران را مورد توجه  ۱۳۹۵
بـین نـابرابری درآمـد و شهرنشـینی در ایـران  -۱کنـد:  دهد. که فرضیات زیـر را آزمـون می

بـا اسـتفاده  - ۲صورت مکمل با هم مرتبط هستند  رابطه علیت مثبت برقرار است پس به
دهـد کـه  جوسیلیوس و تصحیح خطـا نشـان می –برداری، جوهانسون  از الگوی خودتوضیح
گذاری مســتقیم خــارجی، بــازده  لیــد ناخــالص داخلــی، اشــتغال، ســرمایهبــین متغیرهــای، تو

تجاری، فساد، تورم و سهم تولید در تولید ناخـالص داخلـی، اثـر فسـاد بـر نـابرابری درآمـد 
این متغیرهای به کارگرفته شده در مدل نابرابری درآمد، تولیـد ناخـالص  بر بیشتر است. بنا

خارجی، بازده تجاری، فساد، تورم و سـهم تولیـد در  گذاری مستقیم داخلی، اشتغال، سرمایه
خواهـد بـود،  تولید ناخالص داخلی است. سازماندهی این قسمت از تحقیق به صورت زیـر

ادبیـات نظـری و پیشـینه پـژوهش بیـان شـده، بخـش سـوم  بخش اول مقدمه، بخـش دوم
یج و های تجربـی و تفسـیر نتـا معرفی مدل پـژوهش و روش تخمـین، بخـش چهـارم یافتـه

  گیری و بحث پرداخته شده است. بخش پایانی به نتیجه در ًانهایت

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش  -۲
مطالعات مختلفی، روابط میان شهرنشینی را از یـک طـرف و رشـد اقتصـادی و نـابرابری 

]، ۱۳]، [۱]، [۳۴]، [۶]، [۱۶]، [۲۰]، [۱۹درآمد را از سوی دیگر بررسـی کـرده اسـت [
  ]. ۲] و [۳۵]، [۱۴[ ]،۱۱]، [۲۴[

شکل معکوس را بین نابرابری درآمد و رشد  Uدر کارهای ذهنی خود، یک رابطه  کانزنتس
اقتصادی مشاهده کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که ماهیت توزیـع درآمـد در اقتصـادهای 

یافتـه از کشـاورزی  عنوان اقتصادهای انتقال پیشرفته به علت صنعتی شدن و شهرنشینی به
وری کـم  صنعت تبدیل شده است. این بدان معناست که، از بخش کشاورزی دارای بهـرهبه 
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وری بـاال در مراکـز شـهری  های غیر کشاورزی دارای بهره اقتصادی، مردم روستایی به بخش
  .]۱۹[ وری برای شهروندان بیشتر از مردم روستایی است کنند. هرچند که بهره حرکت می

] یک مدل بـرای درک رابطـه ۲۸])، رابینسون در [۴]، [۱۹[ ]،۲۶با الهام از مطالعات ([
ــابرابری درآمــد را پیشــنهاد کــرد. او تصــور می کــرد کــه اقتصــاد دارای  بــین شهرنشــینی و ن

های پایین دستمزد کشـاورزی و  داری است که به ترتیب با بخش معیشت و ساختار سرمایه
ــا درآمــد بــاال غیــر کشــاورزی شــناخته می تدالل کــرد کــه در غیــاب شــود. وی ســپس اســ ب

ای و برای یک دوره طـوالنی، یـک کشـور در حـال توسـعه بایـد انتظـار  های مقابله سیاست
نابرابری درآمد فزاینده یا تغییر نکرده را داشته باشد. در همـاهنگی بـا ایـن فرضـیه، لیـده و 

ر ] دریافتند که برای کشورهای در حال توسعه رشـد اقتصـادی تـأثیر مثبتـی بـ۲۴مسیسی [
دهـد. برخـی از محققـان نیـز  شهرنشینی دارد اما شهرنشـینی رشـد اقتصـادی را کـاهش می
توانـد مثبـت یـا منفـی باشـد  اظهار داشتند كه رابطه بین شهرنشینی و نابرابری درآمـدی می

] کشف کردند که شهرنشینی نـابرابری ۲۰در [ ]. در این راستا، کانبور و ژانگ۲۹] و [۱۸[
اندونزی و هند افزایش داده است، در عوض، نابرابری درآمد در چین  درآمد را در فیلیپین،

بینی شده که در آینـده، شهرنشـینی کـاهش  پیش ]۲۰کاهش یافته است. عالوه بر این، در [
نابرابری درآمد را در چین ادامه خواهد داد، با این استدالل که چـین ممکـن اسـت پـیش از 

