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تأكید تا است یافته بسط هدف این با فراگیر« »توسعه مفهوم مقد   مه: 
این تبیین در باشد. داشته توسعه وسیاسی اجتماعی برجنبههای ویژهای
جامعه، گوناگون بخشهای بین توسعه مواهب توزیع نحوه مؤلفه مفهوم،
بهویژهگروههایمحرومواقلیتهایاجتماعی)مانندجوانان،زنان،اقلیتهای
ازمطالعهحاضر ...(دركانونتوجهقرارمیگیرد.هدف قومی،مذهبیو
ارائهشاخصیبرایارزیابیفراگیربودنتوسعهدرایراندرسالهایپساز

انقالب)1395-1360(است. 
ساخت روش برپایه و آماری دادههای از استفاده با مطالعه این روش: 
شاخصهایتركیبی،شاخصتوسعهایمركباز5بعدو10مؤلفهرابرای

سنجشوضعیتفراگیربودنتوسعهدرایرانتهیهكردهاست.
یافته ها: شاخصتوسعهفراگیرطیبالغبرسهدههگذشتهبهبودیافته،اما
روندبهبوددریكدههگذشتهباشوكهایسختیروبهروشدهوهنوزبه

جایگاهقبلیبازنگشتهاست.
بودندستاوردهای ناپایداروبرگشتپذیر تحقیقحاضرمیتواند بحث: 
كه است آن از حاكی همچنین نتایج این دهد. نشان را كشور در توسعه
متغیرهای سایر با اقتصادی رشد روند میان واگرایی گذشته دهه یك در
محیطزیست، تخریب قیمت به اقتصادی رشد و یافته افزایش توسعهای
دركلكاهش آتیو نسلهای اجتماعیوتضییعحقوق كاهشهمبستگی

فراگیریبهدستآمدهاست.
بهنظرمیرسدسیاستگذارانبایدتوجهجدیتریبهتبعاتاجتماعیو
زیستمحیطیسیاستهایتوسعهایداشتهوهمچنیناشتغالزاییوفقرزدایی
رابهمحورهایاصلیطراحیاستراتژیرشدتبدیلكنند.دستآخراینكه
ایران در توسعه كردن فراگیرتر برای عنصرضروری بهبودحكمرانییك

كنونیاست.

1. حسین رجب پور 
دانشجویدكترایتوسعهاقتصادی
وبرنامهریزی،گروهبرنامهریزیو
توسعهاقتصادی،دانشكدهاقتصاد،
دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،

ایران،)نویسندهمسئول(،
<Hossein.rajabpour@gmail.
com>

2. فرشاد    مؤمنی 
دكتراقتصاد،گروهبرنامهریزیو
توسعهاقتصادی،دانشكدهاقتصاد،
دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،

ایران

3. علی نصیری اقد   م 
دكتراقتصاد،گروهبرنامهریزیو
توسعهاقتصادی،دانشكدهاقتصاد،
دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،

ایران

واژه های کلید   ی:
رشداقتصادی،نابرابری،توسعه
فراگیر،توسعهپایدار،حكمرانی

خوب

تاریخ د   ریافت:1398/11/5
تاریخ پذیرش:  1399/5/26

https://orcid.org
https://orcid.org/0000-0002-9772-3971
https://orcid.org/


      10

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان 99، شماره 79

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

1-Hossein Rajabpour  
Ph.D. student in Economic 
development and Planning, 
Department of Planning and 
Economic Development, 
Faculty of Economics, 
Allameh Tabataba’i 
University, Tehran, Iran.
(Corresponding Author) 
<Hossein.rajabpour@gmail.
com>

2-Farshad Momeni 
Ph.D. in Economics, 
Department of Planning and 
Economic Development, 
Faculty of Economics, 
Allameh Tabataba’i 
University, Tehran, Iran.

3- Ali Nasiri Aghdam 
Ph.D. in Economics, 
Department of Planning and 
Economic Development, 
Faculty of Economics, 
Allameh Tabataba’i 
University, Tehran, Iran.

Keywords: 
Economic growth, Inequal-
ity, Inclusive development, 
Sustainable development, 
Good governance

Received: 2020/01/25
Accepted: 2020/08/16

Measuring Inclusive Development in Iran
 (1981-2016)

Introduction: Introduction: The concept of “inclusive de-
velopment” has been expanded with the aim of placing 
special emphasis on the social and political aspects of 
development. In explaining this concept, the focus of 
how well-being is distributed to different sections of so-
ciety, especially disadvantaged groups and social minor-
ities (such as youth, women, ethnic minorities, religious 
minorities, etc.), is at stake. The purpose of the present 
study is to provide an index for evaluating the inclusive-
ness of development in Iran in the post-revolutionary 
years (1981-2016).
Method: This study, using statistical data based on the 
method of constructing composite indices, has prepared 
a development index consisting of five dimensions and 
10 components for measuring the status of development 
inclusiveness in Iran. 
Findings: The index of inclusive development has im-
proved over the last three decades, but the progression 
process in the last decade has faced severe shocks and 
has not yet returned to its previous position.
Discussion: The present study can show the instability 
and irreversibility of development achievements in Iran. 
These results also indicate that over the past decade, 
there has been a divergence between economic growth 
with other development variables that means economic 
growth has been achieved at the expense of environmen-
tal degradation, reduced social solidarity and the loss of 
rights of future generations, and overall decline in inclu-
sion.
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Extended Abstract
Intorduction: The economics of development over the past few decades, along 
with efforts to achieve development, have also seen the expansion of its concep-
tual dimensions. In this context, the most important evolution may be to extend 
the concept of development from merely economic growth to a structural evolu-
tion, while improving both the income and non-income dimensions of welfare, is 
sustainable and equitable. It is this profound understanding of the importance of 
justice and equality in the context of developmental changes that has now led to 
the introduction of the concept of ‘inclusive development’ and the attention to the 
importance of inclusion in the development process.
The inclusive development index is sensitive not only to improving the mean of 
multidimensional development achievements but also to the distribution of develop-
ment benefits across different individuals, groups, and social dimensions, and efforts 
to assess the impact of development processes across different sectors of society.
Method: In this study, the composite index approach was used to measure the 
state of inclusive development. To build this composite index, the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD, 2008) method has been used 
as a guide to construct composite indicators.
In this study, five dimensions of African Development Bank (2016) were used to 
cover the dimensions of inclusive development. Also, these five dimensions are di-
vided into ten components, namely improving economic welfare (including three 
components of economic growth, employment, and infrastructure), distributing 
economic welfare (including two components of poverty alleviation and reduc-
ing inequality), improvements in social welfare (including education, health and 
social cohesion), intergenerational welfare (including environmental protection), 
and political welfare (including the ability of citizens to voice and participate in 
government policy and decision-making).
The present study has complemented the work of the African Development Bank 
(2016) with the following innovations:
 1. Extending the scope of research time;
 2. Changing index dimensions and intervention variables related to gender, youth 
and spatial distribution across all research components and dimensions;
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 3. Using Minimal-max approach to data normalization; and 
 4. Focusing on outcomes rather than processes.
Global databases, Statistical Center databases, and central bank data were used to 
analyze the components of the research. Summarizing different data, a total of 116 
variables were collected for the period. By eliminating variables with large num-
bers of missing data and eliminating variables with similar effects, twenty-four 
variables were finally obtained. In the calculations, these variables have been used 
to combine these variables with equal weight and arithmetic distribution.

imensions, components and variables of the research

Variable ComponentDimension

Domestic Income Growth (Fixed Dollar 2010)
Growth

Economic 
(Opportunity)

Per Capita Income Growth (Annual Percentage)

Total Unemployment (Population 10 Years And 
Over)

Employment Participation Rate

Accident Rate Of Work To Major Insureds (Per 100 
People)

Per People Country RoadInfrastructure 
And Access 

To It
Distribution (Coefficient Of Variation) Of Roads In 

The Country
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Variable ComponentDimension

Inflation Index

Poverty 

Economic 
(Opportunity 
Distribution)

Ratio Of Non-Food Costs (Except Health And Rent) 
To Food (Urban Areas)

Dependency Burden

Gini Coefficient (Central Bank)

Income 
Inequality

 10 % Share Of The Poorest To The Poorest 10% 
(Central Bank)

Distribution (Coefficient Of Variation) Per Capita Of 
Cinemas

Per Capita Bed In The Country

Health

Social
  

Coefficient Of Variation (Dispersion) Of Gp In 
Provinces

Student To Teachers Rates, Elementary
Education

Student To Teacher Rate, Secondary

Of Murder (Per Capita Country – Per 100,000 
Population)Social 

Solidarity
Suicide (Per Capita – Per 100,000 People)

Co2 EmissionsProtection 
Of The 

Environment
Environment Rangeland And Forest Fire Area (To All Areas Under 

The Supervision Of The Environment Agency)

The Share Of Seats Occupied By Women In 
Parliament

GovernancePolitical
Freedom House Index

Political Situation
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The Status of Inclusive Development Index in Iran (1981-2016)


Findings: The results show that the situation of inclusive development has im-
proved during the period of 1981-2016. However, from inclusiveness perspective, 
the trend of index growth over the past decade has been hit with severe shocks 
and has not yet returned to its previous position. Also, only slightly more than half 
of the total achievements at the end of the period still existed, meaning that the 
development achievements of the study period are reversible, and these achieve-
ments cannot be regarded as sustained and continually improving all segments of 
society’s developmental benefits.
Some of the annual index fluctuations are due to impermanent and transient 
changes. In order to avoid the influence of these fluctuations in the results, the 
present study uses four-year cuts. It makes it possible to analyze trends in terms of 
political economy developments.
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The status of inclusive development sub-indicators

The diagram above shows the status of the dimensions of inclusive development 
over four years (executive branch changes). The economic situation of Iran has 
been on the upswing in terms of improving economic opportunity creation. From 
the perspective of social variables, the index trend has not improved since the be-
ginning of the period. Another important finding of the study is the identification 
of risky trends in sustainable development degradation. The process of environ-
mental protection has been downward throughout the period. Finally, the overall 
trend in governance does not indicate an overall improvement in performance. 
Finally, it is necessary to measure the robustness of the results to the researcher’s 
choices in the research process.
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Different combinations of weighting and integration of variables
Equality-
oriented 
scenario

Growth-
oriented 
Scenario 

the current 
scenario 

Dimension

0.20.50.3
Creating economic opportunities (growth, 

employment, infrastructure)

0.20.20.2
The distribution of economic benefits (poverty 

alleviation, inequality reduction) 

0.20.20.3
Improving social welfare (health, education, 

social cohesion)
0.20.050.1Stability
0.20.050.1governance

As shown in the table, the growth-oriented scenario gives more weight to growth 
(growth along with employment) than other variables and places a low importance 
on sustainability and governance dimensions, while equality-oriented scenarios 
emphasize the same across sectors.

