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 چکیده 

از ماتریس    با استفادهگیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران  هدف اصلی این مقاله اندازه
های شغلی در مناطق شهری ایران بر  های فعالیت و گروهبندی دسته( و رتبه2020چانونا )

های هزینه و  باشد. بدین منظور از دادهاساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می
-است. نتایج نشان می  شدهاستفاده  1392-1398درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره  

رشد و توزیع درآمد هردو    1395-1396ساله  دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک
باوجود رشد،    1394-1395اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره  به نفع فقرا عمل کرده

ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر  یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سالیشافزافقر  
های فعالیت  دهد که در میان دستهبوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می

بیمه»فعالیت و  مالی  درهای  و  گروه  ای«  و  میان  اداری  امور  »کارمندان  گروه  شغلی؛  های 
-گانه رشد، فقر و نابرابری قرار میدفتری« در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه

توصیه می برای کاهش فقر  بنابراین  در  گیرند.  و سیاستیزیربرنامهشود که  های  گذاریها 
 1395-1396صورت گیرد؛ تا همچون دوره  اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان

تواند فقر را در سطح  می 1394-1395توجه تنها به رشد مانند دوره  چراکه فقر کاهش یابد. 
بهبکشور   درآمدها مییفزاید.  توزیع  بهبود وضعیت  اگرچه که  باشد که  قدربهتواند  عالوه  ی 

-شده مییبررسساله  های یکهحتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دور
و تغییرات   افزایش فقر در کشور گشته  به  توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر 

 یی بر افزایش فقر فائق نیامده است. تنهابهنابرابری 
 .های ایران، استانرشد، نابرابری، فقر، رشد فقرزدا  :کلیدیهای ه واژ

 JEL :31D،32I ،3D6، .O40بندیطبقه 

 
 . است رازی دانشگاه  در اول نویسنده  دکترای رساله از مستخرج مقاله این   1
  نویسنده مسئول مکاتبات 

 1-30صفحات    /1401  پاییز  /3شماره    /نهمهای کاربردی اقتصاد/ سال  فصلنامه نظریه

 22/06/1401تاریخ پذیرش:         28/04/1401تاریخ دریافت:  

mailto:el.heshmati@yahoo.com
mailto:s.karimi@razi.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 ... هایمناطق شهری ایران )رویکرد تعیین کانونرشد فقرزدا در                                          2   

 مقدمه -1

ای آن را  ای تصور شده که عدهشناسی، فقر به حدی مشکل پایهدر ادبیات و متون جامعه

عمومیقوی و  میترین  بشر  مصیبت  را  ترین  فقر  درباره  بحث  زمینه  اندیشمندان  دانند. 

شناسد و  (. این معضل مرز نمی1390،  1دانند )زاهدی اصل و بساطیان بسیار گسترده می

نظام میهاتمامی  مبارزه  به  دنیا  جای  هر  در  را  اقتصادی  آنکه حکومتی  با  های  طلبد. 

برای ریشه تاریخ  این پدیده تالش کردهزیادی در طول  این مسئله هنوز  کن کردن  اند، 

مهمبه میعنوان  خودنمایی  کشورها  از  بسیاری  در  معضل  و  ترین  رشد  علیکند  رغم 

توسعه کشورهای  میان  در  یا اقتصادی  و  دارد.  درحال  نیافته  ادامه  همچنان    طی توسعه 

با   ایران   اقتصاد   گذشته   هایدهه . اسـت  بوده   مواجه  مختلفی  اقتصادی   مشکالت   نیز 

  عواقب   و  آثار  و  کالن  اقتصاد  سطح  در...  و  هاتراز پرداخت  کسری  بیکاری،  تورم،  افزایش

  توجه   که  است   مشکالتی   ازجمله   خرد،   اقتصاد   سطح   در ...  و  درآمد   توزیع   فقر،   روی   بر  آن

نژاد   معطوف  خود  به  را  بیشتری )خسروی  است  در  .(1391،  2داشته    اقتصاد   همچنین 

  دیگر،   سوی   از  درآمد  بهینه  توزیع   به  دستیابی  و   یکسو  از  اقتصادی  رشد  موضوعات  ایران

  اجرایی   و   قانونی  نهادهای   و   کالن   اقتصاد   گذاران سیاست  اقتصاددانان،   موردتوجه  همواره

 (.  1396، 3است )دهقانی و همکاران  بوده کشور
های  طور خودکار در تمام بخشمنافع رشد به ،بر اساس دیدگاه غالب در ادبیات اقتصادی

ی  و تفکر حاکم در دهه فرضیه مشهور نشت به پایین  درواقعشود. این  جامعه منتشر می

هنده فقر،  عنوان عامل اصلی کابود. در طول این دو دهه رشد به  میالدی  1960و    1950

  1980و    1970های  شد؛ اما در دههمعرفی و نابرابری در توزیع درآمد نادیده گرفته می

تواند فقر را  کشورهای آسیای شرقی نشان دادند که رشد سریع توأم با نابرابری کمتر، می

-به مقدار بیشتری کاهش دهد. در این دوره اجماع عمومی مبنی بر ضعف ابزار رشد به

تنها   بهعنوان  آمد،  وجود  به  فقر  کاهنده  دهه  طوریابزار  در  به    1990که  منجر 

می  شدن مطرح نظر  در  را  نابرابری  و  فقر  رشد،  ارتباط  که  شد  فقرزدا  رشد  رشد  گیرد. 

که   دارد  رشدی  به  اشاره  نیز از  فقرا    منتفع شدنبر    عالوهفقرزدا  نابرابری  وضعیت  آن 

)درویشی و احمدی  شود  ط اقتصادی فقرا میبه بهبود شرای  طورکلی منجر و به بهبودیافته 

 
1 Zahedi Asl & Basatian (2011) 
2 Khosravinejad (2011) 
3 Dehghani et al. (2017) 
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به1396،  1خواه  نیست.  کافی  شرط  فقر  کاهش  در  اقتصادی  رشد  زیرا  رابطه  (.  عالوه 

قابل فقر  تغییرات  و  اقتصادی  رشد  بین  اقتصادی  مستقیمی  لزوماً رشد  و  نیست  تعریف 

و   اقتصادی  رشد  به  فقر  کاهش  داشت.  نخواهد  همراه  به  را  فقر  درآمدها  کاهش  توزیع 

و همکاران )کریمی  است  از سیاست  .(1397،  2وابسته  فقر  تأثیرپذیری  های  گذاریفلذا 

دارد   خانوارها  درآمد  توزیع  بر  که  متفاوتی  تأثیرات  به  توجه  با  اقتصادی  رشد  مختلف 

در حالت کلی فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه نابرابری در  یکسان نیست؛  

تواند باعث کاهش دامنه فقر شده  که افزایش درآمدها میطوریگی دارد بهتوزیع آن بست

توزیع درآمدها می نابرابری  در  افزایش  دهدو  افزایش  را  آن  فقرزدا  تواند  بنابراین رشد   .

، 3اشاره به شرایطی دارد که هردو عامل رشد و توزیع درآمدها کاهنده فقر باشند )شین 

این2020 با تمام  ب(.  فعالیت  هها توجه  انجام  طوربه  هامشاغل و  شده  کامل در مطالعات 

-های شغلی و فعالیت است؛ و وضعیت فقرزدایی بین گروه  در این زمینه صورت نگرفته

 شده است.های مختلف نادیده گرفته

در ایران طی    که  است  مهم  این  به  یابیجهت دست  تالش  حاضر  مطالعه  رو هدفاز این

برای رشد  موردبررسی  دسته  دوره  اینکه  و  نه؟  یا  است  بوده  خوب  و  فقرا  فعالیت  های 

می گروه قرار  ترتیبی  چه  در  فقرزدایی  ازنظر  شغلی  پرسش  های  به  پاسخ  در  و  گیرند؛ 

گروه نیز  فعالیتنخست  و  شغلی  قرارگرفتههای  موردتوجه  بدینها    به   ابتدا  منظور   اند. 

  تحقیق  روش   سپس   زمینه پرداخته،در این    شده انجام  تحقیقات  و  مبانی نظری   بر  مروری

نتایجآن  ادامه   در   شود، می  معرفی   مدل   و   ذکر   و   گیری نتیجه،  معادالت  کمی   ها، 

   .شودمی ارائه ها پیشنهاد

  ادبیات موضوع -2
های اصلی  های مربوط به توسعه این است که آیا استراتژییک موضوع تکراری در بحث

رشد   بر  مبتنی  باید  رشد  توسعه  زیرا  نابرابری؟  یا  و  فقر  بر  مبتنی  یا  باشد  اقتصادی 

از مهم بر فقر  اقتصادی  اثر مستقیمی که  از  بر فقر است که جدا  تأثیرگذار  ترین عوامل 

گذارد. لذا در کنار اثر  طور غیرمستقیم نیز، بر فقر تأثیر میدارد، از کانال توزیع درآمد به

نیز غیرمستقیم  اثر  فقر،  بر  رشد  درآمد    مستقیم  توزیع  در  نابرابری  تغییر  مسیر  از 

 
1 Darvishi & Ahmadikhah  (2017) 
2 Karimi et al. (2018) 
3 Shin 
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بنابرایناندازهقابل نابرابری  و  اقتصادی   رشد   عامل   دو  گیری است    فقر   کاهش   در  کاهش 

 این  شود می  موجب  را  بیشتری  فقر  بیشتر، کاهش   اقتصادی  رشد   نرخ  که طوریبه   مؤثرند

(  1در شکل ).  شودفقر می  بر  رشد   کاهش تأثیر  سبب  نابرابری  که افزایش  است  حالی   در

شده است. روند تأثیرگذاری درآمدها و توزیع درآمدها بر  این ارتباط متقابل نمایش داده

ها بر فقر دقیقاً جهت تغییرات فقر را روشن  گذاریفقر مشخص است اما کانال سیاست

می دو حالت  لذا در  کانالنخواهد کرد.  این  به  اول حذف  توان  پرداخت؛  اثرگذاری  های 

ف  از مهمسریع  به  قر مطلق، که یکی  برای رسیدن  اینکه  توسعه است. دوم  اهداف  ترین 

های رشد و توزیع احتیاج است.  هدف کاهش سریع فقر مطلق، ترکیبی قوی از سیاست

را موردنظر  مسئله  آنکه  بر  عالوه  حالت  دو  می  این  فقر  ارتقا  و  مطلق  فقر  میان  بخشد، 

قائل می تمایز  نیز  فقر مطلق  نسبی  فقری است که قدرت خرید  شود.  با خط  رابطه  در 

بنابراین زمانی که هدف    داند؛منظور پوشش نیازهای فرد ضروری میثابت و معینی را به

این   به  فقر مطلق است  تأمین  توسعه کاهش  باید  فرد  اساسی هر  نیازهای  معناست که 

 شود.

