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مسألهیانبودمهمق
حقازافرادکهاستآنمعنايبهفقريپدیدهانسانی،يتوسعهرویکرداساسبر
محرومآبرومندانهزندگییکبرايفرصتیداشتننیزوشدنانتخابوکردنانتخاب
.استبودهمطرحبشريجوامعرويپیشفراگیرمعضلیکعنوانهبفقرگذشته،ازشوند.
گرفتنقراراقبالمورددلیلبهجامعه،پذیرآسیبطبقاتازحمایتوفقرمعضل
کشورهايازبسیاريدراقتصاديآزادسازيوسازيخصوصیساختاري،اصالحهايبرنامه
فقريحوزهاندیشمندانازبسیاريحال،اینبا.تگرفقرارروزافزونیتوجهمورددنیا،

استگردیدهفقرافزایشبهمنجراقتصاديهايبرنامهگونهایناجرايکهمعتقدند
ازبسیاريدررشد،وقوععلیرغمکهدهدمینشانتجربیشواهد).1،2014:86(حسن

وضعیتاجتماعیايهشاخصهوکندمیبیدادفقراقتصاديغیرهايجنبههنوزکشورها
برصرفاًجامعهیکدرفقرکاهشبرايچنانچهبنابراین،دهد.مینشانرااسفباري
بهنیازوکردمحوجامعهآندررافقرمختلفابعادتواننمیشود،تمرکزدرآمدها

درآمدوجودعدمیاکمبودصرفاًفقريریشهواقع،درباشد.میتريهوشمندانهراهبردهاي
رافقروضعیتازخروجامکانکهاستشرایطینبوددرآناصلیهايریشهبلکهتنیس

کمبودبهتنهافقرموضوعاساساًکهدادهنشاناخیرمطالعاتازیکیسازد.میپذیرامکان
عنوانبهآنازکهداردوجوددیگريمهمرکنبلکهگردد،نمیبازدرآمدنبودیادرآمد
یادهاحداقلهمیندادندستازوبیشترسقوطازفقرانگرانیوستروآیندهازهراس

ابعادازفقريلهأمسبهپرداختنترتیب،هربه).2،2015همکارانو(رانتاننشودمی
وآن،يمحدودهوفقرساززمینهعواملبرعمدتاًاقتصادداناناست.میسرگوناگونی

ازدارند.تأکیدفرهنگیواجتماعیهايآسیبایرسایجاددرفقراثراتبرشناسانجامعه
وعواملیافتنبهشده،انجامفقريزمینهدرکهمطالعاتیازايعمدهبخشدیگر،سوي

با).3،2012:892همکارانو(بابوتاندهاندپرداختهفقرروندبرتأثیرگذاراساسیمتغیرهاي
عمقباوکیفیرویکردهايازاستفادهبارافقريپدیدهشماريانگشتمطالعاتحال،این

ضروريجامعه،درفقربامقابلهاهمیتبهتوجهبالذا؛انددادهقرارکندوکاوموردبیشتر
کمجهتراهبردهاییفقر،يلهأمسبهترفهمضمنتاشدهمعناکاويپدیدهاینکهاست
گردد.ارائهجامعهسطحدرمعضلاینزدودنوکردنرنگ

1 Hassan
2 Rantanen & et al.
3 Babatunde & et al.
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پژوهشنظريبانیم
حقیقت،دراست.چندعاملیوپیچیدهايپدیدهفقر،کهباورنداینبرمحققان

و(محمودباشدمیکنندهایجادعواملتنوعوتعددازناشیفقريپدیدهپیچیدگی
برثرؤماقتصاديعواملتادارندتمایلاقتصاددانانطرف،یکاز).1،2014:243همکاران

ـ فرهنگیعواملبرعمدتاًشناسانجامعهدیگر،طرفازدهند.قرارارزیابیموردرافقر
فقريپدیدهبررسیبهخرد)ومیانه(کالن،مختلفسطوحدروکردهتأکیداجتماعی

کهشودمیمشخصگردد،ارزیابیدقتبارویکردهااینکهصورتیدرپردازند.می
فقريپدیدهبهپرداختنبرايمشابهیشناسیروشوفکرييزمینهمختلف،اندیشمندان

بهدرآمدنسبتبودنپایینازاستفادهبافقرخط).2،2007:453اوسئیو(آجاسیندارند
با).3،2012:173همکارانو(آکرلشودمیمشخصقبولقابليآستانهیکازهزینه

امااستشدهتعریفنابعمیاوداراییدرآمد،نداشتنعنوانتحتفقرسنتی،طوربهیک
است.استقاللوجایگاهوشأنهمچونموضوعاتیشاملفقرکهنشاناخیرمطالعات
وفرديمعیارهايشناساییبراياغلبکهاستکیفیوچالشیرویکرديفقرارزیابی
گیردمیقراراستفادهموردفقرکاهشراستايدرراهکارهاییوهااستراتژييتوسعه

تأمینبرايمنابعيمقایسهبرمبتنیفقرسنجش).2014:244همکاران،و(محمود
ازکمتراختیاردرمنابعکهشودمیانگاشتهفقیرزمانیخانوادهیافردیکباشد.مینیازها
5نسبیفقرو4مطلقفقرصورتبهرافقرتوانمیبنديدستهیکدرباشد.فقريآستانه

حداقلتأمیندرناتواناییعنوانتحتمطلقفقر).6،1998:338(فارسترنمودتوصیف
هاییشاخصبامعموالًکهشودمیتعریف7زندگیاستانداردهايحداقلوضرورينیازهاي
مناسبپوشاكبهدسترسیومسکنتملکعدمیاتملککالري،مصرفمیزانهمچون

مختلف،کشورهايدروتنیسثابتزندگیاستانداردهايحداقلشود.میگیرياندازه
سطحتأمیندرناتوانیتوانمیرانسبیفقر).2012:174همکاران،و(آکرلاستمتغیر

است،آلایدهیاالزمخانوادهیافردیکبرايجامعهیکدرکهزندگیاستانداردازخاصی
یدهسنجبرابريعدمودرآمدهانسبیتوزیعحسببرعمدتاًنسبیفقرگرفت.نظردر

1 Mahmood
2 Adjasi and Osei
3 Akerele & et al.
4 absolute poverty
5 relative poverty
6 Foster
7 minimal standards living
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سطوحلذا،شوند.میمقایسهفقیرغیرافرادباصرفاًفقیرافرادکهترتیببدینشودمی
و(رایمیاستمتفاوتمختلفزمانیهايبازهدرنیزوجوامعدروندرمیانفقرنسبی

مبارزهمنظوربهباشد.میجامعهبرتوجهیقابلاثراتدارايفقر).1،2014:231همکاران
استمالیمنابعمجددتوزیعواقتصاديرشدمستلزمتنهانهپیشنهاديراهکارهايفقر،با

است.اجتماعیعدالتبرقراريوتبعیضحذفآموزش،يتوسعهدرمداخلهنیازمندبلکه
اثریکدیگربروداردارتباطیکدیگربابشرزندگیدرکمبودهاوهامحرومیتمختلفانواع
گردد.میروانشناختیهايمحرومیتبهمنجراغلبمالیيهامحرومیتگذارند.می
تعریفاساسینیازهايواجتماعیشمولروانشناختی،اثراتهمچونناملموسیهايایده
برفقريلهأمستعریفينحوهسازد.میدشوارله،أمسمختلفابعادوجودخاطربهرافقر

).2،2011:320(یاناگیسواناتگذاشخواهداثرفقربهپرداختنومواجههينحوه

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

فقر چند بعدي را بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن، ،)1392راغفر و همکاران (
يگیري کردند که فقیرترین منطقهآموزش و سالمت مورد سنجش قرار داده و نتیجه

آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق و از نظر 19يتهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه
بود. 16يمربوط به منطقههستند. بدترین وضعیت از نظر سالمت عمومی19و 17

دیده شد. 1يو کمترین نرخ در منطقه14يبعدي در منطقهبیشترین نرخ فقر چند
:1392(راغفر و همکاران، درصد از مردم تهران دچار محرومیت نسبی بودند63همچنین، 

16 -1.(
هاي مختلف اقتصادي و مطالعه از حوزه85)، 1391محمدي و همکاران (

شناختی و جغرافیا را بررسی کردند و مشخص شد مطالعات اقتصادي در بحث فقر با جامعه
درصد از مطالعات بررسی شده در این پژوهش، از 72انکارناپذیري دارند. يهدرصد، غلب66

درصد هم از متغیر نابرابري استفاده 7د از توزیع درآمد و درص21فقر، يهمتغیر وابست
اي از مطالعات فقر در ایران، مطالعات اقتصادي بوده است کرده بودند. در واقع، بخش عمده

عوامل فقر و يهاند: یکی، رویکردهاي بررسی کنندکه غالباً از دو رویکرد کلی استفاده کرده

1 Raimi & et al.
2 Yanagisawa
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رسد عمدتاً مطالعاتی مکانیکی گیري فقر که به نظر میدیگري رویکردهاي مربوط به اندازه
).7-48: 1391(محمدي و همکاران، بازار باشددور از زندگی اجتماعی مردم کوچهو به

وضعیت فقر در مناطق شهري يدر زمینه،)1388خالدي و شهسوار (ينتایج مطالعه
مورد يروستایی طی دوره) در مناطق شهري و1و روستایی ایران حاکی از آن بود که: 

ها، مقادیر خط فقر مطلق و خط فقر نسبی روند صعودي بررسی، متناسب با افزایش قیمت
میزان خطوط فقر مطلق و نسبی در مناطق شهري بیشتر از مناطق ) 2داشته است، 

میزان فقر مطلق خانوارها در مناطق روستایی باالتر از مناطق ) 3، روستایی بوده است
77- 79هاي میزان فقر نسبی روستایی، برخالف انتظار، در سال) 4و ده استشهري بو

. )57- 82: 1388(خالدي و شهسوار، بیش از میزان آن در مناطق شهري برآورد شده است
ثر بر فقر با ؤثیر عوامل مأبه بررسی علل و چگونگی ت،)1387نیلوفر و پنجعلی (