The trend of inclusive development index changes with component weights

2013-2016

2009-2012

2005-2008

2001-2004

1997-2000

1993-1996

1989- 1992

1985-1988

1981-1984

10%10%9%5%6%12%0%-7%-8%
Growth-oriented 

Scenario

-7%-3%-2%3%5%1%4%2%2%
Equality-oriented 

scenario

Growth-oriented scenario increases index estimation for recent periods. However, 
in the equality-oriented scenario, the index will be reduced by 7%. This result 
indicates that:
- First, the emphasis on growth will overestimate the overall development index.
- Secondly, the impact of weighting on results in recent times has increased more 
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than in the past, as the emphasis on growth or other factors will make up to 20% 
of the difference in results. Therefore, conclusions in the area of   comprehensive 
development index should be cautious.
Discussion: The results of this study show that the situation of inclusive develop-
ment in Iran has improved during the study period (1981-2016). However, the de-
velopment achievements of this period have not been sustainable and the process 
of improving overall development in Iran has been halted for the past decade. As 
research shows, it can be concluded that trends in the distribution of economic 
benefits (poverty alleviation and inequality reduction), social welfare (health, edu-
cation, and social cohesion) and sustainability (environmental protection) have 
declined steadily over the past decade. Accordingly, the trends show a serious 
destruction of the environment and an increase in social problems. That is, eco-
nomic growth has come at the expense of future generations’ diminishing rights 
(diminishing intergenerational equality) and weakening social cohesion (dimin-
ishing social equality), which warns of the consequences of continuing this trend.
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مقد   مه
نیز توسعه مفهوم ادراک تحول با دوم، ازجنگجهانی توسعهپس تاریخ دهه هفت
همراهبودهاست.دراینقالبمهمترینتكاملشایدفراتربردنمفهومتوسعهازصرفًارشد
از رفاه، غیردرآمدی و درآمدی ابعاد بهبود كهضمن است ساختاری تحولی به اقتصادی
پایداریونیزتوزیععادالنهبرخوردارباشد)دنیودیهان2008،1(.تحولیكهاكنوننهتنها
مفهومعدالترادرمتنتوسعهقراردادهومحونابرابریدربرخورداریازمواهبتوسعه
رادارایاهمیتمییابد،بلكهایننابرابریراازسطحفردیفراتربردهومحونابرابریهای
گروهبنیادوحتینابرابریدرعاملیتشهروندانرانیزدرتعریفتوسعهمداخلهدادهوآن
رادرمفهومفراگیریاجتماعیخالصهكردهاند.همینادراکعمیقاهمیتعدالتوبرابری
درمتنتحوالتتوسعهایاستكهاكنونبهمعرفیمفهوم»توسعهفراگیر«وتوجهبهاهمیت

فراگیریدرفرایندتوسعهمنجرشدهاست.
اماگامبعدیپسازادراکمفهومی،دستیابیبهیكصورتبندینظریاست.درپرتو
تحولادراکتوسعه؛امروزبسیارفراترازگذشتهمیتوانبرنابسندگیعلماقتصادِصرف
برایتبیینفرایندتوسعهتأكیدكرد.دراینچارچوب،توسعهدیگرنهفقطفراینددستیافتن
بهرفاهاقتصادیبیشتریاحتیبهبودابعادغیردرآمدیرفاهماننددستیابیبهآموزشبیشتر
وبهبودهایحاشیهایدرحاكمیتقانونبلكهتحولیهمهجانبهاستكهمنجربهگذاراز
یكنظماجتماعیدسترسیمحدودبهیكنظماجتماعیبازبادسترسیفراگیرترمیگردد
تحول فرایند چارچوب در باید توسعه تبیین اساس براین .)2006 همكاران، و )نورث2
نظمهایاجتماعیوبهصورتیچندبعدیتحلیلشود،تحلیلیكهتوسعهرافرایندیهمه

جانبهتعریفمیكندكهبهنظماجتماعیفراگیرترمنجرمیگردد.

1. Dani and de Haan
2. North
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برای روشی به دستیابی مستلزم توسعه فرایند از فراگیر صورتبندی این به دستیابی
تحول و مفهومی تحول با توسعه كه همچنان است. جامعه درسطح فرایند این سنجش
صورتبندینظریهمراهبودهاست،شاخصسازیمفهومتوسعهنیزتحوالتمهمیراتجربه
كردهاست.درواقعشاخصسازی1یاعملیاتیكردنوسنجشپذیرساختنمفاهیمبهواسطه
اجتنابناپذیریتقلیل2نهفتهدرآن،همانقدركهراهگشاوبصیرتآفریناست،میتواند
آسیبزنندهنیزتلقیشود.یكیازراههایمواجههبااینوضعیت،عبورازشاخصهایتك
بعدی، چند شاخصهای است. بوده چندبعدی3 شاخصهای ساخت برای تالش و بعدی
شاخصهاییهستندكهبهجایتأكیدبریكبعد)مانندتمركزشاخصدرآمدسرانه(،ابعاد
وزوایایگوناگونپدیدهرادرساختشاخصمداخلهدادهوازطریقتركیببخشهانتایج

راارائهمیدهند.
درهمیندوران،افزایشنگرانیهانسبتبهروندروبهرشدنابرابریدرجهانواهمیت
مانند جدیدی شاخصهای معرفی جوامع، در توسعهای تحوالت توزیعی بعد به توجه
»شاخصتوسعهفراگیر4«توسطمجمعجهانیاقتصاد5)كان2018،6(رابهدنبالداشتهاست.
اینشاخص،نهفقطنسبتبهبهبودمیانگیندستاوردهایچندبعدیتوسعهبلكهنسبتبه
و بوده اجتماعیحساس و فردی،گروهی ابعادگوناگون در توسعه مواهب توزیع نحوه
تالشداردتاتأثیرگذاریفرایندهایتوسعهایرادربخشهایمختلفجامعهموردارزیابی

قراردهد)رانیاروكانبور2010،7(.
درهمینراستابهنظرمیرسدسنجشفراگیریتوسعهدراقتصادایران،همازلحاظ
ارزیابیوضعیتموجودوهمازلحاظایجادشناختالزمبرایاتخاذسیاستهایتوسعهای

1. Index building   2. Reduction
3. multidimensional indicators 4. inclusive development index
5. World Economic Forum  6. Cann
7. Rauniyar and Kanbur
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مناسب،اهمیتداشتهباشد.درواقعاقتصادایران،بهعنواناقتصادیباتنوعگستردهقومی،
آبوهوایی،منابعطبیعی،پراكندگینامتوازنجمعیتوهمچنیناختالفاتگستردهمیان
نقاط شهر-روستا، میان )تفاوتهای توسعه مواهب از آن گوناگون بخشهای برخورداری
مركزی-مرزیو...(نیازمندبهرهگیریازشاخصهاییاستكهاینپیچیدگیهارادرتحلیل

روندهامداخلهدهد.
باتوجهبهاینمهم،مقالهحاضرساختشاخصبومیتوسعهفراگیرراموردتوجهقرار
انقالب)95-1360(بررسیكرده از بازهسالهایپس اینشاخصرادر دادهوتحوالت
است.مقالهحاضرازپنجبخشتشكیلشدهاست.بخشاولبهمبانینظریودالیلمعرفی
مفهومتوسعهفراگیراختصاصدارد.دربخشدومپیشینهتحقیقبررسیشدهاست.بخش
سومروششناسیوروشدهمرحلهایساختشاخصتركیبیراتوضیحمیدهد.دربخش
چهارمیافتههایمقالهتشریحشدهودربخشآخرنیزجمعبندیوپیشنهاداتآمدهاست.

