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Poverty is a multi-layered concept that all societies have experienced its different 
forms. Poverty is defined as the disability in providing the basic needs. It goes with-
out saying that this disability can raise serious crises. Considering the varied aspects 
of poverty alleviation, this issue should be studied in detail. The aim of this study is 
to identify the policies and plans for alleviating poverty, and figure out the elements 
of success and failure. It systematically reviewed the related articles about poverty 
alleviation during the last 15 years. Searching through the data bases with poverty al-
leviation keywords, 69 articles could be found. The analysis of the articles suggested 
that poverty is measure through the degree of income. Therefore, to address poverty, 
most of the resolutions are quantitative, and other aspects, particularly social ones, 
are neglected to a large extent. Among the suggested plans, the most sustainable one 
is employment. However, it seems that there is a dearth of non-reductive research in 
alleviating poverty.
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799صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: گردآوری و مروری

ــه  ــون آن را تجرب ــای گوناگ ــع به صورت ه ــام جوام ــه تم ــدی اســت ک ــر مســئله ای چندبُع فق
کــرده و می کننــد. فقــر عــدم توانایــی کافــی در تأمیــن نیازهــای اساســی تلقــی می شــود و 
بدیهــی اســت کــه ناتوانــی در تأمیــن نیازهــای پایــه ، در وجــوه مختلــف بحران هــای شــدیدی 
را در ســطوح متعــدد به وجــود مــی آورد. بــا توجــه بــه ابعــاد گســتردۀ فقرزدایــی، ایــن پدیــده 
ــت ها و  ــایی سیاس ــِش رو شناس ــق پی ــدف تحقی ــت. ه ــوردار اس ــی برخ ــت دوچندان از اهمی
برنامه هــای مختلــف فقرزدایــی و عوامــل ناظــر بــر موفقیــت و ناکامی آن هاســت. ایــن تحقیــق 
ــی در 15  ــا فقرزدای ــه در مقاله هــای مرتبــط ب ــه مداق ــد ب ــرور نظام من ــا اســتفاده از روش م ب
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــای اطالعات ــت وجو در پایگاه ه ــس از جس ــت. پ ــه اس ــر پرداخت ــال اخی س
ــل از  ــج حاص ــد. نتای ــت آم ــه به دس ــت 69 مقال ــی، درنهای ــا فقرزدای ــط ب ــای مرتب کلیدواژه ه
ــا ابزارهایــی چــون ســطح درآمــد  ــاً ب خوانــش و تحلیــل مقاله هــا نشــان می دهــد فقــر عمدت
ــگاه  ــاً ن ــر، عمدت ــه فق ــبت ب ــری نس ــن در جهت گی ــرد. بنابرای ــرار می گی ــنجش ق ــورد س م
ــادی مغفــول  ــا حــدی زی ــد اجتماعــی، ت ــژه بُع ــر، به وی ــاد فق ــوده و ســایر ابع ــب ب ــی  غال کّم
مانــده اســت. در میــان برنامه هــای اجــرا یــا پیشــنهاد شــده، سیاســت اشــتغال زایی به عنــوان  
یکــی از پایدارتریــن برنامه هــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. به نظــر می رســد هنــوز جــای 
ــه دور  ــی ب ــه از تقلیل گرای ــی ک ــام پژوهش های ــی و انج ــوزۀ فقرزدای ــه ح ــر ب ــی ژرفانگ نگاه

باشد، خالی است.
.O15 ،I38 ،I30 ،I38 ،B49 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه   
ــرات  ــا و اث ــده پیامده ــن پدی ــزرگ به شــمار مــی رود. گســتردگی ای ــی ب ــر معضل ــروز، فق ــان ام در جه
ــی در  ــوان ناتوان ــر را می ت ــذارد. فق ــای می گ ــی برج ــات اجتماع ــف حی ــوه مختل ــر وج ــی ب نامطلوب
ــاه معمــول در جامعــه )فقــر  ــا نابرخــورداری از ســطح رف ــق( و ی تأمیــن نیازهــای اساســی )فقــر مطل
نســبی( تعریــف کــرد )Hussain, Bhuiyan & Bakar, 2014(. فقــر پدیــده ای اجتماعــی اســت و نبایــد 
ــن  ــت. ای ــی دانس ــۀ  جغرافیای ــد منطق ــه چن ــر ب ــا آن را منحص ــت و ی ــردی انگاش ــئله ای ف آن را مس
ــده دارد  ــی پیچی ــز ارتباط ــی نی ــای اجتماع ــایر متغیره ــا س ــت و ب ــی اس ــاد مختلف ــده دارای ابع پدی
ــن  ــود. ای ــوب نمی ش ــدی محس ــری تک بُع ــر متغی ــن فق ــاه، 1394(. بنابرای ــور و یزدان پن ــر، باباپ )راغف
ــا  ــی میــان متغیرهــای اجتماعــی به ســادگی یک ســویه ی ــر ایــن اســت کــه رابطــۀ  علّ مســئله ناظــر ب
ــن  ــر را تبیی ــده ای یکدیگ ــی به شــکل درهم تنی ــص اجتماع ــه دســته ای از خصای دوســویه نیســت، بلک
ــه  ــورم، سیاســت های نامطلــوب اقتصــادی ازجمل می کننــد. همچنان کــه عواملــی همچــون بیــکاری، ت
ــی،  ــدوی و پناه ــودی، واعظ مه ــرفی، بهب ــد )اش ــمار می رون ــر به ش ــروز فق ــذار در ب ــای اثرگ عامل ه
ــن  ــت و همی ــرار اس ــی برق ــۀ علّ ــز رابط ــل نی ــن عوام ــان ای ــک زاده، 1396(، می ــاری و بی 1397؛ افش
مســئله می توانــد شــدت فقــر را افزایــش دهــد. بــرای مثــال بیــکاری و کاهــش درآمــد آثــاری چــون 
از بیــن رفتــن خوداتکایــی و اعتماد به نفــس و سوء ســالمت فیزیکــی و روان شــناختی را به دنبــال 
دارد )ســن1، 1381، صــص. 31 و 99(. بنابرایــن بــه هــر میــزان کــه فراوانــی ایــن عوامــل در جامعــه ای 
بیشــتر باشــد، بالتبــع تــداوم و گســترش فقــر و محرومیــت در جامعــه بیشــتر می شــود. بــا اینکــه فقــر 
ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و روان شــناختی دارد، اغلــب فقــط از حیــث اقتصــادی مــورد توجــه 

.)De Muro, Mazziotta & Pareto, 2011( و بررســی قــرار می گیــرد

فقــر پدیــده ای تک بُعــدی و منحصــر بــه منقطــۀ جغرافیایــی خاصــی نیســت؛ امــا شــدت و گســتردگی 
ــر  ــم ب ــل شــرایط و سیاســت های حاک ــن مســئله در کشــورهای توســعه یافته و درحــال توســعه به دلی ای
ــر و نظام هــای حمایتــی و تأمیــن اجتماعــی در  ــادار دارد. گســتردگی فق ــاوت معن ــا یکدیگــر تف ــا، ب آن ه
کشــورهای توســعه یافته به واقــع متفــاوت بــا کشــورهای درحــال  توســعه اســت؛ به گونــه ای کــه در تعــداد 
بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، دولت هــای رفــاه از طریــق نظــام تأمیــن اجتماعــی، مســئولیت تأمیــن 
ــورهای  ــا در کش ــیدامامی، 1395(؛ ام ــد )آرام و س ــده دارن ــیب پذیر را برعه ــرهای آس ــی قش ــاه حداقل رف
درحــال  توســعه کــه عمدتــاً اقتصــاد تک محصولــی  بــر آن هــا حاکــم اســت، گســتردگی فقــر بســیار ملموس 
بــوده و زندگــی افــراد فقیــر به گونــه ای اســت کــه اگــر اقتصــاد آن کشــورها متزلــزل شــود، ایــن قشــر در 
معــرض مخاطــرات فــراوان قــرار می گیــرد )بنرجــی و دوفلــو2، 1392، ص. 201(. در دوران معاصــر، ایــران 
نیــز همــواره بــا دشــواری های اقتصــادی و فقــر مواجــه بــوده اســت. داده هــای بانــک جهانــی )2016( نشــان 
می دهــد 11.6 درصــد از مــردم در ایــران در ســال 2016 م زیــر خــط فقــر زندگــی می کرده انــد. همچنیــن 

1. Sen
2. Banerjee & Duflo
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ــر در  ــارف5 )2011(، فق ــل4 )2004( و اهلل دادی و ع ــدزاده و پ ــارف3 )2011(، اس ــق ع ــج تحقی ــاس نتای براس
ــی همچــون  ــر چالش های ــاً ناظــر ب ــن مســئله عمدت ــه ای ــران رواج بیشــتری دارد ک مناطــق روســتایی ای
ــغلی  ــای ش ــود فرصت ه ــداری و نب ــن کشــاورزی و دام ــیوه های نوی ــردن از ش ــتقبال نک ــالی، اس خشک س

فراتــر از کشــاورزی اســت )دادورخانــی، ســلمانی، فرهــادی و زارع، 1390(. 

ــت گذاران در  ــوی سیاس ــد از س ــع و هدفمن ــای جام ــن برنامه ه ــر، تدوی ــتردگی فق ــه گس ــه ب ــا توج  ب
راســتای کاهــش فقــر امــری ضــروری می نُماید. از همیــن رو متخصصــان روش هــای گوناگونی را بــرای کاهش 
فقــر پیشــنهاد کــرده و برنامه هــای متعــددی نیــز در زمینــۀ فقرزدایــی طراحــی و اجــرا شــده اســت. امــروزه 
ســازمان های دولتــی و نیمه دولتــی متولــی کاهــش فقــر، همچــون کمیتــۀ  امــداد امــام خمینــی و بهزیســتی، 
در کنــار صدهــا ســازمان خیریــۀ خصوصــی و داوطلبانــه بــرای تعدیــل فقــر و محرومیــت تــالش می کننــد 
ــازمان های  ــن س ــی از مهم تری ــداد  یک ــۀ ام ــور، کمیت ــازمان های مذک ــان س ــی، 1395(. از می ــازاده و فن )رض
حمایــت از فقــرا در ایــران به شــمار می آیــد. ایــن نهــاد در ســال 1392، 4.500.000 نفــر مددجــو را تحــت 
پوشــش خــود قــرار داده اســت )تابنــاک، 1392( و در ایــن بیــن 63 درصــد از مددجویــان را زنــان سرپرســت 
خانــوار تشــکیل می دهــد )ایســنا، 1399(. برنامه هایــی کــه نهادهــای حمایتــی درجهــت کمــک بــه قشــرهای 
محــروم اجــرا می کننــد، شــامل کمک هــای نقــدی و یــا اهــدای کاال، کمــک بــه اشــتغال یابی و خوداشــتغالی 
ــی از  ــا حمایت های ــی، 1395(. ام ــمس الدینی و جوادی حقیق ــکور، ش ــت )ش ــت وام اس ــان و پرداخ مددجوی
ــدان راهگشــا  ــد چن ــدت نمی توان ــی، در درازم ــش مشــکالت اجتماع ــل افزای ــرری، به دلی ــوع پرداخــت مق ن
باشــد )عزیــزی و مالیجــردی، 1396؛ رمضانــی، ربیعــی، زاهدی مازندرانــی و فیروزآبــادی، 1397(؛ زیــرا نیازهای 
افــراد در گــذر زمــان افزایــش می یابــد و منابــع مالــی و بودجه هــا متناســب بــا نیازهــای افــراد تحــت پوشــش 
ــر ارتقــای ســطح معیشــتی و بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن قشــر  نیســت. درنتیجــه چنیــن شــیوه هایی ب
تأثیــر چشــمگیری نخواهــد گذاشــت. از ســوی دیگــر هــم، حمایت    هــای مــادی موجــب وابســتگی افــراد بــه 
ــاً به عنــوان تأمیــن احتیاجــات  ــد صرف ــی بای ــه چنیــن کمک های ــن   رو ب ایــن ســازمان ها خواهــد شــد. از ای

کوتاه مــدت نگریســت )دمــری و ادیســون، 1370، ص. 59(.

بــرای کســب نتیجــۀ مؤثــر از سیاســت هایی کــه در زمینــۀ فقرزدایــی اجــرا می شــود و فهــم اینکــه 
ــدازه در خودکفایــی و اســتقالل اقتصــادی نیازمنــدان مؤثــر اســت،  ــا چــه ان هرکــدام ایــن برنامه هــا ت
ــد  ــای هــدف بای ــن گروه ه ــد بررســی شــود. همچنی ــدت و نظام من ــا به صــورت طوالنی م ــد برنامه ه بای
بــا دقــت شناســایی شــود تــا براســاس ظرفیت هــای موجــود، بتــوان برنامه هایــی را به منظــور کاهــش 

مشــکالت ایشــان طراحــی کــرد )زیبایــی و شوشــتریان، 1386؛ الوانــی، پورعــزت و نجابــت، 1393(. 

