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        ::::چكيده چكيده چكيده چكيده 

از سـوي ديگـر،   . مـي كننـد   باال رفتن سطح زنـدگي عنـوان   ني،همچناشتغال  وتوليد شيافزا،يبيش از دو دهه است كه جهاني شدن اقتصاد راسبب توسعه اقتصاد

با توجه به نقش جهـاني شـدن، شـناخت آن     .مخالفين اين طرح مدعي اند كه جهاني شدن موجب افزايش نابرابري و تهديد اشتغال و كاهش سطح زندگي مي شود

ان تجـارت جهـاني و توجـه ويـژه بـه آن در      كمك بزرگي به اقتصاددانان و سياست گذاران براي شناخت واقعي تر اقتصاد كشورهاي جهان براي پيوسـتن بـه سـازم   

. مورد ايران و ده شريك اصلي تجاري ايران مورد بررسـي قـرار مـي گيـرد     در لذا در اين مقاله، تأثير جهاني شدن برنابرابري. سياست گذاري هاي آتي خواهد داشت

،شـاخص تعهـدات   )تکنولـوژي (شـاخص ارتبـاط هـاي فنـي      در اين تحقيق شاخص جهاني شدن شامل چهار شاخص ادغام اقتصادي،شاخص برخوردهاي شخصـي، 

الگوهـاي  . ، نـابرابري را در كشـورهاي مـورد بررسـي كـاهش داده اسـت      ) تکنولـوژي (،تنها شاخص ارتبـاط هـاي فنـي    در بين شاخص هاي فوق. سياسي مي باشد

نتـايج  . بـرآورد شـده انـد    ۱۹۹۸ -۲۰۰۶اده هاي تلفيقي طي سال هاياقتصادسنجي براي بررسي تأثير جهاني شدن بر نابرابري، با روش داده هاي تابلويي و روش د

        .بيانگر اين مطلب هستند كه جهاني شدن، نابرابري را در كشورهاي مورد بررسي كاهش داده است 

   يقيتلف ي،داده هاييتابلو ي، داده هالي،شاخص تا EHII،شاخص  يشدن ،نابرابر يجهان    ::::كليد واژهكليد واژهكليد واژهكليد واژه
 JEL ::::E20 ،F15 ،F41 ييييطبقه بندطبقه بندطبقه بندطبقه بند 

  

        : : : : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه----۱۱۱۱

يكي از موارد بحـث انگيـز در ادبيـات جهـاني     . ، مراحل تكويني خود را طي نموده است از سه دهه پيش شروع شده و طي اين مدت شدن يبحث جهاننقطه آغازين 

عمـومي و گسـترده در بحـث     هيـدگا د .باشـد شدن، اثر آن بر شرايط زندگي گروه هاي درآمدي و يا به طور روشن تر بر توزيع درآمد ميان گروه هاي درآمدي مـي  

رسـد زيـرا شـواهد نشـان     جهاني شدن مبتني بر اين است كه روز به روز ثروتمندان دنيا غني تر و فقرا محروم تر مي گردند اما اين عقيده كامالً درست به نظر نمي 

سـياري از  ب.١)۲۰۰۴د،يـ و(ام شـده انـد، كـاهش چشـمگيري داشـته اسـت      داده است كه ميزان فقر در آن دسته از كشورهاي جهان كه در اقتصاد بـين المللـي ادغـ   

وه وري و مي پذيرند كه جهاني شدن در كوتاه مدت مي تواند منجربه نابرابري در درون دولت ها و بين كشورها شود، اما معتقدند كه در بلند مدت بهـر  داناناداقتص

ل يـ و تحل هيـ تجزدر اين مقاله سعي شده تا تأثير جهـاني شـدن بـر نـابرابري     ).۱۵۸، ص ۱۳۸۳خور، ( منافع ناشي از جهاني شدن اين نابرابري را كاهش خواهد داد

هاي بعدي ضـمن تحليـل داده هـا و روش تحقيـق بـه بـرآورد       بخش . خته مي شودارائه الگو پردا و ادبيات موضوعجهت رسيدن به هدف تحقيق،در ادامه به  .گردد

  .ري ارائه مي گرددالگوها پرداخته و در نهايت نتيجه گي

  

        ات موضوع ات موضوع ات موضوع ات موضوع ييييادبادبادبادب----۲۲۲۲

        جهاني شدن را فرآيندي مثبت و سود بخش مي دانند كه در نهايت منجر به توسعه اقتصادي جهان خواهد شد كه برخي.شدن داراي بار انگيزشي قوي استجهاني

                                                 
1.Wade(2004) 
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ند كه پديـده جهـاني شـدن، نـابرابري را در جهـان گسـترش داده       و برخي ها برعكس براين باور ١)۲۰۰۱دالر و کري،(است ريناپذروندي غيرقابل برگشت و اجتناب

  .٢)۲۰۰۲واتکينز،(است

  رتمها که از سطح تخصص و يافراد .دهدتجاري جديد و مشاغل جديد تحت تاٌثير قرار مي يهابيش از هر چيز ديگري افراد را از طريق ايجاد فرصت شدنجهاني

از منـافع   يبرخوردارند، سهم کمتـر  يکه از سطح مهارت کمتر يکه افراد يدر حال آورند؛ يبه دست م ازارهاي جهانيادغام باز  يشتريب ديبرخوردارند، عوا يشتريب

بنابراين تأثير جهاني شدن بـر ميـزان درآمـدهاي افـراد کشـورها و بـه دنبـال آن تحـت تـأثير           .کنند يکسب م ديجد يشغل يها تيو موقع ادغام بازارهاي جهاني

يكي از بزرگترين نگراني هاي كشورهاي ثروتمند اين است كه جهاني شدن موجب نـابرابري بيشـتر    آمدها در کشورها به درستي قابل تصور استقراردادن توزيع در

 شواهد نشان مـي دهـد كـه سـرمايه گـذاري مسـتقيم خـارجي از       . اين موضوع براي كشورهاي ثروتمند از ممالك فقير بيشتر اهميت دارد. در بين مردم شده است

كشـورهاي   كشورهاي ثروتمند به ممالك فقير و برعكس مهاجرت از ممالك فقير به كشورهاي ثروتمند موجب افزايش دستمزدها در ممالك فقيـر و كـاهش آن در  

  . ونابرابري در كشورهاي ثروتمند گرددتواند موجب برابري در ممالك فقير اين جنبه از همگرايي اقتصادي مي.ثروتمند گشته است

تخميني از نابرابري درآمد خانوارها اسـت  EHII شاخص . باشند يم ينابرابر يرياندازه گ يبرا ييارهايمع٤)T(يل آنتروپيتا وشاخص٣٣٣٣EHIIق شاخص يتحقن يدرا

آيـد، بـه   بدسـت مـي      UTIP-UNIDOو  D&S٥اين شاخص با گذراندن رگرسيون خطي بين مجموعـه اطالعـات   .و مثل ضريب جيني بين صفر و يك قرار دارد

هـای نـابرابری   پرداخـت معيارهـاي  های جهانی است که داده اي از    مجموعهUTIP-UNIDO   ارد براي مطالعات نابرابري ومنبع استاند    D&Sاطالعات طوريکه 

 همچـنن .رفتـه اسـت  ، الهـام گ  ٦))۲۰۰۸(مسـچي و ويـوارلي   : مثـال  بـراي (استفاده از اين شاخص از مطالعات موجود در ادبيات مربوط  .کندصنعتی را محاسبه می

اين شاخص داراي خاصيت تجزيه پذيري است و مي توان آن را به شاخص هاي مختلف تجزيـه كـرد و بـه همـين خـاطر بـراي       . شاخص آنتروپي انواع مختلف دارد

پيشـنهاد   ۱۹۷۹ل در سـال  يكي از اين شاخص ها، شاخص تايل آنتروپي است كه ايـن شـاخص بـه وسـيله تايـ     . مقاصد تحليلي و سياست گذاري بسيار مفيد است

ه و يـ درآمد افـراد جامعـه، بـه تجز    يزان پراکندگيم يرياندازه گ ي،بر مبنايو تابع رفاه اجتماع يجامعه و تابع رفاه فرد ين شاخص بدون توجه به رجحان هايا.شد

