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در  رانیا یگذاریمش خط ستمیس عملکرد ننبود اثربخش لیدال یبررس

  ییفقرزدا نةیزم

 («رانیا یاسالم یجمهورکشور  در ییفقرزدا» حةیال :ی)مطالعة مورد
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 عملكرد از متأثر زیچ هر از شیب ده،یچیپ یعموم مسئلة کي منزلةبه فقر معضل رفع: دهیچک
 ايکاهش  توانیم که یاگونهبهاست؛  يیزدافقر نةیزمدر  یعموم یگذاریمشخط ستمیس

 نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیسعملكرد  از یتابع را جامعه سطح در فقر زانیم شيافزا
 ستمیعملكرد س نبودن اثربخش نییپس از تب حاضر، پژوهشدانست. در  يیزدافقر
 يیفقرزدا» حةيبا تمرکز بر ال مسئله نيعلل ا ،يیزدافقر نةیزمدر  رانيا یعموم یگذار یمش خط
است.  شده یبررس (یمورد مطالعة صورت)به مذکور ستمیس عملكرد از یانمونه منزله «رانيا در
 اثربخش یاحتمال علل نيترمهم پژوهش، گانةسه یهاهیفرض اساسبر ابتدا که صورتنيبد

 یکوتاه» مؤلفةدر قالب سه  ،يیزدافقر نةیزم در کشور یگذاریمش خط ستمیعملكرد س نبودن
 یو گستردگ یدگیچیپ» و «یگذاریمش خط ستمیس یناکارآمد» ،«گذارانیمش خطو غفلت 

صحت  آنان، یآراو پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب  شده مطرح «فقر مسئلة
که هر سه عامل فوق بر  دهدیم نشان پژوهش جي. نتااست شده یبررس قیتحق یها هیفرض

نقش و  اما ،اندبوده مؤثر يیفقرزدا نةیزمدر  یگذاریمش خط ستمیس عملكرد نبودن اثربخش
  .است گريد عامل دو از شیب «یگذاریمش خط ستمیس یناکارآمد» مؤلفة ریتأث

 ییفقرزدا حةیال ،ییفقرزدا فقر، ،یدولت یاستگذاریس ،یعموم یگذاریمش خط: یدیکل یهاهواژ
 .رانیا در
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  1مقدمه

 همواره یبشر یهااجتماع نینخست یریگشكلاز بدو  ،یخيمعضل تار کي مثابه فقر دۀيپد
با  جوامع یتمام در باًيتقر و( 1387 ،ی)ساع است داشته خودرا در اسارت  هاانسان از یگروه
 است یحدبه یاجتماع آفت نيا یمكان و یزمان یگستردگ. خوردیم چشمبه گوناگون یهانسبت

: 2001)راغفر،  است بشر یزندگ در یشگیهم یادهيپد ،فقر مسئلةکه  کنندیم تصور یاعده که
 ؛داشت همواره وجود داشته و خواهد هاانسان یاجتماع یزندگ از نفکيال یو همانند جزئ (1

 یگريد اننظر صاحباما در مقابل،  .است یمنتف باًيآن تقر ةجانبامكان رفع کامل و همه نيبنابرا
 یتلق ريناپذکه بتوان آن را اجتناب (2001)کمپبل،  ستین یعیطب تیوضع کي فقر که معتقدند

 یرهایمتغ و عوامل اثر در ،یاجتماع یهادهيپد رياست که همچون سا یطيبلكه شرا ؛کرد
 را آن توانیم ،شوند برطرفو  يیشناسا یدرستبه عوامل نيا اگر و ردیگیم شكل یگوناگون

 قابلریغ دهندۀنشاناز آنكه  شیفقر، ب تیو عموم یریفراگ ،اساس نيبراساخت.  کنشهير و حذف
 .است آن رفع و حل جهت در الزم یهااقدامو  هازهیانگ نبود انگریمسئله باشد، ب نيا بودن حل

 جامعةفقر در  مشكل یابقا و جاديا علل نيترمهم يیو شناسا یحاضر با هدف بررس پژوهش
 نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س یشناسبیضمن آس تا شكل گرفته است رانيا

 فراهم سازد. دهیچیپ یاجتماع معضل نيا ترعيسر و بهتر هرچه حل یبرا را الزم نةیزم ،يیزدافقر

 

 پژوهش ینظر ةنیشیپ

 در ژهيوبه و جهان یکشورها ةهم در یعموم مسائل نيترمهم از یكي ةمنزلبه فقر مسئلة امروزه
 از یاریبس علت عنوانبه فقر یاشهير نقش و ریتأث .ردیگیم قرار نظر مد توسعه درحال یکشورها
 ضرورت و است انكار قابل ریغ آن، رينظا و یبزهكار فساد، همچون یاجتماع یهایناهنجار

 نيترمهم ،خصوص نيا در. است ساخته روشن شیپ از شیب را آن رفع و حل جهت در اقدام
سال از انقالب شكوهمند  یبود که چرا با وجود گذشت س نيا انپژوهشگر یرو شیپ سؤال
 ،یاسالم انقالب دیفق رهبر و یاساس قانون مكرر و حيصر یدهایتأک رغمیو عل رانيا یاسالم

حل معضل فقر در سطح جامعه،  یو تالش برا نانینشکوخ و فقرا به توجه ضرورت بر یمبن
 ةمنزلبه فقر بدون جامعةو تحقق  خوردیم مچشدر کشور به آنهمچنان آثار و عوارض نامطلوب 

  .است افتهین تینیع رانيا جامعةهنوز در  ،یاسالم انقالب ةیاولاز اهداف  یكي

 در فقر معضل توسعةو  جاديادر  مؤثرعلل  نيترمهم يیشناسا یتالش برا ،راستا نيا در

                                                                        
 .است شده میتنظ( قم سي)پرد تهران دانشگاه در یدولت تيريمد رشتة ارشد یکارشناس نامةانيپا جينتا براساس مقاله نيا. 1
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 ،یاجتماع متفاوت یهامقولهو  فقر مسئلة انیم متقابل یهاارتباط درکو  کشف موجب ،جامعه
گوناگون  یرهایاز عوامل و متغ یکرانیب مجموعة ،آن دنبالبه و شد یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد

 قابل ریغ نقش رغمیعل که است نآ توجه انيشا ةنكت اما .شدند يیشناسا ،فقر مسئلة رب مؤثر
(، یسطح آموزش عموم و جامعه تیجمع بیترک و زانیم همچون) یاجتماع متنوع عوامل انكار