 ی اقتصادی هایگذاراستیس( : ارتباط متغیرهای رشد، فقر، توزیع درآمد و  1شکل )
 های تحقیق منبع:یافته

مرور تکامل  این خط فقر نباید در طول زمان ثابت باقی بماند، چون نیازهای اساسی به

از کشورها استفاده میمی از فقر مطلق که در بسیاری  این تعریف  با  یابند.  تعریف  شود 

صورت نسبت ثابتی از میانگین درآمد جامعه  فقر نسبی مشابه است که در آن خط فقر به

را(. می2004است )بورگینان،   فقر درآمدی نسبی  این خط  تلقی    توان  خط فقر مطلق 

روزرسانی شوند )راولیون و  ها بهکرد؛ زمانی که خط فقر بر اساس تغییرات شاخص قیمت

-در مطالعه حاضر این نوع از خط فقر مدنظر قرارگرفته است. بهرو  از این  (.2000چن،  

 رشد درآمدها

 فقر هاگذاریسیاست

 توزیع درآمد
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دارد.   توزیع درآمد وجود  و  توسعه، رشد  بین  رابطه مستقیمی  عنوان شد  عالوه چنانکه 

اند که فقر با رشد اقتصادی و توزیع  شده و نشان دادهانجام    باره مطالعات بسیاریدراین

پیچیده رابطه  متغدرآمد  سه  این  و  داشته  به  ای  که  هستند  متقابل  ارتباطی  دارای  یر 

( مفهوم مثلث فقر، رشد و نابرابری 2معروف است. شکل )  1»مثلث رشد، فقر و نابرابری«

 دهد.  را نشان می

 مثلث فقر، رشد و نابرابری   :(2شکل )
 تحقیق های منبع:یافته

ارتباط   توزیع درآمد و رشد در  با  فقر  برای کاهش  توسعه  استراتژی  واقعی در  تغییرات 

افزایش در متوسط درآمد جامعه فقر را کاهش و افزایش در نابرابری توزیع درآمد  است.  

  بردن   بین   از   برای  المللی بین  تعهد   به   توجه  های اخیر با طی سالدهد.  آن را افزایش می

  موردتوجه  فقرزدا  رشد  به  دستیابی   و  فقر  کاهش   و  اقتصادی  رشد   بین  رابطه  فقر،

تعریف و  )قلیارائه  فقرزدا  رشد   از  مختلفی   های قرارگرفته  است  (.  1395،  2زادهشده 

از   متأثر  درآمد  توزیع  نابرابری  و  اقتصادی  رشد  به  نسبت  فقرزدایی  فرآیند  حساسیت 

تأثیرگذاری   افزایش  درصورتی  باشد.میمذکور  عامل    دودرجه  باعث  اقتصادی  رشد  که 

-طبقه  با  توان گفت رشد فقرزدا بوده است.میانگین درآمدها و کاهش نابرابری شود می

آن تغییرات  نحوه  به  بسته  حالت  نه  فقر  و  درآمد  توزیع  اقتصادی،  رشد  رابطه  ها  بندی 

 تواند رخ دهد.  می

 
1 Poverty-Growth-Inequality Triangle 
2 Rezagholizadeh (2017) 

 کاهش فقر

 تغییرات توزیع درآمد رشد اقتصادی
 های توسعهاستراتژی
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اقتصادی خواهد بود که در مطالعات راولیون و  ها با وجود رشد  سوم این حالتتنها یک 

پرنیا  کاکوانی   سان   1چن،  سرریز   با  2و  رشد  فقرزا3عنوان  رشد  فقرزدا   4،  رشد   5و 

 است:  شدهصورت خالصه توضیح داده( این سه حالت به3اند. در شکل )شدهمطرح
 

 

 ( : رابطه رشد اقتصاد، نابرابری و فقر در حالت وجود رشد 3شکل )
 های تحقیق منبع:یافته

 تجربه رشد بر فقر در کشورهای جهان-1-2

دهه درحالطی  کشورهای  از  بسیاری  اخیر  نرخ  حتی   توسعههای  داشتن  رشد  با  های 

قابل به علت  اقتصادی  نبودهتوجه  فقر  به کاهش  قادر  درآمدها  توزیع  اند.  نابرابرتر شدن 

دست کشورهاست که از رشد اقتصادی سریع برخوردار بوده است، اما  برزیل مثالی ازاین

لکن برخی   نابرابری در این کشور در مقایسه با دیگر کشورها باال بوده و پایدار شده است.

برخ اقتصادی  رشد  از  که  کشورها  این  از  بودهدیگر  گسترش  وردار  از  جلوگیری  با  اند، 

توانسته نابرابری  را کاهش دهندشدید  فقر  اقتصادی خود،  روند رشد  در  ،  6)راولیون  اند 

های فقرزدایی در  توان به اندونزی و تونس اشاره کرد. سیاست. از این جمله می(2017

 
1 Kakwani and Pernia 
2 Son 
3 Trickle-Down Growth 
4 Immiserizing Growth 
5 Pro_Poor Growth 
6 Ravallion 

 رشد اقتصادی

 رشد سرریز

 میانگین درآمدها

 نابرابری

 فقرزارشد 

 میانگین درآمدها

 نابرابری

 رشد فقرزدا

 میانگین درآمدها

 نابرابری

 یابد.اثر افزایش نابرابری قدرتمندتر بوده و در نهایت از برایند هردو اثر فقر افزایش می

 شوند.هر دو اثر در یک راستا عمل کرده و موجب کاهش فقر می

 یابد.میزان کم و با سرعت کند کاهش میاز برایند هردو اثر فقر به 
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باسیاست را  اقتصادی  سریع  رشد  سرمایهاندونزی  و  رسیدن  هایی  گذاری ها  متضمن  که 

استراتژی توسعه کشور تونس    (.2007،  1کرد )تیمرعایدات رشد به فقرا بودند ترکیب می 

نشان می تجربه  نیز  را  فقرزدا  است رشد  توانسته  روستایی  و  نواحی شهری  در  که  دهد 

درحال کشورهای  از  دیگر  گروهی  علیکند.  اقتصادی  توسعه  رشد  نبودن  دارا  رغم 

استفقابل با  سیاستتوجه  از  کردهاده  کنترل  را  فقر  توزیع  باز  ازاینهای  که  دست  اند. 

توان به ویتنام اشاره کرد. ویتنام توانست بدون گسترش شدید نابرابری، فقر  کشورها می

ای است که نه با  گونه(. وضعیت برخی دیگر از کشورها به2007، 2را کاهش دهد )کالمپ

بوده همراه  مثبت  بهبودرشد  نه  و  وخیماند  از  حاکی  که  توزیع  وضعیت  در  شدن  ی  تر 

توان گفت تأثیرپذیری  هاست. ازجمله غنا، اوگاندا، هند و غیره. بنابراین میمیزان فقر آن

های مختلف رشد اقتصادی با توجه به تأثیر متفاوتی که بر توزیع  گذاریفقر از سیاست

 (. 2019، 3درآمد دارد، یکسان نیست )پانوری و همکاران 

 گیری فقر و نابرابریاندازه-2-2

عنوان اولین گام در راستای تعیین رشد فقرزدا نیاز به تشخیص میزان فقر و نابرابری به

لذا شاخص دارد.  مهم  گیری اندازه  برای  انتخابی  هایوجود  از  این  یکی  در  مراحل  ترین 

تعیین شاخص.  شودزمینه محسوب می از  باو     فقر   های آنگاه پس    از   استفاده  نابرابری 

   پرداخت. ها آن گیریاندازه توان بهمی مربوطه هایداده

شاخص فقر  محاسبه  معرفیبرای  فراوانی  است،  های  و  شده  نظری  مبانی  به  توجه  با 

توان تابعی از پارامترهای مختلف مثل خط فقر، میانگین  تجربی، هر شاخص فقر را می

شاخص  و  سرانه  این    درآمد  از  یک  هر  تغییر  که  است  بدیهی  گرفت،  نظر  در  توزیع 

 باشد:  موردنظرشاخص فقر  خواهد شد. اگر  موردنظرپارامترها منجر به تغییر شاخص 

 𝜃 = 𝑓(𝑧, 𝜇𝑖 , 𝑚)      (1                                                                            )  

مبین    mو پارامتر    موردنظرمیانگین درآمد استان    µiنماد خط فقر،    z  که در این معادله 

می نابرابری  کلی    باشد.پارامتر  حالت  در  شاخص  این  تعریف    صورت بهتغییرات  زیر 

 :شودمی

𝑑𝜃 =
𝜕𝜃

𝜕𝜇
𝑑𝜇 +

𝜕𝜃

𝜕𝑚
𝑑 (2                                                                           )  

 
1 Timmer  
2 Klump  
3 Panori et al. 
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ف سنشاخص  بیستم، :  قر  قرن  دوم  نیمه  در  فقر  مطالعات  گسترش  از  تحقیقات    پس 

  با   و  میالدی  1970  از اواسط دهه  ها های آنهای فقر و ویژگیوسیعی درزمینه شاخص

  رفاه   ایرتبه  مفهوم  پایه  بر  که   داد   ارائه  فقری  سن شاخص  .شد  آغاز  سن  مطالعات  انتشار

نه  قرار ازنظر سن  نه    H  داشت.  و  فقر(  نه    I)شاخص سرشمار  و  فقر(  )شاخص شکاف 

و    قدربه  باهم  هاآنی  هردو کافی  اطالعات  چون  نیستند،  مفید  اطالعات  حاوی  کافی 

نشان   را  فقرا  میان  در  درآمد  توزیع  دقیق  سطح  درباره    عالوه به.  دهندینم مناسبی 

انتقال  Hشاخص   اصل  یکنواختی   نه  اصل  نه  نمی   و  برقرار  نرا  و  افراد  سازد  به  اینکه  ه 

 سازد. انتقال را برقرار نمی  اصل نیز   I. شاخص دهدمیفقیرتر وزن بیشتری را اختصاص 

نظر   در  را  خاصی  حالت  یکسان   گیرد میسن  درآمد  فقرا  همه  ∗𝑦∗    (𝑦که  < 𝑧)    را

دهند. چون در  اطالعات مفیدی از سطح فقر می  باهم   Iو    Hداشته باشند. در این حالت  

