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Elimination of poverty and social justice in Iran is more important than other countries in
terms of explicit religious and legal orders. Since 1979, many civil welfare institutions have
been established to the community to work towards welfare and distribution of public services. One of the most important of these institutions is the Imam Khomeini relief committee.
The present study aims to investigate the distribution and dispersion of households covered
by the Relief Committee at 421 cities of the country and their correlation with economic factors (unemployment and household size) and social factors (rural and literacy rates). The research data were extracted from the statistical journal of 2016 and the public census of 2017.
To analyze the data, the Hot Spots method and the local and global statistics Moran’s I and
LISA are used as ESDA approaches. Findings of the research indicate that most households
that were covered by the Relief Committee were dispersed in the east, south, and southwest
of the country. Also, the findings of the Moran’s Index showed that households covered by
the Relief Committee across the country was distributed in cluster bundles. The spatial distribution of households covered by the Relief Committee and their spatial correlation with economic factors (unemployment and household size) and social factors (rural and literacy rate)
in the counties do not follow a specific pattern, but each region according to local-regional
requirements, accepts a particular pattern of correlation.
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مقاله پژوهشی
تحلیلی بر توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط
آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی
علیرضا دربان آستانه

1

 ،محمدرضا رضوانی ،2مجتبی قدیری معصوم* ،2بهرام هاجری

3

 .1عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
 .2استاد و عضو قطب برنامهریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت 22 :مهر 1397
تاریخپذیرش 06:بهمن1398

کلیدواژهها:

فقر ،کمیته امداد،
تحلیل فضایی،
شهرستانهای کشور

حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در کشور ایران با توجه به دستورات صریح دینی و قانونی در مقایسه
با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به نحوی که از سال  1357به این سو نهادهای مدنی ـ
رفاهی فراوانی در راستای ایجاد رفاه و توزیع خدمات عمومی به جامعه تأسیس شده است .یکی از مهمترین
این نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) است .تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع و پراکندگی خانوارهای
تحت پوشش کمیته امداد در سطح  421شهرستان کشور و همبستگی آنها با عوامل اقتصادی (بیکاری
و بُعد خانوار) و اجتماعی (نرخ روستانشینی و سطح سواد) میپردازد .دادههای پژوهش از سالنامه آماری
سال  1394و سرشماری عمومی سال  1395استخرا ج شده است .برای تجزی ه و تحلیل دادهها از متد
لکههای داغ ( )Hot Spotو آمارههای محلی و سراسری  Moran's Iو  LISAبهعنوان رویکردهایی از ESDA
استفادهشده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بیشترین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد،
در شرق ،جنوب و جنوب غرب کشور پراکنده شدهاند .همچنین یافتههای شاخص موران سراسری نشان
داد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور به صورت خوشهای توزیع شدهاند .توزیع فضایی
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و همبستگی فضایی آنها با عوامل اقتصادی (بیکاری و بُعد خانوار)
و اجتماعی (نرخ روستانشینی و سطح سواد) در سطح شهرستانهای کشور از یک الگوی خاص پیروی
نمیکند ،بلکه هر منطقه با توجه به مقتضیات محلی ـ منطقهای الگوی خاصی از همبستگی را پذیراست.

* نویسنده مسئول:
دکتر بهرام هاجری
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا.
پست الکترونیکیbahramhajari@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه مطالعـات تجربـی و نظـري در کشـورهاي
در حـال توسعه نشان داده است کـه علـیرغـم
افـزایش نـرخ رشـد اقتصادي در طی سالیان گذشته
هنوز هم این کشورها درگیر فقر و مشکالت ناشی از
آن هستند (صمدی ،و همکاران .)57 :1394 ،فقر،
در حالت کلی به کمبود یا فقدان یا وضعیتی اطالق
میشود که فرد در آن با فقدان مقداری از منابع
مالی یا پولی مواجه است (مریام-وبستر:2013 ،
 )313و مفهومی است که از چندین عامل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر میپذیرد .فقر
مفهومی پویا و سیال و در حال تغییر است و تابعی
از الگوی مصرف ،پویایی اجتماعی و تغییرات فناوری
محسوب میشود (سبتز.)5 :2008 ،
فقر مسئلهای تابع زمان و اوضاع اجتماعی است
(بانک جهانی .)41 :2011 ،وجود آثار نامطلوب
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و حتي فرهنگي فقـر
سـبب شـده است حذف فقر و برقراری عدالت
اجتماعی در نظامهای آرمانگرایی چون جمهوری
اسالمی ایران که کشوری مبتنی بر مکتب اسالم
است ،در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری
برخوردار باشد (حسنوند و نامی)36 :1396 ،؛ به
طوری که این موضوع از اهداف اساسی نظام اسالمی
به شمار آمده و اصول  30،31 ،29 ،3و  43قانون
اساسی ،ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دادهاند.
در همین راستا ،دولت ایران اقدامات گستردهای
از قبیل آموزش و بهداشت رایگان ،گسترش نظام
تأمین اجتماعی و بسط کمکهای حمایتی جهت
فقرزدایی به عمل آورده است ،اما تالشها و اقدامات
صورتگرفته در زمینه تأمین اجتماعی و حمایت از
فقرا نهتنها اهداف متعالی مندرج در اصول یادشده
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قانون اساسی را به طور کامل محقق نکردهاند ،بلکه
نتوانستهاند از تبدیلشدن معضل فقر به چالش
بزرگ اجتماعی و سیاسی نیز جلوگیری کنند
(شکوری .)53 :1380 ،به طوری که موضوع فقر در
میان خانوارهای ایرانی کماکان به عنوان پدیدهای
جدی مطرح است (شیروانیان.)12 :1391 ،
در ايران بيشترين اقدامات حمايتي دولت به
منظور گسترش عـدالت اجتمـاعي بـراي حمايت
از اقشار محروم و آسيبپذير جامعـه از طريـق
كميته امداد امام خميني (ره) صورت ميپـذيرد
و دولـت و متوليـان امر همواره درصدد برآمدهاند
با تدوين مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي و
بهرهگيري از مكانيسمهاي اقتصادي ايـن اهـداف
و آرمـانها را بـه فعليـت درآورنـد.
در ايـن بخـش ،مجموعهاي از خدمات و فعاليت
بیمهای و غیربیمهای ارائـه میشود كـه هـدف آن
حمايت از خانوارها و افرادي است كه بـه داليـل
مختلـف از جملـه مـشكالت معيـشتي و جسمي،
فاقد تواناييهـاي الزم بـراي اداره زنـدگي شخـصي،
خـانوادگي و اجتماعي خود هستند .این نهاد ،در
طی بیش از سه دهه فعالیت ،خدمات ارزندهای را
به محرومترین اقشار جامعه در اقصینقاط کشور ارائه
کرده است .با وجود خدمات ارزنده این نهاد حمایتی
ولی روزبهروز شاهد افزایش فقر و افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) هستیم.
برای شناخت دقیق این مسئله و حل آن ابتدا
باید شناخت دقیق و کاملی از توزیع و پراکنش
خانوارهای مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی
(ره) در سطح کشور و عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری
و بُعد خانوار) و اجتماعی (نرخ روستانشینی و درصد
باسوادی) مؤثر بر آن صورت گیرد.

