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  چکیده
آن بر  تأثیرمناطق روستایی،  اطالعات و ارتباطات در زندگی اقتصادي فنّاوري حاضر، بررسی نقش ۀمطالعهدف از 

اطالعات و  فنّاوري ۀتوسعگویی به این مسئله است که آیا  چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی و همچنین پاسخ
براي  .یا خیر ثیر داشته باشدأارتباطات در مناطق روستایی توانسته است بر روي چگونگی توزیع درآمد جوامع روستایی ت

سنجی و روش پانل دیتا اقتصاد و الگوهاي 1388الی  1379هاي  استان کشور طی سال 30 آماريي ها این منظور از داده
شکل وارون بین رشد اقتصادي  U ۀرابطکوزنتس مبنی بر وجود  ۀنظرینتایج این بررسی عالوه بر تأیید . است شده استفاده

ی مؤثر در توزیع مناسب درآمد و بهبود وضعیت اطالعات و ارتباطات عامل فنّاوري ۀتوسعو توزیع درآمد، نشان داد که 
بین  اي در تعداد کاربران رایانهبراي متغیر  آمده دست بهضریب منفی و معنادار . کشور است روستاهاي عدالت اقتصادي در

 کشور، عاملی  يروستاها اطالعات و ارتباطات در فنّاوري ۀتوسعدهد که رشد و  نشان می) - 15/0( روستاییخانوارهاي 
و نرخ بیکاري اثر  ینیشهرنشهمچنین برآورد مدل نشان داد که متغیرهاي  .است آن بهبود وضعیت توزیع درآمد در براي

طی  روستاها این بدان معنی است که با افزایش نرخ بیکاري، توزیع درآمد در. داري بر متغیر وابسته دارندمثبت و معنی
در  درآمد کمنیز کاهش قدرت خرید براي جمعیت فعال و خانوارهاي  دلیل این امر. بدتر شده است شده یبررس ةدور

 .مناطق روستایی است

  
  .روستاها ،اطالعات و ارتباطات فنّاوريدرآمد،  توزیع ،پانل دیتا :يکلید يها واژه

                                                                                                                                                  
 .دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشیار گروه اقتصاد -1
  .اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشجوي کارشناسی ارشد -2

  )hamidbasu1340@gmail.com: نویسنده مسئول - (*

  فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی
  29- 39: ص -1393 بهار، 1، شماره 1 جلد



 1393 بهار، 1، شماره 1، جلد فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی     30
 

  مقدمه
 تخصیص منابع، توزیع درآمد و تثبیت رشد و توسعه در نظر گرفتـه  دولت مهم ۀوظیفسه ، در تئوري اقتصاد

 اي ویـژه  مختلف جایگـاه  قشرهاي در بین  درآمد توزیع در بین این وظایف اساسی، موضوع چگونگی. شود می
برقـراري عـدالت اجتمـاعی و توزیـع      کـه  طـوري  بـه دهد،  می اختصاص خود به اقتصاديۀ توسع هاي مبحث  در

حسـینی و نجفـی،   (ت اقتصـادي اسـ   کـالن  گـذاري  سیاسـت  در امـر  هـا  دولت مهمهاي  هدف  از درآمد برابرتر
 موجـب  امـر  همـین  و شـود  بررسـی مـی   فقر و اجتماعی عدالتمسئلۀ  دید ازاغلب  درآمد توزیع مشکل .)1388
 درآمـد  توزیع نابرابرية پدید که درحالی شود، مشکل توصیه این رفع براي مدت کوتاه هاي حل راه تا است شده

 شناخت بدون ،مدت کوتاه هاي سیاست اجراي و دهد می نشان خود از پایداريدرونی،  نیروهاي مقاومت دلیل به
دهمـرده و همکـاران،   (دارد  دنبـال  بـه  اقتصـادي  رشـد  و درآمـد  توزیع بر نامطلوبی پیامدهاي ثیرگذار،أعوامل ت

اتخـاذ   بـا  و شـناخت  را آن بـر  ثرؤمـ  عوامـل  بایـد  درآمـد برابر نـا  توزیـع  مشـکل  بـا  براي مقابله بنابراین ؛)1389
  .کرد اقدام درآمد توزیع بهبود راستاي در ب،مناس هاي سیاست

