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 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 0 شماره صفحه: 

 خالصه مدیریتی:

 مقدمه

هایی از تئوری جزء بخش نیازی نرسیده،بلوغ و بی پردازی در حوزه عدالت اقتصادی به جهت آنكه هنوز به دورهنظریه

جایگاه آن  تكلیف مفهوم عدالت اقتصادی،اقتصادی است که کماکان جوالنگاه مباحث بنیادین و مطالعات هنجاری است زیرا تا 

نظر در ارتباط با دیگر اهداف و متغیرها، روش ورود آن به چارچوب تحلیل اقتصاد و معیارهای کمی آن شناسایی و مورد اتفاق

سیاسی و  از قضا در این حوزه دادوستد میان اقتصاد و فلسفه. نوبت به مطالعات اثباتی و مدلسازی نخواهد رسید قرار نگیرد،

به عنوان فیلسوف )شاید نزدیكترین و مشهورترین نمونة آن تاثیر دیدگاه جان رالز . اخالق به روشنی قابل پیگیری است

البته رویكرد . های عدالت اقتصادی شدبر نظریات رفاه اقتصادی و توزیع درآمد باشد که موجب رستاخیزی در تئوری( سیاست

هی با فالسفه سیاسی دارد، از جمله اینكه گروه دوم بیشتر به ابعاد عمومی عدالت اجتماعی و های قابل توجاقتصاددانان تفاوت

ها تمایل پردازند اما اقتصاددانان به موضوعات اقتصاد خرد در تخصیص منابع و ارزیابی سیاستطراحی مبانی تئوریك آن می

های بندی موقعیتهای مختلف عدالت چه تاثیری بر رتبهلقیاقتصاد هنجاری در پی دانستن آن است که ت به دیگر بیان،. دارند

 .اجتماعی دارند

آنچه در این مقدمه مورد تاکید است، برجسته ساختن نقش مباحث هنجاری بنیادین در تدوین و حتی آزمون بسیاری از 

عریف اینكه وضعیت عادالنه کدام برای ت هر آزمون و مدلی از عدالت،. هایی چون عدالت استویژه در حوزههنظریات اقتصادی ب

ها بدانیم باید مثال اگر عدالت را اعطای حقوق انسان ؛ها قضاوت ارزشی داشته باشدناچار باید درباره یك سلسله شاخص است،

اگر عدالت را مراعات شایستگی بدانیم . حق بودن و میزان استحقاق افراد داشته باشیماز پیش مبنایی برای تعیین اصل ذی

اگر عدالت را معادل توزیع اجتماعی مناسب بگیریم، باید استانداردی برای . الزم است معیاری برای تعیین سزاواری ارائه کنیم

رود زیرا مستقیما به همه این موارد نوعی داوری ارزشی و بحث هنجاری به شمار می. تعیین توزیع مطلوب تعریف نماییم

 .گرددها، نظام مطلوب اجتماعی و غیره بازمیتگیشایس هایی درباره حقوق افراد،پرسش
 

 فصل یكم

های مختلفی از نظریات عدالت در غرب ارائه داد. با توجه بندیتوان دستههای متفاوت میواقعیت آن است که بر اساس مبنا

کنایم  و تاالش مای   گاذریم نظاران مختلاف مای   از محوریت صااحب  ،به لزوم ارائه یك تصویر کلی قابل فهم، ما در این تحقیق

هاای کلای   هم صرفا در حوزه اقتصاد نه عدالت سیاسی و حقوقی و غیره( را با توجه به مكاتب و رویكارد های عدالت )آنتئوری

تاوان باه   ها، رویكردهای رایج در غرب برای تفسیر عدل اقتصادی را مای بندیتقسیم نماییم. بر این اساس یكی دیگر از تقسیم

 گرایی.مداری و تفكیكمداری، قراردادگرایی، رفاهگرایی، آزادیتساوی ئه داد:صورت زیر نیز ارا
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مایاه اصالی عادالت نیاز چیازی      های عدالت اقتصادی است. بنگیرد، تئوریآنچه در این تحقیق موضوع بررسی ما قرار می

شود بنا بر حق حقه. طبق آنچه در نمودار فوق مشاهده می نیست جز مراعات حقوق یعنی همان تعریف معروف: اعطاء کل ذی

 توان عدالت در ساحت جمعی )نه عدالت فردی( را به پنج قسم تفكیك نمود:بندی مییك تقسیم

عدالت مدنی که به معنای مراعات حقوقی که در مناسبات مدنی و غیررسمی وجود دارد مانند حقوق والادین، حقاوق    .6

 حقوق همسایگان و غیره. فرزندان، حقوق خویشان،

عدالت اجتماعی که مترادف با رعایت حقوق مشترك و یكسانی است که همگان به نحو قانونی و رسمی بارای زنادگی    .2

 اجتماعی از آن برخوردارند مانند حق برخورداری از امنیت، حق ازداواج، حق آموزش و حق سالمت و درمان و غیره.

شود مانناد حاق مالكیات    ی حقوقی که در جریان فعالیت اقتصادی ایجاد میعدالت اقتصادی که چیزی نیست جز ادا .3

 مشروع، حق مبادله مایملك، حق انتخاب شغل و غیره.

عدالت سیاسی که به معنای مراعات حقوق افراد در امر سیاست اسات مانناد آزادی بیاان، حاق مشاارکت در تعیاین        .4

 سرنوشت، حق فرمانبری برای حاکم مشروع و غیره.

شود مانند حق اقامه دعوا و حق دفاع قضائی نیز به معنای رعایت حقوقی است که در جریان دادرسی ایجاد می عدالت .5

نظریات معاصر 

 عدالت در غرب

 قراردادگرایی )رالز(

 آزادی مداری

 گرایی)دوركين(تساوی

 رفاه مداری

 گرایی )والزر(تفكيك

 دیگر نظریات 

 نوزیك(هایك و) اختيارگرا

 )سن( قابليت گرا

 )ميل( گرا مطلوبيت

 )پازنر(گرا  ثروت

 شایستگی )بوكانان(

 ازحسادت )واریان(خالی
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 4 شماره صفحه: 

 برای متهم، حق گرفتن وکیل و غیره.

