
 
 
 
  

  دکاهش فقررهای توسعه در موارزیابی عملکرد برنامه
 *"سلطه تصادفی" روشبا استفاده از 

  
  **نژادمرتضی حسینیسید

   ***محمدرضا اقتصادیان
  
بـه   پس از انقالب، وضع فقر را بهبود بخشیده است؟ این مقالـه       های توسعه برنامهآیا  

گیـری فقـر    های انـدازه  صشاخـ . استنگاشته شده   گویی به این سئوال     پاسخمنظور  
 بنابراین در ایـن     . نتایج یکسانی را دربر ندارند     متفاوت فقر،  ط نسبت به خطو   معموالً

مقاله به منظور رفع این مشکل، روش سلطه تصادفی که دارای ویژگیهای منحصر به              
ای از خط فقر است، برگزیـده شـده و          های مقایسه تحلیلفردی نظیر مستقل بودن     

 یکدیگر مورد مقایسه قـرار      باتوسعه  و سوم   وم   د ، اول هایرنامهشاخصهای فقر طی ب   
هـای توسـعه،   که طی سالهای اجرای برنامه  دهد   می نشانحاصل  نتایج  . گرفته است 

   آزمـون  .ریـزان دنبـال نـشده اسـت       راهبرد مشخص کاهش فقـر از سـوی برنامـه         
صهای دهد کـه مقـادیر شاخـ      نشان می را  داری کاهش فقر در سالهای مختلف       معنی

ی در راسـتای کـاهش آن       ، روند مشخـص   های توسعه ی سالهای اجرای برنامه   فقر، ط 
 .نداشته است

  
 FGTهای توسعه، سلطه تصادفی، شاخص برنامه: های کلیدیواژه

 

  مقدمه .1
محدودیت منابع، امکانات و اسـتعدادهای تولیـدی در کـشورهای مختلـف، توجـه دولتهـا را بـه          

ایـن  ار مختلـف جامعـه جلـب کـرده اسـت و بـه               شوامل تولید و اق   چگونگی توزیع درآمد بین ع    
تواند کمک قابل توجهی به بهبود توزیع درآمد ملـی          های فقیر می  منظور، شناسایی افراد و گروه    

  .گیرداین نگرش، در مباحث اقتصاد ارزشی مورد بررسی قرار می. بکند

 
این مقاله برداشتی از طرح تحقیقاتی است که توسط نویسندگان در مؤسسه تحقیقاتی تـدبیر اقتـصاد انجـام شـده          *

  .است
 Smhoseini 2002 @yahoo.com ، شهید بهشتیز دانشگاهکارشناس ارشد اقتصاد ا **

 Reza – Eghtesadian @yahoo.com، کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی ***
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34 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

کـالن  دیـدگاه   اری فقـر از     تـرین رویکـرد، نحـوه تأثیرگـذ       از دیدگاه اقتصاد اثباتی، مهـم       
افراد یک کشور با قدرت خرید خود تولیـدات را تقاضـا   با توجه به اینکه اصوالً    . اقتصادی است 

کنند، گسترش فقر موجب کاهش تقاضای مـؤثر در جامعـه خواهـد شـد و ایـن امـر کـاهش                  می
ایی فقـرا و    رو شناسـ  از ایـن  . تولید، اشتغال و تغییر در ترکیب تولیدات را در پـی خواهـد داشـت              

  .تواند داشته باشدسزایی میهقش بکمک به آنان، در رشد اقتصاد ملی کشورها ن
ریزان در قالب سه برنامه     گذاران و برنامه  از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، سیاست        
، اهدافی نظیر تحقق عدالت اجتماعی از طریق کـاهش فقـر و بهبـود توزیـع درآمـد را                    یاتوسعه

اول، دوم و سـوم     (های پـنج سـاله توسـعه        در بررسی حاضر، عملکرد برنامه    . 1اندار داده مدنظر قر 
با توجـه بـه ایـن نکتـه کـه         . در کاهش شدت فقر، مورد بازبینی قرار گرفته است        ) پس از انقالب  

نتـایج کـامالً متفـاوتی بـه        ) نسبی و مطلق  (محاسبه شاخصهای فقر، بر اساس خطوط فقر متفاوت         
تـوان از تکنیـک     برای رفع این مشکل مـی     . انتخاب شود خط فقر مناسبی    زم است   الهمراه دارد،   

سلطه تصادفی، که مستقل از خط فقر انتخابی محقق است، برای مقایـسه شاخـصهای فقـر در دو                 
در این مقاله بـا اسـتفاده از تکنیـک سـلطه تـصادفی، عملکـرد                . نقطه زمانی مختلف استفاده کرد    

هـا مـورد    هورت مقایسه میزان فقر در سال اول نسبت به سال آخر برنامـ            ای به ص  های توسعه برنامه
  .بررسی قرار گرفته است

  
  بر مطالعات انجام شده در روش سلطه تصادفیمروری . 2
  سلطه تصادفی و اهمیت آن. 1-2

مقایسه سطح فقر در نواحی جغرافیایی کـشور و مقایـسه آن در سـالهای مختلـف بـرای ارزیـابی                
 گیری شاخصهای فقر به شمار    گذاران در اندازه  ترین اهداف سیاست  تصادی، از مهم  سیاستهای اق 

مختلـف، بایـد بـه دو نکتـه         منظور انجام مقایسه میان دو معیار فقر در دو زمان یا مکان             به. رودمی
که محاسبه   در حالی   البته  نخست، معیارهای فقر که به شدت وابسته به خط فقر هستند،           .توجه کرد 
  اغلـب از طریـق      دوم، معیارهـای فقـر     .تلـف فقـر بـا نااطمینـانی زیـادی مواجـه اسـت             خطوط مخ 

 .ناپذیر است گیری در آنها اجتناب   آیند و به طور قطع وجود خطای نمونه       دست می گیری به نمونه

 
  . 5 و 4 و 3 ضمائم، جدولهای. 1
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35  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

  معیارهـای یـاد شـده را بـه متغیرهـای تـصادفی تبـدیل                ،عالوه بر آن، استفاده از اطالعات نمونـه       

و  بـر اسـاس توزیـع متغیـر تـصادفی       آنهـا بایـد  رتیجه هـر گونـه اسـتنباطی از مقـدا    کند و در ن   می
ای یـاد   هـ کاسـتی  تواندطور که خواهیم دید، روش سلطه تصادفی می       همان. پارامترهای آن باشد  

اولین تالشها بـرای اسـتفاده از روش سـلطه تـصادفی در     . شده را به صورتی مطلوب پوشش دهد 
دلیـل توانـایی   اما امـروزه بـه  گذاری صورت گرفته، سرمایه  بهینهرکیبتین یعتمسائل مالی و در 

ای توسـط   صورت گـسترده  بهمنحصر به فرد آن و نیاز موجود در تحلیلهای توزیع درآمد و فقر،              
  .شودکار گرفته مینین مباحثی بهمحققان در چ

  
  1مبانی نظری سلطه تصادفی. 2-2

 بــر F(x).  وجــود داردG(x)و  F(x)ف  مختلــ(CDF)فــرض کنیــد کــه دو توزیــع تجمعــی 
G(x)     به ازای تمامی تبدیلهای یکنواخـت       و تنها اگر    است اگر  2 دارای سلطه تصادفی مرتبه اول 

  : داشته باشیمxα)( و غیرکاهشی
( ) ( ) ( ) ( )xdGxxdFx ∫∫ ≥ αα                                        )1(  

 1 بـه عبـارت دیگـر رابطـه    .  تعریـف شـده باشـد   x در کل محدوده به نحوی که انتگرال یادشده 
  : است 2معادل رابطه 

( ) ( )xFxG ≥                                                    )2(  

 خواهـد   F(x) همواره بزرگتر یا مـساوی توزیـع تجمعـی           G(x)یعنی اینکه، تابع توزیع تجمعی      

  .بود

گر محور عمودی مختصات، مقادیر تجمعی و محور افقی تغییـرات           در تحلیل نموداری، ا   

x   توزیع   )1نمودار  ( را نشان دهد ،G     در همه جا باالی توزیع  F             قـرار خواهـد گرفـت و بـه ایـن

 . خواهد بودG بیشتر از F کسب شود در توزیع xترتیب احتمال اینکه حداقل مقداری به میزان 