وري نیـروي انسـانی، ایجـاد     از متغیرهاي مهم و تأثیرگذار بر توزیع درآمد که به نحوي از طریق ارتقاء بهره
گـذارد، متغیـر    درآمد اثر می توزیع اقتصادي و چگونگی عوامل دیگراشتغال مفید و بهبود اقتصاد اطالعات بر 

بـه دانـش تولیـد، کـاربرد     فنّـاوري  . )1391سپهردوست و خـدایی،  ( است 1عات و ارتباطاتاطال ۀ فنّاوريتوسع
انجـام کارهـاي مفیـد     به منظـور  ها ها و دانششود و شامل تمامی مهارتاي گفته میماشین و تجهیزات سرمایه

امـور   منظـور  بـه را کاربرد سیسـتماتیک دانـش علمـی     فنّاوري 2گالبرات. بشري است ۀجامعزندگی  ءارتقابراي 
رقمی، حروفی یا نمـادي اسـت    عناصر ازاي معتقد است که اطالعات مجموعه 3کند و مارچلوعملی تعریف می

همچنـین  ). 1387 کاظمی،(تواند در معرض پردازش قرار گیرد  که داراي مفهومی آشکار و مشخص بوده و می
  ).1390خدایی، (شود گر منتقل میارتباطات به مفهوم جریانی است که اطالعات از شخصی به شخص دی

 یو میزان دسترسی به اطالعات نقش یافته افزایشدر عصر اطالعات و ارتباطات، سطح بینش و آگاهی مردم 
 هـاي مهـم   بخش ازجمله). 1391سپهردوست و خدایی، (کند اساسی در تحوالت اقتصادي و اجتماعی ایفاء می

 روسـتاها  ،نمایـد مـی  ضـروري  آن در اطالعـات فنّـاوري   ۀتوسـع  بـه  نیاز که توسعه درحالجامعه در کشورهاي 
هـا بـا    موجب شده کـه دولـت   شهرها سرمایه، اشتغال و سودآوري در ةعمدزیرا در این کشورها تمرکز  ؛هستند
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 ۀتوسـع . مواجـه شـوند   هاو شهر روستاها اي و گسترش شکاف درآمدي بین نامتوازن منطقه ۀتوسعچالش بزرگ 
و کاهش شکاف بین شـهر و   روستاها اقتصادي ۀتوسعارتباطات فرصت مناسبی براي رشد و اطالعات و فنّاوري 

 بـین  شـکاف  تـدریج  به و کرده کم را هاي اجتماعیتقسیم و هاطبقه ۀفاصل که طوري بهآورد،  روستا فراهم می
  ).2003، 1آنونیموس( برد میبین  از را فقیر و غنی

مستقیم و اطالعات و ارتباطات از طرق  فنّاوري  ۀتوسعرشد و کهدهد صورت گرفته نشان میهاي  پژوهش 
اطالعـات و ارتباطـات،   فنّـاوري  . اثر داشته باشـد  روستاها دربهبود شاخص توزیع درآمد  بر تواند می غیرمستقیم

 براي الکترونیکی آمادگی اطالعات و براي پذیرش را هایی فرصت و داده افزایش را وري نیروي انسانی بهره

 ،)2007( 2بـه نظـر ویـوارلی   همچنـین   .)1390 ،سـلوکی و همکـاران  ( آورد فـراهم مـی   جوامعاین پایدار  ۀتوسع
، موجـب افـزایش   شـده  تمـام  کاهش هزینـه  درنتیجههاي مبادالتی و  اطالعات و ارتباطات با کاهش هزینهفنّاوری

همچنـین بـه   . ثر خواهد گذاشتبر توزیع درآمد ا ترتیب این بهو  کارشدهنیروي  درنتیجهتقاضا براي محصول و 
در همین رابطـه  . دهد جدید شده و اشتغال را افزایش می هاي گذاري سرمایهنظر وي کاهش هزینه، موجب بروز 

