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 چکیده

.تاشرٌسیفمرطاهریترطایوٌیتَضایاچتطیاختواػیّاتطًاهِیّازضسطاسطخْاىذَاستاضّسفگصاضزٍلت

ترسٍىزضزسرتیرطفمیذاًَاضّرایحطحییزضحالتَسؼِ،شٌاسایوشَضّایشاضٍیپیّااظچالشیىی

ّرایتررشاظفمرطازضیاضی،چرطاورِت رآًْرااسرتیزضآهرسیتزاشتياعالػاتهَثكزضذظَصٍضؼ

ییهَثركزضشٌاسرایرط.استفازُاظاعالػراتغتاشٌسیهیتهشغَلفؼالیًشسُالتظازهلٍثثتیطضسویغ

واّشهٌراتغیدِثطٍتوٌستطٍزضًتیتِسوتذاًَاضّایهٌاتغهالیتهَخةّسایظ،ٍاخسشطایذاًَاضّا

آظهرَىیَُاظزٍشریهشرىلیيچٌرتاهماتلِیّاتطااساؼزٍلتيی.تطّوگطززیهسًظطهیاظهٌساىًیتطا

ٍثثتیسطشواضیّاتِزاشتيزازُیاظیوًِوٌٌسیهحَضاستفازُه-اختواعیٍسغٍّسفوٌسساظیةتمط

شرسُیرهوراضپػٍّشریتَسرظپػٍّشرگطاىایيگعاضشوِذالطِزضآًْاٍخَزًساضز.یضسویزضآهسّا

یگرعاضشحاضرطترِتطضسرتِتدطتِوشَضاًسًٍعیزضایريظهیٌرِاذتظراصزاضز.زاًشگاُام.آی.تیاست

یيترطگ رتطزُاظیىرییهحلاخطای.وشَضاًسًٍعپطزاظزیفمطاهییشٌاسایٌِزضظهیتداضبوشَضاًسًٍع

زضحالتَسؼِتحرتػٌرَاىتطًاهرِپطزاذرتوورهیوشَضّایاىّسفوٌسزضهیپطزاذتًمسیّاتطًاهِ

یرة)آظهَىتمطیتظرازفیراتیترِطرَضتاضظیّسفوٌسسراظیَُوشَضسِشیي.زضاتاشسیهین تمهیًمس

یاختواػراتهحلریاػضراظشسُتَسییوِزضآىافطازشٌاسایثیتطویَُهحَضٍش-اختواعیٍَُسغ،ش

ًشراىیسرتطضیح(،هَضزآظهَىلطاضگطفترِاسرت.ًتراگیطًسیلطاضهییسٍسغهَضزتایةآظهَىتمطیلِتَس

ٍییضازضشٌاسرایولریذغرایعاىهیيٍسغووتطیةآظهَىتمطشسُ،یهؼطفیَُسِشیاىزضهزّس¬یه

آظهرَىین،وٌریر ووتطزضضٍظتؼطیازالض2تایفمطضاظًسگوِیذاًَاضّازاشتِاست.زضطَضتیّسفوٌس

یّسفوٌسسراظیاطرلیرت.اهاهعفمطاتْتطػولوطزُاستییزضشٌاساّایَُشیطٍسغً ثتتِسایةتمط

.وٌسیهیِضاتَخیىطزضٍیيایشتطتیاًسویٌِّعی،خاهؼِهحلیتوٌسیضضاتِشىلهحَض-اختواع
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Vivi Alatas, Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Benjamin A. Olken, and Julia Tobias 
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 گفتار پیش

 

پطزاظز:ضٍستایاًسًٍعیهی640سِضٍیىطزشٌاساییٍّسفگصاضیفمطازضی ِگعاضشحاضطتِهما

ّرااسرتفازُهظرط ذاًَاضّرااظشراذضزاضایریهیرعاىتیٌیآظهَىتمطیةٍسغوِتطایپیش(1

ّوِسراوٌاىضٍسرتااظتٌسیالسامتِضتثِخاهؼِهحلیوِهحَضاختواعّسفوٌسساظی(2س،وٌهی

هیرعاىذغرازض،زضآظهرَىتمطیرةٍسرغضٍیىطزتطویثی.(3ٌس،ٍوِفمیطتطیيهیثطٍتوٌستطیيت

%ذاًَاضّات33ِهحَضٍتطویثیّایاختواعوِزضشیَُاستزضحالیتَزُ%30شٌاساییذاًَاضّا

ترازّس.ًطخذغاضاًشاىهیزض%افعایش10شًَسوِایيهیعاىحسٍزتٌسیهیعَضًازضستضتثِ

ّسفوٌسسراظیزالضتطاتطیلسضتذطیسهظط سطاًِ،هشررضگطزیرس2ذظفمطتطاساؼتؼطی 

ِ اختواعهحَضٍتطویثیً ثتتِآظهَىتمطیةٍسغزضشٌاساییفمطاتستطػولوطزًرس،اگرطچر

زضفطایٌسزذالتضّثطاىهحلیّوچٌیيآًمسضظیازًی توِتطًاهِفمطظزاییضاهتاثطساظز.تفاٍت

ضسرسخَاهرغوِایيًتایحهتفاٍتضاتَضیحزّس.تلىِترًِظرطهریًثَزُاستِحسیتشٌاسایی

هحرَضزض-هعیتاطلیّسفوٌسسراظیاختوراعهحلیتؼطی هتفاٍتیاظفمطضازضشّيذَززاضًس.