آنها در مورد تـأثیر تمرکززدایـی مـالی بـر نـابرابری  این "نقطه عطفی" را گذراند. در مطالعه
  اند.  ] اثر ناخالصی شهرنشینی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده۲۹درآمد در اندونزی، [

عالوه بر این، در حالی که برخی مطالعات قبلی به بررسـی میـزان انـدازه نـابرابری درآمـد و 
] برخــی از ۳۰] و [۱۱]، [۱۵]، [۷انــد [ میــزان همبســتگی درآمــد در ســطح شــهر پرداخته

محققان ارتباط بین اندازه شهر و نابرابری درآمد را در مقیاس وسیع اقتصادی مورد بررسی 
  ].۱۲] و [۳۵]، [۲۷اند [ قرار داده

] رابطه بین اندازه شهر و نـابرابری درآمـد را کشـف شـده و دریافتنـد کـه، نـابرابری ۱۰در [
  یابد. رسد و بعد از آن افزایش می ه حداقل مییابد، ب درآمد در ابتدا کاهش می

ای کـه بـا اسـتفاده از  توان نتیجـه گرفـت کـه مطالعـه هایی که تحقیق انجام داد میبا بررسی
جوسیلیوس و روش تصحیح خطا  -برداری، روش جوهانسون توضیح های الگوی خود روش

 ، انجام نشـده اسـت. بنـابرای بررسی تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد پرداخته شده باشد
 این این مطالعه از این جهت حائز اهمیت است. بر
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)۲( 

 شناسی پژوهش روش -۳
آوری  روش جمع کاربردی بوده و تحلیلی و از نظر هدف؛ -این پژوهش ازلحاظ روش علمی

ای است. آمار و اطالعات متغیرهـای مـورد نیـاز در  کتابخانه-اطالعات نیز از نوع اسنادی
از بانـک اطالعـات سـری زمـانی،  ۱۳۹۵تـا  ۱۳۶۵صـورت سـری زمـانی سـاالنه مدل بـه 

استخراج شده است. برای شناسایی و توضیح رابطه بلندمـدت  انک جهانیبو  وزارت نیرو
و روش  ARDLگرنجــر، -بــین متغیرهــا چنــدین روش پیشــنهاد شــده اســت. روش انگــل

ی شد اما بـه دلیـل عـدم گرنجر معرف -جوسیلیوس درابتدا روش انگل-معروف جوهانسون
بین متغیرها در استفاده از این روش چندان مورد توجـه  مدتتوجه به تعامالت پویای کوتاه

دست آمده با استفاده از  های به گیرد و از اعتبار کافی برخوردار نیست. زیرا فرضیهقرار نمی
فاده کـرد تـا هـایی اسـت های مشـترک باطـل هسـتند. بنـابراین بایـد از روش های آزمون داده

تر از ضرایب مدل شوند.  الگوی پویایی بلندمدت را تغییر دهند و منجر به برآوردهای دقیق
مدل جوهانسن وجوسیلیوس یک مدل جایگزین بود کـه توانسـت بـا فرمولـه کـردن روشـی 

نمایی  انباشـتگی از طریـق حـداکثر راسـت یکه در تعیـین بـردار هـم  انباشتگی بردار برای هم
را حل کند. اسـاس کـار آن را یـک مـدل خـود  گرنجر -رد نقایص روش انگلگی صورت می

   دهد. تشکیل می ۱) به صورت رابطه VARرگرسیون برداری (

∑ ∅   
یک عنصـر  ε، ماتریس ضرایب و Фدهنده یک بردار حاوی متغیرها.  ، نشانXکه درآن 

 شود.  معرفی می VARعنوان حداکثر طول وقفه برای الگوی  به p و مانده باقی
را در  ۱تـوان دسـتگاه معـادالت  مـدت می هـای کوتاهدر این روش برای نشـان دادن پویـایی

  .]۱۷[نوشت  ۲ ی به صورت رابطه ۲برداریقالب الگوی تصحیح خطای
 

  ۱ ∑ i
۱
۱  

  
مـدت و بلندمـدت  دهنده روابـط کوتاه به ترتیب نشان  و های که در آن ماتریس

هسـت،   rدارای درجـه بین متغیرهای مدل هستند. بـا فـرض ایـن کـه مـاتریس 
  ].۲۲[ کرد . تجزیه۳توان به صورت رابطه  را می ماتریس 

)۱( 
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 است P × rمدت با ابعاد  مدت به رابطه بلند ، ماتریس تنظیم رابطه کوتاهα )،۲(در رابطه 

