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  چكيده

اي از مطالعـات    اي بـوده و بخـش عمـده       هري و منطقـه   رشد فراگير يكي از مفاهيم نوين در ادبيات اقتصاد ش         
در اين راستا هدف اصلي اين مطالعه بررسي ارتباط بين          . تجربي را در دهه اخير به خود اختصاص داده است         

ي سال هـا  ي ايران طي    استان ها  و رشد توليد ناخالص داخلي       درآمدضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري       
هاي تجربي ايـن  يافته. باشدهاي تابلويي مي رهيافت گشتاور تعميم يافته در داده     گيري از  با بهره  1388-1379

دار بر رشد توليـد ناخـالص داخلـي     دهد كه نرخ رشد ضريب جيني داراي تأثير منفي و معني          مطالعه نشان مي  
اسـتان  لـي در  دار بر رشد توليد ناخـالص داخ ي ايران بوده و همچنين نرخ بيكاري تأثير منفي و معنياستان ها 

دار بـر   همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز داراي تأثيرگذاري منفـي و معنـي             . ي ايران داشته است   ها
شود سياستگذاران هاي حاصل از اين پژوهش، پيشنهاد مي با توجه به يافته   . نرخ رشد ضريب جيني بوده است     

 و نرخ بيكـاري     درآمدامع به كاهش نابرابري     ي مناسب همانند رشد فراگير و ج      سياست ها اقتصادي با اعمال    
 و بـه تبـع آن رشـد و توسـعه            اسـتان هـا   ي ايران مبادرت ورزيده و از اين طريـق موجبـات رشـد              استان ها در  

  .اقتصادي كشور را فراهم نمايند
  

تـه  رهيافت گشتاور تعمـيم ياف    ، نرخ بيكاري،    استان ها، نابرابري درآمد    رشد فراگير اقتصادي     :هاكليد واژه 
  . هاي تابلوييدر داده

  

 JEL: C23:O15:R11بندي طبقه

________________________________________________________________ 
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  مقدمه
 بـوده و در دهـه اخيـر         اي و منطقـه    يكي از مفاهيم جديد در ادبيات اقتصاد شـهري         1رشد فراگير 

هـاي  در تعريف ارائـه شـده توسـط كميتـه كمـك     . مورد توجه اقتصاددانان شهري قرار گرفته است    
هاي اقتصادي جديـد بـراي تمـامي طبقـات          ايجاد فرصت  رشد شهري به مفهوم      2OECDاي  توسعه

به عبـارت ديگـر در رشـد اقتـصادي          . باشد مي 4شدگان و به حاشيه رانده    3جامعه و به ويژه محرومان    
 بـاالتر منتفـع     درآمـد ي جامعه از رشـد      ها و طبقات درآمد   ايسه با ساير گروه   فراگير افراد فقير در مق    

  .شوندمي
ي اخير انجـام    سال ها ر بر رشد فراگير شهري مطالعات محدودي در         در زمينه بررسي عوامل مؤث    

، )2010 (6، رانيار و كانبور   )2007 (5شده و تنها در برخي از مطالعات همانند مطالعات علي و ژانگ           
به بررسي و مطالعه مفهوم رشد فراگير و عوامل مؤثر بر آن ) 2013 (8و سابياساچي) 2010 (7كالسن

دهـد كـه متغيرهـاي كـالن اقتـصادي نظيـر            يج تجربي اين مطالعات نشان مـي      نتا. پرداخته شده است  
 و چگونگي توزيع امكانات در بين جمعيـت يـك           درآمد، نرخ بيكاري، ميزان اوليه      درآمدنابرابري  

مـروري بـر ادبيـات موضـوعي در         . شـوند جامعه از عوامل مؤثر بر رشد فراگير شهري محسوب مـي          
 كنون مطالعه مستقيمي پيرامون بررسي عوامل مؤثر بر رشد شـهري          دهد كه تا    داخل كشور نشان مي   

 صورت نگرفته و در مطالعات انجام شده صرفاً به ارائه مفهوم نظري آن و همچنين ارتبـاط                  و استاني 
بنابراين در اين مطالعـه سـعي شـده         . بين متغيرهاي كالن اقتصادي و رشد شهري پرداخته شده است         

گيـري از روش گـشتاور تعمـيم        العاتي موجود در اين زمينه و بـا بهـره         است به منظور جبران خأل مط     
سـال   استان ايران طـي      30هاي تابلويي به بررسي عوامل مؤثر بر رشد فراگير استاني در            يافته در داده  

دليل استفاده از اطالعات استاني در مقايسه با اطالعـات شـهري در ايـن               .  بپردازد 1379-1388ي  ها
________________________________________________________________ 

1- Inclusive Growth 
2- OECD-Development Assistance Committee (DAC) 
3- disadvantaged 
4- marginalized 
5- Ali and Zhuang 
6- Rauniyar  and  Kanbur 
7- Klasen   
8- Sabyasachi 
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بـا توجـه بـه ايـن        . باشـد دسترسي به آمار و اطالعات ارزش افزوده شـهرها مـي          مطالعه محدوديدت   
 در ايـران بـر      اسـتان هـا   محدوديت، هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بـر رشـد فراگيـر               

