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چکیده

هدف اصلی این م قاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتدالی و شدکاف درآمددی بدین اسدتانهای ایدران
میباشد ،به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسدی و اسدتفاده از  )ICTموجدب شدکاف
درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود ،یا بر عکس شکاف درآمدی علت شدکاف دیجیتدالی اسدت؟ یدا
آنکه باز خو ردی بین آنها وجود دارد .برای این منظور از اطالعات شاخص ضریب جینی به عندوان شدکاف
درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده اسدت  .از
آزمون علیت گرنجری برای دادههای تدابلویی 3بده بررسدی رابطده بلندمددت و کوتداه مددت بدین شدکاف
دیجیتالی و شکاف درآمدی در استانهای مختلف کشور ،طی دوره زمانی  1389تا  1394پرداختده شدد.
برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعدات معمدولی تعددیل شدده کامدل )FMOLS(4و
برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافتده )GMM( 5انجدام شدده
است .نتای این تحقیق نشان میدهد اوال :علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه
مدت و بلند مدت در کل استانهای ایران وجود دارد .ثانیا :پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات (کداهش
شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) میشود .همچنین افزایش شدکاف
درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) میشود .پیشنهاد سیاستی
این مقاله این است که از طریق ایجاد مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در استانهای مختلف
کشور میتوان به افزایش دستمزدها و در نتیجه کاهش شکاف درآمدی کمک نمود.
طبقه بندي C33; L86; O33; O40:JEL
واژههای کلیدی :شکاف درآمدی ،ضریب جینی ،شکاف دیجیتالی ،پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات.
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مقدمه
پس از دهۀ  ،1970به موازات پژوهشهایی که دربارۀ اثرگذاری فنّداوری اطالعدات و ارتباطدات بدر
بهره وری و رشد اقتصادی انجام شد ،پژوهشهایی نیز در زمینۀ بازار نیروی کار ازجمله اشتغال ،تقاضا
بدرای نیروی کار ماهر و غیرمداهر و اثرفنّداوری اطالعدات و ارتباطدات بدر دسدتمزد صدورت
پدذیرفت(سپهردوست و زمانی .)1393 ،افزایش در نابرابری درآمد در اکثدر کشدورهای توسدعه یافتده در
دهۀ اخیر ،ناشدی از افزایش دستمزدهای مشاغل مرتبط با فنّاوری اطالعات و ارتباطات بوده اسدت ( آسدم
اوغلو .)20021فنّاوری اطالعات و ارتباطات با کاهش هزینههای مبادالتی و درنتیجه کاهش هزینده تمدام
شدده ،از یک طرف موجدب افدزایش تقاضا برای محصول و درنتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کارشده .و
از طرف دیگر با کاهش هزینه ،سرمایه گذاریهای جدید به وجود آمده و در نتیجه اشتغال را افزایش
میدهد و به این ترتیب بر توزیع درآمد اثر مثبت خواهد گذاشت( ویدوارلی.)2007،2
تحقیقات گذشته در این زمینه نشان میدهد کده بدین ندابرابری درآمدد و دسترسدی و اسدتفاده از
فنّداوری اطالعات و ارتباطدات رابطده متقابدل وجدود دارد .از یکطرف ممکدن اسدت دسترسدی و استفاده
از فنّاوری اطالعات و ارتباطات باعث افزایش یا کاهش نابرابری درآمد شود و از طرف دیگر نابرابری درآمد
نیز ممکن است مانع پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات شود ( کروگر .) 1993،3نکته حائز اهمیت ایدن
است که ارتباط بین فناوری اطالعات و ارتباطات و توزیع درآمد به طور معنی داری نسبت به یک گروه یا
فضای جغرافیایی تعریف میشود .از این رو تعامل بین فناوری اطالعات و ارتباطات و نابرابری درآمد بایدد
در یک سطح کلی و از طریق دادههای تابلویی بررسی شود .در ایدران بررسدی رابطده فنّداوری اطالعدات و
ارتباطات و نابرابری درآمد سابقه بسیار اندکی داشته است که عمدتا این مطالعات بین کشوری بوده است.
با توجه به گسترش فنّاوری اطالعات و ارتباطات در استانهای ایران در سالهای اخیر و در راستای برنامه
ریزی منطقه ای ،مطالعه رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در سطح اسدتانها از اهمیدت بداالیی
برخوردار بوده و جهت اعمال سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای متعدادل نمدودن توزیدع درآمدد،
ضروری است  .بر این پایه ،هدف اساسی در این پژوهش بررسی رابطه علیدت کوتداه مددت و بلندد مددت
شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی با استفاده از اطالعات مقطعی بین استانی دوره 1389-1394میباشد.
در این راستا این مقاله درچهار بخش تدوین گشته است .در بخش اول به مبانی نظری پرداختده میشدود.
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نهایتا بخش چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است.
 -1مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
بسیاری از محققان بر این باورند که پذیرش گسترده  ICTبه تغییرات اخیر در نابرابری درآمد
کمک میکند ( ،میالنوویک )2016،1اما پیامدهای فناوری اطالعات و ارتباطات در مورد نابرابری درآمد به
طور پیچیده ای با ویژگیهای اقتصادی و فنی ارتباط دارد( پاراییل .)2005،2بعضی از محققان معتقدند
نابرابری درآمد و نابرابری دیجیتالی دارای رابطه علی هستند .بعبارت دیگر نابرابری دیجیتالی پایین تر با
نابرابری درآمد پایین تر تطابق دارد و بالعکس ( .فوچز .2009 ،بریونوفلسون و مک آفی .)2011،3در
نمودار ( )1رابطه علت و معلولی بین نابرابری دیجیتالی و نابرابری درآمد در سطح کل ،و در سطح فرد بین
درآمد فرد و میزان استفاده از فناوری اطالعات نشان داده شده است.عالمت مثبت نشا ن دهنده اثر
مستقیم و عالمت منفی نشان دهنده اثر معکوس میباشد.
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بخش دوم مروری بر مطالعات تجربی اختصاص یافته است و در بخش سدوم بده روش شناسدی تحقیدق و
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نمودار ( )1رابطه علت و معلولی بین نابرابری دیجیتالی و نابرابری درآمد