براســاس سیاســت های کلــی نظــام ابالغی از ســوی مقــام معظــم رهبــری در ســال 1385، انتظار این اســت 

3. Aref
4. Assadzadeh & Paul
5. Allahdadi & Aref
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کــه در افــق 1404، جامعــۀ ایــران عالوه بــر ویژگی هــای دیگــر، بــه دور از فقــر نیــز باشــد. همچنیــن در حــوزۀ 
امــور اجتماعــی، در سیاســت 13، بــر مبــارزه با فقر تأکید شــده اســت. در سیاســت 43 نیــز، رفع فقر در روســتاها 
مــورد اهتمــام ویــژه واقــع شــده اســت. در بخشــی از سیاســت های نظــام درخصــوص امنیــت اقتصــادی، یکــی از 
اهــداف مذکــور زدودن فقــر اســت. همچنیــن در فصــل توســعۀ اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی، در بنــد 2، بــه 
مبــارزه بــا فقــر اشــاره شــده اســت. در بخــش سیاســت های تعاونــی، در بنــد 11، هــدف از تأســیس تعاونی هــای 
فراگیــر ملــی فقرزدایــی اســت. همچنین یکــی از مــوارد مصــرف درآمدهــای حاصــل از واگذاری هــا، فقرزدایی نام 
بــرده شــده اســت. در بخــش دیگــری از ایــن سیاســت ها بــر ضــرورت رشــد و توســعۀ اقتصــادی کشــور مبتنــی 
بــر عدالــت اجتماعــی و پاکســازی فقــر تأکیــد شــده اســت. درمجموع در سیاســت های کلــی نظــام، 8 بــار از واژۀ 

فقــر اســتفاده شــده کــه 3 مرتبــۀ آن واژۀ فقرزدایــی اســت )مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1385(.

ــی از  ــل قبول ــم قاب ــی   حج ــای علم ــمگیر پژوهش ه ــش چش ــه افزای ــه ب ــا توج ــر، ب ــال های اخی  در س
ــردن مســیر  ــر و روشــن ک ــرای بررســی دقیق ت ــه ب ــه ک ــی شــکل گرفت ــا حــول مســئلۀ فقرزدای پژوهش ه
آینــده بایــد مــورد بازخوانــی قــرار گیــرد. هــدف تحقیــق حاضــر ارائــۀ گزارشــی از پژوهش هــای منتشرشــده 
در زمینــۀ فقرزدایــی )و نــه فقــر( در 15 ســال گذشــته )1384ـ1399( اســت. انجــام چنیــن پژوهشــی از آن  
جهــت اهمیــت دارد کــه می توانــد تصویــر موجــزی از پژوهش هــای انجام شــده در حــوزۀ فقرزدایــی به دســت 
دهــد تــا بتــوان از تکــرار سیاســت های ناموفــق در زمینــۀ فقرزدایــی پیشــگیری کــرد. بــا انجام چنیــن مروری 
می تــوان بــا دیــدی انتقــادی بــه پژوهش هــای پیشــین نگریســت و بــا تلفیــق دســتاوردهای ایــن تحقیقــات، 
نیازهــای پژوهشــی آینــده را مشــخص نمــود. اگرچــه اتخــاذ چنیــن روشــی در حوزه هــای گوناگــون پژوهشــی 
مفیــد اســت، اولویــت فقرزدایــی در جامعــۀ مــا بــا دیگــر موضوعات پژوهشــی قابل  مقایســه نیســت. گســترش 
ــر  ــر می ســازد، بلکــه ب فقــر نه تنهــا به لحــاظ اقتصــادی، کیفیــت زندگــی بخــش بزرگــی از جامعــه را متأث
دیگــر جنبه هــای حیــات اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی شــهروندان نیــز بســیار تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن 
برنامه ریــزان بایــد بــا ژرفانگــری بــه راهبردهــای اثرگــذار در فقرزدایــی بپردازنــد. تصویــری که در ایــن پژوهش 
از برنامه هــا و سیاســت های فقرزدایــی در ایــران ارائــه می شــود، می توانــد نشــانگر دانســته ها و نادانســته های 

ایــن حــوزۀ پژوهشــی در ایــران باشــد و مــورد اســتفادۀ دیگــر پژوهش هــا و برنامه ریــزان قــرار بگیــرد.

ــی و آن هــم در حــوزۀ  ــه فقرزدای ــر )و ن ــات فق ــر مطالع ــد ب ــرور نظام من ــن م ــه آخری ــی ک از آنجای
مطالعــات فقــر روســتایی( در ایــران مربــوط بــه ســال 1389 )طالــب، پیــری و محمــدی، 1389( اســت، 
ــه  ــه آنچــه گفت ــه ب ــا توج ــی ضــرورت دارد. ب ــای فقر زدای ــر پژوهش ه ــو ب ــروری ن ــد م ــر می رس به نظ

شــد، در مقالــۀ حاضــر بــه ایــن ســؤال ها پاســخ  داده شــده اســت: 

 ـ اولویت های فقرزدایی در تحقیقات مورد مطالعه کدام است؟

ـ سیاست ها و برنامه های کمک به فقرزدایی چه بوده اند؟

ـ چالش های برنامه های فقرزدایی کدام است؟ 
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2. روش تحقیق
روش مطالعــۀ ایــن تحقیــق، مــرور نظام منــد )Grant & Booth, 2009( اســت. ایــن روش بــه جســت وجوی 
ســاخت یافته ای اطــالق می گــردد کــه مطابــق بــا معیارهــا و مالک هــای از پیــش تعیین شــده 
ــد  ــرار می ده ــار ق ــترک را در اختی ــئلۀ مش ــک مس ــارۀ ی ــده درب ــات انجام ش ــرد و تحقیق ــورت می گی ص
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــردن تحقیقات ــه ک ــال آمیخت ــع به دنب ــگری، 1396( و درواق ــی و لش )صدیقیان بیدگل
پرســش تقریبــاً مشــترکی تمرکــز داشــته اند )قنبــری و همتــی، 1394(. بــرای انجــام ایــن مطالعــۀ مــروری 
رویکــرد مشــخصی اتخــاذ شــده کــه مراحــل آن در ایــن بخــش ذکــر می شــود. هــدف تحقیــق حاضــر ارائــۀ 
تصویــری از پژوهش هــای انجام شــده در حــوزۀ فقرزدایــی و بیــان کاســتی ها و کمبودهــا و نیازهــای حــوزۀ 
ــر  فقرزدایــی اســت. الزم اســت ذکــر شــود کــه فقــر موضــوع ایــن مــرور نیســت، بلکــه به طــور خــاص ب
فقرزدایــی تأکیــد شــده کــه در سیاســت های کلــی نظــام هــم تمرکــز ویــژه ای بــر آن صــورت گرفتــه اســت.  

ــرای  ــادی دارد. ب ــت زی ــی اهمی ــی و پایای ــا، روای ــایر پژوهش ه ــد س ــز، مانن ــد نی ــرور نظام من در م
تأمیــن ایــن دو تــالش شــد بــدون پیــش داوری، پژوهش هــای مرتبــط بــا مســئلۀ تحقیــق جســت وجو 
ــت  ــا درجه ــاب آن ه ــای انتخ ــاالت و معیاره ــت وجوی مق ــد جس ــق فراین ــان دقی ــود. بی ــی ش و ارزیاب
ــی  ــن پژوهش ــی چنی ــدۀ پایای ــری تأمین کنن ــت. تکرارپذی ــش اس ــن پژوه ــری ای ــای تکرارپذی ارتق
ــا اســتفاده از واژگان کلیــدی متنــوع کوشــش شــد شــمول و جامعیــت مطالعــات  اســت. همچنیــن ب
ــث  ــان از حی ــر، 1389، ص. 150(. محقق ــی و ودادهی ــردد )قاضی طباطبای ــن گ ــده تأمی گردآوری ش
ــا  ــای ب ــر از پژوهش ه ــش متأث ــج پژوه ــا نتای ــد ت ــدی کردن ــز و اولویت بن ــات را متمای ــی، مطالع کیف

ــری، 1392، ص. 65(. ــاری و مه ــردد )انتظ ــر نگ ــار کمت اعتب

2ـ1. فرایند جست وجوی منابع
در مرحلــۀ اول، بــا اســتفاده از کلیدواژه هــای فقــر، فقرزدایــی، کاهــش فقــر، تعدیــل فقــر، فرهنــگ فقــر، فقــر 
اقتصــادی، تعدیــل درآمــد، کاهــش درآمــد و توانمندســازی در پایگاه هــای اطالعاتــی همچــون نورمگــز، پرتال  
جامــع علــوم انســانی، مگ ایــران، مرکــز اطالعــات علمــی   جهــاد  دانشــگاهی، در بــازۀ زمانــی 1384 تــا 1399، 
مقــاالت علمی پژوهشــی جســت وجو شــد. نتیجــۀ ایــن جســت وجو یافتــن 104 پژوهــش بــود. ایــن کاوش 
ــۀ بعــد، پــس از دریافــت متــن کامــل مقاله هــا، ابتــدا چکیــدۀ آن هــا  در مهــر 1399 انجــام شــد. در مرحل
مــورد خوانــش و بررســی قــرار گرفــت؛ ســپس بــا حــذف مــوارد تکــراری و نامرتبــط بــا موضــوع پژوهــش، 69 
مقالــه جهــت بررســی نهایــی باقــی مانــد. مــالک بررســی مقاله هــا وجــود واژۀ »فقرزدایــی«، »تعدیــل فقــر« و 
»کاهــش فقــر« در عنــوان و یــا کلمــات کلیــدی مقالــه و همچنیــن تجربــی بــودن پژوهش بــوده اســت. حذف 
برخــی مقاله هــا نیــز به دالیــل ذیــل بــوده اســت: بررســی شــاخص ها و ابعــاد فقــر، تجربــی نبــودن مقاله هــا، 
بررســی برنامه هــای توســعه و نظام هــای رفاهــی و فراملــی بــودن پژوهــش و غیرمتمرکــز بــودن بــر ایــران. 

درنهایــت نیــز پژوهش هــا دســته بندی و گزارشــی انتقــادی از محتــوای آن هــا ارائــه شــد.   
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ــت. در  ــده  اس ــر ش ــدول 1 منتش ــده در ج ــای ذکرش ــرور، در مجله ه ــرای م ــب ب ــاالت منتخ مق
ــکات کلیــدی اســتخراج و ســپس دســته بندی شــد؛ از همیــن  ــاالت، موضوعــات و ن ــن مق بررســی ای
ــده  ــت آم ــا به دس ــالل مطالعه ه ــدی از خ ــکلی فراین ــه به ش ــن مقال ــود در ای ــته بندی های موج رو دس
 اســت. جــدول 1 نمایانگــر میــزان توجــه مجــالت علمــی معتبــر در ایــران بــه مســئلۀ فقرزدایــی اســت.  

جدول 1. فراوانی مقاالت منتخب به تفکیک مجالت 

فراوانیعنوان مجلهفراوانیعنوان مجله

1پژوهش های اقتصادی ایران6رفاه اجتماعی

1اقتصاد کاربردی3اقتصاد اسالمی

1سیاست های مالی و اقتصادی3پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

1برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری3 راهبرد توسعه

1مدیریت دولتی3برنامه ریزی و بودجه

1مطالعات اقتصادی کاربردی ایران3جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه ای

1مجلس و راهبرد3پژوهش های رشد و توسعۀ اقتصادی

1اقتصاد و بانکداری اسالمی2گردشگری و توسعه

1برنامه ریزی و آمایش فضا2 روستا و توسعه

1آمایش جغرافیایی فضا2سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

1زن در توسعه و سیاست2تحقیقات اقتصاد کشاورزی

1نگرش های نو در جغرافیای انسانی2اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی

1راهبردهای توسعۀ روستایی2 جغرافیا و توسعه

1مطالعات محیطی هفت حصار2 سیاست های راهبردی و کالن

1دانش سیاسی2تحقیقات اقتصادی

1بورس اوراق بهادار2اقتصاد کشاورزی و توسعه

1 مطالعات کّمی  در مدیریت1جامعه شناسی کاربردی

1پژوهش و برنامه ریزی روستایی1 تحقیقات مدل سازی اقتصادی

1تعاون و کشاورزی1مطالعات مدیریت راهبردی

1اقتصاد مقداری1حقوق اداری

1سیاست گذاری عمومی1 تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران

1مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

805

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

فریبا فیروزی و همکاران. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها )1384 تا 1399(.

3. یافته های تحقیق

3ـ1. سیمای کلی مقاله ها
همان طــور کــه در بخــش روش تحقیــق بیــان شــد، یکــی از معیارهــای جســت وجو و بررســی مقاله هــا 
ــع  ــوده اســت. شــکل 1 توزی ــر( ب ــزده ســال اخی ــا 1399 )پان ــازۀ 1384 ت ــی آن هــا در ب پوشــش زمان

زمانــی مقــاالت منتشرشــده در ایــن بــازۀ زمانــی را نشــان می دهــد.