  

 
اسـتفاده   (Linton,2003) و لینتـون  (Kakwani, 1930,1990) در نگارش این قسمت بیشتر از کـاکوانی . 1

  .تشده اس
2. First Order Stochastic Dominance 
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36 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

 

 

  

  
راسـتای بررسـی    توان از تحلیل یاد شده در شود که چگونه می   ال مطرح می  ؤاکنون این س    

  شاخصهای فقر استفاده کرد ؟ 
 nاگر در نمونه مورد بررسـی  .  وجود داشته باشدZفرض کنید که یک خط فقر مشخص       

صـورت شـاخص     باشـند، در ایـن      داشـته  قرار زیر خط فقر     ، خانوار qخانوار داشته و از میان آنها       

 عبارت خواهد بود از  رنسبت سرشمار یا درصد افراد فقی     
n
qP =o .    در این مورد تـابع توزیـع بـه

ز افـراد جامعـه     دهنـده درصـدی ا    منحنیهای درصد فقرا اشاره داشته و هر نقطه بر روی آن نـشان            
کنید که از خـط     فرض  .  است (Z)گرفته شده    در نظر    ار آنها کمتر از مقد    است که هزینه سالیانه   

با توجه به اینکه مقدار خط فقر بـه هـر میزانـی کـه     .  اطالع دقیقی در دسترس نباشد  Z فقر واقعی 
 . شـود، بیـشتر نیــست  نامیـده مـی   Zmax، از مقـدار حـداکثری کـه در اینجـا     در نظـر گرفتـه شـود   

ط فقـر طـی دو دوره کـاهش خواهـد           کند، در این شرای    بیان می  )1994 (1طور که راوالیون  همان
جـا بـاالتر از دوره اول   در هـیچ   Zmax یافت، اگر منحنی شاخص فقـر بـرای دوره دوم تـا نقطـه     

) ، Zmax  عبارت دیگر، اگر به ازای همه مقادیر زیر خط فقر تا  به. نباشد ) ( )xFxG  باشـد،  ≤
ه ازای ا بیعنی رتبه فقر ر . م خواهد بود  همواره در توزیع اول بیش از توزیع دو        Poصورت  در این 
  .  مقادیر خط فقر بر اساس شاخص نسبت فقرا، پایدار و مستقل از خط فقر خواهد بودجمیع

 
1. Ravallion 
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37  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

توان در مورد تسلط تصادفی قضاوت کـرد، امـا اگـر منحنیهـا          به راحتی می   )1(در نمودار     
غییـرات فقـر در دو مقطـع        تـوان در مـورد ت     چگونـه مـی   ) 2ماننـد نمـودار     (یکدیگر را قطع کنند     

مـشخص اسـت، در صـورتی       ) 2 (طور که در نمودار   مختلف قضاوت کرد؟ در این شرایط همان      
 بـاالتر   Za ، G(x) است، اما در خط فقر       F(x)تر از    پایین G(x) باشد، توزیع    Zbکه خط فقر،    

تـوان بـه   مقایـسه آن نمـی  و بنـدی فقـر   به این ترتیـب در مـورد رتبـه     .  خواهد بود  F(x)از توزیع   
 . گیری کردصراحت نتیجه

 
  

 
 

توان دامنه تغییر خط فقـر    در روش اول می   . توان عمل کرد    در این شرایط به دو روش می        
maxmin عنـوان مثـال   بـه (ای که برای بررسی تـسلط نیـاز اسـت           را به محدوده   ZZZ ≤≤  (
)محدودیت بیشتر بر ساختار     توان، با الزام    در روش دوم می   . محدود کرد  )xα    به تحلیل سلطه ،

  دارای سلطه تصادفی مرتبه دوم است اگـر        G(x) بر   F(x)توزیع  .  پرداخت 1تصادفی مرتبه دوم  
) یکنواخت، غیرکاهشی و مقعر  به ازای تمامی تبدیلهایو تنها اگر، )xα داشته باشیم : 

  
( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ≥ xdGxxdFx αα  

 : نیز بیان کردتوان به صورت دیگریرابطه یاد شده را می

 
1. Second Order Stochastic Dominance 

)3( 
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38 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

  
( ) ( ) ( ) ( )xDdxxFdxxGxD fG =≥= ∫∫  

د، شـو به این ترتیب سلطه تصادفی مرتبه دوم، با مقایسه توابع توزیع تجمعـی حاصـل نمـی           
  . آیددست میهای آنها بهحاسبه فضای زیر منحنیبلکه با م

 اسـت کـه     ار برقر 1اربرد سلطه مرتبه دوم در تحلیل فقر برای معیارهایی نظیر شکاف فقر           ک  
بـرای آزمـون   . به طور قطع کاهشی بوده و نـسبت بـه درآمـد فقـرا بـه طـور ضـعیف مقعـر باشـد                   

 را کـه  2قبل، منحنـی شـکاف فقـر     استحکام سلطه تصادفی مرتبه دوم، الزم است که مانند حالت           
دسـت  است تا خط فقـر فـرض شـده بـه       ) CDFیا انتگرال    (CDF دهنده سطح زیر منحنی   نشان

 ).3نمودار (آورد 

 

 
 
 

 بـرای دوره    Z در این حالت، کاهش فقر به این معنی است که منحنی یاد شده تا خـط فقـر معـین                     

، )4(ودار  مـ با توجه بـه ن    . ای باالتر از دوره اول نبوده و حداقل در یک نقطه کمتر است            دوم در هیچ نقطه   

  .  است فقر بیشتر خواهد بودF(x) باالتر از Zmax به دلیل آنکه منحنی شکاف فقر آن تا G(x)در توزیع 

 
 

نسبت شکاف فقر برای یک فرد عبارت است از . 1
z

xzg −
 سطح درآمـد   x خط فقر بوده وz که در آن =

  . اهشی استتوان دریافت که این معیار نسبت به درآمد همواره کسادگی میبه. است
2. Proverty Deficit Curve 

)4( 
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این نتایج برای شاخصهایی که نسبت به عمق فقر حـساس باشـند             طور که عنوان شد     مانه  
تری نسبت به سلطه تـصادفی      مرتبه دوم، شرط ضعیف   از سوی دیگر سلطه تصادفی      . برقرار است 

یـز برقـرار    به عبارت دیگر اگر سلطه مرتبه اول برقرار باشد، سلطه تصادفی دوم ن            . داردمرتبه اول   
  . است اما عکس این موضوع لزوماً صحت ندارد

تـوان حکـم   به طور مشابه اگر دو منحنی یاد شده یکدیگر را قطع کنند، به طور یقین نمـی      
)بـه ایـن ترتیـب الزم اسـت بـر رفتـار          . به برتـری تـصادفی مرتبـه دوم داد         )xα)    یـا معیـار فقـر (

ط کنیم که مـشتق سـوم   وشرم فرض کنیم با الزام محدودیت بیشتر،     .محدودیتی بیشتر ایجاد شود   
( )xα      غیر منفی باشد یعنی ،o>mα      ما با سلطه تصادفی مرتبـه سـوم مواجـه       ؛  در این شرایط

. ه شود هستیم به این معنی که در معیار فقر باید وزن بیشتری به شکاف فقر خانوارهای فقیرتر داد                
بنابراین یک بار دیگر با شرط سلطه تصادفی اول مواجه هستیم، بـا ایـن تفـاوت کـه هـم اکنـون                      

( )xα  معـادل  .  اسـت 1 مقید به یکنواختی و غیرکاهشی، مقعر و دارای مشتق مرتبه سوم غیرمنفی
 : این موضوع به صورت زیر قابل بیان است 

 
 

( ) ( ) ( ) ( )xSdxxDdxxDxS FfGG =≥= ∫∫  

 
 . دهدیعنی با افزایش خط فقر این شاخص نیز افزایش نشان می. 1
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شـود   نامیـده مـی   1"منحنی شدت فقر  "به این ترتیب باید سطح زیر منحنی شکاف فقر، که           
  نمـایش   F(x)منحنـی شـدت فقـر را بـرای توزیـع              5  شـماره  نمـودار . مورد آزمون قـرار گیـرد     

 .ددهمی
 
  

  
  