 اهداف تحقیق:

 ای برای برآورد عدالت اقتصادی است که با تلقی اسالمی از عدالت سازگار باشد.هدف اول این تحقیق تدوین سنجه 

  این پژوهش محاسبه وضعیت معیار فوق در اقتصاد ایران و ارزیابی آن است.هدف دوم 

 

 :پرسشهای پژوهش -6-6
 :سواالت اصلی این تحقیق عبارتند از

 دهد؟قرآن مجید کدام تئوری را به عنوان نظریه عدالت اقتصادی مورد تایید قرار می .6

کدام روش بیشترین نقاط ( مانند عدالت)سازی مفاهیم کیفی های کمیشناسیاز میان انواع روش .2

 قوت را برای ساختن شاخص عدالت اقتصادی دارد؟

 کدام است؟الت اقتصادی بر اساس تئوری منتخب، گیری عدسنجه مناسب برای اندازه .3

 درباره اقتصاد ایران چیست؟، نتایج محاسبه سنجه و شاخص منتخب .4

ا چه نقاط قوت و ضعفی اقتصاد ایران برای تحقق عدالت اقتصادی ب ،بر اساس شاخص منتخب .5

 ؟روبروست

شك برای نظام اسالمی، هدفی مهمتر از تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد. برای پایش میزان تحقق عدالت و تاثیر بی

 نما برای سنجش عدالت نیازمندیم.های کالن بر آن، بیش از هر چیز به معیاری واقعسیاست

 

 فصل دوم

های غربی در نیم قرن اخیر را به اجمال اقتصادی در اسالم، مهمترین نظریات تئوریسین پیش از ارائه مبنای تئوریك عدالت

پردازان یونان باستان و قرون میانه )افالطون، ارسطو، کنیم. البته در گزارش تحقیق به نظریات عدالت نزد نظریهمرور می

 آکویناس و...( نیز اشاره شده است.

پنج دیدگاه برجسته در خصوص ماهیت و مبنای عدالت اجتماعی در میان  تاکنون حداقل 6191از ابتدای دهه 

ها و توصیه نهادهای گذاری دولتها منشا تاثیرات مهم در نحوه سیاستاز آن اندیشمندان لیبرال متولد شده است که برخی

 گراییزمینه ،(پازنر ریچارد) گراییرفاه ،(جان رالز) قراردادگرایی (،لیبرتارینیسم هایك فون) اختیارگراییاند: المللی بودهبین

 .(آمارتیاسن) گراییقابلیت ،(والزر مایكل)

 

 فصل سوم

پردازان مسلمان داشته باشیم. در پیش از ارائه نظریه عدالت اقتصادی در اسالم، شایسته است مروری نیز بر آراء نظریه
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 5 شماره صفحه: 

اشاره رفته است اما از میان اندیشمندان  ،فارابی و خواجه نصیرهای اندیشمندان متقدم مانند گزارش تحقیق گرچه به دیدگاه

 معاصر بر آراء چهار نفر )و یك تلفیق( تاکید بیشتری داشتیم:
 تلفیقی )عیوضلو، توتونچیان( حكیمی، دیدگاه مطهری، استاد صدر، شهید قطب، شهید سید

 

 فصل چهارم

ر این فصل دیدگاه نوینی را در خصوص عدالت اقتصادی با توجه پس از آشنایی و ارزیابی نظریات غربی و معاصر عدالت، د

رسد با توجه به اعتبار و حجیت قرآن به عنوان نخستین منبع معرفتی نظر میدهد. بهبه آموزه های قرآن مجید ارائه می

م سیاسی اسالمی بیشتر مسلمین، اگر بتوان دیدگاه جامعی از آن استخراج نمود، قابلیت استناد آن برای جامعه اسالمی و نظا

 ایم.خواهد بود. ما در این فصل از روش تدبری در تمام آیات مرتبط با اقتصاد بهره گرفته

رویكرد منتخب ما تعریف عدل به وضع بایسته حقوق با معنای وسیع آن است. یعنی عدالت به معنای وضعیتی است که 

های اجتماعی )از خانواده گرفته تا یك جامعه و جامعه بشری( و حتی هها نه تنها در مورد فرد بلكه برای گروحقوق و استحقاق

طبیعت مراعات گردد، در نتیجه هر رویه، تصمیم، رفتار یا سیاستی که در این راستا باشد، عادالنه و اگر ناقض حقوق و 

 ها باشد، ناعادالنه خواهد بود.استحقاق

تواند یك حق بیش از یك مبنا داشته باشد و بنابراین بخشی از لبته میبرای حقوق و عدالت اجتماعی وجود دارد، ا سه مبنا

 همپوشانی میان مصادیق حقوق قابلی یا فاعلی یا غایی وجود خواهد داشت:

 :شهید  قابلیت منحصر به انسان نیست آورد،وجود قابلیت و استعداد، حقی به نفع صاحب آن می مبنای قابلی(

 .مطهری(

 :انسان برای او حقی متفاوت از دیگران خواهد آورد.عمل  مبنای فاعلی 

 :های مندرج در خلقت و انسان مبنای تعریف برخی حقوق است، چنانكه اتالف یك محصول خالف غایت مبنای غایی

 رود.حق طبیعت است زیرا نقض غایت آن به شمار می

ر آن، حق وضع شود. یعنی دلیلی نداریم که شعور و غیدر نتیجه این امكان وجود دارد که برای هر موجودی اعم از ذی

تنها مخصوص موجود صاحب شعور و اراده است. به بیان دیگر « تكلیف»مختص انسان است هرچند تنها « حق»بگوییم 

توان حقوقی وضع کرد و دیگران در قبال آنها تكالیفی بر عهده دارند، برای مواهب همانطور که برای یك نوزاد یا یك حیوان می

ها توان حق وضع کرد. به تصریح بسیاری از اندیشمندان مسلمان، همچون شهید بهشتی، حق در جهان غیرانسانت نیز میخلق

. روایات متعددی وجود دارد که طبق آن به حقوقی برای اشیاء اشاره شده است. به عنوان شهید بهشتی() استهم قابل بیان 

د که از موضع اصلی خویش منحرف ندانالسالم( حق مال را آن میم)علیه الحسین، امام علی، امام علی ابننمونه امام سجاد

 نشود.

بندی مختار در این تحقیق، عدالت در ساحت جمعی را به عدالت مدنی )در مناسبات غیررسمی خانوادگی و طبق تقسیم
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 1 شماره صفحه: 

)حقوق مخصوص در مناسبات  همسایگی و غیره(، عدالت اجتماعی )حقوق عام، رسمی و مشترك هر فرد(، عدالت اقتصادی

اقتصادی(، عدالت سیاسی و عدالت قضائی تقسیم نمود. آنچه از میان این مجموعه مورد نظر ماست، حقوق اجتماعی و 

اقتصادی است که در دامنه تحقیق حاضر قرار دارد. نكته جالب اینجاست که در اکثر حقوق عمومی بشر، خداوند متعال خود را 

ین عامل در ادای این حقوق معرفی کرده است به نحوی که مثال در خصوص امنیت، خداوند ایمنی بخشی به عنوان منشا و اول

، در خصوص حق تغذیه خود را مرجع ضمیر عبارت «جعلنا حرما آمنا»و « آمنهم من خوف»ها را به خود منتسب کرده از ترس

، درباب حق «فهو یشفین»مت خود را شفابخش ، درباره حق سال«رزقناهم»و « یطعمنی و یسقین»و « اطعمهم من جوع»

استفاده کرده « کرمنا»و در خصوص حق کرامت از  «علم آدم»و « یعلمكم اهلل»، «علمناهم»، «علمك»تعلیم باز خود را مرجع 

 رود.ها به این صفات و افعال به شمار میای برای تخلق انسانکه بیانگر انتساب آن افعال به خداوند است و قطعا نمونه

