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 چکیده

المللی و اولین هدف های عمومی و موافقتنامه های بینکاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست     

های تعیین سطح ترین ویژگیاست. اگرچه درآمد یکی از اساسی (MDGs) از اهداف توسعه هزاره 

رف های مختلف نه صاز جنبه چندبعدی است و بنابراین می تواندزندگی بشر است اما انسان موجودی 

-درآمدی احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر

 پژوهش، این در استفاده مورد های داده .می پردازد 0211-0243ساله  5( برای دوره 3102فوستر )

 می شده ذکر های سال بین کشور کل روستایی و شهری خانوارهای درآمد-هزینه طرح خام آمارهای

 یازده از پژوهش این در. است شده گرفته نظر در بررسی مورد اصلی واحد عنوان به خانوار و باشد

 ؛سالمت هزینه و تغذیه نماگر دو شامل سالمت ؛درآمد :است شده استفاده بعد پنج قالب در نماگر

 6 کودکان تحصیل از محرومیت و خانوار سرپرست تحصیالت میزان نماگرهای برگیرنده در آموزش

 و گرمایشی انرژی تأمین و اعضا از هریک برای اختیار در فضای نماگر دو شامل مسکن سال 01 تا

 سترسید مسکونی، منزل مالکیت قبیل از متغیرهایی که زندگی سطح بعد آخر در و مسکن سرمایشی

 ندیآفر از پژوهش، این در دهی وزن برای. گیرددربرمی را دارایی و سفر امکانات داشتن اینترنت، به

. است دهش استفاده است، کارشناسان عقیده بر مبتنی دهی وزن روش یک که مراتبی سلسله تحلیل

طور میانگین در کل کشور و مناطق جغرافیایی و نیز گروه های برحسب دهند که بهنتایج نشان می

اند و روندی کاهشی داشته 40طول دوره موردبررسی تا سال های فقر در های خانوار، شاخصویژگی

دهد که همواره در اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان میزیاد شده 43ازآن در سال پس

طول دوره توزیع فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و این توزیع در پایان دوره 

زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد نسبت به ابتدای آن 

 یونرگرس از حاصل یافته اند. نتایجفقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش

 و بودن خانوار سرپرست زن زندگی در مناطق روستایی، که دهدمی نشان 43 سال در الجستیک

 .دهندمی افزایش را شدن فقیر احتمال جدید به خانوار،اضافه شدن عضو 

 AF روش ، قابلیتی رویکرد ، شدهتعدیل سرشمار نسبت ، رفق ، یتمحروم: واژه کلید
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 13                                                                                               خانوار سرپرست التیتحص. 9-2-2-0

 13                                                                                     کودکان یبرا لیتحص از تیمحروم. 9-2-2-3

 13                                                                                                                          مسکن بعد. 9-2-9

 12                                                                                                                مسکن سرانه. 9-2-9-0

 12                                                        (مسکن یشیگرما و یشیسرما یانرژ نیتأم) مسکن تیفیک. 9-2-9-3

 19                                                                                                                   یزندگ سطح بعد. 9-2-5

 19 نماگرها یبعدتک تیمحروم سرشمار یریگاندازه. 9-9

 15 یچندبعد فقر ابعاد به یده وزن. 9-5

 16                                                                                     یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا یشناسروش. 9-5-0

 17                                                                         یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا از استفاده وهیش. 9-5-0-0

 17                                                                      یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا یهایکاست و ایمزا. 9-5-0-3

 11                                                                                                                نماگرها وزن نییتع. 9-5-3

 14 هاداده پردازش و مدل برآورد. 9-6

 𝒌                                                                                 14 هآستان یداریپا یبررس و تیحساس لیتحل. 9-6-0

 43                                                                        کشور کل در یچندبعد فقر یهاشاخص یریگاندازه. 9-6-3

 41                                                                                    ییایجغراف یهارگروهیز در فقر یریگاندازه. 9-6-2

 012                                             خانوار یهایژگیو یهارگروهیز در یچندبعد فقر یهاشاخص یریگاندازه. 9-6-9
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 014                                                                                      خانوارها شدن ریفق احتمال یریگاندازه. 9-6-5

 001                                                                             (A) موزون یهاتیمحروم نیانگیم یریگاندازه. 9-6-6
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 032 یفارس منابع
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 فهرست نمودارها