  ماری سلطه تصادفیآآزمون. 3-2

 در مـورد مقایـسه تغییـرات فقـر در زمانهـا و         مفیـدی  بررسی نمـودار سـلطه تـصادفی، اطالعـات        
دهد، اما برای تعمیم نتایج به جامعه الزم است با استفاده از یک روش              مکانهای مختلف ارائه می   

بـه ایـن منظـور بـا اسـتفاده از           . های مختلفی در جامعۀ مورد بررسی، آزمون شـود        آماری، فرضیه 
آن را گـسترش دادنـد،      ) 2003( لینتون و دیگـران      ارائه داده است و   ) 1993(روشی که کاکوانی    

  . به بررسی موضوع پرداخته خواهد شد
 خــانوار داریـم کـه درآمـد آنهـا بـه ترتیــب      nفـرض کنیـد یـک نمونـه تـصادفی، شـامل         

nYYY ,...,,   تــوان بــرآورد مــیضبــه ایــن ترتیــب بــا دانــستن یــک خــط فقــر مفــرو  .اســت  21
 : دست آوردا بهر FGTای شاخصهای فقر نقطه
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ii ــه ازای     Ii و , ــه ب ــت ک ــعیت اس ــر وض ــک متغی  ی

 Zyi دهـد   مـی  کاکوانی نشان . کند عدد یک و به ازای سایر مقادیر عدد صفر را اختیار می            ≥

 
1. Poverty Severity Curve  
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)که   ) ( )[ ]ZPZPm ,,ˆ αα ی نرمـال، بـا میـانگین صـفر و واریـانس        دارای توزیـع مجـانب     −

( ) ( )[ ]22 ZPZME i ,, αασ  کننده سـازگار    برای واریانس این آماره، برآورد    .  است =−

  : زیر تعریف شده است

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22
1

22 ZPZPZPZm
n

n

i
i ,ˆ,ˆ,ˆ,1ˆ αααασ −=−









= ∑
=

  

)از سوی دیگر خطای استاندارد برآورد         )ZP ,ˆ α نیز برابر 
n

2σهـا،  ن یافتـه ایـ . شود می

را  yS , yRاساس یک آزمون آماری مستقیم را برای مقایسه سطح فقر بین دو توزیـع درآمـدی                 

با داشتن یک خط فقر مفروض، شاخص فقر برای دو توزیـع درآمـد مختلـف،    . دهندتشکیل می 

)عبارت خواهد بـود از       nS و nRاز یک نمونه تصادفی با حجمهای        )ZPR ,ˆ α   و( )ZPS ,ˆ α .

  : 1تعریف خواهد شد) 8(در این صورت آماره آزمون فرضیه صفر به صورت رابطه 
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  باشد، دررو معنی دامنفی v اگر. این آماره دارای توزیع نرمال استاندارد است  
   .خواهد بود yS دارای سطح فقر کمتری نسبت به yRصورت  این

در نتیجـه   . دار اسـت  ماره کاکوانی این است که فقط برای یک خـط فقـر معنـی             ویژگی آ   
تر شده و به کل خطوط فقر تعمیم داده شود، لینتـون و دیگـران               برای آنکه تحلیل یاد شده جامع     

فـرض کنیـد یـک محـدوده        . انـد کـار گرفتـه   این روش را برای خطوط فقر مختلـف بـه         ) 2003(
 
  .  استyS کمتر از توزیع yRفرضیه صفر عبارت از این موضوع است که شاخص فقر برای توزیع . 1
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مقادیر  ،k ،...،3،2،1=k(VK( شود، از سوی دیگر فرض کنید     طبقه مجزا تقسیم     Kدرآمدی، به   
 طبقـه مختلـف   Kام باشـد، کـه بـرای    k آماره آزمون یاد شده در باالترین سطح درآمدی طبقه 

  : صورت چهار حالت مختلف ممکن است پیش بیایداین در. محاسبه شده است
  مـورد آنهـا منفـی و      دار نبـوده و حـداقل یـک          ها مثبت و معنی    Vk از   یک اگرهیچ   -الف  
 R y،)با توجه به فرم آماره آزمـون کـه در بـاال بیـان شـده اسـت            (صورت  دار باشد، در این    معنی

  . دارای سلطه تصادفی خواهد بود ySبر
دار نبـوده و حـداقل یـک مـورد آنهـا مثبـت و               ها منفی و معنـی    VK اگر هیچ یک از      -ب  
 yR برyS، )ره آزمون که در باال بیان شده است  آما با توجه به فرم   (صورت  دار باشد، در این   معنی

  . دارای سلطه تصادفی خواهد بود
صورت  با توجه به تغییرات خط فقر متغیر باشد، در این          VKداری   اگر عالمت و معنی    -ج  

  . 1سلطه تصادفی وجود نخواهد داشت
و توزیـع   توان، در مورد مقایـسه فقـر در د        دار نباشد، نمی   معنی هاVKاگر هیچ یک از      -د  

 . مختلف نظری قطعی داد

 

  های تجربییافته .3
 های مورد استفاده شرحی بر داده. 1-3

 هزینـه خانوارهـای شـهری و        –های مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، آمارهـای خـام درآمـد                داده
 است که مرکز آمار ایـران بـه روش پیمایـشی            1380 و   1378،  1368،1373روستایی در سالهای    

تـرین و   یکـی از مناسـب  ،خانوار به عنـوان واحـد اصـلی و اولیـه جامعـه         . ه است آوری کرد جمع
بهترین واحدهای مشاهداتی برای مطالعات وضع اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کـالن جامعـه                

 کـه نتـایج آمـارگیری از هزینـه و درآمـد خانوارهـای کـشور،          دلیـل     بـه ایـن    .شـود محسوب می 

هـا و درآمـدها و چگـونگی برخـورداری          ه توزیـع هزینـه    کننـده میـزان و شـیو      تواند مـنعکس  می
 بنابراین کاربرد وسـیعی     .ای باشد خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقه          

ریــزی و گیریهــا و سیاســتهای گذشــته و برنامــه در ســنجش و ارزیــابی عملکــرد نتــایج تــصمیم 

 
س دت فقر مورد بررسی قـرار گرفتـه و پـ   ر، شکاف فقر و شباید توجه کرد که این آماره برای سه نسبت سرشما   . 1
  .یابدگیری پایانی مصداق میتیجهن
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43  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

 خانوار به   ،از این رو در تحقیق حاضر نیز       .دای آتی اقتصادی و اجتماعی کشور دار      گذاریهسیاست
. عنوان یک واحد مطالعاتی مناسب در تجزیه و تحلیل فقـر در کـانون توجـه قـرار گرفتـه اسـت                     

ذکر کـرده   ) 1382(ای که محمودی    گانهنه ُ و مناطق ها  داده استانهای کشور بر اساس   بندی  گروه
  : انجام شده و به این ترتیب است است،

  ،انهای گیالن، مازندران و گلستاناست: منطقه اول  
  جان غربی و شرقی، قزوین و زنجان،استانهای اردبیل، آذربای: منطقه دوم  
  الم، همدان، کرمانشاه و کردستان،ای: منطقه سوم  
  بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان،: منطقه چهارم  
  اصفهان، مرکزی، سمنان و یزد،: ممنطقه پنج  
  و بویر احمد و لرستان،تیاری، کهگیلویه چهار محال بخ: منطقه ششم  
  خراسان،: منطقه هفتم  
  کرمان و سیستان و بلوچستان،: تممنطقه هش  
  . قم و تهران: منطقه نهم  
 نخـست، . نـیم ک هزینه خانوار بایـد بـه دو نکتـه اساسـی اشـاره               –مد  آدر ارتباط با آمار در      

نسبت به ترکیب سنی و جنـسی خـانوار         استفاده از آمارهای خام بودجه خانوار بدون تعدیل آنها          
توان پذیرفت که سهم افراد     در واقع، نمی  . ای به همراه داشته باشد    کنندهممکن است نتایج گمراه   

فـاوت   نیازهای افراد با هم مت     زیرامختلف از بودجه خانوار در یک خانوار معمولی یکسان باشد،           
گیرد، هزینه زنـدگی  ارهایی صورت میایی که بر اساس چنین آم   به همین دلیل در بررسیه    . است

شود، به برآورد هزینه   خانوار داده می   دخانوار تعدیل شده و بر اساس وزنی که به هر یک از افرا            
 هزینـه  –ترین نکته در مـورد تعـدیل آمارهـای درآمـد          مهم. شودرداخته می پتعدیل شده خانوار    