   ).۱۳۷۸،يخان يموس(پردازد يع درآمد ميل توزيتحل

        ننننييييششششييييبر مطالعات پبر مطالعات پبر مطالعات پبر مطالعات پ    ييييمرورمرورمرورمرور----۱۱۱۱----۲۲۲۲

، دو پديده ي بسيار مهم و بحث برانگيز جهان امروز مي باشدكه فرصت هاي زيادي را براي تجارت كشـورهاايجاد مـي كنـدو كشـور هـا بـا        يبرجهاني شدن و نابرا

 -زمانتوسـط محققـان وسـا    يتاكنون مطالعات اندک.يت خود را در ايجاد روابط تجاري در بستر جهاني شدن  تضمين كنندقعاستفاده از اين فرصت ها مي توانند مو

                                 شود بخش به برخي از اين مطالعات در اين زمينه اشاره مي در اين .آن بر نابرابري صورت گرفته است تأثير هاي بين المللي در مورد جهاني شدن و

    ::::مطالعات داخليمطالعات داخليمطالعات داخليمطالعات داخلي----۱۱۱۱----۱۱۱۱----۲۲۲۲   

 -يمـ عنـوان   محقق.پردازد يه ميسرما ياثر تحرک و آزادساز يبه بررس" ران يد بر ايباتاٌک يبرشدن و نابرا يبه جهان ينگاه"تحت عنوان  يدرمقاله ا)۱۳۸۴(يزداني-

جـاد  ين تحرک عـالوه بـر ا  يا.درگذا ير ميوفقر تاٌث ينابرابر يه است که به شدت بر سازوکارهايسرما يشدن، تحرک و آزادساز ين وجوه جهانياز مهمتر يکيکه کند

 -يات ها منجربـه کـاهش قـدرت دولـت هـا مـ      ينه کاهش ماليخود در زم يباال ي،با قدرت چانه زنيشتيمع يکسب حداقل ها کار در جهت يروين يت برايمحدود

د يـ مربوط به درآمد سرانه و متوسط نرخ رشد تول يآمار يل هايبا استفاده از تحل محقق.است يد در نابرابرياستمرار و تشد ياجتماع يت هاير حمايامد ناگزيپ.شود

ت يـ اکثر يبر سـطح زنـدگ   ياديز ين عرصه اثرات منفيدر ا يبراليکرد ليشدن با رو يجه مي رسد که جهانين نتيبه ا ۱۹۵۰-۲۰۰۲ يسالها يدر ط يخلناخالص دا

بـر   يجتماعا يو اعمال نظارت ها ياجتماع يت هايگسترده حما يقدرت دولت ها جهت برقرار يابيچاره کار را در گام نخست در باز ياريمردم گذاشته است و بس

  .دانند يه ميسرما

        ييييمطالعات خارجمطالعات خارجمطالعات خارجمطالعات خارج----۲۲۲۲----۱۱۱۱----۲۲۲۲

به ارزيابي تأثيرات اقتصادي رونـدهاي پيچيـده و متعـدد تحـت     " فقر، نابرابري و كشمكش در كشورهاي در حال توسعه" اي تحت عنوان در مقاله) ۱۹۹۸( ٧نلسون-

 :باشد يدليل نم ۲به  يپرسش در مورد علت خشونت داخل يرانقطه شروع ب يشدن اقتصاد ير جهانيتاث.پردازدعنوان جهاني شدن اقتصادي مي

هـاي داخلـي   هايي كه بيشـتر درگيـر خشـونت   ، روشن است كه تناسب كمي ميان مناطق و گروه دوم. ، به خاطر اين كه ما دانش كمي از حدود تأثيرات داريم اول

 ياز کشـورها  ياديـ در مـورد تعـداد ز   يگزارش توسعه بانک جهان. وجود دارد ،گيرندمي هستند و آنهايي كه به واسطة روندهاي جهاني شدن بيشتر تحت تأثير قرار

ها ميان معيارهـا نيـاز بـه سـاخت و     تنش. باشدنشان داد که كه خشونت داخلي گسترده، نه ضروري است و نه احتماالً نتيجه مي ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۰ر از اواخر سال يفق

نيـاز بـه سياسـت و ابـداعات سـازماني در       ،هـا دارنـد  آنهايي كه نياز به فراهم ساختن امنيت منطقي بر روي افـراد و خـانواده   المللي دارند وهاي بينداري رقابتنگه

  .هاي آينده، دارندهاي ثروتمند و فقير در دهههاي وسيع، در ملتمقياس

بـراي  كنـد كـه   بيان مـي " هاي صورت گرفته مبهم، مسلم و يا باارزش هستند؟آيا انتقاد: جهاني شدن، فقر و نابرابري "اي تحت عنوان در مقاله) ۲۰۰۳( ٨تيسبيآ -

باشد و بهترين راه براي بدست آوردن حمايت عمومي براي هرسياستي اين است كه آنها را در بهبـود  ضروري مي مردم حمايت عموم، بدست آوردن ادغام اقتصادي 

 محقـق باشد، بنـابراين  اي برخوردار ميهاي آنها و نيز مدنظر قرار دادن سؤاالتشان از اهميت ويژهبه ديدگاهو توسعه درگير نماييم و براي رسيدن به اين هدف توجه 

تـر شـود   پردازد و به دليل اين كه اين مسئله براي اقتصاد دانان قابـل فهـم  در اين مقاله در مورد بعضي از انتقادهاي صورت گرفته در مورد جهاني شدن به بحث مي

كند كه عموم افراد در رابطه با مسئله فقر به اطالعـاتي كـه براسـاس آمـار     در مقاله خود، عنوان مي محقق. باشدر اين مقاله بر روي انتقادهاي جديد ميبيشت تحليل

                                                 
1.Dollar & kraay(2001) 
2.Watkins(2002) 
3.Estimated Household Income Inequality Index 
4.Theil Index 
5 .Deninger and Squire 
6.Meschi&Vivarelli (2008) 
7.Nelson (1998) 
8.Aisbeet (2003) 
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منتقدين و طرفداران جهـاني  آيند و به اين نتيجه مي رسد كه تفاوت عقايد در دهند، تا آنهايي كه به صورت تصادفي بدست ميكلي باشند عالقه بيشتري نشان مي

اطالعي و رسيدن به عالقـه  در مورد اين مسئله، نيازي به جستجوي توضيحات كه بر اساس بي. هايي كه در پيشتازان وجود دارد توجيه شودتواند با تفاوتشدن، مي

  .باشداست، نمي

شـود کـه    ت بررسي جهاني شدن و تحوالت آن از شاخص جهاني شدن اسـتفاده مـي  جه. دهد تحقيق حاضر تأثيرات جهاني شدن بر نابرابري را مورد مطالعه قرار مي

باشد که به طـور ترکيبـي مـورد     خود مشتمل بر چهار شاخص ادغام اقتصادي، شاخص برخوردهاي شخصي ،شاخص ارتباط هاي فني وشاخص تعهدات سياسي مي

جهـاني شـدن اثـر منفـي بـر       هـاي  شود كه كدام يک از شـاخص  همچنين بررسي مي. دهد يگيرند و برآيند آنها شاخص جهاني شدن را به دست م استفاده قرار مي

  .باشد از اين حيث اين مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته در اين زمينه متفاوت مي.نابرابري دارد 

  

        ::::ارائه الگوارائه الگوارائه الگوارائه الگو- - - - ۳۳۳۳

  يتجارجاد روابط يرادت خود را ين فرصت ها موقعيتوانند بااستفاده از ا يشورها مکد وينما ين کشورها فراهم ميتجارت ب يرا برا ياديز يشدن فرصت ها يجهان

 يد و ممکن اسـت نـابرابر  يآ يبوجود م ير قابل اجتنابيرات غييند تغين فرآيدر ا.ندين نمايخود تضم يرا برا يتجارت جهان يمستحکم نموده و الحاق به سازمان ها

