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Abstract
Economic inequality and regional discrimination are one of the factors
influencing the economic growth of countries and regions. In a way, discrimination
in government budgeting and economic inequalities in different parts of the country
deprives people of trust in government functions and affects macroeconomic
variables. Therefore, the purpose of this study is investigation of government
budgeting distribution and the impact of economic discrimination on GDP of
sixteen Iranian border provinces. For analyzing of data eviews9 software
environment and panel data model method have been used. The results of this study
show that the variable of distribution of budget between provinces has a negative
and significant effect on the GDP of border provinces, which decreases by 0.263%
with increasing discrimination in the way of distribution of budget in border
provinces. The variables of export value of goods and services, labor productivity,
paying zakat and number of scientific experts each have positive and significant
effect on GDP of border provinces. Therefore, in order to increase GDP in border
provinces, it is recommended, in addition to apply export promotion policies,
improve labor productivity, promote human capital, encourages people to pay zakat,
all the needs and capacities of these provinces to allocate state budget funds to be
considered.
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چکیده
نابرابریهای اقتصادی و تبعیض منطقهای یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهاست؛ بهنحویکه
تبعیض در بودجهریزی دولت و نابرابریهای اقتصادی در مناطق مختلف باعث سلب اعتماد مردم نسبت به
کارکردهای دولت شده و بر متغیرهای کالن اقتصادی اثر میگذارد .ازاینرو ،هدف این تحقیق ،بررسی توزیع
بودجهریزی دولت و اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی شانزده استان مرزی است .برای تحلیل
دادههای این تحقیق از محیط نرمافزار  Eviews9و روش مدل دادههای تابلویی استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد که متغیر نحوه توزیع بودجه بین استانها اثر منفی و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی استانهای مرزی دارد که
با افزایش تبعیض در نحوه توزیع بودجه در استانهای مرزی ،تولید ناخالص داخلی به میزان  2/063درصد کاهش
مییابد .متغیرهای ارزش صادرات کاال و خدمات ،بهرهوری نیروی کار ،پرداخت زکات و نیروی انسانی هرکدام اثر
مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی استانهای مرزی دارد .جهت افزایش تولید ناخالص داخلی استانهای
مرزی پیشنهاد میشود عالوهبر اعمال سیاستهای توسعه صادرات ،بهبود بهرهوری نیروی کار ،ارتقای سرمایه انسانی
و تشویق مردم به پرداخت زکات ،تمام نیازها و ظرفیتهای این استانها جهت اختصاص بودجه دولتی مدنظر گرفته
شود.
كلیدواژهها :تبعیض اقتصادی؛ تولید ناخالص داخلی؛ استانهای مرزی؛ پانل دیتا
طبقهبندیO23,R12,H72 :JEL
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مقدمه
واژه تبعیض ،مفهومی است که مردم در تمام نقاط جهان و خصوصاً در کشورهای جهان
سوم از این پدیده شوم رنج میبرند .نابرابری و نادیدهگرفتن حقوق مردم در جامعه ،فخرفروشی
یک دسته از افراد جامعه بر گروه دیگر ،برخورد ناسالم با معلوالن و معیوبان و نابرابریهای
توسعهای در یک کشور همه نشاندهنده مفهوم تبعیض هستند .این پدیده بهطور مستقیم روی
آسایش و رفاه جامعه اثر منفی میگذارد و امروزه تبعیض بیشتر در کشورهای جهان سوم در
توزیع بودجههای دولتی (جاری و عمرانی) بین مناطق اتفاق میافتد (ملکی شهریور.)33 :8311 ،
بودجهریزی یکی از مهمترین ابزارهایی است که سیاستمداران دولتی ازطریق آن به سیاستهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود دست پیدا میکنند .حساسیتهای رفتار اقتصادی دولت در
تخصیص بودجه بین استانها روی توسعۀ منطقهای تأثیر بسزایی دارد و همواره مورد توجه
سیاستمداران بوده است (قاسمی و همکاران.)31 :8310 ،
براساس فاصله طبقاتی و توزیع نابرابری فقر موجود در استانهای ایران ،امام خمینی(ره) بیان
داشتهاند که «محرومیتزدایی ،عقیده و راه و رسم زندگی ماست .همه آرمان و آرزوی ملت و
دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بر بندد (صحیفه نور
جلد  .)801 :02اگر در جامعه اسالمی اختالف طبقاتی شدید وجود داشته باشد ،آن جامعه فقط
صورت اسالمی دارد و از محتوای اسالم بی بهره است» (صحیفه نور جلد  .)31 :1حضرت امام
خمینی (رحمتاهلل علیه) وجود فاصله طبقاتی بین مردم و دولتمردان و کارگزاران و همچنان
نفوذ ثروتمندان را در حکومت ،نوعی تبعیض میپندارد که پدیدآورنده تهدید نرم اقتصادی در
جامعه است .براساس بیانات مقام معظم رهبری سه عامل که باعث تباهی جامعه میشود عبارت
است از فساد ،فقر و تبعیض .اگر با این سه عامل در کشور مبارزه شود ،اصالحات واقعی ،حقیقی،
انقالبی و اسالمی تحقق پیدا خواهد کرد .مشکالت امروزی کشور فساد ،فقر و تبعیض است که
موجب تهدیدات امنیتی در جامعه میگردد .برای اینکه یک کشوری رو به پیشرفت باشد ،انواع
تبعیض منفی که موجب فاصله طبقاتی در استانهای مختلف کشور میشود ،باید از بین برده شود
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و یا اینکه بهحداقل برسد ،زیرا وجود تبعیض در یک جامعه انواع مشکالت اجتماعی را بهبار
آورده و فاصله مردم در جامعه را افزایش میدهد و ادامۀ آن نابسامانیها را بیشتر مینماید (عزتی و
همکاران.)802 :8310 ،
در ابتدای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،آیه مبارکه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» روبهرو میشویم که این آیۀ مبارکه ،بیانکننده بعثت
پیامبران برای عدل و برابری بوده و از تبعیضهای گوناگون که مهمترین آن تبعیض اقتصادی بین
مناطق مختلف و مردم یک جامعه است ،جلوگیری مینماید .باتکیهبر آیه مبارکه فوق و فرمایشات
مقام معظم رهبری در قسمتهای زیادی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کلمات قسط،
عدل و برابری ذکر شده که در اصول ،801 ،808 ،821 ،821 ،820 ،68 ،01 ،81 ،80 ،3 ،0 ،8
 812 ،8۵6 ،8۵0و  813درج گردیده است.
در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران در افق  8020هجری شمسی نیز تبعیض
مطرح شده و یکی از ویژگیهایی جامعه ایرانی در سال  8020هجری شمسی را نبود تبعیض در
تمام امور اقتصادی ذکر نموده است« :برخوردار از سالمت رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و
بهرهمند از محیطزیست مطلوب» (چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  8020هجری
شمسی) .از بیانات فوق چنینی استنباط میشود که اجرای عدالت و رفع تبعیض ناروا یکی از
دغدغههای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
باتوجهبه اینکه استانهای مرزی ایران موقعیتهای بسیار مهم و راهبردی را با کشورهای
همسایه و جهان تشکیل میدهند ،بنابراین ،تبیین تبعیض اقتصادی بین استانهای مرزی کشور و
توزیع بودجههای جاری و عمرانی براساس قسط و عدل در این استانها هدف اصلی این تحقیق
است .ازاینرو ،تحقیق حاضر به بررسی اثر تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استانهای
مرزی ایران طی سالهای  8310ـ  8312پرداخته است .سؤال تحقیق این است که آیا براساس
ظرفیت و نیاز استانهای مرزی توزیع بودجههای سنواتی صورت گرفته است؟ و این توزیع اعتبار
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چه اثری بر تولید ناخالص داخلی آنها داشته است؟ دراین تحقیق پس از تبیین مقدمه ،مبانی نظری
موضوع و مروری بر سوابق تحقیق انجام میشود و پس از ارائه روششناسی تحقیق ،به یافتههای
تحقیق پرداخته و درنهایت جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی مطرح میشود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
برای درک بیشتر تبعیض اقتصادی در استانهای مرزی ایران الزم است تا در قدم نخست
خود تبعیض 8تعریف شود .تبعیض در لغت تقسیمکردن و بخشی را از بخشی دیگر را جداکردن
است و اصطالحاً تبعیض عبارت است از برخورد یا رفتار غیرمعمول افراد یک جامعه درمورد یک
یا چند نفر ،مکان و اشیاء که بهطور استثنا صورت میگیرد .تبعیض از دید قانون اساسی کشور
جمهوری اسالمی ایران بهمعنای «تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به استانها بدون رعایت
نیازها و استعدادهای استانهاست که بر بهرهبرداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی
اثر دارد (عزتی و همکاران .)16 :8310 ،کمیته حقوق بشر ،تبعیض را «هرگونه تمایز ،انحصار،
محدودیت یا اولویتی میداند که براساس نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی و دیگر
عقاید ،منشأ ملی یا اجتماعی ،اموال ،تولد (نسب) یا دیگر وضعیتها صورت گرفته که هدف آن
محرومنمودن یا عدم شناسایی حقوق بشری و آزادیهای اساسی افراد در زندگی اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیگر زمینههای عمومی است (ملکی شهریور .)3۵ :8311 ،تبعیض
بهعنوان یک پدیده اجتماعی ساختاریافته تعریف شده است که برای اعضای گروهای خاص
امتیازات قائل میشود و برای گروههای دیگر هزینهبر است (کربالیی و کرمی.)11 :8311 ،
تبعیض از لحاظ دستهبندی و محل وقوع آن ممکن است به انواع تبعیض جنسیتی ،نژادی،
قومی ،زبانی ،دینی ،تابعیتی وغیره ظهور نماید و این تبعیضها فقط زمانی میتواند کاهش یابد و
ازبین برود که نوع تفکر بشر و تصورات آنها تغییر نماید و برای تفکیک یک گروه از گروههای
دیگر دالیل منطقی و موجهی را قبول نماید .موانعی بدتر از تبعیض هم وجود دارد که گاهی در
1. Discrimination
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محیط اقتصادی اتفاق میافتد .مثالً در امریکای آندی 8کسانی که به زبان بومی صحبت مینمایند
و یا اینکه دارای لباس بومی میباشند بهسختی در محیط شهری و ادارات دولتی کاری بهدست
میآورند .این افراد مجبورند تا در محیط روستایی زندگی خود را سپری نمایند و به بخشهای
