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  مقدمه 

همایش فقرپژوهی؛ امکانی برای پیوند سیاستگذاری، پژوهش و عرصه ی عمومی
در  نیــز  و پژوهشــی  دانــش  اســت؛ در عین حــال،  پژوهــش  و  دانــش  نیازمنــد  سیاســتگذاری 
ــه تنگناهــا و ظرفیت هــای حــوزه ی  ک ــدل شــود  ــرای سیاســتگذاری ب ــه منبعــی ب ــد ب ــی می توان صورت
سیاســت گذاری و اجــرا را بشناســد و در تعریــف مســئله، تبییــن مســئله و ارائــه راهــکار ایــن ظرفیت هــا و 
تنگناهــا را لحــاظ کنــد. دانــش توســط پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاه ها تولیــد می شــود؛ امــا اســاتید 
و پژوهشــگران عمومــًا در فضایــی دور از اجــرا و حــوزه ی خط مشــی گذاری بــه پژوهــش و تبییــن 
مســائل می پردازنــد. از طــرف دیگــر، دســتگاه های اجرایــی نیــز در تعریــف همــکاری بــا پژوهشــگران و 
ج از کادر اداری خــود، اغلــب آن هــا را در فراینــد واقعــی سیاســتگذاری و تصمیم گیــری  کارشناســان خــار
وارد نمی کننــد. شــکل رایــج همــکاری ایــن دســتگاه ها ایــن اســت کــه کارهای پژوهشــی را برونســپاری 
کــه  گزارش هــا و پژوهش هایــی می شــود  می کننــد. ایــن برونســپاری در غالــب مــوارد، تبدیــل بــه 
کمتــر بــه تغییــر و سیاســتگذاری واقعــی منجــر می گــردد. از یــک منظــر، ایــن شــیوه ی همــکاری بــا 
ج از ســاخت  پژوهشــگران کمــک چندانــی بــه سیاســتگذار نمی کنــد؛ از منظــر دیگــر، پژوهشــگران خــار
کــز پژوهشــی و  کــرد و از آن مهم تــر، مرا اداری را بــا دنیــای واقعــی تصمیم گیــری آشــنا نخواهــد 

دانشــگاهی احســاس می کننــد نمی تواننــد در بهبــود وضعیــت جامعه شــان موثــر باشــند. 
و  پژوهشــگران  بــا  اجرایــی  سیســتم  همــکاری  در  مذکــور  نقطه ضعــف  کــردن  لحــاظ  بــا 
نخبــگان، معاونــت رفــاه اجتماعــی وزارت  تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در طــول ســال های اخیــر از 
کــرده اســت و در راســتای رفــع نقطه ضعــف مذکــور، ایــن  پژوهشــگران جــوان دعــوت بــه همــکاری 
کــه ســنت قبلــی همــکاری بــا پژوهشــگران ادامــه نیافتــه و همــکاری بــه صــورت  اصــل مدنظــر بــوده 
کــه پژوهشــگران بــه دنیــای واقعــی سیاســتگذاری وارد شــوند و  جــدی و موثــر باشــد؛ بــه گونــه ای 

تبدیــل بــه تصمیم ســازان کشــور شــوند. 
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در تــداوم و تحکیــم همیــن اصــل، همایــش فقرپژوهــی در پی ایجاد پیوند و تعامل ســازنده میان 
پژوهشــگران حــوزه ی فقــر بــا حــوزه ی اجــرا و سیاســتگذاری مرتبــط بــا فقــر اســت. در چارچــوب ایــن 
همایــش کوشــش می شــود مهم تریــن آثــار و دســتاوردهای پژوهشــی حــوزه ی فقــر مــورد شناســایی و 
بررســی قــرار گرفتــه و بــا معرفــی ایــن آثــار و مبدعــان و صاحبــان آن بــه حــوزه ی سیاســتگذاری امــکان 

تقویــت تعامــل و هم افزایــی میــان حــوزه ی پژوهــش و اجــرا فراهــم شــود. 
ورود دســتاوردهای پژوهشــی بــه حــوزه ی اجــرا و نیــز وقــوف بیشــتر دانشــگاهیان و پژوهشــگران 
بــا ملزومــات و مســائل حــوزه ی اجرایــی و ایجــاد مســیر تبــادل دوطرفــه دانــش نظــری و اجرایــی، 

ــه ایــن همایــش پــی می گیــرد.  چشــم انداز بنیادینــی اســت ک
ــر دانشــجویی در  ــه تقدیــر از پایان نامه هــا و رســاله های برت نخســتین دوره از همایــش فقرپژوهشــی ب
حــوزه ی فقــر اختصــاص یافتــه اســت. کوشــش شــده از طریــق پایگاه هــای اطالعــات پایان نامــه و رســاله، 
مــوارد مرتبــط اســتخراج و فهرســت شــوند و از طریــق فراخــوان نیــز ایــن فرصــت بــرای کلیــه ی دانشــجویان و 
دانش آموختــگان فراهــم شــود کــه آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ی همایش بــرای بررســی و ارزیابی ارســال کنند. 
پس از بررســی و ارزیابی این آثار توســط اســاتید دانشــگاه عضو شــورای علمی همایش، در مراســمی 
از آثــار برگزیــده و برتــر تقدیــر شــده و در چارچــوب میزگردهــا و نشســت های تخصصــی ایــن امــکان بــرای 
پژوهشــگران صاحــب آثــار برگزیــده فراهــم شــد کــه بــه معرفــی کار خــود پرداختــه و گفت وگویــی میــان 

پژوهشــگران، کارشناســان حــوزه ی اجــرا و سیاســتگذاری، فعــاالن مدنــی و رســانه ها شــکل گیــرد. 
کــه ایــن همایــش در شــناخت ریشــه ها و علــل فقــر در ایــران و ارائــه راهکارهــای  امیــد اســت 
کارشناســی و عملــی در مواجهــه بــا فقــر چندبعــدی مفیــد و موثــر واقــع شــده و ســنتی در تعامــل واقعــی 

حــوزه ی اجــرا، پژوهــش و جامعــه ی مدنــی پایه گــذاری کنــد. 
***

هــدف اصلــی همایــش فقرپژوهــی ایجــاد زمینــه ای بــرای تقویــت اجتمــاع علمــی محققــان و 
کارشناســان اجرایــی حــوزه ی فقــر اســت. از خــالل ایــن امــر، تعامــل چندســویه و پیونــد بیشــتر میــان 
حــوزه ی پژوهــش، رســانه، جامعــه ی مدنــی و اجــرا و سیاســتگذاری نیــز امکان پذیــر می شــود. 
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ح برشــمرد:  بنابرایــن اهــداف کالن همایــش فقرپژوهــی را می تــوان بــه ایــن شــر
از   ● زیــادی  شــناخت و تقویــت اجتمــاع ملــی پژوهشــگران حــوزه ی فقــر: شــمار 

علــوم  حقــوق،  اجتماعــی،  علــوم  اقتصــاد،  مختلــف  حوزه هــای  در  پژوهشــگران 
سیاســی و دیگــر شــاخه های علــوم انســانی و فنــی بــه پژوهــش دربــاره ی فقــر، علــل و 
ریشــه های آن، پیامدها و اثرات آن، راهکارهای مقابله با فقر و ... مشــغول هســتند. 
ک گذاشــتن دســتاوردهای ایــن پژوهشــگران در یــک پایــگاه متمرکــز و ایجــاد  بــه اشــترا
ــرای هم اندیشــی و اطــالع از آخریــن دســتاوردها و تقویــت تعامــالت  ــه ب ــد و زمین پیون
ــه ســاحت های  علــم بینا رشــته ای کــه موجــب گشــایش افــق پژوهشــگران نســبت ب

ــران اســت.  دیگــر می شــود، گامــی اساســی در تقویــت مطالعــات فقــر در ای
تعامــل میــان حــوزه ی »سیاســتگذاریـ  اجــرا« و »دانشــگاهـ  پژوهــش«: گسســت   ●

کــه گسســت میــان  میــان حــوزه ی سیاســتگذاری اجتماعــی و دانشــگاه همچنــان 
ــتگاه های  ــه ی دس ــف دوجانب ــبب تضعی ــت، س ــز اس ــگاه مخاطره امی ــت و دانش صنع
سیاســتگذار و دانشــگاه می شــود. بــرای مواجهــه بــا این گسســت، پدید آوردن بســتری 
بــرای تعامــل و گفت وگــوی حــوزه ی سیاســتگذاری و پژوهــش ضــروری اســت. ایــن 
تعامــل ســبب می شــود هــم پژوهش هــای دانشــگاهی بر زمیــن واقعی سیاســتگذاری و 
اجــرا فــرود آمــده و بــه شــیوه ای کاربردی تــر بــه تحلیــل و تبییــن مســئله ی فقــر بپردازنــد 
کــه از آخریــن  کارشناســان اجرایــی و سیاســتگذاران ایــن امــکان را بیابنــد  و هــم 
یافته هــا و مطالعــات اصحــاب علــم و دانشــگاه بهره منــد شــوند و ایــن دســتاوردها را در 

برنامه ریــزی و سیاســتگذاری دخیــل کننــد. 
ــف   ● ــاد مختل ــه ی ابع ــش در زمین ــام پژوه ــه انج ــگاهیان ب ــب دانش ــویق و ترغی تش

ــر  ــه ی فق ــه مطالع ــی ب ــردی و مل ــای ف ــاس انگیزه ه ــر اس ــه ب ــی ک ــان جوان ــر: محقق فق
روی آورده انــد وقتــی اطمینــان یابنــد دســتاوردهای پژوهشــی آن هــا در دســتگاه های 
اجرایــی دیــده شــده و مبنــای برنامه ریــزی قــرار می گیــرد، انگیــزه و امیــد دوچندانــی 
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ــرای توســعه و گســترش مطالعــات خــود در زمینــه ی فقــر پیــدا می کننــد.  ب
کمیتی  گیــر اســت. مقابلــه بــا آن نیازمند مشــارکت چند ضلعی دســتگاه های حا فقــر معضلــی ملــی و فرا
مســئول، دانشــگاهیان، رســانه ها و فعــاالن مدنــی اســت. همایــش فقرپژوهــی در افــق نهایــی خــود مقابله 

بــا فقــر و نابرابــری در کشــور را از رهگــذر تقویــت تعامــالت چندســویه میــان اضــالع فــوق پــی می گیــرد. 
***

کتــاب پیــش رو در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش نخســت کتــاب حــاوی گفت وگوهــای 
کوتاهــی بــا برخــی اعضــای شــورای علمــی همایــش اســت. ســوال محــوری ایــن گفت وگوهــا، تحلیــل 

کارشناســان از علــل و ریشــه های فقــر و راهکارهــای مقابلــه بــا آن اســت. 
بخــش دوم حــاوی یادداشــت های اعضــای شــورای علمــی و اجرایــی همایش اســت. در نهایت بخش 
ســوم بــه چکیــده آثــار و جســتارهای دانشــجویان اختصــاص دارد. تنظیــم مطالــب در ایــن بخــش بــه ایــن 
صــورت بــوده اســت کــه جســتارها و چکیــده آثــار برگزیــده نهایــی بــه ترتیب رتبه ی کسب شــده در رشــته های 
اقتصــاد، حقــوق و علــوم اجتماعــی ارائــه شــده اند؛ ســپس چکیــده آثــار و جســتارهای ســایر آثــار راه یافتــه بــه 
مرحلــه ی نهایــی آمده انــد و در ادامــه نیــز جســتارهای دریافتــی توســط دبیرخانــه همایــش از میــان 65 اثــری 
کــه وارد مرحلــه ی دوم شــده و نویســندگان آن هــا مایــل بــه ارائــه جســتار بوده انــد ارائــه شــده اســت. شــورای 
اجرایــی همایــش کوشــید از طریــق دانشــگاه ها بــا تمامــی کســانی کــه آثــار آن هــا وارد مرحلــه ی دوم و نهایــی 
ــر دانشــجویی شــده بــود تمــاس گرفتــه و ایــن امــکان را فراهــم آورد کــه جســتار آن هــا در  ــار برت جشــنواره آث
ــا برخــی دانشــگاه ها موفــق نبــود و برخــی دانش آموختــگان  کتــاب منعکــس شــود؛ بــه رغــم ایــن تمــاس ب
نیــز خــود مایــل بــه ارائــه ی جســتار نبودنــد. پایــگاه دانــش فقرپژوهــی )www.poverty-research.ir( کــه 
تمامــی پایان نامه هــا، کتاب هــا، گزارش هــای کارشناســی، طرح هــای پژوهشــی، مقــاالت علمــی و عمومــی 
در حــوزه ی مطالعــات فقــر را گــردآوری کــرده و در حــال تکمیــل و بروزرســانی اســت، بــه طور دائــم این آمادگی 

را دارد کــه آثــار و تالیفــات محققــان، دانش آموختــگان و فعــاالن حــوزه ی فقــر را منعکــس کنــد. 
دبیرخانه همایش فقرپژوهی
دی 1398
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حوادث آبان، فریاد جامعه علیه فقر و نابرابری بود 
کیفیت و واقع بینی، شرط ضروری پژوهش درباره فقر

گفت وگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

به چه علتی فقر و نابرابری باید موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟  _

کــه  کــی  کــه بــا توجــه بــه تأثیــرات گســترده و خطرنا فقــر و نابرابــری ازجملــه مســائلی اســت 
ایــن دو مقولــه می تواننــد در مســائل مهمــی همچــون امنیــت داشــته باشــند، در سیاســت های 
ــز اهمیــت اســت. وجــود فقــر و نابرابــری در هــر جامعــه ای محصــول  بخــش عمومــی کشــورها حائ
در  مســتقیمی  تأثیــر  و  اســت  ثــروت  نامناســب  توزیــع  و  عمومــی  بخــش  سیاســت گذاری های 
آثــار  بــه  مجبورنــد  سیاســت گذاران  ایــن رو  از  باشــد.  داشــته  می توانــد  جامعــه  بی ثبات ســازی 
و نتایــج وجــود فقــر و نابرابــری در جامعــه توجــه داشــته باشــند؛ امــا در خصــوص لــزوم توجــه 
گفــت ایــن پژوهش هــا را نبایــد محــدود بــه دانشــگاه و  پژوهش هــای دانشــگاهی ابتدائــًا بایــد 
محیط هــای دانشــگاهی دانســت، در اصــل ایــن وظیفــۀ تمــام مجامــع علمــی و کارشناســی اســت 
ع پژوهش هــا در پرداختــن بــه مســائل و  کــه بــه ایــن مقــوالت توجــه کننــد. وجــه ممیــزۀ ایــن نــو
معضــالت اجتماعــی، دقــت و کیفیــت علمــی آن هاســت. ایــن مجامــع می تواننــد مســائل را از زاویــه 

کمک کننــده باشــند. کننــد و در حــل معضــالت  نظــر علمــی و بی طرفانــه بررســی 

پژوهشــی   _ حــوزۀ  بــا  سیاســت گذار  و  اجرایــی  دســتگاه های  میــان  می تــوان  چگونــه 

فقــر در  کــه مطالعــات  به گونــه ای  کــرد،  برقــرار  کافــی  تعامــل و هماهنگــی  و دانشــگاهی 

شــود؟ منعکــس  دســتگاه ها  حمایتــی  برنامه هــای  و  سیاســت گذاری ها 

ابتدا باید توجه داشــت وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه محصول سیاســت گذاری های 
خــود دولت هــا و دســتگاه های مســئول اســت. سیاســت گذاری های اقتصــادی طــی ســه دهــه 
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کــه دولت هــا و نهادهــای ذی ربــط  گذشــته مســبب وضعیــت کنونــی اســت، از ایــن رو طبیعــی اســت 
کــه محصــول سیســتم سیاســت گذاری خــود  تمایــل نداشــته باشــند از معضــالت و گرفتاری هایــی 
آن هاســت، صحبــت کننــد و بــه آن بپردازنــد؛ بنابرایــن نهادهــای اجرایــی و سیاســت گذاری تمایلــی 
کــه دســت بــه تخریــب عملکــرد و فعالیت هــای خــود بزننــد و بــه آثــار و تبعــات ناشــی از فقــر  ندارنــد 
ع از منظــر آن هــا خوشــایند نیســت؛ بنابرایــن تــا  کــه ایــن موضــو و نابرابــری در جامعــه بپردازنــد، چرا
زمانــی کــه جامعــه ایــن واقعیــت را در مقابــل چشــم آن هــا علــم نکند و آن هــا را مجبور به پاســخ گویی 
ــر و  ــرایط کنترل ناپذی ــکل ش ــود را در ش ع خ ــو ــن موض ــد؛ و ای ــده می گیرن ــائل را نادی ــن مس ــازد ای نس
گــوار  کار از کار گذشــته اســت. مثــاًل در خصــوص حــوادث نا کــه دیگــر  بحران آمیــزی نشــان می دهــد 
آبــان 98 شــاهد بودیــم چگونــه جامعــه وجــود ایــن نابرابری هــا و فقــر غیرقابــل پذیــرش را فریــاد زد، 
به طوری کــه دیگــر انــکار آن بــرای نهادهــای سیاســت گذار ممکــن نبــود؛ بنابرایــن بــا توجــه داشــتن 
بــه ایــن واقعیــت، در خصــوص امــکان تعامــل و هماهنگــی میــان دســتگاه های اجرایــی بــا حــوزۀ 
کــه در ایــن حــوزه انجــام می شــود، هم راســتا و منســجم  گــر پژوهش هایــی  پژوهشــی بایــد گفــت ا
کــرده  کــه در مقابــل مســائل مربــوط بــه فقــر و نابرابــری رویکــرد واحــدی اتخــاذ  باشــند، به گونــه ای 
ح کننــد، در ایــن صــورت می تــوان امیــدوار بــود همــان تأثیــر مطلــوب  و مطالبــات مشــخصی را مطــر

را در پاســخ گو ســاختن دولــت و نهادهــای سیاســت گذاری داشــته باشــند.

گــون پژوهشــی در ایــن حــوزه به عنــوان یکــی از   _ گونا شــما بــه انســجام رویکردهــای 

کردیــد. بــه نظــر شــما بــرای مبــارزه بــا  راه هــای اثرگــذاری بــر نهادهــای سیاســت گذاری اشــاره 

فقــر بــه چــه راهکارهــای دیگــری می تــوان اندیشــید؟

کــردم، وضعیــت کنونــی محصــول یــک رویکــرد اقتصــادی مشــخص  چنان کــه پیش تــر اشــاره 
کــه در ســی ســال گذشــته در حــوزۀ سیاســت گذاری همــواره دســت بــاال را داشــته اســت،  بــوده اســت 
کــه بــا سیاســت ها و پیشــنهادات اقتصــادی خــود باعــث و  امــا تئوریســین ها و اقتصاددان هایــی 
بانــی فقــر و نابرابــری کنونــی شــده اند امــروز ســکوت کرده انــد و مســئولیت تصمیم گیری هایشــان 
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را نمی پذیرنــد. ایــن جنــاح در شــرایط کنونــی اساســًا بــه مســائل و معضــالت ناشــی از فقــر و نابرابــری 
ورود پیــدا نمی کنــد و گویــی ایــن مســائل را مشــکل خــود نمی دانــد؛ امــا مســئله تنهــا ایــن نیســت. 
گــر پژوهش هــا و  ا بــه عهــده نمی گیرنــد، ولــی  را  کارهــای خــود  افــراد نه تنهــا مســئولیت  ایــن 
کــه دغدغــه ایــن مســائل را دارنــد، دارای کوچک تریــن  کــه مجامــع علمــی و کارشناســی  مطالعاتــی 
ایــراد و مســئله ای باشــد، بــه دســتاویز ایــن افــراد و جناح هــا تبدیــل می شــود تــا بــه تخریــب و 
کــه در حــوزۀ مبــارزه بــا فقــر و یافتــن  تخطئــه بپردازنــد. از ایــن رو الزم اســت گروه هــا و کارشناســانی 
ج دهنــد  کاهــش فقــر مطالعــه و پژوهــش می کننــد، نهایــت دقــت خــود را بــه خــر راهکارهــای 
کــه بتــوان در ســطح نهادهــای  کیفیــت و واقع بینــی باشــد  کــه خروجــی ایــن پژوهش هــا دارای 

سیاســت گذاری انتظــار اجرایــی شــدن آن هــا را داشــت.
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راه مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال است نه پرداخت یارانه
گفت وگو با دکتر ابونوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

کنونی در جامعه ما چیست؟  _ به نظر شما عمده ترین علت به وجودآورنده فقر 

مــن ســعی می کنــم درنهایــت اختصــار بــه ســؤاالت شــما پاســخ دهــم. در مــورد ایــن ســؤال 
گازی و معــادن طبیعــی بســیار اســت؛ بنابرایــن  همــه مــا می دانیــم ایــران دارای ذخایــر نفتــی و 
بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری مشــکل منابــع درآمــدی وجــود نــدارد، بلکــه مشــکل مربــوط بــه حــوزه 
مدیریــت اســت. دربــاره علــل و عوامــل به وجود آورنــده فقــر مطالعــات بســیاری وجــود دارد؛ امــا 
کــرد و  اصلی تریــن ایــن علــل را بایــد در ســاختار سیاســتی و اولویت بنــدی اهــداف جســت وجو 

وضعیــت فعلــی را بایــد محصــول ایــن سیاســت گذاری ها دانســت.

چه لزومی دارد فقر و نابرابری موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟  _

ــت  ــر عدال ــد ب ــه بای ک ــران  ــل ای ــالمی مث ــور اس ــژه در کش ــری به وی ــر و نابراب ــه فق ــرورت مطالع ض
ــی  ــات تجرب ــت. در مطالع ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــد، ب ــی باش ــی مبتن ــادی و سیاس ــی، اقتص اجتماع
فــراوان نشــان داده  شــده اســت کــه عامــل نابرابــری و فقــر بــر بســیاری از متغیرهــای دیگــر اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگــی تأثیــر دارد، بنابرایــن واضــح اســت کــه پژوهــش در ایــن حــوزه بایــد در اولویــت 

گیــرد. برنامه هــای نهادهــای دانشــگاهی و تخصصــی قــرار 

پژوهشــی   _ حــوزۀ  بــا  سیاســت گذار  و  اجرایــی  دســتگاه های  میــان  می تــوان  چگونــه 

فقــر در  کــه مطالعــات  به گونــه ای  کــرد،  برقــرار  کافــی  تعامــل و هماهنگــی  و دانشــگاهی 

شــود؟ منعکــس  دســتگاه ها  حمایتــی  برنامه هــای  و  سیاســت گذاری ها 

از ســال ها پیــش الیحــه ای وجــود داشــته اســت کــه طبــق آن درصــدی از بودجــه دســتگاه های 



فصل اول: مصاحبه با اساتید حوزه فقرپژوهی

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 14

ع  دولتــی -کمتــر از نیــم درصــد- بایــد بــه بودجــه پژوهشــی اختصــاص پیــدا می کــرد، امــا ایــن موضــو
هیــچ گاه اجرایــی نشــده اســت. بایــد بودجــه الزم و مختــص بــرای اجــرای ایــن هــدف و به طــور 
ــا فقــر اختصــاص پیــدا کنــد. بودجــه ناچیــز دســتگاه های اجرایــی بــرای  مشــخص بــرای مبــارزه ب
تخصیــص مطالعــات و پژوهش هــا بــه حــوزه فقــر تــا بــه دســت دانشــگاه و به ویــژه تــا بــه دســت 
دانشــگاه های شهرســتانی برســد، در عمــل چیــزی از آن باقــی نمی مانــد. پژوهــش در حــوزه فقــر 
کــه در آن مطالعــات مســتمر و ســاالنه  بایــد به نوعــی تکلیــف بــرای حکومــت اســالمی تبدیــل شــود 
در هــر اســتان و بــا مســئولیت دانشــگاه جامــع آن اســتان در ایــن حــوزه صــورت پذیــرد و تخصیــص 
ــاره مســائل  کار قــرار بگیــرد. دانشــگاه های بومــی درب ــرای تحقــق ایــن هــدف در دســتور  بودجــه ب
گــر در  مربــوط بــه فقــر محلــی و بومــی منطقــه خــود از شــناخت دقیق تــری برخوردارنــد؛ بنابرایــن ا
تخصیــص بودجــه بــرای پژوهــش، ایــن دانشــگاه ها در اولویــت قــرار بگیرنــد می تواننــد نقــش 
راهگشــایی داشــته باشــند؛ بنابرایــن مســئله بودجــه در ایــن خصــوص بســیار مهــم اســت و نبایــد بــه 
کتفــا شــود. بودجــه کنونــی یــا در ایــن  بودجــه محــدود پژوهشــی دســتگاه های دولتــی در ایــن راســتا ا
حــوزه هزینــه نمی شــود و یــا در صــورت هزینــه شــدن هــم به صــورت مفیــد و مؤثــر مــورد اســتفاده قــرار 

ــه اساســًا در ایــن حــوزه صاحب نظــر نیســتند. ک نمی گیــرد و از افــرادی اســتفاده می شــود 

 شما برای مبارزه با فقر به چه راهکارهای دیگری پیشنهاد می کنید؟  _

بــرای کاهــش فقــر بایــد اولویت هــا از مســائل غیراقتصــادی بــر مســائل اقتصــادی متمرکــز شــود. 
درحالی کــه در حــال حاضــر، عکــس ایــن رونــد مشــاهده می شــود. از ســوی دیگر باید به لــزوم کاهش 
کــرد. ایــن بخش هــا  حجــم اقتصــاد بخــش دولتــی و شــبه دولتی یــا همــان بخــش خصولتــی اشــاره 
به وجودآورنــدۀ اصلــی فســاد و رانــت در اقتصــاد هســتند و بایــد مانــع گســترش ایــن بخش هــا در 
ع دیگــری کــه تمایــل دارم در اینجــا بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت کــه پرداخــت  اقتصــاد شــد. موضــو
ــر و  ــا نیســت، تنهــا راه حــل ایجــاد شــغل مؤث ــه راه حــل مشــکالت معیشــتی و فقــر در جامعــه م یاران
مفیــد اســت. وقتــی دولــت یارانــه می دهــد کمکــی بــه تولیــد در کشــور نمی شــود؛ البتــه ممکــن اســت 



15 همایشفقرپژوهیـــ1

بگوینــد بــا دادن یارانــه، قــدرت خریــد کاالهــای ضــروری بــاال مــی رود و بــا افزایــش تقاضــا بــرای ایــن 
گــر در ایــن مســیر تولیــد بهبــود پیــدا نکنــد  کاالهــا، تولیــد و اشــتغال رونــق می گیــرد؛ امــا در واقعیــت ا
و شایسته ســاالری در مدیریــت اقتصــاد به وجــود نیایــد، تنهــا نتیجــه پرداخــت یارانه هــا، افزایــش 
کــه آیــا  تــورم اســت. به طــور خالصــه بایــد گفــت مســئله اقتصــاد مــا، مســائل کالن اقتصــادی اســت 
ــی  ــی و خصولت ــاد دولت ــش اقتص ــهم بخ ــه. س ــا ن ــت ی ــت هس ــادی در اولوی ــداف اقتص ــاس اه از اس
ــود  ــث به وج ــد و باع ــل می کنن ــی عم ــورت غیررقابت ــا به ص ــن بخش ه ــت، ای ــیار باالس ــران بس در ای
آمــدن رانــت و فســاد سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی می شــوند؛ بنابرایــن کاهــش حجــم 
ایــن بخــش در دولــت از ضروریــات اســت و ایــن هــدف را تنهــا و تنهــا می تــوان بــا شایسته ســاالری 

انجــام داد.
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کارکردهای اقتصاد ایران کژ فقر و 
کرمان ح االمینی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه  گفت وگو با محمود رو

بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان میــان دســتگاه های اجرایــی و سیاســت گذار بــا حــوزۀ   _

کــه مطالعــات فقــر  کــرد، به گونــه ای  کافــی برقــرار  پژوهشــی و دانشــگاهی تعامــل و هماهنگــی 

در سیاســت گذاری ها و برنامه هــای حمایتــی دســتگاه ها منعکــس شــود؟

هســته اصلــی حــل تمامــی مشــکالت، ارائــه راهــکار علمــی و تخصصــی از نهادهــای پژوهشــی 
گــر مــا بــه دنبــال راهــکاری علمــی هســتیم، بــه دلیــل دقــت و جامعیــت  و دانشــگاهی اســت. ا
کــز علمــی و دانشــگاهی کمــک  ع نهادهاســت، ناچاریــم از مرا کــه خصلــت پژوهش هــای ایــن نــو
بگیریــم. در کشــور مــا پژوهــش زیــاد انجــام می شــود و در خصــوص راهکارهــا و راه حل هــا در قالــب 
کــز عملــی و تخصصــی  ح هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی در مرا پایان نامه هــا و رســاله های دکتــرا و طر
تقریبــًا کمبــود منابــع وجــود نــدارد. ایــن پژوهش هــا انجــام شــده اســت و راهکارهــا هــم ارائــه شــده 
ــن  ــل ای ــی از عوام ــد. یک ــا ندارن ــن نهاده ــا ای ــی ب ــری ارتباط ــز تصمیم گی ک ــفانه مرا ــا متأس ــت، ام اس
کــه در کشــور مــا در خصــوص تصمیم گیری هــای هیــچ جایــگاه مشــخصی  ناهماهنگــی ایــن اســت 
کــه مســئولیت تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری ها بــر عهــده  کنــد  کــه مشــخص  وجــود نــدارد 
کیســت. بــه همیــن دلیــل نتایــج حاصــل از پژوهش هــا، چــه در زمینــه فقــر و چــه در ســایر زمینه هــا، 
مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد و بهایــی بــه ایــن پژوهش هــا داده نمی شــود. مســئله اقتصــاد مــا، 
کارآمدی هــای ســاختار کالن اقتصــادی اســت. در ایــن حــوزه پژوهش هــای بســیاری  معایــب و نا
کــه بــه آن هــا توجــه نمی شــود. البتــه بخشــی از پژوهش هــای نهــاد علمــی و  انجــام شــده اســت 
کنونــی ایــن دســت  دانشــگاهی نیــز بــر مســائل خــرد و محلــی متمرکــز اســت، امــا در وضعیــت 
راهکارهــا در ســطح بســیار محــدودی می تواننــد مؤثــر باشــند و نتایــج پژوهش هــا بایــد معطــوف بــه 

اصــالح ســاختار کالن اقتصــادی باشــد.
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کنونی در جامعه ما ازنظر شما چیست؟  _ عمده ترین علل و عوامل به وجود آورنده فقر 

کــه اقتصــاد مــا یــک اقتصــاد  کارشناســان فریــاد می زننــد  کــه متخصصــان و  دهه هاســت 
دولتــی اســت و اقتصــاد دولتــی اقتصــادی رانتیــر و فســادآور اســت. ایــن اقتصــاد بایــد بــه ســمت 
بخــش خصوصــی حرکــت کنــد، امــا متأســفانه نتیجــه ایــن حرکــت بــه ســمت بخــش خصوصــی هــم 
ــه نحــوی انجــام  ــه بخــش خصوصــی ب ــذاری ب گ ــه وا ک ــم  ــا شــاهد بوده ای رضایت بخــش نبــود و م
کــه باعــث غــارت امــوال بیت المــال شــد؛ زیــرا همیــن خصوصی ســازی هــم در چارچوب هــای  شــد 
علمــی و پیشنهادشــده اجــرا نشــد و ایــن نتایــج را بــه بــار آورد. از ایــن رو اقتصــاد ایــران، اقتصــاد 
بیمــاری اســت کــه تــا زمانــی کــه ســاختارهای اقتصــادی اصــالح نشــود، نمی تــوان امیــدی بــه بهبــود 
وضعیــت فقــر داشــت. آقــای رئیس جمهــور اخیــرًا گفتنــد 20 میلیــون خانــوار نیازمنــد یارانــه هســتند. 
کنیــم؛ یعنــی کل جمعیــت ایــران فقیــر اســت. ایــن  گــر میانگیــن هــر خانــواده را 4 نفــر حســاب  ا
ــاد  ــرن بیســت و یکم اقتص ــادی اســت. در ق ــار و نادرســت اقتص ــاختارهای بیم وضعیــت نتیجــه س
کــه باعــث شــکوفایی می شــود، دولــت نقــش کوچکــی در اقتصــاد  جهــان یــک اقتصــاد آزاد اســت 
ایفــا می کنــد و بــه حمایــت اقشــار آســیب پذیر می پــردازد. ایــن حمایــت را هــم از جیــب خــود هزینــه 
نمی کنــد و یارانــه نمی دهــد، بلکــه از جیــب مــردم، اقشــار آســیب پذیر را حمایــت می کنــد و بخشــی 
کشــورها یارانــه به طورکلــی  از درآمدهــای مالیاتــی را بــه فقــرا اختصــاص می دهــد. در تمــام ایــن 
گــر ســاختارهای اقتصــادی اصــالح  حــذف شــده اســت و دیگــر چیــزی بــه نــام یارانــه وجــود نــدارد. ا
ــوان مســئله فقــر و نابرابــری  ــا یــک اقتصــاد بیمــار نمی ت شــود، تمــام ایــن مســائل حــل می شــود. ب
کــرد؛ امــا در شــرایط کنونــی، مشــکل تنهــا ســاختار اقتصــاد نیســت. وضعیــت فعلــی اقتصــاد  را حــل 
ایــران عــالوه بــر دولتــی بــودن، از تحریــم نیــز رنــج می بــرد. تحریــم اقتصــادی مســئله بســیار مهمــی 
کنــار تحریــم عــدم  کــه بــه خــودی خــود می توانــد نقشــی ویران کننــده داشــته باشــد. در  اســت 
کــه اقتصــاد ایــران را تهدیــد می کنــد  تصویــب لوایــح FATF نیــز بــه خــودی خــود مســئله ای ســت 
ــد آن را فلــج کنــد. ایــن عوامــل و تهدیدهــا مهم تریــن علــل کژکارکــردی اقتصــاد ایــران و  و می توان

به وجود آورنــده ایــن ســطح از فقــر در شــرایط کنونــی هســتند.
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گشت به قانون اساسی کاهش فقر با باز
گفت وگو با دکتر حبیب زاده، حقوقدان  و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

کنونی در جامعه ما چیست؟  _ به نظر شما عمده ترین علت به وجودآورنده فقر 

کــه شــما در حــال حاضــر بــر آن متمرکــز  فقــر جنبه هــای مختلفــی دارد، آن جنبــه ای از فقــر 
گونــی  گونا شــده اید، ناظــر بــه فقــر اقتصــادی اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم فقــر ابعــاد 
کــه جامعــه  کــه در رشــته مــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد، موضوعــی اســت  دارد. مثــاًل فقــر حقوقــی 
ــر  ــا فق ــه ب ک ــه ای  ــت. جامع ــون اس ــت قان کمی ــدان حا ــه آن فق ــت و نتیج ــر آن اس ــدت درگی ــا به ش م
گــون  کمیــت قانــون در آن متزلــزل می شــود. بــا مدنظــر داشــتن انــواع گونا حقوقــی مواجــه اســت حا
گــر جامعــه دچــار تبعیــض در  فقــر می تــوان منشــأ و مبنــا تمامــی آن هــا را »تبعیــض« دانســت. ا
گــون ازجملــه حــوزه اقتصــادی و مدیریتــی نباشــد، نبایــد فقــر وجــود داشــته باشــد.  حوزه هــای گونا
کــه می فرمایــد از آنچــه بیــش از حــد  از ســوی دیگــر بــر اســاس اندیشــه دینــی هــم طبــق آیــه شــریفه 
ــت،  ــور نیس ــفانه این ط ــه متأس ک ــود،  ــالمی می ب ــه ای اس ــا جامع ــه م ــر جامع گ ــد، ا ــاق کنی ــد انف داری
بایــد بــر اســاس ایــن آیــه عمــل می شــد و در ایــن صــورت اساســًا فقــر مجــال بــروز پیــدا نمی کــرد. مــن 
کــه  ریشــه فقــر را در دو عامــل تبعیــض و آداب اجتماعــی می دانــم؛ البتــه منظــور مــن ایــن نیســت 
آداب اجتماعــی بایــد حتمــًا اســالمی باشــند تــا مانــع گســترش فقــر شــوند. در ایــن حــوزه حتــی آداب و 
ســنن ملــی و ایرانــی مــا نیــز دچــار تحریــف و وارونگی هایــی شــده اســت کــه بــه فقــر و نابرابــری دامــن 
ــه و از  ــرایت یافت ــی س ــه ایران ــی جامع ــی اجتماع ــای زندگ ــام حوزه ه ــه تم ــی ب ــد. مصرف گرای می زنن
ایــن حیــث جامعــه را تهدیــد می کنــد. امــروزه نســبت بــه چنــد دهــه قبــل افــراد و خانواده هــا خــود را 
ــه خــودی خــود باعــث  بیشــتر در معــرض شــکاف ها و تبعیض هــا حــس می کننــد، و ایــن مســئله ب

ــود. ــراد می ش ــارت در اف ــاس حق ــی و احس ــاد ناامن ایج
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کــه از ایــن نابرابــری به عنــوان موتــور محرکــه   _ رویکردهــای بســیاری در کشــور وجــود دارنــد 

و عامــل حرکــت جامعــه یــاد می کننــد. بــه نظــر شــما وجــود تبعیــض و نابرابــری تــا چــه حــدی 

در جامعــه قابل پذیــرش اســت؟

ــارکت در  ــور و مش ــکان حض ــود ام ــی خ ــدازه توانای ــس به ان ــه هرک ک ــت  ــن معناس ــه ای ــت ب عدال
جامعــه را داشــته باشــد و ازایــن رو دولــت بایــد امکانــات اولیــه و اساســی جهــت حضــور و رشــد افــراد در 
جامعــه همچــون اشــتغال، مســکن، ازدواج و تحصیــالت را فراهــم کنــد. بــر اســاس قانون اساســی ما 
تحصیــالت رایــگان یکــی از اصــول مهــم قانــون اساســی ماســت، امــا ایــن اصــل امــروزه بــه تمســخر 
گرفتــه شــده و آمــوزش و پــرورش حتــی در ســطح آمــوزش ابتدایــی بــه یکــی از راه هــای کســب درآمــد 
کــه فــردی صرفــًا بنــا بــه موقعیــت و جایــگاه خــود از  تبدیــل شــده اســت. تبعیــض بــه ایــن معناســت 
ع منجــر بــه ایجــاد فســاد  کــه دیگــران از آن محــروم هســتند. ایــن موضــو مواهبــی برخــوردار باشــد 
کــه فقــر لزومــًا منجــر بــه فســاد نمی شــود. نمونــه ایــن وضعیــت را  می شــود. نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــا وجــود عــدم تمکــن مالــی خانواده هــا فســاد  کــه ب کــرد  می تــوان در ســال های جنــگ جســت وجو 
به انــدازه امــروز وجــود نداشــت، امــا عکــس آن صــادق اســت، یعنــی فســاد قطعــًا بــه فقــر و گســترش 
ــزاری  ــز شــما در صــدد برگ ــه مرک ک کــه همیــن جشــنواره ای  ــد توجــه داشــت  آن منجــر می شــود. بای
آن اســت، بایــد به عنــوان یــک هشــدار و زنــگ خطــر بــه صــدا دربیایــد؛ چــه شــد و جامعــه مــا بــه چــه 
کــه امــروز فقرپژوهــی بایــد در اولویــت مســائل ایــن جامعــه قــرار بگیــرد. کــرده اســت  ســمتی حرکــت 

لطفــًا در ایــن خصــوص بیشــتر توضیــح دهیــد. بــه نظــر شــما اساســًا چــه لزومــی دارد فقــر و   _

نابرابــری موضــوع پژوهش هــای دانشــگاهی باشــد؟

کــه مســئوالن و سیاســت گذاران را متوجــه  ایــن پژوهش هــا از آن نظــر حائــز اهمیــت هســتند 
ــار، تبعــات و عواقــب آن می کننــد. ایــن پژوهش هــا می تواننــد به عنــوان  وجــود فقــر در جامعــه و آث
کــه نشــان می دهنــد در صــورت توجــه نکــردن بــه فقــر و عــدم اقــدام  هشــداری مدنظــر قــرار بگیرنــد 
ــا چــه پیامدهــا و خطراتــی ممکــن اســت مواجــه شــود،  در جهــت کاهــش آن جامعــه مــا در آینــده ب
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ــر از حــوادث آبان مــاه باشــند. از ســوی  ک ت ــد به مراتــب ســخت تر و خطرنا کــه می توان پیامدهایــی 
کنــار فقرپژوهــی بایــد بــه مســئله فســادپژوهی نیــز توجــه ویــژه ای داشــت. چــون ایــن دو  دیگــر در 
ــت  ــز عدال ــن دو نی ــده ای ــل تنظیم کنن ــد و عام ــدید می کنن ــر را تش ــد و همدیگ ــزوم یکدیگرن الزم و مل
ــز  ــرد فاســد نی ــع شــود و ف ــات داده شــود و موردتوجــه واق ــر امکان ــه فقی ــد ب ــا بای ــه ایــن معن اســت. ب
مجــازات و تنبیــه شــود. مجــازات فاســدان نیــز بایــد بیشــتر بــه ســمت پیشــگیری ســوق پیــدا کنــد، 
درحالی کــه متأســفانه در ایــن زمینــه هــم مــا شــاهد تبعیــض هســتیم و بــه فســادها هــم بــه شــکلی 

عادالنــه رســیدگی نمی شــود.

شما برای مبارزه با فقر چه راهکارهای دیگری پیشنهاد می کنید؟  _

مــا بایــد بــه ســمت عدالــت و گســترش آن حرکــت کنیــم؛ و بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم بایــد کار 
ــن  ــا راه ای ــود. تنه ــام نمی ش ــخنرانی انج ــعار و س ــا ش ــم ب ــی ه ــرد. کار فرهنگ ــورت پذی ــی ص فرهنگ
کــه مدیــران و مســئوالن در میــان مــردم باشــند و از نزدیــک دغدغه هــای آن هــا را لمــس  اســت 
کمــی کــه بــا اتومبیــل  کمــان در ردیــف مــردم قــرار گیرنــد. حا کننــد. الگــوی دینــی مــا ایــن اســت کــه حا
کــه مــردم در ترافیک هــای چندســاعته  شــخصی و چهــار خــودرو محافــظ تــردد می کنــد نمی دانــد 
کــه در هــوای آلــوده تهــران در ویالیــش در اطــراف تهــران ســکونت می کنــد  کمــی  چــه می کشــند. حا
درکــی از مشــکل آلودگــی هــوا نمی توانــد داشــته باشــد. همیــن وضعیــت آلودگــی هــوا نتیجــه 
کنــد. فقــر  کــه نمی توانــد زیرســاخت های آالینــده خــود را اصــالح  گســترده جامعــه ماســت  فقــر 
کار عملــی و فرهنگــی می خواهــد. امــروز بیــن فقــرا و حکومــت  گفتاردرمانــی حــل نمی شــود و  بــا 
بیشــترین فاصلــه وجــود دارد، درحالی کــه در زمــان جنــگ چنیــن نبــود. در زمــان جنــگ حتــی 
فرودســت ترین خانواده هــا نیــز بــا حکومــت احســاس همــدردی داشــتند و به نوبــه خــود بــه کشــور 
کمــک می کردنــد. شــکاف دولــت و ملــت در دو دهــه اخیــر بــه اوج خــود رســیده اســت و حــوادث 
گلــوی آن هــا رســیده و شــرمنده  کــه فشــار بــه  کــرد و کســانی  آبان مــاه نیــز ایــن واقعیــت را تأییــد 
کــه  خانــواده خــود بودنــد بــه خیابان هــا آمدنــد و اعتــراض کردنــد. ایــن افــراد همــان کســانی بودنــد 
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ــد، امــا امــروز بیشــترین فشــار را تحمــل می کننــد. راهــکار  در انقــالب و جنــگ دســت اندرکار بوده ان
کــه بــه ایــن افــراد مجــددًا توجــه شــود. توجــه هــم بــا گفتاردرمانــی ممکــن  مقابلــه بــا فقــر ایــن اســت 
نمی شــود. پــس از وقایــع آبان مــاه هرکــدام از مســئوالن اظهارنظــر کردنــد، امــا این هــا گفتاردرمانــی 
کــه آن هــا را ســرکار  اســت. ایــن آقایــان بایــد تشــریف بیاورنــد در میــان مــردم، همــان مردمــی 
آورده انــد، همــان مردمــی کــه انقــالب و جنــگ را حفــظ کردنــد. بــر اســاس قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی حتــی رهبــر هــم بــا افــراد جامعــه برابــر اســت، امــا امــروزه حتــی مدیــران میانــی هــم فاصلــه 
عمیقــی از مــردم دارنــد و زندگی هایشــان بــا مــردم عــادی قابــل مقایســه نیســت؛ بنابرایــن تنهــا راه 
مواجــه بــا مســائل متعــدد کشــور مــا، من جملــه مســئله فقــر و نابرابــری، نهضــت بازگشــت بــه قانــون 

اساســی اســت.
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تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید، راه حل خروج از فقر
گیلک حکیم آبادی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت وگو با دکتر 

به نظر شما چه لزومی دارد فقر و نابرابری موضوع پژوهش های دانشگاهی باشد؟  _

کــه در جامعــه ایرانــی تحصیــل  ایــن ضــرورت در رســالت خــود دانشــگاه وجــود دارد. فــردی 
ع مســئولیت دارد. اهمیــت ایــن پژوهش هــا در جامعــه ای همچــون  می کنــد، نســبت بــه ایــن موضــو
کــه در تالطــم اســت و درآمدهــای ملــت بــا تحریــم و مدیریت هــای نادرســت کاهــش  جامعــه مــا 
 یافتــه اســت دوچنــدان می شــود. نســبت بــه فقــر و نابرابــری در جامعــه بایــد حساســیت وجــود 
کــه در آن تمــام افــراد جامعــه احســاس  کــه جامعــه ای ایــده   آل و مطلــوب اســت  داشــته باشــد، چرا
کــه بــا  کــه از وضعیــت مالــی مطلوبــی برخوردارنــد زمانــی  خوشــبختی داشــته باشــند؛ حتــی کســانی 
ع ندارنــد. از ســوی دیگــر  زندگــی فقــرا مواجــه می شــوند احســاس خوشــایندی نســبت بــه ایــن موضــو
یکــی از رســالت دانشــگاه ها مباحــث پژوهشــی اســت و محتــوای ایــن پژوهش هــا را بایــد در ارتبــاط 
بــا دغدغه هــای مــردم و مســائل مهــم و روز کشــور باشــد؛ بنابرایــن یکــی از مشــکالت مهــم و حیاتــی 
کــه بــا سرنوشــت تمــام ملــت و انقــالب گره خــورده، مســئله فقــر و نابرابــری اســت کــه طبیعتــًا بایــد در 

ــد. پژوهش هــای دانشــگاهی انعــکاس بیاب

کنونی در جامعه ما ازنظر شما چیست؟  _ عمده ترین علت به وجودآورنده فقر 

بــه  ایــران  بــروز فقــر در  کــه مــن در مطالعــات خــود دربــاره علــل و ریشــه های  نتیجــه ای 
کشــور اجــرا می شــوند باعــث بــروز ایــن  کــه در  کلــی  کــه سیاســت های  آن رســیده ام، ایــن اســت 
کــه بــه روابــط بین المللــی  وضعیــت شــده اند. سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ از مســائلی هســتند 
گــره  خورده انــد و مــا متأســفانه سیاســت باثبــات و صحیحــی را در ایــن رابطــه اتخــاذ نکرده ایــم. 
کــه درصحنــه استکبارســتیزی در هیئــت مبارزه هــای  ممکــن اســت بــه برخــی از دســتاوردهایی 
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لفظــی و جهت گیری هایــی در مقابــل جریان هــای برخــی کشــورها داشــته ایم، افتخــار کنیــم، امــا 
ع فکــر نکردیــم کــه ایــن دســتاوردها بــا چــه هزینــه ای به دســت  متأســفانه هیچ وقــت بــه ایــن موضــو
ــر روی ایــن مســائل بــوده و تمــام ارزیابی هــا و تالش هــا در ایــن راســتا  ــًا ب آمــده اســت. تمرکــز عمدت
ع باعــث شــده از مســائل دیگــر غفلــت شــود. بــه هــر حــال تــوان کشــور و مــردم  بــوده و ایــن موضــو
محــدود اســت و وقتــی تمــام توجــه بــه یــک نقطــه متمرکــز شــود، از توجــه بــه نقــاط مهــم و اساســی 
کــه  بازمی مانیــم. تنهــا راه نجــات کشــور بازنگــری در سیاســت های کالن کشــور اســت. همان طــور 
می گوییــم بایــد نــگاه بــه داخــل داشــته باشــیم و تولیــد ملــی را تقویــت کنیــم، بایــد بدانیــم تولیــد 
ملــی اقتضائــات و لــوازم خــاص خــود را می طلبــد. متأســفانه سیســتم فعلــی به گونــه ای پیــش 
کــردن بــه بخــش خصوصــی هــم مشــکل شــده اســت. منشــأ به وجــود  کــه حتــی اعتمــاد  رفتــه اســت 
گــر اســتراتژی و هــدف نخســت  آمــدن ایــن وضعیــت هــم غفلــت از ایــن بخــش بــوده اســت؛ زیــرا ا
تولیــد بــود، بایــد بــه اقتضائــات تولیــد هــم توجــه می شــد. وقتــی مقابلــه سیاســی در ســطح خارجــی 
حــرف اول را در کشــور بزنــد، طبیعتــًا اقتصــاد و تولیــد هــم از ایــن رویکــرد تأثیــر می پذیرنــد و قربانــی 
ــر  ــدازه ب ــش  از ان ــز بی ــاد و رانت خــواری از عــوارض تمرک ــوان، فس ــی نات ــاد داخل ــد شــد. اقتص خواهن
ج از کشــور در حــوزه سیاســت خارجــی اســت. ایــن نظــر شــخصی مــن اســت و امیــدوارم در ایــن  خــار
ــده ایم  ــل ش ــری متحم ــن جهت گی ــا ای ــه ب ک ــی  ــه هزینه های ــرد و متوج گی ــورت  ــری ص ــه بازنگ زمین

ج بیندیشــیم. ــا دنیــای خــار باشــیم و بــه راهکارهــای تعامــل بیشــتر ب

پژوهشــی   _ حــوزۀ  بــا  سیاســت گذار  و  اجرایــی  دســتگاه های  میــان  می تــوان  چگونــه 

فقــر در  کــه مطالعــات  به گونــه ای  کــرد،  برقــرار  کافــی  تعامــل و هماهنگــی  و دانشــگاهی 

شــود؟ منعکــس  دســتگاه ها  حمایتــی  برنامه هــای  و  سیاســت گذاری ها 

کــرده اســت، ایــن اســت کــه جوامــع دانشــگاهی  کــه ایــن دو حــوزه را از هــم دور  یکــی از مســائلی 
مســائل و مشــکالت در حــوزه فقــر و نابرابــری را به وضــوح درک نمی کننــد. مســائل و راه حل هایــی 
گنجانــده می شــود بــا زندگــی و تجــارب جوامــع دانشــگاهی  ح هــا  کــه در سیاســت گذاری ها و طر
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کارگروه هایــی  کاهــش ایــن فاصلــه می تــوان از اســاتید به عنــوان مشــاور در  فاصلــه دارد. بــرای 
کــه در ســطح اســتان ها در حــال فعالیــت هســتند، مثــاًل در اســتانداری، برنامــه بودجــه و حتــی 
کــرد تــا  ســازمان های اجرایــی مثــل وزارت تعــاون و رفــاه اجتماعــی کمــک گرفــت و آن هــا را تشــویق 
بــاری از ایــن مســئولیت را بــر دوش بگیرنــد. از ســوی دیگــر اســاتید بایــد پایان نامه هایــی را هدایــت 
کــه از بودجــه پژوهشــی بــه دســتگاه ها  کــه در راســتای حــل ایــن مســئله باشــد. ســهمیه ای  کننــد 
کــه در اســتان ها  اختصــاص می یابــد بایــد بــه ســمت دانشــگاه ها، به خصــوص دانشــگاه هایی 
مرکزیــت دارنــد، حرکــت کنــد. بایــد از اســاتید مشــورت گرفــت و آن هــا بــه کار گرفتــه شــوند، نــه اینکــه 
کــه هیــچ تخصصــی در ایــن زمینــه ندارنــد و صرفــًا  کنــد  ایــن بودجــه بــه کســانی اختصــاص پیــدا 

به واســطه رابطه هــا در رأس امــور قرارگرفته انــد.
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رویکرد جامع به مسئله فقر
مهم ترین راهکار مبارزه با فقر در ایران

باقر درویشی1

در دهه هــای گذشــته بــرای مواجهــه بــا پدیــده فقــر راه حل هــای متعــددی ارائــه شــده، ازجملــه 
می تــوان بــه رشــد اقتصــادی پایــدار بــه نفــع فقــرا توانمندســازی فقــرا، ارتقــای ســرمایه انســانی فقــرا 
)آمــوزش، بهداشــت و تغذیــه(، ایجــاد تــور امنیــت اجتماعــی بــرای افــراد ناتــوان، توســعه اجتماعــی 
ــت  ــت مدیری ــی( و درنهای ــت اجتماع ــی و حمای ــرمایه اجتماع ــانی، س ــرمایه انس ــعه س ــامل توس )ش
کلــی،  کــرد. رویکردهــای مذکــور را می تــوان در دو دســته  اقتصــاد کالن و حکمرانــی خــوب اشــاره 
ــرد.  ک ح  ــر ــی مط ــعه اجتماع ــای توس ــب برنامه ه ــری در قال ــادی و دیگ ــد اقتص ــر رش ــی ب ــی مبتن یک
کــه بــر اســاس آن  بنیــان راه حــل مبتنــی بــر رشــد اقتصــادی فرضیــه مشــهور نشــت بــه پاییــن2 اســت 
رشــد به عنــوان عامــل اصلــی کاهنــده فقــر، معرفــی شــد، امــا عملکــرد کشــورهای آســیای شــرقی در 
کــه رشــد ســریع تــوأم بــا نابرابــری کمتــر، می توانــد فقــر را بــه  دهه هــای 1970 و 1980 نشــان داد 
مقــدار بیشــتری کاهــش دهــد. در ایــن دوره اجمــاع عمومــی مبنــی بــر ضعــف ابــزار رشــد به عنــوان 
ح شــد. بــر  کاهنــده فقــر به وجــود آمــد، به طوری کــه در دهــه 1990 رشــد فقــرزدا مطــر تنهــا ابــزار 
کــه فقــر را هرچنــد انــدک  اســاس تعریــف بانــک جهانــی رشــد فقــرزدای ضعیــف، رشــدی اســت 
کثــر فرآیندهــای رشــد، فقــرزدا هســتند. در مقابــل رشــد فقــرزدای  کــه بــر ایــن اســاس ا کاهــش دهــد 
خ رشــد درآمــد  قــوی، رشــدی را فقــرزدا می دانــد کــه میــزان فقــر را کاهــش دهــد. طبــق ایــن تعریــف نــر
خ رشــد درآمــد غیرفقــرا بیشــتر افزایــش می یابــد. در زمینــه تأثیــر رشــد اقتصــادی بــر فقــر،  فقــرا از نــر

1-  استادیار گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایالم

2- . Trickle down hypothesis
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نتایــج مطالعــات صــورت گرفتــه در کشــور3 بیانگــر آن اســت کــه رشــد اقتصــادی همواره و بــرای همه 
گروه هــای شــغلی فقــرزدا نیســت. به طوری کــه نتیجــه بررســی های صالحــی اصفهانــی )1396( 
کــه دهــک درآمــدی اول از رشــد 11 درصــدی ســال 1395 هیــچ بهــره ای نبــرده  نشــان می دهــد 
ــان )1398( نشــان می دهــد  اســت. در ایــن زمینــه همچنیــن نتیجــه مطالعــه درویشــی و محمدی
خ هــای رشــد معمــول 3 درصــد از فقــر رهــا  کــه خانوارهــای بــا حداقــل شــکاف فقــر را می تــوان بــا نر
خ رشــد می تــوان خانوارهــای بــا شــکاف فقــر متوســط را نیــز در یــک بــازه  ســاخت و حتــی بــا ایــن نــر
ده ســاله از فقــر نجــات داد. مســئله اصلــی خانوارهــای بــا شــکاف فقرهــای بــزرگ هســتند کــه تنهــا بــا 
خ هــای رشــد 12 درصــدی آن هــم در طــی یــک بــازه زمانــی ده ســاله از فقــر رهایــی می یابنــد. ایــن  نر
یافته هــا مبتنــی بــر ثبــات تعــداد فقــرا در طــی زمــان اســت کــه در واقعیــت بــا رشــد تعــداد فقــرا در طــی 

زمــان، مدت زمــان الزم افزایــش خواهــد یافــت.
علی رغــم مباحــث مذکــور پدیــده فقــر در ایــران و شــیوه های مواجهه با آن دارای مشــخصه های 

مختــص بــه خــود اســت. در ایــن زمینــه می تــوان به مــوارد زیر اشــاره کرد:
کشــور در رابطــه بــا فقــر مســئله شناســایی فقراســت. در ایــران نظــام  جدی تریــن چالــش 
کارآمــدی جهــت شناســایی ســطوح درآمــدی افــراد وجــود نــدارد. درنتیجــه بــه دلیــل  مالیاتــی 
فقــدان اطالعــات الزم، میــزان خطاهــای شــمول )واردکــردن غیرفقــرا( و حــذف )عــدم پوشــش 
کــه نتیجــه آن هــدر دادن منابــع دولــت و تأثیــر ناچیــز بــر فقــر کل  فقــرا( در برنامه هــا بســیار باالســت 
ــر  اســت. از طــرف دیگــر جهــت شناســایی فقــرا به جــای روش تمام شــماری از روش هــای مبتنــی ب
کــه باعــث شــده بســیاری از مناطــق دورافتــاده و فقیرنشــین  درخواســت/ تقاضــا اســتفاده می شــود 
تحــت پوشــش قــرار نگیرنــد؛ زیــرا روش مبتنــی بــر تقاضــا بــرای مناطــق بــا میــزان فقــر پاییــن و دارای 
ــرایط  ــاال و ش ــر ب ــزان فق ــرایط می ــه در ش ــت درحالی ک ــب اس ــاال مناس ــی ب گاه ــا آ ــالت ی ــطح تحصی س

بحــران بایــد از روش تمام شــماری اســتفاده شــود.

3- . راغفر و همکاران )۱۳۹۴(، ابونوری و قادی )۱۳۸۶(، پروین و همکاران )۱۳۹۲( و درویشی و احمدی خواه )۱۳۹۶(
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ــا فقــر در کشــور طراحی شــده، خــط  ــرای مواجهــه ب کنــون ب ــه تا ک در هیچ کــدام از برنامه هایــی 
ک عمــل سیاســت گذار قــرار گرفتــه باشــد. عــالوه  کــه مــال فقــر اســتاندارد و رســمی مالحظــه نمی شــود 
بــر فقــدان وجــود خــط فقــر روش مــورد اســتفاده بــرای مفهوم ســازی فقــر نیــز اهــداف کاهــش فقــر 
را تحــت تأثیــر قــرار داده، به طوری کــه از بیــن چهــار مفهــوم فقــر مطلــق )هــدف بــرآوردن نیازهــای 
اساســی و پایــه(، فقــر نســبی )هــدف ایجــاد برابــری(، فقــر به عنــوان وابســتگی )هــدف اســتغنا 
و بی نیــازی(، فقــر به عنــوان طــرد شــدن )هــدف مشــارکت افــراد در فعالیت هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و سیاســی( و درنهایــت فقــر به عنــوان محرومیــت از امکانــات )هــدف توســعه انســانی(، 
در ایــران تمرکــز بیشــتر بــر فقــر مطلــق بــوده و باعــث شــده کــه تالش هــا بیشــتر معطــوف بــه کمــک بــه 
افــراد کم درآمــد شــود تــا نیازهــای پایــه آن هــا را از طریــق مداخالتــی از قبیــل ســبد غذایــی، ســرپناه 

بــرای افــراد بی خانمــان، کلینک هــای مراقبت هــای بهداشــتی بــرآورده ســازند.
گــروه وســیعی از  در ایــران نه تنهــا افــراد بیــکار گرفتــار فقــر هســتند، بلکــه امــروزه بحــث فقــر 

شــاغلین نیــز مســئله ای جــدی و درخــور توجــه اســت.
گرفتــه شــده اســت،  در برنامه هــای مرتبــط بــا فقــر در ایــران اصــول بنیادیــن زیــر نادیــده 
جمــع آوری داده هــا و اطالعــات الزم، بررســی ســازگاری و صحــت اطالعــات، واردکــردن اطالعــات 
گردآوری شــده در یــک سیســتم اطالعاتــی یکپارچــه و شناســایی خانوارهــای فقیــر بــا اســتفاده از 
کــردن داده هــا بــه  روش هــای علمــی )مبتنــی بــر آزمون هــای تقریــب وســع( و درنهایــت بــه روز 
ــد وارد و خانوارهــای تحــت پوشــش رهایافتــه  ــر جدی ــه خانوارهــای فقی ک ــه ای  ــا به گون شــکلی پوی

ج شــوند. از فقــر، خــار
ج  فقــر پدیــده ای پویاســت؛ یعنــی در طــی زمــان، تعــداد زیــادی از مــردم در فقــر وارد یــا از فقــر خــار
کارا بایــد دو مســئله فقــر )وضعیــت موجــود محرومیــت(  می شــوند. پــس بــرای سیاســت گذاری 
و آســیب پذیری )پیش بینــی فقــرای آینــده( به طــور هم زمــان موردتوجــه قــرار گیرنــد. توجــه بــه 
آســیب پذیری از چنــد جنبــه اهمیــت دارد: اول، در زمینــه طراحــی سیاســت های مبــارزه بــا فقــر 
مســئله آینده نگــری مهــم اســت؛ یعنــی بایــد در طراحــی ایــن سیاســت ها بــرای ســؤالتی ماننــد چــه 
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کســی احتمــال دارد در آینــده فقیــر شــود، بــا چــه احتمالــی فقیــر خواهــد شــد و شــدت فقــر وی چــه 
ــه  ــر در زمین ــل فق ــیب پذیری در مقاب ــه آس ــود؛ دوم، مطالع ــم ش ــخی فراه ــود، پاس ــد ب ــزان خواه می
کمــک می کننــد.  سیاســت های پیشــگیرانه فقــر در آینــده و سیاســت های تعدیــل فقــر موجــود 
توجــه غیــر معنــی دار بــه مســئله آســیب پذیری در کشــور یکــی از مشــخصه های خــاص برنامه هــای 
ــده نشــان می دهــد تعــداد خانوارهــای  ــج بررســی های نگارن حمایــت اجتماعــی کشــور اســت. نتای
گــر تدابیــری جــدی در راســتای تحــت  آســیب پذیر )فقــرای آینــده( بیــش از فقــرای کنونــی اســت و ا
پوشــش قــرار دادن خانوارهــای آســیب پذیر اندیشــیده نشــود، پدیــده فقــر به صــورت مزمــن و بیــن 
ــداد  ــه تع ــوط ب ــای مرب ــی آماره ــق علم ــی های دقی ــدون بررس ــی ب ــت، حت ــد یاف ــه خواه ــلی ادام نس
ــا 4 میلیــون نفــر(، زنــان سرپرســت  حاشیه نشــینان )حــدود 12 میلیــون نفــر(، معتادیــن )بیــن 3 ت
ــًا حــدود 5 میلیــون نفــر تحــت پوشــش نهادهــای  ــوار )حــدود 2.6 میلیــون نفــر( و اینکــه صرف خان

حمایتــی هســتند به خوبــی دامنــه آســیب پذیری را نشــان می دهــد.
گــزارش  ــر اســاس  میــزان فقــر چندبعــدی در کشــور به طــور معنــی داری باالســت به طوری کــه ب
کشــور )در  کار و رفــاه اجتماعــی، 17 درصــد از خانوارهــای شــهری  معاونــت رفــاه وزارت تعــاون، 
ســطح اســتان سیســتان و بلوچســتان 45 درصــد، کردســتان 43 درصــد و هرمــزگان 38 درصــد( و 
40 درصــد از خانوارهــای روســتایی ایــران )در ســطوح اســتانی در سیســتان و بلوچســتان 82 درصــد، 
کردســتان 61 درصــد، هرمــزگان 58 درصــد و خراســان شــمالی 56 درصــد( دچــار فقــر چندُبعدی انــد.
کــه تعدیــل فقــر در کشــور در کوتاه مــدت و حتــی میان مــدت   نتایــج مذکــور بیانگــر آن اســت 
کاهــش  خ هــای رشــد تجربه شــده قابل حــل نیســت و  به وســیله سیاســت های رشــدمحور بــا نر
معنــی دار فقــر نیازمنــد حمایت هــای جامع تــر اجتماعــی در قالــب برنامه هــای توســعه اجتماعــی 
اســت. از طــرف دیگــر بعــد از اجــرای یارانه هــای نقــدی همگانــی تغییــرات ســاختاری )اقتصــادی 
کنــون  ح هم ا کــه خانوارهــای غیرآســیب پذیر قبــل از اجــرای طــر خ داده  و اجتماعــی( گســترده ای ر
گرچــه رشــد اقتصــادی بــرای تعدیــل فقــر الزم اســت، امــا  در معــرض فقــر قرارگرفته انــد؛ بنابرایــن ا
کافــی نیســت، زیــرا آثــار ســرریز رشــد در میان مــدت و بلندمــدت ظاهــر خواهــد شــد.  به تنهایــی 
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گــر برنامــه ای جامــع بــرای مواجهــه بــا فقــر نداشــته باشــیم، روزبــه روز خانوارهــای  درحالی کــه ا
گرفتــار می شــوند. بیشــتر و بیشــتری در دام فقــر 

ــرای شکســتن ســیکل  ــا فرآینــد طاقت فرســای کمــک بــه فقــرا ب علی رغــم اینکــه در مواجهــه ب
فقــر راه حــل ســاده ای وجــود نــدارد، برنامه هــای توســعه اجتماعــی حــول ســه نقطه کانونــی، اول، 
کــه تــالش می کنــد بیــن نیازهــای  گیــری )شــامل دامنــه متنوعــی از خدمــات اســت  جامعیــت و فرا
فــردی و اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کنــد(، دوم، همدســتی و همــکاری )شــامل ایجــاد شــبکه ای بیــن 
کــه می توانــد دامنــه وســیعی از همکاری هــای رســمی و غیررســمی را در بــر  مشــارکت کنندگان اســت 
ــی می تواننــد در  ــراد بومــی و محل داشــته باشــد( و ســوم، ســازمان دهی اجتماعــی )به وســیله آن اف
برنامــه مشــارکت و از ایــن طریــق درک کننــد کــه چگونــه زندگــی شــخصی آن هــا و رفــاه اجتماعــی بــه 
هــم وابســته اســت( متمرکــز شــده اند. در ایــن زمینــه میلــر و همــکاران )2004(4 معتقدنــد خــروج از 
کــه بایــد شناســایی و پیگیــری  فقــر نیازمنــد شــش عنصــر بــه هــم وابســته بــرای خوداتکایــی اســت 
شــوند. ایــن مراحــل شــامل درآمــد و دارایــی اقتصــادی، آمــوزش و مهارت هــا، مســکن و محیــط 
زندگــی ســالم و جــذاب، دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و دیگــر خدمــات موردنیــاز 
عمومــی، روابــط نزدیــک ماننــد ایجــاد شــبکه های اجتماعــی بیــن فقــرا و تدبیــر و کاردانــی فــردی و 

توانایــی مدیریــت و رهبــری اســت.
بــر اســاس رویکــرد جامــع بــه مســئله فقــر، کاهــش فقــر در مقیــاس وســیع زمانــی اتفــاق می افتــد 
ــط  ــل مرتب ــر دارای عل ــود. فق ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــی ب ــع و چندبخش ــای جام ــق تالش ه ــه از طری ک
زیــادی اســت. در عمــل در خصــوص هــر خانــواده، هــر مشــکل تأثیــر دیگــر مشــکالت را تقویــت 
کــه تغییــر دریکــی  گــره  خورده انــد  می کنــد و ایــن مشــکالت آن قــدر به صــورت تنگاتنــگ در هــم 
ــی  ــت اصل ــر از عل ــی فرات ــج آن خیل ــه نتای ک ــه همــراه داشــته باشــد  ــش را ب کن ــد یک رشــته وا می توان
گــره  خورده انــد، راه حل هــا نیــز بایــد چنیــن  گــر مشــکالت در هــم  اولیــه خواهــد بــود؛ بنابرایــن ا

4- . Miller, et. al )2004(
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باشــند. تنهــا داشــتن شــغل کافــی نیســت، بیمــه درمانــی به تنهایــی نمی توانــد کافــی باشــد، خانــه 
کافــی باشــد، حمل ونقــل قابل اطمینــان، بودجه بنــدی محتاطانــه  خــوب به تنهایــی نمی توانــد 
کــه هریــک  زمانــی  باشــند،  کافــی  نیــز نمی تواننــد  کارآمــد  و تحصیــل  فرزندپــروری  خانــواده، 
به صــورت مجــزا از بقیــه باشــد. به عبــارت دیگــر بــا وجــود بــاال بــودن میــزان فقــر چندبعــدی در 
کنــد تــا از  کــه بتوانــد تغییــر داده شــود تــا بــه افــراد کمــک  ایــران هیــچ متغیــر منفــردی وجــود نــدارد 
گــره  گــره خورده انــد، راه حل هــا نیــز بایــد در هــم  گــر مشــکالت در هــم  فقــر رهایــی یابنــد؛ بنابرایــن ا
خــورده باشــند. از ایــن رو جهــت کاهــش معنــی دار در فقــر کشــور، عــزم بایــد بــه ســمت یــک چارچــوب 
جامــع جــزم شــود. چنیــن چارچــوب جامعــی به صــورت شــماتیک در نمــودار )1( تصویــر شــده اســت.

کمــک  کــه  کــه اســتراتژی های بنیادیــن خاصــی وجــود دارنــد  نمــودار )1( نشــان می دهــد 
ج شــوند، امــا در صــورت عــدم وجــود مداخــالت اضافــی افــراد  می کننــد تــا افــراد از بحــران خــار
گشــت.  آســیب پذیر باقــی خواهنــد مانــد و خیلــی زود دوبــاره بــه وضعیــت بحرانــی بــر خواهنــد 
ــک  ــول ی ــف، در ط ــطوحی مختل ــتراتژی ها و در س ــیعی از اس ــازه وس ــه ب ک ــد  ــان می ده ــر نش ــن ام ای
دوره زمانــی می بایســت اتخــاذ شــوند تــا انباشــتی از دارایی هــا حاصل شــده و شــرایطی ایجــاد شــود 
ــت.  ــه اس ــی یافت ــر رهای ــته و از فق ــرفت داش ــواده پیش ــک خان ــه ی ک ــت  ــوان گف ــع بت ــور قط ــه به ط ک
ــا شــالوده« می نامنــد، دیگــران آن را »مســیر« نامیده انــد. نمــودار  آنچــه برخــی افــراد آن را »بنیــاد ی
ــوط  ــد مرب ــاذ می کنن ــه اتخ ک ــیرهایی«  ــتراتژی »مس ــه اس ــدام، ب ــطوح اق ــه س ک ــد  ــان می ده )1( نش
کــه برنامــه ای  می شــود، امــا هــر ســطح نیــز اســتراتژی های خاصــی دارد. بــا ایــن وجــود، زمانــی 
ح ریــزی می کنیــم، ایــن تصویــر شــماتیک راهــی بســیار ســودمند بــرای  کاهــش فقــر طر را بــرای 

ســازمان دهی افــکار اســت.
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کاهش فقر نمودار )۱(: چارچوب جامع برای 

منبع: درویشی، محمدیان )1397(

کاهــش فقــر مــورد  کــه می تواننــد مبتنــی بــر نمــودار )1( به منظــور  دامنــه اســتراتژی هایی 
اســتفاده قــرار گیرنــد بســیار گســترده اســت. طبقه بنــدی ایــن اســتراتژی ها بــه دســته فعالیت هــای 
معمــول می توانــد ســودمند باشــد، امــا دســته بندی فعالیت هــا ممکــن اســت بــا ریســک همــراه 
باشــد، چــون اســتراتژی ها منحصــرًا مســتقل از هــم نیســتند. به عنــوان  مثــال، یــک اســتراتژی 
ــن  ــت ممک ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــر فق ــه ب ــرای غلب ــا ب ــه خانواده ه ــک ب ــور کم ــه به منظ ک
گیــرد.  کل نیــز مــورد اســتفاده قــرار  کاهــش آســیب پذیری جامعــه به عنــوان یــک  اســت بــرای 
امــا  شــده اند،  ارائــه   افــکار خواننــده  ســازمان دهی  بــه  کمــک  به منظــور  زیــر  دســته بندی های 
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می بایســت شــرایط فــوق را نیــز در زمــان خوانــدن آن هــا مدنظــر داشــت. مداخــالت مرتبــط بــا 
کاهــش فقــر بــر اســاس اینکــه آیــا برنامه ریزی شــده یــا نظامنــد هســتند، دســته بندی می شــوند. 
گروهــی از  مداخلــه برنامه ریزی شــده معمــواًل از طریــق طراحــی و اجــرای یــک برنامــه خــاص یــا 
برنامه هــا بــه دســت می آیــد. برنامه هــا می تواننــد کوتاه مــدت یــا بلندمــدت، در مقیــاس کالن یــا 
ــی  ــورت چارچوب ــا به ص ــزا ی ــی مج ــکل کوشش ــه ش ــوان ب ــا را می ت ــند. برنامه ه ــرد باش ــاس خ در مقی
کــرد. برنامه هــا عمومــًا بــر کمــک بــه خانواده هــا و  جامــع و تلفیقــی از برنامه هــای تکمیلــی اجــرا 
افــراد بــرای پیشــرفت در سیســتم های اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جامعــه تمرکــز دارنــد. یــک 
ــی و دیگــر منابــع پشــتیبانی می شــود. از طــرف دیگــر  ــع انســانی، مال ــا احیــای مــداوم مناب برنامــه ب
ــتم های  ــی از سیس ــا جنبه های ــه ی ــا جنب ــد ت ــالش می کن ــه ت ک ــت  ــه ای اس ــد مداخل ــه نظام من مداخل
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جامعــه را تغییــر دهــد. مداخلــه نظام منــد تغییــری را در نحــوه 
عملکــرد یــک سیســتم ایجــاد می کنــد درحالی کــه یــک مداخلــه برنامه ریزی شــده عمومــًا در جهــت 
کمــک بــه گروه هــا و افــراد جهت گیــری شــده اســت تــا آن هــا را بــا الزامــات یــک سیســتم تطبیــق 
کــه یــک سیســتم را اصــالح  دهــد. مداخــالت نظام منــد عمومــًا بــه ایــن منظــور طراحی شــده اند 
ــد  ــالت نظام من ــه مداخ ک ــی  ــد. زمان ــود بگنجان ــی را در خ ــراد خاص ــا اف ــا ی ــای گروه ه ــا نیازه ــد ت کنن
اجــرا شــوند، ممکــن اســت به منظــور تقویــت بــه نوســازی مــداوم منابــع نیــاز داشــته یــا نداشــته 
باشــند. مداخــالت نظام منــد عمومــًا، امــا نــه منحصــرًا، نیازمنــد تغییــرات در سیاســت ها، اعمــال یــا 
سیســتم های دولــت هســتند. جوامــع نقش هــای مختلفــی، شــامل حمایــت، در تشــویق و کمــک 
بــه دولت هــا در ایجــاد تغییــرات الزم ایفــا می کننــد. تمایــز بیــن مداخــالت برنامه ریزی شــده و 
نظام منــد کمــی ســاختگی اســت. بســیاری از مداخــالت هــم دارای مؤلفــه برنامه ریزی شــده و هــم 
مؤلفــه نظام منــد هســتند. برخــی از مداخــالت به عنــوان مداخــالت برنامه ریــزی شــروع می شــوند 
ســپس بــه حــدی گســترده اتخــاذ می شــوند کــه کل سیســتم تغییــر می کنــد تــا آن هــا را در خــود تلفیــق 
کنــد. برخــی از مداخــالت برنامه ریزی شــده تنهــا در صورتــی بــه تأثیــر قابل توجهــی دســت پیــدا 
کــه مداخــالت نظام منــد نیــز اعمــال شــوند. در جــداول )1، 2 و 3( اســتراتژی های موجــود  می کننــد 
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بــر اســاس رویکــرد جامــع بــه مســئله فقــر )شــامل اســتراتژی های شــانس اول، اســتراتژی های 
کــه بــه ســمت تقویــت  خانــوار محــور، اســتراتژی های تقویــت جوامــع محلــی و اســتراتژی هایی 

ارائه شــده اند. شــده اند(  جهت گیــری  ســازمانی 

جدول )۱(: مداخالت نظام مند و برنامه ریزی شده در خصوص استراتژی های شانس اول5

مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

رشد
کودک 
سالم

آموزش و حمایت از فرزندپروری  ●
آموزش و حمایت از تغذیه  ●
آموزش و فعالیت در جهت سالمت   ●

فیزیکی
افزایش سطح سواد خانواده  ●
برنامه های آموزش زودهنگام  ●
ممانعت از خالل های جنینی  ●
آموزش سالمت باروری  ●
برنامه های مشاوره ای برای   ●

نوجوانان

حمایت های آموزشی از کودکان مبتال به اخالل های   ●
جنینی

گنجاندن موضوعات سالمتی در برنامه های درسی   ●
مدارس

مزایای مالی برای زنان باردار  ●
توسعه دسترسی به فضاهای تحت نظارت مراقبت از   ●

کودکان

اقدامات 
ابتکاری

به منظور 
ماندن در 

مدرسه

مشوق ها و حمایت های مالی  ●
آموزش خصوصی و دیگر   ●

حمایت های فوق برنامه
برنامه های مقابله با گروه های   ●

جنایتکار
برنامه های تفریحی  ●
بورسیه و جوایز تحصیلی  ●
مداخالت الزم به منظور بهبود   ●

مشارکت والدین در آموزش فرزندان
آموزش های فوق برنامه  ●

کمک هزینه برای شهریه تحصیالت دانشگاهی  ●
کمک به افراد دارای نیازهای خاص )کودکان استثنایی(  ●
وجود شغل هایی با ساعات کاری انعطاف پذیر در بخش   ●

دولتی که در ساعاتی غیر از ساعات کار مدارس باشند.
»مدارس جایگزین«  ●
فرصت های یادگیری مهارت  ●

5- . First Chance Strategies
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مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

اقدامات 
ابتکاری

در خصوص 
تغذیه

صبحانه و نهار در مدرسه  ●
آموزش تغذیه  ●
آشپزخانه های محلی  ●
باشگاه های خرید  ●

ارائه سیاست هایی در مدرسه که از تغذیه سالم پشتیبانی   ●
می کند.

افزایش دسترسی به انتخاب های مختلف در کافه ها و   ●
دستگاه های فروش مواد غذایی

ارائه کردن جایگزین هایی سالم به جای جمع کردن اعانه  ●

پیشگیری
از بارداری

آموزش سالمت باروری  ●
...توزیع وسایل پیشگیری از بارداری  ●

تفریح
بازه وسیعی از برنامه های ورزشی،   ●

فرهنگی و هنری

ایجاد سیاست های دسترسی ارزان  ●
مرتبط کردن برنامه های تفریحی با خیابان هایی که   ●

جوانان در معرض خطر به طور طبیعی در آنجا جمع می شوند.
برنامه های تفریحی با یارانه دولتی یا مبتنی بر جامعه  ●
فراهم کردن حمل ونقل، مراقبت از کودک و تجهیزات   ●

مرتبط
اتخاذ برنامه هایی برای پرداختن به موانع مرتبط با زبان   ●

و فرهنگ

غرور
فرهنگی و 

میراثی

برنامه های آموزش فرهنگ و   ●
میراث فرهنگی

جشن ها و رویدادهای فرهنگی و   ●
میراثی

اضافه کردن یک مؤلفه فرهنگی به فعالیت ها  ●

منبع: درویشی، محمدیان )1396(



فصل دوم: یادداشت ها

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 36

جدول )۲(: مداخالت نظام مند و برنامه ریزی شده خانواده محور6

مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

توسعه
نیروی کار

برنامه های آمادگی برای اشتغال  ●
ایجاد مهارت های شغلی خاص  ●
مهارت های خوداشتغالی  ●
حمایت به منظور تثبت و حفظ   ●

موقعیت شغلی

گاهی از اقدامات مثبت  ● کمپین های آ
کمپین های حداقل حقوق  ●
اصالحات رفاهی  ●
واسطه های نیروی کار  ●
به رسمیت شناختن مدارک و گواهینامه ها  ●
اصالح شیوه های کارفرمایان  ●
پروتکل های استخدام محلی  ●

حمایت از 
درآمد بهبود 
درآمد خانوار

ترمیم رتبه اعتباری  ●
پرداخت برخی صورت حساب های   ●

اضطراری
بهبود دسترسی به اعتبار مالیات   ●

تأمین اجتماعی برای کارگران ضعیف

افزایش میزان حمایت درآمدی یا میزان کمک های رفاهی
بهبود سطح مزایا برای بیمه های استخدامی
کاهش حق تأمین اجتماعی بر افراد کم درآمد

بهبود اعتبار مالیاتی کودکان
فراهم کردن مزایای مراقبت های بهداشتی و دندان برای 

کارگران فقیر

حمایت از 
درآمد فراهم 
کردن کاالها 
و خدمات 
ارزان قیمت

امنیت غذایی  ●
حمل ونقل  ●
مسکن  ●
مراقبت از کودک  ●
تیمار فردی  ●
کمک حقوقی  ●

حمل ونقل  ●
تسهیل استفاده از خدمات بانکی  ●

6- . Strategies Primarily Directed at Individual Households
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مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

آموزش

ارتقای سطح آموزش عمومی  ●
ارتقای سواد عمومی یا سواد   ●

حساب وکتاب
مهارت های کلی زندگی  ●
آموزش سواد مالی  ●
ارتقای سالمت  ●
مهارت های فرزندپروری  ●
مهارت های مالکیت مسکن  ●

رشد اولیه در دوران کودکی مالحظه شود.  ●
ارزیابی یادگیری اولیه به عنوان معیاری برای پذیرفته   ●

شدن در برنامه های آموزشی

کارآفرینی 
اجتماعی

استراتژی های »پیونددهنده«،   ●
تجربه کاری و آموزش

کارگاه های مناسب برای افراد   ●
معلول

تولید درآمد تکمیلی  ●
استراتژی های موازی، شغل های   ●

کیفیت تمام وقت با
توسعه شرکت های کوچک  ●

ایجاد سرمایه های مشترک
سیاست های تدارکاتی.

حمایت های توسعه کسب وکار.

ایجاد
سرمایه مالی

حساب های توسعه ای فردی1  ●
اجاره به شرط تملیک  ●

حمایت از تغییر قوانین رفاهی  ●

مسکن
ارزان قیمت

مسکن برای افراد با نیازهای خاص  ●
مسکن انتقالی  ●
پروژه های مسکن تعاونی  ●
اجاره به شرط تملیک  ●
برنامه های مالکیت خانه  ●
برنامه های همکاری موجر و   ●

مستأجر
ثبت نام مسکن  ●
وام های ضروری تعمیر مسکن  ●
وام های بدون بهره  ●

حمایت  ●
کمک هزینه اجاره  ●
بازبینی منطقه بندی قوانین  ●
مسکن عمومی  ●
وام ها یا کمک های بالعوض برای بازسازی و ساخت   ●

مسکن
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مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

برابری 
جنسیتی

آموزش زنان در خصوص کارهای   ●
غیرسنتی

مقابله با خشونت خانگی  ●

پرداخت حقوق برابر  ●
حمایت های مراقبت از کودکان  ●
حمایت از همسران  ●
محیط های کاری دوستدار خانواده  ●
آموزش توجه به تفاوت های جنسیتی  ●

برنامه های آموزش ضد نژادپرستی  ●برابری نژادی
برابری استخدامی  ●
گیر  ● برنامه های آموزشی برابر و فرا
فراهم کردن خدمات فرهنگی مناسب  ●

منبع: درویشی، محمدیان )1396(

جدول )۳(: مداخالت نظام مند و برنامه ریزی شده در خصوص تقویت جوامع محلی7 و تقویت 
سازمانی

مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

ایجاد
فرصت 
و امنیت 
اقتصادی

بازسازی و توسعه تجاری: بهبود دسترسی به   ●
خدمات تجاری و افزایش پتانسیل افراد محلی 
برای استخدام توسط شرکت های محلی قوی2

ایجاد شغل: از قبیل ایجاد شرکت های   ●
اجتماعی، برنامه های حفظ صنایع، بازسازی 

تجاری و غیره
کانال های تأمین مالی خصوصی: از قبیل   ●

جذب کردن یک بانک، ایجاد مؤسسه اعتباری، 
یا ایجاد یک صندوق اعطای وام قابل تجدید3

کانال های تأمین مالی عمومی: از قبیل   ●
تضمین های وام، اعتبارهای مالیاتی، کمک های 

مالی به فروشگاه.
شبکه های استخدامی: بهبود احتمال اینکه   ●

افراد محلی به موقعیت های استخدامی محلی 
دسترسی داشته باشند. این امر ممکن است 

البی کردن برای اقدامات مثبت جهت استخدام 
و آموزش در بخش هایی از قبیل مهدکودک ها، 

مدارس، نهادهای مراقبت های پزشکی، خدمات 
عمومی و غیره را شامل شود.

7- . Strategies Primarily Directed at Strengthening Local Communities
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مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

افزایش 
سرمایه گذاری 

در 
زیرساخت های 

فیزیکی

بازسازی مسکن: بخش »مسکن   ●
ارزان قیمت« مالحظه شود.

امکانات حمل ونقل: از قبیل حمل ونقل   ●
عمومی، وضعیت جاده ها، در دسترس بودن 

پارکینگ و غیره
امکانات عمومی: از قبیل پارک، تأسیسات   ●

تفریحی، باشگاه های اجتماعی

بهبود ایمنی
و امنیت

گشت های امنیت محله: سازمان دهی   ●
کنان به منظور گشت زنی در خیابان های  سا

خاص در طول زمان های پرخطر و گزارش 
فعالیت های مشکوک به مقامات ذی صالح.

برنامه های پیشگیری از جرم: از قبیل   ●
برنامه های ضد گروه های اراذل و اوباش، 

رصد تجارت جنسی، بهبود وضعیت روشنایی، 
دسترسی به ابزارهای امنیت خانوار

خدمات پلیس اجتماعی: استقرار افسران   ●
پلیس در درون جامعه و ملزم کردن آن ها به ایجاد 

کنان محلی روابط مبتنی بر اعتماد با سا
نشست های عدالت اجتماعی: از قبیل محافل   ●

اظهارنظر و قضاوت اجتماعی.

ایجاد
نهادها و 
خدماتی 
با کارکرد 
مناسب

لیگ های ورزشی و فعالیت های تفریحی:   ●
تقویت این موارد به منظور فراهم کردن 

فرصت های بیشتر برای جوانان محلی، کودکان 
و خانواده ها

مدارس: تأمین مناسب مدارس، فراهم کردن   ●
آموزش با کیفیت باال، متناسب با بافت فرهنگی 

محلی )از قبیل مدارس بومی(، ارتباط با والدین و 
برنامه ریزی اجتماع4

خدمات اجتماعی و سالمت: از قبیل   ●
کز زنان کز فرهنگی و مرا کلینیک های سالمت، مرا

کتابخانه ها: تلفیق با برنامه ریزی اجتماع5  ●

تقویت
سرمایه 

اجتماعی

فرصت های مشارکت در جامعه: از قبیل   ●
برنامه های تفریحی، باغ های اجتماعی، 

نظافت های اجتماعی، میهمانی های خیابانی و 
دیگر جشن ها

افزایش و تقویت اتحاد و همبستگی سازمانی:   ●
سازمان ها تمایل دارند با توجه به حوزه اصلی 

توانمندی شان به صورت انفرادی کار کنند. زمانی 
که آن ها به بازدهی وابستگی های متقابلشان پی 

ببرند و تالش کنند تا آن را هماهنگ کنند، سرمایه 
اجتماعی افزایش می یابد.