  .اي بحث برانگيز مي باشدمسئله ر قرار دهد که ين کشورها تحت تاٌثيرا در ب

دو معيـار را   ايـن   ٢بانـك جهـاني  همچنين .وزنتس مي باشندکجيني و  ضرايبين معيارها،ا هشروع شد ک) ۲۰۰۳(١ث در مورد معيارهاي نابرابري توسط راوايلونبح

بـه انـدازه   . نابرابري را نشان مي دهد يكبري كامل و براه صفراست ك يكو  صفرضريب جيني بين  .گرفتدر نظر با جهاني شدن  نابرابري درآمد مرتبط کردن براي

كوزنتس اين ضرايب را در طي مطالعاتي كه در مورد توزيع درآمد در كشـورهاي توسـعه يافتـه و     کهضريب كوزنتس مي گويند ،گيري درصد سهم درآمد يا مصرف

ضريب در مورد کشورهاي مورد مطالعه و در تمامي سال هاي ذکر شـده در دسـترس   از آنجايي که اطالعات مربوط به اين دو .معرفي نمود،توسعه انجام داد  در حال

        .استفاده مي شود  (T)و شاخص تايل آنتروبيEHIIنمي باشند،لذا دراين مطالعه از دو شاخص 

  :گردد ير برآورد ميط زروابنابرابري  وجهاني شدن  ارتباط يجهت بررس است يک مطالعه کاربردين مطالعه که يدرا با توجه به موارد ذكر شده

1111 εβα ++= ii GINDEXINEQUALITY                                                                                                                       (۱) 

2222 εβα ++= ii GINDEXINEQUALITY                                                                                                                 (۲) 

  و دهدنشان مي    EHIIبا توجه به شاخص نابرابري درآمد را  ):۱(يالگو

  :الگوهادر اين  .دهدنشان مي )T(ليشاخص تانابرابري درآمد را با توجه به : )۲(يالگو

 GINDEX:::: شدن يشاخص جهان،ε :همچنين،.دهدرا نشان مي يتصادف يخطا i :به كشور مربوطه اشاره دارد.  

در . شـود  يسـاخته مـ   ياسيو شاخص تعهدات س يفن ي،شاخص ارتباط ها يشخص ي،شاخص برخوردها ياقتصادشاخص ادغام  چهارله يشدن بوس يشاخص جهان

  :خته مي شودپردا ارائه شد،)۲۰۰۶(٣و نئوتل يکه توسط حشمت ن شاخص هايهر کدام از ا ير به معرفيز

        ::::    ييييشاخص ادغام اقتصادشاخص ادغام اقتصادشاخص ادغام اقتصادشاخص ادغام اقتصاد----۱۱۱۱

 يدر رابطـه بـا تجـارت جهـان     ين شاخص شامل اطالعـات يا.ديآ يباشند، بوجود م يکشور م ياقتصاد يها يکه مرتبط با آزاد ين شاخص توسط اطالعات اقتصاديا

ن الملل  با اسـتفاده  يب يتجار يالزم به ذکر است که آزاد.باشد يها م يافتيل و درن المليوجوه درآمد ب،ه يسرما يان هاي،جر يم خارجيمستق يها يه گذاري،سرما

ـ  يهمچنـ .ديآ يبدست م... ه ويبازار سرما ياه و کنترل هايل کننده تجارت ،نرخ بازار سين الملل ،موانع تعديات بر تجارت بيل مالياز قب ييرهاياز متغ ن ين تجـارت ب

  .باشد يت مالملل برابر با جمع صادرات و واردا

  :شودر براي محاسبه شاخص ادغام اقتصادي استفاده مييز رابطهاز 

5/))/()//()/(

)//()/()//()/()//()/((

maxmaxmax

maxmaxmaxmaxmaxmax

FTIFTIGDPIPRGDPIPR

GDPPCFGDPPCFGDPFDIGDPFDIGDPITGDPITEI

iii

iiiiiii

++
++=

)۳(     

  :که در آن

=٤ EIi ٥=، يشاخص ادغام اقتصاد IT i ٦، المللتجارت بين GDPi = ٧، توليد ناخالص داخلي FDIi = ٨، گذاري مستقيم خـارجي سرمايه PCFi=يان هـا يـ جر 

IPRi ، ييراسبددا يه ايسرما يها
  .به كشور مربوطه اشاره دارد =i مي باشدو همچنين ن الملليب يتجار يآزاد = FTIi ١٠، هاي درآمدها و پرداختيدريافتي =٩ 

  .دارد

  

  

                                                 
1.Ravaillion (2003) 
2.World Bank (2005) 
3.Heshmati & Neutel (2006) 
4.Economic Integration 
5.International Trade 
6.Gross Domestic Product 
7.Foreign Direct Investments 
8.Portfolio Capital Flows 
9.Income Payments and Receipts 
10.Freedom to Trade International 
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        ::::ييييشخصشخصشخصشخص    ييييشاخص برخوردهاشاخص برخوردهاشاخص برخوردهاشاخص برخوردها----۲۲۲۲

باشـد،بوجود   ي افراد يـک کشـور مـي   اين شاخص ،سطح جهاني شدن ساکنان کشور را نشان مي دهد وتوسط اطالعاتي که در رابطه با سطوح ارتباط هاي بين الملل

بخـش صـنعت    الزم بـه ذکـر اسـت کـه    .اين شاخص شامل اطالعاتي در رابطه با مسافرت هاي بين المللي ،جهانگردي و نقـل و انتقـاالت مـرزي مـي باشـد     .مي آيد

بيانگر ايـن   انتقاالت مرزي نقل و همچنين .ز کشور مي باشدجهانگردي با معياري اندازه گيري مي شود که اين معيار بر اساس توانايي افراد براي مسافرت به خارج ا

  .گردندمطلب هستند که مردم در خارج از کشور به فعاليت پرداخته و باعث انتقال درآمد به اقتصاد ملي مي

   :مي شود استفاده از اين رابطه يشخص يمحاسبه شاخص برخوردها يبرا

3/))//()/(

)//()/()//()/((

maxmax

maxmaxmaxmax

POPIUPOPIU

GDPCBTGDPCBTPOPITTPOPITTPC

ii

iiiii ++=
                                                     )۴(  

                                                                                                                                                                                 
  :که در آن 

=١١١١ PCi ٢٢٢٢،،،، يشخص يشاخص برخوردها ITT i=   المللـي و جهـانگردي  مسـافرت بـين ، POPi
IU ٥٥٥٥، يمـرز  يانتقـال هـا  = CBTi ٤٤٤٤ ، تيـ جمع =٣  i =   اسـتفاده

  .مي باشد يتوليد ناخالص داخل = GDPi، كنندگان اينترنت

        ):):):):ييييتکنولوژتکنولوژتکنولوژتکنولوژ((((    ييييشاخص ارتباطات فنشاخص ارتباطات فنشاخص ارتباطات فنشاخص ارتباطات فن----۳۳۳۳

 يز گـروه هـا  يـ کننـد و ن  ينترنت استفاده ميکه از ا ينترنت و کسانين اايردو توسط مجريگ ير را در بر ميک کشور با جهان فراگي ين شاخص ،ارتباطات تکنولوژيا

   .رديگ يقرار م يريمورد اندازه گ ينترنتيا

  :شوداستفاده مي از رابطه زير)تكنولوژيكي(براي محاسبه شاخص ارتباطهاي فني 

4/))//()/()//()/(

)//()/()//()/((

maxmaxmaxmax

maxmaxmaxmax

EXPORTSEHEXPORTSEHPOPIHPOPIH

GDPRRLGDPRRLPOPPNPOPPNTC

iiii

iiiii

+
++=

                                             )۵(  

  :كه در آن

٦٦٦٦ TCi =٧٧٧٧ ، يشاخص ارتباطات فن PNi = ٨، ر ساکنانيغ ين شده برايتعداد اختراعات ثبت شده تضم RRLi= ازهـا و حقـوق مربـوط بـه ثبـت      يافت حق امتيدر

IH ، پروانه i
  .مي باشد صادرات = Exportsi ، صادرات تكنولوژي باال = EHi ١٠١٠١٠١٠،،،، هاي اينترنتگروه =٩

