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چکیده :رفع معضل فقر بهمنزلة يک مسئلة عمومی پیچیده ،بیش از هر چیز متأثر از عملكرد
سیستم خطمشیگذاری عمومی در زمینة فقرزدايی است؛ بهگونهای که میتوان کاهش يا
افزايش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة
فقرزدايی دانست .در پژوهش حاضر ،پس از تبیین اثربخش نبودن عملكرد سیستم
خطمشیگذاری عمومی ايران در زمینة فقرزدايی ،علل اين مسئله با تمرکز بر اليحة «فقرزدايی
در ايران» منزله نمونهای از عملكرد سیستم مذکور (بهصورت مطالعة موردی) بررسی شده است.
بدينصورت که ابتدا براساس فرضیههای سهگانة پژوهش ،مهمترين علل احتمالی اثربخش
نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی ،در قالب سه مؤلفة «کوتاهی
و غفلت خط مشیگذاران»« ،ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» و «پیچیدگی و گستردگی
مسئلة فقر» مطرح شده و پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب آرای آنان ،صحت
فرضیههای تحقیق بررسی شده است .نتايج پژوهش نشان میدهد که هر سه عامل فوق بر
اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی مؤثر بودهاند ،اما نقش و
تأثیر مؤلفة «ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» بیش از دو عامل ديگر است.
واژههای کلیدی :خط مشیگذاری عمومی ،سیاستگذاری دولتی ،فقر ،فقرزدایی ،الیحة فقرزدایی
در ایران.
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مقدمه
پديدۀ فقر مثابه يک معضل تاريخی ،از بدو شكلگیری نخستین اجتماعهای بشری همواره
گروهی از انسانها را در اسارت خود داشته است (ساعی )1387 ،و تقريباً در تمامی جوامع با
نسبتهای گوناگون بهچشم میخورد .گستردگی زمانی و مكانی اين آفت اجتماعی بهحدی است
که عدهای تصور میکنند که مسئلة فقر ،پديدهای همیشگی در زندگی بشر است (راغفر:2001 ،
 )1و همانند جزئی الينفک از زندگی اجتماعی انسانها همواره وجود داشته و خواهد داشت؛
بنابراين امكان رفع کامل و همهجانبة آن تقريباً منتفی است .اما در مقابل ،صاحبنظران ديگری
معتقدند که فقر يک وضعیت طبیعی نیست (کمپبل )2001 ،که بتوان آن را اجتنابناپذير تلقی
کرد؛ بلكه شرايطی است که همچون ساير پديدههای اجتماعی ،در اثر عوامل و متغیرهای
گوناگونی شكل میگیرد و اگر اين عوامل بهدرستی شناسايی و برطرف شوند ،میتوان آن را
حذف و ريشهکن ساخت .برايناساس ،فراگیری و عمومیت فقر ،بیش از آنكه نشاندهندۀ غیرقابل
حلبودن اين مسئله باشد ،بیانگر نبود انگیزهها و اقدامهای الزم در جهت حل و رفع آن است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسايی مهمترين علل ايجاد و ابقای مشكل فقر در جامعة
ايران شكل گرفته است تا ضمن آسیبشناسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة
فقرزدايی ،زمینة الزم را برای حل هرچه بهتر و سريعتر اين معضل اجتماعی پیچیده فراهم سازد.
پیشینة نظری پژوهش
امروزه مسئلة فقر بهمنزلة يكی از مهمترين مسائل عمومی در همة کشورهای جهان و بهويژه در
کشورهای درحال توسعه مد نظر قرار میگیرد .تأثیر و نقش ريشهای فقر بهعنوان علت بسیاری از
ناهنجاریهای اجتماعی همچون فساد ،بزهكاری و نظاير آن ،غیر قابل انكار است و ضرورت
اقدام در جهت حل و رفع آن را بیش از پیش روشن ساخته است .در اين خصوص ،مهمترين
سؤال پیش روی پژوهشگران اين بود که چرا با وجود گذشت سی سال از انقالب شكوهمند
اسالمی ايران و علیرغم تأکیدهای صريح و مكرر قانون اساسی و رهبر فقید انقالب اسالمی،
مبنی بر ضرورت توجه به فقرا و کوخنشینان و تالش برای حل معضل فقر در سطح جامعه،
همچنان آثار و عوارض نامطلوب آن در کشور بهچشم میخورد و تحقق جامعة بدون فقر بهمنزلة
يكی از اهداف اولیة انقالب اسالمی ،هنوز در جامعة ايران عینیت نیافته است.
در اين راستا ،تالش برای شناسايی مهمترين علل مؤثر در ايجاد و توسعة معضل فقر در
 .1اين مقاله براساس نتايج پاياننامة کارشناسی ارشد رشتة مديريت دولتی در دانشگاه تهران (پرديس قم) تنظیم شده است.