برنامه ریزی مبتنی بر جامعه:6 تصمیمات در   ●
مورد محله اغلب بیرون از محله ها گرفته می شود. 

توانمندسازی محله ها برای کمک در خصوص 
ح بازسازی  محله به منظور آماده سازی طر

محله و داشتن کنترل بر منابع و تصمیم گیری 
ح می تواند  در خصوص سیاست و نیز اجرای طر

بسیار مفید باشد.
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مداخالت نظام مندمداخالت برنامه ریزی شدهاهداف

تقویت 
سازمانی7

ایجاد سازمان های جدید: خصوصًا   ●
کنان  سازمان هایی که فرصت هایی را برای سا

فراهم می کنند تا احیا و بازسازی جامعه را تحت 
تأثیر قرار داده یا کنترل کنند، مثاًل شرکت های 

توسعه اجتماعی8.
فراهم کردن کمک های فنی: مرتبط کردن   ●

سازمان های حمایتی یا خیریه با متخصصان 
حقوقی، مالی، بازاریابی، منابع انسان یا دیگر 

متخصصان
برنامه های توسعه رهبری9: در قالب   ●

کنفرانس ها، سمینارها، شبکه ها، برنامه های 
مشاوره ای، فرصت های مطالعاتی و غیره

سازماندهی »محافل سرمایه گذاران«: برای   ●
حصول اطمینان از اینکه سازمان های مبتنی بر 

جامعه سرمایه الزم برای دستیابی به نتایجی که 
به دنبال آن هستند را دریافت می کنند.

تقویت همکاری بین بخش ها و سازمان ها:   ●
همکاری های چندبخشی نسبت به زمانی که 

هرکدام به صورت مجزا عمل می کنند به تأثیراتی 
جامع تر دست پیدا می کنند،

منبع: درویشی، محمدیان )1396(

منابع
- ابونــوری و قــادی )1386(، »بــرآورد اثــر رشــد اقتصــادی بــر فقــر در ایــران«، فصلنامــه پژوهش هــای 

اقتصــادی ایــران، ســال نهــم، شــماره 30.

- پرویــن، ســهیال و همــکارن )1392(، »شناســایی رشــد بخش هــای اقتصــادی در کاهــش فقــر بــا اســتفاده 

از رویکــرد ضرایــب فراینــده قیمــت ثابــت SAM«، فصلنامــه پژوهش هــای رشــد و توســعه اقتصــادی، ســال 

ســوم، شــماره دهــم.

- درویشــی، باقــر، احمدی خــواه، مهیــن )1396(، »اندازه گیــری رشــد فقــرزدا در مشــاغل آزاد و مــزد و 

ــران، ســال ششــم،  ــردی در ای کارب ــر طــی پنــج برنامــه توســعه«، فصلنامــه مطالعــات اقتصــادی  حقوق بگی

شــماره 24.

- درویشــی، باقــر، امیــدی، مهــدی و جانــی، بهــاره )1397(، »تجزیــه پویــای فقــر در طــی چهــار برنامــه 
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توســعه ایــران: بــر اســاس روش جدیــد تجزیــه شــش جزئــی«، پژوهش هــای رشــد و توســعه پایــدار ســال 

هجدهــم، شــماره 1.

ح جامــع فقــر در اســتان ایــالم«، معاونــت اقتصــادی،  - درویشــی، باقــر و محمدیــان، فرشــته )1396(، »طــر

اســتانداری ایــالم.

- درویشــی، باقــر، محمدیــان، فرشــته و احمدی خــواه، مهیــن )1397(، »بررســی تأثیــر هدفمنــدی یارانه هــا 

کیــد بــر فقــر و نابرابــری«، معاونــت پژوهــش و فنــاوری، دانشــگاه  بــر مشــاغل آزاد و مــزد و حقوق بگیــر: بــا تأ

ایــالم.

- درویشــی، باقــر، محمدیــان، فرشــته و احمدی خــواه، مهیــن )1398(، »بررســی تأثیــر هدفمنــدی یارانه هــا 

کیــد بــر فقــر و نابرابــری«، فصلنامــه مطالعــات اقتصــادی کاربــردی  بــر مشــاغل آزاد و مــزد و حقوق بگیــر: بــا تأ

ایــران، شــماره 29.

- درویشــی، باقــر، محمدیــان، فرشــته )1398(، »تحــول فقــر در اســتان ایــالم طــی برنامه هــای دوم تــا پنجم 

کیــد بــر آثــار سیاســت هدفمنــدی یارانه هــا«، فصلنامــه مجلــس و راهبــرد )آمــاده انتشــار(. توســعه: بــا تأ

ــی  ــران ط ــری در ای ــر و نابراب ــا فق ــادی ب ــد اقتص ــه رش ــی رابط ــکاران )1394(، »بررس ــین و هم ــر، حس - راغف

برنامه هــای اول تــا چهــارم توســعه«، فصلنامــه علمــی پژوهشــی مطالعــات اقتصــادی کاربــردی ایــران، ســال 

چهــارم، شــماره 16.
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فقر در جهان
سعید مدنی8

فقــر و آســیب پذیری بــا هــم پیونــد دارنــد و همدیگــر را تقویــت می کننــد؛ امــا متــرادف هــم 
نیســتند. افــراد فقیــر جامعــه آســیب پذیرتر از دیگــران هســتند، زیــرا خطــر شــوک های نامطلــوب 
کــه به روشــنی دربــاره شــوک های زیســت محیطی مستندســازی  بــرای فقــرا بیشــتر از دیگــران اســت 
کمتــر از  شــده اســت )Rentschler, 2013(. حــدود 1/2 میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان بــا درآمــد 
ــی  ــر از 2/5 دالر در روز زندگ ــد کمت ــا درآم ــز ب ــر نی ــارد نف ــد و 2/7 میلی ــی می کنن 1/25 دالر در روز زندگ
را ســپری می کننــد. به عــالوه 1/5 میلیــارد نفــر درگیــر فقــر چندبعــدی هســتند و تقریبــًا 0/8 میلیــارد 
نفــر نزدیــک خــط فقــر زندگــی می کننــد )Rentschler, 2013(؛ بنابرایــن 2/2 میلیــارد نفــر بــا دو 
محرومیــت جــدی یــا بیشــتر زندگــی خــود را می گذراننــد. هرچنــد ایــن تعــداد در حــال کاهــش اســت، 
کنــون در لبــه آســتانه فقــر قــرار دارنــد؛ بنابرایــن شــوک های غیرمتعــارف یــا  بســیاری از مــردم ا

عمومیت یافتــه می توانــد به ســادگی آنــان را بــه ورطــه فقــر فــرو انــدازد.
در حــال حاضــر جنــوب آســیا، حاشــیه صحــرای افریقــا و آســیای شــرقی و پاســیفیک باالتریــن 

ســهم افــراد واقــع در لبــه آســتانه فقــر )چــه درآمــدی و چــه چندبعــدی( را دارنــد.

جدول ۳۳. فقر درآمدی و چندبعدی به تفکیک مناطق

تعداد منطقه
کشورها
در نمونه

سرشمار 
فقر 

درآمدی 
)درصد(

نزدیک فقر 
درآمدی 
)درصد(

تعداد 
کشورها

در 
نمونه گیری

سرشمار 
فقر 

چندبعدی 
)درصد(

شدت 
محرومیت 

)درصد(

نزدیک فقر 
چندبعدی 

)درصد(

106/536/4915/548/48/7کشورهای عربی

8- پژوهشگر جامعه شناسی و آسیب های اجتماعی
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تعداد منطقه
کشورها
در نمونه

سرشمار 
فقر 

درآمدی 
)درصد(

نزدیک فقر 
درآمدی 
)درصد(

تعداد 
کشورها

در 
نمونه گیری

سرشمار 
فقر 

چندبعدی 
)درصد(

شدت 
محرومیت 

)درصد(

نزدیک فقر 
چندبعدی 

)درصد(

آسیای شرقی و 
1112/725/1106/444/716/2پاسیفیک

اروپا و آسیای 
151/46/0151/837/34/5مرکزی

تین و  امریکای ال
205/77/0146/742/89/5کارائیب

830/644/4753/450/817/9آسیای جنوبی

حاشیه صحرای 
4050/927/83659/655/016/2افریقا

Source: UNDP, 2014

کشــورهای اروپایــی افزایــش داده و  برنامه هــای ریاضتــی اخیــر فقــر را در بیشــتر از نیمــی از 
گروه هایــی مثــل کــودکان، مهاجــران و افــراد بــا ســابقه مهاجــرت، اقلیت هــای نــژادی و مــردم دچــار 

.)2013a ,Stiglitz and Kaldor( ناتوانی هــا را در معــرض بیشــترین خطــر قــرار داده اســت
در بســیاری از کشــورها احتمــال وجــود فقــر چندبعــدی در میــان خانوارهــای زن سرپرســت و 
خانوارهایــی کــه عضــو 60 ســاله یــا باالتــر دارنــد بیشــتر اســت. یکــی از عوامــل مهــم مؤثــر در مواجهــه 
خانوارهــا بــا فقــر چندبعــدی وجــود فرزنــدان جــوان اســت. بــرای مثــال، در بولیــوی نســبت جمعیــت 
گرفتــار در فقــر چندبعــدی بــه کل جمعیــت 12 درصــد اســت، امــا در خانوارهــای بــا حداقــل یــک بچــه 
گــزارش شــده اســت. نســبت متناظــر در غنــا 21 و 42 درصــد، در پــرو 7 و 19  زیــر 5 ســال 34 درصــد 

.)2014 ,UNDP( درصــد و در جمهــوری عربــی ســوریه 4 و 11 درصــد اســت
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فقر چندبعدی
مقیاس هــای معمــول فقــر بــر پایــه درآمــد و مصــرف هســتند و ابعــاد مهمــی از محرومیــت را 
نشــان می دهنــد، امــا نــه همــه ابعــاد آن را. افــراد بــر اثــر عواملــی فراتــر از درآمــد نیــز دچــار محرومیــت 
کافــی  می شــوند. آنــان ممکــن اســت فقــر ســالمت و تغذیــه، آمــوزش و مهــارت پاییــن، امرارمعــاش نا

و فقــر در شــرایط محــل ســکونت داشــته و دچــار محرومیــت اجتماعــی شــده باشــند.
برخــی از جنبه هــای گســترده تر فقــر در مفهــوم فقــر چندبعــدی ذخیــره شــده اند. در 104 کشــور 
 World( درحال توســعه، 1/2 میلیــارد نفــر درآمــدی معــادل 1/25 دالر یــا کمتــر از آن را در روز دارنــد
2014a ,Bank(؛ امــا نتیجــه سرشــماری فقــر چندبعــدی بــرای 91 کشــور درحال توســعه 1/5 میلیــارد 
 multidimensional poverty( کــه بــا شــاخص فقــر چندبعــدی  )2005 ,UNDP( نفــر بــرآورد شــده
گــزارش توســعه انســانی  کــه در  index( اندازه گیــری می شــود. طبــق شــاخص فقــر چندبعــدی 
2010 بــرای ســنجش محرومیت هــا در ســه بعــد شــاخص توســعه انســانی )ســالمت، آمــوزش 
ــه فقــر چندبعــدی زندگــی  ــا نزدیــک ب ــارد نفــر در ی ــه شــده، 2/2 میلی و اســتانداردهای زندگــی( ارائ
می کننــد. شــاخص فقــر چندبعــدی نه تنهــا نســبت جمعیــت محروم شــده، بلکــه همچنیــن شــدت 
ــری از  ــر جامع ت ــه ایــن ترتیــب، تصوی ــر اندازه گیــری می کنــد و ب ــوار فقی ــرای هــر خان محرومیــت را ب

ــه دســت می دهــد. وضعیــت فقــر در جامعــه ب
کــه بــا درآمــد روزانــه 1/25  نســبت افــراد دچــار فقــر چندبعــدی معمــواًل از نســبت افــرادی 
گرفتــار فقــر  کامبــوج 47 درصــد جمعیــت در ســال 2010  دالر زندگــی می کننــد بیشــتر اســت. در 
چندبعــدی بودنــد، درحالی کــه فقــط 19 درصــد آن هــا بــا درآمــد کمتــر از 1/25 دالر زندگــی می کردنــد؛ 
ــر اســت. به عــالوه، درحالی کــه در بســیاری از کشــورها  ــزی باالت امــا فقــر درآمــدی در برزیــل و اندون
هــم فقــر چندبعــدی و هــم فقــر درآمــدی کاهش یافتــه، میــزان کاهــش تــا حــد قابل مالحظــه ای بــا 
هــم تفــاوت دارد. سرشــمار فقــر چندبعــدی در اندونــزی ســریع تر از فقــر درآمــدی کاهــش یافتــه، 

کامــاًل برعکــس بــوده اســت. درحالی کــه در پــرو وضعیــت 
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فقر و جهانی شدن
ــه  ک ــر خــط فقــر  ــر افزایــش آســیب پذیری جمعیــت زی ــن موجــود، عــالوه ب ــر شــواهد و قرائ ــا ب بن
امــری معمــول اســت، مجموعــه عوامــل در دهــه اخیــر، هــم در ســطح داخلــی و سیاســت دولت هــا و 
هــم در ســطح جهانــی و شــرایط بین المللــی، میــزان آســیب پذیری فقــرا و جمعیــت در معــرض فقــر 
به خصــوص طبقــه متوســط را افزایــش داده اســت. نظــرات دربــاره جهانــی شــدن و اثــرات آن بــر فقــر 

کــرد: و نابرابــری را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم 
دیــدگاه اول: جهانــی شــدن موجــب افزایــش شــکاف فقــر و نابرابــری می شــود. صاحب نظرانــی 
ماننــد جــوزف اســتیگلیتز معتقدنــد حرکــت اصلــی فرآینــد جهانــی شــدن، بــه ســمت افزایــش نابرابری هــا 

ــاور  ــه ب ــر شــده اســت. ب ــر عمیق ت ــراد، ملت هــا و مناطــق اســت و در ایــن مســیر، شــکاف غنــیـ  فقی ــان اف می

اســتیگلیتز، جهانــی شــدن نیــروی قدرتمنــدی بــرای کشــورهایی مثــل چیــن و دیگــر کشــورهای آســیای 

شــرقی بــود تــا از امتیــاز آن بــه نفــع خــود بهــره ببرنــد، امــا در عیــن حــال بعیــد اســت تــوان یــاری  رســاندن بــه 

ــه ای  ــد به گون کشــورهای درحال توســعه را داشــته باشــد؛ بنابرایــن، اصالحــات موردنظــر در ایــن فرآینــد بای

ــرای جمعیــت فقیــر جهــان کارســاز باشــند )ســاعی، 1387(. کــه ب طراحــی شــوند 

گــزارش ســازمان جهانــی خواربــار و کشــاورزی )FAO, 1990-2007(، نابرابــری میــان  بــر پایــه 
کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر بــه شــکل تفاوت هــای حیرت انگیــز ســطح زندگــی در کشــورهای فقیــر 
بــا جمعیتــی بالــغ بــر 4 میلیــارد نفــر و کشــورهای ثروتمنــد بــا جمعیتــی نزدیــک بــه 800 میلیــون نفــر 
کــه کمتــر  خودنمایــی می کنــد. مــردم جوامــع فقیــر بــا مصــرف میزانــی از مــواد غذایــی کار می کننــد 
از یک چهــارم غــذای مصرفــی روزانــه مــردم کشــورهای شــمال اســت. در کشــورهای توســعه نیافته 
کافــی و ســالم دسترســی ندارنــد،  جهــان، 800 میلیــون نفــر بــه منابــع آب آشــامیدنی و غــذای 
خ رشــد  کشــورهای پیشــرفته بــه حــدود 24 میلیــون نفــر می رســد. نــر درحالی کــه ایــن رقــم در 
جمعیــت در جوامــع فقیــر 3 برابــر جوامــع توســعه یافته اســت. بــرای مثــال در فاصلــه ســال های 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــی 2 براب ــره جنوب ک ــد و در  ــدود 5 درص ــزی ح ــر در اندون ــا 2007 فق 1997 ت



فصل دوم: یادداشت ها

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 46

ح کــرده اســت )بــه نقــل از آقایــی  ویســکف9 چهــار دلیــل عمــده بــرای ایجــاد شــرایط مــورد اشــاره مطــر
و جــدی، 1387(: 

ســرمایه گذاری   ● ح هــای  طر اجــرای  بــرای  الزم  حمایتــی  تدابیــر  اتخــاذ  عــدم 
دولتــی؛ و  خصوصــی 

کشــورهای فقیــر به منظــور تقویــت   ● کمک کننــده در  کشــورهای  ســرمایه گذاری 
کــردن نیازهــای آنــان؛ ــا برطــرف  صــادرات خــود ت

ح هــای   ● طر تــا  نظامــی  امــور  در  کــردن  هزینــه  بــه  فقیــر  کشــورهای  گرایــش 
؛ ختی ســا یر ز

نارســایی های مدیریــت دولتــی و گســترش فســاد در میــان زمامــداران کشــورهای   ●
فقیــر.

 شــواهد بســیاری، هــم در ســطح بین المللــی و هــم در ســطح ایــران در تأییــد اثــر جهانــی شــدن 
ــه  ک ــزرگ  ــور ب ــه در 42 کش ک ــی  ــاس پژوهش ــر اس ــود دارد. ب ــری وج ــر و نابراب ــکاف فق ــش ش در افزای
90 درصــد جمعیــت جهــان را دارنــد انجــام شــده، درآمدهــا در طــی نیمــه دوم قــرن بیســتم به طــور 
کــه  یکســان توزیــع نشــده اســت. نابرابری هــا و پیامدهــای منفــی جهانــی شــدن به انــدازه ای اســت 
کنــون ســطح درآمــد مــردم در کشــورهای فقیــر جهــان حتــی از ســطح درآمــد مــردم کشــورهای  هم ا

ثروتمنــد در ســال 1970 نیــز کمتــر اســت )آقایــی و همــکاران، 1387(.
گرچــه محققانــی در بررســی اثــر جهانــی شــدن بــر توزیــع درآمــد در ایــران نتیجــه گرفته انــد که شــواهد  ا
محکمــی دال بــر افزایــش نابرابــری به مــوازات افزایــش همگرایــی اقتصــاد ایــران بــا اقتصــاد جهانــی 
وجــود نــدارد )موســوی و همــکاران، 1388(، در همــان حــال برخــی مطالعــات دیگــر نشــان می دهــد 
کــه  خ بیــکاری اثــر اندکــی داشــته  جهانــی شــدن بــر رشــد اقتصــادی ایــران بی تأثیــر بــوده و بــر کاهــش نــر

ایــن امــر بــه نابرابــری درآمــدی و توزیــع بدتــر درآمــد منجــر شــده اســت )ناجــی میدانــی، 1382(.

9-  Weisskoff
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کاهــش فقــر و نابرابــری و افزایــش رفــاه می شــود. افــرادی  دیــدگاه دوم:  جهانــی شــدن موجــب 
کــه جهانــی شــدن به تدریــج فقــر  ماننــد ســاترلند، دبیــرکل ســابق ســازمان تجــارت جهانــی، بــر ایــن باورنــد 

را از بیــن می بــرد و بــه رفــاه نســبی همــه جهانیــان ختــم خواهــد شــد. وی می گویــد:  بــا وجــود اعتقــاد برخــی 

ــتثمار  ــر از اس ــز غی ــه هیچ چی ــی ب ــرکت های چندملیت ــه ش ــر اینک ــی ب ــدن مبن ــی ش ــخت جهان ــان سرس مخالف

کــه در ایــن میــان  کشــورهایی  زحمتکشــان و فــرار از مالیــات فکــر نمی کننــد، شــواهد نشــان می دهــد در 

ــاال  موفــق شــده و توانســته اند ســرمایه گذاری خارجــی را بــه نحــو احســن جــذب کننــد، ســطح دســتمزدها ب

رفتــه و اســتانداردهای محلــی در زمینه هــای کلیــدی مدیریــت فّنــاوری و محیــط زیســت ارتقــا یافتــه اســت. 

ایــن امــر منجــر بــه مشــارکت مؤثرتــر کشــورهای مزبــور در فرآینــد جهانــی شــدن شــده اســت )ســاعی، 1387(.

نگرانــی اساســی تدوین کننــدگان گــزارش توســعه انســانی 2014 انتقــال بحــران جهانــی به ویــژه 
تــورم از طریــق پیونــد میــان اقتصــاد ملــی و نظــام جهانــی اقتصــاد اســت، امــا در همــان حــال برخــی 
صاحب نظــران دیدگاهــی کامــاًل خوش بینانــه دربــاره اثــرات جهانــی شــدن بــر فقــر و نابرابــری دارنــد 

کــه از جهاتــی  تأمل برانگیــز اســت.
دیــدگاه ســوم:  جهانــی شــدن هــم فرصــت اســت و هــم تهدیــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، جهانــی 
شــدن  اجتناب ناپذیــر اســت، امــا ایــن فرآینــد لزومــًا همــه کشــورها را بــه آرمــان توســعه و برابــری نمی رســاند؛ 

بنابرایــن جهانــی شــدن الزامــًا موجــب گســترش رفــاه و ثــروت در میــان تمامــی جوامــع نمی شــود، امــا تنظیــم 

کارآمــد  مدیریــت  برنامــه  قالــب  در  درحال توســعه  کشــورهای  در  منطقــی  و  واقع بینانــه  سیاســت های 

کنــد. آنینــات، معــاون مدیــر  می توانــد جهانــی شــدن را بــه فرصتــی بــرای رشــد و توســعه آن هــا تبدیــل 

کــه جهانــی شــدن نقــش بســزایی در آینــده  صنــدوق بین المللــی پــول در ســال 2003، خاطرنشــان می ســازد 

کــه همــگان به گونــه ای یکســان از مزایــای ایــن پدیــده  بشــر امــروزی دارد، ولــی هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد 

بهره منــد شــوند )ســاعی، 1387(.

یکــی از آثــار جهانــی شــدن بهبــود شــاخص های توســعه انســانی در سراســر جهــان اســت. امــروزه 
ــر از ســطح شــاخص های توســعه انســانی کشــورهای  شــاخص های توســعه انســانی کشــورهای فقی
کــه  ثروتمنــد در دهــه 70 به مراتــب باالتــر اســت. ایــن امــر بــه خــودی خــود نشــان دهنده ایــن اســت 
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ــاال  ــی ب ــطح زندگ ــای س ــکی و ارتق ــرفت های پزش ــت پیش ــه عل ــر ب ــورهای فقی ــی در کش ــه زندگ ــد ب امی
رفتــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، معایــب جهانــی شــدن را فقــط بایــد در جنبه هــای اقتصــادی و مالــی 
جســت وجو کــرد و از جنبــه توســعه انســانی، شــاخص ها نشــان می دهــد کــه آثــار مثبتــی داشــته اســت.
توزیــع نابرابــر منافــع و مزایــای جهانــی شــدن اقتصــاد، نقــش مدیریــت و سیاســت های داخلــی 
کــرده اســت. بــرای مثــال کشــورهایی ماننــد چیــن  کشــورها را در بهره منــدی از آن هــا بســیار پررنــگ 
و هنــد، بــا بازگشــایی هوشــمندانه درهــای اقتصــاد خــود بــه روی بازارهــای جهانــی و برنامه ریــزی 
بهتــر بــرای نفــوذ بــه آن بازارهــا، بهره بــرداری بســیاری از فرآینــد جهانــی شــدن کرده انــد. در مقابــل، 
کشــورهای افریقایــی و اروپــای شــرقی در بهره گیــری از منافــع جهانــی شــدن ارتبــاط  ناتوانــی 

ــا ســاختار سیاســی و اقتصادی شــان دارد. معنــاداری ب

ناامنی غذایی
بی ثباتــی قیمــت غــذا تهدیــد فزاینــده ای بــرای امنیــت غذایــی و بنابرایــن توســعه انســانی 
اســت. قیمــت محصــوالت کشــاورزی به طــور ذاتــی بی ثبــات اســت، ولــی قیمت هــای غــذا از ســال 
 .)2010 ,Naylor and Falcon( 2007 بــه میــزان قابل مالحظــه و بی ســابقه ای ناپایــدار بــوده اســت
ــار و کشــاورزی ملــل متحــد، تعــداد افــراد گرســنه در ســال 2012 حــدود  گــزارش ســازمان خوارب ــه  ب

.)2013 ,FAO( 842 میلیــون نفــر بــرآورد شــده اســت
قیمــت مــواد غذایــی در ســطح جهانــی بیــن ســال های 1990-1960 در کل کاهــش یافــت، زیــرا 
کــرد. در آینــده  ــوژی، رشــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی را ســریع تر از رشــد تقاضــا  پیشــرفت تکنول
نزدیــک نیــز، بــه دلیــل فشــار رشــد جمعیــت و افزایــش درآمدهــا در اقتصادهــای درحال توســعه و در 
حــال شــکوفایی بــرای حفــظ ایــن ســطح تولیــد، احتمــااًل تولیــد محصــوالت بــاال، امــا بی ثبــات باقــی 
ــه نقــش خواهــد داشــت.  ــز در ایــن زمین ــرای ســوخت های زیســتی نی ــد. رشــد تقاضــا ب خواهــد مان
ک، تغییــرات آب و هوایــی و ســرمایه گذاری پاییــن در  در ایــن فاصلــه، بــه دلیــل فرســایش خــا
بخــش کشــاورزی، به ویــژه غفلــت از پژوهــش و خدمــات توســعه ای، عرضــه محصــوالت وضعیــت 



49 همایشفقرپژوهیـــ1

ع تغییــرات شــدید آب و هوایــی، مالــی شــدن بازارهــای  دشــواری پیــدا می کنــد. پیامــد جدی تــر وقــو
.)2014 ,UNDP( خ ارز نیــز احتمــااًل بی ثبات تــر شــدن قیمت هاســت کاال و بی ثباتــی نــر

کالــری،  ــا محرومیــت  دســتیابی بــه امنیــت غذایــی مســتلزم توجــه هم زمــان بــه ســوءتغذیه ی
گرســنگی پروتئینــی و گرســنگی پنهــاِن ناشــی از کمبــود ریزمغذی ها مانند آهن، یــد، روی، ویتامین 
آ و ویتامیــن ب 12 اســت. کمبــود پروتئیــن می توانــد از طریــق افزایــش تولیــد و مصــرف حبوبــات و 
غ جبــران شــود. کمبودهــای ریزمغــذی می توانــد از طریــق عمومیــت یافتــن  غــالت، شــیر و تخم مــر
گونــی ماننــد  گــردد. ایــن ریزمغذی هــا در غــالت غنی شــده گونا مصــرف غــالت غنی شــده تأمیــن 
ــی کشــاورزی  ــل متحــد ســال 2014 را ســال بین الملل ــا و گنــدم وجــود دارد. ســازمان مل ــج، لوبی برن
کــرد و کشــورهای درحال توســعه متعهــد شــدند در ایــن ســال  خانوادگــی )family farming( اعــالم 
کننــد. همچنیــن آمــوزش علــم تغذیــه  کشــاورز تــالش  کشــاورزی در هــر خانــواده  بــرای تقویــت 
ــا گرســنگی  ــرای ارائــه خدمــت به عنــوان جامعــه مبــارزان ب ــه یــک مــرد و یــک زن در هــر روســتا ب ب
گــر کشــاورزی بــه راه خطــا رود، هیــچ چیــز دیگــری اصــالح  هــدف قــرار گرفــت. در چنیــن شــرایطی، ا
نمی شــود. روندهــای اخیــر قیمــت غــذا نشــان می دهــد کــه آینــده بــه کشــورهای برخــوردار از غــالت، 

.)2014 ,UNDP( و نــه اســلحه، تعلــق دارد
قیمت هــای بــاال و بی ثبــات غــذا می توانــد پیامدهــای درازمــدت و نامطلوبــی بــرای بهزیســتی 
ــه مصــرف مــواد غذایــی  ــر ناچــار ب ــه خانوارهــای فقی ــراد داشــته باشــد، چنان ک ــی اف جســمی و روان
کــردن از  کاهــش مقــدار هــر وعــده غذایــی و حتــی صرف نظــر  کمتــر،  ارزان تــر و بــاارزش غذایــی 
غــذا می شــوند. افزایــش قیمت هــا بــرای تولیدکننــدگان غــذا و کشــورهای صادرکننــده مــواد غذایــی 

ــاند. ــیب می رس ــر آس ــدگان فقی ــه مصرف کنن ــا ب ــی دارد، ام مزایای

تغییرات آب و هوایی و فقر
 ,IPCC( آثــار متقابــل فقــر و شــرایط دیگــر خانــوار می توانــد آســیب پذیری را افزایــش دهــد
کــه در مناطــق آســیب پذیر نســبت بــه تغییــرات آب و هوایــی  2014(. مــردم فقیــر محتمل تــر اســت 
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یــا در مناطــق ســاحلی کم ارتفــاع کــه بــا بــاال آمــدن ســطح آب دریــا بیشــتر در خطــر ســیل هســتند یــا در 
مناطــق حاشــیه ای در معــرض خشکســالی و قحطــی حاصــل از تغییــرات آب و هوایــی زندگــی کننــد 

.)2013b ,World Bank(
افــراد  و  ســالمند  افــراد  کمتــر،  درآمــد  بــا  گروه هــای  میــان  در  طبیعــی  بالیــای  پیامدهــای 
دچــار ناتوانی هــا بی انــدازه باالســت. در جریــان ســیل ســال 2005 بمبئــی، فقیرتریــن خانوارهــا 
آســیب پذیرترین ها بودنــد. ممکــن اســت خســارات در ایــن دوره زیــاد به نظــر نرســد، امــا میانگیــن 
بــود.  نجات یافتــه  خانواده هــای  میانگیــن  بــا  برابــر  حــدودی  تــا  خســارت دیده  خانوارهــای 
ــه دلیــل اتمــام پس اندازهــا و  ــرای بازســازی و ترمیــم خســارات ســیل ب ســپس توانایــی خانوارهــا ب
از دســت رفتــن دارایی هــا تضعیــف شــد )Rentschler ;2010 ,.Hallegatte et al, 2013(. زلزلــه 
ــا یک ســوم  ــر خانوارهــا از طریــق کاهــش درآمــد ســرانه ت ســال 2001 الســالوادور بیشــترین تأثیــر را ب
ع ســیالب های بــزرگ بیــش از 7/5 میلیــون هکتــار از  برجــا گذاشــت. همچنیــن در بنــگالدش وقــو
 .)2013 ,Rentschler( کــرد و صدمــات زیــادی بــه فقــرا وارد آورد زمین هــای زیــر کشــت را تخریــب 
ــر  ــوءتغذیه و دیگ ــر س ــژه در براب ــر به وی ــای فقی ــودکان خانواره ک ــس از آن،  ــا و پ ع بالی ــو ــان وق در زم
ــع  ــر موان ــوه ب ــار بلندمــدت آن آســیب پذیر هســتند. خشکســالی ســال های 1982 و 1983 زیمباب آث
کــودکان در مدرســه شــد  کــودکان افــزود و به طــور متوســط منجــر بــه 3/7 مــاه تأخیــر ثبت نــام  رشــد 
ــن  ــز بی ــی نی ــت. در اتیوپ ــی داش ــه در پ ــس از حادث ــال پ ــش از 16 س ــا بی ــا را ت ــرد آن ه ــت کارک ــه اف ک
ــا 2006، حــدود 90 درصــد فقیرتریــن خانوارهــا در یک پنجــم درآمــدی حداقــل  ســال های 2002 ت
یــک شــوک حاصــل از خطــر حــوادث نامطلــوب را تجربــه کردنــد، درحالی کــه بســیاری نیــز چندیــن 
 ,.Woodhead et al ;2009 ,Boyden( گــزارش کردنــد خطــر را بــا میانگیــن 4/2 خطــر بــرای هــر نفــر 
کنــش خانواده هــا نســبت بــه شــوک ها بــه کوچــک شــدن ســفره غذایــی، کاهــش دارایــی  2013(. وا
خانــواده و انباشــته شــدن قــرض انجامیــد کــه تمامــی این هــا می توانــد پیامدهــای درازمدتــی بــرای 
کــودکان خانوارهــای فقیــر در مدرســه  کــودکان داشــته باشــد. شــوک های درآمــدی بــر حضــور  رشــد 

.)2010 ,Krutikuva( و عملکــرد آنــان اثــرات مهمــی دارد
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شــدت اثرگــذاری بالیــا بــر مــردم و جوامــع نه تنهــا بــه توانایی هــا و شایســتگی ها، بلکــه بــه 
دارایی هــا و ســرمایه مالــی و طبیعــی آن هــا نیــز مشــروط اســت. بــرای مثــال، تخریــب قابل مالحظــه 
طبیعــی  منابــع  بــه  متکــی  مســتقیمًا  کــه  را  روســتایی  محلــی  معیشــت  می توانــد  کوسیســتم  ا
کنــد و ازجملــه دسترســی بــه جانــوران دریایــی، محصــوالت غیردرختــی جنگلــی  اســت تهدیــد 
ایــن جوامــع  آســیب پذیری  را محــدود ســازد. چگونگــی  یــا دامپــروری  و محصــوالت مصرفــی 
کــه پایــه فعالیت هــای اقتصــادی جــاری و جایگزیــن  مرتبــط اســت بــا وضعیــت منابــع طبیعــی 
کوسیســتم  هســتند؛ و آســیب پذیری منابــع طبیعی شــان موکــول بــه عبــور از آســتانه وضعیــت ا
گیــر اســت، به نحوی کــه دیگــر نتوانــد احیــا شــود. تخریــب محیط زیســت و فقــر منابــع  طبیعــی فرا
کشــاورزی 40 درصــد از جمعیــت  کارگــران  طبیعــی تهدیدهــای بزرگــی هســتند. در ســال 2011 
کــه 60 درصدشــان در کشــورهای بــا شــاخص توســعه  فعــال اقتصــادی دنیــا را شــامل می شــدند 
کن نواحــی روســتایی هســتند و  ــد. دوســوم از فقیرتریــن مــردم ســا انســانی پاییــن زندگــی می کردن
معیشتشــان به شــدت متکــی بــه کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت. تخریــب زمیــن و کمبــود آب 
نیــز نگرانی هــای مهمــی هســتند. انتظــار مــی رود تــا ســال 2050 کمبــود آب بــر زندگــی بیــش از 1/8 
میلیــارد نفــر اثــر بگــذارد کــه بیشــترین لطمــات بــه کارگــران کشــاورزی و کشــاورزان فقیــر وارد خواهــد 

.)2011a  ,UNDP( شــد
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آیا بازار رقابتی نسبت به توزیع درآمد در جامعه خنثی است؟
علی نصیری اقدم10

کــه بــه  کلیــدی شــکل می گیــرد  گــزاره  در اقتصــاد متعــارف حمایــت از بــازار معمــواًل حــول دو 
ــازار رقابتــی  قضایــای اول و دوم رفــاه شــهرت یافته انــد. طبــق قضیــه اول اقتصــاد رفــاه »تعــادل ب
کنــد و از دخالــت در بــازار  گــر دولــت از شــکل گیری رقابــت در بــازار پشــتیبانی  کاراســت«؛ یعنــی، ا
کنــش بــه ایــن  دســت بــر دارد بهتریــن نتایــج از حیــث تخصیــص منابــع حاصــل می شــود. در وا
ــازار  ــه ب ک کارآمــد باشــد، چنیــن پاســخ داده شــده اســت  ــد نا ــازار رقابتــی می توان ــج ب ــه نتای ک انتقــاد 
گــر توزیــع درآمــد اولیــه نابرابــر باشــد، توزیــع  نســبت بــه توزیــع درآمــد محافظه کارانــه عمــل می کنــد و ا
درآمــد پــس از تخصیــص هــم نابرابــر خواهــد بــود؛ لــذا تنهــا کاری کــه الزم اســت بــرای بهبــود نتایــج 
بــازار از حیــث انصــاف و عدالــت انجــام شــود قــرار دادن اقتصــاد در نقطــه شــروع مناســب از طریــق 
وضــع مالیات هــای یکجــا و پرداخت هــای انتقالــی اســت. بــر ایــن اســاس، قضیــه دوم اقتصــاد رفــاه 
کــه »هــر تخصیــص کارای پارتویــی )کــه بنــا بــر یــک معیــار هنجــاری عادالنــه اســت(  مدعــی اســت 
ــه  ــازار فی نفس ــود ب ــه خ ک ــت  ــن اس ــدی ای ــای کلی ــد.« ادع ــی باش ــازار رقابت ــک ب ــه ی ــد نتیج می توان
ــه  ــد در جامع ــع درآم ــه توزی ــبت ب ــی نس ــازار رقابت ــر ب ــن منظ ــد و از ای ــاد نمی کن ــا زی ــم ی ک ــری را  نابراب

خنثــی و محافظــه کار اســت.
کــه آیــا ایــن ادعــا درســت اســت و فرآینــد بــازار تأثیــری در توزیــع درآمــد  حــال ســؤال ایــن اســت 
در جامعــه نــدارد و آیــا توزیــع درآمــد نابرابــر نمی توانــد کارایــی تخصیــص منابــع را تحــت تأثیــر قــرار 
کــه نه تنهــا بــازار نســبت بــه توزیــع  دهــد. شــواهد تجربــی و مدل هــای نظــری نشــان می دهنــد 
درآمــد محافظــه کار نیســت و نابرابــری را تشــدید می کنــد، بلکــه در ایــن فرآینــد، از هدایــت منابــع بــه 

کارآمــد ناتــوان اســت. ســمت تخصیــص 

10- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
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ع چنــد مثــال کالســیک وجــود دارد. یکــی از آن هــا مربــوط بــه توســعه کشــت  بــرای ایــن موضــو
ــن  ــود ای ــا وج ــان ب ــت کت ــت. کش ــده اس ــردگان در ایاالت متح ــون آزادی ب ــب قان ــس از تصوی ــان پ کت
کــه قیمــت ذرت نســبت بــه کتــان  گــوی ســبقت را از کشــت ذرت )به عنــوان کشــت رقیــب( می ربایــد 
کنــش نشــان می دادنــد.  ــا افزایــش تولیــد ذرت، بــه آن وا رو بــه افزایــش بــود و تولیدکننــدگان بایــد ب
ح  ــذا ایــن پرســش مطــر ــاوری بــه چشــم نمی خــورد؛ ل همچنیــن، در ایــن دوره شــواهدی از تغییــر فّن
اســت کــه چــرا واقعــًا در ایــن دوره کشــت کتــان نســبت بــه کشــت ذرت تــا 50 درصــد افزایــش پیــدا کرد.

کــه آزادی خــود را بــه  یــک پاســخ بــه محدودیت هــای ناشــی از بــازار اعتبــار برمی گــردد. بردگانــی 
دســت آورده بودنــد و روی زمیــن به صــورت ســهم بری کار می کردنــد، بایــد امــور خــود را از شــروع ســال 
ــا اواًل زنــده بماننــد و ثانیــًا موفــق بــه  زراعــی تــا برداشــت محصــول و فــروش آن مدیریــت می کردنــد ت
تأمیــن بــذر و ســایر نهاده هــای الزم بــرای کشــت محصــول شــوند. بــرای ایــن کار بایــد وام می گرفتنــد؛ 
کــرده بودنــد بــه کشــت کتــان. چــرا؟ بــه ایــن  امــا بازرگانــان محلــی اعطــای وام بــه ایشــان را منــوط 
ــرای  ــذا ب ــد؛ ل ــرار دهن ــازرگان ق ــزد ب ــه ن ــوان وثیق ــا به عن ــتند ت ــی نداش ــابق دارای ــردگان س ــه ب ک ــل  دلی
کــرده بــود  ــول« توســعه پیــدا  ــرف محص ــا عنــوان »تص ــتمی ب امکان پذیــر شــدن اعطــای وام، سیس
کــه مطابــق آن بــازرگان محلــی شــرط می کــرد پــس از برداشــت محصــول ابتــدا او ســهمش را بــردارد و 
ِع ســهم بر بــه عوایــد کشــتش دســت پیــدا کنــد. بــا توجــه بــه برقــراری ایــن سیســتم، بازرگانــان  بعــد زار
کــه در بــازاری متشــکل قابل فــروش باشــد،  کنــد  کــه کشــاورز محصولــی را کشــت  شــرط می کردنــد 

فســادپذیر نباشــد و به راحتــی انبــار شــود؛ و آن محصــول کتــان بــود و نــه ذرت.
بــا اینکــه بــازار اعتبــار به ظاهــر رقابتــی بــود و ورود و خــروج از آن کم هزینــه بــود، ولــی کشــاورزان 
خ رایــج قــرض بگیرنــد. آن هایــی کــه وثیقــه نداشــتند مجبــور می شــدند چیــزی  نمی توانســتند در نــر
ــار  ــر مخت ــت به ظاه ــاب کش ــه در انتخ ــا اینک ــذا ب ــد؛ ل ــه می کن ــده دیکت ــه قرض دهن ک ــد  ــت کنن کش
گــر  کــه ا ع محصــول را نداشــتند. محققــان نشــان داده انــد  بودنــد، در عمــل امــکان انتخــاب نــو
ع کشــت را انتخــاب کننــد درآمدشــان تــا 29 درصــد افزایــش  کشــاورزان می توانســتند خودشــان نــو

پیــدا می کــرد.



فصل دوم: یادداشت ها

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 56

ــه  ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــاورزان نش ــب کش ــت و نصی ــن رف ــرا از بی ــی چ ــد اضاف ــد درآم ــن 29 درص ای
ــود  ــتند و کمب ــازار را نداش ــج ب خ رای ــر ــار در ن ــن اعتب ــرای تأمی ــه ب ــه وثیق ــکان ارائ ــر ام ــاورزان فقی کش
ــه  ــخت تر ب ــرایطی س ــا ش ــا ب ــوند ی ــته ش ــار گذاش کن ــار  ــازار اعتب ــا از ب ــان ی ــد ایش ــث می ش ــروت، باع ث
ــار رقابتــی، نه تنهــا موجــب نمی شــد ارزش محصــول  ــازار اعتب ــذا، ب اعتبــار دسترســی پیــدا کننــد. ل
کشــاورزان ثروتمنــد بــه فرصت هــای بیشــتر و  کثــر برســد بلکــه باعــث می شــد  تولیــدی بــه حدا
ــد  ــازار رقابتــی خــود می توان ــه فرصت هــای کمتــر دسترســی پیــدا کننــد؛ یعنــی، ب کشــاورزان فقیــر ب
مقــوم نابرابــری باشــد و نســبت بــه توزیــع درآمــد خنثــی نیســت. مشــابه همیــن داســتان در خصــوص 

کارکــرد مؤسســات اعتبارســنجی در دوران مــدرن موضوعیــت دارد.
کــه هــرگاه بیــن طرفیــن بــازار عــدم تقــارن اطالعــات  مدل هــای اقتصــادی نشــان می دهنــد 
کنش هــای کنشــگران بــرای غلبــه بــر مســائل ناشــی از عــدم تقــارن اطالعــات  وجــود داشــته باشــد، وا
)کــژ منشــی و کژگزینــی(، منجــر بــه تخصیص هــای نابهینــه و مقــوم نابرابــری می شــود. بــر ایــن 
خ هــای بهــره پایین تــر  کمتــر را در نر اســاس، بــازار اعتبــار، پروژه هــای بزرگ تــر و بــا بهــره وری 
ــازار اعتبــار  ــی فقــرای فاقــد ثــروت اواًل ممکــن اســت از ب بــرای ثروتمنــدان تأمیــن اعتبــار می کنــد ول
خ بهــره باالتــر می تواننــد پروژه هــای خــود را تأمیــن  گــر محــروم نشــوند بــا نــر محــروم شــوند و ثانیــًا ا
ــی کننــد، بهــره وری پــروژه  ــر بخواهنــد پــروژه ای را تأمیــن مال خ بهــره براب ــر ــر در ن گ ــی کننــد، و ا مال

ــد. ــر باش ــب باالت ــد به مرات ــنهادی بای پیش
ــته  ــور نوش ــار و تط ــا، رفت ــرد: نهاده ــاد خ ــاب اقتص ــم کت ــل نه ــود از فص ــی ب ــاال گزارش ــب ب مطال
ح اســت، امــا داللــت اصلــی  ســاموئل بــه ولــز. جزئیــات ریــز و درشــت دیگــری در ایــن خصــوص مطــر
بحــث ایــن اســت کــه بــازار خنثــی نیســت و توزیــع ثــروت بایــد به گونــه ای انجــام شــود کــه افــراد فقیــر 
از بــازار اعتبــار و درنتیجــه از اجــرای پــروژه در ســایر بازارهــا محــروم نشــوند. محرومیــت ایشــان، هــم 

کارایــی اســت، هــم بــه معنــای تشــدید نابرابــری. بــه معنــای عــدم 
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علل و ریشه های بروز فقر در ایران
یعقوب اندایش11

کــه مــن روی علــل فقــر، بررســی تاریخــی آن و ابزارهــای کاهــش فقــر در  بــا توجــه بــه مطالعاتــی 
ــی فقــر در ایــران را ســاختاری  ــل اصل ــی در ایــن زمینــه داشــته ام، عل ایــران و تجربه هــای بین الملل
می دانــم و بــدون تغییــرات ســاختارها و فقــط بــا ابزارهــای حمایتــی و توانمندســازی ریشــه کن 
کار از سیاســت های  نخواهــد شــد. ابزارهــای حمایتــی و توانمندســازی و سیاســت های فعــال بــازار 
کــه می توانــد راه حل هــای  کارای ســاختارهای بنیانــی اقتصــاد اســت  کارکــرد  کنــار  مکمــل در 

کوتاه مــدت و میان مــدت باشــند.
کــه نیــروی کار و خانوارهــا ســهمی به انــدازه حداقــل معیشــت از ارزش افــزوده تولیــدی  زمانــی 
در کشــور برخــوردار نباشــند شــاهد فقــر آن هــا هســتیم. کمبــود ایــن ســهم معیشــتی می توانــد ریشــه 
کــه از ســوی فــرد و خانــوار، بنگاه هــای اقتصــادی و ســاختار تولیــد  در مؤلفه هایــی داشــته باشــد 
ــع  ــاز توزی ــع و ب ــت، نحــوه توزی و فضــای کســب وکار و ســرمایه گذاری، ســاختارهای بودجــه ای دول
خ تــورم و بهــره، زنجیــره توزیــع کاال و خدمــات، نظــام آموزشــی،  درآمــد، بــازار پــول و بانکــداری و نــر

بهداشــتی و درمانــی و ... باشــد.
کــه مســتقیم بــه فــرد و خانــواده مرتبــط هســتند می توانــد بهــره وری فــرد، ســطح  مؤلفه هایــی 
ســواد و مهــارت، توانایــی و ناتوانــی بدنــی، بــاال بــودن بــار تکفــل، پاییــن بــودن روحیــه کار و تــالش و 
خ مشــارکت  قناعــت و ... باشــد. در ایــران وضعیــت بهــره وری و مهــارت جایــگاه مطلوبــی نــدارد و نــر

اقتصــادی نیــروی کار خصوصــًا زنــان بســیار پاییــن اســت.
کار و بنگاه هــای اقتصــادی مؤلفه هایــی چــون پاییــن بــودن تــوان  در ســمت تقاضــای نیــروی 
کــم و اختصــاص  تولیــدی و رانت جــو بــودن، فضــای نامناســب کســب وکار و غیررقابتــی، مقــررات حا

11-  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
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ســهم بــاال بــه صاحبــان ســرمایه در فقــر ســاختاری نقــش دارنــد.
ــر از واقعــی  گــر ســهم بودجه هــای عمرانــی در بودجــه ناچیــز و بهــای تمام شــده پروژه هــا باالت ا
ــر را  ــات فقی ــه طبق ک ــد  ــراه باش ــول هم ــاپ پ ــداوم و چ ــری م ــا کس ــر ب گ ــود و ا ــد ب ــرزا خواه ــد، فق باش

ــد. ــد باش ــر می توان ــی فق ــل اصل ــاد از عوام ــد داد. فس ــش خواه افزای
ســهم نیــروی کار از ارزش افــزوده بــه نســبت متوســط جهانــی بســیار پاییــن اســت و حتــی حالــت 
کاهــش و بــه عایــدی صاحبــان ســرمایه می افزایــد.  کار را  کــه قــدرت خریــد نیــروی  عکــس دارد 
کارا عمــل کننــد و بــه  سیاســت های بازتوزیــع مثــل مالیات هــا و یارانه هــا هــم نتوانســته اند در عمــل 

ترتیــب به طــور بهینــه خانوارهــای ثروتمنــد و فقیــر را هــدف قــرار دهــد.
فســاد در عرضــه پــول کنترل ناپذیــر توســط بانک هــا و چــاپ پــول، نظــام بانکــداری و ارتبــاط 
کــه تــورم زا بــوده  آن بــا بخش هــای نامولــد به جــای بخش هــای مولــد، ســاختار ترازنامــه بانک هــا 
و بــر قــدرت خریــد طبقــه فقیــر و متوســط دائمــًا می کاهــد و سیاســت های حمایتــی را خنثــی می کنــد.

کــه هزینه هــای مبادلــه ســنگینی را بــر خانوارهــا تحمیــل  زنجیــره توزیــع کاال به گونــه ای اســت 
کــه تقاضامحــور و مبتنــی بــر کســب مهــارت نیســت و شایسته ســاالری در  می کنــد. نظــام آموزشــی 
به کارگیــری نیــروی کار در بخــش عمومــی وجــود نــدارد و ضــد انگیــزش بــرای کســب دانــش اســت. 
ــر بیمه هــا و خانوارهــا  ــادی را ب کارا عمــل نمی کنــد و هزینه هــای زی ــز  ــی نی نظــام بهداشــتی و درمان

ــد. ــل می کن تحمی
از ایــن دســت عوامــل ســاختاری در کشــور آن قــدر مهارنشــدنی شــده اند و در عمــل در بلندمــدت 
و میان مــدت نیــز برنامه پذیــر نبــوده و نیســتیم و ســخت انتظــار مــی رود اراده قــوی تغییــری 
کــه ایــن ســاختارهای عقب برنــده شــکننده وجــود داشــته  در آن وجــود داشــته باشــد. تــا زمانــی 
کوتاه مــدت  در  فقــط  کار  بــازار  فعــال  و  توانمندســازی  باشــند سیاســت های مکمــل حمایتــی، 

تســکین دهنده فقــر خواهنــد بــود و در بلندمــدت از تلــه فقــر رهــا نخواهیــم یافــت.
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کاهش فقر و ضرورت تعامل نهادهای سیاست گذاری و دانشگاه ها
خلیل حیدری12

ــا ذهنــی؛  ــا نســبی؛ عینــی ی ــق ی ــر و روش هــای اندازه گیــری آن در هــر نوعــی )مطل ع فق موضــو
قابلیتــی یــا درآمــدی؛ موقتــی یــا دائمــی( هــم در حــوزه سیاســت گذاری هــم در دانشــگاه های کشــور 
مــورد توجــه اســت، زیــرا فقــر یــک پدیــده نامطلــوب و مخــرب اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
کــه در بعــد کالن اقتصــادی بــا کاهــش بهــره وری نیــروی انســانی رشــد اقتصــادی را کاهــش  اســت 
کــه  می دهــد درنتیجــه خانوارهــا را در توانمندســازی آموزشــی، جســمی و ذهنــی ناتــوان می کنــد 
خــود منجــر بــه افزایــش فقــر می شــود و ایــن دور باطــل ادامــه خواهــد داشــت. از جنبــه اجتماعــی 
زمینــه بســیاری از جــرم و جنایت هــا، طــالق و بســیاری از معضــالت اجتماعــی خواهــد بــود. از 
کاهــش فقــر یــک  دیــدگاه فرهنگــی جامعــه را دوقطبــی بیــن فقیــر و غنــی می کنــد. درنتیجــه 
کــه تقریبــًا تمامــی کشــورهای جهــان ازجملــه کشــورهای توســعه یافته بــا آن  هــدف جهانــی اســت 
دســت به گریبان هســتند؛ البتــه کشــورها بــا توجــه بــه درجــه توســعه یافتگی مســائل و چالش هــای 
ع دارنــد. بــه همیــن دلیــل در پاســخ بــه چنیــن وضعیتــی و به منظــور  مختلفــی در ایــن موضــو
ــی  ــک جهان ــر بان ــه فق ــه کمیت ــه ای ازجمل ــی و منطق ــای بین الملل ــر، نهاده ــعه فق ــری از توس جلوگی
خــود را متعهــد می داننــد در همــه ابعــاد بــا آن مبــارزه کننــد. در ایــن زمینــه بانــک جهانــی از آخریــن 
ــه دولت هــا به منظــور تدویــن سیاســت های صحیــح اســتفاده  ــرای کمــک ب شــواهد و تحلیل هــا ب
کــه همــه مــردم از  کــه هــر کشــوری بــا ایــن چالــش بــزرگ روبــه رو اســت  می کنــد. ایــن در حالــی اســت 
رشــد اقتصــادی ســود ببرنــد. بــرای رفــع ایــن چالــش هماننــد بانــک جهانــی، سیاســت گذاران در هــر 
کشــوری بایــد بــرای کمــک بــه فقیرتریــن مــردم از داده هــا و تحقیقــات در دانشــگاه ها و مؤسســات 
پژوهشــی اســتفاده کننــد تــا پــس از شناســایی ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی فقــر 

12-  استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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و تعییــن اولویت هــا بــه کمــک دانــش و ابزارهــای ســنجش برنامه هــای حمایتــی و توانمندســازی 
مشــخصی را بــرای کاهــش فقــر مــدون کننــد؛ زیــرا مفهــوم فقــر ازنظــر محققیــن مختلــف متفــاوت 
کــه محقــق مفهــوم مطلــق از فقــر را بــه کار بگیــرد تــا زمانــی  اســت، حتــی بــا تعاریــف یکســان زمانــی 
کــه مفهــوم نســبی از فقــر مدنظــر باشــد نتایــج بــرآورد بســیار متفــاوت خواهــد بــود؛ بنابرایــن طبیعــی 
اســت تفــاوت در تعریــف و مفهــوم فقــر نتایــج مختلفــی بــه دنبــال دارد. دوم آنکــه هــر محققــی 
ع آوری در کار خــود از یــک روش خــاص بــرای محاســبه فقــر اســتفاده می کنــد. ســوم  به منظــور نــو
ــه کمــک آن هــا فقــر ارزیابــی می شــود متعــدد اســت و همیــن امــر  کــه ب ــا متغیرهایــی  آنکــه متغیــر ی
گــر در اندازه گیــری فقــر  موجــب تفــاوت در انــدازه فقــر در مطالعــات مختلــف می شــود. بــرای مثــال ا
ج اســتفاده شــود.  کــه از متغیــر مخــار از درآمــد اســتفاده شــود نتایــج متفــاوت از زمانــی خواهــد شــد 
همچنیــن واحــد تجزیه وتحلیــل می توانــد عامــل بــروز ایــن تفــاوت باشــد. بــرای مثــال یــک محقــق 
ممکــن اســت فقــر را بــرای خانــوار و محقــق دیگــر در ســطح فــرد اندازه گیــری کنــد. عــالوه بــر مــوارد 
فــوق علــل دیگــری همچــون توجــه یــا بی توجهــی بــه مقیــاس معــادل و … می توانــد موجــب بــروز 
اختــالف در نتایــج شــود. بــرای مثــال در بــرآوردی کــه مــا از خــط فقــر مطلــق بــر مبنــای 2300 کالــری 
موردنیــاز یــک نفــر ایرانــی در روز داشــته ایم، یــک خانــوار چهارنفــره شــهری بــا داشــتن درآمــدی 
کمتــر از حــدود 590 هــزار تومــان در یــک مــاه )در ســال 1390( فقیــر قلمــداد می شــده اســت ایــن 
ــرای ســال 1397 بــه 2 میلیــون و 140 هــزار تومــان و بــرای جامعــه روســتایی از حــدود 330  رقــم ب
ــش داشــته اســت. درنتیجــه فقــرای شــهری از  ــان افزای ــه 1 میلیــون و 190 هــزار توم ــان ب هــزار توم
22 درصــد در ســال 1390 بــه 35 درصــد در ســال 1397 و درصــد فقــرای روســتایی از 14 درصــد در 
ســال 1390 بــه 25 درصــد در ســال 1397 افزایــش یافتــه اســت. حــال چنانچــه معیــار بــرآورد خــط 
ج )خــط فقــر نســبی( هــر نفــر شــهری و روســتایی تغییــر کنــد نتایــج  فقــر بــه 50 درصــد میانگیــن مخــار

دیگــری بــه دســت خواهــد آمــد.
بــرای رهایــی از ایــن چالــش بــزرگ در کشــور و تدویــن برنامه هــای کاهــش فقــر در کشــور بــا 
کار و رفــاه  توجــه بــه فعالیــت وزارتخانه هــا، ســازمان ها و نهادهــای مختلــف ماننــد وزارت تعــاون، 
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ــز آمــار ایــران، ســازمان  اجتماعــی، بهزیســتی، بنیــاد 15 خــرداد، کمیتــه امــداد، شــهرداری ها، مرک
گام اول نیــاز اســت  برنامه وبودجــه و بســیاری دیگــر در حــوزه مطالعــه و سیاســت گذاری فقــر در 
کشــور یکــی از آن هــا را به عنــوان متولــی و ســایر دســتگاه ها را به عنــوان  مرجــع سیاســت گذاری 
همــکار مشــخص کنــد. ســپس در گام دوم ضــرورت دارد متولــی مزبــور به منظــور شناســایی عوامــل 
کــز  مؤثــر بــر فقــر و سیاســت های تأثیرگــذار بــر کاهــش فقــر و نابرابــری در تعامــل بــا دانشــگاه ها و مرا
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد، اولویت هــای حمایتــی را تعییــن  پژوهشــی همچنیــن محققینــی 
کنــد. از ایــن رهگــذر می تــوان بــا یــک اجمــاع بیــن اندیشــمندان ایــن حــوزه و سیاســت گذاری 
ــید.  ــمی آن رس ــالم رس ــر و اع ــط فق ــرآورد خ ــرای ب ــب ب ــی مناس ــاب روش ــوص انتخ ــه در خص مربوط
ســپس بــرای تدویــن نقشــه جامــع فقــر کشــور و عوامــل تأثیرگــذار آن مطالعــه کــرد. آنــگاه راهکارهای 

ــود. ــه نم ــوان ارائ ــتان می ت ــه و اس ــر منطق ــک ه ــه تفکی ــده ب ــخص و طبقه بندی ش مش
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فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه
سید هادی موسوی نیک13

و  سیاســت گذاری  برنامه ریــزی،  کــز  مرا بــا  پژوهشــی  کــز  مرا و  دانشــگاه ها  ارتبــاط  مســئله 
کــه تقریبــًا در همــه حوزه هــای سیاســت گذاری  تصمیم گیــری یکــی از موضوعــات چالشــی اســت 
کــه  کــرد  موضوعیــت دارد. در یــک دیــد کالن بــه فعالیت هــای دانشــگاهی ایــران می تــوان تأییــد 
بخــش مهمــی از فعالیت هــا ازجملــه تدویــن پایان نامه هــا و مقــاالت علمــی، ارتبــاط تعریف شــده ای 
کــه نفــس  بــا نیازهــای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی نــدارد. درواقــع این طــور به نظــر می رســد 
غ از اینکــه معطــوف بــه مســئله ای واقعــی باشــد، در حــال  تدویــن مقاله هــا یــا پایان نامه هــا فــار
کــرده اســت. بخشــی از ایــن انحــراف آشــکار دانشــگاه ها از مســیر واقعــی  حاضــر موضوعیــت پیــدا 
کــه  و رســالت حقیقــی آن هــا بــه ســاختار بوروکراتیــک شــکل گرفته در دانشــگاه ها مربــوط اســت 
به واســطه ســازوکارهای مالــی غیروابســته بــه نتیجــه فعالیت هــا، اســاتید و دانشــجویان را در مســیر 
ارتقــای مرتبــه یــا اخــذ مــدرک دانشــگاهی قــرار داده اســت. بخشــی به ریشــه های فرهنگــی معطوف 
کــه در چنــد دهــه اخیــر به طــور مرتــب تشــدید شــده  غ از فایــده آن برمی گــردد  بــه اصالــت مــدرک فــار
اســت. بخشــی بــه عــدم احســاس نیــاز سیاســت گذاران و برنامه ریــزان بــه نتایــج مطالعــات علمــی 
و پژوهشــی برمی گــردد و بخشــی هــم بــه عــدم شایســته گزینی چــه در جایگاه هــای علمــی و چــه در 

جایگاه هــای سیاســت گذاری و برنامه ریــز مربــوط اســت.
ع یعنــی گسســت میــان فعالیت هــای دانشــگاهی و پژوهشــی و فعالیت هــای  گرچــه ایــن موضــو ا
معطــوف بــه سیاســت گذاری، تقریبــًا در رابطــه بــا همــه مســائل در ایــران موضوعیــت دارد، در برخــی 
گــر ارتبــاط  ع کم رنگ تــر و در برخــی پررنگ تــر دیــده می شــود. به عنــوان  مثــال ا مســائل ایــن موضــو
ح بــوده اســت، ایــن  ضعیــف میــان صنعــت و دانشــگاه همــواره به عنــوان یــک چالــش در ایــران مطــر

13-  مدرس دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
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ع دســت کم در مــورد صنایــع رقابتــی غیردولتــی موضوعیــت کمتــری دارد. به عبــارت دیگــر،  موضــو
دســت کم به انــدازه ای کــه صنایــع رقابتــی )چــه در ســطح داخلــی و چــه بین المللــی( فعــال هســتند، 
ع دربــاره  نیــاز بــه همــکاری بــا دانشــگاه از ســوی فعــاالن اقتصــادی احســاس می شــود. ایــن موضــو
بســیاری از حوزه هــای خدماتــی نظیــر حــوزه مالــی نیــز صــادق و مشــهود اســت. از طــرف دیگــر، 
کــه از ذی نفعــان فعــال  در برخــی زمینه هــا نظیــر حوزه هــای مرتبــط بــا فقــر و حمایــت اجتماعــی 
کنــش اجتماعــی قابل توجهــی برخــوردار نیســت، تقاضــا بــرای مطالعــات دانشــگاهی و  و دارای 
ــور محــرک ایــن  کــه بایــد موت کــم اســت. در ایــن زمینه هــا ایــن دولت هــا هســتند  پژوهشــی بســیار 
دســت از مطالعــات و پژوهش هــا باشــند. اینکــه دولت هــا تــا چــه حــدی بــه ایــن موضوعــات ورود 
کــز پژوهشــی مراجعــه می کننــد بــه  می کننــد و تــا چــه حــدی در ایــن زمینــه بــه دانشــگاه ها و مرا

عواملــی ازجملــه مــوارد زیــر بســتگی دارد:
جایــگاه برنامه هــای فقرزدایــی و حمایــت اجتماعــی در اولویت هــای اجرایــی   ●

دولت هــا؛
میزان منابع مالی در دسترس در حوزه فقر و حمایت اجتماعی؛  ●
میزان هدفمند بودن برنامه های فقرزدایی و حمایت اجتماعی.  ●

اجتماعــی  حمایــت  و  فقرزدایــی  برنامه هــای  کــه  شــد  مدعــی  می تــوان  مشــخص  به طــور 
ــم  ــت. ه ــوده اس ــور ب ــادی کش ــی اقتص ــای اصل ــزو اولویت ه ــالمی ج ــالب اس ــد از انق ــت کم از بع دس
ع  ــو ــن موض ــد ای ــده مؤی ــای اجراش ح ه ــم طر ــه و ه ــعه و بودج ــای توس ــن برنامه ه کاوی در قوانی وا
کــه  ع تبدیــل بــه یــک واقعیــت شــده اســت  هســتند. در مجلــس شــورای اســالمی تقریبــًا ایــن موضــو
ح را بــرای همــکاران خــود تبییــن کننــد ســعی  نماینــدگان مجلــس هــرگاه بخواهنــد اولویــت یــک طــر
ــای  ــی از گروه ه ــه یک ــی ب ح را به نوع ــر ــرده و ط ک ــت  ــوی تقوی ــه نح ــی آن را ب ــه حمایت ــد وج می کنن
نیازمنــد حمایــت ازجملــه روســتاییان، بازنشســتگان، ایثارگــران، افــراد تحــت پوشــش نهادهــای 
کننــد.  ح خــود را جلــب  کافــی بــرای تصویــب طــر حمایتــی و غیــره مرتبــط نماینــد تــا حمایــت 
ح هــای ارائه شــده بــا اســتقبال ســایر  کارگــر واقــع می شــود و طر اغلــب مــوارد هــم ایــن اســتراتژی 
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ع حمایــت اجتماعــی یکــی از  کــه موضــو ع نشــان می دهــد  نماینــدگان مواجــه می شــود. ایــن موضــو
اولویت هــای پذیرفته شــده دســت کم در مجلــس شــورای اســالمی اســت.

گرچــه مشــکالتی وجــود دارد و به خصــوص در  در حــوزه تأمیــن منابــع مالــی نیــز به نظــر می رســد ا
ع  کــه دولــت بــا مشــکل کســری بودجــه مواجــه اســت تشــدید می شــود، امــا ایــن موضــو دوره هایــی 
کلــی مســئله محــوری و چالــش اصلــی نیســت. تعــدد نهادهــای حمایتــی دولتــی و عمومــی  به طــور 
غیردولتــی ازجملــه وزارت رفــاه، بهزیســتی، کمیتــه امــداد، ســازمان اوقــاف، آســتان های مقــدس، 

ع را تأییــد می کنــد. بنیــاد مســتضعفان و بنیادهــای متعــدد ایــن موضــو
خــأ اصلــی بــه بنــد ســوم؛ یعنــی میــزان هدفمنــد بــودن برنامه هــای فقرزدایــی و حمایــت 
کــه منابــع و امکانــات در دســترس را در یــک تقســیم کار مناســب بــه نحــو  اجتماعــی مربــوط اســت 
کــه اســتفاده  کــه در چنیــن فضایــی و در شــرایطی  ــرار دهــد. واضــح اســت  بهینــه مــورد اســتفاده ق
کار نباشــد، اســتفاده از ظرفیت هــای پژوهشــی  بهینــه و هدفمنــد از منابــع و امکانــات در دســتور 
و دانشــگاهی موضوعیــت چندانــی نخواهــد داشــت و برنامه هــای موجــود بــدون برخــورداری از 
عمــق کافــی و صرفــًا بــا اتــکا بــه ایده هــای جــاری و عمومــًا دم دســتی پیــش خواهــد رفــت. به عبــارت 
ــاه  ــز پژوهشــی در حــوزه فقــر و رف ک ــا دانشــگاه ها و مرا دیگــر قــدم اول در زمینــه توســعه همــکاری ب
کــه همــه نیروهــای  اجتماعــی، وجــود یــک اســتراتژی کالن فقرزدایــی و حمایــت اجتماعــی اســت 
موجــود را ملــزم بــه ارائــه برنامه هــای هدفمنــد در چارچــوب یــک تقســیم کار منطقــی و بهینــه 
گزیــر پــای دانشــگاه و دانشــگاهیان بــه  ع پذیرفتــه شــود، نا خواهــد نمــود. درصورتی کــه ایــن موضــو
ع فقرزدایــی و حمایــت اجتماعــی بازخواهــد شــد و کشــور از منافــع آن برخــوردار خواهــد شــد. موضــو
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ــه  ــز داشــت، امــا توجــه ب ــوان انتظــار کاهــش فقــر را نی هرچنــد در حضــور رشــد اقتصــادی می ت
کــه بــرای کاهــش پایــدار و باثبــات فقــر، حفــظ ثبــات اقتصــادی امــری  ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــر فقــر چیــره می شــود، شــرط پایــداری  کــه بــه مــدد درآمدهــای نفتــی ب ضــروری اســت. اقتصــادی 
ــه منفــی در  ــروز یــک تکان ــا ب ــرده اســت. چنیــن اقتصــادی ب ــاد ب رشــد و حفــظ ثبــات اقتصــاد را از ی
کــه ناشــی از ظرفیــت حقیقــی اقتصــاد نیســتند قــادر بــه حفــظ شــرایط پیشــین نیســت.  درآمدهایــی 
کــه بی تناســب بــا ظرفیــت  خ ارز و تمامــی قیمت هایــی  بــه ایــن ترتیــب بــا هــر تکانــه به اجبــار فنــر نــر
اقتصــاد فشــرده تر شــده بودنــد درمــی رود. ایــن امــر شــکاف افــراد ثروتمنــد و افــراد کم بهــره از انــواع 
دارایــی را افزایــش می دهــد و خانوارهــای بیشــتری را بــه ســمت دره فقــر ســوق می دهــد. هم زمانــی 
کراهــت چهــره فقــر را بیش ازپیــش عریــان می کنــد و آســیب های  افزایــش در نابرابــری و فقــر، 

ــد. ــور می نمای ــده فقــر را بیشــتر متبل اجتماعــی پدی
برخــورداری از موهبــت نفــت در ایــران ســبب شــده تــا سیاســت گذاران اقتصــادی بــا هــدف 
جلــب رضایــت و حمایــت اجتماعــی در برهه هــای وفــور درآمــد نفتــی قــادر باشــند کیفیــت زندگــی 
خانوارهــای ایرانــی را بــا ســرکوب قیمت هــا و توزیــع انــواع یارانــه پنهــان و غیرپنهــان افزایــش و فقــر را 
کاهــش دهنــد. بــه ایــن ترتیــب در دوره هایــی کــه درآمــد حاصــل از نفــت کاهــش می یابــد ادامــه ایــن 
رونــد میســر نیســت و به ناچــار سیاســت گذار بــه تعدیــل قیمت هــا و کاهــش یارانه هــای پنهــان روی 
کــه ســهم  مــی آورد. در فشــار افزایــش قیمت هــا و کاهــش ســطح دســتمزد، خانوارهــای کم درآمــد 
عمــده دارایــی خــود را به صــورت جریــان نقــد نگــه می دارنــد ســپری بــرای حفــظ قــدرت خریــد خــود 
ــه رو می شــوند. در ایــن میــان توجــه بــه  ــا کاهــش معنــادار کیفیــت زندگــی روب گاه ب ــا ــه ن ــد و ب ندارن

14-  دکتری اقتصاد بخش عمومی
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ــان  ــای پنه ــن و یارانه ه ــای پایی ــدی از قیمت ه ــه بهره من ــت اینک ــت. نخس ــروری اس ــه ض دو نکت
هرچنــد بــا شــعار حمایــت از اقشــار کم درآمــد انجــام می پذیــرد امــا پژوهش هــای مختلــف نشــان 
ج باالتــر بیشــتر از سیاســت هایی نظیــر کنتــرل ارز و  کــه ثروتمنــدان بــه دلیــل داشــتن مخــار می دهــد 
کــه اشــاره شــد، مالیــات تورمــی به عنــوان میــوه  یارانــه انــرژی منتفــع می شــوند. دوم، همان گونــه 
ناخواســته ایــن قبیــل سیاســت ها افــراد کم درآمــد را بیشــتر متأثــر می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، به جــای 
ــی  ــه معیوب ــاد در چرخ ــد، اقتص ــار نیازمن ــان اقش ــع آن می ــروت و بازتوزی ــان ث ــات از صاحب ــذ مالی اخ
کــه کیفیــت زندگــی ثروتمنــدان را بــه بهــای فشــار مالیــات تورمــی بــر نیازمنــدان  گرفتــار می شــود 

گــروه می افزایــد. حفــظ می کنــد و بــر شــکاف میــان ایــن دو 
کــه به درســتی بــرای مبــارزه  راه انــدازی پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان گامــی ضــروری اســت 
کافــی نیســت. تکمیــل ایــن پایــگاه در  بــا فقــر در کشــور برداشته شــده اســت، امــا به هیچ عنــوان 
کنــار شناســایی صحیــح مشــمولین مالیاتــی و افزایــش تکیــه دولــت بــر درآمدهــای مالیاتــی می توانــد 
کارا را تســهیل کنــد. بــا حرکــت به ســوی یــک نظــام  حرکــت به ســوی یــک نظــام بازتوزیــع صحیــح و 
ــت های  ــاب از سیاس ــق اجتن ــادی از طری ــات اقتص ــظ ثب ــا حف ــراه ب ــع هم ــایی و بازتوزی کارای شناس
کــه کاهــش فقــر در  خ ارز و تعدیــل تدریجــی یارانه هــای پنهــان می تــوان امیــد داشــت  ســرکوب نــر

رونــدی باثبــات و بــه دوراز تکانه هــای ویرانگــر میســر شــود.
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حلقه های مفقوده مبارزه با فقر در ایران
مونا امیری15

فقــر، دغدغــۀ معیشــت و تأمیــن نیازهــای اولیــۀ افــراد جامعــه ازجملــه مفاهیــم اولیــه و اساســی 
در ادبیــات توســعه اســت. همچنیــن، فقــر یکــی از جدی تریــن و مهم تریــن معضــالت قــرن حاضــر 
کــه هزینه هــای انســانی ســنگینی را بــر اجتمــاع تحمیــل می کنــد. از ایــن رو،  محســوب می شــود 

ریشــه کنی فقــر در زمــرۀ اولویت هــای تمامــی حکومت هــا و دولت هاســت.
و  اقتصــادی  متغیــر  یــک  به تنهایــی  فقــر  می شــد،   تصــور  ایــن  از  پیــش  آنچــه  برخــالف 
ــی  ــف زندگ ــه کل طی ک ــت  ــدی اس ــع و چندبع ــی جام ــدۀ مفهوم ــه دربرگیرن ــت؛ بلک ــدی نیس تک بع
کــه عــالوه بــر کمبــود یــا نبــود  بشــر را دربرمی گیــرد. به عبــارت دیگــر، امــروزه بــر همــگان آشــکار شــده 
درآمــد، نبــود قابلیــت الزم بــرای خــروج از فقــر بــرای افــراد فقیــر نیــز از علت هــای اصلــی فقــر اســت.

گذری بر وضعیت فقر در ایران
ــا وجــود آنکــه  ــران ب ــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی )1398(، ای ــزارش مرک گ ــر  ــا ب بن
خ فقــر در وضعیــت مناســب تری نســبت بــه برخــی  کــه به لحــاظ نــر کشــورهایی اســت  در زمــرۀ 
خ هــای فقــر مطلــق 30 تــا 40 درصــد( قــرار  کشــورهای درحال توســعه یــا کمترتوســعه یافته )بــا نر
خ فقــر  ح اســت. بــر اســاس بــرآورد ایــن مرکــز، نــر ع فقــر مطلــق در آن مطــر دارد، امــا همچنــان موضــو
کــه هرچنــد نســبت بــه برخــی  در ســال 1396 به طــور متوســط در کل کشــور 16 درصــد بــوده اســت 
ــه  کــه همچنــان ب کشــورهای درحال توســعه در وضعیــت بهتــری قــرار دارد، امــا نیازمنــد آن اســت 

ــرای کاهــش آن پرداختــه شــود. دالیــل ایجــاد فقــر و همچنیــن راهکارهــای قانونــی ب
همچنیــن، آمارهــای بانــک جهانــی نیــز بهبــود اوضــاع فقــر در ایــران را نویــد می دهنــد. در 

15-  دانشجوی دکترای توسعه اقتصادی، دانشگاه عالمه طباطبائی



فصل دوم: یادداشت ها

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 68

کــه دارای درآمــد روزانــه 1.90 دالر  گزارش هــای منتشرشــده از ســوی بانــک جهانــی، افــرادی 
کــه در فقــر مطلــق به ســر می برنــد. بــر اســاس ایــن معیــار، در  هســتند، در زمــرۀ افــرادی هســتند 
ایــران فقــر مطلــق، از 0.4 درصــد در ســال 2005 بــه 0.3 درصــد در ســال 2016 رســیده اســت. از 
ایــن رو، وضعیــت ایــران ازنظــر فقــر مطلــق بهبودیافتــه، امــا همچنــان راه درازی بــرای ریشــه کنی 

فقــر در پیــش اســت.
گاهــی ضمنــی  کشــورمان به صراحــت و  بــه مســئله فقــر و ریشــه کنی آن در قانــون اساســی 
کیــد شــده اســت. به عنــوان نمونــه، اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی  تأ
ــا  ــادی ب ــد اقتص ــان رش ــان در جری ــای انس ــرآوردن نیازه ــت و ب ــر و محرومی ــه کنی فق ــه ریش ــران ب ای
ک، بهداشــت  ک، پوشــا کیــد دارد. تأمیــن نیازهــای اساســی ماننــد مســکن، خــورا حفــظ آزادگــی تأ
و درمــان، آموزش وپــرورش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. اصــل بیســت و نهم قانــون اساســی، برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی بازنشســتگی، بیــکاری، 
پیــری، ازکارافتادگــی، بی سرپرســتی، درراه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و نظایــر آن هــا را به عنــوان 
کــرده اســت. بــه همیــن ترتیــب اصــل ســی ام و اصــل ســی و یکم نیــز تأمیــن وســایل  یــک حــق تلقــی 
آمــوزش و پــرورش و داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز را حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــی دانســته 
کــه در قوانیــن پیداســت، چهــرۀ فقــر در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران،  اســت؛ لــذا همان طــور 
مطــرود و ناپســند اســت و در ایــن راســتا، دولت هــا همــواره تــالش داشــته اند تــا در قالــب برنامه هــای 
متفــاوت به نوعــی بــه اقشــار و گروه هــای نیازمنــد جامعــه کمــک رســانده تــا مســئله فقــر را کاهــش 

و دامنــه آن را محدودتــر ســارند.
کــه در برنامه هــای  بــا ایــن حــال، بــا وجــود برنامه هــای فقرزدایــی در ایــران و تالش هایــی 
توســعه کشــور طــی ســال های بعــد از انقــالب اســالمی انجــام شــده، آمارهــای غیررســمی و حتــی 
گــر فقــر افزایــش پیــدا نکــرده  ا کــه در خوش بینانه تریــن حالــت  رســمی فقــر نشــان از آن دارد 
ــا راهکارهــا و  ــر آن اســت ت ــز نداشــته اســت. از ایــن رو، در ادامــه ســعی ب ــی نی باشــد، کاهــش چندان

پیشــنهادهایی به منظــور برون رفــت از فقــر در جامعــه ارائــه شــود.
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گاهی نسبت به فقر شناخت و آ
یکــی از اهــداف اصلــی برنامه هــای توســعه بعــد از انقــالب اســالمی، رفــع فقــر و محرومیــت در 
کــه همــواره مســئله فقــر در برنامه هــای توســعه ایــران بــا مراتبــی  کشــور بــوده اســت؛ به گونــه ای 
کیــد بــر  کــه بــا وجــود تأ از شــدت و ضعــف مــورد اهتمــام قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کشــور، مســئله وجــود فقــر در  ضــرورت توانمندســازی محرومــان و فقــرا در برنامه هــای توســعه 

ایــران همچنــان ادامــه دارد.
اصــواًل پیش شــرط اصلــی موفقیــت در هــر برنامــه ای »شــناخت« درســت از آن پدیــده ای اســت 
کــه ســعی در برنامه ریــزی در جهــت آن داریــم. به نظــر می رســد در برنامه هــای فقرزدایــی ایــن 
کــه تمــام برنامه هــا و فرآیندهــا  شــناخت به درســتی صــورت نگرفتــه و بــه نحــوی پیــش رفتــه 
کــه فقــر مســئلۀ اجتماعــی اســت یــا دســت کم مســئلۀ  را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت؛ چرا
کــرد.  اقتصادی-اجتماعــی اســت و چنیــن مســئله را نمی تــوان صرفــًا بــا ابــزار اقتصــادی حــل 
ل می کنــد کــه ابــزار بایــد مناســب اهــداف باشــد. بــا ابــزار اقتصــادی شــاید بتــوان یــک  منطــق اســتدال
کاهــش داد، امــا مســلمًا نمی تــوان آن را بــرای همیشــه  مســئله اجتماعــی را به صــورت مقطعــی 
حــل کــرد. اقتصــادی دیــدن مســئله اجتماعــی فقــر، همــان فلســفه نادرســتی اســت کــه برنامه هــای 

ــرده اســت. ک ــران را دچــار فقــر  فقرزدایــی ای
کــه شــاید یکــی از بزرگ تریــن ریشــه های اســتمرار و گســترش فقــر در  از ایــن رو، چنیــن برمی آیــد 
کلــی بنیان هــای اندیشــه ای و مفهومــی فقــر  کــه کشــور همچنــان در فهــم خطــوط  ایــران آن اســت 
ع نــگاه بــه مســئله فقــر در برنامه هــای  دچــار کاســتی جــدی اســت. لــذا، پیشــنهاد می شــود تــا اواًل نــو
فقرزدایــی تشــریح شــود ثانیــًا بــا شــناخت درســت از مســئله فقــر در کشــور، از انســداد اجتماعــی بیــن 

برنامــه و فقــرا ممانعــت شــود.

توانمندسازی و کاهش فقر
حــوزه توانمندســازی و کاهــش فقــر یکــی از حوزه هــای بســیار تأثیرگــذار و مهــم اجتماعــی اســت 
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ح شــدن مباحــث توســعه و کاهــش فقــر، بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه  کــه پــس از مطر
کیــد دارد.  اســت. رویکردهــای توانمندســازی بــر ارتقــای آزادی دامنــه انتخــاب و عمــل فقــرا تأ

ــت. ــی اس ــیار حیات ــعه بس ــی توس ــرای اثربخش ــر، ب ــار فقی ــازی اقش ــر، توانمندس ــارت دیگ به عب
رویکــرد توانمندســازی بــرای پیشــرفت و تقویــت مــردم فقیــر، در بطــن توســعه قــرار دارد و بــه 
فقــر به جــای مشــکل، به عنــوان یــک منبــع و راه حــل مهــم نــگاه می کنــد. ایــن رویکــرد بــه هویــت 
ج نهــاده و آن را به رســمیت می شناســد. ایــن مفهــوم بــر تغییــر و دگرگونــی در عقایــد و افــکار  فقــرا ار
کــه بازیگــران خارجــی را وارد مباحــث کاهــش فقــر می کنــد؛ بنابرایــن،  و رفتارهایــی داللــت دارد 
ــر نقــاط قــوت مــردم فقیــر، دانــش، مهارت هــا، ارزش هــا، نوآوری هــا و  روش توانمندســازی بایــد ب
انگیزه هــای آنــان بــرای حــل مشــکالت و مدیریــت منابــع به منظــور خــروج از گردونــه فقــر بنــا نهــاده 
شــود. ایــن رویکــرد بــا فقــرا بــا احتــرام و متناســب بــا شــأن و منزلــت آنــان رفتــار می کنــد. )بانــک 

جهانــی، 1395(
توانمندســازی به عنــوان اصلی تریــن جهت گیــری دولــت در مبــارزه بــا فقــر بــه راهــی جــز ایجــاد 
اشــتغال منتهــی نخواهــد شــد. در عیــن حــال ماهیــت فقــر ایجــاب می کنــد اشــتغال هــدف دار 
کار و  در ایــن زمینــه زودبــازده بــوده و به ســادگی قابــل حصــول باشــد؛ لــذا آمــوزش افــراد جویــای 
ــازده در بخش هــای کشــاورزی، دامــداری، صیــادی،  شناســایی زمینه هــای ایجــاد مشــاغل زودب
اقدامــات الزم در جهــت  ازجملــه  کار  افــراد جویــای  بــه  گــذاری  بــرای وا صنایع دســتی و غیــره 

توانمندســازی فقــرا ســت. )ارضــوم چیلــر، 1384(

حمایت گری و کاهش فقر
ــه تمامــی  ک ــد  ــد؛ هرچن ع ان ــه می شــوند بســیار متنو ــه از حمایت گــری اجتماعــی ارائ ک تعاریفــی 
ــه ایــن نکتــه  ــا ایــن حــال، توجــه ب کاتی دارنــد. ب ــان و مفهــوم اشــترا تعاریــف موجــود، به لحــاظ زب
کــه در دورۀ زمانــی  کــه حمایت گــری، اول از همــه یــک فرآینــد محســوب می شــود  ضــروری اســت 
نامشــخص، گاهــی کوتــاه و گاهــی طوالنی مــدت، انجــام می گیــرد. ایــن فرآینــد، اســتراتژیک اســت 



71 همایشفقرپژوهیـــ1

و انجــام دادن اقدامــات هدفمنــدی را از ســوی ذی نفعــان و تصمیم گیرنــدگان اصلــی می طلبــد. 
حمایت گــری اجتماعــی همیشــه در نظــر دارد بــر خط مشــی ها، قوانیــن، مقــررات و برنامه هــا در 
باالتریــن ســطوح تصمیم گیــری در بخــش عمومــی و خصوصــی تأثیــر بگــذارد. به طــور خالصــه، 
حمایت گــری اجتماعــی در ســاده ترین شــکل، عبــارت اســت از عملــی کــه بــه اثرگــذاری یــا پشــتیبانی 

ــا کســی منجــر می شــود. از چیــزی ی
یکــی از مؤثرتریــن روش هــای حمایت گــری اجتماعــی، ایجــاد ســازمان ها و نهادهایــی اســت که 
در زمینــۀ پایــان دادن بــه فقــر و ایجــاد تغییــر، فعالیــت و حمایت گــری می کننــد. ایــن حمایت گــری 
ع جهــت آمــوزش بــه  می توانــد بــه روش هــای مختلفــی صــورت پذیــرد؛ از تدویــن برنامه هــای متنــو
افــراد جامعــه گرفتــه تــا برگــزاری گردهمایی هــا و یــا برقــراری ارتبــاط و تمــاس بــا یــک مقــام رســمی و 

تشــویق وی بــرای مبــارزه بــا فقــر در جامعــه.
کــه انجــام شــود، نتیجــه ای جــز یاری رســاندن بــه  حمایت گــری اجتماعــی بــه هــر طریقــی 
ــی  ــری اجتماع ــزار حمایت گ ــا از اب ــود ت ــنهاد می ش ــذا پیش ــت؛ ل ــد داش ــی نخواه ــر در پ ــه کنی فق ریش

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــرا در جامع ــدای فق ــدن ص ــنیده ش ــرای ش ب

نقشۀ راه مطلوب فقرزدایی
بــا توجــه بــه تجربــۀ کشــورهای پیشــرو و توســعه یافته، کاهــش و تحدیــد فقــر عــالوه بــر آنکــه 
رشــد پایــدار را بــه ارمغــان مــی آورد، فرصت هــای اقتصــادی بهتــری را نیــز بــرای افــراد جامعــه فراهــم 
می کنــد؛ لــذا، تدویــن یــک اســتراتژی مطلــوب فقرزدایــی می توانــد نقشــۀ راه مناســبی را پیــش روی 

سیاســت گذاران ترســیم کنــد.
ــبت  ــی نس گاه ــتلزم شــناخت و آ ــوب فقرزدایــی، مس ــتراتژی مطل ــن یــک اس ــرط تدوی پیش ش
بــه مفهــوم فقــر و ابعــاد آن اســت. به عبــارت دیگــر، فهــم روشــمند از مســئلۀ فقــر می توانــد در 
کشــور را یــاری رســاند. از طــرف دیگــر، توانمندســازی فقــرا در  تدویــن برنامه هــای فقرزدایــی 
گــوش نهادهــای مســئول رســانده و دولــت را وادار ســازد  جامعــه می توانــد صــدای آن هــا را بــه 
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ــور  ــته به منظ ــتغال شایس ــر و اش ــراد فقی ــرای اف ــر ب کار بهت ــای  ــاد بازاره ــون ایج ــی چ ــا از روش های ت
یاری رســاندن بــه فقــرا اســتفاده کنــد، همچنیــن، ســازمان های مردم نهــاد، انجمن هــا، تشــکل ها 
و ســایر نهادهــای مدنــی غیردولتــی، می تواننــد نقــش مؤثــری را بــرای مشــارکت بیشــتر فقــرا در 

کننــد. فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی، از طریــق بســتر حمایت گــری اجتماعــی ایفــا 

منابع:
و  ایــران  در  پایــدار  فقــر  دالیــل  )1398(؛  اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز   -
پیشــنهادهایی بــرای خــروج از فقــر، معاونــت پژوهش هــای اقتصــادی دفتــر مطالعــات اقتصــادی، 

.1398/05/28 انتشــار:  تاریــخ   ،22016574 مسلســل:  شــماره 
- بانــک جهانــی )1395(؛ توانمندســازی و کاهــش فقــر، ترجمــه فــرزام پوراصغــر ســنگاچین و جــواد 

رمضانــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، زمســتان 1394.
پژوهش هــای  ایــران، مجموعــه  در  فقــر  گــون  گونا ابعــاد  نســرین )1384(؛  ارضــروم چیلــر،   -

ایــران، شــماره 27. اســالمی  بانــک مرکــزی جمهــوری  اقتصــادی، 
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ثبات اقتصادی و مسئله فقر در ایران
افسانه شرکت16

مفهــوم فقــر همیشــه بــا نحــوه توزیــع درآمــد ملــی و یــا درآمــد ســرانه همــراه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه فقــرا از ابعــاد دیگــری ماننــد ســوءتغذیه، کمبــود آب ســالم و بــرق، کمبــود آمــوزش و ســطح پاییــن 
اســتاندارد زندگــی و مــواردی از ایــن قبیــل همــواره در معــرض آســیب هســتند. از ایــن رو، تمرکــز بــر تنهــا 

یــک بعــد ماننــد درآمــد ممکــن اســت موفقیــت سیاســت گذار را در حــل ایــن مســئله تقلیــل دهــد.
امــروزه تنهــا نمی تــوان عامــل اقتصــادی فقــر را در نظــر گرفــت، بلکــه فقــر چندبعــدی اســت. از 
منظــر اقتصــادی حــق کار کــردن و داشــتن درآمــد کافــی، از منظــر اجتماعــی دسترســی بــه مراقبت هــای 
بهداشــتی و آمــوزش، از منظــر سیاســی آزادی تفکــر، بیــان و مشــارکت و نهایتــًا از منظــر فرهنگــی حــق 
حفاظــت از هویــت فرهنگــی همگــی مــواردی اســت کــه یــک شــهروند در حالــت عــادی آن را داراســت، 
ولــی فقــرا از تمامــی منظرهــای زیــر بــا کمبــود مواجــه هســتند؛ بنابرایــن بــرای مبــارزه و ریشــه کن کــردن 
فقــر نه تنهــا بایــد از چندیــن بعــد بــه مســئله نــگاه کــرد، بلکــه تنهــا یــک  نهــاد یــا دســتگاه اجرایــی نیــز 
نمی توانــد به تنهایــی بــا ایــن مســئله روبــه رو شــود. بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع در ایــن یادداشــت 
ج از تخصــص  کــه ابعــاد دیگــر آن خــار مســئله فــوق را تنهــا از بعــد اقتصــادی بررســی می کنیــم و چرا

ــده اســت. نگارن

تورم و اثر آن بر نابرابری
کــرده و  بی ثباتــی اقتصــاد کالن عــالوه بــر تضعیــف رشــد اقتصــادی، توزیــع درآمــد را نامتعادل تــر 
به تبــع آن فقــرا را نیــز متأثــر می کنــد. در ایــن زمینــه بســیاری از پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه اقتصادهــای 
دارای بی ثباتــی اقتصــاد کالن بیشــتر از ســایر اقتصادهــا از توزیــع درآمــد نامتعادل تــر برخوردارنــد. در یــک 

16-  دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی
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خ تــورم بــاال و پــر نوســان، عمومــًا فقــرا نســبت بــه اقشــار مرفــه کمتــر  محیــط بی ثبــات اقتصــاد کالن بــا نــر
کــه فقــرا بخــش بســیار  قادرنــد ارزش واقعــی درآمدهــا و دارایی هــای خــود را در برابــر تــورم حفــظ کننــد، چرا
عمــده ای از درآمــد خــود را بــه شــکل پــول نقــد نگــه  داشــته و توانایــی ســرمایه گذاری در دارایی هــای ثابــت 

را ندارنــد؛ بنابرایــن تــورم به ســادگی از ارزش دارایی هــای آن هــا خواهــد کاســت.
خ  بــا توجــه بــه تعریــف تــورم مبتنــی بــر افزایــش ســطح قیمت هــا، وجــود همبســتگی مثبــت بیــن نــر
ــا ســایر  ــورم و رابطــه آن ب ــار ت ــه آم ــل توجیــه به نظــر می رســد. نگاهــی ب ــزان فقــر در جامعــه قاب ــورم و می ت
متغیرهــای اقتصــادی در ایــران نشــان از نوســان زیــاد ایــن متغیرهاســت. بــرای مثــال در ســال های 91 تــا 
خ رشــد اقتصــادی )حتــی منفــی( و حداقــل دســتمزد واقعــی  خ تــورم باالیــی را شــاهد بودیــم نــر 93 کــه نــر

کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.