انجام اين مطالعه از آن جهـت حـائز اهميـت           . باشداساس مباني نظري و الگوي مطالعات تجربي مي       
ي مناسب سياست هاتواند سياستگذاران اقتصادي كشور را  در اجراي   مياست كه نتايج اين مطالعه      

در ادامـه   .  يـاري رسـاند    درآمـد ي كشور و همچنين كاهش نابرابري       استان ها به منظور ارتقاي رشد     
 :مقاله به صورت زير سازماندهي شده است

 انجـام   در بخش دوم به مباني نظري موضوع پرداخته شده و در قسمت سـوم، مطالعـات تجربـي                 
هـاي آمـاري    در بخش چهارم به معرفي مدل تحقيق و پايگـاه داده          . گيردشده مورد بررسي قرار مي    

 بـه  مطالعـه بخـش شـشم و پايـاني     . شـود پرداخته شده و در قسمت پنجم نتايج براورد مدل ارائه مـي           
  .گيري و پيشنهادهاي سياستگذاري تحقيق اختصاص يافته استنتيجه
  

  مباني نظري
هاي رشـد فراگيـر شـهري    ابتدا تعاريفي از رشد فراگير ارائه شده و سپس شاخص خشدر اين ب

 پرداختـه   ط بين رشد اقتصادي و نابرابري درآمـد       در بخش پاياني نيز به بررسي ارتبا      . شودمعرفي مي 
  .شودمي

  
  تعاريف و مفهوم رشد فراگير

بل دسترس بـراي مـردم و   هاي قارشد فراگير را افزايش در ميانگين فرصت) 2007(علي و سون   
  .كنندها در ميان مردم تلقي ميبرابري توزيع فرصت

، رشـد فراگيـر را افـزايش آهنـگ رشـد و             )2009 (1در تعريف ديگر النچوويچينا و الندستروم     
-گذاري، و افزايش بهـره هاي اقتصادي به همراه ايجاد توازن در حوزه سرمايهگسترش دامنه فعاليت  

نيز رشد فراگير را رشد همزمان بـا كـاهش نـابرابري            ) 2010(انيار و كانبور    ر. كنندوري تعريف مي  
رشد فراگير را به مفهوم رشد توليـد معطـوف بـه كـاهش              ) 2010(هبيتو  . گيرندي در نظر مي   درآمد

________________________________________________________________ 

1- Ianchovichina and Lundstrom 
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كند كه رشد فراگير تحقق رشد پايداري       بيان مي ) 2010(كينلي  مك. نمايددار فقر تعريف مي   معني
ها گـسترده   هاي اقتصادي شده و در آن دسترسي به فرصت         و گسترش فرصت   است كه سبب ايجاد   

  . شودمي
هاي بـين بخـشي   رشد فراگير را رشد پايدار همراه با تبادالت و هماهنگي) 2011(لئودو و وردو    

   ).9-10: 2009 النچوويچينا و الندستروم، (داندنهادهاي اقتصادي و اشتغال پايدار مي
توان بيان كرد كه رشد فراگير به مفهوم مشاركت در فرايند           ارائه شده مي  بندي تعاريف   در جمع 

از سويي ديگر، رشد فراگير بـر آن        . رشد و سهم بردن و سهم رساندن از نتيجه و حاصل رشد است            
بـرداري از   همچنين رشد فراگير نيازمند بهره    . است تا همگان بتوانند در فرايند رشد مشاركت نمايند        

  . باشدرشد و امكان عرضه دستاوردهاي هر فرد از رشد مينتيجه و ماحصل 
  

  ايهاي رشد فراگير شهري و منطقهعناصر و شاخص
توان بيان كرد كه رشـد فراگيـر و جـامع           در مورد اختالف بين رشد اقتصادي و رشد فراگير مي         

عالوه . باشدمياي شامل رشد پايدار و با ثبات توليد به همراه تنوع توليد و صادرات               شهري و منطقه  
دار وري پايـدار و كـاهش معنـي   بر اين، رشد فراگير در برگيرنـده اشـتغال گـسترده بـه همـراه بهـره           

از سـوي ديگـر رشـد فراگيـر بـا محـيط كـسب و كـار                  . باشد مي درآمدهاي فقر و نابرابري     شاخص
بي بـه   يـا هـا در دسـت    مناسب و مساعد، مديريت مطلوب و كارآمد منابع طبيعـي و برابـري فرصـت              

بنـابراين بـه صـورت    . باشـد هاي اقتصادي و اجتماعي در ارتباط مـي   آموزش، بهداشت و زيرساخت   
ي، شـاخص توسـعه انـساني و        درآمـد ، فقـر    درآمدها و عناصر رشد فراگير را       توان شاخص كلي مي 

  ).15: 2007 ،علي و سون (استفاده بهينه و كارآمد از منابع طبيعي در نظر گرفت
  

  درآمدد و نابرابري ارتباط بين رش
 نظريات كامالً متفـاوتي در ادبيـات   درآمدارتباط متقابل بين رشد اقتصادي و نابرابري  در مورد

برخي از اقتصاددانان از جمله كوزنتس، لوئيس و نوركس معتقدند كه توزيع            . اقتصادي وجود دارد  
. هاي درحال توسـعه اسـت   شرط الزم براي ايجاد رشد اقتصادي سريع در كشور         درآمدبسيار نابرابر   