 یسطح اشتغال(، فرهنگ و منابع عادالنة عيتوز ،یاقتصاد دیرشد و تول زانی)همچون م یاقتصاد
 زانیم و نهادها قدرت، ساختار)همچون  یاسیس و( ینگرندهيآ نبود و يیگرا مصرف )همچون
 که يیهایمش خطو  هااستیس ریتأثرفع فقر در جوامع گوناگون،  اي جادي( در ایعموم مشارکت

 رايز ؛است توجه قابل و کنندهنییتع اریبس کنند،یم اتخاذ يیزدافقر نةیزمدر  هادولت
 ،همكارانو  اني)منور گذاردیم اثر اطراف خود طیبر مح ،ريناپذاجتناب یشكل به یگذار یمش خط

 یهااقدامبر  ،هادولت یگذاریمش خطدر  عمده یرهاییتغ بروزاساس است که  نیبر هم .(1391
 تیتثب جاد،يدر ا یمهم ریتأثبالقوه،  طورو قانون به (2002 گ،یمي)ا است گذاراثر یفرد یهاگروه

  (.205: 2003 ،همكارانو  امزیلي)ودارد  جامعه در فقر حذف اي
و  اهاستیس امتداد در يیفقرزدا ةنیزم در هادولت یهااقدام و هاتیفعال نوع گر،يد عبارتبه

 ،جامعه کيرا در  فقر مسئلةحل  مالامكان و احت بالقوه طوربه ،آنان يیفقرزدا یهایمش خط
 یتمام بر که یریمتغ ةمنزلبه یدولت یگذاریمش خط آنكهبرمضاف. دهدیمکاهش  اي شيافزا

است.  یاالعادهفوق تیحائز اهم زین گذاردیم ریتأث یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یعوامل اقتصاد
 رشد نةیزمدر فهم تفاوت عملكرد کشورها در  یاساس نكتةکه  معتقدند یبعض ،اساسنيبرا

 در فقر کاهش و( 224: 1382 ان،ی)جهان آنهاست یگذاریمش خطدرک تفاوت در  ،یاقتصاد
 یهایمش خط تیفیبه ک یبستگوهلة نخست  درکشور خاص،  ايمنطقه  کيدر  اي جهان
ابتدا  در ،جامعه هررفع معضل فقر در  نيبنابرا ؛(2001و دوالر،  ری)کول دارد هادولت یاقتصاد
 . است يیفقرزدا ةنیکشور در زم آن یگذاریمش خط ستمیسو اصالح عملكرد  یابيارز مستلزم
 نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س یبررس به ،پژوهش نيا در بیترتنيبد

 یهاراه نيبهتر از یكي آنجاکه از .شدتوجه  فقر مسئلةحل  یبرا ازینشیپ کي ةمنزلبه يیزدافقر
عملكرد  یبررس ،است ستمیآن س یدادهاونبر و هایخروج یبررس ،ستمیعملكرد هر س یبررس

 ،ستمیس نيا یهایخروج یبررس قيطر از ،يیزدافقر نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیس
 .رفتيپذ انجام اند،شده میتنظ يیفقرزدا نةیزمدر  که يیهایمش خطو  حيلوا ها،طرح ،نیقوان یعني

 یس در یاسالم یشورا مجلس یقانون یهامصوبه انینشان داد که در م هیاول یهایبررس
شده  بيو تصو هیته يیفقرزدا نةیزم در مشخص رطوبه که یابرنامه اي قانون چیه گذشته، سال

 حةيالاست که با عنوان  یاحهيال نه،یزم نيباشد، وجود ندارد و تنها مورد قابل مشاهده در ا
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 اما ،مجلس شده است ميو تقد هیته 1375 سال در «رانياکشور جمهوری اسالمی در  يیفقرزدا»
 یمش خط چیه زیو پس از آن ن هشد مسترد یبعد دولت یسو از مذکور حةيالدولت،  رییبا تغ

با  یسند ،1379 سال در البته. است شدهن ارائهو  هیته يیفقرزدا نةیزمدر  یجامع و منسجم
 ،دولت ئتیه در زین 1384 سال در و شده میتنظ دولت یاز سو «فقر با مبارزه برنامة»عنوان 
 رانيوز ئتیه نامةبيتصو صورتبه «هاارانهي هدفمندکردن و فقر کاهش سند»با عنوان  یگزارش

 نداهنشد هیته یو کاربرد یاتیعمل ةمبرنا کي قالب در کيچیه ریاخ مورد دو اما ،است شده ديیأت
و راهنما  یهاد ةجنب که است یکالن یشامل راهبردها عمدتاً آنها، در شده مطرح یهااستیس و

 ةبرنام هشتم صلف در موجود یهااستی( دارند و همانند اصول و سنیقوان ريسا میتنظ ی)برا
 ،شدن يیاجرا یبرا ،پرداخته است( يیفقرزدا ةمقول به خاص طورکشور )که به ةچهارم توسع

 از آنها کيچیه توانینم ،نيبنابرا. نداهبود یاتیملع و یکاربرد يیفقرزدا یها برنامه ةیته ازمندین
 .دکر یبررس اجرا قابلمناسب و  يیفقرزدا یمش خط کي ةمنزلبهرا 

کشور  یگذاریمش خط ستمیس عملكرد بودن اثربخش یبرا الزم شرط نیاول اگر ،اساس نيبرا
 توانیم ،شود فرضمناسب  يیفقرزدا یمش خط کيحداقل  یو اجرا نيتدو ،يیزدافقر نةیزمدر 

الزم برخوردار  یاز اثربخش ،يیزدافقر نةیزمکشور در  یگذاراستیس ستمیسگفت که عملكرد 
فقر کشور با اهداف  تیوضع سةيمقاو  قیتطب قيطر زا ،جهینت نيا آنكهبرنبوده است. مضاف

 1384در سال  رفاه ريوز گفتةبه  نكهيا حیتوض .شودیم ديیتأ زین يیزدافقر نةیزمدر  یقانون اساس
 شدتبههزار نفر  753از  شیب یعني ،یشهر تیدرصد از جمع 6/1 ،یدالر کيخط فقر  براساس

هزار نفر  49 یعني تیجمع درصد 01/0 به 1386 سال در رقم نيا که نداهداشت قرار فقر خط ريز
 370 یعنيدرصد،  7/1معادل با  1384در سال  يیفقر روستا خط ريز تیجمع. است هافتيکاهش 

هزار  130 یعني ت،یجمع از درصد 6/0 به 1386 سال در که است هبود کشور تیهزار نفر از جمع
 یبعد روند و رهاییتغ نيعلل ا ۀدربار یاعتماد قابل اطالعات و آمار یول ،1است هافتينفر کاهش 

 .ستین دست در آنها
کن شهيربر ضرورت حذف و  بارها ران،يا یاسالم یجمهور یاساس قانون در گريد یسو از