غیررسمی شهری محدود شدهاند .درحالیکه همه میدانند در محیط غیررسمی و مناطق روستایی
درآمدها و سطح دستمزدها بسیار پایینتر از کارکنان بخش دولتی و شهری است (یوسفی و
همکاران.)808 :8311 ،
گاترز 0دبیرکل سازمان مللمتحد در رابطه با روز جهانی رفع تبعیض نژادی در بیست و یکم
مارچ سال  0281در پیام خود گفته است که "همه ما با انسانیت خود در ارتباط هستیم .همه با هم
برابر هستیم .همه باید به دنبال رفاه یکدیگر باشیم" .درادامه بیانات این مقام بلندپایه سازمان ملل
متحد آمده است که :روز جهانی رفع تبعیض نژادی برای همۀ ما فرصتی است تا وعدههای خود را
در رابطه با پایاندادن به نژادپرستی ،تبعیض نژادی ،بیگانهترسی و عدم تحمل موضوعات مرتبط با
آن ،ضد قدرتطلبی تمدید کنیم.3
تبعیض جنسیتی یکی دیگر از عواملی است که باعث نابرابریهای گسترده درآمد و فقر
میگردد .بسیاری از کارها درعمل متعلق به مردهاست که اشتغال در نیروهای مسلح ،پستهای
ارشد در ادارات دولتی ،سیاست و غیره مهمترین مصداق این حرف است .در کشورهای جهان
سوم بسیاری از شغلهاست که بهطور نامحسوس جلو ورود زنان به آنها را میگیرد و از ترقی و
پیشرفت زنان جلوگیری مینماید .برای زنان فقط شغلهای مانند منشیگری ،متصدی فروش و
خدمتگذاری در خانه درنظر گرفته میشود (پناهی و همکاران.)00 :831۵ ،
نابرابری اقتصادی نهتنها میان افراد یک جامعه بهکار برده میشود ،بلکه در مطالعات شهری و
منطقهای نیز کاربرد دارد .در بحث نابرابریهای منطقهای منظور از آن تنها مربوط به نابرابری
درآمدی نمیشود ،بلکه در رشد جمعیت ،ارائه خدمات ،ایجاد اشتغال ،آموزش و ثروت نیز بهکار
1. Andy American
2. Antonio Guterres
3. www.cepal.org & www.un.org
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برده میشود .لذا ،نابرابریهای زیادی در کشورها و مناطق مختلف وجود دارد که بعضی مناطق
توسعهیافته و بعضی مناطق عقبمانده نگهداشته شده است .چنین نابرابریهای منطقهای به دو عامل
درآمد و اشتغال مرتبط بوده و این عوامل خود به توسعه منطقهای بستگی دارد .با تحلیل نابرابری
منطقهای چنین برداشت میشود که برای رفع عوامل نابرابری ،دولت باید در مناطق کمتر
توسعهیافته اشتغال ایجاد نماید تا این عمل باعث درآمد و تولید ناخالص داخلی گردد .اگر از
دریچهای دیگری به این مفهوم نگاه شود؛ تولید ناخالص منطقهای ،کار و سرمایهگذاری ،رشد
جمعیت ،شرایط مسکن و سطح آموزش عوامل مؤثر روی نابرابری منطقهای اثرگذار است و
دولت الزم است تا هنگام توزیع یارانهها و کمکهای بالعوض و همچنان در زمان بودجهریزی
این عوامل مهم را درنظر بگیرد (جمالی و همکاران.)833 :8311 ،
امروزه مطالعاتی که درمورد رشد اقتصادی و نابرابریهای درآمدی در جامعه صورت
میگیرد با دو الگو کالسیک و مدرن سروکار دارد .در الگوی کالسیک بحث این است که به هر
اندازه نابرابری درآمدی افزایش یابد ،ثروت بیشتری در دست یک قشر خاص جامعه قرار میگیرد
و این موضوع باعث میشود تا صاحبان ثروت در جامعه سرمایهگذاری نمایند که این عمل باعث
رشد اقتصادی در جامعه میگردد (حیدری و حسنزاده .)10 :831۵ ،نکتهای را که طرفداران
نئوکالسیک به آن اعتقاد دارند ،همگرایی میان مناطق برای کاهش نابرابری در طی زمان است.
وجود فناوری ،مهمترین نظریه برای صحت ادعای این مکتب است .سولو و سوان)81۵6( 8
ازجمله پیشتازان این نظریۀ رشد میباشند .این دو صاحبنظر برای تبیین عوامل رشد از دو معادله
استفاده کردهاند :اول ،تابع تولید و چگونگی ترکیب نهادهها و تبدیل آنها به محصول و دوم،
معادله انباشت سرمایه .حاال این سؤال مطرح است که چگونه از انباشت سرمایه ،رشد حاصل
میشود؟ برای پاسخ به سؤال فوق ،چنین استدالل میشود که اگر؛ چند منطقه دارای مؤلفههای
مدل رشد برابر باشند و فقط فرق آنها در سطح سرمایه سرانۀ مؤثر باشد ،بهمرور زمان به یک سطح
سرمایه مؤثر و درآمد سرانۀ مشابه دست مییابند و این عمل داللت بر کاهش نابرابری میان مناطق
1. Solow-Swan
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در طول زمان دارد .بهعبارتدیگر ،در مناطقی که مقدار سرمایه زیاد است ،بهدلیل بازدهی نزولی
سرمایه مقدار منفعت حاصل از سرمایه کاهش مییابد و بالعکس در مناطق فقیرنشین از مقدار
سرمایۀ کم که در آن مناطق وجود دارد با استفاده از این سرمایه در تولید؛ بازدهی حاصله افزایش
مییابد و درنتیجه اینکه شکاف درآمدی بهمرورزمان از بین میرود (بهشتی و همکاران:8311 ،
 .)880اما الگوی مدرن عکس قضیۀ کالسیکها را مطرح نموده است .در الگوی مدرن بیان
میگردد که به هر اندازه که نابرابری درآمدی کمتر باشد ،سرمایه انسانی بیشتر شده و رشد
اقتصادی افزایش مییابد .طرفداران این الگو به کشورهای درحالتوسعه اشاره نموده و بیان
میدارد که طبقه ثروتمند به صرفهجویی ،پسانداز و سرمایهگذاری مولد عالقه ندارند و همچنان
دلیل اصلی کندی رشد اقتصادی و سطح پایین زندگی و فقیرانه اکثر مردم در چنین جوامعی،
نابرابری سرمایهای است (حیدری و حسنزاده.)13 :831۵ ،
در رابطه با نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی نظریات زیادی وجود دارد .بارو)8111( 8
نظریات مربوط به نابرابری و رشد اقتصادی را به چهار دسته تقسیم میکند که عبارت است از:
نواقص بازار اعتبارات ،نرخهای پسانداز ،اقتصاد سیاسی و ناپایداریهای اجتماعی و سیاسی .بازار
اعتبارات میزان درآمد مردم و دسترسی افراد جامعه را مشخص میکند .اگر نابرابری در یک
جامعه بیشازحد باشد مردم با موانع قرضگرفتن روبهرو هستند که این عمل خود باعث جلوگیری
از سرمایهگذاری میشود .بهرهوری سرمایههای فیزیکی و انسانی که در جامعۀ با نابرابری زیاد
وجود دارد ،نسبت به جامعۀ دیگری که از نابرابری کمتری برخوردار است ،کمتر بوده و
بههمینترتیب ،درآمد سرانه و رشد اقتصادی آن نیز کمتر است.
دسته دوم از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که نرخ پسانداز با درآمد رابطه مستقیم دارد؛ یعنی
افراد محدودی که ثروتمندان آن جامعه را تشکیل میدهند باید پسانداز نمایند تا رشد اقتصادی
کشور افزون گردد و این دسته علما بیان مینماید که اگر ثروتمندان به فقرا کمک نمایند از
پسانداز و سرمایهگذاری کل کم میشود و بههمینترتیب رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد.
1. Barro
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بنابراین ،به هر اندازه که نابرابری زیاد باشد ،رشد اقتصادی نیز زیاد خواهد شد .زیرا ثروتمندان
جامعه با پسانداز بیشتر ،باعث رشد بیشتر اقتصادی نسبت به توزیع عادالنه و درآمد در جامعه
میشوند.
دسته سوم از اندیشمندان ،اقتصاد سیاسی را مطرح مینمایند .در این بحث ،مداخالت دولت
و سیاستمداران دولتی مطرح است .مثالً آلسینا ،رودریک ،پرسون و تابلینی )8110( 8بر این
عقیدهاند که اگر درآمد اکثریت رأیدهندگان در یک انتخابات کمتر از در آمد متوسط جامعه
باشد ،در این صورت ،سیاست توزیع مجدد درآمد را حمایت مینمایند که درنتیجه مالیاتهای
سنگین روی درآمدهای باال وضع شده و باعث کاهش سرمایهگذاری میشود و این عمل
بهنوبۀخود باعث کاهش رشد اقتصادی در جامعه میشود.
دسته چهارم نابرابری را موجب ناپایداریهای اجتماعی و سیاسی میدانند .این نظریات بیان
مینمایند که نابرابری باعث میشود تا مردم فقیر مرتکب شورش ،جرم و دیگر فعالیتهای
ضدقانونی شوند .ممکن است نهادهای سیاسی و اجتماعی درمعرض خطر نابودی قرار گیرند.
هنجاریهای ضدقانونی مردم فقیر باعث ازدستدادن زمان و موانع سرمایهگذاری میشود که
ناپایداریهای اجتماعی و سیاسی افزایش مییابد و این عمل موجب کاهش بهرهوری اقتصادی و
رشد میشود (صمدی و همکاران.)۵1 :8310 ،
نوع دیگر از تبعیض در عموم کشورهای امروزی تبعیض بودجهای است .باآنکه دولتمردان
تالش میکنند از فاصلههای طبقاتی و فقر بکاهند ،اما بازهم حکمرانان و سیاسیون با ابزارهای
پولی و مالی خویش در جامعه به نحوی تبعیض قائل میشوند .مهمترین و اثرگذارترین نوع
تبعیض اقتصادی حکومت بین استانها بودجهریزی است که به بعضی استانها کمتر از سهم
حقیقی و در بعضی استانها بیشتر از آنچه که سهمشان است ،اختصاص میدهند (عزتی و
همکاران .)808 :8310 ،ازسویدیگر ،مهم ترین هدف بودجهریزی دولت ،برقراری عدالت و
باالبردن شاخص توسعه انسانی است .توسعه انسانی براساس تعریف سازمان مللمتحد دارای سه
1. Alesina; Rodrik; Persson &Tabellini
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معیار زندگی سالم و طوالنی ،برخورداری از دانش کافی و استانداردهای مناسب زندگی است و
دولتها تالش مینمایند تا این شاخص توسعه را باال ببرد .ازنظر آمارتیاسن 8توسعه اصوالً به بهبود
الگوی زندگی افراد یک جامعه مربوط میشود که درک عوامل مهم توسعه انسانی و رشد
اقتصادی به تصمیمگیرندگان دولتی کمک میکند تا راههای مناسب برای ریشهکنکردن پدیده
فقر در کشورهای درحالتوسعه را تعیین نمایند (ربیعی و همکاران .)۵ :831۵ ،در این زمینه نکتۀ
مهم که اساس مکتب اقتصاد اسالمی را تشکیل میدهد و اکثر علمای علم اقتصاد از گذشتۀ دور
تااکنون به آن توجه داشته و پیادهکردن آن را در متن جامعه الزامی و ضروری میدانند عدالت
اقتصادی است.
افالطون روابط اجتماعی را طوری تنظیم و ارزیابی میکند تا عدالت در جامعه پدید آید.
ازنظر افالطون عدالت اقتصادی دو عامل اساسی دارد« :تقسیم کار بین طبقات پاییندست» و «لغو
مالکیت خصوصی در بارۀ ثروت و یکنوع مشارکت بین حکمرانان» .در عامل اول ،هرکس
مطابق استعدادش باید کاری را برعهده بگیرد که آن را نیز انجام دهد ،نهاینکه به عهدۀ دیگری
واگذارد و از آن درآمدی کسب نماید .در عامل دوم ،حکمرانان باید مالکیت خصوصی را لغو و
از ظلم ،تبعیض اقتصادی و آسیبپذیری جامعه بپرهیزند و نظام عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده
نمایند (نظری .)61 :8313 ،همچنین ،ارسطو به وجود عدالت در جامعه پرداخته و ازنظر وی
عدالت در جامعه به سه صورت :عدالت کلی ،توزیعی و تعویضی پیاده میشود .عدالت کلی،
مشابه فضیلت بوده و منظور از آن جلوگیری از افراط و تفریط است .در یک جامعه عدالت کلی
وقتی تحقق مییابد که رفتارهای افراد مطابق قانون باشد .در نظریۀ ارسطو عدالت توزیعی
مهمترین نوع عدالت است ،زیرا توزیع درآمد ،ثروت و مشاغل براساس شایستگی افراد و جامعه
انجام میپذیرد و این شایستگی در طبیعت افراد نهفته است .در عدالت تعویضی باید تساوی در
مبادلۀ کاالها رعایت شود تا مبادله درجهت طبیعی خود انجام پذیرد (همان.)12 :