خانوار دریافتند که سطح 500گیري از نمونههاي بیزي پرداخته و با استفاده از شبکه
باشند. در تعیین سطح فقر خانوار میيترین عوامل در مقولهتحصیالت و بعد خانوار مهم

ترین علت براي آن سطح تحصیالت صورتی که خانواري فقیر مطلق محسوب شود، محتمل
حققان، نسبت سوادي سرپرست خانوار است. بر اساس نتایج این مپایین یا همان بی

سواد (همچنین سرپرستان خانوار با سطح تحصیالت پایین) در کل سرپرستان خانوار بی
سوادان (همچنین سرپرستان خانوار با سطح تحصیالت پایین) در جامعه با نسبت بی

. )107-128: 1387(نیلوفر و پنجعلی، متفاوت بودخانوارهاي با فقر مطلق کامالً
نشان دادند که در مناطق روستایی با افزایش سن ،)1386و محمدي (رحیمی

پولی سرپرست خانوار، سرپرستی خانوار از سوي مردان، افزایش درآمد پولی و غیر
ها به بخش زراعت، افزایش سطح تحصیالت کشاورزي، انتقال اشتغال از سایر بخش

قر ارتقا یابد، سرپرست خانوار، احتمال اینکه یک خانوار از زیر خط فقر به باالي خط ف
تواند احتمال کاهش رفاه خانوارها را در یابد در حالیکه افزایش بعد خانوار میافزایش می

. )105-125: 1386(رحیمی و محمدي، پی داشته باشد
اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه اظهار داشتند که ،)1384(محمودي و صمیمی

ثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از بایست فقر را به مدرآمدي، آنگاه می
هاي پرفسور ملهم از اندیشه» فقر قابلیتی«وضعیت فقر تعریف نمود. آنها ضمن تبیین 

ثیر آن أگیري فقر و تهاي اندازهآمارتیا سن، زوایاي افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش
هاي رایج مطمح نظر قرار دادندهاي اقتصادي با رویکردها و سیاستدر سایر تحلیل

. )5-27: 1384(محمودي و صمیمی، 
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ب) تحقیقات خارجی
درهااقلیتواجتماعیهايگروهمیانفقرنرخکهدریافتند،)2014(1موروپاناگاریا

کهنحويبهاستیافتهکاهشروزافزونیسرعتبا2012تا2004هايسالخاللدرهند
ازکمتراکنونفقرنرخبودند،زیاديمسلمانجمعیتدارايکهدهنشهر16ازشهر7در

باشد.میهندوهافقرنرخ
عضوکشور17بیندرفقربرجمعیتتجانسعدمتأثیربررسیبه،)2014(2واگل

حاکینتایجپرداخت.2005تا1980هايسالطیاقتصادييتوسعهوهمکاريسازمان
ـ قومیومذهبیتنوعاست.شدهواقعثرؤمدولتیفقرشکاههايسیاستکهبودآناز

دریافتمیکاهشفقرآنهاطریقازوداشتدولترفاهيهاسیاستبرمثبتیاثرنژادي
کرد.میایفاراعکسنقشیمهاجرتکهحالی

میاندرفقرکاهشبرکالنمالیيهاواماثربررسیبه،)2014(3همکارانومحمود
باساختاریافتهنیمهيمصاحبه123ازاستفادهباآنهاپرداختند.پاکستاندرفرینکارآزنان
استاهمیتحائزکارآفرینزنانبرايمالیمنابعبهدسترسیکهدریافتندکارآفرینزنان

کشفودركکارآفرینافراديعنوانبهراخوديهاپتانسیلتاکندمیکمکآنهابهو
نمایند.

عمده(کهپاکستانومالزياندونزي،دررافقرنرخ،)2013(4کارانهموافندي
ابنپویايمدلاساسبرهستند)اقلیتمسلمانان(کههندواست)مسلمانآنهاجمعیت
ابنپویايمدلمتغیرهايکهبودآنازحاکیهایافتهکردند.ارزیابیفقرمورددرخلدون
سطحبرتوجهیقابلاثرعدالت)ورشدشریعت،نی،انسامنابعدولت،ملل،(ثروتخلدون

اثرفقربرمدلاینمتغیرهايهنددرحال،اینبادارد.پاکستانواندونزيدرفقر
نداشتند.داريمعنی

مفاهیمازاستفادهبافقرهايارزیابیيمقایسهبه،)2013(5همکارانوآتاگوبا
پرداختندبعديچنديهاسازهمختلفاشکالومالیسنتیمعیارشاملپدیدهاینمختلف

فقیرخانوارهاایندرصد78تا70بینکهدادندنشانخانوار410يهادادهگردآوريباو
دارند.خانوادهعضوهرازايبهروزدردالر25/1معادلدرآمديدرصد62ازبیشهستند

1 Panagariya and More
2 Wagle
3 Mahmood & et al.
4 Affandi & et al.
5 Ataguba & et al.
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سطوحخانواده،ياندازهازبودندارتعبفقريکنندهتعیینعواملترینمهممطالعه،ایندر
اندك.سالمتوروستاییموقعیتضعیف،اشتغالپایین،تحصیلی

کمکباوپرداختندفیجیدرفقروخانوارمصرفيرابطهبررسیبه،)2013(1گوندر
رشديهاسیاستازحمایتتحصیلی،باالترسطوحکهدادندنشانرگرسیونی،يهاتحلیل

کاهشبهاقتصاد،رسمیبخشبهکارنیرويتخصیصوروستایی،مناطقدرکشاورزي
یی،هاسیاستچنینایناتخاذبامحقق،ایناعتقادبهکند.میکمکخانوارهاسطحدرفقر
داد.کاهشرافقرتوانمی

پژوهشمفهومیچارچوب
دردارد،ودوجکیفیوکمیيهاروشپارادایمدرکهییهاتفاوتداشتننظردربا

ازفرضیات،آزمونوتدوینبراينظريچارچوبازاستفادهجايبهکیفیمطالعات
مفهومیچارچوبگردد.میاستفادهپژوهشيهاسئوالاستخراجبرايمفهومیچارچوب

تمرکزمطالعهمورديعمدهموضوعاتبرکهاستمرتبطیهمبهمفاهیممجموعهشامل
حاضرپژوهشزند.میپیوندیکدیگربهمعناییمنسجمنظامیکتربسدرراآنهاودارد

بندد.میکاربهمفهومیچارچوبتدوینبرايرااجتماعیتفسیرگراییرویکرد
ذاتدرموجودخالقیتبهتوجهباکهاستاستوارفرضاینبراجتماعیتفسیرگرایی

وهاواقعیتدركبرايراخاصیروشتواننمیاجتماعی،واقعیتبودنمتغیرنیزوانسان
گونههرعاملانسانکهآنجاییاز).2،2007:192(بلیکیکردارائهآنهادرتغییرایجادیا

ينحوهوواقعیاتدرتغییرواقعیات،ازانساندركلذااست،اجتماعیواقعیاتدرتغییر
ازقوانینفاقداجتماعیعیاتواقاین،برافزوناست.فراوانیاهمیتحائزآنهابهمعنابخشی

واجتماعیهايواقعیتبرايراشمولجهانالگوییتواننمیلذاهستند،شدهتعیینپیش
تفسیرقابلصرفاًونیستندکنترلوکشفقابلهاواقعیتاینکرد.تدویندرآنهاتغییر

خاللدروهاانسانتفسیرفرآینددرهاواقعیتکهکندمیفرض3تفسیريرویکردهستند.
از).4،2005:420لینکلنو(دنزینشوندمیبخشیدهمعناوشدهساختهروزمرهزندگی
گیرد،میشکلروزمرهزندگیاجتماعیبستردرپیرامونمحیطازمردمتفسیرکهآنجایی

1 Gounder
2 Blaikie

.رویکرد تفسیري بر اصالت انسان در برابر اصالت محیط تأکید دارد3
4 Denzin & Lincoln
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ایندرشوند.میبخشیدهمعناآندروندروبودهبستربهمتکیشدهتولیدمعانیروایناز
دانشجویانبیندرفقرمعناییبازسازيبهتفسیرگرایانهرویکردبااستشدهتالشپژوهش
ازتفسیريچهمتأهلدانشجویانکهشوددادهنشانوشودپرداختهتهراندانشگاهمتأهل
کنند.میارزیابیوکردهتفسیرچطورراآنپیامدهايدارند،فقربرثرؤمعوامل

مطالعهمیدان
دانشگاهمتأهلیيهاخوابگاهساکنخانمدکتريدانشجویانشاملمطالعهنمیدا

براند.یافتهاسکانآبادسعادتوجالل،2غدیر،1غدیريهاخوابگاهدرکهباشندمیتهران
درمتأهلدانشجوي450حدوددرحاضرحالدرتهران،دانشگاهکويآماراساس

دانشجوي80حدودتعداداینازکهدارندکونتسدانشگاهاینمتأهلیيهاخوابگاه
هستند.خانمدکتري

شناسی پژوهشروش
تئوريروشازوبودهکیفینوعازپژوهشایندراستفادهموردشناسیروش

خلقپیدرروشایناست.شدهگرفتهبهرهپژوهشعملیاتیروشعنوانبهايزمینه
کنندگانمشارکتدنیايدركوروزمرهیدادهايرودرستدركاستقرایی،روشبهنظریه
متن،بهکالمیهايدادهتبدیلازپسمحققانباشد.میاند،ساختهآنانخودکهآنطور
يهامقولهومفاهیمایجادآن،ينتیجهکهاندکردهکدگذاريوتحلیلراآنهاخطبهخط

وعباراتاستخراجبهکهرودمیشماربهمحتواتحلیلازايگونهکدگذاريبود.متعددي
کهکدگذاريمرحلهسه).1،2006:98(چارمازپردازدمیتکرارپذیروکلیدييهاواژه
درانتخابی.ومحوريباز،کدگذارياز:عبارتسترودمیکاربهنظریهیکتکوینبراي