 قانون وسومچهلاصل  درچنانكه  ؛است شده حيتصر و دیتأک کشور، سطح درفقر  مشكل ساختن
و  تیمحروم و فقر ساختنکن شهيرجامعه و  یاقتصاد استقالل نیتأم یبرا»آمده است:  یاساس

 استوار ريضوابط ز براساس رانياو، اقتصاد ا یآزاد حفظ با رشد انيانسان در جر یازهایبرآوردن ن
 ...«و  همه یبرا کار امكانات و طيشرا نیتأم. 2 ،یاساس یازهاین نیتأم. 1 :شود یم

                                                                        
 .14 ص، 26/11/87، 1891 ش اعتماد، روزنامة. 1
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و  يیفقرزدا نةیزمدر  گرفته صورت یها تالش رغم یعل که شود یم مالحظه ،اساسنيابر
 یعني  - يیفقرزدا نةیزمدر  یقانون اساس يینها هدف هنوز خصوص، نيدر ا ینسب یها قیتوف

و  یشهر تیاز جمع یمحقق نشده است و همچنان بخش - کامل فقر از سطح جامعه یکن شهير
 سربه( اتیح یضرور امكانات نبود طيدر شرا یعنيفقر ) خط ريز در شدتبهکشور،  يیروستا

 .برند یم
 ریس ،يیزدافقر نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س نبودن  اثربخش مالحظة
 ليدال ،راستا نيو در ا ساخت معطوف موضوع نياعلل  یو بررس يیشناسا سمت بهپژوهش را 

 کي عنوانبهکشور،  یگذاریمش خط ستمیس در «رانيا در يیفقرزدا» حةيال دنینرسجهینتبه
 نبودن  اثربخش ليدال یبررس امكان ،لهیوسنيبدقرار گرفت تا  مد نظر ،مطالعه قابل نمونة

 .شودفراهم  خاص یانمونه بر تمرکز قيطر از کشور یگذاریمش خط ستمیسعملكرد 

 

 پژوهش یتجرب نةیشیپ
 کنونتا که شودیم مالحظه رانيدر ا يیو فقرزدا فقر مسئلة به طومرب یعلم آثار و منابع یبررس با

 ؛1377 ،یسور ،مثال یبرا)انجام شده است  فقر دربارۀپژوهش  یبرا یاديز یهاتالش
 ،یمیعظ و 1387 ،همكاران و یخالد ؛1387 ،یمهربان ؛1383 پور،یجواهر ؛1377 ،یالله فیس

 کشور یگذاریمش خط ستمیس عملكرد ،خاص طوربه که یعلم منبع اي اثر چیه باًيتقر اما ،(1387
 .است نشده نيتدو باشد، کرده یبررس يیزدافقر نةیزم در را

 و یبررس مستلزم ابتدا در ،يیفقرزدا جامع راهبرد اي برنامه هر یاجرا و میتنظ آنجاکه از 
 خط ستمیس عملكرد یشناسبیآس و لیتحل ازمندین سپس و کشور فقر تیوضع یریگاندازه

 و است خصوص نيا در گرفته صورت یهااقدام یبررس و يیزدافقر نةیزم در کشور یگذار یمش
 انجام رانيا در فقر تیوضع یابيارز و سنجش یبرا یمتعدد یعلم یهامطالعه ،گريد یسو از

 ؛1383 ،يیبايز و طرازکار ؛1383 نژاد،ینیحس و مازارعرب ؛1373 ،نيپرو: ک .ر) است شده
 ؛1387 ،یمیابراه و راغفر ؛1386 ،یمحمود ؛1386 ،انيشوشتر و ینجف ؛1384 ،پرمه و یخالد

 بردننیازب یبرا یپژوهش یهاحوزه نيترمهم از یكي رسدیم نظربه ،(1387 ،یمالك و یابونور
 .شودیم طومرب يیزدافقر نةیزم در کشور یگذاریمش خط ستمیس عملكرد یبررس به فقر،

 حد تا البته که است شده انجام مهم نيا ۀدربار یيهاهمطالع و هاپژوهش زین کشورها ريسا در
 از یاریبس در نكهيا ضمن. رسدیم نظربه کشور داخل در شدهانجام یهاپژوهش هیشب یاديز

 :ک.ر) اندشده یبررس و مطالعه ،يیفقرزدا گوناگون یهایمش خط اي هااستیس متفاوت آثار ،آنها
 جونز، و سامنر ؛2004 ،همكاران و هرتل ؛2001 ،ینلیکمک ؛1999 لسون،يو -تيو ؛1999 ،یقا
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 یمل یهابرنامه اي هایمش خط مشخص، طوربه هاپژوهش نيا از یبعض در نیهمچن (.2008
 ؛2000 ساهن، و دوروش ؛1998 ،یآسمون و دایشيا :ک.ر) اندشده یابيارز کشور کي در يیفقرزدا

 و 2004 ،همكاران و سونيهار ؛2002 ،یاوس ؛2003 شنان،يراماکر ؛2001 توماس، و کانگاراجاه
 یریگجهت با یجامع یمش خط اي برنامه چیه تاکنون نكهيا به توجه با (.2004 كسترا،يد

 طيشرا دربارۀ هاپژوهش از نوع نيا یبرا سفانهأمت است، نشده اجرا و نيتدو رانيا در يیفقرزدا
 عملكرد یبررس درخصوص يیادعا زین هاپژوهش گونهنيا در اگرچه .نشد مشاهده یانمونه ران،يا

 ل،یتحل نوع یول ،است شدهن مطرح يیزدافقر نةیزم در کشور کي یگذاریمش خط ستمیس
 را آنها يیگو که است ینحوبه يیفقرزدا یهایمش خط و هابرنامه از آنها قضاوت و یابيارز
 ،نيبنابرا ؛اندکرده یبررس کشور، آن یگذاریمش خط ستمیس عملكرد از ینمود عنوان به

 یریگجهت با گرفتهانجام یهاپژوهش ةمنزلبه را یالمللنیب منابع یبعض بتوان ديشا درمجموع
 .گرفت درنظر حاضر پژوهش

 

 پژوهش یشناسروش
 آن، یمبنا بر که شودیم یتلق یمورد ةمطالع ،یموضوع قلمرو ثیح از حاضر، پژوهش روش

 قيطر از ،يیفقرزدا ةنیزم در کشور یگذاریمش خط ستمیس عملكرد اثربخش نبودن ليدال
 در «رانيا یاسالم یجمهور کشور در يیفقرزدا» ةحيال دنینرسجهینتبه و یناکام ليدال یبررس

