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 مقدمه
سئله مگذاران بوده است. این های اصلی سیاستنابرابری یکی از مسائل حاد اجتماعی است که همواره یکی از دغدغه

 نابرابری ای و جغرافیایی،نابرابری منطقه تواند ابعاد مختلفی ازجمله نابرابری اقتصادی )درآمدی و ثروت(،می

ف در های مختلدهنده وضعیت متفاوت گروهو... به خود گیرد که نشاننابرابری جنسیتی، نابرابری قومی اجتماعی، 

های جهها و سناع نابرابری و با اتکا به شاخصروست که پژوهشگران مختلف با تعاریف مختلف از انوجامعه است. ازاین

های مختلف اجتماعی و اقتصادی بر این وضعیت و همچنین تأثیر سیاست گون در پی شناسایی وضعیت آنگونا

-های اقتصادیگذاریتاثیر سیاستکه  شده در ایرانهای انجامپژوهشهستند. در اینجا سعی شده است با مرور 

، به واکاوی فهم پژوهشگران از اندبر ابعاد مختلف نابرابری را مورد بررسی قرار داده )اعم از کالن یا موردی( اجتماعی

 های مختلف پرداخته شود.ه نابرابری و پیامد سیاستمسئل

شده برای اجرای آن مرور سیستماتیک بوده است. مرور این بررسی از نوع مطالعات ثانویه است که روش استفاده

ر های اولیه دطور خالصه عبارت است از اقدامی هماهنگ که برای شناسایی روشمند کلیه پژوهشسیستماتیک به

ها برای پاسخ دادن به یک سؤال مرتبط با ها و در بعضی موارد تحلیل کمی آنبی نقادانه این پژوهشدسترس، ارزیا

مند را اهداف اصلی مطالعات مروری نظام .1(38: 5831نژاد و همکاران، شود )رجبحوزه موردبررسی انجام می

و اعتبارسنجی مقبولیت آن، نشان دادن  توان چنین برشمرد: اثبات نوعی قرابت و ارتباط با بدنه دانش موردنظرمی

حوزه  ها و تلفیق و تلخیص آنچه در یکهای پژوهشی فعلی نسبت به آنهای پیشین و کیفیت ارتباط طرحمسیر پژوهش

 .2(38: 5831عنوان دستاورد انباشتی دانش مطرح است )قاضی طباطبایی و ودادهیر، مطالعاتی به

 های پیشین در ارتباطرایندی روشمند، منظم و یکپارچه برای مرور و بررسی پژوهشمند اتخاذ فهدف از این مرور نظام

ه و بوده است. برای این کار مبادرت به تهیابعاد و جوانب مختلف نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بر تأثیر سیاستبا 

های ایگاهپ ،شدهدادن بسته واژگان کلیدی فراهمای از واژگان کلیدی مرتبط گردید و در ادامه با مبنا قرار تدوین مجموعه

برای جستجو عبارت بودند از:  مورداستفادهواژگان کلیدی  جستجو قرار گرفت. اطالعاتی منابع علمی مختلف مورد

نابرابری، نابرابری در ایران، ارزیابی تأثیر نابرابری، نابرابری درآمدی، نابرابری جنسیتی، نابرابری قومی، نابرابری 

 ، نابرابری+طرح تحول سالمت. هایارانهضایی، نابرابری+هدفمندی ف

، ensani.ir ،magiranمانند  هاییپایگاه، هاکلیدواژهجستجوی عمومی این  جزبهنیز تالش شد  هاپایگاهدر جستجوی 

sid.ir، noormags مقاالت  قرار گیرد. موردبررسیمجلس شورای اسالمی و مرکز گنج ایرانداک  هایپژوهش، مرکز

                                                           

مرکــز تعالــی دانشــگاه، ، شــواهد منـدنظاممـرور (؛ 5831داری )خزانـهنـژاد، مریـم، آرمیـن شـیروانی و شـهاب  رجـب .1

 .دفتــر تعالــی خدمــات بالینــی، دانشــگاه شــهید بهشــتی

تهران: انتشارات  های اجتماعی و رفتاری،(؛ فراتحلیل در پژوهش5831قاضی طباطبایی، محمود و ابوعلی ودادهیر ) .2

 شناسانجامعه
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آمده نیز در ادامه مورد پاالیش قرار گرفته و منابع نامربوط، کمتر کاربردی و تکراری طی فرایند غربالگری از دستبه