خانوار نسبت داده شود که این موضـوع،        خانوار، تعیین وزنهایی است که باید به هریک از افراد           
). 1988 2 بـوهمن ،11992سونینـ کات(ری از محققان قرار گرفته است   مورد کنکاش و چالش بسیا    

 رامـ در این پژوهش چنین تعدیلی در ارتباط با آمارهای بودجـه خـانوار صـورت نگرفتـه و ایـن                     

ایـم کـه    تحقیق فـرض کـرده    عبارت دیگر ما در این    به. تواند یک کاستی در نظر گرفته شود       می
  . های خانوار یکسان استوزن افراد مختلف درون یک خانوار در کل هزینه

ای که باید در ارتباط با مقایسه شاخصهای فقر در طول زمان مدنظر قـرار داد،                دومین نکته   
ر تـوان د اثر تغییر سطح عمـومی قیمتهـا را از دو بعـد مـی     . آثار تغییرات سطح عمومی قیمتهاست    

 
1. Atkinson 
2. Buhmann 
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 ، سبد مصرفی خانوارهـای فقیـر متفـاوت از سـایر خانوارهاسـت             از آنجا که   ،نخست. نظر گرفت 
 . بدیهی است که آثار تغییر قیمـت کاالهـا بـرای ایـن گروههـا بـا سـایر گروههـا متفـاوت اسـت            

به عنوان مثال در حالی کـه سـبد مـصرفی گروههـای فقیـر و کـم درآمـد دربرگیرنـده نیازهـای                        
کننـده، سـایر کاالهـایی کـه بـه مـصرف ایـن              در شاخص قیمت مصرف   ضروری زندگی است،    

تـوان اسـتنباط کـرد کـه اثـر تغییـرات       به همین دلیل می. رسند دارای وزن هستند   ها نیز نمی  گروه
هـای مختلـف کمتـر از حـد         قیمت بر سطح زندگی خانوارهای فقیـر در سـالهای اجـرای برنامـه             

   .برآورد شده باشد
 اول و دوم کــه بعــضی از رنامــهفروشــی در ســالهای ب خــردهدوم اینکــه، شــاخص قیمــت  

کاالهای ضروری از گروه کاالهای مشمول یارانه خارج شدند، ممکن اسـت بـه دلیـل تغییـرات           
گیـری اثـر قیمـت بـر سـطح          وزنی در سبد مصرفی خانوارهای فقیر، اریب دیگـری را در انـدازه            

رسد استفاده از شـاخص قیمـت معمـولی          می به این ترتیب به نظر    .  کرده باشند  ایجادزندگی آنها   
ده از  اسـتفا در مطالعـه خـود نـشان داده اسـت کـه             ) 1381(محمـودی   . هایی باشـد  دارای کاستی 

رغم وجود  متأسفانه به . بندی فقر را معکوس کند    تواند نتایج رتبه  شاخص قیمت معمولی حتی می    
میـت تجدیـدنظر در روش      فروشـی و اه   گیری شاخص خرده  چنین کاستی مهمی در مورد اندازه     

اسـت بگـذارد،    از نظر تأثیری که بر دهکهای درآمـدی از سـوی تـورم ممکـن        ،گیری آن اندازه
  .  نکرده استقدامها با این روش ااین آمارهچ نهاد رسمی برای تهیه و تدوین تاکنون هی

رب  عـ راولـین بـا  .  مختلف در این راستا انجام دادنـد تحقیقط دو   قمحققان ف ،  در کشور ما    
 این مطالعه اختصاص به استخراج شاخص .در این مورد تحقیق کردند )1380(مازار و ابراهیمی 

 روههای مختلف درآمدی دارد که به ظاهر بـا توجـه بـه دسترسـی نداشـتن محققـان بـه                     گقیمت  

  . فروشی نبوده استچندان متفاوت از شاخص کل قیمت خردهآن های مورد نظرشان نتایج داده
دارد کـه بـرای     ) 1381(لعه مهم در این راستا اختـصاص بـه مطالعـه محمـودی              دومین مطا   

محقـق  . ح شده هزینه زندگی خانوار استفاده شـود       بررسی تغییرات فقر تالش شده از نسخه اصال       
مدعی است از شاخصهای قیمت تعدیل شده استفاده کـرده امـا هـیچ توضـیحی در مـورد شـیوه                     

  1.ه توضیح را به رساله دکتری خود ارجاع داده استاستخراج این شاخصها نداده و هر گون
  گیـری قطعـی را بـا      کند که هـر گونـه نتیجـه       این نوع، ما را ملزم می     ز  ا هاییوجود کاستی   
 هـایی البتـه   تالش برای رفع چنین کاسـتی     . نظر به آنها انجام داده و با احتیاط سخن بگوییم          امعان

 
 نویسندگان  - که در کشور انگلستان انجام شده - با توجه به دسترسی نداشتن به رساله دکتری نامبرده . 1

 . اند از شاخصهای قیمت وی استفاده کنندنتوانسته
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به هـر حـال بـا توجـه بـه اینکـه             .  گیرد ر محققان قرا  تواند به عنوان یک پژوهش دیگر مدنظر      می
آمارهای هزینه زندگی در راستای محاسبه و برآورد شاخصهای فقر به کار گرفته خواهنـد شـد،                 

از ایـن رو بـه اختـصار        . مـشخص و بـر اسـاس آن فقـرا معـین شـوند             برای فقر،    یالزم است خط  
  . دهیمموضوع را مورد بررسی قرار می

  
  خط فقر. 2-3

هایی این پیچیدگیها به تفاوت دیدگاه    . گیری خط فقر پیچیدگیهای بسیاری وجود دارد      اندازهدر  
بررسـی مطالعـات    . 1 مطلق یا نسبی بـودن آن وجـود دارد بـستگی دارد            اساسکه نسبت به فقر بر      

دهنده تأثیرپذیری بسیار باالی خـط فقـر      گیری فقر موجود است نشان    مختلفی که در مورد اندازه    
شـود کـه نتـایج مختلـف در         بـه همـین دلیـل مـشاهده مـی         . تهای ارزشی محققـان اسـت     قضاو از

ایـن امـر بـه خـودی        . گیر خط فقر استفاده شده در آنهـا دارد        مطالعات، ریشه در تفاوتهای چشم    
قر تواند به عنوان انتقاد مهمی برای روش کار آنها تلقی شود، اما از آن رو که خطوط ف        خود نمی 

شود، ممکن است نتایج ناسـازگار و       ای فقر به کار گرفته می     برآورد شاخصه مختلف بیشتر برای    
عنوان یک قدم مؤثر الزم است این کاستی        به این ترتیب به   . راه داشته باشد  گاهی متضاد را به هم    

  . پوشانده شود
طورکـه در مقدمـه نیـز اشـاره شـد، از تکنیـک سـلطه        همـان برای تحقق هدف یاد شـده،          

ای، مـستقل از خـط فقـر بـه کـار             شده است که در آن هر گونه تحلیـل مقایـسه           تصادفی استفاده 
 به این مسئله در قسمت بعد، برای برآورد نقطۀ شاخصهای فقر، از خط     توجهبا  . گرفته شده است  

درصـد میانـه      50های آن استفاده شده است، کـه میـزان آن برابـر             فقر نسبی با آگاهی از کاستی     
بدیهی .  شده است  مختلف محاسبه  و روستایی در کشور در سالهای        شهری درآمدی خانوارهای 

  . است که چنین انتخابی به خاطر سهولت آن و با آگاهی از مختل نشدن نتایج انجام گرفته است
  
  شاخصهای فقر. 3-3

موضوع شاخصهای فقر نیز مانند خط فقر از مواردی است که مباحث بـسیاری را در بررسـیهای                  
 مـورد اسـتفاده در تحلیلهـای فقـر،          در ابتـدا تنهـا شـاخص فقـر        . اص داده است  فقر به خود اختص   

 
 (Quibria,1991) ریـا یب کویوع کنیـد جـ گیـری خـط فقـر ر   های مختلف در مورد انـدازه  بررسی دیدگاه برای   .1
  ) 1368(، نوربخش )1368(، خلعتبری )1373(مهریار ، (Geodhart etal, 1976)ارت و دیگرانه
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46 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

