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  عوامل   کلیه  رویکرد  این   پردازد.می   نهادی  رویکرد   از  گیری بهره   با   ایران   در  درآمدی  نابرابری   با   اقتصادی  رشد  رابطه  بر   دموکراسی  تأثیر  بررسی    به   پژوهش  این 
  تر نزدیک   شناسی جامعه  و   سیاسی   علوم   در   تاریخی   و   ای مقایسه   نهادگرایی   به   و   شود می   شامل   را  درآمدی   نابرابری   بر   تأثیرگذار   سیاسی   های نظریه   و   نهادی 
  که  معنا   این   به   شود   توجه   اقتصادی   عوامل   کنار   در   سیاسی   و   نهادی   عوامل   به   جامعه   در   درآمدی   نابرابری   توضیح   برای   است   الزم   اساس،   این   بر   است. 

  یافتگی،   توسعه   اولیه   مراحل   طی   در   کند. می   تعیین   را   نابرابری   نتیجه   در   و   کرده   تنظیم   را   اقتصادی   منابع   توزیع   اجتماعی،   ترتیبات   و   دولت   های سیاست 
  گسترش   دلیل   به   یافتگیتوسعه   سمت  به   گذار  و  اقتصادی  رشد   تداوم   با  ولی   یابدمی   افزایش   روپیش   هایگروه   برخی  اجتماعی  - سیاسی   قدرت  نخست

  اطالعات   از   استفاده   با   است.   درآمد   تر متعادل   و   تر عادالنه   توزیع   معنای  به   این   که   گردد می   برابرتر   جامعه   مختلف   اقشار   بین   در   قدرت   توزیع   دموکراسی، 
  محوریت   با   درآمدی   نابرابری   با   اقتصادی   رشد   رابطه   ( ARDL)   گسترده   های وقفه   با   خودتوضیح   الگوی   روش   و   1397  تا   1350  های سال   زمانی   های سری 
  رشد  تأثیر  که   ( 1955)  کوزنتس  مطالعات  جمله  از  نابرابری  و  رشد  نظری  مبانی  به  باتوجه  است.  شده  آزمون   سیاسی  –  اقتصادی  مدل  در  کوزنتس  فرضیه 

  را  درآمدی   نابرابری   بر   را   اقتصادی   رشد   تأثیر   که   ( 2002)  رابینسون   و  اوغلو   عجم   کوزنتس«   منحنی   سیاسی   »اقتصاد   نظریه   و   درآمدی   نابرابری   بر   را   اقتصادی 
  از   است.   شده   انتخاب   تحقیق   متغیرهای   نابرابری   درباره   گرفته   انجام   مطالعات   سایر   به   توجه   با   نیز   و   کنند می   بیان   دموکراسی   اثرات   گرفتن   نظر   در   ضمن 

  دموکراسی،  سرانه،  درآمد   مجذور  سرانه،   درآمد  متغیرهای   از   و   وابسته   متغیر  عنوان  به    است  درآمدی  نابرابری   میزان   دهنده   نشان  که   جینی  ضریب  شاخص 
  نشان   نتایج    است.   شده   استفاده   درآمدی  نابرابری   بر   تأثیرگذار   و   مستقل   متغیرهای   عنوان   به   داخلی  ناخالص  تولید   به   نفتی   درآمدهای   نسبت   و   تورم 
  ماکزیمم  نقطه   یک   با   شکل   سهمی   تابعی   درآمدی   نابرابری   فرضیه   این   براساس   .است   تأیید   مورد   باالیی   اطمینان   سطح   با   ایران   در   کوزنتس   فرضیه   که   دهد می 

  توزیع   بهبود   موجب   اقتصادی   رشد   افزایش   نابرابری،   بیشینه   مقدار  به   رسیدن   پس   و   شده   درآمدها   شکاف   افزایش   سبب   اقتصادی   رشد   ابتدا   در   است. 
  رشد  در   »دموکراسی   ضربی   حاصل   متغیر   قالب   در   نابرابری   بر   دموکراسی   و  رشد   همزمان   تأثیرات   که   زمانی   اما   یابد. می   کاهش   نابرابری   و   شده   درآمدها 

  این   شدت  دموکراسی،  نهادی   ماهیت   خاطر   به   که   است   داشته   درآمد   توزیع   بهبود   بر   معنادار   و   مستقیم   تأثیر   متغیر   این   شود، می   گرفته   نظر   در   اقتصادی« 
  درآمدها   توزیع   بر   اقتصادی   رشد  منفی  تأثیر  که  است   شده  موجب  کوزنتس   مدل   در  دموکراسی   شاخص  ورود  این   بر   عالوه  است.  بیشتر   بلندمدت   در  تأثیر

  افزایش   بنابراین   است.  بوده   معنادار   آماری   لحاظ   به   و   مستقیم   نابرابری   بر   تأثیرتورم   ضریب   تحقیق؛   دوره   طول  در   شود.   کم   و  یافته   بهبود   قبولی   قابل   حد   تا 
   است.  داشته   درآمدی   نابرابری   افزایش   بر   معنادار   و  مستقیم   تأثیر   تولید،   به   نفتی   درآمدهای   نسبت   همچنین   است.   داده   افزایش  را   درآمدی   نابرابری   تورم، 

 JEL  :P16, O40  بندی طبقه 
 

 :  کلیدی   واژگان 
  رشد   کوزنتس،   فرضیه   سیاسی،   اقتصاد 

 دموکراسی   درآمدی،   نابرابری   اقتصادی، 
 :  مسئول   )گان(   نویسنده   با   ارتباط 
 shadmhri@um.ac.ir:  ایمیل 
    2866-2860-0003-0000 
 :  پستی   آدرس 
  دانشکده   مشهد،   فردوسی   دانشگاه   مشهد، 
:  پستی  کد   اقتصادی،   و   اداری   علوم 

91779۴۸951 

 

 ارجاع به مقاله: 
اقتصاد    ی. فصلنامه بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران  (.1۴00حسینی، محدثه، احمدی شادمهری، محمد طاهر و گرجی پور، محمد جواد. )

 . 16-1(، 1) 1۸،  مقداری )بررسی های اقتصادی سابق(
 10.22055/jqe.2020.29003.2058 

http://www.jqe.scu.ac.ir/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:shadmhri@um.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-2860-2866
https://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29003.2058


 

 2 رانیا در  یدرآمد ینابرابر   با یاقتصاد رشد  رابطه بر يدموکراس  ریتأث  يبررس

 

 

 مقدمه  -1
  و   اقتصادانان  نظرات  و  آرا  از  یتوجه  قابل  سهم  تاکنون  گذشته  از   که   است  یمسائل  از   یک ی  درآمد،   عادالنه  عیتوز  و  یدرآمد  یهاینابرابر  کاهش 

  تداوم  ای  و  فقر  جادیا   مختلف،  یاقتصاد  یهانظام  شی دای پ  در  را   آن  نقش  توان ی نم  که  یاگونهبه   است  داده  اختصاص  خود  به   را  ها حکومت  یحت
   کرد.  انکار  توسعه، د یجد یهامدل  جادیا  و یانسان هی سرما   جادیا  لیتسه  ،یاسیس یهانظام تزلزل منطقه، ک ی در فقر

  ییرهایمتغ  جمله  از   یت یحاکم  وه یش  و  ی اسیس   نهاد  ک ی  عنوان  به  یدموکراس  ز ین  و  یاقتصاد  نظام  مؤلفه  ن ی ترمهم   عنوان  به  یاقتصاد  رشد
   باشند. مؤثر مختلف،   جوامع در یدرآمد یهاینابرابر بر  توانندیم  که  هستند

  نکلن یل  آبراهام  گفته   به  باشد. یم  قدرت  یمعنا  به  ا«ی»کراس  و  مردم   ی معنا  به  »دموس«  یونانی   یهاواژه   از  برگرفته  ای واژه  موکراسید
  و   کارانهسازش  خصلت   بر   شتری ب  توانی م  رو،  نی ا  از  است.   همه«   یبرا  همه،  توسط  مردم،   یبرا  مردم،   توسط  مردم،  حکومت   ی »دموکراس