مقاله برای این بررسی  31 درنهایتتر برای بررسی انتخاب شدند. چرخه بررسی حذف شدند و مقاالت مرتبط جامع

 جدول زیر ذکر شده است: در هاآنمناسب تشخیص داده شدند که مشخصات 

 سال انتشار نویسنده عنوان مقاله ردیف

 دیهدفمن اول بیکاری: )فاز و فقر بر هایارانه هدفمندی اثر 5

 ها(یارانه

و  سامتی بیکی، مرتضی سحر

 رنانی شریفی حسین

5813 

 فاهر  بر اساسی کاالهای یارانه هدفمندسازی قانون تأثیر 3

 (اصفهان شهر موردی: مطالعه)خانوار 

 اللهصادقی، نعمت منیر

 امیری اکبری و هادی

5811 

های کلی اصل چهل و چهارم قانون آثار اجرای سیاست 8

 اساسی بر فقر و نابرابری درآمدی

وحید مهربانی و سعید 

 توتونچی ملکی

5831 

ایران:  در درآمد توزیع و فقر بر هایارانه هدفمندسازی اثر 4

 کار عرضه عمومی تعادل سازیمدل

 یاشارئل و مجید سپیده

 نقیبی حبیبیان

5811 

 5811 جاللی محسن فقر بر هایارانه هدفمندی سیاست اثربخشی ارزیابی 1

 یط نابرابری بر اقتصادی هایشاخص از برخی اثر بررسی 3

 کشور در گذشته دهه پنج

 5811 اسالمی اللهسیف

 هایفرصت نابرابری بر اقتصادی هایسیاست اثر بررسی 1

 ایران در آموزشی

 اسمعیل ابونوری و علیرضا

 محمدی

5813 

 

 بر نابرابری نقدینگی تالطمات غیرخطی اثرات بررسی 3

 NARDLرویکرد  ایران: در درآمد توزیع

 ابوالحسنی، سمیرا اصغر

 ابراهیمی متقی و صالح

5813 

توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در  تأثیر بررسی 1

 اقتصاد ایران

 5818 منصور زراءنژاد

 و مزد و آزاد مشاغل بر هایارانه هدفمندی تأثیر بررسی 51

 نابرابری و فقر بر تأکید بگیر: باحقوق

 درویشی، فرشته باقر

 محمدیان و مهین

 خواهاحمدی

5813 

 تحاکمی تحت درآمدی نابرابری بر تجاری آزادسازی تأثیر 55

 اقتصاد

 مطالعه) محاسبهقابل عمومی تعادل رهیافت مقاومتی:

 (ایران موردی

 ابراهیم حسین صمدی،علی

 و زادههادیان، پرویز رستم

 شیخیانی حمزه

5813 

 مالیات بر نظام در مالیاتی هایمعافیت اعطای تأثیر 53

 درآمد توزیع و نابرابری بر افزودهارزش

 5811 پریسا مهاجری
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 سال انتشار نویسنده عنوان مقاله ردیف

خسروشاهی،  جابری نسیم ایران در درآمد نابرابری بر مالی توسعه تأثیر 58

ناهیدی و  محمدرضا محمدوند

 نوروزی داود

5815 

 

 در روستایی و شهری درآمد نابرابری بر مالی توسعه تأثیر 54

 GMMرویکرد : ایران

زهرا اسعدی، مجید دشتبان 

 فاروجی و عبدالله خشنودی

5813 

سرخوندی، کیومرث مهناز  تأثیر سیاست پولی بر نابرابری درآمد 51

 سهیلی و شهرام فتاحی

5813 

 در یتیجنس نابرابری بر نفتی و مالی پولی، هایشوک تأثیر 53

 در ایران نیوکینزی الگوی یک چارچوب

 شحنه، زهرا زارع محمدمهدی

 پارسا نصراللهی و حجت

5811 

 حاتمی، ابوالقاسم امین ایران در درآمد نابرابری بر گردشگری تأثیر 51

 اسدی اثناعشری و نرجس

- 

 افقه، مائده مرتضی سید ایران در درآمد توزیع بر آموزش نابرابری تأثیر 53

 بصیرت غرافی و مهدی

5814 

 در درآمدی نابرابری بر دولت مخارج اثرگذاری تحلیل 51

 کشور هایاستان

 نورمحمدی، عباس خسرو

مهرگان و  مازار، نادر عرب

 پرتویی بامداد

5811 

 5811 نظری اللهدادگر و روح یدالله ایران اقتصاد در هایارانه هایسیاست رفاهی تحلیل 31

