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خالصهاي از نتايج و كليات تحقيق:
اين طرح در سه بخش و سيزده فصل تدوين وتنظيم شده است.بخش اول باا عناوان"شناساايی فرايناد و
کاهش فقر مشتمل بر  5فصل میباشد"
در تاريخ بشر مقوالتی همچون گرسنگی،بيكاري،از کار افتادگی ،بایسرپرساتی و فقار ،از دغدغاههااي
جوامع بشري بوده وخواهد بود .در قرون گذشته و در آستانه قرن  21ميالدي اين مسائل به کانون توجاه
جدي افراد يا جوامع ،دولتها يا احزاب و گرايش هاي مختلف فكري و ارزشی تبديل شده اسات و در قارن
اخير نيز همواره اين مسائل بعنوان يك مشكل فراملی نيز در جهان مطرح باوده و از اواخار دهاه  70وباا
شروع دهه  80بدليل پذيرش برنامه اصاالح ساختاري،آزادساازي و خصوصای ساازي توساي بساياري از
کشورهاي جهان،فقر و حمايت ازگروههاي آسيبپذير با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفت.بعد از انجام
برنامههاي تعديل در دهه  80در بسياري از کشورهاي جهان ونتاايجی کاه بار ااار ايان سياساتها ايجااد
شد،نياز جدي به تجديد نظر اساسی در ساختارهاي سياستهاي تعديل جهت ماليامتار نماودن تااايرات
سوء اين سياستها بر فقر در سطح جهان ايجاد شد.بدين منظور و براي جلوگيري از افزايش روزافزون فقار
در سطح جهان خصوصا در کشورهاي فقير و در حال توسعه ،نهادهاي باينالمللای و منطقاهاي اقاداماتی
نمادين و عملی رادر پيش گرفتند.
در ايران نيز مطالعات فراوانی پيرامون فقر در قبل و بعد از انقالب صورت گرفته و در سالهاي اخير فقار
و روشهاي اندازه گيري آن مورد توجه بسياري از محققين دانشاگاهی کشاور باوده اسات و بعاد از انجاام
سياست هاي تعديل اقتصادي همگام با مشكالتی که در کل جهان بر اار سياستهاي صاندو باينالمللای
پول و بانك جهانی در ايران بوجود آمده بود ،تالشهاي زيادي در قالب مطالعات پژوهشی ،ارائه مقاالت ياا
تاليف کتاب ،برگزاري همايشها در جهت شناخت عوامل فقر وراههاي فقرزدايی انجام گرفات .از مطالعاات
انجام شده و تفاوتهايی که اين تحقيقات با يكديگر دارند ،اين نكته استنباط میشود که فقار ياك مقولاه
فرا بخشی است که بايدمورد مطالعه تمامی کارشناسان علوم انسانی و بهداشتی قرار گيرد.اقتصاددانان نياز
معضل فقر را از جنبههاي مختلف مورد بررسی قرار دادهاند.برخی از اين مطالعات تنها به وضعيت فقار در
ايران پرداخته است و برخی ديگر خي فقر را به روشهاي مختلف برآورد نمودهاند.

نكته قابل ذکر درمورد مطالعات مربوط به فقر اين است که اين مطالعات ،نتايج متفاوتی را دربر داشاته
است .بدين ترتيب براي بررسی مشكل فقر وارائه راهكارهاي الزم جهت فقرزدايی ،نيازمناد بررسای هماه
مطالعات انجام شده در کشور میباشد و بدين منظور فصل اول به بحث «مطالعاات فقرزدايای در اياران»
اختصاص يافته است و تقريبا اکثر مطالعات مهم انجام گرفتاه در اياران بصاورت بسايار خالصاه در ايان
قسمت مورد بررسی قرار گرفته است تا در تحقيا از شاخصاها ،تعااريف و مطالاب موجاود در مطالعاات
گذشته استفاده شود.مباحث مطرح شده در اين فصل عبارتانداز :مروري بر مطالعات انجام شده در ماورد
فقر در ايران ،مطالعاات مرباوط باه انادازه گياري خاي فقر،مطالعاات بنياادين فقر،مطالعاات مرباوط باه
فقرزدايی،روابي بين متغيرهااي اقتصاادي،مطالعات مرباوط باه فقار غاذايی،مطالعات مرباوط باه توزياع
درآمد،مطالعات مربوط به ماليات ،يارانه ،فقر و در آخر اين فصل ،جدول خالصاه برآوردهااي خاي فقار و
روشهاي مختلف تا سال  1380ارايه شده است.
