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  چكيده

نيـل بـه    بـراي هـا   ي اجتماعي امكان هدفمندشدن تـالش ها زيرگروهدرآمد در  شناخت نابرابري
هـاي   شـاخص  ةيسمقاو  ، تجزيههدف اساسي اين مطالعه برآورد. كند اجتماعي را مهيا مي عدالت

 و روسـتايي  شـهري  بر حسب نابرابري درآمدي در درون و ميان مناطق و اتكينسن نابرابري تايل
نظـور از  بـراي ايـن م  . اقتصـادي اسـت   ةتوسـع ي سـوم و چهـارم   هـا  هطـي برنامـ   استان تهـران 

دهـد كـه بيشـترين     مينتايج نشان . استفاده شده است 1386الي  1379هاي  هاي سال ريزداده
به ترتيب متعلق به مناطق شهري، مناطق روسـتايي و   از نابرابري درآمدي در استان تهران سهم
آمـاري   ةمقايسـ براي  واريانسنتايج برآورد الگوي تحليل  ،همچنين .گروهي بوده است بينعامل 

اقتصـادي حـاكي از آن اسـت     ةتوسعي سوم و چهارم ها هنابرابري در سه سال اول برنام ميانگين
شـود  هاي فوق پيشـنهاد مـي  بر مبناي يافته. يستشده از نظر آماري معنادار ن مشاهدهكه تفاوت 

در استان تهران، به نابرابري درآمد در مناطق شهري توجه بيشـتري   براي كاهش نابرابري درآمد
  .شود

 . JEL  :D63  ،R13  ،R20 بندي طبقه

     .، شاخص تايلاتكينسن شاخص ،، توزيع درآمد، تجزيهاستان تهران :ها هواژكليد
  

 

 09125117200: تلفن. اقتصاد، دانشكدة دانشگاه پيام نورمسئول،  ةنويسند. 1

  09119486761: تلفن). IMPS(ريزي  همؤسسة عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنام . 2
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  مقدمه . 1
هـاي عـدالت در اقتصـاد    دولت گسترش عـدالت و يكـي از شـاخص    ةعمديكي از وظايف 

با توجه به اينكه يكي از اهداف مديريت كالن كشور و يكـي  . است) هزينه( توزيع درآمد
درآمـد   نابرابري مطالعةهمراه با عدالت است، بنابراين  هاي اقتصاد اسالمي رشد از ويژگي

تحـت مـديريت ضـروري     ةبراي شناخت بهتـر جامعـ   و روستايي شهري در ميان مناطق
هاي نابرابري  تصادي، شاخصادبيات نابرابري اق ةحوزهاي مورد توجه در  از شاخص. است
بـه   ٤اطالعات ةنظريدر  ٣نظمي تايل بر اساس مفهوم بي شاخص. است ٢و اتكينسن ١تايل
سـت كـه بـر    شاخص اتكينسن شاخصي ارزشي ا. معرفي شده است) 1967(تايل  ةوسيل

هـاي مـورد توجـه در هـر      يكي از ويژگـي . است شدني تعريف ٥اجتماعي مبناي تابع رفاه
توان نقش  شاخص نابرابري مي تجزيةبا . شوندگي آن است تجزيهشاخص نابرابري قابليت 

ان در گـذار  سياسـت بـه   ايـن آگـاهي  . و سهم منبع نابرابري را در نابرابري كل بازشناخت
 ٧ها يا كاهش نابرابري در ميان گروه ٦ها گيري براي كاهش نابرابري در درون گروه تصميم

هـاي تايـل و    شـاخص  تجزية ،گيري سپس هدف اساسي اين تحقيق اندازه. كند كمك مي
الـي   1379هـاي   در سال و روستايي شهري به تفكيك مناطق اتكينسن در استان تهران

سوم و چهارم  هاي در اين تحقيق نابرابري مذكور طي برنامه ،همچنين. بوده است 1386
 دورةيـران در  هـاي مركـز آمـار ا    براي ايـن منظـور از ريـزداده   . شده است مقايسهتوسعه 
  .شده است كمك گرفتهمذكور 

بخـش دوم بـه    ،پـس از مقدمـه و كليـات   : اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است 
در بخـش سـوم    ؛تحقيق و مروري بر ادبيات موضوع تحقيق اختصاص يافتـه اسـت   روش
شـده   ارائـه هاي تحقيق  ها و در بخش چهارم محاسبات و يافته آوري و توصيف داده جمع
اين مقاله بـا  . آورده شده است هاپيشنهادگيري و  و در نهايت در بخش پنجم نتيجه است

  .رسد پيوست و منابع به پايان مي
 

  مروري بر ادبيات موضوع تحقيق .2
 انيـ م يهـا از تفاوت كتاي يعدد شينما شاخص نابرابري ،)7 ص ،2000( ٨نظر كاول به

بـدين معنـي كـه     .خـاص اسـت   ي)ها(از نظر صفت يبررس مورد ةجامع يآمار يواحدها
  

 

1. Theil index 
2. Atkinson index 
3. Entropy 
4. Information Theory 
5. Social Welfare Function 
6. Within group 
7. Between group 
8. Cowell 
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خالصـه شـده   ) منحصر به فـرد  اي يا نقطه(منفرد  يدر عدد هاي گوناگون نابرابريجنبه
هـاي   شـاخص  )الـف :  كـرد دو طبقـه بررسـي    تـوان در  را مينابرابري  هاي شاخص. است
هـاي   اجتماعي و قضـاوت  يح از تابع رفاهمستقيم و صر به طوردر آنها كه يا عيني  ١اثباتي

، ٢ارزشـي هـاي   شـاخص  )ب مانند شاخص تايـل؛   ،شود ارزشي مبتني بر آن استفاده نمي
ناشـي از توزيـع برابـر    ( حـداكثر رفـاه اجتمـاعي    ةمقايسـ اساس  كه بر قياسي يا اخالقي

 دادن بخشي از ايـن رفـاه اجتمـاعي    و ميزان ازدست )جامعهترجيحات درآمدها بر مبناي 
   . مانند شاخص اتكينسن ،دنشو تعريف مي )توزيع نابرابر درآمدهاناشي از (
   ليتا ينابرابر شاخص  .2.1