 به طومرب اطالعات پژوهش، نيا در نیهمچن .است شده دنبال کشور، یگذاریمش خط ستمیس
 ابزار از ها،داده یآورجمع یبرا و شد یآورجمع خبرگان به مراجعه قيطر از نظر مورد حةيال

 . دش استفاده پرسشنامه
 از یكي به شدن ليتبد درحال سرعتبه که است یفیک پژوهش از ینوع ،یمورد ةمطالع

 و ابزارها از ،آن در و (2008 خان،) است یاجتماع علوم در پژوهش یهاوهیش نيتر جيرا
 یبرا ژهيوبه یپژوهش روش نيا. شود یم استفاده ، اطالعات یآور جمع یبرا یمتعدد یها روش

 شده شناخته ناسبم اریبس شوند،یم آغاز «چگونه» و «چرا» یهاپرسش با که يیهامطالعه
 از یعیوس فیط بر تمرکز یجابه که است استوار اصل نيا بر و (2009 برت،یگ و سیدوب)

 دست یتر یکاربرد و تر قیعم رتیبص و دانش به توان یم خاص یا نمونه بر تمرکز با  ها، هنمون
  خاص، یا نمونه به ندننظرافك با مجموعه کي نییتب و ريتنو امكان آن، قيطر از که افتي

 (. 14-13: 1385 ،یمیمق) شود یم حاصل
 نيا ـ پژوهش یها روش ريسا با سهيمقا در ـ یمورد مطالعة روش فردبهمنحصر یژگيو ديشا

 هم و نگرانهکل هم ن،یمع دۀيپد کي اي  تیواقع مشاهدۀ در روش نيا از استفاده با که باشد
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 المان، و بنت) یلیتفص و یکل یلیتحل ضمن و( 133: 1386 ،یساع) شودیم برخورد نگرانه جزء
 یها مشخصه یبرمبنا خاص، مورد کي یجزئ و یاختصاص یها یژگيو تا شود یم تالش (2006

 روش ،اساسنيبرا. شود ریتفس و نییتب است، شده واقع آن در که یا نهیزم و مجموعه یکل
 لآ دهيا یروش است، ازین گرن کل و قیعم یپژوهش به ،ینوعبه که یمواقع در ،یمورد مطالعة

 .رود یم شمار به
 دنینرسجهینتبه علل یابيارز و لیتحل ،یمورد مطالعة روش از استفاده با پژوهش فراگرد در

 :است یبررس و توجه انيشا ثیح سه از کشور، یگذاریمش خط ستمیس در يیفقرزدا ةحيال
 و وسعت( ج و یگذاریمش خط فراگرد یمدکارآ زانیم( ب ،گذارانیمش خط عزم مراتب( الف

 یخروج و عملكرد در یاحتمال راديا و نقص مشاهدۀ هنگام در نكهيا حیتوض. فقر مسئلة یدگیچیپ
 ممكن یمنطق لحاظبه مشكل منشأ ،(آن دنینرسجهینتبه و يیفقرزدا حةيال نجايا در) ستمیس هر

 فراگرد و ساختار به اي( فقر مسئلة یدگیچیپ و وسعت) باشد ستمیس یورود و داددرون در است
 نادرست رفتار و عملكرد از یناش اي( یگذاریمش خط فراگرد یکارآمد) برگردد ستمیس یکل

 .باشد( گذارانیمش خط) ستمیس گرانيباز و کاربران
 ليذ صورتبه پژوهش یهاهیفرض ،يیفقرزدا حةيال سرگذشت در ملتأ با ،اساس نيبرا

 : شدند نيتدو
 در ثرؤم یهااز حلقه یكيحداقل  اي -در کشور  یعموم یگذاریمش خطمسئوالن امر  .1

سطح  از فقر معضل ساختنکنشهير یو راسخ برا یجد یعزم -هایمش خط یاجرا تا نيتدو
 .کنندیو توان خود استفاده نم هاتیقابل همةاز  ،نهیزم نيا در و ندارندجامعه 

 حهيال نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیس یمدناکارآ یاصل لیدل ه،یفرض نيابربنا
آنان اساساً  اي یعني ؛است فقر مسئلةنسبت به  گذارانیمش خط یجد توجه نبود ،يیفقرزدا
 آنان، موجب یريناپذتیولو مسئ یشناسنافهیوظ ايمسئله ندارند  نيحل ا یريپذبه امكان یاعتقاد

 باورند نيا بر گذارانیمش خطهم  ديشا است. شده مهم نيا به یدگیرس در یگارانغفلت و سهل
به  یزاین گريد ،یستيبهز سازمان اي)ره(  ینیامام خم امداد تةیکمهمچون  يینهادها سیستأ با که

 وجود ندارد. يیزدافقر نةیزمدر  یگذاریمش خط
 نییو تع یذاردستورگ سازوکار نبودنمشخص لحاظبهکشور،  یگذاریمش خط دفراگر .2

 .ستیحل معضل فقر برخوردار ن یالزم برا یکارآمد از ،یعموم مسائل تياولو

به  یکاف توجه نبودو  استگذارانیاز منظر س فقر مسئلة ماندنمغفول ه،یفرض نيا براساس
نهاد  کي نبودکشور و  یعموم یگذاریمش خط ستمیس یمدآاز ناکار یناش ،نظر مورد حةيال

که  ینهاد. است یمسائل عموم برحسب گذارانیمش خط کاردستور یبندتياولو یبرامشخص 
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 یگذاریمش خط ستمیس کشور، یعموم یهامشكل یمنطق یبندتياولو و قیدق يیشناسا با ديبا
 کي نبود جمله از ،کشور یگذاریمش خط ستمیدر س موجود یهايینارسا ،درواقع .کند تيرا تقو

 ،همكارانو  فرديی)دانا استگذارانیبه س یمش خط شنهادیپ یو منسجم برا یچارچوب منطق
 شده است.  يیفقرزدا حةيال نةیزمکشور در  یگذاریمش خط نظام یناکارآمدموجب  ،(1390
 توسعةو  جاديمتعدد در ا یرهایو دخالت عوامل و متغ فقر مسئلة یدگیچیو پ یگستردگ .3

 شده است. يیفقرزدا بر متمرکزمنسجم و  یمش خط کي نيتدومانع از  آن،
 يیفقرزدا حةيال نةیزمکشور در  یعموم یگذاریمش خط ستمیس یناکارآمد ه،یفرض نيابربنا

 نیقوان و هایمش خط بيتصو و میتنظ قيطر از کشور، گذارانیمش خطکه  شودیم هیتوج نیچن
 یبرا -آن  ريو نظا هااتیمال ،ینقد یهاناظر بر پرداخت یهاههمچون مصوب -بر فقر مؤثر