ایـران  پایـدار روسـتایی    ۀتوسـع اطالعـات و ارتباطـات در   فنّـاوري  بررسـی نقـش   بـه  ) 1390( رزاقی و همکاران
ـ نـد کـه   ا هخته و به این نتیجه رسیدپردا روسـتایی   ۀتوسـع اطالعـات و ارتباطـات در   فنّـاوري   هـاي  فایـده  هازجمل
وري  کـارایی و بهـره   ۀحیطـ در  مخاطبـان  امکان کار از راه دور و توانمندسازي هاي فعالیتی،  به زمینه بخشی تنوع
بازارهاي  و یان، گسترش ترویج روستاییئگیري روستا افزایش قدرت تصمیم، ها آنهمچنین به نظر  .است تولید

ـ . استروستایی  ۀتوسعاطالعات و ارتباطات در کارکردهاي  ازجمله روستایی -حلیم اسـتفاده از  کـه   طـوري  هب
گذاري بر حجم تولیدات داخلی و رشد اقتصادي بر توزیع تواند از طریق تأثیر ارتباطات میاطالعات و فنّاوري 

خود به این نتیجه رسیدند کـه در منـاطق    ۀمطالعدر ) 1389(برقی و قنبري . درآمد در جوامع روستایی مؤثر باشد
. اسـت مـؤثر  افزایش کیفیت زندگی، بهداشت و  ،زیست محیطحفظ اوري اطالعات و ارتباطات در روستایی فنّ

  بیــان وضــعیت ضــمن ، انجــام داد )2004( ســال در 3اروپـا  ارتباطــات و اطالعــات کمســیونی کــه پژوهشـ  در
 ۀتوسـع  اطالعـات و ارتباطـات در   فنّـاوري  ثیرأتـ  بررسی به اروپایی، هايکشور اطالعات و ارتباطات درفنّاوری
 شـکاف  کـاهش  بـراي  هندوسـتان  کشـور  در) 2005( 4سیریگینیدي پژوهشی که در .است شده پرداخته پایدار

 در و ارتباطـات  اطالعـات  دفـاتر  ایجـاد  ضـرورت  بر  است، انجام داده  روستایی و شهري نواحی بین دیجیتالی
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 .)1390صیدیایی و مقدم، (است  کرده کیدأت اي منطقه و توازن تعادل برقراري منظور به یتایروس نواحی

 روي ارتباطـات بـر   و اطالعـات  فنّـاوري  گذاري ثرا ةدربار که هایی پژوهش  موازات به، 1370 ۀده پس از

 بـراي  تقاضا اشتغال، ازجمله کار نیروي بازار ۀزمین نیز در هایی  پژوهششد،  انجام اقتصادي رشد و وريبهره

 ۀمطالعـ . صـورت پـذیرفت   روي دسـتمزد  بـر  اطالعـات و ارتباطـات  فنّـاوري  اثر و غیرمـاهر  و ماهر کار نیروي
 نابرابري بر اطالعات و ارتباطاتفنّاوري  تأثیر ۀزمین در که است هایی  پژوهش اولین ازجمله )1993( 1کروگر

 و درآمـد  نـابرابري  بـین  کـه  دادنشان ها پژوهشنتایج این  .است شده انجام کار نیروي به دستمزد در پرداخت
 و دسترسـی  اسـت  دارد و ممکـن  وجـود  متقابـل  ۀرابطـ  ارتباطـات  فنّـاوري  اطالعات و از استفاده و دسترسی

در همین رابطـه آسـم   همچنین . شود نابرابري کاهش یا افزایش باعث ارتباطات فنّاوريو  اطالعات از استفاده
 از ناشـی  یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  اکثـر  در درآمـد  نابرابري در اخیر ۀدهافزایش  که داد ننشا )2002( 2اوغلو

) 2004( 3رابینسـون  و مـارتین . اسـت  بوده ارتباطات فنّاوري و اطالعات با مرتبط دستمزدهاي مشاغل افزایش
ري درآمـدي را  شـده و نـابراب   در آمریکـا  افـراد  از بعضی درآمد افزایش باعث اینترنت ۀتوسع که بیان کردند

 وريبهـره  ارتباطـات  تکنولـوژي  و اطالعـات  ۀتوسعکه  داد نیز نشان) 1999( 4الیس -لیود .است افزایش داده