+
در سطح کل

-

+

+
در سطح فرد

+
منبع:یوهانس)2017(1
همانطوریکه مالحظه میشود در سطح فردی ،بین افزایش درآمد یک فرد و میزان استفاده و
دسترسی وی به  ICTرابطه دو طرفه مثبت وجود دارد .در سطح کل ،نابرابری درآمد ،نابرابری در
دسترسی به  ICTرا افزایش میدهد ،اما نابرابری در استفاده و دسترسی به  ،ICTممکن است نابرابری
درآمد را افزایش یا کاهش دهد .طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،)2011( 2افرادی که
دارای دانش بسیار کارآمد در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات جدید هستند یا مهارتهای مناسب برای
کار (مثال در بخش مالی) را دارند افزایش قابل توجهی در دستمزدها و درآمد شخصی را تجربه کردند ،در
حالی که کارگران با سطح مهارت پایین و یا بدون مهارت ،دستمزد پایینی دریافت نمودند.
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فناوری اطالعات و ارتباطات و توزیع درآمد تحت تاثیر ترتیبات نهادی(سیاست ملی) و سیاست
عمومیقرار میگیرد .سیاست ملی به طور مستقیم بر روی نابرابری درآمد تاثیر میگذارد و شامل :سیاست
مالیاتی( به ویژه نرخ مالیات برای گروههای با درآمد باال) ،تغییرات در بازار کار و قدرت چانه زنی وافزایش
درآمد سرمایه و سیاست عمومینیز بطور غیرمستقیم از طریق تغییرات قانونی و نظارتی مانند آزاد سازی
وسیع بازار ارتباطات از دهه  1970بر نابرابری درآمد تاثیر میگذارد( .پیکتی.)2013،1
کوزنتس )1995( 2در الگوی توزیع درآمد به عوامل اقتصادی توجه کرد .او فرض کرد که درجه
نابرابری در ابتدا با افزایش درآمد متوسط خانوار افزایش مییابد .با گذشت زمان ،به دلیل تحوالت بازار کار
و سیاست عمومی ،نابرابری مجددا کاهش خواهد یافت .تین برگن  )1970(3نتیجه مشابهی را در تجزیه و
تحلیل بازار کار با لحاظ اثرات فنآوری بدست آورد .در مدل وی ،تغییرات تکنولوژیکی باعث میشود که
کارگران با مهارت بیشتر ،بتوانند حق بیمه را تحقق بخشند که منجر به افزایش نابرابری درآمد میشود .با
گذشت زمان ،با توجه به تعدیل در بازار کار ،حق بیمه کاهش مییابد به طوری که نابرابری درآمد در
نهایت کاهش می یابد.زمانی که نرخ رشد بازدهی فناوری اطالعات و ارتباطات پایین است نابرابری درآمد
هم پایین است اما با رشد نرخ بازده سرمایه فناوری اطالعات نابرابری درآمد در سالهای آینده افزایش
مییابد یعنی یک رابطه  Uشکل بین  ICTو نابرابری درآمد وجود دارد(پیکتی .)2014،فناوری اطالعات
و ارتباطت به سه شکل بر توزیع درآمد مؤثر است.

فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن  /سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1397

در نتیجه ،نابرابری درآمد میان کارگران با مهارت باال و مهارت پایین افزایش مییابد .تعامل بین

اوال ،فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه ،نیروی کار و اطالعات تاثیر میگذارد.
تغییرات در بهره وری نسبی عوامل تولید ،تقاضا برای سرمایه و نیروی کار را تغییر میدهد که به نوبه خود
این تغییرات بر دریافتی عوامل تولید و در نتیجه بر توزیع درآمد مؤثر است .با پذیرش فناوری اطالعات و
ارتباطات در سازمانها و بازارها ،تعداد مشاغل در بسیاری از تولیدات سنتی و مشاغل خدماتی کاهش
یافته است( جوهانسنز و باوئر .)2017 4،به عنوان مثال صنایع ایاالت متحده برای تولید یک میلیون دالر
در سال  1980به  25کارگر نیاز داشت .اما در سال  ،2015تنها به پن کارگر برای همان سطح تولید نیاز
دارد (بریونوفلسون و مک آفی .)2014،5چهل و هفت درصد از استخدام ایاالت متحده در معرض خطر
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جایگزینی با فناوری اطالعات است ،این تغییرات ساختاری ،با دستمزد و درآمد حاصل از بازار کار مرتبط
است .تغییرات تکنولوژیک و رشد بهره وری نیروی کار ،توزیع درآمد را به دو روش اصلی تغییر میدهند.
یکی اینکه توزیع درآمد تحت تأثیر تعداد مشاغل موجود برای انواع مختلف نیروی کار و حقوق آنها قرار
میگیرد.
با رشد بهرهوری نیروی کار ،برای تولید سطح مشخصی از محصول نیاز به نیروی کار کمتری است،
و اگر رشد کافی در تقاضای کل وجود داشته باشد ،با پرداختهای باالتر همراه خواهد بود .اما اگر تقاضای
اقتصاد کالن کافی نباشد ،فشار بر روی اشتغال و دستمزد وجود خواهد داشت.
دوم اینکه تغییرات تکنولوژیکی و رشد بهره وری بر ساختار مهارتهای مورد نیاز برای بدست
آوردن نیروی کار اثر میگذارد تکنولوژی پیشرفته تر و پیچیده نیاز به کار با مهارتهای باالتری دارد .هر
دو سطح جمعیتی و اثرات ساختاری به تغییرات دستمزد منجر میشود که پیامدهای نابرابری درآمدی
دارند( .فری اسبورن،2013،1رید.)2016 ،2
ثانیا ،فناوری اطالعات و ارتباطات امکان تقسیم کار را افزایش میدهد و باعث جابجایی نیروی کار
در سطح ملی و یا بین المللی میشود ،بنابراین پراکندگی جغرافیایی تولید با مرتبط کردن بازار کار و
دستمزدها در مکانهای مختلف بر توزیع درآمد تاثیر میگذارد .فناوری اطالعات و ارتباطات فناوریهای
قوی هستند که به طراحی شبکههای ارزشمند پیچیده میانجامد و میتوانند از دانش توزیع شده و
افزایش تمایز نیروی کار در تولید استفاده کنند .شرکتهای جدید در اقتصاد دیجیتال ارزش شبکههای
تولید خود را در سطح ملی و جهانی تثبیت کردهاند .فناوری اطالعات و ارتباطات روند جهانیسازی
تجارت بین کشورها ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بین المللی شدن زنجیرههای عرضه را تسریع
مینماید .فنآوریهای ارتباطی پیشرفته هزینههای معامله را در تولید و توزیع کاالها و خدمات کاهش
داده ،همراه با کاهش هزینههای حمل و نقل (لوینسون. )2016 ،
ثالثا ،فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق نوآوریهای دیجیتالی به طور همزمان شغلهای با درآمد
باال و تعداد زیادی از مشاغل کم مهارت و کم هزینه را ایجاد میکند و به این طیق بر توزیع درآمد مؤثر
است .مطالعات متعدد نشان میدهد که میزان نوآوری دیجیتالی به فرصتهای تکنولوژیکی ،شدت رقابت
در بازار و توانایی شرکتها بستگی دارد .نوآوری دیجیتال ویژگی و طراحی کاال و خدمات ،تولید ،توزیع،
فرآیند تولید و مدلهای کسب و کار شرکتها و سازمانها را تغییر میدهد .این تحوالت ،بر توزیع درآمد
به دو روش عمده تأثیر میگذارد .یکی اینکه نوآوری دیجیتال تقاضای نسبی برای سرمایه و کار و حقوق و
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اینکه فعالیتهای اقتصادی دیجیتال شکل تولید موجود را تغییر میدهند .تأثیر این تحوالت بر توزیع
درآمد بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله سرعت تغییر ،تمایل نیروی کار به جایگزینی خدمات بجای
کاال و مدل کسب و کار برای فعالیتهای جایگزین (گارسیا ماریلو ،مکینس و بائر .)2015 ،جدول()1
نکات اصلی در این بخش را خالصه میکند .این که آیا افزایش نابرابری تسلط پیدا میکند یا کاهش
نابرابری ،بستگی به زمینه اقتصادی ،تکنولوژیکی و سازمانی دارد .دو سناریوی اصلی ممکن است :شرایطی
که درآن کاهش نابرابری قوی تر است؛ و حالتی که افزایش نابرابری قوی تر است.
جدول  -1اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر نابرابری درآمد
کاهش نابرابری