 اند:توان گفت این دسته حقوق اجتماعی دو دستهمی

که افراد در مانند حق همسرگزینی و شغل گزینی. به بیان دیگر همین الف. حقوقی که تنها مستلزم عدم نقض آزادی است

 )حقوق سلبی(.خصوص انتخاب شغل و همسر خود حق انتخاب آزاد داشته باشند، آن حق ادا شده است 

مانند حق برخورداری از امنیت یا سالمت یا  مستلزم اداء، تدارک و ایجاد شرایط خاص است )حقوق ایجابی(ب. حقوقی که 

گذاشتن افراد محقق نخواهند شد و در ابتدا تمامی افراد جامعه و در صورت ناتوانی افراد و  آموختن. این حقوق تنها با آزاد

 حقوق را فراهم نماید. نهادهای جمعی، دولت مكلف خواهد بود بستر ادای این
 فهرست حقوق اجتماعی ایجابی در قرآن :6 جدول

 حقوق عام و مشترك اجتماعی 

 حق بهره مندی از امنیت  .6

 حق برخورداری از زندگی سالم )تغذیه و درمان(  .2

 حق سكونت مناسب  .3

 حق دانش آموختن  .4

 

بایسته انواع حقوق اقتصادی در جامعه شامل دو اما در حوزه حقوق صرفا اقتصادی، عدالت اقتصادی به معنای وضعیت 

تنها به بعد نخست اشاره دارد. عدالت به مفهوم عام خود در برگیرنده نوع « ظلم»دسته حقوق انسانی و غیرانسانی است که 

 کند.از آن یاد می« کفران»دیگری از نقض حقوق است که قرآن با کلیدواژه 

محوری نه تخصیص منابع کمیاب و نه نحوه توزیع ابزارهای تولید است، مساله در چارچوب نظری اقتصاد اسالمی، مشكل 

شیوه مواجهه انسان با منابع انسانی و غیرانسانی )طبیعتی( است اما واقعیت آن است که نحوه مواجهه انسان عموما با نقض این 

توان گفت بدین ترتیب که می 6م کفار(.)ان االنسان لظلو دو دسته حقوق همراه است: انسان بسیار اهل ظلم و کفران است
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 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 7 شماره صفحه: 

شود )مناسباتی که حقوق انسانها و منابع غیرانسانی ادا شرط الزم و غایت اول اقتصاد اسالمی در عدل اقتصادی خالصه می

 شود(.

بر مدار ای که مناسبات آن توان جامعه عدالت مدار قرآنی را به اجمال جامعه خالی از ظلم و کفران معرفی نمود. جامعهمی

حقوق اشخاص و اموال تنظیم شده است. در ادامه به تبیین بیشتر هر یك از دو حوزه اصلی عدل اقتصادی خواهیم پرداخت اما 

شود، هر یك از دو حوزه مناسبات تر، موجب دقت بحث میهای مشخصاز آنجا که تقسیم هر یك از دو حوزه فوق به زیربخش

تواند به دو شكل کنیم. عدالت انسانی یا مناسبات اقتصادی اشخاص میقسمت تفكیك میاشخاص و مناسبات اموال را به دو 

 باشد:

  مبادله(مناسبات اقتصادی دوسویه( 

  بازتوزیع(مناسبات اقتصادی یك طرفه( 

را  تفاوت این دو نوع رابطه انسانی تا حدی مشابه اختالف عقد با ایقاع در فقه است. روابط دو سویه در نوع داد و ستدی

شود چه در بازار محصوالت )کاال و خدمات( باشد چه در بازار کار )مبادله کار با مزد( و چه در بازارهای مالی )مبادله شامل می

سرمایه با سود(. از سوی دیگر روابط یك طرفه شامل آن دسته از مناسبات اقتصادی است که یك طرف نقش منفعل دارد )بر 

نقش فعال دارند(. به عنوان مثال کسب مال در قالب ارث و یارانه های دولتی )هر نوع پرداخت خالف مبادله که هر دو طرف 

 انتقالی( از جمله مصادیق روابط یك طرفه است.

 از سوی دیگر عدالت طبیعتی یا مواجهه اقتصادی ما با اموال و منابع نیز دو صورت کلی دارد:

 تولید(تر رای ساختن یك محصول کاملای بیا استفاده مولد از آنها به عنوان نهاده( 

 مصرف(.گیری غیرتولیدی از آنها به عنوان استعمال نهایی یا بهره( 

تر شده است یا خیر، پاسخ کلی به این پرسش دشوار است. قضاوت درباره پرسیم آیا نظم اقتصادی جامعه عادالنهوقتی می

پذیر كانیسم اصلی یعنی تولید، مبادله، بازتوزیع و مصرف بهتر امكانمطلوب بودن و عادالنه بودن یك اقتصاد بر مبنای چهار م

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

عدالت اقتصادی



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 8 شماره صفحه: 

 

خصوص  در مغتنم بندیجمع یك به توانمی، شده ارائه تحقیق گزارش متن در که تحقیق این بدیع هاییافته اساس بر

به  هدسته حقوق اقتصادی بیان شد 4ابعاد عدالت اقتصادی در قرآن مجید رسید. بدین ترتیب فهرست حقوقی که در ذیل 

 شرح زیر استخراج گردیده است:

 
 فهرست حقوق و تكالیف اقتصادی در قرآن: 0جدول 

 فهرست حقوق و تكالیف

 
 حوزه حق

مندی از منافع مالكیت خصوصی مشروع: تكلیف دیگران به رعایت حق اشخاص در بهره .6

 مالكیت

عمومی: تكلیف همگان به رعایت مالكیت های مندی از منافع مالكیتحق جامعه در بهره .2

 عمومی

حق اشخاص در انتقال رضایتمندانه اموال خود: تكلیف دیگران به جلب رضایت طرف  .3

 مبادله

حق اشخاص در برخورداری از ثمرات مبادله: تكلیف دیگران در پایبندی به قرارداد و  .4

 تعهد

مال به باطل )قمار و ربا  حق اشخاص به ستاندن مابازاء واقعی در مبادله: ممنوعیت اکل .5

 و...(، غرر، ضرر و بخس اموال

حوزه تملك 

 و مبادله

مندی از منافع تولید خود متناسب با کار و دانش: تكلیف پرداخت حق اشخاص در بهره .1

 دستمزد و ارتقاء بر اساس کار و دانش

 بعمندی مشروع از منابع خود: ممنوعیت استفاده نامشروع از مناحق جامعه در بهره .9

حق جامعه در کسب بهترین بازدهی از منابع خود: تكلیف همگان به عدم اتالف و تبذیر  .8

 در تولید

 مندی از منابع طبیعی: تكلیف همگان به مراعات این حقحق نسلهای آتی در بهره .1

 حوزه تولید

حق دسترسی همگان به اموال عمومی: تكلیف حكومت به فراهم کردن فرصت دسترسی  .61

 عمومیدر اموال 

حق فقرا در اموال ثروتمندان و در اموال عمومی و حكومتی: تكلیف توانگران و همچنین  .66

