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 آسياي منطقه و  سوم جهان كشورهاي در خصوص به جهان از وسيعي سطح در نابرابري امروزه: زمينه و هدف

 طبقات در شكاف افزايش و فقر بروز موجب درآمد توزيع در نابربري وجود. است رؤيت قابل وضوح به جنوبي

. شود مي سالمت در تهديد و جامعه

 

 جستجوگر موتورهاي در مشابه كلمات و عدالت درآمد، فقر، سالمت، هاي واژه كليد با مطالعه اين در :روش بررسي

. دگردي آوري جمع اطالعات داخلي و خارجي مقاالت كتب، مطالعه و

 

 از درصد 10 درآمد با آورند مي دست به جامعه گروه ترين پايين درصد 10 كه درآمدي بين فاصله اگر :ها يافته

 توجهي قابل قسمت تجمع. است درآمد ي ناعادالنه توزيع  دهنده نشان باشد، داشته زيادي تفاوت افراد، ثروتمندترين

 پيدا حاكميت بازار بر جمعيت كل از كوچكي درصد كه شود مي موجب درآمدها نابرابري و خاص گروه در درآمد از

 است ممكن كه شرايطي در حتي آورند در جامعه منفعت نه خود مصرفي هاي ارجحيت حسب بر را بازار و كنند

 درآمد نسبي سهم افزايش با كه درآمدها، توزيع در بهبود. برند بسر مطلق فقر در جامعه ازافراد نفر ها ميليون

 در آنها توليد امكان كه ضروري كاالهاي براي را كل تقاضاي پذيرد، مي صورت جامعه درآمد كم و فقير هاي هگرو

 رشد موجبات و داده افزايش قيمت، گران تجملي مصرفي كاالهاي ورود و توليد جايه ب دارد وجود كشور داخل

 وسيعي اقشار زندگي سطح رفتن باال موجب درآمدها توزيع در بهبود. سازد مي فراهم كشور داخل در را اقتصادي

 در وري بهره افزايش باعث نتيجه در كه شود مي سواد و تغذيه بهداشتي، امور در بهبود طريق از مردم هاي توده از

 از بسياري ريشه چنين هم. گردد مي جامعه اجتماعي اقتصادي توسعه هاي برنامه اجراي در انگيزه تقويت و توليد

 رواني، هاي ناهنجاري ها، خانواده پاشيدگي هم از ها، سرقت جنايات، ؛نظير اجتماعي هاي يناهنجار و ها بيماري

. باشد مي جامعه اقشار ميان درآمدي شديد اختالفات و تبعيض معلول اجتماعي و سياسي هاي ناآرامي و ها ثباتي بي

 

. است آن  ناعادالنه توزيع بلكه رآمدد كمبود نه فقر  كننده ايجاد عامل ترين بزرگ امروز دنياي در :گيري نتيجه

 و نابرابري كاهش. باشد مي برخوردار توجهي قابل اهميت از جامعه اشخاص ميان درآمد توزيع چگونگي موضوع

 درآمد  توزيع باز و اقتصادي توسعه امر به زمان هم توجه لذا دارد، سالمت با مثبتي رابطه اقتصادي توسعه افزايش

. باشد مي سالمت ءارتقا و مينأت براي استراتژي ينبهتر) نابرابري كاهش(

 

 درآمد عدالت، فقر، سالمت، :هاي كليدي واژه

 

 