 خانوارها رفاه وضعیت و درآمد توزیع 35

 فارس استان در هایارانه هدفمندی از بعد و قبل

شهنازی، محمدرضا  اللهروح

 شهسوار و محمدحسین

 مبشری

5818 

 5813 زادهبیک افشاری و سمانه زهرا ایران در فقر و درآمدی نابرابری مالی، توسعه 33

 5814 غبلی پیرائی و نفیسه خسرو ایران در درآمدی نابرابری و مالی توسعه رابطه 38

 رب تأکید با ایران در درآمد توزیع نابرابری بر مؤثر عوامل 34

 شهرنشینی و نقش مهاجرت

محمدطاهر احمدی 

قائد و  شادمهری، ابراهیم

 مرادی مژگان

5813 

 ینب در درآمدی نابرابری ایجاد در گردشگری صنعت نقش 31

 کشور هایاستان

 بهشتی، پرویز محمدباقر

 قاسملو محمدزاده و خلیل

5813 
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 هاوضعیت نشر پژوهش
اند و فقط یک مورد مربوط نوشته شده 5811دهد که تمامی مقاالت در دهه وضعیت مقاالت ازنظر سال انتشار نشان می

مقاله به بررسی و  3بیشترین مقاالت را داشته است که در این سال  5813نیز سال  11است. در دهه  5831به سال 

 سه مقاله در هرسال نوشته شده است. 13و  11های در سال ازآنپساند و ها بر نابرابری پرداختهارزیابی تأثیر سیاست

مورد در  33اند که ها مقاالت علمی پژوهشی بودهمورد از آن 38پژوهش موردبررسی مشاهده شده است که  31در بین 

نیکی واند و یک مورد نیز جزو مقاالت کنفرانسی است که در اولین همایش الکتر مجالت علمی پژوهشی منتشر شده

 های مجلسهای کارشناسی مرکز پژوهشها نیز گزارشانداز اقتصاد ایران ارائه شده است. دو مورد از پژوهشملی چشم

شود که تنوع بسیاری در مجالت پژوهشی وجود دارد مقاله پژوهشی نیز مشاهده می 33هستند. در مورد منبع انتشار 

ماعی، اجت رفاه پژوهشی علمی فقط سه فصلنامه بیندرایناند. شر شدهمجله متفاوت منت 51که این مقاالت در طوریبه

فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران اقتصادی و  توسعه و رشد هایپژوهش علمی پژوهشی فصلنامه

یر جدول زها فقط یک مقاله منتشر شده است. در اند و در باقی فصلنامهاند که هرکدام دو مقاله را منتشر کردهبوده

 اند، مشخص شده است:ای که این مقاالت در آن منتشر شدهمجله علمی پژوهشی و شماره 51عناوین این 

 

 شماره نام فصلنامه ردیف شماره نام فصلنامه ردیف

، 51و  1های شماره مجله اقتصادی 1

 5811آذر و دی 

فصلنامه علمی پژوهشی  11

 رفاه اجتماعی

 یازدهم، سال -5

 43 شماره

 چهاردهم، سال -3

 14 شماره

مجله علمی پژوهشی  2

گذاری سیاست

 اقتصادی

سال هشتم، شماره 

شانزدهم، پاییز و 

 5811زمستان 

سال هشتم، شماره  فصلنامه راهبرد اقتصادی 12

 5813، تابستان 31

فصلنامه تعلیم و  3

 تربیت

، سال 583شماره 

5813 

فصلنامه تحقیقات  13

 سازی اقتصادیمدل

 5811، بهار 38شماره 

سال بیست و پنجم،  فصلنامه روند 4

و  35های شماره

، بهار و تابستان 33

5811 

سال اول، تابستان  سازی اقتصادسنجیمدل 14

5818 

فصلنامه علمی  5

مطالعات اقتصادی 

 کاربردی ایران

سال هشتم،  -5

، بهار 31شماره 

5813 

علمی پژوهشی،  فصلنامه 15

 توسعه و رشد هایپژوهش

 اقتصادی

سال دوم، شماره  -5

 5815ششم، بهار 
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 شماره نام فصلنامه ردیف شماره نام فصلنامه ردیف