 حكومت به تامین و تكافل فقیران تا سرحد کفاف و کرامت

حوزه 

 بازتوزیع



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 1 شماره صفحه: 

 حوزه مصرف صرفمحق جامعه در استفاده از منابع خود: تكلیف همگان به عدم اتالف و اسراف در  .62

 

گذاری عادالنه در اقتصاد کشور به دست تواند راهنمای مناسبی برای تعیین شرایط سیاستمیفهرست حقوق اقتصادی 

نامه حقوق اقتصادی، دهد و افق نگاه ما به عدالت را از محصور ماندن به رفع مشكل فقر، تعالی دهد. همچنین بر اساس نظام

ت عدالت اقتصادی فراهم خواهد شد. با توجه به زیربنا امكان سنجش تاثیر واقعی قوانین و مقررات بر بهبود یا وخامت وضعی

شود مبتنی بر ابعادی است که در بودن این فصل در نتایج تحقیق، شاخصی که در نهایت برای عدالت اقتصادی محاسبه می

 جداول اول و دوم این چكیده، استخراج شده است.

 

 فصل پنجم

عدالت »های شوند، به معنای دقیق کلمه شاخصعدالت شناخته می هایآنچه در ادبیات اقتصاد متعارف به عنوان شاخص

اند. این در حالی است که بر اساس مطالعاتی که در فصول دوم تا چهارم هستند که نماگر عادالنه بودن حوزه توزیع« توزیعی

های دیگر در حوزه عدالتیبی توان گفتبدان اشاره شد، توزیع درآمد و ثروت تنها یكی از ابعاد عدالت اقتصادی است بلكه می

دهند و به نوعی حوزه توزیع، معلول قواعد و ساختارهاست. مناسبات اقتصادی خود را در قالب توزیع درآمد نامناسب نشان می

های مشهود در نظریات متاخر علم اقتصاد، طبق آنچه در ادبیات عدالت اقتصادی اسالم نیز بدان پرداختیم یكی از انحراف

دالت اقتصادی به عدالت توزیعی است. در ادبیات اخیر، غیر از موارد عدالت مالیاتی و عدالت بین نسلی که به صورت تقلیل ع

های توزیع گیرد، وقتی صحبت از بهبود عدالت به میان می آید شاخصمجزا از بدنه اصلی نظریات عدالت مورد اشاره قرار می

 درآمد و فقر به اذهان متبادر می شود.

های فقر در ادبیات اقتصاد متعارف معرفی شده و سپس های نابرابری و شاخصتن گزارش تحقیق، مهمترین شاخصدر م

 اند. های فقر نیز بیان شدههای نابرابری و شاخصمهمترین مطالعات اقتصاد ایران درباره محاسبه شاخص

 نابرابری به این شرح است:های های حاکم بر شاخصشناسی( روشCowell, 2111بندی )بر اساس دسته

، چون مبنای این تابع دیدگاه جامعه نسبت به عدالت یا نابرابری رفاهی است، مبنای این رویكرد تابع رفاه اجتماعی .6

 هنجاری است.

 کند.که از مبنای توزیع احتمال و مفهوم آنتروپی استفاده می نظریه اطالعات .2

کنیم که بتوان بر اساس آنها یك شاخص اصول موضوعه را وضع میای از در این رویكرد مجموعه، رویكرد ساختاری .3

 یگانه برای نابرابری استخراج کرد.

های فقر شناسی دیگر برای ساختن شاخصسنجی( را کنار بگذاریم پنج روشهای ذهنی فقر )ادراكهمچنین اگر شاخص

 رایج است:

 روش مبتنی بر شناخت خط فقر نسبی )درآمدی یا مصرفی( .6



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 61 شماره صفحه: 

 تنی بر محرومیت از امكانات اولیه )مانند شاخص ترکیبی آمارتیا سن(روش مب .2

 و سه روش مبتنی بر خط فقر مطلق )درصد فقرا یا شكاف فقر(:  .3

 روش مبتنی بر فرمول فوستر  -6-3

 روش مبتنی بر فرمول واتز -2-3

 روش مبتنی بر فرمول کالرك -3-3

های نابرابری و فقر به دهد از منظر انتساب شاخصتحقیق نشان میهای فوق، ارزیابی این شناسیبر اساس هریك از روش

 تئوری جامع عدالت، حداقل دو ایراد قابل طرح است:

 
 الف. جامعیت

توان به طور خالصه به جدول های فقر و نابرابری را ارزیابی نماییم میاگر بخواهیم بر اساس سه دسته حقوق فوق شاخص

ها )فقر های متفاوت فقر و نابرابری تنها دو دسته از شاخصگونه شاخص 5این تحقیق از مجموع های زیر رسید. بر اساس یافته

مطلق و فقر امكانات( با مراعات حقوق بازتوزیعی ارتباط قوی دارند و البته همزمان نسبت به بازتاب وضعیت حقوق تملك و 

 اند.تفاوتبرداری از سوی دیگر بیسو و حقوق بهرهمبادله از یك

 
 : میزان ارتباط شاخصهای رایج فقر و نابرابری با سه دسته حقوق اقتصادی در اسالم3جدول

حقوق مرتبط با  

 تملك و مبادله

حقوق مرتبط با 

 بازتوزیع

حقوق مرتبط با 

 برداریبهره

های شاخص

 نابرابری

مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی )مانند: 

 اتكینسون و دالتون(

 تفاوتبی تفاوتبی تفاوتبی

مبتنی بر اطالعات )مانند: تایل و 

 هرفیندال(

 تفاوتبی تفاوتبی تفاوتبی

های شاخص

 فقر

 تفاوتبی تفاوتبی تفاوتبی مبتنی بر فقر نسبی

مبتنی بر فقر مطلق )مانند: نسبت 

 فقر، شكاف فقر و شدت فقر(

 تفاوتبی قوی تفاوتبی

محرومیت مبتنی بر فقر امكانات یا 

 )مانند: سن و شاخص فقر انسانی(

 تفاوتبی قوی تفاوتبی

 

بر این اساس رفع فقر یكی از نتایج ادای حقوق بازتوزیعی است و عدم ایجاد دوباره فقر نتیجه ادای دیگر حقوق است تا 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 66 شماره صفحه: 

یكی از ابعاد مورد توجه در تئوری  افراد )در غیر از موارد قهری( به دام فقر نیفتند. به بیان دیگر مساله عدالت توزیعی تنها

تواند تصویر درستی از عدالت در اسالمی عدالت است. در نتیجه هر شاخصی که تنها به یكی از ابعاد مذکور منحصر بماند، نمی

مصرف رود. همانطور که اگر تنها شاخصی برای حوزه تولید یا مبادله یا اقتصاد اسالمی ارائه نماید و سنجه ناقصی به شمار می

های فقر یا توانست گویای ارزیابی اسالم از شرایط اقتصادی باشد. در نتیجه تمام شاخصیك نمیکردیم، هیچتدوین می