مبانی نظری
پایدار، تقلیلتحوالترفاهیبهرشدوجستجویرشدسریعو درسهدههگذشته،
توصیهاصلینهادهایجهانیبهكشورهایدرحالتوسعهبودهاست.اینهدفگیریرشد،
از برخی در اقتصادی رشد شتابگیری رفاهی پیامدهای به نسبت خوشبینی با اگرچه
اماوقتیعدمتوفیقدررفعفقر)حكیمیان1، كشورهایدرحالتوسعههمراهبودهاست
2011(یاعدمكاهشنابرابری)علی2007،2(همراهباآنموردتوجهقرارگیرد،جایخود
رابهنگرانیازسرریزبهپاییناینرشددركلجامعهیابخشهایپایینیآنمیدهد.بهبیان
دیگر،وقوعرشداقتصادی،سرعِتیكساِنتغییراقتصادیبرایبخشهایگوناگونجامعه
وبهویژهمیزاندربرگیریوفرصتبهبوددادنبهبخشهایمحروموبهحاشیهراندهشده
1. Hakimian
2. Ali
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راتضمیننكردهواصاًلیكسانانگاریبهبودرفاهاجتماعیباافزایشمیانگیندرآمدسرانه
كشور)رشداقتصادی(،غفلتیمهمدرلزومبهبودوضعیت»بهحاشیهراندهشدهها«درفرایند

توسعهبهوجودمیآورد)استراتژی،2008(.
نگاهبهتحوالتدودههاخیِركشورهایمنطقهمنا1)كهایرانرانیزشاملمیشود(،اهمیت
اینیافتهرابهترنشانمیدهد؛زیرادرحالیكهبرخیمطالعاتجهانیازتجربهنرخهایرشد
خوببرایاكثركشورهایاینمنطقهدردههاولقرنبیستویكمخبرمیدهند،اماوقوع
بیثباتیسیاسی)بهارعربی(بهمثابهنوعیپارادوكسرشدبرایاینمناطقمطرحشدهاست
میانگینرشد نرخ با آفریقایی« »رنسانس كه است تأكیدشده درواقع )حكیمیان،2011(.
6درصددردوره8-2001باروندروبهافزایشنابرابریدرونوبینكشورهادركاهش
معنادارفقرشكستخوردهاست)جیكا،2016(.بهصورتمشخص،تونسدرحالیپیشگام
وقوعانقالبهایعربیشدكهنرخرشدمتوسط4درصدیرادریكدههپیشازآنتجربه
كردهبود)حكیمیان،2016(.اینپرسشكهچگونهاینكشورهاشاهدفوراننارضایتیاز
سویگروههاییازجامعهبودنددرحالیكهرشداقتصادیدراینكشورهانرخهایمثبتی
مانند اینتحقیقاتعواملی بهدنبالداشتهاست.در را راتجربهكرده،تحقیقاتبسیاری
غیرفقرزدابودنرشداقتصادیكشورهایآفریقایی)آرمهودیگران2014،2(یاغیراشتغالزا
بودن)عدمایجادفرصتهایكارشایستهكافی(رشداقتصادیكشورهایخاورمیانه)نابلی
وآرزكی2012،3(موردتوجهقرارگرفتهاست،اماآنچهاهمیتداردایناستكهتقلیل
این آنچهدر از بهردگیریتحوالترشد،درکدقیقی بررسیتحوالتتوسعهایجامعه
كشورهادرحالرخدادنبودهوآنتحولیكهشهرونداناینجوامعدرزندگیخودتجربه
ارائهنمیدهد.اینعبارتصندوقبینالمللیپولكه»دورههایرشدطوالنیتر میكردند
1. Middle East and North Africa (MENA)
2. Armah
3. Nabli and Arezki
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رابطهمحكمیبابرابریدرتوزیعدرآمددارد...درافقهایبلندمدت،كاهشنابرابریوحفظ
توزیعبرابرمیتوانددوروییكسكهباشد«)برگواستری2011،1(راشایدبتوانیكیاز
برجستهتریننتیجهگیریهادربابكاستیهایشاخصرشددربیانتحوالتاجتماعیدانست.
اینكه بر باال،میتوانجمعبندیرهبرانكشورهایشرقآسیامبنی یافتههای براساس
فرصتهای گرفتن قرار از اطمینان برایحصول بیشتر »تمركز با همراه باید رشد پیگیری
اقتصادیخلقشدهبهوسیلهرشددردسترسهمه-بهویژهفقراتاباالترینحدممكن-
باشد«راازجملهمبانیتغییرمفاهیمرشدوتوسعهدریكدههگذشتهوهمچنین،معرفی

مفاهیمجدیدیمانند»رشدفراگیر«ولزومتوجهبهفراگیریدرفرایندرشددانست.
رشدفراگیراصطالحیاستكهبابسطمفهومرشدفقرزدا2مطرحشد.دررشدفقرزدا،
كششفقرزداییرشداقتصادیموردتوجهبود)كاكوانیوپرنیا2000،3(درحالیكهدررشد
میانهمهگروههای بلكهنحوهتوزیعمواهبرشد فقرزداییرشد نهفقطكشش فراگیر،
جامعهموردتوجهاست)علیوژانگ2007،4(.بهتعبیردیگررشدفراگیررشدیاستكه
هممیانگینفرصتهایدردسترسجامعه)برایبهبودرفاهاقتصادی(وهمچگونگیتقسیم
اینفرصتهابینجمعیتراموردتوجهقراردهد)علیوسان2007،5(اما»توسعهفراگیر«
مفهومدیگریاستكهبهدنبالتوجهبهابعادنابرابریدرادبیاتمتأخرتوسعه،مطرحشده
اول تمایز متفاوتمیشود. توسعه رایجرشدو ادبیات از ممیزه، دو با مفهوم این است.
مربوطبهدربرگرفتنابعادغیردرآمدیرفاه)بهجایتمركزصرفبررفاهاقتصادی(استكه
منجربهتمایزاینمفهومازمفهومرشدمیشود.تمایزدومنیزبهتمركزاینمفهومبرنحوه
توزیعدستاوردهادرهریكازاینابعاد)بهجایتمركزصرفبرمیانگینها(استكهموجب
)رانیاروكانبور،2010(فراگیریتوسعه ازمفهومتوسعهمیشود تلقیرایج از تمایزآن

1. Berg and Ostry  2. pro-poor growth   3. Kakwani and Pernia
4. Ali and Zhuang  5. Ali and Son
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ونحوهپاسخبهانواعنابرابریها،بهخصوصآنچهدنیودیهان)2008(آنرانابرابریهای
ساختاری1مینامند،یعنینابرابریهایگروه-بنیادیكهمانعتحرکاجتماعیافرادشدهوآنها
راازدستاوردهایرشدوتوسعهمحروممیسازد،ازجملهمسائلیاستكهدرمطالعات

توسعهفراگیرموردتوجهقرارگرفتهاست.
عالوهبراین،درمطالعاترشد)حتیرشدفراگیر(هنوزتمركزضمنیبررشدوجود
داشتهوبهویژهدرمدلسازیهایبینكشوری،اهمیتعواملمختلف)مانندسالمت،آموزش،
همبستگیاجتماعی،محیطزیست،حكمرانیو...(اززاویهتأثیرگذاریآنهابررشدمطرح
كه الگویی بهعنوان فراگیر رشد درباره پول بینالمللی صندوق مفهومسازی این میشود.
همدربارهسرعتوهمتوزیعرشداست)آناند،2013(رشدگراییاینمطالعاترانشان
میدهد.ایندرحالیاستكهدرمطالعاتتوسعه،هركدامازابعادپیشگفتهبهعنوانیكی
ازلوازمدستیابیبهزیستسالممطرحشدهاست.بهتعبیردیگردرمطالعاتتوسعهآنها
دارایارزشذاتی2هستند،نهارزشابزاری3)ببینگتون4وهمكاران،2008(اینتفاوتتلقی
وقتیاززاویهسیاستگذاریمطرحشوداهمیتخودرانشانمیدهد.بهطورمثالدرهنگام
یاتوسعه اینپرسشكهدولتسرمایهگذاریعمرانی)بهبودزیرساختها( سیاستگذاری،
آموزشرادراولویتقراردهد،بستهبهماهیتتحلیلمتفاوتخواهدبود.تحلیلبرپایه
تأثیرزیرساختهاوآموزشبررشدباتحلیلبرپایهالزاماتاحقاقحقوقاساسیوقابلیتهای

شهروندان،الزامًاپاسخیكسانوسیاستهایمشابهیرابههمراهنخواهدداشت.
امابهموازاتتحولمفهومی،تحولشیوهسنجش)درجهتپوششبهترابعادمفهوم(
الزامیاست.بنابراینباوجودآنكهحسابداریدرآمدملیحدودهفتدههپیشمتولدشده

است،امااینحسابداریوشاخصرشداقتصادیبرآمدهازآنبرایدربرگرفتنتحوالت

1. Structural Inequalities   2. intrinsic value
3. instrumental value   4. Bebbington
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شاخصهای كاستی در عطف نقاط از یكی میرسند. نظر به نابسنده و ناقص توسعهای
ساركوزی، ناخرسندی آن پی در و بحران این دنبال به بود. 2008 بحران وقوع رایج،
رئیسجمهورپیشینفرانسه،ازتوضیحدهندگیوواقعنمایِیرفاهیشاخصهاییماننددرآمد
سرانهودعوتاوازبرخیاقتصاددانانبرجستهبرایبازنگریدراینشاخصهاكمیسیون
»اندازهگیریعملكرداقتصادیوپیشرفتاجتماعی1«توسطاستیگلتیز،سنوفیتوسیتشكیل
شد.آنهابهرهگیریازشاخصهایچندبعدی2كهابعاداقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطی
رفاهرابهترپوششدهدتوصیهكردند)استیگلیتز3وهمكاران،2009(.امروزهبهرهگیریاز
شاخصهایچندبعدیبرایپوششتحوالتجوامعبسیارموردتوجهقرارگرفتهوازآنجا
كهفراگیریمفهومیچندبعدیاست،ساختشاخصچندبعدیبرایآننیزموردتوجه

قرارگرفتهاست.