علیرضا دربان آستانه و همکاران .تحلیلی بر توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی
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 .1ادبیات موضوع
 .1-1سؤاالت پژوهش

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤاالت زیر
در سطح  421شهرستان کشور دارد:
 .1توزیع فضایی خانوارهای تحت پوشش کمیته
امداد در سطح شهرستانهای کشور چگونه است؟
 .2آیا بین درصد خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد در هر شهرستان کشور با نرخ
روستانشینی ،نرخ بیکاری ،بُعد خانوار و درصد
باسوادی همبستگی وجود دارد؟
 .2-1پیشینه تحقیق

ایزدی ( )1394به بررسی نقش تسهیالت اشتغال
در توسعه شغلی جامعه روستایی مددجویان کمیته
امداد استان فارس پرداخت و نشان داد بین توسعه
شغلی و توسعه روستایی رابطه معناداری وجود دارد،
همچنین در بررسی طرحهای حمایتی و اشتغال
با توسعه شغلی و اشتغال و خودکفایی با توسعه
روستایی نیز ارتباط معنادار و باالیی وجود داشته
است ،نتیجه تحقیق اینکه طرحهای اشتغال و
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی به میزان زیادی
در توسعه شغلی روستایی مؤثر بوده است.
ابراهیمپور و صمدی ( )1394به بررسی تأثیر
عوامل پایدارسازی در توانمندسازی مجریان
طرحهای مشاغل خانگی پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که یکی از مهمترین عوامل در نگهداشت
طرحهای اجرایی توسط مددجویان کمیته امداد در
عرصه مشاغل خانگی ،پایدارسازی طرحهای اجرایی
است که رابطه تنگاتنگی با توانمندسازی دارد .تحلیل
انجامشده در پژوهش نشان داد که کلیه عوامل