  یاقتصاد ،یک یدئولوژ یا  یهاهینظر  و هافرهنگ   و  ملل  تمام بین رقابت و پیشرفت  امکان زیادی حد  تا آن  یهسا ر ی ز که  کرد  دیتأک آن انهیجو صلح
  فراهم  بر عالوه جامعه در کیدموکرات فرهنگ یبرقرار که دارد وجود انتظار نیا ینظر صورت به نیبنابرا  د.یآیم  وجود به هم کنار در یاسیس و

  مشارکت   ندیفرآ   قیطر  از  یطبقات  تضاد  و  یدرآمد  یهاینابرابر  که  شودیم  سبب  ،یاقتصاد  مولّد  یهاتیفعال  انجام   یبرا  مناسب  طیشرا  آوردن
  ی ترجامع درک که  هستند   ییرهایمتغ دنبال  به محققان  رو  ن ی هم از  شود.  کاسته ی دموکراس هیسا  در جانبههمه عدالت   گسترش  زین و   یعموم

   ند. ینما محقق  مانهمز  صورت به را درآمد  توزیع  و دیاقتصا رشد بتوانند حالنی ع در و  دهند دست به را یدرآمد  ینابرابر و  رشد یالگوها از
  است.   رانیا   در  یدرآمد  ینابرابر  با  یاقتصاد  رشد  نی ب  رابطه  بر  ی دموکراس  ری تأث  یبررس  مقاله،  نی ا  هدف  شده،   ارائه  حات ی توض  به  توجه  با

  ت یدرنها   و  مدل  برآورد  چهارم  درقسمت  است.  شده  پرداخته  قی تحق  روش  و  مدل  یمعرف  به  سوم  قسمت  در  و  موضوع  اتیادب  مقدمه،  از   بعد  لذا
 است.  گرفته  قرار  یبررس مورد  یاستیس  یها هیتوص و  یری گجهینت  پنجم قسمت در

   موضوع   ادبیات  -2
  نه یزم نی ا در ی بررس ن یتر مهم   و  نی اول ندارد. یادیز  قدمت  توسعه  مختلف سطوح  در درآمد  راتییتغ  نی ب ارتباط نه یزم در شده انجام  قات یتحق

  آمده   عمل  به  قاتیتحق  کوزنتس،  از  شی پ  است.  گرفته  انجام   «  درآمد   عیتوز  و   یاقتصاد  »رشد  عنوان  تحت  یا مقاله  در  (1955کوزنتس)  توسط
  هازمان  همه  »در:  د یگویم  مشهورش  قانون  در   پارتو  .Farahbakhsh, & (Nilli (1998  بود  (1۸97)  1پارتو   قانون  ری تأث  تحت  عمدتا    نهیزم  نیا  در
  علوم  در را ی اساس 2ثابت  ن یا  تواندینم انهیگرای تساو یهاات یمال  و  ی ساختار رات ییتغ  که  بود معتقد  او ماند.«ی م  ثابت درآمد ع یتوز  هامکان  و

 است.  کی زی ف علم  در نی زم جاذبه شتاب  با سهیمقا  قابل  که است  افتهی را  یاقتصاد ثابت کی  که کردیم تصور  پارتو  دهد. رییتغ  یاجتماع
  است. متفاوت مختلف  جوامع در  و مختلف  ی هازمان  در ثابت ن یا که  دیگرد  مشخص ه، یفرض ن یا یمبان  بودن مغشوش  یمدت   از  پس 

  ی منحن  بر  ی مبتن  دیجد   یهاشاخص که  یحال  در  بود،  درآمد  عیتوز یریگاندازه در  فیضع  شاخص کی پارتو  یسو   از  شده ارائه  شاخص  عالوه  به
  هیفرض  ،ینمودار   لحاظ  از  .است   متفاوت  گری کدی  با  یتوجه  قابل  زانیم  به  مختلف  یکشورها  در  درآمد  عیتوز   که  داد  نشان  4ی نیج  بیوضر   3لورنز 

 & Gilliis)  داد  شی نما  ریز  صورت  به  توانیم  را  آن  که  است  درآمد  عیوتوز  یاقتصاد   رشد  نیب  معکوس  U  شکل  به  یارابطه  گرانیب  کوزنتس
2000) ,Snowgrass.   است  ریز  شکل  به یاضیر فرم یدارا و دارد ممیماکز  نقطه کی   که است  یدوم درجه تابع ربیانگ 1نمودار  : 

 
 
 

 
1  Pareto 
2 Constant 
3  Lorenz curve 
4 Gini coefficient    
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کوزنتس  منحنی . 1نمودار    
 Gillis & Snowgrass, 2000: مأخذ

Figure 1. Kuznets curve 
Source: Gillis & Snowgrass, 2000 

(1)              Ut+2Y2α Y+1α + 0α G= 

 است.  اخالل جزء  tU و  سرانه  درآمد مجذور  2Y  سرانه،  درآمد Y ، یدرآمد ینابرابر دهنده نشان  G  معادله ن یا در
Kayhani & Musaei ,Mehregan, )   باشد  یمنف  و  مثبت  بیترت  به  و   داریمعن2α   و1α   بیضرا   که  است  صادق  یزمان  کوزنتس  هیفرض

  از یبرخ در که   شد  یبررس مختلف  یکشورها  یبرا کوزنتس  هیفرض مدت بلند  و  شتریب آمار  و اطالعات  مجموعه  هیته  و  زمان گذشت با .( 2008
   است. شده  رد گرید یبرخ  در و  دییتأ  هیفرض  نی ا هاآن

  ه ینظر  مجموع  »در:  کنندیم  انیب  گونهن یا   کوزنتس«  یمنحن  ی اسیس  »اقتصاد  هینظر  چارچوب   در  را  خود  اتینظر  نسونیراب  و  اوغلو   عجم
  مخرب   خود  حالت   ینابرابر  نی ا  یول  دهد  شی افزا  را  ینابرابر  که  دارد  لیتما  مدارانهه یسرما  یسازیصنعت  که  داردیم  انیب  کوزنتس  یمنحن  از   ما

  کوزنتس یمنحن  كه  ییكشورها از  یاریبس در  دارد. شی گرا  مجدد ع یتوز نظام  سمت   به که آوردیم  وجود به یاس یس  میرژ در یراتییتغ  رایز دارد
  اصالحات   توسط  زی ن  یمنحن  ی نزول  بخش   ن یبنابرا  دارد  یتالق  ی اجتماع  یهایناآرام   از  یناش  ی اسیس  اصالحات   با  یمنحن  رأس  دارد،   مصداق

  ها   آن   جینتا  دادند.  قرار   یبررس  مورد  را  عیتوز  باز  و  ینابرابر  ،ی دموکراس  نیب  رابطه  آنها   ن یهمچن  د.«یآی م  وجود  به  آن  متعاقب  آثار  و  یاسیس
 رد ندا  ینابرابر  بر  یمهم  اثر  اما  دارد  GDP  از  یسهم  عنوان  به  یات یمال  یدرآمدها  بر  یداریمعن  و  مهم  ریتأث   یدموکراس  که  دهدیم  نشان

(Acemoglu & Robinson, 2005) . 
  قرار   خود  قیتحق  موضوع  را  س، ی سوئ  در  ی رفاه  ریغ   و  یرفاه  مخارج   بر  دیتأک  با  عیبازتوز  زانی م  بر  میمستق  یدموکراس  اثر  همکاران  و  5فلد 

 به  رو جامعه در عیبازتوز زانیم ،ی دموکراس گسترش با یعنی دارد. یرفاه ریغ و   یرفاه مخارج بر یمنف اثر یدموکراس که  افتندیدر هاآن دادند.
 (Feld, Fischer & Gebhard, 2010). دگذار ی م نزول

-1992  یهاسال  یط  را  ینابرابر  و  یاقتصاد   رشد  ن یب  ارتباط  توسعه«  یبرا  یبرابر  و  »رشد  عنوان  تحت  یامقاله  در  6ل یمونت  و  زینگوئیا 
 & Iniguez)  اندافتهی  دست  دو  نی ا  نیب  مثبت  ارتباط  به  و  اندکرده  یبررس  کیمکز  کشور  یبرا  یزمان  یسر  یهاداده  از  استفاده  با  200۸