 قـرار گرفـت   اقتـصاددانان    بود که به دلیل کاستیهای آن مورد انتقاد جـدی            "شاخص نسبت فقرا  
ــاتکی( ــار 1987سون ن ــتر و ش ــود،  )1976 (2 آماریتاســن.)1988 ،1وکس، فاس ــشهای خ ــا کوش ، ب

پـس  . از اصول و قضایا معرفی کـرد      سری  ساس یک   ویژگیهای یک شاخص فقر مطلوب را بر ا       
دسـت آینـد نظیـر    نظر به از وی، تالشهای بسیاری صورت گرفت تا شاخصهایی با ویژگی مورد

انجـام  ) 1981 (4، کـالرک، همینـگ و اولـف       )1980(، کاکوانی   )1976 (3تالشهایی که تاکایاما  
  .اندداده

 منتهی شـد کـه فاسـتر و همکـارانش     FGTترین این بررسیها، به ارائه شاخصی به نام      مهم  
توانست عالوه بر درصد فقرا، فاصله آنها را تا خط فقر نیـز             این شاخص می  . ارائه کردند ) 1984(

  و در عین حال نسبت به توزیـع درآمـد میـان خانوارهـای فقیـر حـساس باشـد                    هگیری کرد اندازه
ن دادنـد کـه ایـن شـاخص         نـشا ) 1991( فاسـتر و شـارکس        بعدها ).سنریتاویژگی موردنظر آما  (

بنـدی  دارای سازگاری زیرگروهی نیز است، به نحوی که اگر جامعه را به زیرگروههایی تقـسیم              
دسـت آیـد،     از مجموع وزنی این شاخص درگروهها به       FGTکرده و فقر کل بر اساس شاخص      
  . 5وهها مقدار کل شاخص را نیز تغییر خواهد دادرهرگونه تغییری در میزان فقر زیرگ

 به این موضوع، در این بررسی نیز شاخصهای فقر برای سالهای مورد اشـاره یعنـی            توجها  ب  
های  محاســبه و بــه تفکیــک منــاطق جغرافیــایی در جــدول1380 و 1378، 1373، 1368ســالهای 
دهـد،   نـشان مـی  ولهاطـور کـه ارقـام ایـن جـد       همـان .  ضمیمه گـزارش شـده اسـت       2 و   1 شماره

دهنـده  تواند نـشان  بررسی آنها می  .  دارای تغییراتی بوده است    شاخصهای فقر در سالهای مختلف    
ال به طور جدی مطرح است که آیا بررسی ایـن           ؤذاری سیاستهای اقتصادی باشد، اما این س      گاثر

به عنوان مثال اگر در انتهای برنامـه اول  یا فقر را به ما نشان دهد؟   تواند واقعیت تغییرات    نتایج می 
توانیم حکم بـه بهبـود اوضـاع فقـر در     رای یک منطقه خاص باشیم می  شاهد کاهش نسبت فقرا ب    

  6؟آن منطقه بدهیم
 

1. J. Foster and A. Shorroks 
2. Amartya Sen 
3. N. Takayama 
4. Clarch, Heming and Ulph  

تر در مورد شاخصهای فقر و ویژگیهای آنها، عالوه بر مقاالت اصلی که در قسمت منابع برای بحث مفصل. 5
  . ، رجوع کرد)1373(و مهریار ) 1381(، محمودی)1381(توان به خداداد کاشی اند، میآمده

دست آمده  بهاز یک نمونه خاص در جوامع شهری و روستایی الزم به یادآوری است که شاخصهای مورد نظر. 6
 . است
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47  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

  ایج تجربینت. 4-3

 و تکنیک سـلطه تـصادفی، تغییـرات فقـر در سـالهای مختلـف              های مورد اشاره  با استفاده از داده   
 تغییـرات   به این منظور با استفاده از آماره کاکوانی و محاسبه آن برای           . مورد بررسی قرار گرفت   

داری در نـسبت فقـرا طـی سـالهای مختلـف برنامـه              یا کاهش معنـی   آدرصد فقرا، این فرضیه که      
در شرایطی که نتایج ایـن آزمـون بـرای          .  مورد بررسی قرار گرفت    خیر،توسعه رخ داده است یا      

سـلطه تـصادفی مرتبـه دوم       توانست مورد استناد قرارگیرد، بـا توسـل بـه آزمـون             نمی ادرصد فقر 
برای نسبت شکاف فقر محاسبه شده و نتایج برای مناطق شهری و       روند تغییرات   ه کاکوانی،   آمار

  . 1 بیان شد2 و 1های شماره لوروستایی به صورت جد
  
 
  1380 تا 1368 مناطق شهری طی سالهای درروند تغییرات فقر.1جدول شماره   

  1380تا  1378سال   1378 تا 1373سال   1373 تا 1368سال   منطقه جغرافیایی

        1منطقه 

        2منطقه 

        3منطقه 

       4منطقه 

       5منطقه 

       6منطقه 

        7منطقه 

        8منطقه 

        9منطقه 
  های تحقیقیافته: مأخذ

 
ن از با توجه به تعداد زیاد جدولها، نویسندگا. برنامه و جدولها مورد استفاده نزد نویسندگان مقاله وجود دارد. 1

 .اندنظر کردهگزارش آن صرف
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48 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          
  1380 تا 1368 طی سالهای روستاییمناطق در روند تغییرات فقر. 2جدول شماره   

  1380 تا 1378سال   1378 تا 1373سال   1373 تا 1368سال   منطقه جغرافیایی

        1منطقه 

        2منطقه 

        3منطقه 

        4منطقه 

        5منطقه 

        6منطقه 

        7منطقه 

        8منطقه 

        9منطقه 
  های تحقیقیافته: مأخذ   

  

طی سـالهای برنامـه اول تـا سـالهای           کرد که    توان استنباط  می جدولهای یاد شده  بر اساس     
سپری شده از برنامه سوم توسعه، راهبرد مشخصی بـرای کـاهش و زدودن فقـر طراحـی و اجـرا                     

است، زیرا روند با ثبات کاهش فقر، فقط در نواحی روستایی منطقه یکم کـشور بـه چـشم          نشده
هـای  سی عملکـرد کـالن برنامـه   برر. خورد و در سایر مناطق، دچار نوسانات میزان فقر هستیم  می

  .کندبینی نمیز این مورد را پیشای غیر اای نیز نتیجهتوسعه
پس از پایان جنگ، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور سروسـامان                 

از اهـدافی کـه در برنامـه        . زده تدوین شد  دادن به وضع اقتصادی کشور و بازسازی مناطق جنگ        
بر آن تأکید شده بود، ایجاد رشد اقتصادی در راستای افزایش تولیـد سـرانه، اشـتغال                 اول توسعه   

مولد، کاهش وابستگی اقتصادی، مهار تورم، تالش در راستای ایجـاد قـسط اسـالمی و عـدالت                   
  . اجتماعی بود

  دولت با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی درصـدد برآمـد از         ،در دوره اجرای برنامه اول      

لیهای موجود در سطح کالن بکاهد، برای این منظور سیاسـتهایی نظیـر تنـزل ارزش پـول                  تعادبی
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49  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

 نفتـی و    هـای هـای بـانکی، افـزایش قیمـت فـرآورده         ملی، افزایش نرخ سود تـسهیالت و سـپرده        
 در فعالیتهـای اقتـصادی      رغم تالش دولت در راستای ایجـاد تعـادل        به. خدمات عمومی اجرا شد   

ترهای الزم برای اجرای چنین سیاستهایی، در این دوره تورم افزایش یافته            دلیل نبود بس  جامعه، به 
 نقـدینگی  دطی این دوره رشـ . و در نتیجه به کاهش قدرت خرید و افزایش سطح فقر منتهی شد  

 درصد بود در صورتی کـه براسـاس اهـداف برنامـه، رشـد               1/25انه به میزان    یبه طور متوسط سال   
این در حـالی بـود کـه بخـش بهزیـستی و تـأمین       .  شده بودگذاری درصدی هدف 2/8نقدینگی  

دلیل نبود ضوابط و سیاستهای اجرایی روشـن، نارسـایی نظـام آمـاری و متمرکـز      اجتماعی نیز به    
ریزی و سازماندهی و نظایر آن موفق به دستیابی اهداف موردنظر      نبودن اطالعات به منظور برنامه    