و ایـن مسـئله بسـتگی بـه شـرایط       شـود مـی  نـابرابري  کاهش باعث نیز و گاهی دهدمی افزایش را کار نیروي
گیري از  که با افزایش میزان بهره نشان دادند )1391(همچنین زاده نصیر و توفیقی  .تورم دارد ازجملهاقتصادي 
  .یابد درآمدي کاهش می نابرابري، بررسی شده  اطالعات و ارتباطات در کشورهاي فنّاوريشاخص 

اوري اطالعات بر بهبود شاخص توزیع درآمـد در منـاطق روسـتایی،    با توجه به اهمیت نقش فنّاین پژوهش 
اسـتان   30 يروسـتاها  اطالعات و ارتباطات در فنّاوري ۀتوسعاست که آیا  مهم ۀمسئلگویی به این  پاسخ دنبال به

  ثیر داشته باشد؟أت روستاها توانسته است بر روي چگونگی توزیع درآمد  1384-1388هاي کشور طی سال

  روش تحقیق
، نرخ تورم، نرخ بیکاري، درآمد مالیاتی دولت، رشـد اقتصـادي   ازجملهآنچه مسلم است عوامل گوناگونی 

سـیمون  . جمعیـت و بسـیاري از عوامـل دیگـر بـر توزیـع درآمـد اثرگـذار هسـتند          کـل  بهنسبت جمعیت شهري 
خود با عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي، این فرضیه را  هاي پژوهشیکی از  در 1955کوزنتس در سال 

                                                                                                                                                  
1- Krueger 
2- Acemoglu 
3- Martin and robinson 
4- Lioyd-Ellis 



  33    مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر  فنّاوري اطالعات و ارتباطاتبررسی عوامل 
 

و پـس از ثابـت    پیداکردهایش اقتصادي هر کشور، نابرابري درآمدي در ابتدا افز ۀتوسعکه در مسیر  کردمطرح 
معروف است که  1وارون کوزنتس Uاین الگو به نام منحنی . یابدکاهش می تدریج بهماندن در یک سطح معین 

ـ  .اسـت  درآمـد  توزیـع  و اقتصـادي  وارون بـین رشـد   U شـکل  بـه  ايرابطـه  گـر بیان نموداري، به لحاظ  ۀنظری
  :)1379، 2گیلیس و همکاران( داد نشان آن به فرم زیر توان در بیان ریاضیکوزنتس را می

GINI = β0 + β1 GDP + β2 GDP2 + ε                                                                                           )1(  

. جـزء اخـالل اسـت    دهنـدة  نشـان  εتولیـد ناخـالص داخلـی و     GDPتوزیع درآمـد،   معیار GINI،که در آن
 دهنـدة  نشـان توان پذیرفت کـه   کوزنتس را می ۀنظریعددي منفی و معنادار باشند،  β2عددي مثبت و  β1چنانچه 

و پـس از   پیـداکرده که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، نابرابري درآمـد ابتـدا افـزایش     استاین مطلب 
  .یابد میتدریج کاهش دن در یک سطح معین بهثابت مان

 گیري از چند متغیر مسـتقل مهـم شـامل تولیـد ناخـالص      بودن مدل اندازه مطمئنمفید و  برايدر این مطالعه 
، نـرخ بیکـاري   )شهرنشـینی نسـبت  (جمعیـت   کـل  بـه ، نسبت جمعیت شهري داخلی، مربع تولید ناخالص داخلی

شـاخص   ۀمحاسـب براي . است شده استفادهاي در بین خانوارهاي روستایی  مناطق روستایی و تعداد کاربران رایانه
نظیر ضریب جینی، شاخص تایل و نسـبت   شده ارائههاي متنوع متغیر وابسته، از میان معیار عنوان بهتوزیع درآمد 

 ةنحومعیاري براي  عنوان به درآمد کمبه بیستک  پردرآمدهاي درآمدي، در این مطالعه از نسبت بیستک  بیستک
در رابطه با تأثیر برخی متغیرها  شده انجامتجربی  هاي پژوهشمبانی نظري و  بر اساس .توزیع درآمد استفاده شد

هاي بیسـتک پـنجم بـه بیسـتک      نسبت هزینهکه شاخص توزیع درآمد یعنی داریم انتظار  ،بر روي توزیع درآمد
تعـداد  رهـاي  باشـد و بـا متغی  و تولیـد ناخـالص داخلـی    شهرنشـینی   نـرخ اول، تابعی مثبت از متغیرهاي بیکاري، 