پیشینه تجربی
تحقیقاتدربارهفراگیریرشدوتوسعهتنوعگستردهایدارند.اینتحقیقاترامیتوان
دردوقالبمدلسازیكمی)مبتنیبرارزیابیهایاقتصادسنجی(وشاخصسازی)مبتنیبر
رشد، فراگیری عدم مسئله كه آنجا از همچنین دستهبندیكرد. تركیبی( شاخص ساخت
مسئلهایاستكهثباتسیاسیكشورهایااستمراررشدراتهدیدمیكند،نهادهایبینالمللی

ومحققانذیلایننهادها،مهمتریننقشرادرمطالعاتوتحقیقاتاینحوزهداشتهاند.
درمدلسازیهایكمی،مطالعهرابطهنابرابریورشد)برپایهساختتوابعخردبهكالن(
وسنجشتأثیرتغییردرمنابعرشد)بالحاظنحوهتوزیعآندرجامعه(بررشددردستوركار

1. “The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress” 
(CMEPSP)
2. multidimensional indicators
3. stiglitz
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قرارگرفتهاست.)رجوعكنیدعلیوسان،2007؛آناندوهمكاران،2013؛ورنیومارتین1،
2016؛سوریانارایانا2،)2013اماكاستیاینتحقیقاتدرپوششدادنتنوعسرریزهایرشد
از تاتحقیقاتدیگر نابرابریدرحوزههایگوناگونموجبشدهاست پیچیده وماهیت

رویكردساختشاخصتركیبیبرایسنجشرابطهنابرابریورشدبهرهگیریكنند.
درتحقیقاتمبتنیبرشاخصسازی،سنجشرشدیاتوسعهفراگیرازطریقبرآوردابعاد
گوناگونصورتگرفتهاست.دراینزمینهبانكتوسعهآسیایی)2010(ساختشاخص
رشدفراگیرراباتركیبابعاد)1(رشد،اشتغالبهرهور)مولد(وزیرساختهایاقتصادی،)2(
فقردرآمدیوبرابری)شاملبرابریجنسیتی()3(قابلیتهایانسانیو)4(حمایتاجتماعی
تهیهكردهاست.همینبانك)2011(درمطالعهدیگری،رشدفراگیررابرپایهسهبعد)1(
تعریف اجتماعی تأمین شبكه )3( و اجتماعی فراگیری )2( پایدار؛ و مؤثر سریع، رشد
میكند.بانكتوسعهآفریقایی)2016(نیز5بعد)1(رشداشتغالمولد،فراگیریاجتماعی،
برابریفضایی،برابریبیننسلیوفراگیریسیاسیرابرایساختشاخصرشدفراگیر
مورداستفادهقراردادهاست.مجمعجهانیاقتصاد)2017(نیزازطریقتهیهشاخصیكه7
حوزهاصلیو15زیرحوزهرادربرمیگیرد،مشاركتاجتماعیجوامعرادرفرایندومنافع
رشداندازهگیریكردهاست.سهبعداصلیاینگزارشعبارتنداز)1(رشدوتوسعه؛)2(
فراگیری؛و)3(برابری)نتایج(بیننسلیوپایداری.اینگزارششاخصبهدستآمدهرا
»شاخصرشدوتوسعهفراگیر«نامیدهاست.همچنینایننهاددرگزارشدیگری)2018(
بابرآوردشاخصیمركبازسهبعداصلییعنیرشدوتوسعه،فراگیریوبرابریبیننسلی

درقالب12متغیربهبرآوردشاخص»توسعهفراگیر3«اقدامكردهاست.
اینگزارشهاهركدامباتوجهبهرویكردخودتعدادیازابعادتوسعهفراگیررابررسی
1. venini and murtin
2. Suryanarayana
3. Inclusive Development Index (IDI)
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كردهاند،بااینوجودهنوزبرخیازابعادفراگیریدراینگزارشهاموردتوجهقرارنگرفتهاند،
بهطورمثالفراگیریسیاسی)برابریعاملیت(تنهادركاربانكتوسعهآفریقاییموردتوجه
قرارگرفتهاست.همچنیناینگزارشهابرروندهایكوتاهومیانمدت)حداكثر10سال(

متمركزشدهوروندهایبلندمدتراموردتوجهقرارندادهاند.
درتحقیقاتداخلی،مطالعهایكهبهبرآوردتوسعهفراگیربهروشتهیهشاخصتركیبی
زمینه در تحقیقات خارجی، تحقیقات مانند به وجود، این با ندارد وجود باشد پرداخته
مدلسازیكمیرشدفراگیرباشیوههایمختلفانجامشدهاست)رجوعكنیدبهصادقی،
ابعاد برآورد در نیز مطالعات این )2018 همكاران، و میرجلیلی ،2015 پروین، 2013؛

گوناگونفراگیریباكاستیهایمشابهتحقیقاتخارجیروبهروبودهاند.
باوجودآنكهدرمطالعاتداخلیمطالعهشاخصتوسعهفراگیروجودندارد،اماتحقیقاتی

كهابعادرفاهاجتماعیراازطریقشاخصسازیدنبالكردهاندبهشرحزیرهستند:
حسینیوجعفریصمیمی)2010(یكشاخصرفاهیمبتنیبرتركیبابعادمصرف،
ثروت،توزیعدرآمدوامنیتاقتصادیرادردستوركارقراردادهاند،بختیاریوهمكاران
)2013(بااستفادهازروشمشابهتحقیققبلی،اینشاخصرابرایمنتخبیازكشورهای
اسالمیبرآوردكردهاند.صادقیشاهدانیوهمكاران)2012(باتعییرابعادشاخصوتالش
برایتهیهشاخصتركیبیتوسعهانسانی)مبتنیبرآموزههایتمدناسالمی(ابعادرفاهی-
اقتصادی،مذهبی،اجتماعی-فرهنگی،مذهبی-اخالقی،سیاسی-حكمرانیوعلمی-آموزشی
رامطالعهكردهودرنهایتكریمیموغاریوبراتی)m)2017بررسینابرابریاستانهای
نظر به دادهاند. قرار توجه مورد چندبعدی تركیبی شاخص تحلیل از استفاده با را ایران
میرسدابعادمختلففراگیریدرشاخصهاییكهتوسطمحققانمختلفدرسالهایگذشته
دركشورتهیهشدهاست،موردتوجهقرارگرفتهامااینتحقیقاتدرپرداختنبههمهابعاد
توسعهفراگیرباكاستیهاییمواجهبودهاند،بهطورمثالتوجهبهبرابریبیننسلی،برابری



27

اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران )1360-1395(
Measuring Inclusive Development in Iran (1981-2016)

27      

عاملیت)فراگیریسیاسی(وبرابریجنسیتیدراینتحقیقاتیاموردتوجهقرارنگرفتهیا
اهمیتباالییبهوضعیتآندادهنشدهاست.

درمجموعباوجودتوجهبهلزومفراگیریدریكدههگذشتهدرتحقیقاتداخلیو
خارجی،هنوزكاستیهاییدرپوششهمهابعادفراگیری)ازجملهابعادسیاسی،زیستمحیطی
واجتماعی(ونیزابعادمختلفنابرابری)نابرابریفرصت،پیامدوعاملیت(وجوددارد.در
تحقیقحاضرتالششدهاستتابابسطمحدودهزمانیساختشاخص،تطبیقمؤلفههاو
گویههایساختشاخصباویژگیهاودادههایدردسترسدرایرانونیزبابهبودنحوه
تركیبابعاد،شاخصرابومیساختهوارزیابیدقیقترینسبتبهپیمایشهایبینالمللیاز

وضعیتفراگیریتوسعهدرایرانارائهدهد.

روش
منفرد شاخصهای تركیب از كه میشود اطالق كّمی شاخصی به تركیبی شاخص
براساس منفرد شاخصهای آن، ساخت روند در كه نحوی به میآید؛ دست به گوناگون
الگویینظریوبامحوریتمفهومیچندبعدی،انتخاب،تركیبوتجمیعمیشود)گای1،
2007(.»شاخصهایتركیبی2«آنچنانكهاستیگلیتزوهمكاران)2009(بهعنوان»یكداشبورد
منتخب3«توصیفاشكردهاندتعدادزیادیازشاخصهارابهیكعددیانمرهواحدانتقال

دادهوامكانمقایسهعملكردهركشوررادرطولابعادمختلففراهممیسازد.
بامتغیرهای تناسب نیازمندرعایتاسلوبعلمیو ساختشاخصتركیبیهمچنین
مختلـف محققـان تركیبی، شاخِص ساخت علمِی رویكرد زمینه در است. مطالعه مورد
بسـتهبـهاهدافوماهیتتحقیقخودالگوهایمختلفیراپیشنهاددادهانداماجامعترین

1. Gaye
2. composite Indicator
3. an eclectic dashboard
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روششناسیبرایساختشاخصتركیبیراسازمانهمكاریهایاقتصادیوتوسعه)2008(
باعنوان»راهنمایساختشاخصهایتركیبی«ارائهدادهاستكهدرادامهمراحلساخت

شاخصتركیبیتوسعهفراگیرباتوجهبهدستورالعملیادشدهتشریحمیشود.