        ::::    يييياساساساسييييشاخص تعهدات سشاخص تعهدات سشاخص تعهدات سشاخص تعهدات س----۴۴۴۴

و  ين المللـ يبـ  ي،کارمندان سـازمان هـا   يه ملياتحاد يئت اعزاميباشدو توسط ه يم با دنيا يک کشور همگرايي روي سطح سياسينشان دهنده سطح ن شاخص يا

   .شود يخارج از کشور محاسبه م يسفارت خانه ها

  :شودبراي محاسبه شاخص تعهد سياسي استفاده مي رابطهازاين 

3/))/()/()/(( maxmaxmax EEIOIOIMIMPE iiii ++=                                                                              )۶                   (  

  :كه در آن

PEi
IM ،،،، ياسيس اتشاخص تعهد=١١  i

  .ت هر کشور در سازمان ملل متحد مي باشديعضو =١٢ 

IMريمتغ iعضـو   يارزش صـفر اسـت ،اگـر کشـور     ين ملـل متحدباشـد و دارا  عضو سازما يارزش يك است ،اگرکشور ير داراين متغيباشد و ا يم يمجاز يري،متغ

  .سازمان ملل متحدنباشد

  .مي باشدهرکشور  يهاسفارتخانه تعداد = Ei ١٤١٤١٤١٤هر کشور، ين الملليب يتعداد سازمان ها = IOi ١٣١٣١٣١٣همچنين،

  :شودي ، استفاده م ١٥براي محاسبه شاخص جهاني شدن رابطهازاين ت يدر نها 

                                                 
1.Personal Contacts Index 
2.International Travel and Tourism 
3.Population 
4.Cross-Border Transfers 
5.Internet Users 
6.Technological Connections Index 
7.Number of Patents Granted to Non-Residents 
8.Receipt of Royalties and License Fees 
9.Internet Hosts 
10.Export of High Technology 
11.Political Engagement Index 
12.International Missions  
13.International Organisations 
14.Embassies 

ي محاسبات شاخص جهانق تر در مورد ياطالع دق يعالقه مندان برا .هاي محاسبه شده براي کشورهاي مختلف به تفکيک در جداول مشخص در پيوست آمده استشاخص. ١٥

  .مراجه کنند شدن و چهارشاخص ديگر مي توانند به پيوست
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)( iiiii PETCPCEIGI +++=                                                                                                                                       )۷(     

  : كه در آن

GIi
 يمـ   ياسيتعهد سشاخص =PEi، يشاخص ارتباطات فن=TCi ،يشخص يشاخص برخوردها PCi =،يشاخص ادغام اقتصاد EIi = ،شاخص جهاني شدن=١

  .باشد

  :روابط زير برآورد مي گرددنابرابري  وجهاني شدن  ين شاخص هايارتباط ببررسي  جهتقدم بعدي، در

=iINEQUALITY1 11 εββββα +++++ iPEiTCiPCiEI PETCPCEI                                                                            (۸) 

iINEQUALITY2 = 22 εββββα +++++ iPEiTCiPCiEI PETCPCEI                                                                            (۹) 

  و دهدنشان مي EHIIشاخص نابرابري درآمد را با توجه به :)۸(يالگو

  .دهدنشان مي )(Tل يشاخص تانابرابري درآمد را با توجه به ):۹(يالگو

  

        داده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيق    ----۴۴۴۴

        داده ها داده ها داده ها داده ها     ----۱۱۱۱----۴۴۴۴    

دوره زمـاني  . و آمار نامه هاي بين المللي و داخلي استخراج گرديده است ،اينترنتصندوق بين المللي پول ازبانك جهاني، قين تحقيدرا آمار و اطالعات استفاده شده

ــاي   ــال هـ ــه سـ ــا  ۱۹۹۸مربـــوط بـ ــا. را پوشـــش مـــي دهـــد ۲۰۰۶تـ ــن الگوهـ ــرا ز يـ ــاري ايـ ــلي تجـ ــران و ده شـــريك اصـ ــور ايـ ــراي كشـ ــامل نبـ : شـ

  .ندبرآورد گرديده امربوطه  طي سال هاي  آلمان،فرانسه،انگلستان،بلژيک،ايتاليا،اتريش،روسيه، ژاپن،کره جنوبي، هلند

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق----۲۲۲۲----۴۴۴۴

هـاي   صـورت داده به )۹(و)۲(الگوهاي دهند که  ينشان م تخمين  جينتا.دشو ياستفاده م يقيتلف و ييتابلو يداده ها روش مطرح شده از دو ين الگوهايتخم يبرا

هاي تـابلويي و داده هـاي   براي انتخاب بين روش داده در اين الگوها.به صورت داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفي برآورد مي شوند)۸(و)۱(و نيز الگوهاي تلفيقي 

 بـه %٩٥لذا اين الگوهـا بـا احتمـال     نمي شود،رد  يقيتلف يبر انتخاب روش داده ها يصفر مبن فرضيه )۹(و)۲(الگوهاي در .ليمراستفاده مي شود Fتلفيقي از آماره 

نفع فرضيه مقابـل يعنـي    به يقيتلف يبر انتخاب روش داده ها يصفر مبن فرضيه)۸(و)۱(الگوهاي در و ). نوع دوم يخطا(برآورد مي شوند داده هاي  تلفيقي صورت

همچنين بـراي تشـخيص ايـن    .شوند يتابلويي برآورد مداده هاي   صورت نوع اول به يخطا%٥،لذا اين الگوها با حداکثر رد مي شود ييتابلو يانتخاب روش داده ها

شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است؛ در اين آزمـون فرضـيه صـفر مبنـي بـر       يتصادفي استفاده م اتثابت يا اثر اتكه در برآورد داده هاي تابلويي از روش اثر

بـه صـورت اثـرات تصـادفي      نوع اول يخطا%٥با حداکثر  شود، لذااين الگوها يمقابل يعني انتخاب روش اثرات تصادفي رد مانتخاب روش اثرات ثابت به نفع فرضيه 

  .باشد يم    Excel(2003)و1.9Stataمورد استفاده در اين تحقيق يهانرم افزار همچنين.برآورد مي شوند

  

        نتايج وبحثنتايج وبحثنتايج وبحثنتايج وبحث----٥٥٥٥

که در الگوهـاي مختلـف ايـن    شـود  يمـ  يبررسـ  ١٩٩٨-٢٠٠٦ يسـالها  يران طيا يتجار يک اصليران و ده شرينابرابري،موردا شدن بر يجهان ريتاٌث ن مقالهيادر

  .مسئله مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

            ييييتحليل اثر جهاني شدن بر نابرابرتحليل اثر جهاني شدن بر نابرابرتحليل اثر جهاني شدن بر نابرابرتحليل اثر جهاني شدن بر نابرابر    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه    ----۱۱۱۱- - - - ۵۵۵۵

  :در جدول زير آمده است) ۱(آمده است و نتايج برآورد الگوي ) ۲(و )۱(در جداول د نتايج تخمين الگوهايي كه به بررسي اثر جهاني شدن بر نابرابري مي پردازن
            يييياز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادف    ييييييييتابلوتابلوتابلوتابلو    ييييبه روش داده هابه روش داده هابه روش داده هابه روش داده ها) ) ) ) ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶((((    ييييکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررس    ييييبرابرابرابرا) ) ) ) ۱۱۱۱((((    يييينتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگو):):):):۱۱۱۱((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

prob  آمارهZ مستقل يارهيمتغ  ر الگويب متغيضرا  بيبرآورد ضرا  اريانحراف مع  

۰.۰۰۰  ۸۰.۱۱  ۰.۵۰۲۵۹۵۱  ۴۰.۲۶۲۶۷  
1α

  
constant 

۰.۰۰۰  ۳.۸۱-  ۰.۰۴۲۱۵۹۳  ۰.۱۶۰۶۲۱۳-  
1β  iGINDEX  

  ۱۴.۵۲:والد۲آماره خي   ۲.۴۲:ليمرFآماره 

  ۰.۰۰۰۱:مقدار احتمال                     ۰.۰۲۰۵:مقدار احتمال

  