تـابع  بنابراین  ؛منفی داشته باشد ۀرابط اي در بین خانوارهاي روستایی و مربع تولید ناخالص داخلی کاربران رایانه
در بـر  را  شـده  معرفیکشور بر اساس متغیرهاي  يروستاها درتوزیع درآمد مدل مناسبی از تخمین شاخص  ،زیر

  .)2 ۀرابط( داشت خواهد

)2(                                                                 G = F (UR, UN, GDP, GDP2, CAM)  

: UR، درآمد کمبه بیستک  پردرآمدبیستک هاي  هزینهنسبت : Gاز  اند عبارت شده ارائهمتغیرهاي  آن درکه 

                                                                                                                                                  
1- Kuznets's "U-Inverted" Curve 
2- Gilis 
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تولید ناخالص داخلی بـه قیمـت ثابـت     :GDP ،روستاها نرخ بیکاري: UN، جمعیت کل بهنسبت جمعیت شهري 
اي در  تعـداد کـاربران رایانـه    ،CAMو  1383مربع تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابـت سـال    GDP2،1383سال 

بـه تفکیـک   و  1388الـی   1379هـاي   براي سالدر این تحقیق، استفاده شده اطالعات . بین خانوارهاي روستایی
  .است شده استخراج مرکز آمار ایران ةمنتشرشد آماري هاي هسالنام، از هاي کشور استانهمۀ 

  نتایج و بحث
قبل از انجام برآورد ضرایب متغیرهاي سال است،  10هاي اطالعاتی در این مطالعه محدود به  داده ازآنجاکه

لـوین، لـین   بـا اسـتفاده از روش    1واحد ۀریش آزمون ،رو ایناز . متغیرها پرداخته شود مدل، باید به بررسی مانایی
)LL( ،کـه مشـخص اسـت، تمـامی متغیرهـاي       طور همان. است شده گزارش 1در جدول  آننتایج  که شده انجام

 .مانا هستند% 5 کمتر از مدل در سطح احتمال

  واحد متغیرهاي مربوط به مدل تخمین ۀریشآزمون  -1جدول 

 G GDP GDP2 UR CAM UN  متغیر

  - 8/27  - 17/15  - 69/12  - 63/3  - 05/5  -2/2  آماره
  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  013/0  سطح احتمال

  هاي تحقیق یافته: أخذم              

کیبی براي تخمـین مناسـب مـدل    رهاي ت داده استفاده از روش ،بررسی شده  هاي با توجه به محدودیت سال
حـاکی از لـزوم   ) 2جدول ( آمده دست به نتایج لیمر Fپس از انجام آزمون  در این راستا، .است قرارگرفته مدنظر

  .است 2برآورد مدل به روش پانل دیتا

  آزمون همگنی مقاطع -2جدول 

  نوع آزمون  آماره آزمون  سطح احتمال  نتیجه
  لیمر F  26/84  00/0  پانل دیتا

  هاي تحقیق یافته: أخذم                                   

 ،شـوند، متغیرهـایی اسـمی هسـتند     ي پـولی بیـان مـی   شکل واحـدها  بهتمامی متغیرهایی که با توجه به اینکه 
نادیده گـرفتن بحـث   زیرا  ،با توجه به شاخص قیمتی مناسب، اثر تورم از این متغیرها خارج شودضروري است 

                                                                                                                                                  
1- Unit Root Test 
2- Panel data 
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تغیرهـا مسـتقل روي متغیـر    تـأثیر م  ةدربـار  نادرست گیري  تواند منجر به نتیجه می هاي اسمی حقیقی کردن داده
انجـام   افتـه ی میتعم مربعات مجموع ، برآورد مدل پانل به روشقعی سازي متغیرهاي اسمیپس از وا. شودوابسته 
  .آمده است 3آن در جدول  نتیجۀ شد که

  GMMبه روش  براي تخمین ضرایبگیري  اندازه برآورد مدل -3جدول 
  ضریب t آماره  سطح احتمال  تعریف متغیر  متغیر