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جامعه ،موجب کشف و درک ارتباطهای متقابل میان مسئلة فقر و مقولههای متفاوت اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی شد و بهدنبال آن ،مجموعة بیکرانی از عوامل و متغیرهای گوناگون
مؤثر بر مسئلة فقر ،شناسايی شدند .اما نكتة شايان توجه آن است که علیرغم نقش غیر قابل
انكار عوامل متنوع اجتماعی (همچون میزان و ترکیب جمعیت جامعه و سطح آموزش عمومی)،
اقتصادی (همچون میزان رشد و تولید اقتصادی ،توزيع عادالنة منابع و سطح اشتغال) ،فرهنگی
(همچون مصرفگرايی و نبود آيندهنگری) و سیاسی (همچون ساختار قدرت ،نهادها و میزان
مشارکت عمومی) در ايجاد يا رفع فقر در جوامع گوناگون ،تأثیر سیاستها و خط مشیهايی که
دولتها در زمینة فقرزدايی اتخاذ میکنند ،بسیار تعیینکننده و قابل توجه است؛ زيرا
خطمشیگذاری به شكلی اجتنابناپذير ،بر محیط اطراف خود اثر میگذارد (منوريان و همكاران،
 .)1391بر همین اساس است که بروز تغییرهای عمده در خط مشیگذاری دولتها ،بر اقدامهای
گروههای فردی اثرگذار است (ايمیگ )2002 ،و قانون بهطور بالقوه ،تأثیر مهمی در ايجاد ،تثبیت
يا حذف فقر در جامعه دارد (ويلیامز و همكاران.)205 :2003 ،
بهعبارت ديگر ،نوع فعالیتها و اقدامهای دولتها در زمینة فقرزدايی در امتداد سیاستها و
خط مشیهای فقرزدايی آنان ،بهطور بالقوه امكان و احتمال حل مسئلة فقر را در يک جامعه،
افزايش يا کاهش میدهد .مضافبرآنكه خط مشیگذاری دولتی بهمنزلة متغیری که بر تمامی
عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تأثیر میگذارد نیز حائز اهمیت فوقالعادهای است.
برايناساس ،بعضی معتقدند که نكتة اساسی در فهم تفاوت عملكرد کشورها در زمینة رشد
اقتصادی ،درک تفاوت در خط مشیگذاری آنهاست (جهانیان )224 :1382 ،و کاهش فقر در
جهان يا در يک منطقه يا کشور خاص ،در وهلة نخست بستگی به کیفیت خط مشیهای
اقتصادی دولتها دارد (کولیر و دوالر)2001 ،؛ بنابراين رفع معضل فقر در هر جامعه ،در ابتدا
مستلزم ارزيابی و اصالح عملكرد سیستم خط مشیگذاری آن کشور در زمینة فقرزدايی است.
بدينترتیب در اين پژوهش ،به بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة
فقرزدايی بهمنزلة يک پیشنیاز برای حل مسئلة فقر توجه شد .از آنجاکه يكی از بهترين راههای
بررسی عملكرد هر سیستم ،بررسی خروجیها و بروندادهای آن سیستم است ،بررسی عملكرد
سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی ،از طريق بررسی خروجیهای اين سیستم،
يعنی قوانین ،طرحها ،لوايح و خط مشیهايی که در زمینة فقرزدايی تنظیم شدهاند ،انجام پذيرفت.
بررسیهای اولیه نشان داد که در میان مصوبههای قانونی مجلس شورای اسالمی در سی
سال گذشته ،هیچ قانون يا برنامهای که بهطور مشخص در زمینة فقرزدايی تهیه و تصويب شده
باشد ،وجود ندارد و تنها مورد قابل مشاهده در اين زمینه ،اليحهای است که با عنوان اليحة
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«فقرزدايی در کشور جمهوری اسالمی ايران» در سال  1375تهیه و تقديم مجلس شده است ،اما
با تغییر دولت ،اليحة مذکور از سوی دولت بعدی مسترد شده و پس از آن نیز هیچ خط مشی
جامع و منسجمی در زمینة فقرزدايی تهیه و ارائه نشده است .البته در سال  ،1379سندی با
عنوان «برنامة مبارزه با فقر» از سوی دولت تنظیم شده و در سال  1384نیز در هیئت دولت،
گزارشی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندکردن يارانهها» بهصورت تصويبنامة هیئت وزيران
تأيید شده است ،اما دو مورد اخیر هیچيک در قالب يک برنامة عملیاتی و کاربردی تهیه نشدهاند
و سیاستهای مطرحشده در آنها ،عمدتاً شامل راهبردهای کالنی است که جنبة هادی و راهنما
(برای تنظیم ساير قوانین) دارند و همانند اصول و سیاستهای موجود در فصل هشتم برنامة
چهارم توسعة کشور (که بهطور خاص به مقولة فقرزدايی پرداخته است) ،برای اجرايیشدن،
نیازمند تهیة برنامههای فقرزدايی کاربردی و عملیاتی بودهاند .بنابراين ،نمیتوان هیچيک از آنها
را بهمنزلة يک خط مشی فقرزدايی مناسب و قابل اجرا بررسی کرد.
برايناساس ،اگر اولین شرط الزم برای اثربخشبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور
در زمینة فقرزدايی ،تدوين و اجرای حداقل يک خط مشی فقرزدايی مناسب فرض شود ،میتوان
گفت که عملكرد سیستم سیاستگذاری کشور در زمینة فقرزدايی ،از اثربخشی الزم برخوردار
نبوده است .مضافبرآنكه اين نتیجه ،از طريق تطبیق و مقايسة وضعیت فقر کشور با اهداف
قانون اساسی در زمینة فقرزدايی نیز تأيید میشود .توضیح اينكه به گفتة وزير رفاه در سال 1384
براساس خط فقر يک دالری 1/6 ،درصد از جمعیت شهری ،يعنی بیش از  753هزار نفر بهشدت
زير خط فقر قرار داشتهاند که اين رقم در سال  1386به  0/01درصد جمعیت يعنی  49هزار نفر
کاهش يافته است .جمعیت زير خط فقر روستايی در سال  1384معادل با  1/7درصد ،يعنی 370
هزار نفر از جمعیت کشور بوده است که در سال  1386به  0/6درصد از جمعیت ،يعنی  130هزار
نفر کاهش يافته است ،1ولی آمار و اطالعات قابل اعتمادی دربارۀ علل اين تغییرها و روند بعدی
آنها در دست نیست.