و  فقر مسئلة یايو پو دهیچیپ تیماه اما ،اندو حل معضل فقر تالش کرده یطبقات فاصلةکاهش 
 آنهاموجب شده است که  یاجتماع یهاموضوع و مسائل ريسا باآن  قیتعامل گسترده و عم

 مشخص و ژهيو یحل راه ازمندیکه ن -نیعم یاجتماع مشكل کي عنوانبهمسئله را  نينتوانند ا
 ازمندین ،يیفقرزدا نةیزمو جامع در  یکل كرديرو کياتخاذ  نكهبرآمضاف. رندیبگ درنظر -است

از عمر دوران  فراتر یگاهاست که پرداختن به آنها،  یاگسترده یهایو بررس هاهمطالع نجاما
 و فقر مسئلة شدن گرفتهدهيناددر  زین تیواقع نياست و ا یعموم گذارانیمش خط تیمسئول

 نبوده است. ریتأثیب يیفقرزدا حةيال
 هر با متناسب ابتداپژوهش،  یهاهیفرض رد اي ديیتأ یبرا مناسب یابزار از استفاده منظوربه

 آن، براساسو  شد نيتدومتفاوت آن  یايابعاد و زوا یابيارز یبرا یمنطق گزارۀ یتعداد ،هیفرض
 یها گزاره ايآ نكهيا یپرسشنامه و بررس يیروا نیتأم یبرا. شد یطراح  هیاول پرسشنامة

 همراهبه مذکور پرسشنامة ،ریخ ايپژوهش را دارند  یهاهیفرض سنجش تیقابل ،شده مطرح
و  اعتبارقرار گرفت تا  تيريمد رشتةو خبرگان  استادان از نفر ده اریدر اخت پژوهش یهاهیفرض
 ليتعد و اصالح پرسشنامه یهاگزاره خبرگان، یابيارز از پس. کنند ديیتأابزار پژوهش را  يیروا

 یبرا گزاره پنج اول، ةیفرضسنجش  یبرا گزاره شش با ق،یتحق يینها پرسشنامة و شدند
 نیتأم منظوربه نیهمچن. شد میتنظ ،سوم ةیفرض سنجش یبرا گزاره پنج و دوم ةیفرضسنجش 

 ةلیوسبهکرونباخ(  ی)آلفا يیايپا بي( ضرخبرگان یآراپرسشنامه )پس از کسب  يیايو پا اعتبار
معتبر  درصد، کامالً 4/83 یپرسشنامه با کسب آلفا ،که درمجموع شد محاسبه SPSS افزارنرم

 شناخته شد.
 با که ميکرد استفاده)از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(  كرتیل فیاز ط هاگزاره یابيارز یبرا

مربوط به هر  یها گزاره یازهایامت( و قراردادن مجموع 1تا  5)از  ها هنيگز از کيبه هر یازدهیامت
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مشخص  را قیتحق یهاهیفرض ديیتأ یبرا ازین مورد ازیامت زانیم ه،یفرض آن ازیامت منزلةبه هیفرض
مشخص شد و  هیهر فرض یبرا کسب قابل ازیامت حداقل و حداکثر ابتدا که صورتنيبد. ميکرد

 ديیتأ یبرا الزم ازیامت انزیم ه،یفرض هر ديیتأ آستانة منزله به ازهایامت انةیمسپس با اتخاذ مرز 
 قابل ازیامت حداکثر ق،ینخست تحق ةیفرض مورددر ،اساسنيبرا. شد نیپژوهش مع یهاهیفرض

 ةیفرضکه  یدر صورت ،نيبنابرااست و  6 کسب قابل ازیامت حداقل و 30 ،پرسشنامه هر در کسب
 صورتنيا ریغ در و ديیتأ ،کند افتيدر است هاداده انهیممعادل با  که 18 از شیب یازیامت مذکور،

و حداقل  25 ،کسب قابل ازیامت حداکثر ،زین پژوهش موس و دوم ةیفرضرد خواهد شد. درمورد 
 15از  شیب یازیکسب امت به منوطو سوم،  دوم یهاهیفرض ديیتأ ،آن یاست که برمبنا 5 ،ازیامت

 .بود خواهد( هاداده انةیم)معادل 
 عام طوربهکه  یاننظر صاحبنفر از  ازدهيضمن مراجعه به  ابزار پژوهش، یطراح از پس

خبره  ،یبررس مورد حةيال نةیزمخاص در  طوربه اي يیفقرزدا یبرا یگذاریمش خط مورددر
 پرسشنامةچارچوب  در را پژوهش یهاهیفرض دربارۀآنان  یهادگاهيدآرا و  شوند، یمحسوب م

 یبرفگلولهاز روش  پژوهش،موضوع  هبط وخبرگان مرب يیمنظور شناسابه .ميکرد اخذ قیتحق
 . ميدکراستفاده 

جوانب متفاوت  یبررس ق،یهدف تحق راياستفاده نشد؛ ز یآمار لیاز تحل ،پژوهش نيا در
 جامعةبه  یدسترس تيتعداد کم خبرگان و محدود لیدلبهخبرگان بود و  دگاهياز د حهيال یناکام
استفاده از  طيوجود نداشت. شرا یامكان نظرسنج نفع،یذ یهاگروه مجموعةو  طومرب یآمار

 دوجو آنها زمان تيمحدود و خبرگان به یدسترس یدشوار به توجه با زین افتهيساختار مصاحبة
 یمراجعه به خبرگان تا حد و ميکرد بسندهبه آنها  شدهنيتدو پرسشنامة ارائةبه  ،نيبنابرا نداشت؛
 بود، ريپذامكان آنان به یدسترس که یحد تا و شد مشاهده ديجد یآراثبات در کسب  یکه نوع

 .افتي ادامه

 

 پژوهش یهاافتهی
 ینسب طوربه ،36/18 ازیامت کسب با اول ةیفرضشد که  مشخص خبرگان یآرا یبندجمع از پس

 هیفرض نيامعطوف به  یهاگزارهبه  شدهداده ازیامت نیانگیم دوم، ةیفرض. در مورد است هشد ديیتأ
 اریبس( 15) هیفرض نيا ديیتأ یبرا ازین مورد ازیکه از حداقل امت بود 72/20 خبرگان، یاز سو

 گرفتهتعلق ازیامت نیهمچن. شد ديیتأ یشتریب قوت بادوم پژوهش  هیفرض ،نيبنابرا ؛است شتریب
 (15) ازیامت انةیماز  زین ازیامت نيا چون که بود 27/16 سوم، ةیفرضمعطوف به  یهاگزارهبه 