GDP 00/0  تولید ناخالص داخلی  7/3  05/3  
GDP2 00/0  توان دوم تولید ناخالص داخلی  05/5  -  9- E 26/5  -  

CAM 
اي  تعداد کاربران رایانه

03/0  خانوارهاي روستایی  07/2  -  15/0  -  

UR 00/0  نرخ شهرنشینی  4/8  2/1  
UN  00/0  نرخ بیکاري  8/9  82/0  

J-Statistic 06/25  آماره جی  
  هاي تحقیق یافته: مأخذ 

مثبت داشـته و ایـن مسـئله     ۀرابطتولید ناخالص ملی با شاخص توزیع درآمد  ،شود یممشاهده که  طور همان
این مطلب است که با افزایش تولید ناخالص داخلی و همگام با رشد اقتصادي، توزیع درآمد نابرابرتر  ةکنند انیب

 سـی بـا برر . منفـی دارد  ۀرابطـ همچنـین تـوان دوم تولیـد ناخـالص داخلـی بـا شـاخص توزیـع درآمـد          . شود می
 Uکـوزنتس مبنـی بـر شـکل      ۀفرضیرسیم که به این نتیجه می شده اشارهبراي دو متغیر  آمده دست به هاي ضریب
متغیر نرخ بیکاري هـم کـه بـا    . کند میبین رشد اقتصادي و توزیع درآمد در جوامع روستایی تأیید  ۀرابطوارون 

مثبـت داشـته و ضـریب     ۀرابطـ  ،مـد در این مطالعه مشخص است، با شـاخص توزیـع درآ   UNعالمت اختصاري 
واحـد توزیـع    82/0دهد که یـک واحـد افـزایش در نـرخ بیکـاري،      نشان می ،است 82/0که برابر  آمده دست به

مثبت با شاخص توزیع درآمد داشته و  ۀرابط ،متغیر نسبت شهرنشینی هم به نحو مشابه. کنددرآمد را نابرابرتر می
واحـد   2/1، ینیشهرنشـ دهد که یک واحد افـزایش در نسـبت   ، نشان میاست 2/1که برابر  آمده دست بهضریب 

ـ  دراي  در ارتباط با متغیر تعداد کـاربران رایانـه  . کندتوزیع درآمد را نابرابرتر می خانوارهـاي روسـتایی کـه     نیب
ر بـراي ایـن متغیـر برابـ     آمـده  دسـت  بـه که ضریب  گفتاین تحقیق است، باید  پژوهشمتغیر  نیتر مهم عنوان به

بـا افـزایش اسـتفاده از     درواقـع . است و این عدد نشانگر تأثیر منفی این متغیر بر نابرابري درآمدي اسـت  -15/0
شود، توزیـع  اطالعات و ارتباطات شناخته می فنّاوري يها رساختیزآوري  فراهمابزار براي  نیتر مهمرایانه که 

مهم دیگر، شاخص خوبی برازش مدل  ۀنکتین همچن. پذیردصورت می يتر مناسببه شکل  هادرآمد در روستا
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 نبـوده   مطمئن 1تعیین ضریب شاخص ،افتهی میتعم متحرك در تخمین مدل به روش میانگین که ییازآنجا. است
براي سنجش خوبی  2و از کارایی کافی براي سنجش خوبی برازش مدل برخوردار نیست، بنابراین از آماره جی

 .براي این آماره حاکی از برازش خوب مدل است 06/25عدد . شودبرازش استفاده می

  و پیشنهادها گیري نتیجه
را نیـز فـراهم    رشـد  موجبـات کـاهش   دنبال خـود  به تواند درآمد می نابرابر بدیهی است که شاخص توزیع

داري ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنـی نتایج حاصل از برآورد مدل در این مطالعه نشان داد که تولید . آورد
ایـن در حـالی اسـت کـه مربـع تولیـد       . کشور داشـته اسـت   يروستاها در شده بررسی ةدوربا توزیع درآمد طی 

پـنجم   بیسـتک هاي یعنی نسبت متوسط هزینه ؛با شاخص توزیع درآمد معناداريناخالص داخلی ارتباط منفی و 
 ۀفرضـی شـاخص توزیـع درآمـد،     بـا  ذکرشـده ارتباط دو متغیر  که طوري به. اول دارد بیستمهاي به متوسط هزینه