شود.میشفکهادادهدرآنهاهايویژگیوابعادوشدهشناساییمفاهیمباز،کدگذاري
تبدیلهامقولهبهآنطیمفاهیمکهاستفرآیندييدربرگیرندهمحوريکدگذاري

درراآنوبرگزیدهرابازکدگذاريازمستخرجمفهومیکمحققمرحله،ایندرگردند.می
فرآینددهد.میربطآنبهرامفاهیمدیگرسپسودهدمیقراربررسیحالدرفرآیند

پدیده،علی،شرایطمتضمنکهگیردمیصورتپارادایمیکمکبهيمحورکدگذاري
فرآیندانتخابی،کدگذاريپیامدهاست.وکنشراهبردهايمیانجی،شرایطزمینه،

1 Charmaz
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کدگذاريدریکدیگربهمقوالتپیوندعالوه،بهست.هامقولهبهبودوسازيیکپارچه
و(کوربیندهندمیشکلراهادادهازبرخاستهاينظریهوگیردمیصورتانتخابی

است.شدهدادهنشانزیرشکلدرفرآینداین).1،2008:321اشتراوس

محققان)يهایافته(منبع:ايزمینهتئورياجرايفرآیند:1شکل

کیفیگیرينمونه
همزمانطوربهنظريوهدفمندگیرينمونهنوعدوازتوانمیکیفیهايپژوهشدر

نظريگیرينمونهازومصاحبهموردافرادانتخاببرايهدفمندگیرينمونهازبرد.رهبه
پژوهشمسیرکردنپیداونیازمورديهادادهمکانشناساییافراد،تعدادتشخیصبراي

نظرياشباعمعیاربانمونهافرادتعدادتعیینکیفیگیرينمونهدرگردد.میاستفاده
دربیشترياطالعاتيمصاحبهبیشترانجامکهدریابدمحققکهامیهنگگیرد.میصورت
اطالعاتآوريجمعمحققآنگاهاست،قبلیاطالعاتتکرارصرفاًودهدنمیقراروياختیار

ازالزماطالعاتگردآوريهدفبامطالعهایندر.)2006:128(چارماز،کندمیمتوقفرا
دانشگاهمتأهلیيهاخوابگاهدرمختلفیيهامصاحبهانجامبهخانم،دکتريدانشجویان

حاصلنظرياشباعنیافته،ساختوعمیقيمصاحبه17انجامازپسشد.پرداختهتهران
باهمگیهامصاحبهیافت.ادامهنفر20تاهامصاحبهبیشتراطمینانجهتاماشد

تحصیلیمقاطعتأهلمدانشجویانبهنسبتچونشدانجامدکتريمتأهلدانشجویان
داشتند.آنساززمینهبسترهايوفقريپدیدهبهنسبتبهتريدركترپایین

1 Corbin & Strauss

له أتعیین مس
گیري و نمونه

نظري
هامقوله مفاهیم

گردآوري 
هاداده

(اشباع)

مدل 
مفهومی
یا نظریه

کدگذاري کدگذاري باز
محوري

کدگذاري 
انتخابی



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 16

ي پژوهشهایافته
چهفقريپدیدهبهنسبتکنندگانمشارکتکهاستاینتحقیقایناصلیالؤس

؟استچگونهآنهابرايهاکنشاینپیامدهايوهاکنشذهنی،معانیدارند،دیدگاهی
وقبولقابلسطحیکبهدستیابیدرناتوانی"فقراصوالًکهبودندباوراینبرهاآزمودنی
درمانوبهداشتتغذیه،نبودنمناسبرافقرمصادیقواست"زندگیکیفیتمناسب

تحصیلیهايفرصتبودنمحدودپایین،عمرطولمتوسطمیر،ومرگباالبودننامطلوب،
بامحققان،هادادهتحلیلوپژوهشفرآیندبهتوجهبانداشتند.پمینامناسبمسکنو

دانشجویانبیندرفقريپدیدهمورددرفرضیمدلیبهدهندگان،پاسخدیدگاهبرتکیه
جداولیشود.میپرداختهنظريمدلایناجزايتوضیحبهکهیافتنددستخانمدکتري

هامصاحبهخردتحلیلخاللدرکهراايعمدهمقوالتواولیهمفاهیمآید،میادامهدرکه
اي،زمینهتئوريدرتحلیلواحدکهاستذکربهالزمکند.میارائهاند،شدهاستخراج
درکههستندمفاهیمیتحلیل،واحدبلکهنیستفردتحقیق،متعارفيهاروشبرخالف
اشباعبهمصاحبهموردافرادازهدفمندگیرينمونهبرمبتنینظريگیرينمونهجریان
اند.رسیدهنظري

شناختیجمعیتاطالعات
ازآنهاتمامیسنوبودسال6/28مطالعهموردخانمدانشجویانسنیمیانگین

درمطالعهمورديهاخانمازدرصد24تخصصی،يحوزهلحاظبهبود.کمترهمسرانشان
يحوزهدردرصد6مهندسی،وفنیيحوزهدردرصد18انسانی،علوميحوزه

علوميحوزهدردرصد18طبیعی،منابعوکشاورزييحوزهدردرصد18دامپزشکی،
70تحصیالتبودند.تحصیلبهمشغولپایهعلوميحوزهدردرصد18رفتاریوواجتماعی

درصد10وارشدکارشناسیدرصد20دکتري،دانشجوي،هاخانماینهمسرانازدرصد
درصد12نیز،مطالعهمورديهاخانمهمسرانتخصصیيحوزهلحاظبهبود.کارشناسی

يحوزهدردرصد24پایه،علوميحوزهدردرصد35رفتاري،واجتماعیعلوميحوزهدر
افراددرصد15بودند.کردهتحصیلانسانیعلوميحوزهدردرصد29ومهندسیوفنی

ازدرصد5تنهانداشتند.فرزندمابقیوبودندفرزندیکحداقلدارايشدهمطالعه
سایروبودندشخصیمسکندارايمتأهلیيهاخوابگاهازبیروندرشدهمطالعهيهاخانم

وشاغلدهندگانپاسخازدرصد10عالوه،بهبودند.امکانیچنینفاقدخانمدانشجویان
بودند.بیکارمابقی
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علّیشرایط
يپدیدهگسترشیاوقوعبهکهرویدادهاییووقایعحوادث،برگیرندهردعلّیشرایط

نظرازکهوقایعییارویدادهاحوادث،بازبینیوهادادهبهمنظمنگاهباشود.میمنتهیفقر
علتیکندرتبهمعموالًیافت.راعلّیشرایطتوانمیهستند،فقريپدیدهبرمقدمزمانی

مورددانشجویانکهايعلّیشرایطگردد.میخاصيپدیدهیکدایجاباعثتنهاییبه
مشاغلبهاشتغالعدم«شاملپنداشتند،میفقريپدیدهایجادعاملراآنهامطالعه

نداشتن«،»دولتیهايسازمانتوسطاستخدامعدم«،»کافیدرآمدنداشتن«،»تخصصی
باال«،»کشورمسئوالنسويازکردهتحصیلافراداشتغالجهتمشخصيهاسیاست

،»کردهتحصیلافرادبرايمناسبشغلیيهافرصتنبود«،»زندگیيهاهزینهبودن
دستمزدسطوحتخصیص«و،»استخداميزمینهدردولتیيهاسازماندررانتوجود«

بود.»هاخانمبرايپایین
بود.»صیتخصمشاغلبهاشتغالعدم«فقر،يپدیدهبرثرؤمعواملازیکی

تأکیدشانتحصیلیيرشتهبامرتبطشغلیيهافرصتنبودیاکمبودبردانشجویان
بهکمکراستايدرواشتغاليهافرصتفقداندلیلبهکهداشتندمیاظهاروکردندمی

شاندانشگاهیيرشتهوتخصصبامرتبطغیرمشاغلبهکهناچارندخانوادهاقتصاد
يرشتهنبودنکاربرديدلیلبهکهداشتندمیاظهاردیگربرخیاین،برافزونبپردازند.
بهشوند.ترپاییندستمزدهايبااحتماالًومرتبطغیرمشاغلواردناچارندشان،تحصیلی

آمادگیکهآموختگانیدانشزیادتعدادکهبودایندانشجویانيهادغدغهازیکیعالوه،
مشاغلبهنتوانندافراداینتمامیکهشدخواهدسببدارند،راموجودشغلیيهافرصت
فشارهايدلیلبهوزودیادیرآنهاايعمدهبخشوبپردازندخودتخصصبامرتبط

درهمگیکهدانشجویاناعتقادبهشد.خواهندمرتبطغیرمشاغلواردموجود،اقتصادي
افزایشبرمبنیعلومتوزاراخیريهاسیاستبودند،تحصیلبهمشغولدکتريمقطع

باثانیاً،ویابدافزایشکاربازاردرتقاضااوالًکهاستشدهسببتخصصیدکتريظرفیت
باال،انتظارسطوحبااحتماالًافراداینکار،بازاردرشغلیيهافرصتمحدوديعرضه

تقاضايوعرضهدرتعادلعدمترتیب،بدینداشت.خواهندباالییدستمزدهايدرخواست
شغلبهنتواننداحتماالًدکتري،مدركباافرادکهشودمیسببمتخصصکارنیروي

.یابنددستخودتحصیالتسطحبامتناسبوقبولقابلدستمزدباوخودآلایده
حدوددربود.دانشجویاندیدگاهازفقرعللازدیگریکینیز»کافیدرآمدنداشتن«

خصوصییادولتیسازمانهیچدرآنهاهمسرکهداشتندیانبدهندگانپاسخازنیمی



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 18

ازرازندگیيهاهزینهبتوانندوشودقلمدادخانوادهبرايدرآمديمنبعتاندارداشتغال
رارویهاینکردند،میکاروتحصیلهمزمانکهدانشجویانیدهند.پوششآنطریق
بهتحصیل)و(کاریکهیچبریکافتمرکزشودمیسببکهچراپنداشتندمیدشوار
در(حداقلبرخیترتیببدینیابد.میکاهشوريبهرهعمالًونگیردصورتکاملصورت