متغیرهای تحلیل
انتخابابعاد،مؤلفههاومتغیرهایتحلیلبامبناقراردادنسهرویكردساختشاخص
تركیبیتوسعهفراگیر)حكیمیان،2016؛ریوایندی2012،1؛كان،2018(صورتگرفته

است.ابعادومؤلفههایاینسهتحقیقدرجدول)1(تشریحشدهاست.
جد   ول )1( مقایسه ابعاد    و مؤلفه های تحقیقات ساخت شاخص توسعه فراگیر

مجمع جهانی بانک توسعه آفریقایی )2016(بانک توسعه آسیایی )2011(
اقتصاد    )2018(

بعد1:رشدوبسطفرصتهایاقتصادی
 -رشداقتصادواشتغال

-داراییهایزیرساختیكلیدی
اقتصادی

رشد
رشدوتوسعه

نیرویكارواشتغال

بعد2:مشاركتاجتماعیبرایتضمین
دسترسیبرابربهفرصتهایاقتصادی
-دسترسیوبهرهگیریازآموزشو

سالمت
-فرصتوبرابریجنسیتی

-دسترسیبهامكاناتوخدمات
زیرساختیاساسی

اجتماعی

سالمتوتركیب
جمعیتی

فراگیری
جنسیت

همبستگیاجتماعی

عرصههایفضاییفضایی

محیطزیستزیستمحیطیبعد3:خدماتتأمیناجتماعی
برابریو

پایداریبین
نسلی

حكمرانیسیاسیحكمرانیخوبونهادها

1. Re and Indi
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توسعهفراگیرهمچنانكهدربخشهایقبلتعریفشد،توسعهایاستكهابعادگوناگون
اقتصادی،اجتماعی،محیطزیستیوسیاسیرادربرگرفتهوبهنحوهتوزیعآندرسطوح
فردی،گروهیواجتماعینیزحساسباشد.برایناساسدرتحقیقحاضربرایپوشش
ابعادتوسعهفراگیراز5بعدكاربانكتوسعهآفریقایی)2016(استفادهشدهاست.این5
بعد،برایدربرگرفتنسهمحوراصلیپیشرفتاجتماعییعنیالف(نیازهایاولیهانسانی
)تغذیه،آبوسالمت،پناهگاهوایمنیشخصی(،ب(رفاه)دسترسیبهدانش،دسترسی
بهاطالعات،سالمتوپایداریاكوسیستم(وج(فرصت)حقوقفردی،آزادیوانتخاب
فردی،رواداریوفراگیریودسترسیبهآموزشپیشرفته(طراحیشدهاند.همچنیناین5

بعد،به10مؤلفهتقسیمشدهاندكهبهشرحزیراست:
توسعهاقتصادی)بهبودمیانگینرفاه(:شاملسهمؤلفهرشداقتصادی،اشتغالوزیرساخت
است.اینسهمؤلفهنحوهافزایش)میانگین(رفاهدرسطحجامعه،نحوهتوزیعفرصتهای
افزایشرفاه)برابریفرصت(ونحوهتوزیعجغرافیاییدسترسیبهاینفرصتها)زیرساختها(
رادرسطحجامعهبررسیكردهاست.اینبعد،افزایشمیانگینرفاهبهعالوهسطحبرابری

فرصتهاراموردسنجشقرارمیدهد.
توسعهاقتصادی)توزیعرفاه(:شاملسهمؤلفهرفعفقروكاهشنابرابریاست.اینبعد
كیفیتتوزیعرفاه)برابریپیامدها(رادرسطحجامعهونحوهبرخورداریگروههایمختلف

ازرفاهحاصلازرشدراموردبررسیقرارمیدهد.
توسعهاجتماعی)ابعادغیردرآمدیرفاه(:شاملمؤلفههایآموزش،سالمتوهمبستگی
اجتماعی.اینبعد،نحوهتوسعهابعادغیردرآمدیرفاهراموردبررسیقرارمیدهد.نحوه

توزیعودسترسیبهاینمؤلفهنیزدرمحاسبهشاخصلحاظشدهاست.
زاویه از بهویژه محیطزیست، با ارتباط نحوه رفاه(: نسلی بین )توزیع پایدار توسعه
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فراگیریبیننسلی)برابریبیننسلی(دراینجاموردتوجهقرارگرفتهاست.
توسعهسیاسی)برایصداوعاملیت(:یكیازمهمترینجنبههایتوسعهفراگیر،قابلیت
شهروندانبرایابرازنظرومشاركتدرسیاستگذاریهاوتصمیماتدولتیاست،دراین
بخش،وضعیتحكمرانیوبهخصوصبرابریعاملیتبرایاقلیتهاموردتوجهقرارگرفته

است.
تحقیقحاضركاربانكتوسعهآفریقایی)2016(راباانجامنوآوریهایزیرتكمیلكرده

است:
دهساله.1 دورهای آفریقایی توسعه بانك بررسی مورد دامنه پژوهش: زمانی دامنه بسط 

)2010-2000(استدرحالیكهتحقیقحاضربازهبهمراتبگستردهتریرادربرگرفته
)2016-1981(وامكانمقایسهروندهارادربازهگستردهتریایجادمیكند.

تغییرابعادشاخص:باتوجهبهاینكهتفاوتهایفضاییوجنسیتیجزءمؤلفههایتوزیعی.2
)زیرگروههایاجتماعی(هستنددرتحقیقحاضرجنسیتیاتوزیعفضاییبهعنوانیك
آموزش، درآمد، )مانند ابعاد از درذیلهركدام بلكه نشدهاند بعدشاخصمحسوب
به است. گرفته قرار توجه مورد هم زیرگروهها این در توزیع نحوه )... و سالمت
نابرابریدر ابعاددرآمدیوغیردرآمدیشاخصحاضر،میزان از تعبیردیگرهركدام
برخورداریاقلیتهایجنسی،قومیومذهبیازاینابعادراپوششمیدهند.درتحقیق

حاضراینزیرگروههاشاملچهارحوزهزیراست:
نابرابریهایجغرافیایی)نابرابریهایشهر/روستاونابرابریهایاستانی(-
نابرابریهایجنسیتی)وضعیتزنان(-
نابرابریهایقومیومذهبی-
نابرابریهاینسلی)جوانان(-
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تغییرروشنرمالسازیدادهها:اینتحقیقازرویكردحداقل-حداكثر1براینرمالسازی.3
استفادهمیكندكهامكانبررسیروندهادرطولدورهمطالعهرابدونارجاعبهعملكرد
اقتصادهافراهمساختهوشاخصیبومیفراهممیآوردكهبهترینعملكردطی دیگر
ایندورهرامرجعارزیابیروندیكدورهمیسازد.ایننحوهارزیابیمعیارخوبیبرای
قضاوتدربارهپیشرفتواینكهآیاازمنظرتوسعهفراگیرپیشرفتداشتهایمیانهفراهم

میسازد.
هزینه.4 میزان فرایند، اساس بر درشاخصسازی فرایندها3: بهجای پیامدها2 بر تمركز

دولتدربهویژهابعادغیردرآمدیبهعنوانمتغیرواسطهایكهمیتواندبردستاوردهایآن
حوزهمؤثرباشدموردتوجهقرارگرفتهاماتحقیقحاضربرخالفرویكردبانكتوسعه
آفریقاییوبانكتوسعهآسیاییصرفًابرخودخروجیها)مثالافزایشامیدبهزندگی(
متمركزشدهاست.درواقعاینتحقیقصرفًااشتغالوزیرساخترادومتغیرواسطهای
مؤثربردستاوردهاتلقیكرده،درحالیكهدرسایرمواردپیامدهاموردتوجهبودهاست.

انتخاب د   اد   ه
برایتحلیلمؤلفههایتحقیق،ازپایگاههایدادههایجهانی)بانكجهانی4،مركزحفظ
محیطزیست5،مركزصلحنظاممند6وخانهآزادی7(،پایگاهدادههایمركزآمار)سالنامههای

آماریوسرشماریهااز1360تا1395(ونیزدادههایبانكمركزیاستفادهشدهاست.
باتلخیصدادههایمختلف،درمجموع116متغیربرایدورهموردنظرگردآوریشدكه
سپسباحذفمتغیرهاییكهدارایتعدادزیادیدادههایگمشدهبودند48،8متغیربهدست
آمدكهباحذفمتغیرهایمشابه)جلوگیریازمحاسبهچندبارهیكمتغیر(24شاخصبه
1. Min-Max  2. Outcomes   3. Processes
4. databank.worldbank.org 5. World Environment Center  6. Polity IV Project
7. freedom house

8.بسیاریازشاخصهایتوسعهایبرایپیشاز1990وجودندارند

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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دستآمد.جدول)2(اینشاخصهارانشاندادهاست.
جد   ول )2( ابعاد   ، مؤلفه ها و متغیرهای تحقیق

متغیرمؤلفهبعد   

اقتصادی)ایجاد
فرصت(

رشد
درآمدسرانهداخلی)دالرثابت2010(
رشددرآمدسرانه)درصدساالنه(

اشتغال
بیكاریكل)جمعیت10سالوبیشتر(

نرخمشاركت
نرخحوادثكاربهبیمهشدگاناصلی)بهازایهر100نفر(

زیرساختو
دسترسیبهآن

سرانهراهكشور
پراكندگی)ضریبتغییرات(راهدركشور

اقتصادی
)توزیعفرصت(

فقر

شاخصتورم
نسبتهزینهغیرخوراكی)بجزبهداشتواجاره(بهخوراكی

)مناطقشهری(
بارتكفل

نابرابری
درآمدی

ضریبجینی)بانكمركزی(
سهمدهدرصدتروتمندترینبهدهدرصدفقیرترین)بانكمركزی(

پراكندگی)ضریبتغییرات(ظرفیتسرانهسینماها

اجتماعی


سالمت
سرانهتختدركشور

ضریبتغییرات)پراكندگی(پزشكعمومیدراستانها

آموزش
نرخدانشآموزبهمعلم،ابتدایی
نرخدانشآموزبهمعلم،متوسطه

همبستگی
اجتماعی

قتل)سرانهكشوری-بهازایهر100هزارنفر(
خودكشی)سرانهشهری-بهازایهر100هزارنفر(
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متغیرمؤلفهبعد   

حفاظتمحیطزیست
محیطزیست

CO2انتشار
مساحتآتشسوزیمراتعوجنگلها)بهكلمناطقتحت

نظارتسازمانمحیطزیست(

حكمرانیسیاسی
سهمكرسیهایاشغالشدهبهوسیلهزناندرپارلمان

شاخصآزادیخانهآزادی
وضعیتسیاسی

نحوه جایگزین کرد   ن د   اد   ه های مفقود   
باتوجهبهاینكهافتادگیوفقداندادههایكیازمشكالترایجدرتهیهشاخصهایتركیبی
است،روشهایمختلفیبرایجایگزینكردندادههایمفقودوجوددارد.باتوجهبهماهیت
دادهها،دوروشحذفوجایگزینیمورداستفادهقرارگرفت.درمتغیرهاییكهبادادهای
گمشدهزیادروبهروبودند،روشحذفودرمتغیرهاییكهتعدادكمیدادهگمشدهداشتند،

بااستفادهازرگرسیوندادهها،دادههایگمشدهجایگزینشدند.