 نظمي توزيع احتمال درآمد بي اطالعات شاخص ةنظريدر  ،)2000( كاول نظر با توجه به
   :زير تعريف شده است صورتبه 
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1. Positive Measures 
2. Normativ Measures 
3. Actual entropy of the income distribution 
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هـا،   اسـتان ( ١اقتصادى -تماعىاجگروه  kاگر جمعيت در : اشاره دارد) 1388(داودي 
بنـدي شـوند،    و  فراگير گروه ٣كامالً ناسازگار) …و  ٢هاي تحصيلي هاي سني، گروه گروه
  .نوشت )3(رابطه  به صورت) 2( رابطةتايل را با استفاده از  توان شاخص مي

)3( 
jnk k
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ام iام و درآمـد فـرد   jام، درآمد گروه jبه ترتيب جمعيت گروه  jiyو jn،jyكه در آن
سـمت راسـت    ةجملـ ارت ، اولـين عبـ  تايـل  تعريـف شـاخص   ةپايـ بـر  . ام استjدر گروه 

نـابرابري   ةدهنـد  نشـان ي و عبارت داخـل كروشـه   گروه ميان درآمد نابرابري ةدهند نشان
  :                      نشان دهيم داريم jTو bTاگر آنها را به ترتيب با  ،بنابراين. ي استگروه دروندرآمد 
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وزنـي شـاخص    و ميـانگين ) bT(گروهـي   بـين تايل  به شاخص نابرابري تايل شاخص

جامعه كه  ها در كل درآمد نسبي هر يك از گروه با ضريب وزني سهم(ي تايل گروه درون
  . شود مي تجزيه) نشان داده شده است jSبا عالمت ) 4( رابطةدر 

در (گروهي بر اين اساس است كه هر زيرجامعـه   مياننابرابري  ةمحاسبدر اصلي  ةايد
آماري در نظر گرفته شده است كه درآمدي برابـر   يواحد) شهر و روستا ةاينجا دو جامع

هـا    شـاخص نـابرابري بـين زيرجامعـه     ،سـپس . آن دارد ةدهنـد  تشـكيل با مجموع افـراد  
  .شود گروهي اطالق مي مياننابرابري گروهي يا  ميانشود كه به آن عامل  ميمحاسبه 

ايـن جامعـه از دو    را در نظـر بگيـريم؛  نفـري   100مفـروض   ةجامعـ يك  ،مثال رايب
الـف شـامل     زيرگروه. تشكيل شده است) روستايي الًمث(و ب ) شهري مثالً( الف زيرگروه

 ،نخست. نددار نفر درآمد 100نفر است و هر يك از اين  40ب شامل  زيرگروهنفر و  60
  . شود مينفر محاسبه  100براي درآمدهاي اين  )1( رابطةنابرابري با استفاده از 

 )1( رابطـة عضو آن شاخص نـابرابري بـا توجـه بـه      60الف، براي  زيرگروهدر  ،سپس
ـ  )4(و ) 3(روابط الف نيز با توجه به  زيرگروهو سهم درآمدي  شود ميمحاسبه  دسـت  ه ب

  .شود ميب تكرار  زيرگروهمراحل فوق براي . آيد مي

  

 

1. Socioeconomic groups 
2. Education groups 
3. Mutually exclusive 
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الف تنها از فرد الف تشكيل شده و درآمد فرد الـف برابـر    زيرگروهشود  ميحال فرض 
  .الف است زيرگروهنفر عضو  60مجموع 

ب تنها از فرد ب تشـكيل شـده و درآمـد فـرد ب      زيرگروهشود  ميهمين طور فرض 
  .ب است زيرگروهنفر عضو  40برابر مجموع 

محاسبه ) فرد الف و فرد ب(نفر  براي اين دو )1( رابطة حال شاخص نابرابري تايل از
  .گويند ميگروهي  بينگروهي يا نابرابري  بينشود كه به آن عاملي  مي

شـكل   )4( رابطـة شـده در بـاال    محاسـبه هـاي   شـاخص با تركيب و جمـع   ،در نهايت
  .آورددست ه ا بر) گروهي ميانگروهي و  درون(توان سهم هر عامل  ميكه از آن  گيرد مي

  نسنياتك ينابرابرشاخص  .2.2
 حـداكثر رفـاه   ةمقايسـ اسـاس   بـر  ارزشي هاي شاخص ،)67، ص 1371(قمي  بنابر نظر 
دادن  و ميزان ازدست) ناشي از توزيع برابر درآمدها بر مبناي ترجيحات جامعه(اجتماعي 

هاي  شاخص. شود تعريف مي) ناشي از توزيع نابرابر درآمدها(ي بخشي از اين رفاه اجتماع
و رفاه اجتماعي  هايي است كه نابرابري درآمد شامل شاخص توزيع درآمد ارزشي نابرابري

اظر بـا آن  و حداكثر رفـاه اجتمـاعي را متنـ    كند ميجامعه را مستقيماً به يكديگر مربوط 
. داند كه كل درآمد جامعه به طور مساوي بين افراد تقسيم شده باشد مي يتوزيع درآمد

گيري ميزان كاهش رفاه اجتماعي حاصل از توزيع نابرابر در ميـان   به اين ترتيب، با اندازه
) 1920(١ونايـن نـوع طـرز تفكـر از دالتـ     . كند مي افراد جامعه، ميزان نابرابري را برآورد

، )1972(٤يســ، ششينك)1971(٣، كانــدر)1970(٢نســنيشــروع شــد، بــا تحقيقــات اتك
) 1980( ٨كـاكواني  و )1973(٧، سـن )1973( ٦، رودسـچايلد )1973(٥ترِاستا ديزگوپتا،

هاي اخالقي بر مبناي تابع رفـاه   ان، شاخصگر پژوهشبر اساس مطالعات اين . ادامه يافت
اثبـاتي نيـز اشـكال خاصـي از توابـع رفـاه        شـاخص و  اند شكل گرفته) SWF(٩تماعياج

  .است گرفتهرا دربر  اجتماعي
اقتصـادي نـابرابري درآمـد شاخصـي      مفروض، شاخص اي اتكينسن در جامعهبه نظر 

شـاخص   ،بـه عبـارت ديگـر   . هاي افـراد آن جامعـه باشـد    است كه متكي بر نظام رجحان
  

 

1. Dalton 
2. Atkinson 
3. Kondor 
4. Sheshinksi 
5. Dasgupta, Sen and Starret 
6. Rothschild 
7. Sen 
8. Kakwani 
9. Social Welfare Function 
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فـردي   ن نـابرابري رفـاه  اقتصادي مطلوب است كه مبـي  نظر نابرابري درآمدي هنگامي از 
بـا بررسـي   به اين ترتيب، وي . افراد آن جامعه باشدميان  در درآمدبرابر ناشي از توزيع نا