1. Amartya Sen
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مطالعات داخلی
بای و همکاران ( )8311در مقالۀ خویش نقش تبعیض در محیط کار بر سالمت ذهنی و
عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه را بررسی نموده است .جامعۀ
آماری این تحقیق کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه میباشد .برای
تجزیهوتحلیل از مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شده است .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که تبعیض در محیط کار بر سالمت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه اثری منفی و معنیدار دارد .پیشنهاد شده است که مدیران
ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با حذف تبعیض در محیط کار ،زمینۀ افزایش سالمت
ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان خود را فراهم سازد.
مریخنژاد اصل و همکاران ( )8311در تحقیقشان به نقش تبعیضهای قیمتی ،حاالت نابرابری
و قیمت مرجع در رفتار مصرفکنندگان پرداخته است .این پژوهش با اجرای دو مطالعه تجربی از
انواع طرحهای عاملی و همکاری  ۵02دانشجو ،تأثیر متغیرهای فوق روی بیعدالتی درکشده،
هیجان منفی ،تمایل به خرید دوباره ،تبلیغ شفاهی مثبت و ارزش درکشده مصرفکننده در
صنعت مراکز خرید بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که سطوح مختلف تبعیض قیمتی،
واکنشهای متفاوتی از مصرفکنندگان ایجاد میکند .بااینحال ،تبعیض قیمتی غیرمستقیم بهترین
گزینه برای اجرای این سیاست است.
کربالیی و کرمی ( )8311تحقیقی را تحت عنوان پیشبینی خودکارآمدی براساس
تابآوری ،تبعیض جنسیتی ادراکشده و طرحوارههای نقش جنسیتی زنان در شهر کهریزک
انجام داده است .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه
گامبهگام استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که متغیرهای تابآوری و طرحوارههای جنسیتی
با خودکارآمدی رابطۀ مثبت و معنیدار و متغیر رویدادهای تبعیض جنسیتی با خودکارآمدی رابطه
منفی و معنیدار دارد.
ملکی شهریور ( )8311به بررسی تأثیر تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر رشد اقتصادی ایران
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طی دوره زمانی  8313ـ  8361براساس روش خود توضیح با وقفههای گسترده  ARDLپرداخته
است .نتایج نشان میدهد که وجود تبعیض اقتصادی بین منطقهای ،نابسامانیها را در سطح جامعه
افزایش داده و در بلندمدت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است .بدینمعناکه تبعیض
اقتصادی به میزان  2/201درصد میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش میدهد.
همچنین توزیع ناعادالنه بودجه بین مناطق میتواند نقش مثبت درآمدهای نفتی را بر تولید ناخالص
داخلی بدون نفت خنثی نماید.
یوسفی و همکاران ( )8311در مقالۀ خود به تبعیض اقتصادی پرداخته و آن را از دیدگاه
اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار داده و بیان کرده است که اگر فرصتهای شغلی و سرمایه بهطور
درست توزیع نگردد و افراد مستعد و مستحق محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی آنان
میگردد .با بروز نارضایتیهای مردم در عرصههای گوناگون بیقانونی در جامعه زیاد شده و انواع
جرایم اقتصادی نیز ظاهر میگردد .در ادامه جرایم اقتصادی در جامعه ،ناامنی افزایش یافته و در
ادامۀ آن فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری بهدلیل افزایش ریسک اجتماعی کاهش یافته و
وضعیت اقتصادی به طرف رکود اقتصادی پیش میرود.
احمدزاده و نصری ( )8311تأثیر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد
اقتصادی در استانهای ایران را طی بازه زمانی  831۵تا  8318با استفاده از روش دادههای تابلویی
بررسی کرده است .نتایج بهدستآمده بیان میکند که زیرساختهای اقتصادی شامل ارتباطات و
انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری دارند ،اما شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی که
شامل بهداشت و آموزش است ،تأثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی استانها دارد .طوریکه
مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنیدار و مخارج آموزش اثر منفی و معنیدار بر رشد
اقتصادی استانها در راستای تأیید همگرایی دارد.
رحمانی و کاوه ( )8310مقالۀ را تحت عنوان ”آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد
اقتصادی کشورهاست؟“ برای بیست و شش کشور در دوره زمانی  0282ـ  8112نوشته است .در
این تحقیق ابعاد مختلف تبعیض جنسیتی شامل تبعیض جنسیتی در آموزش ،تبعیض جنسیتی در
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استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزد بررسی شده است .نتیجه این تحقیق نشان میدهد که
تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیر خطی بر
رشد اقتصادی میگذارد.
پیطبری و میالعلمی ( )8313اثر تبعیض جنسیتی در آموزش را بر رشد اقتصادی کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی  8361الی  8311با استفاده از مدل پنل دیتا بررسی کرده
است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که نابرابری جنسیتی اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی
دارد و تأکید میکند که با افزایش رشد اقتصادی نیز شکاف جنسیتی کاهش مییابد.
عزتی ( )8310تبعیض اقتصادی بینمنطقهای در ایران را براساس آمار سال  8311با استفاده از
روش تحلیل محتوا و برای تعریف تبعیض اقتصادی منطقهای بر پایه قانون اساسی بررسی کرده
است .وی در این تحقیق  32استان را به دستههای زیاندیده و سودبرده از تبعیض مشخص نموده
است .نتایج ،حاکی از این است که استانهای خراسان رضوی ،اردبیل و اصفهان ازجمله
استانهایی هستند که علیه آنها تبعیض منفی صورت گرفته است ،ولی استانهای تهران ،خوزستان
و بوشهر استانهای میباشند که برایشان تبعیض مثبت بهکار رفته است.
عزتی و همکاران ( )8310اثر تبعیض اقتصادی بین منطقهای را بر رشد اقتصادی استانهای
ایران طی دوره زمانی  8311ـ  8311با استفاه از روش الگوی پانل دیتا بررسی نموده است .نتایج
تحقیق نشان میدهد که تبعیض مثبت به نفع استانهای با ظرفیت باال بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد،
ولی تبعیض مثبت به نفع استانهای که نیازهای انسانی بیشتری دارد ،بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
مطالعات خارجی
ایویند )0281( 8تحقیقی را تحت عنوان ”حمایت از تولیدات داخلی ،تبعیض دولت در
تجارت بین المللی از زمان آغاز بحران مالی جهانی“ براساس روابط تجاری کشورها در عمل
انجام داده است .در این مقاله اندازه و میزان تبعیض دولت علیه تجارت بینالمللی از زمان آغاز
بحران مالی جهانی بیان شده است .پژوهشگر در این تحقیق نوشته است که در میان کاالهای
1. Evenett