     ۱۱.۱۱:ه هاسمن آمار

   ۰.۰۰۰۹:مقدار احتمال

  ۰.۱۱۸۷:نييب تعيضر

  تحقيق ييافته ها:منبع

  

همـان طـور كـه    . ليمر استفاده شده اسـت  Fيقي استفاده شود، از آزمون فاز روش داده هاي تابلويي يا روش داده هاي تل) ۱(براي انتخاب اين كه در تخمين الگوي

بدست آمده كه نشان مي دهد فرضيه صفر مبني بر اين كه داده ها به صـورت تلفيقـي    ۰۲۰۵/۰و احتمال آن  ۴۲/۲ليمر ،     F    نشان مي دهد مقدار آماره) ۱(جدول

تـابلويي  داده هـاي    صـورت  بـه خطـاي نـوع اول   %٥با حداکثر  اين الگو ،لذا .هستند به نفع فرضيه مقابل يعني وجود قابليت در روش داده هاي تابلويي رد مي شود

يا اثر تصادفي استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است؛ كـه  همچنين براي تشخيص اين كه در برآورد داده هاي تابلويي از روش اثر ثابت  .شودبرآورد مي 

به دست آمده است، لذا فرضيه صفر مبني بر انتخاب روش اثـر ثابـت بـه نفـع فرضـيه مقابـل يعنـي انتخـاب روش اثـر           ۰۰۰۹/۰با احتمال  ۱۱/۱۱مقدار اين آماره 

                                                 
1.Globalisation Index 
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همچنين نتايج تخمين نشان مي دهـد كـه ضـريب شـاخص     . صورت اثرات تصادفي برآورد مي شودبه  خطاي نوع اول%٥حداکثر  با الگولذااين ،تصادفي رد مي شود

با افزايش جهاني شدن، نابرابري كـم مـي    و برآورد مي شود که درصد معنادار مي باشد ۹۵جهاني شدن داراي عالمت منفي بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان 

تـوان تفسـير   از آن رو كـه در مـورد عـرض از مبـدأ نمـي     .درصد كاهش مي دهد ۱۶/۰اني شدن، نابرابري را به ميزان شود به گونه اي كه يك درصد افزايش در جه

  .مي باشد ۴۰.۲۶۲۶۷نابرابري درآمد  ،مستقل صفر باشند يرهايمتغ ياگرتمام هو نيز برآورد مي شود کاين مقدار مثبت است؛ )۱(يالگواقتصادي در نظر گرفت در 

  :در جدول زير آمده است) ۲(گوي نتايج برآورد ال
        ييييققققييييتلفتلفتلفتلف    ييييبه روش داده هابه روش داده هابه روش داده هابه روش داده ها) ) ) ) ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶((((    ييييکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررس    ييييبه برابه برابه برابه برا))))۲۲۲۲((((    يييينتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگو):):):):۲۲۲۲((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

prob         آمارهt مستقل يرهايمتغ  ر الگويب متغيضرا  بيبرآورد ضرا  اريانحراف مع  

۰.۰۰۰  ۱۵.۲۱  ۰.۰۰۲۲۳۵۶  ۰.۰۳۳۹۹۵  
2α  constant 

۰.۰۰۰  ۳.۶۶ -  ۰.۰۰۰۱۹۶۸  ۰.۰۰۰۷۲۰۲-  
2β  iGINDEX  

    ۱.۱۵:مريلFآماره 

      ۰.۳۳۸۵:مقدار احتمال

  ۰.۱۲۱۳:نييب تعيضر

  تحقيق ييافته ها:منبع

  

 همـان طـور كـه   . ليمر استفاده شده اسـت     Fتفاده شود، از آزمون يقي اسفاز روش داده هاي تابلويي يا روش داده هاي تل) ۲(براي انتخاب اين كه در تخمين الگوي

که داده هـا   بدست آمده كه نشان مي دهد فرضيه صفر مبني بر اين ۳۳۸۵/۰و احتمال آن  ۱۵/۱، )۲( الگوليمر مربوط به  Fنشان مي دهد مقدار آماري ) ۲(ولجد

همچنين نتايج تخمين نشان مـي   .)خطاي نوع دوم(برآورد مي شود داده هاي  تلفيقي صورت به%٩٥با احتمال  اين الگو لذا ،صورت تلفيقي هستند، رد نمي شود به

با افزايش جهـاني   و برآورد مي شود که درصد معنادار مي باشد ۹۵در سطح اطمينان  نظر آماري دهد كه ضريب شاخص جهاني شدن داراي عالمت منفي بوده و از

از آن رو كـه در مـورد عـرض     .درصد كاهش مي دهد ۰۰۰۷۲/۰جهاني شدن، نابرابري را به ميزان  افزايش در يك درصد شدن، نابرابري كم مي شود به گونه اي كه

نـابرابري   ،مسـتقل صـفر باشـند    يرهـا يمتغ ياگرتمـام  و نيز برآورد مي شود کهاين مقدار مثبت است؛ )۲(يالگوتوان تفسير اقتصادي در نظر گرفت در از مبدأ نمي

  .مي باشد  ۰.۰۳۳۹۹۵ درآمد

        بر نابرابريبر نابرابريبر نابرابريبر نابرابريتجزيه و تحليل اثر شاخص هاي جهاني شدن تجزيه و تحليل اثر شاخص هاي جهاني شدن تجزيه و تحليل اثر شاخص هاي جهاني شدن تجزيه و تحليل اثر شاخص هاي جهاني شدن     ----۲۲۲۲----۵۵۵۵

در جـدول زيـر   ) ۸(آمده است و نتايج بـرآورد الگـوي   ) ۴(و )۳(جداول  درجهاني شدن بر نابرابري مي پردازند  يشاخص هانتايج تخمين الگوهايي كه به بررسي اثر

  :آمده است
            يييياز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادفاز نوع اثرات تصادف    ييييييييتابلوتابلوتابلوتابلو    ييييبه روش داده هابه روش داده هابه روش داده هابه روش داده ها) ) ) ) ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶((((    ييييکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررس    ييييبرابرابرابرا) ) ) ) ۸۸۸۸((((    يييينتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگو):):):):۳۳۳۳((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

prob   آمارهZ        مستقل يرهايمتغ  الگو يرهايب متغيضرا  بيبرآورد ضرا  اريانحراف مع  

۰.۰۰۰  ۳۹.۰۹  ۱.۰۲۴۷۷۸  ۴۰.۰۵۸۱۷  
1α constant 

۰.۰۰۰  ۴.۵۶  ۰.۰۲۸۹۸۵۲  ۰.۱۳۲۱۵۳۱  
PCβ  iPC 

۰.۰۰۰  ۵.۶۶ -  ۰.۸۰۹۱۸۳۸  ۴.۵۸۳۵۰۲-  
TCβ  iTC 

۰.۰۰۰  ۳.۸۸  ۱.۴۸۶۲۰۸  ۵.۷۶۹۰۱۱  
PEβ  iPE        

  ۸۳.۰۳:والد۲آماره خي   ۲.۶۶:ليمرFآماره 

  ۰.۰۰۰:مقدار احتمال                      ۰.۰۱۱۵:مقدار احتمال

     ۱۶.۶۴:آماره هاسمن 

   ۰.۰۰۰۸:مقدار احتمال

        ۰.۴۶۶۴:ضريب تعيين

  تحقيق ييافته ها:منبع

  

ليمـر   Fمـاره  آ. ليمر اسـتفاده شـده اسـت    Fيقي استفاده شود، از آزمون فاز روش داده هاي تابلويي يا روش داده هاي تل) ۸(يبراي انتخاب اين كه در تخمين الگو

بـا   ايـن الگـو   ،لذادشـو  يمـ بدست آمد كه نشان داد فرضيه صفر مبني براين كه داده ها به صورت تلفيقـي هسـتند رد ن   ۰۵۶۱/۰و احتمال آن  ۰۰/۲،)۸( الگوبراي 

   .برآورد مي شودتابلويي داده هاي   صورت بهخطاي نوع اول %٥حداکثر 

حـذف كـرده و نتـايج تخمـين     الگـو  معنادار نيست از اين رو، اين متغيـر را از  يمنفي ولي از نظرآمار EIريب متغير نشان داد كه ض الگون نتايج تخمين اين يهمچن