تحصیلازفراغتازبعدبهموکولرااشتغالبحثکهگرفتندمیتصمیم)هاخانممورد
خانوادهمرددوشبرهاهزینهتمامیکهشودمیسببامرایندانشجویان،باوربهنمایند.
اقالمازبرخیيتهیهوخریدامکانوي،درآمدبودنناکافیصورتدروشودتحمیل
نگردد.میسرمنزلبراياي)سرمایهاقالم(بویژه

دانشجویاناصوالًشد.شناساییفقرعللدیگراز»استخدامفرآینددرسوگیري«
کهخاصیيهارشتهتنهادولتی،نهادهاياستخدامیيهاآگهیدرکهکردندمیعنوان
عمالًپایهعلومهمچونییهارشتهبهوشوندمیفراخوانیهستند،ترکاربرديعمدتاً

حیندردانشجویانبرخیکهشدهسبباقتصاديمشکالتاین،برعالوهشود.نمیتوجهی
همکاريبهدعوتافراديازاستخدامیيهاآگهیدراماآورندرويکردنکاربهتحصیل

اعالمکهییهاسازماندروقتتمامصورتبهوباشندآموختهدانشکهآیدمیعملبه
نظرمدخاصیيهادانشگاهمعموالًهااستخدامدرعالوه،بهنمایند.فعالیتکنند،مینیاز

حذفرقابتازسادگی،بهدیگريهادانشگاهآموختگاندانشازعظیمیبخشوهستند
رسدمینظربهاستخدامی،هايآزمونوجودباحتیبودندمعتقددهندگانپاسخشوند.می
هايسازماننیازهايازايعمدهبخشوداشتهنمایشیيجنبهتنهاهاآزموناینکه

آنهاست.جذببهبخشیمشروعیتبرايهاآزموناینوشدهتأمینقبلازذیربط،
يهاسازمانوشودتوجه نمیبایدکهطورآنگاننخبجذببهکهداشتنداذعاندانشجویان

درچهگرکند.میهمکاريبهدعوتمردانازعمدتاًخوداستخدامدرنیزدولتی
درپذیرشمحدودظرفیتامااستمعکوساياندازهتارویهاینخصوصیهايسازمان
دراستخدامپیدربیشترهاخانمکهگرددمیسببناخواهخواهدولتیهايسازمان
باشند.کمتر)درآمدباچند(هرخصوصیهايسازمان
مسئوالنسويازکردهتحصیلافراداشتغالجهتمشخصيهاسیاستنداشتن«
مرداندولتکهبودندمعتقدآنهابود.مطالعهدرکنندگانشرکتتأکیدموردنیز»کشور

يهاسیاستمواردي،دریحتوندارنددانشگاهینخبگاناشتغالبرايمشخصیسیاست
درحتیعالوه،بهاست.شدهکارنیرويتقاضايوعرضهتعادلعدمایجادسببآنهاغلط

سازيپیادهدولتی،يهادستگاهدرشدیدبوروکراسیدلیلبهدقیق،يهاسیاستصورت
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اندانشجویطرفی،ازگیرد.میصورتناکارآمديیاکنديبااشتغالبهمربوطيهابرنامه
بینتناسبعدمدلیلبهشدیديخالءباشوند،میکاربازارواردوقتیکهکردندمیتأکید

امراینوهستندروبروکاربازارنیازموردشغلیهايمهارتباهادانشگاهآموزشیمحتواي
شوند.میورودبدودرآنهاسرخوردگیسبب

درکارآفرینانهدیدگاهضعف«العه،مطمورددانشجویاننظرازفقرعللازدیگریکی
يهاحوزهدرشایدوبایدکهطورآندولتکهکردندمیعنوانآنهابود.»دولتیيبدنه

هايفعالیتازموارد،ايپارهدرودهدنمیانجامراالزمگذاريسرمایهاقتصاديمختلف
يهاایدهدارايموالًمعدانشگاهینخبگاناین،برافزونشود.نمیحمایتکارآفرینانه

توجهعدماست.دولتمالیيهاحمایتنیازمندآنهاسازيتجاريکههستنداينوآورانه
وآموختگاندانشبکارگیريجهتریزيبرنامهنداشتنقالبدرمرداندولتسويازکافی
است.مشهوددانشگاهینخبگانجذبعدم

تأکیدآنبردهندگانپاسختمامیکهودبعللیازیکی»زندگیيهاهزینهبودنباال«
همچونشهرهاییکالندرروزانهمایحتاجيهزینهومسکنياجارهآنها،نظربهداشتند.

واستمخارجاینتأمینبرايباالتردرآمدهايبهنیازمنزلهبهاینواستگرانتهران
دالرقیمتافزایشموازاتبهن،دانشجویاباوربهاست.فقريمنزلهبهآنتأمیندرناتوانی

(مثلپزشکیتخصصیخدماتبویژهدرمانوبهداشتيهاهزینهاخیر،يهاسالدر
کاربهنیازمعنیبههاییهزینهچنیناینتأمینلذااست.کردهرشدنیزدندانپزشکی)

کردهتحصیلافرادازبرخیبودنشغلهچندیادواحتماالًواستانداردحدازبیشکردن
باشد.می

بهبود.»دولتیيهاسازماندررانتوجود«دانشجویان،دیددرفقريعمدهعللاز
هايسازماندراستخدامیمشخصيرویهیککهداشتندمیبیاندانشجویانمثالعنوان
صورتمبناییچهبرشغلیداوطلبانگزینششودمشخصکهنداردوجوددولتی

شانسواندشدهانتخاباستخدامیيهامصاحبهانجامازقبلافرادگر،دیسويازگیرد.می
داوطلبانگزینشدهندگانپاسخاعتقادبهحقیقت،دردارد.وجودداوطلبانبراياندکی
يزمینهدرشانیشخصيتجربهبیانباپاسخگویاناست.ناعادالنهومنصفانهغیرشغلی
ونارضایتیابرازازپسحتیکهداشتندعنوانام،استخدفرآیندازدلیلبیشدنحذف

وبودندنکردهدریافتشدنرددالیلبرمبنیپاسخیگونههیچگزینش،فرآیندازشکایت
دانستند.میقويپارتیداشتنرادولتیهايسازماندرجذببرايراهتنها
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فقريدهپدیدیگرعلت»هاخانمبرايپاییندستمزدسطوحتخصیص«سرانجام،
خودجنسیتيزمینهدرییهادغدغهبودند،خانمدهندگانپاسخچوناساساًشد.مشخص
اینبههازنازخصوصی،يهاسازمانبویژههاسازمانازبسیاريدرآنها،اعتقادبهداشتند.

هاخانمکهآنجاییازونمایندپرداختآنهابهتريپایینحقوقتاکنندمیاستفادهدلیل
دلیلبهحاضرندآنهالذااست،مرديعهدهبروظیفهاینونیستندخانهآورنانمعموالً

موارد،ايپارهدرالبتهکهدهندانجاممردانازترپایینحقوقیراکارهاییمالی،مشکالت
ويسازبودند.بیکارآنهاهمسرانوکردندمیایفاراخانهآورناننقشکهبودندهاخانماین

اینوکندنمیبیمهراآنهاخصوصی،يهاشرکتازبسیاريکهکردندمیبیانآنهادیگر،
درکهشودتأمیندرآمدشانمحلازدرمانوبهداشتيهاهزینهبایدکهاستمعنیبدان

اشارهبدانهاخانماینکهاينکتهداد.میقرارتأثیرتحتنیزرازندگیامورسایرنتیجه،
سوءدلیلبهبودند،کاربهمشغولآنهاکهییهاشرکتازبسیاريدرکهبوداینکردند

درشد،نمیپرداختزنکارکنانسنوات،هاشرکتاینتوسطکارقوانینازاستفاده
نماید.حلراآنهايهاخانوادهمالیمشکالتازبخشیتواندمیهاپرداختاینحالیکه

علیشرایطبهمربوطوالتمقواولیهمفاهیم:1جدول
هامقولهاولیهمفاهیم

کثرتتحصیلی،يرشتهبامرتبطشغلیيهافرصتنبودیاکمبود
دکتريظرفیتافزایشتخصصی،شغلیفرصتیکداوطلبالتحصیالنفارغ

غیرمشاغلدراشتغالبهآموختگاندانشگرایشها،دانشگاهدرتخصصی
اصلیيرشتهنبودنديکاربردلیلبهتخصصبامرتبط

بهاشتغالعدم
تخصصیمشاغل

يهاهزینهبودنباالترخصوصی،یادولتیيهاسازماندرهمسراشتغالعدم
همزمان،طوربهکردنکاروتحصیلدشواريخانواده،درآمدبهنسبتزندگی

منزلبراينیازمورداقالمخریددرناتوانی

درآمدنداشتن
کافی

سایربهتوجهعدموخاصيهارشتهبرخیبرايهاسازمانشدنقائلاهمیت
وقتتمامحضورلزومدولتی،يهاسازماندردانشجویاناستخدامعدم،هارشته

يهادانشگاهآموختگاندانشبههاسازماندادناولویتدولتی،يهاسازماندر
ولتی،دهايارگانتوسطصورياستخدامیيهاآزموناستخدام،درخاص

درمحدودپذیرشظرفیتدانشگاهی،نخبگانجذببهندادناهمیت
دولتیهايسازمان

درسوگیري
استخدامفرآیند

ازقبلافرادانتصابدولتی،هايسازماندراستخدامیمشخصيرویهنبود
شغلی،داوطلبانناعادالنهومنصفانهغیرانتخاباستخدامی،يهامصاحبهانجام
شکایاتبهپاسخگوییعدماستخدام،فرآیندازداوطلباندلیلبیتنگذاشکنار

دررانتوجود
يهاسازمان

دولتی
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هامقولهاولیهمفاهیم
دولتیهايسازماندراستخدامبرايقويپارتیبهنیازشغل،احرازداوطلبان