 روند. نابرابری که در ادبیات رایج مورد استفاده هستند از این جهت فاقد ویژگی جامعیت به شمار می

( که تكامل یافته شاخص توسعه انسانی HPIآمارتیا سن )هایی که معرفی کردیم، شاخص فقر انسانی در میان شاخص

است، از جهت ترکیب چند بعد رفاهی و بازتوزیعی نزدیكی بیشتری با شاخص بهینه دارد اما به جهت عدم شمول تمام 

قصی محسوب های مربوط به عدالت اقتصادی در اسالم مانند عدالت در مبادالت و قراردادها، مانند دیگر نماگرها، سنجه ناحوزه

 شود.می

های رایج عدالت اقتصادی نه تنها از فقدان جامعیت نسبت به ابعاد بسیار متنوع و پیچیده عدالت، شاخص ب.هدفگذاری:

اند. در این خصوص وضعیت گذاری ناصحیح، گاه دچار انحرافنامعتبرند بلكه در همان حوزه بازتوزیع نیز به دلیل هدف

 های نابرابری است. اخصتر از شهای فقر مناسبشاخص

های اقتصاد عادالنه است، چه در ها و ویژگیبه این معنا که خالی بودن جامعه از فقر مطلق یا خشن، قطعا یكی از نشانه

اندیشه اسالمی و چه در دیدگاه بیشتر اقتصاددانان غربی. در نتیجه حداقل شدن نسبت افراد یا خانوارهایی که زیر خط فقر 

کند اما آنچه وضع های فقر را رد نمیرود و بنابراین اسالم نیز شاخصد، وجه مشترك هر دو دیدگاه به شمار میکننزندگی می

السالم( شود، بسیار باالتر از نبود فقر مطلق است. در آیات قرآن و احادیث معصومین )علیهممطلوب اقتصاد اسالمی شمرده می

چنین میزان پرداخت زکات برای رفع نیاز، بسیار باالتر از فقر مطلق است و حد واجد صالحیت شدن برای دریافت زکات و هم

بر این اساس فقهای اسالم، احكام متناسبی را برای ستیز با این پدیده غیرانسانی تا سرحد بی نیازی )حتی تغنیه(، کفاف و 

کاظم یزدی، حد نداشتن مخارج یكسال اند. فقهای شیعه از عالمه حلی تا محقق کرکی و رساندن به سطح کرامت تعبیه کرده

اند و چون مساله عرف و خود و افراد تحت تكفل را به عنوان حد کفایت )مرز فقر و استحقاق برای دریافت زکات( مطرح کرده

ت شود حد بسیار باالتری نسبتوان نتیجه گرفت که فقری که در احكام اسالم با آن مقابله میاند میشان را نیز دخیل دانسته

 به تعریف رایج فقر مطلق دارد.

توان آنها را حتی نماگری ناقص از تر است به نحوی که نمیهای نابرابری بسیار جدیاین اختالف در خصوص شاخص

عدالت اسالمی دانست. مبنای تمام شاخصهای نابرابری بهینه بودن وضعیت برابری درآمدها در جامعه است و هرقدر عدد 

تر خواهد بود. این در حالی است که بنا بر تر و هرقدر نابرابرتر باشد، نامطلوبنزدیك تر باشد، مطلوب شاخص به برابری کامل

شود. گاه به عنوان یك موقعیت مطلوب و اسالمی شناخته نمیتلقی اسالمی از عدالت اقتصادی، برابری درآمد یا ثروت هیچ

خود ارزش نیست بلكه معیار عادالنه بودن برابری یا نابرابری است. گرچه در اساسا برابر یا نابرابر بودن توزیع مواهب به خودی 

گاه هایی وجود دارد که عدالت، اقتضاء برابری کامل دارد اما در خصوص درآمد یا ثروت، اسالم هیچنظریه اسالمی عدالت، بخش
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 60 شماره صفحه: 

 را پذیرفته است.« وعهای مشرتفاوت»موقعیت بهینه را برابری درآمد یا ثروت معرفی نكرده است بلكه 

 

 فصل ششم

های فقر قطعا به عنوان یكی از ابعاد اقتصاد با توجه به مبنای نظری تئوری عدالت در اسالم، نشان دادیم که گرچه شاخص

توانند های نابرابری به تنهایی نمیعادالنه مورد پذیرش اسالم است )البته با معیاری باالتر از فقر مطلق و خشن( اما شاخص

است که « ادای حقوق اقتصادی»بیانگر وجهی از وجوه عدالت اسالمی باشند. به بیان دیگر مفهوم محوری تئوری منتخب ما 

نشان دادیم برای آنكه بتوان « موازین قسط»گاه مستلزم اعمال نابرابری و گاه مقتضی مساوات است. همچنین با توجه به آیه 

الزم است از روشی ترکیبی استفاده کنیم که تمام وجوه عدالت اقتصادی )با وزن و  روایت جامعی از عدالت اسالمی ارائه داد

ضریب متناسبی( در آن لحاظ گردند. در این فصل به سوی مقدمات ساختن شاخص عدالت اقتصادی با تكیه بر متدولوژی 

 نماگرهای ترکیبی خواهیم رفت.

معیاره سنجش بهینگی عمری بیش به جای الگوهای تك (MCDMمعیاره )گیری چندهای تصمیمتوجه محققان به مدل

 گردند:ها به دو دسته عمده تقسیم میاز چند دهه ندارد. این مدل

 ( مدلهای چندهدفهMODMدر این مدل :)روند چند تابع هدف به ها که بیشتر برای طراحی به کار می

 گیرند:صورت همزمان مد نظر قرار می

𝑀𝑎𝑥  𝐹(𝑥) = {𝑓6(𝑥6), 𝑓2(𝑥2), … } 
𝑠. 𝑡  𝑔(𝑥) 

 مدل( های چندشاخصهMADMدر این مدل :)شوند، ها که عمدتا برای انتخاب گزینه برتر استفاده می

شود که سطرهای آن تامین کردن چند معیار یا ویژگی مورد نظر است که غالبا به صورت ماتریسی نشان داده می

 های مطلوب برای گزینه برتر است.ویژگیهای آن، گیری و ستونهای قابل انتخاب برای تصمیمگزینه

خواهیم از بین روشن است که آنچه ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم، پیگیری همزمان چند هدف نیست بلكه می

تر را انتخاب کنیم. به بیان دیگر جنس سوال ما در اینجا های مطلوبعدالت داریم، گزینه های مختلفی که برای شاخصگزینه

 یری چند شاخصی است نه چندهدفی.گتصمیم

گردد اما استفاده از نماگرهای اقتصادی )پیشرو، همزمان و گرچه رواج روش نماگرهای ترکیبی به دو دهه اخیر باز می

های تجاری اقتصاد آمریكا بینی چرخه( و برای پیشNBERتوسط دایره ملی تحقیقات اقتصادی ) 6131پسرو( ابتدا در دهه 

 های بعد توسط دیگر کشورها مورد استفاده و اصالح قرار گرفت.پیشنهاد شد و در دهه در بحران بزرگ