Montiel, 2014).   
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 4 رانیا در  یدرآمد ینابرابر   با یاقتصاد رشد  رابطه بر يدموکراس  ریتأث  يبررس

 

 

 حال  در  کشور 2۸ یمقطع یهاداده  توسعه«،  حال در یکشورها در درآمد  عیتوز  و یاقتصاد »رشد  نام به یپژوهش در یسیرئ و ینعمت
  آنها   ق یتحق  از   حاصل  جینتا   کردند.  ی بررس  را   ی نابرابر  و  یاقتصاد  رشد   ن یب  ارتباط  و   داده  قرار  استفاده  مورد  1990-2010  یهاسال  ی ط  را  توسعه
 . (Nemati & Raisi,2015) کندی م  دییتا  را کوزنتس  ه یفرض

  و  ی ل  .Shah,2017) & (Raza  کردند  دییتأ  یستی تور  منتخب  یکشورها  یبرا  را  کوزنتس  هیفرض   صحت  مطالعاتشان  در  7  شاه  و  رازا 
  یهاداده  از   استفاده  با   9گر یکر  و   فرزانگان  . Smith & Pesaran,(Lee, (2013  کردند  د ییتأ   کره   کشور  یبرا  را   کوزنتس  ه یفرض   زی ن   8همکاران 

  ی ناج  .(Farzanegan& krieger, 2019)  دهد   شی افزا  را  ینابرابر  تواندیم  رانیا   نفت  درآمد  رونق  که  دادند  نشان  2016  تا  1973  یخی تار
  كه  دهدیم نشان  قیتحق  نیا  جینتا است. کرده یبررس 13۴7-137۴ یها سال یط را رانیا در درآمد عیتوز و یاقتصاد  رشد متقابل  آثار  یدانیم
  گونه   چیه  زین  ترش یب  ینابرابر  و  بوده  وارون  ری غ  u  شکل  به  کوزنتس  ةیفرض  مفاد  برخالف  سرانه،  یداخل  ناخالص  دیتول  و  ینابرابر  رابطة  رانیا  در
 (. Naji maydani, 1996) است نداشته  یاقتصاد  رشد و  سرانه  درآمد شی افزا  بر یریتأث

  براسممماس   را یاقتصممماد  رشمممد  و ینابرابر  نیب رابطه  ران«یا در  درآمد  عیتوز  و  رشمممد رابطه  ی»بررسممم نام به  یامقاله در  همکاران  و  یشممممیابر
  نشمان   آزمون از  حاصمل  جینتا اند.داده  قرار  یبررسم  مورد  1350-1381  یزمان  دوره در  وسیلیوسمی  -وهانسمنی  ییهمگرا  آزمون  و  گرنجر  تیعل  آزمون

ّ  رابطه کی  که  دهدیم   ، ی اقتصممممماد  رشمممممد  راتییتغ علت  گرید  عبارت به دارد  وجود  یاقتصممممماد  رشمممممد به  درآمد ینابرابر  سممممممت  از طرفه  کی  یعل
   (Abrishami,Mehr ara & Khta bakhsh, 2005).  است ینابرابر  راتییتغ

 در  یدرآمد ینابرابر  و  یاسمممیسممم  ،یاقتصممماد  توسمممعه رابطه  یفاز  لی»تحل  عنوان  تحت یامقاله  در  یهاشمممم  یمیعظ و  یخراسمممان  مظلوم
  آن  الزم  شمرط  جامعه و  دولت  قدرت  و  رانیا در  یدرآمد  یبرابر  یکاف  شمرط جامعه  قدرت  و  یدموکراسم  شمرط دو اجماع  که  اندگرفته  جهینت  ران«یا

  ع ی توز  و  یاقتصممماد  رشمممد  رابطه  یبررسممم به زین  زاده  نیحسممم  (.Mazlum Khorasani, M. & Azimi Hashemi, 2010)  شمممودیم  محسممموب
  اسمت.   پرداخته  200۴-199۴  یزمان دوره یط  ییفضما  یسمنجاقتصماد  افتیره  از  اسمتفاده با  قایآفر  شممال و  انهیخاورم منطقه  یکشمورها در  درآمد

 .(Hossein zadeh, 2018)  کندیم  دییتأ نظر  مورد  یکشورها در  را  کوزنتس  هیفرض مدل  برآورد  از حاصل  جینتا
  د ی تول  ریتأث  ران«یا  یمورد  مطالعه:  یاقتصاد   رشد  و  یدرآمد  ینابرابر  ی خط  ریغ  رابطه  ی»بررس  عنوان  با  یامقاله  در   همکاران  و  یاشرف

  معکوس   طور  به  ینابرابر  دهدیم  نشان  هاآن  جهی نت  کردند.  یبررس  را  یرخطیغ  و  یخط  مشخصه  دو  هر   در  درآمد  ع یتوز  بر  سرانه  یداخل  ناخالص
 ,Ashrafee)  گرددیم  د ییتأ  زی ن  شکل  S  یمنحن   یاحتمال  ج ینتا  کوزنتس   اتی خصوص  میتعم  با  و   است   مرتبط   مدت   بلند   در  ی اقتصاد  رشد   با

Behboudi & Deg pasand, 2018).   
 استفاده با 139۴-1352 بازه در را یکت یپ  توماس  یهادگاهید چارچوب   در  رانیا  در یدرآمد ینابرابر بر مؤثر  عوامل همکاران و  سراخوش

  یاصل  عوامل  با  ارتباط  در  رانیا  در  ینابرابر  که   دارد  وجود  امکان  نیا  که  کردند  انیب  جهینت  عنوان  به  و  دادند  قرار  یبررس  مورد  var  کردی رو  از
 . (Khoshsara, Nasrallah, Azarbayjani & Bakhshi Dastjerdi, 2019) باشد اقتصاد در دولت دخالت و ینهاد طیمح  مانند یگرید

  تورم   ران« یا  در  یدرآمد  ینابرابر  و  یکاری ب  و  تورم  ینامتقارن  و  ارز  نرخ  شکاف  اثر»  عنوان  با  همکاران  و  یبارفروش   یوسفی  قیتحق  اساس  بر
 & ,Yousefi Barforoshi, Mehri Karnami)  شودی م  ینابرابر  شی افزا  موجب  و  دارد  یدرآمد  ینابرابر  بر  میمستق  اثر  یخط  قالب  در

Zurki, 2019) . 

 
7  Raza and Shah 
8  Lee et al 
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   تحقیق   روش   و   متغیرها   مدل،   معرفی  -3
ّ  نوع از قیتحق  نیا   ی زمان یسر یآمارها ،یجهان بانک تیسا از از ین مورد یها داده و  اطالعات )عموم یاکتابخانه صورت به هاداده و  است یعل

   است. شده  استخراج (یتی پول پروژه به مربوط  یها گزارش و  یمرکز بانک ،یرانا  آمار  مرکز توسط شده  منتشر
  رشد   رابطه   بر  یدموکراس  ری تأث  یبررس  منظور  به  یالگوساز  روش  و  است  1350-1397  یها  سال  در  رانیا  کشور  ،مطالعه  مورد  جامعه

  بر  یادیز عوامل ، یاقتصاد یها ه ینظر و یتجرب مطالعات   براساس هرچند است. شده  انتخاب  یزمان  یسر روش  ،یدرآمد ینابرابر با یاقتصاد
   و   است  یدموکراس  بر  دیتأک  با  یاقتصاد  رشد  و  یدرآمد  ینابرابر  رابطه  بر  تمرکز  قیتحق  نیا   هدف  که  ییجاآن  از  اما  مؤثرند  یدرآمد  ینابرابر
 فقط  تا  است  شده   تالش   شد، ی م  جادیا  قیتحق  روند  در  گر،ید  رگذار یتأث  یرهایمتغ  نمودن  وارد  صورت  در  که  یکی تکن  یهاتیمحدود  نی همچن
  شوند.  مدل وارد   اثرگذارتر و  ترمهم   یرهایمتغ