دانشگاهی،نخبگاناشتغاليزمینهدرهدفمندومشخصيهاسیاستضعف
بازارآتینیازهايودانشگاهدردانشجوشپذیرفعلیظرفیتبینتناسبعدم

کالنيهابرنامهوهاسیاستکردنپیادهدراجراییمشکالتوجودکار،
شغلیهايمهارتباهادانشگاهدرآموزشمحتوايبینتناسبعدماشتغال،

کاربرديـ علمیهايآموزشبرايمناسبيزمینهفقدانکار،بازارنیازمورد

نداشتن
يهاسیاست
جهتمشخص
افراداشتغال
ازکردهتحصیل

مسئوالنسوي
کشور

يهابنگاهبویژهاقتصاديمختلفيهاحوزهدردولتگذاريسرمایهعدم
افرادتوسطکارآفرینانههايفعالیتازحمایتوتشویقعدمتولیدي،

انفقدآنها،سازيتجاريونوآورانهيهاایدهازمالیحمایتنبودکرده،تحصیل
تحصیل،ازفراغتازپسبالفاصلهآموختگاندانشبکارگیريجهتریزيبرنامه

کشورازآنهاخروجازجلوگیريبرايدانشگاهینخبگانجذبعدم

دیدگاهضعف
درکارآفرینانه

دولتیيبدنه

روزانهمایحتاجيهزینهبودنبیشترشهرها،کالندرمسکنياجارهبودنگران
درمانوبهداشتيهاهزینهبودنزیادشهرستان،بامقایسهدرشهرهاکالندر

براياستانداردحدازبیشترکردنکاربهالزامپزشکی،تخصصیخدماتبویژه
کردهتحصیلافرادازبرخیبودنشغلهچندیادوزندگی،مخارجتأمین

بودنباال
يهاهزینه

زندگی

باکارهايانجامباال،کاريحجمویزناچحقوقبامشاغلیبرايزنهابکارگیري
برايايبیمهتسهیالتنکردنفراهممالی،مشکالتدلیلبهاندكحقوق

کوچکيهاشرکتدرهاخانم

سطوحتخصیص
پاییندستمزد

هاخانمبراي

پدیده
بهمتقابلکنش/کنشسلسلهکهايواقعهیااتفاقحادثه،محوري،فکروایدهپدیده،

رفتارهاسلسلهیاکنند،برخوردنحويبهآنبایاادارهراآنتاشوندمیهنمونرآنسوي
کهاستذکرشایاناست.بودهبررسیمحورفقريپدیدهمطالعه،ایندراند.مرتبطآنبه
مبانیبخشدرشدهاشارهبنديطبقهنیزوشدهمصاحبهدانشجویانهايدیدگاهاساسبر

داشتند.میاذعانرالهأمسایننیزخودوبودندنسبیفقردچارآنهاتمامیپژوهش،نظري
سطحداشتننظردرباکهداشتندنظراتفاقموضوعاینبرمطالعهموردافرادتمامی

هستند.ناتوانشانموقعیتبامتناسبآبرومنديزندگیکردنفراهمدرآنها،تحصیالت
ازکمتردرآمديکهکردندمیادعاآنهاامانبود،رفقخطازکمترافرادایندرآمدچهگر

مینأتدانشجویان،يعمدهذهنیهايدرگیريازیکیواقع،دردارند.جامعهدرآمدمتوسط
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توجهبدانبایدکهاينکتهبود.شایستهشغلییافتنبهنداشتنامیدوخانوادهمعیشت
شغل،کهچراداشت،افراداینذهنبرايمنفیروانیآثاربیکاريکهاستاینداشت

معنااینبهداردهویتیویژگییکدانشجویان،معیشتمینأتبرايدرآمدکسبازترمهم
شغلفاقدافرادوشودمیمینأتآنهاشغلتوسطکردهتحصیلافرادهویتازبخشیکه

کردند.میهویتیبیاحساس

ايزمینهعوامل
درکند.میداللتفقريپدیدهبهکهايویژهوصیاتخصسلسلهاي،زمینهعوامل

صورتکنشراهبردهايآندرکهاستخاصیشرایطسلسلهیکنشانگريزمینهواقع،
داشتند،تأکیدآنهابرمطالعهموردخانمدانشجویانکهايزمینهعواملترینمهمگیرد.می

سوء«و،»جامعهدرثروتينهناعادالتوزیع«،»جنسیتینابرابري«عاملسهبرمشتمل
بهکهبودییهازمینهترینمهمازیکی»جنسیتینابرابري«بود.»کشوراقتصاددرمدیریت

خودالشعاعتحتراکشوريهاسازماندراجراییيهاسیاستازبسیاريدانشجویاناعتقاد
استخدام،درآقایانتاولویدرتوانمیراییهاسیاستچنینمثال،عنوانبهدهد.میقرار
کلیديهايگیريتصمیمدرهاخانمندادنبازيمدیریتی،مشاغلدرهاخانمتصديعدم

براضافهکرد.مشاهدهوضوحبهپایینجایگاهبامشاغلدرزناندادنقراریا،هاسازماندر
درزنانرايبکهدستمزدهاییمردان،بامقایسهدرکهکردندمیاظهاردهندگانپاسخاین،
مردوزنيهاجنسیتبرايیکسانیپیشرفتفرصتواستترپایینشود،میگرفتهنظر

درزنانيهافعالیتکهبوداینبررسیموردافراديهانگرانیازیکیحتیندارد.وجود
سببامراینکهشودمیتلقیارزشبییاارزشکممردانبامقایسهدرجامعهوخانواده

نگاهاساساًکهبودندباوراینبرآنهاشد.میجامعهوخانوادهدرآنهاقدرتوایگاهجتنزل
گرفتهنظردرهاخانمبرايپایینیحقوقمعموالًوداردوجودسازماندرهازنبهابزاري

جایگاهبامشاغلکهشودمیسببسازماندرزنبهنگاهیچنینعالوه،بهشود.می
شود.لحاظاستخدامصورتدرزنانبرايتريپایین

يپدیدهبرايايزمینهعاملیکعنوانبهنیز»جامعهدرثروتيناعادالنهتوزیع«
طبقاتیيفاصلهوجوددرتوانمیراعاملایننموددانشجویان،زعمبهشد.مطرحفقر

بهکرد.همشاهدتهرانهمچونشهرهاییکالندرشهرپایینوباالشهرافرادمیانشدید
درهستندشخصیمالکیتبامسکنفاقدشهرهاکالندرساکنافرادزیادييعدهعالوه،

يمنزلهبهاینوهستندسکنهازخالیمسکونیواحدچندیندارايدیگربرخیحالیکه
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برمطالعهمورديهاخانمدیگر،سويازباشد.میجامعهدرفقرعمقوطبقاتیشکاف
ابرازوکردهتأکیدباالشهرافرادبامقایسهدرشانزندگیسبکدرفاحشتفاوت

استناچیزومحدودبسیارجامعهمرفهيطبقهبامقایسهدرآنهاتفریحاتکهداشتندمی
سطوحاختالفينتیجهدرخوداینکهنداردوجودآنهاتفریحاتدرتنوعیاصوالًو

باشد.میجامعهمرفهيهاخانوادهباآنهاخانوادهدرآمدي
شدمیانگاشتهپاسخگویاننظردرعاملیعنوانبه»کشوراقتصاددرمدیریتسوء«

اعتقادبهداد.میقرارتأثیرتحتراذیربطنهادهايودولتاقداماتازبسیاريکه
يزمینهدرگذاريسرمایهکهشودمیسببنفتبهکشوراقتصادوابستگیدانشجویان،

ناخالصتولیددرآنسهمچوننگیردقراراقبالموردچندانکارآفرینانهيهافعالیت
يتوسعهبرايریزيبرنامهيزمینهدردولتمردانهمچنین،شود.میتصوراندكداخلی،
ازیکیعالوه،بهاند.نداشتهمطلوبیعملکردتولیدييهابنگاهاستقرارطریقازکشور

رامدعیاینگواهوبوددولتیيهادستگاهدرفسادوجوددانشجویان،اجماعموردمسائل
راکشورکارآمدمدیریتآنهاکردند.میعنواندولتیهايدستگاهدراخیريهااختالس
دانستند.میاقتصادياموردردانشگاهیخبرگانهايدیدگاهازاستفادهمستلزم

ايهزمینعواملبهمربوطمقوالتواولیهمفاهیم:2جدول
هامقولهاولیهمفاهیم

مدیریتیمشاغلاحرازعدماستخدام،هنگامدرآقایانبرايشدنقائلاولویت
بامشاغلگرفتننظردرها،گیريتصمیمدرهازندادنبازيعدمها،زنبراي
يهافرصتدراختالفمرد،وزنبیندستمزداختالفها،زنبرايپایینجایگاه

زنان،يهافعالیتدانستنارزشبییاارزشکممردان،وانزنبرايپیشرفت
درزننهومردآموختگاندانشاستخدامخانواده،دراندكقدرتوجایگاه

دولتینهادهاي

نابرابري
جنسیتی

تفاوتجامعه،درخانهمالکیتنبودنفراگیرجامعه،درطبقاتیفاصلهوجود
افرادتفریحاتبودنمتنوعشهر،پایینوباالشهرافرادزندگیسبکدرفاحش

جامعهمختلفسطوحبیندردرآمديشدیداختالفباال،اجتماعیطبقاتدر

يناعادالنهتوزیع
جامعهدرثروت

ریزيبرنامهدرکوتاهیآن،بودنمحصولیتکونفتبهکشوراقتصادوابستگی
ومنسجميهابرنامهننداشتدولتی،يهادستگاهدرفسادکشور،يتوسعهبراي

خبرگانيهادیدگاهازاندكاستفادهیااستفادهعدماقتصادي،هدفمند
کشوراقتصادياموردردانشگاهی

درمدیریتسوء
کشوراقتصاد
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گرمداخلهشرایط
متقابلکنش/کنشراهبردهايبرودارندتعلقفقريپدیدهبهکهساختاريشرایط