.وٌسلالةضضایتوٌسیخاهؼِهحلی،ّعیٌِاًسویتیشتطایيضٍیىطزضاتَخیِهی

 

 احوذ هیذری
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 اعات محلی در شناسایی فقزا اجتم مشارکت

 دقات ّاای ًداذی اس   اًتخاب افزاد ٍاجذ ضزایط دریافت تزًاهِ پزداخت تزایهحَر  اجتواع رٍیکزد اگزچِ

اها هَجاة تْثاَد ریاایتوٌذی در ساحل هحلای       ،تزخَردار است آسهَى تدزیة ٍسغکوتزی ًسثت تِ 

 .دتا هفَْم فدز اس دیذ افزاد فدیز هحاتدت تیطتزی دارٍ ضَد  هی

ّایاختواػیچترطایوٌریترطایفمرطاتطًاهِّسفگصاضیّازضسطاسطخْاىذَاستاضزٍلت

شٌاساییطرحیحایريذاًَاضّرا،ّایپیشضٍیوشَضّایزضحالتَسؼِتاشٌس.یىیاظچالشهی

چطاوِت یاضیاظ،تاشستسٍىزضزستزاشتياعالػاتهَثكزضذظَصٍضؼیتزضآهسیآًْاهی

استفازُاظاعالػاتغیطهَثركزضشٌاسرایی.تاشٌسضسویهشغَلفؼالیتهیّایغیطشفمطازضتر

ترِسروتذاًَاضّرایثطٍتوٌرستطٍزضًتیدرِهرالیهَخةّسایتهٌاتغ،ذاًَاضّایٍاخسشطایظ

گطزز.هیًیاظهٌساىهسًظطواّشهٌاتغتطای

ورًِیراظیترِثثرتشریَُّاتطایهماتلرِتراچٌریيهشرىلیاظزٍتطّویياساؼزٍلت

PMTs))1ٍآظهررَىتمطیررةٍسررغوٌٌررس:زضآهررسّایضسررویزضآًْرراٍخررَزًررساضزاسررتفازُهرری

.2هحَض-ّسفوٌسساظیاختواع

ذاًَاضّرا،ّرایآٍضیاعالػاتسرازُترطاسراؼزاضایری،اظعطیكخوغآظهَىتمطیةٍسغ

ّراهحَض،زٍلت-ساظیاختواعظًس.زضشیَُّسفوٌسترویيهیتیٌیوطزٍُپیشزضآهسّایآًْاضا

زضایيشیَُػمیسُ.زٌّسشیٌفؼاىضاشٌاساییٍاًترابوٌٌستِاػضایاختواػاتهحلیاخاظُهی

تطآىاستوِاػضایاختواػاتهحلیاعالػاتتْتطیزضهَضزسغحفمطّو ایگاىذرَززاضًرس.