 سطح درآمد معادل توزيع برابر«اساس مفهوم  شاخصي را برنابرابري  هاي اثباتي شاخص
 او پيشنهاد كرد تا معادل درآمد توزيع برابـر . كردمعرفي  ١»)معادل درآمدي توزيع برابر(
 ، قمـي بنـابراين . درآمد مقايسه شـود  نسبت به ميانگين) سطح درآمد معادل توزيع برابر(
  :كند ميتعريف  ذيلبه صورت  را اتكينسن شاخص نابرابري) 72، ص 1371(
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توان دور ريخت  گويد چه سهمي از درآمد جامعه را مي اين شاخص مي ،به بيان ساده
به سطح رفاه يكسان با توزيع نـابرابر فعلـي دسـت     ،با تقسيم برابر مابقي درآمد جامعه ،و

  .يافت
)نـابرابري پارامترگريز از عنوان با هاي اخالقي پارامتري  شاخصدر  )ε   مطـرح اسـت .

دارد و بسـتگي  گر از تـابع رفـاه اجتمـاعي جامعـه      وهشژميزان اين پارامتر به برداشت پ
را  5/1مقدار  معموالً ،در ايران شده انجامعات لدر مطا. اي است سليقهانتخاب آن تا حدي 

  .اند هكردبراي اين پارامتر لحاظ 
 هـاي جمعيتـي   است كه به زيرگـروه  هاي نابرابري از جمله شاخص اتكينسن شاخص

 آمـده ) 157، ص 1371( ابـوالفتحي قمـي  گونه كـه در كتـاب    همان. است شدني تجزيه
  :نوشتتوان  ميشاخص اتكينسن را به صورت زير  تجزيةاساسي  ةمعادل، است
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ام و jبـه ترتيـب شـاخص نـابرابري اتكينسـن درون زيرگـروه       tbAو tjAكه در آن 
ام  j گروهزيرن جمعيت كل، جمعيت مبيk  و N ،jn،همچنين. گروهي است مياننابرابري 

  

 

1. Equally Distributed Equivalent Level of Income 
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برابـر بـا مجمـوع     كـل جامعـه   اتكينسـن  بدين معني كه شاخص. هاست و تعداد زيرگروه
  . ي وزني استگروه درون ي و شاخص نابرابريگروه ميان نابرابري

براي درآمدهاي  )5( رابطةنابرابري با استفاده از  نخست، .1,2با توجه به مثال بخش 
همـة  بـا همـين رابطـه ميـزان نـابرابري در       ،سـپس . شـود  محاسبه مي افراد جامعههمة 

  . شود محاسبه مي) وه الف و بردر اين مثال زيرگ(ا ه زيرگروه
نوعي در هر  يخانواركه شود  گروهي فرض مي مياننابرابري محاسبة در نهايت براي 

شـاخص نـابرابري    ،سـپس . زيرگروه درآمدي برابر ميـانگين افـراد همـان زيرگـروه دارد    
  .آوريم ميدست ه اتكينسن را براي اين خانوارهاي نوعي ب

ب تنها از فرد ب تشـكيل شـده و درآمـد فـرد ب      زيرگروهشود  ميفرض همين طور 
  .ب است زيرگروهنفر عضو  40برابر مجموع 

محاسبه ) فرد الف و فرد ب(نفر  براي اين دو )1( رابطةحال شاخص نابرابري تايل از 
  .گويند ميگروهي  بينگروهي يا نابرابري  بينشود كه به آن عاملي  مي

شـكل   )4( رابطـة  ،شـده در بـاال   محاسـبه هـاي   شـاخص و جمع  با تركيب ،در نهايت
  .آورد به دسترا ) گروهي ميانگروهي و  درون(توان سهم هر عامل  ميگيرد كه از آن  مي

  
   يتيجمع يها رگروهيز به ليتا ينابرابر شاخص ةيتجز يتجرب مطالعات .2.3

هـاي جمعيتـي در    زيرگـروه بـه   ليتا نابرابري شاخص تجزية زمينةبرخي از مطالعات در 
  :ادامه آورده شده است

در  شـهري  و روسـتايي  اهميت نسـبي منـاطق   ،)2003( ١سان و استايفل مطالعةدر 
. تحصيلي، نابرابري درآمدي و نابرابري بهداشتي بررسـي شـده اسـت    ايجاد فقر، نابرابري

هـر يـك از ايـن منـاطق در كشـورهاي       نابرابري، سهم تجزيةبراي اين كار با استفاده از 
  .يي مشخص شده استافريقا

بـه   ،كشـور  هشـت در بين  تايل شاخص تجزيةگيري كار بهبا  ،)2004( ٢دات و والكر
ي آنهـا حـاكي از آن اسـت كـه     هـا  هيافتـ . در شرق آسيا پرداختنـد  نابرابري بررسي روند

اثـر  . زايش يافتـه اسـت  افـ  1997الـي   1990هـاي   نابرابري در اين منطقه در بين سـال 
نابرابري درون كشورها در مقايسه با نابرابري ميان آنها، بر افزايش نـابرابري بيشـتر بـوده    

 بـه دسـت  چـين   شهري اي ناشي از مناطق افزايش نابرابري منطقه ين سهمتر مهم. است

  

 

1. Sahn, D. E., & Stifel, D. C. 
2. Datt G. & Walker, T. 
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هـاي مقابلـه بـا نـابرابري در      سياسـت  كـه  در اين مطالعه پيشنهاد شده است. آمده است
  .شودتمركز م ،مناطق شهري و روستايي به ويژه ،سطح ملي و درون كشورها

برابـري   ر رونـد دبـراي بررسـي اثـر تغييـرات سـاختاري       ،)2007( ١فرانكما و ماركز
 بـرآورد  2002-1961 دورةي بخشي را طي ع درآمدتوزي تايل درآمدي اندونزي، شاخص

هاي بخش  نتايج پژوهش آنها نشان داد كه افزايش استخدام نيروي كار در فعاليت. ندكرد
 ةمـ برناتحـت   ٢درون و ميـان بخشـي   درآمـد  نـابرابري  ةفزايندغير رسمي سبب افزايش 