افزایش نابرابری

مکانیسم انتقال

نوع تغییر
بهره وری و

تغییر تکنولوژی مبتنی بر مهارت

تغییر تکنولوژی مبتنی بر مهارت باال

تقاضا برای عوامل تولید

تغییر تکنولوژی

پایین

شکاف دانش

پرداخت به عوامل تولید

کاهش هزینههای تولید
تغییر شکل
تولید

افزایش در جابجایی منابع در سطح

رقابت دستمزد ناشی از تعامل با

کاهش هزینههای راه اندازی کسب

ملی یا بین المللی

بهروری

و کار

شتاب چرخه انتقال تکنولوژی

تعامل مهارت با بازگشت تکنولوژی

توانایی کار از راه دور
تولید دیجیتالی
نوآوری

کسب و کارهای با هزینه پایین

الگوهای تبعیض آمیز

سازمان تولید(خلق) ارزش

سهولت ورود به اقتصاد پایه

هزینه کاالها و خدمات

تعیین اجاره توسط کسانی که

بازپرداخت

اطالعات را کنترل میکنند

دیجیتالی
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دستمزد آنها را تغییر میدهد و در نهایت ،با تأثیر بر ثروت کارآفرینان بر توزیع ثروت اثر میگذارد .دیگر

منبع:یوهانس()2017

در مجموع میتوان در مورد رابطه توسعه  ICTونابرابری درآمد دو سناریو تعریف کرد:
سناریوی اول ،اگر مهارت و سطح تحصیالت نیروی کار باال باشد ،و برنامههای قوی وجود داشته باشد که
به آموزش کارکنان و ارتقاء سطح مهارت نیروی کار کمک کند و سیاست عمومی برای کاهش نابرابری
درآمد طراحی شده باشد .توسعه  ICTبا نابرابری درآمد پایین همراه است ،سناریوی دوم ،اگر سطح
مهارت و آموزش نیروی کار ناهمگن باشد،و برنامههای ضعیف وجود داشته باشد که به آموزش کارکنان و
ارتقاء سطح مهارت نیروی کار کمک کند و سیاستهای ضعیف برای کاهش نابرابری درآمد وجود
داشتهباشد ،توسعه  ICTبا نابرابری درآمد باال تر همراه است.
 -2مروری بر کارهای انجام شده
بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و ارتباطات و سطح درآمد افراد از مشاهدات در سطح فرد و
خانوار در دادههای مقطعی امکان پذیر است .میزان مهارت و استفاده از فناوریاطالعات و ارتباطات به
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سطح درآمد ،میزان تحصیالت ،موقعیت یک فرد یا خانوار بستگی دارد ( .نتیا )20131،اما ارتباط بین
فناوری اطالعات و ارتباطات و توزیع درآمد به طور معنی داری نسبت به یک گروه یا فضای جغرافیایی
تعریف میشود .و تعامل بین فناوری اطالعات و ارتباطات و نابرابری درآمد باید در یک سطح کلی و از
طریق دادههای تابلویی بررسی شود .در ادامه به مهمترین تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه
پرداخته میشود.
 -2-1مطالعات داخلی
سپهردوست و زمانی( )1394در مقالهای تحت عنوان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر شکاف
درآمدی خانوارهای روستایی در ایران ،به بررسی نقش توسعه زیر ساختهای  ICTو تولیدات دانش
بنیان بخش کشاورزی در فراهم آوردن عدالت اقتصادی از طریق توزیع مناسب درآمد در مناطق روستایی
کشور پرداختند.الگوی توزیع درآمد آنها با استفاده از دادههای آماری  30استان کشور در دوره زمانی
 1383-1392با لحاظ متغیر تعداد کاربران رایانه در خانوارهای روستایی بعنوان شاخص زیر ساخت ICT
و سایر متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد به روش تابلویی دیتا بر آورد گشته ،نتای نشان داد که توسعه
زیرساخت  ICTعاملی در جهت بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور است.
زاده نصیر و توقیقی ( )1391در مقاله ای تحت عنوان رابطه نابرابری درآمد و رشد اقتصادی تحت
تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات ،بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمد تحت تأثیر فناوری
ارتبا طات و اطالعات برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2006-1995
پرداختند .برای برآورد مدل از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی ایستا استفاده نمودهاند .نتای آنها
نشان داد که برای کشورهای توسعه یافته اثر شاخص فناوری ارتباطات و اطالعات و نابرابری درآمد بر
رشد اقتصادی مثبت و معنادار است .ولی اثر تقابل این دو بر روی رشد اقتصادی معنادار نمیباشد .برای
کشورهای درحال توسعه اثر شاخص نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی منفی و معنادار میباشد ،ولی شاخص
فناوری ارتباطات و اطالعات ا دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها نمیباشد .اثر تقابل فناوری
ارتباطات و اطالعات و توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی این گروه ،منفی و معنادار میباشد ،که منجر به
کاهش اثر فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی رشد و بدتر شدن اثر نابرابری درآمد بر روی رشد این گروه
از کشورها میشود.
پورفرج ،عیسی زاده و چراغی( )1389در مقاله ای تحت عنوان شکاف دیجیتالی،شکاف
درآمدی:شواهد بین کشوری به بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در  28کشور در
دوره  2000 -2006پرداخته اند .از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی ،سپس اثر شکاف
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NTIA