ِاتایرياختواػرفطازسرتالثتِایياحتوالًیعٍخَززاضزورِاػضرای ایاظفطآیٌرسّایترِگًَر

وٌٌسًیعاظهعایایساظیاستفازُوٌٌسوِزٍستاىٍالَامآًاىوِتاالیذظفمطظًسگیهیّسفوٌس

تَاًٌسهَخةافعایشهحَضهیّایاختواعضٍشاظایيضٍ،.هٌسگطزًسّایًمسیتْطُتطًاهِپطزاذت

یتتطذَضزاضیاظهعایرایتطًاهرِضاًساضًرس.تِسوتذاًَاضّاییگطززوِطالحشسُهٌاتغّسایت

زضهماترلاختواػاتهحلیعالػاتتْتطٍهىفیاهیاىتَاظىتِػوستااًترابهیاىایيزٍضٍیىطز

 ت تگیزاضز.هحَض-زضضٍیىطزاختواعذغطاحتوالیّسایتًازضستهٌاتغ

،آظهَىتمطیةٍسرغ)تِطَضتاضظیاتیتظازفیساظیٌسسِشیَُّسفوزضوشَضاًسًٍعی

وِزضآىافطازشٌاساییشسُتَسظاػضایاختواػاتهحلی3هحَضٍشیَُتطویثی-شیَُاختواع

وسامتاهشرضگطزز،هَضزآظهَىلطاضگطفتگیطًسهَضزتاییسلطاضهیآظهَىتمطیةٍسغتَسیلِ

ّرایًمرسیضازاذرتتطیذاًَاضّایٍاخرسشرطایظزضیافرتهعایرایتطًاهرِپطتِعَضزلیكشیَُ

.گطززهیٍهَخةافعایشسغحضضایتوٌسیزضهیاىاختواػاتهحلیُشٌاساییًوَز

                                                 
0 Proxy means tests  

2 Community based targeting 

3 Hybrid 
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یتتٌطخری)امآیتری(ضهراّاًراٍیَیالؼغاؼ)تاًهخْاًی(آتْدایياضظیاتیتَسظ

ؼ)استٌفَضز(اًدامشسُاست.اّاضٍاضز(تٌداهیياٍلىي)امآیتی(ٍخَلیاتَتی)



 دالر یا کوتاز در   2در ضٌاسایی تؼذاد تیطتزی اس خاًَارّایی کِ تا  زیة ٍسغآسهَى تد

  کٌٌذ، تْتز ػول کزدُ است. رٍس سًذگی هی

هحَضٍتطویثیزضطستیشتطیاظذاًَاضّرایّایؼٌیاختواعً ثتتِسایطشیَُآظهَىتمطیةٍسغ

هتفراٍتلرتشٌاسرایی،اثرطاتّایاًسنزضطرحتٍزتفاٍتاهاوٌس،شٌاساییهیٍاخسشطایظضا

ًطخفمطزضوشَضاًسًٍعیًرَاّسزاشت.تطچشوگیطی

 هحَر هَجة افاشایص ساحل ریاایتوٌذی افازاد در      ساسی اجتواعتا ایي حال ّذفوٌذ

 گزدد. اجتواػات هحلی هی

هحَضذَاٌّسزاشرتچرطاورِتراایريشریَُاػضایخَاهغهحلیضضایتتیشتطیاظشیَُاختواع

لرطاضطیاظذاًَاضّاییوِذَزضاترِػٌرَاىفمیرطشٌاسراییوطزًرسزضظهرطُشیٌفؼراىزضطستیشت

.گیطًسهی

 .ضیَُ تزکیثی ًسثت تِ دٍ ضیَُ دیگز ػولکزد خَتی ًذاضتِ است 

ٍّسفوٌسساظیاختواعهحَضهَخرةوراّشزلرتزضاضظیراتیٍآظهَىتمطیةٍسغوطزىتطویة

 گطزز.هیواّشسغحضضایتوٌسیاختواػاتهحلی

 کٌٌاذ کاِ   سذ اجتواػات هحلی اس تؼزیف جایگشیي تزای فدز اساتفادُ های  ر تِ ًظز هی

 تاضذ تا هصزف خاًَار. احتوالی خاًَار هی ػایذاتتیطتز هثتٌی تز 

ّایظىسطپطستٍذاًَاضّرایتراسرغحتحظریالتپراییيضاػٌَاىهثالایياختواػات،ذاًَاضتِ

 وٌٌس.تٌسیهیْاتِػٌَاىذاًَاضّایفمیطتطضتثِططفٌظطاظسغحهظط ضٍظاًِآً

 اًذ.   در اجتواػات هحلی فزآیٌذ ّذفوٌذساسی را تغییز ًذادُ رّثزاى 

زضاختواػراتهحلریفطازستاىتَسظًمسیایهثٌیتطّسایتًازضستهٌاتغّیچازلِپػٍّشگطاى

 .ًىطزًسهحَضیافتتِسوتزٍستاىٍالَامآًْازضشیَُاختواع
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 های شناسایی فقزا بزنامه ارسیابی