به ما درباره نسبت افراد فقیری که زیرخط فقر هستند و    توانند می  باهماین حالت هر دو  

 میزان درآمدی که برای رسیدن به حد مطلوب کم دارند، اطالعات بدهند. بنابراین؛ 

if  ∀𝑦𝑖, 𝑦𝑗 < 𝑧, 𝑦𝑖 = 𝑦𝑗 → 𝑃 = 𝐻𝐼                                                          (3 )  

 اگر  همه فقرا درآمد یکسانی نداشته باشند محاسبه شاخص سن به شکل زیر است: 

if 𝑦1 ≤ 𝑦2 ≤ . . . ≤ 𝑦𝑞 < z ≤. . . ≤  𝑦𝑛                𝑃 = 𝐴 ∑ 𝑣𝑖𝑔𝑖
𝑞
𝑖=1  (4 )                

𝑣𝑖امین فرد فقیر    iوزن شکاف فقر    viکه در آن   = (𝑞 + 1 − 𝑖)    .است𝑔𝑖    کسری درآمد

𝑔𝑖) برای رسیدن به حداقل رفاه     𝑖 فرد  = 𝑧 − 𝑦𝑖)  است  وA  ثابت نرمال شده    جزء  زین

 است. n  وz  ، qاست که تابعی از 

 شاخص نابرابری زنگا -3-2

شده است، فرض  معرفی  2007در سال    1برای به دست آوردن این شاخص توسط زنگا 

,𝑧1   کنید که  … , 𝑧𝑛  مقادیر تصادفی متغیرZ .باشند 
  شاخص زنگا بر اساس مقایسه میانگین درآمد پایین جامعه با درآمد باالی متناظرش به 

𝑀𝑖ام را  iآید. یعنی میانگین درآمد خانوار  دست می
−(𝑍) =

1

𝑖
∑ 𝑧𝑗

𝑖
𝑗=1    با میانگین درآمد

𝑀𝑖ام  n-iخانوار 
+(𝑍) =

1

𝑛−𝑖
∑ 𝑧𝑗

𝑖
𝑗=𝑖+1 کند. بنابراین، نسبت زیر مقایسه می 

𝐼𝑖(𝑍) =
𝑀𝑖

+(𝑍)−𝑀𝑖
−(𝑍)

𝑀𝑖
+(𝑍)

                                                                        (5)  

 
1 Zenga 
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  درآمد   درآمدزا  افراد  همه  اگر.  دهدنابرابری را در هر صدک از توزیع درآمدی نشان می

  تابعی   هاآن  تغییرپذیری   برعکس.  است  برابر  ها نسبت  همه   باشند،  داشته   یکسانی

در   را   𝑈𝑖(𝑍)  مکمل   منحنی   همچنین  .است  نابرابری  از   مستقیم  که   نظر  نیز    بگیرید 

 آید: وسیله معادله زیر به دست میشود و بهمی نامیده  یکنواختی  منحنی 

𝑈𝑖(𝑍) = 1 − 𝐼𝑖(𝑍) =
𝑀𝑖

−(𝑍)

𝑀𝑖
+(𝑍)

                                                               (6 )  

𝑀𝑖 سادگیبه  زیرا  است  برخوردار  ترساده  تفسیر  مزیت  از  که
−(𝑍) درصد  ازنظر  را 

𝑀𝑖
+(𝑍) هردوی  می  گیری اندازه یک  به  𝐼𝑖(𝑍)و    𝑈𝑖(𝑍)کند.  و  صفر  بین  بالقوه  طور 

-i=(nو    i=1/n(، و در نقاط انتهایی خود محدودیتی ندارند، برای  2007هستند )زنگا،  

1)/n  نحو دیگری برای  و به𝐿𝑖(𝑍) =
∑ 𝑧𝑗

𝑖
𝑗=1

∑ 𝑧𝑗
𝑛
𝑗=1

و   1( آغاز شده و به )0و0، که همیشه از )

 تعیین کرد:  𝐿𝑖(𝑍)توان با توجه به  را می 𝑈𝑖(𝑍)و   𝐼𝑖(𝑍)شوند. عالوه بر این  ( ختم می1

𝐼𝑖(𝑍) =
1−𝑝𝑖

𝑝𝑖

𝐿𝑖(𝑍)

1−𝐿𝑖(𝑍)
,                                                                          (7)  

𝑈𝑖(𝑍) = 1 −
1−𝑝𝑖

𝑝𝑖

𝐿𝑖(𝑍)

1−𝐿𝑖(𝑍)
.                                                                  (8 )  

همکاران،   زنگا شاخص   𝐼(𝑍)برآوردگر    درنهایت و  )گرسلین  آمد  خواهد  دست  به 

2014 :) 

𝐼(𝑍) =
1

𝑛−𝑖
∑

1

𝑛−𝑖
∑ 𝑧𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1 −

1

𝑖
∑ 𝑧𝑗

𝑖
𝑗=1

1

𝑛−𝑖
∑ 𝑧𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 .                                                 (9 )  

طور  شده است که بهحدی نیز درباره رشد فقرزدا انجام  مطالعات زیادی در حوزه فقر و تا

( در مقاله »مفاهیم بنیادی رشد  1997راولیون )شود:  ها اشاره میخالصه به برخی از آن

دنبال این  ی رشد پرداخته  و بهگیرهای رایج در تعریف و اندازهفقرزدا« به بررسی روش

یافته است    شود و به این نتیجه دستاست که چه رشدی فقرزداست و چگونه ایجاد می

سیاست مقایسه  سیاستکه  صحیح  ترکیب  برای  اقتصادی  با  های  رشد  ترویجی  های 

مندی فقرا از رشد گردد. لذا اگر کشوری  تواند منجر به بهرههای کاهنده فقر میسیاست

 تواند به رشد و کاهش فقر سرعت بخشد.  های درست بهره گیرد، میاز ترکیب سیاست

می2005)  1لوپز آنچه  بر  مروری  فقرزدا:  »رشد  مروری  مقاله  در  نمی(  و  دانیم«   دانیم 

ی تأثیر رشد و  نماید. مقاالتی که به بررس ادبیات رشد فقرزدا را در سه دسته بررسی می

اند و  اند، کارهایی که بر رابطه رشد و نابرابری تمرکز کردهنابرابری بر کاهش فقر پرداخته

 
1 Lopez  
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اند نتایج این مطالعه عبارتنداز:  مطالعاتی که به بررسی مثلث فقر، رشد و نابرابری مرتبط

تنهاست،   رشد  از  بهتر  نابرابری  کاهش  با  رشد  است،  اساسی  فقر  کاهش  برای  رشد 

 برابری اولیه و فقر اولیه مانعی برای کاهش فقر هستند.نا

»مبانی سیاستی فقر و رشد در هند« به نحوه    ( در مقاله2007)  1تیمتی بزلی و همکاران 

ایالتموفقیت و شکست به رشد میهای  این  های مختلف هند در دستیابی  در  پردازند. 

پردازند.  ارتباط بین فقر و رشد می  مطالعه با استفاده از برازش الگوی رگرسیونی به بیان 

گذاری تجاری، دسترسی به  هایی با شرایط؛ محیط سرمایهدهد که؛ ایالتنتایج نشان می 

به   زنان  ورود  و  فقرا  مالکیت  حقوق  توسعه  انسانی،  سرمایه  به  دسترسی  مالی،  منابع 

   .اندتر عمل کردهفرایند رشد اقتصادی بهتر، در زمینه کاهش فقر موفق

همکاران شوک و  مطالعه2017)  2ری  در  »یادداشتی(  عنوان  با    و   رشد  فقر،  مورد  در  ای 

  را   فقر   و  نابرابری  رشد،  بین  جنوبی« رابطه   آفریقای   کشورهای  از   شواهدی:  نابرابری  رابطه

  نسبتاً   مفهوم  مطالعه  این.  کندمی   بررسی   آفریقای جنوبی  کشور  42  متشکل از  پانلی  در

بر  می  ارائه   را   فقرزدا   رشد   از   جدیدی  مبنی  ارائه شاخصی  با  مطالعه  این  دهد. محققان 

بررسی داده به  برابری  و  نظر می مساوات    از   این مطالعه حاکی  نتایج .  پردازندهای مورد 

بررسی  درآمد   میانگین  بین مجانبی  و  منفی  خطی  رابطه نابرابری    و  جامعه مورد  سطح 

  است.

همکاران  و  مطالعه2020)  3نیو  در  شهری»اندازه   (  فقر    های داده  از  استفاده  با  گیری 

گیری فقر در  گوانگژو« به اندازه   موردی   مطالعه  تصادفی،  جنگل   الگوریتم   و   چندمنظوره 

پرداخته گوانگژو  شهری  جمعمناطق  که  معتقدند  و  دادهاند  چند آوری  از    های  منظور 

های سرشماری یا  منبع جایگزین مناسب از دادهعنوان یک  های اجتماعی بهطریق رسانه

روزرسانی کوتاه اطالعات  شده بسیار کاربردی است، چون با یک چرخه بهآمارهای جمع

می  ارائه  را  آنالزم  محاسبهدهند.  به  مطالعه  این  در  و  شاخص  ها  اقتصادی  مادی،  های 

 اند.  معیشتی که ارتباط شدیدی با فقر دارند، پرداخته

 
1 Timothy Besley et al. 
2 Shoukri et al. 
3 Nio 
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های اقتصادی در  ای با عنوان »شناسایی رشد بخش( در مقاله1392)  1همکاران پروین و  

کارگیری ماتریس  « با بهsamکاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت 

بخش رشد  اثرگذاری  اجتماعی،  پیگیری  حسابداری  فقر  کاهش  در  را  اقتصادی  های 

کهکرده است  آن  از  حاکی  کار  نتایج  میانگین    اند.  در  تغییر  عامل  دو  از  فقر  کاهش 

های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر  درآمدهای گروه

 پذیرد.   های مزبور تأثیر میدر میانگین درآمد گروه

همکاران  و  رشد  1394)  2راغفر  با  آن  ارتباط  و  فقر  پدیده  بررسی  به  خود  مطالعه  در   )

ااند.  اقتصادی و نابرابری طی چهار برنامه توسعه پرداخته های  ها کششین اساس آنبر 

فقر را نسبت به رشد و نابرابری محاسبه کرده و نحوه توزیع منافع حاصل از رشد را با  

از روش کاکوانی و سان  بهره قرار دادهرسبر  مورد گیری  نتایج مطالعه آنی  نشان  اند.  ها 

 دهد اثر رشد اقتصادی بر فقر منفی بوده است.  می

ایران طی  1397)  3اشرفی و همکاران  نابرابری و فقر در  ( در مطالعه »سه وجهی رشد، 

را طی سالبرنامه فقر  و  نابرابری  اقتصادی،  رابطه متقابل رشد  توسعه«  برنامه  های  های 

تا پنجم قرار داده  دوم  ارزیابی  ازاین توسعه مورد  از نرخ رشد معادل    با استفادهروی  اند. 