  .شده است ٣سوهارتو
ژاپن پـس از جنـگ و    بين مناطق درآمد به بررسي عوامل نابرابري) 2009( ٤كاتائوكا

 شـاخص  تجزيـة در اين پژوهش از روش  ؛پرداخته است 2005الي  1955هاي  بين سال
ن آن بوده اسـت كـه   هاي اين تحقيق مبي ين يافتهتر مهميكي از . استه شدستفاده ا تايل
بـوده   Mبه شـكل   2005الي  1955سرانه بين مناطق مختلف طي  GDPنابرابري  روند
بـه  وري نيـروي كـار    اي در بهره منطقه بيننقاط اوج اين منحني مربوط به نابرابري . است
هاي مختلف گوياي اين مطلب اسـت كـه    فوق با توجه به بخش تحليل. آمده است دست

هـاي   اي، در سـال  منطقه بينوري نيروي كار  در نابرابري بهره ،نوسانات ةعوامل ايجادكنند
هـاي   نـه بـين بخـش   يااز فراينـد برابرگرا  متـأثر اين اختالف . گوناگون متفاوت بوده است

  .مختلف بوده است
در درون  را بـر حسـب نـابرابري    تايـل  شـاخص ) 1389(ابونوري، خوشـكار و داودي  

در سـال   و روسـتايي  شـهري  هـا بـه تفكيـك منـاطق     ها و نابرابري در ميان استان استان
اسـتاني در   ميـان ه اسـت كـه نـابرابري    نتايج اين مطالعه نشـان داد . ندكرد تجزيه 1385

با توجـه بـه   . از كل نابرابري بوده است درصد 9و  8مناطق شهري و روستايي به ترتيب 
توجهي در نابرابري كل كشور نداشته  درخوراستاني نقش  ميانهاي  اين مقدارها، نابرابري

ش يا تعديل نابرابري كل كشـور،  براي كاه ،شواهد موجود در ايران و نتايج ةپاي بر. است
اسـتاني   درونان كالن استاني هر يك بر كـاهش نـابرابري   گذار سياستاند  هكردپيشنهاد 

  . تمركز كنند
صنفي آموزگاران در  زيرگروهبا توجه به  ،)در دست چاپ(ابونوري، حسيني و داودي 

 يهـا  دادهزيـ ر از منظـور  نيا يبراآنها . كردند را تجزيه تايل بگيران، شاخص حقوقميان 
نشـان داده اسـت كـه     ايـن مطالعـه،   جينتـا . نـد كرداستفاده  1385 يال 1376 يها سال

  

 

1. Frankema and Marks 
2. Inter and intra-sector income inequality 
3. Soeharto 
4. Kataoka 
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درآمـد در درون   يدر درون كاركنان آمـوزش و پـرورش كمتـر از نـابرابر     درآمد ينابرابر
 دورة يكل ط يدر درون آموزگاران از نابرابر ينابرابر سهم. است بوده رانيبگ حقوق ريسا

ـ  رانيـ بگ حقـوق  ريدرصـد، سـهم سـا    6تا  3 نيب يتحت بررس درصـد  و   96تـا   91 نيب
 ،فـوق  يهـا  هافتـ ي يبر مبنا. شده است درصد برآورد 5/2تا  5/0 نيب يگروه نيب ينابرابر

پرداخـت   يسـاختار فعلـ   رانيبگ حقوق انيمدر  يكاهش نابرابر يبرا است شده شنهاديپ
  .ابدي رييتغ دحقوق و دستمز

  
  يتيجمع يها رگروهيزبه  نسنياتك ينابرابر شاخص ةيتجز يتجرب مطالعات .2.4

  :استزمينه در زير ارائه شده در اين  شده انجامبرخي مطالعات 
، واريانس لگـاريتم، شـاخص   ،  ضريب جينياتكينسن شاخص) 1982( ١پاريخ داس و

ي بـا  گروهـ  ميـان ي و گروهـ  درونو مربع ضريب واريـانس را بـه دو بخـش     انتروپي تايل
. نـد كردآنها را بـا يكـديگر مقايسـه     ،سپس و انگلستان تجزيه امريكا استفاده از اطالعات

ــه ســال  1974آنهــا نشــان داد كــه در ســال  تحقيــقنتــايج  ــابرابري 1964نســبت ب  ن
گروهي و نابرابري كل در هر دو كشور افزايش يافتـه   مياننابرابري  و گروهي كاهش درون
  . است

 ٣فـاكتوريلي  تجزيـة روش جـايگزيني بـراي   ) 2003( ٢الوگو و مارتا اوراتيـا ي دو الس
را بســط و توانــايي شــاخص اتكينســن در تكميــل و شــرح تفصــيلي  اتكينســن شــاخص
بررسـي  را هـاي جمعيتـي    زيرگـروه و هـا   در ميـان جامعـه   در مطالعات نابرابري اطالعات

   .ندكرد
را  ر توزيـع درآمـد  دكيت خانه لاي در اثر ما منطقهتفاوت ) 2006(٤دايوقلو و باشلونت

نتـايج  . نـد كردمطالعـه   ،اتكينسـن  شـاخص  تجزيةبا استفاده از  ،تركيه شهري در مناطق
  .شود ميكاسته  توزيع درآمد ن از نابرابريامالك ةاجارآنها نشان داد كه با لحاظ  مطالعة
  

  و روش تحقيق عاتي، توصيف اطالآور جمع. 3
 1386الـي   1379از سـال   خانوار ةهزين -درآمد طرح هايريزدادهبر مبناي  تحقيق اين

 منزلـة  بـه  و از مفهـوم هزينـه   اسـت در اين مطالعه واحد بررسي خانوار . است انجام شده
بـراي  مخـارج   شـامل همـة  تعريـف هزينـه   . تقريبي از درآمد خانوار استفاده شده اسـت 

  

 

1. Das and Parikh 
2. Lasso de la Vega and Marta Urrutia 
3. Factorial Decomposition 
4. Dayioğlu and Başlevent 
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، درمــان و بهداشــت، خــانوار ماتخــد و وســايل، مســكنات، دخانيــ، پوشــاك ،خــوراك
 12طـي   خدمات و كاالهاو ساير  منزل بادوام يكاالها، سرگرمي و تفريحات، نقل و حمل

و  اسـت گيري انجام شده  نمونه كه فرض شده ،همچنين. استگيري  به نمونهماه منتهي 
  .است مركز آمار ايران كارا و مطابق استانداردهاي اين مركز بودهة شد باانتخ ةنمونحجم 