در نظـر  rرا  ی مـاتریس  اسـت. اگـر رتبـه P × rمتغیرهـای  بـین بـردار همگرایـی βو 
  :بگیریم، این شرط در سه حالت زیر برقراراست

	الف.  Y ،I، که دراین صورت تمام متغیرهای بـردار 	 هسـتند و روش مناسـب  ۰
  .در سطح متغیرها استVAR برای برآورد مدل، تخمین 

	ب. ، وجود نـدارد Yاین صورت هیچ ترکیب خطی پایا از متغیرهای بردار  ، که در ۰
  .ی اول متغیرها است در تفاضل مرتبهVARبرای برآورد مدل، تخمین  مناسبو روش 

	۰ج.  	r	 	n  یا بهY ترکیب خطی پایا از متغیرهای بردارr این صورت  که در، ۱
وجود دارد و از روش جوهانسون برای برآورد بردارهـای  ٣انباشتگی بردار هم rعبارت دیگر 

الگوی برآوردجوهانسن_جوسیلیوس، حـداکثر احتمـال  ].۳۳[شود  انباشتگی استفاده می هم
و دستیابی بـه روابـط  کند. همچنین برای تعیین درجه ماتریس  فراهم می  βو αرا برای 

ــر  از آزمون rهمگرایــی  ــژه trace	هــای مــاتریس اث ــادیر وی  	 و حــداکثر مق
ابتــدا بایــد تعــداد بهینــه  جوهانسن_جوســیلیوس روش شــود. بــرای اســتفاده از اســتفاده می

را VARزا را محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقادیر سطح متغیر، مـدل  متغیرهای درون
کاییـک ( ) وحنـان SBC)، شـوارتز (AICتشکیل و رتبه آن را بـا اسـتفاده از معیارهـای آ

 trace	های مـاتریس اثـر  ) تعیین نمود. پس از آن با استفاده از آزمونHQCکویین (
گرایی و استخراج رابطه بلندمـدت  هم بردارهای تعیین به 	و حداکثر مقادیر ویژه 

  ].۸پرداخته شود [

 های پژوهش  یافته -۴
شـود، تـا مشـخص شـود کـه از بـین  در این قسمت از پژوهش به بـرآورد مـدل پرداختـه می

گذاری مسـتقیم خـارجی، بـازده تجـاری،  متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سـرمایه
یک بـر نـابرابری درآمـد بیشـتر  فساد، تورم و سهم تولید در تولید ناخالص داخلی، اثر کـدام

کنیم  ابتدا تحلیل همبستگی میان متغیرهای مدل را بررسی مـی است و برای انجام این کار
عنوان متغیـر وابسـته بـر سـایر  با هدف اینکه ضـریب همبسـتگی میـان نـابرابری درآمـد بـه

)۳( 
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 متغیرهای مستقل به چه صورت خواهد بود. سپس با ارائه مدل اقتصادسنجی بـه بررسـی
  پردازیم.  تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد می

  تحلیل همبستگی -۴-۱
نمودار  کرد ز متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را برآورد برای اینکه بتوان همبستگی بین

تحلیل همبستگی استفاده شد که شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) 
است و در صورت عدم  ۱/۰تا  ۱ها بین  کند و ضریب آن بین متغیرهای مدل را بیان می

رو نتایج حاصل از همبستگی  طه بین دو متغیر برابر صفر خواهد بود. از اینوجود راب
  آمده است. ۱پیرسون در جدول 

  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل -۱ جدول

  متغیر
  میزان تولید برق

  ۱۹/۱۵۶  =میانگین
سطح معناداریضریب همبستگیمیانگین

  ۰۰۰۰/۰  ۳۲۷/۰ ۳۰/۷۵  تولید ناخالص داخلی
  ۰۰۰۰/۰  ۴۰۰/۰  ۸/۲۱  اشتغال
  ۰۰۰۰/۰  ۷۳۴/۰ ۵۴/۲۳  گذاری مستقیم خارجی سرمایه

  ۰۰۰۰/۰  ۵۴۰/۰ ۳۲/۲۵  بازده تجاری
  ۰۰۰۰/۰  ۸۲۲/۰ ۵۲/۲۴  فساد
  ۰۰۰۰/۰  ۸۰۶/۰ ۱۹/۲۳  تورم

  ۰۰۰۰/۰  ۵۰۴/۰ ۵۴/۱۲سهم تولید در تولید ناخالص داخلی
  منبع: یافته های پژوهش

دهد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی  نشان می ۱جدول  نتایج حاصل از
)۰۱/۰p< ،۳۲۷/۰r= ۰۱/۰()، اشتغالp< ،۴۰۰/۰r=رجی اگذاری مستقیم خ )، سرمایه
)۰۱/۰p< ،۷۳۴/۰r=۰۱/۰( )، بازده تجاریp< ،۵۴۰/۰r= ۰۱/۰()، فسادp< ،