1

تلفیقی برآورد شده است .نتای نشان داد که اوال :رابطه شکاف دیحیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است؛
ثانیا :افزایش فرصت دیجیتالی (کاهش شکاف دیجیتالی) سبب افزایش نابرابری درآمد میشود و با افزایش
شکاف درآمدی (نابرای درآمدی باالتر) فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) میشود.
 -2-2مطالعات خارجی
مطالعه کروگر ) 1993( 1از جمله اولین مطالعاتی است که در زمینه تأثیر فاوا بر نابرابری در
پرداخت دستمزد به نیروی کار انجام شده است .او با استفاده از اطالعات سرشماری سالهای 1984و
 1989آمریکا به بررسی این مسئله پرداخت که آیا کارکنانی که از کامپیوتر استفاده می کنند ،دستمزد
باالتری نسبت به کسانی که از کامپیوتر استفاده نمی کنند ،دریافت می کنند؟ .نتای نشان داد که یک
رابطه معنادار بین استفاده از کامپیوتر و دستمزدها وجود دارد .یعنی کامپیوتر اثر مثبت روی دستمزدهای
استفاده کنندگان آن دارد .برآورد مدل بر اساس دادههای سرشماری  1984آمریکا نشان داد که کسانی
که در حین کار از کامپیوتر استفاده می نمایند از دستمزد حدود  5,18درصد نسبت به کارکنانی که در
حین کار از کامپیوتر استفاده نمی کنند ،برخوردار هستند .این اضافه دستمزد بر اساس دادههای
سرشماری  1989به حدود  6,20در صد افزایش یافته است .در این خصوص نتای مشابهی در مطالعات
سایر کشورهای توسعه یافته به دست آمدهاند
استاچ وهمکاران( ) 2002با مطالعه روی عوامل مؤثر بر گسترش اینترنت در آمریکای التین در
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دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با استفاده از روش حداقل مربعات

سالهای  1990-1999با توجه به الگوی مربوط به انتشار تکنولوژی و دو نوع متغیر وابسته سرانه تعداد
میزبانان اینترنت و کاربران اینترنت به بررسی تأثیر ضریب جینی بر روی گسترش کاربران اینترنت
پرداختند .نتای نشان داد که که یک رابطه منفی و قابل مالحظه ای بین نابرابری درآمد و گسترش
اینترنت وجود دارد به طوری که 10درصد کاهش در ضریب جینی منجر به دوبرابر شدن گسترش
اینترنت میشود.
ویدوارلی )2007(،2در تحقیقی تحت عنوان نوآوری و اشتغال در ایتالیا ،نشان داد فنّاوری اطالعات و
ارتباطات با کاهش هزینههای مبادالتی و در نتیجه کاهش هزینده تمدام شدده ،از یک طرف موجدب
افدزایش تقاضا برای محصول و درنتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کارشده .و از طرف دیگر با کاهش
هزینه ،سرمایه گذاریهای جدید حادث شده و در نتیجه اشتغال را افزایش میدهد و به این ترتیب بر
توزیع درآمد اثر خواهد گذاشت.
Krueger
Vivarelli

1
2
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یانگ هوان و کیونگ وان هو ) 2008( 1در مقاله ای با عنوان اینترنت ،نابرابری درآمد و رشد ،با
استفاده از دادههای تابلویی برای  60کشور برای دوره  2002-1995نشان دادند که اثر ضمنی استفاده از
اینترنت برای کشورهای دارای نابرابری درآمد باالبر رشد منفی است زیرا تقسیم دیجیتال توسط اینترنت
مانع رشد اقتصادی میشود .بعبارت دیگر تاثیر مثبت اینترنت بر روی رشد با توزیع درآمد تقویت خواهد
شد.
تاتیانا وهمکاران  ) 2014(2در مقاله ای تحت عنوان اثر دسترسی به آموزش و فناوری اطالعات و
ارتباطات بر نابرابری در قزاقستان ،بر اساس دادههای مقطعی در سطح خانوارها ،نتیجه گرفتند که
دسترسی کم به آموزش حرفه ای و فناوریهای اطالعاتی ارتباطی عامل افزایش نابرابری درآمد در
قزاقستان است.
3

جوهانسنز و باوئر  )2017(،در مقاله ای تحت عنوان :اینترنت و نابرابری درآمد :چالشهای اجتماعی
و اقتصادی در یک جامعه بسیار متضاد ،معتقدند الگوهای متنوعی از کاهش و افزایش نابرابری درآمد ،به
طور موازی با افزایش ارتباطات ثابت و تلفن همراه ظاهر شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICTs
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد تاثیر میگذارد و به ندرت یک علت واحد برای نابرابری
درآمد است ،وبا نیروهای فنی ،اقتصادی و سیاسی ارتباط برقرار میکند تا میزان نابرابری درآمد را شکل
دهند .در این زمینه سیاست عمومیدولت ممکن است موجب بهبود پیامدهای نامطلوب شود.
 -3روش شناسی تحقیق:
این تحقیق در پی بررسی رابطۀ علیت کوتاهمدت و بلندمدت 4بین شکاف دیجیتالی و شکاف
درآمدی در استانهای ایران طی دورۀ زمانی  1394-1389است که برای این منظور از آزمون علیت
گرنجری برای دادههای تابلویی 5استفاده شده است .در آزمون علیت گرنجری میان متغیرها ،مدلی با شیوۀ
تصحیح خطای برداری ،6به صورت زیر تصریح شده است:
()1

1

Yong-Hwan Noh , Kyeongwon Yoo
Tatyana et al.
3
Johannes M. Bauer
 1روابط علیت گرنجری به معنای امکان پیشبینی چگونگی تغییر یک متغیر توسط مقادیر سایر متغیرهاست.
5
Panel Ganger Gausality
6
Vector Error Correction Mdel
2