پرداخته موضوع  این  بررسی  به  بهرهفقر  اقتصادی  رشد  از  فقرا  آیا  که  شدهاند  اند.  مند 

های دوم و سوم در مناطق شهری  دهد که فقر در برنامههای این مطالعه نشان می یافته

 های چهارم و پنجم روند فقر افزایشی بوده است.  در برنامهکه یدرحال یافته است کاهش

چنانچه در مطالعات صورت گرفته مالحظه شد عموم تحقیقات در حیطه این موضوع به  

ارزیابی در سطح کالن پرداخته اند و جامعه مورد بررسی را در سطح وسیعی  بررسی و 

کردهبه بررسی  یکجا  بهصورت  موضوع  این  که  قابل  شدت  اند  و  دقت  بودن  ضریب  اتکا 

های بسیار متفاوتی دارند  دهد. چرا که جوامع مختلف ویژگی نتایج مطالعه را کاهش می

آن رشد  اثرگذاری  مسیر  در  ویژهکه  نقش  می ها  ایفا  نابرابری ای  میزان  همچنین  کند. 

تأثی بر فقر را تحت  اقتصادی  اثرگذاری رشد  فاکتور بسیار مهمی است که سطح  ر  اولیه 

-تر همچون گروهبندی جامعه مورد بررسی به سطوح کوچک دهد. بنابراین طبقهقرار می 

فعالیت میهای شغلی و دسته آمده و هم در  دستهای بهگیری تواند هم در نتیجههای 

 
1 Parvin  et al. (2013) 
2 Raghfar et al. (2016) 
3 Ashrafi et al. (2019) 
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کمک ریزیبرنامه بسیار  آینده  بههای  باشد.  دارد  کننده  وجود  که  دیگری  نکته  عالوه 

طح شهری است. عموم مطالعات صورت گرفته در حوزه رشد  تمرکز بر رشد فقرزدا در س

داشته تمرکز  ملی  در سطح  فقر  بر  مهمفقرزدا  عامل  را  روستایی  فقر  و  قلمداد  اند  تری 

این درکرده به   اند.  مربوط  مسائل  در کنار  به رشد شهرنشینی  رو  روند  که  است  حالی 

روستائیان به شهرها  زندگی شهری و مشکالت خاص شهرگرایی در کنار مهاجرت شدید  

عنوان آخرین  شدت در حال افزایش باشد. اما بهباعث شده است که میزان فقر شهری به

انجام   مطالعات  در  که  گفت  باید  شاخصنکته  از  فقرزدا  رشد  بررسی  برای  هایی  شده 

قابلیت رتبه  شده   استفاده آمده را ندارند. این  دستهای بهبندی مناطق یا گروهاست که 

شاخص  دسته معرفیاز  همچون  های  حوزه    PEGRو    PPGIشده  این  مطالعات  در  که 

می  قرار  محاسبه  مورد  نمیعموماً  ارائه  عددی  بازه  را  گیرند،  مقایسه  قابلیت  که  دهند 

-ای رشد فقرزدا می شده بر این مبناست که در چه بازهممکن سازد و تنها معیار ارائه  

شاخص بنابراین  بر  باشد.  مذکور  نمیهای  ختم  واحدی  قادر  مبنای  محقق  فلذا  شوند، 

سیاست  برای  بود  برنامهنخواهد  یا  را  گذاران  خاصی  شغلی  گروه  فرضاً  جامعه،  ریزان 

مشخص کند که با رشد اقتصادی در آن گروه بیشتری میزان فقرزدایی را داشته باشد.  

های  یا گروه  کند که بخواهیم جوامع، مناطقچنانکه پیداست این مشکل زمانی بروز می

مختلف را باهم مقایسه کنیم. لکن روش مطالعه حاضر به صورتی است که امکان مقایسه  

دستهشاخص در  فقرزدای  رشد  می  هایهای  ممکن  را  اساس  مختلف  همین  بر  و  سازد 

های مختلف ازنظر فقرزدایی خواهیم بود. در  های شغلی و فعالیتبندی گروهقادر به رتبه

گذاری در کدام گروه شغلی و فعالیت  توان تعیین کرد که با هدفمیاین صورت است که 

 توان بیشترین میزان کاهش فقر و نابرابری را شاهد بود.می

 روش تحقیق  -3

 آمار و اطالعات پژوهش  -1-3

خانوار طی  داده بودجه  اطالعات  است،  قرارگرفته  مورداستفاده  مطالعه  این  در  که  هایی 

اساسیمی  1398-1392دوره   از  یکی  درواقع  بهباشد.  که  آماری  مطالعات  منظور  ترین 

گیرد،  نیل به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، در اغلب کشورهای جهان صورت می

این   از  تا  داشته  آن  بر  را  حاضر  مطالعه  نویسندگان  آنچه  است.  خانوار  بودجه  بررسی 

شاخص محاسبه  امکان  کنند؛  استفاده  مختاطالعات  و  های  فقر  چگونگی  درزمینه  لف 
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رو در این مطالعه از  توزیع درآمد است، که در اطالعات بودجه خانوار موجود است. ازاین

است. الزم به ذکر است که    شدهاستفادهاطالعات بودجه خانوار برای جامعه تحت بررسی  

  از   رخانوا  درآمد   آمارهای   یآور جمع  ی درزمینه  موجود   اشکاالت  و   اطمینان   عدم   دلیل  به

  از   ناقصی  تصویر  است  ممکن  خانوار  درآمد  چون.  استشده    استفاده   خانوار  هزینه  آمار

  های هزینه  از   که  دهند یم  ترجیح  تحقیقات   اکثر  بنابراین  دهد،   نمایش   را   معاش   سطح 

  ، 1کاوند   و  باقری )  نمایند  استفاده  فقر  میزان  تعریف  جهت  شاخصی   عنوانبه  خانوار

1387 .) 

 هاداده تعدیل   -2-4

-شاخص  گیریاندازه  برای  است  خـانوار  طرح هزینه درآمد در سطح   هایداده  از آنجاکه

  برخوردار   رفاه  سطح  یک   از  خانوار  اعضـای  کل  اینکه  فرض  و نابرابری سرانه با  فقر  های

هزینه است  الزم  بعد  خانوار  کل   هستند،  از  استفاده  خانوار(    خانوار  با  اعضای  )تعداد 

مخارج خانوار همراه با    . باید توجه داشت که(1998،  2)بوهمان و همکاران  تعدیل شود

افراد تعداد  می  افزایش  افزایش  نسبت؛  خانوار  همان  به  نه  اما  از   ازاینیابد،  باید  رو 

  این روش امکان مقایسه مخارج خانوار با ابعاد استفاده کرد    3های معادل مقیاس شاخص

می فراهم  را  کردن  روش(.  2005،  4و)فائنماید  مختلف  لحاظ  برای  متنوعی    بعد های 

دارد،  خانوار   روش  آنترین  متداولوجود  همکاریها،  و سازمان  اقتصادی    ،5توسعه  های 

تعدیل همکاری  یافته مقیاس  توسعه سازمان  و  اقتصادی  مجذور    6های  ریشه  مقیاس  و 

عمدتاً از    اربردیدر مطالعات ک (.  2009اقتصادی و توسعه،    های همکاری  است )سازمان 

  هر  شدهتعدیلمقیاس ریشه مجذور سرانه    شود. درروشمی معیار ریشه مجذور استفاده  

 : گرددصورت زیر محاسبه میعضو خانوار به

𝑤𝑖𝑗 =
𝑦𝑖

𝑠𝑖
𝜀  (10                                                                                         )

         

 
1 Bagheri & Kavand (2008) 
2 Buhmann et al. 
3 Scale Equivalence 
4 FAO 
5 OECD Equivalence Scale 
6 OECD-Modified Scale 
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 i  ،𝑠𝑖درآمد کل خانوار  j   ،𝑦𝑖از خانواده  iشده عضو درآمد سرانه تعدیل 𝑤𝑖𝑗در این رابطه  

های حاصل از مقیاس است  جوییصرفهعامل تصحیح برای در نظر گرفتن    𝜀بعد خانوار و  

داشته  تواند مقادیر بین صفر و یک می ε شود. پارامترمقیاس معادل نامیده می که کشش 

باشد،  باشد.   کمتر  مقدار  این  بزرگ  هایجوییصرفههرچقدر  مقیاس  از  در  حاصل  تری 

اسگرفته  نظر شریعتی شده  و  )محمدی  پژوهش(1397،  1ت  این  در  از    .   روش این  نیز 

مورد برآورد قرارگرفته    εشده و با توجه به جمعیت و متوسط هزینه هر استان    استفاده

 است.