  . نشد
برنامه پنج ساله دوم در حالی تدوین شد و به مرحله اجرا درآمد کـه کـشور بـا تنگناهـای                       

ــ ــددی روب ــودرهمتع ــرخ پــس   . و شــده ب ــودن ن ــایین ب ــد از پ ــارت بودن ــا عب ــن تنگناه ــداز و ای  ان

گذاری، نارسایی نظام مالیاتی، کـسر بودجـه، محـدودیت منـابع ارزی و همچنـین اعمـال                سرمایه
های وابسته به آن برای اسـتقراض از نظـام بـانکی و تخـصیص قـانونی منـابع                   فشار دولت و بنگاه   

ی هـای درآمـد   مشیفع چنین مشکالتی، خط   در راستای ر  . بانکی به بخشهای ناکارآمد اقتصادی    
برنامه دوم بر اموری نظیر بازنگری نظام مالیاتی بر اسـاس تعریـف پایـه درآمـد و افـزایش سـهم                      

هـا،  دها و هزینـه  مـ ی مالیاتی کشور، ایجاد تعـادل منطقـی بـین درآ          دهاممالیاتهای مستقیم در درآ   
  . کاهش پرسنل بخش دولتی با حذف بعضی از تشکیالت و نظایر آن مورد تأکید قرار گرفت

دهنده نرسیدن برنامه بـه اهـداف تعیـین شـده           بررسی بخشی از سیاستهای برنامه دوم، نشان        
افـزایش سـهم   برنامـه دوم در بخـش درآمـدها،        عنـوان نمونـه یکـی از سیاسـتهای کلـی            به. است

دهد کـه سـهم   می مالیاتهای مستقیم در درآمدهای دولت بود، در حالی که عملکرد برنامه نشان
 رسیده  1376 درصد در    7/63 به   1373 درصد در    2/70دها از رقم    ممالیاتهای مستقیم از کل درآ    

  . است
تواند ارتباط  اخته شده و در عین حال می      ترین مواردی که در برنامه سوم به آن پرد        از مهم   

وری نیـروی کـار     تنگاتنگی با درآمد و سطح فقر در جامعه داشـته باشـد، مـسئله اشـتغال و بهـره                  
در خطوط اصلی ساختاری، نهادی و سیاسی برنامه سوم بر مواردی نظیر توسعه مـشارکت               . است
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وری بـازار کـار، افـزایش بهـره       بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، بازنگری قوانین ناظر بـر           
  . عوامل تولید و گسترش نظام تأمین اجتماعی تأکید شده است

  هـا  مـه سـوم آمـده اسـت کـه یارانـه           هـای برنا   اعطـای یارانـه     بـر  در بخش روندهای حاکم     
اتالف منابع نیز تأثیر داشته است، بـه ایـن    طور عام عالوه بر انحراف از مسیر و هدف اصلی در    به

از منـدی کمتـری     دی، بهـره  هـای درآمـ   ترین گروه  به عنوان محق   نوارهای دهک اول  معنا که خا  
هـا،  ین یارانـه  همچن. د بیشتر بوده است   ممندی گروههای پردرآ  داشته و در عین حال بهره     ها  یارانه

مـوانعی کـه در   یکـی از  .  مـدنظر باشـد، اعطـا شـده اسـت     به طور عام بدون آنکه هدفمنـدی آن       
ها مؤثر است، چگونگی شناسایی گروههای هـدف اسـت          د کردن یارانه  هدفمند کردن و کارآم   

  .مد روی داده استکه به دلیل نبود نظام اطالعاتی کارآ
  
  گیریبندی و نتیجهجمع. 4

دهد که سیاستهای کاهش فقـر بـه صـورت یـک برنامـه          بررسی تجربی آمارهای کشور نشان می     
ها، نتایج تجزیه و تحلیل داده    .  است رگرفته نشده کاای به های توسعه راهبردی و پایدار طی برنامه    

 یعنـی جوامـع   گانه جغرافیایی مـورد نظـر ایـن مطالعـه،        دهد که در هیچ یک از مناطق ُنه       نشان می 
از ابتـدای برنامـه اول    (1380 تـا  1368شهری و روستایی، شاهد کاهش پایدار فقر طـی سـالهای       

  .نیستیم)  تا سال دوم برنامه سومتوسعه
توانـد  ای مـی  شاخص شدت فقر در منـاطق مختلـف در ابتـدای هـر برنامـه توسـعه             بررسی  

بـدون اینکـه در صـدد بـه وقـوع           . دهی اختصاص کمکهای مختلف باشد    راهنمایی برای اولویت  
دهنـده آن اسـت کـه بـا توجـه بـه اولویـت داشـتن               نشانپیوستن این موضوع باشیم، تحلیل نتایج       

پایـان برنامـه،   سـاس شـاخص شـدت فقـر، ایـن منـاطق در       بعضی نواحی روستایی و شهری، بـر ا       
 منـاطق افـزایش     نای از مـوارد، فقـر در آ        و حتـی در پـاره      هش فقر محسوسی را تجربه نکرده     کا

به عنوان مثال، در برنامه اول توسعه بر اساس شاخص مورد اشاره، در نـواحی شـهری      . یافته است 
که در منطقه چهـارم  اند، در حالی  اولویت بوده  دارای   و روستایی به ترتیب مناطق هشتم و چهارم       

بـه همـین    . داری در میزان فقر نیـستیم     نواحی روستایی، طی برنامه اول توسعه شاهد کاهش معنی        
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51  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

در هر دو ناحیه شهری و روستایی کشور منطقه پـنجم           ترتیب در برنامه دوم توسعه، در حالی که         
  .ایمقه پنجم شاهد کاهش فقر بوده منطدارای اولویت حمایت است، تنها در ناحیه روستایی

تواند به دالیـل متعـددی ایجـاد شـده          ای می های توسعه چنین عملکردی در راستای برنامه      
  :استزیر ترین آنها به ترتیب باشد که مهم

  ناختن گروههای هدف به طور دقیق،نش -الف  
 نبـود یـک شـیوه    کمبـود منـابع مـالی یـا    ازتوانـد حاصـل   توزیع نامناسب منابع که می  -ب  

  ،  باشدمشخص و عملی برای هدفمند کردن حمایتها
 زنـدگی افـراد    رفـاه در    عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور کـه موجـب کـاهش سـطح              -ج    

 شود، می

  . نبود یک برنامه راهبردی و جامع فقرزدایی و ضمانت اجرایی الزم -د  
قـر را در جامعـه حاصـل از دو          تـوان افـزایش ف    با توجه به مسائل یاد شده در نگاه کلی می           

عامل اساسی دانست، یکی کاهش عملکـرد مطلـوب اقتـصاد کـشور و دوم، بـدتر شـدن توزیـع                     
رو برای کاهش فقر در یک جامعه سیاستهای اقتصادی باید به نحـوی تعیـین شـود     از این  .درآمد

  .توزیع کند صورت یکسانبه که هم موجب افزایش رشد اقتصادی شده و هم درآمد را 
. توان در بعد دوم سیاستهای یادشده اظهارنظر کرد    با توجه به موضوع این پژوهش تنها می         
 طراحی و اجرای یک برنامه راهبـردی        ،گذاران قرار بگیرد  مدنظر سیاست الزم است بیشتر    آنچه  

 مطلـوب   زانـدا  تحلیـل شـده و چـشم       ،در این برنامه باید وضع موجـود      . و جامع کاهش فقر است    
تعیـین شـود کـه ابتـدا بـه          ای  گونهن شناختی سیاستهای مطلوب باید به     راساس چنی ب. تعریف شود 

در ، برای منـاطق و گروههـای مختلـف   های مختلفی را   برنامهز طراحی شده و     کصورتی غیرمتمر 
  . رعایت شودد ، توازن میان رشد و توزیع درآم آنکهدوم. نظر بگیرد

نظر بیشتر باشد، بایـد  دربتدای برنامه موتوان گفت هرگاه در یک منطقه شدت فقر در ا         می  
تـوان  تری در آن منطقه اجرا شوند و در مناطقی که شدت فقر کم است مـی               مدتسیاستهای بلند 