كننـد و در   خود را صرف مخارج مصرفي مـي      درآمداي از    قسمت عمده  درآمدزيرا گروههاي كم    
 خـود را پـس   درآمـد مقابل ثروتمندان با داشتن ميل نهايي به پس انداز باال بخـش قابـل تـوجهي از                
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گـذاري و    و سـرمايه    به معناي كاهش پـس انـداز       درآمددر اين حالت توزيع عادالنه      . كنندانداز مي 
  . باشدافزايش مصرف مي

 1955 در سـال  1 و رشد اقتصادي به مطالعه كـوزنتس درآمدچارچوب نظري رابطه بين نابرابري   
 و رشد اقتصادي اين فرضيه را مطـرح نمـود           درآمدوي در مقاله خود با عنوان نابرابري        . گرددبر مي 

 ابتدا افزايش يافته و پس از ثابـت مانـدن در         مددرآكه در مسير توسعه اقتصادي هر كشور، نابرابري         
. باشـد  وارون كـوزنتس معـروف مـي       Uاين الكو به منحنـي      . يابدسطح معيني، به تدريج كاهش مي     

كوزنتس در اين نظريه، توسعه اقتصادي را به عنوان فرايند گذر از اقتصاد سنتي و معيشتي به اقتصاد                  
يرد كه در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي، وضعيت    گمدرن و صنعتي در نظر گرفته و نتيجه مي        

شود، زيرا تعداد كمتري از مردم توانايي انتقال از بخش سنتي به بخش مدرن               بدتر مي  درآمدتوزيع  
هـاي معيـشتي و مـدرن زيـاد بـوده و در             لذا اختالف سطح دستمزد در بين بخش      . و صنعتي را دارند   

زيرا در اين حالت تعداد بيشتري      . يابد بهبود مي  درآمدزيع  مراحل بعدي رشد و توسعه اقتصادي، تو      
از مردم، جذب بخش صنعتي و مدرن اقتصاد گرديده و به تدريج به دليل كم يـابي نيـروي كـار در             

يابد و به سـطح دسـتمزد نيـروي كـار در            بخش سنتي، سطح دستمزد در بخش سنتي نيز افزايش مي         
  .)81-82: 2009 ،كين و همكاران(نمايد بخش مدرن ميل مي

 و رشد   درآمدعالوه بر فرضيه كوزنتس، نظريات ديگري نيز در مورد رابطه متقابل بين نابرابري              
باشد كه در مدل مـازاد نيـروي        از جمله اين نظريات، نظريه آرتور لوئيس مي       . اقتصادي مطرح است  

ننـد نظريـه كـوزنتس       و رشـد اقتـصادي، نظـري هما        درآمدكار خود، براي تببين رابطه بين نابرابري        
كنـد كـه در    در هنگام افزايش رشد اقتصادي بيـان مـي     درآمدوي براي افزايش اوليه نابرابري      . دارد

گـذاران افـزايش يافتـه و       ي سرمايه درآمدمراحل اوليه رشد اقتصادي و گسترش بخش مدرن، سهم          
-يز افزايش پيدا مـي  بين كارگران شهري و روستايي ندرآمدهمچنين در مراحل اوليه رشد نابرابري   

 در مراحل پاياني رشد معتقـد اسـت كـه تمـامي           درآمدلوئيس در مورد كاهش ميزان نابرابري       . كند
ه و دستمزد واقعـي در اقتـصاد افـزايش خواهـد            درآمدكارگران در نهايت به استخدام بخش مدرن        

 درآمـد  نـابرابري    دارد كه افزايش سطح دستمزدها نه نتها كاهش نهايي در         اين مدل اظهار مي   . يافت

________________________________________________________________ 

1- Kuznets 
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  . شودشود بلكه در بلندمدت منجر به از بين رفتن فقر ميرا موجب مي
پـردازد، نظريـه كالـدور       مي درآمداز نظريات ديگري كه به تبيين رابطه رشد اقتصادي و توزيع            

بررسـي شـده   ) رابطـه سـود و دسـتمزد    (درآمدباشد كه در آن رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع          مي
دهد كه در صورت قـرار گـرفتن اقتـصاد در وضـعيت اشـتغال               دور در مدل خود نشان مي     كال. است

 ناشي از دستمزد، رابطـه مـستقيمي       درآمد ناشي از سود از      درآمدكامل و بيشتر بودن نرخ پس انداز        
به عبـارت ديگـر، هـر چـه توزيـع       . گذاري وجود خواهد داشت    و نرخ سرمايه   درآمدبين سهم سود    

گذاري اختصاص يافتـه و      به سرمايه  درآمدحبان سرمايه تغيير نمايد، ميزان بيشتر از         به نفع صا   درآمد
شـود،  ح داده مـي   گـذاري توضـي   به تبع آن رشد اقتصادي كه در اين نظريه بـر حـسب نـرخ سـرمايه                

  .سريعتر خواهد بود
كننـد  ميبيان  ) 2004 (1 و رشد فراگير، لوپز و سرون      درآمدبراي بيان نظري ارتباط بين نابرابري       