نحوه نرمال سازی
یكدیگر با متفاوت مقیاسهای با متغیرهایی درشاخصهایچندبعدی، اینكه به باتوجه
تركیبمیشوند،بیمقیاسسازیدادههاپیشازتجمیعاهمیتمییابد.درتحقیقحاضر،
باتوجهبهموضوعبررسیروندمتغیرهاییككشور،روشحداقل-حداكثرمورداستفاده
قرارگرفتهاست.اینروشدادههارابرحسببهترینوبدترینعملكرددرطیدورهبه

اعدادیبینصفرویكتبدیلمیكند.همچنیناینروشفاصلهعملكردهردورهرانسبت
بهنقاطاوجوكف،بهصورتخطیبرآوردمیكند.ازجملهتفاوتهایاینروشباروش
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استانداردسازی)تقسیمفاصلهازمیانگینبرانحرافمعیار(ایناستكهدرآنروشاعدادی
كهفاصلهبیشتریازمیانگیندارند،بیشترازبقیهخواهدبود)عملكردبسیارخوبیابسیار

بدرابابیشبرآوردیهمراهمیسازد(.
فرمولدومبرایمعكوسكردننتایجمؤلفههاییمانندفقراست.

zi=(x_i-x_min)/(x_max-x_min)

zi=1-(xi-xmin)/(xmax-xmin)

تحلیل کیفیت د   اد   ه ها
پسازنرمالسازیوپیشازادامهمراحلومحاسبهشاخص،بایدتحلیلیاكتشافیبرای
بررسیروابطبیندادههاصورتگیرد.بهدلیلتأثیرگذاریوزندهیدرنحوهارزیابیدادهها،
دراینبخشبااستفادهازماتریسهمبستگیپیرسونساختارروابطمتغیرهابررسیشدهاست1.
اینماتریسبراساسمقایسههایزوجیمتغیرهابناشدهونتیجهآزمونبهصورتیكماتریس

مثلثیبهدستمیآیدكهمیزانشباهتتغییراتمتغیرهابایكدیگررابهدستمیدهد.

ρ(X.Y)=rxy=COV(x.y) σx σy

نتیجهآزمونهمبستگیپیرسوندرجدول)3(آمدهاست2.همبستگیباالمیانمتغیرها
)باالتراز0.7(دراینجدولبهصورتپررنگمشخصشدهاست3.همچنانكهدراینجدول
مشخصاست،برخیحوزههامانندضریبجینیونسبتدهكثروتمندبهدهكفقیر،یا
نسبتهزینهغیرخوراكیخانوارشهریوبارتكفلیاقتلوخودكشیدارایرابطهقویبا
یكدیگربودهوایناحتمالهستكهبتوانهركدامازاینزوجمتغیرهارامعرفیكپدیده

1.دربررسیهمبستگیپیرسون،وزنهمهمتغیرهابایكدیگرمساویفرضمیشود.
2.جدول)3(درقسمتپیوستهاقراردارد.

3.متغیرهاییكهسطوحبسیارباالییازهمبستگیداشتند)بیشتراز0/9(ازمدلحذفشدهاند.
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دانست.دراینجابرایرعایتاثر،وزنآنبخشبیناینپدیدههاتقسیمشدهاست.

نحوه تجمیع و وزن د   هی
روشهای هستند. تركیبی شاخصهای ساخت مراحل مهمترین از وزندهی و تجمیع
در تجمیع روشهای پركاربردترین از یكی اما دارد وجود متغیرها وزندهی برای مختلفی
ساختشاخصهایتركیبیبكارگیریروشوزنبرابراست.اینروشهنگامیكهاجماعی
برسروزنمطلوبهریكاززیربخشهاوجودندارداتخاذشدهومزیتآنپرهیزازقضاوت
شخصیدروزندهیبهمتغیرهاست)كمیسیون2008،1(.درمطالعهبانكتوسعهآفریقایی
)2016(ومجمعجهانیاقتصاد)2018(نیزازاینروشاستفادهشدهاست.جدول)4(وزن

هریكاززیربخشهاراارائهمیدهد2.
بعدازوزندهی،شاخصهابایدبایكدیگرتجمیعشود،دوشیوهتجمیعهندسی)قابلیت
جانشینیناقصیكبعدبهوسیلهبعددیگر(وشیوهتجمیعحسابی)قابلیتجانشینیكامل
یكبعدبهوسیلهبعددیگر(برایتجمیعمطرحاست.درتحقیقحاضرتجمیعحسابیمورد
استفادهقرارگرفتهاستكهاجازهمیدهدعقبماندگیدریكیاززیربخشهایشاخص،
بوسیلهبهبوددربخشدیگریجبرانشدهوعملكردكلیدورههابیشترقابلمقایسهگردد.

مدلجبریتحقیقبهشرحزیراست:

IDI=0.05Y+0.05YPG+0.033UE+0.033LP+0.033LH+0.05RO+0.05RV+0.025INF

+0.025CC+0.025CINV+0.025BU+0.05GN+0.05GUP+0.02BE+0.0PPHV+0.05P

TPR+0.05PTME+0.05MUR+0.05CO2+0.05UF+0.033WEL+0.033FRI+0.033PO

1. Commission
2.جدول)4(درقسمتپیوستهاقراردارد.
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یافته ها
میدهد نشان نمودار این است. آمده )1( نمودار در فراگیر توسعه شاخص وضعیت
نتایج این، باوجود است. یافته بهبود بازه1360-95 درطول فراگیر توسعه كهوضعیت
نشاندهندهایننكتهاستكهازمنظرفراگیری،روندپیشرفتشاخصدریكدههاخیر
تنها همچنین، است. نگشته باز قبلی جایگاه به هنوز و شده روبهرو سختی شوكهای با
كمیبیشازنیمیازدستاوردهایكلدورهدرپایاندورهوجودداشته،یعنیدستاوردهای
توسعهایبازهموردمطالعهبرگشتپذیربودهوایندستاوردهارانمیتوانپایدارودرحال

بهبودمستمرهمهبخشهایجامعهازمواهبتوسعهدانست.

شکل )1( نمود   ار وضعیت شاخص توسعه فراگیر د   ر ایران )1360-95(

توسعه فراگیر د   ر برشهای چهارساله
برخینوساناتساالنهشاخص،ناشیازتحوالتمقطعیوگذراهستند،برایپرهیزاز
تأثیرگذاریایننوساناتدرنتیجهگیری،معموالًبهرهگیریازبرشهایچندسالهدرساخت
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روندهای به سیاستگذاران پاسخ حاوی میگیردكه قرار توجه مورد تركیبی شاخصهای
تجربهشدهوفرصتزمانیبرایپدیدارشدنآثارسیاستهایاتخاذیاست.دربیشتراین
تحقیقاتازبازههایپنجسالهبهعنواندورهزمانیكهروندهایمیانمدترانشانمیدهد
استفادهشدهاست.درتحقیقحاضرازبرشهایچهارسالهاستفادهشدهاست،اینانتخاب
باتوجهبهروندتحوالتدركشورانجامشدهاست،تغییراتدولتهادربازههایچهارساله،
پایانجنگ)1367(،دوره مانند باتحوالتمهمی ایندورههایتحولسیاسی هماهنگی
دومرونقنفتی)87-1379(وتوافقژنو)دی1392(وكاهشتحریمهارامیتوانازجمله
دالیلاینانتخابذكركرد.اینبرش،باتوجهبهوجودبعدسیاسیدربرآوردشاخص،تحلیل

روندهاازمنظرتحوالتاقتصادسیاسیراممكنمیسازد.
نمودار)2(وضعیتابعادتوسعهفراگیررادردورههایچهارساله)تغییراتقوهمجریه(
نشانمیدهد.چندانكهدرایندورههامشخصاست،وضعیتاقتصادایرانازمنظربهبود
بهبود و اشتغال افزایش اقتصادی، درآمدسرانهورشد )افزایش اقتصادی فرصتهای خلق
زیرساختها(باروندیصعودیهمراهبودهاست،هرچندكهباپایاندورهرونقنفتی)1387(
ووقوعتحریمهااینروندمتوقفشدهاست.نتایجنشانمیدهدكهدربازهپساز1392،
شرایطبهپیشازوقوعتحریمهابرگشتهوباروندمالیمیدرحالبهبودبودهاست.درباره
ایننتیجهگیریبایدبااحتیاطبرخوردكردزیرابهویژهدردوحوزهرشدواشتغال،بابرخی
مالحظاتآماریروبهروهستیم.درمورداشتغال،درسالهایپساز1384تعریفبیكاری
تغییركردهوبهطورمثالدرسالهایاخیرشاخصیباعنوان»اشتغالناقص«بهشاخصهای
بازاركارافزودهشدهاستكهدراینجابهدلیلعدمپوششاینشاخصدركلدورهمورد
بررسی،سهمآنمحاسبهنشدهاست.درمورددیگرشاخصهانیزمالحظاتآماریوجود
داردالبتهباتوجهبهآنچهآنكروگرازآنباعنوان»حسابداریخالق«یادمیكند.)كروگر،

1992(درارزیابیبهبودروندهابایدبااحتیاطقضاوتكرد.
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شکل )2( نمود   ار وضعیت زیرشاخصهای توسعه فراگیر

درموردنحوهتوزیعمواهباقتصادی)رفعفقروكاهشنابرابری(بهبودتوزیعمواهب
درسهدورهاولكههمزمانبااجرایسیاستهایتعدیلواولویترشدبرتوزیعبوده،متوقف
شدهاست.سهدورهبعدیشاهدبهبودتوزیعمواهببودهاماهمزمانباپایانرونقنفتیو
وقوعتحریمها،دستاوردهادراینحوزهبهروندینزولیدچارشدهاست.نتیجهدیگراینكه
باوجوداجرایسیاستهایتوزیعیمانندهدفمندییارانههادرانتهایدهه80شمسی،تأثیر