آمار تورم، رشد اقتصادی و حداقل دستمزد طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹6

888990919293949596سال

خ تورم-درصد 10/812/421/530/534/715/611/999/6نر

رشد اقتصادی-
1/6012/503/70-0/303/20-7/7-05/73/1درصد

حداقل دستمزد 
واقعی- هزار 

ریال
107195109518983528890582447892189322997460101731

منبع: بانک مرکز جمهوری اسالمی ایران

خ تــورم معــادل 28/9 بــوده از متوســط کل ایــن  بــر اســاس آمــار فــوق در ایــن فاصلــه زمانــی متوســط نــر
خ رشــد و متوســط حداقــل دســتمزد در بــازه  9 ســال )17/33( بســیار باالتــر اســت. همچنیــن متوســط نــر
سه ســاله مذکــور بــه ترتیــب معــادل 4/9- درصــد و 89901 هــزار ریــال اســت کــه اختــالف چشــمگیری بــا 
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متوســط کل خــود )بــه ترتیــب 2/07 درصــد و 96451 هــزار ریــال( دارنــد.
بــا وجــود آنکــه بعضــی از اقتصاددانــان معتقدنــد وجــود یــک تــورم مالیــم تأثیــرات مثبتــی بــر اوضــاع 
خ تــورم  اقتصــادی دارد، امــا عمده تریــن قضاوت هــا در ارتبــاط بــا رابطــه تــورم و فقــر بدبینانــه اســت. نــر
بــاال نه تنهــا یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر کاهــش رشــد اقتصــادی اســت، کــه فقــرا را از طریــق کاهــش 
ــرار می دهــد. از منظــر  ــر ق دســتمزدهای واقعــی و از دســت دادن فرصت هــای شــغلی موجــود تحــت تأثی
دیگــر از آنجایــی کــه طبقــات متوســط جامعــه عمدتــًا اقشــار حقوق بگیــر جامعــه بــوده و درآمد ثابتــی دارند، 

تــورم روزبــه روز قــدرت خریــد ایــن گــروه را پایین تــر آورده و اصطالحــًا فقــر طبقــه متوســط را رقــم می زنــد.

وابستگی به نفت و اثر آن بر فقر
بــر اســاس تعریــف عمومــی، هرچــه درآمــد ســرانه کشــورها افزایــش یابــد، حتــی فقیرتریــن افــراد 
جامعــه هــم از طریــق ایجــاد شــغل بیشــتر، درآمــد باالتــر و نیــز گســترش امکانــات در روســتاها ســود 
خواهنــد بــرد، امــا در کشــورهایی کــه عمــده درآمــد آن هــا وابســته بــه نفــت اســت کوچک تریــن تکانــه 
)چــه درونــی و چــه بیرونــی( می توانــد اثــر فزاینــده ای بــر توزیــع درآمــد در آن کشــورها داشــته باشــد. در 

ــر خواهنــد شــد. ــا کاهــش درآمدهــا فقیــران فقیرت ایــن صــورت اســت کــه ب
بــرای مثــال ســال 1390 ســالی اســت کــه دالرهــای نفتــی بــه اقتصــاد ایــران ســرازیر شــدند. میانگیــن 
تقریبــی قیمــت هــر بشــکه نفــت در ایــن ســال بــه 111 دالر رســید و حجــم صــادرات نیــز روزانــه حــدود 2 
میلیــون بشــکه بــود کــه بــر همیــن اســاس درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت خــام، بــه رقــم بی ســابقه 119 
گــر نگاهــی بــه آمــار درآمــد ســرانه و توزیــع درآمــد )ضریــب جینــی( در ایــن ســال  میلیــارد دالر رســید. حــال ا
خ رشــدی معــادل 7/1 درصــد و  بیندازیــم مشــاهده خواهیــم کــرد کــه در ســال فــوق درآمــد ســرانه از نــر
ضریــب جینــی بــا کاهشــی معــادل 0/04 بــه رقــم 0/37 رســیده اســت کــه نشــان از بهبــود توزیــع درآمــد 
در ســال فــوق دارد، امــا  از ســال 1390 بــه این ســو، بــا افزایــش فشــار تحریم هــای اقتصــادی و کاهــش 
قیمــت و فــروش نفــت، رشــد اقتصــادی کشــور بــه دامنــه منفــی وارد شــد. متوســط صــادرات نفــت خــام 
ــش،  ــد کاه ــا 46 درص ــت ب ــت نف ــا قیم ــت، ام ــش یاف ــکه در روز افزای ــون بش ــه 1.4 میلی ــال ب ــن س در ای
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خ رشــد درآمــد ملــی ســرانه بــه منفــی 3/5 درصــد  بــه 45 دالر بــه ازای هــر بشــکه رســید. در ایــن ســال نــر
رســید؛ بنابرایــن به وضــوح مشــخص اســت کــه درآمــد ســرانه و توزیــع درآمــد در کشــور بــه قیمــت نفــت 
ــش  ــم از کاه ــه ای اع ــوع تکان ــر ن ــن ه ــت و بنابرای ــته اس ــت وابس ــادرات نف ــت از ص ــد دول ــزان درآم و می
جهانــی قیمــت نفــت و یــا تحریم هــا می توانــد به ســادگی توزیــع درآمــد در کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده 

و شــکاف میــان طبقــه ثروتمنــد و فقیــر را افزایــش دهــد.

ثبات اقتصادی کلید کنترل فقر
تأثیرپذیــری فقــرا از رشــد اقتصــادی و رشــد اقتصــادی از بی ثباتــی اقتصــاد کالن و نیــز تأثیــر آن بــر 
درآمــد ســرانه و توزیــع درآمــد در کشــور ضــرورت توجــه بــه ثبــات محیــط اقتصــاد کالن را بیــش از پیــش 
آشــکار می کنــد. فهــم شــدت تأثیرپذیــری فقــرا از نوســان شــاخص های اصلــی اقتصــاد کالن می توانــد 
ــت  ــت های حمای ــر و سیاس ــش فق ــردی کاه ــای راهب ــم برنامه ه ــادی را در تنظی ــت گذاران اقتص سیاس

از فقــرا یــاری دهــد.
کــردن فقــر ایجــاد محیــط  کاهــش و ریشــه کن  کیــد شــود اولیــن قــدم در راه  درنهایــت بایــد تأ
اقتصــادی باثبــات اســت. کاهــش اتــکای شــدید بودجــه و درآمدهــای دولــت بــه منابــع نفتــی موضــوع 
تــازه ای نیســت، لکــن در ایــن شــرایط تحریمــی ضــرورت آن بیــش از پیــش احســاس می شــود. برداشــت 
کاهــش درآمدهــای نفتــی، نقدینگــی انباشــت شــده بــه  بی رویــه از حســاب ذخیــره ارزی بــه دلیــل 
دلیــل بی اعتمــاد مــردم و ســرمایه گذاران بــه فضــای اقتصــاد و نهایتــًا افزایــش هزینــه عوامــل تولیــد بــه 
دلیــل افزایــش قیمت هــا و به تبــع آن افزایــش بیــکاری اجبــاری تنهــا نمونه هــای کوچکــی از بی ثباتــی 

اقتصــاد ناشــی از کاهــش درآمدهــای نفتــی )بــه دلیــل تکانــه بیرونــی تحریم هــا( اســت.
ســخن آخــر اینکــه گرچــه فقــر تک بعــدی نیســت، امــا بــه بــاور نویســنده بعــد اقتصــادی آن نســبت 
کــه بســیاری  بــه ســایر ابعــاد ســهم بیشــتری در ریشه کن ســازی ایــن پدیــده اجتماعــی بــازی می کنــد؛ چرا

از ناهنجاری هــای اجتماعــی و سیاســی ریشــه در مشــکالت اقتصــادی مــردم دارد.
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تحرک درآمدی و پویایی فقر و نابرابری در ایران
میترا باباپور1

ــت.  ــوده اس ــروت ب ــق ث ــاوری و خل ــم، فّن ــابقه در عل ــرفت های بی س ــاهد پیش ــته ش ــرن گذش ق
امــروزه، از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ ثبت شــده بشــر، جمعیــت بیشــتری ثروتمندتــر هســتند، امــا 
ــر و رام نشــدنی  گی ــا همــه تجلیــات خــود فرا ــری ب ــزرگ، فقــر و نابراب علی رغــم ایــن دســتاوردهای ب
کــه در مقابــل  به جــای خــود باقــی هســتند؛ بنابرایــن، ریشــه کنی آن هــا چالشــی اساســی  اســت 
سیاســت گذاران و متخصصــان توســعه قــرار دارد. توجــه بــه فقــرا و حمایــت از آن هــا در قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران نیــز یافــت می شــود، امــا بــا وجــود تمــام عالقه منــدی جمهــوری 
ــوز از جامعــه اســالمی حــذف نشــده اســت. آنچــه جــای  ــری هن ــران مســئله فقــر و نابراب اســالمی ای
کامــاًل قابــل حصــول  کــه ریشــه کنی کامــل فقــر و نابرابــری در ایــران  تأســف و انــدوه اســت ایــن اســت 
بــوده اســت و اینکــه چــرا هنــوز عریان تریــن اشــکال فقــر و نابرابــری در جامعــه بــه آشــکارترین 
اشــکال خــود حرمــت و عزت نفــس انســان ها، و نیــز اعتبــار نظــام اجتماعــی را بــه چالــش می کشــد 
کــه فــراروی سیاســت گذاران و متخصصــان اقتصــادی و اجتماعــی قــرار دارد. دالیــل  ســؤالی اســت 
گونــی بــرای علــل وجــودی ادامــه حضــور اشــکال آشــکار فقــر مطلــق در جامعــه را می تــوان  گونا
کــه بــا شــکل گیری  برشــمرد. بــدون تردیــد یکــی از علــل فقــر در ایــران ماهیــت اقتصــاد نفتــی اســت 
نهادهــای ضــد توســعه در آن مانــع از تحقــق ظرفیت هــای اساســی اقتصــاد کشــور در دســتیابی بــه 
توانایی هــای متناســب بــا اســتعدادهای انســانی و طبیعــی و فرهنگــی آن شــده اســت. به اختصــار 
می تــوان وجــود اقتصــاد رانتــی و اشــکال مختلــف فســاد ناشــی از آن را عامــل اصلــی حضــور و تــداوم 

ــران دانســت. ــری در ای فقــر و نابراب

ــران: رویکــرد داده هــای  ــری در ای ــر و نابراب ــی فق ــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹۱(؛ »تحــرک درآمــدی و پویای ــه از پایان نام 1-  برگرفت
ــرا ــگاه الزه ــبه پنل«؛ دانش ش
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مســئله فقــر و برنامه هــای فقرزدایــی از اهــم سیاســت های بخــش عمومــی اســت. طراحــی 
ویژگی هــای  مــورد  در  دقیــق  اطالعــات  نیازمنــد  فقرزدایــی  بــرای  اثربخــش  سیاســت های 
اقتصــادی- اجتماعــی خانوارهــا و به ویــژه بــا توجــه بــه تحــول زمانــی اســت. چنانچــه بخواهیــم 
اثــرات سیاســت های اقتصــادی و یــا برنامه هــای خــاص حمایتــی را در حــوزه فقــر ارزیابــی و بررســی 
کــه ســنجش و ارزیابــی وضعیــت  کنیــم بی تردیــد بایــد تغییــرات فقــر را در طــول زمــان بســنجیم، چرا
زندگــی افــراد در یــک یــا چنــد مقطــع از زمــان الزامــًا نمی توانــد بیانگــر تــداوم ایــن وضعیــت در طــول 
ح هــا و برنامه هــای حمایتــی  کــه مشــمول طر زمــان باشــد؛ بنابرایــن بــرای شناســایی خانوارهایــی 
نظــام توزیــع درآمــد قــرار می گیرنــد الزم اســت ســطح رفــاه آن هــا در طــول زمــان و به طــور مســتمر 
گیــرد. در ایــن مطالعــه مســئله فقــر و نابرابــری و تحــرک درآمــدی در  کنتــرل قــرار  مــورد پایــش و 
نســل های مختلــف طــی ســال های 1363 تــا 1390 موردبحــث قــرار می گیرنــد. ســؤال اصلــی در 
کــه آیــا سیاســت های بخــش عمومــی طــی 28 ســال گذشــته در جهــت  ایــن مطالعــه ایــن اســت 
تأمیــن منافــع طبقــات پاییــن عملکــرده اســت یــا خیــر؟ ایــن مطالعــه در ســه بخــش فقــر و نابرابــری، 

ــت. ــده اس ــازمان دهی ش ــدی س ــرک درآم ــلی و تح ــار نس ــی رفت بررس
کشــور را پوشــش می دهــد. در ایــن  کل خانوارهــای شــهری  جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه 
مطالعــه بــه دلیــل نبــود داده هــای هیئت رئیســه، بــا ترکیــب داده هــای مقطعــی بودجــه خانــوار 
کــه  ــا 1390، مجموعــۀ اطالعــات داده هــای شــبه پنل ســاخته شــده اســت  ــازۀ زمانــی 1363 ت در ب
می توانــد جایگزینــی بــرای داده هــای پنــل باشــد. ایــن مجموعــه رفتــار متولدیــن 1305 تــا 1359 را 
دربرمی گیــرد. بــا اعمــال روش فــوق تعــدادی از نمونه هــا حــذف شــده اند. ایــن تعــداد یــا متولدیــن 
ــامل می شــوند. در ایــن مطالعــه همچنیــن محدودیــت  ــا بعــد از 1359 را ش ــال 1305 و ی ــل از س قب

ــا 70 ســال نیــز بــرای سرپرســت خانــوار اعمــال شــده اســت. ســنی 21 ت

بخش اول:
بیــن  کــه  نشــان می دهــد   )2( و   )1( نمودارهــای  در  نســلی  نابرابــری  و  فقــر  رونــد  بررســی 



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 80

کــه دوران جنــگ تحمیلــی اســت شــاهد نوســانات شــدید فقــر در بیــن  ســال های 1363 تــا 1368 
نســل های مختلــف هســتیم. بیشــترین میــزان فقــر در ایــن دوره در ســال 1365 تجربــه شــده اســت 
ــگ در  ــن جن ــان گرفت ــا پای ــت. ب ــت اس ــروش نف ــل از ف ــای حاص ــن درآمده ــا پایین تری ــارن ب ــه مق ک
کــه همــراه بــا اســتقراض  ســال 1367 و شــروع برنامــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی از ســال 1368 
منابــع خارجــی و ورود درآمدهــای نفتــی اســت، شــاهد کاهــش نســبی فقــر بیــن ســال های 1368 تــا 
ــا سیاســت های حــذف یارانه هــا و آزادســازی نســبی قیمت هــا، یــک جهــش  1369 هســتیم، امــا ب
بــزرگ در فقــر در نســل های مختلــف تــا ســال 1371 وجــود دارد. پــس از آن تــا ســال 1378 رونــد 
عمومــی فقــر ثابــت باقــی مانــده اســت و بعــد از آن تــا ســال 1384 فقــر بــا ســرعت بیشــتری کاهــش 
گرچــه در ســال 1390  داشــته اســت، امــا از ســال 1384 تــا 1390 رونــد عمومــی صعــودی اســت. ا
ع بیشــتری را نشــان می دهــد. ایــن در  اندکــی کاهــش وجــود دارد امــا نســبت بــه ســال 1384 وقــو
ــه  ــتیم. آنچ ــاهد هس ــور ش ــی را در کش ــای نفت ــن درآمده ــن دوره باالتری ــی ای ــه در ط ک ــت  ــی اس حال
کــه  نتایــج ســال 1390 را بــا بیشــترین تردیــد متوجــه ســاخته اســت تــورم لجام گســیخته ای اســت 
کــه تــورم بــاال و  طــی ایــن ســال تجربــه شــده اســت. به لحــاظ نظــری و تجربــی ثابــت  شــده اســت 
گروه هــای پردرآمــد و از اصلی تریــن علت هــای  گروه هــای کم درآمــد و بــه نفــع  مســتمر بــه زیــان 
کــه تــورم مالیــات ظالمانــه ای اســت  افزایــش نابرابــری در جامعــه اســت. ازایــن رو ایــن عبــارت 
ــود  ــاال خ ــورم ب ــود ت ــود. وج ــه می ش ــوردار گرفت ــات برخ ــع طبق ــه نف ــرا ب ــه از فق ک ــد  ــدا می کن ــا پی معن
ــا ضریــب  ــه البتــه انتظــار می رفــت ب ک ــود  ــری در جامعــه خواهــد ب اصلی تریــن علــت افزایــش نابراب
گرچــه متداول تریــن شــاخص اندازه گیــری نابرابــری  جینــی منعکــس شــود، امــا ضریــب جینــی ا
کندگــی  اســت، امــا بــا کاســتی هایی همــراه اســت. ازجملــه اینکــه ضریــب جینــی شــاخص توزیــع پرا
کندگــی در توزیــع کاســته خواهــد  اســت، چنانچــه همــه افــراد یــک جامعــه به شــدت فقیــر شــوند، پرا
کاهــش ضریــب جینــی به تنهایــی  کــم خواهــد شــد؛ لــذا  شــد و درنتیجــه مقــدار ضریــب جینــی 
گویــای بهبــود وضعیــت توزیــع درآمــد در جامعــه نیســت؛ لــذا بــرای ارزیابــی وضعیــت رفاهــی و نیــز 
گرهــای  ارزیابــی اعتبــار نتایــج به دســت آمــده الزم اســت شــاخص ضریــب جینــی همــراه بــا دیگــر نما
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خ بیــکاری مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه متأســفانه آمارهــای رســمی  خ تــورم و نــر اقتصــادی ازجملــه نــر
گویــای واقعیت هــای توزیــع درآمــد نمی توانــد  در مــورد اندازه گیــری ضریــب جینــی به تنهایــی 
گــر  باشــد و بــرای ارزیابــی بهتــر توزیــع درآمــد در ایــران بایــد بــه همــراه آن از شــاخص های فقــر و نما

کــرد. هــای دیگــر مرتبــط باقــدرت خریــد خانوارهــا نیــز اســتفاده 
کــه در جــداول قابل رؤیــت اســت، در هــر دورۀ زمانــی، رونــد  بــر اســاس یافته هــای مطالعــه 
سرشــمار فقــر در نســل های جــوان و ســالمند بیشــتر اســت. ایــن طبقه بنــدی بــه مــا کمــک می کنــد 
تــا گروه هــای هــدف در برنامه هــای مبــارزه بــا فقــر را بهتــر شناســایی کنیــم و درک بهتــری نســبت 
ــه  ــد، ارائ ــرار گیرن ــر ق ــط فق ــراد ممکــن اســت در خ ــه ای از زندگــی، اف ــه اینکــه بیشــتر در چــه مرحل ب

می دهــد.

نمودار ۱-روند سرشمار فقر در نسل های مختلف

.2
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.6
.7

65 70 75 80 85 90
yr

cohort1305 cohort1310
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cohort1325 cohort1330
cohort1335 cohort1340
cohort1345 cohort1350
cohort1355

p0
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نمودار ۲- روند ضریب جینی در نسل های مختلف

.3
.35

.4
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.5

65 70 75 80 85 90
yr
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cohort1325 cohort1330
cohort1335 cohort1340
cohort1345 cohort1350
cohort1355

Gini

ــر در شــکل گیری وضعیــت  ــوار از عوامــل مؤث کــه جنســیت و تحصیــالت سرپرســت خان از آنجــا 
رفاهــی خانوارهــا هســتند، در ایــن مطالعــه نســل ها بــه تفکیــک جنســیت و ســطح تحصیــالت نیــز 

شناســایی شــده اند.
ع  بــا ســاخت مجموعــۀ داده هــای شــبه پنل از نســل و جنســیت سرپرســت خانــوار، شــاهد وقــو
ع فقــر در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار  فقــر و نابرابــری جنســیتی در نســل ها هســتیم. نابرابــری و وقــو
بیشــتر از مــردان اســت. از ایــن رو خانوارهــای زن سرپرســت نســبت بــه خانوارهــای مــرد سرپرســت 
آســیب پذیری بیشــتری دارنــد. ایــن امــر نشــان دهنده عــدم وجــود امکانــات مناســب در بیــن 

ــت. ــف اس ــل های مختل ــت در نس ــای زن سرپرس خانواره
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نمودار ۳- روند سرشمار فقر به تفکیک نسل – جنسیت )مرد سرپرست(
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نمودار 4- روند سرشمار فقر به تفکیک نسل – جنسیت )زن سرپرست(
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نمودار 5- روند ضریب جینی به تفکیک نسل – جنسیت )مرد سرپرست(
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نمودار 6- روند ضریب جینی به تفکیک نسل – جنسیت )زن سرپرست(
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طبــق یافته هــای حاصــل از مجموعــه داده هــای شــبه پنل نســل و تحصیــالت سرپرســت 
گرچــه  ع فقــر و نابرابــری در نســل هایی بــا ســطح تحصیــالت پایین تــر بیشــتر اســت. ا خانــوار، وقــو

در نســل های جوان تــر ایــن رونــد معکــوس شــده اســت.

نمودار 7- روند سرشمار فقر به تفکیک نسل – تحصیالت )پایین(
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.8

65 70 75 80 85 90
yr
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نمودار ۸- روند سرشمار فقر به تفکیک نسل – تحصیالت )باال(
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نمودار ۹- روند ضریب جینی به تفکیک نسل – تحصیالت )پایین(
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نمودار ۱0-روند ضریب جینی به تفکیک نسل – تحصیالت )باال(
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.5
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بــا توجــه بــه فقــدان سیاســت های عمومــی مشــخص در حــوزۀ توزیــع درآمــد، حمایت هــای 
کــرده اســت؛ لــذا فقــر،  گــون تغییــر  گونا دولــت از ســالی بــه ســال دیگــر تحــت تأثیــر مالحظــات 
ج( نســل های مختلــف در بازه هــای زمانــی مختلــف مــورد  نابرابــری، و میانگیــن درآمــد )= مخــار

کــی از آن اســت: بررســی و تغییــرات آن هــا محاســبه  شــده اســت. نتایــج حا
ع فقــر   ● طــی ســال های 1363 تــا 1368 در همــه نســل ها ضریــب جینــی و وقــو

ج( نســل ها تغییــرات منفــی را نشــان  تغییــرات مثبــت و میانگیــن درآمــد )=مخــار
می دهنــد.

ع فقــر بــرای نســل های قبــل از   ● طــی ســال های 1368 تــا 1372 تغییــرات وقــو
1330)به اســتثنای نســل 1314-1310( منفــی و بــرای نســل های بعــد از آن مثبــت 
بــوده اســت. بــا ایــن حــال ضریــب جینــی دارای تغییــرات منفــی و میانگیــن درآمــد 

ج( نســل ها دارای تغییــرات مثبــت بــوده اســت. )=مخــار
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ع   ● ج( و وقــو طــی ســال های 72 تــا 76 بــا وجــود اینکــه میانگیــن درآمــد )=مخــار
کثــر نســل ها بــه ترتیــب دارای تغییــرات مثبــت و منفــی هســتند، شــاهد رشــد  فقــر در ا

نابرابــری هســتیم.
گرچــه ضریــب جینــی در بیــن نســل های مختلــف رونــد   ● در ســال های 76 تــا 80 ا

ج( نســل ها، تغییــرات  مشــخصی نــدارد، ولــی بــا افزایــش میانگیــن درآمــد )=مخــار
کثــر نســل ها مثبــت اســت. ع فقــر در ا وقــو

گرچــه ضریــب جینــی در نســل های مختلــف هماننــد   ● طــی ســال های 80 تــا 84 ا
ــن  ــش میانگی ــا افزای ــن دوره ب ــی در ای ــت، ول ــخصی نیس ــد مش ــل دارای رون دوره قب

ع فقــر منفــی اســت. ج( نســل های مختلــف، تغییــرات وقــو درآمــد )=مخــار
طــی ســال های 84 تــا 88 در همــه نســل ها ضریــب جینــی و میانگیــن درآمــد   ●

ع فقــر تغییــرات مثبــت  ج( نســل ها دارای تغییــرات منفــی اســت و وقــو )=مخــار
کــه ضریــب جینــی شــاخص توزیــع  را نشــان می دهنــد؛ لــذا بــار دیگــر ایــن عبــارت 
گــر چنانچــه همــه افــراد یــک جامعــه به شــدت فقیــر شــوند،  کندگــی اســت، و ا پرا
کندگــی در توزیــع کاســته خواهــد شــد و درنتیجــه مقــدار ضریــب جینــی کــم خواهــد  پرا

شــد، معنــا پیــدا می کنــد.

بخش دوم: تجزیه وتحلیل رفتار نسلی و بین  نسلی
کــرده اســت. ازجملــه انقــالب  در ســه دهــۀ گذشــته، اقتصــاد ایــران شــوک های بزرگــی را تجربــه 
اســالمی در ســال 1358 و هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و کاهــش قیمــت نفــت در ســال 1365 و 
گرهــای ایســتای رفــاه وضعیــت اقتصــاد را در یــک نقطــه از  افزایــش آن در ســال های اخیــر. نما
کــه افــراد در طــول زمــان تجربــه کرده انــد را بیــان نمی کننــد.  زمــان نشــان می دهنــد، ولــی آنچــه را 
کــه برنــدگان و بازنــدگان اقتصــادی چــه کســانی هســتند بــا دنبــال نمــودن  ســؤاالتی از ایــن قبیــل 

نســل ها در طــول زمــان قابــل پاســخ اســت.
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در ایــن مطالعــه رفتــار درآمــد )هزینــه( نســل های مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
کســون )1994( کــه یکــی از پــر ارجاع تریــن روش هــا در زمینــه  بــرای ایــن منظــور از روش دیتــون و پا
ج( بــه ســه اثــر زمــان  بررســی رفتــار بیــن نســلی اســت، اســتفاده شــده اســت کــه در آن درآمــد )=مخــار

)ســال(، نســل، و ســن تفکیــک می شــود.
کــه در نمــودار )11( مشــاهده می شــود، از ســال 1363 تــا ســال 1368 میانگیــن  همان طــور 
ج( همــه نســل ها در حــال کاهــش اســت و بعــد از آن تــا ســال 1385 رونــد  لگاریتــم درآمــد )=مخــار
ج( در همــه نســل ها در  عمومــی صعــودی اســت. از ســال 1385 میانگیــن لگاریتــم درآمــد )=مخــار
گرچــه در ســال 1390 اندکــی افزایــش یافتــه، امــا ایــن میــزان افزایــش نســبت  حــال کاهــش اســت. ا
ج(  ــا بررســی میانگیــن لگاریتــم درآمــد )=مخــار ــر اســت. ب ــه ابتــدای ســال 1384 و قبــل آن کمت ب
کمتریــن  دوره  هــر  در  کــه  می شــود  مشــخص  گذشــته  ســال   28 طــی  در  مختلــف  نســل های 
ج( در نســل های جــوان و ســالمند و بیشــترین مقــدار آن در نســل هایی  میانگیــن درآمــدی )=مخــار
کــه در میانســالی هســتند، مشــاهده می شــود. به عنــوان مثــال در ســال 1390 میانگیــن لگاریتــم 
ج( در نســل 1359-1355 )نســل جــوان( و نســل 1324-1320)نســل ســالمند(  درآمــد )=مخــار
بــه ترتیــب برابــر بــا 17.31 و 17.23 و در نســل 1339-1335)میانســال( برابــر 17.61 اســت. 
کــه در میانســالی هســتند همیشــه بــاالی خطــوط نســل های  به عبارتــی خطــوط بــرای نســل هایی 
ــی از  ــیار مهم ــات بس ــوق اطالع ــیب پذیرترند. روش ف ــل ها آس ــن نس ــذا ای ــت؛ ل ــالمند اس ــوان و س ج
ج( درون نســلی و بیــن نســلی ارائــه می دهــد. بــه کمــک ایــن روش  چگونگــی رفتــار درآمــد )=مخــار
ج( در ســنین مختلــف و همچنیــن نســل های مختلــف را بررســی  می تــوان رفتــار درآمــد )=مخــار
کــه در ســال  کــرد. به عنــوان مثــال جوان تریــن نســل در ایــن مطالعــه، یعنــی نســل )1355-1359( 
1390، 31 تــا 35 هســتند، نســبت بــه نســل های قبلــی خــود )1354-1350( کــه در ســال 1385 بــه 

ج( کمتــری دارنــد. ایــن ســن می رســند، میانگیــن درآمــد )=مخــار
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نمودار ۱۱- میانگین لگاریتم درآمد )= مخارج( در نسل های مختلف
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در نمــودار )11( ســه اثــر ســن، نســل، و ســال ترکیــب شــده اند. بــا اســتفاده از روش دیتــون و 
کســون )1994( ایــن ســه اثــر تفکیــک شــده اند و نتایــج آن در نمــودار )12( نشــان داده شــده  پا

اســت. در ارتبــاط بــا نمــودار )12( نــکات زیــر حائــز اهمیــت اســت:
کــه تغییــرات هزینــه ای مربــوط بــه ســن را منعکــس می کنــد. در  نمــودار اول اثــر ســن اســت 
اثــر ســن، ســن 25 مرجــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، لــذا اثــر ســن بــرای آن صفــر فــرض شــده و 
تمــام ســنین نســبت بــه آن ســنجیده می شــوند. نمــودار هزینــه مصرفــی در مقابــل ســن نشــان 
کــه اثــر ســن بــرای هزینــه مصرفــی تــا ســن 50 ســالگی در حــال افزایــش اســت و بعــد از آن  می دهــد 
تــا ســن 60 ســالگی تقریبــًا ثابــت و ســپس بــا شــیب خیلــی مالیمــی کاهــش می یابــد؛ البتــه کاهــش 
هزینــه مصرفــی در ایــن ســنین بســیار جزیــی اســت. ایــن نتیجــه احتمــااًل ریشــه در تغییــر درآمــد 
کــه بیشــتر هزینــه مصرفــی افــراد بــر اســاس درآمــد حاصــل  دوران زندگــی افــراد دارد. از آنجایــی 
کمتــری از آن از طریــق پس انــداز، پرداخت هــای انتقالــی و یــا  کار تعییــن می شــود -و بخــش  از 
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یارانه هــا تأمیــن می شــود- می تــوان گفــت تغییــرات قابــل پیش بینــی درآمــد افــراد در طــول دوران 
زندگــی به خصــوص دوران بازنشســتگی، بــر قــدرت خریــد افــراد تأثیرگــذار اســت و بــه کاهــش ســطح 

مصــرف و هزینــه مصرفــی افــراد منجــر می شــود.
کــه در اینجــا نیــز نســل 1305، مرجــع در نظــر گرفتــه  نمــودار میانــی اثــر نســل را نشــان می دهــد 
کــه مالحظــه می شــود هزینــۀ مصرفــی نســل های جدیــد در ســنین مشــابه  شــده اســت. همان طــور 
گرچــه در ایــن نمــودار اثــر نســل صعــودی اســت، امــا ایــن  بــا نســل های قبلــی افزایــش یافتــه اســت. ا
نمــودار نشــان دهنده رشــد کاهشــی و نزولــی در نســل های جدیــد اســت به طوری کــه از نســل 1350 

خ رشــد منفــی اســت. بــه بعــد نــر
کــه نوســانات اقتصــاد کالن را به دقــت نشــان می دهــد.  نمــودار بعــدی اثــر ســال )زمــان( اســت 
کــه ناشــی  در طــی ســال های 1363 تــا 1369 کاهــش شــدید هزینــه مصرفــی مشــاهده می شــود 
گرچــه شــوک منفــی دیگــری در ســال 1374 بــه دلیــل  از جنــگ اســت. بعــد از ایــن ســال ها ا
خ ارز، و تــورم بــاال مشــاهده می شــود، ولــی رونــد عمومــی  سیاســت های کنتــرل قیمــت، تثبیــت نــر
تــا ســال 1384 صعــودی اســت. در ســال های اخیــر بــا وجــود افزایــش درآمدهــای بی ســابقۀ نفتــی، 

نمــودار از ســال های 1387 و 1388 رونــد نزولــی را نشــان می دهــد.
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کل به اثر سن، نسل، و سال نمودار ۱۲- تفکیک متوسط لگاریتم هزینه 
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کــه وضعیــت هزینــه مصرفــی نســل ها  کار ازجملــه عواملــی اســت  وضعیــت نســل ها در بــازار 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ لــذا الزم اســت وضعیــت اشــتغال نســل های مختلــف به خصــوص 
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نســل های جــوان بررســی شــود. ســهم بــاالی جوانــان در کل جمعیــت و افزایــش ســطح تحصیــالت 
کار مهیــا می کننــد، اهمیــت ایــن بررســی را  کــه خــود را بــرای ورود بــه بــازار  در نســل های جــوان 
خ بیــکاری بــه تفکیــک نســل های 5 ســاله در نمــودار )13(  برجســته تر می کنــد. نتایــج تفکیــک نــر

نشــان داده شــده اســت.
ــن  ــودن ای ــی ب ــت. بی معن ــی اس ــًا بی معن ــال( غالب ــان )س ــر زم ــه اث ک ــت  ــی از آن اس ک ــج حا نتای
ــان  ــن نش ــر س ــج اث ــن برمی گــردد. نتای ــل و س ــکاری بــه اثــر نس کــه بی ــن اســت  ــان دهنده ای اثــر نش
کاهــش اســت و بعــد از آن تقریبــًا  خ بیــکاری از ســن 25 تــا 37 ســالگی در حــال  کــه نــر می دهــد 
خ  خ بیــکاری در ســن 37 ســالگی حــدود 9 درصــد کمتــر از نــر کــه نــر ثابــت اســت. مشــاهده می شــود 
بیــکاری در ســن 27 ســالگی اســت. لــذا ایــن دوره زمانــی از طــول دوران زندگــی فــرد نقــش مهمــی 

ــرد دارد. ــرف ف ــه مص ــد و درنتیج ــن درآم در تعیی

نمودار ۱۳- تفکیک نرخ بیکاری به اثر سن و نسل
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خ بیــکاری  کــه در ســنین مشــابه، تفــاوت قابل توجهــی در نــر ــر نســل نشــان می دهــد  نتایــج اث
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متولدیــن 1305 تــا 1349 وجــود نــدارد، امــا اثــر نســل بــرای متولدیــن 1350 بــه بعــد رو بــه افزایــش 
خ بیــکاری متولدیــن 1350 تــا 1354 و 1355 تــا 1359 نســبت بــه نســل  اســت. به طوری کــه نــر
خ  1345 تــا 1349 بــه ترتیــب حــدودًا 3 و 10 درصــد بیشــتر اســت. لــذا نســل های جــوان بــا نــر
کــه ایــن امــر حائــز اطالعــات مهمــی از وضعیــت اشــتغال و بــازار  بیــکاری بیشــتری مواجــه هســتند 

کار اســت.

بخش سوم: تحرک درآمدی
تــا 1390،  بــرای تخمیــن تحــرک درآمــدی طــی ســال های 1363  مــدل مطالعــۀ حاضــر، 
کــه توســط آنتمــن و مکنــزی در ســال )2005(  برگرفتــه از مقالــۀ تحقیقــی در کشــور مکزیــک اســت 

انجــام شــده اســت.
مدل اول )تحرک مطلق(

مدل اول بدون در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی به صورت زیر تعیین می گردد:

کــه بیانگــر مقــدار تحــرک  تخمیــن مــدل فــوق تخمینــی از تحــرک درآمــدی مطلــق اســت 
کــه در ایــن مــدل از هیــچ متغیــر کنترلــی بــرای ویژگــی  خانوارهــا در توزیــع درآمــد کل اســت. از آنجــا 
کــه چــه مقــدار درآمدهــای جــاری و  خانوارهــا اســتفاده نشــده اســت، ایــن مــدل نشــان می دهــد 
ــتگی  ــدار وابس ــدل مق ــن م ــک ای ــه کم ــد. ب ــش دارن ــی آن نق ــدار آت ــن مق ــی در تعیی ــی به تنهای کنون
گرایــی یــا همگرایــی درآمدهــا نســبت بــه مقــدار میانگیــن تعییــن  زمانــی درآمــد افــراد و مســیر وا
ــد  کــه تحــرک می توان ــه ایــن ایــدۀ مثبــت ســوق می دهــد  می گــردد. ایــن معیــار مفهــوم تحــرک را ب

کنــد. نابرابــری طــول زندگــی افــراد را کاهــش دهــد و برابــری فرصت هــا را فراهــم 
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مدل دوم )تحرک شرطی(
تفــاوت درآمــدی بیــن افــراد ممکــن اســت ناشــی از تفــاوت در توانایــی شــخصی افــراد بــرای 
کســب درآمــد باشــد؛ بنابرایــن مــدل دوم بــا در نظــر گرفتــن اثــرات ثابــت فــردی )اثــرات ثابــت نســلی( 

به صــورت زیــر تعییــن می شــود:

تفاوت هــای فــردی ماننــد تفــاوت در ســطح تحصیــالت، وضعیــت ســالمتی و یــا نســلی که به آن 
تعلق گرفته انــد، در منعکــس می شــود. ایــن ویژگی هــا می تواننــد توانایــی افــراد را بــرای بــه دســت 
آوردن فرصت هــای مناســب و درنتیجــه درآمدهــای باالتــر تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. تخمیــن مــدل 

فــوق، تخمیــن تحــرک شــرطی اســت و بیانگــر تحــرک اطــراف میانگیــن درآمــد هــر نســل اســت.
کــه ســرعت همگرایــی بیــن درآمدهــا بســیار پاییــن اســت  نتایــج تحــرک مطلــق نشــان می دهــد 
ــد. به عنــوان  ــه خانوارهــای ثروتمنــد دارن و خانوارهــای فقیــر رشــد درآمــدی آهســته تری نســبت ب
مثــال یــک اختــالف 10 درصــدی در درآمــد بیــن دو خانــوار بعــد یــک ســال بــه 9.7 درصــد می رســد 
ــوان  ــه می ت ــت. درنتیج ــد رف ــن خواه ــال از بی ــک س ــول ی ــالف در ط ــن اخت ــد از ای ــط 0.3 درص و فق

کــه نابرابــری مقطعــی موجــود همچنــان ادامــه داشــته باشــد. انتظــار داشــت 
گرفتــن اثــرات ثابــت هــر  کــه بــا در نظــر  نتایــج تخمیــن تحــرک شــرطی نیــز نشــان می دهــد 
کــه بیانگــر ســطح پاییــن تحــرک شــرطی اســت؛  ــاز هــم نزدیــک بــه 1 اســت  نســل میــزان تحــرک ب
ــا شــوک های منفــی به ســرعت نمی تواننــد وضعیــت خــود  ــذا خانوارهــا در هنــگام مواجــه شــدن ب ل
را بهبــود بخشــند و شــرایط اقتصــادی در ســرعت بخشــیدن بــه رونــد بهبــود درآمدهــای خانوارهــا 
بعــد از شــوک های منفــی مناســب نیســت و بخشــی از ایــن نابرابری هــای موجــود بــه دلیــل اثــر 

بلندمــدت شــوک های منفــی خواهــد بــود.
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نتیجه گیری:
رونــد فقــر، نابرابــری و تحــرک درآمــدی در طــی 28 ســال دورۀ موردمطالعــه نشــان می دهــد 
کــه مســیر درآمدهــا همگــرا بــه میانگیــن کل نیســت کــه ایــن مســئله بیانگــر انعطاف ناپذیــری نظــام 
اجتماعــی و توزیــع نامتقــارن فرصت هــای زندگــی اســت کــه باعــث بی ثباتــی اقتصــادی و اجتماعــی 
کاهــش فقــر در  کشــور اســت. همچنیــن سیاســت های بخــش عمومــی تأثیــری بــر  و سیاســی در 
ایــران نداشــته اســت و علی رغــم بیشــترین میــزان درآمدهــای نفتــی در کشــور طــی شــش ســال آخــر 
کــه ایــن  ع فقــر در کشــور از درآمدهــای نفتــی منتفــع نشــده اســت  دوره مطالعــه، رونــد عمومــی وقــو
ــه ایــن  ــده دارد، یکــی شــکل ســاخت سیاســی نخبه گراســت. ب نکتــه حکایــت از هم زمانــی دو پدی
کــه سیاســت های عمومــی در جهــت تأمیــن منافــع طبقــات برخــوردار عمــل می کنــد. نکتــه  ــا  معن
ــر ایــن نکتــه باشــد  ــد توجیه گ ــاال و مســتمر طــی دورۀ زمانــی موردمطالعــه می توان ع فقــر ب دوم وقــو
گــر افزایــش درآمدهــای نفتــی تأثیــر مثبتــی بــر گروه هــای درآمــدی پاییــن داشــته باشــد  کــه حتــی ا

بــه خاطــر تــورم مســتمر و بــاال ایــن بهبــود اثربخــش نبــوده اســت.
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کودکان تراژدی فقر 
فاطمه یوسفوند2

ع تکــراری باشــد، امــا اهمیــت ایــن مســئله،  هرچنــد بحــث در مــورد فقــر شــاید یــک موضــو
کیــدات اســالمی در نکوهــش ایــن پدیــده همگــی بیانگــر ضــرورت توجــه  جوانــب گســترده آن و تأ
کــه می توانــد حیــات  ک تریــن پدیده هــای اجتماعــی اســت  بــه ایــن مهــم اســت. فقــر از خطرنا
ک تریــن معضــالت  اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی یــک ملــت را تحدیــد کنــد، از دردآورتریــن و غمنا
کــه در طــول تاریــخ همــواره دامن گیــر جامعــه انســانی بــوده و هســت و تالش هــای  اجتماعــی بشــر 
ــردارد؛  ــزرگ اجتماعــی را حــل نمــوده و از میــان ب بی وقفــه بشــریت نتوانســته اســت ایــن مشــکل ب
ــت 319  ــی )ع( در حکم ــام عل ــه ام ک ــت  ــدی اس ــریت در ح ــرای بش ــئله ب ــن مس ــودن ای ک ب ــا خطرن

نهج البالغــه خطــاب بــه فرزندشــان می فرماینــد:
کــه همانــا فقــر دیــن  کم، از فقــر بــه خــدا پنــاه ببــر،  »ای فرزنــد! مــن از تهیدســتی بــر تــو هراســنا

انســان را ناقــص، عقــل را ســرگردان و عامــل دشــمنی اســت«.
ــه  ک ــد  ــه آن امی ــه انجــام دهــم ب ــه یــک کار پژوهشــی در ایــن زمین ک ــودم  ــد ب همــواره عالقه من
گامــی هرچنــد کوچــک در جهــت کمــک بــه قشــر فقیــر بــردارم. دوران کارشناســی ارشــد  بتوانــم 
کــه آقــای دکتــر راغفــر در ایــن زمینــه تخصــص دارنــد بــه نــزد ایشــان رفتــم و بــا لطــف  متوجــه شــدم 
کــه پژوهــش در تخصصی تریــن مبحــث فقــر یعنــی  خداونــد و تالش هــای اســتادکار به جایــی رســید 

کــودک بــرای شــهر تهــران-1390 آغــاز شــد. فقــر 

تراژدی فقر کودک
گفــت هیــچ چیــز  ک اســت، امــا شــاید بتــوان  بــدون تردیــد فقــر بــرای همــۀ انســان ها دردنــا

2-  برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد )۱۳۹۴(؛ »اندازه گیری فقر کودکان در شهر تهران-1390«؛ دانشگاه الزهرا
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گناهــی  کــه بــدون هیــچ  کودکــی  کــودک فقیــر نیســت،  دردآورتــر از دیــدن چهــرۀ معصــوم یــک 
کشــورش و یــا هــر دلیــل دیگــری  به واســطۀ فقیــر بــودن والدیــن، بی توجهــی سیاســت گذاران 
محرومیت هــای ناخواســته ای بــر او تحمیــل  شــده اســت. کودکانی کــه فقر را فقط با دست هایشــان 
کــه بــه ســبب  لمــس نمی کننــد، بلکــه بــا ذهــن و قلبشــان هــم فقــر را احســاس می کننــد. کودکانــی 
ــز  ک در دوران بزرگ ســالی آن هــا نی جــرم مرتکب نشــده مجــازات می شــوند و ایــن وضعیــت اســفنا
ادامــه می یابــد. امــروزه چــه کســی در صــدد احقــاق حقــوق ایــن کــودکان فقیــر، تأمیــن زندگی شــان و 
ایجــاد زمینــه مناســب بــرای رشــد و شکوفایی شــان برمی آیــد؟ کجــا می تواننــد دنیــای کودکانــۀ خود 
کــودکان را از تجــاوز بــه عنــف و خشــونت محافظــت  را بیابنــد و از آن لــذت ببرنــد؟ چــه کســی ایــن 
کــه تالش هایمــان را چندیــن  می کنــد، چــه آینــده ای در انتظــار آن هاســت؟ همــۀ این هــا باعــث شــد 
کــودکان انجــام دهیــم. ایــن تحقیــق ضمــن  کــه بتوانیــم پژوهشــی در شــأن ایــن  برابــر نماییــم 
کــودکان فقیــر می توانــد بســتری مفیــد بــرای طراحــی و اجــرای برنامه هــای  شــناخت و معرفــی 
کــه طــی آن بــه کنتــرل، پیشــگیری و حــل ایــن معضــل اقــدام  کوتاه مــدت و بلندمــدت فراهــم کنــد 

گــردد و جامعــه را در مســیر عدالــت و برابــری ســوق دهــد.
زمینــه  در  حمایــت  باعــث  کــودکان  فقــر  از  تعریفــی  هــر  کــه  گفــت  می تــوان  به طورکلــی 
آن  مســتقیم  تأثیــرات  ازجملــه  دارد.  عملــی  تأثیــرات  و  شــده  برنامه هــا  و  سیاســت گذاری 
کاهــش فقــر را عنــوان  گفت وگــوی سیاســت گذاری های مرتبــط بــا  می تــوان تأثیــر بــر ماهیــت 
از فقــر طراحــی  پایــه تعریف هــای وســیع تری  بــر  کاهــش فقــر هنگامی کــه  کــرد. سیاســت های 
کــه  کــودک خــود باعــث می شــود  کــه وجــود مفهــوم فقــر  می شــوند، کارآمــدی بیشــتری دارنــد، چرا

بپردازنــد. مســئله  ایــن  بــه  تخصصی تــر  سیاســت گذاران 

بررسی و تحلیل ابعاد فقر کودک:
کــودکان شناســایی ایــن قشــر از جامعــه و  به نظــر می رســد اولیــن گام جهــت حــل مســئله فقــر 
اندازه گیــری فقــر آن هاســت؛ امــروزه دیگــر نمی تــوان فقــر کــودکان را همــراه بــا ســنجش فقــر عمومــی 
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کــودکان  کــرد، بلکــه بایــد نیازهــای ضــروری  کــه صرفــًا روی درآمــد تمرکــز می شــود اندازه گیــری 
به ویــژه تغذیــه، آب، فاضــالب، ســرپناه، آمــوزش، اطالعــات و اوقــات فراغــت در نظــر گرفتــه شــوند. 
ــا در دســت داشــتن داده هــای  ــه ب ک ــود  ــی ب ــه انجــام شــد جــزو اولیــن تحقیقــات داخل ک پژوهشــی 

کــودکان را به طــور تخصصــی مــورد بررســی قــرارداد. کــودکان فقــر  مختــص 
ح و اجــرای  کــودکان و حقــوق آن هــا در طــر کــه به نــدرت بــه  متأســفانه پژوهــش نشــان داد 
کــه از دسترســی بــه  کــه کودکانــی در ســطح شــهر تهــران وجــود دارنــد  سیاســت ها توجــه شــده، چرا

حقــوق اولیــه خــود محروم انــد.
مســکن: دوران کودکــی باارزش تریــن زمــان زندگــی اســت، دوران رشــد ســریع درحالی کــه تجربه هایــش 
کــودکان محیطــی  بزرگ ســالی مــا را شــکل می دهنــد. یکــی از ضروری تریــن عوامــل در رشــد ســالم و توســعه 

گســترده ای از مســائل؛ ازجملــه  کــه طیــف  کــه در آن زندگــی می کننــد. نامناســب بــودن مســکن  اســت 

بی خانمانــی، ازدحــام بیــش از حــد، ناامنــی، وضعیــت فیزیکــی نامناســب و زندگــی در محله هــای محــروم را 

کــودکان دارد. پوشــش می دهــد اثــرات مخــرب متعــددی روی جنبه هــای مختلــف زندگــی 

علی رغــم اثــرات مخــرب متعــدد بــه علــت نداشــتن ســرپناه مناســب، در ایــن پژوهــش نشــان 
کــه ایــن محرومیــت به طــور گســترده ای در ســطح شــهر تهــران وجــود دارد، به طوری کــه  داده شــد 
کــودکان زیــر 18 ســال در کل شــهر تهــران 38 درصــد اســت. در بیــن نواحــی شــهر  خ فقــر مســکن  نــر
خ 61 درصــد  خ فقــر بــا 53 درصــد متعلــق بــه ناحیــه جنــوب، منطقــه 19 بــا نــر تهــران بیشــترین نــر
ــواد  ــد. بی س ــه دارن ــن 22 منطق ــکن را در بی ــر مس ــترین فق ــد بیش خ 58 درص ــر ــا ن ــه 17 ب و در منطق
ــی ایجــاد فقــر مســکن  ــوار از عوامــل اصل ــاد در خان ــرد معت ــول و ف ــرد معل ــودن سرپرســت، وجــود ف ب

کــودکان هســتند. بــرای 
کــودکان بی خانمــان نســبت بــه کــودکان دیگــر بــا احتمــال بیشــتری بــه مشــکالت ســالمت روان 
ماننــد اضطــراب و افســردگی، مشــکالت رفتــاری از قبیــل خشــونت، بیش فعالــی و بــدون فکــر عمــل 
ــا همکالســی ها و معلمــان دارد مبتــال  ــر موفقیت هــای آموزشــی و ارتبــاط ب ــر منفــی ب کــه تأثی کــردن 
ــال  ــای آموزشــی، احتم ــطح پاییــن ســالمت و عــدم موفقیت ه ــه س ــوط ب ــکالت مرب ــوند. مش می ش
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کــردن در مشــاغلی بــا دســتمزد پاییــن و یــا مجــرم شــدن را در بزرگســالی افزایــش  کار  بیــکاری، فقــر، 
می دهــد.

کــه در قانــون اساســی کشــورمان داشــتن مســکن جــزو حقــوق اولیــه انســان بیــان  از آنجایــی 
ــرده شــده اســت، همچنیــن  ــام ب ــت به عنــوان مســئول تأمیــن آن ن  شــده و به طــور مســتقیم از دول
تعالیــم دینــی مــا نیــز داشــتن مســکن مناســب را از نیازهــای ضــروری برشــمرده، به طوری کــه فقــدان 
کــه به جــد  آن مشــکالتی را در زندگــی به وجــود مــی آورد؛ لــذا وظیفــه قانونــی و شــرعی دولــت اســت 
کــرده و بــا افزایــش تســهیالت بخــش مســکن نســبت بــه حــل ایــن معضــل در  در ایــن زمینــه ورود 

جنــوب شــهر تهــران به ویــژه منطقــه 19، و ســپس مناطــق 17، 15، 16 و 10 اقــدام کنــد.
آمــوزش: عــدم حضــور در مدرســه می توانــد باعــث ســرکوب پشــتکار و اســتعدادها شــود، درحالی کــه حضــور 
کــودکان بــاز  در یــک مدرســه بــا تجهیــزات و معلمــان خــوب می توانــد درهــای آرمــان و موفقیــت را بــه روی 

کنــد، آمــوزش و پــرورش می توانــد مشــکالت رفتــاری و احتمــال رفتارهــای پرخطــر ماننــد ســیگار کشــیدن و 

مشــارکت در رفتارهــای ضداجتماعــی را کاهــش دهــد، و از ســوی دیگــر ســطوح پایین دســتاوردهای آموزشــی 

کــودکان در مدرســه  احتمــال درگیــر شــدن در فعالیت هــای مجرمانــه را افزایــش می دهــد. نه تنهــا حضــور 

کــودکان اســت. کیفیــت  کیفیــت نیــز یــک رکــن مهــم در آمــوزش  مهــم اســت، بلکــه دســتیابی بــه آمــوزش با

ــر  ــدگاری ب کــودکان در ارتبــاط اســت و تأثیــرات مان ــا بهبــود رفتارهــای فکــری و اجتماعــی  ــاالی آمــوزش ب ب

ــذارد. ــودکان می گ ک آینــده 

علی رغــم اجبــاری بــودن آمــوزش و پــرورش بــر اســاس قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
هنــوز هــم کودکانــی در ســطح شــهر تهــران وجــود دارنــد کــه از تحصیــل محــروم هســتند. 1.51 درصد 
خ عــدم حضــور متعلــق  از کــودکان 7 تــا 18 ســال شــهر تهــران در مدرســه حضــور ندارنــد و بیشــترین نــر
بــه منطقــه 17 شــهر تهــران بــا 3.77 درصــد اســت. 16.04 درصــد از کــودکان گــروه ســنی 4 تــا 6 ســال 
کــه ســن 3 تــا  شــهر تهــران در مهدکــودک و پیش دبســتانی ثبت نــام نکرده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــودک اســت، اســاس ســاختار  6 ســالگی مرحلــه شــکل گیری شــخصیت، تربیــت حــواس و تخیــل 
کودکــی پایه ریــزی می شــود و بــه ایــن ترتیــب آمــوزش  شــخصیتی و رفتــاری انســان در دوران 
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کــودکان تأثیــر مثبــت و ســازنده ای بگــذارد. مناســب در ایــن دوره قــادر اســت در سرنوشــت بعــدی 
محرومیــت آموزشــی سرپرســت خانــوار، وجــود فــرد معلــول و ناامنــی غذایــی در خانــوار از عوامــل 
ایجــاد فقــر آموزشــی کــودکان اســت. از ســوی دیگــر کودکانــی نیــز وجــود دارنــد کــه هرچنــد در مدرســه 
کــه داشــته اند از همســاالن خــود عقــب  مانده انــد و ســن ایــن  حضــور دارنــد، امــا بــه دلیــل مشــکالتی 
کــودکان بــا مقطــع تحصیلــی آن هــا مطابقــت نــدارد. بیشــترین شــکاف آموزشــی در مقطــع ابتدایــی 
خ 6.88 درصــد بــرای منطقــه 15 شــهر تهــران و در مقطــع  خ 8.84 درصــد و راهنمایــی بــا نــر بــا نــر

خ 6.06 درصــد در منطقــه 18 اســت. دبیرســتان بــا نــر
ــه  ک ــی  ــز کودکان ــترین تمرک ــود دارد؛ بیش ــران وج ــران و دخت ــرای پس ــنین، ب ــام س ــوءتغذیه در تم ــه: س تغذی
کم وزنــی، الغــری و کوتاه قــدی دارنــد در ناحیــه جنــوب شــهر تهــران اســت. بیشــترین درصــد آن مربــوط بــه 

کــه چنــد ســال اول زندگــی  ــی اســت  کــه در ســال های اول زندگی شــان هســتند ایــن در حال کودکانــی اســت 

ــرژی و ریزمغذی هــا  کــودک اســت و رســیدن مــواد مغــذی اعــم از پروتئیــن، ان مهم تریــن دوران رشــد یــک 

نقــش بســیار مهــم و اساســی در رشــد او تــا قبــل از مدرســه دارد، و عــوارض بعضــی از ایــن کمبودهــا در ســنین 

ــر اســت. جنــوب شــهر تهــران و مناطــق 15، 17، 18، 19 و 9 بیشــترین درصــد ناامنــی  مدرســه جبران ناپذی

کــودکان جنــوب و 37.62 درصــد  کــودکان شــهر تهــران، 32.12 درصــد از  غذایــی را دارنــد، 25.32 درصــد از 

کــودکان منطقــه 18 تهــران خطــر شــدید ناامنــی غذایــی دارنــد. در دیگــر نواحــی شــهر تهــران نیــز ناامنــی غــذا 

کــم وجــود دارد. در همــه انــواع آن و بــا اختــالف درصــدی 

ــه بیشــترین مشــکل  ک ــه جهت گیــری منطقــه ای و جغرافیایــی مســئله ســوءتغذیه  ــا توجــه ب ب
ــل  ــز عام ــوار نی ــودن خان ــت ب ــت، و زن سرپرس ــه 19 اس ــژه منطق ــران به وی ــهر ته ــوب ش ــه جن متوج
مهمــی در وجــود ایــن مســئله اســت، بــه مســئوالن توصیــه می نماییــم برنامه هــای مبــارزه بــا فقــر و 

ناامنــی غذایــی را بــا توجــه بــه محرومیــت مناطــق طراحــی کننــد.
کــودکان  کامــاًل گره خــورده بــا آینــده هــر کشــور اســت.  کــودک موضوعــی  کار  کــه  اشــتغال: واضــح اســت 
امــروز ســازندگان فــردای هــر جامعــه ای هســتند؛ لــذا برخــورداری آن هــا از دوران کودکــی خوشــایند، جهــت 

کــردن آنــان بــرای بــه دســت گرفتــن امــور و ســاختن یــک جامعــه شایســته در بزرگ ســالی، مهــم و  آمــاده 
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کارگــر در دســترس نیســت بــه دالیــل متعــددی  کــودکان  سرنوشت ســاز اســت. متأســفانه آمارهــای دقیقــی از 

ماننــد محافظــه کاری دولت هــا از اعــالم آمــار دقیــق، پنهــان کاری خانواده هــا و کارفرمایــان از چگونگــی کار 

کــودکان و گذشــته از این هــا قابل مشــاهده نبــودن خیلــی از کارهایــی کــه کــودکان انجــام می دهنــد، موجــب 

کــه اغلــب  شــده اســت تــا زوایــای واقعــی ایــن پدیــده پنهــان بمانــد؛ آمــار کار کــودک فــراوان و ارزان اســت؛ چرا

کارفرمایــان بــه بهانــه کاهــش هزینه هــای تولیــد و امــکان تــوان رقابتــی بــرای محصــوالت خــود بــه ســمت کار 

کــودکان گرایــش پیــدا می کننــد؛ و چــون کار کــودک غیرقانونــی اســت و امــکان معرفــی آن هــا بــه نظــام تأمیــن 

اجتماعــی وجــود نــدارد ایــن خــود مســئولیت کارفرمایــان را کاهــش می دهــد؛ و ایــن مســئله باعــث بیــکاری 

کــودک در بخش هــای مختلــف اقتصــادی امــکان تعلیــم و  کار می شــود. حضــور  نیــروی فعــال در بــازار 

کــرده و ایــن خــود باعــث ادامــه چرخــه فقــر می شــود. یکــی  کــودک ســلب  تربیــت و کســب مهــارت فــردی را از 

کــودکان  کــه در خیابان هــا مشــغول کار هســتند حضــور  کــودکان کار، کودکانــی هســتند  از گروه هــای مهــم از 

در خیابان هــا به منظــور کســب درآمــد پدیــده نوظهــوری نیســت و در بســیاری از کشــورهای جهــان به ویــژه 

کشــورهای درحال توســعه امــروزه بخشــی از معضــالت و مشــکالت جــدی ایــن جوامــع را تشــکیل می دهــد. 

کمــک خانــواده و حتــی بــرای تأمیــن  کســب درآمــد و  کار خیابــان مجبورنــد بــرای  کــودکان  کشــور مــا  در 

هزینــه مــواد مصرفــی پــدر و مادرشــان ســاعت هایی را بــه کار در خیابان هــا بپردازنــد. آمارهــای دقیقــی از 

تعــداد ایــن کــودکان وجــود نــدارد و علی رغــم تفــاوت در تخمین هــا واقعیــت انکارناپذیــر آن اســت کــه روزانــه 

کار  کــودک در خیابان هــای شــهرهای کشــورمان بــدون حمایــت بزرگســاالن و نهادهــای مربوطــه بــه  صدهــا 

کــودکان در خیابان هــا در معــرض انــواع و اقســام آســیب های جســمی و روحــی  در خیابــان مشــغول اند؛ ایــن 

بــر اثــر احتمــال تصــادف، آلودگی هــای محیطــی، ســوء رفتــار، سوءاســتفاده جنســی، امــراض مقاربتــی و غیــره 

قــرار دارنــد

بیشــترین درصــد کــودکان شــاغل در بیــن نواحــی شــهر تهــران مربــوط بــه جنــوب تهــران بــا 1.99 
ــاغل را در  ــودکان ش ک ــد  ــترین درص ــد بیش ــتغال 3.46 درص خ اش ــر ــا ن ــه 15 ب ــت، و منطق ــد اس درص
کــودکان شــاغل پســر هســتند. محرومیــت آموزشــی، افزایــش ســن  کثــر ایــن  بیــن 22 منطقــه دارد. ا

کــودکان هســتند. سرپرســت خانــوار و وجــود ناامنــی غذایــی از مهم تریــن عوامــل ایجــاد اشــتغال 
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کــودکان در برابــر ایــن  کشــور مــا حمایت هــای الزم از  کیــدات شــرعی، در  علی رغــم وجــود تأ
ــت و  ــا هم ــز ب ــودکان ج ک ــتغال  ــل اش ــو کام ــد مح ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــی  نش ــئله پیش بین مس
کارگــری  انجمن هــای  و  مردم نهــاد  ســازمان های  کارفرمایــان،  دولــت،  همه جانبــه  همــکاری 

میســر نخواهــد بــود.
کــه مالــک وســایل دیجیتالــی ازجملــه انــواع لپ تــاپ  اطالعــات: علی رغــم اینکــه شــاهد کودکانــی هســتیم 
و تبلــت و غیــره هســتند امــا در یــک تبعیــض دردآور 0.5 درصــد از کــودکان جنــوب شــهر تهــران و 1.07 درصــد 

کــودکان 7 تــا 17 ســال منطقــه 15 شــهر تهــران بــه هیچ کــدام از ســه مؤلفــه تلفــن ثابــت، موبایــل و یــا  از 

کامپیوتــر دسترســی نــدارد.

ح اســت و از  اوقــات فراغــت: امــروزه اوقــات فراغــت به عنــوان یــک ارزش اجتماعــی در جامعــه مطــر
ــود  ــد و خ ــت رش ــراد فرص ــه اف ــه ب ک ــود  ــرده می ش ــام ب ــتعدادها« ن ــکوفایی اس ــرای ش ــی ب ــوان »زمان آن به عن

کــودک زیــر 18 ســال در جنــوب شــهر تهــران ماهانــه 4731  کــه هــر  شــکوفایی می دهــد. ایــن در حالــی اســت 

کمتریــن هزینــه ماهانــه فرهنگــی  تومــان هزینــه فرهنگــی تفریحــی دارد و منطقــه 17 بــا 2457 تومــان 

تفریحــی را در بیــن مناطــق دارد.

کــودکان زیــر 6 ســال نیــز شــرایط مناســبی نشــان نمی دهــد  در شــاخص کتــاب غیردرســی بــرای 
خ  کــودکان شــرق تهــران بــا 26.76 درصــد و در بیــن مناطــق نیــز منطقــه 15 بــا نــر به طوری کــه 
57.11 درصــد بیشــترین محرومیــت را در ایــن زمینــه دارنــد. محرومیــت آموزشــی و بیــکار بــودن 

ــوار از مهم تریــن عوامــل ایجــاد فقــر فراغتــی اســت. سرپرســت خان

راهکارها و پیشنهادات:
کــه بیــن ســوءتغذیه و فقــر رابطــه دوطرفــه برقــرار اســت، ســوءتغذیه هــم عامــل فقــر  از آنجــا 
ــاد  ــر ابع ــز ب ــوءتغذیه نی ــه س ــود، بلک ــوءتغذیه می ش ــث س ــا باع ــر نه تنه ــر. فق ــول فق ــم معل ــت و ه اس
کیــد بــر ایــن  کــودکان و تمــام جوانــب زندگــی تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن می تــوان بــا تأ مختلــف فقــر 
کــه  مهــم گامــی ارزشــمند در جهــت حــل مســئله برداشــت، بــا اســتفاده از یافته هــای ایــن پژوهــش 
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کــدام مناطــق تهــران از مشــکالت تغذیــه ای رنــج می بردنــد بــا همــت مســئوالن امــر  مشــخص  شــده 
و تخصیــص بودجــه کافــی بــا توزیــع بســته های غذایــی و روش هــای مشــابه می تــوان بــه حــل ایــن 

کــرد. مســئله کمــک فراوانــی 
کــودکان  بــا توجــه بــه اینکــه محرومیــت آموزشــی سرپرســت خانــوار بــر ابعــاد مختلــف فقــر 
تأثیرگــذار اســت. عــالوه بــر ایــن، فقــر آموزشــی بــرای کــودکان می توانــد حــذف اجتماعــی را بــه دنبــال 
کــه بــرای افــراد  داشــته باشــد. افــراد بــا ســطح آمــوزش پاییــن به طــور نظام منــد از فرصت هایــی 
قابل دسترســی اســت محــروم می شــوند. آموزش وپــرورش به عنــوان ابــزار توانمندســازی افــراد، 
می توانــد امــکان دسترســی بــه امکانــات و فرصت هــا را بــرای اقشــار فقیــر فراهــم آورد؛ بنابرایــن 
کــه  کــودکان یــک ســازوکار مهــم بــرای شکســتن چرخــه فقــر اســت؛ و ایــن نشــان می دهــد  آمــوزش 
ــوزش  ــه آم ــژه ب ــور وی ــد به ط ــتیم، بای ک هس ــا ــده دردن ــن پدی ــردن ای ک ــه کن  ــال ریش ــه دنب ــا ب ــر م گ ا
ــاخص  ــن ش ــت را در ای ــترین محرومی ــب بیش ــه ترتی ــق 17، 16 و 15 ب ــم. مناط ــه کنی ــودکان توج ک
کــه ازنظــر آموزشــی در ســطح پایینــی قــرار دارنــد می توانــد بــا همــکاری  دارنــد، شناســایی کودکانــی 

مســئوالن بــه گامــی مهــم در جهــت حــل ایــن مســئله منجــر شــود.
ــتقیم ترین و  ــی از مس ــودکان، یک ک ــه  ــه هم ــوب ب ــت خ کیفی ــه با ــی اولی ــات اجتماع ــه خدم ارائ
ــاد  ــد ایج کلی ــودکان،  ک ــه  ــه هم ــات ب ــن خدم ــه ای ــت. ارائ ــر اس ــش فق ــای کاه ــن راه ه کم هزینه تری
قابلیت هــای اولیــه آن هــا بــرای زندگــی بــا شــأن و منزلــت اســت و همچنیــن از مؤثرتریــن و مقــرون 

ــت. ــر اس ــش فق ــه کاه ــک ب ــای کم ــن روش ه به صرفه تری
کــودکان، هدف گــذاری مشــروط اســت، بــه ایــن  از دیگــر راهکارهــای مناســب بــرای رفــع فقــر 
صــورت کــه مثــاًل دولــت هزینــه ای را بــرای آمــوزش کــودکان پرداخــت نمایــد و بــا پیگیــری وضعیــت 
تحصیلــی فــرد مطمئــن شــود کــه ایــن هزینــه در امــور مربــوط بــه آمــوزش کــودک صــرف شــده اســت.
کــودکان توجــه کنــد  گــر امــروز بــه حقــوق  دولــت به عنــوان مســئول تأمیــن حقــوق اولیــه افــراد، ا
کــودکان نمایــد، منافــع  و منابعــی را صــرف آمــوزش، تغذیــه، تأمیــن مســکن مناســب و غیــره بــرای 
ــا داشــتن جامعــه ای ســالم، در آینــده ای نزدیــک نصیــب جامعــه و همــه اعضــای آن خواهــد  آن ب
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ــته  ــدت کاس ــودکان به ش ک ــوق  ــن حق ــوارض نادیده گرفت ــا ع ــارزه ب ــده مب ــای فزاین ــد و از هزینه ه ش
کــه امــروز دولــت از صــرف  خواهــد شــد، امــا بی توجهــی بــه ایــن مســئله باعــث می شــود منابعــی 
کــودکان ممانعــت نمــوده در آینــده ای نزدیــک هزینه هایــی چنــد برابــر آن را صــرف  آن بــرای رفــاه 
کودکــی  کوچــک،  گســترش زندان هــا، دادگاه هــا و غیــره نمایــد. به عنــوان نمونــه ای  تأســیس و 
گــر در بزرگ ســالی به عنــوان مجــرم شــناخته  کــه امــروز فقــر، بی خانمانــی و غیــره را تجربــه نمایــد ا
شــود و قتلــی را مرتکــب شــود زیــان آن نه تنهــا موجــب از دســت رفتــن جــان قربانــی اســت و نه تنهــا 
فــرد مرتکــب جــرم بــا مشــکالت جــدی در زندگــی مواجــه می شــود بلکــه خانــواده، بســتگان و حتــی 
ــوان بــه گســترش بســیاری  ــد. از دیگــر عواقــب فقــر می ت جامعــه نیــز از ایــن مســئله تأثیــر می پذیرن
از امــور غیراخالقــی ازجملــه سوءاســتفاده های جنســی، گســترش تن فروشــی و غیــره در جامعــه ای 

اســالمی نــام بــرد.
فقــر کــودکان بایــد به عنــوان پدیــده ای منحصربه فــرد پذیرفتــه شــود کــه بــه اقدامــات مســتقیم 
کــودکان نه تنهــا درصــد  کــه  کــودکان بایــد جامــع باشــد؛ چرا احتیــاج دارد، هــر بحــث مربــوط بــه فقــر 
باالیــی از افــراد فقیــر را تشــکیل می دهنــد بلکــه می تواننــد فرصتــی بــرای شکســتن چرخــه فقــر نیــز 

ایجــاد کننــد؛
طراحــان  و  سیاســت گذاران  ســوی  از  محرومیــت  و  فقــر  بــا  مبــارزه  اســت  ضــروری  لــذا 
اســتراتژی های توســعه کشــور به عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی و خــاص برنامه هــا مــورد توجــه 
گیــرد تــا بدیــن ترتیــب از رنــج افــراد محــروم جامعــه جلوگیــری شــود. مقایســه حجــم و شــدت  قــرار 
فقــر نیــز می توانــد نشــانه مســتقیمی از پیشــرفت اقتصــادی در افزایــش ســطح زندگــی فقــرا باشــد، 
کــودکان و همچنیــن فراهــم نبــودن برقــراری ارتبــاط مســتقیم  امــا نداشــتن اطالعــات درســت از 
کــه باعــث می شــود در طراحــی  ــر راهبردهــای ضــد فقــر دارد، چرا ــا آنــان، تأثیــرات منفــی ب ــر ب و مؤث
کــودکان و حقــوق آن هــا توجــه نشــود؛ بنابرایــن بــه مســئوالن توصیــه  و اجــرای ایــن راهبردهــا بــه 
می شــود بــا توجــه بــه اینکــه داده هــای ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار و تنهــا بــرای ســال 1390 
ــذا جهــت پیگیــری  ــه ایــن خانوارهــا نیــز وجــود دارد، ل گردآوری شــده و امــکان دسترســی مجــدد ب
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کــودکان جمــع آوری آمــار مربــوط بــه همیــن خانوارهــا طــی دوره هــای زمانــی  وضعیــت رفاهــی ایــن 
گــردآوری آمارهــای مشــابه بــا در نظــر  کــودکان،  مشــخص تکــرار شــود و ضمــن پایــش تحــول فقــر 

کــودکان بــه سراســر کشــور تعمیــم داده شــود. گرفتــن ویژگی هــای 
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رابطه ایستا و پویای رویکردهای چندبعدی و درآمدی فقر
گودرزی3 مرضیه 

هــر تعریفــی از فقــر به طــور ضمنــی بــر پایــه یــک تعریــف از رفــاه پایه ریــزی شــده اســت. در 
گذشــته رفــاه، صرفــًا بــر اســاس میــزان برخــورداری از کاالهــا و منابــع تعریــف می شــد، به طوری کــه 
پژوهشــگران بــرای اندازه گیــری فقــر صرفــًا عامــل درآمــد را در نظــر می گرفتنــد. به عنــوان مثــال 
کــه منابــع مالــی کافــی بــرای تهیــه رژیــم غذایــی  کــرد  تانســند4 )1979( خانوارهایــی را فقیــر معرفــی 
کافــی جهــت مشــارکت در فعالیت هــای معمــول زندگــی در اختیــار نداشــتند. بــا ارائــه مفهــوم 
قابلیــت5  توســط ســن6 )1985( روشــی جدیــد در محاســبه فقــر به وجــود آمــد. وی فقــر را به صــورت 
محرومیــت از ظرفیت هــا و قابلیت هــای اساســی انســانی معرفــی کــرد و معتقــد بــود کــه صرفــًا پاییــن 
کلــی بــرای شناســایی فقــرا در  ک شناســایی فقــرا باشــد؛ بنابرایــن دو رویکــرد  بــودن درآمــد نبایــد مــال
ادبیــات شــکل گرفــت. رویکــرد نخســت فقیــران را صرفــًا از طریــق کمبــود درآمــد شناســایی می کنــد، 

درحالی کــه در رویکــرد دوم تمرکــز بــر روی قابلیت هــای اساســی انسان هاســت.

معرفی شاخص فقر چندبعدی
در گــذر زمــان بحث هــای روزافــزون از کاســتی مفهومــی و روش شــناختی شــاخص فقــر درآمــدی 
کــه ارزش پولــی  ل می کننــد  و نیــاز بــه رویکردهــای جایگزیــن شــکل گرفــت. پژوهشــگران اســتدال

ــگاه  ــر«؛ دانش ــدی فق ــدی و درآم ــای چندبع ــای رویکرده ــتا و پوی ــه ایس ــد؛ »رابط ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام 3-  برگرفت
ــریف ــی ش صنعت

4-  Townsend
5-  Capability
6-  Sen
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را نمی تــوان بــه جنبه هــای خــاص رفــاه اختصــاص داد و داشــتن درآمــد کافــی بــرای خریــد ســبدی 
کــه درآمــد صــرف آن ســبد خواهــد شــد، زیــرا  از کاال و خدمــات، مســتقیمًا بــه ایــن معنــی نیســت 
برخــی نیازهــای انســان ماننــد آمــوزش و دسترســی بــه انــواع انــرژی در بــازار فراهــم نمی شــود و 
کامــل اســت. در ایــن مــوارد الزم اســت تــا نهادهــای غیربــازاری ایــن نیازهــا  عملکــرد برخــی بازارهــا نا
را فراهــم کننــد؛ بنابرایــن بــا اینکــه فقــر درآمــدی اطالعــات مفیــدی فراهــم می کنــد، امــا نمی توانــد 
متغیــر مجــازی مناســبی بــرای ســایر محرومیت هــا ماننــد ســوءتغذیه، تحصیــالت پاییــن و شــرایط 
ــر از  ــدگاه قابلیــت، بهبــود توســعه انســانی مهم ت ــر ایــن طبــق دی نامناســب مســکن باشــد. عــالوه ب

تغییــر در درآمــد یــا مصــرف اســت.
کــه بــر پایــه مفهــوم قابلیــت و رفــاه بــه اندازه گیــری فقــر  یکــی از شــاخص های غیرپولــی 
ــده و  ــی ش ــتر8 )2008( معرف ــر7 و فاس ــط آلکای ــه توس ک ــت  ــدی اس ــر چندبع ــاخص فق ــردازد، ش می پ
مــورد قبــول نهادهــای بین المللــی اســت. ایــن شــاخص مالحظــات مبتنــی بــر محرومیــت شــدید در 
ــدی دو  ــر چندبع ــاخص فق ــود. ش ــامل می ش ــی را ش ــتانداردهای زندگ ــالمت و اس ــوزش، س ــاد آم ابع
تفــاوت نســبت بــه اندازه گیــری فقــر بــر پایــه درآمــد دارد. اولیــن تفــاوت رویکــرد چندبعــدی نســبت 
بــه رویکــرد درآمــدی در اندازه گیــری فقــر، حرکــت آن از فضــای تک بعــدی درآمــد یــا مصــرف بــه 
ــر تنهــا از لحــاظ  ســمت یــک فضــای چندبعــدی اســت. در فضــای تک بعــدی، یــک شــخص فقی
درآمــد محــروم اســت و ایــن تمــام اطالعــات در دســترس مربــوط بــه وی خواهــد بــود، درحالی کــه 
در فضــای چندبعــدی، یــک شــخص فقیــر در چندیــن معیــار به طــور هم زمــان محــروم اســت و 
کــه هم زمــان آن هــا را تجربــه می کنــد؛ بنابرایــن  ع محرومیت هایــی پــی بــرد  می تــوان بــه نــو
رویکــرد چندبعــدی اطالعــات مســتقیم و مهمــی را بــرای کاهــش فقــر در اختیــار می گــذارد. دومیــن 
ــوار را  کــه در شــاخص فقــر چندبعــدی، معیارهــا به طــور مســتقیم وضعیــت خان تفــاوت ایــن اســت 
از لحــاظ ســطح آمــوزش، ســالمت و برخــورداری از حداقــل تســهیالت رفاهــی مــورد بررســی قــرار 

7-  Alkire
8-  Foster
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می دهنــد، امــا در فقــر درآمــدی عملکــرد خانــوار به طــور غیرمســتقیم و صرفــًا از طریــق درآمــد 
کــردن فقــر در ایــران همــواره مــورد توجــه سیاســتمداران و  تعییــن می شــود. بــا اینکــه ریشــه کن 
ــد  ــرمی برن ــق به س ــر مطل ــی در فق ــای ایران ــی خانواره ــوز برخ ــا هن ــوده، ام ــی ب ــت گذاران ایران سیاس
از  اســت برخــی  تعــداد قابل توجهــی دچــار فقــر چندبعدی انــد. ممکــن  نیــز  و طبــق مطالعــات 
کــه دچــار فقــر مطلق انــد، بــرای چنــد ســال متوالــی در وضعیــت فقــر باقــی بماننــد،  خانوارهایــی 
کــردن فقرشــان از نــگاه سیاســت گذاری اولویــت دارد. هــدف اصلــی در پژوهــش  پــس برطــرف 
انجام شــده، اندازه گیــری فقــر چندبعــدی و فقــر درآمــدی و ســپس تجزیه وتحلیــل هم زمــان آن هــا 
ــر ایــن بــه محاســبه میــزان تأثیــر وجــود فقــر چندبعــدی  در زمینه هــای ایســتا و پویاســت. عــالوه ب
کــه همگــی بــا اســتفاده از  در خانــوار بــر روی مانــدگاری در فقــر مطلــق درآمــدی پرداخته شــده، 
ح هزینــه و درآمــد خانــوار در بــازه زمانــی ســال های 1395 تــا 1398 اســت.  مجموعــه داده هــای طــر
این گونــه برآوردهــا بــرای کمــک بــه سیاســت گذار بــرای برنامه ریــزی بــرای کاهــش فقــر می توانــد 

ــر واقــع شــود. مؤث
جهــت تعریــف روش هــای اندازه گیــری هــر دو رویکــرد فقــر از اطالعــات مختلفــی استفاده شــده 
و بــه جزئیــات مهمــی توجــه شــده اســت. در روش شناســایی فقــرای درآمــدی بــه تفــاوت شــاخص 
قیمت هــا در شــهر و روســتا توجــه شــده و خطــوط فقــر درآمــدی متفاوتــی بــرای خانوارهــای هــر 
کالــری موردنیــاز بــرای  کالــری محاســبه شــده اســت. در ایــن روش،  منطقــه بــر پایــه روش نیــاز بــه 
کالــری  افــراد برحســب ســن و جنسیتشــان متفــاوت بــوده و تأثیــر ســطح فعالیــت فیزیکــی افــراد بــر 
الزم نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت. درصــد خانوارهــای زیــر خــط فقــر مطلــق در ســال های 1389 تــا 
1395 تقریبــًا ثبــات داشــته و در ســال 1395، 13.5 درصــد از کل خانوارهــای ایــران زیــر خــط فقــر 

ــد. ــرار گرفته ان ــق ق مطل
در روش شناســایی فقــرای چندبعــدی وضعیــت محرومیــت هــر خانــوار طبــق هشــت معیــار 
مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. ایــن هشــت معیــار، وضعیــت خانــوار را از لحــاظ وضعیــت ســواد و 
تحصیــالت، بهداشــت و ســالمت، محــل ســکونت مناســب و ایمــن، دسترســی بــه حداقــل امکانــات 



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 110

کــه عبارت انــد از: کــرده  رفاهــی و مالکیــت کاالی بــادوام ارزیابــی 
گــر تحصیلکرده تریــن عضــو خانــوار بــا ســن 17 ســال و بیشــتر، دوره ابتدایــی را  بعــد آمــوزش: ا
گــر حداقــل یــک عضــو خانــوار بــا ســن 6 تــا 16 ســال در  نگذرانــده باشــد، آن خانــوار محــروم اســت. ا

مدرســه ثبت نــام نکــرده و در حــال تحصیــل نباشــد، آن خانــوار محــروم اســت.
گــر مقــدار واقعــی پروتئیــن دریافتــی در ســطح خانــوار کمتــر از مقــدار اســتاندارد  بعــد ســالمت: ا
کالــری دریافتــی در ســطح خانــوار کم تــر از  گــر مقــدار واقعــی  الزم باشــد، آن خانــوار محــروم اســت. ا

حداقــل مقــدار اســتاندارد الزم باشــد، آن خانــوار محــروم اســت.
گــر مصالــح عمــده به کاررفتــه در بنــای محــل ســکونت خانــوار خشــت وچوب  بعــد مســکن: ا
گــر  یــا خشــت وگل باشــد آن خانــوار محــروم محســوب می شــود؛ زیــرا ایــن مصالــح کم دوام انــد. ا
مســاحت ســرانه محــل ســکونت خانــوار کمتــر از 16.65 مترمربــع باشــد، آن خانــوار محــروم اســت.
گــر در محــل ســکونت خانــوار حداقــل یکــی از تســهیالت حمــام، یخچــال  بعــد کاالی بــادوام: ا
ع یخچالــی شــامل فریــزر یــا یخچــال معمولــی یــا یخچال فریــزر(، تلویزیــون )تلویزیــون  )هــر نــو
سیاه ســفید یــا رنگــی( و تلفــن )تلفــن همــراه غیرشــغلی یــا تلفــن ثابــت( وجــود نداشــته باشــد، 
ماننــد  حمل ونقــل  وســایل  از  هیچ کــدام  بــه  دسترســی  خانــوار  گــر  ا اســت.  محــروم  خانــوار  آن 
گــر خانــوار از وســیله  اتومبیل ســواری شــخصی یــا موتورســیکلت را نداشــته باشــد، محــروم اســت و ا
حمل ونقــل تجــاری خــود اســتفاده شــخصی نیــز ببــرد، جــزو محرومــان ایــن معیــار قــرار نمی گیــرد، 

کامیــون باشــد یــا اتومبیل ســواری. خــواه ایــن وســیله حمل ونقــل 
ــوار، وجــود اختــالف  در انتخــاب معیارهــای فــوق اهمیــت وجــود آنــان در کیفیــت زندگــی خان
گروه هــای مختلــف  کندگــی قابل مالحظــه در تعــداد خانوارهــای محــروم هــر معیــار در بیــن  و پرا
جمعیتــی و همچنیــن محدودیــت داده در دســترس )بــرای مثــال جهــت انتخــاب معیارهــای بعــد 
ســالمت( مدنظــر بــوده اســت. طبــق محاســبات انجام شــده بــا گــذر زمــان از وســعت فقــر چندبعــدی 
ــدی  ــر چندبع ــوان فقی ــران به عن ــای ای ــد از کل خانواره ــال 1395، 12.6 درص ــده و در س ــته ش کاس

شناســایی شــده اند.
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در  همبســتگی  میــزان  فقــر،  چندبعــدی  و  درآمــدی  رویکردهــای  ارزیابــی  و  مقایســه  بــا 
زمینه هــای ایســتا و پویــا بیــن آن دو مشــخص می شــود. بــا اســتفاده از داده ســال 1395 رونــد 
نزولــی فقــر چندبعــدی بــا افزایــش شــماره دهک هــای درآمــدی مشــاهده می شــود. به عبارتــی 
کثــرًا خانوارهــای دهک هــای درآمــدی پاییــن از لحــاظ چندبعــدی فقیرنــد، امــا فقــر چندبعــدی در  ا
تعــداد اندکــی از خانوارهــای دهــک دهــم نیــز وجــود دارد، به طوری کــه خانوارهــای دهــک اول 25 

برابــر خانوارهــای دهــک دهــم طبــق رویکــرد چندبعــدی فقیــر محســوب می شــوند.
مقایســه ایســتا بیــن ایــن دو رویکــرد از فقــر بــا اســتفاده از داده مقطعــی ســال 1395 نشــان داد 
کــه حــدود 5 درصــد از خانوارهــا هم زمــان بــه فقــر درآمــدی و چندبعــدی دچارنــد و حــدود 16 درصــد 
از خانوارهــا فقــط طبــق یکــی از ایــن دو رویکــرد فقیرنــد؛ بنابرایــن برنامه هــای فقــرزدا نمی تواننــد 
ع  کننــد و بایــد خانوارهــا را بــر طبــق نــو محاســبات یکــی از ایــن دو رویکــرد را جایگزیــن دیگــری 

فقرشــان هــدف قــرار داد.