تواناسازی رابطه معناداری با توانمندسازی داشته
و بیشترین اثر مربوط به بُعد آموزش است .قنبری
و همکاران ( )1395در پژوهشی به ارزیابی نقش
کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار
روستاها ،پرداختند ،نتایج بهدستآمده از پژوهش
نشان داد که بار عاملی هریک از مؤلفههای اشتغال
پایدار شامل امنیت شغلی ،اقتصاد و درآمد ،تثبیت
جمعیت ،توانمندی شغلی ،کیفیت اشتغال ،رضایت از
وام ،توسعه شغلهای جدید و متنوعسازی فعالیتها
در سطح معناداری کمتر از پنجصدم قرار دارد که
گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هریک از
این ابعاد و در نتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.
شکور و همکاران ( )1395در تحقیقی به سنجش
عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی
با تأکید بر پارامترهای توسعه (مطالعه موردی:
شهرستان شیراز) پرداختهاند .یافتهها حاکی از آن
است که پاسخگویان از نظر پارامترهای اقتصادی و
اجتماعی هنوز خود را فقیر میدانند و تنها از نظر
پارامتر فرهنگی خود را فقیر ندانستهاند .به طور کلی
بین مؤلفههای اقتصادی دریافت مستمری و متوسط
درآمد ماهیانه خانوار با کاهش فقر روستاییان مورد
بررسی رابطه معنادار وجود داشته و بقیه روابط در
شاخص اقتصادی با کاهش فقر رد شد .همچنین
در بررسی روابط بین مؤلفههای اجتماعی و کاهش
فقر ،هیچکدام از مؤلفههای اجتماعی با کاهش فقر
روستایی ارتباط معناداری نداشتند.
میتوان بیان کرد که کمیته امداد اگرچه تا
حدودی توانسته در برخی از شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی زمینههای رشد را در بین
روستاییان تحت پوشش فراهم آورد ،ولی نتوانسته
فقر در بین آنان را به طور محسوسی کاهش داده و یا
از بین ببرد .ناصری و ساالرزهی ( )1391در تحقیقی
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به بررسی تأثیر خدمات کمیته امداد بر توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار پرداختهاند .یافتههای پژوهش
نشان میدهند که بخشي از خدمات ارائهشده
توسط کميته امداد که در قالب دو بخش خدمات
مالي و خدمات آموزشي ارائه میشوند مانند وام
خوداشتغالي ،اعتبارات خرد ،مستمري موردي و
آموزش خانواده بر توانمندسازي زنان سرپرست
خانوار تأثير دارند ،اما برگزاري کالسهاي آموزشي
مهارتهای فني و حرفهاي و نهضت سوادآموزي بر
توانمندسازي اين زنان تأثير ندارد.
نتایج تحقیق پیت و خندکر ( )1998نشان داد
که برنامههای اعتباری میتوانند بر تعداد زیادی از
رفتارهای خانوادههای فقیر و کمدرآمد و همچنین
زنان در بنگالدش مؤثر باشند و اینکه مشارکت در
این برنامههای اعتباری نقش تعیینکننده ای در
نتایج دارد.
فاگیو و سیلوا ( )2014به بررسی خوداشتغالی
در بازار شهری و روستایی پرداختند ،نتایج نشان
میدهند که شیوع خوداشتغالی به طور شدیدی با
بوکار و نوآوری در مناطق شهری ارتباط
ایجاد کس 
دارد ،در حالی که در مناطق روستایی اینگونه نیست.
اینگونه استنباط میشود که در بیشتر روستاها در
مقایسه با شهرها ،بازار کار ناچیز است .مطالعات
پیشین نشان میدهد که تاکنون پژوهشی در
زمینه درصد توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته
امداد در سطح کشور و بهویژه ارتباط و همبستگی
آنها با عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری و بُعد خانوار)
و اجتماعی (نرخ روستانشینی و درصد باسوادی)
صورت نگرفته است .بیتشر تحقیقاتی که در زمینه
کمیته امداد و فعالیتهای آن صورت گرفته است،
بیشتر در حد یک شهرستان است در حالی که در
این پژوهش  421شهرستان کشور مورد بررسی و
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تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

 .2روششناسی پژوهش
هدف این پژوهش اکتشاف الگوهایی فضایی توزیع
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) است .در پژوهش حاضر سعی شد با بهرهگیری
از آمارههای موران محلی و سراسری به بررسی
الگوهای فضایی توزیع خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد پرداخته شود .جامعه آماری تحقیق
شامل  421شهرستان کشور است .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها ،از سالنامه آماری استانهای کشور
(سال  )1394و سرشماری نفوس و مسکن سال
 1395و نرمافزارهای  ARC GISو  GEODAاستفاده
شده است.
ابتدا آمار مربوط به تعداد خانوارهای مورد
حمایت کمیته امداد در سطح شهرستانهای کشور
استخراج و سپس با تقسیم آن بر کل خانوارهای
آن شهرستان ،درصد خانوارهای مورد حمایت در
هر شهرستان به دست آمد .در ادامه ،در پژوهش
حاضر جهت تحلیل الگوی پراکنش و توزیع درصد
خانوارهای مورد حمایت از خودهمبستگی فضایی
سراسری  Moran’s Iاستفاده شد .اگر شاخص موران
نزدیک به  +1باشد دادهها دارای خودهمبستگی
فضایی بوده و دارای الگوی خوشهای هستند و اگر
نزدیک به  -1باشد آنگاه دادهها پراکنده و گسسته
از هم است .البته این مقدار از نظر معناداری آماری
سنجیده میشود .همچنین جهت ارزیابی رابطه
بین درصد خانوارهای مورد حمایت و متغیرهای
اقتصادی (نرخ بیکاری و بُعد خانوار) و اجتماعی (نرخ
روستانشینی و درصد باسوادی) از موران دومتغیره
استفاده شد .اين شاخص براي آزمون فرضيه صفر و
تصادفيبودن فضايي (با مقايسه ارزشها در هر مكان
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ويژه با ارزشها در مکانهای همسایهاش) ضروري
است .اين وضعيت براي شاخص نرخ روستانشینی،
نرخ سالخوردگی و درصد باسوادی مورد بررسی
قرارگرفته شد.
 .1-2چارچوب نظری