شکل 1. فراوانی مقاالت منتشرشده در حوزۀ فقرزدایی در 1384 تا 1399

ــی  ــش فراوان ــاهد افزای ــب ش ــور مرت ــا 1395 به ط ــال 1389 ت ــه از س ــد ک ــان می ده ــکل 1 نش  ش
مقــاالت منتشرشــده در حــوزۀ فقرزدایــی بوده ایــم؛ امــا پــس از ســال 1395، ایــن رونــد به وضــوح کاهــش 
چشــمگیری داشــته اســت؛ به طــوری  کــه در ســال 1399 فقــط یــک مقالــه در ایــن حــوزه چــاپ شــده 
اســت. بررســی ایــن کاهــش خــود می توانــد موضــوع پژوهشــی جداگانــه باشــد و بــرای ایــن کار احتمــاالً 
ــد احتمــاالً  الزم اســت ترکیــب موضوعــات گوناگــون در مجــالت علمی پژوهشــی بررســی شــود. ایــن رون
گویــای ایــن اســت کــه حــوزۀ پژوهشــی مذکــور در ســال های اخیــر چنــدان مــورد توجــه محققــان نبــوده 
ــی کــه جســت وجوی  ــه از آنجای ــه اســت. البت ــه حاشــیه رفت ــج ب ــی به تدری ــه فقرزدای و احتمــاالً توجــه ب
مقالــه در میانــۀ ســال 1399 صــورت گرفتــه، ایــن امــر نیــز محتمــل اســت کــه در نیمــۀ دوم ســال 1399 

ــا قطعیــت نظــر دارد.  مقاله هــای دیگــری در ایــن زمینــه منتشــر شــود. بنابرایــن نمی تــوان ب
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ــوع  ــق، تن ــی تحقی ــرد روش ــث رویک ــی از حی ــورد بررس ــاالت م ــای مق ــدول 2، ویژگی ه در ج
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــئول م ــندۀ مس ــص نویس ــوری و تخص ــوع مح ــندگان، موض نویس

جدول 2. دسته بندی مقاالت براساس رویکرد روشی، تخصص نویسندۀ مسئول و موضوع محوری

درصدفراوانیرستهمقوله بندیدرصدفراوانیرستهمقوله بندی

رویکرد 
تحقیق

66%46کّمی

تخصص 
نویسندۀ 

مسئول

49%34اقتصاد

15%10اقتصاد کشاورزی21%14کیفی

17%12جغرافیا13%9روش ترکیبی

تنوع 
نویسندگان

8%5مدیریت93%64تک رشته ای

8%5جامعه شناسی7%5چند رشته ای

موضوع 
محوری

سیاست ها و 
برنامه های 

فقرزدایی در 
ایران

1%1علوم سیاسی39%56

1%1حقوق26%18ترکیبی

بررسی پدیدۀ فقر 
1%1حسابداری18%12در ایران

جــدول 2 نشــان می دهــد اغلــب پژوهش هــای منتشرشــده در ایــن حــوزه بــا رویکــرد کّمــی   انجــام  
شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه رویکردهــای کیفــی و به خصــوص ترکیبــی می تواننــد توصیــف 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــد. به نظ ــاد آن به دســت دهن ــی و ابع ــئلۀ فقرزدای ــکافانه تری از مس ــر و موش عمیق ت
ــی  ــی و محل ــای اختصاص ــناخت ویژگی ه ــش ش ــد و نتیجه بخ ــی کارآم ــای فقرزدای ــن برنامه ه تدوی
ــی  ــا پژوهش های ــی ی ــای کیف ــد پژوهش ه ــز نیازمن ــر نی ــن ام ــرورت دارد و ای ــتاها ض ــهرها و روس ش
بــا روش هــای ترکیبــی اســت. از ســوی دیگــر عمــدۀ تحقیقــات را اقتصاددانــان انجــام داده  و بــه بُعــد 
ــه  ــاع ب ــا ارج ــاً ب ــز عمدت ــی ها نی ــن بررس ــد و ای ــا پرداخته ان ــایر جنبه ه ــش از س ــر بی ــادی فق اقتص
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ــی  ــات اجتماع ــه ســهم مطالع ــی اســت ک ــن درحال ــه اســت. ای ــی صــورت گرفت ــای کالن و مل داده ه
ــوم اجتماعــی  ــان عل ــر نیســت. جامعه شناســان و دیگــر محقق ــدان نظرگی ــی چن ــات فقرزدای در مطالع

ــد.  ــن کنن ــران را روش ــر در ای ــدۀ فق ــادی از پدی ــول زی ــک و مغف ــای تاری ــد جنبه ه می توانن

3ـ2. جامعۀ مورد مطالعه    
جــدول 3 براســاس جامعــۀ مــورد مطالعــۀ تحقیــق تنظیــم شــده اســت. ایــن جــدول نشــان می دهــد 
ــر  ــورد نظ ــی م ــازۀ زمان ــی در ب ــۀ فقرزدای ــی در زمین ــتان، پژوهش ــد کردس ــتان ها، مانن ــی اس در برخ
ــن  ــت. ای ــده اس ــام  ش ــش انج ــط 1 پژوه ــب فق ــم اغل ــتان ها ه ــر اس ــت. در دیگ ــه اس ــورت نگرفت ص
جــدول نمایانگــر ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه در زمینــۀ مطالعــات منطقــه ای و محلــی فقرزدایــی، بــا 
کمبــود داده و پژوهش هــای میدانــی مواجهیــم. از میــان تمــام ایــن پژوهش هــا، فقــط 8 پژوهــش بــه 

ــد. ــز بوده ان ــهرها متمرک ــر ش ــی ب ــد و مابق ــتایی پرداخته ان مناطــق روس
جدول 3. جامعۀ مورد مطالعه در مقاالت منتخب

فراوانیجامعۀ مورد مطالعهفراوانیجامعۀ مورد مطالعه

8مناطق روستایی6کشورهای درحال  توسعه منتخب )ایران(

استان های مورد مطالعه

1سیستان و بلوچستان6تهران

1سمنان5فارس

1اصفهان4مازندران

1قم3گیالن

1خراسان رضوی2یزد

1همدان2لرستان

1مرکزی2گلستان

1آذربایجان شرقی2کرمان

1خراسان شمالی2قزوین

1خراسان جنوبی2ایالم

1خوزستان2کرمانشاه

1هرمزگان1زنجان

34تمام استان ها1کهگیلویه و بویراحمد
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در بخــش بعــد، یافته هــای حاصــل از بررســی تحقیقــات حــوزۀ فقرزدایــی در ســه دســته تحلیــل 
ــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا موضوعــات اصلــی مقــاالت اســتخراج و ســپس دســته بندی  شــده اســت؛ ب
ــن مطالعــات پرداختــه شــده  ــی از منظــر ای ــت فقرزدای ــه چیســتی و اولوی شــد. در دســتۀ نخســت، ب
ــر  ــر ذک ــی و کاهــش فق ــۀ فقرزدای ــای اجراشــده در زمین اســت. در دســتۀ دوم، سیاســت ها و برنامه ه
ــی  ــای فقرزدای ــی برنامه ه ــی برخ ــت و ناکام ــل شکس ــوم، عوام ــتۀ س ــت در دس ــت. درنهای ــده اس ش

مطــرح شــده اســت.

3ـ3. چیستی و اولویت های فقرزدایی 
یکــی از گام هــای کلیــدی در اتخــاذ راهبــرد مناســب بــرای مقابلــه بــا فقــر شــناخت ابعــاد مختلــف ایــن 
پدیــده و دســتیابی بــه توصیفــی جامــع از آن اســت تــا از ایــن طریــق بتــوان اولویت هــای فقرزدایــی 
ــه داد. همچنیــن پیش نیــاز  ــر ایــن اســاس راهکارهــای کارآمدتــری ارائ را به دقــت شناســایی کــرد و ب
بررســی برنامه هــا و راهبردهــای فقرزدایــی، شــناخت ابعــاد و ویژگی هــای خــاص آن در جامعــۀ ایــران 
ــادی درمــورد فقــر انجــام  شــده، انتظــار آن اســت کــه در  اســت. اگرچــه پژوهش هــای بین المللــی زی
ــه  ــه ای ک ــه شــده باشــد؛ به گون ــران ارائ ــۀ ای ــر در جامع ــل جامعــی از فق ــی، تحلی ــی و محل ســطح مل
ــران  ــۀ ای ــی جامع ــتی و سیاس ــی، محیط زیس ــی، فرهنگ ــای تاریخ ــا ویژگی ه ــده را ب ــن پدی ــوان ای بت
مرتبــط کــرد. بــا همیــن دیــدگاه تــالش شــد در مقــاالت جمــع آوری  شــده تصویــری چندبُعــدی از فقــر 

در ایــران ارائــه شــود.  

ــت  ــی اس ــتانداردهای زندگ ــده ای از اس ــطح تعیین ش ــه س ــتیابی ب ــی در دس ــای ناتوان ــر به معن فق
)پورمختــار و مقدســی، 1395(. در تعاریفــی کــه معمــوالً از فقــر ذکــر می شــود، عمدتــاً بُعــد اقتصــادی 
آن بیــش از ســایر ابعــاد مــورد توجــه قــرار می گیــرد و معمــوالً از معیارهایــی همچــون درآمــد بــرای 
ــر از  ــر و غیرفقی ــراد فقی ــه اف ــود و این گون ــتفاده می ش ــراد اس ــی اف ــطح زندگ ــر و س ــط فق ــن خ تعیی
یکدیگــر تمیــز داده می شــوند )عزتــی و محمودیــان، 1393، ص. 34(. امــا فقــر پدیــده ای چندبُعــدی 
ــد در  ــد بتوان ــرای درآم ــددی ب ــرز ع ــک م ــت ی ــوان پذیرف ــس نمی ت ــدد اســت؛ پ ــوه متع و دارای وج

جامعــه ای بــزرگ فقیــر و غیرفقیــر را از هــم متمایــز کنــد.  

ــرد. نخســت آنکــه،  ــد دســته مطــرح ک ــوان در چن ــی را می ت ــای فقرزدای ــای برنامه ه  اولویت ه
ــف  ــی مضاع ــد اهمیت ــع بای ــایر جوام ــا س ــه ب ــران در مقایس ــی در ای ــای فقرزدای ــت برنامه ه اهمی
ــوری  ــام جمه ــران نظ ــذاران و رهب ــان پایه گ ــی و در گفتم ــون اساس ــرا در قان ــد؛ زی ــته باش داش
ــی  ــت دوچندان ــالمی ، اهمی ــام اس ــداف نظ ــۀ اه ــی، به منزل ــت و فقرزدای ــق عدال ــه تحق ــالمی، ب اس
ــرای  ــت ب ــوع از آن جه ــن موض ــعید، 1392(. ای ــراقی و خواجه س ــور، اش ــت )نظرپ ــده اس داده ش
ــرار  ــا ق ــر اقتصــادی در تنگن ــرد را از نظ ــه ف ــر اینک ــر عالوه ب ــه فق ــت دارد ک ــام اســالمی  اهمی نظ
ــی را  ــد امکانات ــت بای ــس دول ــدازد. پ ــر می ان ــز به خط ــانی او را نی ــت انس ــأن و کرام ــد، ش می ده
ــلمانی،  ــژاد و س ــود )حبیب ن ــق ش ــگان محق ــرای هم ــی ب ــتانداردهای زندگ ــا اس ــاورد ت ــم بی فراه



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

809

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

فریبا فیروزی و همکاران. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها )1384 تا 1399(.

ــۀ  ــی حاصــل نشــده و عــدم تخصیــص بهینــه و عادالن ــن امــر به خوب ــه امــروز ای ــا ب ــا ت 1398(. ام
منابــع بــه قشــرهای مختلــف، نــرخ بــاالی تــورم، کاهــش نــرخ اشــتغال و اختــالف درآمــد فاحــش 
ــمگیری در  ــت چش ــر، موفقی ــان دیگ ــه بی ــده و ب ــر ش ــروز فق ــب ب ــون موج ــات گوناگ ــان طبق می

ــران، 1392(.  ــور و دیگ ــداده اســت )نظرپ ــر رخ ن ــل فق ــۀ تعدی زمین

ــد.  ــاره کرده ان ــتایی اش ــهری و روس ــق ش ــر در مناط ــاوت فق ــه تف ــات ب ــتۀ دوم از مطالع دس
در   ،)1389( رکن الدیــن  و  طالبــی  پورطاهــری،  و   )1395( مقدســی  و  پورمختــار  به بــاور 
ــورهای  ــئله در کش ــن مس ــده و ای ــن ش ــاورزی عجی ــتا و کش ــا روس ــر ب ــورها واژۀ فق ــب کش اغل
ــل  ــتایی، به دلی ــهری و روس ــی ش ــر در نواح ــی فق ــور کل ــت. به ط ــر اس ــعه ملموس ت ــال توس درح
تفــاوت در ماهیــت مشــاغل آن هــا، صورت هــای متفــاوت بــه خــود می گیــرد )زیبایــی و 
ــد  ــه درص ــت ک ــن اس ــی از ای ــز حاک ــه نی ــن زمین ــود در ای ــای موج ــتریان، 1386(. آماره شوش
قابــل  توجهــی از جمعیــت ســاکن در مناطــق روســتایی بــا محرومیــت مواجه انــد و شــدت 
ــه  ــه ب ــرت بی روی ــه مهاج ــتایی ب ــۀ روس ــترش آن در جامع ــا و گس ــن محرومیت ه ــداوم ای و ت
ــوالت  ــدگان محص ــمار تولیدکنن ــش ش ــکاری، کاه ــش بی ــده، افزای ــینی فزاین ــهرها و حاشیه نش ش
ــی و  ــامانی ، فتاح ــت )اشراقی س ــده اس ــکاری انجامی ــکاری و بزه ــار بی ــن آم ــاال رفت ــاورزی، ب کش
ــد و  ــمار می آین ــور به ش ــاد کش ــب اقتص ــتاها قل ــه روس ــه اینک ــه ب ــا توج ــوقی، 1395(. ب چهارس
بالتبــع بهبــود بخــش کشــاورزی نقــش ویــژه ای در وضعیــت معیشــتی مــردم و کاهــش نــرخ فقــر 
ــد توســعه اســت  ــی فراین ــد توســعۀ روســتایی یکــی از زیرشــاخه های اصل ــان معتقدن دارد، محقق
ــه بخــش کشــاورزی و اعطــای تســهیالت  ــن توجــه ب ــی، 1396(. بنابرای ــی و امام )یاســوری، افق
بــه کشــاورزان، در تعدیــل فقــر روســتایی، به عنــوان یکــی اولویت هــای مهــم فقرزدایــی، 

اهمیــت بســیاری دارد )صادقــی و داودی، 1390، قرنی آرانــی، 1394(. 