 راســتای درتــرین پیــشنهاد مهــم. در مــدت زمــان کمتــری شــرایط کــاهش فقــر را فــراهم آورد 
هـای   در برنامـه چنانکـه  (نگری به مناطق و گروههای مختلف کشور    پرهیز از یکسان  " فقرزدایی،
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52 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

متمرکـز و   فقرزدایـی و تـدوین یـک برنامـه غیر    در یـک برنامـه  ) ای قبل نیز مشهود اسـت  توسعه
 ".راهبردی است

 
 

   درصد                                     برآورد شاخصهای فقر برای مناطق شهری کشور. 1ضمیمه 
  1380  1378  1373  1368  شاخص  گروه

  13/13  63/30  73/39  61/25  نسبت فقر
  1  69/27  07/35  4/36  13/32  عمق فقر
  55/11  78/17  02/19  3/16  شدت فقر

            
  28/26  44/31  2/29  88/31  نسبت فقر
  2  68/59  83/32  51/30  7/37  عمق فقر
  55/43  28/15  22/14  20  شدت فقر

            
  78/13  31/34  16/4  91/18  نسبت فقر
  3  6/32  78/32  67/30  66/34  عمق فقر
  84/15  41/15  03/13  71/17  شدت فقر

            
  19/6  22/19  44/19  36/21  نسبت فقر
  4  92/28  31/29  58/27  28/35  عمق فقر
  98/12  9/12  22/12  2/17  شدت فقر

            
  63/16  92/28  62/33  59/33  نسبت فقر
  5  05/31  66/33  33/36  47/43  عمق فقر
  24/14  99/16  5/19  19/26  شدت فقر

            
  29/44  73/23  16/35  66/33  نسبت فقر
  6  59/36  85/30  55/35  5/42  عمق فقر
  09/19  99/13  33/18  9/24  شدت فقر

            
  89/12  91/28  86/23  45/34  نسبت فقر
  7  28/26  21/32  22/33  36/46  عمق فقر
  42/10  26/15  8/16  93/27  شدت فقر

            
  81/22  06/34  02/18  6/39  نسبت فقر
  8  15/27  48/30  85/29  57/49  عمق فقر
  65/10  78/13  62/13  43/30  شدت فقر

            
  48/9  10  53/10  95/14  نسبت فقر
  9  37/23  03/24  28/27  65/28  عمق فقر
  69/8  25/9  66/11  13/13  شدت فقر

  های تحقیقیافته: مأخذ
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53  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

 درصد                                    شور برآورد شاخصهای فقر برای مناطق روستایی ک.2ضمیمه 
  1380  1378  1373  1368  شاخص  گروه

  41/19  97/25  76/38  87/24  نسبت فقر
  1  33  66/34  1/35  99/42  عمق فقر
  62/16  21/17  83/17  91/25  شدت فقر

            
  18/36  07/29  85/19  35/21  نسبت فقر
  2  72/55  25/36  51/37  41/36  عمق فقر

  66/39  79/18  3/20  79/19  فقرشدت 
            

  57/21  95/26  66/20  61/17  نسبت فقر
  3  49/34  05/38  76/36  97/37  عمق فقر
  34/17  12/20  56/19  8/21  شدت فقر

            
  19/10  23/16  31/14  49/16  نسبت فقر
  4  44/28  68/34  7/37  81/44  عمق فقر
  4/13  11/18  73/20  9/27  شدت فقر

            
  64/29  4/26  51/29  05/27  سبت فقرن

  5  4/38  6/38  27/47  2/44  عمق فقر
  9/20  65/21  74/29  54/27  شدت فقر

            
  7/43  12/28  08/37  48/32  نسبت فقر
  6  58/40  38/43  09/45  03/38  عمق فقر
  02/23  31/26  87/28  17/21  شدت فقر

            
  03/27  02/29  21/14  38/30  نسبت فقر
  7  94/35  8/34  55/32  15/38  رعمق فق

  41/18  86/17  71/16  95/20  شدت فقر
            

  42/42  89/32  64/11  09/29  نسبت فقر
  8  92/36  84/32  28/24  09/43  عمق فقر
  66/18  58/15  93/9  62/25  شدت فقر

            
  36/9  69/6  16/7  44/8  نسبت فقر
  9  28/34  55/26  57/34  58/36  عمق فقر
  54/16  54/10  98/17  77/19  شدت فقر

  های تحقیقیافته :مأخذ
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54 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          

-1372(ها و مواد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتمـاعی           مشی اهداف کالن، خط   .3ضمیمه  
  در راستای سیاستهای فقرزدایی) 1368

  تبصره/ماده  هامشیخط  اهداف کالن

  تالش در -
راستای تأمین 
  عدالت اجتماعی

 تأمین حداقل -
اسی نیازهای اس
  مردم

تأمین تغذیه در . 1
  حد نیازهای زیستی

های یمهتعمیم ب.2
اجتماعی با اولویت 

  یانروستای
تأمین آموزشهای .3

  عمومی
تعیین موازین و . 4

معیارهای ساخت 
مسکن با هدف 
  افزایش عرضه آن

گذاری ثابت بین استانهای انه اعتبارات سرمایهی توزیع سال– 5تبصره 
ذیرد که در انتهای برنامه، پای صورت به گونهمختلف طی برنامه باید 

 بهداشتی و راه مناسب –برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی 
 گزارش اجمالی شناسایی بخشهای اساسرسانی بر روستایی، اشتغال و برق

 حداقل مطابق برخورداری ،سازمان برنامه و بودجه) مرحله ششم(محروم 
  . باشد1368بخشهای غیر محروم در  

 دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعۀ بخشهای محروم و – 6تبصره 
ای ترتیبی اتخاذ کند که با توجه به شرایط و ایجاد تعادلهای منطقه

  .استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد
 کارمزد وامهای پرداختی در امور کاهشایجاد تسهیالت الزم برای ) الف

  ، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم،شاورزیک
ر بخشهای محروم تا اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی د) ب 

  پایان برنامه،
بها، برق، تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی نظیر آب) ج

  ،تلفن، گاز
های سازمانی و سازی زمین و احداث خانهرعایت اولویت در آماده) د

شودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخشهای اعطای بخ
  ،محروم

  ار دستگاههای دولتی و غیر دولتی،تسهیل ضوابط و شرایط ک) هـ
اتخاذ روشهای مناسب در راستای تأمین و جذب و نگهداری نیروی ) و

  ،انسانی مورد نیاز بخشهای محروم
 زیربنایی –ی رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماع) ز

  ،و امور عمومی در بخشهای محروم
های تخصصی از دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی به ویژه در زمینه) ح

  :طریق اجرای موارد ذیل 
التعلیم در بخشهای تحت پوشش آموزشی قراردادن کلیه افراد واجب. 1

  ،محروم 
رس نمونه  مداروزی در مقاطع مختلف وایجاد و گسترش مدارس شبانه. 2

  و مراکز تربیت معلم،
ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم . 3

یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقه و 
  خشهای محروم در پذیرش دانشگاهها،همچنین افزایش سهمیه ب

ی محروم یا بخشها، قوه قضاییه موظف است در مراکز شهری) ط
شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار 

  .عشایری را ایجاد کند
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55  ... کاهش فقر های توسعه در برنامهارزیابی عملکرد

 هـا و مـواد قـانون برنامـه دوم توسـعه اقتـصادی اجتمـاعی           مـشی  اهداف کالن، خـط    .4ضمیمه  
  در راستای سیاستهای فقرزدایی ) 1378-1374(

اهداف 
  تبصره/ماده  هامشیخط  کالن

تالش در   -
راستای 
تأمین 

عدالت 
  اجتماعی

تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با . 1
استانها و تبیین ضرایب وضع موجود 

  مناطق،
توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی . 2

زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد و 
  ،ثروت

غیرقانونی جلوگیری از درآمد کاذب و . 3
  ،جاات نابهو بادآورده یا حاصل از امتیاز

تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین . 4
وسیله تأمین منابع از محل اجتماعی به

بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری 
  به اقشار نیازمند، زنان و کودکان 

 سرپرست و معلوالن توسعهبی
های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار  بیمه

  ،مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی
یت به مناطق محروم و روستاها با عنا. 5