جمع بندی
بــر اســاس  کــه  بــا یافتــن وســعت فقــر چندبعــدی و درآمــدی در هرکــدام از زیرگروه هایــی 
رویکردهــای  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  ویژگی هــای خانــوار دســته بندی شــده اند، می تــوان 
درآمــدی و چندبعــدی زیرگروه هــای مختلفــی را به عنــوان فقیرتریــن خانوارهــا معرفــی می کننــد 
ــه  ــته ب ــی وابس ــف جمعیت ــای مختل ــن زیرگروه ه ــالف در بی ــن اخت ــد. ای ــق ندارن ــر تطاب ــن نظ و از ای
ــازار متفــاوت اســت. بــه عبارتــی می تــوان  خصوصیــات اجتماعــی خانوارهــا و دسترســی آنــان بــه ب

ــرد: ک ــر اشــاره  ــج زی ــه نتای ب
فقــر درآمــدی بیشــتر در بیــن خانوارهــای شــهری و فقــر چندبعــدی بیشــتر در بیــن خانوارهــای 

روســتایی مشــاهده می شــود.
فقیــر  مــرد  سرپرســت  بــا  خانوارهــای  برابــر   2 تقریبــًا  زن  سرپرســت  دارای  خانوارهــای 
چندبعدی انــد، درحالی کــه وســعت فقــر درآمــدی در بیــن آن هــا تقریبــًا یکســان اســت. همچنیــن، 
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رابطــه بیــن تعــداد اعضــای خانــوار و فقــر درآمــدی مســتقیم، امــا رابطــه آن بــا فقــر چندبعــدی 
اســت. محــدب 

فقــر درآمــدی درصورتی کــه ســن سرپرســت خانــوار بیــن 50 تــا 80 ســال باشــد، در کمتریــن مقــدار 
ــا  ــازه 20 ت ــوار در ب خــود اســت، درحالی کــه فقیــر چندبعــدی بــودن هنگامی کــه ســن سرپرســت خان

70 ســال باشــد، کمتریــن مقــدار را دارد.
مســئله مهــم دیگــر بررســی خانوارهایــی اســت کــه برای چند ســال متوالــی دچار فقــر درآمدی اند 
گــر خانــواری در ابتــدا دچــار فقــر چندبعــدی باشــد،  کــه طبــق نتایــج حاصــل از احتمــاالت شــرطی ا
ــی 8.35 درصــد افزایــش می یابــد.  ــرای ســه ســال متوال احتمــال مانــدگاری وی در فقــر درآمــدی ب
کــه بــه ترتیــب  بررســی ایــن مســئله بــا اســتفاده از مــدل پروبیــت و الجیــت نیــز انجــام شــده اســت، 
طبــق نتایــج حاصــل از آن هــا وجــود فقــر چندبعــدی در دو ســال قبــل، احتمــال دچــار شــدن بــه فقــر 
مزمــن درآمــدی را 8.69 درصــد و 9.23 درصــد افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن ارزیابــی فقــر چندبعــدی 
کاهــش فقــر مزمــن درآمــدی در خانــوار  کــه بــا  کاهــش آن از ایــن جهــت  و برنامه ریــزی بــرای 

همبســتگی دارد، دارای اهمیــت اســت.
درنهایــت، بــا توجــه بــه اینکــه رویکردهــای درآمــدی و چندبعــدی اطالعــات متفاوتــی از 
ــد پــس در برنامه هــای کاهــش فقــر، شناســایی فقــرا طبــق  ــار می گذارن وضعیــت خانوارهــا در اختی
نیــز نمی تــوان  نبایــد جایگزیــن رویکــرد دیگــر شــود. در سیاســت های ضــد فقــر  یــک رویکــرد 
کــه فقیــر درآمــدی نیســتند نادیــده گرفــت، زیــرا در همــه دهک هــای درآمــدی خطــر  خانوارهایــی را 

فقــر چندبعــدی وجــود دارد.
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رویکردی چندبعدی به اندازه گیری فقر
جواد عرب یارمحمدی9

فقــر یکــی از موضوعــات اقتصــادی اجتماعــی اســت کــه همــوار توجــه سیاســت گذاران را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت. تــا مدت هــا فقــر بــه مفهــوم در اختیــار نداشــتن درآمــد تعبیــر شــده و از متغیــر درآمد 
)یــا جایگزین هــای آن ماننــد هزینه هــا( به عنــوان متغیــر ســنجش رفــاه اســتفاده می شــد. منطــق 
کــه بــاالی  کــه در اصــل، فــردی  و عقالنیــت پشــت رویکــرد پولــی به اندازه گیــری فقــر ایــن اســت 
خــط فقــر پولــی قــرار دارد می توانــد قــدرت خریــد خــود را بــرای دســتیابی بــه مجموعــه ویژگی هایــی 
ــه همــراه دارد، صــرف کنــد. روش مرســوم در مقایســه درآمدهــا اســتفاده از  ــرای وی ب ــاه را ب کــه رف
قیمت هــای بــازار بــرای کاالهــا و خدمــات مختلــف مصرف شــده توســط یــک فــرد مشــخص اســت. 
کــه بــه کاالهــای مختلــف داده می شــود. ایــن روش درواقــع  ایــن قیمت هــا در حقیقــت وزنــی اســت 
کــه روی  کــه درواقــع نامعلــوم اســت بــا یــک تابــع مطلوبیــت غیرمســتقیم  تابــع رفــاه واقعــی فــرد را 
درآمــد افــراد و بــردار قیمت هــا تعریــف شــده اســت جایگزیــن می ســازد. اشــکال روش درآمــدی ایــن 
کــه بــازاری بــرای  ــًا غیرپولــی( نمی توانــد خریــداری شــود، چرا کــه برخــی از ویژگی هــا )عمدت اســت 
آن هــا وجــود نــدارد. بــرای مثــال می تــوان کاالهــای عمومــی را مــورد توجــه قــرار داد. همچنیــن 
کشــورهای درحال توســعه- بازارهــا  کــه در بســیاری از زمینه هــا -به خصــوص در  روشــن اســت 
کامــل عمــل می کننــد و بــر ایــن اســاس قیمت هــا نشــانه قابل اطمینانــی از وزن هــا  به صــورت نا
کــه بــرای تمــام  نخواهنــد بــود. اســتفاده از درآمــد بــرای بررســی فقــر بــا ایــن پیش فــرض اســت 
صفت هــا یــک بــازار وجــود داشــته و قیمت هــا نمایانگــر وزن مطلوبیــت تمــام خانوارهــا )به طــور 
متوســط( اســت؛ بنابرایــن درآمــد به عنــوان تنهــا شــاخص رفــاه دارای محدودیــت اســت. درواقــع 

ــی از اقتصــاد  ــر؛ مفاهیــم نظــری و شــواهد تجرب ــه اندازه گیــری فق ــری )۱۳۹7(؛ »رویکــرد چندبعــدی ب ــه از رســاله دکت 9-  برگرفت
ایــران«؛ دانشــگاه ســمنان



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 114

کلیــدی فقــر ماننــد امیــد بــه زندگــی، ســواد، اســتفاده از کاالهــای  ایــن شــاخص نمی توانــد ابعــاد 
عمومــی و حتــی در حالــت حــدی،  آزادی و امنیــت را مــورد نظــر قــرار دهــد. ســطح رفــاه بــا کیفیــت 
زندگــی ارتبــاط بســیار قــوی دارد، حال آنکــه ایــن ارتبــاط بــا درآمــد، ضعیف تــر اســت. ضعــف دیگــر 
ــتانه  ــه آس ک ــد  ــن باش ــر ممک گ ــی ا ــه حت ک ــت  ــن اس ــر، ای ــل فق ــرای تجزیه وتحلی ــدی ب ــرد درآم رویک
ــرای آن تعییــن شــود و ایــن آســتانه های  ــز ب ــرای تمــام نیازهــا تعییــن شــود و قیمتــی نی ــی ب حداقل
حداقلــی بــا یکدیگــر جمــع شــوند تــا خــط فقــر پولــی حاصــل آیــد همچنــان تضمینــی وجــود نــدارد کــه 
افــراد بــا درآمدهایــی حتــی باالتــر از خــط فقــر در عمــل درآمــد خــود را به گونــه ای تخصیــص دهنــد 
کــه ســبد نیازهــای اساســی را به دســت آورنــد. درواقــع ممکــن اســت بســیاری از سرپرســتان خانوارهــا 
درآمــدی باالتــر از خــط فقــر داشــته باشــند و ایــن درآمــد را بــرای خواســته های دیگــری )مثــل تأمیــن 
کالــری موردنیــاز فرزنــدان آن هــا تأمیــن نمی شــود.  مــواد مخــدر( صــرف کننــد، درحالی کــه حداقــل 
طبقه بنــدی  غیرفقیــر  خانــوار  یــک  به عنــوان  خانــواری  چنیــن  پولــی،  اندازه گیــری  روش  در 
می شــود، درحالی کــه در حقیقــت، حداقــل برخــی از اعضــای آن خانــوار از برخــی نیازهــای اولیــه 

ــر طبقه بنــدی شــوند. ــد به عنــوان فقی خــود محــروم هســتند و بنابرایــن بای
ِســن )1985( ســرآغازی بــرای رویکــرد چندبعــدی بــه مســئله فقــر بــود. ِســن محرومیــت از 
ح کــرد و پایه گــذار نگــرش  قابلیت هــای داشــتن یــک زندگــی خــوب و کارکردهــا را به عنــوان فقــر مطــر
کــه ِصــرف داشــتن منابــع بــرای مطلوبیــت یافتــن کافــی  کــرد  ح  چندبعــدی بــه فقــر شــد. وی مطــر
ــه مطلوبیــت منجــر می شــود؛ بنابرایــن چنانچــه قابلیــت  ــه ب ک نیســت، بلکــه ایــن کارکردهاســت 
کــرده و آن هــا را  اســتفاده از منابــع در یــک فــرد وجــود نداشــته باشــد و نتوانــد از ایــن منابــع اســتفاده 
بــه یــک کارکــرد تبدیــل نمایــد، مطلوبیتــی از در اختیــار داشــتن آن منابــع به دســت نخواهــد آورد. 
گــر طــی مســافت بــا دوچرخــه مطلــوب باشــد، چــه فــرد دوچرخــه نداشــته باشــد )یــا  به عنــوان مثــال ا
درآمــد کافــی بــرای داشــتن دوچرخــه را نداشــته باشــد( و چــه دوچرخــه داشــته باشــد، امــا معلولیــت 
ــا دوچرخــه را کســب  ــت مطلوبیــت طــی مســافت ب ــا نداشــته باشــد( در هــر دو حال داشــته باشــد )پ
گــر وی از قابلیت هــای اصلــی برخــوردار نباشــد. ایــن  کــرد. یــک فــرد فقیــر تلقــی میَ شــود، ا نخواهــد 
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دو رویکــرد متفــاوت بــه مقولــه فقــر، نتایــج و توصیه هــای سیاســتی متفاوتــی را نیــز به بــار می آورنــد؛ 
ــد  ــر بای ــش فق ــه کاه ــوف ب ــت های معط ــر، سیاس ــه فق ــدی ب ــرد چندبع ــه در رویک ک ــی  ــن معن ــه ای ب
ــه  ــد. ب ــته باش ــر داش ــان مدنظ ــورت هم زم ــا را به ص ــی از محرومیت ه ــواع مختلف ــوده و ان ــر ب کلی نگ
کــه ضعــف در بســیاری از ابعــاد  ایــن ترتیــب اینــک »فقــر به صــورت شــرایط انســانی تعریــف می شــود 
زندگــی را د برمی گیــرد. ایــن ابعــاد عبارت انــد از گرســنگی، بیمــاری، ســوءتغذیه، بیــکاری، ســرپناه 

نامناســب، فقــدان آمــوزش، آســیب پذیری، کم توانــی، مطــرود بــودن اجتماعــی و امثــال آن«.
اندازه گیــری فقــر چندبعــدی، بــا توجــه بــه تناظــر آن بــا ماهیــت چندبعــدی فقــر، بــرای اهــداف 
شــناختی )اینکــه بدانیــم در چــه وضعیتــی قــرار داریــم(، بــرای اهــداف تحلیلــی )اینکــه عواملــی کــه 
باعــث شــده تــا در وضعیــت کنونــی قــرار داشــته باشــیم را درک کنیم(، بــرای اهداف سیاســت گذاری 
ع اتخــاذ کنیــم( و بــرای اهــداف پایــش و ارزیابــی )اینکــه  )بهتریــن تصمیم هــا را در ارتبــاط بــا موضــو
کــه آیــا وضعیــت در حــال تغییــر  تأثیرگــذاری سیاســت هاِی جــاری را بررســی کنیــم و مالحظــه کنیــم 

اســت یــا خیــر( تعیین کننــده اســت.
در محاســبه یــک معیــار فقــر ســه عنصــر اصلــی دخیــل هســتند. نخســتین عنصــر انتخــاب ُبعــد 
کــه فــرد  و متغیــر ســنجش رفــاه اســت؛ مقولــه دوم انتخــاب خــط فقــر بــه معنــای آســتانه ای اســت 
یــا خانــوار چنانچــه در ُبعــد )متغیــر( انتخاب شــده در ســطحی پایین تــر از ایــن مقــدار آســتانه ای 
قــرار داشــته باشــد به عنــوان فقیــر شــناخته می شــود؛ و عنصــر ســوم نیــز انتخــاب معیــار فقــری اســت 
کــه بــرای ســنجش میــزان فقــر در جامعــه یــا زیرگروه هــای جامعــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــه  ــا ماتریــس در مقول ــردار )ی کــه ب ــرای تجمیــع اطالعــات اســت  ایــن معیــار در حقیقــت دســتوری ب

ــد. ــه یــک اســکالر تبدیــل می کن ــر را ب اندازه گیــری چندبعــدی( فق
انتخــاب ابعــاد به منظــور اندازه گیــری فقــر چندبعــدی، یکــی از پیچیدگی هــای کاربســت ایــن 
کانبــار و ســن )2006( معتقدنــد، »انتخــاب ابعــاد شایســته  کــه گراســکی،  رویکــرد اســت. تــا جایــی 
کــه چــه ابعــادی مهــم  کــه اقتصاددانــان هنــوز بــه ایــن نتیجــه نرســیده اند  توجهــی ویــژه اســت چرا
کــه چــه ابعــادی مهــم  هســتند و در عیــن حــال حتــی در مــورد اینکــه چگونــه بایــد تصمیــم گرفــت 
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کنــون چهــار شــیوه مشــارکتی )پیمایــش از خــود فقــرا(،  هســتند نیــز اتفاق نظــر ندارنــد«؛ امــا تا
گرفتــن ابعــاد و  سیاســی )ابتنــا بــه اهــداف توســعه پایــدار(، فلســفی و محاســباتی بــرای در نظــر 
شــاخص ها بــه کار گرفتــه شــده اســت. همچنیــن در خصــوص تعییــن آســتانه های محرومیــت و 
روش هــای تجمیــع اطالعــات نیــز رویکردهــا و روش هــای متفاوتــی پیشــنهاد شــده اســت. هریــک از 
ایــن روش هــا مزایــا و معایــب مختــص بــه خــود را داشــته اند و بعضــًا بــا محدودیــت اعمــال بــر روی 

انــواع داده هــا )کمــی یــا ترتیبــی(  نیــز مواجــه هســتند.
در زمینــه انتخــاب ابعــاد و شــاخص ها، پایــه اصلــی در رســاله، شــاخص فقــر چندبعــدی جهانــی 
ــران تغییریافتــه  ــی در ای ــه محدودیت هــای اطالعات ــا توجــه ب ــه برخــی شــاخص های آن ب ک اســت 
گــزارش توســعه انســانی ســازمان ملــل شــاخص فقــر چندبعــدی جهانــی نیــز  اســت. از ســال 2010 در 
گــزارش مــورد توجــه قــرار می گیــرد.  به عنــوان بخشــی از مجموعــه شــاخص های ارائه شــده در ایــن 
کــه ایــن شــاخص ها در ســه ُبعــد  شــاخص فقــر چندبعــدی جهانــی مبتنــی بــر 10 شــاخص اســت 
از:  ُبعــد عبارت انــد  ایــن ســه  کــه به صــورت یکســان وزن داده می شــوند طبقه بندی شــده اند. 
کــه  ســالمت؛ آمــوزش؛ و اســتانداردهای زندگــی. یــک خانــوار زمانــی فقیــر در نظــر گرفتــه می شــود 

حداقــل در یک ســوم متغیرهــای وزن دهی شــده محــروم باشــد.
فقــر  مقــدار  و  شــده  تبییــن  چندبعــدی  فقــر  اندازه گیــری  روش هــای  انــواع  رســاله  ایــن  در 
چندبعــدی بــا اســتفاده از هفــت روش مختلــف بــرای مناطــق شــهری و روســتایی ایــران طــی دوره 
گرهــای وجــوه  1394-1383 محاســبه شــده اســت. بــرای ایــن منظــور 10 شــاخص به عنــوان نما
کــه عبارت انــد از: ســال های تحصیــل، تحصیــل  گرفتــه اســت  مختلــف فقــر مــورد توجــه قــرار 
کــودکان، بیمــاری و معلولیــت، برخــورداری از تغذیــه مناســب، دسترســی بــه بــرق، ســرویس های 
ک پــزی، دسترســی بــه آب ســالم، وضعیــت محــل زندگــی و تملــک  بهداشــتی، ســوخت خورا
کاالهــای بــادوام. عــالوه بــر ایــن یــک روش تلفیقــی جدیــد نیــز پیشــنهاد و نشــان داده شــده اســت 
کــه روش پیشــنهادی ویژگی هــای مطلوبــی دارد. اســتفاده از انــواع روش هــا در اندازه گیــری فقــر 
چندبعــدی، محاســبه فقــر در یــک دوره 12 ســاله و انجــام محاســبات بــرای جامعــه شــهری و 
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ــه دســت  ــج را ب ــواع نتای ــه ان روســتایی به صــورت مجــزا امــکان انجــام بســیاری از مقایســه ها و ارائ
ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــه دســت آمــده ب ــج ب داده اســت. برخــی از نتای

ویژگی هــای مطلــوب متفاوتــی بــرای اندازه گیــری فقــر توســط دانشــمندان حــوزه فقــر ذکــر شــده 
ــدارد  ــا یکدیگــر در تناقــض بــوده و بنابرایــن هیــچ روشــی وجــود ن اســت. برخــی از ایــن ویژگی هــا ب
ــری  ــرای اندازه گی ــه ب ک ــی  ــه روش ــد. درنتیج ــوب بربیای ــای مطل ــام ویژگی ه ــن تم ــده تأمی ــه از عه ک
کــه سیاســت گذار )یــا پژوهشــگر( بــه  فقــر انتخــاب می شــود می توانــد مبتنــی بــر ویژگی هایــی باشــد 

دنبــال تأمیــن آن ویژگی هاســت.
ــا  کنــون بــرای اندازه گیــری فقــر چندبعــدی پیشــنهاد شــده اند، از مزای کــه تا تمــام روش هایــی 
کــدام روش، مناســب ترین اســت وجــود نــدارد. در  و معایبــی برخوردارنــد و اجماعــی در مــورد آنکــه 
عیــن حــال برخــی روش هــا ماننــد روش پیشنهادشــده توســط الکیــر و فوســتر از مقبولیــت بیشــتری 

برخــوردار شــده و پرکاربردتــر از ســایر روش هــا هســتند.
در چارچــوب روش هــای پیشنهادشــده بــرای اندازه گیــری فقــر چندبعــدی تمــام روش هــا 
لزومــًا میزانــی از قضــاوت ارزشــی را در خــود دارنــد. برخــی از قضاوت هــای ارزشــی، ماننــد انتخــاب 
متغیرهــای نمایانگــر فقــر و محرومیــت در تمــام روش هــا مشــترک هســتند، امــا برخــی دیگــر از 
قضاوت هــای ارزشــی مختــص یــک روش هســتند. به عنــوان مثــال انتخــاب حــد ثانــی، قضــاوت 
ارزشــی مختــص روش الکیــر فوســتر اســت، حال آنکــه انتخــاب تابــع عضویــت مربــوط بــه رویکــرد 
فــازی اســت؛ بنابرایــن در همــه روش هــا قضاوت هــای ارزشــی وجــود دارد، لیکــن در برخــی ممکــن 
کمتــر باشــد. به عنــوان مثــال رویکردهــای آمــاری تعییــن ضریــب  اســت میــزان ایــن قضــاوت 
ــازی  ــا ف ــمارش ی ــرد ش ــه در رویک ــپارند10، حال آنک ــا می س ــاختار داده ه ــه س ــاخص ها را ب ــت ش اهمی
ع محرومیت هــا در جامعــه تعییــن  ضرایــب اهمیــت بــر اســاس تجربیــات جهانــی یــا میــزان شــیو

می شــوند.

10-  هرچند این واسپاری ممکن است خود مشکالت و ایراداتی را به وجود آورد
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برخــی از روش هــای اندازه گیــری فقــر چندبعــدی، امــکان بررســی فقــر مطلــق را در اختیــار 
پژوهشــگر قــرار نمی دهنــد، امــا در برخــی دیگــر ایــن امــکان وجــود دارد. در عمــل روش هــای 
کــه دارای واحــد نبــوده  کــه بــردار دســتاوردی حاصــل می آورنــد  مبتنــی بــر رویکــرد آمــاری، از آنجــا 
و به صــورت شــهودی تفســیر نمی شــوند، نمی تواننــد معیــار مطلــق اندازه گیــری فقــر چندبعــدی را 

ــه دســت دهنــد. ب
گرفتــه شــوند، تأثیــر  اینکــه چــه متغیرهایــی به عنــوان نمادهــا یــا نمودهــای فقــر در نظــر 

دارنــد. فقــر  اندازه گیــری  در  بســزایی 
نظام هــای وزن دهــی متفــاوت نه تنهــا کمیــت فقــر چندبعــدی محاســبه شــده بــرای جامعــه را 
ــج  ــی حساســیت نتای ــار آورد. به طورکل ــز به ب ــدی متفــاوت را نی ــد رون ــر می ســازد، بلکــه می توان متأث

بــه ضرایــب اهمیــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای متغیرهــا و ابعــاد بســیار باالســت.
بــا توجــه بــه ویژگی هــای فنــی، الزم اســت معیــار فقــر چندبعــدی ویژگــی نرمــال بــودن را 
کــه مقــدار آن لزومــًا بایــد بیــن صفــر و یــک باشــد. تمــام شــاخص های  تأمیــن کنــد. بــه ایــن معنــی 
محاسبه شــده ایــن ویژگــی را دارا هســتند، امــا برخــی از روش هــای مقــداری در حــد چنــد صــدم را 
به عنــوان شــاخص فقــر بــه دســت دادنــد و در برخــی دیگــر مقــدار شــاخص چنددهــم بــوده اســت. 
کــه مقــدار مطلــق اعــداد  کــه ماهیــت شــاخص آن اســت  ایــن تفــاوت نگران کننــده نیســت. چرا

ــتند. ــیر نیس ــل تفس ــدان قاب چن
 رونــد شــاخص فقــر چندبعــدی حاصــل از روش هــای مختلــف، بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک 

اســت و یــک  شــکل را دنبــال می نمایــد.
در ســال 1394، 37/8 درصــد از خانوارهــای شــهری و 59/1 درصــد از خانوارهــای روســتایی 
رونــد  کــه  اســت  ایــن در حالــی  در شــاخص ســال های تحصیــل محــروم محســوب شــده اند. 
محرومیــت در ایــن شــاخص یــک  رونــد کاهشــی بــوده اســت. بعــد از ســال های تحصیــل، وضعیــت 
محــل ســکونت بیشــترین میــزان محرومیــت را ثبــت نمــوده اســت. در ســال 1394، 12/7 درصــد 
محــروم  شــاخص  ایــن  به لحــاظ  روســتایی  خانوارهــای  درصــد   20/2 و  شــهری  خانوارهــای 
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شــده اند. محســوب 
تقریبــًا تمــام خانوارهــای شــهری و روســتایی در ســال 1394 بــه بــرق دسترســی داشــته اند، 
حتــی در ســال ابتدایــی دوره مــورد بررســی نیــز محرومیــت در دسترســی بــه بــرق بســیار پاییــن بــوده 
اســت )0/03 درصــد در خانوارهــای شــهری و 1/77 درصــد در خانوارهــای روســتایی(؛ امــا همچنــان 
قریــب بــه 4 درصــد از خانوارهــای روســتایی کشــور بــه آب آشــامیدنی دسترســی ندارنــد و در مناطــق 
شــهری ایــن نســبت 0/23 درصــد اســت. جالب توجــه اســت کــه نســبت محرومیــت در ایــن شــاخص 
در ســال 1383 در خانوارهــای شــهری 1/17 و در خانوارهــای روســتایی 11/16 درصــد بــوده اســت.

محرومیــت در شــاخص برخــورداری از تغذیــه مناســب از 15/5 درصــد در ســال 1383 در 
مناطــق روســتایی بیــش از 39 درصــد در ســال 1394 رســیده و در خانوارهــای شــهری از 20/3 
درصــد بــه 43/9 درصــد رســیده اســت. به جــز برخــورداری از تغذیــه مناســب و وجــود بیمــاری و 

معلولیــت، ســایر شــاخص ها از یــک  رونــد نزولــی برخــوردار بوده انــد.
مقــدار فقــر درآمــدی خانوارهــای شــهری در ســال 1394 باالتــر از ســال 1383 بــوده و رونــد 
تغییــرات شــاخص هــم یــک  رونــد افزایشــی اســت، امــا در مناطــق روســتایی علی رغــم آنکــه کمیــت 
محاسبه شــده بــرای خانــواده معیارهــای FGT در ســال 1394 باالتــر از ســال 1383 اســت، امــا رونــد 

ــر نیســت. افزایشــی فقــر  اثبات پذی
شــاخص فقــر چندبعــدی مناطــق شــهری از 0/136 در ســال 1383 بــه 0/148 در ســال 1394 
رســیده اســت )بــر اســاس روش پیشــنهادی در رســاله(. ایــن افزایــش به لحــاظ آمــاری معنــی دار 
ــد افزایــش باشــد، به لحــاظ آمــاری اثبات پذیــر نیســت. ــد تغییــرات یــک رون اســت، امــا اینکــه رون
ــه فقــر چندبعــدی محاســبه شــده اســت،  ک ــا تمــام روش هایــی  ــًا ب در مناطــق روســتایی تقریب
مقــدار فقــر چندبعــدی کاهــش یافتــه اســت. مقــدار ایــن کاهــش نیــز قابل توجــه اســت. به عنــوان 
ــه 0/190،  مثــال شــاخص فقــر چندبعــدی پیشــنهادی در رســاله در مناطــق روســتایی از 0/236 ب
شــاخص الکایــر فوســتر مناطــق روســتایی از 0/131 بــه 0/095 شــاخص فقــر چندبعــدی فــازی از 

ــرده اســت. ک ــه 0/061 کاهــش پیــدا  0/119 ب
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بــر اســاس تمــام روش هــای محاســبه فقــر چندبعــدی و در تمــام ســال های مــورد بررســی،  فقــر 
چندبعــدی در مناطــق روســتایی باالتــر از مناطــق شــهری بــوده اســت.

از ســال 1394، بعــد آمــوزش 50/5 درصــد از بــار فقــر چندبعــدی خانوارهــای روســتایی و 49/7 
ــر  ــن متغی ــن بی ــت. در ای ــیده اس ــه دوش کش ــهری را ب ــای ش ــدی خانواره ــر چندبع ــار فق ــد از ب درص
ســال های تحصیــل بیشــترین ســهم را در فقــر چندبعــدی چــه در مناطــق شــهری و چــه در مناطــق 

روســتایی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
نظــر  و تحلیــل عاملــی در  اصلــی چندحالتــی  کــه در تجزیــه مؤلفه هــای  شــیوه وزن دهــی 
کــه در آن هــا  گرفتــه می شــود )وزن دهــی مبتنــی بــر ســاختار واریانــس متغیرهــا( وزن متغیرهــای را 
کــه نتایــج نســبت بــه ســایر روش هــا،  محرومیــت باالســت انــدک در نظــر می گیــرد. نتیجــه آن اســت 
ــا  ــق ب ــد فقــر را مطاب ــان رون ــز همچن ــد ایــن روش هــا نی فقــر چندبعــدی بســیار پاییــن اســت. هرچن

ســایر روش هــا تشــخیص می دهنــد.
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کاهش فقر در استان های ایران تأثیر توسعه صنعتی بر 
شعبان مصطفایی11

توســعه،  اقتصــاد  ادبیــات  از مباحــث مهــم در  یکــی  به عنــوان  فقــر  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
دولتمــردان در پــی کاهــش آن در جامعــه هســتند. رســاله حاضــر بــه بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر فقــر 
ــردازد.  ــا 1394 می پ ــی دوره 1383 ت ــران ط ــتان های ای ــی در اس ــعه صنعت ــش توس ــر نق ــد ب کی ــا تأ ب
کــه دارای جــزء  کــه مبتنــی بــر داده هــای نمونــه ای منطقــه ای  در تحقیقــات علــوم منطقــه ای 
ــذا در ایــن تحقیــق از مدل هــای  مکانــی هســتند، اســتفاده از مدل هــای فضایــی مطلــوب اســت؛ ل
ــرآورد ســناریوهای تحقیــق اســتفاده شــده اســت. شــاخص  ــرای ب ــل فضایــی ب اقتصادســنجی پان
بــرای فقــر و متغیرهــای ارزش افــزوده ســرانه بخــش صنعــت، عمــق  گریــر و توربــک  فوســتر، 
کارگاه هــای صنعتــی(، شــاخص تمرکــز و شــاخص  فعالیت هــای صنعتــی )نســبت اشــتغال بــه 
کنــار شــاخص های  مزیت هــای نســبی منطقــه ای به عنــوان شــاخص های توســعه صنعتــی در 
کار رفته انــد. در ســناریوی اول از شــاخص تمرکــز و در  نابرابــری و تــورم در الگوهــای تحقیــق بــه 
ســناریوی دوم از شــاخص مزیت هــای نســبی اســتفاده شــده اســت. همچنیــن مطالعــات جانبــی 
کشــش های درآمــدی و توزیــع درآمــدی فقــر، رابطــه ارزش افــزوده فعالیت هــای صنعتــی، نابرابــری 
و فقــر بــر اســاس رویکــرد خــود رگرســیونی بــرداری پانــل و همگرایــی مطلــق و شــرطی فقــر در راســتای 
تأثیــر توســعه صنعتــی بــر فقــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. یافته هــای دو ســناریوی تحقیــق بــا مــدل 
پانــل فضایــی، نشــانگر تأثیــر مثبــت نابرابــری، تــورم و شــاخص تمرکــز بــر فقــر و نیــز تأثیــر منفــی 
ارزش افــزوده ســرانه فعالیت هــای صنعــت، عمــق فعالیت هــای صنعتــی و مزیــت نســبی بــر اســاس 
ــدت  ــه ش ک ــت  ــی از آن اس ک ــی حا ــرریز فضای ــرات س ــه اث ــوط ب ــج مرب ــد. نتای ــر بوده ان ــر فق ــتغال ب اش

11-  چکیده پایان نامه »تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر در استان های ایران«؛ دکترا )۱۳۹7(، دانشگاه پیام نور تهران
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فقــر بــر اســاس متغیرهــای نابرابــری، تــورم در هــر دو ســناریو و ارزش افــزوده فعالیت هــای صنعتــی 
و عمــق فعالیت هــای صنعتــی در ســناریوی اول دارای اثــر ســرریز فضایــی )اثــر غیرمســتقیم( 
در اســتان های ایــران اســت. شــاخص تمرکــز تأثیــر مثبتــی بــر فقــر داشــت. درنتیجــه هــر چــه 
کاهــش خواهــد یافــت؛ لــذا نظــارت و  فعالیت هــای صنعتــی در اســتان ها رقابتی تــر باشــند، فقــر 

پایــش رفتارهــای غیررقابتــی توصیــه می شــود.
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کیفری نسبت به متهمان فقیر مداخله نهادهای عدالت 
مرتضی عارفی12

نهادهــاِی عدالــت کیفــری به عنــوان جزئــی از نظــام عدالــت کیفــری بــه مجموعــه ای از نهادهــا 
کــه در راســتای سیاســت جنائــی و سیاســت کیفــری هــر جامعــه عمــل  و کنشــگرانی اطــالق می شــود 
می کننــد. ایــن نهادهــا و کنشــگران عبارت انــد از نهــاد کشــِف جــرم )ضابطــان دادگســتری(، نهــاِد 
ــار، بازپــرس و دادســتان(، نهــاد رســیدگی و صــدور حکــم )قاضــی(، نهــاد  تعقیــب و تحقیــق )دادی
اجــرای مجــازات )ســازمان زندان هــا( و نهادهــاِی پیرامونــی همچــون مــددکارِی اجتماعــی و 

وکالــت.
کــه رســالت تحقــق عدالــت در حــوزه حقــوق کیفــری را بــر عهده دارنــد به عنــواِن  ایــن نهادهــا 
کنتــرل اجتماعــی درصددنــد تــا کنش هــای بشــری را بــا اهــداف و اولویت هــای  مهم تریــن ابــزار 
ــا  ــازگار ب ــیری ناس ــری در مس ــت کیف ــگران عدال ــا و کنش ــن نهاده ــه ای ــد. هنگامی ک ــازگار کنن خودس
رســالِت نظــاِم عدالــت کیفــری گام برمی دارنــد و بــه تعقیــب، تحقیــق و تحمیــل کیفــر نســبت بــه 
کــه بــا اهــداِف ایــن نظــام در تعــارض اســت می تــوان از اصطــالح  َافعــال و تــرک َافعالــی می پردازنــد 
»مداخلــه نهادهــای عدالــت کیفــری«13 یادکــرد. لــذا ایــن اصطــالح دربردارنــده رویکــردی انتقــادی 
نســبت بــه رویه هــای پلیســی و قضائــی به واســطه دخالــت در قبــاِل برخــی َافعــال و رفتــاِر برخــی 

اشــخاص اســت.
کیفــری نســبت بــه متهمــاِن فقیــر هــم در عرصــه قوانیــن و مقــررات  مداخلــه نظــام عدالــت 
ماهــوی و شــکلی و هــم در رویــه پلیســی و قضائــی انجــام می گیــرد. جرم انــگاری برخــی رفتارهــا 

12-  چکیده پایان نامه دکترا )۱۳۹۶(، »مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر« دانشگاه تربیت مدرس
13- Intervention of Criminal Justice Agencies
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کوپن فروشــی14، به صراحــت عنوانــی جــز »جرم انــگاری فقــر«15 را  همچــون ولگــردی، تکــدی، 
بــه ذهــن متبــادر نمی کنــد. در حــوزه قوانیــن و مقــررات شــکلی نیــز شــاهدیم قانون گــذار آن چنــان 
تأمیــِن  قرارهــاِی  از  کدام یــک  نمونــه  به عنــوان  اســت.  نداشــته  فقیــر  متهمــان  بــه  توجهــی 
ســازگار  فرودســت جامعــه  اقشــار  بــا وضعیــت   1392 217 ق.آ.د.ک  مــاده  در  پیش بینی شــده 
اســت؟ آیــا َاداِی قــوِل شــرف از ســوِی یــک شــخِص فقیــر بــا ایــراِد چنیــن قولــی از ســوِی یــک توانمنــد 
ــا ارائــه  کــه به نوعــی ب ــِر مشــابهی اســت؟. مــاده 25016 ایــن قانــون نیــز  ــزِد مقــام قضایــی واجــِد اث ن
معیارهایــی در صــدد فــردی کــردن قرارهــای تأمیــن اســت آن چنــان توجهــی بــه فقــرا نداشــته اســت. 
تنهــا شــاید بتــوان معیــاِر »شــخصیت و حیثیــت« را تــا حــدودی مرتبــط بــا وضعیــت اقتصــادی فقــرا 
کــه در مــاده 221 پیش بینــی  شــده اســت  دانســت. همچنیــن مــواردی چــون احــراِز مالئــِت کفیــل 
ــده گرفتــن وضعیــت اقتصــادی متهــم در  ــِد )ج( مــاده 217، نتیجــه نادی ــِق بن ــداِع وثیقــه طب ــا ای ی
ــه  ــرار تأمیــن از ســوی قانون گــذار اســت. مجموعــه ایــن مــوارد بســترهاِی تقنینــی مداخل تعییــن ق
نهادهــای عدالــت کیفــری در حــوزه فقــر را ایجــاد می کننــد؛ بــه دیگــر ســخن، نهادهــای عدالــت 
ــر  ــاِن فقی ــه متهم ــبت ب ــت نس ــرده اس ک ــم  ــذار فراه ــه قانون گ ک ــتری  ــن بس ــه چنی ــکا ب ــا ات ــری ب کیف

کــه قابــِل انتقــاد اســت. رویــه ای را در پیــش می گیرنــد 
کــه قانون گــذار در دو ُبعــد قوانیــن و مقــرراِت ماهــوی  عــالوه بــر مداخله هــا و تبعیض هایــی 
ــِت کیفــری شــامِل نهادهــای  و شــکلی نســبت بــه فقــرا روامــی دارد، عملکــرد دیگــر نهادهــای عدال
تعقیــب، تحقیــق، صــدور حکــم و نهــاد وکالــت نســبت بــه این گونــه افــراد بیشــتر مســتلزِم تأمــل و 
کنــون تمرکــز بــر متغیــِر فقــر در حــوزه جرم شناســی و تأثیــِر آن بــر ارتــکاِب جــرم  کــه تا بررســی اســت؛ چرا
کــه در حــوزه مطالعــاِت جامعه شناســی کیفــری قــرار  بــوده اســت و بحــث از رویه هــای تبعیض آمیــز 

14-  - قانون منع خریدوفروش کوپن های کاالهای اساسی مصوب ۱۳۶7/0۱/۲۳
15-  - Criminalization of Poverty
16-  - مــاده 250: »قــرار تأمیــن و نظــارت قضایــی بایــد مســتدل و موجــه و بــا نــوع و اهمیــت جــرم، شــدت مجــازات، ادلــه و 
اســباب اتهــام، احتمــال فــرار یــا مخفــی شــدن متهــم و از بیــن رفتــن آثــار جــرم، ســابقه متهــم، وضعیــت روحــی و جســمی، ســن، 

جنــس، شــخصیت و حیثیــت او متناســب باشــد.«
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می گیــرد کمتــر مــورِد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس مهم تــر از جرم انگاری هــای تقنینــی، 
ــرا در  ــه فق ــات و وکال نســبت ب ــه ضابطیــن دادگســتری، قض ک ــت  ــی اس ــای عمل آن دســته از رویه ه
کــه می تــوان از آن بــا عنــواِن »جرم انــگاری عملــی«17 )مضمــر، پنهــان  پیــش می گیرنــد؛ رویه هایــی 
و رویــه ای( یادکــرد؛ بــه دیگــر ســخن، جرم انــگاری ولگــردی و تکــدی، چهــره پیــدای مداخلــه 
نظــام عدالــت کیفــری در حــوزه فقــر اســت، لیکــن مهم تــر از ایــن مــوارد، نیمــه پنهــاِن این گونــه 
خ می دهــد. در ایــن مــوارد منظــور از جرم انــگاری  مداخله هاســت کــه در ســطوح قضائــی و اجرایــی ر
کــردن، نظــارت و  کــه بــا هــدِف بدنــام  مجموعــه سیاســت ها و رویه هایــی اســت ناظــر بــه فقــرا 
کــه نوعــی مجرمیــِت  کنتــرل بــر فقــرا تدویــن، اجــرا و اعمــال می شــود؛ سیاســت ها و رویــه هایــی 

بالقــوه را در میــاِن فقــرا مســلم فــرض می کننــد18.
نقــِد جرم نــگارِی تقنینــِی فقــر نبایــد ذهــِن پژوهشــگران را از جرم انــگارِی پلیســی و قضائــی غافل 
کنــد؛ رویــه نهادهــای تعقیــب، تحقیــق و صــدور حکــم نســبت بــه فقــرا حکایــت از فرهنگ ســازمانی 
کــه منتهــی بــه برخوردهــا و رفتارهــای تبعیض آمیــز می شــود. هرچنــد در ایــن  نهادینه شــده ای دارد 
میــان، کنشــگران و مدیــران دســتگاه عدالــت کیفــری بیشــتر تمایــل دارنــد ایــن مــوارد را اســتثنائی، 

محــدود و معــدود بــه عملکــرد چنــد ضابــط و قاضــی خــاص تقلیــل دهنــد.
و  جرم شناســی  کیفــری،  حقــوق  حــوزه  ســه  در  جنایــی  علــوم  ســاحِت  در  فقــر  متغیــِر  از   
کلــی و ولگــردی و  ــِم ُخــرد به طــور  کــرد. جرم انــگارِی جرائ جامعه شناســی کیفــری می تــوان بحــث 
تکــدی بــه نحــِو خــاص، نمونــه ای از وروِد حقــوِق کیفــری بــه حــوزه فقــر اســت؛ امــا در بحــث از توجه 
جرم شناســان بــه مقولــه فقــر افــزون بــر تئــورِی جرائــم مانــع بایــد از »نظریــه َانومــِی«19 دورکهایــم و 
ــر مفهــوِم َانومــی آن را وارد  ــا تکیــه ب ــون ب ــرد. مرت ک ــاد  ــون ی ــرت مرت ــه فشــار«20 راب به تبــع آن »نظری

17-  - Practical Criminalization
18-  - Wacquant L. The penalisation of poverty and the rise of neo-liberalism. European Journal on Criminal 
Policy and Research. Springer; 2001; 9)4(, P.10.

Anomie-19 نظریه
Strain -20 نظریه
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حوزه ادبیات جرم شناسی کرد.
بهتریــن تبییــن از جرائــم مرتبــط بــا فقــر را ایــن دو نظریــه به ویــژه نظریــه فشــار ارائــه می دهنــد؛ 
نخســت به واســطه ابتنــاِی آن بــر نظریــه »محرومیــت نســبی«21 و دیگــر آنکــه نظریــه فشــار تبییــِن 
کلیــدواژه  ِح دو  خــود را از انگیــزه ارتــکاب جــرم بــه ســاختاِر اجتماعــی مرتبــط می کنــد. مرتــون بــا طــر
کافی بــودِن ابزارهاِی  »هــدف«22 یــا »ارزش«23 و »ابــزار«24 یــا »امکانــات«25 ارتــکاب جــرم را معلــوِل نا
در دســترس بــرای نیــل بــه اهــداف می دانــد.26 افــزون بــر ایــن نظریــه، نظریــات مارکسیســتی، 
واقع گرایــی چــپ، تضــاد و نظریــه برچســب زنی هریــک به نوعــی بــر نقــِش نابرابری هــای اجتماعــی 

کیــد می کننــد. ِع جــرم تأ و اقتصــادی بــر وقــو
نیــز  کیفــری  جامعه شناســاِن  مطالعــه  ِع  موضــو می توانــد  فقــر  حــوزه،  دو  ایــن  بــر  افــزون 
کیفــری به واســطه ارتبــاط بــا حیــاِت روزمــره شــهروندان می توانــد  گیــرد. جامعه شناســی  قــرار 
کــه همیــن امــر آســان ترین و  عملکــرِد نهادهــاِی عدالــِت کیفــری را در آینــه جامعــه بازتــاب دهــد 
مطمئن تریــن ابــزاِر درِک واقعیــِت عملکــرِد ایــن نهادهــا و ارزیابــِی صحــِت برخــی ادعاهــا همچــون 
ــه  ــیدگی ها را ب ــودِن رس ــه ب ــری و منصفان ــِت کیف ــاِت عدال ــی مقام ــوا، بی طرف ــاِب دع ــرِی اصح براب
دســت دهــد. بــر ایــن اســاس رســاله حاضــر در صــدد اســت تــا بــا گام نهــادن در حــوزه جامعه شناســِی 
ح در قســمِت »پرســش های  کیفــری و بــا ابزارهــاِی متناســب بــا ایــن حــوزه، بــه ســؤاالت مطــر

پژوهــش« پاســخ دهــد.
مداخلــه نهادهــاِی عدالــت کیفــری در حــوزه فقــر بــر مبانــی و بســترهایی اســتوار اســت؛ سیاســی 

21-  Relative Deprivation
22- Goal
23- Value
24- Means
25- Possibility
26- Larsson, Daniel, Poverty and crime, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 
2006, Vol. 7, no 1,p. 55.
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شــدن مفهــوم جــرم و تجاری ســازی مقولــه رفــاه و کاالیــی شــدِن خدمــات شــهری بــه انضمــام برخــی 
کــه گاه مســتقاًل در نظــِر شــهروندان  کلیشــه های ذهنــِی منفــی نســبت بــه اقشــاِر فرودســِت جامعــه 
وجــود دارد و در مــواردی نیــز از طریــِق پوشــش رســانه ای جرائــم فقــرا تقویــت می شــود زمینــه را 
ِع رفتــار و عملکــرِد  کــه جلوه هــای آن را می تــوان در نــو بــراِی این گونــه از مداخله هــا فراهــم می کنــد 

مقامــاِت نهادهــاِی عدالــِت کیفــری به ویــژه پلیــس و مقــاِم قضائــی شــاهد بــود.
افــزون بــر آن دولت هــا بــا نادیــده گرفتــِن پیامدهــای مداخلــه نظــام کیفــری در حــوزه فقــر عمــاًل 
موجــِب بــه حاشــیه رانــدِن27 طبقــات فرودســت جامعــه می شــوند. اجــرای گزینشــی قانــون کیفــری 
گســترش فرآینــد برچســب زنی و درنتیجــه آن الصــاق برچســب مجرمانــه بــه پــاره ای از اقشــار  و 
فرودســت جامعــه صرفــًا به واســطه فقیــر بــودن، تــورم جمعیــت کیفــری در نظام هــای کیفــری، 
»خنثی ســازی کارکردهــای آموزشــی، اصالحــی و ارعابــی حقــوق کیفــری، کاهــش یــا ســلب اعتمــاد 
مــردم بــه نظــام عدالــت کیفــری، افزایــش احســاس بی عدالتــی و کاهــش ســرمایه اجتماعــی، خطــر 
تضعیــف قــدرت اخالقــی حقــوق کیفــری«28 از دیگــر پیامدهــای مداخلــه نهادهــاِی عدالــت کیفــری 

نســبت بــه متهمــان فقیــر اســت.
کــه مداخلــه کیفــری نســبت بــه متهمــاِن فقیــر در اغلــِب مــوارد برخــالف رســالِت حقــوِق  ازآنجا
کیفــری اســت و مقابلــه بــا رفتارهــاِی بزهکارانــه ایــن قشــر از جامعــه بیــش از آنکــه نیــاز بــه ابــزاِر کیفــر 
داشــته باشــد نیازمنــِد توانمندســازِی رفاهــی و اتخــاِذ تدابیــِر حمایتــی اســت لــذا ســؤاالتی همچــون 
ح می شــود. در ایــن تحقیــق تــالش می شــود ضمــِن پاســخ  چرایــِی ایــن قبیــل مداخله هــا مطــر
ــران  ــِی ای ــی و حقوق ــاِم اجتماع ــر نظ ــز ب ــا تمرک ــه ب ــن مداخل ــِق ای ــا و مصادی ــؤال، جلوه ه ــن س ــه ای ب
تبییــن و پیامدهــاِی آن تشــریح شــود تــا در پرتــِو ایــن تبییــن در پژوهش هــای آینــده به تفصیــل 

ــر ایــن وضعیــت ارائــه شــود. ــرای غلبــه ب راه حل هــای مناســب و مقتضــی ب

27-  - marginalization
28- حبیــب زاده، محمدجعفــر، زینالــی، امیرحمــزه؛ درآمــدی بــر برخــی محدودیت هــای عملــِی جرم  انــگاری )ضــرورِت ارزیابــی 

منافــع و مــار ایجــاِد یــک جــرم(، نامــه مفیــد، ســال یــازده، شــماره ۴۹، شــهریور ۱۳۸۴، ص ۲۴0.
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از آنجــا کــه رویه هــای تبعیض آمیــز به صــورِت کلــی و بــه نحــِو خــاص نســبت به اقشــاِر فرودســِت 
کیفــری انجــام می شــود تبییــن و  جامعــه در مســیری خــالِف عدالــت و رســالِت نظــاِم عدالــِت 
ع امــری ضــروری اســت. نتایــِج حاصــل از ایــن پژوهــش  گــوِن ایــن موضــو بازنمایــِی پیامدهــاِی گونا
کیفــری نســبت بــه متهمــاِن  به ویــژه تبییــِن جلوه هــا و پیامدهــاِی مداخلــه نهادهــاِی عدالــت 
فقیــر می توانــد در چهــار ســطِح سیاســت گذاری اجتماعــی، سیاســت گذاری جنایــی، قانون گــذاری 
ــِی کنشــگران عدالــت کیفــری مــورِد اســتفاده دســت اندرکاران و متولیــاِن  کیفــری و رویه هــای عمل

گیــرد. امــر قــرار 
ع را ایجــاب می کنــد توجــه دادِن مدیــران  آنچــه اهمیــت پژوهــش نســبت بــه ایــن موضــو
کــه نهادهــاِی عدالــت  نظــام عدالــت کیفــری و دســت اندرکاران سیاســِت جنائــی بــه نقشــی اســت 
کــه نتایــج حاصــل از  کیفــری در بــه حاشــیه رانــدِن طبقــاِت فرودســِت جامعــه دارنــد. بدیهــی اســت 
ــت کیفــری در زمینــه  ــد مــورد اســتفاده مدیــران نظــام عدال ــر اینکــه می توان ایــن پژوهــش عــالوه ب
گیــرد از ســوِی نهادهــا و  اصــالِح قانــون، ســاختار، رویــه و عملکــرِد نهادهــای عدالــت کیفــری قــرار 

ــت. ــتفاده اس ــِل اس ــز قاب ــداد نی ــه ام ــتی و کمیت ــر بهزیس ــی نظی ــازمان های حمایت س
کــه پیونــِد میــاِن اندیشــه های محافظــه کاران  واقعیــِت دنیــاِی معاصــر حکایــت از آن دارد 
کیفرشناســِی  از یک ســو و دیدگاه هــای نئولیبرالیســتی از ســوِی دیگــر بــا پوششــی علمــی بــه نــام 
کــه  نویــن، اقشــاِر فرودســِت جامعــه را هــدف قــرار داده اســت. صــداِی ایــن قشــِر نــا برخــوردار ازآن رو 
کــه سیاســتمداران بــا کمــِک رســانه های  از گفتمــاِن ثــروت و قــدرت بی بهــره اســت، در هیاهویــی 
ــاه  ــِل دو رویکــرِد مداخله هــای رف ــد، شــنیده نمی شــود. دولتمــردان در تقاب عمومــی ایجــاد کرده ان
محــور و مداخله هــای کیفــری نســبت بــه اقشــاِر فرودســت، راِه آســان تر را انتخــاب می کننــد و بــراِی 
ــک  ــرا متمس ــتگِی فق ــی و وابس ــی، تنبل ک ــر، خطرنا ــِگ فق ــون فرهن ــی چ ــه توجیهات ــاب ب ــن انتخ ای
کــه مبــارزه بــا فقــر و  گفــت دولت هــای رفــاه اوایــل قــرن بیســتم  می شــوند. از ایــن رو می تــوان 
کنــون جــاِی خــود را بــه  حمایــت از الیه هــای پاییــن جامعــه از بارزتریــن شــاخص های آن هــا بــود، ا
کــه رهیافــت  دولــِت کیفــری اواخــِر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن بیســت و یکم داده انــد؛ دولت هایــی 
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کــه اواخــِر  ــه نظــر می رســد  ــد. ب ــا فقــرا« تبدیــل کرده ان ــه اســتراتژی »پیــکار ب »کارزار علیــه فقــر« را ب
کــه در آن بــا پیونــِد اندیشــه های محافظــه  قــرِن بیســتم و اوایــِل قــرِن بیســت و یکم عصــری اســت 
ــا دیدگاه هــای نئولیبرالیســتی در دو حــوزه سیاســت و اقتصــاد از یک ســو و ظهــور مباحــِث  ــه ب کاران
مربــوط بــه کیفرشناســی نــو از ســوِی دیگــر، مولــودی بــه نــاِم »سیاســِت کیفــرِی فقیرســتیز« متولــد 

شــده اســت.
ــه  ــا درآمیختــن و مرتبــط جلــوه دادن دو مقول طراحــان و مجریــان سیاســِت کیفــرِی نوظهــور ب
کــردن افــکار عمومــی، گروه هایــی  کــردِن حــق و باطــل و گمــراه  »فقــر« و »بزهــکاری« و بــا مشــتبه 
از شــهروندان محــروم از ثــروت و قــدرت را بــا برچســب هایــی طردکننــده همچــون »ســارق«، 
»بی خانمــان«  اوبــاش«،  و  »اراذل  »روســپی«،  متجاهــر«،  »معتــاِد  مخــدر«،  مــواِد  »قاچاقچــِی 
گرفتــار می کننــد بی آنکــه بــه ایــن ســؤال اساســی  کیفــری  و »حاشیه نشــین« در داِم مداخله هــا 
کــه آیــا در برابــر این گونــه شــهروندان بــه مســئولیت های خــود به طــور کامــل عمــل  پاســخ دهنــد 
کــه در آن شــرایط رشــد شــخصیت  کــه هرکــس تنهــا در برابــر جامعــه ای مســئول اســت  کرده انــد؟ چرا
کمیــت در امــور شــهروندان  وی فراهــم آمــده باشــد. بــر ایــن اســاس بایــد گفــت مداخلــه کیفــرِی حا
کــه پیــش از  و ســرکوب رفتــاِر منحرفــان و بزهــکاران تنهــا زمانــی موجــه و منصفانــه خواهــد بــود 
ــر  ــِن مســکن، حــق ب ــر تأمی ــه حــِق ب ــان، ازجمل ــر آن ــه تمــاِم مســئولیت هایش در براب کمیــت ب آن حا
گــر تــا اوایــل دهــه  کــرده باشــد. می تــوان گفــت ا اشــتغال و برخــورداری از تأمیــِن اجتماعــی، عمــل 
کیفــری و سیاســِت رفاهــی در راســتاِی  1980 میــالدی شــاهِد نوعــی همگرایــی میــاِن سیاســِت 
تحقــِق اهــداِف عدالــِت اجتماعــی بوده ایــم در ســالیاِن اخیــر ایــن همگرایــی از نوعــی دیگــر و در 
ــی،  ــاِت رفاه ــاِم خدم ــه نظ ک ــو  ــن نح ــه ای ــود ب ــرا می ش ــن و اج ــرا تدوی ــر فق ــخت گیری ب ــتاِی س راس

کیفــری وی را مجــازات می کنــد. فقیــر را تولیــد و نظــاِم عدالــِت 
از  وی  شــخصیتِی  پیچیدگی هــای  و  »انســان«  حــذِف  بــا  کیفــری  عدالــِت  کنونــِی  نظــاِم 
ــارق«،  ــون »س ــی همچ ــاِد قالب های ــا ایج ــا ب ــت ت ــده اس ــدد برآم ــاًل در ص ــری، عم ــد تصمیم گی فرآین
کنــد؛ بدیهــی  کلیشــه های ذهنــی را بــر آن هــا بــار  »اراذل و اوبــاش«، »حامــل مــواِد مخــدر« و... 
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کــه در چنیــن رویکــردی، رســالتی همچــون تحقــِق عدالــِت اجتماعــی محملــی بــراِی بــروز و  اســت 
ایفــاِی نقــِش مؤثــر نــدارد. در ایــن میــان، از نقــِش نگرش هــای ســخت گیرانه شــهروندان و وجــوِد 
ــذا یافته هــای حاصــل  ــه فقــرا نبایســتی غافــل شــد؛ ل برخــی از کلیشــه های ذهنــِی منفــی نســبت ب
از تحقیــق تــا حــدوِد زیــادی بــا فرضیــه نخســِت پژوهــش هم راســتا بــود و حتــی افــزون بــر آن، ایــن 
کــه بخشــی از تدابیــِر ســخت گیرانه کیفــری در قبــاِل متهمــاِن فقیــر ریشــه در  گاهــی بــه دســت آمــد  آ
کــه برخــی شــهروندان نســبت بــه اقشــاِر فرودســِت جامعــه دارنــد.  کلیشــه های ذهنــِی منفــی دارد 
کــه رفتــاِر پلیســی و قضائــی تابعــی از رفتــاِر  درواقــع یکــی از دســتاوردهاِی ایــن پژوهــش آن بــود 
کــه در عرصــه روابــِط اجتماعــی ممکــن اســت شــاهِد برخوردهــاِی  اجتماعــی اســت؛ لــذا همان گونــه 
مغایــر بــا کرامــِت انســانی بــا اقشــاِر فرودســت باشــیم ایــن امــر در عرصــه روابــِط قضایــی نیــز امــری دور 
کــه مأمــوِر پلیــس و مقــاِم قضائــی جزئــی از شــهرونداِن جامعــه هســتند و  از انتظــار نخواهــد بــود؛ چرا

از کلیشــه ها و ذهنیت هــای مثبــت یــا منفــی برخوردارنــد.
گــر بپذیریــم کــه همــه مــا »انســان« هســتیم و از دیگــران بخواهیــم ما را با این عنوان بشناســند   ا
و بــا مــا در مقــاِم »انســان بــودن« رفتــار کننــد آنــگاه می تــوان تــا حــِد زیــادی بــر ایــن کلیشــه ها فائــق 
کــه انســان  کــردِن رواِن انســان از کلیشــه نــه ممکــن اســت و نــه منطقــی. آن چیــزی   خالــی 

ّ
آمــد و اال

را تشــکیل می دهــد ملغمــه ای از همیــن نگرش هــای مثبــت یــا منفــی اســت. تنهــا راهــکاِر معقــول و 
منطقــی در بــه حداقــل رســاندِن ایــن کلیشــه ها، یــادآورِی مــداوِم آن هــا و تــالش بــراِی جلوگیــری از 

ــر از آن در قضاوت هاســت. تأثیرگــذارِی منفــی در تصمیم گیری هــا و مهم ت
گــوِن بین المللــی به ویــژه  گونا کــه دولت هــا به رغــم تکالیــِف خــود بــر مبنــاِی اســناِد  حــال 
فرهنگــِی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  بین المللــی حقــوِق  میثــاق  و  بشــر  اعالمیــه جهانــی حقــوق 
ــل متحــد و اســناِد منطقــه ای و قوانیــِن اساســِی خــود در راســتاِی تأمیــِن حداقل هــای  ســازمان مل
معیشــتی، حــِق بــر اشــتغال، حــِق بــر مســکن و حــِق بــر تأمیــن اجتماعــی بــراِی شــهرونداِن خــود گام 
ــا  ــه نقــش می کننــد دیگــر از ایــن حــق برخــوردار نیســتند ت ــد و گاه آن را آشــکارا و عامدان برنمی دارن
کثــِر مــوارد محصــوِل قصــور و کوتاهــِی دولتمــردان اســت را  کــه در ا فرهنــِگ شــغلی وزندگــی آن هــا را 
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خطــرزا بداننــد و بخواهنــد درپوششــی از گفتمان هــای به ظاهــر علمــی همچــون مدیریــِت ریســِک 
ک بــا  جــرم، بیــکاری یــا ســکونِت آن هــا در محــالِت حاشــیه ای شــهر را به مثابــه حالت هــای خطرنــا

پاســخ های ســرکوبگر و طردکننــده کیفــری پاســخ دهنــد.
گاهــی بــه وجــود »الگوهــا«ِی تصمیم گیــری  یکــی از دســتاوردهاِی اصلــِی ایــن پژوهــش آ
کیفــری بــود. در دهه هــای اخیــر بــه مــدِد  قضائــی، و نــه صرفــًا الگــوِی قضائــی تصمیم گیــری 
ــِی حــوزه روان شناســی و جامعه شناســی بــه عرصــه حقــوِق کیفــری و  ــِی رشــته های مطالعات راهیاب
کــه  کیفــری، ایــن فــرِض مأنــوس و تفکــِر غالــب  انجــاِم پژوهش هایــی در حــوزه جامعه شناســِی 
قضــات صرفــًا بــر مبنــاِی الگــوِی قانونــی اقــدام بــه صــدوِر رأی می کننــد عمیقــًا بــه چالــش کشــیده 
گــر ایــن ســؤال را از مقامــاِت قضائــی و حتــی برخــی از شــهروندان  شــده اســت. بــا ایــن وجــود شــاید ا
کــه قضــات بــر مبنــاِی چــه عامــل یــا عواملــی تصمیم گیــری می کننــد بی درنــگ پاســخ  بپرســیم 
ــد.  ــاذ می کنن ــی اتخ ــِم قضائ ــرم تصمی ــدِت ج ــِر ش ــی نظی ــِل قانون ــاِی عوام ــر مبن ــا ب ــه آن ه ک ــد  دهن
ــت  ــی، محکومی ــه دادرس ــِب ب ــا جل ــن ی ــراِر تأمی ــدوِر ق ــا در ص ــِر آن ه ــاِس نظ ــر اس ــخن ب ــر س ــه دیگ ب
ــا عــدِم اســتحقاِق متهــم یــا محکــوم بــراِی برخــورداری از نهادهــاِی  ــا تبرئــه متهــم، اســتحقاق ی ی
ارفاقــی ماهــوی و شــکلی همچــون آزادی مشــروط، تعلیــق اجــراِی مجــازات و تعلیــِق تعقیــب، تنهــا 
کــه قضــات در  کشــیدن از ایــن فــرض  و تنهــا متغیرهــاِی قانونــی نقش آفرینــی می کننــد. دســت 
تصمیم گیــری قضائــی تنهــا بــه مــواِد قانونــی بســنده نمی کننــد و از عوامــِل دیگــری متأثــر هســتند 
بــه همــان انــدازه دشــوار اســت کــه بخواهیــم از فــرِض عــاری بــودِن قانــون از ارزش عــدول کنیــم. به 
دیگــر ســخن، در برابــِر ایــن دیــدگاه کــه قانون گــذار یــا مقــاِم قضائــی هریــک در مقــاِم خــود می تواننــد 
ــه رو  ــی روب ــا مقاومت های ــت ب ــن اس ــد ممک ــر بپذیرن ــددی تأثی ــِی متع ــی و بیرون ــی درون از متغیرهای
کــه در نظــِر برخــی شــاید ایــن پذیــرش، ابهــت و واالیــِی مقاِم قانــون و قانون گــذار و منصِب  شــود، چرا
قضــا را فروریــزد چــون در ایــن صــورت، راه بــر خرده گیــری از فرآینــد قانون گــذاری و قضــاوت و شــاید 
ِح مباحثــی همچــون تبعیض آمیــز بــودِن فرآینــد قانون گــذاری بــه معنــاِی عــام و جرم انــگاری و  طــر
ِح بحــث  کیفرگــذاری در معنــاِی خــاص و همچنیــن فرآینــد صــدوِر حکــم بــاز می شــود. هــدف از طــر
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از الگوهــاِی قضائــِی تصمیم گیــری، ایجــاد بینشــی واقع بینانــه و نــه آرمان گرایانــه از نظــام عدالــِت 
گــون در فرآینــد تصمیم گیــری لزومــًا  کیفــری اســت. بــر ایــن اســاس هرچنــد پذیــرِش الگوهــاِی گونا
ــا ایــن  بــه معنــاِی پذیــرِش تبعیض آمیــز بــودِن تصمیمــاِت اتخاذشــده از ســوِی قضــات نیســت، ب
کــه تأثیــِر آن هــا  ع نگــرش می توانــد راه را بــرای غلبــه بــر الگوهایــی همــوار ســازد  وجــود ایــن نــو
کــه  ــه کنــد. آنچــه ضــروری اســت ایــن اســت  ــد فرآینــد دادرســی را غیراخالقــی و غیرعادالن می توان
کــه مبنــاِی تصمیم گیــری قضــات را تنهــا مبتنــی بــر قانــون و  کنــار گذاشــتن نــگاِه ســنتی  افــزون بــر 
ع را هــم شناســایی کنیــم. از آنجــا  محتویــاِت پرونــده می دانــد ســایِر عوامــِل دخیــل در ایــن موضــو
کــه عدالــت ازجملــه اوصــاِف قاضــی قلمــداد شــده اســت و نظــاِم عدالــِت کیفــری نیــز بــه ایــن وصــف 
گاهــی  کــه آ کمــک می کنــد؛ چرا کاســتی ها  متصــف شــده اســت آشــنایی بــا ایــن الگوهــا بــه رفــِع 

نقطــه آغــاِز اصــالح اســت.
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نسبت فقر و انتظار ظهور مهدی )ع( از منظر جامعه شناختی
فهیمه بهرامی بختیاری29

»زندگی در وضعیت فقر چگونه امکان پذیر است؟«
کــه به وفــور در تبلیغــات سیاســی، ســخنرانی ها و مصاحبه هــا و مطالــب   فقــر موضوعــی اســت 
کــه جامعه شناســی  ــا روشــنفکرانه اســتفاده می شــود و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت  ژورنالیســتی ی
گاه خــود، نمی خواهــد  مــا به طــرزی باورنکردنــی از آن روی گــردان اســت. گویــی در ضمیــر ناخــودآ
گرایش هــای  ع، دامــن خــود را بــا اتهاماتــی از قبیــل داشــتن  بــا نزدیــک شــدن بــه ایــن موضــو
کنــد. عجیــب به نظــر می رســد؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت  کادمیــک، لکــه دار  روشــنفکرانه یاغیرآ
کــه حــوزۀ فقــر در جامعه شناســی کشــور مــا یکــی از حوزه هــای فقیــر پژوهشــی اســت و کمتــر چهــرۀ 
ع  کــه زندگــی علمــی خــود را روی ایــن موضــو شــاخصی را میــان جامعه شناســان می تــوان یافــت 

ــد. ــته باش گذاش
پایان نامه هــای  و  تخصصــی  علمــی  مجــالت  ملــی،  کتابخانــۀ  در  جســت وجو  ســاعت ها 
دانشــجویی )تــا ســال 93( مــرا بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــا ضعــف شــدید مطالعــات جامعه شناســی 
در حــوزۀ فقــر مواجــه هســتیم. مطالعــات و پژوهش هــای جامعه شــناختی ابعــاد اجتماعــی مســئلۀ 
کاوی و تحلیــل می کننــد و در شــناخت بهتــر آن بــه دیگــر حوزه هــا، به خصــوص  فقــر را به خوبــی وا
نهادهــای سیاســت گذار کمــک می رســانند. فقــر در جامعــۀ مــا بــه مســئله ای رو بــه وخامــت تبدیــل 
شــده اســت و روزبــه روز بــه دیگــر آســیب های اجتماعــی نظیــر اعتیــاد آمیختــه می شــود. قطعــًا بــرای 
کاهــش پیامدهــای زیان بــار ایــن مســئله، در وهلــۀ اول، بایــد آن را به درســتی شــناخت.  حــل و 
کــه جــز  فقــر در جامعــۀ پیچیــدۀ امــروز، مســئله ای پیچیــده و دارای ابعــاد و الیه هــای پنهــان اســت 

ــدی )ع(«؛  ــور مه ــار ظه ــر و انتظ ــبت فق ــناختی نس ــی جامعه ش ــد )۱۳۹۴(؛ »بررس ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام 29-  برگرفت
دانشــگاه تهــران
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بــا شــناختی دقیــق و همه جانبــه نمی تــوان بــرای رفــع آن چــاره ای اندیشــید. بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، بایــد جامعه شناســان دســت کم یکــی از حوزه هــای پژوهشــی خــود را بــه ایــن مســئله 
اختصــاص دهنــد و بــا انجــام تحقیقــات دقیــق و مطالعــات عمیــق، هریــک گوشــه ای از آن را روشــن 

کننــد.
کــه فقــر از مســائل بســیار مهــم اجتماعــی اســت و باعــث می شــود جامعــه  تردیــدی وجــود نــدارد 
گــر بــاور داشــته  از پیــش رفتــن به ســوی توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی و انســانی عقــب بمانــد. ا
باشــیم کــه امــروزه، دیگــر رشــد اقتصــادی و صنعتــی بــه قیمــت افزایــش نابرابری هــا و تبعیض هــای 
اجتماعــی و فروبــردن بخشــی از جامعــه در فقــر و محرومیــت ارزشــی نــدارد و به عبــارت دیگــر، رشــد، 
بــدون توســعۀ انســانی و اجتماعــی بی معناســت، بــه نقــش مهــم پژوهش هــای اجتماعــی در ایــن 
ــه  ــد و ب ــرار می گیرن ــری ق ــورد بی مه ــا م ــۀ م ــا در جامع ــن پژوهش ه ــرد. ای ــم ب ــی خواهی ــز پ ــتا نی راس
ــا یکدیگــر ندارنــد،  کــه دانشــگاه و حــوزۀ سیاســت گذاری پیونــدی ب دلیــل ایــن مشــکل ســاختاری 
کنــار  کــه چنیــن پژوهش هایــی را  چنــدان از آن هــا اســتفاده نمی شــود؛ امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت 
بگذاریــم. مطالعــات جامعه شــناختی کمــک بســیاری بــه شــناخت بهتــر مســائل اجتماعــی و حــل 
گــر جامعه شــناس  آن می کنــد. وظیفــۀ جامعه شــناس در وهلــۀ اول حــل مســائل نیســت؛ امــا ا
کــه  دغدغــۀ بهبــود وضعیــت جامعــۀ خــود را نداشــته باشــد، قطعــًا نمی توانــد وظیفــۀ اصلــی خــود را 

شــناخت و شناســاندن مســائل و پدیده هــای اجتماعــی اســت، به درســتی انجــام دهــد.
در ایــن پایان نامــه تــالش شــده تــا پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی فقــر مــورد بررســی و مطالعــه 
ــا دیــن  کــه آی قــرار بگیرنــد. هســته ســخت فرهنگــی در جامعــه مــا دیــن اســت و ســؤال اینجاســت 
کــه زندگــی انســان ها را جهــت می دهــد، تحــت تأثیــر فقــر قــرار  به مثابــه یــک اعتقــاد و نگــرش 
ــا  ــور م ــه کش ک ــی  ــۀ تاریخ ــراه تجرب ــه هم ــن، ب ــر و دی ــارۀ فق ــه درب ــای چپ گرایان ــرد؟ نظریه ه می گی
ع تــا حــدودی بــه تابــو تبدیــل  در ایــن خصــوص دارد باعــث شــده اســت جمــع شــدن ایــن دو موضــو
کــه هــر لحظــه امــکان  کــه جــز بــا احتیــاط و دقــت فــراوان نمی تــوان بــه آن نزدیــک شــد؛ چرا شــود 
دارد بــا اتهاماتــی از قبیــل چــپ زده، ضــد دیــن و امثــال این هــا روبــه رو شــود؛ عــالوه بــر اینکــه اتهــام 
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قبلــی، یعنــی روشــنفکرگرایی هــم همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت. بــه ایــن ترتیــب، ورود بــه 
کــه در آن به ســر می بریــم، کار ســاده ای  ایــن حــوزۀ پژوهشــی در موقعیــت اجتماعــی و سیاســی ای 
نیســت و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه پژوهش هــای زیــادی در ایــن زمینــه انجــام  نشــده اســت.

ــون  گ ــی و ابعــاد گونا ع فقــر، به واســطۀ پیچیدگ ــه موضــو ــه پرداختــن ب ک ــی اســت  ایــن در حال
بــرای  آن قــدر  برمی گیــرد،  در  را  اجتماعــی  مســائل  از  مجموعــه ای  کــه  آن  پیامدهــای  نیــز  و 
کــرد.  کــه بتــوان پرداختــن بــه آن را رســالتی بــرای ایــن علــم قلمــداد  جامعه شناســی اهمیــت دارد 
فقــر درنتیجــۀ سیاســت های اقتصــادی دولت هــا بــه وجــود می آیــد و ادامــه پیــدا می کنــد؛ امــا فراتــر 
از صرفــًا پدیــده ای اقتصــادی سیاســی اســت و ابعــاد اجتماعــی وســیعی دارد و ممکــن اســت تأثیــرات 
کالنــی بــر کل جامعــه بگــذارد. مســئلۀ فقــر بــدون توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی آن حل شــدنی نیســت و 
قطعــًا بــدون اســتفاده از جامعه شناســان، هــر پــروژه ای در حــل ایــن معضــل، بــا چالش هــای بزرگــی 

روبــه رو خواهــد شــد.
کــه توضیــح دهیــم چــرا از بیــن عقایــد مختلــف دینــی، انتظــار  کنــون نوبــت بــه ایــن می رســد   ا
ع ایــن پژوهــش انتخــاب  شــده اســت. دلیــل  مهــدی و بررســی نســبت آن بــا فقــر به عنــوان موضــو
کــه در دل ایــن اعتقــاد وجــود دارد و از ســوی دیگــر، بــا فقــر نیــز ارتبــاط  آن، مفهــوم دیگــری اســت 
کــه تأثیــری مهــم در زندگــی همــۀ افــراد  بســیار زیــادی دارد و آن چیــزی نیســت جــز امیــد؛ مفهومــی 
جامعــه دارد و هرچــه طبقــۀ اقتصــادی و اجتماعــی افــراد بیشــتر بــه ســمت محرومیــت بــرود، ایــن 
تأثیــر برجســته تر و نقــش آن پررنگ تــر بــه چشــم می آیــد. یکــی از پرســش های ایــن پایان نامــه 
گــر گامــی بــه عقــب برداریــم،  ایــن اســت: امیــد در زندگــی اقشــار فرودســت چــه نقشــی ایفــا می کنــد؟ ا
گــر هســت چــه  ح کنیــم: آیــا اساســًا امیــد در زندگــی آنــان وجــود دارد؟ ا بایــد ایــن پرســش ها را مطــر
نوعــی از امیــد اســت و چــه تفاوتــی بــا امیــد در دیگــر اقشــار جامعــه دارد؟ نیــاز فقــرا بــه امیــد چگونــه 

تحقــق پیــدا می کنــد؟
کــه مفهومــی دیگــر را هــم بــا خــود بــه همــراه مــی آورد و آن  انتظــار مهــدی عقیــده ای اســت 
ــرد و  ک ــد  ــدا خواه ــق پی ــک، تحق ــا نزدی ــوم، دور ی ــده ای نامعل ــه در آین ک ــهری  ــت. آرمان ش اتوپیاس
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کــه ظهــورش در متــون دینــی  می تــوان بــه دیدنــش امیــدوار بــود. مهــدی به عنــوان منجــی ای 
کــرد و روز ظهــور  تاریخــی بشــارت داده شــده اســت، پــس از قرن هــا غیبــت روزی ظهــور خواهــد 
کــه اتوپیــای شــیعیان رقــم می خــورد؛ امــا آیــا همــۀ شــیعیان دربــارۀ ایــن  او، همــان روزی اســت 
اتوپیــا ماننــد هــم فکــر می کننــد؟ موقعیــت اجتماعــی افــراد چــه تأثیــری بــر نگــرش آنــان بــه مهــدی و 
ع، مفهــوم دیگــری کــه وارد میــدان می شــود،  اتوپیــای پــس از ظهــور او دارد؟ بــه دنبــال ایــن موضــو
کــرد. انتظــار در  مفهــوم انتظــار اســت. انتظــار را می تــوان امیــد بــه اتوپیــای مذهبــی نیــز تعریــف 
کــه مهــدی موعــود، دوازدهمیــن امــام شــیعیان،  ــه زمــان اتوپیایــی اســت  مذهــب تشــیع، امیــد ب
ظهــور کنــد و جهــان را از عــدل و داد پــر کنــد. ایــن انتظــار بــرای تشــیع دوازده امامــی نوعــی اصــل 
محســوب می شــود و بــا توجــه بــه محدودیت هــای روایــات و متــون، دربــارۀ نحــوۀ انتظــار شــیعه در 
ع صــورت  عصــر غیبــت، در طــول تاریــخ غیبــت امــام زمــان، خوانش هــای متفاوتــی از ایــن موضــو
کــه بــا خــود، جریان هــای فکــری متفاوتــی را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن اصــل البتــه  گرفتــه 
مناســکی را هــم بــه همــراه خــود دارد. ازجملــه مهم تریــن ایــن مناســک، عیــد نیمــۀ شــعبان یــا 
گرفتــه  کشــور جشــن  کــه همه ســاله در سراســر  ســالروز بــه امامــت رســیدن امــام دوازدهــم اســت 
می شــود و یکــی از نمادهــای عینــی بــارز ایــن انتظــار نیــز، مســجد جمکــران و چــاه معــروف آن اســت 
کــه  کــه هــر هفتــه، ده هــا هــزار نفــر را بــرای درمیان گذاشــتن نیازهــا و حاجاتشــان بــا امــام زمانــی 

ایمــان دارنــد روزی خواهــد آمــد، به ســوی خــود جلــب می کنــد.
کــه وقتــی امــام زمــان ظهــور کنــد، عدالــت  در متــون مختلــف دینــی، همــواره بیــان شــده اســت 
کــرد. فقــرا ازجملــه مهم تریــن  را به طــور کامــل و بــه معنــای حقیقــی در سراســر جهــان برپــا خواهــد 
افــرادی هســتند کــه در جامعــه مــورد ظلــم و تبعیــض قــرار گرفتــه و بیــش از دیگــران نیازمنــد عدالــت 
کــه در متــون  هســتند؛ امــا آیــا آنــان نیــز آینــده یــا اتوپیــای مذهبــی خــود را همان گونــه می بیننــد 
ــا  ــت؟ آی ــذار اس ــراد تأثیرگ ــار اف ــیوۀ انتظ ــر ش ــی ب ــت اجتماع ــا موقعی ــت؟ آی ــده اس ــر ش ــی تصوی مذهب
درک و تلقــی آنــان از اتوپیــای مهــدوی ممکــن اســت متأثــر از وضعیــت اقتصــادی آنــان باشــد؟ آیــا در 
انتظــار کشــیدن فقــرا بــرای آمــدن مهــدی، امیــد بــه برقــراری عدالــت بــه معنــای واقعــی آن وجــود 



137 همایشفقرپژوهیـــ1

ع زندگــی افــراد فقیــر تأثیــر گذاشــته؛ بــرای مثــال، بــه آن هــا  دارد؟ در مقابــل، آیــا انتظــار مهــدی بــر نــو
ایــن امیــد را داده اســت کــه بــرای ارتقــای وضعیــت اجتماعــی خــود تــالش کننــد؟ و در یــک کالم »آیــا 

فقــرا منتظــر ظهــور مهــدی هســتند؟«
فقــر، یکــی از مهم تریــن محرک هــای اقتصــادی در شــکل گیری جنبش هــای موعودگرایانــه 
کتــاب  در نقــاط مختلفــی از دنیــا در طــول تاریــخ بــوده اســت. چنانکــه فریدریــک انگلــس در 
ــه رهبــری  ــر و ستم کشــیده ب ــان فقی ح داده اســت، قیــام دهقان ــی در آلمــان شــر جنگ هــای دهقان
مونتســر، نوعــی قیــام موعودگرایانــه محســوب می شــد. موعودگرایــی در امریــکای التیــن نیــز 
کلیســای کاتولیــک را بــه خوانشــی رهایی بخــش از مســیحیت و بســیج محرومیــن بــرای مبــارزه 
کــه مطالبــه  کــرد. بــا مطالعــه تاریــخ می تــوان دریافــت  سیاســی در دهــه 60 و 70 میــالدی هدایــت 
ــا برقــراری  و شــعار اصلــی همــه ایــن جنبش هــا »عدالــت« بــوده، امــا یــک عدالــت ایــن جهانــی و ی
کــه موعــود در برخــی جوامــع بــه چنیــن جنبش هــای  ملکــوت خــدا روی زمیــن؛ امــا چگونــه اســت 
گیــری منجــر می شــود و در برخــی جوامــع دیگــر نــه؟ تصویــر موعــود در ذهــن فقــرا در  وســیع و فرا

ــا هــم دارد؟ ــی ب جوامــع مختلــف چــه تفاوت
ــه آن هــا پاســخ داده شــود. در ایــن  کــه تــالش شــده در ایــن پژوهــش ب این هــا ســؤاالتی اســت 
گرفتــه و بــا تعــدادی از محروم تریــن فقــرا  کار قــرار  پژوهــش، اســتفاده از روش میدانــی مبنــای 
گرفتــه  کارتن خواب هــا و زنــان سرپرســت خانــوار می شــوند مصاحبــه عمیــق صــورت  کــه شــامل 
و زندگــی آنــان از نزدیــک مــورد مشــاهده قــرار گرفتــه اســت. همــه ایــن افــراد، طردشــدگانی هســتند 
کــه ناامیــدی بــر تمــام زندگــی و ذهنیــت آنــان ســایه انداختــه و انتظارشــان بــرای ظهــور مهــدی 
کنــون، بــدون  نیــز در تاریکــی همیــن ســایه فرورفتــه اســت. ناامیــدی یعنــی زندگــی در اینجــا و ا
وجــود هیــچ افقــی در آینــده. ناامیــدی یعنــی عــدم برنامه ریــزی، عــدم پیشــرفت و باقــی مانــدن و 
کــه  کــرد  بــاز هــم غــرق شــدن در چرخــه فقــر. در چنیــن شــرایطی، چگونــه می تــوان بــه کســی فکــر 
ــد و  ــن کن ــان زمی ــتضعفان را وارث ــد، مس ــدل و داد کن ــر از ع ــن را پ ــد و زمی ــوم بیای ــده ای نامعل در آین
آنــان را از فقــر و تنگدســتی بیــرون بیــاورد؟ فرصتــی بــرای فکــر کــردن بــه چنیــن کســی وجــود نــدارد، 
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کنــون اســت. آنــان بــه مهــدی چشــم امیــد دارنــد  کــه نیــاز فقــرا بــه مهــدی، نیــازی بــرای اینجــا و ا چرا
کمــک او هســتند، امــا بــرای نیازهــای فــوری و حیاتــی همیــن روزهایشــان و نــه بــرای  و منتظــر 

ســاختن آینــده.
کــه به نوعــی بــه طــرد همه جانبــۀ افــراد و   قــرار داشــتن در آخریــن طبقــۀ جامعــۀ ســرمایه داری 
رانــده شــدن آنــان از متــن جامعــه می انجامــد، بــه همــراه تفکــر تقدیرگرایانــه کــه فقــر و محرومیــت را 
سرنوشــت آنــان نشــان می دهــد، امیــد بــه داشــتن زندگــی بهتــر، عادالنه تــر و برابرتــر را چــه در عصــر 
غیبــت و چــه در عصــر ظهــور از آنــان می گیــرد و بــه تعبیــر شــریعتی انتظــاری منفــی از مهــدی را رقــم 

کــه چــارۀ دیگــری نیســت. کــه تنهــا دلیــل بودنــش ایــن اســت  می زنــد. انتظــاری 
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اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر
عاطفه زینلی30

کنــون مطالعــات  ایــن تحقیــق بــه بررســی اثــر پرداخــت یارانــه نقــدی و فقــر می پــردازد. تا
گرفتــه اســت. در  کاهــش فقــر انجــام  کالن اقتصــادی در  گســترده ای در بــاب اثــر سیاســت های 
ــی و  ــابداری اجتماع ــس حس ــه ماتری ــه ب ــا توج ــر ب ــر فق ــدی ب ــه نق ــت یاران ــر پرداخ ــی تأثی ــن بررس ای
ایــن  قــرار می گیــرد. داده هــای  گریــک و توربــک )FGT( مــورد بررســی  شــاخص فقــر فوســتر، 
ــع آوری   ــوار جم ــه خان ــکن و بودج ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــران و سرش ــار ای ــز آم ــش از مرک پژوه
کــی از آن اســت کــه کاهــش فقــر در 20 بخــش اقتصــادی، تغییــر در میانگیــن  شــده اســت. نتایــج حا
درآمدهــای گروه هــای اقتصــادی و اجتماعــی خانوارهــا و کشــش شــاخص فقــر نســبت بــه تغییــر در 
ــور، تأثیــر می گیــرد. بیشــترین ســهم در کاهــش فقــر خانوارهــا، بــه  میانگیــن درآمــد گروه هــای مزب
ک و کفــش و وســایل نقلیــه می باشــد و در مقابــل  ترتیــب مربــوط بــه بخش هــای دامــداری، پوشــا
بخش هــای بانــک و واســطه گری های مالــی و روزنامــه کمتریــن ســهم را در کاهــش فقــر بــه همــراه 

داشــته اند.