از سوی ديگر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،بارها بر ضرورت حذف و ريشهکن
ساختن مشكل فقر در سطح کشور ،تأکید و تصريح شده است؛ چنانكه در اصل چهلوسوم قانون
اساسی آمده است« :برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ريشهکنساختن فقر و محرومیت و
برآوردن نیازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او ،اقتصاد ايران براساس ضوابط زير استوار
میشود .1 :تأمین نیازهای اساسی .2 ،تأمین شرايط و امكانات کار برای همه و »...
 .1روزنامة اعتماد ،ش  ،87/11/26 ،1891ص .14
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برايناساس ،مالحظه میشود که علیرغم تالشهای صورتگرفته در زمینة فقرزدايی و
توفیقهای نسبی در اين خصوص ،هنوز هدف نهايی قانون اساسی در زمینة فقرزدايی  -يعنی
ريشهکنی کامل فقر از سطح جامعه -محقق نشده است و همچنان بخشی از جمعیت شهری و
روستايی کشور ،بهشدت در زير خط فقر (يعنی در شرايط نبود امكانات ضروری حیات) بهسر
میبرند.
مالحظة اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی ،سیر
پژوهش را به سمت شناسايی و بررسی علل اين موضوع معطوف ساخت و در اين راستا ،داليل
بهنتیجهنرسیدن اليحة «فقرزدايی در ايران» در سیستم خط مشیگذاری کشور ،بهعنوان يک
نمونة قابل مطالعه ،مد نظر قرار گرفت تا بدينوسیله ،امكان بررسی داليل اثربخش نبودن
عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور از طريق تمرکز بر نمونهای خاص فراهم شود.
پیشینة تجربی پژوهش
با بررسی منابع و آثار علمی مربوط به مسئلة فقر و فقرزدايی در ايران مالحظه میشود که تاکنون
تالشهای زيادی برای پژوهش دربارۀ فقر انجام شده است (برای مثال ،سوری1377 ،؛
سیفاللهی1377 ،؛ جواهریپور1383 ،؛ مهربانی1387 ،؛ خالدی و همكاران 1387 ،و عظیمی،
 ،)1387اما تقريباً هیچ اثر يا منبع علمی که بهطور خاص ،عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور
را در زمینة فقرزدايی بررسی کرده باشد ،تدوين نشده است.
از آنجاکه تنظیم و اجرای هر برنامه يا راهبرد جامع فقرزدايی ،در ابتدا مستلزم بررسی و
اندازهگیری وضعیت فقر کشور و سپس نیازمند تحلیل و آسیبشناسی عملكرد سیستم خط
مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی و بررسی اقدامهای صورت گرفته در اين خصوص است و
از سوی ديگر ،مطالعههای علمی متعددی برای سنجش و ارزيابی وضعیت فقر در ايران انجام
شده است (ر .ک :پروين1373 ،؛ عربمازار و حسینینژاد1383 ،؛ طرازکار و زيبايی1383 ،؛
خالدی و پرمه1384 ،؛ نجفی و شوشتريان1386 ،؛ محمودی1386 ،؛ راغفر و ابراهیمی1387 ،؛
ابونوری و مالكی ،)1387 ،بهنظر میرسد يكی از مهمترين حوزههای پژوهشی برای ازبینبردن
فقر ،به بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی مربوط میشود.
در ساير کشورها نیز پژوهشها و مطالعههايی دربارۀ اين مهم انجام شده است که البته تا حد
زيادی شبیه پژوهشهای انجامشده در داخل کشور بهنظر میرسد .ضمن اينكه در بسیاری از
آنها ،آثار متفاوت سیاستها يا خط مشیهای گوناگون فقرزدايی ،مطالعه و بررسی شدهاند (ر.ک:
قای1999 ،؛ ويت -ويلسون1999 ،؛ مککینلی2001 ،؛ هرتل و همكاران2004 ،؛ سامنر و جونز،
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 .)2008همچنین در بعضی از اين پژوهشها بهطور مشخص ،خط مشیها يا برنامههای ملی
فقرزدايی در يک کشور ارزيابی شدهاند (ر.ک :ايشیدا و آسمونی1998 ،؛ دوروش و ساهن2000 ،؛
کانگاراجاه و توماس2001 ،؛ راماکريشنان2003 ،؛ اوسی2002 ،؛ هاريسون و همكاران 2004 ،و
ديكسترا .)2004 ،با توجه به اينكه تاکنون هیچ برنامه يا خط مشی جامعی با جهتگیری
فقرزدايی در ايران تدوين و اجرا نشده است ،متأسفانه برای اين نوع از پژوهشها دربارۀ شرايط
ايران ،نمونهای مشاهده نشد .اگرچه در اينگونه پژوهشها نیز ادعايی درخصوص بررسی عملكرد
سیستم خط مشیگذاری يک کشور در زمینة فقرزدايی مطرح نشده است ،ولی نوع تحلیل،
ارزيابی و قضاوت آنها از برنامهها و خط مشیهای فقرزدايی بهنحوی است که گويی آنها را
بهعنوان نمودی از عملكرد سیستم خط مشیگذاری آن کشور ،بررسی کردهاند؛ بنابراين،
درمجموع شايد بتوان بعضی منابع بینالمللی را بهمنزلة پژوهشهای انجامگرفته با جهتگیری
پژوهش حاضر درنظر گرفت.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از حیث قلمرو موضوعی ،مطالعة موردی تلقی میشود که بر مبنای آن،
داليل اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی ،از طريق
بررسی داليل ناکامی و بهنتیجهنرسیدن اليحة «فقرزدايی در کشور جمهوری اسالمی ايران» در
سیستم خط مشیگذاری کشور ،دنبال شده است .همچنین در اين پژوهش ،اطالعات مربوط به
اليحة مورد نظر از طريق مراجعه به خبرگان جمعآوری شد و برای جمعآوری دادهها ،از ابزار
پرسشنامه استفاده شد.