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جهانی تبعیض صورت گرفته است .دولتها بدون استفاده از افزایش تعرفههای کشوری همانند
دهه  ،8132زمینهای موات و بدون صاحب را به شرکتهای محلی واگذار کردهاند و از نوامبر
سال  0221تا  0283روی  %12صادرات کاالهای جهانی تعرفه تجارتی وضع نموده است.
بیار و آیتیمایز )0281( 8تحقیقی را در کشورهای امریکای التین انجام داده و بیان کرده
است؛ باآنکه تولید و ثروت جهانی در طی  02سال گذشته به میزان قابلتوجهی افزایش یافته
است ،اما امریکای التین در نابرابریهای درآمدی یکی از مناطق پیشرو در جهان میباشد .دوره
مطالعه این تحقیق از سال  0220الی  0280است .شاخصهای موردمطالعه در این تحقیق بدبختی،
فساد و نابرابری درآمدی است .نتایج نشان میدهد که شاخصهای بدبختی و فساد در افزایش
نابرابریهای درآمدی نقش دارد .همچنان آزمون علیت نشان میدهد که بین شاخص بدبختی و
نابرابری درآمدی علیت یکطرفه و بین فساد و نابرابری درآمدی علیت دوطرفه برقرار است.
ویرنییرس و واال )0281( 0تحقیقی را تحت نام ”توجیه تبعیض جنسیتی در محیط کار“ انجام
داده است .نویسنده بیان میکند که در کشورهای پیشرفته صنعتی موضوع برابری جنیستی در
اشتغال به یک سیاست تبدیل شده است که هدف آن مقابله با تبعیض جنسیتی در استخدام ،حقوق
و ارتقای زنان است .هدف این تحقیق بررسی وضعیت روانی اجتماعی زنان درگیر در تداوم
تبعیض جنیستی علیه زنان است .در معادله ساختاری این تحقیق فرض مادربودن زنان تأیید
میشود؛ یعنی دلیل تبعیض در استخدام زنان داشتن فرزند و زندگی خانوادگی است.
فیاض و همکاران )0281( 3تحقیقی را در پاکستان انجام داده و بیان کرده است که تبعیض
جنسیتی در این کشور بهطور عمومی بهعنوان یک ویژگی اجتماعی شناخته شده است .باآنکه
شدت تبعیض با فرهنگها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم متفاوت است ،اما این عمل بر رفتار
اجتماعی انسانها تأثیرگذار است .نتایج نشان میدهد که تبعیض جنسیتی با گردش مالی دانشکده
رابطه معنیداری دارد.
1. Bayar & Aytemiz
2. Verniers & Vala
3. Fayaz, Jawad, Wali
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داهل و کروگ )0281( 8تحقیقی را در بازار کار دانمارک انجام داده است که نشان میدهد
در این بازار تبعیض قومی ،نژادی و جنسیتی جریان دارد .برای اثبات تبعیض در این تحقیق یک
آزمایش میدانی انجام شده است که برنامههای کاربردی ساختگی و غیرواقعی به ادارات رسمی
جذب کارمند ارسال شده است .شواهد حاصل از این آزمایش میدانی نشان میدهد که در مشاغل
مختلف در سراسر کشور به دو دلیل تبعیض جنسیتی و قومی وجود دارد :اول اینکه بیشتر در
برنامههای کاربردی نامهای مستعار مردها مورد توجه بوده است و دوم اینکه ،نامهای مورداستفاده
تحت گروههای مختلف بررسی میشود .همچنان نتایج نشان میدهد که تماسهای مجدد قومی
باعث انحصار شغل اعالم شده میشود.
هاکورا و همکاران )0286( 0نابرابریهای درآمدی و جنسیتی را بر رشد اقتصادی در مراحل
مختلف توسعه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با رویکرد پنل دیتا مورد مطالعه قرار دادهاند.
نتایج نشان میدهد که هردو نابرابری درآمدی و جنسیتی از جمله محدودیتهای قانونی مبتنی بر
جنسیت ،با رشد ناخالص درآمد سرانه رابطه منفی دارد.
کونتی )028۵( 3به مطالعهای تبعیض مالی و رشد اقتصادی مبتنی بر جنسیت در کشورهای
درحالتوسعه پرداخته است .یافتههای تحقیق بیانگر آن است که تبعیض جنسیتی در دسترسی به
خدمات رسمی مالی میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها را بهطور قابلتوجهی کاهش
میدهد ،اما برعکس با کاهش تبعیض ،توسعه بخش مالی افزایش پیدا میکند.
غتک و گولد )028۵( 0توسعه ،تبعیض و تروریسم داخلی را براساس یک رابطه خطی طی
بازه زمانی  0221ـ  8112با استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای تابلویی مطالعه کرده است.
نتایج نشان میدهد که توسعه اقتصادی با تروریسم رابطه غیرمستقیم دارد و کشورهای توسعهیافته
کمتر از کشورهای درحالتوسعه ،تروریسم داخلی را تجربه نمودهاند ،زیرا در کشورهای
درحالتوسعه به تبعیض اقوام در اقلیت بیشتر دامن میزند و این مسئله به افزایش تروریسم داخلی
1. Dahl, Krog
2. Hakura, Mumtaz, Monique, Vimal & Fan
3. Konte
4. Ghatak And Gold
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میانجامد .محقق همچنین تأکید میکند که تبعیض قومی در سطح اقلیت باعث بهوجودآمدن
تروریسم داخلی و درنهایت باعث کندشدن توسعهی اقتصادی میشود.
پیازا )0288( 8به بررسی فقر ،تبعیض اقتصادی روی اقلیت و تروریسم داخلی پرداخته است.
یافتهها نشان میدهد که رابطه بین مؤلفه فقر و تروریسم توجیهپذیر نیست ،بلکه عامل تبعیض
اقتصادی بر اقلیتها وارد الگو شده و تروریسم داخلی را توجیهپذیر نموده است .وی اشاره
میکند که تبعیض اقتصادی علیه اقلیت ،موجب افزایش تروریسم داخلی شده و این امر سبب
کاهش توسعه اقتصادی در سطح کل میشود.
تیس فای )0282( 0به مطالعه تأثیر تبعیض در عملکرد و رضایت شغلی در کشور انگلستان
پرداخته است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که رضایت شغلی براساس مدیریت مؤثر منابع
انسانی بهبود مییابد و بهطور مستقیم بر عملکرد کسبوکار تأثیر میگذارد .وی به این باور است
که اگر برخورد مساوی میان کارگران زن و مرد بهرهوری را افزایش ندهد ،بهطور قطعی تأثیر
منفی در محیط کار این دو دسته از اجتماع بهوجود میآید.
اوزر و گونالگ )0282( 3رابطه بین احساس تبعیض ،رضایت شغلی و قصد ترک شغل را بر
 622نمونه تصادفی از حسابداران حرفهای در ترکیه بررسی کردهاند .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که وجود تبعیض بر قصد ترک شغل اثر مثبت و به رضایت شغلی اثر منفی دارد.
چارلز و گورین ،)0221( 0تعصب و تبعیض اقتصادی در ایاالتمتحده امریکا را بررسی
کرده است .نتایج تحقیق نشاندهنده شکاف دستمزد نژادی در امریکا میباشد و این تعصب نژادی
بین سیاهپوستان و سفیدپوستان در امریکا و خصوصاً میان دولتمردان امریکا بیشتر است.
اوالرت ،)0220( ۵به مطالعهای تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی در هند پرداخته است .نتایج
بهدستآمده طی دوره زمانی  8118ـ  8168با استفاده از روش پنل دیتا نشان میدهد که تبعیض
1. Piazza
2. Tesfaye
3. Özer and Günlük
4. Charles and Guryan
5. Berta Esteve-Volart
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جنسیتی یک عامل ناکارآمد بوده و زنان را از بازار کار و موقعیتهای مدیریتی دور ساخته است.
این تحقیق دو عامل ،یکی تحریف در تخصیص استعداد بین مواضع مدیریتی و دیگری
سرمایهگذاری سرمایه انسانی درنظر گرفته شده است .در نوع اولی تبعیض جنسیتی سبب کاهش
رشد اقتصادی و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و در نوع دوم تبعیض ،پایینتربودن تحصیل
زنان نسبت به مردان را نشان میدهد.