های نظران در تعریف، شاخص را ترکیبی از معرفها آنقدر مهم و رایج است که برخی صاحبمساله چندبعدی بودن شاخص

سازی ترکیبی نوپا و در شناسی شاخصش(. ادبیات موجود در حوزه رو451، ص6386دانند )بیكر،ابعاد مختلف مفهوم واحد می

شود و هنوز متون کالسیك زیادی برای آن وجود ندارد. از منابع معتبر در این موضوع کتابی است که حال رشد محسوب می
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 63 شماره صفحه: 

( منتشر شد. تعداد نماگرهای ترکیبی OECDتوسط کمیسیون اروپایی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ) 2118در سال 

نماگر ترکیبی موجود در منابع ملی و  611حدود  2111ن به سرعت در حال گسترش است، باندورا در سال در سراسر جها

نماگر ترکیبی در منابع جهانی مورد استفاده قرار  22المللی را شناسایی کرده است. به طور خاص در حوزه اقتصاد حدود بین

بنیان و غیره بسیار شدن، اقتصاد دانشار، آزادی اقتصادی، جهانیوکپذیری، انجام کسبگیرند که برخی مانند شاخص رقابتمی

 های خاصی دارند.ها و نامزیتمشهورند اما طبق جدول زیر مزیت

 

 : نقاط قوت و ضعف روش نماگرهای ترکیبی4جدول

 های نماگرهای ترکیبینامزیت های نماگرهای ترکیبیمزیت

های پیچیده و چندبعادی را باه صاورت    واقعیت

گیاران  فشرده و سااده در پایش چشام تصامیم    

 کندترسیم می

تواناد  اگر به دقت ساخته یاا تفسایر نشاود مای    

 های سیاستی نادرستی ارسال کندپیام

تفسیر آن نسبت به معیارهای متعدد و مساتقل  

 تر استساده

 گرددشده میسازیمنجر به نتایج سیاستی ساده

زمان قدرت ارزیابی وضعیت یك جامعه در طول 

 دهدیا در میان کشورهای مختلف را به ما می

تواند مورد سوء دهی سازندگان نماگر میبا جهت

 استفاده قرار گیرد

انتقال مفهوم و ارزیابی را به مخاطبان عماومی و  

 کندتر میتخصصی ساده

انتخاب نماگرها و وزن آنها غالبا مورد مناقشاات  

 شودسیاسی واقع می

های مختلاف را  اطالعات و دادهاجازه استفاده از 

 دهدتر به ما میتر و منصفانهبرای ارزیابی جامع

گیاری، نادیاده   های دشوار برای انادازه اگر بخش

هاای ناامطلوب   گرفته شوند منجار باه سیاسات   

 خواهند شد

تصویر ملموسی از فاراز و فارود عملكارد کشاور     

ده و نظارت بر تحقق اهاداف سیاساتی را   ارائه دا

قامااات ناااظر و افكااار عمااومی تسااهیل توسااط م

 کندمی

 

 

های چندبعدی فقر تاسیس کرده است های اخیر سایت مستقلی را با هدف ترویج شاخصدانشگاه آکسفورد در سال

(www.ophi.org.ukو تالش ) دانشگاه آکسفورد را  سازمان ملل  شاخص مورد نظر 2161های آن موجب شد که در سال

نظر این حوزه یعنی فوستر و آلكایر طراحی شده بود رسما بپذیرد. بر این اساس اگر بخواهیم روش که توسط دو صاحب

http://www.ophi.org.uk/
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 64 شماره صفحه: 

 بندی مشابه زیر استفاده کنیم:نماگرهای ترکیبی را برای شاخص سازی عدالت اقتصادی به کارگیریم، الزم است از صورت

 
 شوند:ه با مفهوم محوری تحقیق دارند به سه دسته تفكیك مینماگرها بر اساس نسبتی ک

 این نماگرها به طور مستقیم حكایت از وضعیت مفهوم محوری )مانند عدالت اقتصادی(  )ورودی(: 6نماگرهای داده

دانند میها را نماگرهای سطح علّی نیز کنند اما نقش ورودی، بستر یا داده را برای تحقق عدالت دارند. گاه آننمی

در فلسفه علم، اطالق این نام صحیح نیست. عنوان « علیت»اند اما با لحاظ معنای ویژه یعنی عامل تحقق آن وضعیت

قراوالن یك سپاه از آمدن آن حكایت است که به مثابه پیش 2دیگری که رواج بیشتری دارد، نماگرهای پیشرو

 کنند.می

 

 گری مستقیم از وضعیت مفهوم محوری ندارند لكن بیانگر آثار و نیز حكایتاین نماگرها  )خروجی(: 3نماگرهای ستانده

توان در زمره نتایجی هستند که می تواند قضاوت ما را نسبت به تحقق عدالت شكل دهد. این نماگرها را نیز نمی

ی دنباله رو یا ها )به معنای دقیق( دانست. عنوان دیگری که در ادبیات شاخص سازی بسیار آشناست، نماگرهامعلول

 دهند.هستند که پس از وقوع یا تغییر وضعیت متغیر خاص، و از طریق آثار آن را به ما خبر می 4تاخیری

 

 :هم با اتكاء بر این نماگرها برای ما حكایت مستقیمی از فراز یا فرود خود مفهوم محوری آن نماگرهای فرایندی ناقص

چندبعدی با یك  کنند اما از آنجا که تمام آن مفهوم یا متغیرایت میهای غیرکیفی )برخالف ادراك سنجی( روداده

ای و بعد خاصی از تحوالت آن مفهوم اند، از این رو پسوند ناقص را برای این نماگر قابل توصیف نیست، بیانگر گوشه

 بریم.نماگرها به کار می

 

                                                           
6. Input indicator 

2. Leading indicators 

3. Output indicator 

4. Lagging indicators 

تعريف مفهومي عدالت 
اقتصادي

عدالت1بعد 

1نماگر 1-1مولفه 

2-1مولفه 

...
2نماگر 

عدالت2بعد 

3نماگر 1-2مولفه 

2-2مولفه 

...
4نماگر 
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 65 شماره صفحه: 

 :)وجی، دسته دیگری از نماگرها وجود دارند که در کنار دو دسته نماگر ورودی و خر نماگرهای سنجش ادراک )احساس

دنبال روایت خود مفهوم محوری هستند اما از آنجا که دسترسی مستقیم و مبتنی بر داده های آماری به آن ندارند، به

 تالش می کنند به صورت کیفی و میدانی، تلقی افراد جامعه از بهبود یا وخامت آن متغیر را کشف کنند

 

 
آنچه ما به دنبال آن هستیم، نماگرهای فرایندی ناقص است که اجزاء آن در جداول اول و دوم ارائه بندی، بر اساس این تقسیم

 اند.شده

ما در این تحقیق در ذیل هر مولفه عدالت، از نماگرهای موجود در مراجع رسمی آماری کشور )بانك مرکزی، مرکز آمار 

های ایم. در ادامه هریك از نماگرها را از جهت ویژگیی قرار دادهایران و...( نماگرهای مرتبط را انتخاب و در جدول مستقل