زضهیاىّایپطزاذتًمسیّسفوٌستطیيتطًاهِوشَضاًسًٍعیهحلاخطاییىیاظگ تطزُ

تاشس.ایيتطًاهرِترِووهًمسیه تمینهیپطزاذتتحتػٌَاىتطًاهِوشَضّایزضحالتَسؼِ

هیلیَىذراًَاضتر19.2ِهتِزالضآهطیىازضهاُتطایوو10ایزضحسٍزعَضهَلتووهّعیٌِ

2008-2009ٍهدرسزا زضسرال2005-2006ّایهٌظَضهماتلِتاافعایشلیوتسَذتزضسال

یاظذاًَاضّایٍاخسفْطستضّثطاىاختواػاتهحلی،وِضٍیىطزتطویثی.تااستفازُاظوطزپطزاذت

ضاترطایتاییرسطیرةٍسرغآظهرَىتمًوایٌرسٍاظسرَیزٍلرتًیرعپیوایشرگطاى،شطایظتْیِهری

تیشاظًیوی2008زٌّس.زضسالاًس،اًدامهیذاًَاضّاییوِزضهَلؼیتظیطذظفمطلطاضگطفتِ

شسًسٍت ریاضیاظشرْطًٍساىهحطٍموطزًساظتطًاهِاظولذاًَاضّاییوِظیطذظفمطظًسگیهی

مًوَزًس.ساظیاػالضازضهَضزشیَُاًتراتیّسفوٌسذَزًاضضایتیشسیس

ّایّسفوٌسساظی،هحمماىشرطٍعترِاًدرامفؼالیرتٍاظّویيضٍتِهٌظَضتْثَزتطًاهِ

-2008ساهیاٍتاًهخْاًیزضسالهیتطاّوىاضیتاازاضُهطوعیآهاضاًسًٍعی،ساظهاىغیطزٍلتی

،ًطخٌسساظیّسفوًوَزًستاتتَاًٌستاثیطسِشیَُهتفاٍتّسفوٌسساظیضاتطهیعاىذغای2009

ِپطزاذرتًمرسیهطحلرِ،فمطهلیٍضضایتوٌسیاختواػاتهحلیاضظیاتیوٌٌرس.زضیره هثلر تر

ضٍستاٍزّىرس640ُتِذاًَاضّاییوِظیطذظفمطلطاضزاشتٌسزضزالض(3)حسٍزضٍپی30000ِ

َیاالٍسیخٌَتیٍخاٍاَشوالی،سیزضایاالتسَهاتطا ضتظرازفیهطوعیزازُشس.هحمماىتِعر

هحَضٍتطویثی(ضاتطایشٌاساییذاًَاضّاتِهٌظَض-،اختواعآظهَىتمطیةٍسغیىیاظسِشیَُ)

ّایهشرضزضًظطگطفتٌسٍتطّویياساؼپطزاذتًمسیتِآًْازضّطیهاظضٍستاّاٍزّىسُ

ّااًتررابشیَُتِفمیطتطیيذاًَاضّاوِتَسظایيشسُزٍلتی()سْویِتؼییيّایًمسیپطزاذت

شسُتَزًس،طَضتگطفت.
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 سازیهای هدفمند شیوه:  1 جدول

  آسهَى تدزیة ٍسغضیَُ 

هثتٌریترطًوراگط49،آظهَىتمطیرةٍسرغاهتیاظتؼییيپیوایشگطاىتِهٌظَض

.تطّویياسراؼوطزًس،آهَظشٍاشتغالثثت،تطویةذاًَاضّایذاًَاضزاضایی

و ةوطزًساظهعایایآظهَىتمطیةٍسغاضّاییوِپاییيتطیياهتیاظضازضذاًَ

 تطًاهِپطزاذتًمسیزضضٍستاّاتطذَضزاضگطزیسًس.