ــر  ــی مســئلۀ فق ــه شــدت و فراوان ــد شــده ک ــم تأکی ــن مه ــر ای ــات، ب در دســتۀ ســوم از تحقیق
ــز صــورت  ــه جنســیت نی ــا توجــه ب ــاوت دارد، بلکــه ب نه تنهــا در مکان هــای شــهری و روســتایی تف
ــه هســتند و  ــیب پذیر در جامع ــای آس ــی از گروه ه ــواره یک ــان هم ــرد. زن ــود می گی ــه خ ــی ب متفاوت
عوامــل متعــددی همچــون ســهم انــدک آنــان از اشــتغال و ســهم نابرابــر در تحصیــل موجــب بــروز 
ــری و  ــروز نابراب ــا مــردان شــده اســت. در ایــن بیــن، ب ــان در مقایســه ب ــرای آن ــری مضاعــف ب نابراب
ــوردار  ــی برخ ــد کاف ــوده و از درآم ــده دار ب ــواده را عه ــتی خان ــه سرپرس ــی ک ــتغال  در زنان ــدم اش ع
ــا  ــی ب ــر در خانواده های ــه فق ــاری ب ــال گرفت ــی آورد. احتم ــار م ــددی را به ب ــکالت متع ــتند، مش نیس
ــر، زن  ــدن در فق ــار ش ــا گرفت ــت. ب ــرد اس ــت م ــا سرپرس ــی ب ــتر از خانواده های ــت زن بیش سرپرس
ــن  ــوند و بدی ــمی  می  ش ــازار کار غیررس ــتیصال وارد ب ــدان از روی اس ــا فرزن ــواده و ی ــت خان سرپرس
ــد کنــد  ــان را تهدی ــز آن ــاری نی ــی و رفت ــق، آســیب های اجتماعــی گوناگــون و معضــالت اخالق طری
ــد در  ــن گــروه بای ــه همیــن ســبب ای ــژاد و ســلمانی، 1398؛ راغفــر و ســلیمانی، 1395(. ب )حبیب ن

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــت های فقرزدای ــت سیاس اولوی
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3ـ4. سیاست ها و تمرکز برنامه های فقرزدایی
ــای  ــائل و چالش ه ــیاری از مس ــۀ بس ــویه و ریش ــده ای چندس ــر پدی ــد، فق ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــاد  ــانی در ابع ــعۀ انس ــع توس ــده مان ــن پدی ــی، 1393(. ای ــری و میکائیل ــت )اثنی عش ــی اس اجتماع
ــادمهری  ــوی، احمدی ش ــمند، مصطف ــازد )هوش ــه می س ــره مواج ــا مخاط ــود و آن را ب ــف می ش مختل
ــادی و  ــای اقتص ــر پدیده ه ــر و دیگ ــان فق ــی می ــۀ علّ ــه رابط ــه اینک ــه ب ــا توج ــق، 1392(. ب و محق
ــد بســیاری از نابهنجاری هایــی ماننــد فســاد و بزهــکاری  اجتماعــی برقــرار اســت،  تعدیــل آن می توان
ــق  ــل فقــر از طری ــرای تعدی ــه همیــن  دلیــل تــالش ب ــت، 1391(. ب را تقلیــل دهــد )پورعــزت و نجاب
ــای سیاســت گذاران  ــراوان دارد و یکــی از اولویت ه ــت ف ــی و منســجم اهمی ــای اصول ــن راهبرده تدوی
ــی،  ــرد، 1395، ص. 234؛ صادق ــارزاده و دانش ف ــی ، معم ــود )ثنای ــوب می ش ــی محس ــوزۀ فقرزدای ح
ــه برخــی از  باســخا و شقاقی شــهری، 1387؛ آذری و دیزجــی، 1395(. در تحقیقــات مــورد بررســی، ب
ــاره  ــده اند، اش ــی ش ــی طراح ــت فقرزدای ــف به جه ــای مختل ــه در حوزه ه ــی ک ــت ها و برنامه های سیاس

شــده اســت. 

در چنــد دهــۀ اخیــر، نــرخ بــاالی تــورم در بخــش کشــاورزی و درآمــد روســتاییان تأثیــر منفــی 
گذاشــته و موجــب کاهــش درآمــد و رفــاه آنان شــده اســت )پورمختار و مقدســی، 1395(. کشــاورزی، 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای اقتصــادی مــردم در روســتا، عالوه بــر اشــتغال زایی 
ــی و  ــرمایه گذاری فرهنگ ــورت س ــد و درص ــاد می کن ــم ایج ــتقیم ه ــتغال زایی غیرمس ــتقیم اش مس
ــان مناطــق  ــدی می ــۀ درآم ــل فاصل ــر تعدی ــای کشــاورزی، افزون ب ــرای فعالیت ه ــات ب ــدارک امکان ت
روســتایی، شــکاف بیــن فقیــر و غنــی نیــز تقلیــل می یابــد )فرهمنــد، طیبــی و کریمــی،  1392(. از 
ایــن جهــت اهتمــام بــه ایــن بخــش و بهبــود معیشــت و افزایــش رفــاه کشــاورزان می توانــد موجــب 
تحقــق حداقلــی عدالــت اجتماعــی در ســطح ملــی شــود. بــرای ایــن منظــور، ســرمایه گذاری درجهــت 
توســعۀ زیرســاخت های اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق روســتایی و متصــل کــردن بخــش کشــاورزی 
ــاورزی را  ــری از آن کش ــا بهره گی ــد ب ــت می توان ــه دول ــت ک ــی اس ــی از راهکارهای ــت یک ــه صنع ب
احیــا کنــد و روســتاییان را بــه مانــدن در روســتا تشــویق نمایــد )ســروری، کرباســی، دانشــورکاخکی 
ــتفاده  ــل اس ــره وری به دلی ــودن به ــن ب ــاورزی پایی ــش کش ــالت بخ ــی از معض ــف، 1391(. یک و هات
نکــردن از شــیوه های نویــن و تکیــه  بــر روش هــای نامناســب و ســنتی اســت )شــیروانیان و نجفــی، 
ــن نهاده هــای  ــن بخــش می گــردد. تأمی ــن ای ــازده پایی ــع و ب ــل شــدن مناب 3901( کــه موجــب زای
ــی از  ــتایی یک ــای روس ــوی تعاونی ه ــب از س ــرر و مناس ــان مق ــاورزان در زم ــرای کش ــدی ب تولی
ــا ایــن  راهکارهــای مؤثــر بــرای کاهــش فقــر روســتایی اســت )اشراقی ســامانی و دیگــران، 1395(. ب
ــا کشــاورزی،  حــال، اســتفاده از راهبردهــای دیگــر، همچــون ایجــاد فرصت هــای شــغلی متفــاوت ب
ــکونت در  ــداوم س ــب ت ــد و موج ــر کن ــغل را بازت ــاب ش ــرای انتخ ــرد ب ــاب ف ــرۀ انتخ ــد دای می توان
ــر و  ــود. صابری ف ــهرها ش ــه ش ــه ب ــرت بی روی ــف مهاج ــی و داوودی، 1390( و توق ــتا )صادق روس
ــت  ــیوۀ معیش ــا ش ــد ت ــالش کرده ان ــه ت ــانی ک ــال، کس ــی 10 س ــد در ط ــاری )1388( معتقدن قیص
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ــد، موفقیــت بیشــتری  ــدام نموده ان ــر از کشــاورزی اق ــی فرات ــه فعالیت های ــد و ب خــود را متنــوع کنن
ــد.    ــت آورده ان ــر به دس ــل فق در تعدی

ــذورات و به طــور کلــی امــور خیــر دینــی یکــی از اقدامــات  اســتفاده از ظرفیت هــای وقــف و ن
ــفیعی  ــی و ش ــی، فتح ــان )1393( و صادق ــی و محمودی ــت. عزت ــی اس ــۀ فقرزدای ــر در زمین مؤث
ــی در کشــورهای  ــر فقرزدای ــع و متغیرهــای تأثیرگــذار ب ــف را یکــی از مناب ــذورات و وق )1391( ن
ــامل  ــه ش ــت ک ــی اس ــرد مذهب ــی هزینه ک ــلمانان نوع ــی مس ــاق در زندگ ــد. انف ــالمی  می دانن اس
ــوالً  ــه معم ــه اســت ک ــۀ جهیزی ــام و کمک  هزین ــرام ایت ــه، اک ــی همچــون صدق ــای مختلف صورت ه
ــز  ــف نی ــود. وق ــع آوری می ش ــتی جم ــداد و بهزیس ــۀ  ام ــون کمیت ــازمان هایی همچ ــیلۀ س به وس
اگــر توســط نهادهــای متولــی به درســتی مدیریــت و هزینــه شــود، راهــکار مطلوبــی بــرای 
ــی و  ــی، عزت ــی  )1387( و نصیرخان ــایی و کرم ــق موس ــج تحقی ــا نتای ــود. ام ــد ب ــی خواه فقرزدای
ــا و  ــرف حرم ه ــردم ص ــای م ــتر موقوفه ه ــه بیش ــت ک ــن اس ــی از ای ــت )1397( حاک نظام پرس
ــر  ــذارد. عالوه ب ــای نمی گ ــر برج ــش فق ــر کاه ــی ب ــر ملموس ــه اث ــود و این گون ــا می ش امام زاده ه
ــج  ــرد. نتای ــاره ک ــوان اش ــز می ت ــر نی ــش فق ــت کاه ــت زکات درجه ــای مثب ــه کارکرده ــف، ب وق
ــل از زکات در  ــد حاص ــه درآم ــت ک ــن اس ــر ای ــر ب ــی )1393( ناظ ــری و میکائیل ــق اثنی عش تحقی
ــرا  ــرای فق ــوان ب ــت. زکات را می ت ــده اس ــع ش ــر واق ــر مؤث ــع فق ــرای رف ــمالی ب ــتان های ش اس
صــرف کــرد و زمینــۀ بهبــود کیفیــت کار و افزایــش ســرمایۀ انســانی و همچنیــن فرصــت اشــتغال 

ــم  آورد.    ــراد محــروم را فراه ــرای اف ب

رشــد جهان شــمول در بخش هــای مختلــف اقتصــادی یکــی از عوامــل اساســی در زمینــۀ کاهــش 
ــان  ــرقی نش ــیای ش ــورهای آس ــۀ کش ــیان نیگجه، 1392(. تجرب ــی و عباس ــن، بانوی ــت )پروی ــر اس فق
ــه  ــد، ب ــراه باش ــد هم ــع درآم ــادل در توزی ــری و تع ــش نابراب ــا کاه ــادی ب ــد اقتص ــر رش ــد اگ می ده
ــا درآمــد پاییــن، اثرگــذار اســت.  میــزان قابــل  توجهــی در کاهــش فقــر، به خصــوص در کشــورهایی ب
بنابرایــن زمانــی کــه نابرابــری از وجــوه مختلــف کاهــش  می یابــد، ســهم قشــرهای فقیــر نیــز از منافــع 
رشــد افزایــش پیــدا می کنــد )نظرپــور و دیگــران، 1392؛ خداپرســت و داودی، 1392(؛ زیــرا نابرابــری 
درآمــدی یکــی از عوامــل تشــدیدکنندۀ محرومیــت و شــکاف میــان فقیــر و غنــی اســت )فرهمنــد و 

دیگــران، 1392، ص. 129؛ فطــرس و شــهبازی، 1394(.

یکــی از برنامه هــای دولــت به منظــور کمــک بــه قشــرهای ضعیــف طــرح هدفمندســازی 
یارانه هــا بــوده اســت. ایــن برنامــه نوعــی سیاســت حمایتــی بــود کــه بــا هــدف اصــالح قیمت هــا و 
کمــک بــه فقرزدایــی صــورت گرفــت و بــر مــواردی همچــون وضعیــت خانــوار، فقــر و توزیــع درآمــد 
و قــدرت خریــد خانوارهــا اثرگــذار بــود. یکــی از اهــداف متصــور بــرای پرداخــت مســتقیم یارانه هــا 
ــش  ــای پژوه ــا یافته ه ــق ب ــوده اســت. مطاب ــا ب ــد خانواره ــدرت خری ــش ق ــت و افزای ــراری عدال برق
ــر  ــا فق ــدی یارانه ه ــدن هدفمن ــی ش ــس از اجرای ــال 1390 پ ــی )1393(، در س ــان و رئیس مجاوری
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به طــور چشــمگیری کاهــش یافــت. امــا نتایــج دیگــر تحقیقــات حاکــی از ایــن اســت کــه پرداخــت 
یارانــه تأثیــر معنــا داری بــر فقــر نداشــته اســت. پرداخــت مســتقیم یارانه هــا ممکــن اســت در حفــظ 
موقعیــت افــراد فقیــر اثــر بگــذارد، امــا از ســوی دیگــر بــه کاهــش عرضــۀ نیــروی کار منجــر می شــود 
ــر تعدیــل فقــر را کاهــش می دهــد. بنابرایــن  کــه ایــن مســئله اثــر مثبــت هدفمنــدی و تأثیــر آن ب
ناکامــی ایــن طــرح را شــاید بتــوان ناشــی از جهت گیــری نامناســب آن در قبــال برابــری میــان غنــی 
و فقیــر دانســت. پرداخــت مســتقیم یارانــه بعضــاً بــه تعطیلــی برخــی واحدهــای تولیــدی و افزایــش 
نــرخ بیــکاری و کاهــش درآمــد انجامیــد )اعمی بنده قرایــی، خدادادکاشــی و موســوی جهرمی، 
ــر )1394(  ــزازان، قاســمی  و راغف ــر، ب ــی دیگ ــی، 1394(. در تحقیق ــائل و حبیبیان نقیب 1398؛ یارش
معتقدنــد در طــی ســال هایی کــه یارانــه به صــورت مســتقیم بــه مــردم داده شــده، عملکــرد دولــت 
ــد ناشــی از  ــن مســئله می توان ــوده اســت. ای ــر چشــمگیر نب ــه کاهــش فق ــز درخصــوص کمــک ب نی

افزایــش تــورم و نــرخ ارز باشــد.