 31 یچندبعد فقر یسازمدل(: 0-2) نمودار

 99 یبعد چند و یدوبعد حالت در ون نمودار(: 3-2) نمودار

 96 یبعد تک چارچوب در فقر سلطه( 2-2) نمودار

 96 فقر ییشناسا یمرزها(: 9-2) نمودار

 97 رهیمتغ چند یآمار یها روش(: 5-2) نمودار

 41 گوناگون یهاآستانه برحسب یچندبعد فقر( وعیش) سرشمار(: 0-9) نمودار

 40 گوناگون یهاآستانه برحسب یچندبعد فقر یگستردگ(: 3-9) نمودار

 40 گوناگون یهاآستانه برحسب یچندبعد فقر شدهلیتعد سرشمار نسبت(: 2-9) نمودار

 43 شدهلیتعد فقر یهاشکاف مجذور و شدهلیتعد فقر یهاشکاف(: 9-9) نمودار

 49 دوره طول در فقر یهاشاخص راتییتغ روند(: 5-9) نمودار

 47 یچندبعد فقر از درآمد سهم و یدرآمد تیمحروم سرشمار ،یچندبعد فقر شدهلیتعد سرشمار نسب سهیمقا(: 6-9) نمودار

 47 دوره یانتها و ابتدا در نماگر هر شده سانسور و خام سرشمار سهیمقا(: 7-9) نمودار

 41 دوره طول در نماگر هر شده سانسور سرشمار راتییتغ سهیمقا(: 1-9) نمودار

 از ییروستا/یشهر سهم و ییروستا/یشهر شدهلیتعد سرشمار نسبت کل، شدهلیتعد سرشمار نسبت سهیمقا(: 4-9) نمودار

 44 دوره یانتها و ابتدا در کل فقر

 019 دوره طول در یسن یها گروه در یبعد چند فقر(: 01-9) نمودار

 015 یچندبعد فقر از سرپرست مرد و سرپرست زن یخانوارها سهم(: 00-9) نمودار

 017 دوره طول در التیتحص سطح حسب بر شده لیتعد سرشمار نسبت سهیمقا(: 02-9) نمودار

 014 دوره یانتها و ابتدا در کل فقر از یخانوار یها یژگیو یها رگروهیز سهم(: 05-9) نمودار

 002 فقرا نیرتریفق ییشناسا یبرا کردیرو دو( 06-9) نمودار
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 فهرست جدول ها

 𝐌𝐏𝐈 00 یهاوزن و هاآستانه ها،شاخص ابعاد، -(0-3) جدول

𝑴𝑷𝑰 یهاآستانه و نماگرها ابعاد، -(3-3) جدول − 𝑳𝑨 05 

 60 یچندبعد فقر یریگاندازه یها روش خالصه(: 0-2) جدول

 𝑨𝑭 67 روش یبرا مختلف یها ینمادگذار(: 3-2) جدول

 AF 72 یهاسنجه با افتهیمیتعم یخط ونیرگرس یهامدل(: 2-2) جدول

 11 سال بزرگ فرد کی انهیماه فقر خط نییتع یبرا ییغذا سبد(: 0-9) جدول

 11 جنس و سن اساس بر معادل اسیمق و فرد هر ازیموردن یکالر زانیم(: 3-9) جدول

 19 نماگرها یبعد تک تیمحروم سرشمار(: 2-9) جدول

 15 کودکان لیتحص از تیمحروم سرشمار(: 9-9) جدول

 15 سالمت یبعد تک تیمحروم سرشمار(: 5-9) جدول

 15 یانرژ یبعد تک تیمحروم سرشمار(: 6-9) جدول

 15 سفر یبعد تک تیمحروم سرشمار(: 7-9) جدول

 11 یمراتب سلسله یده وزن و یمساو یده وزن سهیمقا(: 1-9) جدول

 14 هاوزن و هاآستانه نماگرها، ابعاد،(: 4-9) جدول

 42 دوره طول در نماگر هر در یکشور کل تیمحروم خام سرشمار(: 01-9) جدول

 42 (k=141/1) دوره طول در جامعه کل در فقر یهاشاخص(: 00-9) جدول

 45 دوره طول در نماگرها در راتییتغ(: 03-9) جدول

 46 )%(نماگر هر درون فقر عیتوز(: 02-9) جدول

 44 (N= نمونه حجم) ییروستا و یشهر مناطق در دوره طول در فقر یکل و یجزئ یهاشاخص راتییتغ روند(: 09-9) جدول