30-  چکیده پایان نامه »اثر پرداخت یارانه نقدی بر فقر«؛ کارشناسی ارشد )۱۳۹0(، دانشگاه مازندران
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اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران
زهرا حسنوند31

بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه فقــر و نابرابــری درآمــدی از مهم تریــن علــل مشــکالت سیاســی و 
کــه به منظــور کاهــش نابرابــری  اجتماعــی اســت و حداقــل دســتمزد یکــی از سیاســت هایی اســت 
کشــورها اعمــال می شــود، در ایــن پژوهــش بــه بــرآورد تأثیــر رشــد حداقــل دســتمزد بــر  و فقــر در 
ــا 1394  ــا اســتفاده از داده هــای ســری زمانــی طــی دوره 1357 ت ــری درآمــد و فقــر در ایــران ب نابراب
ــش  ــا افزای ــه آی ک ــود  ــی ش ــه بررس ک ــت  ــوده اس ــن ب ــر ای ــعی ب ــتا س ــن راس ــت. در ای ــده اس ــه ش پرداخت
حداقــل دســتمزدها موجــب کاهــش نابرابــری درآمــد و فقــر می شــود یــا خیــر. بــرای ایــن منظــور 
خ فقــر به عنــوان  از مــدل خــود رگرســیون برداری اســتفاده شــده اســت. از ضریــب جینــی و نــر
شــاخص های نابرابــری درآمــد و فقــر اســتفاده شــده اســت. رشــد حداقــل دســتمزد حقیقــی و مشــتق 
دوم آن به عنــوان متغیرهــای توضیحــی در نظــر گرفتــه شــده اند. پــس از انجــام آزمون هــای مــورد 
کــه رشــد حداقــل دســتمزد  کــی از ایــن اســت  نیــاز و تخمیــن ضرایــب مــدل، نتایــج به دســت آمــده حا

ــری درآمــد و فقــر در ایــران شــده اســت. موجــب کاهــش نابراب

31-  چکیده پایان نامه »اثر حداقل دستمزد بر نابرابری درآمد و فقر در ایران«؛ کارشناسی ارشد )۱۳۹۶(، دانشگاه الزهرا
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ارتباط فقر و نابرابری در ایران
ثنا خطیبی32

کــه همــواره در جوامــع انســانی وجــود داشــته و علی رغــم وجــود رشــد  فقــر پدیــده ای اســت 
کلــی فقــر درآمــدی بــه دو  اقتصــادی در میــان کشــورهای جهــان همچنــان ادامــه دارد. به طــور 
عامــل ســطح متوســط درآمدهــا و درجــه نابرابــری در توزیــع آن بســتگی دارد، به طوری کــه افزایــش 
درآمدهــا می توانــد باعــث کاهــش دامنــه فقــر شــده و افزایــش در نابرابــری توزیــع درآمدهــا می توانــد 
ــه ازای  ــد از طریــق کاهــش فقــر ب آن را افزایــش دهــد. کاهــش در نابرابــری توزیــع درآمدهــا می توان
هــر ســطحی از آن و نیــز تأثیــر بیشــتر رشــد اقتصــادی بــر کاهــش فقــر مؤثــر باشــد. درجــه تأثیرگــذاری 
هریــک از ایــن عوامــل، حساســیت نســبی کاهــش فقــر بــه رشــد اقتصــادی و نابرابــری توزیــع درآمــد را 
مشــخص می کنــد. تبییــن ارتبــاط بیــن فقــر و نابرابــری در ایــران بــه سیاســت گذاران کمــک می کنــد 
تــا تأثیــر سیاســت های اقتصــادی بــرای کاهــش فقــر را ارزیابــی و در صــورت نیــاز سیاســت های آتــی 

را اصــالح کننــد.
در ایــن تحقیــق تــالش شــده اســت تــا ابــزاری بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن فقــر و نابرابــری در یــک 
چارچــوب خــرد فراهــم شــود. بــه ایــن منظــور، بــر نابرابری هــای بیــن گروهــی و درون گروهــی و تأثیــر 
کیــد شــده اســت. بــا انجــام محاســبات بــرای ســال های 1388- آن هــا بــر شــاخص های فقــر تأ

1363 و تجزیه وتحلیــل آن هــا نتایــج زیــر حاصل شــده اســت:
کــه اوضــاع فقــرا  محاســبه شــاخص های فقــر در طــی پنــج دوره مــورد بررســی نشــان می دهنــد 
در طــی ایــن دوره نوســانات زیــادی داشــته اســت و شــاخص سرشــمار فقــر از 0/24 در ســال 1363 

بــه 0/38 در ســال 1388 رســیده اســت.

32-  برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد )۱۳۹0(؛ »ارتباط فقر و نابرابری در ایران: یک چارچوب خرد«؛ دانشگاه الزهرا
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ــری  کــه نابراب محاســبه شــاخص های نابرابــری درون گروهــی و بیــن گروهــی نشــان می دهــد 
ــری  ــری بیــن گروهــی در نابراب ــر نابراب ــری کل دارد و تأثی درون گروهــی بیشــترین ســهم را در نابراب

کل انــدک اســت.
کشــش فقــر نســبت بــه نابرابــری می توانــد بــه توزیــع اولیــه درآمــد بســتگی داشــته باشــد. یــک 
نتیجــه ایــن اســت کــه احتمــااًل ایــن کشــش ها بــا تغییــر توزیــع درآمــد در طــول زمــان تغییــر می کننــد.

کشش فقر نسبت به نابرابری می تواند به توزیع اولیه درآمد بستگی داشته باشد
اغلــب تأثیــری کــه یــک تغییــر بــزرگ در نابرابــری درون گروهــی بــر روی فقــر می گــذارد از تأثیــری 
کــه تغییــر نابرابــری بیــن گروهــی بــر روی فقــر می گــذارد بزرگ تــر اســت؛ بنابرایــن سیاســت هایی 
کــه  کــه نابرابــری درون گروهــی را کاهــش می دهــد ممکــن اســت اثرگذارتــر از سیاســت هایی باشــند 

ــد نابرابری هــای بین گروهــی را کاهــش دهنــد. اغلــب قصــد دارن
در مقادیــر بــاالی خــط فقــر و درنتیجــه فقیرتــر شــدن جامعــه، افزایــش نابرابــری باعــث کاهــش 
کــه میانگیــن درآمــد جامعــه در زیــر خــط فقــر قــرار  کــه در یــک جامعــه خیلــی فقیــر  فقــر می شــود. چرا
دارد افزایــش نابرابــری باعــث دور شــدن درآمدهــا از میانگیــن شــده و درنتیجــه بــه خــط فقــر نزدیــک 

کــه ایــن امــر باعــث کاهــش سرشــمار فقــر می شــود. می شــوند 
گروهــی بیشــتر از حساســیت ایــن  کشــش شــاخص سرشــمار فقــر نســبت بــه نابرابــری بیــن 
گروه هــا می باشــد، درحالی کــه در مــورد شــاخص  شــاخص نســبت بــه تغییــر نابرابــری در درون 

شــکاف فقــر، تأثیــر نابرابــری درون گروهــی بیشــتر از تأثیــر نابرابــری بین گروهــی اســت.
فقرزدایــی  سیاســت های  نتایــج  ارزیابــی  بــرای  فقــر  سرشــمار  شــاخص  معمــول  انتخــاب 
ــا نتایــج به دســت  کــه ب ــاره رابطــه فقــر و نابرابــری منجــر شــود  به راحتــی می توانــد بــه نتایجــی درب
کــه بــه توزیــع حســاس تر هســتند در تضــاد باشــد. آمــده از ســایر شــاخص های اندازه گیــری فقــر 

کــه بــرای اندازه گیــری فقــر و نابرابــری در  کشــش فقــر می توانــد بــه فرضیاتــی  به طورکلــی، 
نظــر گرفتــه شــده حســاس باشــد. به طــور مثــال، بــه پارامترهــای انزجــار از فقــر و نابرابــری می توانــد 
حســاس باشــد. همچنیــن عالمــت و انــدازه کشــش ها می تواننــد بــه انتخــاب خــط فقــر حســاس تر 
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باشــند، مخصوصــًا هنگامی کــه ســطح زندگــی بیشــتر در اطــراف خــط فقــر تمرکــز داشــته باشــد.
بــا افزایــش پارامتــر انزجــار از فقــر، کشــش فقــر نســبت بــه نابرابــری افزایــش می یابــد. همان گونــه 
کــه مشــاهده می شــود عکس العمــل شــاخص شــکاف فقــر در برابــر تغییــر در نابرابــری توزیــع درآمــد 
ع را  بیشــتر از عکس العمــل شــاخص سرشــمار فقــر می باشــد. به عبــارت دیگــر می تــوان ایــن موضــو

کــه افــراد فقیرتــر بــا نابرابرتــر شــدن درآمدهــا اوضــاع وخیم تــری پیــدا می کننــد. کــرد  تأییــد 
کــه کشــش فقــر نســبت بــه تغییــرات نابرابــری می توانــد بســیار  شــاید آموختــه اصلــی ایــن باشــد 
ــده  ــر گرفته ش ــر درنظ ع تغیی ــو ــه ن ــد ب ــوص می توان ــد و به خص ــاص می باش ــورد خ ــر م ــه ه ــته ب وابس

بســتگی داشــته باشــد.
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ارزیابی آسیب پذیری نسبت به فقر در شرق و جنوب شرق ایران
سحر زارعی33

کــه در ابعــاد مختلــف حیــات یــک  ــه نقــش مخاطراتــی  در مطالعــات اندازه گیــری فقــر کمتــر ب
کــه زندگــی بشــر در معــرض اشــکال مختلــف  خانــوار وجــود دارنــد توجــه شــده اســت. از آنجایــی 
ناامنــی اســت و ایــن ناامنی هــا هریــک می تواننــد عــوارض منفــی بــر رفــاه خانــوار بگذارنــد و آن هــا را 
در مقابــل اشــکال مختلــف ناامنــی آســیب پذیر نماینــد، مطالعــه فقــر در فضــای تــوأم بــا نااطمینانــی 
و شناســایی عوامــل آســیب پذیری رفــاه خانوارهــا بــرای شناســایی خانوارهــای محــروم از اهمیــت 

بســزایی در مطالعــات رفــاه خانوارهــا برخــوردار اســت.
بــرای اینکــه قــادر باشــیم احتمــال فقیــر شــدن خانوارهــا را در طــول زمــان بررســی کنیــم، تــالش 
نمودیــم بــا اســتفاده از تکــرار داده هــای مقطعــی و بــه کمــک مــدل شــبه پنل، سرپرســت های خانــوار 
کنیــم و بــر اســاس ویژگی هــای سرپرســت  گروه هــای مختلــف ســنی طبقه بنــدی  را به صــورت 
خانــوار اواًل، میــزان آســیب پذیری نســبت بــه فقــر را بــرای هــر خانــوار محاســبه کنیــم، ثانیــًا بــه ایــن 
ع بپردازیــم کــه متغیرهــای موردبحــث )ویژگی هــای سرپرســت خانــوار )به طــور متوســط چــه  موضــو
ــرای  ــیب پذیری ب ــزان آس ــط می ــًا متوس ــد و ثالث ــر دارن ــه فق ــبت ب ــوار نس ــیب پذیری خان ــر آس ــری ب اث

کــرده اســت. گروه هــای مختلــف ســنی در طــول زمــان چگونــه تغییــر 
نتایــج پژوهــش نشــان دهنده رابطــه منفــی بیــن ســطح تحصیــالت و میــزان آســیب پذیری 
و نیــز رابطــه مثبــت بیــن عــدم اشــتغال سرپرســت خانــوار و میــزان آســیب پذیری، بــرای تمامــی 
گروه هــای ســنی اســت. افزایــش بعــد خانــوار در گروه هــای 1 و 2 منجــر بــه افزایــش آســیب پذیری و 
گرچــه  کــه ا کــی از آن اســت  در ســایر گروه هــا منجــر بــه کاهــش آن شــده اســت. همچنیــن نتایــج حا

33-  چکیــده پایان نامــه »ارزیابــی آســیب پذیری نســبت بــه فقر در شــرق و جنوب شــرق ایران«؛ کارشناســی ارشــد )۱۳۹۴(، دانشــگاه 
الزهــرا
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آســیب پذیری در گروه هــای مختلــف متفــاوت اســت، امــا میــزان آن بــرای تمامــی گروه هــا در طــول 
ســال های مــورد بررســی در پژوهــش رونــدی تقریبــًا صعــودی داشــته اســت.
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کاهش فقر در  ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
ایران

صدیقه حسنوند34

ــدون  ــت یکــی از اهــداف تمــام نظام هــای اقتصــادی اســت. ب بهبــود عملکــرد اقتصــادی دول
کاهــش فقــر و افزایــش ســطح رفــاه مــردم  شــک هــدف از ارائــه حمایت هــای اجتماعــی دولــت، 
کارایــی و بهــره وری، هیــچ اقتصــادی نمی توانــد انتظــار اعتــالی ســطح  اســت و بــدون افزایــش 
کارایــی سیاســت های اقتصــادی دولــت  زندگــی مــردم را داشــته باشــد. ایــن مطالعــه بــه بررســی 
ــت در کاهــش فقــر و  در کاهــش فقــر می پــردازد. در ایــن پژوهــش، تصویــری از ابعــاد عملکــرد دول
هم چنیــن شــناخت عوامــل مؤثــر بــر کارایــی در طــی ســال های 1362 تــا 1392 بــا توجــه بــه منابــع و 
 )SFA( امکانــات در دســترس ارائــه می شــود. در ایــن پژوهــش از دو روش تحلیــل مــرزی تصادفــی
کارایــی فنــی اســتفاده شــده اســت. نتایــج  و تحلیــل پوششــی داده هــا )DEA( بــرای محاســبه 
کارایــی دولــت در کاهــش فقــر را 69 درصــد و نتیجــه حاصــل  کاربــرد روش SFA میــزان  حاصــل از 
کارایــی دولــت را 73 درصــد نشــان می دهــد. مطالبــات معــوق بانکــی، تــورم  از روش DEA میــزان 
ــطح  ــر س ــی داری ب ــت و معن ــر مثب ــی، دارای تأثی ــی فن کارای ــر نا ــر ب ــل مؤث ــوان عوام ــکاری به عن و بی

کارایــی فنــی، هســتند. نا

34-  چکیــده پایان نامــه »اندازه گیــری آســیب پذیری نســبت بــه فقــر دارایــی در شــهر تهــران«؛ کارشناســی ارشــد )۱۳۹۴(، دانشــگاه 
الزهــرا
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اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران
صبا حسنوندی35

در هــر دوره ای یکــی از مهم تریــن و اثرگذارتریــن وظایــف دولت هــا، شناســایی اقشــار مختلــف 
از نظــر توزیــع ثــروت، درآمــد و دارایی هــا و برنامه ریــزی منســجم و سیاســت گذاری بــرای زدودن 
فقــر از جوامــع اســت. از ایــن رو نقــش اقتصاددانــان و تحقیقــات علمــی در زمینــه فقــر و تــالش بــرای 
ــطح  ــی س ــدف ارزیاب ــا ه ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــیار می یاب ــت بس ــه اهمی ــروت در جامع ــه ث ــع عادالن توزی
آســیب پذیری خانوارهــا نســبت بــه فقــر دارایــی در شــهر تهــران بــه دنبــال تعریــف آســیب پذیری، 
یافتــن خانوارهــای در آســتانه آســیب پذیر شــدن و شــناخت عوامــل مؤثــر بــر آســیب پذیری در 

جامعــه موردنظــر آن اســت.
از گذشــته های دور همــواره پدیــده فقــر و نابرابری هــای ناشــی از آن مــورد توجــه دولت هــا و 
ــوأم  سیاســت گذاران بــوده اســت. اندازه گیــری فقــر بــه بررســی آن در شــرایط کنونــی و در فضــای ت
ــر و سیاســت های تخفیــف فقــر، نیــاز بــه  ــا اطمینــان می پــردازد، امــا بــرای برنامه ریزی هــای مؤث ب
شــناخت اقشــار مســتعد فقیــر شــدن در آینــده اهمیــت می یابــد. از ایــن رو مفهــوم آســیب پذیری 
ح می شــود.  کــه بــه بررســی احتمــال ســقوط افــراد در فقــر در آینــده می پــردازد مطــر نســبت بــه فقــر 
افــراد تحــت تأثیــر شــرایط و ادوار مختلــف زندگــی ممکــن اســت در معــرض شــوک های متعــدد 
پیش بینی نشــده ماننــد افزایــش قیمت هــای نســبی غــذا و کاالهــای اساســی مــورد نیــاز، بیمــاری، 
کــه بــه دالیــل مختلــف ممکــن اســت بــه خانــوار تحمیــل  بالیــای طبیعــی، هزینه هــای غیرمترقبــه 
گرچــه  ــا اینکــه افــراد فقیــر بــه دلیــل بهبــود شــرایط و امکانــات ا ــد و فقیــر شــوند ی شــوند قــرار بگیرن
ج شــوند و آســیب پذیر نیــز نباشــند. دو مفهــوم فقــر و آســیب پذیری  کنــون فقیــر بوده انــد از فقــر خــار تا
کــه افــراد در  ع دیگــری شــوند، به گونــه ای  بــا هــم ارتبــاط دارنــد و هریــک می تواننــد منجــر بــه وقــو

35-  چکیده پایان نامه »اندازه گیری آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی در شهر تهران«؛ کارشناسی ارشد )۱۳۹۳(، دانشگاه الزهرا
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مقابــل تکانه هــای متعــدد ناشــی از فقــر آســیب پذیر می شــوند و آســیب پذیری افــراد نســبت بــه 
گــر هــدف  چنیــن تکانه هایــی نیــز آن هــا را در برابــر تکانه هــای مذکــور فقیــر می کنــد. بــا ایــن حــال، ا
کــه امــروز در محرومیــت به ســر می برنــد،  از مطالعــه فقــر نه تنهــا ارتقــای وضعیــت رفاهــی افــرادی 
بلکــه جلوگیــری از فقیــر شــدن آن هــا در آینــده باشــد اتخــاذ یــک رویکــرد جدیــد کــه نگاهــی روبه جلــو 

داشــته باشــد، ضــروری خواهــد بــود.
کــه فقــر بــه خــودی خــود یــک مفهــوم پویاســت؛ بــه دلیــل  عــده ای از اقتصاددانــان معتقدنــد 
اینکــه تعــدادی از فقــرا در کل دوران زندگی شــان فقیــر نیســتند و ممکــن اســت در دوره هایــی از 
ج شــوند. بــا توجــه بــه ایــن مفهــوم بررســی رفتــار گروه هــای مختلــف خانوارهــا بــا  زندگــی از فقــر خــار
توجــه بــه ویژگی هــای آن هــا، ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد تــا بــه شناســایی رفتــار آن هــا، عوامــل 
مؤثــر بــر آن، بررســی امــکان خــروج از فقــر و احتمــال ســقوط خانوارهــا در فقــر بپردازیــم. بــا تحلیــل 
کــه در معــرض خطــر  پویــای شــاخص دارایی هــا و ســطح زندگــی خانوارهــا می تــوان اقشــاری 
ج مصرفــی و ســطح زندگــی آنــان را بــا توجــه بــه  بیشــتری هســتند شناســایی نمــود و الگــوی مخــار

ــرد. ک اقتضــای محیــط واقــع در آن پیگیــری و اســتخراج 
کــه در فقــر محرومیــت فعلــی در اثــر فقــدان منابــع  در تمایــز فقــر و آســیب پذیری می تــوان گفــت 
ــی ســنجیده می شــود، امــا در آســیب پذیری  ــرای تأمیــن نیازهــای فعل ــا قابلیت هــا و توانایی هــا ب ی
آن قــدر بــه وضعیــت رفاهــی فعلــی خانــوار توجــه نمی شــود بلکــه بــه دورنمــای آتــی وضعیــت رفاهــی 
او توجــه می شــود. درواقــع مســئله ای کــه ایــن دو مفهــوم را از هــم متمایــز می کنــد وجــود مخاطــرات 
کــه خانوارهــا در آینــده  کــه وضعیــت رفاهــی آتــی نامعلــوم اســت. بــه ایــن معنــا  اســت بــه ایــن معنــی 
ــاری  ــذا، بیم ــت غ ــش قیم ــه افزای ــوان ب ــه می ت ــتند. ازآن  جمل ــه هس ــی مواج ــرات مختلف ــا مخاط ب
ایــن  گــر  ا کــرد.  اشــاره  امثــال آن  و  از دســت دادن شــغل سرپرســت خانــوار  و  اعضــای خانــوار 
مخاطــرات مربــوط بــه گذشــته باشــد )و در آینــده بــا نااطمینانــی مواجــه نباشــیم( در ایــن صــورت 
 بیــن فقــر و آســیب پذیری بــرای ســنجش وضعیــت رفاهــی تمایــزی وجــود نخواهــد داشــت. عوامــل 
زیــادی در آســیب پذیری خانوارهــا نســبت بــه فقــر دخالــت دارنــد. ایــن عوامــل ظرفیــت و توانایــی 
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افــراد در زمینــه محافظــت از خــود تقلیــل می دهنــد، همچنیــن موجــب کاهــش یــا عــدم دسترســی 
کــردن آن می شــوند و حتــی می تواننــد ســبب  بــه حمایــت اجتماعــی، تأخیــر در بهبــود یــا بغرنــج 
کــه برخــی از گروه هــا نســبت بــه گروه هــای دیگــر در معــرض خطــر بیشــتری قــرار گیرنــد، ایــن  شــوند 

عوامــل شــامل مــوارد زیــر می باشــند:
رشد سریع جمعیت؛  ●
فقر سالمتی )شامل افرادی که از ناتوانی های جسمی و روحی رنج می برند(؛  ●
میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه؛  ●
عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف؛  ●
عدم کارآیی سیستم آموزش وپرورش و درصد باالی بی سوادی؛  ●
کمبود دسترسی به منابع و خدمات )شامل دانش و ابزار فّناورانه(؛  ●
الگوهای اجتماعی نادرست )آسیب پذیری اجتماعی(؛  ●
کافی کارآفرینی و ایجاد اشتغال؛  ● فعالیت های نا
کمبود دارایی های مالی و پربازده؛  ●
کنتــرل و   ● شــرایط مخاطره آمیــز و توانایــی محــدود در دسترســی بــه ابزارهــای 

ریســک. مدیریــت 
آســیب پذیری اقتصــادی مربــوط بــه تعــدادی از عناصــر متقابــل، شــامل اهمیــت آن عوامــل در 
اقتصــاد ملــی، در تجــارت و درآمدهــای ارزی، ســرمایه گذاری ها، قیمت هــای بین المللــی کاالهــا 
و عوامــل تولیــد و الگوهــای تولیــد و مصــرف می شــود. آســیب پذیری های محیطــی نیــز مربــوط 
بــه تخریــب زمیــن، زلزلــه، ســیل، گردبــاد، خشکســالی، طوفــان و کمیابــی آب می شــود. از آنجــا 
ــا شــبکه های  ــر شــوک ها، تأمیــن اجتماعــی ی کــه ممکــن اســت همــه اقشــار فقیــر و غیرفقیــر در براب
کــه در  ســالمت آســیب پذیر باشــند بایــد منافــع گروه هــای مختلــف اجتمــاع بــه نحــوی تأمیــن شــود 

جهــت برنامه هــای کاهــش فقــر و مســاعدت بــه فقــرا باشــد.
شناســایی گروه هــای آســیب پذیر بــا توجــه بــه اطالعــات مربــوط بــه ســطح زندگــی خانــوار و 



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 150

کشــور ازجملــه اهــداف ایــن  دارایی هایشــان بــا توجــه بــه محدودیت هــای آمــاری موجــود در 
کن شــهر تهــران  پژوهــش بــوده اســت. بــا اســتفاده از ایــن روش احتمــال فقیــر شــدن خانوارهــای ســا
را بــا توجــه بــه ویژگی هــای سرپرســت خانــوار )ماننــد ســن، وضعیــت تحصیلــی، وضعیــت شــغلی و 
ــادوام، شــرایط  ــوار )ماننــد مالکیــت کاالهــای ب ــواع دارایی هــای خان ــوار( و ان ــدازه خان جنســیت، ان
کــرد و بــه ایــن وســیله، ابــزار مناســبی بــرای  مســکن و دسترســی بــه امکانــات( می تــوان محاســبه 
ــا  ــت گذاری ها و برنامه ریزی ه ــن سیاس ــا و همچنی ــردن آن ه ــع و هدفمندک ــه مناب ــص بهین تخصی
فراهــم کــرد. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه آن اســت کــه بــا اســتفاده از مــدل شــبه تابلویی، ویژگی هــا 
و دارایی هــای خانــوار را مــورد بررســی قــرار دهیــم و بــا اســتفاده از روش گروه بنــدی، سرپرســت های 
خانــوار را بــر اســاس گروه هــای ســنی تفکیــک کنیــم و ســپس متوســط احتمــال فقیــر شــدن خانوارهــا 
ــا اســتفاده از داده هــای شــبه تابلویی طــی  ــوار و دارایی هــای آن هــا ب ــه تفکیــک ویژگی هــای خان ب
ج  کنیــم. بــرآورد آســیب پذیری بــر اســاس ســه عامــل مخــار ســال های )92-85( اندازه گیــری 
ــر اســاس عامــل ســوم  کــه در ایــن مطالعــه ب مصرفــی، درآمــد و دارایی هــا قابــل  اندازه گیــری اســت 
یعنــی دارایی هــا اندازه گیــری شــده اســت. بــرای ایــن منظــور ویژگی هــای مســکن محــل ســکونت 
خانــوار )نحــوه مالکیــت، ســطح زیربنــا، تعــداد اتــاق در اختیار، آشــپزخانه و حمــام(، کاالهای بادوام 
ــوار )خــودرو شــخصی، موتورســیکلت، ماشــین ظرف شــویی، ماشــین  ــات در دســترس خان و امکان
ــزر، پکیــج، تلفــن ثابــت، اینترنــت و گازکشــی( از دادهــای هزینه-درآمــد  ــه، فری لباسشــویی، رایان
خانــوار مرکــز ایــران بــرای ســال های 92-85 اســتخراج  شــده و بــرای اندازه گیــری دارایی هــای 

ــوار مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. خان
بیــن  در  دارایــی  فقــر  بــه  نســبت  آســیب پذیری  مقایســه  و  اندازه گیــری  پژوهــش  ایــن  در   
کــه سرپرســتان آن هــا از وضعیت هــای  خانوارهــای مردسرپرســت و زن سرپرســت، خانوارهایــی 
و  ازکارافتــاده  بیــکار،  شــاغل،  سرپرســت  دارای  خانوارهــای  برخوردارنــد،  متفاوتــی  تحصیلــی 
همچنیــن اندازه گیــری آســیب پذیری بــر اســاس انــدازه )تعــداد اعضــا خانــوار( انجــام شــده اســت. 
کار گرفتــه شــده در ایــن مــدل شــامل گروه هــای ســنی سرپرســت خانــوار، وضعیــت  متغیرهــای بــه 
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فعالیــت سرپرســت خانــوار، وضعیــت ســواد سرپرســت خانــوار، جنســیت سرپرســت خانــوار، انــدازه 
کــه  خانــوار و شــاخص ثــروت خانــوار هســتند. مقایســه آســیب پذیری جنســیتی نشــان از آن دارد 
میــزان آســیب پذیری خانوارهــای زن سرپرســت به طــور قابل توجهــی باالتــر از میــزان آســیب پذیری 
خانوارهــای مردسرپرســت در بیــن همــه گروه هــای ســنی اســت و زن سرپرســت بــودن احتمــال قــرار 

گرفتــن در دایــره فقــر را افزایــش می دهــد.
کــه  اســت  زمــان  توانــا ســاختن نســل ها در طــول  فقــر،  اهــداف اصلــی مطالعــات  از  یکــی 
ــر آمــوزش اســتوار اســت. درواقــع یکــی از بهتریــن جنبه هــای مناســب بــرای  بخــش مهمــی از آن ب
ســرمایه گذاری بلندمــدت در ریشــه کنی فقــر، مســئله تحصیــالت اســت. بــا ارتقــای وضعیــت ســواد 
سرپرســتان خانــوار کــه در ســه ســطح مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت مشــاهده می شــود کــه افزایــش 
کاهــش میــزان آســیب پذیری شــده اســت. بخشــی از معضــالت مربــوط بــه  میــزان ســواد باعــث 
کــه عبــارت اســت از پاییــن بــودن ســطح  فقــر، تــورم و اشــتغال در کشــور یــک علــت محــوری دارنــد 
فعالیت هــای اقتصــادی یــا به عبــارت دیگــر کمبــود میــل بــه ســرمایه گذاری و انجــام فعالیت هــای 
اقتصــادی مولــد اســت. بدیهــی اســت کــه در بیــن قشــر فعــال جامعــه کــه مشــغول بــه کار هســتند بــه 
خاطــر داشــتن منابــع درآمــدی ســطح آســیب پذیری نســبت بــه فقــر دارایــی در مقایســه بــا افــرادی 

کــه بیــکار هســتند کمتــر خواهــد بــود.
ــوار  ــه سرپرســت خان ــه فقــر دارایــی درصورتی ک ــوار نســبت ب آســیب پذیری سرپرســت های خان
شــاغل باشــد نســبت بــه سرپرســت های دارای درآمــد بــدون کار و بیــکار پایین تــر اســت و سرپرســت 
کــه دارای شــغل و درآمــد باشــند تــا انــدازه قابل توجهــی کمتــر در معــرض خطــر فقــر  خانوارهایــی 
بوده انــد،  آســیب پذیرتر  جوان تــر  ســنی  گروه هــای  ســنی،  گروه هــای  بیــن  در  می گیرنــد.  قــرار 
غ التحصیــالن بــه بــازار  چون کــه رشــد روزافــزون عرضــه نیــروی کار طــی ســال های اخیــر و ورود فار
کار منجــر بــه کمبــود فرصت هــای شــغلی شــده و گروه هــای ســنی جوان تــر ناچــار بــه قبــول مشــاغل 
بــا دســتمزد پایین تــر شــده اند. همچنیــن هرچــه انــدازه خانــوار افزایــش یابــد، به تبــع آن هزینه هــا و 
ج، اشــتغال،  ج خانــوار افزایــش می یابــد و خانــوار مســتعد انــواع شــوک ها و نوســان ها در مخــار مخــار
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بیماری هــا و ســطح رفــاه خانــوار خواهــد شــد. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد زمانــی 
کــه انــدازه خانــوار کوچــک باشــد میــزان آســیب پذیری باالتــر از خانوارهــای بــا انــدازه متوســط اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، بخــش زیــادی از فقــر خانوارهــا تحــت تأثیــر 
ویژگی هــای خانــوار اســت. از ایــن رو می تــوان گفــت کــه رفتــار گروه هــای فقیــر هــرآن قــدر کــه تحــت 
تأثیــر عوامــل اقتصــادی جامعــه می باشــد متأثــر از ویژگی هــای خانــوار و عوامــل اجتماعــی نیــز هســت 
ــه فقــر در بیــن  ــر دامــن زدن ب ــادی ب ــد تأثیــر زی و بافــت فرهنگــی، ســنت ها و آداب نســل ها می توان
کــی از وجــود میــزان بــاالی آســیب پذیری در  بعضــی گروه هــا داشــته باشــد. نتایــج ایــن پژوهــش حا
ــراد  ــادی از اف ــم زی ــغلی، ورود حج ــای ش ــش فرصت ه ــل کاه ــه دلی ــوان ب ــنی ج ــای س ــن گروه ه بی
ــل  ــر از عوام ــه متأث ک ــت  ــای باالس ــود هزینه ه ــا وج ــواده ب ــکیل خان ــازار کار و تش ــه ب ــرده   ب تحصیلک
گــروه ســنی باالتریــن میــزان آســیب پذیری  فرهنگــی و ســنتی کشــور اســت. پــس از آن مســن ترین 

نســبت بــه فقــر دارایــی را در بیــن گروه هــا داشــته اســت.
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اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران
نسرین حسن زاده36

کل  هــدف از ایــن پژوهــش »اندازه گیــری فقــر چندبعــدی« مناطــق شــهری و روســتایی و 
کــه رویکــرد چندبعــدی فقــر دامنــه گســترده ای  کشــور و نیــز در 9 منطقــه کشــور اســت. از آنجایــی 
از نیازهــای انســانی را مــورد توجــه قــرار می دهــد، می توانــد تصویــر بهتــری از میــزان محرومیــت در 

ــد. ــس کن ــف را منعک ــاد مختل ابع
ح هزینه-درآمــد خانــواِر بــر اســاس شــش ویژگــی درآمد،  در ایــن مطالعــه بــر اســاس اطالعــات طــر
تغذیــه، حمل ونقــل و ارتباطــات، آمــوزش، مســکن و ســالمت بــه اندازه گیــری فقــر چندبعــدی 
پرداختــه شــده اســت. در ابتــدا میــزان فقــر تک بعــدی هریــک از ابعــاد ذکرشــده بــا اســتفاده از 
شــاخص واتــس بــرای ســال های 1363، 1368، 1374، 1379، 1384، 1389 و 1390 محاســبه 
شــده اســت. ســپس شــاخص فقــر چندبعــدی بــا اســتفاده از ســه رویکــرد واتــس، نظریــه اطالعــات، 

رویکــرد وزنــی محاســبه شــده اســت.
کــه به دســت آمــده اســت، در دوره مــورد بررســی، شــاخص های فقــر  بــر اســاس نتایجــی 
خ فقــر در تمامــی ابعــاد بــه غیــر  تک بعــدی تمــام ابعــاد دارای رونــدی کاهشــی بــوده و همچنیــن نــر
از بعــد »حمل ونقــل و ارتباطــات« در مناطــق روســتایی بیــش از مناطــق شــهری می باشــد. به عــالوه 
ــر اســاس هــر ســه رویکــرد طــی ایــن ســال ها رونــدی کاهشــی  خ فقــر چندبعــدی در کل کشــور ب ــر ن
خ فقــر در دو رویکــرد واتــس و نظریــه اطالعــات مربــوط بــه ســال 1368  داشــته اســت و بیشــترین نــر

خ در ســال 1363 اســت. ــا رویکــرد وزنــی بیشــترین نــر بــوده اســت درحالی کــه ب

36-  چکیده پایان نامه »اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران«؛ کارشناسی ارشد )۱۳۹۲(، دانشگاه الزهرا
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لکایر-فوستر اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران با استفاده از رویکرد آ
مهدیه اسفندیارپور37

کاهش فقر همــواره هــدف اساســی سیاســت های عمومــی و موافقت نامه هــای بین المللــی 
یکی از اساســی ترین  درآمــد  گرچــه  ا اســت.   )MDGs( هــزاره  توســعه  هدف از اهــداف  اولیــن  و 
و  موجودی چندبعدی اســت  انســان  امــا  اســت،  بشــر  زندگــی  ســطح  تعییــن  ویژگی هــای 
بنابرایــن می تواند از جنبه هــای مختلــف نــه صــرف درآمــدی احســاس فقر کند. ایــن پژوهــش، 
دوره  بــرای  اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر-فوســتر )2013(،  بــه  
آمارهــای  پژوهــش،  مورد اســتفاده در این  داده هــای  می پــردازد.   1388-1392 پنج ســاله 
کشــور بیــن ســال های ذکرشــده  کل  ح هزینه-درآمــد خانوارهــای شــهری و روســتایی  خــام طــر
اســت.  در ایــن  شــده  گرفتــه  بررســی در نظر  مــورد  اصلــی  واحــد  به عنــوان  خانــوار  و  می باشــد 
گــر  گر در قالــب پنــج بعــد اســتفاده شــده اســت: درآمــد؛ ســالمت شــامل دو نما پژوهش از یــازده نما
گرهــای میــزان تحصیــالت سرپرســت خانــوار و  تغذیــه و هزینــه ســالمت؛ آموزش دربرگیرنــده نما
ــرای  ــار ب ــر فضای در اختی گ ــامل دو نما ــکن ش ــال، مس ــا 18 س ــودکان 6 ت ک ــل  محرومیت از تحصی
کــه  هریک از اعضــا و تأمیــن انــرژی گرمایشــی و سرمایشــی مســکن و در آخــر بعــد ســطح زندگــی 
متغیرهایی از قبیــل مالکیــت منــزل مســکونی، دسترســی بــه اینترنــت، داشــتن امکانــات ســفر و 
کــه  دارایــی را دربرمی گیــرد. بــرای وزن دهی در ایــن پژوهش، از فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبی 
کارشناســان اســت استفاده شــده اســت. نتایــج نشــان  یــک روش وزن دهــی مبتنــی بــر عقیــده 
گروه هــای برحســب  کشــور و مناطــق جغرافیایــی و نیــز  کــه به طــور میانگیــن در کل  می دهنــد 
کاهشــی  رونــدی  ویژگی هــای خانــوار، شــاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا ســال 91 
گرها از فقر نشــان  داشــته اند و پــس از آن در ســال 92 زیــاد شــده اند. مقایســه ســهم هریک از نما

37-  چکیــده پایان نامــه »اندازه گیــری فقــر چندبعــدی در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد آلکایر-فوســتر در ســال های 1392 تــا 1388«؛ 
ــرا ــد )۱۳۹۴(، دانشــگاه الزه ــی ارش کارشناس
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گرهــا بیشــتر  گــر درآمــد نســبت بــه ســایر نما کــه همواره در طــول دوره توزیع فقــر درون نما می دهــد 
بــوده و ایــن توزیع در پایــان دوره نســبت بــه ابتــدای آن زیــاد شــده اســت. همچنین در پایــان دوره 
گــر درآمــد نســبت بــه ابتــدای  نســبت سرشــمار سانســور شــده و نیــز تعــداد فقرای چندبعدی در نما
کــه  دوره افزایش یافته انــد. نتایــج حاصل از رگرســیون الجستیک در ســال 92 نشــان می دهــد 
زندگی در مناطــق روســتایی، زن سرپرســت بــودن خانــوار و اضافــه شــدن عضــو جدیــد بــه خانــوار، 

احتمــال فقیــر شــدن را افزایــش می دهنــد.
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گفتمان های تاریخی فقر در ایران بازسازی معنایی فقر: تحلیل 
صدیقه پیری38

در ایــن رســاله محقــق بــا خــروج از فضــای غالــب مطالعــات فقــر در جامعــه ایرانــی بــر آن اســت 
گفتمــان جدیــد فقــر را بــا آنچــه در تاریــخ ســنتی ایــران وجــود دارد، روبــه رو و مقایســه کنــد. بــه ایــن 
کــه بــا مطالعــه ســیر تطــورات گفتمانــی فقــر بــه چگونگــی تبدیــل شــدن آن بــه مســئله ای  معنــا 
اجتماعــی بپــردازد. برخــی از مهم تریــن ســؤاالت تحقیــق عبارت انــد از اینکــه در تاریــخ جدیــد ایــران 
ــه پروبلماتیــک و مسئله ســاز می شــود؟ در دوره هــای  چــه گفتمانــی از فقــر وجــود دارد و فقــر چگون
ــب  ــی موج ــه رخدادهای ــود دارد؟ و چ ــر وج ــی از فق ــدی گفتمان ــه صورت بن ــران چ ــدرن ای ــل از م قب
کــردار راجــع بــه فقــر بــه وجــود آیــد؟ رویکــرد مفهومــی تحقیــق،  گفتــار و  گونــۀ جدیــدی از  شــد 
پساســاختارگرایی فوکویــی و روش تحقیــق، تبارشناســی اســت. عــالوه بــر متــون و رســاله های 
کالســیک و مهــم تاریــخ قدیــم و جدیــد ایــران، از اخبــار، روزنامه هــا، مجــالت، آرشــیوها، پرونده هــا، 
نامه هــا  قوانیــن،  گزارش هــای دولتــی،  گزارش هــای مخابره شــده،  اســناد درجه یــک دولتــی، 
و شــکایت نامه ها بــرای کشــف گفتمان هــای فقــر اســتفاده شــده اســت. در ایــن تحقیــق نشــان 
کــه تعریــف فقــر نوعــی »عبارت پــردازی و یــا تعبیــری فرهنگــی« اســت، فقــر نــه  داده شــد اســت 
گزاره هــا، مفاهیــم و  امــری بــا ماهیتــی بنیادیــن، بلکــه در هــر دوره و در نســبت بــا رویدادهــا، 
موضوعــات خــاص، فرماســیون خاصــی بــه خــود می گیــرد. دو گفتمــان مســلط فقــر در تاریــخ ایــران 
برخــالف  اخالق گــرا  گفتمــان  در  گفتمــان مدیریت گــرا.  و  اخالق گــرا  گفتمــان  قابل تفکیک انــد: 
کــه در آن فقــر بــه مســئله ای سیاســی تبدیــل می شــود، بــه فقــر به عنــوان »مســئله«  گفتمــان نویــن 
نگریســته نمی شــود؛ در ایــن گفتمــان، نــگاه بــه فقــر بــا ارجــاع بــه دیــن، عرفــان، اخــالق و مناســبات 

ــری )۱۳۹5(، دانشــگاه  ــران«؛ دکت ــر در ای ــای تاریخــی فق ــل گفتمان ه ــر: تحلی ــی فق ــازی معنای ــه »بازس ــده پایان نام 38-  چکی
تهــران
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ــای  ــای ارزش ه ــر مبن ــر ب ــه فقی ــان، ب ــن گفتم ــی در درون ای ــت، به عبارت ــر اس ــی امکان پذی اجتماع
کــه در گفتمــان مدیریت گــرا نــگاه بــه  دیگــری غیــر از ســود نگریســته می شــود، ایــن در حالــی اســت 
فقــر فقــط بــا ارجــاع بــه امــر اقتصــادی و ســودمندی میســر می شــود؛ در گفتمــان اخالق گــرا فقیــر هــم 
ــژه. گفتمــان، گفتمــان بازنمایــی انســان فقیــر و اساســًا قائــم بــه حضــور فــرد  ســوژه اســت و هــم اب
فقیــر اســت. در اینجــا جامعــه به نحــو شــگفت آوری پذیــرای فقــر اســت. گفتمــان جدیــد، گفتمــان 
ناپیدایــی انســان فقیــر اســت. در ایــن گفتمــان، معرفــت فقــرا ممنوعــه و صــدای آن هــا خامــوش 
کــه هــدف کنتــرل فقراســت، جداســازی فقیــر و ثروتمنــد بــه نهایــت  اســت؛ در گفتمــان مدیریت گــرا 
خــود می رســد. ارتبــاط فقیــر بــا گروه هــای دیگــر جامعــه و ثروتمنــدان نــه به صــورت مســتقیم، بلکــه 
کــز اقامــت اجبــاری میســر می شــود. در گفتمــان  بــا حفــظ فاصلــه و واســطه گری نهادهایــی چــون مرا
اخالق گــرا میــان فقیــر و ثروتمنــد هنــوز مرزبنــدی نشــده و فقــر و ثــروت بــا یکدیگــر نوعــی همزیســتی 
دارنــد. به عبارتــی بهتــر ایــن دو ممکــن اســت از هــم جــدا باشــند، امــا از هــم منفــک نیســتند. بیــن 
ایــن دو زبــان مشــترکی بــه  نــام اخــالق وجــود دارد؛ امــا ایرانــی جدیــد دیگــر بــا فقــر و فقیــر گفت وگویــی 
ج از کلیــت مجــرِد »عیــب،  نــدارد، بیــن ایــن دو زبــان مشــترکی نیســت، در اینجــا مالحظــۀ فقــر خــار
نقــص، ضعــف، خطــا و آســیب« ناممکــن می شــود. فقــر دیگــر جلوه هــای قدســی و اخالقــی نــدارد 
گفتمــان اخالق گــرا، فقــر در میــان سلســله مراتبی از  بلکــه نوعــی نقصــان اســت. درحالی کــه در 
فضیلت هــا و رذیلت هاســت، در گفتمــان مــدرن، فقــر در میــان سلســله مراتب آســیب های فــردی و 
اجتماعــی جــای دارد؛ در گفتمــان قبــل، فقیــر و جســم آن حامــل معانــی از قبیــل قناعــت، درایــت، 
کــج رو اســت پــس نیازمنــد مداخلــه،  وارســتگی و آزادگــی اســت؛ امــا در گفتمــان نویــن، فقیــر نــدار و 
کــه فقــر دیگــر نــه جلــوه ای از قــرب  ج از قلمــرو رحمــت الهــی، چرا امــداد و درمــان اســت، درمانــی خــار
و نزدیکــی بــه خداســت، نــه تالشــی بــرای مقاومــت علیــه ظالــم، نــه تالشــی بــرای ایجــاد عدالــت و 
برابــری و نــه تــالش بــرای تهذیــب نفــس؛ فقــر تهدیــدی تراژیــک و واقعیتــی نگران کننــده اســت.
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خط فقر انرژی در ایران
نیلوفر نوری39

ــز مطالعــات  ــون تمرک کان ــه دنبــال دارد، فقــر در  ــه فقــر ب ک ــی  ــه پیامدهــای نامطلوب ــا توجــه ب ب
ع پرداخته انــد.  بــه ایــن موضــو گرفتــه اســت و پژوهشــگران از زوایــای مختلــف  تجربــی قــرار 
اندازه گیــری فقــر یکــی از مهم تریــن ایــن موضوعــات محســوب می شــود. در ایــن بیــن، اندازه گیــری 
فقــر انــرژی بــا تمــام اهمیتــی کــه دارد، کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس و بــا توجه 
بــه اهمیــت انــرژی، هــدف اصلــی ایــن نوشــتار اندازه گیــری فقــر انــرژی در ایــران اســت؛ بــه عبــارت 
کیــد بــر گــروه انرژی  دیگــر، ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن حداقــل معــاش در گروه هــای کاالیــی بــا تأ
گــروه  ج فرامعیشــتی بــه  صــورت گرفتــه اســت. بــر اســاس نتایــج، بیشــترین میــل نهایــی بــه مخــار
کــی می گــردد.  ج فرامعیشــتی صــرف گــروه خورا کــی اختصــاص دارد و حــدود 40 درصــد از مخــار خورا
گــروه انــرژی اســت و در  ج فرامعیشــتی مربــوط بــه  از ســوی دیگــر، کمتریــن میــل نهایــی بــه مخــار
گــروه انــرژی مصــرف می شــود؛ بنابرایــن، افزایــش درآمــد  ج فرامعیشــتی در  حــدود 6 درصــد از مخــار

خانوارهــا، کمتریــن تأثیــر را بــر تقاضــای انــرژی دارد.

ضرورت پرداختن به موضوع فقر انرژی
تأمیــن  بنیــان  ایــن  زیــرا  ک و قابل دســترس، مســئله ای جهانــی اســت،  پــا انــرژی  تأمیــن 
ک، بهداشــت و مســکن را تشــکیل می دهــد و پیش نیــازی  ک، پوشــا نیازهــای اولیــه همچــون خــورا
بــرای رشــد اقتصــادی و پیشــرفت اجتماعــی محســوب می شــود. انــرژی در بخش هــای مختلــف 
کار و ســرمایه، نقــش مهمــی دارد و  کنــار نیــروی  اقتصــادی به عنــوان یــک نهــاده تولیــدی در 

39-  برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹7(؛ »بــرآورد خــط فقــر انــرژی در ایران-رویکــرد سیســتم مخــارج خطــی«؛ 
دانشــگاه الزهــرا
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به عنــوان یکــی از ضروریــات رشــد اقتصــادی، توســعه اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی قلمــداد می گــردد.
در اقتصــاد، فقــر به صــورت محرومیــت از رفــاه تعریــف شــده اســت. رفــاه برحســب مطلوبیــت 
کاالهــا و خدمــات تعریــف می شــود.  بــر اســاس مصــرف  مشــخص می شــود و تابــع مطلوبیــت 
کاالهــا  بــه ســبدهای مختلــف  را نســبت  افــراد  تابــع مطلوبیــت، ترجیحــات  به عبــارت دیگــر، 
و خدمــات مشــخص می کنــد. بــا توجــه بــه تعریــف محرومیــت، دو جنبــه مطلــق و نســبی در 
کــه بــر اســاس ه یــک از ایــن دو جنبــه تعییــن  ح می شــود: آســتانه ای  شناســایی افــراد فقیــر مطــر
کــه خــط فقــر نــام دارد. هــر فــردی  می شــود، مــرزی میــان فقــرا و ســایر افــراد جامعــه ترســیم می کنــد 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــر از خــط فقــر داشــته باشــد به عنــوان فقیــر شــناخته می شــود. ب کــه درآمــدی کمت
ــه فقــر،  ــا مصــرف وی )در ادبیــات مربــوط ب کــه درآمــد ی ع، بــه کســی فقیــر اطــالق می شــود  موضــو
درآمــد و مصــرف دوروی یــک ســکه هســتند( بــرای تأمیــن حداقــل نیازهــای اساســی کفایــت نکنــد. 
فقــر نمــودی از توســعه نیافتگی در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت و ثبــات سیاســی و 
رفــاه اجتماعــی جوامــع را تهدیــد می کنــد، موجــب افزایــش مرگ ومیــر و کاهــش طــول عمــر می شــود 

ــود. ــاد می ش ــره وری در کل اقتص ــزل به ــب تن ــانی، موج ــروی انس ــی نی کارای ــش  ــا کاه و ب
ــز مطالعــات  ــون تمرک کان ــه دنبــال دارد، فقــر در  ــه فقــر ب ک ــی  ــه پیامدهــای نامطلوب ــا توجــه ب ب
ع پرداخته انــد.  بــه ایــن موضــو گرفتــه اســت و پژوهشــگران از زوایــای مختلــف  تجربــی قــرار 
اندازه گیــری فقــر یکــی از مهم تریــن ایــن موضوعــات محســوب می شــود. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه 

بــه اهمیــت انــرژی، هــدف اصلــی مطالعــه اندازه گیــری فقــر انــرژی در ایــران اســت.

بحران پنهان فقر انرژی
کن در کشــورهای درحال توســعه  کــودک ســا بحــران پنهــان فقــر انــرژی، میلیون هــا مــرد و زن و 
ــه خدمــات  ــه دسترســی ب ــرا آن هــا هیچ گون ــه ادامــه زندگــی در فقــر مطلــق محکــوم می کنــد، زی را ب
ج در گزارش هــای آژانــس بین المللــی انــرژی، هنــوز  مــدرن انــرژی ندارنــد. بــر اســاس آمارهــای منــدر
کشــورهای درحال توســعه بــرای تأمیــن انــرژی روزانــه  کن در  بخــش قابل توجهــی از مــردم ســا
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ــاز  ــی نی ــا حیوان ــاورزی و کوده ــماندهای کش ــوب، پس ــوخت چ ــنتی، س ــت توده س ــه زیس ــش ب خوی
دارنــد. در برخــی از کشــورها، ایــن منابــع در حــدود ثلــث مصــرف انــرژی خانــوار را تشــکیل می دهنــد.
کــه اســتفاده از ســوخت زیســت توده بــه روش هــای ســنتی )کــه غالبــًا  ایــن در حالــی اســت 
کارآمــد هســتند( می توانــد پیامدهــای نامناســبی بــرای ســالمتی انســان، محیــط زیســت و توســعه  نا
اقتصــادی بــه دنبــال داشــته باشــد. عــالوه بــر آن، بیــش از 6/1 میلیــارد نفــر از مصــرف بــرق بی بهــره 
کــه بخــش قابل توجهــی از جمعیــت جهــان از روشــنایی  ع بــدان معنــی اســت  هســتند. ایــن موضــو
شــب، دسترســی بــه رادیــو و ارتباطــات مــدرن محــروم هســتند و از امکانــات آموزشــی و بهداشــتی 

نامناســب رنــج می برنــد و قــدرت کافــی بــرای کســب وکار خــود را ندارنــد.
کــه بایــد بــرای همــگان در دســترس باشــد  فقــر انــرژی افــراد را از یــک ســطح اســتاندارد زندگــی 
محــروم می کنــد. بزرگ تریــن چالــش مســیر تحقق بخشــی بــه  حــق دسترســی همگانــی بــه انــرژی، 
کــه از فقــر انــرژی رنــج می برنــد و عرضه کننــدگان انــرژی و بخــش خصوصــی  کســانی هســتند 
عالقــه ای بــه خدمت رســانی بــه آن هــا ندارنــد. در عصــر حاضــر نیــز فقــر یکــی از مشــکالت اساســی 
جوامــع بشــری اســت و نشــانه بــارز توســعه نیافتگی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی محســوب 

می شــود. فقــر ثبــات سیاســی و همبســتگی اجتماعــی را بــه خطــر می انــدازد.
ــوم  ــت. مفه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــددی در نظ ــای متع ــوختی مؤلفه ه ــر س ــا فق ــرژی ی ــر ان ــرای فق ب
فقــر انــرژی بــا مفهــوم فقــر متــداول تفــاوت دارد و بــدان مفهــوم اســت کــه خانوارهــا ســهم نامناســبی 
ــر  ــار، بوردمــن )1991( فق ــرای نخســتین ب ــد. ب ــرژی مصــرف کنن ــات ان ــرای خدم ــان را ب از درآمدش
ج انــرژی تعریــف نمــود. بــر اســاس تعریــف وی، خانوارهایــی  انــرژی را در چارچــوب آســتانه مخــار
کــه بیــش از 10 درصــد از درآمــد خــود را صــرف انــرژی خانــه می کننــد، دارای فقــر انــرژی هســتند. در 
ج انــرژی بــود،  مطالعــه بوردمــن، آســتانه 10 درصــدی بــر اســاس اینکــه حــدود 2 برابــر متوســط مخــار
انتخــاب شــد. پــس از آن، ایــن تعریــف به عنــوان عمومی تریــن تعریــف فقــر انــرژی مــورد اســتفاده 
گــر خانــواری مجبــور شــود بیــش از 10 درصــد از درآمــدش را بــه  قــرار گرفــت. بــر اســاس ایــن تعریــف، ا

ج تأمیــن ســوخت منــزل خــود اختصــاص دهــد دچــار فقــر انــرژی اســت. مخــار
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مشــابه بــا فقــر عمومــی، فقــر انــرژی نیــز پیامدهــای نامطلوبــی بــه همــراه دارد. به منظــور 
برنامه ریــزی در جهــت کاهــش فقــر انــرژی، نخســتین گام بررســی وضعیــت فعلــی فقــر انــرژی اســت.

ج فرامعیشتی کی ها؛ بیشترین سهم از مخار گروه خورا سهم 
ج فرامعیشــتی بــه  بــر اســاس نتایــج پژوهــش صورت گرفتــه، بیشــترین میــل نهایــی بــه مخــار
کــی  گــروه خورا ج فرامعیشــتی صــرف  کــی اختصــاص دارد و در حــدود 40 درصــد از مخــار گــروه خورا
کــه پــس از کســر حداقــل معــاش  ج فرامعیشــتی )مخارجــی  گــر مخــار می گــردد. به عبــارت دیگــر، ا
کــی  گــروه خورا ج  بــه کاالهــا اختصــاص می یابــد( 1000 ریــال افزایــش یابــد، 396 ریــال بــه مخــار
ج فرامعیشــتی مربــوط بــه  افــزوده خواهــد شــد. در ســوی دیگــر، کمتریــن میــل نهایــی بــه مخــار
ج فرامعیشــتی در گــروه انــرژی مصــرف می شــود. بــه  گــروه انــرژی اســت و در حــدود 6 درصــد از مخــار
گــروه انــرژی 55  ج  ج فرامعیشــتی 1000 ریــال افزایــش یابــد، مخــار بیــان دیگــر، درصورتی کــه مخــار
کلــی در خصــوص نتایــج حاصــل  ع و به عنــوان یــک نتیجــه  ریــال افزایــش خواهــد یافــت. درمجمــو
ج فرامعیشــتی، بایــد چنیــن گفــت کــه بــا رونــق اقتصــادی و افزایــش  از بــرآورد میــل نهایــی بــه مخــار
ج فرامعیشــتی خانوارهــا را بــه دنبــال دارد، بیشــترین تأثیــر را بــر  کــه افزایــش مخــار درآمــد خانوارهــا 

کــی و مســکن خواهــد گذاشــت. گروه هــای خورا
گروه هــای  گذشــت زمــان، از اختــالف بیــن حداقــل معــاش ریالــی در  گفتنــی آنکــه با نکتــه 
ع، همگرایــی حداقــل معــاش ریالــی در گروه هــای  مختلــف کاالیــی کاســته می شــود و ایــن موضــو

کاالیــی را نشــان می دهــد.
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بررسی ابعاد فقر سالمندان و عوامل مؤثر بر آن در ایران سال 1395
محمدرضا نوری مقدم40

ــناختی«  ــذار جمعیتی ش ــد »گ ــوان پیام ــده به عن ــد شناخته ش ــک فرآین ــت ی ــالخوردگی جمعی س
کــه در آن بــاروری و مرگ ومیــر از ســطوح بــاال بــه ســطوح پاییــن کاهــش پیــدا می کنــد. فقــر  اســت 
کــه از دیــدگاه اقتصــادی بــا وضعیــت بازنشســتگی  ســالمندی پدیــده ای اجتماعی-جمعیتــی اســت 
و وضعیــت درآمــدی افــراد رابطــه دارد. تغییــرات در حــوزه کاهــش بــاروری، افزایــش امیــد زندگــی، 
بهبــود وضعیــت بهداشــتی و ســاختار ســنی، در حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی اثراتــی بــه همــراه 
خواهــد داشــت. از ســویی، بررســی های انجام شــده در زمینــه ســالمندی بیانگــر رشــد صعــودی 
ــا ایــن اوصــاف  جمعیــت ســالمندان در جهــان و در ســال های نه چنــدان دور بــرای ایــران اســت. ب
ــًا نادیــده گرفتــه شــده اســت. ایــن تحقیــق بــه  مطالعــه فقــر ســالمندان و افزایــش بالقــوه آن عمدت
ــر آن هاســت.  ــر فق ــر ب ــال شــناخت ویژگی هــای جمعیتــی و اجتماعــی ســالمندان و عوامــل مؤث دنب
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی خصوصیــات اجتماعــی بــا وضعیــت اقتصــادی در داده هــای 
هزینه-درآمــد خانــوار در ســال 1395 و اثــرات آن بــر روی فقــر خانــوار ســالمندان ایــران اســت 
و روش تحقیــق در ایــن مطالعــه تحلیــل ثانویــه اســت. از متغیرهــای جمعیت شــناختی در ایــن 
تحقیــق، جنــس، ســن، وضعیــت فعالیــت و بیــکاری اســت. اندازه گیــری فقــر نســبی خانــوار، 
کــه یــا به عنــوان سرپرســت یــا به عنــوان عضــوی از خانــوار زیــر خــط فقــر زندگــی  یعنــی ســالمندانی 
می کننــد، بــا اســتفاده از معیــار کمیســیون اروپــا انجــام شــده اســت. بــر ایــن اســاس، خــط فقــر نســبی 
برابــر اســت بــا 50 درصــد میانــه درآمــد یــا هزینــه خانــوار. ایــن رقــم بــرای ســال 1395 حــدود 6.903 
کــه در ســال 1395  هــزار ریــال بــه دســت آمــده اســت. به عبــارت دیگــر، در ایــن تحقیــق ســالمندانی 

40-  چکیــده پایان نامــه »بررســی ابعــاد فقر ســالمندان و عوامل مؤثر بر آن در ایران ســال 1395«؛ کارشناســی ارشــد )۱۳۹7(، دانشــگاه 
تهــران
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در خانــواری بــا درآمــد ماهیانــه کمتــر از 690 هــزار تومــان زندگــی کرده انــد فقیــر محســوب شــده اند. 
کــه 34.72 درصــد از ســالمندان در خانوارهایــی زندگــی  یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 
کــه رابطــه جنــس بــا فقــر ســالمندان در  کــه زیرخــط فقــر قــرار دارنــد. نتایــج نشــان می دهــد  می کننــد 
ایــران بــا ضریــب pearson chi2= 1400,00 مــورد تأییــد واقــع شــده اســت. زنــان ســالمند بــا اختــالف 
بیشــتری در مقایســه بــا مــردان زیرخــط فقــر نســبی قــرار دارنــد، به طوری کــه 57.73 درصــد زنــان 
ع 34.79 درصــد خانوارهــای ســالمند در زیرخــط فقــر نســبی  زیرخــط فقــر نســبی هســتند. درمجمــو
قــرار دارنــد. نتایــج روابــط متغیــر جنــس بــا فقــر و کنتــرل آمــاری متغیرهــای وضــع زناشــویی، وضــع 
کــه  اشــتغال، وضــع ســواد و بســتگی بــا سرپرســت خانــوار را تنهــا در ســالمندان فقیــر نشــان می دهــد 
زنــان بیشــتر در معــرض فقــر قــرار دارنــد. بــرای تبییــن فقــر ســالمندان در ســطح خانــوار و شــناخت 
میــزان تأثیــر انــواع مختلــف متغیرهــا، از مــدل رگرســیون لجســتیک اســتفاده شــده کــه نتایــج نشــان 
می دهــد احتمــال تبییــن و پیش بینــی متغیرهــای رگرســیونی بــرای متغیــر فقــر ســالمندان 75 درصد 
اســت و ســطح معنــاداری متغیرهــا بــا اطمینــان 99 درصــد حاصل شــده اســت. یافته هــای جــدول 
کــه فرضیــه متغیــر وضــع زناشــویی بــا فقــر بــا ضریــب همبســتگی  ایــن پژوهــش نشــان می دهــد 
کمتــر بــه فقــر  Crammer’s V=0.3593 مــورد تائیــد واقع شــده و افــراد دارای همســر 16 درصــد 
ــال  ــتر احتم ــد، بیش ــرار دارن ــر ق ــدون همس ــع ب ــر در وض گ ــم ا ــردان ه ــن، م ــوند. همچنی ــار می ش دچ
فقیــر شــدن دارنــد. نســبت زنــان بــا مــردان ســالمند بســیار قابل توجــه اســت و مــردان بــدون همســر 
ــت  ــع فعالی ــق در وض ــج تحقی ــتند. نتای ــر هس ــرض فق ــاهده ای در مع ــادار و قابل مش ــاوت معن ــا تف ب
ــردان را از  ــودن، م ــاغل ب ــت. ش ــی داده اس ــردان توانای ــه م ــودن ب ــاغل ب ــد، ش ــان می ده ــر نش و فق
زیرخــط فقــر بــاال می کشــد، امــا بــرای زنــان این گونــه به نظــر نمی رســد و تأثیــر بــا متغیــر اشــتغال 
می شــود تــا جنــس. همچنیــن، مقــدار ضریــب همبســتگی بــا کنتــرل آمــاری ضعیــف می شــود و یــا از 
کــه رابطــه را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. نتایــج نشــان می دهــد  بیــن مــی رود و عاملــی دیگــر اســت 
37.0 درصــد زنــان ســالمند بــا تحصیــالت ابتدایــی فقیــر هســتند و ایــن میــزان بــرای زنــان ســالمند 

دارای تحصیــالت دانشــگاهی 8.32 درصــد اســت.
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بررسی ایستایی و پویایی فقر در ایران طی سال های 1363-1390
ساعده عزیزی ثالث41

چکیده
بــا وجــود اینکــه یکــی از مهم تریــن اهــداف دولت هــا بعــد از انقــالب اســالمی به ویــژه بعــد از 
کان به عنــوان معضلــی جــدی  دوران جنــگ، توســعه اقتصــادی و کاهــش فقــر بــوده اســت، فقــر کمــا
کــه فقــر بــر جامعــه و اقتصــاد تحمیــل می کنــد بــا افزایــش  ح اســت. هزینه هایــی  کشــور مطــر در 
ــث  ــای باع ــت های دولت ه ــویی سیاس ــدم همس ــود؛ و ع ــتر می ش ــر و بیش ــول دوره آن پیچیده ت ط

بی نتیجــه مانــدن اقدامــات بــرای رفــع فقــر شــده اســت.
ــا طــی دوره 1390-1363 مــورد بررســی   در ایــن پژوهــش، تحــرک درآمــدی در چارچــوب پوی
ــای  ــدان داده ه ــه فق ک ــی  ــع کمبودهای ــور رف ــبه تابلویی به منظ ــای ش ــت. از داده ه ــه اس ــرار گرفت ق
تابلویــی مــا را بــا آن مواجــه کــرده اســت اســتفاده شــده اســت. به منظــور بررســی پویایــی فقــر از روش 

گــذار پنج مرحلــه ای اســتفاده شــده اســت. ماتریــس 
کــم اســت، احتمــال اینکــه  نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد در ایــران تحــرک درآمــدی بســیار 
خانوارهــای درون یــک نســل در طــول دوره مــورد بررســی در بیســتک درآمــدی قبلــی باقــی بماننــد 
درصــد باالیــی اســت. درنهایــت تحــرک درآمــدی بیــن روســتاییان بیشــتر از شهرنشــینان می باشــد.

کلیدواژه ها: فقر پویا، فقر ایستا، تحرک درآمدی، داده های شبه تابلویی، ماتریس گذار.  

مقدمه
ح اســت.  فقرزدایــی همــواره به عنــوان یــک اولویــت در برنامه هــای سیاســت گذاری کشــورها مطــر

41-  چکیــده پایان نامــه »بررســی ایســتایی و پویایــی فقر در ایران طی ســال های 1390-1363«؛ کارشناســی ارشــد )۱۳۹۳(، دانشــگاه 
ا لزهر ا
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کــه توجــه خــود را از  بــرای به دســت آوردن تصویــری جامــع از فقــر و درک تمامــی جوانــب آن نیــاز اســت 
مقادیــر ایســتای فقــر بــه مقادیــر پویــای آن تغییــر دهیــم، زیــرا نتایــج مطالعــات جنبه هــای پویــای فقــر 
ج  کــه هرچــه فــردی بیشــتر در فقــر باقــی بمانــد به احتمــال کمتــری می توانــد از آن خــار نشــان می دهنــد 
کــه فقــر محصــول  شــود )بیــن الــوود، 1986؛ جنکینــز، 2000؛ اوکســلی و همــکاران، 2000(. از آنجایــی 
ــا  ــرد پوی ــک رویک ــا در ی ــر تنه ــم فق ــای مه ــیاری از جنبه ه ــت بس ــی اس ــد اقتصادی-اجتماع ــک فرآین ی
کــه بــرای درک  قابــل درک، اندازه گیــری و سیاســت گذاری هســتند. از ایــن رو محققــان معتقدنــد 

عمیق تــری از پدیــده فقــر، رویکــرد ایســتا کافــی نیســت. )جنکینــز، 2000؛ بیــن و الــوود، 1986(.
ســن42 )2006( فقــر را تنهــا بــه محرومیــت درآمــدی محــدود نکــرده، بلکــه فقــر را از جنــس 
کــه توانایــی عملکــرد  توانایــی معرفــی می کنــد و از فقــر قابلیتــی ســخن می گویــد. ســن معتقــد اســت 
گیــرد. ایــن توانایی هــا شــامل دسترســی بــه ســطوح  فــرد بایــد مبنــای تخمیــن ســطوح زندگــی قــرار 
مشــخصی از ســالمت، امــکان تحصیــالت و نقش پذیــری در اجتمــاع اســت. ازجملــه شــاخص های 
ــتفاده  ــا اس ــن آن ه ــه از بی ک ــت  ــروت اس ــرف و ث ــد، مص ــر درآم ــری فق ــرای اندازه گی ــتفاده ب ــورد اس م
شــاخص های  ادامــه  در  می شــود.  توصیــه  درحال توســعه  کشــورهای  در  مصــرف  شــاخص  از 

ــت. ــده اس ــی ش ــدی معرف ــرک درآم ــر و تح ــری فق اندازه گی
گفته شــده، ایــن مطالعــه بــه بررســی میــزان تحــرک درآمــدی در بیــن  بــا توجــه بــه مطالــب 
خانوارهــای شــهری و روســتایی ایــران طــی ســال های 1390-1363 می پــردازد. پرســش های 
ــا  ــران پاییــن اســت؟ و اینکــه آی ــا تحــرک درآمــدی در ای ــد از اینکــه آی ــی ایــن مطالعــه عبارت ان اصل

تحــرک درآمــدی در مناطــق شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی اســت؟

 فقر ایستا
ــتفاده  ــر اس ــدت فق ــر و ش ــکاف فق ــر، ش ــمار فق ــاخص سرش ــه ش ــتا از س ــر ایس ــبه فق ــرای محاس ب

sen  -42
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کثــری ایــن ســه شــاخص  شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج فقــر ایســتا در مناطــق شــهری، مقادیــر حدا
در دوره بیست وهشت ســاله 1390-1363 در ســال 1371 بــوده اســت بــا مقادیــر سرشــمار فقــر 0/6، 
خ هــای فقــر نیــز در ســال 1389 مشــاهده شــده  شــکاف فقــر 0/29 و شــدت فقــر 0/18. کمتریــن نر

اســت بــا مقادیــر سرشــمار فقــر 0/25، شــکاف فقــر 0/064 و شــدت فقــر 0/024.
کــه بیشــترین میــزان فقــر  نتایــج مربــوط بــه فقــر ایســتا در مناطــق روســتایی نشــان داده اســت 
ــا مقادیــر سرشــمار  ــا توجــه بــه ایــن ســه شــاخص در ســال 1366 می باشــد ب در مناطــق روســتایی ب
خ هــا نیــز در ســال 90 )بــه دلیــل رونــد  فقــر 0/68، شــکاف فقــر 0/35 و شــدت فقــر 0/22. کمتریــن نر
کلــی نزولــی( مشــاهده شــده اســت بــا مقادیــر سرشــمار فقــر 0/035، شــکاف فقــر 0/096 و شــدت فقــر 

.0/038

 پویایی فقر
گــذار بــرای دوره زمانــی ده ســاله 1390- 1380 مــورد بررســی قــرار  بــرای ایــن منظــور، ماتریــس 
گرفتــه اســت. نســبت بی تحرکــی مناطــق شــهری و روســتایی بــه ترتیــب برابــر بــا 62 درصــد و 0.58 
کــه در ســال 1390 بــه ترتیــب در مناطــق شــهری و روســتایی در حــدود  درصــد اســت، بــه ایــن معنــا 
62 درصــد و 58 درصــد از خانوارهــای در وضعیــت قبلــی خــود )بیســتک درآمدی شــان در ســال 
1380( باقــی مانده انــد. در مناطــق شــهری و روســتایی بــه ترتیــب در حــدود 22.89 درصــد و 34.01 
درصــد احتمــال وجــود دارد کــه افــراد در ایــن بــازه زمانــی دچــار فقــر شــوند و احتمــال خــروج از فقــر در 

مناطــق شــهری و روســتایی بــه ترتیــب در حــدود 59.04 و 65.88 درصــد اســت.
کــه عــدم تحــرک در مناطــق شــهری بیشــتر از  ــد  در خصــوص عــدم تحــرک نتایــج نشــان دادن
مناطــق روســتایی اســت )مناطــق شــهری 0/62 و مناطــق روســتایی 0/58( خانوارهــای مناطــق 
شــهری بــا احتمــال بیشــتری در بیســتک قبلــی خــود یــا نزدیــک بــه آن باقــی می ماننــد. بررســی 
کــه احتمــال فقیــر شــدن در مناطــق  ــه فقــر، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود  ــر احتمــال ورود ب مقادی
شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی اســت و خانوارهــای روســتایی بــا احتمــال بیشــتری می تواننــد 
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بــه وضعیــت بهتــر دســت یابنــد.
ح شــده در بــاال، بــا وجــود اینکــه فقــر در هــر دوی مناطــق شــهری و  بــا توجــه بــه نتایــج مطر
روســتایی پدیــده ای مزمــن اســت، امــا فقــر مزمــن در خانوارهای شــهری بیشــتر از روســتاییان اســت.

نتیجه گیری
ج  مطالعــات فقــر در زمینــه تحــرک درآمــدی و پویایــی فقــر بــا فقــر اطالعــات در ایــران و خــار
ــوی  ــی الگ ــورد بررس ــده در م ــات انجام ش ــون مطالع کن ــر، 2000(. تا ــت )جنکین ــه اس ــور مواج از کش
خ هــای فقــر در طــول زمــان بــوده اســت. تحــرک در ایــران بســیار کــم و تمرکــز اصلــی بیشــتر بــر روی نر
کــه بــرای نســبت بی تحرکــی به دســت آمــده اســت، می تــوان گفــت  بــا توجــه بــه مقادیــری 
کمــی در ایــران وجــود دارد و فقــر در ایــران طــی دوره بلندمــدت 1363-1390  تحــرک درآمــدی 
پدیــده ای مزمــن اســت؛ یعنــی خانوارهــای درون یــک نســل در طــول ایــن دوره در بیســتک های 
ــر  ــا مقایســه مقادی ــوان ب ــه آن باقــی می ماننــد؛ بنابرایــن می ت ــی و بیســتک نزدیــک ب درآمــدی قبل
ــرای  ــه فقــر ب ــر احتمــال ورود ب ــرای نســبت بی تحرکــی، تحــرک درآمــدی و مقادی به دســت آمــده ب
کــه باوجوداینکــه فقــر در هــر دو مناطــق  کــرد  مناطــق شــهری و روســتایی ایــن نتیجه گیــری را 
از  امــا فقــر مزمــن در خانوارهــای شــهری بیشــتر  شــهری و روســتایی پدیــده ای مزمــن اســت، 
کــه احتمــال فقیــر شــدن در مناطــق  خانوارهــای روســتاییان اســت، امــا ایــن مطلــب در حالــی اســت 
شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی اســت و خانوارهــای روســتایی بــا احتمــال بیشــتری می تواننــد 

ــه وضعیــت بهتــر دســت یابنــد. ب

توصیه های سیاستی
طبــق مطالعــات ســایر محققــان عوامــل پایایــی فقــر شــامل نابرابــری در دسترســی بــه خدمــات 
آموزشــی، خدمــات ســالمت، فقــدان نظــام حمایــت اجتماعــی مؤثــر و کارآمــد، ناتوانی سیاســت های 
ــرای ســطوح مختلــف تحصیــالت، مهارت هــا و  ــه تعــداد کافــی و ب اقتصــادی در تأمیــن مشــاغل ب
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توانایی هاســت.
ح زیر است: راهکارهایی که می توان برای رفع این مشکالت ارائه داد به شر

ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی کارآمد؛  ●
گروه هــای   ● گســترش آمــوزش و پــرورش و آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــرای 

پاییــن درآمــدی؛
کــودکان خانواده هــای   ● ایجــاد امکانــات بــرای تحصیــالت پایــه ای و ابتدایــی 

پاییــن درآمــد.
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کار در ایران بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار 
مسعود عزیزی43

فقــر در طــول تاریــخ بشــری یکــی از پدیده هــای نامطلــوب اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع 
کنــون نیــز به عنــوان یکــی از معضــالت بــزرگ جامعــه جهانــی  مختلــف به شــمار رفتــه اســت و هم ا
شــناخته می شــود. )فرهمنــد و دیگــران، 1391: 127( بنابرایــن کاهــش فقــر یکــی از اصلی تریــن 
دغدغه هــای سیاســت گذاران بخــش عمومــی بــوده اســت. )راغفــر و دیگــران، 1394: 60( در 
ع فقرزدایــی را به صــورت مســتقیم  کــه موضــو دوران قبــل از انقــالب ایــران، سیاســت و برنامــه ای 
کار خــود قــرار داده باشــد مشــاهده نمی شــود و سیاســت و اهــداف برنامه هــا بیشــتر در  در دســتور 
جهــت ایجــاد زیرســاخت ها و در بهتریــن حالــت در راســتای افزایــش رفــاه جامعــه بــوده اســت. پــس 
کــه  از پیــروزی انقــالب اســالمی مســئله فقــر مــورد توجــه گســترده ای قــرار گرفتــه اســت به گونــه ای 
اصــول 3، 21، 29، 31 و 43 قانــون اساســی مســئله فقــر و رفــاه اقشــار آســیب پذیر را به صراحــت مورد 
توجــه قــرار داده انــد. در همیــن راســتا، عــالوه بــر تدویــن و اجــرای برنامه هــای توســعه میان مــدت 
)پنج ســاله( اقدامــات دیگــری در جهــت فقرزدایــی و مقابلــه بــا فقــر طراحــی و بــه اجــرا درآمــده اســت، 
ــا  ــور م ــوزه، کش ــن ح ــه در ای ــای صورت گرفت ــی تالش ه ــم تمام ــه علی رغ ک ــود  ــان نم ــد اذع ــی بای ول
ــا چالش هــای بســیاری روبه روســت. به نظــر می رســد  ع مواجهــه و حــل ایــن معضــل هنــوز ب ــو در ن
ــی از آن در  ــب ناش ــر و عواق ــل فق ــا معض ــان ب ــا همچن ــم داده ت ــت ه ــددی دست به دس ــل متع عوام

ســطح کشــور درگیــر باشــیم. )ارشــدی و کریمــی،1392: 24(

43-  چکیده پایان نامه »بررسی رابطه بین اشتغال، فقر و ساختار بازار کار در ایران«؛ کارشناسی ارشد )۱۳۹۶(، دانشگاه رازی
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کالن بر فقر در ایران پیامد بی ثباتی اقتصاد 
کارنامه حقیقی44 حسن 

رشــد پایــدار اقتصــادی مســتلزم کارکــرد آزاد و رقابتــی قیمت هــا و ایجــاد محیــط امــن اقتصــادی 
کــه دراین ارتبــاط ثبــات اقتصــاد کالن از  بــرای تشــویق ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی اســت 
ــی  ــر برخــوردار اســت. محیــط باثبــات اقتصــاد کالن زمینــۀ افزایــش پس انــداز مّل نقشــی بســیار موّث
کــرده و از طریــق تقویــت رقابت پذیــری صــادرات و  و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را فراهــم 
بهبــود تــراز پرداخت هــا رشــد اقتصــادی را تقویــت می کنــد. در مقابــل محیــط بی ثبــات اقتصــاد 
کــرده و به تبــع آن فقــرا را نیــز  کالن عــالوه بــر تضعیــف رشــد اقتصــادی، توزیــع درآمــد را نامتعادل تــر 

متأثــر می کنــد.45
در دهه هــای 1970 و 1980 برخــی از اقتصاددانــان در مطالعــات تجربــی خــود بــه جنبه هایــی 
ــار آن هــا از مبانــی نظــری کافــی برخــوردار نبــوده و  از بی ثباتــی اقتصــاد کالن اشــاره کرده اند، امــا آث
بــه توصیه هــای سیاســتی نینجامیــده اســت. در اوایــل دهــۀ 1990 میــالدی، آزمــون اثــرات تجربــی 
کالن بــر عملکــرد اقتصــاد در چارچــوب مدل هــای رگرســیونی و بــا اســتفاده از  بی ثباتــی اقتصــاد 
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــی اقتصاددان ــه برخ ــون توّج کان ــی( در  ــی و مقطع ــری زمان ــی )س ــای ترکیب داده ه
کــه تــوّرم و کســری بودجــۀ کمتــری  نتایــج مطالعــات صورت گرفتــه نشــان می دهــد کشــورهایی 
خ رشــد باالتــری  خ تعادلــی ســریع تر بــوده از نــر خ ارز واقعــی آن هــا بــه نــر داشــته و همگرایــی نــر

برخــوردار بوده انــد.46

44-  برگرفته از پایان نامه دکتری )۱۳۹۱(؛ »پیامد بی ثباتی اقتصاد کالن بر فقر در ایران )87-1363(«؛ دانشگاه اصفهان
45-  در ایــن زمینــه هاســمن و گاویــن )1996(، نشــان داده انــد کــه اقتصادهــای دارای بی ثباتــی اقتصــاد کالن بیش تــر، از توزیــع 

درآمــد بســیار نامتعادل تــر از اقتصادهــای دیگــر برخوردارنــد.
 Fischer, 1993; Ghura, 1995; Hadjimichael, 1994; Bleany;( :ــه ــد ب ــوع کنی ــتر رج ــۀ بیش ــرای مطالع 46-  ب

)1996
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توزیــع  اقتصــادی،  پایــدار  بــرای رشــد  کالن  اقتصــاد  باثبــات  یــک محیــط  اهمیــت وجــود 
ع بــا عنــوان »پیامــد  کمتــر، ضــرورت انجــام تحقیقــی در ایــن موضــو متعادل تــر درآمــد و فقــر 

آورد. به  وجــود  را  ایــران«  در  فقــر  بــر  کالن  اقتصــاد  بی ثباتــی 

توسعه و ثبات اقتصاد کالن
کاهــش رشــد اقتصــادی،  کشــور می تــوان بــه  از پیامدهــای بی ثباتــی اقتصــاد کالن در یــک 
ــاره  ــد اش ــع درآم ــر توزی ــوء ب ــر س ــی و تأثی ــش خصوص ــرمایۀ بخ ــت س ــرمایه گذاری و انباش ــش س کاه
کالن و رشــد اقتصــادی، بی ثباتــی  نمــود. مطالعــات صورت گرفتــه در زمینــۀ بی ثباتــی اقتصــاد 
اقتصــاد کالن و انباشــت ســرمایۀ بخــش خصوصــی و بی ثباتــی اقتصــاد کالن و توزیــع درآمــد ایــن 

ع را تأییــد می کننــد47. موضــو
ثبــات اقتصــاد کالن یکــی از مهم تریــن جنبه هــای سیاســی توســعه در اســتراتژی های کاهــش 
فقــر و شــرط اولیــۀ ایجــاد اعتمــاد در ســرمایه گذاری و دســتیابی بــه رشــد پایــدار اســت، به طوری کــه 

اتحادیــۀ اروپــا نیــز در ضوابــط همگرایــی خــود بــه آن توجهــی ویــژه نمــوده اســت.
خ تــوّرم بــاال و پرنوســان، فقــرا را از طریــق کاهــش  در یــک محیــط بی ثبــات اقتصــاد کالن، نــر
کنش ســرمایه گذاران  دســتمزدهای واقعــی و از دســت دادن فرصت هــای شــغلی موجــود بــه دلیــل وا

در برابــر تــوّرم، )از طریــق کاهــش تولیــد( تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
خ تــوّرم بــاال هم چنیــن از طریــق کاهــش رشــد اقتصــادی، توزیــع مجــّدد درآمــد و ثــروت را بــه  نــر
کــه حداقــل توانایــی را در دفــاع از منافــع اقتصــادی خــود دارنــد بــر هــم زده، باعــث  زیــان افــرادی 

ــروز ناپایــداری شــدید در قیمت هــای نســبی شــده و ســرمایه گذاری را پرمخاطــره می ســازد. ب
به نظــر می رســد اقتصادهایــی کــه از بی ثباتــی اقتصــاد کالن بیشــتری برخوردارنــد توزیــع درآمــد 
کالن  در آن هــا نامتعادل تــر اســت. به طــور مثــال تــوّرم به عنــوان عامــل بی ثبات کننــدۀ اقتصــاد 

 Hadjimichael& Ghura & Muhleisen & Nord and Ucer, 1994; ismihan,( :ــه ــد ب ــوع کنی ــۀ بیشــتر رج ــرای مطالع 47-  ب
)2003; Hausman & Gavin, 1996; Ames & Brown & Ddevarjan and Izquierd, 2003
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کــه فشــارهای آن به طــور نامتناســب اقشــار کم درآمــد را  ع مالیــات نزولــی اســت  درواقــع یــک نــو
ع بــه دو عّلــت اّتفــاق می افتــد.  ــر می کنــد. برونــو و ایســترلی48 )1998(، معتقدنــد ایــن موضــو متأّث
اّول آنکــه فقــرا بیشــتر تمایــل دارنــد دارایی هــای مالــی خــود را به صــورت نقــد نگــه دارنــد تــا بــه 
شــکل دارایی هــای درآمــدزا ماننــد اوراق قرضــه یــا ســهام و دّوم آنکــه عمومــًا فقــرا نســبت بــه 
اقشــار مرّفــه کمتــر قادرنــد ارزش واقعــی درآمدهــا و دارایی هــای خــود را در برابــر تــوّرم حفــظ کننــد. 
درنتیجــه، افزایــش قیمت هــا عمومــًا بــه کاهــش ارزش واقعــی دارایی هــا و دســتمزد واقعــی فقــرا، 

بیش تــر از دیگــر اقشــار جامعــه می انجامــد.
خ ارز نیــز بــا تأثیرگــذاری بــر قیمــت کاالهــای قابــل تجــارت49 در  سیاســت های نامناســب نــر
مقابــل کاالهــای غیرقابــل تجــارت50، ترکیــب رشــد را مختــل می ســازد. داده هــای به دســت آمــده 
کــه فقیــران به طــور عمــده بــه مصــرف  کشــورها نشــان می دهــد  از بررســی خانوارهــا در برخــی 
طریــق  از  آن هــا  درآمــد  بیشــتر  تقریبــًا  درحالی کــه  دارنــد،  گرایــش  تجــارت  غیرقابــل  کاالهــای 
خ ارز عــالوه بــر ایجــاد اختــالل  کاالهــای قابل تجــارت بــه دســت می آیــد؛ بنابرایــن افزایــش شــدید نــر
کاهــش  در تجــارت و ممانعــت از رشــد اقتصــادی، به طــور نســبی درآمــد و قــدرت خریــد فقــرا را 
می دهــد. تکانه هــای بیرونــی نیــز به طــور خــاص می تواننــد بــرای فقــرا زیان بــار باشــند، زیــرا باعــث 
کاهــش دســتمزدهای واقعــی، افزایــش بیــکاری، کاهــش درآمدهــای غیــر کاری و محــدود شــدن 

انتقــاالت خــاص دولــت و بخــش خصوصــی می شــوند.
کالن بــر رشــد  بــه همیــن دلیــل در ایــن رســاله ســعی شــده اســت تأثیــر بی ثباتــی اقتصــاد 
اقتصــادی، توزیــع درآمــد و فقــر بــا اســتفاده از متغّیرهــای تأثیرگــذار بــر ثبــات اقتصــاد کالن و تدویــن 

48-  Bruno & Easterly
49-  کاالهــای قابــل تجــارت کاالهایــی هســتند کــه در تجــارت بین الملــل، هــم قابــل صــادر کــردن و هــم قابــل واردکــردن 
ــور  ــه به ط ــی ک ــوند )کاالهای ــل نمی ش ــارت بین المل ــه وارد تج ــتند ک ــی هس ــارت کاالهای ــل تج ــای غیرقاب ــتند. کااله هس
ــل  ــوان کاالی غیرقاب ــوند به عن ــارت نمی ش ــی وارد تج ــع صادرات ــاًل من ــی مث ــه دالیل ــا ب ــی بن ــوند ول ــارت می ش ــی تج بین الملل

ــوند(. ــی می ش ــارت تلّق تج
50-  Tradable Versus Nontradable Goods
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گــردد. بــه ایــن  نمایــه ای مناســب بــه ایــن منظــور از طریــق مجراهــای رشــد و نابرابــری بــرآورد 
ــت: ــده اس ــی ش ــر ط ــل زی ــور مراح منظ

1( بــرای تحلیــل وضعیــت بی ثباتــی اقتصــاد کالن، نمایــۀ بی ثباتــی اقتصــاد کالن بــا اســتفاده 
خ ارز واقعــی، نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد  خ تــوّرم، تغییــر در نــر از متغّیرهــای اولیــه از قبیــل نــر
کــه در آن هــا نمایــۀ  ناخالــص داخلــی و تغییــر در رابطــۀ مبادلــه ســاخته شــده اســت. ســال هایی 
بی ثباتــی اقتصــاد کالن بــه میــزان 151/5 برابــر انحــراف اســتاندارد کل نمونــۀ انتخابــی از میانگیــن 
گرفتــه می شــود. در ادامــه  نمونــه )آســتانۀ بحــران(52 بیشــتر باشــد، ســال های بحرانــی در نظــر 
به منظــور انتخــاب بهتریــن زیرنمایه هــای پیش بینی شــده بی ثباتــی اقتصــاد کالن، از الگوریتــم 
کــه نســبت هشــدار خطــا بــه هشــدار درســت  غربــال اســتفاده شــده و آن دســته از زیرنمایه هایــی 
بــرای آن هــا کمتــر از واحــد باشــد به عنــوان زیرنمایــۀ هشــداردهندۀ مناســب انتخــاب شــده و آن 
کــه ایــن نســبت بــرای آن هــا بیــش از واحــد اســت از اعتبــار الزم بــرای  دســته از زیرنمایه هایــی 
ــذا از مجموعــه زیرنمایه هــای مناســب حــذف شــده اند. درنهایــت  پیش بینــی برخــوردار نبــوده و ل
بــا توّجــه بــه غربال گــری صورت گرفتــه، نمایــۀ بی ثباتــی اقتصــاد کالن مجــددًا و بــر اســاس بهتریــن 

گردیــده اســت. زیرنمایه هــای پیش بینی کننــده محاســبه 
2( بــرای تحلیــل وضعیــت فقــر در ایــران و هم چنیــن ســاخت متغّیــر اصلــی مــدل یعنــی شــاخص 
کــه بــر مفهــوم فقــر مطلــق و نیازهــای  کالــری  فقــر سرشــمار از خــط فقــر مبتنــی بــر روش نیــاز بــه 

اساســی فــرد اســتوار اســت، اســتفاده شــده اســت.
کــه بــر اســاس مدل ســازی تحقیــق بی ثباتــی اقتصــاد کالن از مجــرای توزیــع درآمــد  3( از آنجــا 
نیــز فقــر را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، بــرای محاســبۀ شــاخص نابرابــری، شــاخص تایــل53 بــا 

گرفته شده است. 51-  همانند مقالۀ کامینسکی، لیزوندو و رینهارت )1998(، 5/1 برابر انحراف معیار در نظر 
ــر از 5  ــه کمت ــده در کل نمون ــای محاسبه ش ــداد بحران ه ــه تع ــود ک ــاب می ش ــه ای انتخ ــران به گون ــتانۀ بح ــواًل آس 52-  معم

ــه نباشــد. درصــد کل حجــم نمون
53-  Theil Index



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 174

استفاده از ریزداده های خانوار محاسبه شده و در مدل به کار گرفته شده است.
4( چــون بــر اســاس مدل ســازی تحقیــق، بی ثباتــی اقتصــاد کالن مســتقیمًا و هــم از طریــق 
تأثیــر بــر رشــد اقتصــادی و نابرابــری، فقــر را متأّثــر می ســازد، در ایــن تحقیــق فــرض می شــود 
کالن و متغّیرهــای توضیحــی دیگــر  کــه رشــد اقتصــادی به طــور مســتقیم بــه بی ثباتــی اقتصــاد 
وابســته اســت. بــه ایــن منظــور از یــک مــدل رگرســیونی رشــد بــه تبعیــت از منکیــو54)1992(، رومــر55 
)1992(، نایــت56)1993( و هــدی مایــکل57)1996( اســتفاده شــده اســت. بــرای تجزیه وتحلیــل 
رابطــۀ میــان بی ثباتــی اقتصــاد کالن و نابرابــری توزیــع درآمــد، مــدل بــارو58)2000(، مــورد اســتفاده 
قرارگرفتــه و نابرابــری درآمــد از طریــق شــاخص نابرابــری تایــل توضیــح داده شــده اســت. بــرای 
کــرای59)2000(  کالن و فقــر نیــز از روش دالر و  تجزیه وتحلیــل رابطــۀ میــان بی ثباتــی اقتصــاد 

پیــروی شــده اســت.