اســتفاده از ظرفیت هــای گردشــگری در تمــام کشــورها می توانــد یکــی از راهبردهــای فقرزدایــی 
ــژه  ــق صنعــت گردشــگری، به وی ــد دارد. رون ــع درآم ــر توزی ــی در تغیی ــر نقــش مثبت ــن ام باشــد. ای
ــد )خدابخشــی،  ــه تأمیــن معــاش می پردازن ــاً از طریــق کشــاورزی ب در نواحــی روســتایی کــه عمدت
1396؛ هوشــمند و دیگــران، 1392(، در کاهــش شــدت فقــر اثــر مثبــت می گــذارد و فقــرا را 
ــی، 1397( می ســازد. سیاســت های توســعۀ حــوزۀ گردشــگری در  ــدری و تراب ــی، ب ــد )رضوان توانمن
ــای گردشــگری،  ــدار نقــش مهمــی دارد. اســتفاده از ظرفیت ه متنوع ســازی اقتصــادی و توســعۀ پای
به ویــژه در روســتاها، موجــب ایجــاد فرصت هــای شــغلی فراتــر از کشــاورزی بــرای بومیــان و احیــای 
اقتصــاد محلــی می شــود و گســترش آگاهــی و روابــط اجتماعــی را نیــز در پــی دارد. بنابرایــن توجــه 
ــری  ــهری جلوگی ــق ش ــه مناط ــده ب ــای فزاین ــروز مهاجرت ه ــتایی از ب ــران روس ــعه و عم ــه توس ب
می کنــد )ترکمانــی و جمالی مقــدم، 1387(. امــا در ایــران باوجــود برخــورداری از جاذبه هــای 
گردشــگری شناخته شــده، کمتــر از آن هــا درجهــت ایجــاد شــغل و کســب درآمــد اســتفاده می شــود 

)شــکوری و بهرامــی، 1393(.

ــردد  ــی می گ ــی تلق ــت فقرزدای ــر درجه ــای مؤث ــر از راهکاره ــی دیگ ــرد یک ــارات ُخ ــن اعتب تأمی
)حســن زاده، ازوجــی و قویــدل، 1385(. ایــن سیاســت بدیــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــذ  ــه در اخ ــانی ک ــن و کس ــد پایی ــا درآم ــراد ب ــرا و اف ــمت فق ــی را به س ــهیالت مال ــوان تس ــه بت ک
ــان  ــع هم ــرد درواق ــارات ُخ ــرد. اعتب ــت ک ــد، هدای ــع مواجه ان ــا موان ــی ب ــات مال ــارات از مؤسس اعتب
ــراد محــروم پرداخــت شــده و در  ــه اف ــه ب ــن اســت ک ــدون ضام ــم و ب ــغ ک ــا مبال ــی ب عرضــۀ وام های
ــی کــه  مــدت  زمــان کوتاهــی بازپرداخــت می شــود )پورعــزت و نجابــت، 1391(. بدیــن ترتیــب، زمان
ــن  ــد از ای ــز می توانن ــاد باشــد، مــردم عــادی نی ــه بخــش خصوصــی زی ــی بانک هــا ب تســهیالت اعطای
تســهیالت بهره منــد شــوند و زمینــۀ اشــتغال و درآمدزایــی بــرای افــراد بیشــتری در بخــش خصوصــی 
ــراد می شــود؛  ــاوری و اعتماد به نفــس در اف ــۀ خودب ــت روحی ــر موجــب تقوی ــن ام ــردد و ای ــا می گ مهی
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امــا در اغلــب مــوارد، فقــط قشــرهای محــدودی از جامعــه از مزایــای توســعۀ مالــی بهــره می برنــد و 
ایــن امــر موجــب نابرابــری و بالتبــع گســترش فقــر در جامعــه می شــود )حســنوند و نادمــی، 1396؛ 
ــه  ــا توجــه ب آذری و دیزجــی، 1395(. نتایــج تحقیــق شــاه آبادی و امیــری )1392( نشــان می دهــد ب
کســری بودجــه ای کــه در کشــورهای درحال توســعه وجــود دارد، افزایــش عرضــۀ پــول می توانــد نــرخ 

فقــر را نیــز افزایــش دهــد. 

بیــکاری و فقــدان درآمــد کافــی یکــی از عوامــل مهمــی  اســت کــه موجــب گســترش و تــداوم 
ــر و  ــرض فق ــتر در مع ــی، بیش ــد کاف ــدان درآم ــل فق ــوالً به دلی ــکار معم ــرد بی ــود و ف ــر می ش فق
ــران، 1392(. در  ــد و دیگ ــی، 1395؛ فرهمن ــرد )آذری و دیزج ــرار می گی ــا ق ــواع نابهنجاری ه ان
ــتغال یابی  ــه اش ــک ب ــغل و کم ــد ش ــد، تولی ــان ش ــی بی ــرای فقرزدای ــه ب ــت هایی ک ــان سیاس می
ــوزی  ــای مهارت آم ــت برنامه ه ــن، تقوی ــن بی ــی رود. در ای ــا به شــمار م ــن برنامه ه یکــی از پایدارتری
ــره  ــای کم به ــای وام ه ــی و اعط ــاغل خانگ ــتغالی و مش ــای خوداش ــراد، برنامه ه ــازی اف و توانمندس
ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه درجهــت اشــتغال زایی بــه کار گرفتــه می شــود )مصطفائــی، 
و   ترکمانــی  1394؛  داوودی،  و  احمدی شــادمهری  1399؛  موســوی جهرمی،  و  خدادادکاشــی 
ــارکت  ــد مش ــان می ده ــری )1392( نش ــی و باق ــی، نجف ــای رئیس ــدم، 1387(. یافته ه   جمالی مق
ــال  ــان، احتم ــارکت آن ــطح مش ــش س ــق افزای ــتایی از طری ــای روس ــان در تعاونی ه ــت زن و فعالی
ــن  ــتغال زایی دارد. همچنی ــزایی در اش ــر بس ــد و تأثی ــش می ده ــا را کاه ــن خانواده ه ــر در ای فق
ــای  ــای وام ه ــوزی و اعط ــای مهارت  آم ــوزش و برنامه ه ــۀ آم ــتغالی، ارائ ــای خوداش ــان برنامه ه می
ــزاده )1391(،  ــتانی و علی ــور، بوس ــود دارد. محمدپ ــا داری وج ــۀ معن ــی رابط ــا فقرزدای ــره ب کم به
ــی  ــی ســازمان های متول ــای حمایت ــد  در رأس برنامه ه ــای اشــتغال زایی بای ــد وام ه مطــرح می کنن
ــدازی  ــت، راه ان ــرمایۀ ثاب ــه س ــتیابی ب ــت و دس ــن سیاس ــرای ای ــق اج ــرا از طری ــرد؛ زی ــرار گی ق
ــی  ــز یک ــی نی ــاغل خانگ ــد. مش ــق می یاب ــتری تحق ــهولت بیش ــا س ــغلی ب ــت ش ــب وکار و فرص کس
دیگــر از ظرفیت هــای بالقــوۀ کمــک بــه فقرزدایــی اســت؛ زیــرا در مقایســه بــا ســایر برنامه هــا بــا 
ــوآوری در عرضــۀ  ســهولت بیشــتری انجــام می شــود و موجــب مرتفــع شــدن نیازهــای محلــی و ن
ــد از توانمندی هــای  ــن بای ــا خدمــات می گــردد )امیــدی و چهارســوقی، 1397(. بنابرای محصــول ی
افــراد محــروم درجهــت بهبــود وضعیــت ایشــان اســتفاده کــرد؛ زیــرا نادیــده گرفتــن توانایــی افــراد 
محــروم مغایــر بــا سیاســت های کالن و پایــداری اســت کــه بــرای تعدیــل فقــر تعریــف شــده اســت 

ــلیمانی، 1395(.  ــر و س )راغف

در کشــورهای درحــال  توســعه توســعۀ بخــش صنعــت ازجملــه راهبردهایــی اســت کــه به منظــور 
رشــد اقتصــادی و فقرزدایــی بــه کار گرفتــه می شــود. بخــش صنعــت موتــور محرکــۀ اقتصــاد به شــمار 
ــران  ــی و دیگ ــق مصطفائ ــج تحقی ــاس نتای ــد. براس ــتغال زایی می کن ــه اش ــایانی ب ــد و کمــک ش می آی
)1399(، اشــتغال در بخــش صنعــت تأثیــر بســیاری در کاهــش فقــر در مناطــق مــورد مطالعــه داشــته 
ــر کاهــش فقــر تأثیــر  ــی ب ــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه رشــد صنعتــی زمان اســت؛ امــا بایــد ب
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ــند و از  ــته باش ــارکت داش ــادی مش ــای اقتص ــروم در فعالیت ه ــرهای مح ــه قش ــذارد ک ــت می گ مثب
ــتا ن های  ــع در اس ــه توســعۀ صنای ــه آن اســت ک ــوط ب ــم من ــن مه ــوند. ای ــد ش ســوددهی آن بهره من
ــوی  )1398( در  ــی و موس ــی، خدادادکاش ــرد. مصطفائ ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتر م ــوردار بیش کم برخ
پژوهــش خــود اظهــار کرده انــد کــه توســعۀ صنعتــی در مناطــق مختلــف جغرافیایــی زمینــۀ کاهــش 

محرومیــت و افزایــش رفــاه را فراهــم مــی آورد. 

یکــی دیگــر از برنامه هایــی کــه درجهــت کمــک بــه قشــرهای ضعیــف پیشــنهاد می شــود، اصــالح 
شــیوۀ اخــذ مالیــات اســت؛ بدیــن صــورت کــه دولــت می توانــد افــرادی را کــه درآمدشــان از حداقــل 
تأمیــن نیازهــای معیشــتی کمتــر اســت، از پرداخــت مالیــات معــاف کنــد )پورعــزت و نجابــت، 1391(. 
این گونــه از یــک ســو نابرابــری و شــکاف درآمــدی در جامعــه کاهــش می یابــد و رشــد اقتصــادی نیــز 
ــراد  ــژاد و غبیشــاوی، 1398( و از ســوی دیگــر وضعیــت معیشــتی اف ــد )افقــه، مطلب ن تســریع می یاب

فقیــر بهبــود پیــدا می کنــد )زیــاری و موســوی، 1387(.

ــایر  ــار س ــر در کن ــل فق ــش معض ــه کاه ــک ب ــی در کم ــرکت های خصوص ــش ش ــه نق ــروزه ب ام
ــق ایجــاد شــغل  ــن شــرکت ها از طری ــوان اشــاره کــرد. ای ــز می ت نهادهــای دولتــی و غیرانتفاعــی نی
و تأمیــن کاال و خدمــات در کاهــش فقــر نقش آفرینــی می کننــد. درصورتــی کــه شــرکت های 
ــا تمرکــز بــر کاالهایــی  خصوصــی مســئولیت اجتماعــی خــود را به درســتی ایفــا کننــد، می تواننــد ب
کــه نفــع اجتماعــی دارنــد، بــه حــذف فقــر کمــک کننــد و از منافــع ســرمایه داری نیــز بهــره ببرنــد 

ــان، 1389(.  ــدزاده و طبقی )مجته

3ـ5. چالش ها و ناکارآمدی سیاست های فقرزدایی 
در ایــن بخــش بــه چالش هــای اجــرای سیاســت ها و برنامه هــای فقرزدایــی پرداختــه شــده 
ــی  ــا کنــون برنامه هــای متعــددی به منظــور فقرزدای ــران ت اســت. همان طــور کــه ذکــر شــد، در ای
ــت  ــح از وضعی ــناخت صحی ــوِد ش ــون نب ــی همچ ــا به دالیل ــی برنامه ه ــا برخ ــت. ام ــده اس ــرا ش اج
ــۀ اجــرا  ــان نهادهــای گوناگــون، در زمین کشــور، صورت بنــدی نادرســت مســائل و ناهماهنگــی می
ــای  ــود تالش ه ــالب، باوج ــس از انق ــال های پ ــی، 1384(. در س ــد )ارائ ــی بوده ان ــار چالش های دچ
ــای  ــایر نهاده ــت و س ــط دول ــی توس ــی و محرومیت زدای ــت اجتماع ــراری عدال ــرای برق ــیار ب بس
ــار  ــورد انتظ ــوب و م ــازده مطل ــانی، ب ــروی انس ــی و نی ــای مال ــی و هزینه کرده ــی و حمایت اجتماع

رخ نــداده اســت. 