 یهاازیامت زانیاست که چون م ذکر انيشا .شد ديیتأ ینسب طوربه زینسوم  ةیفرض ،است شتریب
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شدند و  رازت 100 یبرمبنا ازهایامتمتفاوت بود،  پژوهش یهاهیفرض ديیتأ یبرا ازین مورد
 ةیفرض ،اساس نيبراشد.  مفراه پژوهش، یهاهیفرض یهاازیامت سةيمقاامكان  ،لهیوس نيبد

 ،درصد 90/82 ازیامت کسب با دوم ةیفرضشده است.  ديیدرصد تأ 21/61 ازیبا امت نخست
و  ديیدرصد، تأ 02/65 ازیبا امت سوم ةیفرضاختصاص داده است و  خودبهرا  ديیتأ زانیم نيشتریب

 .اندشده داده نشان 1 نمودار در و شده خالصه 1 جدول در مذکور یهاافتهياست.  شده رفتهيپذ

 
 هاهیفرضبه  گرفتهتعلق یازهایامت .1 جدول

 ازهایامت هیفرض  دییأت یبرا الزم  ازیامت شده کسب ازیامت 100 یمبنا بر شده کسب ازیامت

 هاهیفرض

 اول ةیفرض 18 از شیب 36/18 21/61
 دوم ةیفرض 15از  شیب 72/20 90/82
 سوم ةیفرض 15از  شیب 27/16 09/65

 

 پژوهش یهاهیفرض دربارة خبرگان یآرا یفراوان .1 نمودار
 

 خط ستمیس یناکارآمد یعني  دوم، ةیفرضدر  شدهمطرحعلت  ،از نظر خبرگان ،ساسانيابر
کشور در  یگذار یمش خط ستمیعملكرد س اثربخش نبودنعلت  نيترمهم ، کشور یگذار یمش

سوم و اول  یهاهیفرض در شدهمطرح عللبوده است و پس از آن،  یبررس مورد حةيال یریگیپ
در  مؤثرعلل  ريسا عنوانبه( گذاران یمش خط عزم یو کوتاه فقر مسئلة یدگیچیو پ یگستردگ)
  .نداملتأ قابل نه،یزم نيا

 یتریادیبن طوربه ،گريد لیدلنسبت به دو  دوم ةیفرض رد شدهمطرح لیدلکه  رسدیم نظربه
 را ليدال ريسا و یاشهير علت را آن توانیم کهیطوربه ؛کندیم نییو تب هیرا توج مسئله منشأ
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 و الزم یکارآمداز  یگذاریمش خط ستمیاگر س چراکه کرد؛ یتلق مسئله یتابع علل عنوانبه
 گذارانیمش خط یبرا هاموضوع یدستورگذار و یبندتيروند اولو ديبا ،باشد برخوردارمناسب 

وجود نداشته باشد.  يیفقرزدا ریظن یمهم مسائل شدن گرفتهدهينادباشد که امكان  یاگونهبه
مسائل  یو بررس لیتحل یبرا یسازوکار مشخص ،یگذاریمش خط ستمیدر س ديبا نیهمچن

 و توسعه ینحوبه یگذاریمش خط ستمیس تیو ظرف باشد شده فيتعر فقر همچون یادهیچیپ
خبرگان  دگاهيبا د ،لیلتح نيا .باشد داشته را دهیچیپ و یچندبعد مسائل حل تیقابل که ابدي بهبود

 زینمورد نظر  ةحيال نةیزمدر  کشور یگذاریمش خط ستمیسعملكرد  نبودن اثربخش درمورد علل
 .دشویم ديیتأ
 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
کشور،  یگذاریمش خط ستمیدر س يیفقرزدا حةيال یناکام ليدال یهدف از بررس آنجاکه از

 میتعم با بود، يیزدافقر نةیزمدر  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س نبودن اثربخش ليدال يیشناسا
که هر سه عامل  شودیمادعا  ستم،یس یمورد به عملكرد کل یحاصل از بررس یهاافتهي

 ستمیعملكرد س نبودن اثربخش ليدال عنوانبه پژوهش، یهاهیفرض در شده مطرح
 نظر توجه و دقت انيشا( ریتأثاز  یمتفاوت یهاهدرج)با  يیزدافقر نةیزم در کشور یگذار یمش خط

عامل مؤثر در  نيترمهم ةمنزلبه «یگذاریمش خط ستمیس یمدآناکار» ،اساس نيبراهستند. 
 فقر مسئلة نشدنحل و يیزدافقر نةیزم در یگذاریمش خط ستمیعملكرد س نبودن اثربخش

عزم  یکوتاه» و «فقر مسئلة یدگیچیو پ یگستردگ» ،آن از پس و شودیم یمعرف
 .شوندیامر، شناخته م نيمؤثر در ا ليدال ريسا عنوانبه «گذاران یمش خط

عامل  نيترمهم عنوانبه «یگذاریمش خط ستمیس یمدآناکار» كهنيا به توجه با نیهمچن
شناخته شد،  يیزدافقر نةیزمکشور در  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س نبودن اثربخشمؤثر در 

 يیهایينارسا و رادهايا ،کشور یاستگذاریس نظام تیکل و ساختار در که فتگ توانیم اجمالبه
 نكهيا از نظر صرف. انددهش یگذاریمش خط ستمیس یمدآناکار موجب درمجموع که دارد وجود

 یپژوهش ازمندین آنها یبررس)که  اندشده جاديا چگونه و چرا اي هستند چه عوامل و علل نيا
 مقولةنه تنها درمورد  ،قابل استنتاج است که عوامل مذکور زین جهینت نيا ،(است مستقل
 زین -هستند فقر مسئلةکه مشابه با  -جامعه یمسائل عموم ريسا مورددر احتماالً بلكه ،يیفقرزدا

 .داشت خواهند ینامطلوب یرهایتأثکشور  یگذاریمش خط ستمیعملكرد س بر
 جمله از ،جامعه یمسائل عموم ةجانبهمهگرفت که حل کامل و  جهینت توانیم ،اساس نيبرا
 ستمیس هوشمندانةو اصالح  قیدق یشناسبیآس به منوط اول درجة در ،فقر مسئلة
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 ،مشخص طوربه که يیهامؤسسهنهادها و  ینیبشیپ ،راستا نيدر ا .است کشور یگذار یمش خط
 خطهر  یریگشكل از شیپ تا رسدیم نظربه یضرور ،رندیبگرا برعهده  یپژوهاستیس فةیوظ
 آن یمناسب برا یعلم یهانهيگز و شنهادهایپ الزم، یهایبررس و هامطالعهانجام  ضمن ،یمش
را  آن یاز اجرا یناش يینها یامدهایو پ جينتا ،یمش خط بيپس از تصو و کنندرا ارائه  یمش خط
 .کنند لیتحل و یابيارز