در فصل دوم اين گزارش باعنوان «تجربيات فقرزدايی در ساير کشورها» ساعی شاده اسات تاا تجرباه
برخی از کشورهاي در حال توسعه در تدوين استراتژي فقرزدايی بيان گردد.بنظر مایرساد باا آگااهی از
تجربه ديگر کشورها بتوان با ديد بهتر و وسيع تر به اين مسئله نگريست و راهكارهاي مواري در رفع ايان
معضل اجتماعی-اقتصادي برداشت.به اين منظور در اين فصل به بررسی فقار و اساتراتژي کااهش آن در
جهان به تجربيات کشورهاي آذربايجان،آلبانی،بنگالدش،کامرون و فيليپين پرداخته شده است.
فصل سوم گزارش به «تصوير فقر در ايران» اختصاص يافته و در آن تعريف فقر ،خي فقر ،شاخصهااي
اندازهگيري شدت فقر،محاسبه خي فقر براي خانوارهااي باا سرپرسات زن،انادازهگياري خاي فقار باراي
خانوارهاي باسرپرست زن،محاسبه خي فقر بر مبناي انرژي دريافتی و خاي فقار باه تفكياك خانوارهااي
مالك و مستاجر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در فصل چهارم اين گزارش باه « بررسای ميازان فقار در اساتانهاي کشاور وهمچناين بررسای عوامال
منطقه اي موار بر فقر» پرداخته شده است.بر اين اساس،در ابتدا مروري بار مفهاوم فضاا واهميات آن در
بررسی پديده فقر و سپس به بررسی عوامل منطقهاي موار بر فقر پرداخته شاده و در انتهااي ايان فصال
نتيجه محاسبات خي فقر در مورد استانهاي کشور بررسی وراهكارها و سياستهاي پيشنهادي اقتصااددانان
براي بهبود اين وضعيت ارائه شده است.
در فصل پنجم «فرآيند فقر در طول زمان» مورد بررسی قرار گرفته است .در واقع فقر فرايندي است که
بايد در طول زمان مورد مطالعه قرار گيرد.اين مساله در مورد فرد ،خانوار و نياز جواماع مختلاف مصادا
میيابد .براي اين منظور به تبيين روناد تحاوالت سااختاري خاانوار و بررسای شااخصهااي فقار باراي
گروه-هاي مختلف طی دوره زمانی  1363-1381پرداخته شده و در ادامه ،خاي فقار ،درصاد فقر،شادت
فقر،ضريب جينی فقرا و سرانجام شااخص سان در طاول دوره ماورد اشااره بررسای شاده اسات.به ايان
ترتيب،تحوالت اقتصادي و اجتماعی فقر در اين دوره تا اندازهاي آشكار گرديده است.

بخش دوم گزارش حاضر با عنوان «توسعه انساانی و عادالت اجتمااعی» در بردارناده فصاول  6تاا 11
میباشد .فصل ششم اختصاص به بررسی «مطالعات نابرابري در ايران» دارد .در اين فصل ابتدا مروري بار
معيارهاي نابرابري و ويژگيهاي يك معيار نابرابري شاده و ساپس شااخصهااي ناابرابري کاه در ادبياات
اقتصادي مورد استفاده هستند به شكل اجمالی معرفی شده است .در ادامه باه مطالعاات انجاام شاده در
کشور پيرامون نابرابري توزيع درآمد و برخی از مهمترين مطالعات صورت گرفته در کشورهاي ديگر بحث
شده و سابقه محاسبه ضريب جينی بهعنوان يكی از پرکاربردترين شاخصهاي توزيع ناابرابري درآماد در
مطالعات ،گزارش شده است.
فصل هفتم به مبحث «توسعه انسانی در ايران» اختصاص يافته است؛در اين فصل پس از بررسی مفهوم
توسعه انسانی و تاريخچه آن،روش اندازهگيري شاخص توسعه انسانی و تكامل آن از ساال  1990تااکنون
توضيح داده شده و سپس سابقه مطالعات در زمينه شاخص توسعه انسانی()HDIدر اياران بررسای شاده
است .بر اساس اين بررسی ،تحوالت عميقی که طی دهههاي اخير در درك توسعه بهوجود آمده ،منجر به
معرفی شاخص توسعه انسانی در سال 1990شده است.