 ه ینظر  و  یدرآمد  ینابرابر  بر  را  یاقتصاد  رشد  ریتأث  که   (1955)  کوزنتس  مطالعات  جمله  از  ینابرابر  و  رشد  ینظر  یمبان  به  باتوجه
  اثرات   گرفتن  نظر  در  ضمن   یدرآمد  ینابرابر  بر   را   یاقتصاد  رشد   ری تأث  که  (2002)  نسونیراب  و  اوغلو  عجم  کوزنتس«  یمنحن  ی اسیس  »اقتصاد
  مدل   شد،  ذکر    موضوع  اتیادب  بخش   در   هاآن  از  ی برخ  که  ینابرابر  درباره   گرفته  انجام   مطالعات   ر یسا  به  توجه   با   زین  و   کنندیم   ان یب  یدموکراس 

 :  شود ی م گرفته  نظر در ری ز صورت   به قیتحق

In= f (GDP, GDP1, Inf, Rto,)Pol *Gdp))                                                                                                                      )2(   

0 1 2 3 4 51 ( * )=  +  +  +  +  +  + tIn Gdp Gdp Inf Rto Pol Gdp
    

   تحقیق  مدل  در   استفاده   مورد   متغیرهای 

   ( In)   ی درآمد   ی نابرابر  شاخص   عنوان   به   ی درآمد   ی ها دهک   نسبت  
  درآمدهاست.   ا ی  هانهیهز  از  هاگروه  نی ا  سهم  یبررس  جامعه،  مختلف  ی هاگروه  نی ب  یشتی مع  امکانات   عیتوز  یبررس  یبرا  متعارف   یابزارها  از  یکی
  یمساو  گروه  ده  به  سپس  و  مرتب  سطح  نیباالتر   به  سطح  نیکمتر   از  نهیهز  ای  درآمد  سطوح  حسب  بر  خانوارها  معمول  طور  به  منظور  اینبه

 شود. یم  محاسبه  کل  از  گروه  هر  سهم  اساس  نی ا بر شوند. یم  میتقس

 ( GDP)   سرانه   ی داخل   ناخالص  د ی تول   رشد   نرخ  

  پس   نسبت که  است  ن ی ا کوزنتس   هیفرض   مبانی  است. کوزنتس   هیفرض  درآمد عی برتوز سرانه  درآمد  ری تأث  خصوص در  هاهینظر  نی ترمهم از   یکی
  ی گذار هیسرما یباال حجم به که توسعه  هیاول مراحل در جامعه رو،این از یابد.می  افزایش ناسبمت طور به یدرآمد یهاگروه   در درآمد به انداز

  اعمال  امکان  منابع  شی افزا  و  ها تیظرف  توسعه  از  پس  جیتدر   به  تا  ردیبپذ  را   درآمدها  در  تمرکز  از  یا  درجه  ستی بایم  ناچار  به  دارد  ازین
 شود.   فراهم  یعیتوز  یهااستیس

 نشان  ی برا  سپس   و   است   آمده   دست  به   سال  همان  تی جمع  به  هرسال  به   مربوط  یداخل  ناخالص   دی تول  آمار   م یتقس  با  سرانه  درآمد 
  آمد( )در  دیتول  به مربوط یهاداده از  منظور نی هم به است. شده  استفاده مقاله  مدل  در و  محاسبه سرانه  درآمد رشد  نرخ ، اقتصادی رشد دادن

 است.  شده  استفاده (1390 سال ثابت  یها مت یق )به یاقتصاد یهافعالیت حسب بر داخلی ناخالص
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 ( GDP1)   سرانه   ی داخل   ناخالص   د یتول   رشد   نرخ   مجذور    

  به  سرانه  درآمد  رشد  نرخ  مجذور  از   ن یبنابرا  است.   یاقتصاد  رشد  با   دوم  درجه  ارتباط  یدارا  ی درآمد  ینابرابر  ،ی نظر  لحاظ  به  که  ییجا آن  از
 م.ی کنیم استفاده  آن آزمون منظور

 ( Inf)   تورم   نرخ  
  ص ی تخص  تیضعو   بر   ری تأث  ل یدل  به  رمتو   خ نر  است.  مؤثر  جامعه  یدرآمد  ینابرابر  بر   کالن،  اقتصاد  یهاشاخصه  نی ترمهم   از  یکی   عنوان  به  تورم

  نرخ   از  تورم  نرخ   .دهد یم  قرار  ریتأث تحت  را  مددرآ   عیتوز   نت،را  یادار   یهاتیفعال   به  دیتول  از  منابع افنحر ا  و  مددرآ   دمجد عیتوز ،منابع عیتوز   و
  شود(ی م  منتشر  ی مرکز  بانک  توسط   )که  1390  سال  ه یپا  مت یق  به  ران یا  یشهر   مناطق   در   یمصرف  خدمات   و   کاالها   یبها  کل   شاخص  رشد 

 است.  شده  محاسبه

 ( RTO)   ناخالص   د یتول   به   ی نفت   ی درآمدها   سبت ن  
  ثروت   شود، ی م  نی تأم  ی نفت  و  یعیطب   منابع  یدرآمدها  محل   از  یداخل  ناخالص   د یتول  و  دولت   ی درآمدها  از   ی اعمده  بخش  که   یی کشورها  در

   د.یآیم  حساب به یاس یس  و  یاقتصاد  طیشرا  لیتحل در عمده  و  اثرگذار یری متغ ، یعیطب منابع
  است، یس   علوم   حوزه   سه هر   در   آنها   درباره  مطالعات و آمده  حساب   به ی ارشته  ان یم  ی موضوع ،یعیطب منابع   و  ینفت  ی هارانت  موضوع 

  یاثر یگرید  و  دارد درآمد عیتوز  بر که یاثر  یکی:  است   تیاهم حائز جهت دو از ری متغ ن یا  نی بنابرا رد.یگیم  صورت ی اسیس  اقتصاد و  اقتصاد
   دارد. (یکتاتورید ای ی )دموکراس یحکمران نحوه بر که

  اثر   ی هاسمیمکان  براساس  درآمد،  عیتوز   بر  گاز  و  نفت  مانند  یعیطب  منابع  استخراج  از  حاصل  یدرآمدها  ریتأث  مورد  در  یکل  طور  به
  شود ی م  یدرآمد  یهاینابرابر  شی افزا  به  منجر  ینفت  ی درآمدها  که  است  نی ا  بر  اعتقاد  اول،  دگاهید  در   دارد.  وجود  متفاوت  نظر   دو  ها آن  یگذار

  دولت،   یعموم  مخارج  شی افزا  مربوطه،  عیصنا و  گاز  و  نفت  منابع ییایجغراف  بعد:  از   عبارتند  که  شودیم  جادیا  یلیبنابردال  درآمد  ینابرابر  نی ا  و
  ی کاالها   واردات شیافزا   نفت،  بخش  در  درآمدها  نابرابر  یعتوز گاز،  و  نفت  فروش از  حاصل  یخارج  یارزها  ورود  اثر  در  تورّم  و ینگینقد  شیافزا 

  یدرآمدها  به  دولت   بودجه  حد  از   ش ی ب  یاتّکا  ،ی داخل  تجارت  قابل  یهابخش   فی تضع  و   ی هلند  ی ماریب  ،یداخل  ی نوپا  ع یصنا  فیتضع  و   یمصرف
 &Mousavi jahromi, Khodadadkhashi)یستان  اتیمال  ستمی س  در  ییکارآ  ماندن  نییپا  و  اتیمال  به  یکاف   توجه  عدم  جهینت  در  و  ینفت

Pourahmadi, 2015 ) . 
 یهاسمی مکان  راستا  نیا  در  است.  درآمد  ینابرابر  کاهش  بر  ینفت  یدرآمدها   مثبت  یاثرگذار  بر  نظر  مقابل(  دگاهی)د  دوم  دگاهید  در

  در   یگذارهیسرما   به  ینفت  یدرآمدها  اختصاص  ر،ی فق  طبقات  به  دولت  یانتقال  یهاپرداخت  و   یمصرف  مخارج  شیافزا :  از  عبارتند  اثرگذار
 (. Saheb honar & naderi, 2013) محروم مناطق  در  آموزش و   بهداشت یارتقا و  هارساختیز

  علت   یسازوکارها  انه،یاقتدارگرا   حکومت  و   نفت  صادرات   انیم  ارتباط  حی توض  و  یبررس  یبرا  است، یس  و  نفت   حوزه  محققان  و  کارشناسان
  نی ا  از  یکی  به   موضوع  تناسب  به  یول  ستی ن  حاضر  پژوهش   نظردم  هاآن  مجموعه   یل یتفص  انیب  که  اندکرده  یبررس  را  یمختلف  یمعلول  و