116

در معادالت مذکور  IDIو  GINIبه ترتیب نشان دهنده شاخص پیشرفت فناوری اطالعات و
ارتباطات( شکاف دیجیتالی) و ضریب جینی ( شکاف درآمدی) استانهای ایران ،و  ،تفاضل مرتبۀ اول
متغیرها ،و  pبیانگر تعداد وقفههاست ،ETC .جملۀ تصحیح خطا ،به صورت زیر است:
()3
جمله ی تصحیح خطا برای بررسی رابطۀ علیت بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی در معادالت
وارد شده است .برای پیداکردن جملۀ تصحیح خطا ،به تخمین ارتباط بلندمدت بین شاخص فناوری
اطالعات و ارتباطات و ضریب جینی نیاز است که به این منظور از روش تخمین  FMOLSاستفاده شده
است.
از آنجا که در معادالت 1و  2متغیر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر شده است ،دیگر
برآوردگرهای  OLSسازگار نیست (هیشائو1986 ،1؛ آرالنو و باند1991 ،2؛ بالتاجی )1995 ،و باید به
روشهای برآورد دو مرحلهای ( 2SLSاندرسون و هشیائو) 3یا گشتاورهای تعمیم یافته  GMMمتوسل
شد .در این مقاله برای برآورد معادالت ( )1و ( )2از روش برآورد سیستمیگشتاورهای تعمیمیافته
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() 2

 GMMکه توسط آرالنو -باور /بلوندل -باند 4ارائه شده استفاده شده است .برای ایجاد اطمینان در
خصوص مناسببودن متغیرهای ابزاری از آزمون سارگان و برای مشخصکردن تعداد وقفههای مدل از
معیار شوارتز بیزین ) (SQاستفاده شده است.
بعد از برآورد مدل ( )1و ( )2و اطمینان از مناسب بودن وقفهها و متغیرهای ابزاری ،براساس
آزمونهای معنای والد 5به بررسی معناداری پارامترهای مورد نظر در معادالت ( )1و ( )2و رابطۀ علیت
بین آنها پرداخته میشود .به این صورت که در معادلۀ ( )1برای اثبات وجود و تعیین جهت در رابطۀ
علیت کوتاهمدت از  GINIبه  IDIرد فرضیۀ صفر آزمون والد

H0 : 12iq = 0

برای تمامیiqها و
1

Hsiao
Arrelano and Bonad
3
Anderson and Hsiao
4
Arellano-Bover/Blundell-Bond
5
Wald Test
2
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معادلۀ  2برای اثبات وجود و تعیین جهت رابطۀ علیت کوتاهمدت از  IDIبه  GINIرد فرضیۀ صفر
آزمون والد
آزمون والد (یا آزمون )t

برای تمامیiqها و برای اثبات وجود ارتباط بلندمدت نیز رد فرضیۀ صفر

 2i = 0

الزامیاست.

 -3-1توضیح دادهها و تخمین مدل
آمار و اطالعات شاخص دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و شاخص ضریب جینی برای دوره
زمانی  1394-1389به ترتیب از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ( معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی  -دفتر بررسیهای فنی اقتصادی) و مرکز آمار ایران( دفتر جمعیت ،نیروی کار و سرشماری )
بدست آمده است .در نمودار ( ) 2متوسط شاخص دسترسی فناوری اطالعات و ارتباطات در استانها در
دوره  1394-1389نشان داده شدهاست.1
نمو دار . .2متوسط شاخص پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات در دوره 1389-1394به تفکیک استانها
6.00
4.00

2.00
0.00

…
…
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بر ای اثبات وجود ارتباط بلندمدت نیز رد فرضیۀ صفر آزمون والد (یا آزمون )t

1i = 0

الزامیاست و در

AVRAGE IDI

IDI

استان تهران از نظر متوسط شاخص  IDIدر رتبه نخست در بین سدایر اسدتانها قدرار دارد و پدس از آن
استانهای مازندران ،سمنان و یزد جزو استانهای با رتبه باال در این شاخص در طی شش سال اخیر قرار
گرفته اند .استانها ی خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان نیز در پایین ترین رتبده قراردارندد .شدکاف

 1شاخص دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات بین صدفر و ده قدرار دارد،و هرچده بده ده نزدیکتدر باشدد نشدا ن
دهنده سطح دسترسی بیشتر به  ICTاست .بیشترین مقدار آن در کشور مربوط به استان تهران برابر  6/58در سدال
 1394می با شد.
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شکاف دیجیتالی باال می باشد از سوی دیگر  16استان کشور پایین تر از مقدار میانگین کشور قرار دارند .
نمو دار . 3.متوسط ضریب جینی در دوره  1389-1394به تفکیک استانها

بیشترین کاهش ضریب جینی در سال  1394نسبت به سال  1389مربوط به استانهای سیستان و
بلوچستان و هرمزگان بوده است .به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان ،در طی 6
سال رخ داده است .متوسط ضریب جینی در طی سالهای  1389الی  1394در استانهای تهران،
سمنان ،یزد،قم،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،فارس ،مرکزی ،هرمزگان ،گلستان ،اردبیل وخراسان شمالی باال
تر از میانگین ضریب جینی کشور بوده و در استانهای مازندران ،بوشهر ،ایالم ،قزوین ،خراسان ،زنجان،

فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن  /سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1397

دیجیتالی بین استانها در سال  94بین باالترین و پایینترین مقدار به  4,62رسیده است که ایدن نشدانگر

گیالن و کرمانشاه از میانگین ضریب جینی کشور پایین تر بوده است .استانهای خراسان شمالی و
سیستان و بلوچستان در وضعیت بیشترین میزان نابرابری قرار دارند.
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نمودار. .5متوسط شاخص  1IDIدر استانها