 010 دوره طول در کشور کل و ییروستا و یشهر مناطق در( 𝑴𝟎) شدهلیتعد سرشمار نسبت راتییتغ روند(: 05-9) جدول

 010 دوره طول در کشور کل و ییروستا و یشهر مناطق در( 𝑴𝟏) شدهلیتعد فقر شکاف راتییتغ روند(: 06-9) جدول

دوره طول در کشور کل و ییروستا و یشهر مناطق در( 𝐌𝟐) شدهلیتعد فقر شکاف مجذور راتییتغ روند(: 07-9) جدول

 013 

 019 خانوار یهارگروهیز در شدهلیتعد سرشمار نسبت(: 01-9) جدول

 015 خانوار یهارگروهیز در شدهلیتعد فقر شکاف(: 04-9) جدول
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 016 خانوار یهارگروهیز در شدهلیتعد فقر یهاشکاف مجذور(: 31-9) جدول

 011 دوره یانتها و ابتدا در( 𝑴𝟎) کل فقر از هاوهرگریز از کیهر سهم(: 30-9) جدول

 001 0243 سال در یچندبعد فقر کیستیالج ونیرگرس مدل(: 33-9) جدول

 000 مناطق در فقر یگستردگ(: 32-9) جدول

 003 خانوار یهارگروهیز در فقر یگستردگ(: 39-9) جدول

 003 ها گروه ریسا و یدرآمد نیمحروم نیب در فقر یگستردگ(: 35-9) جدول

 005 فقرا نیرتریفق ییشناسا یبرا تیمحروم یهاآستانه(: 36-9) جدول

 005 (k=363/1) دوره طول در فقر یهاشاخص(: 37-9) جدول

 006 دوره طول در نماگرها در راتییتغ(: 31-9) جدول
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 . مقدمه2-2

سیاست گذاران همواره در پی فقر یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است که برنامه ریزان و      

موفقیت برنامه های فقرزدایی به همان اندازه که به سیاستها و نحوه ی اجرای ن هستند. کاهش آ

 ن نیز بستگی دارد.آبرنامه ها وابسته است؛ به شناسایی دقیق پدیده ی فقر و معرف های 

از آنجاکه بشر یک موجود چندبعدی است و برای زندگی می باید به رفع نیازهای گوناگونی      

ورده شوند و از این رو، فقر به مفهوم اندازه ای است که این نیازها برآ بپردازد، توان او در یک جامعه تا

 هایین درآمد به تنبنابرای زندگی بشر را در بر می گیرد. گسترده ای از جامعی بدل می شود که طیف

دیگر صفات یا متغیرها همانند مسکن، سواد،  ندازه گیری فقر نیست و باید باشاخص مناسبی برای ا

امید به زندگی، دسترسی به کاالهای عمومی و موارد دیگر تکمیل شود. نیاز به این چنین رویکرد 

 تصاددانان قرار گرفته است.چندبعدی جهت اندازه گیری نابرابری رفاه، اخیرا بسیار مورد توجه اق

، آمارتیاسن با ارائه رویکرد قابلیت، اولین گام ها را در 0411و اوایل دهه  0471در اواخر دهه      

 جهت سنجش های جایگزینی در زمینه اندازه گیری فقر برداشت. امروزه این رویکرد در میان سازمان

و شاخص  (HDIاخص های توسعه انسانی )های بین المللی کامال پذیرفته شده است تاجایی که ش

( که از سوی سازمان ملل متحد به صورت سالیانه ارائه می گردد، با استفاده از HPIفقر انسانی )

 رویکرد فقر چندبعدی اندازه گیری می شود.