 :  شود یم  شاره ا  ,Ross (2001 )شود   یم  خوانده 10ر یرانت اثر ، که  سازوکارها
  یاجتماع  یفشارها  کاهش  یبرا  خود ینفت  یدرآمدها  از  نفت،  به  یمتک یهاحکومت  دهدیم  نشان  که است  یسازوکار  نی اول  ر،یرانت  اثر

  »اثر  را  آن  توان ی م  که  یراه  از  نخست  رد.ی گ   صورت  قی طر  سه  از  تواندیم  سازوکار  ن یا   که  دهدیم  نشان  ی مورد  مطالعات  رند. یگی م  بهره
  رد یگ یم  یکمتر  اتیمال  مردم  از  احتماال    آورد،یم   بدست  ینفت  منابع  فروش  از  یکاف   درآمد  حکومت  که  یزمان  اساس  نی ا  بر  د.ینام  «11ی ری گاتیمال

 
10 Rentier Effect 
11 Taxation Effect 
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  »اثر  ر،یرانت  اثر  جزء  نی دوم  افت.ی  خواهد  کاهش  حکومت  ییپاسخگو   یبرا  یعموم   یتقاضا  احتمال  گرید  طرف  از  رد.یگی نم  اتیمال  اصال    ای  و
  مقابل،  در  و   داده  شی افزا  خود   ان یحام  جلب  یبرا  را   حکومت   ی هانهیهز  تواندیم   منابع   ثروت   اساس   نی ا   بر  شود. ی م  خوانده  «12ها نهیهز

  که   افتی در  یو  عربستان،  کشور  خصوص  در  13س ی انتل  جان  یمورد  مطالعات  طبق  دهد.  کاهش  را  شدن  ک یدموکرات  یبرا  بالقوه  یفشارها
  د. ینمایم  استفاده  کند،ی م  کمک  یدموکراس   یبرا  فشارها  کاهش  به  که  ییهابرنامه   نهیهز  نی تأم  یبرا  خود  نفت  ثروت  از  عربستان  حکومت

  منابع  درآمد  جانب از  ی کاف پول   قرارگرفتن با  که  است   موضوع ن ی ا ن ی مب  د،ینام «14گروه   یریگ شکل  »اثر  را  آن  توان ی م  که  ر یرانت اثر   جزء نی آخر
  از   یگروه  ند. ینمایم  یریجلوگ   مستقل  یهاگروه  یری گشکل  از   و  پرداخته  هنگفت   یدرآمدها  نی ا  بخشش   و   بذل  به  آنان  ها،حکومت  یبرا
  مستقل  یهاگروه  یری گشکل از  ، ینفت یهادولت نی ا که  افتند ی دست  جهینت  نی ا  به رانی ا و  تونس  ، یبی ل ر، یالجزا طیشرا   یبررس با شمندان یاند

 & Mahdavi Adeli, Mesgarani, GHaemi Asl)  اندنموده  یری جلوگ  است،  یدموکراس  وجود  یبرا  الزم  ط یشرا  شیپ  از  یکی   که  یاجتماع
Akbari, 2013) . 

 ( POL)   ی دموکراس   متغیر  
 اعمال  بر را ییها تیمحدود گرید یسو از و آوردیم  فراهم  را یاسیس  رهبران ریی تغ امکان سوک ی از که است ینهاد  باتیترت منزله به یدموکراس 
  ریی تغ  ینابرابر  و  رشد   نی ب  را  دو  هر   ای  و   جهت  ا ی  و   شدت   تواند یم  یدموکراس   (.1392  همکاران،   و   ی )ساع  کندی م  جادیا   ییاجرا   ن یمسئول   قدرت
  رشد   اثرات  عبارت   ن یا   بی ضر  شودی م  وارد  (pol* Gdp)  متقاطع   عبارت   صورت  به  مدل  حیتصر  در  و  است  کنندهلیتعد  ریمتغ  ک ی  پس  دهد،

 (. Acemoglu & Robinson, 2002) دهدیم  نشان یدموکراس ریمتغ  اثر گرفتن   نظر در با در را ینابرابر بر

 ج ی نتا   ل ی تحل   و   مدل   ن ی تخم  -۴
  شکست   آزمون   از   ن، ی همچن  رد.یگیم  قرار  یبررس  مورد  واحد  شه یر  آزمون  از  استفاده  با  رها یمتغ  ییا یپا  ت یوضع  معادله،   بیضرا   ن یتخم   از  شیپ

  ی هاوقفه با یبازگشت خود روش یمبنا بر  سپس و  است شده استفاده زین  واحد شهی ر آزمون جینتا صحت ی بررس منظور به 16پرون  15ی ساختار
  یهاروش  نیب  در  ،(ARDL)  یعیتوز  یهاوقفه  با  یبازگشت  خود  روش  مهم  اریبس   تیمز.است   شده  نیتدو   نظر  مورد  معادله  ،(ARDL)  17ی عیتوز
  است   کاربرد  قابل  (،I(1)  ای  I(0))  اندشده  ایپا  یسطح   چه  در  مدل،  یرهایمتغ  که   بحث  نی ا  گرفتن  نظر  در  بدون  روش  نیا   که  است  آن  یجمعهم
(Tashkini, 2014.)   

 یافته  تعمیم   فولر   -دیکی   واحد   ریشه آزمون  
  مشخص   فولر  -یک ید  واحد  شهی ر  آزمون  از  استفاده  با  یزمان  یهایسر  یجمعهم  درجه  و  ییایپا   تیوضع  ابتدا  یانباشتگهم  هینظر  با  مطابق

  اند. شده  واقع قبول   مورد درصد  5 یمعنادار  سطح   در الگوها،  در نظر مورد یرها یمتغ  یبرا شده  محاسبه   t ریمقاد که  شود توجه   دیبا گردد. یم
  درصد   5  یمعنادار سطح  در  افته(ی  میتعم فولر  یکید  ی)آماره  یبحران  مقدار  مطلق قدر از  شده محاسبه  t  یهاآماره مطلق قدر که  مفهوم  نیا  به
 است.  شتریب
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 ساختاری   شکست   آزمون  
  یزمان  یهای سر  در   و  دهد   رخ  ... .و   انقالب  رجنگ،ینظ  کشور   کی  اقتصاد  در   ی ساختار  راتییتغ  که   ی هنگام  کند ی م  استدالل   ( 19۸9)  18پرون 

  که   یحال  در  کند،  رد  را  رهایمتغ  بودن  ایناپا  صفر   فرض  تواندینم  و  نبوده  مناسب  یشکستگ  حالت  در  فولر  -ی کید  آماره  کند،  جادیا   یشکستگ
  یمعرف  باشد،یم  یمجاز  یرهایمتغ  یدارا  که  را  واحد  شهی ر  آزمون  از  یاافتهی  میتعم  شکل  پرون   حالتنیا  در   باشند.یم  ایپا  واقعا    رهایمتغ
   کند.یم

  رها،ی متغ  ن یا   که  معناست  بدان  ن یا   هستند.  (I(1))   اول  مرتبه  از  انباشته  ،Pol   و Rto   وGdp1   وIn    یرها یمتغ  ،1  جدول  ج ینتا  اساس  بر
  با   بخش  نیا   در   رو  نی ازا   شوند. ی م  مانا  یری گ  تفاضل   کبار ی  با  ،1  جدول   در  شده  گزارش  یمحاسبات  یهاآماره  براساس  و  نبوده  ایپا  سطح   در

  ر ی تأث  شکست،  نی ا  ا یآ  و   است   شده  دهید  آنها  روند   در   یساختار  شکست  ایآ  که   شد   خواهد   داده  پاسخ  سؤال  ن یا   به  رها،یمتغ  نی ا  روند  یبررس
  ر. یخ ا ی است داشته رهایمتغ  نیا  یی ایپا آزمون  ج ینتا در یمعنادار