بی ثباتی اقتصاد کالن و رشد اقتصادی
رکــود  از  پــس  گســترده  به طــور  اقتصــادی،  رشــد  بــرای  کالن  اقتصــاد  ثبــات  الــزام  نظریــۀ 
اقتصــادی دهــۀ 1930 مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. بــرای بررســی رابطــۀ میــان ثبــات اقتصــاد 
ــر اســاس مطالعــات  ــا وجــود ایــن، ب کالن و رشــد اقتصــادی مطالعــات چندانــی صــورت  نگرفتــه، ب
ــرمایه  ــت س ــرای انباش ــاد کالن ب ــی اقتص ــه بی ثبات ک ــد  ــان معتقدن ــی اقتصاددان ــه برخ صورت گرفت
کــه از ایــن نظریــه دفــاع  و رشــد اقتصــادی مضــر اســت. شــواهد تجربــی معنــی داری نیــز وجــود دارد 
کورِمنــدی و مگوئیــر )1985(، فیشــر )1993(،  می کنــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه مطالعــات 

54-  Mankiw
55-  Romer
56-  Knight
57-  Hadjimichael
58-  Barro
59-  Dollar and Kraay
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هــدی مایــکل و دیگــران )1994(، بریالــت )1995(، بلینــی )1996(، هاســمن و گاویــن )1996(، 
کــرد. خلیلــی عراقــی و رمضانپــور )1380(، ایزمیهــان و دیگــران )2005( و مبــارک )2005( و اشــاره 

رشد اقتصادی، فقر و نابرابری
بــا توّجــه بــه تعهــدات بین المللــی بــرای کاهــش فقــر، امــروزه توّجــه زیــادی بــه رابطــۀ میــان رشــد 
اقتصــادی و کاهــش فقــر و دســتیابی بــه رشــد فقــرزدا صــورت گرفتــه اســت. رشــد فقــرزدا موقعیتــی 
کــه در آن افــراد فقیــر از رشــد درآمــد بیشــتری نســبت بــه دیگــر افــراد برخــوردار می گردنــد.  اســت 
کــه فقــر را بــه یــک مقــدار مــورد توافــق  برخــی رشــد فقــرزدا را به عنــوان رشــدی معرفــی کرده انــد 
کاهــش می دهــد. ایــن مقــدار، تأثیــر رشــد بــر توزیــع درآمــد و فقــر را در نظــر نمی گیــرد. بــه ایــن منظــور 
بایــد اثــرات توزیعــی را نیــز در نظــر گرفــت. ایــن اثــرات ممکــن اســت در طــی زمــان رشــد کلــی را بیشــتر 
خ رشــد ثابــت، میــزان کاهــش فقــر بــه ایــن وابســته  کنــد. بــرای یــک نــر یــا کمتــر از رشــد فقــرزدا 
کــه چگونــه توزیــع درآمــد بــا تغییــرات در رشــد و نابرابری هــای اولیــه در درآمــد تغییــر می کنــد.  اســت 
دسترســی بــه دارایی هــا و فرصت هــا امــکان برخــورداری افــراد فقیــر از رشــد را در یــک محیــط باثبــات 
ــه نابرابــری درآمــد ممکــن  کــه چگون ــز اهمیــت آن اســت  اقتصــاد کالن فراهــم می کنــد. نکتــۀ حائ
کنــد. نابرابــری در دسترســی بــه دارایی هــای درآمــدزا  اســت رشــد اقتصــادی یــک کشــور را متأّثــر 
ــارات، ســطح بهــره وری ســرمایه های انســانی و فیزیکــی )فرصت هــای  ــه اعتب و عــدم دسترســی ب
ارتقادهنــدۀ بهــره وری( را کاهــش داده و بــا کاهــش تولیــد نهایــی ســرمایه، کاهــش محصــول ناشــی 
از ناتوانــی بــازار بــرای افــراد فقیــر بیشــتر خواهــد شــد. هرچقــدر نســبت افــراد فقیــر بــه کل جمعیــت 
خ رشــد کمتــر خواهــد شــد. شــواهد موجــود عمومــًا از ایــن دیــدگاه حمایــت می کننــد،  بیشــتر شــود، نــر
خ رشــد را کاهــش دهــد. البّتــه پــس از  کــه هــر ســطح اولیــۀ بــاالی نابرابــری می توانــد نــر به گونــه ای 

کنتــرل دیگــر عوامــل از قبیــل ســطح اولیــۀ درآمــد.
دارد.  بســتگی  اقتصــاد  اولیــۀ  شــرایط  بــه  احتمــااًل  نابرابــری،  بــر  اقتصــادی  رشــد  تأثیــر 
اقتصــاد  یــک  اولیــۀ  ویژگی هــای  کــه  می دهــد  نشــان  گرفتــه  صــورت  اولیــۀ  مطالعه هــای 
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لوئیــس60)1983(  اســت.  اقتصــادی  رشــد  و  نابرابــری  رابطــۀ  تعیین کننــدۀ  عامــل  مهم تریــن 
ح نمودنــد.  کوزنتــس61)1955(، رابطــۀ میــان نابرابــری و رشــد را به صــورت U معکــوس مطــر و 
مطالعــات لوئیــس در ســال 1983 توضیــح مشــهودی را بــرای افزایــش نابرابــری در مراحــل اولیــۀ 
کــه توســعه بایــد مســاوات طلب باشــد، زیــرا در یــک زمــان مشــابه  توســعه ارائــه نمــود، به گونــه ای 

در هــر بخــش از اقتصــاد شــروع نمی شــود.
توزیــع نابرابــر اولیــۀ ثــروت و عــدم دسترســی بــه شــکل های مختلــف دارایــی، نقــش موّثــری در 
افزایــش نابرابــری همــراه بــا کاهــش رشــد اقتصــادی در کشــورهای کم درآمــد دارد. در ابتــدا افــرادی 
کــه دارای ســرمایه های انســانی، مالــی و فیزیکــی هســتند بیشــتر از دیگــران از رشــد اقتصــادی 

منتفــع می شــوند.
هــم نظریــه و هــم شــواهد تجربــی بــر ایــن داللــت می کننــد کــه نابرابــری هــم بــر رشــد اقتصــادی 
کــه اقتصادهــای کم درآمــد رشــد می کننــد،  تأثیــر می گــذارد و هــم از آن تأثیــر می پذیــرد. همان گونــه 
گــر حجــم کاهــش فقــر بــا توجــه بــه رشــد و نابرابــری انعطاف پذیــر  احتمــااًل فقــر نیــز کاهــش می یابــد. ا

باشــد، تأثیــر خالــص رشــد بــر کاهــش فقــر می توانــد مثبــت و یــا منفــی باشــد.
گــر همــۀ طبقــات اجتماعــی به صــورت مســاوی از رشــد منتفــع گردنــد،  بــا توّجــه بــه شــکل )1( ا
خــّط A به مــوازات خــود بــه ســمت چــپ منتقــل می گــردد. در نتیجــۀ ایــن انتقــال )رشــد برابــر 
گرچــه توزیــع درآمــد تغییــر نمی کنــد، ولــی ســطح فقــر از P0 بــه P1 کاهــش می یابــد. حــال  درآمــد(، ا
کــرده و فقــرا را به طــور متفــاوت  گــر منافــع رشــد به صــورت برابــر تســهیم نشــود، توزیــع درآمــد تغییــر  ا
گــر برخــی افــراد کــه از درآمــد باالیــی برخوردارنــد نفــع بیشــتری از رشــد ببرنــد )نمــودار  متأّثــر می کنــد. ا
گرچــه فقــر کاهــش می یابــد ولــی ایــن کاهــش کمتــر از مقــدار قبلــی اســت. در ایــن حالــت  C(، آنــگاه ا

حّتــی افــراد پاییــن P3 یــک افزایــش فقــر را تجربــه می کننــد.

60-  Lewis
61-  Kuznets
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کاهش فقر شکل )۱(: رابطۀ رشد اقتصادی، نابرابری و 

بی ثباتی اقتصاد کالن، فقر و نابرابری
گاویــن )1996(، در مطالعــۀ خــود نشــان داده انــد، اقتصادهــای بــا نوســان های  هاســمن و 
ــر از دیگــر اقتصادهــا  ــع درآمــد بســیار نامتعادل ت ــر( از فقــر بیشــتر و توزی ــر )بی ثبات ت بیشــتر و بزرگ ت

برخوردارنــد.
فقــرا بــه دلیــل ناتوانــی در حفــظ ارزش دارایی هــای خــود، هنــگام افزایــش تــوّرم )به عنــوان 
شــاخص بی ثباتــی اقتصــاد کالن(، ارزش دارایی هــای خــود را بیــش از دیگــر اقشــار جامعــه از دســت 
ــرای  ــع جــدی ب ــرده و مان ک ــوّرم رشــد اقتصــادی را محــدود  ــر از یــک حــّد خــاص، ت می دهنــد. باالت
کــه عمدتــًا بــا بی ثباتــی همــراه اســت می توانــد  آن خواهــد بــود62. لــذا پاییــن بــودن رشــد اقتصــادی 
کــه به عنــوان برگشــت پذیری شــناخته  بــر فقــر داشــته باشــد )پدیــده ای  تأثیــر بلندمدت تــری 
می شــود(. ایــن پدیــده بیشــتر خــود را در شــوک های وارد بــر ســرمایۀ انســانی فقــرا نمایــان می ســازد.

62-  مدارک تجربی تأیید می کند که رابطۀ قوی منفی ای بین تورم و رشد اقتصادی وجود دارد.
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کالن یکــی از مهم تریــن جنبه هــای سیاســی توســعه در  کلــی حفــظ ثبــات اقتصــاد  به طــور 
ــد  ــه رش ــتیابی ب ــرمایه گذاری و دس ــاد در س ــاد اعتم ــۀ ایج ــرط اولی ــر و ش ــش فق ــتراتژی های کاه اس
پایــدار اســت. توّرم هــای بــاال و پرنوســان فقــرا را از طریــق کاهــش دســتمزدهای واقعــی و از دســت 
کنــش ســرمایه گذاران در برابــر تــوّرم )از طریــق  دادن فرصت هــای شــغلی موجــود بــه دلیــل وا

کاهــش تولیــد( تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

جمع بندی
بی ثباتی اقتصاد کالن مانع جدی برای رشد اقتصادی بوده و آن را کاهش می دهد.

بی ثباتــی اقتصــاد کالن به طــور قابل توجــه، نابرابــری درآمــد در مناطــق شــهری و روســتایی 
ایــران را افزایــش می دهــد.

بــه دلیــل تأثیرپذیــری مثبــت فقــر از نابرابــری درآمــد، بی ثباتــی اقتصــاد کالن بــه افزایــش فقــر در 
هــر دو منطقــۀ شــهری و روســتایی می انجامــد. میــزان تأثیرپذیــری مناطق شــهری بیشــتر اســت.

بی ثباتی اقتصاد کالن مستقیمًا فقر شهری و روستایی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
رشــد اقتصــادی فقــر را کاهــش می دهــد. میــزان کاهــش در مناطــق روســتایی بســیار بیشــتر از 

مناطــق شــهری اســت.
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کودک در ایران تحلیل روند فقر چندبعدی خانوارهای دارای 
مهدی نصرت آبادی63

در ســال های اخیــر رویکردهــای چندبعــدی و بین بخشــی توانســته اند دیدگاه هــای پولــی بــه 
فقــر را مــورد چالــش قــرار دهنــد، به عبارتــی در دو دهــه اخیــر بــه علــت عدم کفایــت رویکردهــای 
کــه  پولــی، فقــر به طــور فزاینــده ای به عنــوان پدیــده ای چندبعــدی دیــده شــده اســت و ازآنجا
ع به ویــژه بــرای خانوارهــای  کودکــی آســیب پذیرترین مرحلــه زندگــی اســت ایــن موضــو دوران 
ــرای تأمیــن نیازهــای اساســی  کــودکان ب کــودک دارای اهمیــت اســت. در طــی ایــن دوران  دارای 
ــرای  ــا ب ــای آن ه ــع انتخاب ه ــر مان ــرایطی فق ــن ش ــد. در چنی ــان نیازمندن ــن و مراقب ــه والدی ــود ب خ
کســب مهارت هــا، قابلیت هــا و اعتمــاد موردنیــاز جهــت رســیدن بــه توانایــی بالقوه شــان می گــردد؛ 
بنابرایــن فقــر دوران کودکــی می توانــد موانعــی بــرای رشــد در تمــام طــول زندگــی )و نیــز اثــرات بیــن 
کــودکان اغلــب به صــورت ایســتا مــورد  نســلی( بــه همــراه داشــته باشــد. جــدا از ایــن مســئله فقــر 
کــودک در بیــن نســل ها و اثــرات  کمتــر رونــد فقــر خانوارهــای دارای  گرفتــه و  اندازه گیــری قــرار 
کــودکان )در  شــرایط اقتصادی-اجتماعــی بــر آن بررســی شــده اســت. درصورتی کــه بررســی فقــر 
رفــاه  حــوزه  سیاســت گذاران  بــرای  بســیاری  کاربــردی  داللت هــای  می توانــد  مختلــف(  ابعــاد 
ــاه  ــر رف ــی ب ــت های اجتماع ــا و سیاس ــرات برنامه ه ــی اث ــا را در ارزیاب ــد و آن ه ــته باش ــی داش اجتماع

ــاند. ــاری رس ــودکان ی ک
کــودک رســاله دکتــرای تخصصــی  کاوی ابعــاد فقــر خانوارهــای دارای  بــر ایــن اســاس بــرای وا
این جانــب )در دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توان بخشــی تهــران( بــه تحلیــل رونــد فقــر چندبعــدی 
تــا 1391  ســال های 1363  در  نســلی  رویکــرد  اســاس  بــر  ایــران  در  کــودک  دارای  خانوارهــای 

63- . برگرفتــه از پایان نامــه دکتــری )۱۳۹۳(؛ »تحلیــل رونــد فقر چندبعــدی خانوارهای دارای کودک در ایران بر اســاس رویکرد نســلی 
ــوم بهزیســتی و توان بخشــی 1363-1391«؛ دانشــگاه عل
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اختصــاص یافــت.
ایــن تحقیــق ازجملــه مطالعــات رونــد بــود کــه بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش هزینه- درآمــد 
کــودک در حوزه هــای ســالمت، تغذیــه، مســکن،  مرکــز آمــار ایــران، رونــد فقــر خانوارهــای دارای 
ــا اســتفاده از شــاخص فقــر فوســتر، گریــر و توربــک( مــورد  گــروه ســنی )ب آمــوزش و درآمــد در چهــار 
ــهری و  ــور )ش ــودک در کش ک ــای دارای  ــق خانواره ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــت. جامع ــرار گرف ــی ق بررس
روســتایی( بودنــد. همان طــور کــه می دانیــم مطابــق بــا تعریــف کنوانســیون حقــوق کــودک ســازمان 
کــودک به عنــوان افــراد زیــر هجــده ســال تعریــف می گــردد، امــا در ایــن تحقیــق به منظــور  ملــل 
کودکــی و برنامه هــای  رعایــت فواصــل سنی-ســالی پنج ســاله )تقســیم بندی پنج ســاله دوران 

ــدند. ــه ش ــم وارد مطالع ــاله ه ــودک 19 و 20 س ک ــای دارای  ــاله( خانواره ــعه پنج س توس
گــروه ســنی  کــودک )تفکیک شــده بــر اســاس چهــار  نمونــه تحقیــق شــامل خانوارهــای دارای 
5-0 ســاله، 10-6 ســاله، 15-11 ســاله و 20-16 ســاله( بودند که همان طور که گفته شــد اطالعات 
ح هزینه-درآمــد خانــوار( جمــع آوری شــده اســت. اطالعــات  آن هــا توســط مرکــز آمــار ایــران )طــر
ــواع مطالعــه پیرامــون رفتــار  ــرای ان ــز آمــار ایــران داده هــای الزم ب ــوار مرک ح درآمــد- هزینــه خان طــر
مصرف کننــدگان و محاســبه شــاخص های فقــر و توزیــع درآمــد را فراهــم می ســازد. مرکــز آمــار ایــران 
از فرمول هــای خــاص خــود بــرای بــرآورد حجــم نمونــه در ســطح اســتانی، شــهر و روســتا اســتفاده 
کــه قابل تعمیــم  می کنــد و روش نمونه گیــری خاصــی را بــرای انتخــاب خانوارهــا اعمــال می نمایــد 

بــه جامعــه شــهری و روســتایی اســت.
کــه بــرای ابعــاد مختلــف فقــر آســتانه ای تعریــف شــود و ســپس بــا اســتفاده از شــاخص  الزم بــود 
گــردد. در ایــن راســتا بــرای فقــر درآمــدی )هزینــه( خانــوار  خ و شــدت فقــر محاســبه  فقــر )FGT( نــر
گردیــد و خــط  کــودک در ایــن تحقیــق از هزینه هــای مربــوط بــه بودجــه خانــوار اســتفاده  دارای 
فقــر مطلــق کشــوری بــر اســاس رویکــرد نیازهــای اساســی )روش ارشانســکی( بــه دســت آمــد. بــرای 
کــودک بــا اســتفاده از ریزداده  هــای مرکــز آمــار ایــران  بررســی رونــد فقــر مســکن در خانوارهــای دارای 
)مشــخصات محــل ســکونت و تســهیالت زندگــی( از شــاخص ســطح زیربنــای ســرانه اســتفاده 
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کفایــت فضــای قابــل ســکونت بــه ازای هــر فــرد را می ســنجد و  کــه ایــن شــاخص میــزان  گردیــد 
ــودن  ــر را نشــان می دهــد. پاییــن ب ــه ازای هــر نف متوســط فضــای قابل ســکونت واحــد مســکونی ب
کــم نامطلــوب ســکونتگاه اســت و به طــور کافــی بهتــر از شــاخص  مقــدار ایــن شــاخص نشــانه ای از ترا
کــم ســکونتی را می ســنجد. میــزان آســتانه ایــن ســنجه در کشــور 16/5 مترمربــع  نفــر در اتــاق ترا

بــه ازای هــر نفــر تعییــن شــده اســت.
در مطالعــه مــا بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل مشــارکت مالــی خانــوار در هزینه هــای ســالمت 
)مواجهــه بــا هزینه هــای کمرشــکن( فقــر ســالمت مــورد محاســبه قــرار گرفــت. به عبارتــی بــرای 
محاســبه فقــر ســالمت از شــاخص مشــارکت مالــی خانــوار اســتفاده گردیــد و آســتانه خــط فقــر را 0/40 
گــر نســبت هزینــه بهداشــت بــه تــوان پرداخــت خانــوار از 0/40  کــه ا در نظــر گرفتــه شــد به گونــه ای 
تجــاوز کنــد خانــوار دچــار هزینه هــای کمرشــکن می شــود؛ بنابرایــن درصــد خانوارهــای مواجــه بــا 
ک مــا بــرای قضــاوت تعــداد فقــرای ســالمت در هــر ســال بــود. برخــالف  هزینه هــای کمرشــکن مــال
شــاخص های دیگــر هرچــه در ایــن شــاخص میانگیــن باالتــر باشــد نشــان دهنده بدتــر شــدن اوضــاع 

اســت.
کــودک بــا نمایانگرهــای مختلفــی مــورد ســنجش قــرار   همچنیــن فقــر آموزشــی بســته بــه ســن 
گرفــت. از آنجــا کــه بــرای کــودک در ســن 5-0 ســاله ســواد و یــا مــدرک تحصیلــی معنا نــدارد؛ بنابراین 
کــودک در ســن 5-0 ســاله از ســطح تحصیــالت سرپرســت خانــوار )مــدرک  بــرای خانوارهــای دارای 
تحصیلــی( اســتفاده شــد و آســتانه 5 ســال )پایــان دوران ابتدایــی( به عنــوان خــط فقــر آموزشــی 
کــودک )حضــور  گــروه ســنی 10-6 ســاله باســواد یــا بی ســواد بــودن  کار گرفتــه شــد. بــرای  کــودک بــه 
کــی بــرای فقــر آموزشــی او در نظــر گرفتــه شــد. بــرای گروه هــای ســنی 15-11 ســاله و  در مدرســه( مال
کــی بــرای فقــر آموزشــی بــود.  20-16 ســاله کامــل نمــودن دوره آموزشــی ابتدایــی توســط کــودک مال
کــودک در بعــد تغذیــه، بــا اســتفاده از طبقه بنــدی ســنی- در ایــن تحقیــق به منظــور محاســبه فقــر 
کــودکان، زنــان و مــردان محاســبه گردیــد و ســپس بــا  گــروه  کالــری موردنیــاز بــرای  جنســی میــزان 
اعمــال متوســط ارزش ســبد کاالیــی در اســتان ها و مقیــاس معــادل، خــط فقــر غذایــی محاســبه 
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خ فقــر، شــکاف و شــدت  گردیــد. درنهایــت بــا اســتفاده از شــاخص فوســتر، گریــر و توربــک )FGT( نــر
فقــر غذایــی مــورد محاســبه قــرار گرفــت.

در مطالعــه حاضــر از رویکــرد تمرکــز ضعیــف و خــط فقــر تجمیع شــده بــرای محاســبه فقــر 
کــودک در کشــور اســتفاده شــد. در رویکــرد تمرکــز ضعیــف بــر فقــر  چندبعــدی خانوارهــای دارای 
گــر برخــی از آن هــا باالتــر از آســتانه باشــند(  جانشــینی بیــن ویژگی هــای مــورد بررســی )حتــی ا
کــه باالتــر از  امکان پذیــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر شــاخص ها اجــازه جانشــینی دارنــد و ویژگــی 
کمبــود ویژگــی پایین تــر از آســتانه فقــر را جبــران می کنــد؛ بنابرایــن  آســتانه فقــر اســت می توانــد 
کــودک( نبایــد حتمــًا در همــه ویژگی هــا زیــر آســتانه فقــر قــرار  افــراد )در اینجــا خانوارهــای دارای 

داشــته باشــند تــا به عنــوان فقیــر شــناخته شــوند.
اما یافته های این مطالعه به تفکیک ابعاد و فقر تجمیع شده به قرار زیر می باشد:

گــروه ســنی 0-5  خ فقــر مســکن در همــه گروه هــای به جــز  کــه نــر نتایــج مطالعــه مــا نشــان داد 
گــروه ســنی  ســاله در ســه دوره اخیــر )ســال های 1383، 1388 و 1391( نزولــی بــود و ایــن رونــد در 
5-0 ســاله بــا نوســان همــراه بــود. در ســال 1373 در اغلــب گروه هــای ســنی میــزان فقر مســکن باالتر 
گــروه  کــودک  از ســال های دیگــر بــود. همچنیــن در بیــن ایــن گروه هــای ســنی خانوارهــای دارای 
خ  5-0 ســاله در اغلــب ســال ها نســبت بــه گروه هــای دیگــر فقــر مســکن باالتــری را تجربــه کردنــد. نــر
ــر از ســایر گروه هــای ســنی  ــروه ســنی 5-0 ســاله باالت گ ــودک  ک ــر آموزشــی در خانوارهــای دارای  فق
گــروه ســنی 15-11 ســاله  بــود )در اغلــب ســال های مطالعــه(. همچنیــن در ســال های مطالعــه 
گــروه  گــروه ســنی و  کــرده بودنــد و در ایــن  نســبت بــه ســایر گروه هــا فقــر آموزشــی کمتــری را تجربــه 
ســنی 5-0 ســاله شــاخص فقــر آمــوزش در دوره هــای اخیــر رونــد کاهشــی داشــت امــا در گروه هــای 
کــه مشــهود اســت بــاال بــودن  ســنی دیگــر ایــن رونــد بــا نوســان همــراه بــوده اســت. نکتــه دیگــری 
شــاخص ها در همــه گروه هــای ســنی در ســال های اولیــه مطالعــه )نســبت بــه ســال های انتهایــی( 

اســت.
گروه هــای ســنی از رونــد خاصــی تبعیــت نمی کــرد و ایــن شــاخص بــا  خ فقــر ســالمت در   نــر
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خ فقــر ســالمت در ســال 1373 باالتــر از ســال های دیگــر در تمــام  نوســانات زیــادی همــراه بــود. نــر
گــروه ســنی 15-11 ســاله در  خ فقــر ســالمتی در خانوارهــای  گروه هــای ســنی بــود. همچنیــن نــر
دوره هــای اخیــر رونــدی صعــودی داشــته، امــا در ســایر گروه هــای ســنی بــا نوســاناتی همــراه بــود.
خ فقــر تغذیــه در خانوارهــای دارای کــودک گــروه ســنی 5-0 ســاله پایین تــر از ســایر گروه های  نــر
خ در خانوارهــای دارای کــودک گروه ســنی 20-16 ســاله در دوره های  ســنی بــود. همچنیــن ایــن نــر
اخیــر رونــد صعــودی داشــته امــا در ســایر گروه هــا بــا نوســان همــراه بــود. در بیــن ســال های مطالعــه 
خ فقــر  ســال 1368 میــزان فقــر تغذیــه در اغلــب گروه هــای ســنی باالتــر از ســال های دیگــر بــود. نــر
گــروه ســنی 10-6 ســاله باالتــر از ســایر گروه هــای ســنی بــود  کــودک  درآمــدی در خانوارهــای دارای 
گــروه ســنی 16-20  گروه هــای ســنی به جــز  )در بیشــتر ســال های مطالعــه(. همچنیــن در تمــام 
خ در دوره هــای اخیــر رونــد صعــودی داشــت. در بیــن ســال های مطالعــه ســال 1368  ســاله ایــن نــر

میــزان فقــر درآمــدی در همــه گروه هــای ســنی باالتــر از ســال های دیگــر بــود.
کــودک در ســال های  خ فقــر چندبعــدی خانوارهــای دارای  کــه نــر همچنیــن نتایــج نشــان داد 
مطالعــه دارای نوســان و به خصــوص در دوره برنامــه چهــارم توســعه و ســال 1391 افزایشــی بــود. 
گــروه ســنی 5-0 و 20-16 ســاله  کــودک  خ فقــر چندبعــدی خانوارهــای دارای  ــر باالتریــن میــزان ن
گــروه ســنی دیگــر ســال 1391 باالتریــن  کــه در دو  مربــوط بــه ســال 1373 بــود و ایــن در حالــی اســت 
ــه در  ک ــود  خ فقــر چندبعــدی را داشــته اســت. نکتــه بســیار مهــم در ایــن مطالعــه ایــن ب ــر ــزان ن می
کــه  خ فقــر چندبعــدی بــود  خ فقــر درآمــدی متفــاوت از نــر بســیاری از ســال ها و گروه هــای ســنی نــر
نشــان دهنده ایــن مطلــب اســت کــه سیاســت های اتخــاذی بــرای فقــر درآمــدی نمی توانــد طبیعــت 
ع فقــر از رویکــرد چندبعــدی  کامــل برطــرف ســازد و توجــه بــه موضــو چندوجهــی فقــر را به طــور 
مســتلزم داشــتن دیدگاهــی همه جانبــه در بخش هــای توســعه انســانی )از قبیــل آمــوزش، ســالمت، 
تغذیــه و مســکن( اســت و نبایســتی فقــر را تنهــا از زاویــه کاســتی درآمــد )هزینــه( مــورد ســنجش قــرار 

داد.
گروه هــای ســنی جوان تــر  خ و شــدت فقــر چندبعــدی  بــر اســاس یافته هــای پژوهــش مــا نــر
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گــروه ســنی دیگــر بــود. ایــن یافتــه ازآنجــا دارای اهمیــت  )5-0 ســاله و 10-6 ســاله ها( بیشــتر از دو 
کــودکان در اوایــل زندگــی اثــرات بســیار نامطلــوب و  کــه وجــود محرومیت هــای چندگانــه در  اســت 

پایــداری بــر رفــاه و ســالمت آینــده آن هــا خواهــد گذاشــت.
کــودک بــر اســاس  گــر بخواهیــم نگاهــی جزئی تــر بــه رونــد فقــر چندبعــدی خانوارهــای دارای  ا
گــروه ســنی 10- 6 )کــه رونــد ایــن  کــه به جــز در  برنامه هــای توســعه بیندازیــم، بایــد اشــاره داشــت 
گروه هــای ســنی در طــول اجــرای برنامه هــای دوم و  شــاخص بــا نوســان همــراه بــود( در ســایر 
ــودک  ک ــزان و شــدت فقــر چندبعــدی خانوارهــای دارای  ــد کاهشــی در می ســوم توســعه شــاهد رون
هســتیم و در دوره اجــرای برنامــه چهــارم توســعه )ســال های 1383 و 1388( و نیــز ســال 1391 
)برنامــه پنجــم توســعه( رونــد فقــر چندبعــدی اغلــب گروه هــای ســنی افزایشــی بــوده اســت. در 
ــر برنامــه قــرار گرفتــه بــود و در  ــه عدالــت اجتماعــی جــزو اولویت هــای برت برنامــه دوم توســعه مقول
کیــد قــرار گرفتــه بــود. در برنامــه  برنامــه ســوم توســعه مســئله اشــتغال، بهــره وری نیــروی کار مــورد تأ
ســوم توســعه در فصــل پنجــم آن )نظــام تأمیــن اجتماعــی و یارانه هــا( بــه ایــن مــوارد اشــاره شــده 
بــود: حمایت هــای بخــش غیربیمــه ای پیشــگیری، توان بخشــی و حمایتــی بــرای نیازمنــدان و 
خدمــات ویــژه در برنامه هــای بخــش اشــتغال، مســکن و آمــوزش بــرای گروه هــای نیازمنــد. به نظــر 
می رســد ایــن برنامه هــا و سیاســت های اتخــاذی در برنامــه ســوم توســعه توانســته بــر کاهــش فقــر 
کــودک اثرگــذار بــوده باشــد؛ امــا برنامــه چهــارم توســعه بــا اینکــه  در ابعــاد رفاهــی خانوارهــای دارای 
کیــد بــر توزیــع عادالنــه درآمدهــا، افزایــش تأمیــن  اساســًا برنامــه ای بــا رویکــرد رفاهــی بــوده اســت )تأ
نیازهــای اساســی مــردم از قبیــل مســکن، تغذیــه، آمــوزش و ســالمت( امــا در عمــل ایــن برنامــه در 
ــی از  ــاید یک ــه ش ک ــت  ــوده اس ــل ننم ــق عم ــودک موف ک ــای دارای  ــدی خانواره ــر چندبع ــش فق کاه
دالیــل عمــده آن عــدم اجرایــی نمــودن بســیاری از مفــاد آن از ســوی دولــت نهــم بــوده باشــد )عــالوه 
ــر ضعــف هماهنگــی بیــن بخشــی، فقــدان یــک چارچــوب منطقــی، نظام منــد و عــدم اســتنباط  ب

واحــد از ارتباطــات درونــی میــان ابعــاد مختلــف فقــر(.
در  کــودک  دارای  خانوارهــای  چندبعــدی  فقــر  خ  نــر داد  نشــان  مطالعــه  ایــن  ع  درمجمــو
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ســال های مطالعــه نوســان داشــته و به ویــژه در دوره هــای اخیــر افزایشــی بــوده اســت. باالتــر بــودن 
خ در گروه هــای ســنی جوان تــر نشــان دهنده محرومیت هــای چندبعــدی در اوایــل زندگــی  ایــن نــر
کــه می توانــد داللت هایــی بــرای سیاســت گذاران ســالمت و رفــاه خانوارهــا بــه همــراه  کــودک اســت 
داشــته باشــد. سیاســت های کاهــش فقــر چندبعــدی شــامل مجموعه هــای منســجم و هدفمنــدی 
کــه بــه تدویــن و اعمــال بســته های رفاهــی بــرای  از تدابیــر، خدمــات و فعالیت هایــی می گــردد 
ــه رشــد و تکامــل  ــه اینکــه پای ــا توجــه ب ــاه اجتماعــی اختصــاص دارد. ب گروه هــای هــدف نظــام رف
کافــی، مســکن نامناســب،  ــب درآمــد نا ــا در غال ــواده اســت و آســیب پذیری خانواره ــودک در خان ک
کــودک می گــذارد بنابرایــن  گــواری بــر ســالمت و رفــاه  آمــوزش، تغذیــه و ســالمت ضعیــف تأثیــرات نا
رفاهــی  بســته های  ایــن  از  خانوارهــا  بهره منــدی  ارتقــای  زمینــه  در  کارا  سیاســت های  اتخــاذ 

ــر باشــد. ــز مؤث ــودک نی ک ــای دارای  ــش فقــر چندبعــدی خانواره ــد در کاه می توان
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وزن دهی به ابعاد فقر چندبعدی در ایران
شیرین تقی چیزری64

هــدف از ایــن پژوهــش، »تعییــن وزن ابعــاد فقــر چندبعــدی و اندازه گیــری آن در ایــران بــرای 
ــر  ــی فق ــان، بررس ــر و یکس ــای براب ــرد وزن ه ــایی رویک ــف و نارس ــل ضع ــه دلی ــت. ب ــال 1390« اس س
کــه متناســب بااهمیــت  ــر اســاس وزن هــای منطقــی و معقــول بــرای هریــک از ابعــاد  چندبعــدی ب
نســبی آن هــا باشــد، می توانــد بــه ارزیابــی دقیق تــری از فقــر چندبعــدی کمــک کنــد. روش شناســی: 
در ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از دو رویکــرد »وزندهــی برابــر« و »فرآینــد تحلیــل سلســله       مراتبی«، بــه 
کــه عبارت انــد از  محاســبه و مقایســه انــواع وزن هــای مختلــف بــرای شــش ویژگــی فقــر چندبعــدی 
درآمــد، تغذیــه، مســکن، آمــوزش، ســالمت، حمل ونقــل و ارتباطــات، پرداختــه شــده اســت. ســپس 
ــا رویکــرد  ــه  اندازه گیــری فقــر چندبعــدی ب ــر اســاس ســطوح جانشــینی مختلــف بیــن ویژگی هــا ب ب
خــط فقــر تجمیــع شــده بــر اســاس رویکــرد نظریــه اطالعــات، پرداختــه می شــود. نتایــج: بــر اســاس 
ــد  ــر بع ــه 3، از نظ ــذا، منطق ــد و غ ــد درآم ــر بع ــور از نظ ــه کش ــن منطق ــت آمده، فقیرتری ــج به دس نتای
ســالمت منطقــه 6، از لحــاظ بعــد آمــوزش منطقــه 1، بــر اســاس بعــد حمل ونقــل و ارتباطــات منطقــه 
خ فقــر  8 و از لحــاظ بعــد مســکن منطقــه 4، فقیرتریــن مناطــق محســوب می شــوند. بیشــترین نــر
ــله مراتبی در  ــر و سلس ــی براب ــرد وزن ده ــاس دو رویک ــر اس ــینی θ= 1 و ب ــطح جانش ــدی در س چندبع
خ  خ فقــر در منطقــه 1 دیــده شــد. در ســطح جانشــینی θ=1/2 بیشــترین نــر منطقــه 3 و کمتریــن نــر
خ فقــر بــر اســاس رویکــرد وزن هــای برابــر  فقــر بــر اســاس هــر دو رویکــرد در منطقــه 3 و کمتریــن نــر
در منطقــه 1 و بــر اســاس رویکــرد وزن هــای سلســله مراتبی در منطقــه 2 حاصــل شــد. در ســطوح 
خ فقــر در منطقــه 5 و بیشــترین  جانشــینی θ= -2 ,-3 و بــر اســاس هــر دو رویکــرد، کمتریــن نــر

64- . شــیرین تقــی چیــزری، ۱۳۹۲، وزن دهی به ابعاد فقر چندبعدی در ایران، پایان نامه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه الزهرا )س(، اســتاد 
راهنما: منیژه نخعی، دانشــکده اقتصاد و حســابداری.
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خ فقــر چندبعــدی حاصــل  خ فقــر در منطقــه 6 مشــاهده گردیــد. در ســطوح جانشــینی پاییــن، نــر نــر
خ فقــر حاصــل از وزن هــای برابــر اســت. در ســطوح  از رویکــرد وزن هــای سلســله مراتبی بیشــتر از نــر

خ هــای فقــر حاصــل از دو رویکــرد وزندهــی بــا یکدیگــر برابــر اســت. جانشــینی بــاال، نر
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ثار اقتصادی و اجتماعی فقر در ایران آ
سمانه قائدی65

ــی و  ــی، فرهنگ ــیب های اجتماع ــل آس ــه دلی ــانی، ب ــع انس ــر در جوام ــی فق ــور دائم ــم حض علی رغ
سیاســی، رفــع آن همــواره از دغدغه هــای دولت هــای جوامــع مختلــف بــوده اســت. از ایــن رو مطالعــه 
ــر سیاســت های کاهــش فقــر، و بازبینــی سیاســت ها از هدف هــای  ــی تأثی ابعــاد مختلــف فقــر، ارزیاب
اصلــی مطالعــه فقــر اســت. مطالعــه فقــر، علــل و رونــد آن می توانــد بــه دولت هــا بــرای کاهــش فقــر و 

آســیب های آن کمــک کنــد.
هــدف از ایــن نوشــتار فراهــم آوردن یــک تصویــر دقیق تــر از علــل اقتصــادی- اجتماعــی توســعه 
نامتــوازن در کشــور اســت. به عــالوه ایــن مطالعــه می کوشــد تــا پاســخ هایی به عنــوان راه حل هــای 

مقابلــه بــرای حــل ایــن مشــکالت بیابیــد.
اهمیــت مطالعــه فقــر و پایــش مســتمر شــاخص های آن از ســه جهــت حائــز اهمیــت اســت. 
نخســت اینکــه، وضعیــت رفاهــی بخش هــای کم درآمــد و آســیب پذیر جامعــه بــرای سیاســت گذاران 
مشــخص می شــود. دوم اینکــه، پایــش مســتمر شــاخص های فقــر، مطالعــه رونــد تحــوالت فقــر و 
اینکــه،  ســوم  می کنــد.  امکان پذیــر  را  اقتصــادی  سیاســت های  اصــالح  و  تصحیــح  بنابرایــن 
ضابطــه ای بــرای ارزیابــی موفقیــت یــا شکســت دولت هــا در کاهــش ایــن پدیــده فراهــم مــی آورد.

ضرورت پرداختن به مسئله فقر
اقتصــادی- وضعیــت  گرهــای  نما اصلی تریــن  از  یکــی  به عنــوان  فقــر  ویژگی هــای  بررســی 

بــوده  مختلــف  جوامــع  برنامه ریــزان  و  سیاســت گذاران  موردتوجــه  همــواره  خانوارهــا   اجتماعــی 

ــگاه  ــران ۱۳۶۳-۱۳۸۸«؛ دانش ــر در ای ــی فق ــادی و اجتماع ــار اقتص ــد )۱۳۹0(؛ »آث ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام 65-  برگرفت
الزهــرا



189 همایشفقرپژوهیـــ1

اســت. ارتبــاط بیــن فقــر، رشــد، جــرم و جرائــم پدیــده شناخته شــده ای اســت. ســرریزهای امنیتــی و 
اجتماعــی ایــن پدیــده، امنیــت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع را مــورد تهدیــد قــرار می دهنــد.
از ایــن رو بررســی وضعیــت فقــر، تحــول آن، و تأثیــر سیاســت های مقابلــه بــا فقــر بــر شــاخص های 
مختلــف آن از دغدغه هــای سیاســت گذاران اقتصــادی – اجتماعــی اســت. ایــن مطالعــه می کوشــد 
تصویــری از فقــر خانوارهــای کشــور بــه تفکیــک مناطــق جغرافیایــی، ویژگی هــای شــغلی، جنســیتی 
و تحصیلــی سرپرســت خانــوار و بــا توجــه بــه ُبعــد خانــوار طــی ســال های مــورد مطالعــه ارائــه کنــد. فقــر 
کــودکاِن در معــرض ســوءتغذیه و آســیب پذیری خانوارهــا نســبت بــه فقــر بــا  مطلــق، مســکنت و فقــر 

توجــه بــه ویژگی هــای اقتصــادی –اجتماعــی محاســبه می شــود.
کــه معــرف تفاوت هــای  یکــی از ویژگی هــای کشــورهای درحال توســعه پدیــده دوگانگــی اســت 
و  محــروم  روســتایی،  و  شــهری  مناطــق  مختلــف-  مناطــق  توســعه یافتگی  میــزان  در  فاحــش 
برخــوردار- اســت. در ایــن مطالعــه ضمــن محاســبه فقــر در ســطح اســتان ها و نیــز بــه تفکیــک مناطــق 
کافــی بــرای ایــن  کــه داده هــای موجــود در ســطح اســتان ها از اعتبــار  شــهری و روســتایی از آنجــا 
منظــور برخــوردار نیســتند کشــور بــه 9 منطقــه تقســیم می شــود. مبنــای تقســیم بندی ایــن مناطــق 
تمایــز مناطــق محــروم و برخــوردار از یکدیگــر و هم جــواری منطقــه ای و شــباهت های اقتصــادی 

ــت. ــی اس ــر جغرافیای ــور از نظ کش
کــه یکــی از عوامــل مؤثــر در شــکل گیری وضعیــت رفاهــی خانوارهــا وضعیــت شــغلی  ازآنجــا 
ــه تفکیــک  سرپرســت آن هاســت، مشــخصات شــغلی خانوارهــای کشــور و نیــز خانوارهــای فقیــر ب
مشــاغل عمومــی، خصوصــی، اجاره بگیــر و نیــز بــه تفکیــک مشــاغل رســمی و غیررســمی شناســایی 
می شــوند. مبنــای شناســایی مشــاغل غیررســمی از رســمی، پرداخــت مالیــات اســت. آن دســته از 

کــه مالیــات نمی پردازنــد به عنــوان مشــاغل غیررســمی در نظــر گرفتــه شــده اند. مشــاغلی 
از عوامــل مؤثــر بــر وضعیــت رفاهــی خانوارهــا جنســیت سرپرســت آن هاســت بــه ایــن مناســبت 

خانوارهــای فقیــر بــه خانوارهــای زن سرپرســت و مردسرپرســت تفکیــک می شــوند.
رفاهــی  بنابرایــن وضعیــت  و  بــر وضعیــت شــغلی خانوارهــا،  مؤثــر  از مشــخصه های  یکــی 
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آن هــا ســطح تحصیــالت سرپرســت ایــن خانوارهــا اســت. بــه ایــن مناســبت، وضعیــت تحصیلــی 
ع شــغل و  سرپرســت خانوارهــا شناســایی می شــود و مشــخصات خانوارهــای فقیــر برحســب نــو

وضعیــت تحصیلــی سرپرســت خانــوار بررســی می شــود.
ع فقــر، شــدت فقــر، و نابرابــری  بــرای ارائــه یــک تصویــر نســبتًا جامــع از فقــر ســه مشــخصه وقــو
بیــن فقــرا در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن ســه مشــخصه بــا ســه شــاخص سرشــمار فقــر، نســبت شــکاف 

فقــر و نســبت مجــذور شــکاف فقــر اســتفاده می شــود.
از آنجــا کــه میــزان فقــر در هــر جامعــه ای بــا توجــه بــه خــط فقــر تعییــن می شــود، میــزان خــط فقــر 
اصلی تریــن عامــل شناســایی خانوارهــای فقیــر از غیرفقیــر اســت. در ایــن مطالعــه بــرای شناســایی 
خانوارهــای فقیــر از خــط فقــر مطلــق برحســب 2080 کیلوکالــری بــه ازای هــر نفــر در هــر روز اســتفاده 
می شــود. همچنیــن در ایــن مطالعــه خــط فقــر شــدید یــا خــط مســکنت نیــز محاســبه می شــود. 
کالــری موردنیــاز بــرای اعضــای یــک خانــوار محاســبه می شــود.  ایــن خــط برحســب میــزان حداقــل 
ج آن هــا حتــی  خانوارهایــی کــه زیرخــط مســکنت قــرار می گیرنــد خانوارهایــی هســتند کــه کل مخــار
ــا تغذیــه  حداقــل موردنیــاز آن هــا را تأمیــن نمی کنــد؛ بنابرایــن بایــد انتظــار داشــت ایــن خانوارهــا ب

کافــی و ســوءتغذیه روبــرو باشــند. نا
کشــور، همــواره از اصلی تریــن  کــودکان به عنــوان ســرمایه های آینــده هــر  وضعیــت رفاهــی 
دغدغه هــای برنامه ریــزان اقتصــادی - اجتماعــی در جوامــع مختلــف اســت. در ایــن مطالعــه 
کــودکان موجــود در خانوارهــای فقیــر از کل کشــور محاســبه  کــودکان برحســب نســبت تعــداد  فقــر 
ــور  ــودکان کش ک ــوءتغذیه از کل  ــا س ــی و ی کاف ــه نا ــار تغذی ــودکان دچ ک ــبت  ــن نس ــود. همچنی می ش

بــرآورد می شــود.

آسیب پذیری نسبت به فقر
یکــی از شــاخص هایی کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا شــاخص های فقــر دارد شــاخص آســیب پذیری 
نســبت بــه فقــر اســت. روش هــای مختلفــی بــرای اندازه گیــری آســیب پذیری خانوارهــا نســبت بــه 
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فقــر وجــود دارد. در ایــن مطالعــه ایــن شــاخص برحســب احتمــال فقیــر شــدن خانوارهــا بــا توجــه بــه 
ــًا خانوارهــای فقیــر را در برنمی گیــرد و  ویژگی هــای آن هــا محاســبه می شــود. ایــن شــاخص ضرورت
ــه ویژگی هــای اقتصــادی – اجتماعــی را  ــا توجــه ب کلیــه خانوارهــا را ب میــزان احتمــال فقیــر شــدن 
ــا  ــدی خانواره ــرای رتبه بن ــد ب ــاخص می توان ــن ش ــرای ای ــت آمده ب ــج به دس ــرد. نتای ــر می گی در نظ
کــه ازجملــه ایــن  گیــرد  بــا توجــه بــه ویژگی هــای اقتصــادی- اجتماعــی آن هــا مــورد اســتفاده قــرار 
ایــن رتبه بنــدی  از  یارانــه  بــرای دریافــت  بــه رتبه بنــدی اســتحقاق خانوارهــا  مــوارد می تــوان 

کــرد. اســتفاده 
بــرای مشــخص نمــودن نیــاز بــه انــرژی غذایــی، متخصصــان تغذیــه نیــاز بــه انــرژی افــراد 
مختلــف را در حالــت اســتراحت و انجــام فعالیت هــای مختلــف بــرآورد می نماینــد. ایــن نیــاز از 
ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی به صــورت حداقــل 2000 کیلوکالــری در روز تعییــن گردیــده اســت. 
کــه ایــن ســبد غذایــی تعریف شــده مطابــق عــادات غذایــی جامعــه  البتــه الزم اســت ذکــر شــود 
مــورد مطالعــه تعریــف می شــود. در کشــور مــا دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت ســبد مطلــوب 
غذایــی گروه هــای مختلــف ســنی را بــر اســاس مــواد غذایــی متــداول در کشــور اعــالم نمــوده اســت. 
همچنیــن میانگیــن مســتقل از خصوصیــات ســنی، جنســی، شــرایط جســمی و مطابــق تعریــف 
ح آن را در جــدول 1 مالحظــه می شــود.  ســازمان بهداشــت جهانــی تخمیــن زده شــده اســت؛ کــه شــر
ــر مبنــای 2080  ــرای محاســبه خــط فقــر از آن اســتفاده می کنیــم ب کــه مــا در اینجــا ب ســبد غذایــی 

ــت. ــده اس ــف ش ــری در روز تعری کیلوکال
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جدول ۱- سبد غذایی مورد برای تعیین خط فقر، ماهیانه بزرگسال

کالری دریافتی روزانهمقدار سبد غذایی ماهانهنوع ماده غذایی
8720 کیلوگرمنان )شامل انواع نان سنتی(

3240 کیلوگرمبرنج خارجی درجه دو

کارونی 7.020 کیلوگرمما

1/540 کیلوگرمسیب زمینی

0/640 کیلوگرمعدس

7115 کیسه یک لیتریشیر کیسه ای پاستوریزه

350 کیلوگرمماست

1/265 کیلوگرمگوشت قرمز

1/5100 کیلوگرمگوشت سفید

1030 عددتخم مرغ

0/4520 کیلوگرمپنیر

60120 واحد )معادل 6/36 کیلوگرم(میوه )سیب، پرتقال و انگور(

6050 واحد )معادل 6/072 کیلوگرم(سبزی های برگ سبز

6050 واحد )معادل 6/437 کیلوگرم(دیگر سبزی ها

900290 سی سیروغن مایع

1230 کیلوگرمشکر

2080جمع

 منبع: دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 1384

کــی  کــه ارزش تک تــک مــواد خورا کــی خانــوار،  داده ای خــام مربــوط بــه هزینه هــای خورا
خریداری شــده توســط خانــوار اســت، بــرای هــر یــک از ســال های مــورد مطالعــه و برحســب شــهری 
و روســتایی توســط مرکــز آمــار ایــران جمــع آوری شــده اســت. بــرای تعییــن قیمــت ســبد غذایــی 
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کــه در هــر اســتان بــرای تهیــه ایــن ســبد غذایــی توســط  در اســتان های کشــور، متوســط قیمتــی 
خانوارهــای نمونــه اعالم شــده بــود، مبنــای محاســبه قیمــت کاالهــا قــرار گرفتــه اســت.

ــا لحــاظ اثــر یارانه هــای  کــه تخمیــن خــط فقــر بایــد ب ذکــر ایــن نکتــه در اینجــا ضــروری اســت 
کثــر کاالهــای ذکرشــده در ســبد غــذا را  کــه همــه آحــاد جامعــه در ایــران ا دولتــی صــورت پذیــرد. چرا
گرچــه متوســط یارانــه پرداختــی بــه هــر نفــر در آمارهــای ملــی  از طریــق کاالبــرگ تهیــه می کرده انــد. ا
موجــود اســت؛ بــه علــت عــدم دسترســی بــه آمارهــای رســمی در مــورد قیمــت کاالهــای موجــود در 
ســبد غذایــی ذکرشــده در بــازار آزاد و همچنیــن قیمــت کاالهــای یارانــه ای، عمــاًل قــادر بــه تفکیــک 
کــه از  گزیــر بودیــم  کم درآمــد جامعــه نبودیــم؛ بنابرایــن نا کاالهــای در دســترس افــراد  قیمــت 
گــزارش شــده اســت اســتفاده کنیــم. کــه در نمونــه توســط خانوارهــا  متوســط قیمــت خریــد هــر کاال، 

جمع بندی
کشــور رونــد  در ایــن پژوهــش ســطوح فقــر و نابرابــری طــی ســال های 1383-1363 در کل 
نزولــی و از 1386-1383 رونــد صعــودی داشــته اســت. طــی ســال های ایــن دوره شــاهد نوســانات 
انــدازه فقــر و نابرابــری در کشــور بوده ایــم. یکــی از ویژگی هــای اقتصــاد ایــران بــدون تردیــد توزیــع 
ــعه یافتگی  ــی از توس ــاًل متفاوت ــات کام ــور از درج ــف کش ــق مختل ــت. مناط ــه ای اس ــوازن منطق نامت
برخوردارنــد. همیــن امــر دلیــل مهاجرت هــای گســترده از مناطــق محــروم بــه مناطــق برخــوردار 
شــده اســت. ایــن مهاجرت هــای گســترده کــه عمدتــًا ریشــه های رفاهــی دارنــد، خــود دلیلــی بــر عــدم 
ــر و نیــز تحمیــل هزینه هــای اقتصــادی – اجتماعــی گســترده ای  توســعه یافتگی مناطــق محروم ت
در مناطــق برخوردارتــر شــده اســت، و بــه ایــن ترتیــب خــود تبدیــل بــه یکــی از موانــع توســعه در کشــور 
شــده اســت. بــدون تردیــد فقــر و نابرابــری هریــک، به ویــژه تلفیــق فقــر شــدید و نابرابــری گســترده، 
ازجملــه موانــع اصلــی فقرزدائــی هســتند و به صــورت موانــع رشــد و توســعه اقتصــاد عمــل می کننــد.

گســترش جــرم و  ارتبــاط تنگاتنگــی میــان  کــه  از آن اســت  کــی  گســترده ای حا مطالعــات 
جرائــم و گســترش فقــر و نابرابــری وجــود دارد. ایــن مطالعــه می کوشــد ضمــن بررســی رابطــه رشــد 
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اقتصــادی، فقــر و نابرابــری در مناطــق مختلــف کشــور رابطــه ایــن عوامــل را بــا آمــار گســترش جــرم 
و جرائــم در همیــن مناطــق بررســی می کنــد. عــالوه بــر آن میــزان آســیب پذیری در مقابــل فقــر را در 
ــیب پذیری  ــه آس ــا درج ــم ب ــرم و جرائ ــترش ج ــن گس ــاط بی ــد و ارتب ــبه می کن ــق محاس ــن مناط همی

ــرد. ک ــف را بررســی خواهــد  خانوارهــای مناطــق مختل
کــه می توانــد آغازگــر بســیاری  اختــالف ســطح زندگــی در بیــن اســتان های کشــور موضوعــی 
از پدیده هــای اقتصــادی و جمعیتــی باشــد. مهاجــرت بــه ســمت شــهرهای بــزرگ بــه امیــد کســب 
درآمــد باالتــر و یــا روی آوردن بــه قاچــاق کاال و مــواد مخــدر در اســتان های مــرزی کشــور، مثال هــای 
اقشــار  ایــران هســتند.  تفاوت هــای معیشــتی در مناطــق مختلــف  نتایــج  از  آشــکاری  و  ســاده 
کــه از کســب درآمــد بیشــتر در روســتاها بــا توجــه بــه محدودیت هــای  فقیــر در جامعــه روســتایی 
خــاص فعالیــت در روســتا )مثــل محدودیــت زمیــن، ریســک بــاالی تولیــد محصــوالت کشــاورزی و 

خشکســالی( ناامیــد شــده اند، بــه ســمت شــهرها مهاجــرت کرده انــد.
اشــتغال مهاجــران روســتایی بــه شــهرها نیــز معمــواًل به راحتــی امکان پذیــر نخواهــد بــود. عــده 
کننــد. درنتیجــه عــده زیــادی از  کار شــهرها شــغل های رســمی پیــدا  اندکــی، می تواننــد در بــازار 
کار غیررســمی نشــانه  گســترش بــازار  کار می شــوند.  آن هــا در شــغل های غیررســمی مشــغول بــه 
شکســت سیاســت ها در بخــش رســمی و رکــود اقتصــادی اســت. عــده زیــادی از آن هــا نیــز بــه جمــع 
کــه دارای شــغل غیررســمی هســتند بــه دلیــل اینکــه  بیــکاران در شــهرها می پیوندنــد. افــرادی 
شغلشــان مبتنــی بــر مهــارت نیســت، دســتمزد مناســبی ندارنــد و ایــن می توانــد موجــب بــروز فقــر در 
ایــن خانوارهــا شــود. هرچنــد دربــاره گروهــی کــه وارد بــازار کار زیرزمینــی می شــوند داده هایــی وجــود 
نــدارد، امــا شــواهدی همچــون رشــد قاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق اســلحه، اختــالس و از ایــن قبیــل 
ــی  ــًا غیرقانون ــمی و احیان ــغل های غیررس ــه ش ــراد ب ــتغال اف ــت. اش ــور اس ــترش آن در کش ــد گس مؤی
کــه بــه جمــع بیــکاران می پیوندنــد،  )زیرزمینــی( اثــرات منفــی بــر رفــاه اجتماعــی دارد. گروهــی 
و  اجتماعــی  بی ارزشــی  از  ناشــی  اضطراب هــای  روانــی،  فشــارهای  اجتماعــی،  انــزوای  دچــار 
افســردگی می شــوند و اثــرات آن در به صــورت گســترش فقــر و جــرم و جنایــت پدیــدار خواهــد شــد.
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کــه در خانواده هــای فقیــر زندگــی می کننــد، نمی تواننــد از حداقل هــای موردنیــاز  کودکانــی 
کــودکان گســترش می یابــد و  کافــی در میــان ایــن  بهره منــد شــوند. ازایــن رو ســوءتغذیه و تغذیــه نا
منجــر بــه هزینه هــای بعــدی بــرای جامعــه خواهــد شــد. همچنیــن عــدم اســتفاده از تحصیــل در 
کــه آنــان نتواننــد هیــچ آینــده شــغلی را بــرای خــود متصــور شــوند.  کــودکان موجــب می شــود  ایــن 
ــده موجــب  ــدار خواهــد شــد. ایــن پدی ــر پای ــه نســل دیگــر منتقل شــده و فق ــر از نســلی ب از ایــن رو فق
گســترش بچه هــای خیابانــی شــده و در ادامــه رشــد فســاد و بزهــکاری را بــه دنبــال دارد. درنتیجــه 
کنتــرل فقــر در شــهرها بــه  خ فقــر در شــهرها افزایــش پیــدا می کنــد. الزم اســت دولــت جهــت  نــر
وضعیــت فعالیــت در روســتاها توجــه کنــد. حمایــت مناســب دولــت از روســتاییان می توانــد جلــوی 

مهاجــرت آن هــا را بــه شــهرها بگیــرد.
وجــود فقــر باالتــر در بیــن خانوارهــای زن سرپرســت، نشــان دهنده عــدم وجــود امکانــات 
کــه بــه هــر دلیلــی سرپرســت خــود را  مناســب بــرای اشــتغال زنــان اســت؛ بنابرایــن خانوارهایــی 
ــه در  ک ــی  ــی خاص ــرایط فرهنگ ــوند. در ش ــه می ش ــادی مواج ــکالت اقتص ــا مش ــد، ب ــت داده ان از دس
کار ایــران مشــغول بــه کار شــوند، کســب  ایــران؛ زنــان نمی تواننــد در همــه مشــاغل موجــود در بــازار 
درآمــد بــرای زنــان مشــکل تر نیــز خواهــد بــود. شــاخص های شــکاف و شــدت فقــر نیــز در بیــن 
جامعــه زنــان روســتایی و شــهری بیــش از مــردان سرپرســت خانــوار اســت. از ایــن رو خانوارهــای زن 
کــودکان  سرپرســت نســبت بــه خانوارهــای مــرد سرپرســت آســیب پذیری بیشــتر دارنــد. درنتیجــه 
ــر  ــای فق ــا در تله ه ــدن آن ه ــار ش ــکان گرفت ــیب پذیرترند و ام ــر آس ــه فق ــبت ب ــز نس ــا نی ــن خانواره ای

بیشــتر اســت.
از دیگــر عــوارض فقــر می تــوان بــه عــدم تحصیــل و بی ســوادی اشــاره کــرد. همچنیــن خانوارهــا 
کمتــری نســبت بــه خانوارهــا بــا سرپرســت بی ســواد برخوردارنــد.  بــا سرپرســت باســواد از فقــر 
کاهــش فقــر عــالوه بــر درآمــد افــراد،  کــه می تــوان بــرای  نتیجه گیــری مهــم سیاســتی آن اســت 
ســطح تحصیــالت آنــان را هــدف قــرار داد. بــا ایــن کار منافــع زیــادی را نصیــب جامعــه و خانواده هــا 
ــازار کار، افزایــش بازدهــی در کار، تأثیــر مثبــت بــر روی  کرده ایــم. افزایــش مهارت هــای موردنیــاز ب
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ــواده از منافــع آن اســت. کــودکان خان
ــادی برخــوردار  کــه از اهمیــت زی ــد ابتــدا گرســنگی  ــه افــراد فقیــر می توان ــرای کمــک ب ــت ب دول
ــا  ــا همــه افــراد جامعــه از حداقــل نیــاز ضــروری بهره منــد شــوند. پــس از آن ب اســت را از بیــن ببــرد ت
اســتفاده از سیاســت ها و ابزارهــای مختلــف می توانــد بــه ریشــه کنی فقــر بپــردازد. ازجملــه ابزارهــای 
کــرد. می تــوان بــرای  مــورد اســتفاده می تــوان بــه بهبــود خصوصیــات سرپرســت خانــوار اشــاره 

کاهــش فقــر ســطح تحصیــالت آنــان را هــدف قــرار داد.
همچنیــن بــرای از میــان بــردن فقــر، مناطقــی کــه دارای بیشــترین فقــر هســتند بایــد در اولویــت 
گیرنــد. توجــه بــه وضعیــت فعالیــت در ایــن مناطــق و حمایــت مناســب دولــت از آن هــا،  قــرار 

می توانــد جلــوی مهاجــرت از مناطــق محــروم بــه مناطــق برخــوردار را بگیــرد.
ــت  ــرای کاهــش فقــر وجــود دارد. در رویکــرد نخســت چنانچــه اولویــت دول ــی ب کل دو رویکــرد 
بــرای حــذف فقــر کاســتن از تعــداد فقــرا باشــد، بایــد بــا اســتفاده از شــاخص شــکاف فقــر خانوارهــای 
کــرد. در ایــن صــورت بــا پرداخــت یارانــه  کــه کمتریــن فاصلــه را بــا خــط فقــر دارنــد انتخــاب  فقیــری 
بــه ایــن دســته از خانوارهــا و انتقــال آن هــا بــه بــاالی خــط فقــر می تــوان بیشــترین کاهــش را در 
نســبت سرشــمار فقــر بــه دســت آورد؛ امــا در رویکــرد دوم، چنانچــه دولــت بــرای کاهــش فقــر اولویــت 
را بــه فقیرتریــن فقــرا بدهــد بایــد بــا اســتفاده از شــاخص شــکاف فقــر، محروم تریــن فقــرا در اولویــت 
برنامه هــای بازتوزیعــی دولــت قــرار می گیرنــد. در ایــن رویکــرد ممکــن اســت حتــی تعــداد فقــرا 
کاهــش نیابــد و بنابرایــن نســبت سرشــمار فقــر ثابــت بمانــد امــا مطمئنــًا شــکاف فقــر و نابرابــری بیــن 
فقــرا، کــه بــه ترتیــب بــا شــاخص های نســبت شــکاف فقــر و شــدت فقــر نشــان داده می شــوند، کمتــر 

خواهــد شــد.
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کــه از طریــق  یارانــه و مالیــات ابزارهــای مهــم اقتصــادی دولــت بــرای دخالــت در بــازار هســتند 
تغییــر قیمت هــای نســبی، متغیرهــای اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. در کشــور مــا ســابقه 

تاریخــی دخالــت دولــت در بــازار نســبتًا زیــاد و قابل توجــه بــوده اســت.
گروه هــای  بــا توجــه بــه نقــش یارانه هــا در توزیــع درآمــد و لــزوم تأمیــن حداقــل ضــروری 
کم درآمــد، سیاســت گذاران بــرای حــذف یارانه هــا بــا مشــکل جــدی مواجــه هســتند و از ســوی 
ح  کیــد دولــت بــر اصــالح نظــام قیمت هــا در طــر دیگــر بــه دلیــل آثــار ســوء یارانه هــا بــر رونــد تولیــد و تأ
پیشــنهادی اصــالح ســاختار اقتصــادی، حــذف یارانه هــا اجتناب ناپذیــر خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
یکــی از عواملــی کــه باعــث شــد دولــت بــه ســمت هدفمنــدی یارانه هــا بــرود، هزینــه بــاالی پرداخــت 
یارانــه بــرای دولــت بــود؛ امــا ناتوانــی دولــت در شــناخت خانوارهــای نیازمنــد را شــاید بتــوان دلیــل 
گــر بتــوان خانوارهــا را بــر اســاس برخــی  گیــر دانســت. حــال ا پرداخــت یارانه هــا به صــورت عــام و فرا
کــه فقــر  ویژگی هــای خــاص، مثــل جنســیت سرپرســت خانــوار، طبقه بنــدی نمــود و نشــان داد 
گــروه خــاص را به عنــوان خانوارهــای نیازمنــد  گــروه خاصــی بیشــتر اســت، دولــت می توانــد آن  در 

یارانــه معرفــی نمایــد.

زنانه شدن فقر و فقر زنان
ســهم نابرابــر و بیشــتر زنــان از فقــر در مقیــاس جهانــی غالبــًا در مفهــوم »زنانــه شــدن فقــر« 
ح شــده  انعــکاس یافتــه اســت. عوامــل بســیاری به عنــوان متغیرهــای مؤثــر بــر فقــر زنــان مطــر

66-  برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹۳(؛ »اثــرات مرحلــه اول هدفمندســازی یارانه هــا بــر شــاخص هزینــه زندگــی 
خانوارهــای زن سرپرســت: در چارچــوب ماتریــس حســابداری اجتماعــی ایــران«؛ دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
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ــورداری از  ــتحقاق برخ ــد اس ــهروند بای ــام ش ــان در مق ــه زن ــوق و آنچ ــری در حق ــد نابراب ــت، مانن اس
آن را داشــته باشــند، نابرابــری در قابلیت هــا درنتیجــه نابرابــری در فرصت هــا، پیامدهــای نابرابــر 
سیاســت های تعدیــل ســاختاری، زنانــه شــدن بخــش غیررســمی اقتصــاد و محرومیــت زنــان از 
امتیــازات اشــتغال رســمی، مهاجرت هــا و جنگ هــا، از بیــن رفتــن شــبکه حمایــت خانوادگــی، 
قومــی و ... نه تنهــا بــه زنانــه شــدن فقــر بلکــه بــه پیوســتن قشــر خاصــی از زنــان یعنــی »زنــان 
گــروه »فقیرتریــن فقــرا« انجامیــده اســت. بخــش قابل توجهــی از مطالعــات  سرپرســت خانــوار« بــه 
ــردان در  ــش از م ــان بی ــی زن ــازد، ول ــود می س ــار خـ ــراد را گرفتـ ــام افـ ــر تمـ ــد فق ــد هرچن ــان می ده نش
معــرض فقــر و تبعیــض جنســیتی قــرار دارنــد. ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه آنــان چنــدان از قابلیت هــا 
و امکانــات الزم بـــرای توانمنـــدی و کاهــش فقــر برخــوردار نیســتند. وجــود موانــع و محدودیت هــای 
فـــراوان بـــر ســـر راه تغییـــر و تحــول پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی زنــان متأثــر از عوامــل فرهنگــی و 

ــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت. ــان ب ــردن فقــر آن ــرای از بیــن ب ــه تالشــی را ب حقوقــی، هرگون
در ایــن پایان نامــه بــا اســتفاده از ماتریــس حســابداری اجتماعــی ســال های 1388 و 1390، 
ــان  ــا نش ــده ت ــه ش ــت پرداخت ــای زن سرپرس ــی خانواره ــه زندگ ــاخص هزین ــرات ش ــی تغیی ــه بررس ب
گــروه نیازمنــد دریافــت یارانــه، شــناخته  داده شــود خانوارهــای زن سرپرســت می تواننــد به عنــوان 

شــوند.

رویکردهای علمی پژوهش
ماتریــس حســابداری اجتماعــی در تحلیــل سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی در قالــب دو 
کار گرفتــه می شــود. رویکــرد اول بررســی کمــی هم زمــان تحلیل هــای اقتصــادی  کلــی بــه  رویکــرد 
و اجتماعــی رشــد و توزیــع درآمــد اســت و بــه رویکــرد مقــداری67 معــروف اســت. ایــن رویکــرد بــه 
 SAM کالن سیاســتی ع و ماهیــت سیاســت گذاری مســتتر در متغیرهــای  تعییــن و شناســایی نــو

67-  Quantitative Approach
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ــر  ــت را ب ــی دول ــت های مال ــی سیاس ــادی و اجتماع ــات اقتص ــار و تبع ــرد دوم آث ــتگی دارد. رویک بس
شــاخص هزینــه زندگــی خانوارهــا آشــکار می کنــد. به طورکلــی، ایــن رویکــرد بــه رویکــرد هزینــه ای 
کالن سیاســتی )نشــتی ها( از یــک طــرف و  )قیمــت(68 معــروف اســت. شناســایی متغیرهــای 
پیوندهــای هم زمــان هزینــه ای )تولیــد، عوامــل تولیــد و مصــرف( از طرفــی دیگــر، نقــش مهمــی در 
تحلیل هــای سیاســتی و ســنجش انــواع شــاخص قیمت هــا ماننــد شــاخص قیمــت تولیدکننــدگان، 
قیمــت  شــاخص  تولیــدی،  عوامــل  قیمــت  شــاخص  خدمــات،  و  کاالهــا  قیمــت  شــاخص 
مصرف کننــدگان گروه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و خانوارهــا دارنــد. در چارچــوب ایــن رویکــرد، 
شــاخص مذکــور به طــور ضمنــی به عنــوان شــاخص هزینــۀ زندگــی ســبد مصرفــی یــا شــاخص رفــاه 
ــه  ــرات مرحل ــش »اث ــود. در پژوه ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــی خانواره ــادی و اجتماع ــای اقتص گروه ه
ــر شــاخص هزینــه زندگــی خانوارهــای زن سرپرســت: در چارچــوب  اول هدفمندســازی یارانه هــا ب
ماتریــس حســابداری اجتماعــی ایــران« از رویکــرد دوم، بــرای ســنجش شــاخص هزینــه زندگــی 
خانوارهــای زن سرپرســت و مردسرپرســت شــهری و روســتایی ســال های 1388 و 1390، اســتفاده 

شــده اســت.
کــه در ایــن پژوهــش از آن اســتفاده شــده، درواقــع تجزیــه آثــار  رویکــرد تحلیــل مســیر نیــز 
همه جانبــه مســتقیم و غیرمســتقیم یــک واحــد مشــخص از حســاب های بــرون زا )صــادرات، 
ســرمایه گذاری یــا مصــرف دولــت( بــر افزایــش تولیــد و درآمــد حســاب ها در مســیرهای مختلــف 
ــار  کــه ایــن آث ــه ایــن ترتیــب میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری مســیرهایی را  را نشــان می دهــد و ب
کّمــی شناســایی می کنــد؛ بنابرایــن رویکــرد تحلیــل مســیر،  طــی می کننــد به خوبــی و به صــورت 
نه تنهــا مســیرهای مختلــف تأثیرگذاری هــا و تأثیرپذیری هــا را آشــکار می کنــد، بلکــه مــدار، حلقــه 
کــرده جعبه هــای  یــا حلقه هــای زنجیــره ای را کــه در هــر یــک از مســیرها ایجــاد می شــود، شناســایی 

کنــد. ســیاه ایجادشــده رویکردهــای ضرایــب فزاینــده را می توانــد بــاز 

68-  Cost )Price( Approach



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 200

هزینه های زندگی زن سرپرست خانوار با هدفمندی یارانه ها
در مطالعــه ویژگی هــای اجتماعــی خانوارهــای زن سرپرســت، شــاهد بودیــم کــه از هــر دو خانــوار 
زن سرپرســت، تنهــا یــک خانــواده »عضــو شــاغل« دارد. ایــن امــر بــه معنــای درآمــد محــدود در ایــن 
خانوارهاســت و یکــی از مهم تریــن دالیــل فقــر خانوارهــای زن سرپرســت اســت. همچنیــن زنــان 
بایــد به تنهایــی عــالوه بــر سرپرســتی خانــواده از لحــاظ اقتصــادی، سرپرســتی اجتماعــی خانــواده 
را نیــز بــر عهــده داشــته باشــند. به عبــارت  دیگــر، عــالوه بــر انجــام کار در بیــرون از خانــه، مســئولیت 
کــه موجــب کمبــود وقــت و انــرژی در  ع  کارهــای داخــل خانــه نیــز بــر عهــده آن هاســت. ایــن موضــو
ــد  ــا درآم ــمی و ب ــش غیررس ــتغال در بخ ــت، اش ــای پاره وق ــام کاره ــه انج ــا را ب ــود، آن ه ــان می ش زن
کــه  کمتــر مجبــور می نمایــد. ضمــن آنکــه بیشــتر زنــان سرپرســت خانــوار، زنانــی بی ســواد هســتند 
ــای  ــر در خانواره ــن رو فق ــت. ازای ــن خانوارهاس ــدید در ای ــکاری ش ــل بی ــی از عوام ع یک ــو ــن موض ای

زن سرپرســت بیشــتر از خانوارهــای مردسرپرســت اســت.
زندگــی  کالن متوســط شــاخص هزینــه  پایان نامــه، در ســطح  ایــن  یافته هــای  اســاس  بــر 
خانوارهــا در کل اقتصــاد، در ســال 1388، 0.055 واحــد اســت؛ یعنــی بــه          ازای کاهــش 100 واحــد 
یارانــه )افزایــش 100 واحــد مالیــات( در کل اقتصــاد، خانوارهــا بــرای حفــظ ســبد مصرفــی خــود بایــد 
به طــور متوســط 5.5 واحــد بیشــتر بپردازنــد. ایــن رقــم در ســال 1390، 4.8 واحــد اســت؛ بنابرایــن 
کــه متوســط  ــد  ــج بیانگــر آن بودن ــاه خانوارهــا به طــور کل افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن نتای رف
شــاخص هزینــه زندگــی خانوارهــای زن سرپرســت در ســال 1388، بیشــتر از متوســط شــاخص 
ع نشــان دهنده رفــاه کمتــر خانوارهــای  هزینــه زندگــی خانوارهــای مردسرپرســت اســت. ایــن موضــو
زن سرپرســت اســت؛ امــا بــه علــت فقر و بیــکاری شــدید در خانوارهای زن سرپرســت، پرداخت یارانه 
ــه متوســط شــاخص هزینــه زندگــی خانوارهــای  ک ــه ای  ــان شــد؛ به گون موجــب بهبــود موقعیــت آن
زن سرپرســت در ســال 1390 از متوســط شــاخص هزینــه زندگــی خانوارهــای مردسرپرســت، کمتــر 
ــای  ــی خانواره ــه زندگ ــاخص هزین ــط ش ــه متوس ک ــم  ــتر دیدی ــات بیش ــه جزئی ــدن ب ــا وارد ش ــد. ب ش
ــد.  ــال 1390، می رس ــد در س ــه 0.053 واح ــال 1388، ب ــد در س ــهری از 0.077 واح ــت ش زن سرپرس
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کــه ایــن  ایــن ارقــام بــرای خانــوار مردسرپرســت شــهری بــه ترتیــب 0.054 واحــد و 0.046 واحــد بــود 
امــر بیانگــر تغییــرات بیشــتر شــاخص هزینــه زندگــی خانــوار زن سرپرســت شــهری نســبت بــه خانــوار 
مردسرپرســت شــهری اســت، امــا بــا وجــود ایــن تغییــر همچنــان رفــاه خانــوار مردسرپرســت شــهری 
بیشــتر از رفــاه خانــوار زن سرپرســت شــهری اســت. درحالی کــه تغییــرات رفــاه خانــوار زن سرپرســت 
ــوار مردسرپرســت روســتایی بیشــتر  کــه در ســال 1390، رفاهــش از خان روســتایی به گونــه ای ســت 

می شــود.
نتایــج در ســطح بخش هــا، تصویــر متفاوتــی را نشــان داد. رفــاه خانوارهــا در برخــی بخش هــا 
کاهــش یافتنــد. رفــاه خانــوار در ســال 1390 نســبت بــه ســال 1388،  افزایــش و در برخــی دیگــر 
در بخش هایــی مثــل کشــاورزی و صنایــع غذایــی افزایــش یافــت امــا در بخش هــای انــرژی مثــل 
ــوار زن سرپرســت  ــا توزیــع گاز طبیعــی کاهــش یافتــه اســت. شــاخص هزینــه زندگــی خان ســوخت ی
کشــاورزی، از 0.438 واحــد در ســال 1388 بــه 0.264 واحــد در ســال 1390  شــهری در بخــش 
رســید. ایــن یعنــی 66 درصــد بهبــود در رفــاه خانــوار زن سرپرســت شــهری. همچنیــن نتایــج بــرای 
خانــوار زن سرپرســت روســتایی، 91 درصــد بهبــود رفــاه در همیــن بخــش را نشــان داد. درحالی کــه 
گــروه خانــوار در بخــش ســوخت بــه ترتیــب، 122 درصــد و 85 درصــد کاهــش یافــت.  رفــاه ایــن دو 
در بخــش تحلیــل مســیر ســاختار نیــز دیدیــم کــه کاهــش یارانــه در بخــش کشــاورزی از طریــق مســیر 
ــه در بخــش  ــذارد. همچنیــن کاهــش یاران ــوار می گ ــر خان ــر را ب ــع غذایــی بیشــترین اث بخــش صنای

کــرد. ــوار وارد  ــر خان ــر را از مســیر بخــش حمل ونقــل ب ســوخت، بیشــترین اث
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افزایش شاخص فقر با وضع مالیات بر ارزش افزوده
آیلر حسن زاده69

کنتــرل  امــکان  دولــت  بــه  مالــی  سیاســت گذاری  ابزارهــای  از  یکــی  به عنــوان  مالیــات 
مالیات هــای  انــواع  از  یکــی  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات  می دهــد.  را  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کارایــی و درآمدزایــی بــاال ماهیــت  کــه بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص آن ماننــد  غیرمســتقیم اســت 
خودتنظیمــی و شــفافیت آن محبوبیــت یافتــه و طــی چنــد دهــه اخیــر در بســیاری از کشــورها اجــرا 
شــده اســت. در ایــران نیــز از ســال ها پیــش اجــرای ایــن نظــام مالیاتــی محــل مناقشــه بــوده اســت، 
ــد و  ــالغ ش ــب و اب ــزوده تصوی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــال 1387 قان ــت س ــرانجام در اردیبهش ــا س ام
کنــار  کــه اجــرای هــر سیاســتی در  کــرد  بــا تأخیــری چشــمگیر در مهرمــاه بــه اجــرا درآمــد. بایــد توجــه 
کــه میــزان ایــن تبعــات بــه نحــوۀ  مزایــای آن دارای تبعــات منفــی کوتاه مــدت و بلندمــدت اســت 
گاهــی و همراهــی مــردم و عواملــی از ایــن قبیــل بســتگی دارد. مالیــات  اجــرای سیاســت، میــزان آ
بــر ارزش افــزوده نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و لــذا ایجــاد زمینه هایــی در جهــت بــه حداقــل 

رســاندن تبعــات منفــی و ایجــاد شــفافیت بیشــتر در ایــن زمینــه ضــروری بــه نظــر می رســد.

درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد ایران
گاز  کــه درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت و  بررســی ســاختار اقتصــاد ایــران بیانگــر آن اســت 
و اقــالم عمــده تشــکیل دهنده درآمدهــای دولــت هســتند. وابســتگی بــاالی اقتصــاد ایــران بــه 
درآمدهــای نفتــی و نوســان شــدید بهــای نفــت، بی ثباتــی درآمدهــای دولــت را منجــر شــده اســت. 
ج دولــت و همچنیــن  از طرفــی بــه دلیــل پاییــن بــودن ســهم درآمدهــای مالیاتــی در تأمیــن مخــار

69-  برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد )۱۳۹۴(؛ »اثر مالیات بر ارزش افزوده بر شاخص فقر در ایران«؛ دانشگاه الزهرا
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ــت. ــده اس ــبب ش ــت را س ــه دول ــری بودج ــی کس ــای غیرمالیات ــی درآمده ــودن و بی ثبات ــی ب کاف نا
نســبت درآمدهــای مالیاتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی از ســال 86 تــا ســال 88 رونــد افزایشــی 
ــه 5.8 در  ــزان ب ــه ایــن می ک ــه ای  ــوده، به گون ــد کاهشــی ب ــه بعــد ایــن رون ــا از ســال 87 ب داشــته ام

ســال 91 رســیده اســت. )منبــع: ســالنامه آمــاری ســازمان امــور مالیاتــی کشــور(
کــه از نظــر اقتصــادی  ــت اســت  ع درآمدهــای دول ــو مالیــات قابل قبول تریــن و مناســب ترین ن
کارآمــد بــرای اجــرای سیاســت های دولــت اعــم از تخصیــص بهینــه عوامــل  به عنــوان ابــزاری 
ــه  ــروت و درآمــد، ایجــاد اشــتغال، بهبــود رفــاه اجتماعــی و از ایــن قبیــل ب ــه ث ــع عادالن تولیــد، توزی
شــمار مــی رود. تغییــر و تحــول در اقتصــاد کشــور و درنتیجــه تغییــر در نحــوه تولیــد و توزیــع ثــروت و 
درآمــد مســتلزم بازنگــری و تجدیدنظــر در انــواع مالیات هــا و نحــوه وصــول آن اســت. در کشــورهای 
درحال توســعه و به  خصــوص ایــران بــه دلیــل پاییــن بــودن کشــش درآمــدی مالیــات و تأخیــر زیــاد 
در جمــع آوری مالیــات و عــدم وجــود یــک سیســتم مناســب اخــذ مالیــات، تأمیــن درآمــد به وســیله 
دولــت از طریــق اخــذ مالیــات همیشــه بــا مشــکل مواجــه بــوده اســت؛ لــذا یکــی از راه حل هــای 
ــی  ــای مالیات ــردن نظام ه ک ــن  ــا جایگزی ــاب و ی ــان انتخ ــورهای جه ــر کش کث ــوده در ا ــب و آزم مناس
ع مالیات هــا  کارایــی به جــای نظام هــای مالیاتــی ســنتی اســت. یکــی از ایــن نــو مــدرن بــا بیشــترین 
کــه در کشــورهای توســعه یافته و برخــی از کشــورهای درحال توســعه در حــال اجراســت مالیــات بــر 
ارزش افــزوده اســت. ایــن مالیــات نوعــی مالیــات بــر فــروش چندمرحلــه ای اســت کــه خریــد کاالهــا و 
ع مالیــات منبــع درآمــدی باثبــات  خدمــات واســطه ای را از پرداخــت مالیــات معــاف می کنــد. ایــن نــو
و انعطاف پذیــر بــرای دولــت ایجــاد می کنــد و پایــۀ مالیاتــی گســترده دارد. اجــرای سیاســت مالیــات 
خ 3 درصــد آغــاز شــد و مقــرر بــر ایــن شــد بــه  بــر ارزش افــزوده در ایــران از مهرمــاه ســال 1387 بــا نــر
ــال  ــج س ــی پن ــود. ط ــرا ش ــور اج ــت در کش ــن سیاس ــد ای ــش 1 درص ــا افزای ــاله ب ــال و هرس ــدت 5 س م
اجــرای آزمایشــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، وصولــی ایــن پایــه مالیاتــی از 2.4 تریلیــون ریــال 
در ســال 1387 بــه بیــش از 74.7 تریلیــون ریــال طــی شــش ماهۀ اول ســال 1393 رســیده اســت.

نکتــه قابل توجــه، ســهم ایــن پایــۀ مالیاتــی از کل مالیات هــای غیرمســتقیم و کل درآمدهــای 
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مالیاتــی اســت. در ســال 1392، حــدود 48 درصــد از کل مالیات هــای غیرمســتقیم و 21 درصــد کل 
کــه در ســال 1387، تنهــا  درآمدهــای مالیاتــی مربــوط بــه ارزش افــزوده اســت. ایــن در حالــی اســت 
3 درصــد از مالیات هــای غیرمســتقیم و یــک درصــد از کل مالیات هــا متعلــق بــه ایــن پایــۀ مالیاتــی 
بــود. طــی شــش ماهۀ اول ســال 93، وصولــی ایــن پایــۀ مالیاتــی بــه بیــش از 74 تریلیــون ریــال 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 63 درصــد رشــد نشــان می دهــد. )وزارت  کــه نســبت ب رســیده اســت 

امــور اقتصــاد و دارایــی کشــور(

گذری بر مالیات ارزش افزوده
کــه مســتقیمًا  بــر مبنــای تعریــف ارزش افــزوده، نوعــی مالیــات بــر مصــرف طراحــی شــده اســت 
ــه  ــا را ب ــن مالیات ه ــندگان ای ــردد و فروش ــت می گ ــد پرداخ ــگام خری ــدگان در هن ــط مصرف کنن توس
نیابــت از طــرف دولــت جمــع آوری می کننــد و ســپس آن را در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار 

می دهنــد.
خدمــات  و  کاال  فــروش  بــر  مالیــات  نوعــی  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات  به عبــارت  دیگــر، 
خ مالیاتــی  ــا نــر کــه طــی مراحــل زنجیــره واردات، تولیــد، توزیــع و مصــرف ب چندمرحلــه ای اســت، 
ثابــت )غیرتصاعــدی( اعمــال می گــردد ولــی نهایتــًا مصرف کننــدگان نهایــی تنهــا پرداخت کننــده 
کــه یــا در داخــل  واقعــی آن می باشــند. مبنــای محاســبه ایــن مالیــات، بهــای کاال و خدماتــی اســت 
ــات  ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــندگان و ی ــط فروش ــد و توس ــور وارد می گردن ــه کش ــا ب ــوند و ی ــد می ش تولی

می شــود. عرضــه 
در هریــک از مراحــل زنجیــره به هم پیوســته تولیــد و توزیــع، هریــک از بنگاه هــای اقتصــادی در 
زمــان خریــد مــواد اولیــه و یــا ســایر کاالهــای موردنیــاز، بهــای کاالی خریداری شــده به عــالوه مالیــات 
بــر ارزش افــزوده )کــه به صــورت درصــد ثابتــی از بهــای کاال اســت( را بــه فروشــنده کاال می پردازنــد؛ 
امــا در زمــان فــروش کاال یــا محصــوالت تولیــدی عــالوه بــر بهــای کاالیــی کــه بــه فــروش می رســانند، 
مالیــات بــر ارزش افــزوده متعلقــه را نیــز محاســبه و از خریــدار کاالی خــود دریافــت می نماینــد. حــال 
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چــون در ایــن نظــام مالیاتــی، فعــال اقتصــادی نبایــد خــود مالیاتــی پرداخــت نمایــد و بایــد مالیــات 
ــد مــواد  گــردد، فعــاالن اقتصــادی مالیــات پرداختــی بابــت خری تنهــا از مصرف کننــده نهایــی اخــذ 
ــداران کاالهــا و دریافت کننــدگان خدمــات  اولیــه و ســایر کاالهــا را از وجــوه مالیــات دریافتــی از خری

خــود، کســر و تنهــا مابه التفــاوت را بــه خزانــه دولــت می پردازنــد.
بــه ایــن ترتیــب هــر فعــال اقتصــادی تنهــا بــه میــزان ارزش افــزوده ای کــه ایجــاد می کنــد مالیــات 
بــه  حســاب دولــت واریــز می نمایــد و عمــل انتقــال مالیــات از هــر عنصــر زنجیــره تولیــد/ توزیــع بــه 
کــه مالیــات بــه مصرف کننــده نهایــی منتقــل شــود، ادامــه پیــدا می کنــد و  عنصــر بعــد تــا زمانــی 
ــات را  ــت، کل مالی ــرف اس ــع، مص ــد توزی ــره تولی ــر زنجی ــه آخ ــه حلق ک ــی  ــده نهای ــًا مصرف کنن نهایت

پرداخــت می نمایــد.
از مزایای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- درآمدزایی جدید به منظور پاسخ گویی به هزینه های دولت؛
ب- فرار مالیاتی حداقل؛

پ- تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای؛
ت- نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی؛

ث- سهولت کنترل و حسابرسی؛
ج- کمترین تأثیرات منفی.