محدودراآنیاوتسهیلخاصیيزمینهدروندرراراهبردهارایط،شاینگذارند.میتأثیر
هموارهکهچرابود»زنکردنکاربهنسبتنگرش«شرایطاینازیکیکنند.میمقیدو

يوظیفهتنهااصوالًوداردوجودزننکردنکارمورددرسنتیتعصباتیایرانی،فرهنگدر
کهداشتنداذعاندهندگانپاسخالبتهشود.میانگاشتهمرداندرآمدتوزیعوداريخانهزن،
ايپارهدرواستتغییرحالدرهاخانوادهدروناقتصاديمشکالتدلیلبهنگرشاین

حتیوآوردههجوممردانهمشاغلبهآنهاکهداردوجودزنانبهنسبتنگرشاینموارد،
مشاغلیدراستخدام«راهبردسهیلگرتاياندازهتاشرطایناند.گرفتهرامردانجاي

دروهستندمطرحخانوادهدومآورنانعنوانبهزنانچونبود»تخصصبانامتناسب
همچنین،کنند.کارنیزندارندتخصصآندرحتیکهمشاغلیدرحاضرندلزوم،صورت

مردانبهنسبتآنهاگیريتصمیموتحلیلقدرتکهداشتوجودزنانمورددرتصوراین
شروطیازدیگریکیداشت.وجودشاغلزنانبهنسبتترحماحساسنوعیواستکمتر

به«،»شغلیيهافرصتیافتنبرايشهرهاکالندراقامت«همچونراهبردهاییاتخاذکه
تسهیلفقريپدیدهبهواکنشدررا»بانکیتسهیالتدریافت«و»باروريانداختنتعویق

درآمدکهکردندمیعنواندانشجویانبود.»خانوادهاقتصاديولیماشرایط«ساخت،می
ازبخشیتأمینبرايمجبورندوکندنمیراشانزندگیيهاهزینهکفافگاهاًآنهايماهانه
دریافتبرايوثیقهيتهیهاوالًاماکنند.استفادهبانکیيهاوامازخودنیازمورديهاهزینه

درهاواماقساطپرداختبهقادرپایین،درآمددلیلبهثانیاً،وباشدمیدشوارهاواماین
آنهاخانواده،يبودجهدرمحدودیتومستمربودنمقروضدلیلبهنیستند.خودسررسید

موکولآیندهبهراآنهایاکردهحذفراهاسرگرمیوتفریحاتازبرخیتابودندناچار
نمایند.

گرمداخلهشرایطبهمربوطمقوالتوهاولیمفاهیم:3جدول
هامقولهاولیهمفاهیم

درتصورزن،برايداريخانهيوظیفهزن،نکردنکارمورددرسنتیتعصبات
مشاغلبهزنانهجومزن،گیريتصمیموتحلیلقدرتبودنضعیفمورد
مرداندرآمدکنندگیتوزیعنقششاغل،زنانبهنسبتترحماحساسمردانه،

بهنسبتنگرش
زنکردنکار

بانکی،ضمانتبرايوثیقهيتهیهدشواريبانکی،يهاوامبازپرداختدرناتوانی
خانواده،درآمدازبخشیاندازپسدرناتوانیماهانه،درآمدتمامیکردنخرج
ها،سرگرمیوتفریحاتازبرخیانداختنتأخیربهخانواده،بودنمقروضپیوسته

خانوادهيبودجهردمحدودیت

ومالیشرایط
خانوادهاقتصادي
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راهبردها
بابرخوردوادارهکنترل،برايشدهاعمالراهبردهايمتقابل،کنش/کنشراهبردهاي

دردانشجویانکهراهبردهاییازیکیاست.خاص،شدهمشاهدهشرایطتحتفقر،يپدیده
ازیکیآنهابود.»بانکیتسهیالتتدریاف«گرفتند،میپیشدرفقريپدیدهباتعامل

دارايوبهرهکميهاوامدریافتدررافقرمعضلازمقطعی)چند(هررفتبرونيهاراه
متعدديهاضامنیاسنگینيهاوثیقهبهنیازيکهپنداشتندمیمدتطوالنیبازپرداخت

فقراحتماالًوشدهوامتدریافازمانعخودهاضمانتیاهاوثیقهاینکهچراباشندنداشته
وضعیتبهبودبرايبخواهندکردهتحصیلافرادکهصورتیدردیگر،سويازیابد.میتداوم

متناسبییهاواموجودبزنند،دستخوداشتغالیوکارآفرینانهيهافعالیتبهخودمعیشت
است.الزامییافت،دستآنهابهبتوانسرعتبهکهکارنوعبا

درفقريپدیدهباکردننرمپنجهودستبرايدانشجویانکهراهبردهاییدیگراز
واقتصاديمشکالتدلیلبهآنهابود.»باروريانداختنتعویقبه«راهبردگرفتند،میپیش

ترجیحدرآمدکفایتعدموخودمعیشتتأمینبرايتحصیلباهمزمانکاربهاشتغال
مستلزمفرزندداشتنواقع،درنمایند.شدنداربچهبهاقدامباالتريسنیندردادندمی

تحصیلنیزواشتغالبرايمانعیکهاستآنتربیتونگهداريبرايوقتاختصاص
فرزندازنگهدارييهاهزینهکهداشتندتأکیدآنهادیگر،طرفازرود.میشماربههاخانم

هستندخودشاننسلبامتفاوتییهاخواستهونیازهادارايامروزنسلکودکانوباالست
ايآیندهبهچندانیامیددهندگان،پاسخدیدازعالوه،بهاست.خارجوالدینيعهدهازکه

مقابلدرکودکانازمحافظتکهدادندمیرااحتمالاینونداردوجودکودکانآلایده
است.شدهدشواربسیاراجتماعیيهاآسیب

»تخصصبانامتناسبمشاغلیدراستخدام«فقر،يپدیدهباوییرویاردردیگرراهبرد
بااشتغالرازندگیيهاهزینهتأمینراهتنهاآنهادهندگان،پاسخباطنیمیلبرخالفبود.

کردند.میعنواننیست،آنهاتحصیلیيرشتهوتخصصراستايدرکهمشاغلیدراکراه
بهمشغولبودندتوانستهداشتنددولتینهادهايدرکهییهارانتطریقازآنهاازبرخی

بهمنجرتخصصیغیرمشاغلبهاشتغالچهگرتخصصی).غیرمشاغلدر(ولوشوندکار
درکهشغلیدرتوانستنخواهداحتماالًوشودمیشغلدرفردوريبهرهوکاراییکاهش

آنهازندگیمشکالتامایابد،دستزیاديشغلیپیشرفتوبالندگیبهندارد،تخصصیآن
کرد.میکارهاییچنینانجامبهمجبوررا
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شهرهاکالندراقامت«داشتند،زیاديتأکیدآنبردانشجویانکهراهبرديآخرین
افرادبرايراهتنهادهندگان،پاسخاعتقادبهبود.»شغلیيهافرصتیافتنبراي

بازخودشهرهايبهتحصیل،ازغتفراازپسکهاستایناشتغالجهتکردهتحصیل
یافتنبرايلذاواستاندكکوچکشهرهايدرشغلیيهافرصتکهچرانگردند
این،برافزونکرد.مهاجرتبزرگشهرهايبهبایدباالتر،درآمدبابیشترشغلیيهافرصت

یتفعالشغلچنددرهمزمانکهآوردمیفراهمراامکاناینبزرگشهرهايدرسکونت
مواردايپارهدردانشجویان،باوربههمچنین،برآمد.زندگیمخارجيعهدهازبتوانتاکرد

ازتوانمیشهرهاکالندردولتیيهادستگاهدرکلیديافرادباقويارتباطاتبرقراريبا
وجودمزیتیچنینکوچکشهرهايدرکهحالیدرشدمندبهرهبیشتريرشديهافرصت
ندارد.

راهبردهابهمربوطمقوالتواولیهمفاهیم:4جدول
هامقولهاولیهمفاهیم

طوالنیبازپرداختيهادورهگرفتننظردرپایین،يبهرهنرخباهايواماعطاي
ضامنیاوثیقهمورددرحدازبیشگیريسختعدمبانکی،يهاوامبرايمدت
بانکیهايواموجودها،بانکازامواخذزمانیيبازهبودنکوتاهوام،اخذجهت

کردهتحصیلافرادوکارنیروينیازبامتناسبمختلف

تسهیالتدریافت
بانکی

بهنیازدلیلبهبچهبودنگیرپاودستفرزند،ازنگهدارييهاهزینهبودنباال
نیازهايتأمیندرناتوانیکودکان،يآیندهوضعیتمورددرنگرانیمراقبت،

وعجیبيهاخواستهگذشته،کودکانباامروزيکودکانبودنمتفاوتان،کودک
يهاآسیبمقابلدرکودکانمهاردردشواريحاضر،نسلکودکانغریب

جنسی)انحرافاتـ اعتیاد(مثلاخیراجتماعی

انداختنتعویقبه
شدندار(بچهباروري

باالتر)سنیندر

شغلیکدرانتصابنیست،فردتخصصراستايدرکهمشاغلیبهآوردنروي
محولهوظایفانجامدرضعفسازمان،درقويارتباطاتداشتندلیلبهنامربوط
نیافتندستکم،يستادهوزیاديدادهشغل،دراندكوريبهرهشغل،بامرتبط

الزمهايتخصصنبودندارادلیلبهشغلیبالندگیبه

مشاغلیدراستخدام
خصصتبانامتناسب

باالتردرآمدبیشتر،شغلیهايفرصتوجوددلیلبهبزرگشهرهايبهمهاجرت
دربیشتررشديهافرصتوجودهمزمان،شغلچنداحرازامکانشهرها،کالندر

هاسازماندرکلیديافرادباقويارتباطاتبرقراريامکانشهرها،کالن

بهمهاجرت
برايشهرهاکالن
يهافرصتیافتن

شغلی
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پیامدها
ازیکی»خریدقدرتکاهش«است.متقابلکنش/کنشراهبردحاصلونتیجه
بانکیيهاوامچهگرداشت.بردر»بانکیتسهیالتدریافت«راهبردکهبودپیامدهایی