مطالعة موردی ،نوعی از پژوهش کیفی است که بهسرعت درحال تبديلشدن به يكی از
رايجترين شیوههای پژوهش در علوم اجتماعی است (خان )2008 ،و در آن ،از ابزارها و
روشهای متعددی برای جمعآوری اطالعات ،استفاده میشود .اين روش پژوهشی بهويژه برای
مطالعههايی که با پرسشهای «چرا» و «چگونه» آغاز میشوند ،بسیار مناسب شناخته شده
(دوبیس و گیبرت )2009 ،و بر اين اصل استوار است که بهجای تمرکز بر طیف وسیعی از
نمونهها ،با تمرکز بر نمونهای خاص میتوان به دانش و بصیرت عمیقتر و کاربردیتری دست
يافت که از طريق آن ،امكان تنوير و تبیین يک مجموعه با نظرافكندن به نمونهای خاص،
حاصل میشود (مقیمی.)14-13 :1385 ،
شايد ويژگی منحصربهفرد روش مطالعة موردی ـ در مقايسه با ساير روشهای پژوهش ـ اين
باشد که با استفاده از اين روش در مشاهدۀ واقعیت يا يک پديدۀ معین ،هم کلنگرانه و هم
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جزءنگرانه برخورد میشود (ساعی )133 :1386 ،و ضمن تحلیلی کلی و تفصیلی (بنت و المان،
 )2006تالش میشود تا ويژگیهای اختصاصی و جزئی يک مورد خاص ،برمبنای مشخصههای
کلی مجموعه و زمینهای که در آن واقع شده است ،تبیین و تفسیر شود .برايناساس ،روش
مطالعة موردی ،در مواقعی که بهنوعی ،به پژوهشی عمیق و کلنگر نیاز است ،روشی ايدهآل
بهشمار میرود.
در فراگرد پژوهش با استفاده از روش مطالعة موردی ،تحلیل و ارزيابی علل بهنتیجهنرسیدن
اليحة فقرزدايی در سیستم خط مشیگذاری کشور ،از سه حیث شايان توجه و بررسی است:
الف) مراتب عزم خط مشیگذاران ،ب) میزان کارآمدی فراگرد خط مشیگذاری و ج) وسعت و
پیچیدگی مسئلة فقر .توضیح اينكه در هنگام مشاهدۀ نقص و ايراد احتمالی در عملكرد و خروجی
هر سیستم (در اينجا اليحة فقرزدايی و بهنتیجهنرسیدن آن) ،منشأ مشكل بهلحاظ منطقی ممكن
است در درونداد و ورودی سیستم باشد (وسعت و پیچیدگی مسئلة فقر) يا به ساختار و فراگرد
کلی سیستم برگردد (کارآمدی فراگرد خط مشیگذاری) يا ناشی از عملكرد و رفتار نادرست
کاربران و بازيگران سیستم (خط مشیگذاران) باشد.
برايناساس ،با تأمل در سرگذشت اليحة فقرزدايی ،فرضیههای پژوهش بهصورت ذيل
تدوين شدند:
 .1مسئوالن امر خط مشیگذاری عمومی در کشور  -يا حداقل يكی از حلقههای مؤثر در
تدوين تا اجرای خط مشیها -عزمی جدی و راسخ برای ريشهکنساختن معضل فقر از سطح
جامعه ندارند و در اين زمینه ،از همة قابلیتها و توان خود استفاده نمیکنند.
بنابراين فرضیه ،دلیل اصلی ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة اليحه
فقرزدايی ،نبود توجه جدی خط مشیگذاران نسبت به مسئلة فقر است؛ يعنی يا آنان اساساً
اعتقادی به امكانپذيری حل اين مسئله ندارند يا وظیفهناشناسی و مسئولیتناپذيری آنان ،موجب
غفلت و سهلانگاری در رسیدگی به اين مهم شده است .شايد هم خط مشیگذاران بر اين باورند
که با تأسیس نهادهايی همچون کمیتة امداد امام خمینی (ره) يا سازمان بهزيستی ،ديگر نیازی به
خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی وجود ندارد.
 .2فراگرد خط مشیگذاری کشور ،بهلحاظ مشخصنبودن سازوکار دستورگذاری و تعیین
اولويت مسائل عمومی ،از کارآمدی الزم برای حل معضل فقر برخوردار نیست.
براساس اين فرضیه ،مغفولماندن مسئلة فقر از منظر سیاستگذاران و نبود توجه کافی به
اليحة مورد نظر ،ناشی از ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور و نبود يک نهاد
مشخص برای اولويتبندی دستورکار خط مشیگذاران برحسب مسائل عمومی است .نهادی که
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بايد با شناسايی دقیق و اولويتبندی منطقی مشكلهای عمومی کشور ،سیستم خط مشیگذاری
را تقويت کند .درواقع ،نارسايیهای موجود در سیستم خط مشیگذاری کشور ،از جمله نبود يک
چارچوب منطقی و منسجم برای پیشنهاد خط مشی به سیاستگذاران (دانايیفرد و همكاران،
 ،)1390موجب ناکارآمدی نظام خط مشیگذاری کشور در زمینة اليحة فقرزدايی شده است.
 .3گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و دخالت عوامل و متغیرهای متعدد در ايجاد و توسعة
آن ،مانع از تدوين يک خط مشی منسجم و متمرکز بر فقرزدايی شده است.