 سـرانه پـايين بـراي       درآمـد ، انگيـزه كـشورهاي بـا        درآمـد كه به ازاي يك مقدار مشخص نابرابري        
 . سرانه باال بيشتر خواهد بوددرآمدكاهش فقر و نابرابري د ر مقايسه با كشورهاي با 

ام i هر فـرد   درآمدشود كه   ، فرض مي  درآمدبراي نشان دادن ارتباط بين رشد فراگير و نابرابري          
  :باشده صورت زير ميب

)1(                                                                          jjjii EwEwy   ...11  

ام j، ميـزان برخـورداري هـر كـشور از عامـل             jE ام،   j، بيانگر قيمت عامل     jwدر رابطه فوق،    
ي درآمـد  و بازنويـسي آن بـراي گـروه    درآمديم نمودن دو طرف رابطه فوق به كل        با تقس . باشدمي

   :دلخواه رابطه زير را خواهيم داشت

                                                   
 را تحت j گروه دلخواه و مشخص    يدرآمدكند كه چه عواملي سهم      رابطه فوق مشخص مي   

  ).12-13: 2004 ،لوپز و سرون(دهد قرار ميتأثير 
 در  درآمدتوان بيان كرد كه رشد فراگير با متغير نابرابري          با  توجه به مباني نظري اشاره شده مي        

________________________________________________________________ 

1- Lopez and Servén 
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  .سازي تحقيق اين امر مورد توجه قرار گيردارتباط بوده كه الزم است در مدل
  

  مروري بر پيشينه تحقيق
د فراگيـر شـهري در خـارج مطالعـات محـدودي صـورت              در زمينه بررسي عوامل مؤثر بـر رشـ        

دهـد كـه تـا كنـون مطالعـه مـستقيمي            بررسي سابقه پژوهش در داخل كشور نشان مـي        . گرفته است 
 و رشد فراگير شهري به صـورت اسـتاني و يـا شـهري               درآمدپيرامون ارتباط بين متغيرهاي نابرابري      

  .شودنجام شده در اين زمينه پرداخته ميدر اين بخش به مهمترين مطالعات ا. صورت نگرفته است
 شهر بـزرگ ويتنـام      32 و رشد شهري در      درآمدبه بررسي ارتباط بين نابرابري      ) 2002 (1فريتزن

نتـايج ايـن مطالعـه داللـت بـر ايـن دارد كـه در دوره مـورد                   . پردازد مي 1980-2000ي  سال ها طي  
دار رشد فراگيـر  ين امر منجر به كاهش معني در اين شهرها افزايش يافته كه ا   درآمدمطالعه نابرابري   
 .شهري شده است

هاي تابلويي به بررسي عوامل مؤثر      اي با استفاده از رهيافت داده     در مطالعه ) 2007 (2علي و سون  
نتايج اين مطالعه نـشان  . پردازند مي1985-2008ي سال ها كشور آسيايي طي    10بر رشد فراگير در     

دار بـر رشـد فراگيـر در ايـن گـروه از              نرخ بيكاري تأثير منفي و معني       و درآمددهد كه نابرابري    مي
 .يابدكشورها داشته و با دسترسي بيشتر افراد فقير به امكانات رفاهي، رشد فراگير افزايش مي

 جوسـيليوس بـه   -اي بـا اسـتفاده از رهيافـت همجمعـي جوهانـسن          در مطالعـه  ) 2007 (3آگراوال
ي سال ها زاقستان طي   . و رشد فراگير در قست     درآمدرهاي نابرابري   بررسي رابطه بلندمدت بين متغي    

سـال   در   درآمـد نتايج تخمين مدل بيانگر اين است كه با افزايش نـابرابري            . پردازد مي 2005-1975
  .ي مورد مطالعه رشد فراگير در شهرهاي اين كشور كاهش يافته استها

 كـشور در حـال      43 فقر و رشد فراگيـر در        ،درآمدبه ارزيابي رابطه بين نابرابري      ) 2007 (4سون
-در اين مطالعه از رهيافت حداقل مربعات دو مرحلـه         . پردازد مي 1980-2004ي  سال ها توسعه طي   

________________________________________________________________ 

1- Fritzen  
2- Ali and Son 
3- Agrawal 
4- Son 
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دهد كـه   هاي اين مطالعه نشان مي    يافته. هاي تابلويي براي براورد مدل استفاده شده است       اي در داده  
ي رشد فراگير شهري منجر به كاهش نـابرابري         اسياست ه  سرانه باال اجراي     درآمددر كشورهاي با    

 سرانه پايين اجراي اين سياست منجر به كـاهش          درآمدو فقر گرديده در حاليكه براي كشورهاي با         
  . و فقر نشده استدرآمدنابرابري 

سـال  ي چـين طـي      اسـتان هـا   به بررسي عوامل مؤثر بر رشد فراگير در         ) 2008 (1لين و همكاران  
گيرنـد كـه در دوره مـورد بررسـي          آنهـا در ايـن مطالعـه نتيجـه مـي          . ردازنـد پ مي 1990-2004ي  ها

ي ايـن  استان هادار رشد فراگير در      افزايش يافته و اين افزايش منجر به كاهش معني         درآمدنابرابري  
 .كشور شده است