اما معایب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ذیل برشمرده می شود:
الف- اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده؛

ب- اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها؛
پ- اشکاالت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.

مالیات بر ارزش افزوده و افزایش شاخص فقر
طبــق مطالعــه انجام شــده در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی آثــار اجــرای مالیــات بــر ارزش  افــزوده 
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ــا بهره گیــری  ــر رشــد اقتصــادی کشــور و بیــکاری ب ــار آن ب ــران و همچنیــن آث ــر در ای ــر شــاخص فق ب
ــرای  از مدل هــای اقتصادســنجی داده هــای پانــل، مــدل حداقــل مربعــات تعمیم یافتــه )GLS( ب
خ  ــر ــزان ن کــه هرچــه می ــرای 30 اســتان انجــام  شــده، مشــخص شــد  دوره زمانــی 1387- 1391 ب
مالیــات بــر ارزش افــزوده در کشــور افزایــش یابــد شــاخص فقــر نیــز افزایــش یافتــه و منجــر بــه فقیرتــر 
شــدن خانوارهــا می گــردد. همچنیــن بــا افزایــش رشــد اقتصــادی کشــور شــاخص فقــر کاهــش یافتــه 

و بــا افزایــش بیــکاری شــاخص فقــر افزایــش می یابــد.
بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در کشــور مــا جدیــد اســت، لــذا بایــد 
کننــده  آثــار اقتصــادی آن به طــور کامــل بررســی، پیش بینــی و آمــاده شــود. تجربــه کشــورهای اجرا
کــه اجــرای ایــن قانــون بــه رشــد اقتصــادی کشــور  قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده نشــان می دهــد 
و درنتیجــه رفــاه خانــوار کمــک فراوانــی می کنــد امــا اجــرای آن نیازمنــد بســتر مناســب اقتصــادی و 

فرهنگــی اســت.
کــه یــک رابطــه قــوی و معنــاداری بیــن مالیــات بــر  در مطالعــه حاضــر نشــان داده شــده اســت 
ارزش افــزوده و شــاخص فقــر وجــود دارد و اجــرای آن در کشــور مــا باعــث افزایــش شــاخص فقــر شــده 
اســت؛ لــذا بایــد بــا مطالعــات گســترده علــت اینکــه اجــرای ایــن قانــون در کشــور مــا موجــب افزایــش 
شــاخص فقــر شــده اســت را جویــا شــد. بایــد بــا مطالعــه و پژوهــش بیشــتر بســتر مناســب اجــرای ایــن 
کــه بــا اجــرا و تعمیــق و گســترش  کــرد. ایــن مطالعــات می توانــد نویــد ایــن را بدهــد  قانــون را فراهــم 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در ایــران نیــز از بی ثباتــی بودجــه دولــت کاســته شــود و یکــی از مشــکالت 

گــردد. اساســی اقتصــاد ایــران تخفیــف یابــد و موجــب گســترش رفــاه خانوارهــا 
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تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی
مرضیه قاسمی دهقی70

فقــر به ویــژه در شــکل های مزمــن آن همــواره یکــی از بزرگ تریــن معضــالت جوامــع بشــری 
بــوده و برقــراری عدالــت اجتماعــی و یــا اجــرای صحیــح سیاســت های اقتصــادی، بــدون توجــه بــه 
مســئله فقــر توفیــق کمــی خواهــد داشــت. هــر برنامــه علمــی بــرای ریشــه کنی فقــر و نابرابــری مســتلزم 
شــناخت و اندازه گیــری فقــر در طــی زمــان اســت. اندازه گیــری فقــر بــه دو دلیــل اساســی )الــف( 
بررســی رونــد تحــرک فقــر و )ب( هدفمندســازی انــواع کمک هــا بــه اقشــار محــروم و آســیب پذیر 
گــروه هــدف اهمیــت اساســی  در طــول زمــان، حائــز اهمیــت اســت. در ایــن میــان شناســایی دقیــق 
گــروه هــدف و بــرآورد جابجایــی آن هــا در ورود بــه و خــروج از آن،  کــه بــا مشــخص شــدن  دارد. چرا

کــردن سیاســت های حمایتــی نائــل شــوند. دولت هــا قــادر خواهنــد بــود بــه اهــداف هدفمنــد 

پویایی فقر از جنبه تحرک فقر
پویایــی فقــر بــه فرآیندهــای تغییــرات اجتماعــی گفتــه می شــود کــه منجــر بــه کاهــش، افزایــش 
یــا تــداوم فقــر می شــوند. پویایــی فقــر یعنــی بررســی جریــان ورود و خــروج خانوارهــا بــه )از( فقــر 
کــه دچــار فقــر شــده باشــند.  اســت، لــذا هــدف اصلــی آن نشــان دادن تغییــر و تحــول افــرادی اســت 
کــه ســبب به وجــود آمــدن  کوتاه مــدت  پویایــی فقــر دو بعــد اصلــی را دربرمی گیــرد: فرآیندهــای 
کــی و الوســن  کــه بــه فقــر مزمــن مرتبــط هســتند )مــک  گــذار می شــوند و فرآیندهــای بلندمــدت  فقــر 
2003(. در ســال های اخیــر به مــوازات افزایــش میــزان دسترســی بــه داده هــای مســتمر هزینــه-
گــذرا و  کــه موجــب ســاخت داده هــای تابلویــی شــد، امــکان تشــخیص مؤثــر فقــر  درآمــد خانــوار 
مزمــن در حوزه هــای مطالعاتــی و اجرایــی فراهــم آمــد و قبــل از آن تقریبــًا همــه مطالعــات پویایــی 

70-  برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد )۱۳۹۴(؛ »بررسی تحرک فقر با استفاده از داده های مقطعی«؛ دانشگاه الزهرا
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فقــر فاقــد چارچوب هــای تحلیلــی مشــخص بــرای تمایــز بیــن ایــن دو فقــر بودنــد.

مروری بر روش پژوهش
در ایــن نوشــتار پویایــی فقــر از جنبــه تحــرک فقــر موردنظــر اســت. تحــرک فقــر بــا ســاخت 
داده هــای مقطعــی و بــا بــرآورد احتمــال تحرک هــا در جهــت ورود بــه فقــر و خــروج از آن و همچنیــن 
گروه هــای ســنی مختلــف  عــدم تحرک هــا در باقــی مانــدن در وضعیــت فقــر و یــا غیــر فقــر بــرای 
طــی ســه دوره زمانــی دولت هــای ســازندگی )1369 و 1376(، اصالحــات )1377 و 1384(، و 

گرفتــه اســت. اصول گــرا )1385 و 1392( مــورد بررســی قــرار 
در ایــن راســتا بــا اســتفاده از داده هــای مقطعــی گروه هــای ســنی بــر اســاس ســال تولــد سرپرســت 
خانــوار ســاخته شــده اســت و بــرآورد احتمــال ورود بــه فقــر و خــروج از فقــر خانوارهــا در طــی ســه دوره 
متوالــی )1376-1369( و )1384-1377( و )1392-1385(، گــروه هــدف محاســبه و به منظــور 
دریافــت سیاســت های حمایتــی شناســایی شــده اند. همچنیــن نحــوه تأثیرگــذاری ویژگی هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی خانــوار کــه شــامل بعــد خانــوار، جنســیت و وضعیــت ســواد سرپرســت خانــوار، 

ج مصرفــی خانــوار مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــر روی میــزان مخــار
ح آمارگیــری از ویژگی هــای  کار گرفتــه  شــده در ایــن تحقیــق، داده هــای خــام طــر نمونــه بــه 
اقتصــادی و اجتماعــی خانــوار اســت. ایــن داده هــا توســط مرکــز آمــار ایــران در طــی ســال های 1363 

تــا 1392 جمــع آوری شــده اســت.
در ایــن روش به جــای اســتفاده از آمــار تک تــک افــراد یــا خانوارهــا، وضعیــت افــراد یــا خانوارهــا 
کار ابتــدا خانوارهــا  در چارچــوب یــک گروه بنــدی مشــخص مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــرای ایــن 
گــروه ســنی در ســال های  بــر اســاس مشــخصه خــاص نظیــر ســن گروه بنــدی می شــوند. ســپس هــر 
گــروه در هــر ســال نمونــه ای  مختلــف مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب بــرای هــر 
می توانــد  کــه  می شــود  ســاخته  مقطعــی  داده هــای  یکســری  روش  ایــن  بــا  داشــت.  خواهیــم 
جایگزیــن مناســبی بــرای داده هــای تابلویــی باشــد. در ایــن تحقیــق بــه دلیــل بررســی جابجایی هــا 
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در طــی دوره زمانــی 8 ســال، گروه هــا 8 ســاله تعریــف شــده اند؛ بنابرایــن اطالعــات موجــود بــرای 
گــروه 8 ســاله اســت، تقســیم می شــوند. کــه توزیــع ســنی هــر  گــروه  افــراد بــر اســاس ســال تولــد بــه 5 
در ایــن تحقیــق بــه بررســی جابه جایــی فقــر بــرای ســه دوره متوالــی 8 ســاله از ســال 1369 
کــه دوره اول، متولدیــن ســال های 1369 و 1376؛ دوره  پرداختــه شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 

دوم، ســال های 1377 و 1384 و دوره ســوم، ســال های 1385 و 1392 را در برمی گیــرد.
ضرایــب حاصل شــده از متغیــر جنســیت و وضعیــت ســواد سرپرســت خانــوار و بعــد خانــوار در 

ســطح معنــاداری 95 درصــد، معنــادار شــده اند.

نتیجه گیری و جمع بندی
متغیــر جنســیت سرپرســت خانــوار به صــورت صفــر و یــک لحــاظ شــده اســت بــه ایــن صــورت 
کــه سرپرســت زن صفــر و سرپرســت مــرد بــودن عــدد یــک می گیــرد. بررســی ضرایــب به دســت آمده 
گــروه ســنی 53-60  کــه سرپرســت مــرد بــودن در بیشــتر گروه هــای ســنی به جــز  کــی از آن اســت  حا
کــه می تــوان این گونــه تفســیر  ج مصرفــی تخمیــن زده شــده دارد؛  ســاله ها، اثــر مســتقیمی بــر مخــار
کــه بــا نزدیــک شــدن بــه ســن بازنشســتگی تفاوتــی در مــرد سرپرســت بــودن یــا زن سرپرســت  کــرد 
بــودن وجــود نــدارد. همچنیــن تأثیــر جنســیت در گروه هــای ســنی جوان تــر بیشــتر از گروه هــای 

ســنی میان ســال و ســالمند اســت.
گرفتــه شــده  متغیــر وضعیــت ســواد سرپرســت خانــوار نیــز به صــورت صفــر و یــک در نظــر 
کــه بی ســواد بــودن صفــر و باســواد بــودن عــدد یــک اســت. همــه ضرایــب  ــه ایــن صــورت  اســت ب
ج مصرفــی خبــر می دهنــد.  به دســت آمده از تأثیــر مثبــت باســواد بــودن سرپرســت خانــوار بــر مخــار

در ضرایــب ایــن متغیــر نیــز رونــد خاصــی دیــده نمی شــود.
ج مصرفــی تأثیــر منفــی دارد، کــه ایــن اثرگــذاری بــر گروه هــای ســنی  متغیــر بعــد خانــوار بــر مخــار
جوان تــر بیشــتر اســت. ایــن متغیــر نیــز در طــی زمــان رونــد افزایشــی یــا کاهشــی خاصــی نــدارد و در 
گــروه ســنی در یــک بــازۀ عــددی کوچــک تغییــر می کنــد، امــا بــا مقایســۀ ضرایــب ایــن متغیــر در  هــر 
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ســال 1369 )ســال اول مــورد بررســی( و ســال 1392 )ســال آخــر مــورد بررســی(، مشــاهده می شــود 
ج مصرفــی داشــته اســت. گــذر زمــان بعــد خانــوار تأثیــر منفــی بیشــتری بــر مخــار در 

 احتمــال باقــی مانــدن در فقــر )وضعیــت فقیر-فقیــر( در دوره اول و دوم افزایــش و در دوره 
ســوم )1392-1385( کاهــش ایــن احتمــال )بــه عــدد کمتــر از دوره اول( مشــاهده می شــود. ایــن 
کارایــی افــراد، احتمــال باقــی  کــه بــا افزایــش ســن و کاهــش  رونــد در دوره آخــر قابل اتــکا نیســت چرا
مانــدن در فقــر بیشــتر می شــود. همچنیــن بیشــترین احتمــال باقــی مانــدن در وضعیــت فقــر بــرای 
کــه بــا 44-37 ســاله ها شــروع شــده، مشــاهده می شــود؛ بنابرایــن می تــوان نتیجــه  گــروه ســنی 
ــال  ــنی( احتم ــای س ــی گروه ه ــه مابق ــبت ب ــتر )نس ــن بیش ــا س ــی ب ــت خانوارهای ــه سرپرس ک ــت  گرف

فقیــر مانــدن بیشــتری نیــز بــرای آن هــا وجــود دارد.
مقایســه احتمــال خــروج از فقــر نشــان می دهــد کــه احتمــال خــروج از فقــر بــرای همــه گروه هــای 
گــروه ســنی 60-53 ســاله ها، افزایــش یافتــه اســت. ضرایــب به دســت آمده در دوره  ســنی به جــز 
کــه بــا رونــد دوره هــای  آخــر )92-85(، احتمال هــای باالیــی از خــروج از فقــر را نشــان می دهــد 
گــروه  ع بزرگ نمایــی ســاختگی شــبیه اســت. همچنیــن  قبــل همخوانــی نــدارد و بیشــتر بــه یــک نــو
کــه بــا افزایــش ســن، کاهــش ســاعات  ســنی میانســال )60-53 ســاله ها( رونــد نزولــی داشــته اند چرا

گــروه ســنی ســخت تر شــده اســت. کاری، بازدهــی و ... خــروج از فقــر بــرای ایــن 
گروه هــای ســنی از رونــد نزولــی پیــروی می کننــد؛ یعنــی  احتمــال ورود بــه فقــر بــرای همــه 
گــروه  کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن  گذشــت زمــان احتمــال فقیــر شــدن افــراد غیرفقیــر  بــا 
گــروه ســنی 28-21 ســاله ها در دوره  ســنی 52-45 ســاله ها بیشــترین احتمــال ورود بــه فقــر و 
ــان  ــه نش ــن نتیج ــد. ای ــود دارن ــنی موج ــای س ــن گروه ه ــال را در بی ــن احتم اول و دوره دوم کمتری
می دهــد خانوارهایــی بــا سرپرســت میان ســال بیــش از دیگــر گروه هــای ســنی در معــرض ورود بــه 
ــوان کاری  ــه علــت فرصــت شــغلی مناســب تر و ت ــا سرپرســت جــوان ب فقــر هســتند و خانوارهایــی ب
ــر احتمــال کمتــری در ورود بــه فقــر خواهنــد داشــت. ضرایــب به دســت آمده بــرای گروه هــای  باالت
کــه ایــن امــر غیرممکــن بــوده و  ســنی 44-37 و 36-29 در دوره ســوم )92-85( صفــر اســت 
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نشــان دهنده قابل اتــکا نبــودن داده هــا در دوره ســوم اســت.
احتمــال باقــی مانــدن در وضعیــت غیــر فقیــر بــرای گروه هــای ســنی 60-53 و 52-45 ســاله 
کــه نشــان می دهــد در طــی ایــن ســال ها ثبــات در وضعیــت  رونــد صعــودی مشــاهده می شــود؛ 
ــروه  گ ــرای  ــوده اســت. ب ــود ب ــه بهب اقتصــادی )وارد نشــدن در فقــر( سرپرســت های میانســال رو ب
ســنی 28-21 رونــد نزولــی و بــرای گروه هــا ســنی 36-29 و 44-37 ســاله ها رونــد صعــودی یــا 

نزولــی مشــاهده نمی شــود.

نتایج کلی به این صورت است که:
1( سرپرســت خانوارهایــی بــا ســن باالتــر )نســبت بــه مابقــی گروه هــای ســنی(، 
احتمــال بیشــتری بــرای فقیــر مانــدن آن هــا وجــود دارد؛ بنابرایــن ایــن گــروه ســنی 

ــه دریافــت کمک هــای دولتــی می باشــند. ــه گروه هــای ســنی نیازمنــد ب ازجمل
2( سرپرســت خانوارهایــی بــا ســن 60-53 نســبت بــه ســایر خانوارهــا احتمــال 
ــر  ــرک از فق ــرای تح ــتری ب ــال بیش ــل احتم ــد؛ و در مقاب ــی دارن ــر پایین ــروج از فق خ

افــراد جــوان وجــود دارد.
3( احتمال ورود به فقر در این 24 سال کاهش یافته است.

سرپرســت  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  بررســی  مــورد  روش  دو  مقایســه  بــا   )4
داشــته اند. فقــر  از  مانــدن  دور  بــرای  بهتــری  وضعیــت  ثبــات  میانســال،  خانوارهــای 

گــروه ســنی 28-21 ســاله ها نشــان دهنده بهبــود  5( دنبــال نمــودن وضعیــت 
ــروج از  ــال خ ــه احتم ک ــه ای  ــت. به گون ــه دوره اس ــن س ــی ای ــا در ط ــت آن ه وضعی

ــوده اســت. ــه کاهــش ب ــه فقــر آن هــا رو ب ــه افزایــش و ورود ب فقــر آن هــا رو ب
6( جنســیت و وضعیــت ســواد سرپرســت خانــوار اثــر مثبــت و بعــد خانــوار اثــر منفــی 
بــر تخمیــن مصــرف خانــوار داشــته اند؛ بنابرایــن خانوارهایــی بــا تعــداد بــاال، 
ــرار  ــی ق ــای حمایت ــت برنامه ه ــد در اولوی ــت زن، بای ــواد و سرپرس ــت بی س سرپرس
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گیرنــد.
بــا نتایــج  کــه  بــا تردیدهایــی مواجــه اســت  7( نتایــج حاصلــه در دوره ســوم 
بــه نظــر  ازایــن رو  انطبــاق ندارنــد  اقتصــادی مشــهود در جامعــه همســویی و 
کــه داده هــای مــورد اســتفاده در دوره ســوم )به ویــژه ســال های پایانــی  می رســد 

نمی باشــند. قابل اتــکا  دوره(  ایــن 
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تأثیر توزیع درون خانوار بیکاری و چرخه های تجاری بر فقر
فرزانه زنگنه71

اقتصــادی  موقعیــت  بــر  قابل توجهــی  اثــر  می توانــد  کالن  اقتصــاد  شــرایط  در  تغییــرات 
در  تغییــرات  کــه  می کنــد  پیش بینــی  متعــارف  خــرد  باشــد.  داشــته  کم درآمــد  خانواده هــای 
بیــکاری، تــورم و به طــور کلی تــر، رشــد اقتصــادی می توانــد تغییــرات قابل توجهــی در توزیــع درآمــد 
یــک کشــور ایجــاد کنــد. به طورکلــی، رکودهــای اقتصــادی بــا افزایــش نابرابــری و فقــر پیونــد دارنــد 
درحالی کــه دوره هــای رشــد انبــوه قــوی، انتظــار مــی رود کمــک بــه کاهــش ســهم افــراد فقیــر در 
کننــد. بــا ایــن حــال، در ســال های قبــل از اینکــه رکــود بــزرگ آغــاز شــود )یعنــی از  کل جمعیــت 
کشــورهای OECD به طــور مســتمر در حــال تجربــه  اواخــر دهــه 90 تــا ســال 2008(، بســیاری از 
ــای خفیــف(  ــا قطــع رکوده ــا در مــدت کوتاهــی ب ــد )تنه ــادی قــوی و ســریع بودن ــای اقتص رونق ه
درحالی کــه شــاخص های فقــر و نابرابــری درآمــد آن هــا نســبتًا پایــدار بودنــد، یــا درم واردی، حتــی 

یــک رونــد رو بــه افزایــش را پیــروی می کردنــد.
کمــک نمی کنــد بحــث قابل توجهــی را در  کــه رشــد اقتصــادی همیشــه بــه فقــرا  ایــن ایــده 
کــه رشــد اقتصــادی بعیــد اســت به عنــوان  کــرده اســت. اثــر ایــن فــرض،  ادبیــات دانشــگاهی ایجــاد 
کــرده اســت. به عنــوان  ــا فقــر باشــد تحلیلگــران و سیاســت گذاران را جــدا  ــارزه ب ــر مب ــزار مؤث یــک اب
کــه تــا چــه میــزان جایگزینــی  یــک نتیجــه، تعــداد زیــادی از مقــاالت پژوهشــی بررســی کرده انــد 
شــاخص های چرخــه تجــاری، متفــاوت از رشــد اقتصــادی کل، تأثیــر قابل توجهــی بــر توزیــع درآمــد 
کاتــز73 )1991(  کاتلــر و  دارد. از زمــان مطالعــات جدیــد و نوآورانــه بلنــک وبالینــدر72 )1986( و 

ــر«؛  ــر فق ــکاری و چرخه هــای تجــاری ب ــوار بی ــع درون خان ــر توزی ــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹۴(؛ »تأثی ــه از پایان نام 71-  برگرفت
دانشــگاه الزهــرا

72-  Blank and Blinder
73-  Cutler and Katz
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ع رابطــه بیــن شــاخص های اقتصــاد کالن و  تعــداد قابل توجهــی از مطالعــات تجربــی بــه موضــو
خ فقــر پرداخته انــد. بــرای ســال های بســیاری، ایــن مدل هــا به طــور منطقــی در پیش بینــی فقــر  نــر

ــرد. ــی کار می ک ــورم به خوب ــکاری و ت خ بی ــر ــاس ن ــر اس ب
از اواســط دهــه 80، بــا ایــن حــال، آن هــا بــرای پیش بینــی تغییــرات در امنیــت اقتصــادی 
خانواده هــای کم درآمــد کمتــر دقیــق شــدند )مایــر و ســالیوان74، 2011(. یــک انتقــاد عمــده از ایــن 
کــه مؤثــر بــر رابطــه بیــن  کــه آن هــا به انــدازه کافــی بــه اثــرات مســائل مرتبــط،  روش هــا ایــن اســت 
چرخــه تجــاری و فقراســت، رســیدگی نمی کننــد. در برخــی از کشــورها، کاهــش در دســتمزدهای 
واقعــی در میــان کارگــران کمتــر ماهــر ایــن رابطــه را روبــه زوال گذاشــته اســت. در کشــورهای دیگــر، 
 )aggregate( کل خ بیــکاری  ظرفیــت پیش بینــی ایــن مدل هــا بــه دلیــل محدودیت هــای نــر
به عنــوان مربوط تریــن شــاخص شــرایط اســتخدامی بــرای خانواده هــای کم درآمــد مــورد ســؤال 
کار یــا توزیــع درون خانــوار بیــکاری، متمرکزشــده  واقع شــده اســت. نســبت خانواده هــای بــدون 
عمدتــًا در میــان همســران و دیگــر اعضــا، متفــاوت از سرپرســت خانــواده، می توانــد از عوامــل 

خ فقــر باشــد. ــر ــرای توضیــح تغییــرات در ن کلیــدی ب
ایــن ســؤال کــه آیــا فقــر بــه تغییــرات در شــرایط اقتصــاد کالن وابســته اســت یــا خیــر؟ مقــدار زیــادی 
توجــه اقتصاددانــان و سیاســت گذاران جــذب کــرده اســت. در حــال حاضــر بــرای ســال های بســیاری، 
کــه قــادر بــه ردیابــی فقــر بــر اســاس  محبوب تریــن راه آزمایــش ایــن رابطــه بــا اســتفاده از مدل هایــی 
کــه تــا چــه حــد افزایــش قابل توجــه  خ بیــکاری و تــورم هســتند، اســت. ســؤال کلیــدی ایــن اســت  نــر
خ بیــکاری کل  خ هــای فقــر شــده اســت. روش معمــول انتخــاب نــر در بیــکاری منجــر بــه افزایــش نر
کم درآمــد ممکــن ظرفیــت  به عنــوان مناســب ترین شــاخص شــرایط اشــتغال بــرای خانواده هــای 
ــبت  ــا نس ــا ی ــت خانواره ــرای سرپرس ــکاری ب ــای بی خ ه ــد. نر ــش ده ــا را کاه ــن مدل ه ــی ای پیش بین
ع فقــر )به ویــژه  خانوارهــای بــدون کار ممکــن گزینه هــای بهتــری بــرای پیش بینــی تغییــرات در وقــو

74-  Meyer and Sullivan
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کنش هــای  کــه وا فقــر شــدید( باشــد. عــالوه بــر ایــن، بســیاری از ایــن مدل هــا بــه ایــن ســؤال کلیــدی 
ــد حساســیت  ــد. فقــر می توان ــود نپرداخته ان ــق و رک ــه دوره هــای رون خ هــای فقــر ب مختلــف موجــه نر

خ هــای بیــکاری داشــته باشــد. کمتــری بــه رشــد اشــتغال نســبت بــه افزایش هــای نر
هــر دو متغیــر بیــکاری و تــورم یــک تأثیــر مثبــت و معنــی دار بــر فقــر شــدید دارد. همچنیــن دریافتــه 
ــر  ــی، فق ــد نفت ــش درآم ــا افزای ــه ب ــد. چنان ک ــش نمی یاب ــر کاه ــًا فق ــور لزوم ــد کش ــش درآم ــا افزای ــد ب ش
کشــور  کشــور افزایــش یافتــه اســت و ایــن می توانــد نشــانگر عــدم عملکــرد مناســب اقتصــاد در  در 
باشــد و همین طــور عــدم توزیــع درآمــد بــه شــکل مناســب بــا وجــود درآمــد زیــاد باشــد؛ و همچنیــن بــا 
اینکــه در ســال هایی عملکــرد اقتصــاد خــوب بــوده اســت و مــا رونــد کاهشــی فقــر را شــاهد بوده ایــم، 
کــه رشــد اقتصــادی در  امــا پــس از اینکــه رشــد اقتصــادی قابل توجهــی را تجربــه نمودیــم از آنجایــی 
گــذار همیشــه منجــر بــه افزایــش فاصلــه طبقاتــی شــده و ایــن  کشــورهای درحال توســعه و در حالــت 
ــا نوســانات افزایشــی  مبحــث موجبــات افزایــش فقــر در طبقــات پاییــن می شــود، رونــد فقــر همــراه ب

شــده اســت.
خ  کــه در میــان ســه متغیــر بیــکاری در نظــر گرفتــه، نــر یــک مســئله کلیــدی در نتایــج ایــن اســت 
بیــکاری کل کمتریــن ضریــب را دارد، درحالی کــه درصــد خانواده هایــی کــه در آن همــه اعضــای فعــال 
خ بیــکاری کلــی  بیــکار هســتند دارای باالتریــن ضریــب اســت؛ بنابرایــن، بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه نــر
ع، اثــرات قــوی و معنــی دار بــر فقــر شــدید را نشــان می دهــد، نقــش جبرانــی بازیشــده توســط  مجمــو
توزیــع درون خانــوار بیــکاری ممکــن تأثیــر بــرآورد آن را کاهــش دهــد. به منظــور پیش بینــی تغییــرات 
کــه حســاس بــه توزیــع درون  خ هــای جایگزیــن  فقــر به طــور کافــی، معقول تــر به نظــر می رســد ایــن نر

کــرد. خانــوار بیــکاری هســتند را به عنــوان متغیرهــای مســتقل معرفــی 
ــرات  ــه تغیی ک ــد  ــان می ده ــج نش ــا نتای ــا و رکوده ــارن رونق ه ــرات نامتق ــکان اث ــه ام ــه ب ــا توج ب
ــه رونق هــا دارد، امــا  ــر و معنــی دار بیشــتری در دوره هــای رکــود نســبت ب ــرات بزرگ ت در بیــکاری اث
تفاوت هــا بیــش از حــد بــزرگ نیســتند. زمانــی کــه اثــرات موقتــی از مــدل پایــه کاهــش می یابــد، بــروز 

رکودهــا بــر فقــر باالتــر بــه نظــر می رســد.
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بــه سیاســت گذاران  کاهــش فقــر، توصیه هــای زیــر  به منظــور عملکــرد بهــت اقتصــادی و 
می شــود: پیشــنهاد 

ــی  ــمی و روح ــای جس ــش بیماری ه ــر )افزای ــی فق ــادی و اجتماع ــای اقتص ــه پیامده ک ــا  از آنج
کــودکان کار، افزایــش ســیکل  ع جــرم و جنایــت، کاهــش ســرمایه انســانی از طریــق  و روانــی، شــیو
ــار خواهــد بــود و موجــب  بســته فقــر، آســیب بــه بنیــان خانواده هــا و...( بــرای کشــور بســیار زیان ب
کــه  دیگــر مشــکالت پیچیــده بــرای کشــور خواهــد شــد به طورکلــی، شــرایط مناســب اقتصــاد کالن 

ــرد. گی ــرار  ــد موردتوجــه سیاســت گذاران ق ــذار اســت، بای ــر وضعیــت فقــرا تأثیرگ به شــدت ب
 بــا توجــه بــه اینکــه بــرای ســال های متمــادی ایــران در وضعیــت رکــود تورمــی اســت، لــذا 
ــوده اســت، کنتــرل هــر دو آن  ــر فقــر تأثیرگــذار ب ــورم )به ویــژه بیــکاری( ب ــر بیــکاری و ت هــر دو متغی
به طورجــدی بــرای پیشــگیری از فقــر ضــروری اســت. نظــر بــه اینکــه تأثیرگذارتریــن شــاخص 
کــه بایــد در  ع بیــکاری  کــه بــر فقــرا تحمیــل می شــود بیــکاری اســت، مناســب ترین نــو اقتصــاد کالن 

ــند. ــکار می باش ــال آن بی ــاء فع ــام اعض ــه تم ک ــت  ــی اس ــد خانوارهای ــود، درص ــه ش ــر گرفت نظ
از آنجــا کــه طبــق یافته هــای پژوهــش، بیــکاری در دوره هــای رکــود تأثیــر بیشــتری از دوره هــای 
رونــق بــر فقــرا دارد، لــذا پیشــنهاد می شــود اولویــت اول سیاســت گذاران بــرای کاهــش بیــکاری در 
ــر  ــراد و خانواده هــای فقی ــرای کاهــش بیــکاری اف ایــن دوره هــا، توجــه بیشــتر و تــالش مضاعــف ب
باشــد کــه البتــه ایــن مهــم نیازمنــد شناســایی ایــن افــراد و خانواده هــا توســط پایگاه هــای اطالعاتــی 
ــا ایــن حــال طبــق مطالعــات انجام شــده در دوره هــای رشــد و رونــق نیــز وضعیــت  دقیــق اســت. ب

گــروه از افــراد جامعــه به طــور مرتــب بایــد رصــد و پیگیــری شــود. بیــکاری و درآمــدی ایــن 
ــمار  ــاخص سرش ــر )ش خ فق ــر ــاخص ن ــن ش ــبه ای ــه محاس ــدام ب ــر اق ــط فق ــبه خ ــس از محاس و پ

فقــر( نمودیــم.
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تجزیه تغییرات فقر
بهاره جانی75

ــزای  ــل و اجـ ــی عـوامـ ــر، شنـاسایـ ــش فـقـ ــدار کاهــ ــر و پای ــت های مؤث ــرای سیاس ــتای اج در راس
تشــکیل دهندۀ ایــن پدیــدۀ اقتصــادی و اجتماعــی، دارای اهمیــت اســت. دســتیابی بــه ایــن 

هــدف مهــم، بــا روش تجـزیـــه تغییــرات فقـــر در طــول زمــان، امکان پـذیـــر اســت.
تجزیــه فقــر بــه دو دلیــل از اهمیــت برخــوردار اســت: یکــی بــرای هدف گیــری و تشــریح تغییــرات 
کاهــش و فرونشســت فقــر هســتند،  کــه بــه فکــر  فقــر در طــول زمــان. دولــت و دیگــر نهادهایــی 
کشــور  کل  مایل انــد منابــع محــدود خــود را بــه شــیوه مؤثــر و بهینــه ای بــرای مبــارزه بــا فقــر در 
کــه نیازمنــد اطالعــات کامــل در مــورد  به کارگیرنــد. راه حــل معمــول هدفمندســازی کامــل اســت 
گــر  درآمــد خانوارهاســت؛ امــا دســت یابی بــه چنیــن اطالعاتــی به ســختی امکان پذیــر اســت و ا
هــم امکان پذیــر باشــد، تهیــه آن بســیار هزینه بــر خواهــد بــود. بــرای اجتنــاب از تحمیــل چنیــن 
ــنکه   ــر از ایـ ــوارها، صرف نظ ــی خانـ ــرای تمام ــی ب ــای رفاه ــه مزای ک ــت  ــن اس ــک راه ای ــه ای، ی هزین
چقـــدر درآمـــد دارنـــد، فـراهـــم شــود کــه در ایــن صــورت می گوییم هدف گیــری صفر اســت. برای این 
کــه ضرورتــًا هــم نمی توانــد به طــور  کار نیازمنــد منابــع مالــی زیــادی بــرای فرونشســت فقــر هســتیم 
مســتقیم فقــر را کاهــش دهــد و بــه عبارتـــی باعـــث انحـــراف نظــام یارانــه ای از هـــدف اصلــی خــود 
ــه بیــن هدف گیــری کامــل و هدف گیــری صفــر یــک هدف گیــری  ــل میـانـ می شــود. انتخــاب راه حـ
کــه از ایــن طریــق کمــک بــه گروه هــای خاصــی از خانوارهــا تعلــق می گیــرد. این گونــه  جزئــی اســت 
خانوارهــا را می تــوان بــر اســاس ویژگی هــای اقتصادی-اجتماعــی یــا مناطــق جغرافیایــی آن هــا 

ــرد. ک شناســایی 

ــران«؛  ــرات فقــر: مطالعــه مــوردی چهــار برنامــه توســعه ای ــه تغیی ــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹5(؛ تجزی 75-  برگرفت
دانشــگاه ایــالم
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کــه چگونــه  ایــن طریــق می تــوان نشــان داد  از  کــه  ایــن اســت  مزیــت دیگــر تجزیــه فقــر 
گروه هــای اقتصــادی-  کالن اقتصــادی اجراشــده در طــول یــک دوره معیــن، بــر  سیاســت های 

گذاشــته اســت. اجتماعــی اثــر 

تجزیه فقر و روش های آن
ع ایســتا76 )یا تجزیه ســطح فقر( و پویا77 )یا تجزیه تغییرات  تجـزیـــه فقـــر را مـی تـــوان به دو نـــو
ــه آشکارســازی ترکیــب  ــد ب فقــر( طبقه بنــدی نمــود. در مــورد ایســتا، محاســبه ســطح فقــر می توان
ــر فقــر فراهــم کنــد. در  ــع مجــدد ب ــی پیرامــون پیامدهــای عامــل توزی ــرده و اطالعات ک فقــر، کمــک 
مــورد پویــا، محاســبه تغییــر در فقــر می توانــد بــه شناســایی عوامــل افزایش دهنــده یــا کاهش دهنــده 
کــرده و اطالعاتــی در مــورد اثــرات رشــد و توزیــع عوامــل اساســی مختلــف بــر پویایــی  فقــر کمــک 
ع تجزیــه، اطالعــات مفیــدی را بــرای تدویــن و اجــرای  فقــر بــه دســت دهــد. به طورکلــی هــر دو نــو
ــا توجــه بــه این کــه ممکــن اســت  اســتراتژی ها و سیاســت های توســعه، ارائــه می دهنــد. درواقــع ب
ســطح کنونــی فقــر، رشــد ثانویــه )متعاقــب78( را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و اینکــه سیاســت گذاران بــا 

ع تجزیــه، مکمــل همدیگــر هســتند. هــر دو  ســطح و تغییــرات فقــر مواجــه می شــوند؛ ایــن دو نــو
در ایــن زمینــه روش هــای تجزیه بخشــی راوالیــون و هیوپــی79 )1991( و تجزیــه برابــری-

رشــد دت و راوالیــون80 )1992( ازجملــه پرکاربردتریــن روش هــای تجزیــه می باشــند، امــا وجــود 
ــل( در  ــش متقاب ــزء کن ــده و ج ــزء باقی مان ــون ج ــی چ ــزای مبهم ــور اج ــد حض ــص )مانن ــی نواق برخ
ایــن روش هــا باعــث شــد کــه فیوجــی81 )2014( روش جدیــد تجزیــه شــش جزئــی را  ارائــه نمایــد کــه 

76- static
77- dynamic
78- subsequent
79- Ravallion and Huppi
80- Datt and Ravallion
81- Fujii
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فاقــد اجــزای باقی مانــده و کنــش  متقابــل بـــوده و دارای برخـــی ویژگی هــای مطلــوب ماننــد اصــول 
ســازگاری معکــوس زمــان و جمع پذیــری زیــر دوره اســت.

در ایــن راســتا هــدف اصلــی ایــن نوشــتار، بررســی تغییــرات فقــر در ایــران طــی چهــار برنامــه 
توســعه بعــد از انقــالب و بررســی عوامــل مؤثــر بــر ایــن تغییــرات اســت. بــه بیانــی دیگــر ایــن تحقیــق 

بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــرای ســؤاالت زیــر اســت:
- آیــا اجــزای جابه جایــی جمعیــت )از بخــش روســتایی بــه بخــش شــهری( و 

تغییــر روش شناســی در تغییــرات فقــر، مؤثــر بوده انــد؟
گروهــی  بیــن  مجــدد  توزیــع  و  درون گروهــی  مجــدد  توزیــع  اجــزای  بیــن  از   -

داده انــد؟ قــرار  تأثیــر  تحــت  را  فقــر  ســطح  بیشــتری  میــزان  بــه  کدام یــک 
 - آیا مؤثرترین عامل در تغییرات فقر، رشد اسمی بوده است؟

- آیــا جــزء تــورم باعــث از بیــن رفتــن تأثیــر مثبــت و یــا منفــی رشــد اســمی بــر کاهــش 
و یــا افزایــش فقــر شــده اســت؟

 بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت در ایــن تحقیــق بــا به کارگیــری روش جدیــد تجزیــه پویــای فقــر 
فیوجــی )Fujii, 2014( و داده هــای خــام هزینــه -درآمــد خانوارهــای شــهری و روســتایی کشــور، 
تغییــر فقــر در دو بخــش شــهری و روســتایی طــی چهــار برنامــه توســعه بــه شــش جــزء جابه جایــی 
جمعیــت، توزیــع مجــدد درون گروهــی، توزیــع مجــدد بیــن گروهــی، رشــد اســمی، تــورم و تغییــر 

روش شناســی، تجزیه شــده اســت.

تجزیه شاخص نسبت سرشمار
در بررســی تجزیــه شــاخص نســبت سرشــمار دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت: یکــی اینکــه  تــورم 
در طــی همــه دوره هــا چــه در مناطــق شــهری و چــه روســتایی از عوامــل تأثیرگــذار بــر افزایــش فقــر 
کــه به عنــوان کاهنــده فقــر تلقــی می شــود  بــوده و دیگــر اینکــه  رشــد اســمی برخــالف تصــور معمــول 
کــرده اســت، امــا نتایــج در  در مناطــق روســتایی به جــز در برنامــه ســوم به عنــوان فقــرزا عمــل 
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مناطــق شــهری خــالف ایــن اســت و در ایــن مناطــق به جــز در طــی برنامــه دوم رشــد اســمی همــواره 
کــه در اقتصــاد ایــران منتفعــان  ــرده اســت. ایــن نتایــج نشــان می دهــد  ک به صــورت فقــرزدا عمــل 
از رشــد صرفــًا مناطــق شــهری هســتند و روســتاییان بهــره چندانــی از رشــد اســمی نصیبشــان نشــده 

اســت.
بــر اســاس تجزیــه شــاخص نســبت سرشــمار، در مناطــق روســتایی در طــی همــه دوره هــا نســبت 
افــراد فقیــر در حــال افزایــش بــوده اســت. کمتریــن افزایــش مربــوط بــه برنامــه اول )91/. درصــد( 
و بیشــترین افزایــش مربــوط بــه برنامــه پنجــم )10/4 درصــد( اســت. در طــی ســه برنامــه اول تــا 
ســوم توســعه اثــر جابه جایــی جمعیــت مهم تریــن عامــل افزایــش فقــر در مناطــق روســتایی کشــور 
بــوده درحالی کــه در طــی برنامه هــای چهــارم و پنجــم بــه ترتیــب اثــر توزیــع مجــدد درون گروهــی و 
تــورم مهم تریــن عوامــل افزایــش فقــر هســتند. در مقابــل در مناطــق شــهری به جــز در طــی برنامــه 
کــه فقــر افزایــش یافتــه )بــه ترتیــب بــه میــزان 1/19 و 7 درصــد( در ســه برنامــه دیگــر  دوم و پنجــم 
)اول، ســوم و چهــارم( همــواره فقــر کاهــش یافتــه اســت )بــه ترتیــب بــه میــزان 13/15 و 13/05 
کــه مهم تریــن عامــل افزایــش فقــر در  و 10/81(. نکتــه جالــب این کــه اثــر جابه جایــی جمعیــت 
مناطــق روســتایی در طــی ســه برنامــه از پنــج برنامــه مــورد بررســی بــوده در مناطــق شــهری اثــر 
معکــوس داشــته و در طــی برنامه هــای اول، ســوم و چهــارم مهم تریــن عامــل کاهش دهنــده فقــر 
ــن  ــورم مهم تری ــز ت ــهری نی ــق ش ــتایی در مناط ــق روس ــابه مناط ــم مش ــه پنج ــت. در برنام ــوده اس ب

ــت. ــوده اس ــر ب ــده فق ــل افزایش دهن عام

تجزیه شاخص شکاف فقر
تحلیــل فقــر زمانــی کامــل می شــود کــه عــالوه بــر نســبت افــراد فقیــر اطالعــات مربــوط بــه فاصلــه 
آن هــا از خــط فقــر را نیــز در اختیــار داشــته باشــیم. بــرای ایــن منظــور شــاخص شــکاف فقــر نیــز تجزیــه 
شــده اســت. نتایــج حاصــل بــرای مناطــق روســتایی نشــان دهنده افزایــش شــکاف فقــر در طــی 
کــه در طــی برنامــه پنجــم شــاهد بیشــترین افزایــش در شــکاف فقــر  همــه برنامه هــای توســعه اســت 
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هســتیم. در مناطــق روســتایی در طــی ســه برنامــه اول مهم تریــن عامــل افزایش دهنــده شــکاف 
فقــر اثــر جابه جایــی جمعیــت اســت و در طــی برنامــه چهــارم و پنجــم نیــز بــه ترتیــب دو عامــل اثــر 
ــند. در  ــر می باش ــکاف فق ــده ش ــل افزایش دهن ــن عوام ــورم مهم تری ــی و ت ــدد درون گروه ــع مج توزی
مناطــق شــهری نیــز در طــی دو برنامــه دوم و پنجــم شــکاف فقــر افزایــش یافتــه )مهم تریــن عوامــل 
مؤثــر بــه ترتیــب نابرابــری درون گروهــی و تــورم می باشــند.( و در طــی ســه برنامــه باقی مانــده 
کاهــش یافتــه اســت )مهم تریــن عامــل مؤثــر در طــی هــر ســه برنامــه جابه جایــی جمعیــت اســت.( 

کــه بیشــترین کاهــش مربــوط بــه برنامــه ســوم توســعه اســت.

یک توصیه سیاستی
روســتایی  مناطــق  در  فقــر  تعدیــل  جهــت  کــه  می شــود  توصیــه  مذکــور  نتایــج  اســاس  بــر 
رشــد اقتصــادی بــه شــیوه کنونــی چنــدان مؤثــر نخواهــد بــود و بایــد سیاســت های رشــد فقــرزدا 
دنبــال شــوند. همچنیــن بــا اجــرای سیاســت های حمایتــی و تشــویقی درســت از روستانشــینی، 
ــا سیاســت های رشــد  مهاجرت هــای روســتا بــه شــهر کنتــرل شــوند. در مــورد مناطــق شــهری نیــز ب
کــرد. تــورم چــه در مناطــق  کــه به طــور برابرتــری توزیــع می شــود، می تــوان فقــر را تعدیــل  اقتصــادی 
کنتــرل آن  شــهری و چــه روســتایی در تمــام دوره هــا از عوامــل افزایش دهنــده فقــر بــوده؛ لــذا 

کلیــه مناطــق کشــور مؤثــر واقــع شــود. می توانــد در بهبــود فقــر در 
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تحرک درآمدی و تلۀ فقر
بتول آذری بنی82

فقــر و نابرابــری یــک مســئله عــام و جهانــی اســت کــه بــرای ســالیان متمــادی در بین کشــورهای 
کشــورهای توســعه نیافته یــا  مختلــف وجــود داشــته اســت و بــا وجــود رشــد اقتصــادی در میــان 
ــت  ــاوت قابلی ــه از تف ک ــت  ــی اس ــده ای اجتماع ــری، پدی ــه دارد. نابراب ــان ادام ــعه یافته همچن توس
افــراد در دســتیابی بــه منابــع اقتصــادی حاصــل می شــود. میــزان نابرابــری از عواملــی ماننــد 
خصوصیــات شــخصی ماننــد ســن و جنــس افــراد، ســطح آمــوزش و مســائلی از ایــن قبیــل تأثیــر 
می پذیــرد. نابرابــری می توانــد در توزیــع درآمــدی، ثــروت، پس انــداز و مصــرف افــراد جامعــه ظاهــر 
شــود. در ایــن زمینــه یکــی از مباحــث مرتبــط بــا نابرابــری، تحــرک درآمــدی اســت. تحــرک درآمــدی 
مربــوط بــه تغییــرات وضعیــت اقتصــادی خانوارهــا از یــک دورۀ زمانــی یــا یــک نســل بــه نســل دیگــر 
کشــور  اســت. مزیــت اصلــی تحــرک درآمــدی اندازه گیــری نابرابــری فرصتــی در بیــن افــراد یــک 
اســت. نابرابــری فرصتــی در دســتیابی افــراد بــه فرصت هــای زندگــی خالصــه می شــود. فرصت هــای 
ــه  ــات و فرصت هایــی از قبیــل بهداشــت، تغذی ــی امکان ــی و تفاضل ــع تفاوت ــه معنــای توزی زندگــی ب
کــه نتیجــۀ آن، توزیــع نامتقــارن در  مناســب، آمــوزش، دسترســی بــه خدمــات و ماننــد آن اســت 
دســتیابی بــه شــغل و درآمــد خواهــد بــود؛ بنابرایــن، نابرابــری فرصتــی از طریــق تغییــرات در توزیــع 

ــذارد. ــر می گ ــوار تأثی ــاه مصرفــی خان ــر رف درآمــدی خانوارهــا در طــی زمان ب

تله فقر؛ بازتولیدکنندۀ مستمر فقر مزمن
نابرابــری و فقــر به عنــوان یــک پدیده هــای نامطلــوب زندگــی اجتماعــی تلقــی می شــود و 

82-  برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹۲(؛ »اندازه گیــری غیرخطــی تحــرک درآمــدی و تلــهٔ فقــر: کاربــردی از رویکــرد 
ــرا ــبه ترکیبی«؛ دانشــگاه الزه ش
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ــئله  ــد. مس ــرار داده ان ــود ق ــداف خ ــذف آن را در رأس اه ــًا ح ــش و نهایت ــری کاه ــع بش ــی جوام تمام
گــر ایــن دو پدیــده در  کــه ا کاهــش نابرابــری و فقــر از آن جهــت دارای اهمیــت اســت  حــذف یــا 
یــک جامعــه تــداوم یابنــد می تواننــد بــه مانعــی پایــدار در جهــت دســتیابی بــه مراحــل باالتــر توســعه 
ع فقــر مزمــن و تلــۀ فقــر گردنــد. در تلــۀ فقــر افــراد دچــار فقــری می شــوند  مبــدل شــوند و منجــر بــه وقــو
کنتــرل آن هاســت. تله هــای فقــر شــرایط فقــر را بازتولیــد و دائمــی می کننــد و در آن  ج از  کــه خــار

گرفتــار می شــود و از توســعه نیافتگی پایــدار رنــج می بــرد. اقتصــاد در یــک دور باطــل 
کافــی اســتفاده می شــود. شــرط الزم  ع تلــۀ فقــر از دو شــرط الزم و  بــرای بررســی احتمــال وقــو
کــه مقــدار  کافــی ایــن اســت  کــه خانوارهــا بایــد در زیرخــط فقــر قــرار بگیرنــد و شــرط  ایــن اســت 
کمتــر از عــدد یــک باشــد. بــر اســاس نتایــج حاصــل از پژوهــش »اندازه گیــری  مشــتق تخمینــی 
ع تلــۀ فقــر  کاربــردی از رویکــرد شــبه ترکیبی«، احتمــال وقــو غیرخطــی تحــرک درآمــدی و تلــۀ فقــر: 
ــط  ــر متوس ــاال مقادی ــالت ب ــا تحصی ــل ب ــه در نس ک ــت  ــان دهندۀ آن اس ــی نش ــل های تحصیل در نس
درآمــدی در تمامــی نســل ها باالتــر از خــط فقــر قــرار دارد؛ بنابرایــن هیچ کــدام از نســل ها درون تلــۀ 
ــر(  ــل آخ ــار نس ــوان )چه ــنی ج ــل های س ــط نس ــالت متوس ــا تحصی ــل ب ــد. در نس ــرار نمی گیرن ــر ق فق
ع تلــۀ فقــر در نســل های  درون تلــۀ فقــر قــرار می گیرنــد؛ و در نســل بــا تحصیــالت پاییــن احتمــال وقــو

ــر )چهــار نســل اول( وجــود دارد. ســنی جــوان )چهــار نســل آخــر( و نســل های ســنی پی

اهمیت رویکرد شبه ترکیبی در مطالعات حوزه فقر
کــه بــه بررســی یکســری مشــاهدات در طــی  رویکــرد شــبه ترکیبی نوعــی مطالعــۀ طولــی اســت 
زمــان می پــردازد و نســل هایی از افــراد و یــا خانوارهــا را تحــت بررســی قــرار می دهــد. در رویکــرد 
ــاص  ــی خ ــک ویژگ ــل در ی ــه حداق ک ــود  ــالق می ش ــراد اط ــه ای از اف ــه مجموع ــل ب ــبه ترکیبی، نس ش
کــه در یــک روز یــا در یــک  ماننــد ســال تولــد مشــترک هســتند؛ بــه عبــارت دیگــر بــه گروهــی از مــردم 
گفتــه می شــود. ایــن افــراد از نظــر ســنی بــه  دورۀ زمانــی مشــخص بــه دنیــا می آینــد نســل تولــد 
یکدیگــر نزدیک تــر هســتند و در یک فاصلــۀ زمانــی مشــابه یــک رویــداد خــاص را تجربــه می کننــد، 
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ــود. ــدی نم ــل طبقه بن ــک نس ــا را درون ی ــوان آن ه ــت می ت ــن عل ــه همی ب
ح شــد.  ــار در اقتصــاد توســط دیتــون83 مطــر ــرای اولیــن ب اســتفاده از داده هــای شــبه ترکیبی ب
کشــورها وجــود نــدارد و یــا در صــورت وجــود بســیار  از دیــدگاه وی داده هــای ترکیبــی در بیشــتر 
کــم اســت؛ به عنــوان مثــال، در ایــران ایــن داده هــا در ســال های 1371 و 1372 تهیــه و بــرای 

ســال های بعــدی تهیــۀ آن هــا متوقــف شــد.
ــرای  ــه همیــن جهــت محققیــن ب داده هــای مقطعــی در بســیاری از کشــورها موجــود اســت، ب
کمــک می گیرنــد. بــا اســتفاده از  بررســی وضعیــت خانوارهــای مختلــف از داده هــای مقطعــی 
کــرد؛ امــا  داده هــای مقطعــی می تــوان یــک نمونــۀ تصادفــی از خانوارهــا را در طــی زمــان دنبــال 
نمی تــوان بــا اســتفاده از ایــن داده هــا مجموعــۀ مشــخصی از خانوارهــا را در طــی ســال های متوالــی 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس م
کــه بــه دلیــل عــدم کیفیــت داده هــای  کــرد  بــه همیــن خاطــر دیتــون در ســال 1985 پیشــنهاد 
ترکیبــی و مقطعــی جهــت بررســی های پویــا، می تــوان بــا اســتفاده از داده هــای مقطعــی تکــرار 
کــرد. در ایــن حالــت عــالوه بــر اینکــه امــکان تخمیــن نتایــج  شــده داده هــای شــبه ترکیبی را ایجــاد 
به صــورت پویــا و در بلندمــدت فراهــم می شــود، امــکان ردیابــی افــراد یکســان در یــک نســل در طــی 
ــر توصیــه می شــود. زمــان وجــود دارد. از ایــن رو، اســتفاده از رویکــرد شــبه ترکیبی در مطالعــات فق

نگاهی بر وضعیت نابرابری با بررسی تحرک درآمدی
نتایــج حاصــل از بررســی پدیــدۀ تحــرک درآمــدی در پژوهــش »اندازه گیــری غیرخطــی تحــرک 
کاربــردی از رویکــرد شــبه ترکیبی«؛ نشــان می دهــد تحــرک شــرطی و مطلــق  درآمــدی و تلــۀ فقــر: 
کاهــش  پاییــن و نابرابــری فرصتــی بــاال اســت. بــا ایــن حــال نابرابــری در طــی زمــان در حــال 
اســت، ولــی ســرعت آن بســیار پاییــن اســت. از طــرف دیگــر، ســرعت همگرایــی بیــن درآمدهــا نیــز 

83-  Deaton
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کــه دارای ســطح درآمــدی پایینــی نســبت بــه  بســیار پاییــن اســت، ولــی بــا ایــن حــال افــراد فقیــری 
کــرد؛  میانگیــن درآمــدی هســتند، رشــد ســریع تری را نســبت بــه افــراد ثروتمنــد تجربــه خواهنــد 
کــه تــا حــدودی تفــاوت بیــن افــراد فقیــر و ثروتمنــد در طــی زمــان  بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد 
کاهــش یابــد، امــا ایــن همگرایــی بســیار ضعیــف خواهــد بــود. درواقــع تــا حــدودی وضعیــت افــراد 
فقیــر نســبت بــه گذشــته بهتــر می شــود، ولــی نابرابــری بیــن آن هــا افزایــش می یابــد. در ایــن شــرایط 
خانوارهــا در توزیــع درآمدیشــان دارای یــک تحــرک نســبی هســتند، امــا در حــول متوســط درآمــدی 

ــه می کننــد. خــود رشــد پایینــی را تجرب
همچنیــن، میــزان نابرابــری در بیــن نســل بــا تحصیــالت بــاال کمتــر بــوده و ایــن نســل نســبت 
ع نابرابــری  بــه نســل های دیگــر تحــرک و جابجایــی بیشــتری را تجربــه می کنــد؛ امــا احتمــال وقــو
کــه تحصیــالت پایین تــری را دارا هســتند، به مراتــب بیشــتر اســت. ایــن نســل بــه  در بیــن افــرادی 
ــاال و همچنیــن موقعیــت بــد اجتماعــی و اقتصــادی خــود همــواره در  دلیــل نداشــتن تحصیــالت ب
معــرض بیشــترین آســیب ها و نامالیمــات اســت. ایــن نســل بیشــترین نابرابــری را تجربــه می کنــد. 
گــروه قــرار دارنــد. هرچنــد  کــه دارای تحصیــالت متوســط هســتند همــواره بیــن ایــن دو  افــرادی 

گــروه نیــز بــاال اســت. میــزان نابرابــری در بیــن افــراد ایــن 
از طــرف دیگــر، نتایــج به دســت آمده از بررســی تحــرک درآمــدی شــرطی و مطلــق در بیــن نســل 
زنــان و مــردان نشــان می دهــد تحــرک درآمــدی در بیــن نســل زنــان کمتــر از مــردان اســت و میــزان 
گرایــی درآمــدی در نســل زنــان بیشــتر از نســل مــردان اســت. همچنیــن، در نســل زنــان نســل های  وا
ع  ســنی جــوان در تلــۀ فقــر قــرار گرفتنــد؛ امــا در نســل مــردان تنهــا در چهــار نســل آخــر احتمــال وقــو

تلــۀ فقــر وجــود دارد.

ج مصرفی با بررسی اثر نسل، سن و زمان تفکیک مخار
ج مصرفــی بــر  درنهایــت، نتیجــه آخــر از مطالعــه ســابق الذکر مربــوط بــه تفکیــک متغیــر مخــار
اســاس مــدل ادوار زندگــی بــه ســه اثــر نســل، ســن و زمــان در نســل های تحصیلــی و نســل مــردان 
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ــر  ج مصرفــی در نســل های تحصیلــی بــه اث و زنــان اســت. نتایــج مربــوط بــه تفکیــک متغیــر مخــار
ــیار  ــوان بس ــل های ج ــی در نس ــل های تحصیل ــن نس ــی بی ــالف مصرف ــد اخت ــان می ده ــل« نش »نس
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــتر اس ــوان بیش ــل های ج ــن نس ــا در بی ــی تنه ــری مصرف ــوده و نابراب ــر ب باالت
ــل های  ــه نس ــوده و هرچ ــر ب ــر کمت ــل های باالت ــی در نس ــل های تحصیل ــن نس ــی بی ــالف مصرف اخت

ســنی جوان تــر می شــوند، شــکاف مصرفــی بیــن آن هــا بیشــتر می شــود.
ج مصرفــی بــه اثــر »زمــان« نیــز نشــان  همچنیــن، نتایــج مربــوط بــه تفکیــک متغیــر مخــار
گذشــته اختــالف مصرفــی نســل های تحصیلــی افزایــش داشــته اســت و  می دهــد در دهه هــای 
گــذر زمــان نتوانســته شــکاف مصرفــی بیــن خانوارهــا در نســل های مختلــف تحصیلــی را از بیــن 
ببــرد. کاهــش میــزان مصــرف در نســل بــا تحصیــالت بــاال در ســال های 1386 تــا 1388 نشــان 
کــه دارای تحصیــالت بــاال نیــز بودنــد دچــار آســیب شــده و  می دهــد در ایــن ســال ها حتــی افــرادی 
میــزان مصرفشــان کاهــش یافتــه اســت. ایــن نتیجــه می توانــد یــک هشــدار بــرای همــه دولت هــا 
ــز دچــار  ــاال هســتند، نی ــه دارای ســطح تحصیــالت ب ک ــرادی  ــه در شــرایط رکــودی حتــی اف ک باشــد 

می شــوند. آســیب 
ــر »ســن« نشــان می دهــد در هــر ســه  ــه اث ج مصرفــی ب ــه تفکیــک متغیــر مخــار نتایــج مربــوط ب
کــه در ســنین جوانــی قــرار دارنــد بــه دلیــل نداشــتن پایــگاه اجتماعــی  نســل تحصیلــی افــرادی 
ــا ســن بیشــتر بــه  مناســب همــواره کمتریــن میــزان مصــرف را تجربــه می کننــد، درحالی کــه افــراد ب
ــه  ک ــت  ــن اس ــه ای ــه قابل توج ــتند. نکت ــتر هس ــی بیش ــن مصرف ــارت دارای میانگی ــب مه ــل کس دلی
بــا بــاال رفتــن ســن افــراد در گروه هــای ســنی یکســان اختــالف مصرفــی بیــن ســه نســل افزایــش 

می یابــد.
ج مصرفــی در نســل زنــان و مــردان بــه اثــر  در پایــان نتایــج مربــوط بــه تفکیــک متغیــر مخــار
»ســن« نشــان می دهــد درآمــد زنــان برخــالف مــردان در طــی ســنین مختلــف دارای رشــدی فزاینــده 
کــه نســل های زن سرپرســت در تمــام  نیســت، بلکــه رونــدی آرام را طــی می کنــد. بــه ایــن معنــا 

ــد. ــرف می کنن ــت و مص ــد را دریاف ــانی از درآم ــطح یکس ــود س ــنین خ س



227 همایشفقرپژوهیـــ1

نتایــج مربــوط بــه اثــر »نســل« نشــان می دهــد در هــر دو نســل بیــن متوســط مصــرف نســل های 
کــه نســل های جوان تــر نســبت بــه نســل های  اول و آخــر رابطــه ای منفــی وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا 
ــر خــود دارای ســطح متوســط مصــرف کمتــری هســتند. همچنیــن نتایــج حاصــل از تفــاوت  قبل ت
مصرفــی بیــن هــر نســل بــا نســل قبــل خــود نشــان می دهــد، اختــالف مصرفــی بیــن نســل های 

جوان تــر کمتــر از نســل های قبل تــر اســت.
نتایــج مربــوط بــه اثــرات »زمــان« نیــز نشــان می دهــد میــزان افزایــش مصرفــی در دهــۀ دوم 
)ســال های 1380 تــا 1390( بــه نســبت بیشــتر از میــزان مصــرف در دهــۀ اول )1370 تــا 1380( 
ــد  ــا 1384 رون ــال های 1374 ت ــی س ــان در ط ــردان و زن ــل م ــی نس ــب مصرف ــرات ضرای ــت. تغیی اس

کاهــش در مصــرف دیــده می شــود. صعــودی داشــته، امــا در طــی ســال های 1386 تــا 1388 
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رشد فقرزدا در ایران طی چهار برنامه توسعه
مهین احمدی خواه84

وجــود فقــر در یــک جامعــه برخاســته از تلفیــق دو عامل پایین بودن ســطح درآمــد و توزیع نابرابر 
درآمــد بیــن خانوارهــا اســت. بــه همیــن دلیــل یکــی از مهم تریــن اهــداف مطالعــات توســعه ای، 
کــه ایــن امــر را می تــوان از طریــق ارتبــاط رشــد اقتصــادی  کاهــش فقــر و تعامــل آن بــا عدالــت اســت 
ــات  ــالمی، اقدام ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــز پ ــران نی ــرار داد. در ای ــی ق ــورد بررس ــد م ــع درآم ــا توزی ب
گــون در راســتای کاســتن از فقــر و محرومیــت و  دولــت در دوره هــای مختلــف، بــه شــکل های گونا
کــه  ایجــاد زیربناهــا، ســامان یافتــه اســت. علی رغــم همــه ایــن تالش هــا، بــاز هــم بــه نظــر می رســد 
ــای  ــا تخمین ه ــد و ب ــه می ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــان ب ــل همچن ــک معض ــورت ی ــر به ص ــده فق پدی
ســاده حداقــل 20% مــردم در تلــه فقــر گرفتارنــد. در بســیاری از مطالعــات رشــد به عنــوان مهم تریــن 
گیــر در بخش هــای مختلــف اقتصــادی شــرط  عامــل بــرای کاهــش فقــر معرفــی شــده اســت، رشــد فرا
الزم در کاهــش فقــر اســت و شــرط کافــی عــدم افزایــش نابرابــری در توزیــع رشــد اســت؛ بنابرایــن، 
ــی  ــد )یعن ــطح رش ــرات در س ــا تغیی ــور ب ــر کش ــر در ه ــطح فق ــرات در س ــن تغیی ــی بی ــاط عین ــک ارتب ی
میانگیــن درآمــد( و تغییــرات در نابرابــری درآمــد )یعنــی توزیــع مجــدد درآمــد( وجــود دارد، افزایــش 
متوســط درآمــد فقــر را کاهــش و افزایــش نابرابــری فقــر را افزایــش می دهــد. در اثــر رشــد اقتصــادی 
گرچــه  متوســط درآمــد افزایــش می یابــد امــا نابرابــری می توانــد افزایــش یــا کاهــش داشــته باشــد. ا
نابرابــری و فقــر پدیده هــای متفاوتــی هســتند امــا به شــدت وابســته هســتند. در حقیقــت بــرای یــک 
ســطح از میانگیــن درآمــد داده شــده، نابرابــری بــاال به طورمعمــول بــر ســطوح فقــر باالتــری داللــت 
ــر هــر دو  ــد ب کــه یــک اســتراتژی کاهــش فقــر محســوس بای خواهنــد داشــت. ایــن نشــان می دهــد 

ــعه )1368-1388(“؛  ــه توس ــار برنام ــی چه ــرزدا ط ــد فق ــری رش ــد؛ »اندازه گی ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام 84-  برگرفت
ــالم دانشــگاه ای
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ع رشــد و الگــوی رشــد )یعنــی منافــع افــراد از رشــد( تمرکــز کنــد. بــه همیــن دلیــل در ســال های  موضــو
کــه ارتبــاط رشــد، فقــر و نابرابــری را توأمــان در نظــر  ح شــده  اخیــر مفهومــی بــه نــام رشــد فقــرزدا مطر

می گیــرد.
رشــد فقــرزدا اشــاره بــه آن رشــدی دارد کــه عــالوه بــر آنکــه فقــرا از منفعــت آن بهره منــد می شــوند 
وضعیــت نابرابــری نیــز بهبودیافتــه و به طورکلــی منجــر بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی فقــرا می شــود. 
کشــور بیشــتر بــه اندازه گیــری رشــد  ع، مطالعــات انجام شــده در  علی رغــم اهمیــت ایــن موضــو
فقــرزدا در ســطح مناطــق روســتایی و شــهری پرداخته انــد درحالی کــه بــه دلیــل آثــار متفــاوت تــورم 
ــاغلین  ــروه ش گ ــن دو  ــرای ای ــادی ب ــد اقتص ــای رش ــاغل آزاد پیامده ــران و مش ــزد و حقوق بگی ــر م ب

ح اســت: متفــاوت خواهــد بــود. از ایــن رو، ســؤاالت اساســی زیــر مطــر
آیــا رشــد اقتصــادی بــر کاهــش فقــر و نابرابــری تأثیــر می گــذارد؟ اثــر رشــد اقتصــادی بــر فقــر بــرای 
خ رشــد معــادل فقــر در هــر یــک از  مــزد و حقوق بگیــران بزرگ تــر اســت یــا بــرای مشــاغل آزاد؟ نــر
بخش هــای تعاونــی، خصوصــی و عمومــی بــه چــه میــزان اســت؟ و آیــا ایــن رشــد فقرزداســت یــا 

غیرفقــرزدا؟

رشد فقرزدا در برنامه های اول تا چهارم توسعه
نتایــج نشــان می دهــد کــه در برنامــه اول توســعه، رشــد در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر )عمومــی، 
گــروه از مشــاغل رشــد  خصوصــی( برحســب شــاخص سرشــمار فقــر، فقــرزدا بــوده اســت، در ایــن 
کــرده و باعــث کاهــش فقــر شــده  باعــث کاهــش فقــر شــده و نابرابــری نیــز در جهــت رشــد عمــل 
اســت. رشــد در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر )عمومــی، خصوصــی( بــر مبنــای شــاخص شــکاف فقــر 
و شــاخص FGT و در مشــاغل آزاد رشــد بخــش کشــاورزی بــر مبنــای هــر ســه شــاخص فقــر، فقــرزدا 
نبــوده و به صــورت رشــد ســرریز اســت. در ایــن ســناریو، رشــد باعــث کاهــش فقــر شــده امــا نابرابــری 
کــرده اســت بــا ایــن وجــود فقــر هنــوز در حــال  افزایــش یافتــه و بخشــی از اثــر رشــد بــر فقــر را خنثــی 
کاهــش اســت و در بخــش غیرکشــاورزی بــر اســاس هــر ســه شــاخص فقــر )به جــز شــاخص سرشــمار در 
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مناطــق شــهری( رشــد فقــرزدا نبــوده و به صــورت رشــد فقــرزا )آسیب رســان( اســت، در ایــن بخــش 
رشــد باعــث کاهــش فقــر شــده امــا نابرابــری بــر رشــد غلبــه کــرده و منجــر بــه افزایــش فقــر شــده اســت.
ــر اســاس  ــر ب در طــول برنامــه دوم توســعه، رشــد بخــش عمومــی در مشــاغل مــزد و حقوق بگی
شــاخص فقــر سرشــمار و در مشــاغل آزاد رشــد در بخــش غیرکشــاورزی در مناطــق روســتایی بــر 
کــرده و منجــر  مبنــای شــاخص سرشــمار فقرزداســت، یعنــی نابرابــری و رشــد در یــک جهــت حرکــت 
بــه کاهــش شــاخص سرشــمار فقــر شــده اند. در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر رشــد بخــش عمومــی بــر 
اســاس شــاخص های شــکاف فقــر و شــاخص فقــر FGT و در بخــش خصوصــی بــر مبنــای هــر ســه 
شــاخص فقــر، در مشــاغل آزاد رشــد بخــش غیرکشــاورزی بــر مبنــای شــاخص شــکاف فقــر و شــاخص 
فقــر FGT رشــد به صــورت ســرریز اســت بــه ایــن معنــی کــه نابرابــری افزایــش یافتــه و اثــر رشــد بــر فقــر 
را تخفیــف داده و باعــث شــده تــا فقــر بــه میــزان کمتــری کاهــش یابــد. در مشــاغل آزاد، بخــش 
کشــاورزی بــر مبنــای شــاخص فقــر سرشــمار در مناطــق شــهری و بــر اســاس شــاخص شــکاف فقــر و 
شــاخص فقــر FGT در مناطــق روســتایی رشــد به صــورت فقــرزا )آسیب رســان( اســت در ایــن بخــش 
کــرده اســت. در  رشــد فقــر را افزایــش داده و نابرابــری نیــز افزایــش یافتــه و اثــر رشــد بــر فقــر را تشــدید 
ــر اســاس شــاخص شــکاف فقــر و شــاخص فقــر FGT در مناطــق شــهری رکــود  بخــش کشــاورزی ب
بــه نفــع فقــرا بــوده اســت یعنــی رکــود ایــن بخــش منجــر بــه افزایــش فقــر شــده امــا نابرابــری کاهــش 

یافتــه و فقــرا نســبت بــه دیگــران کمتــر آســیب دیده اند.
در برنامــه ســوم توســعه، در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر رکــود بخــش عمومــی برحســب شــاخص 
سرشــمار فقــر در مناطــق شــهری بــه ضــرر فقراســت در ایــن حالــت رکــود فقــر و نابرابــری را افزایــش 
داده و فقــرا از ایــن رکــود نســبت بــه دیگــران بیشــتر آســیب دیده اند، رکــود بخــش عمومــی برحســب 
ــاخص FGT، و در  ــر و ش ــکاف فق ــاخص ش ــای ش ــر مبن ــتایی و ب ــق روس ــمار در مناط ــاخص سرش ش
مشــاغل آزاد رکــود بخــش غیرکشــاورزی در مناطــق شــهری بــر مبنــای هــر ســه شــاخص فقــر بــه نفــع 
فقراســت یعنــی رکــود فقــر را افزایــش امــا منجــر بــه کاهــش نابرابــری شــده اســت و آســیب کمتــری بــه 
فقــرا وارد شــده اســت. در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر رشــد در بخــش خصوصــی بــر مبنــای شــاخص 
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سرشــمار فقــر و بخــش تعاونــی در مناطــق روســتایی برحســب شــاخص سرشــمار، و در مشــاغل آزاد 
بخــش غیرکشــاورزی در مناطــق روســتایی بــر اســاس هــر ســه شــاخص فقــر به صــورت فقرزداســت. 
در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر، رشــد در بخش هــای خصوصــی و تعاونــی بــر مبنــای شــکاف فقــر و 
شــاخص FGT، و در مشــاغل آزاد رشــد بخــش کشــاورزی بــر مبنــای هــر ســه شــاخص فقــر به صــورت 
ســرریز اســت در ایــن بخش هــا رشــد فقــر را کاهــش داده امــا نابرابــری افزایــش یافتــه اســت ولــی فقــر 

ع کاهــش یافتــه اســت. درمجمــو
در طــول برنامــه چهــارم توســعه، در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر بخــش عمومــی بــر مبنــای هــر 
ــش  ــر و بخ ــاخص فق ــه ش ــر س ــای ه ــر مبن ــهری ب ــق ش ــی در مناط ــش تعاون ــر، بخ ــاخص فق ــه ش س
خصوصــی بــر مبنــای شــکاف فقــر و شــاخص FGT، و در مشــاغل آزاد بخــش کشــاورزی بــر مبنــای 
شــاخص سرشــمار و در مناطــق روســتایی بــر مبنــای شــاخص شــکاف فقــر و شــاخص FGT، و 
بخــش غیرکشــاورزی بــر مبنــای شــاخص شــکاف فقــر و شــاخص FGT رکــود بــه نفــع فقراســت، 
رکــود در ایــن بخش هــا باعــث افزایــش فقــر شــده امــا نابرابــری را کاهــش داده اســت و باعــث شــده 
بــه فقــرا آســیب کمتــری برســد. در مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر بخــش خصوصــی بــر مبنــای شــاخص 
سرشــمار، و در مشــاغل آزاد بخــش کشــاورزی بــر مبنــای شــاخص شــکاف فقــر و شــاخص FGT در 
مناطــق شــهری و بخــش غیرکشــاورزی بــر مبنــای شــاخص فقــر سرشــمار رکــود بــه ضــرر فقراســت، 
یعنــی رکــود باعــث افزایــش فقــر و نابرابــری شــده و فقــرا آســیب بیشــتری دیده انــد؛ و در بخــش 
تعاونــی در مناطــق روســتایی رشــد ســرریز اســت، رشــد در ایــن حالــت باعــث کاهــش فقــر شــده امــا 

نابرابــری افزایــش یافتــه و باعــث شــده تــا فقــر بــه میــزان کمتــری کاهــش یابــد.
به طورکلــی بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده می تــوان از نظــر عملکــردی در رابطــه بــا کاهــش 
فقــر و ایجــاد رشــد فقــرزدا، برنامــه ســوم را در رتبــه اول و برنامــه اول و دوم توســعه در رتبــه دوم 
ــرار  ــه آخــر ق ــه عملکــرد آن در کاهــش فقــر در رتب ــا توجــه ب ــد، برنامــه چهــارم توســعه ب ــرار می گیرن ق
کــم اســت  می گیــرد، رکــودی کــه در طــی ایــن برنامــه بــر مشــاغل مــزد و حقوق بگیــر و مشــاغل آزاد حا

کــه رشــد در طــی ایــن برنامــه فقــر را افزایــش دهــد. باعــث شــده اســت 
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سخن آخر
بــر اســاس نتایــج فــوق رشــد لزومــًا فقــرزدا نیســت و افزایــش فقــر در کشــور گاهــی ناشــی از رشــد و 
گاهــی ناشــی از نابرابــری بــوده، از ایــن رو توصیــه می شــود کــه بــرای تعدیــل فقــر گروه هــای مختلــف 
شــغلی، در برنامه هــای توســعه رشــد و سیاســت های بازتوزیعــی به صــورت تــوأم موردتوجــه قــرار 
ــم(  ــارم و پنج ــای چه ــد برنامه ه ــور )مانن ــت های بازتوزیع مح ــه سیاس ــرف ب ــه ص ــرا توج ــد؛ زی گیرن
گروه هــای شــغلی  کثــر  و یــا سیاســت های رشــد محــور )ماننــد برنامه هــای اول و دوم( فقــر را در ا
تشــدید خواهــد کــرد. از طرفــی رشــد اقتصــادی بــر گروه هــای مختلــف شــاغلین آثــار متفاوتــی خواهــد 
داشــت از ایــن رو در بررســی عملکــرد سیاســت های توســعه اجتماعــی و برنامه هــای توســعه بایــد 
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد ب گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــزا م ــورت مج ــغلی به ص ــف ش ــای مختل ــر گروه ه ــا ب ــار آن ه آث
کلــی رشــد، فقــر و نابرابــری و بی توجهــی بــه وضعیــت شــاغلین  توجــه صــرف بــه شــاخص های 

ــد. ــد ش ــت گذاران خواه ــی سیاس ــب گمراه ــعه ای موج ــت های توس ــف در سیاس مختل
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گسترش فقر در ایران سیاست یکسان سازی نرخ ارز و 
گلروز رمضان زاده ولیس85

خ ارز به عنــوان یــک اســتراتژی بــرای مقابلــه بــا  به طورمعمــول نظــام دوگانــه و یــا چندگانــۀ نــر
ــًا  ــرد و غالب ــرار می گی ــا اجــرای سیاســت های حمایتــی مــورد اســتفاده ق ــراز پرداخت هــا و ی بحــران ت
نشــان از وجــود ضعــف در ســاختار اقتصــادی و تــراز پرداخت هــای خارجــی آن کشــور دارد. ایــن در 
کــه نظام هــای چندنرخــی در تأمیــن اهدافــی  کــه شــواهد تجربــی داللــت بــر ایــن دارنــد  حالــی اســت 
کارایــی الزم را  خ پاییــن تــورم،  کــه بــرای آن طراحــی شــده اند، به ویــژه حفــظ ذخایــر ارزی و نــر
ندارنــد و پیامدهایــی چــون افزایــش رانــت و فســاد مالــی ناشــی از عــدم تخصیــص کارآمــد ارز، ایجــاد 
شــرایط نابرابــر رقابتــی در بخش هــای خصوصــی و دولتــی، عــدم تخصیــص بهینــه منابــع، قاچــاق 
کاالهــای مشــمول حمایــت و بی ثباتــی قیمت هــا را بــه همــراه دارنــد. از ایــن رو سیاســت گذاران 
کــه عــوارض  و برنامه ریــزان اقتصــادی بــه دنبــال ترکیبــی بهینــه از سیاســت های ارزی هســتند 

منفــی را حداقــل و دســتیابی بــه تــراز تجــاری را تســریع نمایــد.

خ ارز تجربه ایران از یکسان سازی نر
کــه عمــده عرضــه ارز از محــل صــادرات  کشــورهایی  کشــورهای درحال توســعه و  در اغلــب 
خ ارز تعادلــی عمدتــًا بــر اســاس مکانیــم بــازار محقــق نمی گــردد  تک محصولــی تأمیــن می گــردد، نــر
خ ارز یــا تضعیــف  کــه بــا افزایــش نــر خ هاســت  خ ارز بــه معنــای کاهــش شــکاف نر و یکسان ســازی نــر

ارزش پــول ملــی اعمــال می گــردد و می توانــد آثــار متفــاوت و بعضــًا متضــادی داشــته باشــد.
کــه ایــن سیاســت می توانــد  کیــد دارنــد  خ ارز تأ ح شــده در رابطــه بــا افزایــش نــر تئوری هــای مطر

85-  برگرفتــه از پایان نامــه دکتــری )۱۳۹۸(؛ »اثــر یکسان ســازی نــرخ ارز بــر فقــر در ایــران بــا اســتفاده از مــدل تعــادل عمومــی 
قابل محاســبه«؛ دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
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محــرک خوبــی بــرای توســعه صــادرات و همچنیــن افزایــش ذخایــر ارزی باشــد، امــا در مقابــل از 
کانــال واردات مســتقیمًا هزینه هــای تولیــد، تــورم و هزینه هــای زندگــی و رفــاه خانوارهــا را متأثــر 

می ســازد.
خ ارز در ایران از ســال 1372 پیگیری شــده اســت.  از منظر تاریخی، سیاســت یکسان ســازی نر
کنــون اجــرای ایــن سیاســت، انتظــارات سیاســت گذار را بــرآورده  کــه تا تجــارب نشــان می دهــد 
نســاخته و در مقابــل بــار هزینــه ای قابل توجهــی را بــر بخش هــای مختلــف اقتصــادی به ویــژه 
خانوارهــا بــه همــراه داشــته اســت. دلیــل بــروز ایــن پیامدهــا را می تــوان در ویژگی هــای اقتصــاد 
کــرد. قیمت پذیــر بــودن اقتصــاد در صحنــه تجــارت بین المللــی، وابســتگی  ایــران جســت وجو 
شــدید بــه درآمدهــای نفتــی و ناپایــداری ایــن درآمدهــا، اتــکای شــدید تولیــد بــه واردات، تکنولــوژی 
پاییــن در تولیــد و صــادرات و محدودیــت در فضــای رقابــت اقتصــادی ازجملــه ویژگی هایــی اســت 
کــه دامنــه اثرگــذاری سیاســت ارزی بــر اقتصــاد کشــور را گســترده تر می کنــد. حاصــل ایــن شــرایط، 

ــازار بــرای تعدیــل قیمت هاســت. نامســاعد شــدن فضــای اســتفاده از مکانیــم ب

خ ارز و عمق فقر سیاست تعدیل نر
ــت  ــالح قیم ــت اص ــل از سیاس ــورم حاص ــر ت ــر اث ــازار ب ــمی و ب خ ارز رس ــر ــکاف ن ــن ش ــدت گرفت ش
انــرژی و پرداخــت نقــدی بــه خانوارهــا و همچنیــن کاهــش درآمدهــای نفتــی و به تبــع آن کمبــود 
کــرده  خ ارز  منابــع مالــی جهــت تأمیــن کســری بودجــه دولــت، سیاســت گذار را وادار بــه تعدیــل نــر
اســت. تحــت چنیــن شــرایطی و بــا توجــه بــه ویژگی هــای فقــر در ایــران کــه عمدتــًا ناشــی از بیــکاری 
بــاال، اشــتغال ناقــص، پاییــن بــودن ســطح درآمــد و کاهــش پی درپــی قــدرت خریــد خانوارهاســت. 
اجــرای چنیــن سیاســتی حداقــل در کوتاه مــدت می توانــد آثــار گســترده ای بــر ابعــاد و عمــق فقــر 
داشــته باشــد. آثــار اولیــه چنیــن سیاســتی، تغییــرات قیمــت کاالهــای مصرفــی و به ویــژه کاالهــای 
ضــروری اســت. وقتــی ابعــاد فقــر و بیــکاری در اقتصــاد گســترده باشــد و در عیــن حــال سیســتم های 
ــند،  ــوردار نباش ــر برخ ــای فقی ــر گروه ه ــوک های وارده ب ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــی الزم ب ــی از کارای حمایت
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کاهــش رفــاه خانوارهــای فقیــر به عنــوان یــک عامــل بازدارنــده، ادامــه سیاســت های تعدیــل 
خ ارز را دشــوارتر می کنــد. از طرفــی تکــرار شــوک هایی از ایــن قبیــل در دوره هــای زمانــی  شــکاف نــر
مختلــف، بــه معنــی انتقــال درآمــد از گروه هــای پاییــن درآمــدی بــه گروه هــای بــاالی درآمــدی 
کــه بازارهــای مالــی ناقــص بــوده و ارز به عنــوان ابــزاری بــرای حفــظ  اســت. ایــن مســئله زمانــی 

ذخیــره ارزش تعریــف می شــود، شــدت جابجایــی ثــروت را تســریع می بخشــد.
خ ارز، قیمت هــا و ســطوح مختلــف درآمــدی را تحــت تأثیــر قــرار  کــه شــوک های نــر ازآنجا
گــروه FGT معیــار مناســبی بــرای بررســی تغییــرات شــرایط فقــر تحــت  می دهــد، شــاخص های فقــر 
خ ارز بــر  تأثیــر ایــن سیاســت هســتند. همچنیــن، مطالعــه آثــار و تبعــات ســناریوهای افزایــش نــر
کــه بتوانــد بخش هــای مختلــف موجــود در اقتصــاد را در  فقــر نیازمنــد به کارگیــری روشــی اســت 
کــرده و عــالوه بــر ارائــه آثــار کالن سیاســت بــر اقتصــاد، آثــار ایــن سیاســت بــر گروه هــای  الگــو لحــاظ 
قابل محاســبه  عمومــی  تعــادل  مدل هــای  منظــر،  ایــن  از  بگیــرد.  نظــر  در  را  خانــوار  مختلــف 
ع مــورد بررســی  کارایــی بیشــتری دارنــد. ضمــن آنکــه موضــو ــه ســایر روش هــا  )CGE86( نســبت ب
خ ارز بــر شــاخص های فقــر در چارچــوب یــک مــدل تعــادل  مبنــی بــر ارزیابــی اثــر یکسان ســازی نــر
کنــش مــرز تشــخیص فقــرا )خــط فقــر( در اثــر شــوک مدنظــر  کــه در آن وا عمومــی قابل محاســبه 
خ  به صــورت درون زا تعییــن می شــود و بــر ایــن اســاس می تــوان اثــرات سیاســت یکسان ســازی نــر

ارز را از طریــق تغییــرات قیمتــی و درآمــدی بــر آســتانه فقــر و شــاخص های فقــر بررســی نمــود.