بنابراين فرضیه ،ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور در زمینة اليحة فقرزدايی
چنین توجیه میشود که خط مشیگذاران کشور ،از طريق تنظیم و تصويب خط مشیها و قوانین
مؤثر بر فقر -همچون مصوبههای ناظر بر پرداختهای نقدی ،مالیاتها و نظاير آن  -برای
کاهش فاصلة طبقاتی و حل معضل فقر تالش کردهاند ،اما ماهیت پیچیده و پويای مسئلة فقر و
تعامل گسترده و عمیق آن با ساير مسائل و موضوعهای اجتماعی موجب شده است که آنها
نتوانند اين مسئله را بهعنوان يک مشكل اجتماعی معین -که نیازمند راهحلی ويژه و مشخص
است -درنظر بگیرند .مضافبرآنكه اتخاذ يک رويكرد کلی و جامع در زمینة فقرزدايی ،نیازمند
انجام مطالعهها و بررسیهای گستردهای است که پرداختن به آنها ،گاهی فراتر از عمر دوران
مسئولیت خط مشیگذاران عمومی است و اين واقعیت نیز در ناديدهگرفتهشدن مسئلة فقر و
اليحة فقرزدايی بیتأثیر نبوده است.
بهمنظور استفاده از ابزاری مناسب برای تأيید يا رد فرضیههای پژوهش ،ابتدا متناسب با هر
فرضیه ،تعدادی گزارۀ منطقی برای ارزيابی ابعاد و زوايای متفاوت آن تدوين شد و براساس آن،
پرسشنامة اولیه طراحی شد .برای تأمین روايی پرسشنامه و بررسی اينكه آيا گزارههای
مطرحشده ،قابلیت سنجش فرضیههای پژوهش را دارند يا خیر ،پرسشنامة مذکور بههمراه
فرضیههای پژوهش در اختیار ده نفر از استادان و خبرگان رشتة مديريت قرار گرفت تا اعتبار و
روايی ابزار پژوهش را تأيید کنند .پس از ارزيابی خبرگان ،گزارههای پرسشنامه اصالح و تعديل
شدند و پرسشنامة نهايی تحقیق ،با شش گزاره برای سنجش فرضیة اول ،پنج گزاره برای
سنجش فرضیة دوم و پنج گزاره برای سنجش فرضیة سوم ،تنظیم شد .همچنین بهمنظور تأمین
اعتبار و پايايی پرسشنامه (پس از کسب آرای خبرگان) ضريب پايايی (آلفای کرونباخ) بهوسیلة
نرمافزار  SPSSمحاسبه شد که درمجموع ،پرسشنامه با کسب آلفای  83/4درصد ،کامالً معتبر
شناخته شد.
برای ارزيابی گزارهها از طیف لیكرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) استفاده کرديم که با
امتیازدهی به هريک از گزينهها (از  5تا  )1و قراردادن مجموع امتیازهای گزارههای مربوط به هر
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فرضیه بهمنزلة امتیاز آن فرضیه ،میزان امتیاز مورد نیاز برای تأيید فرضیههای تحقیق را مشخص
کرديم .بدينصورت که ابتدا حداکثر و حداقل امتیاز قابل کسب برای هر فرضیه مشخص شد و
سپس با اتخاذ مرز میانة امتیازها بهمنزله آستانة تأيید هر فرضیه ،میزان امتیاز الزم برای تأيید
فرضیههای پژوهش معین شد .برايناساس ،درمورد فرضیة نخست تحقیق ،حداکثر امتیاز قابل
کسب در هر پرسشنامه 30 ،و حداقل امتیاز قابل کسب  6است و بنابراين ،در صورتی که فرضیة
مذکور ،امتیازی بیش از  18که معادل با میانه دادهها است دريافت کند ،تأيید و در غیر اينصورت
رد خواهد شد .درمورد فرضیة دوم و سوم پژوهش نیز ،حداکثر امتیاز قابل کسب 25 ،و حداقل
امتیاز 5 ،است که برمبنای آن ،تأيید فرضیههای دوم و سوم ،منوط به کسب امتیازی بیش از 15
(معادل میانة دادهها) خواهد بود.
پس از طراحی ابزار پژوهش ،ضمن مراجعه به يازده نفر از صاحبنظرانی که بهطور عام
درمورد خط مشیگذاری برای فقرزدايی يا بهطور خاص در زمینة اليحة مورد بررسی ،خبره
محسوب میشوند ،آرا و ديدگاههای آنان دربارۀ فرضیههای پژوهش را در چارچوب پرسشنامة
تحقیق اخذ کرديم .بهمنظور شناسايی خبرگان مربوط به موضوع پژوهش ،از روش گلولهبرفی
استفاده کرديم.
در اين پژوهش ،از تحلیل آماری استفاده نشد؛ زيرا هدف تحقیق ،بررسی جوانب متفاوت
ناکامی اليحه از ديدگاه خبرگان بود و بهدلیل تعداد کم خبرگان و محدوديت دسترسی به جامعة
آماری مربوط و مجموعة گروههای ذینفع ،امكان نظرسنجی وجود نداشت .شرايط استفاده از
مصاحبة ساختاريافته نیز با توجه به دشواری دسترسی به خبرگان و محدوديت زمان آنها وجود
نداشت؛ بنابراين ،به ارائة پرسشنامة تدوينشده به آنها بسنده کرديم و مراجعه به خبرگان تا حدی
که نوعی ثبات در کسب آرای جديد مشاهده شد و تا حدی که دسترسی به آنان امكانپذير بود،
ادامه يافت.