 چهارم، سال -3

، زمستان 53شماره 

5814 

سال یازدهم،  -3

ویک، شماره چهل

 5811زمستان 

فصلنامه علمی  6

اقتصاد و بانکداری 

 اسالمی

، زمستان 31شماره 

5813 

فصلنامه علمی پژوهشنامه  16

 اقتصادی

سال نوزدهم، شماره 

 5813، پاییز 14

فصلنامه میراث و  1

 گردشگری

مجله تحقیقات اقتصاد  11 

 کشاورزی

، 4، شماره 55جلد 

 5813زمستان 

سال چهاردهم،  فصلنامه اقتصاد مالی 8

، زمستان 18شماره 

5811 

 گذاریسیاست فصلنامه 18

 اقتصادی پیشرفت

 الزهرا دانشگاه

 شماره پنجم، سال

 5813 بهار اول،

های پژوهش فصلنامه 9

 و )رشداقتصادی 

 پایدار( توسعه

 شماره پانزدهم، سال

 5814 سوم، پاییز

ریزی و توسعه مجله برنامه 19

 گردشگری

شماره  ششم، سال

 5813، پاییز 33

فصلنامه مطالعات  دو 11

 جمعیتی

، 5، شماره 1دوره 

تابستان  و بهار

5813 

 

 

 پژوهشگران مشخصات
ها نویسنده در تدوین این مقاالت و گزارش 31در مورد مشخصات نویسندگان نیز مشاهده شده است که درمجموع 

ت درصد( مرد بوده 1144نفر ) 41درصد( زن و  3443نفر ) 53اند که در این میان نقش داشته م  اند. همچنین ازنظر س 

 4541نفر ) 31نویسندگان جزو استادان دانشگاه و درصد( از  1348نفر ) 84نویسندگان نیز مشاهده شده است که 

های درصد( نیز کارشناس مرکز پژوهش 345نفر ) 4اند، التحصیل بودهدرصد( دانشجویان در حال تحصیل یا فارغ

نفر  53درصد( از این افراد دارای مدرک دکتری،  3143نفر ) 41اند. همچنین ازلحاظ مقطع تحصیلی نیز مجلس بوده

های مجلس نفر که کارشناس مرکز پژوهش 4( دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و میزان تحصیالت درصد 3443)

نفر که در رشته مدیریت  3غیراز اند نیز مشخص نشده است. در مورد رشته تحصیلی نیز مشاهده شده است که بهبوده

ضعیت رشته و بیندرایناند. البته بوده اند، سایر پژوهشگران از رشته اقتصاد)مدیریت صنعتی و دولتی( تحصیل کرده

پژوهشگر نیز مشخص نیست اما ازآنجاکه این افراد در دفاتر مطالعات اقتصادی و یا مالیه عمومی مرکز  4تحصیلی 

 در رشته اقتصاد به تحصیل پرداختهها را تدوین کردههای مجلس این گزارشپژوهش
 
 اند.اند، احتماال
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 هاپژوهشهای بکار رفته در تعریف نابرابری و روش
ها اند و وضعیت نابرابری و تأثیر سیاستها دیدگاهی کالن داشتهمورد از آن 38دهد که ها نشان میبررسی این پژوهش

و  ای خاص )شهر اصفهانها به بررسی وضعیت منطقهاند و فقط دو مورد از آنرا در سطحی ملی موردبررسی قرار داده

 اند.استان فارس( پرداخته

ها چه نوع از نابرابری بیشتر موردتوجه پژوهشگران بوده است، بررسی در پاسخ به این سؤال که در محتوای این پژوهش

تواند بین مورد( منظور از نابرابری، نابرابری درآمدی است که حال می 35ها )دهد که در اکثر آنمقاالت نشان می

ها مختلف کشور و یا افراد و خانوارها باشد. این در حالی است که فقط در چهار مورد از این پژوهش ها و شهرهایاستان

در  نابرابری جنسیتیو  های آموزشینابرابری فرصت، غذایی نابرابری مصرف موادبه انواع دیگری از نابرابری ازجمله 

ین وضعیت درآمدی افراد و نابرابری مدنظر برقرار شده اشتغال اشاره شده است که در این موارد نیز ارتباطی تنگاتنگ ب

عنوان نمونه زمانی که صحبت از نابرابری آموزشی شده است این مسئله به وضعیت درآمدی فرد و یا خانواده است. به