همچنـین بـرآورد   . کنـد  مـی وارون ارتباط بین رشد اقتصادي و توزیع درآمد را تأیید  Uکوزنتس مبنی بر شکل 
ایـن بـدان   . داري بر متغیـر وابسـته دارنـد   و نرخ بیکاري اثر مثبت و معنی شهرنشینیمدل نشان داد که متغیرهاي 

دلیـل  . بدتر شـده اسـت   شده بررسی ةدورطی  روستاها زیع درآمد در معنی است که با افزایش نرخ بیکاري، تو
زیـرا   ؛در منـاطق روسـتایی اسـت    درآمـد  کـم این امر نیز کاهش قدرت خرید براي جمعیت فعال و خانوارهـاي  

هـاي  نرخ بیکاري در دهک .دنبال فروش نیروي کار خود هستند به درآمد کمهاي دهکطور عمده  به ازآنجاکه
هاي در قیاس با دهک درآمد کمهاي بوده و افزایش نرخ بیکاري اثر بیشتري بر روي دهک تر یعشا درآمد کم
که به لحاظ مهاجرت جمعیت اغلب جوان  بیان کردبر توزیع درآمد باید  شهرنشینیاثر  ۀزمیندر . دارد درآمدپر

 ازآنجاکـه . کنـد یدا مـی کاهش پ شدت بهاز روستاها به شهرهاي کشور، تولید محصوالت روستایی و کشاورزي 
کـاهش   بنـابراین بهبود شرایط توزیع درآمـد اسـت،    براي سهم تولیدات کشاورزي از کل تولیدات ملی عاملی 

بـدتر   بـراي  کاهش سهم بخش کشاورزي از تولیدات ملی، عاملی خواهد بـود  درنتیجۀمحصوالت کشاورزي و 
قبلی در ارتباط بـا اثرگـذاري    شدة انجام هاي شپژوهمطابق با . کشور روستاهاي شدن وضعیت توزیع درآمد در

تـرین   مهم ازجملهداد که نشاناعی، نتیجه این مطالعه نیز اقتصادي و اجتم ۀتوسعاطالعات و ارتباطات بر فنّاوري 
اطالعـات و  فنّـاوري   ۀتوسـع کشـور،   يروسـتاها  اقتصـادي و برقـراري عـدالت اجتمـاعی     ۀتوسعثر بر ؤعوامل م

خانوارهـاي   بـین  دراي  بـراي متغیـر تعـداد کـاربران رایانـه      آمده دست به معنادارمنفی و  ضریب. ارتباطات است
اطالعـات و ارتباطـات در منـاطق روسـتایی کشـور،       فنّـاوري  ۀتوسعدهد که رشد و ، نشان می)-15/0( روستایی

                                                                                                                                                  
1- R-Squared 
2- J-Statistic 
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ر ایـن پـژوهش،   از بـرآورد مـدل د   آمده دست بهنتایج . ستروستاهابهبود وضعیت توزیع درآمد در  براي عاملی
 درآمـد  توزیـع  کیفیـت  در ارتباط با اثر متغیرهاي موجود در مدل تحقیق بـر روي بهبـود   شده انجام هاي پژوهش

متوازن  ۀتوسعاي،  برنامه هاي هدفتوان نتیجه گرفت که براي دستیابی به می کند؛ بنابراین میتأیید  را نیز جوامع
، روستاها اقتصادي و اجتماعی و بهبود وضعیت توزیع درآمد در  به برقراري عدالت شیازپ شیباي، توجه  منطقه

اي کشور توسعه هاي هدفنیل به  براي یک ابزار مهم عنوان بهاطالعات و ارتباطات فنّاوري  ۀالزم است از توسع
  .کردو برقراري عدالت اقتصادي استفاده 

  منابع
 تحقیقات. استانی بین مطالعه :ایران در درآمد توزیع بر نکال اقتصاد يا شاخصه اثر )1386(و خوشکار آ . ابونوري الف

  .65-95: 77 .اقتصادي

-163 :4. توسـعه  و يکشـاورز  اقتصـاد . ایـران  شهري و مناطق روستایی در درآمد توزیع تغییرات )1383( مارسالن بد 
141.  