یافتههای پژوهش
پس از جمعبندی آرای خبرگان مشخص شد که فرضیة اول با کسب امتیاز  ،18/36بهطور نسبی
تأيید شده است .در مورد فرضیة دوم ،میانگین امتیاز دادهشده به گزارههای معطوف به اين فرضیه
از سوی خبرگان 20/72 ،بود که از حداقل امتیاز مورد نیاز برای تأيید اين فرضیه ( )15بسیار
بیشتر است؛ بنابراين ،فرضیه دوم پژوهش با قوت بیشتری تأيید شد .همچنین امتیاز تعلقگرفته
به گزارههای معطوف به فرضیة سوم 16/27 ،بود که چون اين امتیاز نیز از میانة امتیاز ()15
بیشتر است ،فرضیة سوم نیز بهطور نسبی تأيید شد .شايان ذکر است که چون میزان امتیازهای
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مورد نیاز برای تأيید فرضیههای پژوهش متفاوت بود ،امتیازها برمبنای  100تراز شدند و
بدينوسیله ،امكان مقايسة امتیازهای فرضیههای پژوهش ،فراهم شد .برايناساس ،فرضیة
نخست با امتیاز  61/21درصد تأيید شده است .فرضیة دوم با کسب امتیاز  82/90درصد،
بیشترين میزان تأيید را بهخود اختصاص داده است و فرضیة سوم با امتیاز  65/02درصد ،تأيید و
پذيرفته شده است .يافتههای مذکور در جدول  1خالصه شده و در نمودار  1نشان داده شدهاند.
جدول  .1امتیازهای تعلقگرفته به فرضیهها
امتیازکسبشده برمبنای 100
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نمودار  .1فراوانی آرای خبرگان دربارة فرضیههای پژوهش

برايناساس ،از نظر خبرگان ،علت مطرحشده در فرضیة دوم ،يعنی ناکارآمدی سیستم خط
مشیگذاری کشور ،مهمترين علت اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در
پیگیری اليحة مورد بررسی بوده است و پس از آن ،علل مطرحشده در فرضیههای سوم و اول
(گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و کوتاهی عزم خط مشیگذاران) بهعنوان ساير علل مؤثر در
اين زمینه ،قابل تأملاند.
بهنظر میرسد که دلیل مطرحشده در فرضیة دوم نسبت به دو دلیل ديگر ،بهطور بنیادیتری
منشأ مسئله را توجیه و تبیین میکند؛ بهطوریکه میتوان آن را علت ريشهای و ساير داليل را
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بهعنوان علل تابعی مسئله تلقی کرد؛ چراکه اگر سیستم خط مشیگذاری از کارآمدی الزم و
مناسب برخوردار باشد ،بايد روند اولويتبندی و دستورگذاری موضوعها برای خط مشیگذاران
بهگونهای باشد که امكان ناديدهگرفتهشدن مسائل مهمی نظیر فقرزدايی وجود نداشته باشد.
همچنین بايد در سیستم خط مشیگذاری ،سازوکار مشخصی برای تحلیل و بررسی مسائل
پیچیدهای همچون فقر تعريف شده باشد و ظرفیت سیستم خط مشیگذاری بهنحوی توسعه و
بهبود يابد که قابلیت حل مسائل چندبعدی و پیچیده را داشته باشد .اين تحلیل ،با ديدگاه خبرگان
درمورد علل اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة اليحة مورد نظر نیز
تأيید میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجاکه هدف از بررسی داليل ناکامی اليحة فقرزدايی در سیستم خط مشیگذاری کشور،
شناسايی داليل اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی بود ،با تعمیم
يافتههای حاصل از بررسی مورد به عملكرد کلی سیستم ،ادعا میشود که هر سه عامل
مطرحشده در فرضیههای پژوهش ،بهعنوان داليل اثربخش نبودن عملكرد سیستم
خطمشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی (با درجههای متفاوتی از تأثیر) شايان توجه و دقت نظر
هستند .برايناساس« ،ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» بهمنزلة مهمترين عامل مؤثر در
اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی و حلنشدن مسئلة فقر
معرفی میشود و پس از آن« ،گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر» و «کوتاهی عزم
خطمشیگذاران» بهعنوان ساير داليل مؤثر در اين امر ،شناخته میشوند.
همچنین با توجه به اينكه «ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» بهعنوان مهمترين عامل
مؤثر در اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی شناخته شد،
بهاجمال میتوان گفت که در ساختار و کلیت نظام سیاستگذاری کشور ،ايرادها و نارسايیهايی
وجود دارد که درمجموع موجب ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری شدهاند .صرف نظر از اينكه
اين علل و عوامل چه هستند يا چرا و چگونه ايجاد شدهاند (که بررسی آنها نیازمند پژوهشی
مستقل است) ،اين نتیجه نیز قابل استنتاج است که عوامل مذکور ،نه تنها درمورد مقولة
فقرزدايی ،بلكه احتماالً درمورد ساير مسائل عمومی جامعه -که مشابه با مسئلة فقر هستند -نیز
بر عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور تأثیرهای نامطلوبی خواهند داشت.
برايناساس ،میتوان نتیجه گرفت که حل کامل و همهجانبة مسائل عمومی جامعه ،از جمله
مسئلة فقر ،در درجة اول منوط به آسیبشناسی دقیق و اصالح هوشمندانة سیستم
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خطمشیگذاری کشور است .در اين راستا ،پیشبینی نهادها و مؤسسههايی که بهطور مشخص،
وظیفة سیاستپژوهی را برعهده بگیرند ،ضروری بهنظر میرسد تا پیش از شكلگیری هر خط
مشی ،ضمن انجام مطالعهها و بررسیهای الزم ،پیشنهادها و گزينههای علمی مناسب برای آن
خط مشی را ارائه کنند و پس از تصويب خط مشی ،نتايج و پیامدهای نهايی ناشی از اجرای آن را
ارزيابی و تحلیل کنند.
اما حاصل اين پژوهش ،ارزيابی مجموعهای از گزارههای ناظر بر نحوۀ فعالیت سیستم خط
مشیگذاری کشور در زمینة فقر بود .اين گزارهها که بهطور عمده ،شالودۀ پرشسنامه را شكل
میدادند ،اصالح شدند و در سه حوزۀ مربوط به سه فرضیة پژوهش فهرست شدند.