ایم. در خصوص عنصر ارزیابی کرده و در نهایت نماگر برازنده را معرفی کرده« اصابت، جامعیت، دسترسی و قابلیت مقایسه»

ر هر شاخص بخش اندکی از و اگ« قوی»کند از آن به نماگر ای از مفهوم هدف را روایت میجامعیت، اگر نماگر بخش عمده

نام برده شده است. نتایج انتخاب قویترین نماگرها برای هر دو شاخص « ضعیف»کند از آن به نماگر مفهوم را گزارش می

 عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در نمودارهای زیر آمده است:

عدالت 

 اقتصادي

تعريف دقيق 

حقوق مالكيت 

 و قرادادها

اجراي  ضمانت

رسيدگي به 

تخلفها و 

 تجاوزها

رشد فضايل 

 اخالقي

كاهش 

جرايم و 

 شكايات

پايبندي 

اخالقي جامعه 

 الناسبه حق

رونق توليد 

 و تجارت

و  حذف فقر

 محروميت

فقدان اسراف 

 و اتالف

درك 

 عدالت
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 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 61 شماره صفحه: 

 

 
در شاخص کل تعیین گردد. در این مرحله دو گانه عدالت اقتصادی در گام بعد الزم بود که وزن هر یك از اجزاء هشت

 شیوه عمل ممكن بود:

 قاعده وزن یكسان 

 دهی با نظر متخصصانوزن 

شود بهترین نظران معتقدند در زمانی که ابعاد مختلف یك متغیر یا مفهوم در شاخص واحدی جمع میبسیاری از صاحب

تواند مورد اعتراض و جیح یك یا چند وجه بر دیگر وجوه میراه قائل شدن وزن یكسان برای آن ابعاد است زیرا هر گونه تر

کند تفسیر انتقاد قرار گیرد. بنابراین بهترین راه یك میانگین وزنی ساده است. به عنوان نمونه پرفسور اتكینسون تصریح می

نماگر قتل به کل جمعيت• مولفه حق برخورداري از امنيت

دنماگر مناسبي به صورت سري زماني يافت نش• مولفه حق برخورداري از تغذيه مكفي

سال 5نماگر نسبت مرگ کودکان زير • مولفه حق برخورداري از سالمت

(امکاناتبا حداقل)نماگر نسبت خانوارها به واحدهاي مسکوني • گاهمولفه حق برخورداري از سكونت

نماگر نسبت ثبت نام در مقطع متوسطه • مولفه حق برخورداري از آموزش

نماگر مناسب يافت نشد • مولفه حق پرستش خداوند

نماگر نسبت تعداد پرونده هاي سرقت به جمعيت• مولفه حق مالکيت

نماگر نسبت چكهاي بالمحل به جمعيت فعال• مولفه حق مبادله

ارنماگر نسبت دستمزد سرانه به بهره وري نيروي ك• مولفه حق سهم بري از توليد

نماگر اختالف بودجه عمراني سرانه در استانها• موميمولفه حق دسترسي به ثروتهاي ع

نماگر درصد جمعيت زير خط فقر مطلق• مولفه حق نيازمندان در اموال عمومي و خصوصي

ي از نماگر سهم صادرات خام فروشي معادن و منابع طبيع•
صادرات

مولفه حق نسلهاي آتي

نماگر معتبري يافت نشد• عمولفه استفاده مشروع و قانوني از مناب

نماگر سطح بهره وري کل عوامل توليد• مولفه استفاده بهينه از منابع
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 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 67 شماره صفحه: 

برخوردار باشند. در نتایج معیارهای چندبعدی زمانی ساده است که هر یك از ابعاد شاخص از ضریب اهمیتی نزدیك به هم 

 صورت تفسیر نتایج دشوار خواهد بود.غیر این

ویژه اگر هدر این میان روش نظرسنجی از متخصصان از قدرت اقناع بیشتری برای جامعه علمی برخوردار است ب

بعد از  نظران آن حوزه در این دلفی مشارکت کنند. آمارتیا سن معتقد است مساله ارزش و اهمیت هرترین صاحببرجسته

شاخص، آنقدر فراگیر نیست که به رفراندوم گذاشته شود اما تعیین آن نیازمند سازوکاری مشابه است و باید از طریق بحث و 

ای متخصصان استفاده کردیم نقد بین گروه های مختلف به نتیجه برسد. ما در این تحقیق از شیوه سوم یعنی دلفی دومرحله

ر حوزه عدالت یا فقر و نابرابری صاحب نظر و تالیف بودند(. خوشبختانه اکثر اساتید مطرح متخصص اقتصاد اسالمی که د 31)

 اقتصاد اسالمی در کشور با مجریان طرح مساعدت نمودند.

داد تمام عناصر حقوق اجتماعی امتیاز باال و نزدیكی در خصوص حقوق مشترك اجتماعی: نتایج دلفی خبرگان نشان می

 توانیم با تسامح وزن یكسانی از عدد واحد به آنها بدهیم.( به صورتی که می1از  8.1تا  1.8داشتند )همگی بین 

 
 : نتایج دلفی خبرگان درباره حقوق اجتماعی5جدول

 وزن از عدد واحد انحراف معیار میانگین 

 1.619 1.95 8.1 حق امنیت

 1.641 6.92 9.9 حق تغذیه

 1.644 6.26 9.5 حق سالمت

 1.632 6.44 1.8 حق سكونت

 1.638 6.53 9.2 حق آموختن

 1.649 6.64 9.1 حق خداپرستی

 

استفاده بهینه از منابع و »در خصوص حقوق اقتصادی: نتایج تجمیع اطالعات پرسشنامه حاکی از آن بود که غیر از مولفه 

امتیاز باال و نزدیكی کسب کرده بودند و های حقوق اقتصادی ( دیگر مولفه1از  1.1که امتیاز کمتری کسب کرده بود )« اموال

داد تا با وزن یكسان در خصوص آنها عمل کنیم و تنها برای مولفه حقوق اموال تفاوت آنقدر جزئی بود که به ما این اجازه را می

 و منابع، وزن کمتری )نصف وزن دیگر ابعاد( لحاظ نماییم. 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 68 شماره صفحه: 

 دی: نتایج دلفی خبرگان در باره حقوق اقتصا1جدول

 وزن از عدد واحد انحراف معیار میانگین 

 1.646 1.86 8.1 حق مالكیت

 1.639 6.131 8.3 حقوق مبادالتی

 1.624 6.163 9.1 حق برخورداری از سهم در تولید

حق دسترسی همگان به ثروتهای 

 عمومی

9.8 6.215 1.628 

 1.623 6.822 9.5 حق نیازمندان در ثروتهای خصوصی

 1.669 6.161 9.6 نسلهای آتیحق برخورداری 

 1.661 6.911 9.3 حق استفاده مشروع از اموال

 1.618 6.826 1.1 برداری بهینه از منابعحق بهره

 

 فصل هفتم

پس از شناخت نماگرها و اجزاء عدالت، با توجه به وزن تقریبا یكسانی که ابعاد مختلف عدالت اجتماعی و اقتصادی در روش 

پایانی برای محاسبه شاخص کل، ترکیب چهار نماگر در شاخص عدالت اجتماعی و هفت نماگر در شاخص دلفی یافتند، گام 

راستا عدالت اقتصادی است. در این مرحله با توجه به جهت منفی برخی نماگرها ابتدا جهت تمام نماگرها با جهت عدالت هم

معنای نزدیك شدن به وضعیت عادالنه و کاهش آن گردید به نحوی که افزایش عدد شاخص نهایی )حرکت به سمت یك( به 

 )حرکت به سمت صفر( مترادف نزدیكی به موقعیت ناعادالنه است. 