 سازی رشد فقرزدامدل -3-4

های فعالیت  های شغلی و دستهپس از محاسبه میزان فقر و نابرابری در هریک از گروه

شرح   نظری  مبانی  در  که  شکلی  به  میموردنظر،  گذشت،  میزان  آن  محاسبه  به  توان 

و   چانونا  ماتریسی  الگوی  حاضر  مطالعه  در  موردنظر  روش  پرداخت.  رشد  فقرزدایی 

هم وضعیت توزیع درآمدها را   که  رشدی  این روش سهم   باشد. در ( می2020)  2همکاران 

 گردد.  بهبود بخشیده و هم میانگین درآمدها را افزایش داده است، محاسبه می

طراحی    ماتریس همخوانی  به این منظور الزم است که چندین   ماتریسی چانونا:  الگوی

شکل   .داده خواهد شد توضیح  ادامه  در   که  در نظر گرفته شود فرضیات   یک سری  و  کرده

  وجود   گره  مجموعه  چهار   کنید طور که مالحظه میهمان  .دهدمی  کار را نشان   روش  4

از    شبکه  سه  توسط  که  دارد به همماتریسدوطرفه  اولین مجموعه  .  شوندمی  متصل   ها 

که    دهد چهاررقمی نشان می  ISICهای اقتصادی ایران را بر اساس کدهای  گره، فعالیت

شوند. ها ریزفعالیت نامیده میپس آنازاین  .اندشدهبندیبر اساس تابع فقر مربوطه طبقه

کدگذاری شده است. میزان شاخص فقر    129×1این اطالعات در اولین شبکه ماتریسی  

 خواهد آمد.   𝑢𝑘  رقمی در هر درایه  ISIC  4با کد   Kهر ریزفعالیت 

𝑈 = [

𝑢0

⋮
𝑢𝑘

]

1×𝑘

                                                 𝑘 = 129                   (11 )  

های اقتصادی ایران   های اصلی موجود در فهرست کدها و عناوین فعالیتهمچنین گروه

اساس   بر  که  ریزفعالیتتقسیم  ISIC-rev4 است  است.  از  بندی شده  استفاده  با  نیز  ها 

 
1 Mohammadi & Shariati (2018) 
2 Chanona 
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های  شوند. درایههای اصلی متصل میها( به فعالیت)ماتریس همخوانی فعالیت Sماتریس 

رقمی موردنظر زیرمجموعه فعالیت    4( است. اگر ریزفعالیت  1و0صورت )این ماتریس به

𝑠𝑛  باشد یرقم  6اصلی  = 𝑠𝑛و در غیر این صورت   1 =  خواهد بود.  0

𝑆 = [

𝑠11 ⋯ 𝑠1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑠𝑘1 ⋯ 𝑠𝑘𝑛

]

𝑘×𝑛

                     𝑘 = 129, 𝑛 = 17                     (12 )  

ی   10ها،  مجموعه سوم گره )کدهای  اصلی  استاندارد مشاغل  ی( طبقهرقم ک شغل  بندی 

را    Mاست. ماتریس    ISO-2008المللی مشاغل  بندی استاندارد بینایران بر اساس طبقه

فعالیت و  مشاغل  همخوانی  )ماتریس  باید  نیز  سوم  و  دوم  گره  کردن  متصل  برای  ها( 

هر عنصر   اصلی    𝑀𝑛𝑗ساخت.  گروه شغلی  شاغل در  افراد  فعالیت    jتعداد  نشان    nو  را 

از »شاغالن  دهد.می برگرفته  بخش  این  برحسب  و  ساله  10  اطالعات    های گروه  بیشتر 

ایران    عمده  هایگروه  و  جنس   تفکیک   به  اقتصادی   فعالیت  عمده آمار  مرکز  از  شغلی« 

 است.

𝑀 = [

𝑚11 ⋯ 𝑚1𝑗

⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑛1 ⋯ 𝑚𝑛𝑗

]

𝑛×𝑗

                  𝑛 = 17, 𝑗 = 1                         (13 )  

بندی استاندارد مشاغل ایران است. هر  زیرگروه موجود در طبقه  89گروه چهارم شامل  

نامیم( با استفاده از یک  ها را مشاغل میمطالعه آنپس در این  زیرگروه شغلی )که ازاین

صورت که هر درایه  شوند. بدینخوانی مشاغل( باهم مرتبط می)ماتریس هم  Tماتریس  

𝑇𝑗𝑖  دهد که آیا زیرگروه شغلی  نشان میj    ام، زیرمجموعه گروه شغلی اصلیj    هست یا

𝑇𝑗𝑖خیر، اگر زیرمجموعه آن باشد   = 𝑇𝑖𝑗  صورت  نیااست و در غیر  1 =  خواهد بود.   0

𝑇 = [

𝑡11 ⋯ 𝑚1𝑖

⋮ ⋱ ⋮
𝑡𝑗1 ⋯ 𝑚𝑗𝑖

]

𝑗×𝑖

                 𝑗 = 10, 𝑖 = 89                                (14 )  

تابع نابرابری را برحسب شاخص مربوطه هر شغل نشان خواهد داد.    Vو در نهایت بردار  

گردد. بر این  برای تعیین این ماتریس از اطالعات »بانک اطالعات مشاغل« استفاده می

 دهنده میزان نابرابری در شغل موردنظر خواهد بود. نشان 𝑉𝑖اساس هر درایه  

𝑉 = [𝑣1 … 𝑣𝑖]𝑖×1                             𝑖 = 89                                (15 )  

شکل   شد،  عنوان  چنانکه  واقع  رشد    4در  شاخص  چگونگی  از  شماتیک  نمایشی 

درنهایت  شده است.  که در اینجا از مقادیر ریاضیاتی و برداری استفادهنحویفقرزداست، به
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میزان شاخص رشد فقرزدا را به ما خواهد    Vو    U  ،S،  M  ،Tماتریس    5هر    ضرب حاصل

هریک    لیتفصبهتواند ارائه دهد که در ادامه  داد. اما در کنار آن مقادیر دیگری را نیز می

 را موردبررسی قرار خواهند گرفت.

[A]1×n = [u]1×k × [s]k×n  بردار  :U  ریزفعالیتنشان فقر در  لذا  دهنده میزان  هاست، 

u × s    هر    کهآنهای اصلی است، برای  فعالیتبیانگر میزان فقر در𝑎𝑘    مستقل از تعداد

که    اش رمجموعهیز های  ریزفعالیت است  الزم  تعداد    Sی  هاهیدراباشد،  اساس  بر 

 های هر فعالیت به شکل زیر تعدیل شوند: ریزفعالیت

∀𝑛 ∈ {1, … , 𝑁} → ∑ 𝑆𝑘𝑛 = 1𝐾
𝑘=1                                                       (16 )  

[B]1×j = [u]1×k × [s]k×n × [𝑀]𝑛×𝑗:   گروه در  فقر  بردار  را  این  اصلی  شغلی  های 

است و برای M و    Aضرب ماتریس  دهد. با توجه به اینکه این ماتریس حاصلنشان می

درایه ماتریس  𝑏𝑗های آن  محدود کردن  بر اساس جمعیت    Mها الزم است ستون های 

اشد که در  جمعیتی ب 𝑃𝑛×𝑗های شغلی اصلی تعدیل شده باشند. به عبارت دیگر اگر  گروه

 ام شاغلند، آنگاه باید:jام و گروه شغلی اصلی nگروه اصلی فعالیت 

∀𝑗 ∈ {1, … , 𝑛} →
𝑃𝑛𝑗

∑ 𝑃𝑛𝑗
𝑁
𝑛=1

                                                                (17 )  

[C]1×j = [v]𝑇
1×i

× [T]𝑇
i×j

گروه در  نابرابری  بردار  این  نشان  :  را  اصلی  شغلی  های 

های  اش باشد، باید درایهمستقل از تعداد مشاغل زیر مجموعه   𝑐𝑗دهد و برای آنکه هر  می

T  :با تعداد مشاغل هر گروه شغلی اصلی به نحو زیر تعدیل گردند 

∀𝑗 ∈ {1, … , 𝐽} → ∑ 𝑇𝑖𝑗 = 1𝐼
𝑖=1                                                            (18 )  

[D]1×n = [v]𝑇
1×i

× [T]𝑇
i×j

× [𝑀]𝑗×𝑛
𝑇:    نابرابری در دسته میزان  که  است    برداری 

 دهد.های اصلی را نشان میفعالیت
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𝑢[1×𝑘]            𝑆[𝑘×𝑛]                𝑀[𝑛×𝑗]                  𝑇[𝑗×𝑖]             𝑣[𝑖×1] 

 (: الگوی تصویری شاخص رشد فقرزدا4شکل ) 
 های تحقیق منبع:یافته

 کشور   های فعالیتهای شغلی و دسته طبقه بندی مناطق شهری گروه-4-4

طبقهپس برای  گشت،  مشخص  فقرزدا  رشد  مقادیر  گروهازاینکه  و  بندی  شغلی  های 

با   فعالیتهای  دسته اقلیدسی  از تکنیک تاپسیس   بر    بر مبنای رشد فقرزدا،  وزن دهی 

داده   توضیح  ادامه مختصراً  در  استفاده خواهد شد؛ که  و شانون  آنتروپی   اساس روش 

 شود:می

آنتروپی  و شانون  آنتروپی   روش بی:  در  به معنی  ابتدا توسط ردلف کلوسیوس  نظمی 

کلود   1865سال   توسط  و سپس  یافت  1948در سال    شانون  مطرح  و    1)ژانگ  توسعه 

-دهی در نظر میها و معیارها را اساس وزن. این روش پراکندگی داده(2010همکاران،  

 :شودی زیر نشان داده میگیرد. روش آنتروپی با معادله

𝐸 = −𝐾 ∑ [𝑃𝑖𝑗 × ln 𝑃𝑖𝑗]𝑛
𝑖=1                                                                (19 )  

گزینه n و  n/1معادل   k مقدار   19  رابطهدر    انحراف تعداد  درجه    عات الاط  از   هاست. 

می  موجود میمحاسبه  بیان  که  معیارشود  چه   jکند  برای    اطالعات  قدرام  را  مفید 

-می   باشد نشان   ترهم نزدیک گیری شده، به  مقادیر اندازه. هرچه  برداردگیری در  تصمیم

 
1 Zhang 

 012الف 

 901ض

 062الف 

 931ض

 582د

 611د

 الف: کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 هنر، سرگرمی و تفریحض: 

 د: اطالعات و ارتباطات

کارکنان ماهرکشاورزی،جنگلدارئ 

 وماهیگیری

 متخصصان

 

 تکنیسین ها و دستیاران

 

کارمندان امور اداری و 

 دفتری

 

611 

212 

225 

321 

351 

413 
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  نماگر  آن  نقش  لذا.  باهم ندارند  چندانی  های رقیب ازنظر آن معیار تفاوتکه گزینه  دهد

  محاسبه   جهت  زیر  موارد  به  معادله  این.  یابد  کاهش  اندازه  همان   به  باید   گیریتصمیم  در

 :    شودمی شکسته 

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗                                                                                   (20 )  

𝐸𝑗 =
−1

ln 𝑚
× ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1 × ln 𝑟𝑖𝑗                                                              (21 )  

𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

                                                                                    (22 )  

  کالسیک  MCDM  معروف  های تکنیک   از  یکی  TOPSIS  تاپسیس اقلیدسی:  تکنیک

  حل  تعریف  آناصولی    منطق  و  گردید  معرفی  یونگ   و  هوانگ   توسط  بار   اولین  که  است

  مقادیر   بهترین  تمام   شامل  آل  ایده  حل  خالصه،  طوربه.  است  آل   ایده  ضد  و  آل  ایده

  مقادیر   بدترین  از   ترکیبی   آل   ایده  ضد  حل  که درحالی  است،  دسترس  در   معیارهای 

  ایده   حل  از   فاصله   ترینکوتاه  که   است   ایگزینه  بهینه   گزینه  است،   دسترس  در  معیارهای 