هاي تابلويي بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر رشـد              با استفاده از رهيافت داده    ) 2008 (2سوريانارايانا
نتـايج ايـن مطالعـه حـاكي از آن          . پـردازد  مـي  1993-2005ي  سال ها هاي هند طي    فراگير در ايالت  

هـاي ايـن    و نرخ بيكاري از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد فراگير در ايالـت             درآمداست كه نابرابري    
  .باشنددار بر رشد فراگير ميكشور محسوب شده و داراي تأثير منفي و معني

4ا استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعيب) 2010 (3پيترز
 درآمـد به بررسي رابطه بين نـابرابري   

دهد كه رشد   نتايج اين مطالعه نشان مي    . پردازد مي 2003هاي هند طي سال     و رشد شهري در ايالت    
 در شهرهاي اين كشور شده و رشد بخش صنعت درآمدبخش كشاورزش منجر به كاهش نابرابري    

 .ايش نابرابري و فقر شده استو خدمات منجر به افز

 و فقر در    درآمداي به بررسي ارتباط بين رشد فراگير شهري، نابرابري          در مطالعه ) 2010 (5فيلهو
سياست دهد كه اجراي هاي اين مطالعه نشان مييافته. پردازد مي1990-2008ي سال هاآمريكا طي 

ي پـايين شـده     درآمدهاي   قر در گروه   و ف  درآمدي ارتقاي رشد فراگير منجر به كاهش نابرابري         ها
  .است

________________________________________________________________ 

1- Lin et al 
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هـاي تـابلويي بـه بررسـي تـأثير نـابرابري            گيري از رهيافت داده   با بهره ) 2011 (1كوندو و سامانتا  
آنها در مطالعه خود    . پردازند مي 1995-2009ي  سال ها  بر رشد شهري در شهرهاي هند طي         درآمد

، رشد شهري در شهرهاي مورد بررسـي كـاهش   ددرآمرسند كه با افزايش نابرابري     به اين نتيجه مي   
  .يافته است
 خانوارها به بررسي عوامل مؤثر بر درآمدهاي مربوط به هزينه و با استفاده از داده  ) 2012 (2دابي

-هاي اين مطالعـه نـشان مـي       يافته. پردازد مي 1990-2005ي  سال ها رشد فراگير شهري در هند طي       

افراد فقير از سياست افزايش رشد فراگير شهري منتفـع شـده و       دهد كه در دوره مورد بررسي بيشتر        
 .دار بر رشد شهري داشته است تأثير منفي و معنيدرآمدنابرابري 

اي به ارزيابي ارتباط بين دولـت الكترونيـك و رشـد فراگيـر              در مطالعه ) 2012 (3نايك و همكاران  
 نتايج براورد مدل تحقيق نشان      .پردازند مي 1975-2005ي  سال ها شهري در مناطق شهري هند طي       

دار بر رشد شـهري     دهد كه متغير مخارج فناوري ارتباطات و اطالعات دولت تأثير مثبت و معني            مي
 . دولت افزايش داشته استICTدر اين كشور داشته و در دوره مورد مطالعه مخارج 

 تــودا و بــا اســتفاده از مــدل خودرگرســيون بــرداري و روش عليــت ) 2012 (4آتيــف و مــوهزم
ي سـال هـا    و فقر در پاكستان طي       درآمدياماموتو يه بررسي رابطه بين رشد فراگير شهري، نابرابري          

نتايج اين مطالعه داللت بر اين دارد كـه يـك رابطـه علـي يـك طرفـه از                    . پردازند مي 2010-1997
  .باشد و فقر به رشد فراگير شهري برقرار ميدرآمدسوي متغيرهاي نابرابري 

هـاي تـابلويي بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر رشـد          با استفاده از رهيافت داده    ) 2013 (5چيسابياسا
نتـايج ايـن مطالعـه مبـين ايـن       . پردازد مي 2000-2010ي  سال ها  شهر بزرگ هند طي      52شهري در   

است كه در دوره مورد بررسي افزايش رشد فراگيـر در منـاطق شـهري همـراه بـا كـاهش نـابرابري              
  .است و فقر بوده درآمد

________________________________________________________________ 
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هاي تابلويي پويا به بررسي رابطه بين       اي با استفاده از رهيافت داده     در مطالعه ) 2013 (1تسوخاس
-2010ي سـال هـا   و رشد فراگير شهري در كـشورهاي منتخـب آسـيايي طـي      درآمدفقر، نابرابري   

 درآمدز نابرابري   نتايج اين مطالعه بيانگر اين است كه يك رابطه علي يك طرفه ا            . پردازد مي 1995
به رشد فراگير شهري در اين گروه از كشورها برقرار بوده و افزايش نابرابري منجر به كاهش رشـد                   

  . شهري شده است
توان بيان كرد كه در اغلب مطالعات انجام شده به صورت بندي مطالعات انجام شده ميدر جمع
 و  درآمـد با تأكيد بر متغيرهاي نابرابري      اي به بررسي عوامل مؤثر بر رشد فراگير شهري          تك معادله 

. هاي پويا به بررسي ارتباط بين اين متغيرها پرداختـه نـشده اسـت             فقر پرداخته شده و در قالب روش      
-لذا وجه تمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين استفاده از الگوي گـشتاور تعمـيم يافتـه در داده         

