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 خالصه مديريتي:

 1374 -81هاي طي سالهاي مربوطه و توزيع درآمد در كشور از طريق شاخص بررسي وضعيت فقرطرح حاضر با هدف 
 جهت رسيدن به اين هدف، محقق طرح حاضر را در دو فصل سازماندهي كرده است.تعريف شده است. 

بخش تنظيم شده  6در  اختصاص يافته است كهگذاري در زمينه فقر، ها و سياستمفاهيم، علل، شاخصبه بررسي  فصل اول
توان طور كلي مي، به شناخت داليل و عوامل موجد فقر پرداخته شده است. در اين بخش بيان شده كه بهدر بخش اولاست. 

 :ذكر كردرا ي وجود فقر سه دليل عمده برا
	هاي منجر به درآمد مانند نيروي كار تخصصيعدم مالكيت دارايي  -1

	يا افراد هاي فردو دارايي ل اجتماعي روي توليدگذاري نازارزش -2

	كند. افراد را به ديگران منتقل مياز هاي بعضي هاي مختلفي كه نتيجه كار، توليد و داراييوجود مكانيزم -3

و دارايي افراد و در نتيجه سوق گذاري نازل توليد باعث ارزشكه هاي اجتماعي كاستي مهمتريندر ادامه بيان شده است كه 
 فقدان بازار يا عملكرد ناكاراي آن. كم توليد و تكنولوژي ابتدايي و بازدهي از: انحصار،شوند عبارتند ها به فقر ميدادن آن

شده و برخي داليل كلي آن عنوان  هاقتصادي مطرح شد -پس از آنكه در فصل اول پديده فقر به عنوان يك مشكل اجتماعي
به عنوان اولين ويكرد مطلق (احتياجات اوليه) در بخش دوم، خط فقر از رويكردهاي مختلف بررسي شده است. در ابتدا ر .است

نحوه تعيين احتياجات  -1ترين معايب اين روش عبارتند از: عمده .عمده آن فهرست شده است رهيافت تشريح شده و معايب
 عدم توجه به افزايش سطح متعارف زندگي در -3هاي ممكن برآورده ساختن احتياجات و مسئله كيفيت، تنوع روش-2اوليه، 

تعيين خط فقر از طريق مورد بررسي، تركيب سني اعضاي خانوار. دومين رهيافت  محسوب كردن تعداد و -4طول زمان و 
هاي تعيين خط روشساير در ادامه  بوده است. به عنوان تصحيح شده روش نيازهاي اوليه،» محاسبه حداقل كالري مورد نياز«

بيان شده است كه مباحث مربوط به فقر از كاربردهاي عملي  قسمتفقر براساس مالحظات تئوريك تشريح شده است. در اين 
 در ادامه از طريق معيار رفاه محقق به بحث در مورد .از معيار رفاه استفاده شده استصاد است و براي تشريح فقر نظريات اقت

و  وار، هزينه سرانه يا درآمد سرانهدرآمد خانوار، هزينه خاناست. محقق، ايسه رفاه خانوارها پرداخته بندي خانوارها و مقرتبه
 .بندي خانوارها ارائه كرده استرا به عنوان مهمترين معيارهاي رتبههزينه معادل خانوارها، 
هاي ه است كه در حالت كلي سياستين بخش بيان شدهاي مقابله با فقر مدنظر قرار گرفته است. در ادر بخش سوم سياست

هايي هستند كه در هاي اوليه (مستقيم) سياستشوند. سياستتقسيم ميهاي اوليه و ثانويه سياستمقابله با فقر به دو دسته 
هايي هستند ساز) سياستهاي ثانويه (زمينهشود در حالي كه سياستكوتاه مدت موجب بهبود وضعيت رفاهي اقشار فقير مي

 جديدي است كه متضمن بهبود شرايط رفاهي كل جامعه با تأكيد بر اقشار فقير است. يوجب گذر سيستم به حالت تعادلكه م
هايي هستند كه بر شوند. گروه اول سياستبراساس شيوه اجرا به سه گروه عمده تقسيم مي ،هاي (اوليه) مقابله با فقرسياست
هاي نسبي براي افزايش درآمد يا قدرت ها، از تغيير قيمتد. گروه دوم سياستهاي مستقيم به افراد فقير استوار هستنكمك

كنند. در گروه سوم، تأكيد بر تغيير خصوصيات افراد فقير به نحوي است كه امكان كسب درآمد خريد افراد فقير استفاده مي
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 اند.رسي شدهها به تفكيك ارائه و برها را افزايش دهد. در اين فصل هركدام از اين سياستآن

هاي ثانويه عالوه بر بازتوزيع و متعادل سياست ،كنندسكن عمل ميهاي اوليه مانند مدر حالي كه سياستدر ادامه بيان شده 
ها به ترتيب سه گروه عمده از اين سياستساختن امكانات، در بلندمدت موجب رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي است. 