مهمترين گزارههای تدوينشده برای ارزيابی فرضیة نخست پژوهش عبارت بودند از:
الف) مسئولیتناپذيری خط مشیگذاران برای حل معضل فقر در کشور ،موجب غفلت و
سهلانگاری آنان نسبت به اصالح و پیگیری اليحة فقرزدايی شده است.
ب) خط مشیگذاران بر اين باورند که با تأسیس نهادهايی چون کمیتة امداد امام خمینی (ره)
يا سازمان بهزيستی ،ديگر نیازی به خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی وجود ندارد.
پ) خط مشیگذاران بهدلیل درکنكردن اهمیت و ضرورت حل مسئلة فقر در کشور ،نسبت
به اين موضوع بیتوجه بودهاند.
ت) خط مشیگذاران بهدلیل هزينهبربودن اقدامهای فقرزدايی ،از پرداختن به مسئلة فقر
صرف نظر کردهاند.
ضمن اينكه مهمترين گزاره ،دال بر تأيید فرضیة نخست پژوهش ،بهصورت زير تدوين شده
بود:
ث) بهنظر میرسد مسئوالن امر خط مشیگذاری عمومی در کشور يا حداقل يكی از
حلقههای مؤثر در تدوين تا اجرای خط مشیها ،عزمی جدی و راسخ برای ريشهکنساختن
معضل فقر از سطح جامعه ندارند و بدينمنظور ،از تمام قابلیتها و توان جامعه استفاده نكردهاند.
مهمترين گزارههای تدوينشده برای ارزيابی فرضیة دوم پژوهش عبارتند از:
الف) نبود يک فراگرد منطقی مشخص برای شناسايی و اولويتبندی مسائل عمومی کشور
بهمنظور قرارگرفتن در دستور کار خط مشیگذاران ،موجب نبود توجه کافی به موضوع فقرزدايی
شده است.
ب) ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة پیگیری کارآمد فراگرد حل مسائل و
مشكلهای عمومی کشور ،به عقیمماندن تالشهای صورتگرفته در زمینة فقرزدايی منجر شده
است.
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پ) تأثیرگذاری تغییر رويكرد و نگرش سیاسی خط مشیگذاران بر فراگرد خط مشیگذاری
(نوع مسائل عمومی مطرحشده در سیستم خط مشیگذاری کشور و نحوۀ پیگیری آنها) موجب
ناکامی اقدامهای معطوف به فقرزدايی در سیستم خط مشیگذاری کشور شده است.
ت) پیشبینینكردن سازوکار مناسب برای پاسخگويی خط مشیگذاران برای حل مشكلهای
عمومی و تأمین اهداف قانون اساسی ،به ناديدهگرفتهشدن مسئلة فقر منجر شده است.
ث) نبود فراگردهايی که ضمن بررسی وضعیت مسائل عمومی کشور ،اهمیت و ضرورت توجه
به يک مسئلة عمومی را برای خط مشیگذاران تبیین و توجیه کنند ،سبب بیتوجهی به مقولة
فقرزدايی شده است.
ضمن اينكه مهمترين گزاره دال بر تأيید دومین فرضیة پژوهش ،بهصورت زير تدوين شده
بود:
ج) فراگرد خط مشیگذاری کشور ،بهدلیل مشخصنبودن سازوکار دستورگذاری و تعیین
اولويت مسائل عمومی برای خط مشیگذاری ،از کارآمدی الزم برای حل معضل فقر برخوردار
نیست.
مهمترين گزارههای تدوينشده برای ارزيابی فرضیة سوم پژوهش عبارتند از:
الف) گستردگی مسئلة فقر و روشننبودن مرزهای مفهومی و عینی آن ،موجب شده است که
خط مشیگذاران نتوانند خط مشی جامع و منسجمی در زمینة فقرزدايی تدوين کنند.
ب) بهلحاظ پیچیدگی ماهیت پديدۀ فقر ،معموالً خط مشیگذاران نمیتوانند اين مسئله را
بهدرستی تحلیل کنند و بهجای مالحظة مسئلة فقر بهمنزلة يک مشكل مستقل ،حل آن را از
طريق پیگیری خط مشیهای معطوف به پرداختهای انتقالی و مالیاتها دنبال میکنند.
پ) وسعت و پیچیدگی مسئلة فقر بهگونهای است که هر نوع خط مشیگذاری درمورد آن،
نیازمند انجام بررسیها و مطالعههای عمیق و گستردهای است که زمان مورد نیاز برای پرداختن
به آنها ،گاهی فراتر از عمر دوران مسئولیت خط مشیگذاران است و همین واقعیت ،در پیگیری
نكردن مقولة فقرزدايی مؤثر بوده است.
ت) وجود ديدگاهها و آرای متفاوت دربارۀ مسئلة فقر و فقرزدايی موجب شده است که
خطمشیگذاران نتوانند در اين زمینه به يک اجماع و نظر مشترک دست يابند و از اينرو،
تالشهای معطوف به فقرزدايی در سیستم خط مشیگذاری کشور ،بینتیجه باقی مانده است.
ضمن اينكه مهمترين گزاره ،دال بر تأيید فرضیة سوم پژوهش ،بهصورت زير تدوين شده بود:
ث) گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و دخالت عوامل و متغیرهای متعدد در ايجاد و توسعة
آن ،مانع از شكلگیری يک خط مشی منسجم و مستقل در زمینة فقرزدايی شده است.