 و ت و آموزششاولویت اشتغال، بهدا
  ،تولید عمران

 ،بسیجیان ،حمایت از ایثارگران. 6
  ،پذیرو آسیباقشار نیازمند ،رزمندگان

 کودکان و تمامردادن اتحت پوشش قر. 7
وزشهای التعلیم و تقویت آمنوجوانان الزم

  ،عمومی
یمه تأمین بهداشت عمومی و گسترش ب. 8

  ،همگانی
جهت دادن کمکهای انتقالی دولت در . 9

 ،هابودجه عمومی در قالب یارانه
بخشودگیها، عوارض مالیاتی و سایر 

تسهیالت و امتیازات در راستای حمایت از 
 پذیر و نیازمند و اقشار آسیب

  .زداییمحرومیت

به منظور کمک به تأمین ) الف: )عدالت اجتماعی (-10تبصره 
اعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت عدالت اجتم

از بنگاههای اقتصادی کوچک، دولت مکلف است در راستای 
 قانون اساسی، ایجاد تعادل در سهم بخشهای 44 و 43اجرای اصول 

دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم فعالیتهای 
خود (تغالزا اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرحهای اش

، از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی حمایتهای )اشتغالی
  .الزم را به عمل آورد

 از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار -12تبصره 
ل برای پرداخت مستقیم کمکهای معاش ریاهزار و هشتصد میلیارد 

 ان ها، زنان کودک خانوادهماهانه به اقشار کم درآمد شامل
هایی که سرپرست آنها از کارافتاده و سربازان سرپرست، خانوادهبی

های  همچنین خانواده ومتأهلی که امکان تأمین معاش خود را ندارند
این منابع در اختیار دستگاههای . یابدنیازمند زندانیان تخصیص می

 درصد این اعتبارات صرف خود اشتغالی 25. گیردربط قرار میذی
ضوابط پرداخت و تعیین افراد . مول این تبصره خواهد شدافراد مش

واجد شرایط دریافت این کمکهای و سایر مقررات مربوطه بر اساس 
  .رسدای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران مینامهآیین
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56 36فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره          
-1379(نامه سوم توسعه اقتصادی اجتمـاعی       ها و مواد قانون بر    مشی اهداف کالن، خط   .5ضمیمه
 ر راستای سیاستهای فقرزدایید) 1383

اهداف 
  تبصره/ماده  هامشیخط  کالن

تالش در 
راستای تأمین 
  اجتماعی

 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی و -
حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسه و 

مصوب مقام معظم (های مردمی خیریه
  )رهبری

 اقدامات حمایتی دولت بر اساس -
ر معیارهای هدفمند بودن و شفافیت د

  قالب نظام تامین اجتماعی
ویژه به( حمایت تمامی افراد جامعه -

در برابر رویدادهای ) زنان و کودکان
اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با رعایت 

  سیاستهای نظام تأمین اجتماعی
 توسعه شمول خدمات بیمه درمانی در -

بین روستاییان و تحت پوشش 
درآوردن از کارافتادگان و سالمندان و 

  های هدفص یارانه به گروهتخصی
 تامین حداقل نیاز دهک اول درآمدی -

  از طریق کمکهای مستقیم
 جبران کاهش قدرت خرید -

خانوارهای نیازمند و اقشار متوسط از 
بنزین، (افزایش قیمت حاملهای انرژی 

نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، گاز 
  )و برق

 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی و -
 نهادهای عمومی و مؤسسه و حمایت از

مصوب مقام معظم (های مردمی خیریه
  )رهبری

 اقدامات حمایتی دولت بر اساس -
معیارهای هدفمند بودن و شفافیت در 

  قالب نظام تامین اجتماعی
به ویژه ( حمایت تمامی افراد جامعه -

در برابر رویدادهای ) زنان و کودکان
اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با رعایت 

  استهای نظام تأمین اجتماعیسی
 توسعه شمول خدمات بیمه درمانی در -

بین روستاییان و تحت پوشش 

قانون اساسی و ) 29( در اجرای اصل بیست و نهم -36ماده 
به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با 

هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای 
طبیعی و پیامدهای آن از نظر اقتصادی، اجتماعی و 

سرپرستی، در بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی
ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانیهای جسمی، ذهنی، راه

روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی 
حقی است ) حمایتی و امدادی(ای و غیر آن به صورت بیمه

ف است طبق قوانین، از محل همگانی و دولت مکل
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 
خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور 

  .تأمین کند
بخشی ای پیشگیری، توان حمایتهای بخش غیربیمه-38ماده 

ای که در و حمایتی برای نیازمندان، عالوه بر خدمات ویژه
شتغال، مسکن و آموزش برای گروههای های بخش ابرنامه

  :شود دربر گیرنده موارد ذیل استنیازمند در نظر گرفته می
پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و معلولیتهای جسمی .1

  و روانی برای آحاد جامعه،
پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه . 2

  همگانی خدمات درمانی،
زم برای نگهداری افرادی که فراهم آوردن تسهیالت ال.3

نیاز به سرپرستی یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه 
  بازتوانی و خوداتکایی آنان،

پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت . 4
  .ندارند

 نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان تمامی –تبصره 
صوب دولت و کار و فعالیت ندارند، بر اساس ضوابط م

مجلس شورای اسالمی از طریق کمیته امداد امام خمینی 
  .شوندمشمول تمام خدمات حمایتی می) ره(

 در اجرای وظایف یاد شده در این فصل حداکثر – 40ماده 
طی شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد  

مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و 
شور ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین استخدامی ک

 تصویب برایاجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و 
  :شودتقدیم مجلس شورای اسالمی می
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اهداف 
  تبصره/ماده  هامشیخط  کالن

درآوردن از کارافتادگان و سالمندان و 
  های هدفتخصیص یارانه به گروه

مین حداقل نیاز دهک اول أ ت-
  درآمدی از طریق کمکهای مستقیم

 جبران کاهش قدرت خرید -
توسط از خانوارهای نیازمند و اقشار م

بنزین، (افزایش قیمت حاملهای انرژی 
نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، گاز 

  )و برق

رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف یا ) الف
  ادغام دستگاههای موازی،

تأمین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تأمین ) ب
  اجتماعی و جامعیت نظام،

افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و ) ج
های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تأمین کاهش هزینه

  اجتماعی،
بینی سازوکار الزم برای برقراری هماهنگی بین پیش) د

سازمانهای ذیربط و اتخاذ سیاستهای واحد در باالترین سطح 
  گیری اجرایی،تصمیم

یه امکانات مردمی و وقف و استفاده مؤثر از مؤسسه خیر) هـ
همچنین شوراهای اسالمی شهر و روستا و مراکز دینی و 

  مذهبی،
تأکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد ) و

  سازمانهای جدید،
 به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومان و اقشار -1تبصره 
آنان پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آسیب

پذیر توسط ه خدمات حمایتی به محرومان و اقشار آسیبهم
خدمات توانبخشی به و تمامی ) ره(ته امداد امام خمینی کمی

  .شودن توسط سازمان بهزیستی انجام میمعلوال
 اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر – 2تبصره 

  .دله ممکن خواهد بومقام معظم رهبری، پس از تأیید معظم
ای تجاری مجازند با رعایت  شرکتهای بیمهتمام – 45ماده 

ای قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه
  .همگانی و مکمل تأمین اجتماعی اقدام کنند

 سیاست پرداخت یارانه کاالهای اساسی - الف-46ماده 
شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر 

در برنامه سوم با حفظ کاالبرگ از نظر تعداد، مقدار خشک 
  .وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت

دولت موظف است یارانه پرداختی به کاالهای اساسی را بر 
صورت ریالی و ارزی در اساس مقدار سرانه در برنامه دوم به

  .بودجه سالیانه منظور کند
کنندگان و تولیدکنندگان ف سازمان حمایت از مصر-ب

موظف است با اعالم وزارت بازرگانی پس از انجام 
التفاوت در مورد کاالهای محاسبات الزم نسبت به برقرار مابه

  وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام کند و
  دولت . التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واریز کندمابه
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اهداف 
  تبصره/ماده  هامشیخط  کالن

التفاوت وجوه مابه%) 100(د تواند معادل صد در صمی
مأخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب 

شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کاال و یا خدماتی که 
  .ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده کند
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