نمو دار. 4.متوسط ضریب جینی در استانها
0.4

6

0.3

4

0.2
0.1

0

2
0

با توجه به نمودار ( ،)4ضریب جینی طدی سدالهای  1389تدا سدال  1394روندد کاهشدی را بدرای
استانهای کشور نشان میدهد .ضریب جیندی کشدور در سدال  89از مقددار  0,346بده  0,285در سدال
94رسیده است که در این سالها  17درصد کاهش داشته است .2همچنین با توجه به نمودار ( )5میتدوان
گفت روند شش سال از سال  1389تا سال  1394شاخص  ،IDIنشانگر روند رو به رشدد آن بدرای همده
استانهای کشور می باشد بطوری که میانگین این شاخص در سال  89از  3,10به مقددار  5,55در سدال
 94ارتقا یافته است .بنابر این می توان گفت با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،یشرفت فنداوری اطالعدات و
ارتباطات(کاهش شکاف دیجیتالی) ،با کاهش ضریب جینی( کاهش شکاف درآمدی) در اسدتا نهدا همسدو
است.
 - 3-2تخمین مدل
روش برآورد معادالت ( )1و ( ،)2روش دادههای تابلویی پویاست .قبل از برآورد مدل ،الزم است که
آزمونهای وابستگی مقطعی و مانایی بررسی شود .آزمون وابستگی مقطعی از این نظر مهم است که
براساس آن میتوان آزمون ریشۀ واحد انتخاب کرد .اگر وابستگی مقطعی بین متغیرها وجود نداشته باشد
 1هدف اصلی شاخص  IDIکه برای اولین بار در نسخه  2009کتاب اندازه گیری جامعه اطالعاتی( Measuring
) the Information Societyمطرح شد ،اندازهگیری موارد زیر میباشد:
•توسعه سطحی و زمانی  ICTدر کشورها و تفاوت آن نسبت به کشورهای دیگر
•فرآیند توسعه  ICTدرکشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه
•توزیع دیجیتال(سنجش تفاوت در توسعه  ICTبین کشورها)
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•پتانسیل توسعه ICT
 2بیشترین کاهش ضریب جینی در سال  1394نسبت به سال  1389مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان و
هرمزگان بوده است .به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان ،در طی  6سال رخ داده است  .این
در حالی است که در طی سالهای  1389الی  1394در استانهای آذربایجان شرقی ،اصفهان و لرستان نه تنها
ضریب جینی کاهش نیافته ،بلکه افزایش نیز نشان میدهد

فولر تعمیمیافتۀ فیشر ) (ADFFو فیلیپس -پرون -فیشر ) ،(FPFایم پسران شین ) (IPSو بریتانگ
استفاده کرد (بالتاجی .)2005 ،1نتای آزمون وابستگی مقطعی پسران برای دادههای مورد مطالعه در
جدول ( )2آورده شده است ،فرضیۀ صفر در این آزمون نبود وابستگی مقطعی در متغیرهای مورد آزمون
است که براساس نتای این جدول فرضیۀ صفر پذیرفته میشود و وابستگی مقطعی بین متغیرهای مورد
بررسی وجود ندارد.
جدول  .2نتای آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای بررسی شده طی سالهای 1394-1389
آزمون استقالل مقطعی پسران ()2004
متغیر

معناداری )(Prob

مقدار آمارۀ آزمون پسران

ضریب جینی

-1/37

0/169

شاخص پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات

-1/504

0/132

منبع :محاسبات پژوهش

 -3-3نتایج آزمون ریشه واحد
3

2

نتای حاصل از آزمونهای مختلف ریشه واحد لوین ،لین و چو ( ،)LLCایم ،پسران و شین (،)IPS
ماداال ،وو و چوی ،)MWC( 4برایتونگ 5در سطح و تفاضل متغیرهای تحقیق در جداول ( )3و ( )4نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده می شود در سطح اطمینان باالی  95درصد بر اساس تمام
آزمون های انجام شده ،متغیرهای مدل در سطح مانا نیستند اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا می باشد .با
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برای بررسی مانایی دادههای تابلویی میتوان از آزمونهای ریشۀ واحد لوین ،لین و چو ) ،(LLCدیکی

توجه به نتای حاصل از آزمون ریشه واحد و اثبات نامانایی متغیرهای تحقیق در سطح ،به آزمون هم
انباشتگی بین متغیرهای تحقیق می پردازیم.
جدول  -3آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح
فرضیه صفر  :وجود ریشه واحد
MW–PP
Fisher
Chi-square

MW–ADF
Fisher
Chi-square

Im, Pesaran And
Shin
(IPS) W-stat

فرضیه

Breitung tstat

Levin, Lin andChu
)(LLC

*2/87

1/54

19/0-

88/0

*5/23-

آماره

000/0

320/0

422/0

812/0

000/0

احتمال

نوع آزمون
متغیر
ضریب جینی

1

Baltagi
2 Levin, Lin and Chu
3 Im, Pesaran, and Shin
4 Maddala and Wu and Choi
5 Breitung
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*

*7/122

*7/77

51/1-

61/0

6/26-

000/0

007/0

064/0

729/0

000/0

آماره
احتمال

پیشرفت فناوری
اطالعات و
ارتباطات

منبع :محاسبات تحقیق

جدول  -4آزمون ریشه واحد متغیرها در تفاضل مرتبه اول
فرضیه صفر  :وجود ریشه واحد
MW–ADF
MW–PP Fisher
Fisher
Chi-square
Chi-square
*8/68
*9/96

فرضیه

Im, Pesaran And
Shin
(IPS) W-stat
*4/5-

21/3

*6/46-

آماره

000/0

040/0

000/0

999/0

000/0

احتمال

*6/174

*4/114

*06/7-

61/0

*09/11-

آماره

000/0

000/0

000/0

729/0

000/0

احتمال

Levin, Lin andChu
Breitung t-stat
)(LLC

نوع آزمون
متغیرها
ضریب جینی
پیشرفت
فناوری
اطالعات و
ارتباطات

منبع :محاسبات تحقیق
* نشاندهنده رد فرضیه صفر در سطح خطای  1%می باشد .احتماالت محاسبه شده برای آزمونهای نوع فیشر بر
اساس توزیع احتمال مجانبی کای دو و بقیه آزمون ها بر اساس توزیع احتمال نرمال مجانبی می باشند.

 -3-4نتایج آزمون هم انباشتگی
با توجه به نت ای آزمونهای ریشه واحد و با کسب اطمینان از اینکه تمام متغیرهای مورد استفاده در
این مطالعه هم انباشته از مرتبه اول هستند ،به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین آنها می پردازیم .به
منظور بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها از سه آزمون مختلف هم انباشتگی پدرونی ،وسترالند و
کاوو استفاده می شود.
جدول ( )5نتای آزمون هم انباشتگی پدرونی را نشان می دهد .بر اساس نتای بدست آمده از این
آزمون ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور رد می شود.
نتای حاصل از آزمون وسترالند نیز در جدول ( )6نشان داده شده است .همانطور که در جداول ()6
مشاهده می شود ،بر اساس تمام آمارههای دادههای تابلویی فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه هم
انباشتگی در سطح اطمینان باالی  99درصد رد می شود .در این آزمون مقادیر احتمال قوی و پایدار بر
اساس مقادیر احتمال بوت استرپ شده1محاسبه می شوند که این مقادیر از پایایی بسیار باالیی جهت
آزمون فرضیه برخوردار هستند و وابستگی بین مقاطع را نیز در نظر می گیرند که بر اساس این مقادیر نیز
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Bootstrapped p-values