روششناسی تحقیق
منظور از روش در هر پژوهشی ،مجموعه فعالیتهایی است که جهت نیل به هدف پژوهش
صورت میگیرد .از مشخصه اصلی روش مناسب ،دقیقبودن آن است که نسبت به سایر روشهای
دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین میکند .پژوهش حاضر
ازجهت روش کار از نوع توصیفی ـ تحلیلی و ازلحاظ هدف ،کاربردی است .در بخش مطالعات
آماری ،اطالعات موردنظر بهصورت دادههای سری زمانی و مقطعی (دادههای ترکیبی) ،از بانک
مرکزی ،مرکز آمار و اطالعات وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی و بانک دادههای وزارت
اقتصاد و داراریی جمهوری اسالمی ایران طی دوره زمانی  8310ـ  8312برای  86استان مرزی
گردآوری شده است .برای تجزیهوتحلیل آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  Eviews9با
استفاده از مدل اقتصادسنجی دادههای تابلویی برآورد شده است .جدول  ،8متغیرهای مورد استفاده
در پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .9تعریف متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته :تولید ناخالص داخلی ()LGDP
نام متغیر (لگاریتم)

نماد

نام متغیر (لگاریتم)

نماد

تبعیض اقتصادی

LDMT

ارز ش صادراتی کاال

LEXV

بهرهوری نیروی کار

LLP

متخصصین علمی

LPL

مخارج دولت

LG

پرداخت زکات

LZ

درآمدهای مالیاتی

LTXI
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براساس جدول  ،8متغیرهای استفادهشده در مدل به صورت ذیل تعریف میشود.
تولید ناخالص داخلی ( :)GDPتولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ،ارزش کاالها و
خدماتی گفته میشود که در یک مدت معین معموالً یک سال در منطقه جغرافیایی یک کشور
تولید میشود (شاکری.)۵0 :8310 ،
مخارج دولت ( :)Gعبارت از مجموع هزینههای دولت درقالب کاالها و خدماتی است که
در سراسر کشور در اختیار مردم قرار داده میشود تا برای توسعه و رفاه زندگی مردم به مصرف
برسد (سوری و همکاران.)821 :8312 ،
تبعیض اقتصادی ( :)DMTبهمعنای تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به استانها بدون
رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها که به بهرهبرداری از منابع طبیعی و توزیع
فعالیتهای اقتصادی اثر دارد (عزتی و همکاران.)16 :8310 ،
ارزش صادرات كاال و خدمات ( :)EXVصادرات عبارت از تقاضای خارجیان برای
کاالهای داخلی میباشد که به دو عامل قیمت نسبی کاالهای خارجی به نسبت کاالهای داخلی و
میزان درآمد خارجیان بستگی دارد (رحمانی.)08۵ :8313 ،
بهرهوری نیروی كار ( :)LPعبارت از استفاده حداکثری و بهکارگیری منابع انسانی به
روش علمی بهمنظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان میباشد.
بهعبارتدیگر ،استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور حرکت در جهت اهداف سازمان با
کمترین زمان و حد اقل هزینه است (شکرچیزاده و اسماعیلی.)0 :8310 ،
زكات ( :)Zدر اصطالح شرعی زکات عبارت از پرداخت قسمتی از اموال است که به نه
چیز (گندم ،جو ،خرما ،کشمش ،طال ،نقره ،شتر ،گاو و گوسفند) تعلق میگیرد .اگر کسی یک یا
چند نوع از این اموال را داشته باشد با شرایط مشخصشدۀ شریعت باید زکات آن را پرداخت
نماید (محقق کابلی.)316 :8311 ،
درآمدهای مالیاتی ( :)TXIعبارت از پرداختهای الزم ،اجباری و بالعوضی میباشد که
به شخص ،مؤسسه ،دارایی وغیره موارد تعلق میگیرد .درواقع مالیات انتقال بخشی از درآمدهای
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جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که مطابق طرزالعمل مشخص متعلق به
دولت میشود (رحمانی.)80 :8313 ،
متخصصین علمی ( :)PLمتخصصین علمی به اشخاصی گفته میشود که دارای اطالعات و
دانشی کاربردی هستند و یا اینکه درک نظری و منطق استفاده درست از اشیاء را داشته باشند.
بهعبارتی ،متخصص علمی به کسی گفته میشود که با داشتن انبوه اطالعات پاسخ سؤالهای مبهم
کسبوکار را کشف نماید (اکبری و همکاران.)18 :8311 ،
روش بهدستآوردن تبعیض اقتصادی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تبعیض اقتصادی بین استانها شاخصی خاص
تعریف نشده است ،لذا در این قسمت تالش صورت گرفته تا به تدوین شاخص تبعیض اقتصادی
بینمنطقهای پرداخته شود .آنچه در این تحقیق به کار برده میشود ،عبارت از الگوی سهپایهای
ذیل است:
توزیع بودجه در سطح استانها
نیازهای استانها
ظرفیت استانها

شکل  .9پایههای شاخص سنجش تبعیض اقتصادی

مقدار بودجه در سطح هر استان به دو نوع بودجهای جاری و سرمایهای تفکیک شده است.
برای محاسبه شاخصهای نیاز در این مقاله ،امید به زندگی ،بیسوادی و جمعیت بیکار هر
استان آورده شده است که باید دولت به آنها توجه نموده و برای رفع مشکالت آن اقدام نماید.
برای محاسبه استعدادها و ظرفیت هریک از استانها سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی،
معدن بدون نفت ،صنعت ،خدمات ،جمعیت ،مساحت ،متخصصین علمی ،مرز با تعداد کشورها و
تعداد مناطق گردشگری درنظر گرفته شده است.
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برای شاخصسازی تبعیض اقتصادی استانهای مرزی در ابتدا زیرشاخصها بهصورت زیر
لحاظ شدهاند:
 .8بودجه جاری هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .0بودجه عمرانی هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .3ارزش افزوده محصوالت کشاورزی هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .0ارزش افزوده معادن بدون نفت هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .۵ارزش افزوده صنعت هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .6ارزش افزوده انواع خدمات هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .1جمعیت هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .1مساحت هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .1متخصصین علمی هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .82مرز با تعداد کشورها و آبهای هر استان و درصد آن از کل کشور؛
 .88تعداد مناطق گردشگری ثبتشده در سازمان جهانی هر استان و درصد آن از کل
کشور؛
 .80تعداد بیکاران هر استان که به ایجاد شغل نیازمند هستند و درصد آن از کل کشور؛
 .83تعداد بیسوادان هر استان که به آموزش نیازمند هستند و درصد آن از کل کشور؛
 .80امید به زندگی در هر استان و درصدی آن از کل کشور.
جهت مقایسه و رتبهبندی استانها باید سهم هر استان از کل کشور محاسبه شود .برای انجام
این کار از روش ذیل که در جدول  0نشان داده شده است ،استفاده میشود:
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جدول  .2تجزیهوتحلیل آماری دادههای استانهای مرزی برای سالهای مختلف
شاخص استان  iام از كل

سهم شاخص استان  iام ازكل

استانهای مرزی

استانهای مرزی

8

 piجمعیت استان  iام

 pPIسهم جمعیت استان  iام

0

 viارزش افزوده 8استان  iام

 pviسهم ارزش افزوده استان  iام

∑ = pVi

3

 Miمساحت استان  iام

 pMiسهم مساحت استان  iام

∑ = pMi

0

 Eiتعداد متخصصین علمی استان  iام

 pEiسهم تعداد متخصصین علمی استان  iام

∑ = pEi

۵

 Biتعداد مرزهای 0استان  iام

 pBiسهم تعداد مرزهای استان  iام

∑ = pBi

6

 TPiتعداد مناطق گردشگری استان  iام

 pTPiسهم تعداد مناطق گردشگری استان  iام

∑ = pTPi

1

 Liتعداد افراد بیکار استان  iام

 pLiسهم تعداد بیکاران استان  iام

∑ = pLi

1

 Iliتعداد بیسوادان استان  iام

 piLiسهم تعداد بیسوادان استان  iام

∑ = pILi

شماره

0

3

معادالت
∑

= pPi

1

 Hiامید به زندگی استان  iام

 pHiسهم امید به زندگی استان  iام

∑ = pHi

82

 Giهزینه جاری استان  iام

 pGiسهم هزینه جاری استان  iام

∑ = pGi

88

 Ciهزینه عمرانی استان  iام

 pCiسهم هزینه عمرانی استان  iام

∑ = pCi

پس از محاسبه همه نسبتها برای هر استان ،از تقسیم سهم بودجه عمرانی و جاری هر استان
بر شاخصهای نیاز و ظرفیت؛ نسبتهای شاخصهای تبعیض براساس نیاز و ظرفیت بهدست
میآید و در گام بعدی میانگین این نسبتها براساس ظرفیت و نیاز بهدست میآید .پس از دریافت
میانگین این دو شاخص ،شاخص تبعیض نهایی برای هر استان محاسبه میگردد .برای
بهدستآوردن تبعیض اقتصادی در این تحقیق به پنج قدم مهم پرداخته شده است .در قدم اول تمام
نیازها و ظرفیتهای استانهای مرزی در برنامه اکسل محاسبه شده است .ارزش افزوده کشاورزی،
 .8ارزش افزوده هراستان شامل بخش های کشاورزی ،معدن بدون نفت ،صنعت و خدمات میباشد.
 .0هراستان ممکن است با دو یا بیشتر کشورها و یا با آب و یا همزمان با دیگر کشورها و آب مرز مشترک داشته باشد.
 .3برای بهدست آوردن  pHiاستان  iام ،از مجموع امید به زندگی تمام استانها عدد صدکم شده است.
 .0امید به زندگی معکوس گردیده یعنی امید به زندگی استان  iام از عدد صد کم شده است.
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شکار و جنگلداری ،معدن بدون نفت ،صنعت و خدمات ،جمعیت ،مساحت ،متخصصین علمی،
تعداد کشور هم مرز ،تعداد مناطق دیدنی بهعنوان ظرفیتهای استانها درنظر گرفته شده است.
رفع نرخ بیکاری ،بیسوادی و ارتقای امید به زندگی بهعنوان نیازهای استانهای مرزی درنظر گرفته
شده است .همچنان بودجههای جاری و سرمایهای نیز برای انجام این تحقیق درنظر گرفته شده
است .در قدم دوم ،سهم هریک از زیرشاخصهای تبعیض از کل استانهای مرزی محاسبه شده
است .بهطورمثال؛ ارزش افزوده صنعت در تمام استانهای مرزی جمع شده و سپس ارزش افزوده
هریک از استانها تقسیم مجموعۀ ارزش افزوده صنعت شده و سهم هریک از این استانها بهدست
آمده است .مشابه سهم ارزش افزوده صنعت در استانهای مرزی ،سهم تمام زیرشاخصها بهدست
آمده است .در قدم سوم ،سهم بودجههای جاری و عمرانی هریک از استانهای مرزی تقسیم سهم
هریک از زیر شاخصها براساس ظرفیت و نیاز تعیین شده است .در قدم چهارم ،میانگین تمام زیر
شاخصهای ظرفیت و نیاز بهدست آمده و سپس از میانگین سهم ظرفیتها و نیازهای استانهای
مرزی بار دیگر میانگین گرفته شده و قیمتهای تمام زیرشاخصها برای استانها به یک عدد
تبدیل شده است که نشاندهنده تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم در استانهای مربوطه است .در قدم
پنجم ،اعداد بهدستآمده برای استانهای مرزی از کوچک به بزرگ مرتب شده است که در این
قسمت تمام استانها به سه دسته تقسیم شده است :دسته اول استانهایی که در توزیع بودجه
تبعیض مستقیم علیه آنها صورت گرفته و به ضرر آنهاست .دسته دوم استانهایی است که در
توزیع بودجه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگرفته و توزیع بودجه مطابق ظرفیتها و
نیازهای آن استانهاست .دسته سوم استانهای است که در توزیع بودجه تبعیض غیرمستقیم
صورت گرفته و توزیع بودجه به نفع آن استانهاست .مثالی محاسبه تبعیض اقتصادی بین استانهای
مرزی در سال  10در نمودار  0به شرح ذیل آمده است.
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شاخص تركیبی تبعیض اقتصادی برای استانهای مرزی
3/53