۸۲۲/۰r= ۰۱/۰()، تورمp< ،۸۰۶/۰r= و سهم تولید در تولید ناخالص داخلی (
)۰۱/۰p< ،۵۰۴/۰r= درصد اطمینان با نابرابری درآمد ارتباط دارند که  ۹۹) در سطح

 ۱ی رابطه مثبت و قوی بین این متغیرها است. اما همانطور که در جدول  دهنده نشان
بیشترین اثر را بر میزان  ۸۲۲/۰نمایان است متغیر فساد با ضریب همبستگی پیرسون 

  ها در اولویت قرار دارد.  سایر انرژینابرابری درآمد دارد و نسبت به 
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  سازی اقتصادسنجی مدل -۴-۲
دست آمده در این تحقیق، برای اینکه بتوان  های به با توجه به آمارهای توصیفی و یافته

نابرابری درآمد را برآورد نمود از مدل اقتصادسنجی الگوی  تأثیر شهرنشینی بر
و روش تصحیح خطا استفاده شد که جوسیلیوس  -برداری، روش جوهانسون  توضیح خود

  ].۵[ باشد می ۴برگرفته از مدل آدو بوده و مطابق رابطه 
 

١ ٢ ٣ ۴ 	 ۵

۶	 	 ٧	 	 ٨	 	  
  آن: که در
ININ۴: نابرابری درآمد  
GDP۵ تولید ناخالص داخلی : 

OC۶  اشتغال :  
FODIN۷گذاری مستقیم خارجی : سرمایه 
TRRE۸بازده تجاری :  

CO۹:  فساد  
IN۱۰تورم :  

TSHPG۱۱: سهم تولید در تولید ناخالص داخلی 
Uجمالت پسماند مدل :  
Lعالمت لگاریتم :  

انجام شده است. از ها آزمون ریشه واحد  قبل از تخمین معادله برای بررسی مانایی داده
صورت سری زمانی است. از  های متغیرهای مورد بحث در این پژوهش به جایی که داده آن
متغیرهای مدل به لحاظ ایستایی و ناایستایی آزمون شود و  که ابتدا ضروری است رو این

مون ها، از آز و ایجاد رابطه علی و دو طرفه میان داده ها نبودن تمام داده به علت در دسترس
  استفاده شده است. ۱۲دیکی فولر –ریشه واحد 

ی صفر مبتنی بر عدم وجود خودرگرسیونی بین  که در مطالعه حاضر فرضیه با توجه به این
گیری در مرتبه اول در سطوح  شده، همه متغیرها پس از تفاضل ها رفع جمالت اخالل در آن

در گام بعد برای بررسی روابط بلندمدت میان  اند. % مانا شده۱۰% و۵% و ۱اطمینان 

)۴( 
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های  آزمون  هینه آزمون شود. برای بررسی طول وقفه بهینهب متغیرهای الگو، باید طول وقفه
-، جوهانسون۱۳گرنجر-های انگل آزمون توان از می آن میان از مختلفی وجود دارد که

  .نام برد ۱۶ها همچنین آزمون کرانه و ARDL ۱۵،۱۴جوسیلیوس
  یافته می واحد دیکی _ فولر تعمیآزمون ریشه -۲ لجدو

 نتیجه ارزش احتمال آماره محاسبه شده  متغیرها
۱  ۰۰۲۳/۰  - ۵۴۲۱/۲  نابرابری درآمد  

۱  ۰۰۰۰/۰  - ۳۲۱۴/۳  تولید ناخالص داخلی  

۱  ۰۰۰۰/۰  - ۳۲۵۴/۳  اشتغال  

۱  ۰۲۲۱/۰  - ۹۸۵۴/۳  گذاری مستقیم خارجی سرمایه  

۱  ۰۰۰۰/۰  - ۰۰۲۳/۳  تجاریبازده   

۱  ۰۰۷۴/۰  - ۸۶۵۴/۳  فساد  

۱  ۰۰۰۰/۰  - ۹۶۴۴/۳  تورم  

۱  ۰۰۰۰/۰  - ۵۵۴۱/۳ سهم تولید در تولید ناخالص داخلی  

 های پژوهش یافته منبع:

  تعیین طول وقفه بهینه -۱- ۴-۲
معادالت برآورد یک سیستم  جوسیلیوس مستلزم - انباشتگی جوهانسن هم تخمین مدل