کاهش پول ملی و اثر آن بر فقر
ح شــده اســت. یکــی بــا ماهیــت  دو مکانیــم بــرای اثرگــذاری کاهــش ارزش پــول روی فقــر مطر
کالن و دیگــری بــا ماهیــت خــرد. مکانیســم های کالن عمدتــًا اثــرات غیرمســتقیم بــر فقــر را مدنظــر 
کاالهــا و منابــع  کاهــش ارزش پــول از طریــق تأثیــر بــر قیمــت  دارنــد و در مکانیســم های خــرد، 

86-  Computable Generel Equilibrium
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ــذارد. ــر می گ ــر بودجــه خانوارهــا اث ــا غیرمســتقیم ب درآمــدی به طــور مســتقیم ی
در ســطح کالن مکانیــم اصلــی اثرگــذاری کاهــش ارزش پــول ملــی از طریــق تأثیــر بــر رشــد و 
کــه از طریــق آن هــا رشــد  بهره منــدی فقــرا از منافــع حاصــل از رشــد ظاهــر می شــود. کانال هایــی 
خ ارز  اقتصــادی تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد متفــاوت هســتند. کاهــش ارزش پــول ملــی می توانــد نــر
واقعــی بیــش از حــد ارزش گــذاری شــده را تصحیــح، صــادرات و رشــد اقتصــادی را تحریــک و موجــب 
کاهــش ارزش پــول ملــی بــر درآمــد و  کانــال دیگــر، تأثیــر  گــردد.  بهبــود وضعیــت رقابت پذیــری 
هزینه هــای دولــت اســت. اثــر رفاهــی ایــن مکانیــم در بیــن کشــورها بســته بــه مشــخصه های درآمــد 
ــی، توانایــی یــک  ــذاری کاهــش ارزش پــول مل ــت متفــاوت اســت. مســیر دیگــر اثرگ ج دول و مخــار
ــوردار  ــی برخ ــری کاف ــدرت انعطاف پذی ــاد از ق ــی اقتص ــت. وقت ــوک ها اس ــا ش ــه ب ــاد در مواجه اقتص
ــری  ــوج کوتاه ت ــا طول م ــوک ها ب ــل ش ــن قبی ــا ای ــه ب ــاد در مواجه ــداری اقتص ــد ناپای ــد، بی تردی باش

همــراه خواهــد شــد.
کــه روی دســتمزدها می گــذارد نیــز  در ســطح خــرد بــا توجــه بــه تغییــر قیمــت عوامــل، اثــری 
که در اغلب کشــورها، فقرا به درآمد ناشــی از کار وابســته اند. زمانی که چســبندگی  اهمیت دارد چرا
دســتمزد در بــازار کار مانــع از تعدیــل کامــل دســتمزدها بــه تعــادل جدیــد در کوتاه مــدت شــود، اثــر آن 
ــازار  خ بیــکاری و دســتمزدها ظاهــر می شــود. شــدت ایــن اثــرات بــه درجــه انعطاف پذیــری ب بــر نــر

کار بســتگی دارد.

خ ارز تعمیق فقر با یکسان سازی نر
ــا فقــر سرشــمار )نســبت تعــداد افــراد فقیــر بــه تعــداد کل افــراد(  نتایــج شبیه ســازی در رابطــه ب
خ ارز، نزدیک تریــن دهــک درآمــدی )واقــع در بــاالی خــط فقــر(  کــه افزایــش نــر کــی از آن اســت  حا
بــه خــط فقــر در خانوارهــای شــهری را بــه زیرخــط فقــر می کشــاند درحالی کــه در مناطــق روســتایی 
ــدی در  ــن درآم ــای پایی ــه دهک ه ک ــت  ــی از آن اس ک ــه حا ــن نتیج ــد. ای ــی می مان ــر باق ــدون تغیی ب
کنــش بــه سیاســت های کاهــش ارزش  خانوارهــای شــهری نســبت بــه خانوارهــای روســتایی در وا
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ع جهــت سیاســت گذاری بســیار حائــز اهمیــت  پــول از حساســیت باالتــری برخوردارنــد. ایــن موضــو
اســت. در ایــن رابطــه، به عنــوان نمونــه می تــوان سیاســت های حمایتــی را به طــور خــاص در 
جهــت جبــران کاهــش قــدرت خریــد دهک هــای درآمــدی نزدیــک بــه خــط فقــر معطــوف داشــت.
خ ارز، فاصلــه درآمــد خانوارهــای  بــر اســاس معیــار شــکاف فقــر، بــا افزایــش 25 درصــدی نــر
فقیــر از خــط فقــر در مناطــق شــهری و روســتایی بــه ترتیــب 8.2 درصــد و 7.2 درصــد زیــاد می شــود. 
لــذا تحــت چنیــن شــرایطی، توزیــع بیشــتر تخریــب می شــود. شــاخص شــدت فقــر عــالوه بــر در نظــر 
ــوان  ــن، می ت ــت. همچنی ــاس اس ــم حس ــرا ه ــن فق ــد بی ــع درآم ــه توزی ــبت ب ــر، نس ــق فق ــن عم گرفت
کم درآمــد بــه پردرآمــد( شــدیدتر  گروه هــای  گرفــت، تغییــرات توزیعــی )انتقــال درآمــد از  نتیجــه 
کاهــش  گســترش فقــر بیشــتر از ناحیــه انتقــال درآمــد اســت تــا از ناحیــه  اســت. به عبارت دیگــر 

درآمــد.
اثــر سیاســت  کــه در  اســت  از آن  کــی  از منظــر فقــر حا نتایــج  اســاس به طورکلــی  رایــن  بــه 
گســترش یافته و دامنــه تغییــرات آن در مناطــق شــهری بیشــتر از  خ ارز، فقــر  یکسان ســازی نــر
کــه دلیلــش می توانــد اواًل، ســهم بیشــتر درآمــد مــزد و حقوق بگیــری از  مناطــق روســتایی اســت 
درآمــد کل خانوارهــای شــهری باشــد. ثانیــًا آن کــه خانوارهــای شــهری بیشــتر مصرف کننــده کاالی 
خ ارز نقــش مهم تــری در ســبد  وارداتــی )به ویــژه کاالهــای مصرفــی بــادوام( هســتند و درنتیجــه نــر

مصرفــی خانــوار شــهری دارد.

سخن آخر
خ ارز در راســتای رونــق صــادرات و رشــد اقتصــادی،  به طورمعمــول اجــرای سیاســت افزایــش نــر
ایــن  از پیش فــرض شــده  آثــار  بــه  توجیه پذیــر جلــوه می کنــد، درحالی کــه مقدمــات دســتیابی 
سیاســت ها در کشــور فراهــم نیســت. تجربــه چندین بــاره اجــرای ایــن قبیــل سیاســت ها به روشــنی 
ایــن  تورمــی  آثــار  بلکــه  تحقق نیافتــه،  سیاســت  ایــن  اهــداف  نه تنهــا  کــه  اســت  داده  نشــان 
ــه  ک ــت از بخش هایــی از جامعــه نمــوده اســت  ــه تشــدید حمای سیاســت ها، سیاســت گذار را وادار ب
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نه تنهــا بــار هزینــه ای بــرای دولــت در بــردارد، بلکــه بــه معنــی مداخلــه بیشــتر در اقتصــاد و دور 
شــدن از مکانیســم های تصحیــح عــدم تعــادل در اقتصــاد می باشــد؛ بنابرایــن توصیــه سیاســتی 
کــه حتــی در صــورت  ــه و تحقیقــات مشــابه، ایــن اســت  ــه نتایــج حاصل ــا توجــه ب مطالعــه حاضــر ب
تعدیــل  به صــورت  متغیرهایــی  چنیــن  تدریجــی  تحــوالت  ابزارهــا،  ایــن  از  اســتفاده  ضــرورت 
متناســب بــا افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا )ماننــد ســایر متغیرهــای قیمتــی(، اثــرات منفــی 
کمتــری نســبت بــه افزایــش شــدید و یک بــاره )عمدتــًا بــا هــدف تأمیــن مالــی نیازهــای دولــت(، در 

ــر خواهــد داشــت. ب
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عوامل مؤثر بر احتمال خروج از فقر در ایران
کمال غضنفری اقدم87

ــرای  ــر درآمــد در جامعــه اســت و به عنــوان مانعــی ب فقــر از پیامدهــای توزیــع ناعادالنــه و نابراب
توســعه پایــدار شــناخته می شــود. بــر همیــن اســاس سیاســت گذاران امــور اقتصــادی و سیاســی بــه 
دنبــال راهکارهایــی بــرای کاهــش فقــر و آثــار مخــرب ناشــی از آن هســتند. بــا توجــه بــه گســتردگی و 

چندبعــدی بــودن فقــر، کاهــش و درنهایــت امحــای آن نیــاز بــه یــک برنامــه بلندمــدت دارد.

تعاریف فقر
کلمــۀ  کلمــۀ pauperitas در زبــان التیــن اســت.  کلمــه poverty بــه معنــای فقــر، برگرفتــه از 
pauper در زبــان التیــن از دو کلمــۀ pau بــه معنــای »کوچــک« و pario بــه معنــای »متولــد می شــوم« 
اســت و در اصــل بــه زمیــن زراعــی غیــر حاصــل خیــز یــا دام مــاده ای کــه نمی توانــد به انــدازه موردنیــاز 
بچــه بــه دنیــا آورد اطــالق می شــود. در ادبیــات فارســی واژه »فقــر« در لغــت عبــارت از نداشــتن 
مایحتــاج اســت و بــا واژه هــای »درویشــی« »تهیدســتی« »تنگدســتی« متــرادف اســت. پــس »فقیــر« 

کــه بســیار محتــاج اســت، تعریــف شــده اســت. در لغــت بــه معنــای فــردی 

عوامل مؤثر بر فقر
کــه بــر فقــر اثــر می گذارنــد و احتمــال قرارگیــری خانوارهــا در  عوامــل متعــددی وجــود دارنــد 
وضعیــت فقــر را تغییــر می دهنــد. ســن سرپرســت خانــوار، جنســیت سرپرســت خانــوار، موقعیــت 

جغرافیایــی، بعــد خانــوار، ســرمایه انســانی و ... ازجملــه ایــن عوامــل هســتند.

87-  برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد )۱۳۹5(؛ »عوامــل مؤثــر بــر احتمال خــروج از فقر در ایــران: کاربرد روش داده های شــبه 
تابلویــی«؛ دانشــگاه مازندران
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انواع فقر
کــه می تــوان بــه فقــر مطلــق، فقــر نســبی، فقــر قابلیتــی، فقــر درآمــدی،  فقــر انــواع مختلفــی دارد 
کــرد. هــر یــک از ایــن انــواع فقــر تعریــف خــاص و یــک جنبــه آر فقــر را  فقــر غیــر درآمــدی و ... اشــاره 

مــورد بررســی قــرار می دهــد.

خط فقر
کــه فقیــران را از غیــر فقیــران جــدا می کنــد بســته بــه این کــه  خــط فقــر، آســتانه یــا مــرزی اســت 
فقــر بــه مفهــوم مطلــق یــا نســبی در نظــر گرفتــه شــود، خــط فقــر نیــز دارای دو مفهــوم مطلــق و نســبی 
اســت. انتخــاب هریــک از ایــن دو می توانــد در سیاســت های عملــی فقرزدایــی حائــز اهمیــت 
کــه شــاخص های فقــر مبتنــی بــر هــر یــک از ایــن دو مفهــوم، حساســیت های متفاوتــی  باشــد، چرا
در مقابــل تغییــرات اقتصادی-اجتماعــی کوتاه مــدت و بلندمــدت و یــا نابرابــری درآمــدی از خــود 

نشــان می دهنــد.

معرفی انواع روش ها برای محاسبه خط فقر
کــدام مفهــوم از فقــر  ع اســت. بســته بــه اینکــه  روش هــای محاســبه خــط فقــر بســیار متنــو
موردنظــر باشــد روش هــای محاســبه نیــز فــرق خواهــد داشــت. بــرای مثــال توجــه بــه فقــر مطلــق 
یــا نســبی و یــا مفهــوم عینــی یــا ذهنــی بــودن فقــر، هرکــدام می توانــد تعیین کننــدۀ روش محاســبه 
خــط فقــر باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر خــط فقــر مقــدار معیــن و غیرقابــل تغییــری نیســت بلکــه بســته بــه 

کــه از فقــر در نظــر اســت روش محاســبه آن نیــز متفــاوت خواهــد بــود. مفهومــی 
ــا توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه، بــرای محاســبه خــط فقــر اســتفاده از درآمــد خانــوار  ب
بــا معایــب و مشــکالتی روبــه رو اســت. اول آن کــه خانوارهــا معمــواًل درآمــد واقعــی خــود را آشــکار 
کــه در  نمی کننــد و لــذا درآمــد خانوارهــا کمتــر از مقــدار واقعــی بــرآورد می شــود. دوم آن کــه تولیداتــی 
خانــه انجــام می پذیــرد و توســط خانــوار مصــرف می گــردد، در درآمــد خانــوار لحــاظ نمی شــود. عــالوه 
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بــر ایــن، محاســبه درآمــد کشــاورزی به ویــژه در بخــش غیررســمی بســیار ســخت اســت. هم چنیــن 
کــه خانوارهــا می تواننــد بــا اخــذ وام مصــرف خــود را افزایــش دهنــد درحالی کــه  بایــد در نظــر گرفــت 
ــوار به عنــوان معیــار اندازه گیــری فقــر  ــذا اســتفاده از هزینــه خان درآمــد آن هــا تغییــر نکــرده اســت. ل

مناســب تر اســت.

کالری روش اندازه گیری خط فقر بر اساس نیاز 
ج  ● روش اندازه گیری خط فقر بر اساس 50 و 66 درصد میانگین مخار

به منظــور اندازه گیــری خــط فقــر بــر پایــه مفهــوم نســبی می تــوان بــا محاســبه 
ج خانوارهــا و تعییــن درصــدی از آن به عنــوان خــط فقــر اقــدام  میانگیــن مخــار
کیــد شــده امــا دیــدگاه  گرچــه بــه مفهــوم نســبی فقــر تأ نمــود. البتــه در ایــن روش ا
نظــری مســتدلی بــرای تعییــن درصــد موردنظــر وجــود نــدارد و درواقــع تعییــن 
ــد آن را  ــا 66 درصــد اختیــاری و تجربــی اســت. هــر محقــق می توان 50 درصــد و ی
ج ســرانه محاســبه  بــرای خــود تعییــن نمایــد. در ایــن روش ابتــدا میانگیــن مخــار
ج ســرانه  یــا 66 درصــد میانگیــن مخــار بعــد 50  می شــود، ســپس در مرحلــه 

گرفتــه می شــود به عنــوان خــط فقــر در نظــر 
ج خانوارها  ● تعیین خط فقر بر اساس 50 یا 66 درصد میانه مخار
تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل  ●
تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا  ●

محاسبه خط فقر و بررسی داده ها و اطالعات
در  اســت.  خانــوار  ج  مخــار میانگیــن  درصــد   66 تحقیــق،  ایــن  در  مورداســتفاده  روش   
محاســبه خــط فقــر، تفــاوت جغرافیایــی تعیین کننــده هســتند. ازایــن رو، در ایــن تحقیــق خــط 
کشــور بــه تفکیــک محاسبه شــده تــا از ایــن لحــاظ از اعتبــار باالتــری برخــوردار  فقــر اســتان های 
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ج ســرانه خانوارهــا در اســتان ها و بــه تفکیــک مناطــق شــهری  باشــد. بــر همیــن اســاس ابتــدا مخــار
ــر در  ــط فق ــوان خ ج به عن ــار ــن مخ ــن ای ــد میانگی ــپس 66 درص ــود. س ــبه می ش ــتایی محاس و روس
گرفتــه می شــود. لــذا بعــد از محاســبه خطــوط فقــر )62 خــط فقــر محاســبه شــد( در ســطح  نظــر 
اســتان ها بــه تفکیــک شــهری و روســتایی بــا اســتفاده از داده هــای 19430 خانــوار روســتایی و 
18873 خانــوار شــهری و جداســازی خانــوار فقیــر از غیــر آن، یــک شــبه پانل یــا پانــل مصنوعــی 
تشــکیل شــد کــه جهــت بــرآورد آن، از مــدل الجیــت بــا داده هــای شــبه تابلویی و روش بــرآورد اثــرات 
ح هزینــه درآمــد خانــوار مرکــز  کــه داده هــا از طــر تصادفــی اســتفاده شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 

آمــار ایــران در ســال 1392 اســتخراج شــده اســت.
بــر اســاس خــط فقــر محاسبه شــده یــک خانــوار چهارنفــره در منطقــه شــهری بایــد ماهانــه 
کنــد تــا در زمــره فقــرا قــرار نگیــرد. ایــن عــدد بــرای خانــوار  حداقــل 1257829 هــزار تومــان هزینــه 

چهارنفــره روســتایی 828634 هــزار تومــان اســت.

خط فقر محاسباتی بر پایه روش 66% میانگین هزینه سرانه خانوار در سال ۱۳۹۲

میزان خط فقر محاسباتی )ریال، ساالنه و سرانه(منطقه

37734888شهری

24859047روستایی

ح هزینه- درآمد خانوار در سال 1392 منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده های طر

ــوان خانوارهــای فقیــر و غیــر فقیــر را از یکدیگــر تفکیــک  ــر اســاس خــط فقــر محاســباتی می ت ب
نمــود. طبــق محاســبات صــورت گرفتــه، حــدود 34.5 درصــد از خانوارهــا در مناطــق روســتایی و 

37.9 درصــد از خانوارهــای شــهری فقیــر تلقــی می شــوند.
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خط فقر محاسباتی در مناطق روستایی به تفکیک استان در سال ۱۳۹۲

خط فقر )سرانه و ریال(

ماهانه ساالنه استان
2428854 29146247 آذربایجان شرقی

2244920 26939040 آذربایجان غربی

2395101 28741208 اردبیل

2724751 32697013 اصفهان

1909370 22912434 ایالم

2171587 26059043 البرز

1830778 21969339 بوشهر

2341700 28100405 تهران

2192645 26311744 چهارمحال و بختیاری

2234965 26819579 خراسان جنوبی

1968311 23619727 خراسان رضوی

1922555 23070657 خراسان شمالی

2068632 24823580 خوزستان

2201080 26412959 زنجان

2286487 27437843 سمنان

1111723 13340671 سیستان و بلوچستان

2008982 24107782 فارس

2531180 30374163 قزوین

1673004 20076049 قم

1706246 20474949 کردستان

1767860 21214319 کرمان
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ماهانه ساالنه استان
2206279 26475349 کرمانشاه

1974571 23694849 کهگیلویه و بویراحمد

1610455 19325457 گلستان

2348954 28187447 گیالن

1517735 18212817 لرستان

2825357 33904288 مازندران

2319221 27830657 مرکزی

1797794 21573532 هرمزگان

1494090 17929083 همدان

2455400 29464802 یزد

ح هزینه- درآمد خانوار در سال 1392 منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده های طر

خط فقر محاسباتی در مناطق شهری به تفکیک استان در سال ۱۳۹۲
خط فقر )سرانه و ریال(

ماهانه ساالنه استان
3326303 39915631 آذربایجان شرقی

3273970 39287643 آذربایجان غربی

3010396 36124754 اردبیل

4040810 48489725 اصفهان

2711505 32538055 ایالم

3494497 41933964 البرز

2492449 29909385 بوشهر

4990386 59884627 تهران
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ماهانه ساالنه استان
3559431 42713169 چهارمحال و بختیاری

3301913 39622956 خراسان جنوبی

3380133 40561592 خراسان رضوی

2819622 33835464 خراسان شمالی

3300052 39600623 خوزستان

2990882 35890586 زنجان

2813590 33763077 سمنان

1822420 21869038 سیستان و بلوچستان

3203965 38447582 فارس

3307890 39694685 قزوین

2086309 25035713 قم

2660647 31927760 کردستان

2419472 29033669 کرمان

3303530 39642357 کرمانشاه

2936536 35238428 کهگیلویه و بویراحمد

2396806 28761669 گلستان

3774892 45298706 گیالن

2624801 31497613 لرستان

3712117 44545401 مازندران

3152754 37833051 مرکزی

2962314 35547769 هرمزگان

2240035 26880417 همدان

2607919 31295029 یزد

ح هزینه- درآمد خانوار در سال 1392 منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده های طر
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درصد خانوارهای فقیر استان ها در سال ۱۳۹۲
درصد خانوارهای فقیر

شهر روستا استان
34.6 33.5 آذربایجان شرقی

35.4 30.2 آذربایجان غربی

37.7 34.3 اردبیل

40.3 37.8 اصفهان

32.1 33.5 ایالم

32.4 21.7 البرز

33.4 27.6 بوشهر

43.3 32.6 تهران

33.3 26.7 چهارمحال و بختیاری

26.1 20.7 خراسان جنوبی

39.6 34.2 خراسان رضوی

36.9 38.2 خراسان شمالی

40.3 30.2 خوزستان

27.6 27.1 زنجان

33.1 34.5 سمنان

41.5 34.6 سیستان و بلوچستان

35.5 35.3 فارس

30 36.2 قزوین

33.9 38.1 قم

32.3 31.2 کردستان

30.1 37 کرمان
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شهر روستا استان
34.7 36.9 کرمانشاه

25.6 24.2 کهگیلویه و بویراحمد

41.4 39.7 گلستان

37 32.7 گیالن

36.3 27.8 لرستان

33.5 33.4 مازندران

36.7 39.2 مرکزی

36.7 25 هرمزگان

32.2 33.5 همدان

30.4 37.3 یزد

ح هزینه- درآمد خانوار در سال 1392 منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده های طر

نتایج برگرفته از مدل
ح زیر است: اهم نتایج به دست آمده از مدل به شر

بعــد خانــوار اثــر مثبــت بــر احتمــال فقیرشــان خانــوار دارد. بــر ایــن اســاس فرضیــه   ●
کاهــش  پژوهــش مبنــی بــر این کــه افزایــش بعــد خانــوار احتمــال خــروج از فقــر را 
کــه بــا افزایــش بعــد  می دهــد، رد نمی شــود. اثــر نهایــی نشــان دهنده ایــن اســت 
خانــوار به انــدازه یــک نفــر، احتمــال فقیــر شــدن خانــوار 15.8% افزایــش می یابــد.

کــه انتظــار می رفــت، تابــع بــرآوردی می بایســت نســبت بــه متغیــر   ● همان گونــه 
ســن محــدب باشــد. ضرایــب معنــادار متغیــر ســن و مجــذور ســن و عالئــم حاصــل، 
نشــان دهنده تأثیــر U شــکل ســن سرپرســت خانــوار بــر فقراســت؛ یعنــی در ســال های 
جوانــی و میان ســالی احتمــال خــروج از فقــر وجــود دارد درحالی کــه بــا کهولــت ســن و 
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ورود بــه دوران پیــری احتمــال قرارگیــری در دایــره فقــر افزایــش می یابــد
تحصیــالت سرپرســت خانــوار دارای اثــر معنــادار منفــی بــر احتمــال فقــر خانــوار   ●

کــه بــا یــک ســال افزایــش در تحصیــالت  اســت. اثــر نهایــی بیان گــر ایــن اســت 
کاهــش می-یابــد. سرپرســت خانــوار، احتمــال فقــر %2.6 

افزایــش تعــداد افــراد باســواد در خانــوار 2.4% احتمــال قرارگیــری خانــوار در زمــره   ●
فقــرا را کاهــش می-دهــد

کــه به صــورت متغیــر مجــازی وارد مــدل شــده اســت، نشــان   ● متغیــر جنســیت 
گیــری  می دهــد مــرد بــودن سرپرســت خانــوار نســبت بــه زن بــودن آن، از احتمــال فرا
ع  خانــوار در زیرخــط فقــر بــه میــزان 2.9% می کاهــد. به عبارت دیگــر احتمــال وقــو

ــت. ــت اس ــای مردسرپرس ــش از خانواره ــت بی ــای زن سرپرس ــر در خانواره فق
کــه به صــورت متغیــر مجــازی بــدون درآمــد در   ● وضعیــت فعالیــت سرپرســت 

کــه عــدم داشــتن  مقابــل دارای درآمــد وارد مــدل شــده اســت، بیان گــر آن اســت 
بــر  و خانــه دار(%5.2  بیــکار، محصــل  از وضعیت هــای  )داشــتن هرکــدام  درآمــد 

می افزایــد. خانــوار  فقــر  احتمــال 
افزایــش تعــداد افــراد دارای درآمــد و افزایــش تعــداد افــراد شــاغل، بــه ترتیــب   ●

کاهــش 1.5% و 7.2% احتمــال قرارگیــری خانــوار در زمــره فقــرا می گــردد. موجــب 
زندگــی در مناطــق روســتایی یــا شــهری بــر احتمــال فقــر اثرگــذار اســت. انتظــار   ●

کن در منطقــه شــهری نســبت بــه خانوارهــای  کــه خانوارهــای ســا بــر ایــن اســت 
گــروه فقــرا هســتند. روســتایی بــا 16% درصــد احتمــال بیشــتر، در معــرض قرارگیــری در 

ــد   ● ــر احتمــال فقــر، می توان ــر معنــادار و منفــی ســطح زیربنــای محــل ســکونت ب اث
کــه بــا خــروج خانــوار از فقــر، آنــان در فضــای وســیع تری ســکونت  کــی از آن باشــد  حا
می کننــد. بــه عبارتــی رابطــه افزایــش هــر مترمربــع زیربنــا و احتمــال خــروج از فقــر 

ــت. ــوده اس 0.03% ب
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پیشنهادهای سیاستی
در برنامه های فقرزدایی مسئله توزیع جغرافیایی فقر در نظر گرفته شود.  ●
بــا توجــه بــه افزایــش احتمــال فقــر در دوران پیــری، در برنامه هــا و سیاســت ها   ●

ــد. ــرار گیرن فقرزدایــی سرپرســتان مســن موردتوجــه ویــژه ق
ــا در نظــر گرفتــن این کــه خانوارهــای زن سرپرســت بیشــتر در معــرض فقــر قــرار   ● ب

دارنــد، در سیاســت های امحــاء فقــر زنــان سرپرســت بایــد موردعنایــت خــاص قــرار 
ــد. گیرن

فقــر   ● دایــره  در  خانــوار  گرفتــن  قــرار  احتمــال  بــر  درآمــد  نداشــتن  کــه  آنجــا  از 
–هماننــد یارانــه- بایــد بــرای سرپرســتان بیــکار،  لــذا چتــر حمایتــی  می افزایــد، 

شــود. گرفتــه  نظــر  در  خانــه دار  و  محصــل 
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گذرا در ایران فقر مزمن و 
ندا رمضانپور امری88

کمــی از ایــن  کــه اخیــرًا بــه مســائل پویایــی فقــر پرداخته انــد، تعــداد  علی رغــم مطالعاتــی 
ــه دو  ــر را ب ــه، فق ــن مطالع ــد. ای ــی کرده ان ــده را بررس ــن پدی ــذرای ای گ ــا  ــن ی ــت مزم ــات ماهی مطالع
گــذرا در ایــران بــرای گروه هــای ســنی -کــه بــه آن هــا نســل نیــز گفتــه می شــود  مؤلفــه فقــر مزمــن و 
کــه در طــول زمــان همچنــان فقیــر می ماننــد و  گروه هایــی  - تفکیــک می کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
ج و یــا بــه آن وارد می شــوند شناســایی  گــذرا فقیــر می شــوند و از فقــر خــار کــه به طــور  گروه هایــی 
گــروه جمعیتــی فقــر یــک  کــدام  کــه بــرای  کنیــم  می شــوند. در ایــن مطالعــه می توانیــم بررســی 

ــت. ــذر اس ــی و زودگ ــه موقت ــده حادث ــک پدی ــًا ی ــا صرف ــدگار و ی ــا و مان ــده پای پدی
ــتفاده  ــی اس ــبه تابلوی ــای ش ــی از داده ه ــای تابلوی ــدان داده ه ــل فق ــه دلی ــش، ب ــن پژوه در ای
شــده اســت. بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش هزینــه– درآمــد خانــوار می توانیــم گروه هــای ســنی 
گروه هــای همگــن در نظــر بگیریــم و رفتــار آن هــا را در طــول زمــان تحلیــل  خاصــی را به صــورت 
کنیــم. بــه ایــن دلیــل بــا تشــکیل گروه هــای ســنی بــا اســتفاده از داده هــای مقطعــی هزینه-درآمــد 
گروه هــا در طــول ســال های 1391- 1368 مطالعــه می شــود. به منظــور  ایــن  رفتــار  خانوارهــا 

گــذرا از ماتریــس مارکــوف اســتفاده شــده اســت. تفکیــک فقــر مزمــن از 
کــه تعــداد اعضــای  کــه خانوارهــای روســتایی و خانوارهایــی  نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
آن هــا بیشــتر از 6 نفــر باشــند و خانوارهایــی بــا سرپرســت زن و خانوارهایــی بــا تحصیــالت زیــر 9 ســال 
بیشــتر در معــرض آســیب فقــر مزمــن هســتند. سرپرســت خانــوار بــا تحصیــالت عالــی و مهارت هــای 
تخصصــی تــا حــد زیــادی میــزان آســیب پذیری خانوارهــا را نســبت بــه فقــر مزمــن کاهــش می دهــد. 

گــذرا و مزمــن بــا  کارشناســی ارشــد )1393(؛ " پویایــی فقــر در ایــران، مــدل تجزیــه فقــر بــه فقــر  88- برگرفتــه از پایــان نامــه 
اســتفاده از الگــوی شــبه ترکیبــی "؛ دانشــگاه الزهــرا
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خانوارهــای شــهری، خانوارهایــی بــا سرپرســت مــرد، بــا تعــداد اعضــای کمتــر و همچنیــن خانوارهــای 
گــذرا مواجــه هســتند. بــا سرپرســت تحصیــالت بــاال در صــورت گرفتــار شــدن در فقــر بــا فقــر 

پویایی فقر و ضرورت مطالعه آن
پویایــی فقــر بــه مطالعــه افزایــش، کاهــش یــا تــداوم فقــر می پــردازد. پویایــی فقــر دو بعــد اصلــی 
ــه باعــث  ک ــه فقــر مزمــن  می انجامــد و فرآیندهــای کوتاه مــدت  ــه ب ک دارد: فرآیندهــای بلندمــدت 
گــذرا  می شــوند. به طورکلــی پویایــی فقــر جریــان ورود و خــروج خانوارهــا از فقــر را بررســی  ایجــاد فقــر 
می کنــد، لــذا هــدف اصلــی آن نشــان دادن تغییــر و تحــول وضعیــت افــرادی اســت کــه فقــر را تجربــه 

کرده انــد.
مهم تریــن دلیــل ارزیابــی پویایــی فقــر، اســتفاده از یافته هــای آن در تدویــن برنامه هــای 
کارآمــد کاهــش فقــر اســت. یافته هــای حاصــل از مطالعــۀ پویایــی فقــر شــناخت سیاســت گذاران 
کــه از ضروریــات برنامه هــای فقرزدایــی اســت، عمیق تــر می کنــد. بخــش  از عوامــل مؤثــر بــر فقــر 
عمــده ای از مطالعــات پویایــی فقــر، بــه مطالعــه عوامــل و تغییــرات اساســی ای می پــردازد کــه منجــر 
بــه تــداوم فقــر می شــوند. نتیجــه کاربــردی ایــن مطالعــه بررســی پویایــی فقــر، شناســایی گروه هــای 
بازبینــی سیاســت های  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  بــرای سیاســت گذاری های  هــدف  اجتماعــی 
اقتصــادی و اصــالح آن هــا بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده اســت. عوامــل مرتبــط بــا ورود و خروج 
از فقــر )کــه به عنــوان پویایی هــای فقــر توصیــف می شــوند( در طراحــی سیاســت های شــبکه های 
کــه به منظــور محافظــت از اقشــار آســیب پذیر طراحــی شــده اند، اهمیــت  ایمنــی و ســایر اقداماتــی 

بســزایی دارنــد.

گذرا فقر مزمن و فقر 
کــه بــا ویژگی هــای  فقــر مزمــن، تجربــه طوالنی مــدت فــرد از محرومیت هــا تعریــف می شــود 
)یــا  ســرانه  درآمــد  ســطح  کــه  هســتند  مزمــن  فقــر  دچــار  افــرادی  می شــود.  تعریــف  دائمــی 
ــانات  ــا نوس ــذرا ب گ ــر  ــه فق ــد، درحالی ک ــر باش ــط فق ــی زیرخ ــدت طوالن ــک م ــرای ی ــا ب ــرف( آن ه مص



ثار فصل سوم: جستارها و چکیده آ

جستارها و یادداشت های همایش فقرپژوهی

 252

کــی و الســون  درآمــد مشاهده شــده حــول خــط فقــر در ارتبــاط اســت. بــر اســاس مطالعــات مــک 
کــه بــا وجــود ســرمایه انســانی،   )2002( ویژگی هــای افــراد دچــار فقــر مزمــن مشــترک ایــن اســت 
ــا  ــوار، موقعیــت منطقــه ای محــل زندگــی، مالکیــت ی ــا موقعیــت جغرافیایــی خان عوامــل مرتبــط ب

عــدم مالکیــت دارایی هــای ملمــوس و شــغل کم درآمــد، در وضعیتــی بــد قــرار دارنــد.
کــه عوامــل  گــذرای آن، می تــوان انتظــار داشــت  گــذرا، بــه دلیــل طبیعــت  در ارتبــاط بــا فقــر 
مرتبــط از وضعیــت قبــل )فقــر مزمــن( متفــاوت باشــد. بــا ایــن وجــود، بعضــی عوامــل ماننــد ســرمایه 
گــذرا را تعییــن  کــه ترکیبــات فقــر  ع فقــر مهــم هســتند. در بیــن عواملــی  انســانی بــرای هــر دو نــو
می کننــد، می تــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد: انــدازه خانــوار، کمیابــی دارایی هــای فیزیکــی، مهاجــرت 
ــا ناتوانــی خانوارهــا در  گــذرا ب کــه فقــر  و اتفاقــات چرخــه زندگــی. شــواهد تجربــی نشــان می دهنــد 
کــه بــا نوســانات یــا تکانه هــای مختلــف مواجــه می شــوند و باعــث  حفــظ ســطح مصــرف زمانــی 

ــا شــرایط افــراد تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. می شــوند درآمــد آن هــا ی
نیازمنــد به کارگیــری سیاســت های عمومــی  تعییــن آن  گــذرا و  و  فقــر مزمــن  بیــن  تفــاوت 
متمایــزی اســت؛ هرســی اســت مختــص و مناســب یــک وضعیــت خــاص اســت. درنتیجــه تحلیــل 
ــز  ــرای صورت بنــدی سیاســت های اجتماعــی علیــه فقــر حائ نوســانات در وضعیــت محرومیــت، ب

ــت. ــیار اس ــت بس اهمی

طول دوره فقر
کــه بــرای مدت زمانــی طوالنــی ادامــه یابــد. در  تمرکــز تحقیقــات فقــر مزمــن بــر فقــری اســت 
گــذرا یــا موقتــی اســت. چنــد مســئله  متــون پژوهــش فقــر، چنیــن فقــر مزمنــی معمــواًل در مقابــل فقــر 
ح اســت. نخســت اینکــه چــه مــدت بایــد ســپری شــود تــا افــراد  در ارتبــاط بــا طــول مــدت فقــر مطــر
ــه  ــب ب ــی اغل ــۀ زمان ــن فاصل ــن ای ــل تبیی ــوند؟ در عم ــوب ش ــی محس ــرای دائم ــر، فق ــوار فقی ــا خان ی
داده هــای قابل دسترســی بســتگی دارد؛ امــا به عنــوان نقطــه شــروع در نظــر گرفتــن 5 ســال منطقــی 

ل بــرای ایــن مــدت وجــود دارد: اســت. ایــن معیــار قــراردادی اســت امــا حداقــل ســه اســتدال
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مدت 5 سال در زندگی افراد و در بسیاری از فرهنگ ها مدت طوالنی به حساب می آید.
در جمع آوری داده ها به منظور تولید داده های پنل فاصلۀ زمانی پنج سال امری متداول است.

کــه پنــج ســال و یــا بیشــتر فقیــر هســتند بــا  شــواهد تجربــی موجــود نشــان می دهــد افــرادی 
احتمــال زیــاد بقیــۀ عمــر خــود را نیــز در فقــر زندگــی می کننــد.

کــه بــرای اهــداف خاصــی ممکــن اســت افــق زمانــی فقــر مزمــن بســیار  الزم بــه یــادآوری اســت 
گرفتــه  کوتاه تــر )به عنــوان مثــال فصل هــای ســال( و یــا بســیار طوالنی تــر )طــول عمــر( در نظــر 
کــه فقیــر مزمــن در نظــر گرفتــه می شــوند بایــد در دورۀ  کــه آیــا افــرادی  شــود. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
گــروه معمــواًل  گــروه همیشــه فقیــر و  مــورد مطالعــه فقیــر باشــند؟ در مطالعــات تحقیقــات فقــر مزمــن 
فقیــر، فقیــر مزمــن در نظــر گرفتــه می شــوند. گــروه همیشــه فقیــر در حوزه هــای تحقیقاتــی و اجرایــی 

بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

آسیب پذیری نسبت به فقر مزمن
کــه وضعیت هــای پویــای  هــدف اصلــی ایــن مقالــه شناســایی وجــوه فــردی و خانوادگــی اســت 
گــذار مکــرر بــه  کــه به وســیله  فقــر را تعییــن می کنــد؛ بنابرایــن هــدف تشــخیص گروه هایــی اســت 
کار  کــه به طــور دائمــی و مزمــن فقیــر هســتند، متمایــز می شــوند. بــرای انجــام ایــن  فقــر از کســانی 
گــذرا و مــداوم فقــر را بــا اســتفاده از مــدل ماتریــس مارکــوف تخمیــن می زنیــم.  احتمــاالت وضعیــت 
در نــگاه نخســت بــه نظــر می رســد، چنیــن تخمینــی نیازمنــد داده هــای تابلویــی )پنــل( اســت. 
ولــی بــه دلیــل فقــدان داده هــای طولــی در ایــران یــک تحلیــل شــبه تابلویی )شــبه پنل( را انتخــاب 
گروه هــای  می توانیــم  خانــوار  درآمــد  هزینــه–  پیمایــش  داده هــای  از  اســتفاده  بــا  می کنیــم. 
اجتماعــی همگــن را بســازیم و رفتــار آن هــا را در طــول زمــان تحلیــل کنیــم. درنتیجــه از ایــن منبــع 

داده هــا از ســال های مختلــف 1368 تــا 1391 به صــورت نســلی اســتفاده می شــود.
کــه در ایــران بــا اســتفاده از الگــوی شــبه  ایــن پژوهــش ازجملــه نخســتین پژوهش هایــی اســت 
گــذرا بــا توجــه بــه ویژگی هــای سرپرســت  تابلویــی بــه بــرآورد فقــر و تجزیــه آن بــه دو مؤلفــه مزمــن و 
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خانــوار می پــردازد. بــا اســتفاده از داده هــای پیمایــش هزینــه- درآمــد خانــوار می توانیــم مقاطعــی 
را در دوره هــای مختلــف زمانــی بســازیم. متغیرهــای موردبحــث در ایــن مطالعــه هزینه هــای 
ناخالــص سرپرســت خانــوار، جنســیت سرپرســت خانــوار، بعــد خانــوار و وضعیــت تحصیلــی خانــوار 
گرفتیــم.  می باشــد. در اینجــا بــرای سرپرســت خانــوار محــدوده ســنی از 70-21 ســال را در نظــر 
همچنیــن ســال های مــورد بررســی را بــه ســه دوره دولت هــای پــس از جنــگ تحمیلــی دســته بندی 
کرده ایــم، ســال های 75-68 دوره دولــت ســازندگی، ســال های 83-76 دوره ریاســت دولــت 

اصالحــات و ســال های 91-84 دوره دولــت اصولگــرا.
کــه تعــداد اعضــای  بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، خانوارهــای روســتایی و خانوارهایــی 
ــر  ــیب پذیری فق ــرض آس ــتر در مع ــت زن بیش ــا سرپرس ــی ب ــد و خانوارهای ــر باش ــتر از 6 نف ــا بیش آن ه
مزمــن هســتند. سرپرســت خانــوار بــا تحصیــالت عالــی و مهارت هــای تخصصــی تــا حــد زیــادی 
میــزان آســیب پذیری خانوارهــا را نســبت بــه فقــر مزمــن کاهــش می دهــد. خانوارهــای شــهری، 
خانوارهایــی بــا سرپرســت مــرد و همچنیــن خانوارهــای بــا سرپرســت تحصیــالت بــاال بیشــتر مواجــه 
ــر از فقــر مزمــن می باشــد.  ــذرا به مراتــب راحت ت گ ــر  ــه احتمــال خــروج از فق ک ــذرا هســتند،  گ ــر  ــا فق ب
کــه خانوارهــای بــا سرپرســت زن نســبت بــه مــردان آســیب پذیری بیشــتری نســبت بــه  از آنجایــی 
گســترش حمایت هــای اجتماعــی و ایجــاد فرصت هــای  فقــر مزمــن دارنــد، دولــت می توانــد بــا 
ــان  ــر زن ــری در جهــت کاهــش فق ــرای کســب آمــوزش و تأمیــن شــغل کمــک مؤث ــر اجتماعــی ب براب
سرپرســت خانــوار انجــام دهــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه خانوارهایــی کــه تعــداد اعضــای آن هــا 
بیشــتر از 6 نفــر می باشــد بیشــتر در معــرض خطــر فقــر مزمــن هســتند، ازایــن رو توصیــه می شــود 
ــت قــرار  کــه سیاســت های حمایتــی ایــن دســته از خانوارهــا در فهرســت اولویــت حمایت هــای دول

ــرد. گی
کــه متغیرهــای مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی خانوارهــا ازجملــه  نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
میــزان تحصیــالت سرپرســت خانــوار، جنســیت سرپرســت خانــوار و تعــداد اعضــای خانــوار از 
گــذرا هســتند. بــا بررســی وضعیــت فقــر مشاهده شــده، فقــر  مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر فقــر مزمــن و 
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گــذرا طــی 24 ســال فعالیــت ســه دولــت گذشــته )91-68(، بــا توجــه بــه ویژگی هــای  مزمــن و فقــر 
سرپرســت خانــوار به طورکلــی میــزان فقــر و نابرابــری تغییــری نکــرده اســت. همچنیــن نتایــج 
کــه سیاســت های بخــش عمومــی هــر یــک از دولت هــا تأثیــر  به دســت آمده حکایــت از آن دارنــد 
چندانــی بــر کاهــش فقــر در ایــران نداشــته و علیرغــم بیشــترین میــزان درآمدهــای نفتــی در کشــور و 
ع فقــر در کشــور بهبــود قابل توجهــی  ح هدفمنــدی یارانه هــا، رونــد عمومــی وقــو حتــی اجــرای طــر

نیافتــه اســت.
بــا فقــر مزمــن هســتند، بایــد  کــه مواجــه  بــه آســیب پذیری بیشــتر خانوارهایــی  بــا توجــه 
تالش هــای بیشــتری جهــت حمایــت ایــن گــروه از جامعــه صــورت گیــرد. بازنگــری در سیاســت های 
بخــش عمومــی و اقدامــات حمایتــی بــا هــدف ارتقــاء اثربخــش آن هــا ضــروری اســت. بــه ایــن منظور 
کــه جهت گیــری ایــن سیاســت ها معطــوف بــه ارتقــاء کمیــت و کیفیــت خدمــات  توصیــه می شــود 
گروه هــای محــروم جامعــه و حصــول اطمینــان از دسترســی  آموزشــی و بهداشــتی در حمایــت از 

ــاز اساســی ایــن گروه هــا شــود. همــگان بــه خدمــات موردنی
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کالری و ریزمغذی ها در ایران کشش درآمدی 
میترا السادات حسین پور89

کــه هــم مــورد توجــه کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته  فقــر یــک مشــکل جهانــی اســت 
اســت و هــم ســازمان های بین المللــی بــرای کاهــش آن تــالش می کننــد. اهمیــت آن بــه ایــن دلیــل 
ــر در جامعــه را کاهــش می دهــد، درنتیجــه موجــب کاهــش  کــه گســترش فقــر تقاضــای مؤث اســت 

تولیــد، اشــتغال و بــروز مشــکالت و ناهنجاری هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی می شــود.
یکــی از مهم تریــن ابعــاد فقــر، ســوءتغذیه و کالــری مصرفــی اســت. نیــاز به تغذیه از اساســی ترین 
نیازهــای انســان در هــر جامعــه ای اســت و تأمیــن حداقــل آن بــرای ادامــه حیــات ضــروری اســت. 
اهمیــت میــزان تغذیــه و کالــری مصرفــی از ایــن جهــت اســت کــه گرســنه بــودن بهــره وری را کاهــش 
ــرد  ــد ف ــه درآم ــد درنتیج ــش می ده ــدن را افزای ــار ش ــری می شــود و خطــر بیم ــع یادگی ــد، مان می ده
ــاظ  ــده از لح ــور عم ــه به ط ــر و تغذی ــن فق ــاط بی ــود. ارتب ــار می ش ــر گرفت ــۀ فق ــد و در تل ــش می یاب کاه
ــری را  کال ــه نیــاز فــرد مــورد بررســی قــرار می گیــرد. کمبــود  ــری در رژیــم غذایــی نســبت ب کال کمبــود 
کالــری در مقایســه بــا نیازهــای موردنظــر بــه دســت  می تــوان به طــور مســتقیم بــا محاســبه مصــرف 
ــد و  ــراد بده ــه اف ــت تغذی ــبی از وضعی ــر مناس ــد تصوی ــی نمی توان ــی به تنهای ــری دریافت کال ــا  آورد ام
الزم اســت میــزان دریافــت ریزمغذی هــا ازجملــه پروتئیــن، کربوهیــدرات و چربــی نیــز مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.
کــه متداول تریــن آن هــا،  بــرای حــل مشــکل ســوءتغذیه سیاســت گذاری هایی انجــام می شــود 
ــه از طریــق آمــوزش،  ــراد در مــورد تغذی ــه غذایــی، افزایــش اطالعــات اف افزایــش درآمــد فقــرا، یاران

کــردن ویتامیــن و مــواد معدنــی بــه نمــک اســت. اضافــه 

کالــری و زیرمغــذی هــا در ایــران بــرای  کشــش درآمــدی  کارشناســی ارشــد )1398(؛ " تخمیــن  89- برگرفتــه از پایــان نامــه 
شــریف صنعتــی  دانشــگاه  1387-1395"؛  ســال های 
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کــه افزایــش درآمــد منجــر بــه  سیاســت های افزایش دهنــدۀ درآمــد در صورتــی اثرگــذار هســتند 
بهبــود وضعیــت تغذیــه شــود. دیــدگاه ارتدکــس در اقتصــاد توســعه بیــان می کنــد، سیاســت هایی 
کشــش درآمــدی  کــه  کــه درآمــد را افزایــش می دهــد اثــرات مفیــدی بــر تغذیــه دارد بدیــن معنــا 
کــه ادعــا  کالــری و مــواد مغــذی بزرگ تــر از صفــر اســت. در مقابــل ادبیاتــی وجــود دارد  مصــرف 
کالــری و مــواد مغــذی دریافتــی نمی شــود و  می کنــد، افزایــش درآمــد منجــر بــه افزایــش مصــرف 

ــت. ــر اس ــه صف ــک ب ــدی نزدی ــش درآم کش
گــر بزرگ تــر  کشــش صفــر یــا بزرگ تــر از صفــر از لحــاظ سیاســت گذاری اهمیــت بســزایی دارد زیــرا ا
کــه درآمــد فقــرا را  از صفــر باشــد، می تــوان نتیجــه گرفــت، سیاســت های بازتوزیــع و سیاســت هایی 
گــر نزدیــک بــه صفــر باشــد چنیــن  افزایــش می دهــد موجــب از بیــن رفتــن ســوءتغذیه می شــود امــا ا

سیاســت هایی اثرگــذار نخواهــد بــود.
مســئله فقــر مــواد مغــذی در کشــور ایــران نیــز از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. محاســبۀ 
ــران  ــدی در ای ــف درآم ــای مختل ــاز در دهک ه ــری موردنی کال ــی و  ــری دریافت کال ــاوت  ــن تف میانگی
نشــان می دهــد، میانگیــن ایــن تفــاوت بــرای دهــک اول درآمــدی منفــی اســت؛ یعنــی در ایــن 
کالــری موردنیــاز خــود مصــرف می کننــد و بــا افزایــش درآمــد  دهــک به طــور میانگیــن افــراد کمتــر از 

ــد. ــش می یاب ــاوت افزای ــن تف ای
کالــری و ریزمغذی هــا را نســبت بــه درآمــد  بنابرایــن در ایــن مطالعــه، کشــش مصــرف و قیمــت 
بــه دســت آورده ایــم. بدیــن منظــور از دادۀ بودجــه خانــوار در مناطــق شــهری بــرای ســال های 
کرده ایــم. در ایــن داده  کــه توســط مرکــز آمــار جمــع آوری شــده اســت اســتفاده  1387 تــا 1395 
کــی بــرای  کــی و غیرخورا کاالهــای مختلــف خورا اطالعــات مربــوط بــه میــزان مصــرف و هزینــه 
یــک دورۀ یک ماهــه بــرای 173.342 خانــوار شــهری جمــع آوری شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، 
ــرف  ــزان مص ــت. می ــده اس ــتفاده ش ــوار اس ــد خان ــنی و بع ــب س ــیت، ترکی ــواد، جنس ــای س از داده ه
کالــری، پروتئیــن، کربوهیــدرات  کالــری و ریزمغذی هــا بــه  کــی بــا از اســتفاده از جــدول تبدیــل  خورا
و چربــی تبدیــل شــده اســت و صــدک اول و نودونــه درآمــدی حــذف شــده اســت. همچنیــن، از 
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ــت  ــده اس ــتفاده ش ــال ها اس ــن س ــی ای ــتان ها در ط ــک اس ــه تفکی ــده ب ــت مصرف کنن ــاخص قیم ش
کلــی  تــا متغیرهــای هزینــه حقیقــی شــود و امــکان بررســی ویژگــی خانوارهــا به صــورت یــک تصویــر 

ــردد. گ ــم  فراه
بــرای تخمیــن از دو روش پارامتریــک و غیرپارامتریــک اســتفاده کرده ایــم کــه نتایج تخمین زن 
کشــش  غیرپارامتریــک نشــان می دهــد در دهک هــای پاییــن درآمــدی بــا افزایــش درآمــد ایــن 
بزرگ تــر از صفــر و معنــادار اســت امــا در دهک هــای بــاالی درآمــدی نزدیــک بــه صفــر اســت. نتایــج 
کالــری و ریزمغذی هــای در دســترس خانــوار نســبت بــه  تخمیــن زن پارامتریــک نیــز کشــش مقــدار 
کــه نتیجــه می دهــد سیاســت های افزایــش درآمــد بــه  درآمــد را بیــن 0.23 و 0.33 تخمیــن می زنــد 

بهبــود وضعیــت تغذیــه کمــک می کنــد.
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متوسط دوره خروج از فقر در ایران
یونس شاهمرادی90

ــیاری از  ــه بس ک ــد  ــت می یاب ــا اهمی ــادی ازآنج ــر اقتص ــرای ه ــل آن ب ــر و دالی ــاد فق ــناخت ابع ش
برنامه هــای اصالحــات اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، به طوری کــه اصالحــات اقتصــادی 
گــر در مســئله فقــر از اهرم هــای ســنجیده ای  نامناســب منجــر بــه گســترش فقــر می شــود، بنابرایــن ا
ماننــد رشــد اقتصــادی پایــدار و نیــز تصحیــح الگــوی توزیــِع منابــع و منافــِع حاصــل از آن بــکار گیــرد، 
ــدار را  ــادی پای ــد اقتص ــع رش ــید. درواق ــریع بخش ــه تس ــر را در جامع ــروج از فق ــد دوره خ ــوان رون می ت
کاهــش طــول دوره  کاهــش فقــر دانســت زیــرا نقــش بســزایی در  می تــوان مهم تریــن عامــل در 
خــروج از فقــر را ایفــا می کنــد، به طوری کــه مهم تریــن عامــل از منظــر یــک سیاســت گذاِر اقتصــادی 
کــه در ایــن  گزینه هــاِی منتخــِب پیــش روی وی، اهمیــت طــول دوره خــروج از فقــر اســت،  بــا 
ــی  ــل قبول ــطِح دوره قاب ــه س ــر را ب ــروج از فق ــِد خ ــع، رون ــد و توزی ــت های رش ــاذ سیاس ــا اتخ ــاط ب ارتب
کاهــش دهــد؛ البتــه الزم  اســت  ذکــر شــود، رشــد اقتصــادی در حالتــی منجــر بــه فقرزدایــی می گــردد 
گــردد. کــه بــه ایجــاد اشــتغال زایی و به خصــوص تقویــت ســازنده نیــروی کار غیــر ماهــر مؤثــر واقــع 
گســترده ای از نظریــات، پیرامــوِن  کــه دامنــه  حــال بررســی ها در ایــن مــورد نشــان می دهــد 
از  کــه دامنــه آن  اســت  گردیــده  ح  اقتصــادی مطــر رابطــه رشــد و فقــر توســط بیشــتر مکاتــب 
ــه در کاهــش فقــر گســترده می باشــد. ــا اتخــاذ سیاســت های مداخله گرایان ــازار آزاد ت راه حل هــای ب
ع و بهره گیــری از تجربیــات کشــورهای درحال توســعه، بــا در  امــا در بررســی و بســط ایــن موضــو
کامــاًل  نظــر گرفتــن ســاختار اقتصــادی مربوطــه، رشــد اقتصــادی حداقــل در یــک دوره قابل تصــور، 
ــع  ــع در ایــن زمینــه نابرابــری توزی ــد، بنابرایــن مهم تریــن مان قــادر نیســت مســئله فقــر را حــل نمای

کارشناسی ارشد )1397(؛ " متوسط دوره خروج از فقر در ایران "؛ دانشگاه خاتم 90- برگرفته از پایان نامه 
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منابــع و منافــع حاصــل از رشــد در ایــن اقتصادهــا می باشــد. درنتیجــه نابرابــری توزیــع موجــب 
افزایــش طــول دوره خــروج از فقــر می شــود و حتــی تأثیــرات مثبــت رشــد اقتصــادی را نیــز کاهــش 
می دهــد، لــذا در خــالل رشــد اقتصــادی، اتخــاذ سیاســت های تعدیــِل توزیــِع درآمــد ضــرورت 

بیشــتری می یابــد.
بــا ایــن حــال از دیــدگاه سیاســت گذاری جهــت کاهــش فقــر، عواملــی ماننــد شــدت و شــکاف فقــر 
و دوره زمانــی خــروج از فقــر اهمیــت دارنــد. درحالی کــه شــاخص هایی کــه در حــوزه ســنجِش شــدت 
ــزان و درجــات فقــر می باشــند،  ــه اندازه گیــری می ــادر ب ــه تنهــا ق ک و شــکاف فقــر )91FGT(  هســتند 
گــروه از شــاخص ها ُبعــد زمانــی را در نظــر نمی گیرنــد، حال آنکــه از دیــدگاه برنامه هــای  امــا ایــن 
فقرزدایــی طــول دوره کاهــش فقــر، اهمیــت بســزایی دارد، لــذا اینــک شــاخص وات92  قــادر اســت 
کلــی اقتصــاد )رشــد و نابرابــری اقتصــادی(  متوســط دوره خــروج از فقــر را بــا توجــه بــه شــرایط 

اندازه گیــری نمایــد.
اینــک بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، تخمیــن دوره خــروج فقــر 
در ایــران مرتبــط بــا ویژگی هــای جمعیتــی و اقتصــادی اعمال شــده کنونــی بــا اســتفاده از شــاخص 
کــه در ایــن تحقیــق بــه آن پرداخته شــده طــول دوره خــروج از فقــر  فقــر وات می باشــد، و ســؤاالتی 
کــه در مــورد ســؤال اول، دوره خــروج از فقــر بــرای هــر فــرد در  ــر آن بــوده  ــر ب در ایــران و عوامــل مؤث
ــا  ایــران در کل ســال های مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق )63-94( در بخــش رشــد درآمــد ســرانه )ب
احتســاب بخــش نفــت( بــه ترتیــب بــرای مناطــق روســتایی و شــهری نزدیــک بــه 69 و 73 ســال، و 
امــا بــدون احتســاب رشــد درآمدهــای نفتــی نزدیــک بــه 42 و 44 ســال زمــان نیــاز دارد تــا اقتصــادی 
گــردد. حــال در خصــوص پاســخ ســؤال دوم تحقیــق، مهم تریــن  ج  بــا شــرایط ایــران از فقــر خــار

عامــل تأثیرگــذار بــر دوره خــروج از فقــر، رشــد پایــدار درآمــد ســرانه می باشــد.
خ  خ شــکاف فقــر و مقایســه آن بــا نــر درواقــع نتایــج ایــن تحقیــق بعــد از محاســبه خــط فقــر و نــر

91- شاخص مجذور شکاف فقر )شدت فقر(
92- Watts poverty index
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کــه یکــی از دالیــل طوالنــی شــدن دوره خــروج  رشــد اقتصــادی دوره 63-94، حکایــت از آن دارد 
از فقــر، رشــد اقتصــادی انــدک و در عیــن حــال ناپایــدار بــوده اســت. به طوری کــه بــرای خــروج 
ــر  ــد تدابی ــر بای ــروج از فق ــش دوره خ ــرای کاه ــذا ب ــت، ل ــاز اس ــان نی ــرن زم ــه نیم ق ــک ب ــر، نزدی از فق
کــه تقریبــًا در تمامــی مطالعــات حــوزه  گــردد، ازجملــه سیاســت هایی  ویــژه ای در اقتصــاد اتخــاذ 
کــه در ســبد مصرفــی  کاالهایــی  کنتــرل تــورم به ویــژه در مــورد  فقــر بــه آن اشــاره کرده اند، ماننــد 
کی هــا، بهداشــت و درمــان و مســکن(،  گــروه خورا خانوارهــای فقیــر ســهم بیشــتری دارنــد )نظیــر 
گروه هــای ســنی جــوان، بدین جهــت اتخــاذ  گســتردگی بیــکارِی  و در عیــن حــال بــا توجــه بــه 
ــد نقــش مهــم و مؤثــری در کاهــش دوره خــروج از فقــر داشــته  سیاســت های اشــتغال زایی می توان
کــه بررســی مطالعــات ایــن حــوزه نشــان می دهــد، نابرابــری توزیــع، ســهم بزرگــی  باشــد. همان طــور 
گــر سیاســت های رشــد به صــورت توزیــِع نابرابرگرایانــه منابــع  در ایجــاد فقــر دارد؛ بــا ایــن وضعیــت ا
ــد، درنتیجــه ســرعت کاهــش دوره خــروج از فقــر را به شــدت  و منافــِع حاصــل همچنــان ادامــه یاب

ــر خواهــد نمــود. ُکندت
کــه مجموعــه سیاســت های فقرزدایــی  گرفــت   درنهایــت بایســتی ایــن نکتــه را نیــز در نظــر 
کــه درنتیجــه بهبــود شــرایط اقتصــادی بتواننــد حضــور فعاالنه تــر  مذکــور شــامل فقرایــی می باشــد 
بــه دالیــل متفاوتــی نظیــر  کار را داشــته باشــند، درحالی کــه بخشــی از فقــرا،  بــازار  کاراتــر در  و 
ازکارافتادگــی، معلولیــت، بازنشســتگی، ســالمندی و...، حتــی در شــرایط رونــق اقتصــادی وارد 
چرخــه اشــتغال نمی شــوند و از منافــع رشــد بهره منــد نخواهنــد شــد، بدیــن ترتیــب ایــن گروه هــا 
فقــط از طریــق سیاســت های حمایتــی قــادر بــه خــروج از فقــر هســتند، لــذا اتخــاذ سیاســت های 
گــروه فقیــر دارنــد، در کاهــش دوره خــروج از فقــر از اهمیــت  کــه اصابــت باالتــری بــه ایــن  حمایتــی 

باالیــی برخــوردار می باشــد.
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مطالعه راهبرد رشد حامی فقرا در ایران با رویکرد الگوی متعادل توزیع درآمد
سکینه اشرفی93

بزرگ تریــن  از  یکــی  بی تردیــد  و  اجتماعــی  پدیده هــای  ناخوشــایندترین  از  یکــی  فقــر 
دغدغه هــای تمــام جوامــع بشــری و نظام هــای اقتصــادی اســت و معضــالت فراوانــی را بــرای 
ــر آنکــه هنــوز درمــان نشــده اســت. بررســی اقتصــادی  ــرده اســت و مهم ت ک جوامــع انســانی ایجــاد 
ــًا  ــد الزام ــناخت و درک آن بای ــه در ش ک ــت  ــده ای اس ــائل پیچی ــت از مس ــر و محرومی ــی فق _ اجتماع
بــه عوامــل و متغیرهــای متعــدد توجــه داشــت، از ایــن رو در مطالعــات کالن اقتصــادی می تــوان در 
اولیــن برخــورد، مســئله فقــر و محرومیــت را از یــک طــرف بــه مقــدار تولیــد ســرانه و از طــرف دیگــر بــه 

ــود. ــط نم ــد مرتب ــع درآم ــوی توزی ــادل در الگ ــدم تع ــه ع درج
فقرزدایــی و تعدیــل نابرابــری درآمــد، وقتــی همــراه بــا رشــد اقتصــادی در نظــر گرفتــه می شــود، 
تبدیــل  سیاســت گذاران  هــدف  دشــوارترین  و  توســعه  اقتصــاد  هــدف  بزرگ تریــن  به عنــوان 
گســترده در ایــن زمینــه، حکایــت  می گــردد. ادبیــات پیچیــده و پردامنــه رشــد و نیــز تجــارب 
کــه درجــه حصــول و موفقیــت رشــد بلندمــدت اقتصــادی بســتگی بــه لحــاظ نمــودن  از آن دارد 
ــاختاری و  ــرات س ــه تغیی ــه ب ــا توج ــر ب ــش فق ــد و کاه ــع درآم ــئله توزی ــه مس ــذار ازجمل ــل تأثیرگ عوام
گــر  کــه ا نهــادی اقتصــاد دارد؛ چنانکــه تجربیــات کشــورهای پیشــرو در توســعه نشــان می دهــد 
توســعه اقتصــادی اتفــاق افتــد از یک ســو درآمــد ســرانه بــاال مــی رود و از ســوی دیگــر الگــوی توزیــع 
درآمــد به طــور نســبی متعــادل می شــود و بدین صــورت فقــر معیشــتی بــه حداقــل کاهــش می یابــد؛ 
بنابرایــن همراهــی دو متغیــر درآمــد ســرانه و الگــوی توزیــع درآمــد درگرفتــن نتایــج موفقیت آمیــز 
اســتراتژی توســعه اقتصــادی بســیار اهمیــت دارد و در مقابــل در برخــی کشــورهای درحال توســعه 

93- برگرفتــه از رســاله دکتــری )1397(؛ " مطالعــه راهبــرد رشــد حامــی فقــرا در ایــران بــا رویکــرد توزیــع درآمــد متعــادل "؛ 
دانشــگاه تبریــز
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کــه سیاســت های افزایــش رفــاه را صرفــًا بــر اســاس ســازوکار بــازار )اثــر ســرریز و رخنــه بــه پاییــن منافــع 
کرده انــد و یــا فقــر و مســائل توزیعــی را به طــور مجــزا و منفــک از رشــد نگریســته و  رشــد( دنبــال 
برنامه هــا و سیاســت های حمایتــی و فقرزدایــی تدویــن کرده انــد، نتوانســته اند بــه نتایــج موردنظــر 

دســت یابنــد.
بــه عبــارت دیگــر، عــدم ارتبــاط بیــن حوزه هــای کالن و خــرد اقتصــادی و دانســته های انــدک 
در خصــوص مبانــی خــرد اثرگــذار اســتراتژی های رشــد بــر توانایــی خانوارهــا در بهره منــدی از 
فرآینــد رشــد، چالــش اصلــی ارزیابــی اثربخشــی رشــد اقتصــادی در رفــاه جامعــه اســت و فقــدان یــک 
کــه بتوانــد رشــد اقتصــادی را بــا ســرمایه گذاری و سیاســت های متضمــن  اســتراتژی خردمندانــه 

رســیدن عایــدات رشــد بــه آحــاد مــردم )و بخصــوص فقــرا( ترکیــب نمایــد، نمایــان می شــود.
بــرای بررســی و تبییــن ایــن مســئله و درک بهتــر فرآیندهــای رشــد و انتخــاب سیاســت های 
مؤثرتــر، بعــد از شــناخت عوامــل فقــر در متــن و بطــن اقتصــاد، ابتــدا بررســی و تحقیــق دربــاره 
ــرد. در ایــن  ــع و فقــر )متغیرهــای کالن( صــورت می گی ــل بیــن رشــد اقتصــادی، توزی ارتبــاط متقاب
ع، اندیشــمندانی ماننــد کوزنتــس، نــورث، اســتیگلیتز، ســن و دیگــران تحقیقــات ارزنــده ای  موضــو
کــه درک روابــط پیچیــده بیــن رشــد، نابرابــری و فقــر را بــرای ارائــه طریــق جهــت  انجــام داده انــد 
کــرده اســت. ســپس بــا اســتفاده از داده هــای بودجــه  سیاســت های مناســب افزایــش رفــاه همــوار 
خانــوار )متغیرهــای خــرد(، بــه ارزیابــی اثربخشــی رشــد و نیــز سیاســت های عمومــی و ویژگی هــای 
خانــوار در چندک هــای درآمــدی )هزینــه ای( خانوارهــای ایــران در ســطح کشــور پرداختــه خواهــد 

شــد.
ایــن تبییــن برگرفتــه از ســیر فرآینــد 60 ســاله مطالعــات نظری و تجربی از اســتراتژی رشــد مطلق 
کــه در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قرارگرفتــه و بــر  تــا دیــدگاه ســه وجهــی رشــد، نابرابــری و فقــر اســت 

آن اســاس مــدل به گزینــی بــرای اقتصــاد ایــران بــرآورد شــده اســت.
ــعه و  ــل توس ــور در مراح ــاد کش ــت اقتص ــس، موقعی ــات کوزنت ــم خصوصی ــا تعمی ــدل اول، ب در م
توجــه بــه اثرگــذاری عوامــل توســعه بــر توزیــع درآمــد عادالنــه مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ نتیجــه اینکــه: 
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الــف( رابطــه هــم انباشــتگی یــا بلندمــدت بیــن نابرابــری درآمــد و رشــد اقتصــادی و دیگــر متغیرهــای 
کالن مــورد تأییــد قــرار گرفــت. ب( یــک رابطــه در حــال کاهــش یکنواخــت )رابطــه منفــی( بیــن تولیــد 
ناخالــص واقعــی و نابرابــری درآمــد )ضریــب جینــی( در بلندمــدت وجــود دارد؛ رشــد شهرنشــینی تحت 
کــه صنایــع موجــود در نقــاط شــهری کشــش جــذب مناســب را نداشــته، بــه ایجــاد مشــاغل  شــرایطی 
کاذب و غیــر مولــد و پیدایــش بخــش خدمــات متــورم، بیــکاری پنهــان، معضــل مســکن و گســترش 
کــه از عوامــل مهــم در افزایــش نابرابــری بــه شــمار  ســکونت گاه های غیررســمی منجــر شــده اســت 
گیــری اشــتغال بخصــوص در به کارگیــری مناســب  می آینــد. بیــکاری مزمــن بخصــوص عــدم فرا
توســعه  اســت.  داشــته  غیرقابل پیش بینــی  اثرگــذاری  دانشــگاهی  غ التحصیــالن  فار و  جوانــان 
آموزشــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و دانشــگاهی و ارتقــای بهداشــت عمومــی اثــر مثبــت بــر توزیــع 
عادالنــه درآمــد گذاشــته اســت. ج( بــا بررســی رابطــه غیرخطــی، نتایــج احتمــال منحنــی S شــکل را 
کــه اولیــن نقطــه عطــف آن ارتبــاط بیــن نابرابــری درآمــدی و رشــد اقتصــادی از تغییــر  تأییــد نمــود 
)ســاختاری( بخــش کشــاورزی بــه بخــش تولیــد کارخانــه ای )ATM( نشــان می دهــد. نقطــه عطــف 
ــاد  ــات )MTS( در اقتص ــش خدم ــه بخ ــه ای ب ــدات کارخان ــش تولی ــاختاری از بخ ــر س ــه تغیی دوم، ب
داللــت دارد و نیــز تصدیــق این کــه در بلندمــدت افزایــش رشــد اقتصــادی بــه بهبــود توزیــع درآمــد 
کمــک می کنــد و نامطلــوب شــدن توزیــع درآمــد موجــب کنــد شــدن رشــد اقتصــادی می گــردد. تحقــق 
ایــن پیش بینــی بلندمــدت منــوط بــه تســریع درگــذر از نقطــه عطــف اول بــا توجــه بــه مدل هــای 
رشــد درون زا و اقتصــاد دانایــی محــور و ارتقــای نقــش دانــش و فّنــاوری و اشــتغال محــور در ســاختار 
تولیــد اقتصــادی کشــور اســت. محــور اصلــی ایــن برنامــه توســعه ای ایــن اســت کــه بــه مســائل توزیعــی 

به طــور مجــزا و منفــک از رشــد نگریســته نشــود.
کل در مناطــق شــهری در برنامــه دوم دوره )1378-1374(،  خ رشــد میانگیــن هزینــه  نــر
3/99 درصــد اســت. در ایــن دوره p(>0(g بــرای همــه p هــا و )g)p  به طــور یکنواختــی از g بــرای 
تمــام P هــا بزرگ تــر از g اســت کــه نمایانگــر رشــد حامــی فقــرا به صراحــت می باشــد. رشــد حامــی فقــرا 

طــی دوره برنامــه ســوم )1379-1383( اســتمرار داشــته اســت )نمــودار 1(.
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رشــد حامــی فقــرا در دو برنامــه بعــدی، برنامــه چهــارم )1384-1389( و برنامــه پنجــم 
خ رشــد میانگیــن کل در نقــاط شــهری بــه خاطــر بحران هــای  )1390-1395( تــداوم نداشــت. نــر
ــی  ــد در ط ــد و 0/74- درص ــه 1/1- درص ــه کل ب ــن هزین ــد میانگی خ رش ــر ــد. ن ــی ش ــده منف پیش آم
دوره برنامــه چهــارم و برنامــه پنجــم کاهــش یافــت. در دوره برنامــه چهــارم، )g)p  تــا صــدک ششــم 
مثبــت و تــا صدک هــای باالتــر منفــی و g)p(>g بــوده اســت؛ و ایــن نشــان می دهــد در ابتــدای دوره 
رکــود در برنامــه چهــارم فقــرا از غیــر فقــرا کمتــر آســیب دیده و بــا ادامــه رکــود در طــی برنامــه پنجــم، 
کــه فقــر در طــی ایــن دو  کــه داللــت بــر ایــن دارد  p(<g(g و )g)p بــرای همــه مقادیــر P منفــی اســت 
برنامــه، افزایش یافتــه اســت و در طــی برنامــه پنجــم فقــرا به طــور نســبی بیشــتر از غیرفقــرا آســیب 

دیده انــد )نمــودار 2(.
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نمودار ۲- منحنی رشد فقر غیر فقرزدا برای مناطق شهری ایران در برنامه چهارم )۱۳۸4-۱۳۸۹( و 
برنامه پنجم توسعه )۱۳۹5-۱۳۹0(

منبع: یافته های پژوهش

منحنــی رشــد فقــر در مناطــق روســتایی طــی برنامــه دوم و ســوم توســعه همــان رونــد منحنــی 
 p رشــد فقــر در مناطــق شــهری در ایــن دو برنامــه را نشــان می دهــد. در ایــن دو برنامــه بــرای همــه
کــه نمایانگــر رشــد  هــا، p(>0(g و )g)p به طــور یکنواختــی از g بــرای تمــام P هــا بزرگ تــر از g اســت 

حامــی فقــرا می باشــد.
کل در برنامــه چهــارم توســعه منفــی، )g)p بــرای همــه مقادیــر  خ رشــد میانگیــن هزینــه  نــر
کمتــر آســیب دیده انــد.  کــه نشــان از رکــود امــا فقــرا از غیرفقــرا به طــور نســبی   g)p(>g منفــی و p
خ رشــد میانگیــن هزینــه کل در مناطــق روســتایی مثبــت امــا )g)p تــا دهــک  در برنامــه پنجــم، نــر
کــه نشــان می دهــد دهک هــای پاییــن درآمــدی از رشــد مثبــت میانگیــن کل  هشــتم منفــی اســت 

منتفــع نشــده اند )رشــد بینواســاز(.
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شکل ۳-منحنی رشد فقر در مناطق روستایی ایران طی برنامه های دوم تا پنجم توسعه

منبع: یافته های پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادات
کشــورهای پیشــرو و درحال توســعه نشــان می دهــد  کاهــش فقــر به عنــوان تجربــه مشــترک 
کــه عــالوه بــر رشــد پایــدار، تــالش بــرای افزایــش دسترســی بــه فرصت هــای اقتصــادی بهتــر بــرای 
ــر  ــد و فق ــده باش ــان توزیع ش ــور یکس ــد به ط ــع رش ــه مناف ک ــرطی  ــه ش ــت، ب ــروری اس ــیار ض ــراد بس اف
کشــورها،  از طریــق سیاســت های پایــدار محــدود شــود. بخــش مهمــی از اســتراتژی رشــد ایــن 
اطمینــان از منتفــع شــدن تمامــی ســطوح جامعــه از فوایــد رشــد به طــور مســتقیم اســت؛ بــه عبارتــی 
بحــث »اول رشــد، ســپس توزیــع« در هیچ یــک از ایــن کشــورها وجــود نداشــت. همــه ایــن کشــورها 
گروه هــای خــاص اهمیــت می دادنــد.  از افزایــش مصــرف در  بــه ظرفیت ســازی تولیــد بیشــتر 
کیــد بــر آمــوزش همگانــی، توزیــع متناســب عوامــل تولیــد ازجملــه زمیــن، توســعه صنایــع  بــا تأ
کوچــک و متوســط )SME(، رشــد و توســعه روســتایی از طریــق تحقیــق و توســعه در کشــاورزی، 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت و دسترســی بــه راه هــا، زمینه هــای رشــد و ترقــی افــراد جامعــه را 
به جــای انتقــال مســتقیم درآمــد یــا یارانــه دادن بــه کاالی خــاص را فراهــم نمودنــد. اســتراتژی رشــد 
محــور در جهــت کاهــش فقــر و ایجــاد فرصت هــای جدیــد نیازمنــد دسترســی بــه خدمــات عمومــی 
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کثریــت  می باشــد کــه ایــن کشــورها در ایجــاد سیســتم کارآمــد بــرای توزیــع خدمــات عمومــی بــه نفــع ا
مــردم بســیار موفــق عمــل کردنــد.

در ایــن تحقیــق، بــه کاهــش فقــر به عنــوان یــک سیاســت توســعه و محصــول یــک فرآینــد در 
کــه راهبــرد توســعه »رشــد حامــی فقــرا«  ارتبــاط بــا رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد توجــه شــده اســت 
ــه  ک ــان داد  ــتی نش ــی های سیاس ــی، بررس ــه وجه ــن س ــم ای ــه پارادای ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــام گرفت ن
خ متوســط رشــد درآمــد، ســطح اولیــه نابرابــری و تغییــرات در ســطح  ســرعت کاهــش فقــر بــه نــر
کــه  نابرابــری بســتگی خواهــد داشــت. یــک عایــدی ســه جانبه در کاهــش نابرابــری وجــود دارد 
بی درنــگ فقــر را کاهــش می دهــد، کشــش فقــر نســبت بــه رشــد را افزایــش داده و موجــب افزایــش 

رشــد اقتصــادی می گــردد.
کــه  راهبــرد توســعه »رشــد حامــی فقــرا« بــا اتخــاذ مجموعــه سیاســت ها و اقداماتــی میســر اســت 

ح زیــر ارائــه شــده اســت: بــه شــر
1-رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کالن

ــوند،  ــر می ش ــات منج ــدار و باثب ــادی پای ــد اقتص ــه رش ــه ب ک ــی  ــت ها و نهادهای ــناخت سیاس ش
مرحلــه اساســی تدویــن راهبردهــای بهبــود زندگــی فقــرا و عمــوم جمعیــت کشــور می باشــد. تولیــد 
کــه اغلــب  ناخالــص داخلــی )GDP( مهم تریــن ســنجه پراســتفاده فعالیــت اقتصــادی اســت 
فصــول  در  چنانکــه  امــا  می گیــرد؛  قــرار  عمــل  مــورد  اقتصــادی  خوشــبختی  ســنجه  به عنــوان 
مختلــف ایــن تحقیــق ارائــه شــد، تجربــه کشــورهای مختلــف و نیــز نتایــج یافته هــا در ایــن مطالعــه 
بــرای ایــران نشــان داد کــه رشــد اقتصــادی به تنهایــی منجــر بــه کاهــش نابرابــری و فقــر نمی شــود، 
رشــد در جهــت کاهــش فقــر الزم اســت ولــی کافــی نیســت. لــذا تبییــن یــک اســتراتژی خردمندانــه 
ــد  ــدات رش ــیدن عای ــن رس ــت هایی متضم ــرمایه گذاری و سیاس ــا س ــادی را ب ــد اقتص ــد رش ــه بتوان ک
بــه آحــاد مــردم ترکیــب نمایــد ضــروری اســت، بــه عبــارت دیگــر طراحــی مجموعــه ای از سیاســت ها 
کــه به طــور غیرمســتقیم از طریــق شــکل دهی بــه ســاختار انگیزه هــا  بــرای ارتقــای رشــد اقتصــادی 
و به طــور مســتقیم از طریــق توزیــع منابــع بیــن بخش هــای مختلــف فرآینــد تولیــد و نیــز تخصیــص 
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خ ویــژه ای از رشــد و توزیــع خاصــی از درآمــد بیــن افــراد خواهــد  منابــع بیــن عوامــل تولیــد کــه ســبب نــر
شــد.

2- سیاست های تقویت محیط نهادی رشد حامی فقرا
کارآمــد بــودن قوانیــن و مقــررات موجــود در بخش هــای  محدودیت هــای ناشــی از نبــود و یــا نا
مختلــف اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی و قضایــی بــه فضــای رقابــت لطمــه می زنــد و رانــت جویــی 
را جایگزیــن کارآفرینــی در اقتصــاد داخلــی می ســازد، بــه رقابت پذیــری داخلــی آســیب می رســاند و 

رشــد را مختــل می کنــد.
یافته هــای اخیــر از ادبیــات رشــد و رشــد حامــی فقــرا بــر سیاســت های تقویــت محیــط نهــادی 
رشــد حامــی فقــرا، شــامل تأمیــن حقــوق مالکیــت، محیــط اقتصــادی باثبــات، سیاســت های دولتــی 
کیــد دارد. همچنیــن، ایجــاد سیســتم قضایــی مســتقل  قابــل پیش بینــی، و مشــوق های مناســب تأ
و کارآمــد، حــذف خطــوط قرمــز بوروکراتیــک و مبــارزه بــا فســاد دولتــی بــا ســرفصل جدیــد »حکمرانــی 
ــا اصالحــات نهــادی بــه مــواردی  کــه در اتخــاذ سیاســت های هم جهــت ب کیــد می شــود  خــوب« تأ
چــون گســترش قوانیــن و اختیــارات ضــد فســاد، شــفافیت، پاســخگویی، و اثربخشــی دســتگاه های 
ــوند.  ــامل می ش ــان ها را ش ــی انس ــوق اساس ــن حق ــررات تضمی ــن و مق ــترش قوانی ــز گس ــی و نی دولت
کــه بــرای ایجــاد اعتمــاد عمومــی ســرمایه گذاران و فضــای مناســب رقابــت و نیــز توزیــع  حوزه هایــی 
کــه  کوتــاه و میان مــدت، سیاســت هایی  برابــر منافــع حاصــل از رشــد، الزم و ضــروری اســت. در 
تحریفــات شــدید را کاهــش دهــد، مشــوق هایی بــرای تولیدکننــدگان فراهــم کــرده و بازارهــا را بــرای 
کافــی  کار بــاز می کنــد، امــا ایــن شــرایط بــرای ارتقــای رشــد حامــی فقــرا نا کاالهــا، ســرمایه و نیــروی 

اســت.
3-توانمندسازی فقرا

کــردن فقــرا جهــت  عــالوه بــر فراهــم نمــودن مشــوق ها، حمایــت مســتقیم تر بــرای توانمنــد 
مشــارکت در فرآیندهــای رشــد بــرای اســتفاده از مشــوق های بهبودیافتــه الزم اســت.

ایــن رویکــرد، اندازه گیــری فقــر مبتنــی بــر ره یافــت درآمــد محــور را مــورد ســؤال قــرار می دهــد و 
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کــه آیــا پدیــده فقــر فقــط بــا رشــد اقتصــادی بیشــتر در کشــور  ح می کنــد  ایــن پرســش بنیــادی را مطــر
و افزایــش درآمــد ســرانه یــا حتــی توزیــع عادالنــه ایــن درآمــد بیــن مــردم برطــرف می شــود. بــه عقیــده 
برخــی اندیشــمندان توســعه ازجملــه آمارتیــا ســن، علــت اصلــی فقــر کمبــود یــا نبــود درآمــد نیســت؛ 
ــا  ــًا ب ــرای افــراد فقیــر اســت و صرف ــرای خــروج از وضعیــت فقــر ب بلکــه علــت آن نبــود قابلیــت الزم ب
رشــد درآمــدی نمی تــوان ابعــاد مختلــف فقــر را از بیــن بــرد. از ایــن رو، ره یافــت قابلیت هــای انســانی 

کــودکان و ... توجــه شــد. ح و بــه مــواردی ماننــد بی ســوادی، ســوءتغذیه، مرگ ومیــر  مطــر
توانمندســازی و رشــد حامــی فقــرا در یــک چرخــه کاری هســتند. تقویــت متقابــل جنبه هــای 
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی توانمندســازی بــه مــردم اجــازه می دهــد از طریــق مشــارکت، 
کــه ارزش ســهم آن هــا مشــخص،  ســهیم شــدن و بهره منــدی از فرآیندهــای رشــد، تحــت شــرایطی 
کــره بــرای توزیــع عادالنــه از منافــع رشــد فراهــم باشــد،  شایستگی هایشــان مــورد لحــاظ و امــکان مذا
ج شــوند. هشــت زمینــه توانمندســازی در ســه ســطح اقتصــادی )بازارهــا، کار شایســته،  از فقــر خــار
و دارایی هــای مولــد(؛ سیاســی )اظهارنظــر سیاســی و اقــدام جمعــی( و اجتماعــی )قابلیت هــای 

گیــری( قابــل انجــام اســت. گاهــی اساســی و فرا انســانی، آ

نقش قاطع سیاست های باز توزیع
کاهــش می دهــد، فرصــت و امــکان بیشــتری بــرای  بــاز توزیــع عــالوه بــر آن کــه نابرابــری را 
ــی  ــی مثبت ــی اثربخش ــت های بازتوزیع ــد؛ سیاس ــش می ده ــی را افزای کارای ــته و  ــد گذاش ــب درآم کس
ــه  ــی )ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــر رش ــطح باالت ــد. س ــش می یاب ــق کاه ــر از دو طری ــد دارد و فق ــر رش ب
خاطــر کاهــش در نابرابــری( بــه کاهــش ســریع تر فقــر شــدید و افزایــش در ســهم نســبی درآمــد ملــی 

فقیرترین هــا منجــر می شــود.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
کشــورهای پیشــرو و درحال توســعه نشــان می دهــد  کاهــش فقــر به عنــوان تجربــه مشــترک 
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کــه عــالوه بــر رشــد پایــدار، تــالش بــرای افزایــش دسترســی بــه فرصت هــای اقتصــادی بهتــر بــرای 
ــر  ــد و فق ــده باش ــان توزیع ش ــور یکس ــد به ط ــع رش ــه مناف ک ــرطی  ــه ش ــت، ب ــروری اس ــیار ض ــراد بس اف
کشــورها،  از طریــق سیاســت های پایــدار محــدود شــود. بخــش مهمــی از اســتراتژی رشــد ایــن 
اطمینــان از منتفــع شــدن تمامــی ســطوح جامعــه از فوایــد رشــد به طــور مســتقیم اســت؛ بــه عبارتــی 
بحــث »اول رشــد، ســپس توزیــع« در هیچ یــک از ایــن کشــورها وجــود نداشــت. همــه ایــن کشــورها 
گروه هــای خــاص اهمیــت می دادنــد.  از افزایــش مصــرف در  بــه ظرفیت ســازی تولیــد بیشــتر 
کیــد بــر آمــوزش همگانــی، توزیــع متناســب عوامــل تولیــد ازجملــه زمیــن، توســعه صنایــع  بــا تأ
کوچــک و متوســط )SME(، رشــد و توســعه روســتایی از طریــق تحقیــق و توســعه در کشــاورزی، 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت و دسترســی بــه راه هــا، زمینه هــای رشــد و ترقــی افــراد جامعــه را 
به جــای انتقــال مســتقیم درآمــد یــا یارانــه دادن بــه کاالی خــاص را فراهــم نمودنــد. اســتراتژی رشــد 
محــور در جهــت کاهــش فقــر و ایجــاد فرصت هــای جدیــد نیازمنــد دسترســی بــه خدمــات عمومــی 
کثریــت  کارآمــد بــرای توزیــع خدمــات عمومــی بــه نفــع ا کــه ایــن کشــورها در ایجــاد سیســتم  اســت 

ــد. مــردم بســیار موفــق عمــل کردن
در ایــن تحقیــق، بــه کاهــش فقــر به عنــوان یــک سیاســت توســعه و محصــول یــک فرآینــد در 
کــه راهبــرد توســعه »رشــد حامــی فقــرا«  ارتبــاط بــا رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد توجــه شــده اســت 
ــه  ک ــان داد  ــتی نش ــی های سیاس ــی، بررس ــه وجه ــن س ــم ای ــه پارادای ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــام گرفت ن
خ متوســط رشــد درآمــد، ســطح اولیــه نابرابــری و تغییــرات در ســطح  ســرعت کاهــش فقــر بــه نــر
کــه  نابرابــری بســتگی خواهــد داشــت. یــک عایــدی ســه جانبه در کاهــش نابرابــری وجــود دارد 
بی درنــگ فقــر را کاهــش می دهــد، کشــش فقــر نســبت بــه رشــد را افزایــش داده و موجــب افزایــش 

رشــد اقتصــادی می گــردد.





هــدف اصلــی همایــش فقرپژوهــی ایجــاد زمینــه ای بــرای تقویــت اجتمــاع علمــی 
ــل  ــر، تعام ــن ام ــال ای ــت. از خ ــر اس ــوزه ی فق ــی ح ــان اجرای کارشناس ــان و  محقق
چندســویه و پیونــد بیشــتر میــان حــوزه ی پژوهــش، رســانه، جامعــه ی مدنــی و 
اجــرا و سیاســتگذاری نیــز امکان پذیــر می شــود. بنابرایــن اهــداف کان همایــش 

ــمرد:  ح برش ــر ــن ش ــه ای ــوان ب ــی را می ت فقرپژوه
شناخت و تقویت اجتماع ملی پژوهشگران حوزه ی فقر   ●
تعامــل میــان حــوزه ی »سیاســتگذاریـ  اجــرا« و »دانشــگاه   ●

ـ پژوهــش« 
در   ● پژوهــش  انجــام  بــه  دانشــگاهیان  ترغیــب  و  تشــویق 

ابعــاد مختلــف فقــر  زمینــه ی 
ــی  ــارکت چند ضلع ــد مش ــا آن نیازمن ــه ب ــت. مقابل ــر اس گی ــی و فرا ــی مل ــر معضل فق
مدنــی  فعــاالن  و  رســانه ها  دانشــگاهیان،  مســئول،  کمیتــی  حا دســتگاه های 
اســت. همایــش فقرپژوهــی در افــق نهایــی خــود مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری در 
کشــور را از رهگــذر تقویــت تعامــات چندســویه میــان اضــاع فــوق پــی می گیــرد. 

***
کتــاب حــاوی  کتــاب پیــش رو در ســه بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش نخســت 
کوتاهــی بــا برخــی اعضــای شــورای علمــی همایــش اســت. ســوال  گفت وگوهــای 
و  فقــر  ریشــه های  و  علــل  از  کارشناســان  تحلیــل  گفت وگوهــا،  ایــن  محــوری 
راهکارهــای مقابلــه بــا آن اســت. بخــش دوم حــاوی یادداشــت های اعضــای 
شــورای علمــی و اجرایــی همایــش اســت. در نهایــت بخــش ســوم بــه چکیــده آثــار 

و جســتارهای دانش اموختــگان اختصــاص دارد.
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