 نوعی در این چهار مورد نیز بر نابرابری درآمدی تأکید شده است.نسبت داده شده و به

دهد، عمده شاخص موردسنجش برای بررسی اولویت اصلی را به نابرابری درآمدی می درنتیجه چنین رویکردی که

ز ها سعی شده است اتغییرات در وضعیت نابرابری نیز محدود به ضریب جینی بوده است، هرچند در برخی از پژوهش

 در رآمدد توزیع رابریناب اندازه نسبت از است عبارت جینی آماری، ضریب های دیگری نیز استفاده شود. ازنظرشاخص

 متغیر یک و صفر بین ضریب این. ناعادالنه کامال   درآمد توزیع یک در ممکن درآمدی نابرابری اندازه حداکثر به جامعه

 باشند، رتنزدیک یک به چه هر و ترعادالنه ثروت توزیع یعنی باشند، ترنزدیک صفر به آمدهدستبه اعداد چه هر و است

. ندکمی پیدا سوق بیشتر نابرابری سمت به درآمد توزیع و است شده محدود ثروتمند اقشار دست در ثروت یعنی

  جامعه افراد تمام که دهدمی نشان کوچک جینی ضریب دیگر،عبارتبه
 
 رخوردارب یکسانی ثروت یا درآمد سطح از تقریبا

  ثروت از مابقی سهم و دارد اختیار در را ثروت تمام نفر یک دهدمی نشان یک ضریب کهدرحالی هستند،
 
 فرص تقریبا

ما شود اهای معتبر برای سنجش نابرابری در جامعه شناخته میعنوان یکی از شاخصگرچه ضریب جینی به .است

عدی که فقط صورتی خاص از نابرابرعنوان شاخصی تکنقدهایی بر آن به این  هبااینکسنجد نیز وارد است. ی را میب 

های دیگری نیز در کنار شود شاخصای از وضعیت جامعه را در خود داشته باشد اما توصیه میتواند نشانهشاخص می

عدی نابرابری پی برد. ن رف پژوهشآن به کار رود تا بهتر بتوان به ماهیت چندب  ها بر این تیجه چنین وضعیتی و اتکا ص 

که  اندهای آماری و اقتصادسنجی استفاده کردهجش نابرابری از مدلن بوده است که اغلب مقاالت برای سنشاخص آ

 ای صرفهای آماری در سطح کالن ضروری هستند؛ اما منجر به تقلیل نابرابری به مسئلههرچند برای بررسی داده
 
ا

ی مانند های دیگرها و تکنیکاقتصادی و نه اجتماعی شده است. الزم به ذکر است که تعدادی از مقاالت از روش

 اند.ای اندک بهره بردهاندازهای و اسنادی نیز بهمطالعات کتابخانه

 هاادبیات نظری بکار رفته در پژوهش
ها استفاده مناسبی از ادبیات های آماری و اقتصادسنجی سبب شده است که در اغلب این پژوهشبکار بردن روش

االت رسد افزودن این بخش به ساختار مقای است که به نظر میگونههای پیشین نشود. این وضعیت بهنظری و یا پژوهش
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برداری از آن مانند نقد پژوهش دیگران و بکار بردن رویکردی جدید در موضوع موردمطالعه بیش از آنکه در راستای بهره

ز ا های رسمی انتشار مقاالت علمی بوده است. درنتیجه فقط در تعداد کمیباشد، بیشتر در جهت حفظ چارچوب

 به
 
 های پیشین اندکی استفاده شده است.کاررفته، از پژوهشمنظور مشخص کردن روش و مدل آماری بهمقاالت صرفا

 هانتایج ارزیابی تأثیر سیاست
های اقتصادی و اجتماعی حاکم است؛ دسته اول گیری مختلف برای ارزیابی پیامد سیاستها سه جهتدر این پژوهش

اند. اغلب ص را مدنظر قرار داده و تأثیرات آن را در کاهش و یا افزایش نابرابری سنجیدهها سیاستی خااز پژوهش

اند که هفت پژوهش را شامل ها را موردبررسی قرار دادهاند، سیاست هدفمندی یارانههایی که چنین کردهپژوهش

قانون  44های کلی اصل استهای مجلس به بررسی اثرات سید و فقط یک گزارش کارشناسی از مرکز پژوهشنشومی