14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

 ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1394

با توجه به نكاتی که ذکر شد ،پیشنهادهای زير ارائه میشود:
 .1با توجه به اينكه مهمترين دلیل ابقا و پايداری مشكل فقر در سطح کشور ،ناکارآمدی سیستم
خط مشیگذاری و نبود سازوکار مناسب برای شناسايی و اولويتبندی مسائل عمومی برای
خط مشیگذاری شناخته شد ،قبل از هر چیز پیشنهاد میشود که در سیستم خط مشیگذاری
کشور ،فرايند منطقی و مشخصی در زمینة نحوۀ دستورگذاری (يعنی چگونگی قرارگرفتن
مسائل عمومی در دستور کار سیاستگذاران) و تعیین اولويت مسائل عمومی ،تعیین شود؛
بهگونهای که مسائل و مشكلهای عمومی که حل آنها نیازمند تصمیمگیری و خط
مشیگذاری مناسب است ،متناسب با اهمیت و ضرورتی که دارند ،براساس يک اولويتبندی
منطقی ،در دستور کار خط مشیگذاران قرار گیرند تا آنان بهدلیل پرداختن به مسائل روزمره،
از پرداختن به مسائل بنیادی و اساسی کشور نظیر اين پديده بازنمانند .در اين راستا ،استفاده از
«روش سیاستپژوهی» بسیار مفید و مناسب بهنظر میرسد .تمرکز اصلی سیاستپژوهی بر
دستور جلسة خط مشی عمومی است و نتايج آن ،برای توسعة سیاستهای عمومی مناسب،
سودمند است (قلیپور و همكاران.)1389 ،
 .2در راستای اصالح سیستم خط مشیگذاری کشور و متناسب با نتايج حاصل از تأيید فرضیة دوم
پژوهش پیشنهاد میشود که فراگرد کنترل و پیگیری حل مسائل عمومی ،بهطور دقیق تعريف
شود و افراد مشخصی موظف به پیگیری وضعیت مشكلهای عمومی کشور و بررسی نتايج
احتمالی خط مشیها و سیاستهای تصويبشده درمورد آنها باشند .بهطوری که اگر بهعنوان
مثال ،درمورد يک مشكل عمومی در کشور تصمیم خاصی گرفته شد ،در مالحظههايی فراتر از
گزارشهای «تفريغ بودجه» ،نهاد مشخصی مسئول بررسی اين مسئله باشد که آن تصمیم يا
خط مشی تا چه حد در رفع مشكل مورد نظر موفق بوده است؛ تا بدينترتیب خط مشیهای
نامناسب در روند اصالح قرار گیرند و فراگرد حل مسائل عمومی ،بهدلیل محدودشدن به يک
خط مشی نادرست و درک نامناسب آن ،متوقف نشود .در اين خصوص ،بازتعريف رابطة سیاست
و اداره در سیستم خط مشیگذاری کشور براساس نظريههای جديد (نفری )1391 ،مفید و
کمککننده است.
 .3براساس نتیجة حاصل از فرضیة دوم پیشنهاد میشود در سیستم خط مشیگذاری کشور
ترتیبی اتخاذ شود که تأثیرگذاری نگرش و رويكرد سیاسی خط مشیگذاران بر روند بررسی
مسائل و مشكلهای عمومی کشور ،به حداقل ممكن کاهش يابد؛ زيرا يكی از مهمترين
عواملی که موجب ناتمامماندن بسیاری از طرحها و برنامهها و بهدنبال آن ،تضییع و اتالف
بسیاری از منابع ملی میشود ،تغییر رويكرد و تفكرهای سیاسی خط مشیگذاران در دورههای
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گوناگون و تشكیک يا ترديد آنها در زمینة مناسببودن طرحها و خط مشیهای پیشین است.
در اين زمینه ،بعضی مديران کشور قائل به مالحظة گرايشهای سیاسی در فراگرد
سیاستگذاری هستند (روشندل اربطانی و همكاران)1391 ،؛ درحالیکه تغییر رويكرد سیاسی
مسئوالن دولتی ،نبايد تعیینکنندۀ نوع مسائلی باشد که در دستور کار خط مشیگذاران قرار
میگیرد؛ زيرا در اينصورت ،نمیتوان انتظار داشت که مسائل اساسی کشور بهطور بنیادی و
اصولی حل شوند.
 .4اصالح سیستم حسابپسدهی ،بهگونهای که خط مشیگذاران موظف شوند تا در دورههای
معینی از مسئولیت خود ،درمورد نحوۀ پیگیری مشكلهای عمومی کشور و تالش برای حل
آنها توضیح دهند و خود را در مقابل مردم و مسئوالن ذیربط پاسخگو بدانند؛ بهطوریکه اگر
خط مشیگذاران نتوانند در دوران خدمت و مسئولیت خود ،کارنامة موجه و قابل قبولی در
زمینة فعالیتهای موظف و قانونی خود ارائه دهند ،ديگر قادر به ادامة مسئولیت در زمینة خط
مشیگذاری و پیگیری مسائل عمومی نباشند.
 .5از آنجاکه گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و روشننبودن مرزهای مفهومی و عینی آن،
بهعنوان يكی از داليل اصلی مؤثر در حلنشدن معضل فقر شناخته شد ،پیشنهاد میشود برای
حل هرچه بهتر و سريعتر اين مسئله ،کارگروه ويژهای با هدف بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون
اين مسئله و سنجش و اندازهگیری دقیق آن (بهصورت زيرمجموعهای از سیستم خط
مشیگذاری کشور و در راستای کمک به انجام وظايف آن) ايجاد شود .اين کارگروه میتواند
ضمن انجام پژوهشهای عمیق در زمینة ماهیت کلی مسئلة فقر و مجموعة عوامل مرتبط با
آن و همچنین تبیین علل و ويژگیهای خاص اين مسئله در جامعه ايران ،خط مشیها و
برنامههای مناسبی را برای حل اين مسئله پیشنهاد کند و زمینه را برای تدوين يک برنامه يا
سند جامع فقرزدايی در کشور فراهم سازد.
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