 خط ستمیس تیفعال ۀنحو بر ناظر یهاگزاره از یامجموعه یابيارز پژوهش، نيا حاصل اما
 شكل را پرشسنامه شالودۀ ،عمده طوربه که هاگزاره نيفقر بود. ا نةیزم در کشور یراگذیمش

 .شدند فهرست پژوهش ةیفرض سه به طومرب حوزۀو در سه  شدنداصالح  دادند،یم
 :از بودند عبارت پژوهش نخست ةیفرض یابيارز یبرا شدهنيتدو یهاگزاره نيترمهم
در کشور، موجب غفلت و  فقر حل معضل یبرا گذاران یمش خط یريپذ ناتیمسئول (الف

 است. شده يیفقرزدا حةيال یریگیآنان نسبت به اصالح و پ یانگار سهل
)ره(  ینیخم امام امداد تةیکمچون  يینهادها سیتأس با که باورند نيا بر گذاران یمش خط (ب

 وجود ندارد. يیفقرزدا نةیزمدر  یگذار یمش به خط یازین گريد ،یستيبهز سازمان اي
در کشور، نسبت  فقر مسئلةو ضرورت حل  تیاهم نكردندرک لیدلبه گذاران یمش خط (پ

 .اند بوده توجه یبموضوع  نيابه 
 فقر مسئلةاز پرداختن به  ،يیفقرزدا یهااقدام بودن بر نهيهز لیدلبه گذاران یمش خط (ت
 .اند کرده نظر صرف

 شده نيتدو ريز صورتبهپژوهش،  نخست ةیفرض ديیتأ دال بر ،گزاره نيتر مهم نكهيا ضمن
 :بود

از  یكيحداقل  اي در کشور یعموم یگذار یمش خط امر مسئوالن رسدیم نظربه (ث
 ساختنکن شهير یو راسخ برا یجد یعزم ، ها یمش خط یاجرا تا نيدر تدو مؤثر یها حلقه

 .ندانكردهاستفاده  جامعهو توان  هاتیقابل تمام از ،منظورنيبدو  ندارندمعضل فقر از سطح جامعه 
 عبارتند از: دوم پژوهش ةیفرض یابيارز یبرا شدهنيتدو یهاگزاره نيترمهم

کشور  یمسائل عموم یبند تيو اولو يیشناسا یمشخص برا یمنطق دفراگر کي نبود (الف
 يیفقرزدا موضوع به یکاف توجه نبود موجب گذاران، یمش خط کار دستور در قرارگرفتن منظوربه

 شده است.
 و مسائل حل دکارآمد فراگر یریگیپ نةیزمدر  شورک یگذار یمش خط ستمیس یناکارآمد (ب
 شده منجر يیزدافقر نةیزمدر  گرفتهصورت یهاتالش ماندنمیعقکشور، به  یعموم یهامشكل

 .است
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 یگذار یمش خط دفراگر بر گذاران یمش خط یاسیس گرشن و كرديرو رییتغ یرگذاریتأث (پ
آنها( موجب  یریگیپ ۀکشور و نحو یگذار یمش خط ستمیس در شدهمطرح ی)نوع مسائل عموم

 کشور شده است. یگذار یمش خط ستمیسدر  يیفقرزدا معطوف به یهااقدام یناکام
 یهاحل مشكل یبرا گذاران یمش خط يیپاسخگو یسازوکار مناسب برا نكردنینیب شیپ (ت
 .است شده منجر فقر مسئلة شدن گرفتهدهيناد به ،یاساس قانون اهداف نیو تأم یعموم

و ضرورت توجه  تیکشور، اهم یعموم مسائل تیوضع یکه ضمن بررس يیدهافراگر نبود( ث
 ةمقول به یتوجهیب سبب ،کنند هیتوج و نییتب گذاران یمش خط یرا برا یعموم ةمسئل کيبه 

 شده است. يیفقرزدا
 شده نيتدو ريز صورتبهپژوهش،  ةیفرض نیدوم ديیتأ بر دال گزاره نيتر مهم نكهيا ضمن

 :بود
 نییو تع یدستورگذار سازوکار نبودنمشخص لیدلبه ،کشور یگذار یمش خط دفراگر( ج

حل معضل فقر برخوردار  یالزم برا یکارآمد از ،یگذاریمش خط یبرا یعموم مسائل تياولو
 .ستین

 از:  عبارتندسوم پژوهش  ةیفرض یابيارز یبرا شدهنيتدو یهاگزاره نيترمهم
آن، موجب شده است که  ینیو ع یمفهوم یمرزها نبودنو روشن فقر مسئلة یگستردگ( الف

 .کنند نيتدو يیفقرزدا ةنیدر زم یجامع و منسجم یمش خط نتوانند گذاران یمش خط
مسئله را  نيا توانند ینم گذاران یمش فقر، معموالً خط ۀديپد تیماه یدگیچیپ لحاظبه (ب

 از را آن حل مستقل، مشكل کي ةمنزلبه فقر مسئلة ةمالحظ یجابه و کنند لیتحل یدرست به
 .کنند یمدنبال  ها اتیو مال یانتقال یها معطوف به پرداخت یها یمش خط یریگیپ قيطر

درمورد آن،  یگذار یمش است که هر نوع خط یا گونهبه فقر مسئلة یدگیچیوسعت و پ (پ
پرداختن  یبرا ازین است که زمان مورد یا گسترده و قیعم یهاهمطالع و ها یبررس انجام ازمندین

  یریگیپدر  ت،یواقع نیهم و است گذاران یمش خط تیفراتر از عمر دوران مسئول یگاهبه آنها، 
 .است بوده ثرؤم يیفقرزدا مقولة نكردن
موجب شده است که  يیو فقرزدا فقر مسئلة ۀبارمتفاوت در یآرا و ها دگاهيوجود د (ت

 ،رو نيا از و ابندياجماع و نظر مشترک دست  کيبه  نهیزم نيا در نتوانند گذاران یمش خط
 مانده است. یباق جهینتیب ،کشور یگذار یمش خط ستمیدر س يیفقرزدا به معطوف یها تالش

 :شده بود نيتدو ريز صورتبه پژوهش،سوم  ةیفرض ديیتأ دال بر ،گزاره نيترمهم نكهيا ضمن
 ةتوسع و جاديمتعدد در ا یرهایو دخالت عوامل و متغ فقر مسئلة یدگیچیو پ یگستردگ (ث