بدست آمده كه نشان مي دهد فرضيه صفر مبني براين كه داده ها به صـورت تلفيقـي هسـتند     ۰۱۱۵/۰و احتمال آن  ۶۶/۲مر، يل Fنشان مي دهد كه آماده  جديد

همچنين براي تشخيص اين كه در برآورد داده هـاي تـابلويي از    .برآورد مي شودتابلويي داده هاي   صورت بهخطاي نوع اول %٥با حداکثر  الگواين  ،لذادشو يمنرد 

لـذا فرضـيه    به دسـت آمـده اسـت،    ۰۰۰۸/۰با احتمال  ۶۴/۱۶روش اثر ثابت يا اثر تصادفي استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است؛ كه مقدار اين آماره 

بـه صـورت اثـرات     خطـاي نـوع اول  %٥حـداکثر   با الگولذااين . صفر مبني بر انتخاب روش اثر ثابت به نفع فرضيه مقابل يعني انتخاب روش اثر تصادفي رد مي شود

  .تصادفي برآورد مي شود
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و نيـز بـرآورد مـي شـود      درصدمعنادار مي باشند۹۵اطمينان در سطح  يمثبت و از نظر آمار PEو  PCهمچنين نتايج تخمين نشان مي دهد كه ضريب دو متغير 

درصـد   ۷۶/۵نابرابري را بـه ميـزان    ، PEيك درصد افزايش در متغير د ودرصد درصد افزايش مي ده ۱۳/۰نابرابري را به ميزان  ، PCيك درصد افزايش در متغير که

و نيز بـرآورد مـي شـود     درصد معنا دار مي باشد ۹۵و از نظر آماري در سطح اطمينان  داراي عالمت منفي بوده TCاز طرف ديگر ضريب متغير  .دهد  افزايش مي

تـوان تفسـير اقتصـادي در نظـر     از آن رو كه در مورد عرض از مبـدأ نمـي   . .درصد كاهش مي دهد ۵۸/۴، نابرابري با به ميزان  TCيك درصد افزايش در متغير  که

  .مي باشد ۴۰.۰۵۸۱۷ نابرابري درآمد ،مستقل صفر باشند يرهايمتغ ياگرتمام و نيز برآورد مي شود کهنيز اين مقدار مثبت است؛ )۸(يالگوگرفت در 

و  افـت يش يافزا۴۶/۰به  ۱۱/۰از     R ۲به طوري كه  د،يگرد الگوقدرت توضيحي  شيباعث افزاشاخص هاي جهاني شدن  که استفاده ازنتايج تخمين نشان مي دهد  

مجذور تغييرات نابرابري درآمد حول ميانگينش به وسيله مجذور تغييرات شاخص هاي جهاني شدن حول ميانگينشـان توضـيح داده   از % ۴۶/۰ برآورد مي شود که 

  .مي شود

  :در جدول زير آمده است) ۹(نتايج برآورد الگوي 
            ييييققققييييلفلفلفلفتتتت    ييييبه روش داده هابه روش داده هابه روش داده هابه روش داده ها) ) ) ) ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶((((    ييييکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررسکل نمونه مورد بررس    ييييبه برابه برابه برابه برا))))۹۹۹۹((((    يييينتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگونتايج تخمين الگو): ): ): ): ۴۴۴۴((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

prob   آمارهt        مستقل يرهايمتغ  الگو يرهايب متغيضرا  بيبرآورد ضرا  اريانحراف مع  

۰.۰۰۱  ۶.۰۸  ۰.۰۰۵۱۸۲۱  ۰.۰۳۱۴۹۱۶  
2α constant 

۰.۰۰۰  ۳.۵۹  ۰.۰۰۰۱۶۱۴  ۰.۰۰۰۵۷۹۵  
PCβ  iPC 

۰.۰۰۰  ۵.۵۷-  ۰.۰۰۳۹۵۸۷  ۰.۰۲۲۰۳۹۴-  
TCβ  iTC 

۰.۰۰۰  ۴.۲۲  ۰.۰۰۷۴۶۲۴  ۰.۰۳۱۵۱۷۷  
PEβ  iPE        

    ۰.۹۶:ليمرFآماره 

       ۰.۴۶۹۶:مقدار احتمال

  ۰.۴۶۶۴:ضريب تعيين

  تحقيق ييافته ها:منبع

  

ليمـر   Fآمـاره  . شـده اسـت   ليمر اسـتفاده  Fيقي استفاده شود، از آزمون فوش داده هاي تابلويي يا روش داده هاي تلاز ر) ۹(يبراي انتخاب اين كه در تخمين الگو

بـا   ايـن الگـو   لـذا  شـود،  يمـ بدست آمد كه نشان داد فرضيه صفر مبني براين كه داده ها به صورت تلفيقي هستند رد ن ۴۷۵۹/۰و احتمال آن  ۹۶/۰،)۹( الگوبراي 

 يمنفي ولـي از نظرآمـار   EIنشان داد كه ضريب متغير  الگون نتايج تخمين اين يهمچن .)خطاي نوع دوم(برآورد مي شود داده هاي  تلفيقي ورتص به%٩٥احتمال 

آمده كه نشـان  بدست  ۴۶۹۶/۰و احتمال آن  ۹۶/۰مر،يل Fحذف كرده و نتايج تخمين جديد، نشان مي دهد كه آماده  الگومعنادار نيست از اين رو، اين متغير را از 

بـرآورد مـي    داده هـاي  تلفيقـي   صـورت  بـه %٩٥بـا احتمـال    ايـن الگـو   لـذا  شـود،  يمـ مي دهد فرضيه صفر مبني براين كه داده ها به صورت تلفيقي هستند رد ن

و  درصد معنا دار مي باشـند  ۹۵مثبت و از نظر آمار در سطح اطمينان  PEو  PCهمچنين نتايج تخمين نشان مي دهد كه ضريب دو متغير  .)خطاي نوع دوم(شود

را بـه   ي،نـابرابر  PEيك درصد افـزايش در متغيـر   د وافزايش مي ده درصد ۰۰۰۵۷/۰ميزان به نابرابري را  ، PCيك درصد افزايش در متغير نيز برآورد مي شود که

و درصـد معنـا دار مـي باشـد      ۹۵آماري در سطح اطمينان داراي عالمت منفي بوده و از نظر  TCاز طرف ديگر ضريب متغير  .هددرصد افزايش مي د ۰.۰۳۱زانيم

از . درصد كـاهش مـي دهـد    ۰۲۲/۰به ميزان  را، نابرابري TCيك درصد افزايش در متغير  ،نابرابري کم مي شود به گونه ايTC با افزايش متغير كهشود يبرآورد م

 يرهـا يمتغ ياگرتمـام  و نيز بـرآورد مـي شـود کـه    نيز اين مقدار مثبت است؛ )۹( يلگوااقتصادي در نظر گرفت در توان تفسيرآن رو كه در مورد عرض از مبدأ نمي

  .مي باشد ۰.۰۳۱۴۹۱۶ نابرابري درآمد ،مستقل صفر باشند

 يافت افزايش ۴۶/۰به  ۱۲/۰از     R ۲به طوري كه  د،يگرد الگوقدرت توضيحي  شيباعث افزاشاخص هاي جهاني شدن  که استفاده ازنتايج تخمين نشان مي دهد   

از مجذور تغييرات نابرابري درآمد حول ميانگينش به وسيله مجذور تغييرات شاخص هاي جهاني شدن حول ميانگينشان توضيح % ۴۶/۰ و برآورد مي شود که 

  .داده مي شود

  

        ييييررررييييجه گجه گجه گجه گيييينتنتنتنت----۵۵۵۵

در ايـن   .پرداختـه اسـت   ۱۹۹۸-۲۰۰۶ يسـال هـا   يران طـ يـ ا يتجار يک اصليران و ده شريمورد مطالعه کشور ا يشدن بر نابرابر ياثر جهان ين مقاله به بررسيا    