ــردی و  ــۀ راهب ــدان برنام ــران فق ــر در ای ــل فق ــل معض ــی  در ح ــل ناکام ــی از عل ــاالً یک احتم
ــر  ــع فق ــرای رف ــه ب ــت هایی ک ــوالً سیاس ــت. معم ــوده اس ــر ب ــل فق ــش معض ــرای کاه ــدّون ب م
ــد  ــۀ نظام من ــد و برنام ــر می گیرن ــی را درنظ ــوردی هدف ــورت م ــدام به ص ــردد، هرک ــن می گ تدوی
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و هدفمنــد بــرای حــل ایــن معضــل ارائــه نمی شــود )خانــدوزی، شهســواری و علم خــواه، 
1394(. فقــر پدیــده ای مقطعــی نیســت کــه در کوتاه مــدت از بیــن بــرود؛ بلکــه به دلیــل 
پیچیدگــی  و گســتردگی و ارتبــاط بــا ســایر متغیرهــای اجتماعــی مأمنــی بــرای بــروز و گســترش 
ــدار  ــدت و پای ــۀ بلندم ــن برنام ــد تدوی ــر نیازمن ــل فق ــذا تعدی ــت. ل ــی اس ــای اجتماع نابهنجاری ه
اســت کــه قابلیــت اجــرا و تضمیــن داشــته باشــد؛ البتــه پیچیدگــی ایــن پدیــده نیــز خــود مانعــی 
ــت بیشــتر رفاهــی  ــی دول ــن حــال، رویکــرد کنون ــا ای ــع اســت. ب ــن رویکــردی جام ــر ســر تدوی ب
ــز  ــادی  نی ــاط زی ــه اســت و ارتب ــورد توجــه نگرفت ــدان م ــدت اســت و توانمندســازی چن و کوتاه م
میــان سیاســت های فقرزدایــی وجــود نــدارد )نجفــی و شوشــتریان، 1386؛ زیبایــی و شوشــتریان، 

ــران، 1393(.  ــی و دیگ 1386؛ الوان

ــال  ــرای مث ــت. ب ــری اس ــث نابراب ــی بح ــای فقرزدای ــول چالش ه ــده ح ــل مطرح  ش ــی از عوام یک
ــوده،  ــر ب ــراد فقی ــه نفــع اف ــا حــدی ب ــا 1381 رشــد اقتصــادی ت بااینکــه در طــی ســال های 1377 ت
به دلیــل وجــود نابرابــری در جامعــه، ســود و مزیت هــای به دســت آمده آن طــور کــه بایــد، بــه 
قشــرهای فقیــر تخصیــص داده نشــده اســت. از ایــن  رو بــرای رفــع فقــر ابتــدا الزم اســت بــا اجــرای 
راهکارهــای مختلــف، ســطح نابرابــری در جامعــه کاهــش یابــد تــا متعاقــب آن، ســهم فقــرا از منافــع 
ــش  ــی در افزای ــه به نوع ــواردی ک ــی از م ــد، 1387(. یک ــری و کاون ــد )باق ــدا کن ــش پی ــد افزای رش
ــت  ــی اس ــی و محدودیت های ــع مال ــه مناب ــتن ب ــی نداش ــود، دسترس ــع می ش ــذار واق ــا اثرگ نابرابری ه
کــه بــرای اخــذ وام و تســهیالت وجــود دارد. ایــن مســئله افــراد محــروم و تحــت پوشــش ســازمان های 
ــت  ــرای دریاف ــه ب ــاِزکارهایی ک ــل س ــد و به دلی ــه می کن ــادی مواج ــای زی ــا چالش ه ــی را ب حمایت
ــه اخــذ وام می شــوند )گوهــری، ابوترابــی و  تســهیالت وجــود دارد، ایــن افــراد معمــوالً کمتــر قــادر ب
گوهــری، 1393( و همیــن مســئله عرصــۀ راه انــدازی کســب و کار و بهبــود شــرایط معیشــتی را بــرای 

آن هــا تنگ تــر می کنــد.  

طــرح هدفمندســازی یارانه هــا یکــی از برنامه هایــی بــوده کــه بــا هــدف اصــالح قیمت هــا و کمــک 
ــت  ــدت می توانس ــرح در کوتاه م ــن ط ــرای ای ــت. اج ــه اس ــورت گرفت ــیب پذیر ص ــرهای آس ــه قش ب
ــن  ــرای ای ــت در اج ــری نادرس ــل جهت گی ــا به دلی ــود، ام ــراد ش ــد اف ــدرت خری ــش ق ــب افزای موج
طــرح، اثــر مثبــت آن تــا حــد زیــادی خنثــی شــد )یارشــائل و حبیبیان نقیبــی، 1394(؛ بــرای مثــال 
در اجــرای ایــن طــرح، منافــع میــان فقیــر و غنــی  یکســان درنظــر گرفتــه شــد و از همیــن رو بهــرۀ 
ویــژه ای نصیــب افــراد محــروم نشــد. همچنیــن پــس از اجــرای ایــن طــرح، برخــی واحدهــای تولیــدی 
تعطیــل شــد و ایــن مســئله بــه افزایــش نــرخ بیــکاری و کاهــش درآمــد انجامیــد. بنابرایــن تمــام ایــن 
مــوارد موجــب کاهــش اثربخشــی اجــرای ایــن طــرح شــده و تأثیــر چشــمگیری نیــز بــر کاهــش فقــر 

ــی و دیگــران، 1398(.  ــده قرای برجــای نگذاشــته اســت )اعمی بن
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رو ش هــای  از  اســتفاده  و  محــروم  افــراد  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  از  بهره گیــری 
مردم محــور کارایــی بســیاری در امــر فقرزدایــی دارد. بدیــن ترتیــب، افــراد محــروم ایــن 
ــه  ــد ب ــب درآم ــادی و کس ــای اقتص ــارکت در فعالیت ه ــا مش ــا ب ــد ت ــدا می کنن ــت را پی فرص
خودکفایــی نزدیک تــر شــوند و ایــن امــر بــه فقرزدایــی کمــک می کنــد )اســکندری ثانی و 
نیــز  توانمندســازی  برنامه هــای  اثربخشــی  و  موفقیــت  درصــد  این گونــه   .)1393 ســجادی، 
 .)1395 رمضان پــور،  و  اســکندری ثانی  ابراهیــم زاده،  1394؛  )قرنی آرانــی،  می یابــد  افزایــش 
ــه  ــی ب ــازی و توان افزای ــای توانمندس ــت ها و برنامه ه ــوص سیاس ــه درخص ــی ک ــی از ایرادهای یک
ــت.  ــای مددجوس ــت از خانواره ــان حمای ــدت  زم ــت، م ــی وارد اس ــی حمایت ــازمان های متول س
ــا توجــه بــه ویژگی هــای هــر خانــواده متغیــر و معمــوالً 6 مــاه و یــا بیشــتر اســت؛  ایــن زمــان ب
ــت.  ــو را داش ــرد مددج ــتقالل ف ــدی و اس ــار توانمن ــوان انتظ ــر می ت ــی کمت ــن مدت ــا در چنی ام
ــه  ــادر ب ــر ق ــراد کمت ــن اف ــه محدودیت هــا در دریافــت وام و تســهیالت، ای ــا توجــه ب همچنیــن ب
اســتفاده از چنیــن منابعــی هســتند و همیــن مســئله رونــد دســتیابی بــه اســتقالل و خودکفایــی 

ــران، 1392(.  ــور و دیگ ــازد )نظرپ ــر می س ــان را متأث آن

ــاط  ــدم  ارتب ــی و ع ــی فقرزدای ــی و خصوصــی متول ــازمان های دولت ــدد س ــر تع ــم دیگ مســئلۀ مه
مؤثــر آن هــا بــا یکدیگــر و همچنیــن نبــوِد عــزم و ارادۀ کافــی سیاســت گذاران بــرای مبــارزه بــا فقــر 
ــعبانی، 1397(. در  ــی و ش ــی، عبداهلل میالن ــودی، ابویی اردکان ــران  1395؛ محم ــی و دیگ ــت )ثنای اس
هــر حــال، راهبردهــا و برنامه هــای فقرزدایــی در هــر جامعــه بایــد مترتــب بــر شــرایط و ظرفیت هــای 
ــوب و اثربخشــی از اجــرای آن  ــا نتیجــۀ مطل ــه باشــد ت ــان جامع ــی هم اقتصــادی، انســانی و اجتماع

حاصــل گــردد. 

ــد.  ــه ش ــا گفت ــا و چالش ه ــا، برنامه ه ــارۀ اولویت ه ــه درب ــت از آنچ ــه ای اس ــکل 2 خالص ش
ــته  ــویه داش ــاط دوس ــم ارتب ــا ه ــا ب ــا و برنامه ه ــی رود اولویت ه ــار م ــوب، انتظ ــرایط مطل در ش
باشــند و چالش هــا تجربــه ای بــرای بهبــود و ارتقــا در آینــده شــوند. از مطالعــۀ مــروری 
تحقیقــات در حــوزۀ فقرزدایــی در ایــران مشــاهده شــد کــه علی رغــم وجــود موضوعــات 
ــا  ــن معن ــه ای ــط شــدن عناصــر روشــن نیســت؛ ب ــز مشــابه، نحــوۀ مرتب ــاط تمرک مشــترک و نق
ــد دهــۀ گذشــته  ــی در چن ــه برنامه هــا و سیاســت های فقرزدای ــه صــورت بلندمــدت ب کــه اگــر ب
ــرد.  ــاهده ک ــا مش ــن برنامه ه ــان ای ــترک می ــاط مش ــوان نق ــواری می ت ــا دش ــود، ب ــته ش نگریس
ــاً  ــه عموم ــی ک ــت و از آنجای ــش داده اس ــا را افزای ــا چالش ه ــیختگی برنامه ه ــی و گس پراکندگ
ــب  ــود، اغل ــام می ش ــت انج ــک دول ــر ی ــدازۀ عم ــر به ان ــدت و حداکث ــکل کوتاه م ــا به ش برنامه ه
ــتر  ــه بیش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــرف نمی ش ــا ص ــع چالش ه ــرای رف ــب ب ــان مناس زم
چالش هــای قابــل مشــاهده در شــکل 2 کمــاکان وجــود دارد و به قــدر مطلــوب بــه آن هــا 

ــت.  ــده اس ــه نش پرداخت
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شکل 2. اولویت ها، برنامه ها و چالش های حوزۀ فقرزدایی

4. بحث و نتیجه گیری    
ایــران، در  از پژوهش هــای فقرزدایــی در  یافته هایــی  ارائــۀ  ایــن مطالعــه  انجــام  از  هــدف 
ــی  ــای علم ــام مقاله ه ــد تم ــالش ش ــور ت ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــوده اس ــته، ب ــال گذش ــزده س پان
  منتشرشــده در ایــن حــوزه گــردآوری و بررســی شــود. از واکاوی ایــن مقــاالت دریافــت شــد کــه 
ــای  ــۀ تحلیل ه ــی در کشــور و ارائ ــر و فقرزدای ــۀ فق ــای بســیار در زمین باوجــود انجــام پژوهش ه
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ــی نیســت؛  ــات به هیچ وجــه کاف ــن مطالع ــه ای، ای ــی و منطق ــی در ســطوح محل ــدّون از فقرزدای م
ــات  ــز مطالع ــده و تمرک ــول مان ــر مغف ــی فق ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــه جنبه ه ــوص اینک به خص
ــوده و از حیــث ســایر وجــوه ایــن کمبــود چشــمگیرتر  ــر جنبه هــای اقتصــادی و کالن ب بیشــتر ب

اســت.  