 شده است. يیفقرزدا نةیزممنسجم و مستقل در  یمش خط کي یریگ آن، مانع از شكل
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 :شودیم ارائه ريز یشنهادهایپ شد، ذکر که ینكات به توجه با
 ستمیس یمشكل فقر در سطح کشور، ناکارآمد یداريو پا ابقا لیدل نيترمهم نكهيبا توجه به ا .1

 یبرا یمسائل عموم یبند تيو اولو يیشناسا یبرا مناسب سازوکار نبودو  یگذار یمش خط
 یگذار یمش خط ستمیدر س که شود یم شنهادیپ زیچ هر از قبل ،شد شناخته یگذاریمش خط

قرارگرفتن  یچگونگ یعني) یدستورگذار نحوۀ نةیزمدر  یو مشخص یمنطق نديکشور، فرا
 ؛شود نییتع ،یعموم مسائل تياولو نییتع و( استگذارانیدر دستور کار س یمسائل عموم

 و خط یریگ میتصم ازمندینآنها  حل که یعموم یهامشكل و مسائل که یا گونه به
 یبندتياولو کي اساسبر ،که دارند یضرورت و تیاهم با متناسب ،است مناسب یگذار یمش

 ،پرداختن به مسائل روزمره لیدلبه آنان تا رندیگقرار  گذارانیمش خطدر دستور کار  ،یمنطق
استفاده از  ،راستا نيا در .ندماننباز دهيپد نيا رینظکشور  یو اساس یادیبن مسائل به پرداختن از
 رب هیوپژسیاست صلیا زتمرک .رسدیم نظرو مناسب به دیمف اریبس «یپژوهاستیس روش»
 ،مناسب یعموم یسیاستهاتوسعة  یابر ،آن نتايج و ستا عمومی مشی خط جلسة رستود

 (.1389 ،همكارانو  پوری)قلسودمند است 
 دوم ةیفرض ديیتأ از حاصل جيکشور و متناسب با نتا یگذار یمش خط ستمیساصالح  یدر راستا .2

 فيتعر قیدق طوربه ،یحل مسائل عموم یریگیکنترل و پ فراگرد که شود یم شنهادیپ پژوهش
 جينتا یکشور و بررس یعموم یهامشكل تیوضع یریگیموظف به پ یمشخص افراد و شود

 عنوانبهکه اگر  یطوربهدرمورد آنها باشند.  شدهبيتصو یها استیس و ها یمش خط یاحتمال
از  فراتر يیهامالحظهدر  ،گرفته شد یخاص میتصم در کشور یمعمو مشكل کي درمورد مثال،

 اي میتصم آنباشد که  مسئله نيا یبررس مسئول یمشخص نهاد، «بودجه غيتفر» یهاگزارش
 یهایمش خط بیترت نيبد تا ؛است بوده موفق نظر مورد مشكلتا چه حد در رفع  یمش خط

 کي به شدن محدود لیدلبه ،یعموم مسائل حل دفراگرو  رندیگ قراراصالح  روند در نامناسب
 استیس رابطة فيبازتعر ،خصوص نيدر ا .نشودمتوقف  آن،نادرست و درک نامناسب  یمش خط

 و دیمف( 1391 ،ی)نفر ديجد یهاهينظر براساسکشور  یگذاریمش خط ستمیو اداره در س
 .است کنندهکمک

کشور  یگذار یمش خط ستمیسدر  شود یم شنهادیپ دوم ةیفرض از حاصل جةینت براساس .3
 یبررس روند بر گذاران یمش خط یاسیس كردينگرش و رو یرگذاریاتخاذ شود که تأث یبیترت

 نيتر مهماز  یكي رايز ؛ابديکشور، به حداقل ممكن کاهش  یعموم یهامسائل و مشكل
 اتالف و عییتض ،آن دنبالبهها و  ها و برنامه از طرح یاریبس ماندنناتمامموجب  که یعوامل

 یها دوره در گذاران یمش خط یاسیس یهاتفكر و كرديرو رییتغ ،شود یم یمل از منابع یاریبس
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است.  نیشیپ یهایمش خطو  ها طرح بودن مناسب نةیزمآنها در  ديترد اي کیتشك و گوناگون
در فراگرد  یاسیس یهاشيگرا ةمالحظکشور قائل به  رانيمد یعضب نه،یزم نيا در
 یاسیس كرديرو رییتغ کهیدرحال ؛(1391 ،همكارانو  یاربطان هستند )روشندل یاستگذاریس

 قرار گذاران یمش خط کار دستور در که باشد ینوع مسائل ۀکنند نییتع دينبا ،یمسئوالن دولت
و  یادیبن طوربه رکشو یاساس مسائل که داشت انتظار توان ینم ،صورتنيا در رايز ؛ردیگ یم

 حل شوند. یاصول
 یها در دوره تا شوندموظف  گذاران یمش خط که یاگونهبه ،یدهپسحساب ستمیس اصالح .4

حل  یبراکشور و تالش  یعموم یهامشكل یریگیپ ۀنحو درمورد خود، تیاز مسئول ینیمع
 اگر کهیطوربه بدانند؛ پاسخگو ربط یذ مسئوالن ودهند و خود را در مقابل مردم  حیآنها توض

در  یقبول قابل و موجه کارنامةخود،  تیمسئول و خدمت دوران در نتوانند گذاران یمش خط
 خط نةیزمدر  تیمسئول ادامةقادر به  گريخود ارائه دهند، د یموظف و قانون یها تیفعال نةیزم

 نباشند. یمسائل عموم یریگیو پ یگذار یمش
 ،آن ینیو ع یمفهوم یمرزها نبودنروشنو  فقر مسئلة یدگیچیو پ یاز آنجاکه گستردگ .5

 یراب شود یم شنهادیپ شد، شناخته فقر معضل نشدندر حل مؤثر یاصل لياز دال یكي عنوان به
 گوناگون ابعاد لیو تحل یبا هدف بررس یا ژهيو کارگروه مسئله، نيا ترعيحل هرچه بهتر و سر

 خط ستمیساز  یا رمجموعهيز صورت)به  آن قیدق یریگ و سنجش و اندازه مسئله نيا
 تواند یم کارگروه نيا. شود جاديا( آن فيکمک به انجام وظا یکشور و در راستا یگذار یمش

عوامل مرتبط با  ةو مجموع فقر مسئلة یکل تیماه نةیزمدر  قیعم یهاپژوهشضمن انجام 
و  ها یمش خط ران،يا جامعه در مسئله نيخاص ا یها یژگيو و علل نییتب نیآن و همچن

 ايبرنامه  کي نيتدو یبرا را نهیزم و کند شنهادیپمسئله  نيحل ا یبرارا  یمناسب یهابرنامه
 .سازددر کشور فراهم  يیفقرزدا جامع سند
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