 هحَر  -ضیَُ اجتواع

زیرسُّایهحلیوِتَسرظت رْیلگطاىآهرَظشساوٌیيیههٌغمِزضًش ت

وٌٌرس.تٌرسیهریضتثِتطیيتافمیطتطیيذاًَاضّاضااظثطٍتوٌسگطزًس،هیضاّثطی

پطزاذتًمسیضا،تٌسیاػضایاختواػاتهحلیفمیطتطیيذاًَاضّاتطاساؼضتثِ

وٌٌس.زضیافتهی

 ضیَُ تزکیثی 

آظهَىتمطیرةٍسرغتاتٌسیذاًَاضّاتَسظاختواػاتهحلیضتثِزضایيشیَُ،

ِزشَشسُتطویةهیتأییس تَسرظتٌرسیذاًَاضّرا.تسیيتطتیةوِتؼرساظضتثر

ساوٌیيهحلی،پیوایشگطاىزٍلتیاستحماقتطذَضزاضیآًراىاظهعایرایتطًاهرِ

.وٌٌسهیتاییسآظهَىتمطیةٍسغپطزاذتًمسیضاتاووه

،ًٍِولاختواػاتهحلیزضّسایتهٌاتغ،ططفاایيافطازهساذلِضّثطاىآظهَىتِهٌظَض

هحرَضٍتطویثریّایاختواعَاضّاتطاساؼشیَُتٌسیذاًزضخل اتهطتَطتِضتثِخاهؼِهحلی،

خْتهمای ِزضسرتیٍطرحت.گطزًس اًسزػَتهیزضهٌاعمیوِتِطَضتتظازفیاًترابشسُ

تٌسیذاًَاضّرا،هحممریيترِعرَضتظرازفیّسفوٌسساظیزضاتتساٍاًتْایخل اتهطتَطتِضتثِ

.وطزًساًسضاهشرضتٌسیشسُتطتیةذاًَاضّاییوِضتثِ

ّرایهطترَطترِسرطاًِهظرط ذراًَاضتِهٌظَضگرطزآٍضیزاز2008ُهحممیيزضسال

ًگاضیخوؼیتّایّا،ٍیػگیگیطیزضآهسزضوشَضّایزضحالتَسؼِ(،زاضایی)هؼیاضیتطایاًساظُ

ضٍسرتا640ٍذراًَاضزض5756ّایذاًَازگیٍزٍستاى،پیوایشپایرِتراخاهؼرِآهراضیٍشثىِ

هحرَضٍ،اختوراعآظهرَىتمطیرةٍسرغّایسُاًدامزازًس.آًْاسٌدشطحتٍزضستیشیَُزّى

زالضیاووترطزضضٍظ2تطویثیضااظعطیكهمای ِفْطستذاًَاضّاییوِتطاساؼپیوایشپایِتا

وطزًستاذاًَاضّاییوِتطاساؼًتایحسِشیَُهشرضفَقپطزاذرتًمرسیزضیافرتظًسگیهی

)ًطختطاترطیلرسضتPPPضاتطاساؼزالضّطهىاىذاصًس،اًدامزازًس.هحممیيذظفمطوطزهی

،تؼطی ًوَزًس.ّاتؼسیلشسُاستوشَضٍىٍتیيذطیس(وِتاتفاٍتلیوتواالٍذسهاتزض

فمطضااظعطیكهظاحثِتاذاًَاضّراشٌّیزضظهاىاًدامپیوایشپایِ،هحممیيهؼیاضّای

تٌسیّو ایگاىاظفمیطتطیيتِثطٍتوٌستطیيٍاضظیاتیسغحفمطٍخایگاُذَزآًراىتثِتِهٌظَضض

تٌسیگطزآٍضیوطزًس.زضًْایت،تؼساظاًترابافطازه تحكتطذَضزاضیاظهعایایپطزاذتزضضتثِ

ّررایپیشررٌْازاتٍاًتمررازات،ًمررسی،هحممرریياظعطیرركهظرراحثِترراذاًَاضّرراٍایدررازطررٌسٍق

توٌسیاػضایاختواػاتهحلیضااظضًٍسفَقگطزآٍضیًوَزًس.ضضای
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 نتایج 

 ضٌاسایی ٍ ّذفوٌذیر د ی کلی راخحا هیشاىکوتزیي  آسهَى تدزیة ٍسغضذُ،  در هیاى سِ ضیَُ هؼزفی

آظهرَىزالضیراووترطزضضٍظتؼطیر وٌرین،2وِفمطضاظًسگیترازضطَضتیخاًَارّا داضتِ است.

هیرعاىذغرازضآظهرَىتمطیرةٍسرغّاتْتطػولوطزُاست.زضً ثتتِسایطشیَُتمطیةٍسغ

%ذاًَاضّاتِعَض33هحَضٍتطویثیّایاختواعوِزضشیَُ%استزضحالی30شٌاساییذاًَاضّا

%افعایشزضًطخذغاضاًشاىهریزّرس.10ًازضستضتثِتٌسیهیشًَسوِایيهیعاىزضحسٍز

ٍشیَُاختوراعهحرَضزضآظهَىتمطیةٍسغساظیتطاساؼیيػمیسُاًسوِّسفوٌسهحممیيتطا

شیٌفؼاىتطًاهِهلیپطزاذتًمسیهَضزاستفازُلرطاضگیرطززضًْایرتگعیٌشطَضتیىِتِهٌظَض

ْیتطٍضؼیتفمطذَاّسزاشت.تتأثیطهشا
 ّای ضٌاسایی یک اس ضیَُ در ّز ی ّذفوٌذساسیهیشاى خحا:  1 ضکل

 
گزدد کِ خَد هی هحَر هٌجز تِ ریایت اجتواػی تیطتز ٍ اًتخاب تْتز خاًَارّایی ضیَُ اجتواع

ه رتحكیگطچِشیَُاختواعهحَضزضطرسووترطیاظذاًَاضّرااًذ. را در گزٍُ فدزا ضٌاسایی کزدُ

وٌرساهراایريشریَُزضطرسهریضاتِزضستیشٌاساییتطذَضزاضیاظهعایایتطًاهِپطزاذتًمسی

زضشریَُگیرطز.اًرسزضتطهریاظذاًَاضّراییورِذرَزضازضگرطٍُفمرطاشٌاسراییورطزُتیشتطی

سایطاػضایاختواػراتهحلری،ترِعرَضچشروگیطضضرایتوٌسیتیشرتطیاظفطایٌرسهحَضاختواع

تاالیضضرایتوٌسی.سغح(2)شىلشٌاسایی،تطًاهِپطزاذتًمسیٍفْطستشیٌفؼاىتطًاهِزاضًس

-هحَضهٌتْیهریاستفازُاظشیَُاختواعزضضٍستاّایهَضزتطترظیضآساىتِفطآیٌسّوچٌیي

گطزز.
کٌاذ تاا    اجتواػات هحلی را تزغیاة های   هحَر، ضیَُ اجتواع تا تٌذی خاًَارّا در رٍستاّارتثِ