  
  هاي تحقيق نتايج محاسبات و يافته .4

هاي ايـران   از قوميت اي ه، به نمونپايتخت سياسي و اقتصادي ايران منزلة به ،استان تهران
. اسـت  دسـت يافتـه  فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي    گوناگوني و بهه شدتبديل 

اقتصـادي را   -هـا امكـان دسـتيابي بـه ثبـات سياسـي       گفرهن خردهمديريت درست اين 
شود كاهش نابرابري بـين   مييكي از مواردي كه سبب افزايش ثبات . افزايش خواهد داد

هـاي نـابرابري و توزيـع    شـاخص  ةزمينـ كـافي در   اطالعات. ي اجتماعي استها زيرگروه
ريـزي  بي درسـت گذشـته و برنامـه   توانـد بـراي ارزيـا   ي اجتماعي ميها هدرآمد بين گرو

  . آينده مفيد واقع شود ةخردمندان
هـا محاسـبه    بـا اسـتفاده از ريـزداده    و اتكينسـن  تايـل  هاي نابرابري در ادامه شاخص

سـرانجام  . شـده اسـت   تجزيـه  استان تهـران  و روستايي شهري بر حسب مناطق ،سپس
با استفاده از الگوي تحليل  ،اقتصادي ةتوسعهاي سوم و چهارم ميزان نابرابري طي برنامه

  .استه شدآماري  ةمقايس ،واريانس
  

 توسعه چهارم و سوم يهادر برنامه ليتا شاخص راتييتغ روند .4.1
 منـاطق  درون و بـين  آن به نـابرابري  تجزيةو  در استان تهران تايل شاخص نتايج برآورد

وزن  ،تر گفته شـد  گونه كه پيش همان. خالصه شده است 1جدول در اييو روست شهري
پـس از  . تحـت بررسـي اسـت    ةجامع درآمدي هر منطقه از كل درآمد مناطق برابر سهم

 بـه دسـت  ن وزن هر منطقه در شاخص تايل آن منطقـه شـاخص تايـل وزنـي     كرد ضرب
در هر سال برابر است با مجمـوع   شايان ذكر است كه نابرابري استان تهران. اهد آمدخو

از تقسيم هـر  . نابرابري وزني در مناطق شهري، روستايي و بين مناطق شهري و روستايي
خواهـد   به دسـت يك از اين مقادير بر نابرابري كل، سهم هر منطقه در نابرابري موجود 

درصـد از   80بررسي سهم درآمدي مناطق شـهري همـواره بـيش از     مورد دورةدر . آمد
درصد آن به مناطق روسـتايي اختصـاص داشـته     20درآمد استان تهران بوده و كمتر از 

  .است
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  و روستايي شهري يك مناطقبه تفك در استان تهران تايل رابريناب شاخص .1 جدول

 
  سال
  

  منطقه
براي  وزن

شاخص 
 تايل

شاخص 
 تايل

تايل 
 وزني

سهم از 
كل 
 نابرابري

براي  وزن
شاخص 
 اتكينسن

شاخص 
 اتكينسن

اتكينسن 
 وزني

سهم از 
كل 
 نابرابري

1379  
 1 0/314 0/314 1 1 0/117 0/117 1 استان تهران

 0/236 0/074 0/268 0/277 0/147 0/017 0/092 0/186 مناطق روستايي

 0/684 0/215 0/297 0/723 0/770 0/090 0/111 0/814 مناطق شهري

 0/119 0/038 0/038 1 0/083 0/010 0/010 1 گروهي بين

1380  
 1 0/443 0/443 1 1 0/227 0/227 1 استان تهران

 0/180 0/080 0/320 0/249 0/071 0/016 0/117 0/138 مناطق روستايي

 0/741 0/328 0/437 0/751 0/857 0/195 0/226 0/862 مناطق شهري

 0/152 0/067 0/067 1 0/071 0/016 0/016 1 گروهي بين

1381 

 1 0/420 0/420 1 1 0/209 0/209 1 استان تهران

 0/207 0/087 0/315 0/276 0/089 0/019 0/116 0/160 مناطق روستايي

 0/707 0/297 0/411 0/724 0/833 0/174 0/207 0/840 مناطق شهري

 0/156 0/065 0/065 1 0/078 0/016 0/016 1 گروهي بين

1382 

 1 0/352 0/352 1 1 0/154 0/154 1 استان تهران

 0/223 0/079 0/301 0/261 0/155 0/024 0/138 0/173 مناطق روستايي

 0/709 0/249 0/338 0/739 0/783 0/121 0/146 0/827 مناطق شهري

 0/108 0/038 0/038 1 0/063 0/010 0/010 1 گروهي بين

1383 

 1 0/302 0/302 1 1 0/109 0/109 1 استان تهران

 0/241 0/073 0/279 0/261 0/188 0/020 0/110 0/185 مناطق روستايي

 0/697 0/210 0/285 0/739 0/748 0/081 0/100 0/815 مناطق شهري

 0/088 0/027 0/027 1 0/064 0/007 0/007 1 گروهي بين

1384 

 1 0/309 0/309 1 1 0/119 0/119 1 استان تهران

 0/208 0/064 0/247 0/261 0/120 0/014 0/082 0/175 مناطق روستايي

 0/717 0/222 0/300 0/739 0/804 0/096 0/116 0/825 مناطق شهري

 0/114 0/035 0/035 1 0/076 0/009 0/009 1 گروهي بين

1385 

 1 0/349 0/349 1 1 0/128 0/128 1 استان تهران

 0/246 0/086 0/320 0/267 0/153 0/020 0/110 0/178 مناطق روستايي

 0/683 0/238 0/325 0/733 0/773 0/099 0/121 0/822 مناطق شهري

 0/107 0/037 0/037 1 0/074 0/010 0/010 1 گروهي بين

1386 

 1 0/410 0/410 1 1 0/200 0/200 1 استان تهران

 0/223 0/092 0/354 0/259 0/132 0/026 0/163 0/163 مناطق روستايي

 0/711 0/292 0/394 0/741 0/809 0/162 0/193 0/837 مناطق شهري

 0/113 0/046 0/046 1 0/058 0/012 0/012 1 گروهي بين

  نتايج تحقيق: منبع
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و  1380هـاي   در سـال  در استان تهران بيشترين و كمترين نابرابري 1نمودار  مطابق
شاخص تايل  رشد ميانگين. بوده است 109/0و  227/0به ترتيب با شاخص تايل  1383
ايـن در  . درصـد بـوده اسـت    23و  -8/1سوم و چهارم توسعه به ترتيـب   هاي برنامهطي 