درباره مفهوم فقر در ادبیات اقتصادی دیدگاههای
گوناگونی هست که میتوان آنها را به سه دسته
تقسیم کرد .یکی دیدگاه فقر مطلق که بر پایه سطح
معینی از مصرف کاال یا مواد مورد نیاز بدن یا پول
اندازهگیری میشود .دیگری فقر بر پایه احساس
نیاز فرد که در چارچوب مفهومهایی مانند فقر
ذهنی ،فقر نسبی ،رفاه ذهنی و همچون اینها جای
میگیرد .سوم هم در چارچوب فقر قابلیتی آورده
میشود (عزتی و محمودیان .)33 :1393 ،در دیدگاه
اسالمی ،دیدگاه اندیشهوران شیعه بسیار نزدیک به
هم است و میتوان نظر آنها را یکسان دانست .بر
پایه این نظر فقر اندازهای از دارایی است که نتوان با
آن نیازهای حد کفایت را برطرف کرد .حد کفایت
نیز در شرایط گوناگون میتواند یکسان نباشد .اما
اندیشهوران اهل سنت دیدگاههای یکسانی درباره
اندازه فقر ندارند و دیدگاههای گوناگونی نزد آنها
پذیرفته شده است که میتوان در این دیدگاهها،
اندازه کفایت ،فقر مطلق ،فقر نسبی و قابلیتی و مانند
اینها را دید (باقری .)۱۳۹۲ ،در دیدگاه اسالمی،
فقر پدیدهای ناپسندی است و همه افراد و دولت در
یک کشور اسالمی وظیفه دارند در جهت کاهش فقر
حرکت کنند؛ البته هیچیک از اینها به معنای برابری
انسانها در دستیابی به امکانات نیست ،بلکه در
دیدگاه اسالمی وجود تفاوتهای منطقی و اختیاری
که ناشی از تواناییها و کوشش فرد است ،مورد تأیید
است؛ پس افراد میتوانند با کار و کوشش و دولت
با اعمال سیاستهای مناسب و حمایتی در جهت

کاهش فقر در جامعه گام بردارند .در ادبیات اقتصاد
براي فقر علل مختلفی بیان شده است که بر اساس
دیدگاه مکاتب مختلف ،متفاوت است که بخشی از
آن به عناصر فرهنگی (مانند قضا و قدري بودن،
روحیه تنبلی و غیره) یا خواست نظامهای سیاسی
براي عقب نگهداشتن برخی گروهها بازمیگردد
(خاندوزی و همکاران .)100 :1395 ،اما در میان
عناصر اقتصادي ،مهمترین علل مذکور در ادبیات
اقتصاد عبارتاند از:
ـ شکست بازار :گرچه تئوري بازار متعقد است که
مکانیسم بازار در حالت رقابت کامل ،بازار را به تعادل
میرساند ،اما در عمل مشاهده شده است که این
مکانیسم موارد شکست و نقص دارد و علت وجود
فقر ،موارد شکست بازار است .این موارد شکست از
یک طرف به خاطر رقابت ناقص ،انحصار ،ناکارایی
بنگاهها و افت کیفی تولیدات ،عدم تحقق کارایی و
به تبع آن عدم تحقق رفاه است که شکل میگیرد
و از طرف دیگر به خاطر اطالعات ناقص ،ریسکها
و حوادث پیشبینینشده و متأثرشده قدرت انتخاب،
مخاطرات اخالقی و انتخاب معکوس است .سپردن
تمام امور تخصیصی به بازار ،میتواند عامل عدم
دسترسی تعداد زیادي به فرصتهای اشتغال و یا
دستمزدهاي پایینتر از حد کفاف باشد .البته افرادي
هم هستند که معتقدند اگر بازارها به صورت رقابتی
گسترش پیدا کنند ،خود امکان و فرصت بسیاری
برای کاهش فقر فراهم خواهد کرد (سن.)1381 ،
ـ نقش دولت :در نگرش نئوکالسیکی ،دخالت
دولت موجب برهمزدن تخصیص بهینه بازار در
بخش تولید ،توزیع و مصرف میشود و باعث اخالل
در نظام قیمتهای نسبی ،اخالل در تخصیص بهینه
منابع و اخالل در توزیع بهینه ثروت میشود .این در
حالی است که در رویکرد کینزي ،ساختارگرایی و
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نهادگرایی ،دخالت دولت زمانی که تعادل در اقتصاد
با مشکل مواجه شده است و بحران تقاضا ایجاد شده
است ،موجب میشود تا تعادل به اقتصاد برگردد و
در مقابل عدم ایفاي نقش دولت براي بازگشت به
تعادل مانند سیاستهاي تحریک تقاضاي مؤثر یا
سیاستهاي بازتوزیعی مانند اعطاي یارانه ،به گستره
و تداوم فقر میانجامد .در دیدگاه دولت رفاه نیز یکی
از سرچشمههای فقر ،عدم مداخله دولتها در تأمین
سطح اولیه نیازهاي رفاهی یا اختاللهایی مانند
ازکارافتادگی است (پتریک.)1381 ،

شهري یا مهاجران روستایی بیشتر مشهود است .بهویژه
در اقتصادهاي در حال گذار ،بخش سنتی به دالیلی
مانند انعطافناپذیري در عرضه ،دستمزدها و ضرایب
فنی ،پساندازهاي پایین ،ریسکیبودن فعالیتهای
تولید ،بهرهوري پایین ،بازدهی نزولی محصول نهایی
و غیره توانایی آن را ندارد که همراه با بخش مدرن
توسعه یابد .اگر نیروی انسانی ،قابلیتهای الزم برای
گذار به اقتصاد مدرن را نداشته باشد ،محکوم است که
هزینه بقا در بخشهای کمبهرهور را بپردازد (خاندوزی
و همکاران.)100 :1395 ،

ـ نقش تجارت :بر اساس دیدگاه کالسیکها ،ایجاد
مانع در مسیر تجارت آزاد موجب محرومشدن اقتصادها
از فرصتهای رشد و گسترش بیکاري و فقر میشود .در
مقابل بنابر دیدگاه ساختارگرایان ،تجارت آزاد محملی
براي تداوم خامفروشی کشورهاي فقیر و در مقابل
واردات محصوالت صنعتی و با فناوري باال از کشورهاي
توسعهیافته است که از خالل اثر رابطه مبادله تجاري ،به
تداوم رشد پایین ،وابسته و فقر در اقتصادهاي در حال
توسعه و حفظ نسبت مرکز ـ پیرامون منجر میشود.
این شرایط در عصر شتاب تجارت یعنی جهانیشدن
تشدید شده است (امین.)1384 ،