آنهابرفقروبهبودرفاهنامشخصاست.
ازمنظرمتغیرهایاجتماعیكهشاملسالمت،آموزشوهمبستگیاجتماعی)كاهش
جرائموآسیبهایاجتماعی(است،برخالفانتظار،روندشاخصنسبتبهابتدایدورهبهبود
روند اصلی مقصر آموزشوسالمت، درحوزههای بهبودها علیرغم درواقع است. نیافته
نزولی،افزایشمستمرآسیبهایاجتماعی)كاهشهمبستگیاجتماعی(است.درواقعیافتهها
نشانمیدهدكههمزمانباوقوعتحریمها،رفاهوبهویژههمبستگیاجتماعیباتهدیدات

جدیمواجهشدهاست.
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دیگریافتهمهمتحقیق،شناساییروندهایمخاطرهآمیزتخریبتوسعهپایداراست.روند
حفظمحیطزیستدرتمامدورهبهشدتنزولیبودهوتداوماینروندازبیشازسهدهه

قبلتاكنون،بایدبهمثابهزنگخطرجدیبرایسیاستگذارانتلقیشود.
درست ترسیم برای دادهها محدودیت از نیزصرفنظر زمینهحكمرانی در آخر دست
نظر به ندارد. حكایت حوزه این عملكرد در كلی بهبود از شاخص كلی روند عملكرد،

میرسدكیفیتحكمرانیدرایندورهبابهبودپایداریهمراهنبودهاست.

مؤلفه های تأثیرگذار 
باشاخصتوسعه بایكدیگرو میانمؤلفههایتحقیق ماتریسهمبستگی جدول)5(
فراگیررانشانمیدهد1.براساسیافتههایاینجدول،رشداقتصادیهمبستگیمعناداری
با)رفع(فقر،اشتغالوشاخصتوسعهفراگیردرایراندارد)معموالهمبستگیكمتراز0.3
متوسط راهمبستگی و0/7 بین0/3 معنا(،همبستگی )بی بهعنوانهمبستگیضعیف را
)معنادار(،همبستگیبین0/7و0/9راهمبستگیقویوبیشتراز0/9راهمبستگیبسیار
قویمینامند(.ایندرحالیاستكهمؤلفههای)رفع(فقروآموزشبیشترینهمبستگیرابا
شاخصتوسعهفراگیرداشتهورشداقتصادیدررتبهسومهمبستگیقراردارد.)رفع(فقر
همچنینهمبستگیبسیارزیادیبااشتغالداردونشانمیدهدكهپیوندمعناداررشد،اشتغال
وفقرزداییدردورهموردبررسیبرقراربودهاست.اینبررسیالبتهبهمعنیعلیتنیست
اماهمچنینمیتواندمبناییبرایبررسیهایبیشتردرزمینهرابطهتأثیرسیاستهایفقرزداو

اشتغالزابررشدوتوسعهفراگیرباشند.
همراه پایداری و اجتماعی همبستگی كاهش با اقتصادی رشد كه میرسد نظر به اما
بودهاست.تخریبمحیطزیست)تضییعحقوقنسلهایآتی(وافزایشآسیبهایاجتماعی

1.جدول)5(درپیوستقراردارد.
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)افزایشتضییعحقوقشهروندان(میتواندبیانگرآنباشدكهتوزیعمواهبتوسعهبهنوعی
غیرمشاركتیصورتگرفتهوبهتولیدتضادمنجرشدهاست،تضادهاییكهچرخهخشونت
رابهدنبالداشتهاند.خشونتیكهوقتیمتوجهدیگریاستافزایشقتلعمدرابهدنبال
البته اماهنگامیكهفردآنرامتوجهخودمیكندبهشكلخودكشیظاهرمیشود. دارد
تحلیلدقیقروندایندومتغیردرحیطهجامعهشناسیمیگنجد،اماافزایشایندومتغیردر
طولدورهبررسیمیتواندشاهدیبرجامعهایازهمگسیختهخشونتزدهتلقیگرددكه
برپایهآنمیتوانرشداقتصادیایرانرادارایفراگیریپاییندانست.بهخصوصازمنظر

مالحظاتتوسعه،همبستگیمنفیرشدباایندوشاخصنیازمندتحقیقاتبیشتراست.

سنجش استحکام مد   ل )تحلیل حساسیت(
درانتهابرایسنجشاستحكامالزماستتاحساسیتنتایجنسبتبهانتخابهایمحققدر
مراحلتحقیقبررسیشود.دراینزمینهبخشوزندهیوتجمیعمهمترینبخشمحسوب
شدهودرادامهآزمونحساسیتبرایاینبخشانجامشدهاست.درجدول)6(سناریو

فعلیوزندهیودوسناریوجایگزینمعرفیشدهاست.
جد   ول )6( ترکیبهای مختلف وزن د   هی و تجمیع متغیرها

سناریو بعد   
فعلی

سناریو 
رشد   گرا

سناریو 
برابری گرا

0/30/50/2خلقفرصتهایاقتصادی)رشداقتصادی،اشتغال،زیرساخت(

0/20/20/2توزیعمواهباقتصادی)رفعفقر،كاهشنابرابری(

0/30/20/2بهبودرفاهاجتماعی)سالمت،آموزش،همبستگیاجتماعی(

0/10/050/2پایداری

0/10/050/2حكمرانی
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همچنانكهدرجدول)6(مشخصاست،سناریورشدگراوزنبیشتریبهرشد)رشد
همراهبااشتغال(نسبتبهسایرمتغیرهادادهوضریباهمیتپایینیبرایابعادپایداریو
حكمرانیقائلمیشود،درمقابلسناریوبرابریگرا،تأكیدیكسانبرهمهبخشهارادربر

دارد.

جد   ول )7( روند    تحوالت شاخص توسعه فراگیر با تغییر اوزان مؤلفه ها

1360-63

1364-67

1368-71

1372-75

1376-79

1380-83

1384-87

1388-91

1392-95

10%10%9%5%6%12%0%7%-8%-سناریو رشد   گرا

7%-3%-2%-3%5%1%4%2%2%سناریو برابری گرا

برای شاخص برآورد افزایش موجب رشدگرا سناریو كه میدهد نشان )7( جدول
دورههایاخیرمیشود.ایندرحالیاستكهدرسناریوبرابریگراشاخصبهدستآمدهتا

7درصدكاهشخواهدیافت.ایننتیجهبیانگرآناستكه:

اوالًتأكیدبررشد،موجببیشبرآوردیدرشاخصتوسعهفراگیرخواهدشد.	
ثانیًاتأثیروزندهیبرنتایجدردورههایاخیرنسبتبهگذشتهبیشترشدهاستآنچنان	

كهتأكیدبررشدیاعواملدیگرتانزدیكبه20درصدتفاوتدرنتیجهایجادخواهد
كرد.ازاینرونتیجهگیریدرزمینهشاخصتوسعهفراگیر،بایدبااحتیاطهمراهباشد.



      42      42

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      42

بحث
پیدایششاخصهایچندبعدیدراقتصادتوسعهازجملهپیامدهایناخرسندیازمیزان
واقعنماییشاخصهایرایجماننددرآمدسرانهدرزمینهتوضیحوضعیترفاهیجوامعبوده
سرانه(، درآمد وسطح اقتصادی رشد )ازجمله رایج شاخصهای كه احساس این است.
روندتحوالتواقعیجوامعوسطحرفاهآنهارابهدرستینشاننمیدهد،زمینهسازرواج
شاخصهایچندبعدیبهعنوانراهبدیلكسباطالعاتبیشتردربارهوضعیترفاهونحوه
توزیعآندردرونكشورهابودهاست.بهویژهایناحساسكهتمركزشاخصهایمرسومبر
میانگیندستاوردها،اطالعاتمهمیرادربارهنحوهبهرهمندیبخشهایگوناگونجامعه)از
جملهاقلیتهایقومی،مذهبی،جنسیو...(ازاینمواهبراازدایرهتحلیلبیرونمیگذارد،

موجبمعرفیشاخصهاییازجملهشاخصتوسعهفراگیرشدهاست.
رابطه برایسنجش ازجملهشاخصهایچندبعدیاستكه فراگیر، شاخصتوسعه
نابرابریوتوسعهدریكدههاخیرمطرحشدهاند.اینشاخصبادوویژگییعنیدربرگرفتن
ابعادغیردرآمدیرفاهوپوششدادننحوهتوزیعرفاهدرمیانافرادوگروههاازشاخصهای

رشدوتوسعهمتمایزمیگردد.
تا1395 1360 سالهای بازه در ایران برای فراگیر توسعه تحقیقحاضر،شاخص در
برآوردشدهاست.نتایجاینشاخصكهدر5بعد،دهمؤلفهو24متغیرساختهشدهاست

نشاندادكهوضعیتتوسعهفراگیردرایراندرطیدورهیادشدهبهبودیافتهاست.
البتهایننتایجهمچنیننشانمیدهندكهدستاوردهایتوسعهایایندورهپایدارنبوده
وروندبهبودتوسعهفراگیردرایراندریكدههگذشتهمتوقفشدهاست.بادقتدرابعاد
تحقیقمیتواننتیجهگرفتكهدرتوزیعمواهباقتصادی)رفعفقروكاهشنابرابری(،رفاه
اجتماعی)سالمت،آموزشوهمبستگیاجتماعی(وپایداری)حفظمحیطزیست(روندهای



43

اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران )1360-1395(
Measuring Inclusive Development in Iran (1981-2016)