ی بهینه از  این بین به دست آوردن طول وقفه در که است ۱۷برداری الگوی خودتوضیح
ها است. با توجه به تعداد متغیرهای الگو و کمتربودن حجم نمونه  مقدمات تخمین مدل

برای تعیین طول وقفه بهینه استفاده شده و  ۱۸بیزین-مورد مطالعه از صد، از معیار شوارتز
  نشان داده شده است. ۳به آن در جدول نتایج مربوط 

دست آمده است و  ی یک به بیزین در وقفه - کمترین مقدار معیار شوارتز ۳در جدول 
  ی یک است. وقفه VARی بهینه الگوی  توان بیان داشت که وقفه می

  

 
 
 
 

  VAR الگوی نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه در -۳جدول 
  SC  تعداد وقفه

۰  ۳۲۵۱/۹۸  
۱  ۵۲۴۶/۶۳  
۲  ۲۳۶۵/۸۵  

  های پژوهش منبع: یافته
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  بررسی بردار همگرایی -۲- ۴-۲
انباشتگی یکسان بوده و همگـی پایـا در  ی هم با توجه به اینکه متغیرهای مدل، دارای مرتبه

 بـرایجوسـیلیوس  جوهانسـون جمعـی تـوان از آزمـون هم می ی اول هسـتند؛ تفاضل مرتبـه
ی یـک؛  ی بهینـه بـر اسـاس انتخـاب مقـدار وقفـه استفاده نمـود.همگرایی  تعیین بردارهای

 و ۱۹های ماتریس اثـر آزمون از استفاده برداری، با توضیح ی مدل خود ی بهینه عنوان وقفه به
 و ۴جداول  .همگرایی پرداخته شده است بردارهای به تعیین تعداد ،۲۰مقادیر ویژه حداکثر

دهـد.  آزمـون را نشـان می بردارهای همگرایی توسط این دو نتایج مربوط به تعیین تعداد ۵
ی آزمـون  شـود، بـر اسـاس نتـایج هـر دو آمـاره مالحظـه می ۵و  ۴طور که در جـداول  همان

مـدل  ماتریس اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه، وجود هفت بردار همگرایی بـین متغیرهـای
  .شود تأیید می

  trace	 نتایج آزمون ماتریس اثر -۴جدول 
ی  فرضیه
  صفر

فرضیه 
  مقابل

مقدارآماره 
  آزمون

سطح  مقداربحرانی در
۹۵%  

سطح  احتمال در ارزش
۹۵%  

r = ۰* ۱ ۵۴/۶۸۰  ۸۹/۱۵۶  ۰۰۰۰/۰  
r  ۱* ۲ ۵۱/۴۲۵  ۳۲/۱۲۵  ۰۰۰۰/۰  
r  ۲* ۳ ۲۳/۳۲۱  ۷۱/۹۰  ۰۰۰۰/۰  
r  ۳* ۴ ۵۴/۲۳۴  ۸۲/۷۰  ۰۰۰۰/۰  
r  ۴ ۵ ۴۸/۱۲۵  ۲۵/۵۷  ۰۰۰۰/۰  
r  ۵ ۶ ۶۵/۷۵  ۲۳/۳۹  ۰۰۰۱/۰  
r  ۶ ۷ ۳۲/۵۴  ۴۰/۱۲  ۰۰۲۲/۰  
r  ۷ ۸ ۳۴/۰  ۸۴/۳  ۵۵۵۶/۰  
r  ۸ ۹ ۲۴/۰  ۵۴/۳  ۶۵۲۳/۰  
  های پژوهش منبع: یافته

  
شده و بردار نرمال  زده بلندمدت بین متغیرهای مدل تخمین ۴ی  در ادامه، مطابق رابطه

بایستی از نظر عالمت  اول انتخاب شده است. این بردارزای  شده نسبت به متغیر درون
متغیرهای توضیحی به  های اقتصادی بوده و همچنین ضرایب ضرایب متناسب با تئوری

شود؛  دار باشد. همانطور که در بردار بهینه انتخاب شده مالحظه می لحاظ آماری معنی
ر بوده و از نظر آماری نیز ضرایب تمامی متغیرهای مدل، بر اساس مبانی نظری مورد انتظا

  معنادار است.