1

هم انباشتگی باقیماندههای کائو نیز جهت اطمینان از نتای بدست آمده انجام گردیده است .بر اساس
نتای بدست آمده از این آزمون نیز رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی در تحقیق تائید
گردید .بنابراین می توان گفت متغیرهای تحقیق گرایش به یک رابطه بلندمدت دارند که در مرحله بعد
این رابطه بلندمدت برآورد می گردد.
جدول  -5آزمون هم انباشتگی پدرونی

1

فرضیه صفر  :عدم وجود هم انباشتگی
آزمون پدرونی با در نظر گرفتن عرض از مبدا و روند زمانی

آزمون پدرونی با در نظر گرفتن عرض از مبدا

آمارههای تابلویی میان گروهی

آمارههای تابلویی میان گروهی

پدرونی( 2004 ،آماره
وزنی)

پدرونی1999 ،

پدرونی( 2004 ،آماره وزنی)

احتمال

آماره

احتمال

آماره

038/0

23/-0

035/0

5/-0

039/0

012/0

54/1

083/0

76/1

019/0

033/0

59/0

018/0

26/1

026/0

89/0

031/0

68/-0

037/0

36/-0

031/0

67/0

پدرونی1999 ،

احتمال

آماره

احتمال

آماره

نوع آزمون

18/-0

038/0

38/0

Panel v-Statistic

21/1

024/0

95/0

Panel rho-Statistic

037/0

36/0

Panel PP-Statistic

031/0

69/-0

Panel ADFStatistic

آمارههای بین گروهی(آمارههای فردی)

آمارههای بین گروهی(آمارههای فردی)
احتمال

آماره

احتمال

آماره

نوع آزمون

032/0

24/2

069/0

55/1

023/0

02/1

016/0

98/1

037/0

38/-0

030/0

72/0

Group rhoStatistic
Group PPStatistic
Group ADFStatistic
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فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد می شود .عالوه بر دو آزمون هم انباشتگی فوق ،آزمون

منبع  :محاسبات تحقیق

جدول  -6آزمون هم انباشتگی تابلویی وسترالند

2

فرضیه صفر :عدم وجود هم انباشتگی
با عرض از مبدا و روند
احتمال قوی

احتمال

با در نظر گرفتن عرض از مبدا
آماره آزمون

احتمال قوی1

احتمال2

آماره آزمون

آماره

 1تمام آزمونهای انجام شده نرمال هستند و توزیع مجانبی آنها نیز نرمال استاندارد می باشد.
 2طول وقفه بهینه در این آزمون ها با استفاده از معیار آکائیک  1انتخاب شده است .تعداد بوت استرپ برای محاسبه
میزان احتمال های بوتراسترپ شده که باعث حذف اثرات وابستگی مقطعی می شوند نیز برابر با  400در نظر گرفته
شده است.
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000/0

035/0

984/5-

001/0

045/0

985/4-

Gt

005/0

055/0

089/4-

000/0

065/0

975/5-

Ga

001/0

023/0

876/5-

001/0

021/0

875/5-

Pt

002/0

011/0

323/5-

000/0

001/0

651/4-

Pa

منبع  :محاسبات تحقیق

جدول - 7آزمون هم انباشتگی باقیمانده کاوو()Kao
احتمال

آماره دیکی-فولر تعمیم یافته()ADF

مدل

039/0

75/-1

GINI IDI

منبع  :محاسبات تحقیق
*آماره دیکی–فولرتعمیم یافته در این آزمون بر اساس اجزا باقیمانده می باشد.

بر اساس نتای بد ست آمده از این آزمون نیز رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی در
تحقیق تائید گردید .بنابراین می توان گفت متغیرهای تحقیق گرایش به یک رابطه بلندمدت دارند .برای
بررسی رابطۀ علیت بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی ،نیاز به تخمین مدل و به دستآوردن جملۀ
تصحیح خطاست3؛ بنابراین مدل زیر برآورده شده است:
() 4
روش تخمین معادلۀ ( ،)4حداقل مربعات اصالح شده ) (FMOLSاست که به دلیل مزیتهایی
همچون تصحیح همبستگی سریالی و تصحیح درونزایی نسبت به روش  ،OLSمناسبتر است .نتای
تخمین به روش حداقل مربعات تعدیلشده ) (FMOLSبا استفاده از دادههای تابلویی ،4ارائه شده است.
نتای نشان میدهد که در سطح معناداری  5درصد بین متغیرهای مورد بررسی رابطه وجود دارد.
جدول  .8نتای برآورد مدل  FMOLSبا استفاده از دادههای تابلویی طی سالهای 1394-1389
متغیر وابسته:ضریب جینی
متغیر

ضریب

آماره آزمون

ضریب تعیین

IDI

-0/019

(4/52 )0/000

0/94

مقادیر داخل پرانتز مقدار احتمال است.

منبع :محاسبات پژوهش

1
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Robust p-value
2 P-value
 1وسترلند ( )305 :2005بیان میکند که منفعت این روش این است که در مقابل سایر روشهایی که ساختار
وابستگی مقطعی را در نظر میگیرند کاراتر است.
4
)Panel Fully Modified OLS (FMOLS

میان متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری پرداخته و معادالت زیر برآورد
خواهد شد:
()5

() 6

معادالت  5و  6با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ) (GMMو دادههای تابلویی برآورد
شده ،که وقفههای معادالت بر مبنای معیار شوارتز بیزین ) (SQوقفۀ  1برای کلیۀ معادالت در نظر گرفته
شده است .برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسببودن روش در مدلهای  GMMاز آزمون سارگان
استفاده می شود .آزمون سارگان برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی صحت و اعتبار
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پس از تخمین مدلهای بلندمدت و به دستآوردن جمالت خطا ،به بررسی رابطۀ علیت گرنجری

متغیرهای ابزاری به کار میرود که فرضیۀ صفر این آزمون نشاندهندۀ متغیرهای ابزاری مناسب است.
مقدار آزمون سارگان در جدولهای ( )9گزارش شده است .براساس نتای این جدولها ،صحت اعتبار
نتای مدلهای آزمون شده براساس روش  GMMتأیید میشود.
جدول  .9آزمون سارگان معادالت  5و 6
متغیر وابسته