ي ايـران   استان هـا   و رشد فراگير در      درآمدرهاي نابرابري   هاي تابلويي براي بررسي ارتباط بين متغي      
  .باشدمي

  
 هاي آماري معرفي مدل تحقيق و پايگاه داده

و ) 2012(بر اسـاس مبـاني نظـري و پيـشينه مطالعـات تجربـي نظيـر مطالعـات آتيـف و مـوهزم                        
 رشـد فراگيـر     مدل مورد استفاده در اين مطالعه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر           ) 2013(سابياساچي  

  :استاني به صورت زير تصريح شده است
)3(                                            ititititiit YURIY   1321  
)4(                                                

itititititiit IIYYI   13021 
 به ترتيب نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بـه قيمـت بـازار،           Y  ،I  ،URدر معادالت فوق،    

و نرخ بيكاري بوده كه از حاصـل تقـسيم          ) درآمدمعيار جايگزين نابرابري    (نرخ رشد ضريب جيني     
0IY.باشـد ي مـورد بررسـي مـي      اسـتان هـا   جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال در هر يـك از              

شـايان ذكـر    . باشديانگر اثر متقاطع نرخ رشد توليد ناخالص داخلي  و مقدار اوليه ضريب جيني مي              ب

________________________________________________________________ 

1- Tsokhas 
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است كه آمار و اطالعات موجود براي هر يك از متغيرهاي فـوق از اطالعـات اسـتاني مركـز آمـار        
دليـل محـدود شـدن دوره       .  اسـتخراج شـده اسـت      1379-1388ي  سال ها  استان طي    30ايران براي   

 عدم دسترسي به آمار و اطالعات توليد ناخالص داخلـي بـه             1379-1388ي  سال ها رسي به   مورد بر 
  .باشد مي1379ي كشور تا قبل از سال استان هاقيمت بازار براي 

هاي تـابلويي اسـتفاده شـده كـه         هاي فوق از روش گشتاور تعميم يافته در داده        براي براورد مدل  
-يكـي از مهمتـرين ويژگـي     .  گرفته است   صورت STATA12 افزارها با استفاده از نرم      تخمين مدل 

هاي تابلويي پويا ، مناسب بودن آن بـراي بـرآورد پارامترهـاي مـدل در شـرايطي                  هاي رهيافت داده  
بـه  . ها و يا واحدهاي مقطعي اندك باشد      است كه دوره زماني مورد مطالعه در مقايسه با تعداد برش          

ي مورد بررسي بزرگتر    استان ها به اينكه در اين مطالعه تعداد        با توجه    از اينرو ). N>T(ديگر  عبارت  
از دوره زماني مورد بررسي است، از اين روش براي تخمين هر دو معادله به صورت مجـزا اسـتفاده     

   .شودمي
هاي تـابلويي بـوده بـه طوريكـه ايـن روش            هاي تخمين مناسب در داده    اين روش يكي از روش    
از طرف ديگر اگر مشكل درونزايي بين متغيـر         . گيردبسته را در نظر مي    اثرات تعديل پوياي متغير وا    

تواند با بكارگيري متغيرهـاي ابـزاري ايـن         و يا متغيرهاي توضيحي وجود داشته باشد، اين روش مي         
در اين رهيافت به منظور حفظ سازگاري ضرايب برآورد شـده الزم اسـت              . نقيصه را برطرف نمايد   

بدين ترتيب كه ابتدا معتبر بودن متغيرهاي ابـزاري تعريـف شـده    . اده شوداي استفاز روش دومرحله  
سـپس در   . شـود در مدل مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون سارگان استفاده مـي               

زيرا در صورتي كه مرتبه     . مرحله بعد مرتبه خود همبستگي جمالت اختالل مورد آزمون قرار گيرد          
گيري مرتبه اول براي حذف اثرات      ختالل از مرتبه دو باشد، روش تفاضل      خود همبستگي جمالت ا   

  ).12-15: 2008بالتاجي، (ثابت و انفرادي كشورها روش مناسبي نخواهد بود 

321توان بيان كرد كه    در خصوص ضرايب انتظاري هر يك از معادالت فوق مي          ,,  منفي 
  . منفي باشد3 و 2 مثبت و 1وده و  مثبت ب4و 

  
  نتايج تجربي

در اين مطالعه براي تخمين معادالت مربوط به متغيرهاي رشد توليد ناخالص داخلـي بـه قيمـت                  
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.  لويي اسـتفاده شـده اسـت      هـاي تـاب   بازار و رشد ضريب جيني از روش گشتاور تعميم يافتـه در داده            
  :باشدبه صورت زير مي) 3معادله (نتايج تخمين الگوي پويا 

  
  )GMM( به روش گشتاور تعميم يافته 3 نتايج تخمين معادله -1جدول 
  )PV(ارزش احتمال  zمقدار آماره   ضرايب  )Y(متغير وابسته 

C 75/2  08/5  000/0 

I 012/0-  23/2-  025/0  
UR 89/0-  5/8-  000/0  

1 itY  6/0  64/12  000/0  
  هاي تحقيقيافته: منبع

  

-دهد كه نرخ رشد ضريب جيني نيز داراي تأثيرگذاري منفي و معني  نتايج جدول فوق نشان مي    