  سيد محمدرضاسيد نوراني و محسن راجي اسدآبادي                                                 350

   .....................  359 - 340، صص 1398پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

max	 نتایج آزمون حداکثرمقادیرویژه  -۵جدول  )  
 مقداربحرانی در  مقدارآماره آزمون  فرضیه مقابل  ی صفر فرضیه

  %۹۵سطح 
 احتمال در ارزش

  %۹۵سطح 
r = ۰* r ۱ ۸۵/۳۵۴  ۳۲/۶۵  ۰۰۰۱/۰  
r  ۱* r ۲ ۹۸/۱۶۵  ۳۲/۵۴  ۰۰۰۰/۰  
r  ۲* r ۳ ۶۵/۸۵  ۲۱/۴۰  ۰۰۰۰/۰  
r  ۳* r ۴ ۵۵/۷۵  ۵۴/۳۲  ۰۰۰۰/۰  
r  ۴ r ۵ ۵۲/۵۴  ۶۲/۲۲  ۰۰۰۱/۰  
r  ۵ r ۶ ۲۰/۳۳  ۱۳/۲۰  ۰۳۵۱/۰  
r  ۶ r ۷ ۵۲/۱۲  ۲۶/۱۲  ۰۴۲۳/۰  
r  ۷ r ۸ ۳۴/۰  ۸۴/۳  ۵۵۵۶/۰  
r  ۸ r ۹ ۲۴/۰  ۵۴/۳  ۶۵۲۳/۰  
  های پژوهش منبع: یافته

  
۵٫۸۵۲۰ ۰٫۲۷	 	 ۲٫۳۹	 	 ۶٫۳۴	 	 ۵٫۲	 	 ۸٫۴۹  

												 ۳٫۱۲				 ۲٫۹۵								 ۲٫۸۸								 ۱٫۹۰ 
	 ۵٫۲۸	 ۱٫۰۵		 															 ۵٫۵۲				 ۱٫۸۵			 ۱٫۸۸			 

  
توان بیان داشت که در بلندمدت، و یک درصد افزایش در  می ۵بر اساس رابطه 

گذاری مستقیم خارجی، بازده تجاری،  متغیرهای، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه
، ۳۹/۲، ۲۷/۰فساد، تورم و سهم تولید در تولید ناخالص داخلی، به ترتیب موجب افزایش 

  .شوند درصد در نابرابری درآمد می ۰۵/۱و  ۲۸/۵، ۴۹/۸، ۲/۵، ۳۴/۶
ی بعد الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده و نتایج مربوط به آن در جدول  در مرحله

  نشان داده شده است.  ۶
  الگوی تصحیح خطای برداری -۶ جدول

 tمقدار آماره   انحراف معیار  ضریب   نام متغیر
 LGDP  -  -  -  

C  ۲۳۰۲/۰  ۰۳۲۸/۰  ۹۸۵۲/۱  
۱  ۸۳۲۶/-  ۱۸۵۴/۰  ۰۰۲۳/۳-  

  های پژوهش یافتهمنبع: 

)۵( 
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ECMشود که ضریب جمله تصحیح خطا  مالحظه می ۶ با توجه به جدول ؛ ۱
دست آمده  به -۸۳/۰دار بوده و بین اعداد صفر و منفی یک بوده و برابر با رقم  معنی

مدت  از عدم تعادل کوتاه ۸۳/۰است. این عدد بیانگر این مطلب است که در هر دوره 
  شود. بلندمدت تعدیل میبرای رسیدن به تعادل 

  پیشنهادات سیاسی - ۵
  پیشنهادات   عوامل

شفافیت و عدم 
  ابهام

  شفافیت در قوانین .۱
  .مکانیزه کردن ارتباطات بین کارکنان دولت و ارباب رجوع۲
گاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف خود۳   .افزایش آ
  های انجام امور اداری ها و روش سازی سیستم .ساده۴
  های اداری تعیین واضح شرح وظایف و اختیارات تمام رده.تعریف و ۵
  .مشخص شدن منابع مالی احزاب۶
سازی وضعیت خود در چارچوب قوانین از لحاظ مالی  آحاد جامعه به شفاف تمام.الزام ۷

  ها) (درآمد و هزینه
  .ایجاد شفافیت در قراردادهای خارجی۸
  اقتصادیهای  .مشخص شدن دقیق شرایط صدور مجوزهای فعالیت۹

  .افزایش شفافیت در برآورد هزینه و درآمدهای دولت در بودجه ساالنه۱۰
  طور کلی معامالت دولتی ها و به .ایجاد شفافیت در فرآیند برگزاری مناقصات مزایده۱۱
  ... و .اصالح نظام مالیاتی در جهت ایجاد شفافیت۱۲