 گیری برخیشده در زمانی خاص که نوع جهت ها نه سیاست خاص اجراییاساسی پرداخته است. در دسته دوم پژوهش

های مختلفی را در پی تواند در دوران مختلف سیاستهای کالن موردبررسی قرار گرفته است که میگذاریسیاست

های متفاوت ناشی از توسعه مالی و بازارهای مالی ن به بررسی تأثیرات سیاستروست که پژوهشگراداشته باشد. ازاین

های پولی مورد(، آزادسازی تجاری، وضعیت مخارج دولت، شوک 3های پولی و وضعیت نقدینگی )مورد(، سیاست 1)

وده و به ها ببررسیترین ها نیز کلیاند. دسته سوم پژوهشهای اقتصادی پرداختهو مالی، معافیت مالیاتی و سیاست

ها جزو این گروه هستند. در این اند که سه مورد از این پژوهشبحث پیرامون برخی عوامل جمعیتی و اجتماعی پرداخته

سه پژوهش تأثیر وضعیت گردشگری، مهاجرت و شهرنشینی و نابرابری آموزشی بر وضعیت نابرابری درآمدی 

 موردسنجش قرار گرفته است.

 ها در قالب همین سه نوع آمده است:ها از ارزیابی سیاستهای پژوهشدر ادامه یافته

ها اتخاذ کرد چراکه برخی به این نتیجه توان نتیجه خاصی را از این پژوهشها نمیدر مورد سیاست هدفمندی یارانه

س را ای عکاند که این سیاست موجب کاهش ضریب جینی و نابرابری درآمدی شده و برخی دیگر درست نتیجهرسیده

های مختلف روستایی و یا دهک-های مختلف شهریاند؛ هرچند در این میان پژوهشگران بین گروهاتخاذ کرده

ی اند اما برخروست که برخی پیشنهاد به اجرای آن دادهاند. ازاینهایی ازنظر تأثیر این سیاست قائل شدهتفاوت

 د.انپیشنهاد برای اصالح روند آن و نه توقف آن داده

هایی است که روش دیگری های مجلس که از معدود پژوهشقانون اساسی نیز گزارش مرکز پژوهش 44در مورد اصل 

اشاره کرده است که برخی بندهای این قانون موجب تشدید نابرابری و  غیراز تحلیل آماری صرف را بکار برده است،به

منجر  تواندکه آزادسازی اقتصادی منتج از این اصل می این گزارش نتیجه گرفته است شود.برخی موجب کاهش آن می

تواند ها میتشدید فقر و نابرابری شود؛ اما در دیگر سو تقویت تعاونی درنتیجهبه گسترش بیکاری و همچنین تورم و 

ته رفکاهش نابرابری خواهد شد. سهام عدالت نیز که در این اصل مورداشاره قرار گ بیکاری را کاهش دهد که منجر به

 فقر و نابرابری درآمدی را کاهش نمی
 
 دهد.فقط ممکن است ثروت بدون جریان درآمدی را افزایش دهد و لزوما
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ها تدهد که سیاساند، نتایج نشان میهای کالن را بررسی کردهگیری متفاوت سیاستها که جهتدر دسته دوم پژوهش

های نقدینگی را در پی داشته باشند، اری شوند و یا شوکهای اقتصادی مانند تورم و بیکاگر موجب افزایش شاخص

توانند به تشدید نابرابری منجر شوند و چنانچه در راستای افزایش یارانه و مالیات بر ثروت عمل کنند، کاهش نابرابری می

ا در ههای مبتنی بر آزادسازی تجاری اگر مواردی مانند کاهش تعرفهرا در پی خواهند داشت. همچنین سیاست

 هایها در بخشتوانند موجب کاهش نابرابری شوند و افزایش تعرفههای کشاورزی و معدن را موجب شوند، میبخش

های مالی مختلف نیز اگر در راستای توسعه صنایع غذایی و آموزش افزایش نابرابری را در پی خواهند داشت. سیاست

ر به کاهش نابرابری شوند هرچند ممکن است در ابتدا آن را توانند در بلندمدت منجبازارهای مالی عمل کنند، می

ای هها در راستای اجرای طرحدهد که اگر این هزینهکرد دولت نیز نتایج نشان میافزایش دهند. در مورد شیوه هزینه

پی  بری را درتواند کاهش بیکاری و در ادامه کاهش نابراهای جاری سرانه استانی باشد، میعمرانی و یا افزایش هزینه

 داشته باشد.