 012/0 در حـدود     اسـتان هـا   ، رشـد توليـد در       دار بر رشد توليد بوده و با افزايش يك درصـدي آن           
دار بر رشد توليد داشته و با افـزايش يـك        نرخ بيكاري نيز تأثير منفي و معني      . يابددرصد كاهش مي  

دار نـرخ رشـد     متغيـر وقفـه   . كند درصد كاهش پيدا مي    89/0درصدي آن، نرخ رشد توليد به ميزان        
دهـد بـا افـزايش       داشته كـه نـشان مـي       استان ها ليد در   بر رشد تو  ) 6/0(دار  توليد  تأثير مثبت و معني     

در .  يابـد ي مـورد بررسـي افـزايش مـي        استان ها  و توليد در دوره گذشته، رشد اقتصادي در          درآمد
 تعريـف شـده و مرتبـه خودهمبـستگي بـين            1ادامه و به منظور بررسي معتبر بودن متغيرهـاي ابـزاري          

نتـايج ايـن    . گان و آرالنو و باند استفاده شده است       گيري شده از آزمون سار    جمالت اختالل تفاضل  
  :گزارش شده است) 3(و ) 2(ها به ترتيب در جداول  آزمون

  
   نتايج آزمون سارگان براي تعيين معتبر بودن متغيرهاي ابزاري-2جدول 

مقدار آماره 
2  ارزش احتمال   درجه آزادي)PV(  

9/11  21  73/0  
  هاي تحقيقتهياف: مأخذ

________________________________________________________________ 

به ) نرخ رشد توليد( در اين مطالعه با توجه به محدوديت دوره زماني مورد بررسي، از مقدار وقفه دار مرتبه دوم متغير وابسته -1
 .عنوان متغير ابزاري استفاده شده است
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دهد كه فرضيه صفر مبنـي بـر معتبـر بـودن متغيرهـاي ابـزاري رد                 نتايج آزمون سارگان نشان مي    
دار مرتبه دوم متغير نرخ رشد توليد متغير مناسـبي بـراي حـذف    نگرديده و از اينرو متغير مقدار وقفه    

در . باشـد مـي ) يـد دار رشـد تول   مقدار وقفـه  (اثرات همبستگي بين جمالت اختالل و متغير توضيحي         
  :باشدمرحله بعد، نتايج آزمون آرالنو و باند گزارش شده كه به صورت جدول زير مي

  
   نتايج آزمون آرالنو و باند براي تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل-3جدول 

  )PV(ارزش احتمال  Zمقدار آماره   مرتبه خودهمبستگي
  016/0  -40/2  اول
  51/0  -66/0  دوم

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

-شود كه مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل تفاضـل       با توجه به نتايج جدول فوق مالحظه مي       

گيري شده از مرتبه اول بوده و لذا روش آرالنو و باند روش مناسبي بـراي تخمـين مـدل و حـذف                       
  .باشداثرات ثابت مي

روش گـشتاور تعمـيم يافتـه       بـه   ) 4معادلـه   (در ادامه معادله مربوط به نـرخ رشـد ضـريب جينـي              
  :باشدمي) 4(شود كه نتايج به صورت جدول برآورد مي

  
   به روش گشتاور تعميم يافته4نتايج تخمين معادله  -4جدول 
  )PV(ارزش احتمال  zمقدار آماره   ضرايب  )I(متغير وابسته

C 56/0  4/8  000/0 

Y 39/0-  6/5-  000/0  
0IY  08/0-  5/8-  000/0  

1 itI  2/0  2,10  000/0  
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  
در معادله مربوط به نرخ رشد ضريب جيني متغير نرخ رشـد توليـد داراي تأثيرگـذاري منفـي و                    

ليـد و افـزايش احتمـال     داشـته و بـا افـزايش سـطح تو      اسـتان هـا   دار بر رشد ضـريب جينـي در         معني
. شـود  درصـد كاسـته مـي   39/0 به ميزان درآمددسترسي افراد به امكانات رفاهي جامعه، از نابرابري        
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دار متغير اثر تقاطعي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و مقدار اوليه ضريب جيني تأثير منفـي و معنـي     
 درصـد كـاهش     08/0ه ميزان   بر رشد ضريب جيني داشته و با افزايش آن، نرخ رشد ضريب جيني ب             

دار بر نرخ  دار نرخ رشد ضريب جيني داراي تاثيرگذاري مثبت و معني         همچنين مقدار وقفه  .  يابدمي
، رشد ضريب جيني در دوره جاري بوده به طوريكه با افزايش يك درصـدي آن در دوره گذشـته                    

در بخش بعـدي  . يابدمي درصد افزايش    2/0مقدار نرخ رشد ضريب جيني در دوره جاري به اندازه           
به منظور بررسي معتبر بودن متغيرهاي ابـزاري تعريـف شـده و مرتبـه خودهمبـستگي بـين جمـالت                  

نتايج ايـن آزمونهـا     . گيري شده از آزمون سارگان و آرالنو و باند استفاده شده است           اختالل تفاضل 
  :در جداول زير گزارش شده است