43      

یكدههگذشتهبهتدریجنزولیشدهاند.برهمیناساسروندهایبهدستآمدهحاكیاز
تخریبجدیمحیطزیستوافزایشآسیبهایاجتماعیاست.یعنیرشداقتصادیبهقیمت
تضییعحقوقنسلهایآتی)كاهشبرابریبیننسلی(وتضعیفهمبستگیاجتماعی)كاهش

برابریاجتماعی(بهدستآمدهاست.
یافتههایتحقیقحاضرهمچنینبایافتههایبانكتوسعهآفریقایی)حكیمیان،2016(
دربارهتغییرفراگیریتوسعهدرایرانودیگركشورهاینفتخیزمنطقهمنادردورهرونق
نفتی)87-1379(بحثكرد.برایناساس،درطولدورانرونقنفتی،كشورهاینفتیمنطقه

منا،باكاهشكاهششاخصرشدفراگیرروبهروشدهاند.
به جدیتری توجه باید سیاستگذاران و برنامهریزان میرسد نظر به اساس این بر
تبعاتاجتماعیوزیستمحیطیسیاستهاوبرنامههایتوسعهداشتهباشند.همچنینبهنظر
اهدافتوسعه بهدیگر برایدستیابی اقتصادیجایگاهمهمی میرسدعلیرغمآنكهرشد
دراختیارداشتهودرهراستراتژیتوسعه،طراحیسازوكارهاییبرایبهبودرشداقتصادی
ازجایگاهمهمیبرخورداراست،تمركزبررشد،بدونتوجهبهپیوندهایآنبااشتغالو
فقر،دستاوردهایكمیدرزمینهدستیابیبهرشدیفراگیربهدنبالخواهدداشت.پیشنهاد
میگرددسهضلعیرشد،اشتغالوفقردرمركزهراستراتژیرشدبرایآیندهاقتصادایران

قرارگیرد.
دستآخراینكهبهنظرمیرسدبهبودكیفیتحكمرانی،پیوندمعناداریبادیگرحوزههای
بهبودنمره با ایران،همزمان بهتریندورهتوسعهفراگیردر توسعهفراگیرداردچندانكه
حكمرانیبهدستآمدهاست.بنابراینبهبودحكمرانییكعنصرضروریبرایفراگیرتر
كردنتوسعهدرایرانكنونیاست،مسئلهایكهمیتوانددستوركاریبرایمطالعاتبیشتر

باشد.
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مالحظات اخالقی پژوهش

منابع مالی
اینمقالهبخشیازرسالهدكتریحسینرجب پورباعنوان»اندازهگیریتوسعهفراگیردر
ایرانوتأثیردولتبرآن)95-1360(«دانشكدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطبائیبهراهنمایی

دكترفرشادمؤمنیومشاورهدكترعلینصیریاقدمودكترعلیرضاعلویتباراست.

مشارکت نویسند   گان
تمامنویسندگاندرطراحی،اجراونگارشهمهبخشهایپژوهشحاضرومقالهاستخراج

شدهمشاركتداشتهاند.

تعارض منافع
بنابهاظهارنویسندگان،دراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
دراینمقالههمهحقوقمرتبطبااخالقپژوهشرعایتشدهاست.



References                                       منابع و مآخذ

51      

- Ali, I. (2007). Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in 
Asia. Asian Development Review, Vol. 24 (2), pp. 1-16. 

- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. Asian devel-
opment review, 24(1), 11. 

- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: 
Policy implications. Retrieved from 

- Anand, R., Mishra, M. S., & Peiris, S. J. (2013). Inclusive growth: Mea-
surement and determinants: International Monetary Fund.

- Armah, B., Keita, M., Gueye, A., Bosco, V., Ameso, J., & Chinzara, Z. 
(2014). Structural transformation for inclusive development in Africa: the 
role of active government policies. Development, 57(3-4), 438-451. 

- Bakhtiari, S., Ranjbar, H., & Ghorbani, S. (2013). Composite Index 
of Economic Well Being and its Measurement for Selected Developing 
Countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Re-
search, 3(9), 58-41. Retrieved from http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_
222_855caab312053dd14a415625d22ac398.pdf. 

- Bebbington, A., Dani, A., de Haan, A., & Walton, M. (2008). Inequali-
ties and development: Dysfunctions, traps and transitions. Institutional 
pathways to equity: Addressing inequality traps, 3-44. 

- Berg, A. G., & Ostry, J. D. (2011). Inequality and unsustainable growth: 
two sides of the same coin? IMF Staff Discussion Note. Washington, DC: 
IMF. 

- Cann, O. (2018). The Inclusive Development Index 2018.
- Commission, J. R. C.-E. (2008). Handbook on constructing composite 

indicators: methodology and user guide: OECD publishing.
- Dani, A. A., & de Haan, A. (2008). Inclusive states: social policy and 

structural inequalities: The World Bank.
- Economics, A. D. B., Re, & Indi, A. D. B. D. (2011). Key Indicators for 

Asia and the Pacific 2011: Asian Development Bank.
- Gaye, A. (2007). Constructing composite indices. Paper presented at 

the UNDP/HDRO. Regional Technical Workshop on Measuring Human De-
velopment. Available at Powerpoint presentation.

- Hakimian, H. (2011). The economic prospects of the ‘Arab Spring’: A 
bumpy road ahead. CDPR Development ViewPoint(63), 1-2. 

- Hakimian, H. (2016). Measuring Inclusive Growth: From Theory to 
Applications in North Africa. North Africa Policy Series, 1-44. 

http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_222_855caab312053dd14a415625d22ac398.pdf
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_222_855caab312053dd14a415625d22ac398.pdf


      52      52      52

References                                       منابع و مآخذ

- Hosseini, M. R., & Jafari Samimi, A. (2010). Economic Welfare in 
Iran: An Application of Composite Index of Economic Well-Being 
(ciewb). IRANIAN ECONOMIC RESEARCH, 14(42), -. Retrieved from 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=193142. 

- JICA. (2012). Background - A Comparative View of Asian and African 
Institutional Development. Paper presented at the Understanding Insti-
tutional Foundation for Inclusive Development through a Comparative 
Analysis of Asian and African Experiences, London.

- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? Asian 
development review, 18(1), 1-16. 

- Karimi Moughari, Z., & Barati, J. (2017). Determining the Level of 
Regional Inequality in Provinces of Iran: Analysis of Multidimensional 
Composite Index. Quarterly Journal of Economic Growth and Develop-
ment Research, 7(26), 49-70. Retrieved from http://egdr.journals.pnu.
ac.ir/article_2592_3729160b512e35765c44de071a9d7fbe.pdf. 

- Krueger, A. O. (1992). Economic policy reform in developing countries: 
the Kuznets memorial lectures at the Economic Growth Center, Yale Uni-
versity: Blackwell.

- Mir Jalili, S. H., Cheraghlou, A. M., & safari, o. (2018). Determinants 
of Inclusive Growth in Islamic Countries. Quarterly Journal of Economic 
Growth and Development Research, 8(32), 60-47. Retrieved from http://
egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4606_73f665c530868b73b6d07fd478836
51a.pdf. doi:10.30473/egdr.2018.4606

- Nabli, M. M. K., & Arezki, M. R. (2012). Natural resources, volatil-
ity, and inclusive growth: Perspectives from the Middle East and North 
Africa: International Monetary Fund.

- North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2006). A conceptual 
framework for interpreting recorded human history (0898-2937). Retrieved 
from 

- parvin, s. (2015). The Role of Middle Class in Economic Growth. 
Economics Research, 15(56), 1-42. Retrieved from http://joer.atu.ac.ir/
article_1257_f66e2dd4ddfe506e09d7e7ad733b446a.pdf. 

- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). Inclusive growth and inclusive de-
velopment: a review and synthesis of Asian Development Bank literature. 
Journal of the Asia Pacific Economy, 15(4), 455-469. 

- Sadeghi, S. (2013). The Main Determinants of Inclusive Growth in 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=193142
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2592_3729160b512e35765c44de071a9d7fbe.pdf
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2592_3729160b512e35765c44de071a9d7fbe.pdf
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4606_73f665c530868b73b6d07fd47883651a.pdf
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4606_73f665c530868b73b6d07fd47883651a.pdf
http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_4606_73f665c530868b73b6d07fd47883651a.pdf
http://joer.atu.ac.ir/article_1257_f66e2dd4ddfe506e09d7e7ad733b446a.pdf
http://joer.atu.ac.ir/article_1257_f66e2dd4ddfe506e09d7e7ad733b446a.pdf


References                                       منابع و مآخذ

53      

Iranian Provinces (GMM Approach in Panel Data). Journal of Economy 
and Regional Development, 20(6), 205-. 

- Sadeghi Shahdani, M., Zahedi Vafa, M. H., & Ghaemi Asl, M. (2012). 
Construction of Composite Indicator for Human Development Based 
On Islamic Civilization’s Teachings and Its Simulation in Assessing the 
Position of the Islamic Republic of Iran. JOURNAL OF ECONOMIC 
GROWTH AND DEVELOPMENT RESEARCH, 2(8), -. Retrieved from 
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=288267. 

- stiglitz, j. e., sen, a., & fitoussi, j.-p. (2009). Report by the Commis-
sion on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 
Retrieved from 

- Strategy, A. (2008). The long-term strategic framework of the Asian 
Development Bank 2008–2020. Mandaluyong City: Asian Development 
Bank. 

- Suryanarayana, M. (2013). Inclusive growth: A sustainable perspective. 
Indira Gandhi Institute of Development Research Goregaon East, Mum-
bai, 400, 065. 

- Veneri, P., & Murtin, F. (2016). Where is inclusive growth happening? 
Mapping multi-dimensional living standards in OECD regions. 

- World Economic, F. (2017). The inclusive growth and development re-
port 2017.

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=288267