همچنین در زمینه فقر نظرات مهمی وجود دارد؛
از جمله نظریه فقر چرخه ای؛ بر اساس این نظریه
فقر از نقطهای شروع میشود و ادامه مییابد،
مگر اینکه مداخلهای بیرونی صورت بگیرد و این
چرخه را بشکند (فرهنگ لغت هاتچینسون.)2015 ،
خانوادههای فقیر دستکم در سه نسل خود گرفتار
ورشکستگی هستند .اگر خانوادهها ،در مقایسه با
نسل قبلی خود ،از این وضع نجات نیافته باشند،
تداوم این فرایند سرمایه اجتماعی و فرهنگی الزم
را برای برونرفت از این بحران ناکارآمد میکند.
این قشر از فقرا ،در محاسبه میزان امید به زندگی
نسلی ،نسبت به میانگین سنی والدین خود در
سطح پایینی قرار دارند .این وضعیت وقتی رخ
میدهد که مردم فقیر منابع الزم ،از جمله سرمایه
مالی ،تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی الزم ،را
برای خروج از چرخه فقر ندارند .به عبارت دیگر،
وضعیت بد فقرا مانع از این میشود که آنها به
منابع اجتماعی و اقتصادی دسترسی داشته باشند.
فقیر ،با زندگی در این فضای زیستی ،برای همیشه
فقیر میماند .تداوم نسلی فقر و گرفتاری فقرا در
تسلسل آن ،باعث شکلگیری الگویی از رفتار و
نگرشها میشود که تغییر آن بهآسانی ممکن

ـ پایینبودن سرمایه انسانی یا عدم تناسب آن با
موقعیت اقتصاد :یکی از علل فقر ،ناتوانی دانشی یا
مهارتی نیروي انسانی در اقتصاد است؛ به نحوي که
افراد نمیدانند چگونه باید از فرصتهای کسب درآمد
استفاده کنند یا نمیتوانند قابلیتهای الزم براي
حضور مؤثر در بازارها و صنایع جدید را ایجاد کنند.
باقیماندن در بخش غیرماهر که ضمن دچار مازاد
عرضه نیروي کار بودن ،دستمزدهایش نیز با سرعت
بسیار اندکی نسبت به دیگر بخشها تعدیل میشود،
از عوامل نیافتن کار یا پایینبودن درآمد در اقتصادهاي
توسعهنیافته است .این ضعف در حاشیهنشینهای
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نیست .چرخه فقر اغلب به دام یا تله توسعه معروف
است (نیازی و عشایری.)109 :1395 ،
نظریه دوم ،نظریه فقر منزلتی است .منزلت در روابط
اجتماعی و نظام قشربندی نقش اساسی ایفا میکند و
با تعهد ،اعتبار ،حیثیت ،آبرو ،نفوذ ،تأیید اجتماعی و
احترام ارتباط دارد (شایان مهر .)168 :1389 ،ثروت،
خواه از طریق تالشهای تجاوزکارانه به چنگ آید ،خواه
بدون تالش به فردی ارث برسد ،پایه متداول اعتبار
اجتماعی به شمار میرود و نشانه کارایی ،اعتبار ،اقتدار،
قدرت ،احترام و ارزشمندی است .در جامعه ،مال و
ثروت مبنای رایج منزلت و افتخار است .برای اینکه
کسی در اجتماع پایگاه مقبول داشته باشد ،داشتن
میزانی از ثروت ضروری است .برای حفظ خوشنامی،
به دست آوردن نان و اندوختن دارایی از معیارهای
جامعه و مبنای مستقل و قاطعی برای ارجمندی فرد
است .برای اینکه شخص در نزد مردم به نیکی شناخته
شود ،الزم است به میزانی متداول ،ثروت داشته باشد
(نیازی و همکاران.)173 :1395 ،

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3پراکندگی فضایی درصد توزیع خانوارهای
تحت پوشش کمیته امداد در سطح شهرستانهای
کشور

همانطور که در تصویر شماره  1مشاهده میشود،
بیشترین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) در شرق ،جنوب و جنوب غرب کشور
پراکنده شدهاند .به عبارت دیگر استانهای خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
لرستان و بخشهای از استان ایالم ،خوزستان و
کرمانشاه بیشترین درصد خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد را به خود اختصاص دادهاند .ویژگی
دیگری این شهرستانها و استانها این است که
بیشتر در نواحی مرزی متمرکز شدهاند و فاصله
زیادی تا پایتخت کشور یعنی تهران دارند.