 است: ذیل  شرح به روش مراحل این. دارد آل  ایده ضد  حل از را  فاصله  ترینبیش و آل
 ( بر اساس آلترناتیو و زیرشاخص 𝐴𝑖𝑗مرحله اول: تهیه و تدارک ماتریس وضع موجود ) 

𝐴𝑖𝑗 = [

𝑎11

𝑎21

⋮

𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎22 … 𝑎2𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛

]                                                         (23 )  

در  ماتریس  کردن  نرماالیز  دوم:  مرحله   در   موجود  های مقیاس  بایدگام    این   تصمیم؛ 

  بردار   اندازه  بر  مقادیر   از   هرکدام  که  بیترتنیابه.  کرد  مقیاس  بدون   را  تصمیم  ماتریس

 آید: از رابطه زیر به دست می 𝑟𝑖𝑗هر   جه یدرنت.  شودمی تقسیم  شاخص  همان به مربوط

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                                                                                 (24 )  

  را   معیارها   اوزان  است  الزم   کار   این   برای   شده:   نرمال  ماتریس  به  دهی سوم: وزن  مرحله

  دست   به  استفاده قابل  یها روش  دیگر  یا  شانون  آنتروپی   شیوه  با  اوزان .  باشیم  داشته

 .آیدمی

 حل ایده آل منفی:حل ایده آل مثبت و راهمشخص کردن راهمرحله چهارم: 

𝐴∗ = {(max 𝑣𝑖𝑗⃒𝑗 ∈ 𝐽), (min 𝑣𝑖𝑗 ⃒𝑗 ∈ 𝐽}                

𝐴− = {(max 𝑣𝑖𝑗⃒𝑗 ∈ 𝐽), (min 𝑣𝑖𝑗 ⃒𝑗 ∈ 𝐽} 

𝐴∗ = {𝑣1
∗, 𝑣2

∗, … , 𝑣𝑛
∗ }               𝐴− = {𝑣1

−, 𝑣2
−, … , 𝑣𝑛

− }                            (25 )  
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گزینه   فاصله  فاصله؛  میزان  محاسبه  و ششم:  پنجم  از  iمرحله  استفاده  با  آل  ایده  با  ام 

 زیر است: قراربهروش اقلیدسی 

𝑆𝑖
∗ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

∗)2𝑛
𝑗=1        𝑆𝑖

− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)2𝑛

𝑗=1  (26                          )  

  فرمول   طریق   از   که   آلترناتیوها  تمامی   برای  نسبی   نزدیکی یا     ∗𝑐و تعیین ضریب نسبی 

مقدار  .  شودمی  عمل  زیر قدر    و  بهتر  وضعیت  نشانگر  باشد،   ترک ینزد  یک  به  ∗𝑐هرچه 

 بود. خواهد بیشتر  امتیاز 

𝑐𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

∗                                                                                     (27 )  

   های تحقیقیافته -5
روش بیان  از  مدلپس  معرفی  و  تحقیق  ابتدا  شناسی  بخش  این  در  متغیرها،  و  ها 

متغیرهای پژوهش شامل متغیرهای فقر، رشد و نابرابری که متغیرهای موجود در مدل  

ها برآورد  های شغلی و فعالیتتفکیک گروهاصلی هستند در سطح مناطق شهری ایران با 

گروهشده اقلیدسی  تاپسیس  با روش  فعالیتاند. سپس  و  فقرزدایی  های شغلی  ازنظر  ها 

بهرتبه شد.  خواهند  فقرزدا  بندی  رشد  شاخص  چانونا،  ماتریس  اساس  بر  عالوه 

دادهاست.    شده محاسبه برای  محاسبات  تعدیل  های تمام  و  گردیساالنه  انجام  ده  شده 

)است جدول  در  شاخص1.  متوسط  فعالیت  (  در  نابرابری  و  دوره  فقر  طی  ایران  های 

 شده است. نمایش داده 1392-98

 1392-1398های ایران طی دوره  های فقر و نابرابری در فعالیت(: شاخص1جدول )
 شاخص نابرابری زنگا  فقر سن   شاخص ها فعالیت

 761/0 218/0 ماهیگیری داری و  . کشاورزی، شکار، جنگل 1
 748/0 056/0 . استخراج معدن 2

 751/0 112/0 .تولید صنعتی3

 743/0 046/0 و...  رسانی. تأمین برق، گاز، بخاروتهویه هوا، آب4

 758/0 279/0 . ساختمان 5

 769/0 179/0 نقلیه  لیوسا  ر یتعمی،  فروشخرده   وفروشی  . عمده 6

 755/0 139/0 تأمین جا و غذا های خدماتی مربوط به  . فعالیت7

 753/0 192/0 ی و اطالعات و ارتباطات انباردار   و  ونقلحمل.  8

 74/0 016/0 های مالی و بیمه. فعالیت9

 769/0 088/0 مستغالت   وهای امالک  . فعالیت10

 736/0 044/0 ی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباری عموم  امور. اداره  11
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 74/0 031/0 ای، علمی و فنی و آموزش های حرفه. فعالیت12

 768/0 033/0 سالمت انسان و مددکاری اجتماعهای مربوط به . فعالیت13

 771/0 2006/0 های خدماتی. هنر، سرگرمی و تفریح و سایر فعالیت14

 743/0 2/0 عنوان کارفرما، خودمصرفی های خانوار به . فعالیت15

 702/0 052/0 خدمات پشتیبانیهای اداری و  . فعالیت16

 797/0 222/0 . سایر و اظهارنشده 17

 های تحقیق منبع: یافته

های  ؛ فعالیت9کنید کمترین میزان فقر به ترتیب مربوط به دسته  و چنانکه مالحظه می 

دسته   بیمه،  و  فعالیت12مالی  حرفه؛  دسته  های  و  آموزش  و  فنی  و  علمی    13ای، 

مربوط  فعالیت میبههای  اجتماعی  مددکاری  و  انسان  به   باشد؛سالمت  توجه  با  که 

-های بیمه، فعالیتهای خدمات مالی، فعالیتهایی همچون فعالیتقرارگیری ریز فعالیت

پزشکان   و  بازارپژوهی  و  تبلیغات  فنی،  آزمایش  و  تحلیل  مهندسی،  و  معماری  های 

در هستند،  باال  درآمدی  میانگین  دارای  عموماً  که  بودن    متخصص  کم  دسته،  سه  این 

ها بدون  همچنین بیشترین میزان فقر در فعالیت  ها دور از انتظار نیست.میزان فقر در آن

بوده    14و    1،  5های  و اظهارنشده به ترتیب مربوط به دسته  در نظر گرفتن دسته سایر

دسته شکار که  جنگلداری،  کشاورزی،  ساختمان،  هنر،   های  و  ماهیگیری    و   سرگرمی   و 

سایرتفر و  برمی  هایفعالیت  یح  در  را  علت  خدماتی  به  نیز  دسته  سه  این  در  گیرد. 

هایی همچون؛ کارگران کشاورزی، دامداری، ساختمان و همچنین  قرارگیری ریز فعالیت

های فصلی همچون ماهیگیری و شکار، با میانگین درآمدی پایین، بیکاری باال  ریز فعالیت

با فقر  میزان  شغلی،  امنیت  عدم  پیشو  قابل  است.  ال  میزان  بینی  کمترین  همچنین 

فعالیت دسته  به  مربوط  میزان شاخص  نابرابری  با  پشتیبانی«  و  و خدمات  »اداری  های 

  ازآن پسدهد.  باشد که این دسته بهترین وضعیت توزیع درآمد را نشان میمی  7023/0

گیرد که مربوط به دسته فعالیت »اداره امور  قرار می  7361/0با شاخص زنگای  11دسته 

های مالی و بیمه«  ؛ »فعالیت9های  عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباری« است. دسته

های بعدی کمترین  باشند. در ردهای علمی و فنی و آموزش میهای حرفه؛ »فعالیت12و  

م قرار  نابرابری  دامنه  یمیزان  افراد  این  درآمدی  طیف  که  داشت  توجه  باید  گیرند. 

عالوه این دسته  . بهردیگ یبرنم  در   ها تیفعال  ای را به نسبت سایر دستهتغییرات گسترده

فعالیت فعالیت از  جز  عموماً  )و  ها  کل  درآمد  میانگین  به  نزدیک  درآمد  سطح  با  های 

 اندکی باالتر از آن( جامعه هستند.
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 1392-1398های ایران طی دوره (: تعداد فقرا در فعالیت5)شکل  

 های تحقیق منبع: یافته

از    5همچنین شکل   هریک  فقر هستند( در  زیر خط  افرادی که  )تعداد  فقرا  تعداد  نیز 

دوره  دسته طی  را  فعالیت  می بررس  مورد های  نمایش  میی  اساس  این  بر  توان  دهد. 

تعداد   بیشترین  که  کرد  دستهمالحظه  برای  فقر(  شاخص  به  توجه  )بدون  های  فقرا 

جنگل  شکار،  و  »کشاورزی،  »ساختمان«  صنعتی«،  »تولید  ماهیگیری«،  و  داری 

 باشد. ی، تعمیر وسایل نقلیه« میفروش خردهی و فروشعمده»

 1392-1398های شغلی ایران طی دوره  های فقر نابرابری در گروه(: شاخص2جدول )

 نابرابری زنگا  شاخص شاخص فقر سن  های شغلیگروه 

 766/0 022/0 ران یمد  و  رتبهیعال، مقامات  گذارانقانون 

 761/0 028/0 متخصصان 

 762/0 062/0 دستیاران   و  هاتکنسین

 734/0 031/0 کارمندان امور اداری و دفتری 

 765/0 131/0 و بازارها   هافروشگاه   فروشندگان  وکارکنان خدماتی  

 761/0 178/0 ی ریگیماه  و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری  

 745/0 15/0 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط 

 742/0 146/0 ، مونتاژکاران هادستگاه   و  آالتن یماشمتصدیان  

 743/0 311/0 کارگران ساده 

 721/0 03/0 اظهارنشده   و  سایر

 های تحقیق منبع: یافته

کشاورزی ، شکار، 

جنگل داری و 

ماهیگیری

استخراج معدن

تولیدصنعتی 

…ه هوا، تامین برق ، گاز، بخاروتهوی

ساختمان

عمده فروشی وخرده 

ل فروشی، تعمیروسای

نقلیه

به های خدماتی مربوطفعالیت

تأمین جا و غذا

حمل ونقل وانبارداری و

اطالعات و ارتباطات

مههای مالی و بیفعالیت
…اداره امورعمومی و دفاع ، تامین 

…ای، علمی و های حرفهفعالیت
…های مربوط به سالمت انسان وفعالیت

…های یتهنر، سرگرمی و تفریح و سایر فعال
…های اداری و خدمات فعالیت
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جدول  گروههای  شاخص  2  در  در  نابرابری  و  دوره  فقر  طی  ایران  شغلی  -1398های 

؛ کارگران ساده  9شغلی    اند. بیشترین میزان فقر مربوط به گروهشدهنمایش داده    1392

پس  می و  شغلی  باشد  گروه  آن  قرار  6از  ماهیگیری  و  جنگلداری  کشاورزی،  کارکنان  ؛ 

توان گفت کمترین میزان  ها، میگیرند. با در نظر گرفتن میانگین درآمدی این گروهمی

های شغلی کشور به ترتیب به همین دو گروه اختصاص  میانگین درآمدی در بین گروه

اختصاص دارد    2و    1های شغلی  خواهد یافت. همچنین کمترین میزان فقر نیز به گروه

و  این د   که به ترتیب باالترین میزان میانگین درآمد نیز به همین دو گروه اختصاص دارد.