 8 برابـر  1386تـا   1379حالي است كه متوسط رشد شـاخص نـابرابري تايـل  از سـال     
  . آمده است به دست درصد

اسـتان داشـته اسـت و بـين     روندي مشابه نـابرابري در   شهري درون مناطق نابرابري
، 1نمـودار   نظر به. در نوسان بوده است 1383در سال  100/0و  1380در سال  226/0

درصـد كـاهش    6/2با نـرخ متوسـط    1383تا  1379نابرابري در مناطق شهري از سال 
  . يافته است

 1384و  1386هـاي   در سال يروستاي در مناطق بيشترين و كمترين مقدار نابرابري
 ةنابرابري طي برنامـ  متوسط رشد. بوده است 082/0و  163/0 تايل به ترتيب با شاخص

درصد  4/8و  8/13، 5/4بررسي به ترتيب  مورد رةدوتوسعه و  چهارم ةتوسعه، برنام سوم
  . شده است برآورد

ــابرابري ــابرابري ( و روســتايي شــهري بــين منــاطق بيشــترين و كمتــرين مقــدار ن ن
آمـده   بـه دسـت   1383و  1380هـاي   در سـال  010/0و  016/0به ترتيب ) گروهي بين

 محـدودي داشـته و بـا    گروهي در اين دوره نوسانات نابرابري بين، 1نمودار  مطابق. است
  . است درصد تقريباً ثابت بوده 7/2حدود  يرشد
با توجه به اينكه وزن براي استان . آيد مي به دستوزني  ، تايل)4( رابطةاستفاده از  با
تايل و شـاخص تايـل    تفاوتي بين شاخص ،گروهي يك است در نتيجه و عامل بين تهران

نشان داده شـده اسـت،     2نمودار  گونه كه در اما همان، وزني وجود ندارد و با هم برابرند
درآمـدي   از آنجـا كـه سـهم   . نـد متأثر از وزن مربوط بـه خـود   و روستايي شهري مناطق

وزنـي در منـاطق روسـتايي     بنـابراين، نـابرابري   بوده است 2/0مناطق روستايي كمتر از 
لب اسـت  ن اين مطبسيار كمتر از نابرابري وزني مناطق شهري بوده است و اين خود مبي

كه اگر حتي نابرابري در مناطق شهري و روستايي با هم برابر باشند، با توجـه بـه اينكـه    
در مناطق شهري توزيع شده است، كاهش نـابرابري در منـاطق    نسبت بيشتري از درآمد

تايل وزني در  شاخص نابرابري. ر كاهش نابرابري كل خواهد داشتدشهري اثر بيشتري 
 يبه استثنا ،با اين حال ،ي داشته استگروه مناطق روستايي اختالف كمي با عامل ميان

  .ها از نابرابري بين مناطق شهري و روستايي بيشتر بوده است در ديگر سال 1380سال 
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  1منبع جدول   1منبع جدول 
  روند شاخص تايل وزني در استان. 2نمودار   روند تايل در استان تهران . 1نمودار 

   تهران به تفكيك مناطق شهري و روستايي  به تفكيك مناطق شهري و روستايي
تقسـيم   با استان تهران گروهي از نابرابري بينو عامل  و شهري روستايي مناطق سهم
اين سـهم  . آيد مي به دستشده بر شاخص نابرابري كل استان  دادهوزن  نابرابري شاخص

مشـاهده   3نمودار  گونه كه در همان. بيانگر نقش هر منطقه در ايجاد نابرابري كل است
اين . مربوط به مناطق شهري بوده است شود،  بيشترين سهم از نابرابري استان تهران مي

از نـابرابري كـل را    1380درصد در سـال   86الي  1383درصد در سال  75مناطق بين 
 80و به طور متوسط نزديك به  اند و چهارم توسعه از آن خود كرده سوم هاي طي برنامه

پـس از منـاطق شـهري، منـاطق      .انـد  ن را دربرداشـته درصد از نابرابري در اسـتان تهـرا  
. انـد  داشـته بيشترين سهم را از نابرابري استان تهران ) 1380به استثناي سال (روستايي 

به ترتيب  1380و  1383هاي  بيشترين و كمترين نقش مناطق روستايي مربوط به سال
عامـل در ايجـاد   آخـرين  . آمـده اسـت   به دسـت درصد از نابرابري كل  7و درصد  19با  

درصد از نابرابري استان تهران  7 گروهي است كه به طور ميانگين بيننابرابري كل عامل 
هـاي پايـاني و آغـازين     كمترين و بيشترين سهم اين عامل در سال. را تشكيل داده است

  . درصد رخ داده است 8و  6بررسي به ترتيب با  مورد ةدور
 

  
  
  
  
  
  

  1منبع جدول   1 منبع جدول
سهم مناطق شهري و روستايي و عامل . 3نمودار 

  بين گروهي در استان تهران با توجه به شاخص تايل
روند شاخص اتكينسن در استان . 4نمودار 

  تهران به تفكيك مناطق شهري و روستايي
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  توسعه چهارم و سوم يهاامهدر برن نسنياتك شاخص راتييتغ روند .4.2
شاخصي ارزشي اسـت و   اتكينسن شاخص ،گونه كه در بخش دوم بيان شده است همان

اتكينسـن،   در شاخص نـابرابري . تعريف شده است از نابرابري هاي جامعه برداشت ةپايبر 
تنفـر آحـاد جامعـه از     ةدرج ةدهند نشانو ه شدعنوان گريز از نابرابري تعبيه  باارامتري پ

مندي براي تعيين اين پارامتر پيشنهاد نشـده اسـت و    سفانه روش نظامأمت. نابرابري است
از  گرفتـه  شـكل بـر مبنـاي ذهنيـت    . از جامعه بسـتگي دارد  گر پژوهشكامالً به برداشت 

هـر چنـد   . شـود  در نظـر گرفتـه مـي    5/1، معموالً پارامتر نـابرابري گريـزي   ايران ةجامع
رو، در اين مطالعـه نيـز    از اين. و نتايج تغيير نداردها  درنظرگرفتن ديگر مقادير در نسبت

 . براي اين پارامتر همين مقدار در نظر گرفته شده است
. شـده اسـت   خالصه 1جدول  در نسنياتك شاخص نتايج محاسبات مربوط به برآورد