تصویر  .1توزیع فضایی درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح شهرستانهای کشور
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تصویر  .2خودهمبستگی سراسری توزیع درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور

.2-3خودهمبستگی سراسری

همانطور که از نتایج حاصل از آزمون
خودهمبستگی سراسری پیداست (تصویر شماره
 )2شاخص موران  0/336و میزان معناداری آن
 0/000و میزان  Zآن برابر با  18/21است .یافتهها
نشان از آن دارد که توزیع خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد در سطح شهرستانهای کشور داراي
ساختار فضایی است و به شکل خوشهای توزیع
شدهاند .بر اساس تصویر شماره  ،3تجمع فضایی
لکه داغ در نواحی شرق ،جنوب شرق ،و غرب
کشور مشاهده میشود که این نواحی بیشترین
تجمع درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در بخشهای
مرکزی ،شمال غرب و شهرستانها و استانهای
اطراف پایتخت کشور ،لکه سرد تشکیل شده است
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که نشاندهنده کمترین درصد خانوار تحت پوشش
کمیته امداد در این نواحی است.
 .3-3همبستگی فضایی بین درصد بیکاری و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

در تصویر شماره  ،4نمودار پراكنش موران قابل
مشاهده است؛ ضريب موران دومتغیره برابر با /040
= Moran s Iاست كه با توجه به خط شيب رگرسيون،
درصد بیکاری (محور  )Xو درصد خانوارهای تحت
پوشش کمیته امداد (محور  ،)Yرابطه مثبت دارند.
ی که با افزایش درصد بیکاری در سطح
ب ه طور 
شهرستانهای کشور میزان خانوارهای تحت پوشش
نیز افزایش مییابد .اگرچه مقدار شاخص موران
ناچيز است ،ولي ب ه طور نسبي اين واقعيت را تأييد
میکند كه رابط ه اين دو مثبت و معنادار است.
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تصویر  .3توزیع فضایی درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در شهرستانهای کشور بر اساس متد لکههای داغ ()Hot Spot

تصویر شماره  5نشاندهنده تجمع فضایی مرتبط
با درصد بیکاری و درصد خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد است .همانطور که در این تصویر
قابل مشاهده است همه شهرستانهای ایران از
یک الگوی خاص فضایی پیروی نمیکنند به طوری
که بخشهایی از استانهای کرمانشاه ،کردستان،
سیستان و بلوچستان و هرمزگان از الگوی باال به
باال پیروی میکنند؛ به عبارت دیگر با افزایش درصد
بیکاری در این مناطق ،درصد خانوارهای تحت
پوشش نیز به طور معناداری افزایش مییابد11 .
شهرستان کشور در استانهای سمنان ،اصفهان،
هرمزگان و مازندران از الگوی پایین به پایین پیروی
میکنند .الگوی پایین به باال را میتوان در برخی از
شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ،کرمان،
هرمزگان ،ایالم مشاهده کرد .در چهار شهرستان
کشور در استانهای ایالم و هرمزگان الگوی باال به

پایین حاکم است (تصویر شماره .)6
 .4-3همبستگی فضایی بین بُعد خانوار و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

در تصویر شماره  ،7پراكنش موران قابل مشاهده
است .ضريب موران دومتغیره برابر ب ا Mo�0/075
= ran s Iاست كه با توجه به خط شيب رگرسيون،
سطح برخورداری از بُعد خانوار (محور  )Xو درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد (محور ،)Y
رابطه مثبت دارند .گرچه مقدار شاخص موران ناچيز
است ،ب ه طور نسبي اين واقعيت را تأييد میکند كه
رابط ه اين دو مثبت و معنادار است .تصویر شماره
 8نشاندهنده تجمع فضایی مرتبط با بُعد خانوار
و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در
سطح شهرستانهای کشور است .بر اساس این دو
شاخص الگوهای متفاوتی در سطح کشور به وجود
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تصویر  .5نقشه دو متغیره  LSAبین درصد بیکاری و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

تصویر  .6نقشه سطح معناداری  LSAبین درصد بیکاری و
درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

آمده است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

که در این استان هم بُعد خانوار و هم درصد افراد
تحت پوشش کمیته امداد باالست .الگوی دوم،
الگوی پایین به پایین است که  23شهرستان کشور
عمدتاً واقع در استانهای سمنان ،گیالن ،و اصفهان
از آن پیروی میکنند .این الگو بیان میدارد که در
این بخشها هر دو شاخص بُعد خانوار و درصد افراد

الگوی اول که در  41شهرستان کشور واقع در
استانهای خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان،
کرمان ،هرمزگان ،فارس و خوزستان شکل گرفته
است ،الگوی باال به باالست .این الگو بیان میدارد

تصویر  .4پراکنش موران دومتغیره  LSAبین درصد بیکاری و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران
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تصویر  .8نقشه دومتغیره  LSAبین بُعد خانوار و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

تصویر  .9نقشه سطح معناداری  LSAبین بُعد خانوار و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

تحت پوشش کمیته امداد پایین است.

چهارمحال و بختیاری و کرمان نیز از الگوی چهارم
یعنی ،الگوی باال به پایین پیروی میکنند .در 327
شهرستان کشور نیز رابطه معناداری بین این دو
متغیر وجود ندارد (تصویر شماره .)9

الگوی سوم ،الگوی پایین به باال است که این
الگو نیز استانهای خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان
و سیستان و بلوچستان را دربر گرفته است .چهار
شهرستان واقع در استانهای سمنان ،گیالن،

تصویر  .7پراکنش موران دومتغیره  LSAبین بُعد خانوار و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران
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تصویر  .11نقشه دومتغیره  LSAبین نرخ روستانشینی و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

تصویر  .12نقشه سطح معناداری  LSAبین نرخ روستانشینی و
درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

 .5-3همبستگی فضایی بین نرخ روستانشینی و
درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد (محور  ،)Yرابطه
ی که با افزایش درصد
مثبت و معنادار دارند .بهطور 
روستانشینی ،درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته
امداد نیز افزایش مییابد .تصویر شماره  11نشاندهنده
تجمع فضایی مرتبط با ضریب روستانشینی و
درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد است.