متخصصان،   اجرایی،  ارشد  مدیران  عامل،  مدیران  همچون  مشاغلی  دربرگیرنده  گروه 

امور   حقوقی،  امور  مالی،  امور  متخصصان  دامپزشکان،  پزشکان،  معماران،  مهندسان، 

 باشد.اجتماعی و... می

 
 1392-1398های شغلی ایران طی دوره  (: میانگین تعداد فقرا در گروه6شکل )

 های تحقیق منبع: یافته

در   دفتری«  و  اداری  امور  »کارمندان  شغلی  گروه  نیز  درآمدها  توزیع  وضعیت  نظر  از 

قرار دارد. باید    734/0های شغلی با میزان شاخص  بهترین وضعیت به نسبت سایر گروه

»فعالیت فعالیت  دسته  با  شغلی  گروه  این  که  داشت  و  توجه  خدمات  و  اداری  های 

میان طبقه در  که  دستهپشتیبانی«  نشان  بندی  را  نابرابری  میزان  فعالیت کمترین  های 

پوشانی باالیی دارد و بنا به همان دلیل مذکور این گروه شغلی نیز وضعیت  داد، هممی

ذکر است که  های شغلی دارد. همچنین شایانتوزیع درآمدی بهتری نسبت به سایر گروه

به )و  بسیار کم  فقرا  تعداد  به سایر گروهمراتب کمتراین گروه شغلی  نیز نسبت  های  ی 

رانقانونگذاران، مقامات عالیرتبه ومدی متخصصان ارانتکنسین هاودستی
کارمندان اموراداری 

ودفتری

کارکنان خدماتی

…وفروشندگان 

کارکنان 

ماهرکشاورزی، 

یجنگلداری وماهیگیر

بوطصنعتگران وکارکنان مشاغل مر

متصدیان ماشین آالت

ودستگاه ها، 

مونتاژکاران 

کارگران ساده

سایرواظهارنشده
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به دارد.  به  6عالوه در شکل  شغلی(  فقرا  تعداد  دادهتفکیک گروه  نیز  نمایش  شده    های 

بر گروه  است.  اساس  کشاورزی،  این  ماهر  »کارکنان  ساده«،  »کارگران  شغلی  های 

جای   خود  در  را  فقرا  تعداد  بیشترین  ماهیگیری«  و  علت  دادهجنگلداری  به  که  اند. 

گروهمیان این  پایین  بسیار  درآمدی  میگین  شغلی  جمعیت  های  اینکه  بر  عالوه  باشد. 

 ها اختصاص دارد. زیادی نیز به این گروه

گروهرتبه دستهبندی  و  شغلی  اقلیدسی های  تاپسیس  الگوی  با  فعالیت  :  های 

جدول   در  می   3چنانکه  رتبهمالحظه  دستهکنید  الگوی  بندی  اساس  بر  فعالیت  های 

مشخص   فعالیتتاپسیس  دسته  میان  این  در  است.  رتبه  شده  در  بیمه  و  مالی  های 

سه  معیارهای  اساس  بر  فقرزدایی  دوره  نخست  طی  نابرابری  و  فقر  رشد،  -1398گانه 

توجهی  گیرد. در این دسته فعالیت میانگین درآمدها طی دوره رشد قابلجای می   1392

از   فقر  میزان  همچنین  است.  است  0.07  به  0.09داشته  پیداکرده  کاهش  دوره  ؛  طی 

نیز به    فقر را یعنی ضمن میزان بسیار پایین فقر در این دسته فعالیت، طی دوره کاهش  

است آورده  در  ؛  دست  فعالیت  دسته  این  قرارگیری  به  منجر  موارد  این  برآیند  بنابراین 

فعالیت دسته  به  بعدی  رتبه  است.  گشته  فقرزدایی  نخست  خدرتبه  و  اداری  مات  های 

یافته و میزان فقر  گیرد. که در این دسته نیز میانگین درآمدها افزایشپشتیبانی تعلق می 

نیز طی دوره کاهش پیداکرده است. ضمن اینکه وضعیت توزیع درآمدها در این دسته  

بوده   باثبات  وتقریباً  دسته    ؛  این  در  فقرا  شدن  منتفع  به  منجر  عوامل  این  درمجموع 

 است. فعالیت گشته 

 ( 1392-1398ها در سطح کشوری طی دوره )بندی فعالیت(: رتبه3دول )ج

Ci   رتبه  دسته فعالیت عنوان 

 1 های مالی و بیمه. فعالیت9 801/0

 2 های اداری و خدمات پشتیبانی. فعالیت16 677/0

 3 ی و اطالعات و ارتباطات انباردار   و  ونقلحمل.  8 411/0

 4 اظهارنشده . سایر و  17 408/0

 5 رسانی، مدیریت پسماند و... . تأمین برق، گاز، بخاروتهویه هوا، آب4 345/0

 6 . ساختمان 5 333/0

 7 های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا . فعالیت7 321/0

 8 نقلیه  لیوسا  ر یتعمی،  فروشخرده   وفروشی  . عمده 6 301/0
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 9 تأمین اجتماعی اجباری ی و دفاع،  عموم  امور. اداره  11 294/0

 10 داری و ماهیگیری . کشاورزی، شکار، جنگل 1 285/0

 11 مستغالت   وهای امالک  . فعالیت10 281/0

 12 . تولید صنعتی 3 265/0

 13 سالمت انسان و مددکاری اجتماعهای مربوط به . فعالیت13 258/0

 14 خدماتیهای  . هنر، سرگرمی و تفریح و سایر فعالیت14 237/0

 15 ای، علمی و فنی و آموزش های حرفه. فعالیت12 225/0

 16 . استخراج معدن 2 212/0

 17 عنوان کارفرما، خودمصرفی های خانوار به . فعالیت15 12/0

 های تحقیق منبع: یافته

جدول   در  می  4چنانکه  رتبهمشاهده  گروهکنید  بر  بندی  کشور  سطح  در  شغلی  های 

الگوی   مشخصاساس  طبقهتاپسیس  این  در  است.  شغلی  شده  گروه  یعنی    4بندی 

گیرند. در این  کارمندان امور اداری و دفتری در رتبه نخست درزمینه فقرزدایی قرار می

گروه شغلی میزان نابرابری طی دوره کاهش پیداکرده است فلذا وضعیت توزیع درآمدها  

دوره  نیز طی  فقر  میزان  همچنین  است.  یافته  شغلی    بهبود  گروه  این  در  بررسی  مورد 

کمتر شده و از تعداد فقرا کاسته شده است. اگرچه که میانگین درآمدها تقریباً وضعیت  

است  سرنهاده  پشت  را  وباثباتی  به  ؛  را  گروه  این  موارد  این  در  برآیند  پیشتازی  سوی 

 فقرزدایی سوق داده است.
 ( 1392-1398ی دوره )در سطح کشوری ط  های شغلی گروهبندی  (: رتبه4جدول )

Ci  رتبه  عنوان گروه شغلی 
 1 کارمندان امور اداری و دفتری .  4 946/0
 2 اظهارنشده   و  سایر.  10 646/0
 3 ی ر یگیماه  وکارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری  .  6 503/0
 4 کارگران ساده .  9 502/0
 5 ، مونتاژکاران هادستگاه   و  آالتن یماشمتصدیان  .  8 495/0
 6 دستیاران   و  هاتکنسین.  3 474/0
 7 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط .  7 42/0
 8 متخصصان .  2 415/0
 9 و بازارها   هافروشگاه   فروشندگان  وکارکنان خدماتی  .  5 316/0
 10 ران یمد  و  رتبهی عال، مقامات  گذارانقانون .  1 222/0

 های تحقیق منبع: یافته
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در این قسمت نتایج برآورد ماتریس چانونا که  رشد فقرزدا بر مبنای ماتریس چانونا:  

توان  وسیله میشده است. بدینباشد نمایش دادهشده توسط این مقاله میالگوی معرفی

های شغلی و  های مورد بررسی به کمک گروهرشد فقرزدا را برای کشور در هریک از سال

دا دسته تشخیص  فعالیت  به  د.های  نتایج  زمانی  دستطبق  دوره  در  الگو  این  از  آمده 

یک   1395-1396 دوره  این  اینکه  داشتن  نظر  در  بوده  با  برخوردار  مثبت  رشد  از  ساله 

می در سطح کشور طی  است،  رشد  بودن  فقرزدا  بر  ادعا  چانونا  اساس شاخص  بر  توان 

تنها همین    1392-1398شده از  ساله بررسیهای یک دوره مورد بررسی داشت. در دوره

یک  زمانی  دوره  دوره  در  است.  بوده  فقرزدا  رشد  دارای  مجدداً    1394-1395ساله  که 

رشد مثبت بوده است با توجه به شاخص چانونا، فقر در سطح کشور فقرزا بوده است و  

فقرا عمل کرده است. در سایر دورهبه زیان  به  با در  های یک طورکلی  ساله موردبررسی 

ای بر  ن مورد که در تمامی آننظر داشتن  بوده است، شاخص چانونا دال  ها رشد منفی 

می کشور  سطح  در  فقر  سال  باشد؛افزایش  این  در  فقر  افزایش  میزان  بیشترین  ها  که 

 باشد.می 1397-1396ساله مربوط به دوره یک

 1392-1398(: شاخص چانونا در ایران طی دوره 5جدول )