،شاخص تعهـدات سياسـي مـي    )تکنولوژي(تحقيق شاخص جهاني شدن شامل چهار شاخص ادغام اقتصادي،شاخص برخوردهاي شخصي، شاخص ارتباط هاي فني 

. برآورد شـده انـد  هاي مربوطه يي و روش داده هاي تلفيقي طي سال الگوهاي اقتصادسنجي براي بررسي تأثير جهاني شدن بر نابرابري، با روش داده هاي تابلو.باشد

براساس نتايج حاصل شده از الگوهاي ارائـه شـده    .براي اندازه گيري نابرابري مي باشند معيارهايي) T(تايل آنتروپي وشاخصEHIIدراين تحقيق شاخص همچنين 

برنـابرابري  TCدر نهايـت  اسـتفاده از شـاخص هـاي جهـاني شـدن نشـان داد كـه شـاخص          .دارد تأثير منفي و معنادار يد که جهاني شدن بر نابرابريمالحظه گرد

و همچنين استفاده از شاخص هاي جهاني شدن باعث افـزايش قـدرت توضـيحي    . دارندداربرنابرابري تأثير مثبت و معناPEوPCداردودوشاخص دارتأثيرمنفي ومعنا

  .ا برخوردار گردديبا دن ييباال ياسيس ييز از همگرايران از سطح توسعه و نياد که يشدن باعث گرد ين جهانيهمچن.گرديد الگوها
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        پيوستپيوستپيوستپيوست

  :اند در جدول هاي زير استخراج شده ۱۹۹۸-۲۰۰۶درکشورهاي منتخب،طي سال هاي  EIi،،،،PCi،،،،TCi،PEiو شاخص هاي GIiاطالعات شاخص 
  ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي EIi  اطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخص): ): ): ): ۱۱۱۱((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره
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۲.۰۰۲۶۵۱  ۰.۹۹۵۸۳۴  ۰.۳۸۹۴۳۸  ۰.۹۰۶۱۱۹  ۱.۱۰۶۴۶۸  ۰.۶۶۹۱۹۵  ۵.۵۱۲۳۵۸  ۲.۱۴۴۵۶۳  ۰.۹۲۷۲۰۸  ۰.۹۷۶۰۶۶  ۰.۴۱۴۹۲۹  ۱۹۹۹  
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۳.۹۳۰۵  ۱.۲۰۹۸۷  ۰.۰۷۱۵۸۳  ۰.۶۷۷۸۷۸  ۲.۳۳۹۱۱  ۰.۶۵۶۹۶۱  ۸.۲۵۷۳۵۷  ۰.۳۷۰۲۱۳  ۱.۶۶۳۷۱۳  ۱.۴۲۷۷۸۲  ۰.۴۲۳۳۵  ۲۰۰۱  

۱.۸۴۵۱۶۳  ۰.۶۹۶۴۶۷  ۰.۱۵۳۸۲۱  ۰.۷۵۵۶۷  ۰.۸۵۹۸۶۳  ۱.۰۰۵۹۲۵  ۳.۳۸۵۳۰۳  ۱.۷۵۵۹۴  ۱.۱۴۲۸۸۷  ۱.۵۳۷۷۲۸  ۰.۴۸۲۷۵۵  ۲۰۰۲  

۲.۱۵۹۷۶۷  ۰.۹۸۶۴۶۳ ۰.۲۱۱۷۰۱  ۰.۹۰۲۰۷۷  ۱.۶۸۸۳۰۴  ۰.۸۵۹۲۱۲  ۳.۷۵۹۲۷۷  ۱.۷۱۰۶۵۲  ۱.۱۶۴۷۳۹  ۱.۲۴۸۹۹۶  ۰.۵۲۷۸۷۸  ۲۰۰۳  

۰.۳۸۲۷۱۴-  ۱.۱۲۶۰۳۲  ۰.۵۳۸۴۸۱  ۰.۸۵۱۸۸۳  ۰.۹۹۷۸۵۶  ۱.۲۲۱۹۲۷  ۰.۴۹۴۳۰۸  ۰.۰۱۴۵۳۹-  ۰.۰۸۶۸۲-  ۰.۹۱۰۰۹۵  ۰.۴۶۴  ۲۰۰۴  

۳.۰۰۰۲۵۲  ۰.۶۱۱۹۳۳  ۰.۳۴۲۵۹  ۰.۴۰۳۷۷۶  ۰.۴۹۳۶  ۰.۹۵۷۷۴۷  ۰.۳۸۵۴۹۵  ۰.۹۹۰۵۲۸  ۰.۳۲۶۹۲۸  ۰.۶۵۲۸۶  ۰.۴۸۹۰۸۸  ۲۰۰۵  

۱.۳۰۲۶۷۱  ۰.۳۷۶۶۷  ۰.۵۳۲۷۹۵  ۰.۶۳۴۸۴ ۱.۰۴۰۷۲۷  ۰.۸۶۸۸۸۵  ۱.۹۸۳۲۹۱  ۰.۹۴۰۷۳۶  ۰.۵۵۶۸۱۲  ۰.۷۵۵۵۱۲  ۰.۴۲۸۲۲۴  ۲۰۰۶  

        تحقيق ييافته ها:منبع

        

دهنـده   داراي مقادير مثبت و منفي مـي باشـد،مقادير مثبـت نشـان     iEIمالحظه مي شود براساس محاسبات صورت گرفته، شاخص  )۱(در جدول ر کههمان طو

        .اشدي بم    آزادي هاي اقتصادي بيشتر افراد آن کشورها
        

  ۱۱۱۱۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي PCi اطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخص): ): ): ): ۲۲۲۲((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

  سال  ايران  آلمان  فرانسه  انگلستان  بلژيک  ايتاليا  اتريش  روسيه  ژاپن  کره جنوبي  هلند

۳.۱۸۳۴۵۱-  ۴.۱۶۰۴۰۷  ۰.۲۰۱۶۲۷-  ۰.۳۷۱۵۵۱-  ۰.۳۲۰۹۵۵  ۰.۶۸۶۸۴۳-  ۳.۰۳۵۶۷۵-  ۱.۱۱۱۷۵۱-  ۲.۷۰۸۰۷۴-  ۳.۲۸۸۴۵۴-  ۰.۱۱۵۴۵۶  ۱۹۹۸  

۷.۲۷۸۵۲۵-  ۳.۹۱۸۴۹۳  ۱.۴۸۸۸۱۲-  ۲.۴۴۷۷۵۵  ۲.۰۳۶۸۶۱-  ۲.۰۳۰۳۹۵-  ۷.۴۴۱۳۵-  ۲.۸۲۳۱۰۹-  ۷.۹۳۶۲۲۸-  ۶.۹۱۹۸۵۳-  ۰.۱۳۸۳۱  ۱۹۹۹  

۳۳.۵۸۴۹۵-  ۳.۵۳۹۸۳۶  ۳.۸۶۲۸۴۲-  ۰.۷۲۸۳۶۶  ۹.۸۷۸۶۱۶-  ۷.۱۷۶۷۸-  ۲۳.۸۸۷۲۵-  ۱۵.۵۱۵۲۴-  ۲۸.۳۰۶۹۴-  ۲۵.۳۴۴۵۲-  ۰.۱۴۷۹۸۵  ۲۰۰۰  

۲۵.۶۹۶۰۹-  ۰.۸۱۴۱۸۹-  ۲.۸۵۳۱۰۶-  ۴.۷۲۴۶۹۲-  ۵.۲۶۳۹۶۸-  ۷.۲۷۳۹۰۱-  ۱۷.۲۲۸۶۸-  ۵.۸۱۰۳-  ۲۱.۲۸۱۰۶-  ۱۹.۵۷۳۸۴-  ۰.۱۴۱۱۱۷  ۲۰۰۱  

۱۹.۸۹۵۲۳-  ۳.۶۱۵۹۷۹-  ۰.۹۷۴۱۴-  ۳.۱۲۰۱۴۴-  ۱۱.۶۸۰۰۱-  ۶.۵۴۰۹۸۵-  ۱۴.۰۷۲۰۵-  ۸.۵۶۰۲۹۱-  ۱۶.۵۷۲۸-  ۱۶.۶۰۵۱۸-  ۰.۱۶۰۹۱۸  ۲۰۰۲  