  
  ين معتبر بودن متغيرهاي ابزاري نتايج آزمون سارگان براي تعي -5جدول 

مقدار آماره 
2  ارزش احتمال   درجه آزادي)PV(  

69/11  9  23/0  
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  
توان استدالل نمود كه متغير ابـزاري تعريـف شـده در            با توجه به نتايج نتايج آزمون سارگان مي       

متغير مناسبي براي تخمين پارامترهاي     )  نرخ رشد ضريب جيني    دار مرتبه دوم متغير   مقدار وقفه (مدل  
در مرحله بعـد، بـه ارائـه        . شودمدل بوده و فرضيه صفر مبني بر معتبر بودن متغيرهاي ابزاري رد نمي            

نتايج مربوط به آزمون آرالنو و باند براي بررسي مرتبه خودهمبستگي بين جمالت اختالل پرداخنه                
  :باشد جدول زير مينتايج به صورت. شده است

  
   نتايج آزمون آرالنو و باند براي تعيين مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل-6جدول 

  )PV(ارزش احتمال  Zمقدار آماره   مرتبه خودهمبستگي
  06/0  -87/1  اول
  69/0  -39/0  دوم

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

 خودهمبـستگي مرتبـه دوم      نتايج جدول فوق مبين اين است كه فرضيه صفر مبني بر عدم وجود            
گيري شده رد نشده و لذا مرتبه خودهمبستگي جمالت اختالل از مرتبه            بين جمالت اختالل تفاضل   
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  .باشداول مي
تـوان بيـان كـرد كـه نـرخ رشـد توليـد ناخـالص                بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه مي         

خ رشـد ضـريب جينـي نيـز داراي          دار بر رشد ضـريب جينـي داشـته و نـر           داخلي تأثير منفي و معني    
دار نـرخ  همچنـين مقـدار وقفـه   . باشددار بر رشد توليد ناخالص داخلي مي     تأثيرگذاري منفي و معني   

دار بـر نـرخ     رشد ضريب جيني و توليد ناخالص داخلي به ترتيب داراي تأثيرگذاري مثبـت و معنـي               
نتايج بـه دسـت آمـده در ايـن       . باشندرشد ضريب جيني و توليد ناخالص داخلي در دوره جاري مي          

دار ضريب جيني بر رشد توليد با مباني نظري و مطالعات تجربـي  پژوهش مبني بر تأثير منفي و معني    
  .استسازگار ) 2013(و سابياساچي ) 2013(، تسوخاس )2012(دابي 
  
  هاي سياستي تحقيقگيري و ارائه توصيهنتيجه

يرهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد ه با هدف بررسي ارتباط بين متغ    اين مطالعه ك  
ي سـال هـا  ي ايـران طـي   اسـتان هـا   در درآمـد  جيني به عنوان معيار جايگزين براي نابرابري      ضريب
هـاي تـابلويي بـراي تخمـين         در داده  گشتاور تعميم يافتـه    انجام شده است، از رهيافت       1388-1379
 ودهد كه نرخ رشـد ضـريب جينـي          قيق نشان مي  نتايج براورد مدل تح   .  استفاده شده است    پويا مدل
ي ايـران داشـته و      اسـتان هـا   دار بر نرخ رشد توليـد ناخـالص داخلـي           معني و منفي تأثير بيكاري نرخ

دار بر نرخ رشد ضريب جينـي در دوره  متغيرهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تأثير منفي و معني     
طع نرخ رشد توليد ناخـالص داخلـي و ضـريب جينـي             همچنين متغير اثر متقا   . اندمورد بررسي داشته  
كنـد بـا افـزايش توليـد ناخـالص      دار بر نرخ رشد ضريب جيني داشته كه بيان مـي تأثير منفي و معني   

نتايج به دست آمـده در ايـن مطالعـه بـا            . يابدي كشور كاهش مي   استان ها داخلي، ضريب جيني در     
  .باشددر اين زمينه سازگار و همسو ميمباني نظري موضوع و مطالعات تجربي انجام شده 

گيري نمود كه ارتقاي رشد توليـد       توان نتيجه با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش مي          
دار بر نرخ رشـد ضـريب جينـي داشـته و همچنـين افـزايش                ي كشور تأثير منفي و معني     استان ها در  

  . شودايران ميي استان ها منجر به كاهش رشد توليد در درآمدنابرابري 
بر اسـاس نتـايج حاصـل از ايـن مطالعـه، مهمتـرين توصـيه سياسـتي ايـن مطالعـه آن اسـت كـه                           

ي كـشور   استان هـا   و ضريب جيني در      درآمدسياستگذاران اقتصادي بايد به منظور كاهش نابرابري        
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ي رشـد  سياسـت هـا  به افزايش سطح توليد و رشد اقتـصادي مبـادرات ورزيـده و از طريـق ارتقـاي       
ي سياست هـا ارتقاي .  كمك نماينددرآمدهري و به ويژه رشد فراگير و جامع به كاهش نابرابري         ش

تواند زمينه افزايش دسترسي افـراد فقيـر و محـروم بـه امكانـات رفـاهي و اقتـصادي          رشد فراگير مي  
ن ي بـاال و پـايي     درآمـد هـاي    در بـين گـروه     درآمدجامعه را فراهم نموده و به متعادل شدن نابرابري          

  .  منجر شود
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