آمارهی سارگان

IDI

(7/58 )0/576

GINI

(6/96 )0/640

منبع :محاسبات پژوهش

برای بررسی روابط علیت گرنجری پس از انتخاب وقفههای موردنظر برای هر کدام از متغیرهای
موجود و تخمین معادالت توسط روش گشتاور تعمیم یافته و بعد از اجرای آزمون سارگان و اطمینان از
صحت اعتبار نتای مدلهای آزمونشده براساس روش  GMMبا اجرای آزمون والد بر روی متغیرهای
معادالت ( )5و ( ) 6به بررسی معناداری ضرایب پرداخته خواهد شد .برای بررسی وجود رابطۀ علیت
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گرنجری کوتاه مدت ،از شاخص توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ،ابتدا فرضیۀ صفر آزمون والد مبنی بر
 12iq = 0بررسی میشود و سپس اگر احتمال به دست آمده کمتر از  0/05باشد ،فرضیۀ صفر رد شده
(در سطح اطمینان  95درصد) و ارتباط علیت گرنجری کوتاهمدت از متغیر توسعۀ فناوری اطالعات و
ارتباطات به ضریب جینی تأیید می شود .برای بررسی رابطۀبلندمدت میان متغیرهای توضیحی با متغیر
وابسته نیز فرضیۀ صفر آزمون والد مبنی بر  1i = 0بررسی خواهد شد؛ در این آزمون نیز اگر احتمال به
دست آمده کمتر از  0/05باشد ،فرضیۀ صفر رد و وجود رابطۀ علیت گرنجری بلندمدت اثبات میشود.
همچنین ،مقدار ضریب  ECTنشاندهندۀ سرعت تعدیل در بلندمدت است .همچنین برای بررسی رابطۀ
علیت گرنجری کوتاه مدت از ضریب جینی به توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ابتدا فرضیۀ صفر آزمون
والد مبنی بر  22iq = 0بررسی میشود و سپس اگر احتمال به دست آمده زیر  0/05باشد ،فرضیۀ صفر
رد شده (در سطح اطمینان  95درصد) و ارتباط علیت گرنجری کوتاهمدت از متغیر ضریب جینی به
توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات تأیید میشود .برای بررسی رابطۀ بلندمدت میان متغیرهای توضیحی
با متغیر وابسته نیز فرضیۀ صفر آزمون والد مبنی بر  2i = 0بررسی خواهد شد و در این آزمون نیز اگر
احتمال به دست آمده کمتر از  0/05باشد ،فرضیۀ صفر رد و وجود رابطۀ علیت گرنجری بلندمدت اثبات
میشود .در جدول  10نتای آزمون والد برای معادالت  5و 6آورده شده است .براساس نتای جدول ()10
علیت دوطرفه بین شکاف درآمدی وشکاف دیجیتالی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.
جدول  .10نتای آزمون والد برای معادلههای  5و6
متغیر وابسته

GINI

IDI

)ECT (-1

GINI

-

-5/77

2/09

()0/000

()0/039

IDI

-6/19

-

-2/88

()0/000

مقادیر داخل پرانتز مقدار احتمال آزمون والد است.

()0/000

رابطهی علیت

رابطهی علیت

کوتاهمدت

بلندمدت

→ IDI
GINI

→ IDI
GINI

→ GINI
IDI

→ GINI
IDI

منبع :محاسبات دقیق

پس از تشخیص جهت علیت که دو سویی میباشد ،مدل پایه ای شکاف درآمدی و شکاف دیجیتالی
تنها بصورت تابعی شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی با لحاظ متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی برآورد
میشود.برای برآورد اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی (و برعکس) دراستانها عرض از مبدا و ضرایب
شیب بین تمامیمقاطع)استانها( مشترک فرض شده اند  .برآورد که با روش حداقل مربعات معمولی
126

مربعات تعمیم یافته) مقطعی وزنی ( 2به منظور رفع و یا تقلیل مشکل ناهمسانی واریانس به صورت زیر
بوده است:
)(-2.25

)) 6.41 ) (-6.73

ضرایب مدل فوق از لحاظ آماری معنی دار بوده و نشان میدهد که با پیشرفت فناوری اطالعات و
ارتباطات (شکاف دیجیتالی کمتر) ،شکاف درآمدی کاهش مییابد.
)(-2.52

)) 8.13 ) (-6.24

در این مدل نیز ضرایب معنی دار بوده و نشان میدهد که افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت
فناوری اطالعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) میشود.
 -4نتیجه گیری
فنّاوری اطالعات و ارتباطات با کاهش هزینههای مبادالتی و درنتیجه کاهش هزینده تمدام شدده ،از
یک طرف موجدب افدزایش تقاضا برای محصول و درنتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کارشده .و از طرف
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صورت میگیرد ،به روش حداقل مربعات تلفیقی 1معروف است .نتای حاصل از برآورد الگو با روش حداقل

دیگر با کاهش هزینه ،سرمایه گذاریهای جدید بوجود آمده و در نتیجه اشتغال را افزایش میدهد و به
این ترتیب بر توزیع درآمد اثر مثبت خواهد گذاشت .همچنین با بهبود توزیع درآمد در جامعه امکان بهره
برداری از فناوری اطالعات و ارتباطات برای اقشار مختلف فراهم شده و درنتیجه تقاضا برای محصوالت
ICTافزایش مییابد .هدف این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین
استانهای ایران می باشد ،بعبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از )ICT
موجب افزایش نابرابری درآمدها می شود یا بر عکس نابرابری درآمد علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه
باز خوردی بین آنها وجود دارد .از دادههای تابلویی برای  31استان کشور با توجه به دسترسی به اطال
عات در دوره  389تا  1394استفاده شده است .از طریق آزمون علیت گرنجری دادههای تابلویی رابطه
علیت بررسی ،سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با
استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است .نتای نشان میدهد که اوال :رابطه شکاف
Pooled Lest Square
Cross Section Weights

1
2
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دیحیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است؛ ثانیا :پیشرفت پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات (کاهش
شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) میشود .همچنین افزایش شکاف
درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) میشود .بر اساس نتیجه
این تحقیق ،پیشنهاد میشود جهت نیل به اهداف عدالت اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت توزیع
درآمد در استانها از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار مهم استفاده نمود.از طریق آموزش
ن یروی انسانی و ایجاد مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در استانهای مختلف کشور میتوان
به افزایش دستمزدها و در نتیجه کاهش شکاف درآمدی کمک نمود .همچنین برای افزایش دسترسی و
بهره مندی از فناوری اطالعات و ارتباطات به افزایش درآمد سرانه و سیاستهای تعدیل توزیع درآمد در
استانها مبادرت ورزید.
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