به صورت زیر به دست آمد. این شاخص بیانگر آن است که  6381بر این مبنا شاخص عدالت اجتماعی در ایران طی دهه 

صدم در پایان این دوره افزایش یافته و تقریبا در تمام  91دود صدم در ابتدای دهه مذکور به ح 11شاخص عدالت اجتماعی از 

 دوره با شیب بسیار اندکی روند افزایشی خود را حفظ نموده است:
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 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 61 شماره صفحه: 

 

دهد به صورت زیر استخراج گردید. این شاخص نشان می 6381همچنین شاخص نهایی عدالت اقتصادی در ایران طی دهه 

و سپس با شیب  6382در سال  صدم 53در ابتدای دوره نخست با اندکی افزایش به صدم  52معیار عدالت اقتصادی از عدد 

صدم و با اندکی کاهش و وخامت به  41برای نخستین بار به کمتر از نیم یعنی به عدد  6389مالیمی کاهش یافته و در سال 

 رسیده است: 6381صدم در سال  48

 

 
 

های سنجش پایایی )اعتماد( است تنها الزم است که از روایی )اعتبار( وننیاز از آزماز آنجا که روش دلفی متخصصان بی

ای به کار های رتبهههای آماری ناپارامتری است که برای مقیاساز جمله آزمون 6نتیجه تحقیق مطمئن شویم. دبلیوی کندال

ن دبلیوی کندال به عنوان آزمون ویتنی و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن. از آزمو -رود مانند آزمون فریدمن، یو مانمی

اند القولنظر و متفقها تا چه حد بر سر خروجی نهایی تحقیق همدهد ارزیابشود زیرا نشان میضریب توافق نیز نام برده می

(Okoli, 4002 دبلیوی کندال عددی مابین صفر و یك است که عدد صفر به معنی نظرات کامال غیر مشابه و یك به معنی .)

کند. این برای اعالم وجود وفاق بین گروه کفایت می 1.9 کند که عددکامال مشابه است. ادبیات روش تحقیق بیان می نظرات

 را نشان داد که موید روایی بود. 1.9های تمام نماگرها باالتر از آزمون در خصوص پرسشنامه

 دهد:نشان میمروری بر نتایج شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و شاخص اقتصادی در ایران 

الف( در دوره مذکور تقریبا به نحو یكنواختی مجموع چهار نماگر عدالت اجتماعی در حال افزایش بوده است، سرعت بهبود 

افزایش آن محسوس گردید. در این میان تنها  6383هزارم بود اما از سال  111اندك و در حوالی عدد  6381-82های در سال

نسبت قتل به جمعیت روند نزولی داشته و از موضع عدالت دورتر شده است اما دیگر نماگرها نماگر حق امنیت یعنی نماگر 

اند و تری برخوردار بودههای حق آموزش و حق سالمت از روند بهبود سریعدهند. در این میان شاخصروند صعودی نشان می

توان گفت علت اصلی رشد شاخص کلی عدالت اجتماعی طی این دهه، سهم نماگرهای حق آموزش )گذراندن تحصیالت می

                                                           
6. Kendall's W  
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 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 61/16/6314تاریخ:    

 پیوست:

  R.R.RE13.111کد مستند: 

 01از 01 شماره صفحه: 

متوسطه( و حق سالمت )کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال( بوده است. نماگر حق سكونت )خانوارهای دارای واحد مسكونی 

 یش آن کمتر از دو نماگر پیشین بوده است.مستقل با حداقل امكانات( نیزروند صعودی داشته اما سرعت افزا

روند کاهشی ملموسی را شاهد بوده  6382ب( برخالف شاخص عدالت اجتماعی، شاخص عدالت اقتصادی بویژه از سال 

 رسیده 6389هزارم در سال  411و به تدریج به عدد  6382هزارم در سال  531به  6381هزارم در سال  523است و از عدد 

بیان دیگر وضعیت عمومی عدالت اقتصادی در کشور روند نزولی  به رسیده است. 6381هزارم در سال  482عدد  و در نهایت به

شود تحلیل بروندادهای شاخص با سادگی بیشتری صورت با شیب اندکی داشته است. رویكرد وزن برابر به مولفه ها موجب می

 گیرد.

هفت گانه عدالت اقتصادی، بیشترین سهم در پایین بودن سطح شاخص، های دهد از میان مولفهها نشان میروند این سال

 ناشی از سه عنصر زیر است:

 )عملكرد ضعیف در استفاده غیربهینه از منابع )نماگر بهره وری کل عوامل تولید 

 های آتی )نماگر خام فروشی منابع طبیعی(عدم مراعات سهم نسل 

 سبت سرقت به جمعیت()در سالهای اخیر( ضعف حقوق مالكیت )نماگر ن 

رود ها بهبود یابد، انتظار میهای عمرانی سرانه استانی نیز امتیاز پایینی دارد. اگر این مولفهالبته در مرحله بعد توزیع بودجه

های دیگری مانند نسبت جمعیت زیر خط فقر یا نسبت دستمزد سطح شاخص عدالت به طور ملموسی افزایش یابد. مولفه

اند به نحوی که تاثیر منفییا مثبت وری نیروی کار طی این دوره از نوسان اندك و سطح مقبولی برخوردار بودهسرانه به بهره

اند. مولفه استحكام مبادالت اقتصادی )نماگر نسبت چك برگشتی به جمعیت فعال( تا پیش از محسوسی بر شاخص نداشته

های اخیر با کاهش محسوسی مواجه شده گذاشت اما در سالوضعیت مناسبی داشته و تاثیر مثبت بر شاخص می 6388سال 

 که نیازمند مراقبت است.

وری کل و های برگشتی، شاخص بهرهناشی از سه مولفه نسبت چك 6389-88های بیشتر کاهش شاخص در سال

بهینه از منابع و عدم پراکندگی بودجه عمرانی سرانه است. به بیان دیگر وخامت وضعیت استحكام مبادالت، وخامت استفاده 

توزیع متناسب بودجه عمرانی موجب شد که در دو سال مذکور شاخص با کاهش محسوسی مواجه شود. در خصوص سال 

 ها نیز بر کاهش شاخص کل تاثیرگذار بود.وخامت حقوق مالكیت و افزایش نسبت سرقت 6388

 