محوری  عدالت
  در قوانین

  مرتکبین فسادهای شدید برای  .اعمال مجازات۱
  .لزوم انجام حسابرسی جامع۲
  بینی در مبارزه .لزوم واقع۳
  های کنترل داخلی .ایجاد سیستم۴
  .آموزش قضات و کارکنان۵
  .اصالح ساختار نظام اداری۶
  .افزایش امنیت شغلی و ثبات برای کارکنان و مدیران دولت۷
  .تدوین منشور اخالقی کارکنان دولتی۸
  ریت منابع انسانی.لزوم اصالحاتی در مدی۹

  .پرهیز از برخورد دوگانه در مبارزه با فساد۱۰
  .تسریع در صدور و اجرای احکام برای متخلفین۱۱
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  ها و.... های دولتی مانند: قوانین ثبت، شرکت روز کردن قوانین سازمانه . ب۱۲

  سازی فرهنگ

  .الگوسازی با ایجاد شفافیت در وضعیت مالی هیئت رهبری جامعه۱
  ستیزی  .دارای قبح فرهنگی و اجتماعی کردن قانون گریزی و قانون۲
  های اقتصادی های دولتی دارای نفوذ در بخش سازی از سوی سازمان .فرهنگ۳
  .ترویج فضائل اخالقی در راستای مقابله با فساد اداری و...۴
  های اجتماعی مانند مناعت طبع و پاسخگویی و انتقادپذیری .تقویت ارزش۵
باشد و نفع و ضرر آن به  دار کردن این باور که دولت متعلق به مردم می ش در ریشه.تال۶

  گردد مردم برمی
.ایجاد عزم ملی و تقویت باورهای مردم برای جدیت مقابله با فساد و مهمتر اینکه ۷

  ..... افزایش هزینه اجتماعی متخلفین و

 افزایش
  مشارکت مردم

  عنوان پل ارتباطی دولت و مردم فعاالن سیاسی بهطور کلی  .تقویت نقش احزاب و به۱
  های صنفی خودجوش مردمی .کمک به ایجاد و تقویت تشکل۲
  های مختلف صنفی در مبارزه با فساد ها به استفاده از نظر مشورتی تشکل .الزام دادگاه۳
  ها و کتب و نشریات و فضای مجازی .استفاده از نقش رسانه ملی، روزنامه۴
توانند در امر پژوهش و افشای اطالعات مربوط به فاسد  ای مردمی که می.تشویق نهاده۵

  مالی فعال باشند
های مبارزه با فساد  های درگیر مبارزه با فساد با تشکل .ایجاد ارتباط مستمر بین دستگاه۶

  های بانک جهانی المللی مانند برنامه محلی و بین
، اعتبارسنجی و یعات.استفاده از بخش خصوصی در خصوص ایجاد بانک اطال۷

  حسابرسی

ثبات، نگاه 
بلندمدت و 

  ملی

  ای افزایش رقابت سالم در فضای شیشه - ۱ 
  ارتباط بیشتر اداری و اقتصاد در کشور – ۲
  کمک توسعه روستاها  – ۳
  منظور جلوگیری از مهاجرت به شهرها ارائه خدمات مطلوب در روستاها به- ۴
  ... خدمات توسط دولت و شده تر تمام شدن قیمت تمام ارزان- ۵

نظارت بر عدم 
مغایرت یا 

انطباق قوانین 
های  با سیاست
  كلی نظام

  ۱۳۶۶.قانون محاسبات عمومی مصوب ۱
  ۱۳۷۰و  ۱۳۶۶های  های مستقیم سال .قانون مالیات۲
  ۱۳۴۷و  ۱۳۱۱های  .قانون تجارت، مصوب سال۳
  ۱۳۶۶.سازمان حسابرسی مصوب سال ۴
  ۱۳۶۸و  ۱۳۵۹های  ال.قانون نظام صنفی مصوب س۵
  ۱۳۱۰ها مصوب سال  .قانون ثبت شرکت۶
  ۱۳۱۰.قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۷
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نظارت و 
تأثیر ارزیابی 

   اجرای قانون

  .اصالح تعارضات در قوانین مصوب کشور۱
  .جلوگیری از تبعیض۲
گیر۳   .کمک به اصالح موارد دست و پا 
  کارایی ها و افزایش .راهنمایی افراد در کاهش هزینه۴
  ....  .باالتر رفتن اثربخشی عوامل و کارکنان و۵

های  آموزش
  اداری و 
 همگانی

گاه۱   صورت عملی سازی مردم و کارکنان با قوانین به .آ
گاه۲   سازی مردم و کارکنان در جهت ارائه خدمات .آ
  .کمک کردن به مردم و کارکنان برای بهتر زندگی کردن۳
  رقابتی جهت ارائه بهتر خدمات به مردم با آموزش. ایجاد فضای دوستانه و ۴
  های برای خالقیت و نوآوری .ایجاد محیط۵