سببخودامانماید،حلرادانشجویانمالیمشکالتمقطعیصورتبهتوانستمی
خریدقدرتوملیپولارزشنتیجه،دروشدهکشوراقتصاددرنقدینگیمیزانافزایش

اقالمنتوانندآنهاکهشدمیسببپولارزشکاهشیافت.خواهدتنزلجامعهاقشار
بسیاريدرلذانمایند.خریداريکاملطوربهراخودنیازموردايسرمایهغیروايسرمایه

اینکهباشندکارجستجويردمجبورندنیزبازنشستگیازپسحتیافرادموارد،از
باشد.کمترجوانوکردهتحصیلافرادبرايشغلیيهافرصتشودمیسببموضوع

راهبردازناشیتوانمینیزرا»اجتماعیـ روانشناختیافسردگیبروز«پیامدبنابراین،
آینده،بهنسبتبدبینیهمچونمخربیاثراتروانشناختیافسردگیدانست.مذکور

توانمینیززناشوییزندگیدرهمچنیندارد.پیدررامخدرموادبهگرایشویخودکش
داشت.راخانهدرهمسريهاتالشبهنسبتقدرناشناسیهمچونرفتارهاییبروزانتظار

سرگرمیوتفریحیيهافعالیتانجامبهتمایلیافرادگرددمیسبباجتماعیافسردگی
ناتوانزندگیمقتضیاتباانطباقدرآنهاندارند،راآنتاستطاعکهچراباشندنداشته
دارند.پایینیاجتماعیمشارکتوهستند
»تغذیهسوءبروز«بهتوانمی،»بانکیتسهیالتدریافت«راهبردپیامدهايدیگراز

بانکیيهاواماقساطبازپرداختصرفخانوادهدرآمدازايعمدهبخشکهچراکرداشاره
نظرازهمخانوادهتغذیهواقع،دریابد.میکاهشخانوارسبددرتغذیهسهموگرددمی

پروتئینیوویتامینیموادبهبدننیازعمالًوشودمیافولدچارکمینظرازهموکیفی
بویژهکهییهاخانوادهبرايايذهنیوجسمیيهاآسیبنتیجه،دروگرددنمیتأمین
داشت.خواهدبردرهستند،فرزندداراي

بود.»باروريانداختنتعویقبه«راهبردپیامدهاياز»پذیريمسئولیتعدم«
داربچهبهتمایلیخوداقتصاديمشکالتدلیلبهکهکردندمیتصریحعمدتاًدانشجویان

آنهابگیرند.عهدهبررافرزندانيهاهزینهوتربیتمسئولیتتوانندنمیوندارندشدن
هازوجعمالًنیزسنافزایشباکردند.میموکولنامعلومايآیندهبهراشدنداربچه

وجوانانفرارییهاواقعیتباکهچراداشتخواهندشدنداربچهبرايکمترييانگیزه
بهدهندمیرااحتمالاینوهستندروبروپرورشگاهبهکودکانسپردنیاخانهازنوجوانان
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،هاخانميهادغدغهازیکیدیگر،سويازباشند.گریبانبهدستمسائلیچنین
بود.زندگیمشکالتبامواجههدرهمسرانشانمباالتیبییاطالقهمچونییهاآسیب

افت«عمدهپیامددوداراي»تخصصبانامتناسبمشاغلیدراستخدام«راهبرد
فعالیتمشاغلیدرافرادکهیزماندانشجویاناعتقادبهبود.»مغزهافرار«و»تحصیلی

شغلالزاماتیادگیريبرايرازمانیتاهستندمجبورندارند،آندرتخصصیکهکنندمی
شاندانشگاهیيهاآموختهچونکنندخطاوآزمایشموارد،ايپارهدرودهنداختصاص
مطالعاتوقتازبخشیناچارنددیگر،سويازوکندکمکآنهابهشغلایندرنتوانسته

زندگیمیانتعادلترتیببدیننمایند.شغلمقتضیدانشکسبصرفراخوددانشگاهی
خواهندروبروتحصیلیافتباشرایطیچنیندرداشت.نخواهدوجودکاريوتحصیلی

خوديهارسالهودرسیيهاپروژهکاري،يمشغلهدلیلبهوتکلیفرفعبرايگاهیوشد
برايتنهاتحصیلنیزمواردبرخیدرکنند.میسپاريبرونانونیقغیرسساتؤمبهرا

نیازهايکشورداخلدرتحصیلکهدانشجویانیشود.میدنبالآنپرستیژييهاجنبه
باالتر،تحصیلیمقاطعدرتحصیلبراينیزکندنمیتأمینراآنهاشکوفاییورشدوعلمی

نبوددلیلبهکهداشتندمیعنواندیگربرخیگرفتند.میکشورازخروجبهتصمیم
دریافتالمللیبینيهاشرکتسويازپیشنهاديکههنگامیمناسب،شغلیيهافرصت

بهخور،درشغلیموقعیتبهدستیابیوبهتردرآمدامیدبهونکردهدرنگکنند،می
ازعتبرمالمللیبینيهاشرکتکهاستذکرشایانکردند.میمهاجرتدیگرکشورهاي

بهدعوتاند،کردهتحصیلخاصیيهارشتهدرکهدنیامعتبريهادانشگاهنخبگانمیان
نمایند.میهمکاري

بهرا»جامعهدرامنیتتنزل«مهمپیامد»شهرهاکالنبهمهاجرت«راهبردسرانجام،
هرشآنجمعیتشوند،شهرهاکالنواردبیشتريکارجویندگانچههرداشت.همراه

تهدیديکهزیستمحیطبیشترآلودگیهمچونمشکالتیباشهرویافتخواهدافزایش
شغلیيهافرصتکاهشدلیلبهشهردرامنیتتنزلباشد،میساکنانسالمتیبراي

جرائمرشدوشوند،میاعتیادوسرقتمثلییهاآسیبدچارکهبیکارانیافزایشوموجود
شد.خواهدمواجهشهرها،کالندرطبقاتیشکافدایجادلیلبهیافتهسازمان
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پیامدهابهمربوطمقوالتواولیهمفاهیم:5جدول
هامقولهاولیهمفاهیم

پولشدنارزشکمخانواده،فعلیدرآمدبانیازمورداقالمخریدامکانکاهش
خریددرانیناتوآنها،تأمیندرناتوانیولیخانوادهنیازهايبودنمتعددملی،

بازنشستگیازپسافراداشتغالافزایشاي،سرمایهاقالم

قدرتکاهش
خرید

وظایفزیر ازکردنخالیشانهخانواده،ياولیهنیازهايبهنسبتشدناعتنابی
وجوانانفرارپرورشگاه،بهکودکانسپردنطالق،آمارافزایشمادري،یاپدري

خانهازنوجوانان

عدم
پذیريمسئولیت

خانه،درهمسرتالشبهنسبتقدرناشناسیآینده،بهنسبتبودنبدبین
(اعتیاد)مخدرموادبهیافتنگرایشجوانان،بیندرخودکشی

افسردگی
روانشناختی

اجتماعی،مشارکتعدمسرگرمی،وتفریحیيهافعالیتانجامبهمیلیبی
زندگیمقتضیاتباانطباقدرناتوانی

افسردگی
اجتماعی

درپروتئینیوویتامینیموادکمبودغذا،کیفیتوکمیتبهناکافیتوجه
هوشیضریبافتغلط،يتغذیهدلیلبهجسمانیضعفروزانه،يهاوعده

کودکان
تغذیهسوءبروز

جامعه،نیازموردمتخصصکارنیرويتربیتدرعلمیتأهیاعضايناکارآمدي
زمانبامقایسهدردانشجویانتوسطمطالعهبهفتهیااختصاصزمانبودنناچیز

ایجاددرناتوانیسازي،وجههوپرستیژنوعیعنوانبهتحصیلبهنگاهکردن،کار
بیندرمطالعهزمانمیانگینبودناندكتحصیلی،وکاريزندگیمیانتعادل

يهاروژهپسپاريبرونتکلیف،رفععنوانبهدرسیيهافعالیتانجامدانشجویان،
زیرزمینیسساتؤمبههارسالهودرسی

تحصیلیافت

خارجدربهترشغلیيهافرصتوجودتحصیل،ازفراغتازپسکشورازخروج
مغزهافرارالمللیبینيهاشرکتسويازکاريپیشنهادهاييارائهکشور،از

بدستازمردمکهايجامعهدرامنیتنبودجامعه،امنیتوسالمتیتهدید
سرقت،آمارافزایشاقتصاد،بدونامنیتبودنمعنیبیعاجزند،نانیلقمهآوردن

یافتهسازمانجرائمرشد

درامنیتتنزل
جامعه

کسبهمچون،ییهاتکنیکازکیفیتحقیقاتنتایجاعتبارقابلیتبررسیمنظوربه
وآنهابودنگیرفرامفروضات،بیاندرمحققدقتاعضاء،کنترل،1موازياطالعات

در).19-34: 1391زاده،(عباسشودمیاستفاده2محققخودبازبینیونظريگیريجهت
شد.استفادهاعضاءکنترلتکنیکاز،هایافتهاعتبارقابلیتافزایشمنظوربهپژوهشاین

1 peer debriefing
2 self-monitoring
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نتایجودانشجویانبامصاحبهازحاصليهادادهازفتهربرگيهاتحلیلکهترتیببدین
يهاواکنشارزیابیطریقازمحققتفسیرهايصحتتاگردیدمطرحآنهاباشدهتلخیص

شود.تأییدهایافتهبهنسبتدانشجویان

عالیتحصیالتباخانمدانشجویاندیدگاهازفقرپارادایمیمدل:2شکل

گیرينتیجه
مشکالتباکشور،اقتصاديواجتماعینظاميحرکهمموتورعنوانبهدانشجویان

همینبررود.میشماربهآنهاترینمهمازیکیفقريپدیدهکههستندروبروخاصی

شرایط علی:

عدم اشتغال به -
مشاغل تخصصی

ضعف دیدگاه -
ي کارآفرینانه در بدنه

دولتی
نداشتن درآمد -

کافی
سوگیري در فرآیند -

استخدام
نداشتن -
هاي مشخص سیاست

جهت اشتغال افراد 
کرده از سوي تحصیل

مسئوالن کشور
هاي باال بودن هزینه-

زندگی
وجود رانت در -

هاي دولتیسازمان
تخصیص سطوح -

دستمزد پایین براي 
هاخانم

ي پدیده
فقر

شرایط 
گر:مداخله

نگرش نسبت به -
کارکردن زن

شرایط مالی و -
اقتصادي خانواده

اي:شرایط زمینه
نابرابري جنسیتی-
ي توزیع ناعادالنه-

ر جامعهثروت د
سوء مدیریت در -

اقتصاد کشور

:پیامدها

افت تحصیلی-
کاهش قدرت -

خرید
عدم -

پذیريمسئولیت
افسردگی -

روانشناختی ـ 
اجتماعی

وز سوء تغذیهبر-
فرار مغزها-

تنزل امنیت در -
جامعه

راهبردها:

دریافت -
تسهیالت 

بانکی
به تعویق -

انداختن 
باروري

استخدام در -
مشاغلی 

نامتناسب با 
تخصص

مهاجرت به -
شهرها کالن

براي یافتن 
هاي فرصت

شغلی
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شود،آنهابیندرفقرپیدایشسببکهعواملیتاشدتالشمطالعهایندراساس،
خانمهمگیکهطالعهممورددانشجویانتمامیآنکهاهمیتحائزينکتهگردد.شناسایی

فقرمصادیقداشتند.اذعانخودنسبیفقربرکردند،میتحصیلدکتريمقطعدروبوده
بروزعواملازبرخیبود.(حاکمیتی)مدیریتیگاهواقتصاديبیشتردانشجویاندیدگاهاز

درآمدنداشتن«،»تخصصیمشاغلبهاشتغالعدم«از:عبارتستدانشجویاننظرازفقر
جهتمشخصيهاسیاستنداشتن«،»دولتیهايسازمانتوسطاستخدامعدم«،»افیک

نبود«،»زندگیيهاهزینهبودنباال«،»کشورمسئوالنسويازکردهتحصیلافراداشتغال
دردولتیيهاسازماندررانتوجود«،»کردهتحصیلافرادبرايمناسبشغلیيهافرصت
دانشجویانکهعللی».هاخانمبرايپاییندستمزدطوحستخصیص«و»استخداميزمینه

باوترگستردهابعاديدرتوانمیراکردندمشخصفقريهاکنندهتعیینعنوانبه
همچونمدیریتیرویکردهايیاواقتصادسنجیيهاتکنیکهمچوناقتصاديرویکردهاي

بکارگیرياستذکرشایانکرد.موشکافیعمومیگذاريسیاستواستراتژیکریزيبرنامه
نماید.کمکجامعهدرفقريپدیدهبهتردركبهتواندمینیزجنسیتیرویکردهاي
موارد،ايپارهدروشغلیيهاموقعیتتصديدرکهداشتندمیبیانوضوحبهدانشجویان

ومتولیانسويازجنسیتیتبعیضباهمراهرفتاريشغلی،مزایايوحقوقدریافت
کهبودندمعتقدپاسخگویانکردند.میمشاهدهکراتبهرامختلفهايسازماننمسئوال

معموالًوداردوجودزنانبرايکمتريمطلوبشغلیيهاموقعیتمردانبامقایسهدر
نگاهیاصوالًهمچنین،شود.میگرفتهنظردرآنهابرايسازمانیپایینسطوحدرمشاغل
درتوانمیرامشکلاینعلتکهشدمیمشاهدهزنانبودنشاغلبهنسبتايکلیشه
وکردهجاخوشماباوردرمردساالرانهفرهنگکهنحويبهیافتماتاریخیيسبقه

سالمندييپدیدهعالوه،بهشود.میمنتقلنیزبعديهانسلبهصورتاینبهسفانهأمت
دهندگانپاسخکهترتیبدینبخورد؛میچشمبهخانممتأهلدانشجویانبیندر1باروري

تعویقبهراباروريکهدادندمیترجیحآن،بامرتبطيهادغدغهومالیمشکالتدلیلبه
گردد.مهیاآنهابرايشدنداربچهوباروريبرايمساعديشرایطکهزمانیتابیاندازند

درفقرکاهشتايراسدروگذارانسیاستبرايرارهنمودهاییتواندمیمطالعهایننتایج
عنوانبهاشتغالعدموبیکاريآورد.فراهمکشورينخبهوکردهتحصیلقشربویژهجامعه

مشکالتازايعمدهبخشيریشهکهشدمیقلمداددانشجویانيدغدغهترینمهم
دستوردرراايدغدغهچنینکردنبرطرفبایستمیمرداندولتلذابود.آنهااقتصادي

1 aged fertility
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بهمنجرنخبگانوکردهتحصیلافراداشتغالبحثبهتوجهیبیکهچرادهندقرارخودکار
کاهشاحتماالًوکشورازاستعدادهاخروجافسردگی،مثلاجتماعیيهاآسیببروز

يهازوجکهزمانیداشتاظهاربایدپیامدآخرینبارابطهدرشود.میکشورجوانجمعیت
نمایند،تأمینشایستهمشاغلاحرازطریقازراخودمعیشتینیازهايحداقلنتوانندجوان
وجمعیتشدنمسناوالًآنينتیجهوکردخواهدافولجامعهدرباروريسطحآنگاه
ازبسیاريکهآنجاییازعالوه،بهبود.خواهدجوانومولدکارنیرويکاهشثانیاً

بهراآنهاموارد،برخیدروهستندايهانخالقهايایدهدارايدانشگاهیآموختگاندانش
وهاایدهاینسازيتجاريجهتالزميهازیرساختایجادلذاکنند،میثبت1پتنتعنوان

صرفهبهمقرونبانکیتسهیالتيارائهطریقازکارآفرینانهيهافعالیتانجامبهکمکنیز
کمککشورداخلیناخالصتولیدرشدبههموکندکمکاشتغالایجادبههمتواندمی

راهکارينیزکردهتحصیلقشربهمالیتسهیالتاعطايفرآینددرتسهیلعالوه،بهنماید.
کهداشتنظردربایدالبتهشود.میمقطعیصورتبهحتیفقرمشکلحلبراياثربخش

قدرتوگرددمینیزجامعهدرتورمایجادسببمالیهايسیاستبهصرفآوردنروي
وزیرساختیکالنهايپروژهدرگذاريسرمایهباتواندمیدولتامایابد.میکاهشریدخ

آورد.فراهمخودکارصورتبهراکردهتحصیلافراداشتغاليزمینهتولیدي،هايبنگاه
وداشتندگالیهنیزدولتینهادهاياستخدامیيهاسیاستازدانشجویاناستذکرشایان

مطرحيهاگذاريسرمایهیامذکوريهاپروژهاستقرارازپسکهاستآنيهمنزلبهامراین
حقیتاگیردصورتنخبهومستعدافرادجذبفرآیندهايبردقیقیيهانظارتبایدشده،

ومردانوزناناشتغالبرايیکسانيهاسیاستاتخاذاین،برافزوننگردد.تضییعآنهااز
غیرطوربه(واياندازهتاتواندمیکهاستدیگريراهبردازمانسدرآنهاحقوقتساوينیز

چنانچهرسدمینظربهنماید.کمکجامعهدرفقريپدیدهکاهشبرمستقیم)
نظارتباخصوصیودولتینهادهايدراستخدامزمینهدردولتنظارتیيهادستگاه
ايمالحظهقابلمیزانبهتوانمیهآنگانمایند،تدوینرادقیقینظارتیراهبردهايدولتی،

يهاآزمونچهگرکاست.اشتغاليزمینهدرکردهتحصیلافراديهانارضایتیاز
فرآیندهايبرنظارتاماباشد،میشایستهوتوانمندافرادشناساییبرايفیلترياستخدامی

ترتیب،هربهبود.خواهدمثمرثمراحتمالینفوذهاياعمالازجلوگیريبرايآنبعدي
درگردید،شناساییفقربروزساززمینهمطالعهایندرکهمدیریتیواقتصاديعوامل

1 Patent
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گویاياینکهاستگرفتهقرارتأکیدموردنیزجامعهمختلفقشرهايرويقبلیمطالعات
باشد.میرسیدهانجامبهتحقیقاتدرموضوعاتایناهمیت

برانگیزچالشومهمبسیارابعادازیکیهایافتهتعمیميلهأمسکهداشتتوجهباید
برخیاینکهبهتوجهباگرفت.استفادهموردحاضرپژوهشدرکهاستکیفیشناسیروش

مربوطعمومی/دولتیيهابخشدرکردهتحصیلافراداشتغالبهپژوهشسئواالتاز
کهبودافراديدیدگاهبهمتکیاياندازهتاشدهطراحیفقرپارادایمیمدللذاشد،می

مدلواقع،دردیدند.نمیخوددرراخصوصیبخشدراشتغالوکارآفرینیتوانایی
بودکردهتحصیلومتخصصافراديدیدگاهبرمبتنیعمدتاًشده،استخراجفقرپارادایمی

يهاریشهداردوجودامکاناینلذابودند.روبرواقتصاديمشکالتواقتصاديفقرباکه
قلمازمطالعهایندرکهبودمتصوربتوانجامعهافرادسایردیدگاهازفقربراينیزدیگري
مقطعدرتحصیلبهمشغولخانمدانشجویانکهاستذکربهالزمهمچنین،اند.افتاده

اینازلذانیستند.کشوريهادانشگاهسایردانشجویانينمایندهتهراندانشگاهدکتري
رويمشابهمطالعاتیانجامشکبدونشود.میمحدودهایافتهپذیريتعمیمنیزبابت

سطحافزایشبهتواندمینیزجامعهيهاخانمسایرنیزوهادانشگاهسایردانشجویان
کند.کمکهایافتهپذیريتعمیم
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