مبارزه  -3فعال كردن بازارها و  -2هاي تضمين حقوق مالكيت، سياست -1بودن در بلندمدت عبارتند از: اي بودن و مؤثر ريشه
 با انحصار.
مورد نظر قرار گرفته است. در اين بخش  ،پايدار رويكردي نوين به توسعهبه عنوان هاي توسعه هزاره، هدف ،چهارمدر بخش 

هاي اجتماعي نيز الزامات فراگير توسعه پايدار به حوزه ،هاي نوينضيهبيان شده است كه در اين نگرش جديد براساس فر
محيطي و مهمتر از آن رفع فقر و المللي، چنانچه مالحظات زيستهاي نوين توسعه پايدار بين. براساس فرضيهيابدگسترش مي

اي به شكل هاي توسعهبه آرمانهاي ملي و فراملي لحاظ نشوند دستيابي شكاف طبقاتي و حصول عدالت اجتماعي در سياست
با هركدام هاي مرتبط هاي ذيل هر آرمان و شاخصهاي توسعه هزاره، هدفجامع و پايدار ممكن نخواهد بود. در ادامه آرمان

 در ذيل اهداف توسعه هزاره ارائه شده است. ارائه شده است كه
	كن كردن فقر شديد و گرسنگيريشه -1

	همگانيدستيابي به آموزش ابتدايي  -2

	ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان -3

	كاهش ميزان مرگ و مير -4

 بهبود بهداشت -5
	مبارزه با ويروس ايدز -6

	زيستتضمين پايداري محيط -7

 ايجاد مشاركت جهاني براي توسعه. -8
 براي كشور ارائه شده است. ،هاي سياستي برگرفته از اين اهدافيهدر آخر اين بخش توص
بررسي شده است.  1381در سال هاي آماري طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ويژگياز در بخش پنجم برخي 

سپس مقايسه روستايي نمونه بررسي شده است.  -اي و تركيب شهريهاي جمعيتي و هزينهابتدا مشخصه ،در اين بخش
 شده است. ارائهبا استفاده از آمارهاي موجود ها و نگاهي به وضعيت اشتغال در دهكها هاي مصرفي در دهكهزينه

سناريوي اول رويكرد نسبي به مسئله  ارائه شده است. كلي سناريو سههاي كمي فقر در ايران در قالب در بخش ششم، شاخص
مطابق  شود. در سناريوي دوماي است كه با استفاده از ميانه آماري جامعه مورد مطالعه محاسبه ميفقر با استناد به سنجه

ترسيم شده  1381روش نيازهاي اساسي با استفاده از معيار كالري مورد نياز، خط فقر جامعه آماري مورد مطالعه براي سال 
هاي مربوطه در ادامه و به عنوان سومين روش براساس رويكردي كه اهداف توسعه هزاره به شاخص فقر دارد شاخصاست. 

 اند.محاسبه و ارائه شده
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مورد بررسي قرار گرفته كه در قالب دو بخش ارائه شده است. در بخش  ،هاطرح، توزيع درآمد، مفاهيم و شاخصدر فصل دوم 

براي اين منظور ابتدا تاريخچه مطالعات نابرابري به عنوان يك مسئله اقتصادي ارائه  .آمده استاول مباحث نظري توزيع درآمد 
هاي نابرابري و سه شاخص مهم نابرابري (شامل ضريب جيني و سير تحول نظريه، 1در ادامه پس از بيان فرضيه كوزنتس وشده 

 اند.شاخص تايل و شاخص اتكينسون) مورد بررسي قرار گرفته
هاي توزيع مطالعه شاخصارائه شده است. به همين منظور  هاي توزيع درآمد در ايراندر بخش دوم، مطالعه كمي شاخص

شاخص تايل و شاخص اتكينسون) و  شامل ضريب جيني،( قبل بحث شده در بخششاخص سه درآمد در ايران با استفاده 
 ارائه شده است.هاي اهداف هزاره، ها و شاخصسهم دهك

هاي ضريب اتكينسون در طي سال ، ضريب تايل وضريب جينيحاكي از آن است كه ها شاخص نتايج حاصل از اين بررسي 
بيانگر آن است كه سهم  ،هاي اهداف هزارهها و شاخصنتايج حاصل از دهكاين، در كنار  .كاهش يافته است 1374 -81

 افزايش يافته است. 1374 -81هاي از كل مصرف در طي سالخانوارها بيست درصد فقيرترين مصرف 
 

 

 

 

 

                                                            
1  Simon Kuznets 