بــا همیــن اســتدالل می تــوان خواســتار انجــام پژوهش هــای جامعه شــناختی، تربیتــی و 
ــر  ــه  ب ــا تکی ــاً ب ــرا صرف ــد؛ زی ــور ش ــون کش ــای گوناگ ــر در پهنه ه ــوزۀ فق ــناختی در ح روان ش
ــرای  ــت. ب ــی را داش ــای اجتماع ــایر متغیره ــش س ــار پوش ــوان انتظ ــادی نمی ت ــات اقتص تحقیق
ــرد.  ــرار گی ــی مدنظــر ق ــی الزم اســت شــرایط محل ــق در فقرزدای ــر و موف ــای مؤث ــن برنامه ه تدوی
ــای  ــود و برنامه ه ــه ش ــی تهی ــی و فرهنگ ــای محیط ــر ظرفیت ه ــه  ب ــا تکی ــد ب ــا بای ــن برنامه ه ای
ــن  ــر ای ــد ب ــه بای ــد؛ بلک ــیب بزن ــق آس ــوام و مناط ــی اق ــای فرهنگ ــه دارایی ه ــد ب ــی نبای فقرزدای
دارایی هــا تکیــه و آن هــا را فعــال کنــد )زاهدی اصــل  و بســاطیان، 1390؛ نصیــری، 1394؛ 
ــه  ــدی و کالن نگــر هســتند و ب ــب تک بُع ــی اغل ــای مل اســکندری ثانی و ســجادی، 1393(. برنامه ه
ــا  ــتفاده از ظرفیت ه ــی و اس ــکالت محل ــا مش ــورد ب ــرای برخ ــری الزم ب ــل انعطاف پذی ــن دلی همی
ــد )اثنی عشــری و میکائیلــی، 1393؛ هوشــمند و دیگــران، 1392(. ایــن پژوهــش  ــع را ندارن و مناب
به چشــم  کمتــر  بســیار  فقرزدایــی  مطالعــات  در  کیفــی  پژوهش هــای  داد  نشــان  همچنیــن 
ــی  ــف فقرزدای ــاد مختل ــناخت ابع ــه ش ــد ب ــی می توان ــات کیف ــه مطالع ــی ک ــورد؛ درصورت می خ
ــاط  ــی و در ارتب ــی  را به شــکل ترکیب ــی و کّم ــات کیف ــوان مطالع ــه می  ت ــد؛ ضمــن اینک کمــک کن

ــت. ــه کار گرف ــر  ب ــا یکدیگ ب

ــزی  ــاً ناچی ــش تقریب ــی نق ــددکاری اجتماع ــهیل گری و م ــرد تس ــه، رویک ــورد مطالع ــع م در مناب
ــدان به همــراه اهتمــام و اطــالع کامــل  ــه در می ــای مداخل ــع به معن داشــته اســت. تســهیل گری درواق
ــود  ــی به وج ــا دار در فقرزدای ــی معن ــد تحول ــت و می توان ــی اس ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــام اقتضائ از تم
ــماعی،  ــود )ش ــع می ش ــر واق ــیار مؤث ــی بس ــددکاری اجتماع ــرد م ــی رویک ــاد، حت ــوارد ح آورد. در م
1394(. همچنیــن دیدگاه هــای انتقــادی بــه برنامه هــای گذشــته هنــوز چنــدان پررنــگ نیســت. ایــن 
امــر ناظــر بــر آن اســت کــه احتمــاالً محققــان آن طــور کــه شایســته اســت، برنامه هــای فقرزدایــی را 
بــا نگاهــی موشــکافانه بررســی نکرده انــد. ایــن درحالــی اســت کــه بــدون اطــالع از پیشــینه نمی تــوان 

ــو برداشــت.   ــه جل ــر و رو ب ــی گامــی مؤث ــرای فقرزدای ــزی ب در برنامه ری

ــۀ  ــورد تجرب ــرا درم ــای خــوِد فق ــه دیدگاه ه ــه توجــه ب ــن اســت ک ــر ای ــل توجــه دیگ ــۀ قاب نکت
ــی  ــوزۀ فقرزدای ــات ح ــر در مطالع ــل فق ــه تعدی ــک ب ــان در کم ــت آن ــر و عاملی ــان از فق زیسته ش
ــه  ــی ب ــاد کالن و مال ــگاه اقتص ــه ن ــت ک ــوان گف ــان می ت ــا اطمین ــع ب ــت. درواق ــدک اس ــیار ان بس
ــان  ــی آن ــرا از زندگ ــش فق ــر و دان ــدۀ  فق ــاد پیچی ــا ابع ــع از آن شــده ت ــی مان ــای فقرزدای پژوهش ه
مــورد توجــه قــرار گیــرد )رئیســی و دیگــران، 1392؛ پورعــزت و نجابــت، 1391(. هم ســطح انگاشــتن 
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فریبا فیروزی و همکاران. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها )1384 تا 1399(.

محقــق و موضــوع تحقیــق در ایــن زمینــه نیــز عنصــری کلیــدی اســت. منظــور ایــن اســت کــه در 
فراینــد پژوهــش، محقــق و موضــوع تحقیــق، هــر دو، بــه یــک انــدازه نقــش دارنــد. در ایــن فراینــد، 
ــه تغییــر اوضــاع خــود شــوند و از ســوی  ــا موفــق ب ــه مــردم کمــک کنــد ت ــد بکوشــد ب محقــق بای
ــه و  ــزی همراهان ــانند. برنامه ری ــاری برس ــر مســئله ی ــق در شــناخت بهت ــه محق ــز ب ــردم نی ــر م دیگ
مشــارکتی در اینجــا اهمیتــی دوچنــدان می یابــد؛ امــری کــه در پژوهش هــای 15 ســال گذشــته در 
ــاً  ــر عموم ــا یکدیگ ــت ها ب ــب سیاس ــن ترکی ــورد. همچنی ــم می خ ــدرت به چش ــی به ن ــوزۀ فقرزدای ح
ــن ســایر  ــدون درنظــر گرفت ــرد و ب ــا به صــورت منف ــر از آن اســت کــه هرکــدام از برنامه ه اثربخش ت
ــود  ــان وج ــدی نقص ــا ح ــا ت ــک از برنامه ه ــرای هری ــی در اج ــور کل ــا به ط ــود. ام ــرا ش ــا اج جنبه ه
ــه بازنگــری در برنامه هــا و راهبردهــا را می طلبــد. ایــن بخــش از یافته هــا  دارد کــه ایــن امــر نیــاز ب
بــا نتایــج تحقیــق غفــاری )1393( و نجفــی، خانــزادی و قادری ســیاه بیدی )1395( همســویی 
ــدرت  ــود. به ن ــده می ش ــی دی ــات فقرزدای ــه در مطالع ــت ک ــری اس ــود دیگ ــری کمب ــر نظ دارد. فق
پژوهشــی یافــت می شــود آگاهانــه رویکــرد نظــری مناســبی در آن بــه کار گرفتــه شــده باشــد. البتــه 
ــی  ــا هنگام ــت؛ ام ــون یاف ــکل مکن ــق را به ش ــم محق ــوان پارادای ــا می ت ــن پژوهش ه ــی ای در بررس
ــود کــه  ــوان امیــدوار ب ــه اســتفاده می کنــد، آن گاه می ت ــزار نظــری به شــکلی فعاالن  کــه محقــق از اب

ــد.  ــئله را روشــن کن ــدای مس ــک و ناپی ــای تاری جنبه ه

ــی  ــای فقرزدای ــه طرح ه ــوط ب ــای مرب ــع آوری داده ه ــرای جم ــزی ب ــون مرک ــا کن ــن ت همچنی
ــون  ــای گوناگ ــوان تجربه ه ــتری، می ت ــن بس ــدن چنی ــم ش ــورت فراه ــت. درص ــته اس ــود نداش وج
ــال  ــد درح ــر می رس ــپرد. به نظ ــان س ــه محقق ــل ب ــرای  تحلی ــرد آورد و ب ــز گ ــورت متمرک را به ص
ــۀ  ــی در زمین ــات غیردولت ــی و مؤسس ــی دولت ــتگاه های اجرای ــادی در دس ــای زی ــر، تجربه ه حاض
فقرزدایــی وجــود داشــته باشــد؛ امــا ایــن تجربه هــا هرگــز به صــورت مــدّون و علمــی   منتشــر نشــده 
ــین  ــای پیش ــالع از تجربه ه ــدون اط ــن ب ــی رود. بنابرای ــن م ــانی از بی ــل به آس ــن دلی ــه همی و ب
همــواره ایــن خطــر وجــود دارد کــه اشــتباهات تکــرار شــود و فرایندهــای طراحــی و اجــرا حرکتــی 

ــو نداشــته باشــد. ــه  جل رو ب

درمجمــوع نویســندگان ایــن مقالــه، بــا توجــه بــه برداشــت های خــود از مطالعــۀ مقاله هــای مــورد 
بررســی، پیشــنهاد می کننــد در تحقیقــات بعــدی دربــارۀ فقرزدایــی، اولویــت بــه مطالعــۀ ظرفیت هــا و 
مزیت هــای محلــی داده شــود. بــرای انجــام ایــن تحقیقــات ضــروری اســت موردپژوهشــی های متعــدد 
ــردد.  ــه اســتخراج گ ــای میان دامن ــا و راهکاره ــا، نظریه ه ــن موردپژوهی ه انجــام شــود و از انباشــت ای
ــور  ــد. به ط ــه می دهن ــی ارائ ــات محل ــتۀ اجتماع ــب و شایس ــخه هایی متناس ــی نس ــن پژوهش های چنی
ــده،  ــد ش ــی تأکی ــر فقرزدای ــام ب ــی نظ ــت های کل ــه در سیاس ــدازه ای ک ــد به ان ــر می رس ــی به نظ کل
مطالعــات مناســبی بــرای بررســی وضعیــت ایــن حــوزه انجــام نشــده اســت. بــه بیــان دیگــر، نه تنهــا 
برنامه هــای منســجمی بــرای فقرزدایــی تدویــن و اجــرا نشــده، بلکــه مطالعــات درخــور و کافــی هــم 

در ایــن حــوزه وجــود نــدارد.  



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

820

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

فریبا فیروزی و همکاران. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی نظام: مرور نظام مند سیاست ها و برنامه ها )1384 تا 1399(.

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

821 Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

References

Afgheh, M., Matlabnezhad, M., & Ghabishavi, A. (2019). Analyzing the effect of global-
ization and economic development on poverty in Iran. Journal of Fiscal and Economic 
Policies, 7(25), 31-57. (Persain) 

Afshari, Z., & Beikzadeh, S. (2017). Financial development, unequal earning and poverty in 
Iran. Economic Development Policy, 5(1), 9-28. (Persain)

Ahmadi Shadmehri, M., & Davoodi, A. (2015). The role of government’s expenses in pro-
viding economic-social infrastructure and reduction of poverty in Iran. Journal of The 
Macro and Strategic Policies, 3(10), 1-16. (Persain)

Allahdadi, F., & Aref, A. (2011). Human Resource Development for Poverty Alleviation in 
Iran. Life Science Journal, 8(3), 63-66. 

Alvani, M., Poorezat, A., & Nejabat, E. (2014). Analyzing the reasons of ineffectiveness 
of policy making system for reducing poverty in Iran. Public Management, 7(1), 1-18. 
(Persain)

Amibandeh Gharayi, H., Khodadadkashi, F., Mousavi Jahromi, Y. (2019). Evaluating the 
effect of paying subsidies in reducing poverty in Iran. Journal of Economic Research 
and Policies, 27(89), 7-27. (Persain)

Aram, M., & Seyed Emami, K. (2016). Policies of reducing poverty through social support. 
Political Knowledge, 12(2), 163-212. (Persain)

Arayi, M. (2005). A pathological study of reducing poverty in Iran. Social Welfare, 5(18), 
1-23. (Persain)

Aref, A. (2011). Rural Cooperatives for poverty Alleviation in Iran. Life Science Journal, 
8(2), 38-41.

Ashrafi, S., Davoud Behboodi, M., Panahi, H. (2018). Three aspects of development, un-
equality, and poverty in Iran during the development plans. Social Welfare, 18(71), 9-44. 
(Persain)

Ashraghi Samani, R., Fatahi, S., & Chaharsooghi, A. (2016). The role of rural cooperatives 
in reducing poverty in villages of Ilam province. Cooperative and Agriculture, 6(21), 
87-106. (Persain)

Asna Ashari, A., & Mikaeeli, V. (2014). The effect of Zakat on reducing poverty and econom-
ic development: the case of northern cities of Mazandaran, Gilan, and Golestan. Journal 
of Islamic Finance Research, 2(3), 7-24. (Persain)

Assadzadeh, A., & Paul, S. (2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran. Re-



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

823

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

822

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

view of Development Economics, 8(4), 640-653.

Azari Kian, H., & Dizji, M. (2016). Analyzing the effect of financial development on poverty 
in some selected countries. Applied Economy, 6, 55-66. (Persain)

Azizi, M., & Molayjerdi, M. (2017). Methods of financial support and social entrepreneur-
ship. Financial Research Journal, 19(1), 119-138. (Persain)

Bagheri, F., & Kavand, H. (2008). The effect of economic development on poverty and un-
equality in Iran (1996-2005). Social Welfare, 7(28), 173-190. (Persain)

Banerjee, A., & Duflo, E. (2013). Economy of poverty: a fundamental review of methods of 
combating global poverty (translated into Farsi by Jafar Kheirkhah and Mehdi Feizi). 
Tehran: World of Economy Press. (Persain)

Bezazan, F., Ghasemi, A., & Raghfar, H. (2015). Analyzing the functions of government’s 
policies in reducing poverty in Iran. Journal of Economic Development Policy, 3(8), 
9-31. (Persain)

Dadvarkhani, S., Salmani, M., Farhadi, S., & Zare, Z. (2011). Good governance a strategy for 
reducing rural poverty. New Approaches in Human Geography, 3(4), 103-120. (Persain)

Damri, L., & Edison, T. (1991). Reduction of poverty and structural balance (translated into 
Farsi by monetary and bank research center). Tehran; Central Bank of IRIB, Research 
Center. (Persain)

De Muro, P., Mazziotta, M., & Pareto, A. (2011). Composite indices of development and 
poverty: An application to MDGs. Social Indicators Research, 104(1), 1-18.

