
 المستخلص

راجي مجبل هليل الخفاجي. قياس وتحليل ظاهرة التغيروعالقة بالتفارق في توزيع الدخل في االقتصاد 

بغداد : الجامعة المستنصرية : كلية االدارة  –. )رسالة ماجستير( .  7001 -7891العراقي للمدة 

. 7008واالقتصاد : قسم االقتصاد ،   

 فرضية الدراسة: 

إن للتفاوت فً توزٌع الدخل آثاراً سلبٌة على الفقر وبالتالً فأن السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة الهادفة إلى تخفٌض 

العراق. مستوى التفاوت فً توزٌع الدخل من شأنها أن تؤدي إلى تخفٌض معدالت الفقر فً   

لم تشٌر الدراسات التً وقعت بٌن ٌدي  أن ما ٌمٌز هذه الدراسة تناول موضوع الفقر من خالل تأثٌرات التفاوت، إذ

الباحث إلى طبٌعة العالقة بٌن الفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل، مما ٌسهم فً فتح أبواب موصدة أمام الباحثٌن فً تطوٌر 

السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة المضادة للتفاوت والفقر، وٌضع مقومات علمٌة رصٌنة فً المساهمات الهادفة للتخفٌف من 

تفاوت والفقر. زٌادة على اختبار اآلثار التراكمٌة للفقر من خالل النموذج القٌاسً، باعتبارها تمثل تأثٌرات الفقر للسنوات ال

 السابقة على الفقر الحالً. 

 ومن هذا المنطلق تم وضع األهداف اآلتٌة لهذه الدراسة: 

 أهداف الدراسة: 

لكً ٌمكن التحقق من وجود الصلة بٌن التفاوت والفقر وتحلٌلها ومن ثم تحلٌل السٌاسة االقتصادٌة المتعلقة بذلك فقد 

 استهدفت الدراسة ما ٌأتً: 

باستخدام أسلوب النمط الغذائً المقترح،  7001-7891تقدٌر خطوط الفقر المدقع والمطلق فً العراق لألعوام 

ات الفقر فً الفترة التً سبقت الحصار االقتصادي وفترة الحصار االقتصادي وما بعدها. زٌادة على تقدٌر أهم مؤشر  

دراسة وتحلٌل ظاهرة الفقر فً العراق من خالل تحلٌل واقع االقتصاد العراقً لسنوات الدراسة، وبٌان العوامل 

لدخل وتفاقم ظاهرة الفقر فً العراق.  التً أدت إلى إفقار الفرد العراقً وأسهمت فً ارتفاع مستوى التفاوت فً توزٌع ا  

تقدٌر معامالت التفاوت فً توزٌع الدخل من خالل )معامل جٌنً( للسنوات التً تتوافر فٌها المسوحات اإلحصائٌة 

وباالستعانة بنتائج الدراسات السابقة، وتقدٌرات السنوات التً ال تتوافر فٌها بٌانات مٌزانٌة األسرة باالعتماد على طرٌقة 

عدل النمو المركب. قٌاس وتقدٌر العالقة بٌن التفاوت فً توزٌع الدخل والفقر فً االقتصاد العراقً لمجمل سنوات م

 الدراسة باستخدام نموذج قٌاسً تم إعداده لهذا الغرض، مع إبراز تأثٌر اآلثار التراكمٌة للفقر.  

وبٌان أثرها فً تخفٌض التفاوت فً توزٌع الدخل تحلٌل دور السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة المضادة للتفاوت والفقر 

 والفقر فً االقتصاد العراقً للمدة التً سبقت الحصار االقتصادي وما بعدها. 

 مشكلة الدراسة: 



إن هنالك انتشاراً واسعاً لظاهرة الفقر فً العراق خالل العقود الثالثة األخٌرة، زٌادة على االرتفاع الحاصل فً  

توزٌع الدخل ، وإن السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة فً العراق والهادفة إلى تخفٌض مستوى التفاوت فً مستوى التفاوت فً 

 توزٌع الدخل وبالتالً تخفٌض الفقر، تفتقر إلى الدقة والتنظٌم فً إعداد إستراتٌجٌة مكافحة الفقر فً العراق. 

 منهجية الدراسة: 

قد تم اعتماد منهجٌن رئٌسٌن، ٌتمثل األول بالمنهج االستنتاجً، لغرض تحقٌق أهداف الدراسة واختبار فرضٌتها، ف 

والذي تم اعتماده فً الفصل األول وٌمثل الجانب النظري المتعلق بمفهوم ومضامٌن الفقر والتفاوت والعالقة التً تربط 

والثالث )الجانب التطبٌقً(، بٌنهما. أما المنهج الثانً فٌتمثل بالمنهج االستقرائً والذي تم اعتماده فً الفصلٌن الثانً 

وٌتناول تحلٌل واقع االقتصاد العراقً والعوامل المؤثرة فً تخفٌض التفاوت والفقر. زٌادة على اعتماد منهج القٌاس 

 االقتصادي فً تقدٌر النموذج القٌاسً. 

 فرتة الدراسة: 

هامة فً االقتصاد العراقً  ( باعتبارها تمثل ثالث مراحل7001-7891إن الفترة التً غطتها الدراسة هً ) 

الحدٌث حدثت فٌها تغٌرات مهمة فً مستوٌات الفقر والتفاوت، تبدأ المرحلة األولى قبٌل توقف الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة 

( . فٌما تشمل المرحلة الثالثة ما 7002-7887، وأما المرحلة الثانٌة فهً مرحلة الحصار االقتصادي ) 7880وحتى عام 

. وقد استخدمت بٌانات هذه الفترة فً تحلٌل واقع االقتصاد العراقً كما تم 7001وحتى عام  7002سان/بعد أحداث نٌ

تناول أهم مؤشرات التنمٌة البشرٌة فٌه كذلك تم استخدام بٌانات هذه الفترة لغرض تقدٌر النموذج القٌاسً، لقٌاس وتحلٌل 

 العالقة بٌن الفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل. 

لدراسة: هيكلية ا  

ولتحقٌق أهداف الدراسة فً ضوء الفرضٌة فقد تم تقسٌمها إلى ثالثة فصول: الفصل األول هو اإلطار النظري  

للفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل. وٌتضمن المبحث األول منه مضامٌن وأسباب الفقر وسٌاسات المكافحة. أما المبحث الثانً 

فقر. فٌما تناول المبحث الثالث مضامٌن التفاوت فً توزٌع الدخل وطرق قٌاسه فتناول خط الفقر وطرق قٌاسه وعالقته بال

 وعالقته بالفقر. 

الفصل الثانً كان ٌستهدف العالقة بٌن التفاوت فً توزٌع الدخل والفقر فً االقتصاد العراقً من خالل تحلٌل واقع  

ٌاس الفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل فً العراق. فٌما االقتصاد العراقً فً المبحث األول. أما المبحث الثانً فقد تضمن ق

 تناول المبحث الثالث قٌاس وتحلٌل العالقة بٌن التفاوت والفقر من خالل تقدٌر نموذج قٌاسً تم إعداده لهذا الغرض. 

 الفصل الثالث: كان ٌستهدف السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة المضادة للفقر والتفاوت.

السٌاسات النقدٌة المضادة للفقر والتفاوت ، فٌما تناول المبحث الثانً تحلٌل السٌاسة المالٌة  وقد تناول المبحث األول

 المضادة للفقر والتفاوت فً العراق. 

اً تضمنت الدراسة بعض االستنتاجات المتعلقة بالفرضية ، كما تم وضع مجموعة من التوصيات على ضوء ذلكوأخٌر  