بوشهر

ایالم

خراسان شمالی

کرمانشاه

خوزستان

گیالن

کردستان

سیستان و بلوچستان

اردبیل

خراسان رضوی

هرمزگان

گلستان

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

خراسان جنوبی

1/53 1/56
1/20 1/37 1/40

داده های شاخص ترکیبی

استان

2/16 2/40

1/86 1/88 1/92 1/98 2/06 2/11 2/13

مازندران

2/81

4/00
3/50
3/00
2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
0/00

نمودار  .9شاخص تركیبی تبعیض اقتصادی در توزیع بودجه برای استانهای مرزی ایران در سال 19
منبع :یافتههای تحقیق

چنانچه در نمودار  0مشاهده میگردد از میان استانهای مرزی در توزیع بودجه استانهای
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،گلستان ،هرمزگان و خراسان رضوی تبعیض مستقیم صورت
گرفته که توزیع بودجه باتوجهبه ظرفیت و نیاز استان به ضرر آنهاست .در توزیع بودجه بین
استانهای مازندران ،اردبیل ،سیستان و بلوچیستان ،کردستان و گیالن تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم
صورت نگرفته و بودجه مطابق ظرفیتها و نیازهایشان توزیع شده است .در توزیع بودجه بین
استانهای خوزستان ،کرمانشاه ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،ایالم و بوشهر تبعیض غیرمستقیم
صورت گرفته که نشان میدهد دولت بیشتر از ظرفیت و نیاز استان بودجه بین آنها توزیع کرده
است.
تصریح و تبیین مدل پنل دیتا
در این تحقیق بهدلیل نوع دادههای موردمطالعه از روش دادههای تابلویی استفاده میشود.
دادههای ترکیبی به مجموعۀ از دادههایی گفته میشود که بهوسیله تعداد زیادی از متغیرهای
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مقطعی ( )Nدر دوره زمانی معین ( )Tمورد بررسی قرار گرفته و برای بهدستآوردن این دادهها،
متغیرهای ( )Nضرب دورههای زمانی ( )Tمیشود تا به نتیجۀ ( )N*Tدست یابیم که دادههای
پنلی نامیده میشود (ندیم و همکاران .)8311 ،این مقاطع میتواند بیانگر افراد ،گروهها ،بنگاهها،
صنایع ،کشورها و  ...باشد .دوره زمانی نیز میتواند روز ،هفته ،فصل ،سال و ...باشد .بدینترتیب،
مشاهدات مربوط به متغیرهای  Xو Yبا  Xitو  Yitنشان داده میشود که مقاطع شامل
 i=1,2,3,…, Nو زمان شامل  t=1,2,3,…,Tاست (سوری .)16۵ :8310 ،دادههای ترکیبی
(پنل) محیط بسیار مناسبی برای گسترش روشهای تخمین و نتایج نظری فراهم میسازد و محققان
را قادر میسازد تا از دادههای مقطعی و سری زمانی برای بررسی مسائلی که امکان مطالعه آنها در
محیطهای فقط مقطعی یا فقط سری زمانی وجود ندارد ،بپردازند (بالتاجی .)881 :022۵ ،برای
بنیانگذاری مدل پایه برای دادههای پانل فرض میشود که تعداد مقاطع برابر با  ،Nطول دوره
برابر با  ،Tو تعداد متغیرهای توضیحی برابر با  Kباشد ،دراینصورت مدل دادههای پانل بهصورت
زیر نوشته میشود:
رابطه ()8
برای گستردهکردن متغیرها در مقاطع و دورههای مختلف چنین نوشته میشود:
̅

̅

̅

̅

] [)

رتبه ماتریسهای  X ،Yو  Uهمگی برابر است با (
.)80 :8311
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رابطه ()3

)( ،سید نورانی و محمدپور،
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در رابطه  i ،8نشاندهنده مقاطع ،افراد ،خانوارها ،بنگاهها ،کشورها و امثال آن است و  tزمان
را نشان میدهد .در این مدل  Kمتغیر توضیحی (بدون درنظرداشت عرض از مبدأ) میباشد که در
 Xiوجود دارد .برای درک اینکه  αچه حالتی به خود بگیرد؛ سه حالت درنظر گرفته میشود:
حالت اول اینکه اگر هیچ اختالفی بین مقاطع درنظرگرفتهشده وجود نداشته باشد ،باالخیره α
بهصورت میانگین تمام مقاطع وارد مدل میگردد و در این حالت روش  ،OLSتخمین کارا و
سازگاری از  αو  βارائه خواهد داد .8حالت دوم اینکه اگر بین مقاطع مختلف که درنظر گرفته
شده اختالف وجود داشته باشد ،این اختالف بین مقاطع درنظرگرفتهشده در  αنشان داده میشود
که در طول زمان ثابت فرض میشوند به این روش ،روش اثرات ثابت 0میگویند .حالت سوم
اینکه اگر فرض شود اختالف بین مقاطع به صورت تصادفی بوده و در طول زمان ثابت نیست ،از
روش دیگری با عنوان روش اثرات تصادفی ،3برای تخمین مدل استفاده میشود (بالتاجی:022۵ ،
.)881
جامعه آماری :در این مقاله ،استانهای مرزی عبارت از آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،
اردبیل ،خراسان شمالی ،گلستان ،خراسان رضوی ،گیالن ،مازندران ،خراسان جنوبی ،کردستان،
کرمانشاه ،سیستان و بلوچیستان ،هرمزگان ،ایالم ،بوشهر و خوزستان است که جامعۀ آماری را
تشکیل میدهد.

یافتههای تحقیق
آمارهای توصیفی :آن دسته از روشهای آماری که با گروهبندی دادهها و مشاهدات،
نمودارهای آماری ،جدولهای آماری ،توصیف عددی مشاهدات و دیگر ویژگیهای متغیرها در
ارتباط هستند ،از آنها بهعنوان آمار توصیفی یاد میشود (نوبخت .)8۵2 :8316 ،آمارهای توصیفی
این تحقیق در جدول  0به شرح ذیل درج شده است.
1. Pooled Data
2. Fixed Effect
3. Random Effect
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جدول  .3آمار توصیفی
تعداد مشاهدات

انحراف استاندارد

مینیمم

ماكزیمم

میانه

میانگین

متغیر (لگاریتم)

12

2/11

81/81۵

08/666

81/116

81/221

)L(GDP

12

2/010

2/231

8/011

2/601

2/66۵

)L(G

12

2/630

80/610

8۵/680

83/101

83/1۵0

)L(DMT

12

8/011

82/816

86/3۵0

83/268

83/30

)L(EXV

12

2/180

8/261

3/681

8/08

8/1

)L(LP

12

8/۵1

6/121

81/803

81/811

81/8۵

)L(Z

12

2/106

80/31

8۵/601

83/106

83/186

)L(TXI

12

2/600

82/30

80/18

88/301

88/31۵

)L(PL

مأخذ :یافتههای تحقیق

و

آزمون همجمعی :دو داده سری زمانی

هم انباشته با مرتبه )

(،

نامیده میشود .اگر هر دو داده سری زمانی دارای مرتبه انباشتگی باشند و یک رابطه خطی مانند
با مرتبه ( )d-bبین آنها برقرار باشد ،این تعریف به زبان ریاضی چنین نوشته
میشود:
) (

) (
) (
(
)
که درآن  CIنماد همانباشتگی است .بردار ضرایب تشکیلدهنده ترکیب خطی دو سری
زمانی ،یعنی [ ]a1,a2را بردار همانباشتگی مینامند (صدیقی .)088 :8316 ،برای انجام آزمون
همانباشتگی دادههای پانلی ،پدرونی )0220( 8و کائو )8111( 0پس از برآورد رابطه بلندمدت بین
متغیرها ،مانند آنچه درمورد سریهای زمانی و دادههای مقطعی انجام میشود ،از آمارههای دیکلی
ـ فولر 3برای آزمون همانباشتگی استفاده کردند:
1. Pedruni
2. Kao
3. Dickey fuller
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√

(

)

√

√

√+

= DFρ
√ = DFt

در رابطهی فوق  ρضریب رگرسیون خطای بلندمدت روی وقفه خطاهای حاصل از تخمین
مدل به روش ترکیبی( )eitبصورت زیر است:
̂
در آمارههای

و

eit
مقدار استاندارد ضریب

نشاندهنده تعداد مقاطع و

رابطه باالست .آمارههای استخراجشده هردو دارای توزیع بهنجار استاندارد با میانگین صفر و
واریانس یک میباشند .فرضیههای انجام آزمون همانباشتگی دادههای پانلی بهصورت زیر است:
:

&

1

H1:

ضریب  H0بیانگر عدم همانباشتگی بین متغیرها و تمام واحدهای مقطعی و  H1نشاندهنده
وجود همانباشتگی بین متغیر هست (رضازاده و فتاحی .)31 :8316 ،بهعبارتدیگر ،آزمون
همانباشتگی نشاندهندۀ رابطه بلندمدت و یا کوتاهمدت است .برای انجام این آزمون به روش
جانسون عمل میشود .در این مرحله سه آزمون کائو ،پدرونی و فیشر 8برای اجرای این عمل
وجود دارد و در این تحقیق از آزمون کائو استفاده شده است .نتیجه آزمون همانباشتگی به قرار
ذیل است.
جدول  .9آزمون همجمعی كائو
مقدار آماره T