۱۹.۵۵۲۸۶-  ۶.۶۴۸۲۶۱-  ۱.۸۱۸۷۹-  ۱.۱۸۵۳۴۷-  ۱۱.۹۹۷۳۱-  ۸.۶۴۵۹۱۲-  ۱۹.۲۱۲۹-  ۱۰.۳۶۵۴۳-  ۲۰.۲۲۶۰۳-  ۱۷.۸۷۱۵۵-  ۰.۱۷۵۹۵۹  ۲۰۰۳  

۲۶.۸۵۵۵۲-  ۶.۳۲۱۲۹۴-  ۱.۹۴۶۷۳۵-  ۲.۶۳۸۰۷۶-  ۱۷.۴۰۲۴۶-  ۱۱.۴۹۸۲۹-  ۲۴.۸۱۵۲۴-  ۱۵.۳۹۴۷۵-  ۲۷.۳۴۹۲۴-  ۲۳.۶۸۷۵۱-  ۰.۱۵۴۶۶۷  ۲۰۰۴  

۲۴.۶۶۹۰۶-  ۴.۸۴۰۰۹-  ۱.۳۷۸۷۱۸-  ۲.۱۸۸۷۹۳-  ۱۲.۱۴۰۴۴-  ۱۰.۹۳۵۵-  ۲۱.۵۱۲۷-  ۱۴.۷۳۱۳۹-  ۲۵.۵۵۲۴۸-  ۲۱.۰۳۷۷۸-  ۰.۱۶۳۰۲۹  ۲۰۰۵  

۱۶.۵۷۲۷۸  ۴.۵۰۰۷۳۸  ۱.۳۶۳۲  ۱.۶۲۷۹۱۴  ۹.۶۴۸۱۴۱  ۹.۳۹۹۳۸۴  ۱۴.۴۱۱۶۹  ۹.۰۰۷۹۸۳  ۱۵.۱۰۵۱۴  ۱۱.۷۳۶۲۳  ۰.۱۴۲۷۴۱  ۲۰۰۶  

        تحقيق ييافته ها:منبع

        

داراي مقادير مثبت و منفي مي باشـد،مقادير مثبـت نشـان دهنـده      iPCمالحظه مي شود براساس محاسبات صورت گرفته، شاخص  )۲(در جدول همان طور که

        .اشدي بيشتر افراد آن کشورها مارتباطات بين المللي ب
        

  ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي TCiاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخص): ): ): ): ۳۳۳۳((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

  سال  ايران  آلمان  فرانسه  انگلستان  بلژيک  ايتاليا  اتريش  روسيه  ژاپن  کره جنوبي  هلند

۱.۹۲۸۲۸۹  ۰.۵۹۷۲۳۴  ۱.۰۳۱۴۹  ۰.۱۰۶۸۳۲  ۰.۶۵۵۹۳۷  ۰.۹۳۷۰۴۶  ۰.۹۰۶۷۱  ۱.۵۲۶۰۶۷  ۰.۶۵۰۲۰۳  ۰.۸۱۰۸۰۵  ۰.۰۰۰۳۰۷  ۱۹۹۸  

۱.۸۶۷۷۱۶  ۰.۷۹۶۳۵۴  ۱.۰۰۲۲۹۳  ۰.۱۰۳۶۵  ۰.۶۵۱۶۱۹  ۰.۸۶۵۸۷۱  ۰.۹۷۵۳۱۹  ۱.۴۶۹۷۸  ۰.۷۰۲۷۴۲  ۰.۶۸۵۰۶۱  ۰.۰۰۱۶۸۷  ۱۹۹۹  

۱.۶۶۰۳۶۴  ۰.۶۳۹۶۶۴  ۰.۹۲۱۲۲۶  ۰.۱۰۷۴۵۱  ۰.۶۸۶۶۹۸  ۰.۹۲۳۷۰۳  ۰.۷۱۰۴۷۳  ۱.۱۲۹۸۳۲  ۰.۵۵۵۵۳۱  ۰.۵۶۷۱۷۸  ۰.۰۰۳۲۵۶  ۲۰۰۰  

۱.۵۱۳۵۹  ۰.۷۸۷۶۲۲  ۱.۰۲۵۱۱۲  ۰.۰۹۳۰۵۷  ۰.۴۲۳۰۶۶  ۰.۸۵۲۰۶۴  ۰.۶۹۰۷۱۵  ۱.۰۹۳۴۸۹  ۰.۵۱۷۰۴۶  ۰.۵۷۸۸۷۱  ۰.۰۰۲۹۸۴  ۲۰۰۱  

۱.۴۱۸۳۱۶  ۰.۷۴۴۹۱۲  ۱.۰۴۰۵۳۷  ۰.۱۱۱۲۷۳  ۰.۴۱۹۵۴۵  ۰.۸۴۴۸۹۴  ۰.۵۰۷۶۰۲  ۱.۰۷۹۴۶۴  ۰.۵۷۲۴۵۹  ۰.۵۷۳۰۴۵  ۰.۰۰۴۱۲۹  ۲۰۰۲  

۱.۳۸۲۸۸۲  ۱.۰۴۱۳۳۸  ۱.۰۴۹۳۱  ۰.۱۳۳۰۶  ۰.۵۱۱۵۵۳  ۰.۸۰۰۹۵۶ ۰.۴۴۷۷۰۸  ۰.۹۴۱۳۸۸  ۰.۵۷۰۲۹۷  ۰.۵۱۸۷۲۳  ۰.۰۰۳۴۱۵  ۲۰۰۳  

۱.۵۳۶۱۲۲  ۰.۸۴۱۵۳۵  ۱.۰۲۳۸۵۱  ۰.۰۸۴۲۴۶  ۰.۵۸۹۸۵۷  ۰.۸۲۰۳۱  ۰.۳۹۲۲۵۱  ۰.۸۴۰۰۷۳  ۰.۵۲۱۱۵۲  ۰.۵۰۲۵۴۷  ۰.۰۰۴۶۰۷  ۲۰۰۴  

۱.۳۷۵۳۱۶  ۰.۹۷۴۲۷۷  ۰.۹۹۷۶۱۱  ۰.۰۷۵۷۶۱  ۰.۵۲۹۴۴۷  ۰.۸۰۴۰۱۸  ۰.۶۱۸۲۳  ۰.۸۴۲۷۵۲  ۰.۵۱۸۰۳۸  ۰.۵۸۳۲۴۳  ۰.۰۰۳۷۸۲  ۲۰۰۵  

۱.۲۸۵۳۱۸  ۰.۷۶۳۰۰۴  ۱.۰۳۷۳۰۶  ۰.۰۷۴۱۵۵  ۰.۵۱۴۶۶۹  ۰.۷۷۷۶۶۵  ۰.۶۹۶۰۱۱  ۰.۸۲۴۲۳۸  ۰.۵۰۴۹۰۴  ۰.۵۶۵۵۰۶  ۰.۰۰۸۹۵۱  ۲۰۰۶  

        تحقيق ييافته ها:منبع

        

داراي  ۲۰۰۶تـا  ۱۹۹۸براي تماي کشورهاي منتخب طي سـال هـاي   iTCمالحظه مي شود براساس محاسبات صورت گرفته، شاخص  )۳(در جدول همان طور که

  .بااليي برخوردار مي باشند ژيمقاديرمثبت مي باشند و اين بدين معنا مي باشد که اين کشورها از ارتباطات تکنولو
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      ۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي درکشورهاي منتخب،طي سال هاي  PEiاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخصاطالعات شاخص): ): ): ): ۴۴۴۴((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

  سال  ايران  آلمان  فرانسه  انگلستان  بلژيک  ايتاليا  اتريش  روسيه  ژاپن  کره جنوبي  هلند
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که از برآيند چهارشاخص فوق بدست مي آيد داراي مقـادير مثبـت و    iGIمالحظه مي شود براساس محاسبات صورت گرفته، شاخص  )۵(در جدول همان طور که

  .به معناي باالتربودن سطح توسعه و جهاني شدن مي باشدمنفي مي باشد که مقادير مثبت 

 

 

    