Ebrahimzadeh, E., Eskandari Sani, M., & Ramezanpoor, S. (2016). Strategies for reducing 
poverty in urban areas through resistance economy: the case of Tehran. Geography and 
Development, 14(44), 1-23. (Persain)

Entezari, A., & Mehri, N. (2013). An introduction to meta-analysis: the potential of me-
ta-analysis in social science research. Tehran: Sociologists Press. (Persain)

Eskandari Sani, M., & Sajadi, Zh. (2014). Group agency: developing neighborhood gather-
ings and their role in reducing urban poverty: the case of Nematabad in Tehran. Geogra-
phy and Territorial Spatial Agreement, 11, 31-48. (Persain)

Ezati, M., & Mahmoodian, M. (2014). The effect of public help on reducing poverty in Iran. 
Islamic Economy, 14(53), 31-55. (Persain)

Farahmand, Sh., Tayebi, K., & Karimi, M. (2013). The effect of production and improve-
ment on poverty and social welfare in provinces of Iran (2000-2007). Applied Sociology, 
24(2), 127-142. (Persain)



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

823

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

822

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

Fetres, M., & Shahbazi, F. (2015). Analyzing the effect of improving income on poverty in 
Iran: 1984-2013. Economic Research, 50(3), 685-706. (Persain)

Ghafari, M. (2014). Strategies of reducing poverty: a resolution in institutional economy. 
Planning and Budget, 19(4), 215-242. (Persain)

Ghanbari Barzian, A., & Hemati, R. (2015). Religious identity in Iranian Society: a systemat-
ic review of some studies from 2001-2013. Applied Sociology, 26(3), 117-138. (Persain)

Gharni Arayi, B. (2015). Analyzing the quantitative role of cooperative planning in reducing 
rural poverty the case of Firoozkooh city, Lazoor village. Geography and Territorial 
Spatial Arrangement, 15, 117-135. (Persain)

Ghazi Tabatabai, M., & Dadhir, A. (2010). A meta-analysis of social and behavioral re-
search. Tehran: Sociologists. (Persain)

Gohari, F., Abotorabi, M., & Gohari, L. (2014). Analyzing the effect of financial development 
on reducing poverty focusing on the banking system the case of some developing coun-
tries. Strategy of Development, 43, 132-160. (Persain)

Grant, M. J., & Bootht, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and 
associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26, 91-108.

Habibnezhad, A., & Salmani Sebiti, M. (2019). A model of reducing poverty in the legal 
system of Islamic Republic of Iran based on the concept of responsible freedom. Admin-
istrative Law, 7(20, 9-35. (Persain)

Hasanvand, D., & Nademi, Y. (2017). The effect of financial development on reducing pov-
erty in Iran. Economic Research, 52(1), 35-60. (Persain)

Hassanzadeh, A., Ezvaji, A., & Ghavidel, S. (2006). Analyzing the effect of micro-credit in 
reducing poverty and inequality of income. Islamic Economy, 6, 45-69. (Persain)

Hooshmand, M., Mostafavi, M., Ahmadi Shadmehri, M., & Mohaghegh, A. (2013). Ana-
lyzing the effect of tourism on reducing poverty in some selected developing countries. 
Journal of Tourism Planning and Development, 2(1), 11-28. (Persain)

https://data.worldbank.org.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709. (Persain)

https://www.isna.ir/news/99071310016. (Persain)

https://www.tabnak.ir. (Persain)

Hussain, M. D., Bhuiyan, A. B., & Bakar, R. (2014). Enterepreneu1rship development and 
poverty alleviation: an empirical review. Journal of Asian Scientific Research, 4(10), 

https://data.worldbank.org
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709
https://www.isna.ir/news/99071310016/
https://www.tabnak.ir


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

825

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

824

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

558-573.

Khandoozi, E., Shahsavari, S., & Alamkhah, A. (2015). Analyzing the policies of reducing 
poverty in five development plans of Islamic Republic of Iran. Rahbord, 46, 94-114. 
(Persain)

Khodabakhshi Gorgani, F. (2017). Analyzing the effect of tourism on income distribution and 
poverty reduction in Iran. Tourism, 5(9), 41-58. (Persain)

Khodaparast, M., & Davoodi, A. (2013). Government expenses and the reduction of poverty 
and inequality. Journal of The Macro and Strategic Policies, 1(4), 37-50. (Persain)

Mahmoodi, V., Abooyi Ardakani, M., Abdolahi Milani, M., & Shabani, E. (2018). Analyz-
ing the social support system based on human potentialities. Public Policy, 4(2), 57-79. 
(Persain)

Mohammadpoor, A., Boostani, D., & Alizadeh, M. (2012). A qualitative analysis of welfare 
organizations and relief foundation in reducing women’s poverty as family responsibles 
in Sari city. Social Welfare, 12(46), 319-352. (Persain)

Mojaverian, M., & Raisi, N. (2014). Does supportive strategies of government reduce pov-
erty rate in villages? the case of Mazandaran province. Rural Development Strategies, 
1(4), 13-24. (Persain)

Mojtahedzadeh, V., & Tabghian, F. (2010). Social responsibilities of companies in reducing 
poverty: indexes of social performance and the role of motivation in their employment. 
Securities and Exchanges, 14, 221-236. (Persain) 

Mostafayi, Sh., Khodadadkashi, F., & Mousavi Jahromi, Y. (2019). The effect of industry on 
reducing poverty in all provinces of Iran. Planning and Budget, 24(1), 51-75. (Persain)

Mostafayi, Sh., Khodadadkashi, F., & Mousavi Jahromi, Y. (2020). The effect of industri-
al development in reducing poverty in some provinces of Iran. Journal of Economic 
Growth and Development Research, 10(38), 45-60. (Persain)

Motamed, MK. (2009). Role of cooperative companies in sustainable rice production and 
poverty alleviation in Guilan state of Iran. African Journal of Biotechnology, 9(11), 
1592-1599.

Mousayi, M., Karami, Y. (2008). Analyzing the role of Khoms in dealing with poverty. Strat-
egy of Development, 16, 94-119. (Persain)

Najafi, B., & Shooshtarian, A. (2007). Measuring the poverty rate, amount of poverty and its 
effective factors on rural and urban families of Iran. Agricultural Economics and Devel-
opment, 15(59), 1-24. (Persain)



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

825

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

824

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

Najafi, M., Khanzadi, A., & Ghaderi Siahbeidi, E. (2016). The effect of human resource pro-
ductivity on reducing poverty in Iran. Majles and Rahbord, 24(92), 311-336. (Persain)

Nasiri, E. (2015). Strategies of reducing urban poverty focusing on community gatherin the 
case of Bisim community in Zanjan city. Urban Planning Studies, 2(7), 107-125. (Per-
sain)

Nasirkhani, P., Ezati, M., & Nezamparast, R. (2018). The effect of Islamic institutes on pub-
lic helping for reducing poverty in Iran. Islamic Banking and Economics, 25, 221-236. 
(Persain)

Nazarpoor, M., Ashraghi, F., & Khajeh Saeed, Z. (2013). The effect of Islamic banking and 
economic development on poverty and economic inequality in some selected Islamic 
countries. Journal of Quantitative Studies in Management, 4(2), 43-58. (Persain)

Omidi, S., & Chaharsooghi Amin, H. (2018). The role of small businesses on reducing pov-
erty in rural families of Mehran city. Journal of Space Economy and Rural Development, 
7(1), 167-182. (Persain)

Parvin, S., Banooyi, A., & Abasian Nigjeh, S. (2013). The development of economic sectors 
in reducing poverty through SAM approach. Journal of Economic Growth and Develop-
ment Research, 10, 27-40. (Persain)

Poorezat, A., & Nejabat, E. (2012). Analyzing the policies of reducing poverty and their hi-
erarchy. Social Welfare, 12(46), 299-317. (Persain)

Poormokhtar, E., & Moghadasi, R. (2016). Analyzing the relationship between monetary 
policies and farmers’ welfare for reducing poverty in Iran. Journal of Agricultural Eco-
nomic Research, 8(4), 101-126. (Persain)

Poortaheri, M., Talebi, H., Rokn al-Din Eftekhari, A. (2010). Analyzing the economic and 
social factors for reducing rural poverty through nutritious poverty: Khejelestan sector 
of Qom province. The Journal of Spatial Planning, 15(2), 61-80. (Persain)

Raghfar, H., & Soleimani, M. (2016). Empowering and reducing poverty from divorced and 
widowed women in Selseleh city. Women in Development and Politics, 14(1), 51-68. 
(Persain)

Raghfar, H., Babapoor, M., & Yazdanpanah, M. (2015). Analyzing the relationship between 
economic development and poverty and inequality in Iran through the first and fourth 
development plans. Journal of Applied Economic Studies, 4(16), 59-79. (Persain)

Raisi, R., Najafi, B., & Pezhman, B. (2013). Analyzing the effect of women’s membership in 
rural cooperatives on improving job opportunity and reducing poverty in families based 
on Logit model. Journal of Sociological and Psychological Women’s Studies, 11(4), 135-
164. (Persain)



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

827

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

826

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

Ramezani, A., Rabie, A., Zahedi Mazandarani, M., & Firoozabadi, A. (2018). Comparing the 
entrepreneurship social direction and charity in different aspects of poverty in supportive 
institutes in Mashhad. Majles and Rahbord, 25(96), 179-212. (Persain)

Rezazadeh, M., & Fani, Z. (2016). Spatial analysis of religious institutes for empowering 
and reducing poverty in urban areas: the case of section one in Tehran. Geographical 
Planning of Space, 6(22), 155-174. (Persain)

Rezvani, M., Badri, A., & Torabi, Z. (2018). A model of nature tourism and reducing poverty 
in some selected villages in the east of Semnan province: a qualitative study. Tourism 
and Development, 7(4), 205-225. (Persain)

Saberifar, R., & Gheisari, S. (2009). Social management of rural areas and poverty reduc-
tion: the case of villages in Hossein Abad Gheinab Sarbisheh. Village and Development, 
12(2), 15-36. (Persain)

Sadeghi, H., & Davoodi, A. (2011). The effect of government expenditure on poverty rate of 
villages in Iran. Journal of Economic Research and Policies, 19(58), 107-126. (Persain)

Sadeghi, H., Baskha, M., & Shaghaghi Shahri, V. (2008). The relationship between economic 
development and poverty and income inequality in some developing countries. Social 
Welfare, 9(33), 27-44. (Persain)

Sadeghi, H., Fathi, M., & Shafie, A. (2012). The status of public help on reducing poverty in 
the Islamic country: the case of Iran from 2006 to 2009. Islamic Economy, 12(45), 5-32. 
(Persain)

Sanayi Alam, F., Memarzadeh Tehran, Gh., & Daneshfard, K. (2016). A model of applying 
policies of reducing poverty in Iran based on the 20-year perspective. Journal of Strate-
gic Management Studies, 28, 233-266. (Persain)

Sarvari, A., Karbasi, A., Daneshvar Kakhki, D., & Hatef, H. (2012). The effect of develop-
ment rate of economic sectors and commercial liberation on reducing poverty in Iran. 
Agricultural Economics and Development, 21(83), 191-210. (Persain)

Sedighian Bidgoli, A., & Lashgari, M. (2017). A review on the social aspects of student life 
in Iran. Research and Planning in Higher Education, 23(3), 115-138. (Persain)

Sen, A. (2002). Development as freedom (translated into Farsi by Ahmad Movasaghi). Teh-
ran: Tehran University Press. (Persain)

Shahabadi, A., & Amiri, B. (2013). The effect of financial development on poverty in Islamic 
countries. Planning and Budget, 18(4), 27-42. (Persain)

Shakoor, A., Shams al-Dini, A., & Javadi Haghighi, E. (2016). Analyzing the performance of 
relief foundation in reducing poverty in rural areas focusing on development parameters: 



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2022, Volume 9, Number 4

827

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

826

Winter 2022, Volume 9, Number 4

Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.Firouzi, F. et al. (2022). Poverty Alleviation as One of the Axes in General Policies System: A Systematic Review of Policies and Programs (2005-2020). JMSP, 9 (4), 798-827.

the case of Shiraz city. Journal of Environmental Studies, 5(17), 63-72. (Persain)

Shakoori, A., & Bahrami, Sh. (2014). The effect of rural tourism on reducing poverty based 
on sustainable income: the case of Ghalenou and Kelin villages of Rey city. Rural De-
velopment, 6(1), 3-24. (Persain)

Shamayi, A. (2015). Strategies of neighborhood development via cooperative approach in 
facilitation offices: the case of poor areas of Jomhoori neighborhood in Tehran. Commu-
nity Development, 7(1), 103-128. (Persain)

Shirvanian, A., & Najafi, B. (2011). Analyzing the role of social capital on welfare and pov-
erty reduction in villages: the case of watering and fencing areas of Doroodzan. Agricul-
tural Economy, 5(3), 25-53. (Persain)

Taleb, M., Piri, S., & Mohammadi, S. (2010). Meta-analysis of poverty studies in rural areas 
of Iran. Rural Development, 2(2), 23-40. (Persain)

Torkamani, J., & Jamali Moghadam, E. (2008). Analyzing the direct and indirect effect of 
governmental civil capitals in developing productivity and reducing poverty in rural 
areas of Iran. Village and Development, 11(4), 1-24. (Persain)

Yarshael, S., & Habibian Naghibi, M. (2015). The effect of objectifying subsidies on poverty 
and income distribution in Iran: a model for job opportunity. Journal of Economic Mod-
eling Research, 6(23), 159-196. (Persain)

Yasoori, M., Ofoghi, N., & Emami, F. (2017). Rural cooperation: strategies for achieving 
development and reducing poverty the case of Saravan village in Rasht city. Journal of 
Research and Rural Planning, 6(3), 220-234. (Persain)

Zahedi Asl, M., & Basatian, M. (2011). Issues of poverty in Iran. Social Development and 
Welfare Planning, 2(7), 1-26. (Persain)

Ziari, K., & Mousavi, M. (2008). Analyzing the measurement of poverty line and policies 
of reducing poverty in Yazd province. Geography and Development, 15, 5-20. (Persain)

Zibayi, M., & Shooshtarian, A. (2007). Analyzing the dynamism of poverty in Iran through 
mixed-data of rural and urban families. Iranian Journal of Economic Research, 9(32), 
55-83. (Persain)