 رشد میانگین درآمد  چانونا تغییرات چانونا  دوره

92-93 109/0 0604/0 3/102902331 0103/0- 

93-94 112/0 0295/0 2/100193993 027/0- 

94-95 113/0 0101/0 1/102677340 024/0 

95-96 104/0 0841/0- 5/109301620 0606/0 

96-97 124/0 189/0 105634466 0347/0- 

97-98 142/0 147/0 5/94636252 116/0- 

 های تحقیق منبع: یافته

 گیری نتیجه -6
رابطه، رشد، فقر و نابرابری رونق گرفت و مفهوم    نه یدرزمبه بعد مطالعات    1990از دهه  

قرار گرفت. با وجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی صورت    توجه  مورد رشد فقرزدا  
کشور    بارهنیا  در گرفته   وضعیت  بررسی  به  برنامهطورکلبهعموماً  طی  توسعه  ی  های 
برآیند    کهیدرحالاند.  پرداخته اساس  بر  فقرزدا  رشد  از  نتیجه حاصل  چانونا  رویکرد  در 

-آید. در مطالعه حاضر این ماتریس با استفاده از دادهها و مشاغل حاصل میریزفعالیت
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دوره   مناطق شهر طی  در  خانوارهای کشور  درآمد  و  هزینه  برآورد   1392-1398های 
به این مسئله که کدام  شده است.  های  های فعالیت و گروهدسته  یک ازعالوه تشخیص 

توانسته عمل  شغلی  پویاتر  فقرزدا  رشد  زمینه  در  و  ریزیبرنامه  تواندیم  کنند اند  ها 
های  های شغلی و دستههای توسعه برای کاهش فقر راهگشا باشد و گروهگذاریسیاست

اشته باشند  ها دها و دستههایی مجزای از سایر گروه فعالیت توانمندتر در فقرزدایی برنامه
رو با استفاده  های فقرزدایی و اشتغال قرار بگیرند. از اینو یا حتی هدف و اولویت برنامه

های فعالیت بر اساس  های شغلی و دستهبندی گروهاز تکنیک تاپسیس اقلیدسی نیز رتبه
 رشد فقرزدا انجام شده است.

های مالی و  »فعالیت  دهد که کمترین میزان فقر مربوط به دستهنتایج حاصل نشان می 
  سالمتبههای مربوط  ای علمی و فنی و آموزش« و »فعالیتهای حرفهبیمه«، »فعالیت

انسان و مددکاری اجتماعی« است؛ این سه دسته عالوه بر پایین بودن شاخص فقر، بر  
نسبت به    تشانیوضعگیرند( نیز  اساس تعداد فقرا )تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار می

تر است. همچنین شاخص توزیع درآمد نیز حاکی از نابرابری پایین  ها مناسبسایر دسته
های مالی و  ر عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباری«، »فعالیتهای »اداره امودر دسته

»فعالیت و  حرفهبیمه«  و  های  فقر  آثار  برآیند  نهایتاً  است.  آموزش«  و  فنی  و  علمی  ای 
ای« و »اداری و خدمات  نابرابری در کنار عامل رشد منجر به برتری فعالیت »مالی و بیمه

ال بر اساس  بین  پشتیبانی« در زمینه فقرزدایی  گوی تاپسیس گشته است. همچنین در 
رتبه و  گذاران مقامات عالیهای شغلی »قانونهای شغلی کمترین میزان فقر به گروهگروه

و   دارد؛  اختصاص  دفتری«  و  اداری  امور  »کارمندان  و  »متخصصان«    نظر   ازمدیران«، 
عیت بسیار  امور اداری و دفتری« از وض  کارمندانگروه شغلی »  زین  درآمد وضعیت توزیع  

تعداد    ازنظر  گروهعالوه این سه  های شغلی برخوردار است. بهبهتری به نسبت سایر گروه
گیرند. برآیند این سه متغیر منجر به برتری گروه شغلی فقرا نیز در رده کمترین قرار می

های شغلی کشور  فقرزدایی در میان سایر گروه  نظر  از»کارمندان امور داری و دفتری«  
 ت.گشته اس

عالوه نتایج حاصل از برآورد رشد فقرزدا با استفاده از الگوی چانونا حاکی از وجود رشد  به
ساله هم رشد و  است. به این مفهوم که در این دوره یک   1395-1396فقرزدا طی سال  

هم وضعیت توزیع درآمدها به نفع فقرا عمل کرده و منتج به کاهش فقر در سطح کشور  
در   است.  به  1394-1395دوره  گشته  نابرابری درآمدی  در  افزایش  باوجود رشد،  -نیز 

فقر   افزایش  به  منجر  نهایت  در  و  برده  بین  از  را  رشد  مثبت  آثار  که  است  بوده  قدری 
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سال سایر  در  است.  بوده  فقرزا  ورشد  درآمدها  بررس   موردهای  گشته  میانگین  رشد  ی 
درآمدی و توزیعی درمجموع فقر را    افزایش فقر شده و برآیند دو اثر  باعث منفی بوده و  

 در سطح کشور افزایش داده است.
فوق  اساس  بر بهنتایج  رشد  و  الذکر  نیست  کافی  فقر  برای  وضعیت    کنار   در تنهایی  آن 

سال طی  است.  اهمیت  حائز  نیز  درآمدها  فقر  توزیع  که  این    افتهی شیافزاهایی  است، 
ها بوده است همچنین شایان ذکر  آن  افزایش ناشی از یکی از این دو عامل و یا هردوی

-تواند در برنامههای شغلی میهای فعالیت و گروهاست که توجه مجزا به هریک از دسته
 ها گردد.های توسعه منتج به اثربخشی بیشتر آنگذاریها و سیاستریزی

 های سیاستی توصیه

برای کاهش فقر الزم است که به هردو عامل رشد و توزیع درآمد توجه کرد تا   •
فقرزدا   به رشد  یابد و هم  افتیدستبتوان  فقر کاهش  این مفهوم که هم  به   .

 وضعیت توزیع درآمدها بهبود یابد. 

گروه • از  هریک  به  تا  است  دستهالزم  و  شغلی  مجزا  های  توجه  فعالیت،  های 
به زیرا  گیرد،  آنوصورت  متفاوت  وضعیت  برابر اسطه  در  هریک  اثرپذیری  ها، 

 های فقرزدایی متفاوت است.  گذاریسیاست

نابرابری اولیه خود یکی از دالیل فقر و یکی از   • با در نظر گرفتن این نکته که 
برنامه از  قبل  که  داشت  توجه  باید  است،  نابرابری  کاهش  و موانع  ریزی 

اسسیاست الزم  جامعه  یک  برای  در  گذاری  اولیه  نابرابری  وضعیت  به  که  ت 
عادالنه   درآمد  توزیع  به  بیشتری  هرچه  دستیابی  تا  گردد  توجه  مزبور  جامعه 

 محقق شود. 

اولویت • خصوص  فقرزدایی  در  می  توجه  باهای  نتایج  که  به  داد  پیشنهاد  توان 
»گروه دفتریهای شغلی  و  اداری  امور  » کارمندان  ماهر کشاورزی،  «،  کارکنان 

های  های فعالیت »فعالیت« و دستهکارگران سادهی« و » ریگیماه   و جنگلداری  
»فعالیت بیمه«،  و  »مالی  و  پشتیبانی«  خدمات  و  اداری    و   ونقل حملهای 

های ریزیها و برنامهگذاریی و اطالعات و ارتباطات« در کانون سیاست انباردار
 رشد فقرزدا قرار بگیرند.

 .دارندرا اعالم می تضاد منافع نویسندگان : منافع تضاد
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 فهرست منابع 
1. ( (. 1397اشرفی، سکینه، بهبودی، داود، واعظ مهدوی، محمدرضا و پناهی، حسین 

فصلنامه علمی پژوهشی  های توسعه.  وجهی رشد، نابرابری و فقر در ایران طی برنامهسه
 .9-44(، 71)18 رفاه اجتماعی،

2. ( حسین  کاوند،  و  فریده  در  1387باقری،  نابرابری  و  فقر  بر  اقتصادی  رشد  اثر   .)
 .173-190(، 28) 7  فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،(. 1375-1384ایران)

)سانا  نیگجه،عباسیان  و    اصغرعلی،  بانویی  ، سهیال  ،پروین .3 رشد  (.  1392ز  شناسایی 
اقتصادی   با  کاهش   دربخشهای  قیمت    فقر  فزاینده  ضرایب  رویکرد  از    ثابتاستفاده 

SAM. 27-40(، 10)3 ،توسعه اقتصادی و  های رشدپژوهش . 

  و  شهری  مناطق  در  فقر  های شاخص  و   فقر  (. برآورد1391اکبر )  نژاد، علی   خسروی .4
 .18-39 (، 2) 6، اقتصادی مدلسازی فصلنامهروستایی. 

سید .5 حسینی،  علی،  فتاحی،  دهقانی،  حسن،  صمد    محمد  محمد  فرد،  حکمتی  و 
بررسی1396) دوره  ایران  در   درآمد  توزیع  و  اقتصادی  رشد  بین  رابطه  (.  -1393  طی 

کاربردی  مطالعاتمالیم.    انتقال  غیرخطی  رگرسیون  رهیافت  1350 ،   ایران  اقتصادی 
6(21 ،)236-213. 

و   .6 میترا  باباپور،  حسین،  )یزدانراغفر،  محدثه  رشد  1394پناه،  رابطه  بررسی   .)
برنامه طی  ایران  در  نابرابری  و  فقر  با  توسعه.  اقتصادی  چهارم  تا  اول  مطالعات  های 

 .59-79(، 16) 4، اقتصادی کاربردی ایران

  رشد  و  نابرابری  فقر،  مثلث  بر  تأثیرگردشگری  . بررسی(1395)مهدیه    زاده،  قلی  رضا .7
 .125-160(، 36)  11 ،گردشگری مدیریت مطالعات . فصلنامهاقتصادی

8. ( محمد  سید  بساطیان،  و  محمد  اصل،  در  (.  1390زاهدی  فقر  مشکالت  و  مسائل 
 .1-26(، 7)  3، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ن.ایرا

9. ( الهام  انگیزان، سهراب و حشمتی دایاری،  رشد  (.  1397کریمی، محمد شریف، دل 
 . ور علمن. نشر فقرزدا و نابرابری

  در   گروهی   بین  نابرابری  نقش  (. بررسی1397محمدی، احمد و شریعتی، روناک ) .10
ایران.    روستایی  و  شهری  مناطق  موردی   مطالعه:  نابرابری  روش حداکثر  به  کل  نابرابری

 .177-198(، 2)5، کاربردی اقتصاد های نظریهفصلنامه 
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 .198-177(، 24) 6 ،ایران
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