فْطسرتتِ اضتزاک تگذارًاذ.  آًْا ػالٍُ تز هصزف خاًَار رآهذد پتاًسیلهفَْم فدز را تا در ًظز گزفتي 

ذاًَاضّاشٌّیّایهحَضزضضٍستاّااسترطاجگطزیسُتااضظیاتیشیٌفؼاًیوِتطاساؼشیَُاختواع

ِتِػالٍُ.ّوث تگیًعزیهزاضزاظٍضؼیتفمطذَزشاى تٌرسیاػضایاختواػراتهحلریزضضتثر

ترِپرصیطیآًْرازضآهساحتوالیٍآسریةِاّویتتیشتطیتذاًَاضّااظفمیطتطیيتِثطٍتوٌستطیي،
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ٍظًاىتیَُسطپطستذاًَاضٍذاًَاضّایتراسرغحتحظریالتگیطًسهظط ذاًَاضزضًظطهیخای

وٌٌس.تٌسیهیضتثَِاىفمیطتطتطضاططفٌظطاظسغحهظط ضٍظاًِآًْاتِػٌپاییي
 ریایتوٌذی جَاهغ هحلیّا تز  تأثیز ّز یک اس ضیَُ:  2 ضکل

 
 .ضات در فزآیٌذ ضٌاساایی ٍ ّذفوٌاذی ٍجاَد ًذا    رّثزاى هحلیای هثٌی تز هذاخلِ  ّیچ ادلِ

اختواػاتهحلیاظهعایایتطًاهِپطزاذتًمسیفطازستهٌسیزٍستاىٍالَاماػضایاحتوالتْطُ

طرَضتتىرطاضتطًاهرِزضتاشس.زضتٌسی،ت یاضونهیزضطَضتٍخَزوٌتطلتیشتطزضفطآیٌسضتثِ

عَلظهاىٍفطاّنشسىاهىاىزستىاضیسی تنتَسظافطازهوىياستایريضًٍرسزچراضتغییرط

شَز.
تَدُ ٍ ریایتوٌذی کوتزی ًسثت تِ ضیَُ  آسهَى تدزیة ٍسغهیشاى دقت ضیَُ تزکیثی کوتز اس 

اتِشیَُاختواعهحَضتَزًُطخذغازضشیَُتطویثیهش آٍرد.اجتواع هحَر در هیاى افزاد تَجَد هی

زضهیاىافطازتَخَزآٍضزُاست.تِعَضهیاًگیيًطخشىایتٍتطیضا%(اهاضضایتوٌسیپاییي33)

-ووتطتَزُزضهرَضزشریَُاختوراع0.55آظهَىتمطیةٍسغً ثتتًِاضضایتیزضشیَُتطویثی

تَزُاست.تطپاییي1.09هحَضًیعایيهیعاى

 ی های سیاست درس

ِ   جاهؼِ هحلیهٌذی  هحَر در قالة ریایت -هشایای ػوذُ ّذفوٌذساسی اجتواع ّاای   تاز ّشیٌا

ٍ ضایَُ   آسهَى تدزیة ٍساغ تزتزی دارد تَیضُ ایٌکِ ّذفوٌذساسی تَسط اس حیث دقت ایي ضیَُ  اًذک
 هحَر در ًْایت تأثیزات هطاتْی تز ٍیؼیت فدز در سحل هلی خَاٌّذ داضت. -اجتواع

وٌٌسزضهمای ِتاشیَُزضشٌاساییافطازیوِظیطذظفمطظًسگیهیسغآظهَىتمطیةٍ

ّاػولىطزتْتطیزاشرتِهحَضزضسایطحَظُ-شیَُاختواعاها.ػولوطزُاستهحَضتْتط-اختواع

تاشرس.هریهٌغثركتاهفَْمفمطزضشّريفمرطاتِػٌَاىفمیطاست.زضایيشیَُفْطستشیٌفؼاى
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هحلیًیعتِعَضچشوگیطیهَخثاتتْثَزضضایتوٌسیاظفطآیٌسشٌاسراییٍاختواػاتهشاضوت