در تصویر شماره  ،10نمودار پراكنش موران
قابل مشاهده است ،ضريب موران دومتغیره برابر
با  Moran s I = -0/078است كه با توجه به خط
شيب رگرسيون ،نرخ روستانشینی (محور  )Xو درصد

تصویر  .10پراکنش موران دومتغیره  LSAبین نرخ روستانشینی و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران
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شهرستان کشور نیز رابطه معناداری بین این دو
متغیر وجود ندارد (تصویر شماره .)12

همانطور که در این تصویر قابل مشاهده است ،همه
شهرستانهای ایران از یک الگو پیروی نمیکنند.
الگوی اول که در  24شهرستان کشور و عمدتاً واقع در
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان
شکل گرفته است ،الگوی باال به باالست.

 .6-3پیوستگی فضایی بین درصد باسواد و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

این الگو بیان میدارد که در این استان هم نرخ
روستانشینی و هم درصد افراد تحت پوشش کمیته
امداد باالست .الگوی دوم ،الگوی پایین به پایین است
که  43شهرستان کشور عمدتاً واقع در استانهای
سمنان و اصفهان ،قم ،مرکزی ،یزد و البرز و قزوین از
آن پیروی میکنند .این الگو بیان میدارد که در این
بخشها هر دو شاخص نرخ روستانشینی و درصد افراد
تحت پوشش کمیته امداد پایین است .الگوی سوم،
الگوی پایین به باالست که این الگو 17 ،شهرستان
کشور به صورت پراکنده در سطح استانها و عمدتاً
در استانهای هرمزگان ،سیستان و بلوچستان را
دربر گرفته است 9 .شهرستان ،واقع در استانهای
زنجان ،اصفهان ،یزد و خوزستان نیز از الگوی چهارم
یعنی ،الگوی باال به پایین پیروی میکنند .در 334

در تصویر شماره  13نمودار پراكنش موران قابل
مشاهده است ،ضريب موران دومتغیره برابر با /050
 =  Moran s Iاست كه با توجه به خط شيبرگرسيون ،درصد باسوادی (محور  )Xو درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد (محور  ،)Yرابطه
منفی بین این دو متغیر وجود دارد .اگرچه مقدار
شاخص موران ناچيز است ،به طور نسبي اين واقعيت
را تأييد میکند كه رابطه اين دو متغیر منفی است.
تصویر شماره  14نشاندهنده تجمع فضایی مرتبط
با ضریب باسوادی و درصد خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد است .همانطور که در تصویر شماره
 14قابل مشاهده است همه شهرستانهای ایران از
یک الگوی خاص فضایی پیروی نمی کنند؛ به طوری
که  3/3درصد از شهرستانهای کشور عمدتاً واقع

تصویر  .14نقشه دومتغیره  LSAبین درصد باسوادی و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

تصویر  .15نقشه سطح معناداری  LSAبین درصد باسوادی و
درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران
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تصویر  .13پراکنش موران دومتغیره  LSAبین درصد باسوادی و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در ایران

در استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،یزد،
هرمزگان و بوشهر از الگوی باال به باال پیروی میکنند.
به عبارت دیگر با افزایش ضریب باسوادی در این
مناطق درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
به طور معناداری افزایش مییابد .در پنج شهرستان
کشور نیز واقع در استانهای سیستان و بلوچستان
و ایالم الگوی پایین به پایین حاکم است .الگوی
پایین به باال را در  10/4درصد شهرستانهای کشور
عمدتاً واقع در تهران ،مازندران ،البرز ،قم ،مرکزی،
یزد ،اصفهان و هرمزگان میتوان مشاهده کرد ،که
نشان میدهد در این مناطق سطح سواد باال و درصد
افراد تحت پوشش پایین است .در  13شهرستان،
عمدتاً واقع در استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،کرمان و ایالم الگوی باال به پایین حاکم
است .به عبارت دیگر ،در این مناطق درصد افراد
تحت پوشش کمیته امداد باال و درصد باسوادی
پایین است (تصویر شماره .)15
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 .4بحث و نتیجهگیری
از آغاز قیام ملت ایران به رهبری حضرت امام
خمینی (ره) در سال  1963میالدی  1342 /هجری
شمسی ،مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعی
یکی از محوریترین شعارها و آرمانهای انقالب
بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال 1979
میالدی  1357 /هجری شمسی ،نیز امام با تأسیس و
تشکیل کمیته امداد اهتمام خود را برای زدودن فقر
از سیمای کشور نشان داد .بعد از گذشت چهار دهه
از انقالب اسالمی ،در این پژوهش به بررسی توزیع
فضایی درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
و همبستگی آنها با عوامل اقتصادی و اجتماعی
مرتبط با همین بحث در سطح شهرستانهای کشور
( 421شهرستان) پرداخته شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد بیشترین
خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
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(ره) قرار دارند در شرق ،جنوب و جنوب غرب کشور
پراکنده شدهاند .به عبارت دیگر استانهای خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
لرستان و بخشهایی از استان ایالم ،خوزستان و
کرمانشاه بیشترین درصد خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد را به خود اختصاص دادهاند که از ویژگی
بارز این شهرستانها و این استانها مرزیبودن و
فاصله تقریباً زیاد آنها تا پایتخت کشور است که
در این زمینه الزم است با توجه به حساسیتهای
نواحی مرزی و مسائل منطقه ،توجه بیشتری به حل
مشکالت این مناطق شود.
در ادامه پژوهش به بررسی همبستگی عوامل
اقتصادی و اجتماعی با درصد توزیع خانوارهای
تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور پرداخته
شد .همبستگی فضایی بین درصد بیکاری و درصد
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نشاندهنده
شکلگیری چهار الگو در سطح شهرستانهای کشور
بود؛ به طوری که بخشهایی از استانهای کرمانشاه،
کردستان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان از الگوی
باال به باال پیروی میکند .به عبارت دیگر با افزایش
درصد بیکاری در این مناطق درصد خانوار تحت
پوشش نیز به طور معناداری افزایش مییابد.
 2/6درصد از شهرستانهای کشور در استانهای
سمنان ،اصفهان ،هرمزگان و مازندران از الگوی
پایین به پایین پیروی میکنند .الگوی پایین به باال
را میتوان در برخی از شهرستانهای استان سیستان
و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان و ایالم مشاهده کرد.
در چهار شهرستان کشور نیز ،واقع در استانهای
ایالم و هرمزگان الگوی باال به پایین حاکم است.
عامل دوم اقتصادی که در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفت بُعد خانوار است .همبستگی حاصل از بُعد
خانوار و درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