سطح احتمال

-۵/۵201

2/222
منبع :محاسبات تحقیق

1. Fisher
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احتمال بهدستآمده در این آزمون  2/22میباشد که کمتر از  2/2۵درصد است .در این
آزمون فرضیه  H0بیانکننده رابطه کوتاهمدت و فرضیه مخالف ( )H1دارای رابطه بلندمدت
میباشد .این تحقیق مبنیبر اینکه ارتباط کوتاهمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی برقرار
است ،رد شده و فرضیه مخالف آن ( ،)H1که نشاندهندۀ رابطه بلندمدت است ،تأیید شده است.
آزمون چاو :گاهی محقق با دادههایی روبهرو میشود که دربرگیرنده دادههای سری زمانی و
هم مقطعی میباشد .به چنین مجموعهای از اطالعات بهدستآمده بهطورعمومی پانل دیتا گفته
میشود .در تخمین مدل پانل دیتا دو حالت مطرح میگردد .اول اینکه عرض از مبدأ برای تمام
مقاطع یکسان است که به پول دیتا 8یا اطالعات تلفیقی مشهور است .حالت دوم اینکه عرض از
مبدأ برای تمام مقاطع تفاوت دارد که به این حالت پنل دیتا 0یا اطالعات ترکیبی گفته میشود.
برای شناسایی این دو حالت از آزمونی به نام چاو( 3اف ـ لیمر) استفاده میشود .بنابراین ،آزمون
اف ـ لیمر برای انتخاب بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون پنل دیتا استفاده
میشود .فرضیههای این آزمون بهصورت زیر بیان میشود:
دادههای تلفیقیH0 :
دادههای تابلوییH1 :
چنانچه در این آزمون  Fمحاسبهشده بزرگتر از  Fجدول باشد ،فرضیه  H0رد شده و اثرات
ترکیبی یا فرضیه  H1پذیرفته میشود؛ یعنی باید عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ
نمود ،ولی درصورتیکه مقدار محاسبهشده  Fکوچکتر از مقدار جدول باشد ،فرضیه  H0پذیرفته
میشود (مجیدی .)811 :8313 ،جدول  ۵نتیجه این آزمون را نشان میدهد.
جدول  .5نتیجه آزمون چاو
مقدار آماره T

سطح احتمال

۵/۵101

2/222
منبع :محاسبات تحقیق
1. Pool data
2. Panel data
3. Chow
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چنانچه در جدول  ۵مشاهده میشود ،مقدار سطح احتمال آن کمتر از  2/2۵درصد است و
فرضیه  H0مبنیبر اینکه دادهها تلفیقی است ،رد شده و فرضیه  H1تائید میشود که بیانکنندۀ
دادههای ترکیبی است.
آزمون هاسمن :این آزمون نشاندهنده تصادفیبودن یا ثابتبودن اثرات متغییرهاست .آزمون
هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون برآورد شده و متغیرهای مستقل
مدل شکل گرفته است .یعنی وقتی که آزمون چاو جهت تأییدی دادههای پنلی انجام شد ،سؤال
خلق میگردد که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل میکند یا
اینکه عملکردهای تصادفی دارد؟ طوریکه در الگوی اثرات ثابت فرض بر این است که جزء خطا
میتواند با متغییرهای توضیحی همبستگی داشته باشد ،اما در الگوی اثرات تصادفی فرض میشود
که همبستگی بین جزء خطا با متغیرهای توضیحی وجود ندارد (سوری .)120 :8310 ،فرضیههای
این آزمون بهصورت زیر مطرح میشود.
روش اثرات تصادفی استH0 :
روش اثرات ثابت استH1 :
نتیجۀ آزمون هاسمن در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتیجه آزمون هاسمن
آماره كای مربع

سطح احتمال

82/۵180

2/8۵1۵
منبع :محاسبات تحقیق

چنانچه در جدول  ،6مشاهده میگردد ،مقدار احتمال آزمون بزرگتر از  202۵است که برابر
با  2/8۵1۵میباشد و نشاندهندۀ تأیید فرضیۀ  H0مبنیبر اینکه اثرات ضرایب متغیرها تصادفی
است؛ میباشد و فرضیۀ مخالف یا  ،H1اثرات ضرایب متغیرهای ثابت رد شده است.
بهعبارتدیگر؛ آزمون هاسمن نشان میدهد که با احتمال  %8۵/1۵اثرات تصادفی است و با
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احتمال  %10/0۵اثرات ثابت میباشد.
برآورد مدل :برای تخمین معادله رگرسیون از نرمافزار  Eviews9با استفاده از روش پنل
دیتا استفاده شده است که نتایج تخمین در جدول  1به شرح ذیل درج شده است.
جدول  .7معادلۀ تخمینی رگرسیون
Prob.

t-Statistic

Coefficient

Variable

0.022

2.345

7.024

C

0.002

3.21

0.233

LG

0.056

-1.945

-0.263

LDMT

0.065

1.882

0.105

LEXV

0.066

1.869

0.239

LLP

0.023

2.326

0.075

LZ

0.082

1.767

0.149

LTXI

0.015

2.493

0.906

LPL
R2=0.967774

F-statistic=77.80726

مأخذ :یافتههای تحقیق

کینز 8مانند فریدریک لیست 0و برخی از دیگر کالسیکهای جدید ،لزوم دخالت دولت در
اقتصاد و افزایش مخارج را بهدلیل عدم کارایی دست نامرئی و خود تعادلی اقتصاد مطرح نموده و
دخالتهای دولت را ازطریق افزایش و کاهش مخارج ضروری حیاتی میداند (خداویسی و عزتی
شورگلی .)338 :831۵ ،چنانچه در جدول  1مشاهده میشود مخارج دولت با درجه معنیداری
 %11/1اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی دارد .ضریب این متغیر برابر با  2/033بوده؛ بهاین
معناکه با تغییر یک واحد مخارج دولت به اندازه  20033درصد تولید ناخالص داخلی افزایش
مییابد.
تبعیض و نابرابری آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای جامعه را افزایش میدهد که این امر
بهنوبۀخود بی ثباتیهای سیاسی و نا آرامیهای اجتماعی را بهوجود میآورد و درنتیجه سرمایه
1. Keynes
2. Friedrich List
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گذاری و رشد اقتصادی کاهش مییابد و همچنان تبعیض اقتصادی اثرات مثبت درآمدهای نفتی
کشور را نیز خنثی مینماید (ملکی شهریور .)۵1 :8311 ،درجه معنیداری این متغیر  %10/0است
که اثر منفی و معنیداری روی تولید ناخالص داخلی دارد .ضریب این متغیر برابر با  -2/063است
که با افزایش تبعیض در استانهای مرزی تولید ناخالص داخلی به اندازه  2/063درصد کاهش
مییابد .البته ناگفته نماند که تبعیض مثبت به نفع بعضی استانهای دارای ظرفیت باالست و باعث
افزایش تولید ناخالص داخلی میشود .بهطورمثال به هر اندازۀ که برای ترمیم و حفظ مناطق
گردشگری تاریخی و فرهنگی در یک استان مرزی بودجۀ بیشتری مصرف شود ،به همان اندازه،
استان مربوطه توریستهای داخلی و خارجی بیشتری جذب نموده و بدینترتیب باعث افزایش
تولید ناخالص داخلی میشود.
تجارت خارجی به دو مقوله صادرات و واردات خالصه میشود که یکی از عوامل مؤثر بر
تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی است .تشویق صادرات و تسهیل در واردات و خصوصاً
واردات مواد خام و یا مواد واسطه ،محرک تولید ناخالص داخلی است .با تسهیالت و افزایش
صادرات تاجران بیشتر تشویق شده و به رقابت میپردازند و درنتیجه صادرات افزایش مییابد که
بههمینترتیب تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مییابد (دژپسند و همکاران .)888 :8318 ،ارزش
صادرات کاال و خدمات در این تحقیق اثر مثبت و معنیداری روی تولید ناخالص داخلی دارد که
درجه معنیداری آن برابر با  %13/۵است .ضریب این متغیر برابر با  2/82۵است که با افزایش یک
واحد صادرات کاالها و خدمات به اندازۀ  2/82۵درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
بهرهوری نیروی کار یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد و توسعۀ اقتصادی است .در
برنامههای بلندمدت اقتصادی بهرهوری نیروی انسانی یکی از اساسیترین هدفهای یک جامعه
است .بهکارگیری نیروی کار ماهر در یک فعالیت تولیدی بیشترین اثر را نسبت به دیگر عوامل بر
تولید ناخالص داخلی دارد (صباحی و همکاران .)80۵ :8311 ،در این تحقیق بهرهوری نیروی کار
با درجه معنیداری  %13/0اثر مثبت روی تولید ناخلص داخلی دارد .ضریب این متغیر 2/031
میباشد که با افزایش یک واحد در بهرهوری نیروی کار به اندازه  2/031درصد تولید ناخالص
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داخلی افزایش مییابد.
زکات نوعی مالیات است که در کشورهای اسالمی پرداخت میشود .پرداخت زکات
نابرابریهای اجتماعی را کاهش میدهد و به مرور زمان وضعیت اقتصادی فقرا بهبود مییابد و
درنتیجه سرمایهگذاریها افزایش یافته و عرضه و تقاضا زیاد میشود که منافع سرمایهگذاران نیز
بهنوبۀخود افزایش مییابد و درنهایت پرداخت زکات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود
(بادپا .)381 :8311 ،پرداخت زکات در این تحقیق اثر مثبت و معنیداری روی تولید ناخالص
داخلی دارد که قیمت آن  %11/1است .ضریب این متغیر  2/21۵است که با افزایش یک واحد در
پرداخت زکات به اندازه  2/21۵درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
درمورد چگونگی جمعآوری مالیات و اثرات آن نظریات گوناگونی وجود دارد .الگوی
رشد نئوکالسیکها نشان میدهد که سیاستهای دولت و خصوصاً مالیاتها میتواند بر نرخ رشد
اقتصادی اثر مثبت داشته باشد (فرامرزی و همکاران .)821 :8310 ،ضریب معنیدار متغیر مالیات
برابر با  2/801است که با افزایش یک واحد در نرخ مالیات به اندازه  2/801درصد به تولید
ناخالص داخلی اضافه میگردد.
دانش بهعنوان یکی از نیروی مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و
یکی از این منابع و محرک دانشی ،کارگران دانشی است .کارگران دانشی برای اولینبار توسط
پیتر دراکر در سال  8113مطرح شد و او کارگران دانشی را چنین تعریف نمود« :شخصی است که
نسبت به سایرین از علم و تخصص بیشتری از شغلش برخوردار است» .کارگر دانشی یکی از
متغیرهای اساسی بر تولید ناخالص داخلی در هر جامعۀ محسوب میشود (اکبری و همکاران،
 .)18 :8311متخصصین علمی در این تحقیق اثر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی داشته
است .ضریب این متغیر  2/126است که با افزایش یک نفر در بخش متخصصین علمی به اندازه
 2/126درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
با درنظرداشت ضرایب و درجه معنیداری تمام متغیرها ،معادله رگرسیون آن به قرار ذیل
است:
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LGDP = 7.024 + 0.233LG -0.263LDMT + 0.105LEXV + 0.239LLP +
رابطه)0.075LZ + 0.149LTXI + 0.906LPL……. (4