بـر  . بررسـي اسـت   موردهر منطقه از كل جمعيت  ١جمعيت وزن هر منطقه برابر با سهم
درصـد و   75تا  72بين ) وزن مناطق شهري(از جمعيت  شهري سهم مناطق اساس،اين 

  .درصد بوده است 28تا  25بين  اطق روستاييسهم جمعيتي من
و عامـل   ، روسـتايي شهري به تفكيك مناطق اتكينسن نابرابري تغييرات شاخص روند

 سوم ةبرنامطي  در استان تهران نابرابري. مايش داده شده استن 4نمودار  گروهي در بين
نابرابري با توجه بـه   بيشترين و كمترين رشد. درصد كاهش داشته است 1توسعه با نرخ 

 ةبرنامشاخص اتكينسن در . داده استرخ  1382و  1379هاي  شاخص اتكينسن در سال
در  410/0بـه   1383در سـال   301/0از  ،درصدي 8/10با رشد متوسط  ،توسعه چهارم
بررسـي در سـال    مـورد دوران  يبيشترين ميـزان نـابرابري طـ   . رسيده است 1386سال 

ين مـدت نـابرابري بـه طـور     در ا. مشاهده شده است 442/0با شاخص اتكينسن  1380
  .درصد افزايش داشته است 4متوسط نزديك به 

 و اسـتان تهـران   شهري مناطق ملي بين نابرابريأت درخوراختالف  4نمودار  عطف به
ي همـواره كمتـر از   اين در حالي است كه نـابرابري در منـاطق شـهر   . شود برداشت نمي
بيشترين و كمترين نابرابري در ايـن  . بوده است و بيشتر از مناطق روستايي استان تهران
بـه   285/0و  437/0 اتكينسـن  به ترتيب با شاخص 1383و  1380هاي  سالمناطق در 

  . آمده است دست
در سـال   247/0بـين   روسـتايي  در منـاطق  نـابرابري  ،اتكينسـن  صبا توجه به شـاخ 

شـاخص اتكينسـن در منـاطق     رشد. نوسان داشته است 1386در سال  354/0و  1384
. محاسـبه شـده اسـت    سـوم  ةبرنامـ برابـر   8توسـعه بـيش از    چهارم ةبرنامروستايي در 

  

 

  .استمنظور از جمعيت حجم نمونه ، گيري انجام شده حاضر بر مبناي نمونه مطالعةبا توجه به اينكه . 1
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بـا   1384و  1385بيشترين و كمترين رشد نابرابري مناطق روستايي در دو سال متوالي 
  .بوده استدرصد  -11و درصد  29نرخ رشد 

آمـده اسـت و    بـه دسـت  ) 6( رابطةبه كمك  و روستايي شهري بين مناطق نابرابري
توسـعه، ايـن    سوم ةبرنامدر . شهري و روستايي است ةمنطقن ميزان اختالف بين دو مبي

حضيض خود در سال درصدي كاهش و به  2/8با نرخ  1379در سال  038/0از  شاخص
 ةسـاالن  افزايشي داشـته اسـت و بـا رشـد     توسعه روند چهارم ةبرناماما در  ،رسيد 1383

بيشـترين فاصـله بـين    . افـزايش نشـان داد   1386در سال  046/0درصد تا  3نزديك به 
 بـا شـاخص اتكينسـن    1380هري و روستايي مربـوط بـه سـال    مناطق ش ةهزينسطوح 

  .بوده است 067/0
بـه  وزني  همان منطقه، شاخص اتكينسن نابرابري با ضرب وزن هر منطقه در شاخص

 همان. ص يافته استبه نمايش شاخص اتكينسن وزني اختصا 5 نمودار .آمده است دست
و عامـل   وزني مربوط به اسـتان تهـران   آيد، شاخص نابرابري گونه كه از اين نمودار برمي

 شاخص اتكينسن وزني بـراي منـاطق   روند. گروهي با شاخص نابرابري آنها برابر است بين
با ايـن تفـاوت   . آمده است به دستمشابه روند نابرابري همين مناطق  و روستايي شهري

جمعيتي  سهم سببكاهش يافته و اين كاهش در مناطق روستايي به  نوسانات ةدامنكه 
  .كمتر، بيشتر بوده است

و عامـل   و روسـتايي  شـهري  منـاطق  يكي از اهداف اصلي اين مطالعـه كشـف سـهم   
سهم هر يك از مناطق بـاال در نـابرابري   . بوده است استان تهران گروهي در نابرابري بين

ن سـهم از  بـا توجـه بـه محاسـبات، بيشـتري     . نمايش داده شده است 6نمودار  در استان
بيشـترين و  . بررسي مربوط به مناطق شهري بـوده اسـت   مورد دورةنابرابري استان طي 

 1379و  1380هـاي   درصد به ترتيب در سال 68درصد و  74كمترين نقش اين مناطق 
از كل نابرابري را  درصد 71 متوسط نزديك به به طورمناطق شهري  ؛مشاهده شده است

  . اند دربرداشته
  

 

 

 

 
  1منبع جدول  1جدول  منبع 

روند شاخص اتكينسن وزني در استان . 5نمودار 
  تهران به تفكيك مناطق شهري و روستايي

سهم مناطق شهري و روستايي و عامل بين . 6نمودار 
  گروهي در استان تهران با توجه به شاخص اتكينسن
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بـوده اسـت    از آن مناطق روسـتايي  از نابرابري ين سهمتر مهم، شهري پس از مناطق
. درصـد بـوده اسـت    22تقريبـاً   1386الي  1379 دورةسهم اين مناطق در  كه ميانگين

و  1385هـاي    در سالدرصد  18 و  25بيشترين و كمترين سهم اين مناطق به ترتيب  
  .شده است برآورد 1380

مختص به عامـل   استان تهران از نابرابري ، كمترين سهماتكينسن با توجه به شاخص
در  درصـد  16و  1383درصـد در سـال    9سهم اين عامـل بـين   . ي بوده استگروه ميان
هاي سوم و  گروهي طي برنامه ميانمتوسط سهم عامل . در نوسان بوده است 1381سال 

  . محاسبه شده استدرصد  12 چهارم توسعه در حدود
  

  ياز نابرابر زينسبت به پارامتر گر نسنياتك شاخص تيحساس ليتحل .4.3
 بـه پـارامتر گريـز از نـابرابري     اتكينسن اره شد، مقدار شاخصتر اش گونه كه پيش همان