در فصل هشتم با عنوان «پايداري زيست محيطی در ايران» ،پايداري زيست محيطای اساتانهاي اياران
تعيين و با يكديگر مقايسه شده و از بين شاخصهاي توسعه پايدار که در دو دهاه اخيار پيشانهاد شاده،
شاخص پايداري زيستمحيطی( 1)ESIکه توسي مجموعه جهانی( 2 (WEFمعرفی گرديده که هر ساال
براي تعداد زيادي از کشورها محاسبه میشود ،انتخاب شده است .بررسی نتايج حاصل نشان میدهاد کاه
اولويت مسائل زيستمحيطی اساتانهاي اياران متفااوت مایباشاد و اساتانهاي گلساتان،ايالم،کهكيلويه و
بويراحمد باالترين رتبه را در پايداري زيساتمحيطای بدسات آوردهاناد و اساتانهاي اصفهان،سيساتان و
بلوچستان و فارس به ترتيب بدترين استانها از لحاظ پايداري زيست محيطی بوده اند .در راستاي تحقيا
و پژوهش درخصوص توسعه انسانی و عدالتاجتماعی،فصل نهم باه مطالعاه مبحاث «جنسايت و عادالت
اجتماعی» میپردازد .با توجه به اهميت موضوع نابرابري جنسی در ايان فصال،نابرابري جنسايتی بيشاتر
معرفی و به جزئيات آن توجه شده و سپس براساس اين شاخصها وضعيت ناابرابري جنسايتی در کشاور
مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دهم اين طرح به بحث «عدالت و آزادي اقتصاادي در اياران» اختصااص يافتاه اسات .در بخاش
دوم،فصل يازدهم به بحث درباره «عدالت قضايی و وضعيت جرايم در ايران» میپردازد .بر اساس يافتههاي
اين بررسی از آنجا که امروزه عدالت به يك مفهوم بسيار پيچيده تبديل شده و ابعااد تاازهاي پيادا کارده
است ،سازکارهاي سنتی و گذشته ديگر جوابگاوي سيساتم قضاايی اماروزه نيسات .تناوع ناوع جارايم و
پيچيدگیهاي موجود در تعيين جرايم بهينه ،تناسب جرم و مجازات ،نوع تنبيه و  ...همه مسائلی است که
درراستاي اجراي عدالت در جامعه و کاهش جرايم عنوان شده است و کشاورهايی در ايان زميناه موفا
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بوده اند که در کنار توسعه در ابعاد اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی،توسعه قضايی را نيز مد نظر قرار دادهاناد
و گامی مهم در کاهش جرايم برداشتهاند.
بخش سوم اين گزارش به مساله «توزيع درآماد و عادالت اجتمااعی» مایپاردازد کاه شاامل دوفصال
دوازدهم و سيزدهم است.فصل دوازدهم «توزيع آماري و سياستهاي افزايش برابري» را مورد مطالعه قارار
داده ،زيرا نابرابري درآمد،مصرف و ديگر شاخصاهاي تعياين وضاعيت رفااهی زنادگی يكای از نگرانيهااي
سياستگذاران است.ارزشگذاري در مورد توزيع درآمد مطلوب ،محدود به مباحث و استداللهاي اقتصادي
و اجتماعی نبوده و متاار از ارزشهاي اخالقی و اعتقادي هر جامعه است.الزم باه ذکار اسات عادم تبياين
دقي اين موضوع میتواند پيامدهاي ناگواري براي کشور داشته باشد و درنهايت در فصل سيزدهم «توزيع
درآمد بين عوامل توليدي» محور مطالعه قرار میگيرد.
بطور کلی اين فصل بدنبال بررسی ميزان تحق عدالت در نحوه توزيع درآمدها بين عوامل توليده باوده
و بر اين اساس ابتدا پس از بررسی مفاهيم عدالت اجتمااعی و اقتصاادي از منظار صااحبنظاران ،مباانی
نظري توزيع درآمد و علل ايجاد نابرابري درآمد بين عوامل تولياد مطارح شاده اسات .همچناين در ايان
مطالعه نحوه توزيع درآمدها بين عوامل توليدي براساس دادههاي مربوط به درآمد هزينه خانوارهاا و نياز
براساس دادههاي مربوط به حسابهاي اقتصادي بررسی گرديده است.
نتايج تحقي مويد اين مهم است که ايجاد نابرابري درآمدي بين عوامل توليدي باا توجاه باه سيساتم
توزيع درآمدهاي ايران امري اجتناب ناپذير میباشد؛ بطوريكه براساس نحوه توزيع درآمد بين خانوارهااي
روستايی و شهري()1365-81مشاهده میگردد که بطور متوسي کمتار از  30درصاد درآماد خانوارهاا از
محل حقو و دستمزد بوده و بيش از  70درصد درآمد خانوارها از محل منابع ديگر درآمادي مایباشاد.
همچنين دادههاي مربوط به حسابهاي اقتصادي طی دوره1370-80صحت درصدهاي مذکور را تاييد می-
کند؛ بطوريكه بر اساس دادههاي مربوط به حسابهاي اقتصادي بطور متوسي کمتر از  30در صد درآماد
ملی به نيروي کار به صورت حقو و دستمزد تعل گرفتاه و بايش از  70درصاد آن باين سااير عوامال
توليدي تخصيص يافته است .حال از آنجائيكه در اقتصاد ايران نيروي کار مهمترين منبع درآمد بسياري از
خانوارهاي جامعه میباشد؛لذا نتيجه کلی پژوهش حاضر نشاندهنده اين است که نحوه توزيع درآمدها در
ايران منجر به افزايش فاصله طبقاتی و نيز گسترش فقر گرديده و از اين رو تحق عدالت در مقوله توزيع
درآمدها در سطح پايينتري قرار دارد.