در هر شهرستان نیز نشان از شکلگیری چهار الگوی
مختلف در کشور بود.
الگوی باال به باال در  9/7درصد از شهرستان
کشور واقع در استانهای خراسان جنوبی ،سیستان
و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس و خوزستان
شکل گرفته است .این الگو بیان میدارد که در این
استان هم بُعد خانوار و هم درصد افراد تحت پوشش
کمیته امداد باالست .الگوی دوم ،الگوی پایین به
پایین است که  5/4درصد از شهرستان کشور عمدتاً
واقع در استانهای سمنان ،گیالن ،و اصفهان از آن
پیروی میکنند .این الگو بیان میدارد که در این
بخشها هر دو شاخص بُعد خانوار و درصد افراد
تحت پوشش کمیته امداد پایین است.
الگوی سوم ،الگوی پایین به باالست که این الگو
نیز استانهای خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان
و بلوچستان را دربر گرفته است .چهار شهرستان
واقع در استانهای سمنان ،گیالن ،چهارمحال و
بختیاری و کرمان نیز از الگوی چهارم یعنی ،الگوی
باال به پایین پیروی میکنند .در  77/7درصد از
شهرستانهای کشور نیز رابطه معناداری بین این دو
متغیر وجود ندارد .همچنین در این پژوهش عوامل
اجتماعی شامل نرخ روستانشینی و سطح سواد نیز
مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از نرخ روستانشینی نشان داد که
ن کشور و عمدتاً واقع
الگوی باال به باال در  24شهرستا 
در استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان
شکل گرفته است .این الگو بیان میدارد که در این
استان هم نرخ روستانشینی و هم درصد افراد تحت
پوشش کمیته امداد باالست .الگوی دوم ،الگوی پایین
به پایین است که استانهای سمنان ،اصفهان ،قم،
مرکزی ،یزد و البرز و قزوین از آن پیروی میکنند.
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الگوی سوم ،الگوی پایین به باالست که این الگو
در  17شهرستان کشور به صورت پراکنده در سطح
استانها و عمدتاً استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان را دربر گرفته است .در  9شهرستان واقع
در استانهای زنجان ،اصفهان ،یزد و خوزستان نیز
از الگوی چهارم یعنی الگوی باال به پایین پیروی
میکنند و آخرین عاملی که در این پژوهش
همبستگی آن مورد بررسی قرار گرفت ،عامل سطح
سواد است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
الگوهای مختلفی بین سطح سواد و درصد خانوار
تحت پوشش به دست آمده است.
به طور خالصه میتوان گفت که عوامل مختلفی از
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی
باعث میشوند که فقر ادامهدار باشد و شدت یابد.
درصد توزیع افراد تحت پوشش کمیته امداد در سطح
کشور نشان میدهد که ما از نواحی مرزی کشور
غفلت کردهایم و آنچنان که الزم بوده است به آنها
رسیدگی نکردهایم و افراد زیادی در این مناطق تحت
پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی هستند.
همچنین در شهرستانهایی که درصد بیکاری ،بُعد
خانوار و نرخ روستانشینی باال و سطح سواد پایینتری
دارند ،خانوارهای بیشتری مورد حمایت کمیته
امداد قرار دارند؛ بنابراین الزم است که با شناسایی
و شناخت این شهرستانها تالش کنیم وضعیت
اقتصادی و اجتماعی آنها را بهبود ببخشیم تا افراد
تحت پوشش در این مناطق روزبهروز کمتر شوند.
در صورت عدم توجه به همین عوامل اقتصادی و
اجتماعی در آینده نزدیک شاهد افزایش چشمگیر
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در همین
مناطق و سایر شهرستانهای کشور خواهیم بود .با
توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاداتی برای حل این
مسائل ارائه میشود :توجه بیشتر و افزایش سطح
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سواد در مناطق و شهرستانهایی که در این زمینه
در سطح پایینتری قرار دارند؛ بهبود وضعیت اشتغال
و کاهش درصد بیکاری در مناطقی که افراد تحت
پوشش زیادی دارند .همچنین شناسایی فرصتهای
اقتصادی و سرمایهگذاری در این مناطق و معرفی
آنها به خانوارهای تحت پوشش و سایر خانوارها؛
توجه بیشتر به مناطق مرزی کشور و شهرستانهایی
که نرخ روستانشینی باالیی دارند.
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