 درآمدی،  نابرابری  روند  توابع  به  مربوط  نمودارهای  به  توجه  با  است.  مشاهده  قابل  بررسی  مورد  دوره  طی  متغیر  چهار  2  نمودار   در
  شکستی (،In)  متغیر روند تابع در 1358 سال در شکستی  رسدمی نظر به دموکراسی و نفتی درآمدهای نسبت سرانه،  درآمد رشد نرخ مجذور

  روند   تابع  در    در  1360  سال  در  شکستی   و  (Rto)  متغیر  روند  تابع  در  1358  سال  در  شکستی  ،(Gdp1)  متغیر  روند  تابع  در  1359  سال  در
  توضیح   به  الزم  یابد.می  تغییر  متغیرها  شیب  و  مبدأ  از  عرض  یا  و  روند  شیب  مبدأ،   از  عرض  سال  این  از  که  طوری  است  شده  ایجاد  (pol)  متغیر
 نابسامانی  و   حاکم  نظام  علیه  کودتا  و  انقالب  بحرانی  شرایط  دلیل  به  جنگ(  آغاز  و  انقالب  های)سال  1360تا  1357  هایسال  فاصله  در  است

  بازه   از  خارج  و  بحرانی  حالت  یک  دهندهنشان  عمال    که  است  شده  گزارش  -۸0  عدد   ایران  برای  دموکراسی  شاخص  حکومتی،  نهادهای  وضعیت
 19است.  شاخص   این معمولی

 

 
18 Perron 
19 polity IV 

 متغیره  واحد   ریشه آزمون  نتایج . 1  جدول 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Table 1 . Unit root test resuhts 
Source: Authors’ calculations 

 متغیرها  محاسباتی   آماره  بحرانی   مقادیر  نتایج 
 932 - 2۸2- In ا یناپا

 9۴1 - 1۴2 - D (In) اول   مرتبه تفاضل  در ایپا
 932 - 51۴ - Gdp ا یپا
 932 - 172- Gdp1 ا یناپا

 932 - 695 - D (Gdp1) اول   مرتبه تفاضل  در ایپا
 932 - 90۴ - Inf ا یپا
 932 - 922 - Rto ا یناپا

 9۴1 - 627- D (Rto) اول   مرتبه تفاضل  در ایپا
 932 - 062- Pol ا یناپا

 9۴1 - ۴06 - D (Pol) اول   مرتبه تفاضل  در ایپا
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 In  ر ی متغ 

 

 Gdp1  ر ی متغ 

 
 Rto  ر ی متغ 

 

 Pol  ر ی متغ 

 
 

 متغیرها  ساختاری شکست  . 2  نمودار 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Figure 2 . Structural Break of variable 
Source: Authors’ calculations 

  هردوحالت   در  تغییر  و  شیب  در   تغییر  مبدا،   از  عرض  در   تغییر  حالت   هرسه  در  نامانا  متغیرهای  برای  پرون  آزمون   شکست،  نقاط  تشخیص   از  پس
  درآمدی.   نابرابری  متغیرهای   برای  فولر  دیکی  آزمون   که   دهد می  نشان  آزمون  این  نتایج  است.  آمده  2  جدول  در   آن   نتایج   که   است  شده   انجام

  دیکی   نتایج  پرون،   آزمون و است  معتبر   داخلی  ناخالص   تولید  به  نفتی  درآمد   نسبت   و   سرانه داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  مجذور  دموکراسی،
 شوند. می  مانا  گیریتفاضل  یکبار با که  هستند نامانا متغیرها  این   بنابراین کند،می  تأیید را  فولر

 پرون  آزمون  روش   به متغیرها واحد   ریشه بررسی  نتایج .2  جدول 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Table 2 . Unit root test-by Perron test 
Source: Authors’ calculations 

 نتیجه  مبدأ   از   عرض   و   شیب   در   تغییر  شیب   در   تغیر  مبدأ   از   عرض   در   تغییر  متغیر 

In 35/3 -- ۸2/۴- 90/2- نامانا  

Gdp1 91/3 - 93/3 - 76/۴-  نامانا 

Rto 35/۴ - 15/۴ - 37/۴ -  نامانا 

Pol ۸2/3- 25/3- 96/3 -  نامانا 

 است.  شده محاسبه 𝛕  آماره دهنده  نشان  جدول  داخل اعداد  -
 با  است  برابر  بیترت به  هردو  در   رییتغ  و  بیش   در  رییتغ  مبدأ،  از عرض  در  رییتغ  حالت  هرسه  یبرا   و  درصد  95  نانیاطم  سطح  در پرون  جدول  اساس  بر  یبحران  𝛕  ریمقاد  -

 . -59/5 و - ۸3/۴ و -23/5
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 کوزنتس  اقتصادسیاسی مدل  ARDL پویای الگوی برآورد  نتایج . 3  جدول 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Table 3 . results of estimating the ARDL dynaminc model of the kuznets political economy model 
Source: Authors’ calculations 
 

 ( prob)   احتمال   سطح  استاندارد   انحراف  ضریب  متغیر 
In (-1) * 53/0 037/0 000/0 
Gdp **    07/0 0۴۴/0 089/0 

Gdp (-1 ) *  27/0 039/0 000/0 
Gdp (-2) * 38/0 032/0 000/0 
Gdp (-3) * 04/0 015/0 005/0 
Gdp(-4) * 03/0 013/0 018/0 

1GDP 06/0- 049/0 212/0 
1-( 1GDP) * 31/0 - 044/0 000/0 
2-( 1GDP) * 21/0 - 043/0 000/0 
3-( 1GDP) * 27/0 025/0 000/0 

Inf ** 05/0 029/0 062/0 
Inf (-1) 01/0-- 043/0 704/0 
Inf(-2) 00/0- 042/0 932/0 
Inf (-3) *11/0 - 027/0 001/0 

Rto 01/0 13/0 443/0 
Pol*Gdp * 07/0 023/0 004/0 

Pol*Gdp  (-1) *08/0 024/0 003/0 
Pol*Gdp (-2) * 05/0 - 022/0 032/0 

C * 6/12 98/0 000/0 
T * 13/0 - 014/0 000/0 

 95/0 شده= لیتعد بیضر 97/0 ن=ییتع  بیضر مقدار 
 .است  درصد 90 و درصد 95 نانیاطم سطح در بیضرا یداریمعن دهندهنشان  ** و  * عالمت
  مقادیر   به  توجه   با   شود.می   بررسی   (1992مستر)  و   دوالدو  بنرجی،  همگرایی   آزمون  مبنای   بر  مدت   بلند  رابطه  وجود  پویا،   مدل   برآورد  از  پس

  برای   شده  ارائه  بحرانی  مقدار   که  حالی   در  است؛  - 12.07  عدد  مدل  برای  شده  محاسبه   t  آماره  آن،  استاندارد  وانحراف  وابسته  متغیر  وقفه  ضریب 

 کوزنتس  ی منحن   ی اسی س  اقتصاد   مدل  برآورد  
 شود. ی م  حیتصر  ریز شکل به رانیا یبرا کوزنتس  ه یفرض  یاسیس  مدل  ،(2002) ینسونراب  و  اوغلو عجم  هینظر به استناد با

0 1 2 3 4 51 ( * ) tIn Gdp Gdp Inf Rto Pol Gdp=  +  +  +  +  +  +                                      )3(    

  نه یبه   وقفه  ،ن یز یب  -شوارتز  و  ک یآکائ  یهاآماره  ممیماکز  مقدار   اساس  بر  است.  شده  استفاده  VAR  مدل  کی   از  نهیبه   وقفه  انتخاب  منظور  به
 شودی م برآورد ر یز  یایپو یالگو و شودی م  گرفته نظر در ۴ مدل یبرا

  (4)                                                                                       0 1 2 31 1 1

4 5 61 1 1
( * )

p p p

t i t i i t i i t ii i i

p p p

i t i i t i i t i ti i i

In In Gdp Gdp

Inf Rto Pol Gdp

− − −= = =

− − −= = =

=  +  +  +  +

 +  +  + 

  

  
                    

 :  شودیم  ارائه  ریز  صورت به  ARDL یایپو یبرآوردالگو جینتا
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k=5  است  تر  بزرگ بحرانی مقادیر  از  شده   محاسبه آماره  بنابراین . -۴.19 و  -۴.6  از  است  عبارت ترتیب  به درصد 90  و  95 اطمینان  سطح  در  و  
   دارد. وجود  بلندمدت( )رابطه انباشتگیهم  رابطه مدل متغیرهای میان پس  شود.می  رد مدت بلند رابطه وجود عدم  بر  مبنی  صفر  فرضیه و

    کی کالس   فروض ی بررس  
  تشخیصی   هایآزمون   شود، می   مشاهده  4  جدول   در  که  طورنهما  است.  شده  بررسی  مربوط  هاین آزمو  از  استفاده  با  مدل  برای  کالسیک  فروض
 اطمینان  قابل  برآوردها  نتایج  و  هستند  کارا  و  تورش   بدون  برآوردها  بنابراین  کند،نمی  رد  شده  برآورد  مدل  برای  را  کالسیک  فروض  تمام  برقراری
   است.