  گیری  نتیجه - ۶
ای پایدار  گونه طور کلی هدف مدیریت یکپارچه شهری بهبود کیفیت زندگی شهروندان به به

- است. از این منظر مدیریت یکپارچه شهری بیش از آنکه شکل یا فرمی سازمانی
خصوص و ویژه باشد، نوعی شبکه ارتباطی و تعاملی مبتنی بر مشروعیت  بهساختاری 

نفعان  های آن و پذیرش ضرورت مشارکت تمام ذی مدیریت شهری و اعتماد به توانمندی
رود. ایجاد و گسترش این اعتماد، تنها  شمار می شهری در مدیریت شهری از سوی دولت به

ت شهری، ارتباطات میان مدیریت شهری و از مجرای تحوالت ساختاری در درون مدیری
شود، بلکه از طریق  ربط یا حتی اصالحات قانونی محقق نمی های ذی سایر دستگاه
نفعان و کنشگران  منظور تمرکززدایی از قدرت و توزیع آن در میان تمام ذی نهادسازی به

قابل  ... اوها و جی شهری اعم از شهروندان، مدیریت شهری، دولت، بخش خصوصی، ان
  .دستیابی است

طی دوره  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شهرنشینی بر نابرابری درآمد در ایران
برداری، روش  توضیح برای تحلیل موضوع از الگوی خود است. ۱۳۹۶-۱۳۶۰

 دست آمده در جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به-جوهانسون
مدت یک درصد افزایش در متغیرهای، تولید  ه در بلنداین مطالعه حاکی از آن است ک
گذاری مستقیم خارجی، بازده تجاری، فساد، تورم و سهم  ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه

، ۲/۵، ۳۴/۶، ۳۹/۲، ۲۷/۰تولید در تولید ناخالص داخلی، به ترتیب موجب افزایش 
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ی تأثیر مثبت و  دهنده درصد در نابرابری درآمد شده است که نشان ۰۵/۱و  ۲۸/۵، ۴۹/۸
  بر فساد ایران است.  دار شهرنشینی معنی

 همسو است و] ۱۱] و [۱۹[این پژوهش همچنین با مطالعات تجربی تحقیق نظیر 
مشخص شد که از بین انواع متغیرهای مدل اثر فساد بر میزان نابرابری درآمد در مقایسه 

مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهیم. های  با سایر متغیرها بیشتر است بنابراین باید راه
همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 

شود.  مدت، تعدیل می مدت، برای رسیدن به تعادل بلند از عدم تعادل کوتاه ۸۳/۰حدود 
ست که برای ی سیاستی این ا دست آمده از پژوهش، توصیه بنابراین با توجه به نتایج به

مدت از بین انواع متغیرهای (تولید ناخالص داخلی،  جلوگیری از افزایش نابرابری در بلند
گذاری مستقیم خارجی، بازده تجاری، فساد، تورم و سهم تولید در تولید  اشتغال، سرمایه

های مقابله با آن در اولویت قرار داده شود و  ناخالص داخلی)، در ایران بخش فساد و راه
ورد حمایت دولت قرار گیرد به این صورت که تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و م

هایی از قبیل آموزش، سالمت، تأمین غذا،  های برابر و ارتقای شاخص ایجاد فرصت
  افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

به  رسانی منظور، افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت ح نظام اداری و قضایی بهاصال
  کارگیری مدیران و قضات امین و...  مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به

های  (طرح ها با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی برقراری ارتباط منطقی و منظم بین سازمان
های مطالعاتی، با هدف استفاده از امکانات تحقیقاتی  سپاری طرح سپاری شده) برون برون

رفع مشکل واحدهای عملیاتی و مبارزه با فساد، یکی از  بیرون از سازمان در مورد
وری واحد تحقیق و توسعه است. این امر در  راهکارهای اثربخش افزایش کارایی و بهره

صورتی محقق خواهد شد که ساز و کار مناسبی برای برقراری ارتباط با مؤسسات و مراکز 
  .سازمانی صورت پذیرد برون

ها درگیر مسائل سیاستی و از بین بردن الگوهای  روزه همه دولتعالوه براین از آنجا که ام
ها برای از بین بردن این نوع  تواند یکی از گزینه جامعه هستند، مبارزه با فساد می غلط در

اند، امتیازات و  آورده الگوها باشد و برای کسانی که الگوی مبارزه با فساد را به اجرا در
  د.های مختلف قائل شون گواهینامه
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