  .تعاون دانشگاه تهرانپانل دیتا، تهران، مؤسسه تحقیقات  یاقتصادسنج) 1387(و مهرگان ن . زاده ح ر اشرف

: 24. راهبرد یـاس . آوري اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی تحلیلی بر نقش علم و فن) 1389(و قنبري ي . برقی ح
145-135.  

 اقتصـاد . اقتصـادي  رشـد  و درآمـد  ارتباطـات، نـابرابري   و اطالعـات  فناوري) 1389(زاده روشن ي  و عیسی. پور فرج ع

  .75-94: 2 ).سابق قتصاديا يها یبررس( مقداري

 اقتصــاد تحقیقـات  ).1386-1363( ایــران شـهري  و روسـتایی  منــاطق در درآمـد  توزیــع) 1388( و نجفـی ع . حسـینی م 

  .147 -165 :3. کشاورزي

 نامـه  انیـ پا. آوري اطالعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهاي نمونـه عضـو کنفـرانس اسـالمی     اثر فن) 1390(خدایی ح 
  .همدان. دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا. شدکارشناسی ار

 پژوهشـنامه  ).1386-1353(ایران  در درآمد توزیع بر کالن هاياخصش ریتأث) 1389( شو تاش . ، صفدري م.دهمرده ن

 .25-55: 54 .بازرگانی

 .در توسعه کشاورزي پایدار) ICT(اطالعات و ارتباطات  نقش   )1390( م هاشمی نژاد و .ع اسدي ،.ف رزاقی بورخانی
  .تهران. 1390آبان  10. اولین همایش ملی راهبردهاي دستیابی به کشاورزي پایدار
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اطالعـات   و ارتباطـات  فنـاوري  تـأثیر  تحـت  اقتصـادي  رشد و درآمد نابرابري رابطه) 1391(و توفیقی ح  .زاده نصیر ز
اي، دانشـگاه  ریـزي منطقـه  همایش ملی راهکارهاي توسعه اقتصادي با محوریت برنامه دومین). کشوري بین مطالعه(

  .سنندج. آزاد اسالمی سنندج

ورهاي نمونـه عضـو کنفـرانس    آوري اطالعات و ارتباطات بر اشـتغال در کشـ   اثر فن) 1391(و خدایی ح  .سپهردوست ح
  .17-31: 20. اقتصاد و تجارت نوین .اسالمی

روستا و . کشورمناطق روستایی دراجتماعی بر توزیع درآمد  ۀسرمای ۀتوسعاثر ) 1391( صانی شبخانه و زم .سپهردوست ح
  .129-148: 1. توسعه

اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه پایـدار روسـتاها بـا        بررسی نقش و جایگـاه  ) 1390( ت يزند و .م قندالی  ،.مسلوکی 
  .سمنان. اولین همایش ملی راهبردهاي دستیابی به کشاورزي پایدار. تجربیات کشورهاي موفق نگاهی بر

 بـه نـواحی   خـدمات  ارائـه  در روسـتایی  ارتباطـات  و اطالعـات  دفـاتر  نقـش  ارزیـابی ) 1390(و مقـدم ز   .ا .صیدایی س
 ریـزي برنامـه  و جغرافیا. اصفهان استان در آباد کبوتر و مدیسه مهرگان، سین، روستاهاي :موردي مطالعه روستایی؛
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Abstract 
The aim of this study is to evaluate the impact of information and communication 

technology development on economic development and income distribution of rural 
communities and to answer this question that whether the development of information 
and communication technologies in rural areas could improve income distribution 
condition in these communities or not. To this end, data on 30 province of country 
during 2000-2009 and panel data method has used. Results approves Kuznet's inverted 
U theory with respect to the economic growth and income distribution and shows that 
information and communication technology development has improved the income 
distribution and economic justice in country's rural communities. The negative and 
significant coefficient (-0.15), of number of computer users among rural households, 
show that the development of information and communication technologies in rural 
areas of the country play as a factor for improving income distribution in these 
communities. The model estimation also showed a significant and positive effect of 
urbanization and unemployment on the dependent variable. This means that with 
rising unemployment, the condition of income distribution has worsened in rural 
communities during the period of study. 
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