نتیجه گیری و پیشنهادها
تبعیض ناروا در جامعه اثرات نامطلوب دارد؛ بهنحویکه مقام معظم رهبری در بیشتر
سخنرانیهای خود از این پدیدۀ ناپسند سخن به میان آورده و جهت رفع آن تأکیدات زیادی
نمودهاند .مکاتب اقتصاد متعارف دربارۀ تبعیض و نابرابری درآمدی بهطورکلی دو الگو را مطرح
نموده است .الگوی اول مربوط به مکتب کالسیکهاست که این صاحبنظران بیان کردهاند که
نابرابری درآمدی بیشتر در جامعه باعث رشد اقتصادی میگردد؛ زیرا ثروت به دست عدۀ کمی از
مردم قرار میگیرد و این عمل موجب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در جامعه میشود .الگوی
دوم معتقد است به هراندازه نابرابری درآمدی در جامعه کمتر شود ،رشد اقتصادی بیشتر میگردد.
بارو ( )8111نظریات مربوط به نابرابری و رشد اقتصادی را به چهار دسته تقسیم کرده است که
عبارت است از :نواقص بازار اعتبارات ،نرخهای پسانداز ،اقتصاد سیاسی و ناپایداریهای
اجتماعی و سیاسی.
در این تحقیق به مطالعه تأثیر نابرابری (تبعیض) بر تولید ناخالص داخلی استانهای مرزی
ایران طی دوره زمانی  8312ـ  8310پرداخته شده است .در ابتدا مشخص شد که توزیع بودجه بین
استانهای مرزی کشور طی سالهای مختلف براساس ظرفیت و نیاز هر استان نابرابر توزیع شده
است .پس از انجام آزمونهای همجمعی ،چاو وهاسمن و تخمین مدل با روش پنل دیتا مشخص
شد که در بلندمدت متغیرهای توضیحی بر تولید ناخالص داخلی اثر معنیداری داشته است .متغیر
تبعیض اقتصادی تأثیر منفی و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی دارد .بنابراین ،دولت باید تالش
نماید تا تبعیض بودجۀ را تاحدممکن کاهش دهد .بودجه ساالنه به دو بخش بودجه جاری و
عمرانی تقسیم میگردد که باید مطابق نیازها و ظرفیتهای تمام استانهای ایران و خصوصاً مطابق
نیازها و ظرفیتهای استانهای مرزی تخصیص داده شود .الزم به یاد آوری است که تبعیض مثبت
به نفع استانهای که دارای ظرفیت باال میباشند ،باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میگردد.
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کاهش بیکاری ،بیسوادی و توسعه بهداشت و امید به زندگی مهمترین نیازهای هر استان است و
دولت باید برای هر استان مطابق با این نیازها و ظرفیتهایشان در عرصههای منابع و امکانات
تولیدی بودجهریزی نماید تا از این تبعیض ناروا جلوگیری کرده و درنتیجه با این کار باعث
افزایش تولید ناخالص داخلی شود.
مخارج دولت ،یک متغیر کمکی بوده که اثر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی
دارد .بنابراین ،دولت میباید با تخصیص بودجه به امور عمرانی جهت توسعه و رونق اقتصادی در
استانهای مرزی ،گامهای اساسی بردارد .صادرات کاال و خدمات اثر مثبت و معنیداری بر تولید
ناخالص داخلی دارد .با افزایش صادرات و فروش مازاد کاالهای داخلی در دیگر کشورها سودی
زیادی به خزانه دولت و کشور واریز میشود که این عمل بهنوبۀخود باعث افزایش تولید ناخالص
داخلی میگردد.
بهرهوری نیروی کار و متخصصین علمی نیز ازجملۀ متغیرهایی میباشند که اثر مثبت و
معنیداری بر تولید ناخالص داخلی دارد .به هر اندازه که نیروی کار متخصص در بخشهای
مختلف وارد بازار کار شود ،به همان اندازه در تولید کاالها و خدمات اثربخشی و کارایی ایجاد
میشود که استفاده مؤثر از سرمایه و مواد خام اولیه برای تولید کاالها و خدمات روی تولید
ناخالص داخلی اثر میگذارد.
پرداخت زکات و مالیات بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنیداری دارد .پرداخت
زکات یک نوع مالیۀ اسالمی است که دین مقدس اسالم آن را برای مسلمانان که توان پرداخت
آن را دارند ،واجب گردانیده است .درآمد کشور با دریافت این نوع مالیاتها افزایش یافته و
سپس با پرداخت کمکهای بالعوض دولت به خانوادههای فقیر؛ بستر مناسبی برای خانوادههای
فقیر فراهم میشود و باعث میگردد تا وضعیت اقتصادی این خانوادهها به مرور زمان بهبود یابد و
به همین ترتیب ،باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز گردد.
جهت اطمینان درستبودن متغیرها از آزمونهای مشهور همجمعی ،چاو و هاسمن استفاده
شده است که آزمون همجمعی با سطح احتمال  2/222نشاندهندۀ رابطۀ بلندمدت بین متغیرهاست.
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آزمون چاو با سطح احتمال  2/222نشاندهنده دادههای تلفیقی است و به ادامۀ آن آزمون هاسمن
با سطح اطمینان  2/8۵1۵نشاندهندۀ رد فرضیۀ  H0است؛ یعنی با احتمال  %8۵/1۵اثرات تصادفی
و با احتمال  %10/0۵اثرات ثابت میباشد.
نتیجه تحقیق حاضر با نتایج مطالعات ملکی شهریور ( ،)8311یوسفی و همکاران (،)8311
پیطبری و میالعلمی ( ،)8313هاکورا و همکاران ( ،)0286کونتی ( ،)028۵پیازا ( ،)0288و
دیگران سازگاری داشته و نشان میدهد که تبعیض با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی رابطه
منفی و معنیدار دارد.
پیشنهادها
ـ جهت کاهش تبعیض بین استانهای مرزی کشور ،سیاستگذاران اقتصادی مالک توزیع
در بودجه بین مناطق را میباید براساس رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی و افزایش اشتغال در این
استانها قرار دهند.
ـ باتوجهبه نقش بهرهوری نیروی کار بر رشد اقتصادی ،سیاستگذاران اقتصادی کشور
میباید از ابزارها و شیوههای نوین بومی جهت ارتقای نیروی انسانی بومی در مناطق مرزی استفاده
کنند.
ـ استفاده از ظرفیت بازارچههای مرزی جهت معرفی محصوالت صادراتی بومی این مناطق
برای گردشگران و تجار داخلی و خارجی مناسب است.
ـ باتوجهبه اینکه توزیع بودجه ساالنه بین استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
گلستان ،هرمزگان و خراسان رضوی به نفع آنها نبوده است ،در لوایح بودجه سنواتی ،میباید به
این استانها توجه ویژه صورت گیرد.
ـ توسعه آموزشهای مهارتی در دانشکدههای علمی ـ کاربردی متناسب با نیازهای مشاغل
مختلف اقتصادی؛
ـ ترویج فرهنگ پرداخت زکات در رسانههای ملی ،منطقهای و شبکههای اجتماعی
استانهای مرزی؛
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ـ استفاده ویژه از منابع قانون استفاده متوازن کشور و منابع تبصره  81قانون بودجه سنواتی
برای ارتقای شاخصهای آموزشی ،بهداشتی و بیکاری استانهایی که طی این سالها توزیع بودجه
به نفع آنها نبوده است.
ـ استفاده از منابع ردیفهای متفرقه بودجه ساالنه برای توسعه زیرساختهای تولیدی و
زیربنایی بهویژه در شهرستانهای مرزی کشور.
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اول ،تهران ،انتشارات نور علم.
محقق کابلی ،قربانعلی ( ،)۹۳7۱رسالۀ توضیحالمسائل ،قم :دفتر معظمله.
مریخنژاد اصل ،علی؛ حیدرزاده ،کامبیز و منصوریان ،یزدان ( ،)۹۳۱1شناسایی عوامل مؤثر بر واکنشهای
مصرفکنندگان به تبعیضهای قیمتی :مطالعهای تجربی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهاردهم،
ش  ،54تابستان  ۹۳4 :۹۳۱1ـ .77
ملکی شهریور ،مجتبی ( ،)۹۳۱7تأثیر تبعیض اقتصادی بینمنطقهای بر رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران،
فصلنامه توسعه و راهبرد ،ش  ،54تابستان  6۳ :۹۳۱7ـ .۳۳
ندیم ،زهره؛ محققنیا ،محمدجواد و محرم اغلی ،اویس ( ،)۹۳۱1تأثیر نقدینگی و کارایی بر ریسک اعتباری در
بانکهای توسعهای ،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال هفتم ،ش  ،26تابستان  ۹۳۳ :۹۳۱1ـ .۹۳5
نظری ،حسنآقا ( ،)۹۳1۳عدالت اقتصادی از نظر افالطون ،ارسطو و اسالم ،مجله اقتصاد اسالمی ،سال چهارم،
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)بررسی آثار اقتصادی نحوه تخصیص بودجه به استانهای مرزی كشور براساس نیاز و ظرفیت آنها (رویکرد پنل دیتا

.65  ـ1۹ :۹۳1۳ تابستان
. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، روش تحقیق پیشرفته،)۹۳۱6(  محمدباقر،نوبخت
 بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و،)۹۳۱7(  مریم، سیدمحسن و خسرویزاده، محمدرضا؛ سجادی،یوسفی
 فصلنامه علمی ـ ترویجی اقتصاد و بانکداری،تخصیص منابع اقتصادی باتأکیدبر ادبیات اقتصاد اسالمی
.۹۹۱  ـ۹۳5 :۹۳۱7  تابستان،2۳  ش،اسالمی
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