تِػٌَاىیهپیاهرسهْرنزضخاهؼِهحلیضضایتوٌسیاگطآٍضز.تطًاهِپطزاذتًمسیضافطاّنهی

آظهرَىهحرَضتْترطاظ-هثتٌیتطشریَُاختوراعّسفگصاضیتطًاهِچتطایوٌیاختواػیتلمیگطزز

ایريزٍشریَُزضوٌٌرستیٌریهریپیشًوایستَیػُایٌىِت یاضیاظهحممیيػولهیتمطیةٍسغ

تًِفرغفطازستهساذلِاػضاءزضحالیوِتطًطخفمطزضوشَضاًسًٍعیزاضًس.هشاتْیًْایتتأثیط

هحَضٌَّظثاترتزٍستاىٍالَامآًْازضتطذَضزاضیاظهعایایتطًاهِپطزاذتًمسیزضشیَُاختواع

ستاهاًیاظاستتحمیماتیزضآیٌسُتِهٌظَضتطضسیاحتوالضذسازایريهَضرَعزضسرایطًشسُا

اختواػاتهحلیٍیاتاتىطاضتطًاهِپطزاذتًمسیطَضتگیطز.
تزکیثی ًیاسهٌاذ ضٌاساایی تیطاتز ایاي ضایَُ ٍ آسهاَدى آى       ّذفوٌذساسی ّای  تْثَد ضیَُ

 تاضذ. هی

ستوِػالٍُتطایٌىِاهىاىشطوتاػضایخَاهرغهعیتػوسُشیَُتطویثیزضایيایه

زضفطآیٌسشٌاساییضاتًِفغضّثطاىوٌسذغطاحتوالیهساذلِهیهحلیضازضّسفوٌسساظیفطاّن

ضساًس.تاتَخِتِایٌىِزضیهزٍضُتطًاهِپطزاذتًمسیهشىلالَامٍزٍستاىذَزتِحساللهی

ایيشیَُزضواّشذغازضفطآیٌسشٌاساییهَثطًرَاّستَز.ٍ،اظایيضهساذلًِرثگاىٍخَزًساضز

ّرایتطویثریخسیرسزضضاسرتایًیاظاستتحمیماتآتیتِهٌظَضتطضسیاحتوالعطاحریشریَُ

هحَضطَضتگیطز.-ّایاختواعٍشیَُآظهَىتمطیةٍسغتطویةهعایای

ًَِی ٌسگاىایيهغالؼِزضحالاضظیراتیآظهرَى اهىراىافرعایشسرغحّراییّ رتٌسور

ساظیزضشیَُتطویثیتْثَزیافترِشٌاساییٍّسفوٌسزلتضضایتوٌسیاػضاءاختواػاتهحلیٍ

 ًوایس.ضاتطضسیهی

 

 در خصَظ هطارکت اػضاء اجتواػات هحلی در اًذًٍشی یّای تَصیِ
ّرایُ:افرعایشهشراضوتخَاهرغهحلریزضاًتررابپرطٍغذَاٌّستِآًْاتسّیرسِهطزمهیچّطآً

گطزز.ساذتیهحلیتِعَضچشوگیطهَخةتْثَزضضایتوٌسیخَاهغهیظیط

زّرسّایهحلیضاواّشًوریًظاضتتطخَاهغهحلی،هیعاىف اززضپطٍغُه یطّایواّشف از:

طرَضتذاصضّثطاىهحلیتًِفغگطٍّیاظافطازهساذلِهگطایٌىِالساهاتهطتَطتِپیشگیطیاظ

گیطز.
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 ات منتشز شده معاونت رفاه اجتماعیگشارش
؛)زفتررطهغالؼرراتضفررا1391ُتررا1384سررال8ٍِضررؼیتفمررطًٍرراتطاتطیزضایررطاىزضزٍضُ .0

 (92اختواػی()آشضهاُ

ّایّایزضهاىتٍِظاضتتْساشت،زضهاىٍآهَظشپعشىی؛)زفتطتیوًِمسیتطٍاگصاضیتیوِ .2

 (92سالهت()آشضهاُ

گطزضٍظاضتتْساشت،زضهاىٍآهرَظشپعشرىی:تدطترِسرایطایتیوًِّمسیتطازغامساظهاى .3

 (92ّایسالهت()آشضهاُوشَضّا؛)زفتطتیوِ

ّرایّایاختوراػی؛)زفترطاهرَضآسریةّایسالٌاهِآهاضیزضحَظُآسیةًمسٍتطضسیزازُ .4

 (92اختواػی()زیواُ

ّایاختواػی()زیوراُهَضآسیةّا؛)زفتطاّایاختواػیزضضساًِتحلیلهحتَایاذثاضآسیة .5

92) 

ّایاختواػی()زیواُ؛)زفتطاهَضآسیة84ٍ91ّایتطضسیٍضؼیتعالقزضوشَضتیيسال .6

92) 