 مدل  پویا الگوی  برای  کالسیک فروض   برقراری های آزمون  . 4  جدول 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Table 4 . classical hypothesis testing 
  Source: Authors’ calculations 

 آزمون   نتیجه  ( probصفر)   فرضیه    پذیرش   احتمال  آزمون   نوع 
 ی خودهمبستگ عدم ( 70/0) ی خودهمبستگ یبرا  LM  آزمون
 ح یصح ی تبع فرم (20/0)  ح یصح یتبع فرم  یبرا  LM  آزمون

 یهمسان انسیوار (66/0) یتینرمال یبرا  LM  آزمون
 اخالل  اجزاء  بودن  نرمال ( 20/0) ی ناهمسان انسیوار  یبرا  LM  آزمون

   بلندمدت   الگوی   برآورد  
 :  شودیم  حیتصر   ری ز صورت به مدل  یبرا مدت بلند رابطه

(5)                                                                               
0 1 2 3 4 51 ( * ) tIn Gdp Gdp Inf Rto Pol Gdp=  +  +  +  +  +  +                                                                                                                                            

 است.  آمده 5  جدول  در مدل  یبرا مدت بلند  یالگو برآورد از حاصل جینتا
 

 کوزنتس  سیاسی  مدل مدت  بلند  ضرایب  برآورد نتایج  . 5  جدول 
 ق ی تحق   محاسبات :  مأخذ 

Table 5 . results of estimating the long time coefficients of the kuznets political economy model 
Source: Authors’ calculations 

 خطا درصد  بیضر ریمتغ
Gdp *77/1 00/0 

Gdp1 *67/0- 00/0 
Inf 15/0 00/0 
Rto *17/0 00/0 

Pol*Gdp * 23/0 - 00/0 
C *19/27 00/0 
T *29/0 - 00/0 

 است. درصد   95 نانیاطم  سطح در  بیضرا یدار یمعن   سطح  دهندهنشان   *  عالمت -

  است.  برقرار  رانیا   در  نظر  مد   یزمان  بازه   در  کوزنتس  هیفرض  ، ینابرابر  بر  رشد   ر یتأث  یاس یس  مدل  بلندمدت  یالگو  برآورد  از  حاصل  ج ینتا  اساس   بر
  یدرآمد  ینابرابر  بر   معنادار  و   میمستق  اثر   یدارا    سرانه   یداخل  ناخالص   دیتول  رشد   نرخ  است.   مم یماکز  مقدار  با  یتابع  ینابرابر  که   ی معن  نی ا  به
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  رشد   دنبال  به  ، ینابرابر  نه یشی ب  مقدار  از   گذشتن   از   پس   و  ابد ییم  شی افزا  هم  ینابرابر  یاقتصاد  رشد  ش ی افزا  با  ابتدا   در  که   ی اگونهبه  است،
    شد.  خواهد کاسته  یدرآمد  شکاف  از شتر؛ ی ب یاقتصاد

  ش یافزا  باعث   تورم  درصد  در   شیافزا   درصد   کی  است.  یدرآمد  ینابرابر  بر  ی معنادار  و  میمستق  اثر  یدارا   بلندمدت   در  تورم  نی همچن
  کی با که یا گونهبه است  ینابرابر بر معنادار  و  م یمستق  اثر  یدارا زی ن دیتول به ینفت یدرآمدها نسبت شود.یم   یدرآمد ینابرابر یدرصد 15/0

 ابد. یی م شی افزا  درصد 17/0 زانیم  به یدرآمد ینابرابر بلندمدت،  در  نسبت ن یا  در شی افزا درصد
 با  همراه  یاقتصاد  رشد  که   دهد یم  نشان   بلندمدت   در   یدرآمد  ینابرابر  بر   یاقتصاد  رشد   در  ی دموکراس  یضرب  حاصل  ری متغ  ر یتأث

  ن یچن  توانیم   نیبنابرا   است.  شده  ینابرابر  کاهش   سبب   و  است  بوده  ینابرابر  سطح  بر  معنادار  و  یمنف  اثر  ی دارا  کیدموکرات  طیشرا   یبرقرار
 کند.   کنترل  را (ی)نابرابر درآمد ع یتوز  بر یاقتصاد رشد یمنف اثر  است توانسته  یحدود تا  یدموکراس ریمتغ  ورود که  گرفت جهینت

  ش ی افزا  را  ینابرابر  که  دارد  لیتما   مدارانه  ه یسرما  یساز  یوصنعت  یاقتصاد  رشد  که نی ا  بر   یمبن  نسون یراب  و   اوغلو   عجم  ه یفرض  مطلب   ن یا
  ع ی توز  نظام  به  منتج  ( یساالرمردم   )گسترش  ی اسیس  م یرژ  راتییتغ  و   دارد   مخرب  خود  حالت   ی نابرابر  نی ا  یول   کوزنتس(  هیفرض   )صدق  دهد

 :  است شده ارائه 6 جدول  در مذکور   مدل یبرا خطا حی تصح  یالگو برآورد از حاصل جینتا کند.ی م دیی تأ  را شودیم  مجدد
 

 مدت  کوتاه ضرایب و خطا تصحیح  الگوی  به مربوط  ضرایب . 6  جدول 
 تحقیق   محاسبات :  مأخذ 

Table 6 . coefficients of the ECM model and short times coefficients 
Source: Authors’ calculations 

 ( probاحتمال) سطح بیضر ریمتغ
DGdp **            07/0 0۸/0 

DGdp 1 *                ۴6/0 - 00/0 
DGdp 2 *              0۸/0- 00/0 
DGdp 3 *               03/0 - 01/0 

1DGdp              06/0 - 20/0 
11DGdp **             06/0 - 0۸/0 
21DGdp *              27/0- 00/0 

DInf **           05/0 06/0 
DInf 1 *            11/0 00/0 
DInf 2 *            11/0 00/0 

DRto Gdp *           15/0 00/0 
Dpol Gdp *           07/0 00/0 

Dpol Gdp 1 *          05/0 - 03/0 
Dc *          66/12 00/0 
dT *           13/0 - 00/0 

ECM(-1) *           ۴6/0 -  
 است.  درصد  90 و  درصد  95 نانیاطم  سطح در  بیضرا یدار یمعن  سطح  دهندهنشان   بیترت به   **  و  * عالمت   -
 

  وابسته ریمتغ   در مدتکوتاه  یهاتعادل عدم  از درصد  ۴6 )سال( دوره هر در دهدیمنشان  که  است - 0.۴6  مذکور مدل  Ecm (-1)   ب یضر
 شود.   یم  کینزد خود بلندمدت یتعادل روند سمت به و  شده  لیتعد
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   مدل   ثبات  های آزمون  
  ن یا   است.  شده  آزمون   (CUSUMSQ)21یتجمع  پسماند  مجذور  و   (CUSUM)20یتجمع  پسماند   محاسبه   قیطر  از  بیضرا   ثبات  قی تحق  نی ا  در
  صورت   به  مذکور   یهاآزمون   است.  شده  ارائه  (1975)22گران ید  و  برون  توسط  بار  نی اول  شود،ی م  انجام  پسماند  جمالت  یرو  بر  که  آزمون  دو
  هیفرض گرفت؛ قرار  صاف  خط  دو   نی ب  نمودارها  اگر  کند. ی م ارائه  درصد  95  نانیاطم  فاصله  با  صاف  خط  دو  نیب را   نمودار  دو  ن یا   و  بوده  یکیگراف 
  ی ساختار  ثبات از مذکور  مدل که  گفت توانیم   درصد 95 نانیاطم  سطح در نی بنابرا  شود.ینم رد یساختار شکست وجود  عدم بر یمبن صفر