براي تحليل ميزان حساسـيت شـاخص اتكينسـن بـه ايـن پـارامتر، مقـدار        . بستگي دارد
محاسـبه و بـه همـراه     2و  5/1، 1، 5/0شاخص براي استان تهران با توجـه بـه مقـادير    

  . رسم شده است 7نمودار  در تايل بريشاخص نابرا
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  نتايج تحقيق: منبع
  هاي اتكينسن و شاخص تايل با توجه به شاخص  نابرابري موجود در استان تهران. 7نمودار 

 ،نـابرابري آيد، با افزايش پـارامتر گريـز از    ميگونه كه از نمودارهاي مذكور بر همان 
 .آن تقريباً بدون تغيير باقي مانده است اما روند ،افزايش يافته اتكينسن مقدار شاخص
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  توسعه چهارم و سوم يهابرنامه يط در استان تهران ينابرابر ةسيمقا .4.4
و چهارم توسعه از الگـوي   سوم هاي طي برنامه آماري تغييرات نابرابري ةمقايسمنظور  به

  :استفاده شده است) 7( تحليل واريانس
)7(  t t tI DP u= α +β +  ةبرنامـ : توسـعه  ةبرنامـ متغير مجازي  t،tDPدر سال  نابرابري شاخص tIآن  كه در   
بـا توجـه بـه اينكـه     . خطاست ةجمل tuچهارم يك؛ و  ةتوسع ةبرنامسوم صفر و  ةتوسع

سـه سـال اول    فقـط توسعه منتشر نشـده،   چهارم ةبرنامسال آخر  دومربوط به  اطالعات
هـاي   ايـن الگـو بـراي شـاخص    . است شدهلحاظ  توسعه براي مقايسه در الگو سوم ةبرنام

و عامـل   و روسـتايي  شـهري  به تفكيك مناطق در استان تهران و اتكينسن تايل نابرابري
شـده   خالصـه  2 جـدول د الگوهاي مذكور در رونتايج برآ. شده است ي برآوردگروه ميان
آزمـون   ناهمساني واريانس وايـت  الگوهاي زير با آزمون ةهم كه شايان توجه است. است
  .يك مشاهده نشده است هيچاند و مشكل ناهمساني واريانس در  شده

سـوم توسـعه    ةبرنامـ ميانگين شاخص نـابرابري در   ةدهند نشان مبدأضريب عرض از 
 ةبرنامـ شاخص نـابرابري طـي   اختالف ميانگين  ةدهند نشانضريب متغير موهومي . است

بـا توجـه بـه    . سـوم توسـعه اسـت    ةبرنامچهارم توسعه از ميانگين شاخص نابرابري طي 
درصد، تفاوت شاخص نابرابري طي دو برنامـه از   5در سطح معناي  F ةآماربودن  معني بي

 شـده در  مشـاهده اخـتالف   ،تـوان گفـت   ميبر اين اساس . نظر آماري معنادار نبوده است
 ةتوسـع چهـارم   ةبرنامسوم و سه سال اول  ةبرناماي نابرابري بين سه سال اول ه شاخص

  .ييد نيستأت درخور اقتصادي از نظر آماري
 

  انسيوار ليتحل يالگو برآورد جينتا. 2 جدول

 منطقه شاخص
ضريب 
عرض از 
 مبدأ

  t ةآمار
براي عرض 

 مبدأاز 

ضريب متغير 
 موهومي

براي  t ةآمار
ضريب متغير 

 موهومي
سطح معني  F ةرآما

F 

 ليتا

 0/455 0/683 0/000 0/000 6/122 0/184  استان

 0/726 0/142 0/376  0/009 6/127 0/109 ييروستا

 0/433 0/758 0/000 0/000 11/281 0/392 يشهر

 0/163 2/910 0.00142- 0/000 8/573 0/014 يامنطقه نيب

 نسنياتك

 0/501 0/546 0/000 0/000 11/281 0/392 استان

 0/872 0/029 0/171 0/006 11/949 0/301 ييروستا

 0/459 0/672 0/000 0/000 10/543 0/382 يشهر

 0/170 2/801 0.00148- 0/000 7/878 0/057 يامنطقه نيب
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  هاپيشنهادگيري و  نتيجه .5
 ي اجتمـاعي ها زيرگروهاي باثبات و متوازن نيازمند اطالعات مربوط به  جامعهدستيابي به 

هـاي مختلـف    ي مهم اجتمـاعي توزيـع درآمـد اسـت كـه بـا روش      ها هيكي از جنب. است
گيـري   هـاي مهـم انـدازه    از شـاخص و اتكينسـن   هاي تايـل  شاخص. شود ميگيري  اندازه

يـل و  هـاي تا  شـاخص  تجزية ،گيري سپس هدف اساسي از اين تحقيق اندازه. اند نابرابري
الـي   1379هـاي   در سال و روستايي شهري به تفكيك مناطق استان تهران اتكينسن در

سـوم و   هـاي  نابرابري بـين برنامـه   ،با الگوي تحليل واريانس ،همچنين. بوده است 1386
  .اند شدهچهارم توسعه با هم مقايسه 

 رين عامـل د تـر  مهـم شده، توزيع درآمد در مناطق شهري  انجاموجه به محاسبات با ت
گروهي بـه ترتيـب    ميان، مناطق روستايي و عامل آننابرابري استان تهران بوده و پس از 

  .اند داشتهدر جايگاه بعدي قرار 
و چهـارم توسـعه از    سـوم  هـاي  طي برنامه آماري تغييرات نابرابري ةمقايسبه منظور 

داري  معنـي اكي از آن است كه تغييـر  ح نتايج. استفاده شده است الگوي تحليل واريانس
  .در توزيع درآمد بين اين دو دوره رخ نداده است

پيشـنهاد   اسـتان تهـران   در براي كاهش يـا تعـديل نـابرابري    ،شواهد ونتايج  ةپاي بر
. استان تهران تمركز كنند شهري ان بر تعديل نابرابري درون مناطقگذار سياستشود  مي

هـا، توجـه    به جاي تكيه بر اعداد منتج از شـاخص  ،شود مسئوالن ميپيشنهاد  ،همچنين
  . دكنن و نمودهاي اجتماعي و ذهني آن در جامعه نابرابريمعطوف به ماهيت  خود را
  
  منابع
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