ًگاّیتِگفتواىضّثطهؼظناًمالبپیطاهَىسثهظًسگی،تؼاٍىٍالتظرازهمراٍهتی؛)زفترط .7

 (92ّایاختواػی()زیواُاهَضآسیة

ّا؛)زفترطّایفمیطًشیيّوگامتاّسفوٌسساظییاضاًِويزضهحلِتَاًوٌسساظیذاًَاضّایسا .8

 (92هغالؼاتضفاُاختواػی()تْويهاُ

 (92تطًاهِضاّثطزیواّشفمطزضایطاى؛)زفتطهغالؼاتضفاُاختواػی()اسفٌس .9

ّرایهرطزمًْراززضحرَظُضفراٍُترأهیياختوراػی؛)زفترطساظیساظهاىعطحخاهغظطفیت .01

 (92ُاختواػی()اسفٌسهغالؼاتضفا

 (92اسفٌس(؛)زفتطهغالؼاتضفاُاختواػی()SNAPتطًاهِیاضاًِذَضانزضآهطیىا) .00

؛)زفترطهغالؼراتضفراُآظهایشراتضایگراىپعشرىیاًدامساظیزضیافتیاضاًًِمسیتِهشطٍط .02

 (93اختواػی()اضزیثْشتهاُ

؛)زفترطهغالؼراتضفراُضیًشرسُترطزاایتْرطُّهررعىاسرتؼساز،ًیافتِایرطاىپتاً یلتحمك .03

 (93اختواػی()ذطزازهاُ

ّایاختوراػی()ذطزازهراًُگاّیتِپسیسُسَءهظط هَازهرسضزضایطاى؛)زفتطاهَضآسیة .04

93) 

؛)زفتررطهغالؼرراتضفرراُزضغاپرريٍآلورراىزاضیّواٌّرر گیررطیزٍلررتضفرراٍُسررطهایِشرىل .05

 (93اختواػی()تیطهاُ

(93)زفتطهغالؼاتضفاُاختواػی()تیطهاُضشٌاساییفمطا؛هشاضوتاختواػاتهحلیز .06
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تازای فدازا    ّای اجتوااػی چتاز ایوٌای    ّا در سزاسز جْاى خَاستار ّذفگذاری تزًاهِ دٍلت

تذٍى  ی فدیزّای کطَرّای در حال تَسؼِ، ضٌاسایی صحیل خاًَارّا تاضٌذ. یکی اس چالص هی

، چازا کاِ تسایاری اس فدازا در     اسات ي اطالػات هَثق در خصَظ ٍیؼیت درآهذی آًْا داضت

ٌذ. استفادُ اس اطالػات غیزهَثق در کٌ فؼالیت هی ًطذُ اقتصاد هلی ٍ ثثت ّای غیزرسوی تخص

ضٌاسایی خاًَارّای ٍاجذ ضزایط، هَجة ّذایت هٌاتغ هالی تِ سوت خاًَارّای ثزٍتوٌاذتز ٍ  

ّاا اس دٍ ضایَُ    تز ّویي اساط دٍلات  گزدد. تزای ًیاسهٌذاى هذًظز هیدر ًتیجِ کاّص هٌاتغ 

داضاتي  کاِ ًیااسی تاِ    کٌٌاذ   استفادُ هیهحَر -آسهَى تدزیة ٍسغ ٍ ّذفوٌذساسی اجتواع

گشارش حایز تجارب کطاَر  . ثثت درآهذّای رسوی در آًْا ٍجَد ًذاردّای سزضواری ٍ  دادُ

ُ . ٌذک تزرسی هیاًذًٍشی در سهیٌِ ضٌاسایی فدزا  ِ   اًذًٍشی یکی اس گساتزد ّاای   تازیي تزًاها

. ایاي کطاَر ساِ ضایَُ     اجزا کازد پزداخت ًدذی ّذفوٌذ در هیاى کطَرّای در حال تَسؼِ 

تِ صاَرت ارسیااتی   هحَر ٍ ضیَُ تزکیثی(،  -ّذفوٌذساسی )آسهَى تدزیة ٍسغ، ضیَُ اجتواع

ُ س تیي ایيدّذ در . ًتایج تزرسی ًطاى هیتصادفی اًجام ضذ آسهاَى تدزیاة ٍساغ     ،ِ ضایَ

ًساثت تاِ    کِ ٌاسایی ٍ ّذفوٌذی خاًَارّا داضت، تِ طَریکوتزیي هیشاى خحای کلی را در ض

 -ّا در ضٌاسایی فدزا تْتز ػول کزدُ است. اها هشیت اصلی ّذفوٌذساسی اجتوااع  سایز ضیَُ

 ذ.کٌ ریایتوٌذی جاهؼِ هحلی، ّشیٌِ اًذکی تیطتز ایي رٍیکزد را تَجیِ هی تِ ضکلهحَر  

 6131تیزماه  دفتز مطالعات رفاه اجتماعی
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