 است.  برخوردار

 
مدل  بازگشتي تجمعي پسماند مجذور  مجموع آزمون    . 3  نمودار   

 تحقيق  محاسبات: مأخذ
Figure 1. CUSUMSQ test 

Source: Authors’ calculations 
 

 
 مدل  بازگشتي تجمعي  پسماند مجموع آزمون       . 4  نمودار 

 تحقيق  محاسبات: مأخذ
Figure 3. CUSUM test 

Source: Authors’ calculations 

 ی است ی س   ی ها ه ی توص   و   ی ر ی گ جه ی نت  -5
  95  با  ق،یتحق  یزمان  بازه  در  کوزنتس  هیفرض  ق،ی تحق  محاسبات  در  آمده  دست  به  بی ضرا  و  کوزنتس  یاسیس   ،یاقتصاد  مدل  جینتا  براساس
  ن ی ا شدت  و دارد ی درآمد ینابرابر بر  کاهنده یر یتأث  یاقتصاد رشد مجذور   و نده،یفزا   یریتأث یاقتصاد رشد است. شدهرفتهیپذ  نانیاطم درصد

 
20 Cumulative Sum Of Recursive Residuals 
21 Of Squares Of Recursive Residuals. Cumulative Sum 
22 Brown et. al. 
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  د ییتأ   را   کوزنتس  ه یفرض  صحت   زین  (2015)  ینعمت   و  (2017)  شاه  و  رازا  (،1396  زاده)نی حس  قات یتحق  جی نتا  است.  شتر ی ب  مدت  بلند  در   راتیتأث
    کند.یم

  شکاف  تورم  شی افزا  که  ی معن  ن یا  به  است   یدرآمد  ینابرابر  بر  معنادار  و  میمستق  اثر  یدارا  تورم   مدل،  در  مدت  بلند  جی نتا  به  توجه  با
  ی خوانهم  (13۸7)  ی گرج  و   (13۸5)  یابونور  (،139۸)  همکاران  و  ی بارفروش  یوسف ی  مطالعات   با  جهی نت  نی ا  کند.یم  ترعیوس   را  جامعه  یدرآمد
  ی نفت  یدرآمدها  شی افزا  نی بنابرا  است،داشته  یدرآمد  ینابرابر  بر  میمستق  ریتأث   دیتول  به  ینفت  یدرآمدها  نسبت  مدل  جینتا  به  استناد  با  دارد.
   .کندیم  دییتأ  را  مطلب   نی ا  ز ین  (1392)  یندر  و   هنر   صاحب   و  (2019)  گر یگر  و  فرزانگان  قیتحق  ج ینتا  است.   زده   دامن  ها ینابرابر  شدت  به

  شتر ی ب  واردات  و  یخارج  ی ارز  منابع   به  یدسترس  شی افزا  ق یطر  از   ینفت  یدرآمدها  ش یافزا   (1394)  همکاران  و   ی عادلیمهدو  قی تحق  براساس
 کند. ی م فراهم  یدرآمد یهاشکاف  شیافزا  و  یرمولدغ یهاتیفعال  یبرا را نهی زم  ،یمصرف  یکاالها

  ن ی ا  و  است  ینابرابر  بر  معنادار  و  معکوس  اثر  یدارا  یاقتصاد  رشد  نرخ  در  یدموکراس   ریمتغ  ضربحاصل  که  داد  نشان  مدل  نی تخم 
  ی کاهش  اثر  مدت  بلند  در  یدموکراس  طیشرا  بهبود  با  همراه  یاقتصاد  رشد  که  معنا  نی ا  به  است  مدت  کوتاه  از   شتریب  مدت  بلند  در  یاثرگذار

  در   استدالل  ک ی  که  کنندی م  انیب  خود  کوزنتس  یاسیس   اقتصاد  هینظر  در  (2002)  نسونیراب  و  اوغلو  عجم  .دارد  یدرآمد  ینابرابر  بر  یشتریب
  قیطر  از  ای  و   میمستق  صورت  به  ای  )  مردم  عموم   تا  میکند  جابیا  نیچن  دموکراسی  که  است  آن  جامعه  شدن  زهیدموکرات  یامدهایپ  نهیزم
  در   ولی  ردیقرارگ مردم دست  در  حکومت   و   باشند  داشته  مشارکت   یاقتصاد  و ی اسیس   ، یاجتماع  امور  مختلف   ی هایریگ میتصم در  ندگان(ینما

-میتصم  و  یاس یس  قدرت  ندارند،   یگاهیجا  یاقتصاد   یهااستیس  یریگ جهت  در   مردم  و  دارند  طرهیس  آنها  بر  یاستبداد  یحکومتها  که  جوامعی
  خودشان  منافع  صرفا    که  میکنند  تیهدا   ییسو   به  را  جامعه  یاقتصاد  اوضاع  لذا  و  برخوردارند  یاقتصاد  قدرت  از  که  است  کسانی  اریاخت  در  یریگ

   کند. ی نم رییتغ  فقرا  سود  به ثروت و  درآمد عیدرتوز  موجود ینابرابر ل یدل نی هم به گردد.  نی تأم
 :  گفت  نظر در را ر یز ی استیس  یهاهیتوص  توانیم  فوق، شده  انیب ج ینتا به توجه با

  از   نظر  صرف   مدارانه،  رشد  یهااستیس  یری گیپ  که  دارد  وجود  احتمال  ن ی ا  ه،یاول  مراحل   در  ینابرابر  بر  رشد  ندهیفزا   ریتأث  به  توجه  با  -1
  و  یاقتصاد رشد  توسعه مهم هدف دو هر به  یابیدست یبرا نی بنابرا انجامد.ی ب رانیا در درآمد عیتوز  تیوضع  شدن بدتر به آن یعیتوز  عواقب

 شود.   گرفته  نظر در یعیبازتوز یهااستیس  با توأم  رشد یراهبردها که  است الزم درآمد، عیتوز
 . ی درآمد یهاشکاف  کاهش  و ینابرابر طیشرا   بهبود منظور به تورم کاهش   و  کنترل جهت  در ییهااست یس یاجرا -2
 درآمدها.  نی ا رهیذخ منظور به یمل  توسعه  صندوق  سهم  شیافزا  و  دولت بودجه در  ینفت یدرآمدها سهم  کاهش -3
  ژه یوبه آن  از حاصل مفاسد  و ینفت یدرآمدها از حاصل ییجو رانت یهافرصت با مقابله  منظور به یقانون  ناظر ینهادها تیتقو و  یجادا -۴
 منابع. ص یتخص  و  هایزیربودجه در

  دولت   و  گذارانقانون   عملکرد  بر  نظارت  یبرا   مستقل  یهارسانه  و  احزاب  جاد یا   قیطر  از  ثبات  با  یدموکراس  یسو  به  حرکت  یبرا  تالش  -5
 منتخب. 
-صاحب  که  است  الزم   ینابرابر  بر  رشد  یمنف  اثرات  کاهش  در  آن  نقش  و  درآمد  عیتوز  بهبود  در  یدموکراس  مثبت  یاثرگذار  به  توجه  با

  یی هااستیس  بمه  کننمد  سعی  هااست یس  نموع  نی ا  کنار  در  و  نداده  قرار  عمل  مالك  را  یاقتصاد  یهااستیس  فقط   توسعه  یبرا  یزیربرنامه  در  نظران
  تا بپردازند کی دموکرات ینهادها و یقانون یهارساخت ی ز وگسترش تیتقو  و جادی وا  قانون  تیحاکم ،یفرد و یاس یس یهایآزاد شی افزا همچمون

  بهبود کنار در یاقتصاد توسعه  و رشد شیافزا یبرا را راه دموکراسی، وگسترش شی افزا در بهتر طیشرا آوردن فراهم  با هما استیس  نیا  قیطر از
 سازند.   فراهم را جامعه  جانبه همه توسعه  موجبمات  و  سماخته  هموار  درآمد عیتوز
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