ها نیز نتیجه گرفته شده است که مواردی مانند افزایش گردشگری، کاهش نابرابری آموزشی به در دسته سوم پژوهش

مدد هزینه بیشتر دولت در این بخش موجب کاهش نابرابری و افزایش شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر سبب 

 تشدید نابرابری خواهد شد.

 گیرینتیجه
ها شده است. اولین مشکل این است که تأکید بر تأکید بر نابرابری درآمدی موجب دو مشکل اساسی در این پژوهش

عدی بسیاری از زمینهها با نگاهی تکیک وجه نابرابری سبب شده است بسیاری از این پژوهش نده به دههای شکلب 

ر بررسی عنوان نمونه دهای خود مواضعی ناکارآمد اتخاذ کنند. بهل یافتهنابرابری را نادیده بگیرند و درنتیجه در تحلی

اند که نابرابری درآمدی در پی این ها برخی پژوهشگران به این نتیجه رسیدهسیاستی خاص مانند هدفمندی یارانه

ه نابرابری ست ککه در مقاالتی دیگر عکس این قضیه حاکم بوده و محقق نتیجه گرفته اسیاست کاهش یافته درحالی

های بسیاری برخوردار است و استفاده از ای اجتماعی مانند نابرابری از پیچیدگیافزایش یافته است. هرچند مسئله

شتر ناشی تواند بیگیری مقاالت میها در نتیجهتواند به نتایج مختلفی منجر شود؛ اما این تفاوتهای گوناگون میروش

ار باشند. توانند بر وضعیت کلی نابرابری تأثیرگذامل مؤثر و سایر وجوه نابرابری باشد که میاز نادیده گرفتن بسیاری از عو

دومین مشکل ایجادشده نیز مربوط به این است که در تمامی این مقاالت با نگاهی کلی نتیجه گرفته شده است که 

ای مختلف ههای میان گروههی به تفاوتنابرابری درآمدی در پی انجام سیاستی کاهش یا افزایش یافته است و هیچ توج

جنسیتی، سنی، قومی و... نشده است. درنتیجه جامعه ساختاری یکدست قلمداد شده است که نابرابری در تمامی 

 یابد.سطوح آن به یک میزان کاهش یا افزایش می

رف اقتصادی به مسئله نابرابری و بکار بردن روش ت که حاسباتی سبب شده اسم های پیچیده آماری وتفوق رویکرد ص 

سو پژوهشگران علوم اجتماعی کمتر اقدام به انجام پژوهش کاربردی در این حوزه داشته باشند و از سوی دیگر از یک

یز هرچند گرفته نهای صورتهای اقتصاددانان جایی نداشته باشد. درنتیجه پژوهشابعاد دیگر نابرابری نیز در پژوهش
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توانند توصیف و تبیینی دقیق از وضعیت نابرابری در برند اما کمتر میهای خود بهره مییلهای کالن در تحلاز داده

 ها بر آن ارائه دهند.جامعه و تأثیر سیاست

ه شده کمتر بذکر  هایپژوهشیک پدیده اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است که در  عنوانبهمواجهه با نابرابری 

خاص منجر به افزایش نابرابری در جامعه در ابعاد و اشکال گوناگون شده است،  ورطبهکه  هاییگذاریسیاستموضوع 

 در افزایش و گذارانسیاستسیاستمداران و د گفت موضوع مهمی همچون نتیجه عملکر  توانمی روازاینتوجه شود و 

است  ابری منجر به این شده. نپرداختن به ابعاد گوناگون نابر برابری در جامعه نادیده گرفته شده استکاهش میزان نا

بگذارند.  سیاستی هایعرصهاین حوزه در این زمینه بسیار فقیر باشند و نتوانند تأثیری جدی بر  هایپژوهش درواقعکه 

 وده است.ب هاآن موردبررسیموضوع  ازنظر هاپژوهشاز دیگر نتایج این شیوه پرداختن به موضوع نابرابری تکراری شدن 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

بر  یو اقتصاد یاجتماع یهااستیس ریتأث یابیارز لیفراتحل
 رانیدر ا ینابرابر تیوضع

 

   عادلیمحمد  –فر هره سروشز: وهشگرانژپ
 8- یاجتماع استیرفاه و س

 140019شماره مسلسل:  – 171کد گزارش: 
 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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