 پژوهش و هدف ضرورت. 2-1

های کاهش فقر است. کاهش ترین عوامل در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی، برنامهیکی از مهم     

المللی و اولین هدف از اهداف های بینهای عمومی و موافقنامهفقر همواره هدف اساسی سیاست

های اجتماعی خود را در جهت بسیاری از کشورها سیاست از اینرو است.(MDG) توسعه هزاره 

های گیری و تغییرات فقر در طول زمان برای دولتاند. در این راستا موضوع اندازهر قرار دادهکاهش فق

 کند.های جهانی اهمیت پیدا میمحلی و سازمان

ها های تعیین سطح زندگی بشر است و سایر ویژگیترین ویژگیاگرچه درآمد یکی از اساسی     

ازجمله غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش جزء مجموعه نیازهای اساسی بشر در نظر گرفته 

 وجود نیازهای اجتماعی بشر مانند توانایی برقراری ارتباط مؤثر با جهان پیرامون ابعادشود، بااینمی
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دهند. انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می دیگری از کیفیت بهزیستی انسان را نشان می

 اجتماعی و نه صرف درآمدی احساس فقر کند.-های دیگر حیات اقتصادیتواند از جنبه

رویکرد اساسی و مطلق در جهت بررسی فقر در ایران، اندازه گیری فقر درآمدی است که بر اساس      

سرانه سنجیده می شود؛ اما این رویکرد نمی تواند نشان دهنده تمامی ابعاد فقر باشد. امروزه  هزینه

کامال مشخص شده است که رفاه یک خانوار با مشاهده صرف درآمدش مشخص نمی شود و از اینرو، 

محرومیت تنها محدود به محرومیت درآمدی نیست؛ بلکه محرومیت از برخورداری از سالمت، مسکن 

سرپناه مناسب، آموزش، محرومیت منزلتی، سیاسی و اجتماعی از جمله اشکال مختلف محرومیت و 

هستند. بنابراین سنجش فقر چندبعدی، تصویر بهتر و واقعی تری از میزان محرومیت در نیازهای 

اساسی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا به برنامه ریزی دقیق تر در جهت رفع محرومیت های 

 اقعی مردم بپردازند.و

عبارتی فقر  به–گیری فقر بر اساس این رویکرد و اندازه 0( رویکرد قابلیتی0410از زمان سن )     

 3( آلکایر و فوسترMPIموردتوجه اقتصاددانان قرار گرفت. شاخص فقر چندبعدی ) -چندبعدی

 شده است. اینطراحی "هایتقابل"دهد که بر اساس گیری فقر را نشان می( رویکردی از اندازه3111)

بناشده است. در واقع این  -آموزش، سالمت و سطح زندگی –شاخص بر مبنای سه بعد قابلیتی 

شاخص نشان دهنده عدم توانایی فرد برای پاسخگویی همزمان به حداقل معیارهای بین المللی و 

چندبعدی( در مقابل روش اهداف توسعه هزاره است و نیز به مثابه اولین اجرای روش مستقیم )فقر 

امعه ها در هر جغیرمستقیم )فقر درآمدی( برای اندازه گیری فقر است. به دلیل اینکه ابعاد و قابلیت

( استناد به 3های موجود که با موضوع مرتبط هستند، ( شرایط همان جامعه و داده0با توجه به 

توافق عمومی )مانند اهداف توسعه هزاره  ( اجماع و9( شواهد تجربی، 2ها، دیدگاه کارشناسان و نظریه

صورت مستقیم از طریق نظرسنجی و ( به5شده است(، ها توافق عمومی حاصلکه بر اهمیت آن

ند شوها انتخاب میهای کیفی و نیز با توجه به محدودیت دادهویژه در پژوهشارزیابی مشارکتی به

 تواند تغییر کند.ابعاد این شاخص می (3117آلکایر، )

                                                           
1 Capability Approach 
2 Alkire & Foster 
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، برای 0243تا  0211ساله  5ی در طول دوره چندبعدی فقر ریگاندازههدف اصلی این پژوهش      

 پژوهش این در ی خانوار است.هایژگیوکل کشور و برحسب مناطق شهری/روستایی و نیز برحسب 

 هزینه و تغذیه نماگر دو شامل سالمت؛ درآمد :است شده استفاده بعد پنج قالب در نماگر یازده از

 تحصیل از محرومیت و خانوار سرپرست تحصیالت میزان نماگرهای برگیرنده در آموزش؛ سالمت

 انرژی تأمین و اعضا از هریک برای اختیار در فضای نماگر دو شامل مسکن سال 01 تا 6 کودکان

 لمنز مالکیت قبیل از متغیرهایی که زندگی سطح بعد آخر در و مسکن سرمایشی و گرمایشی

 .گیرددربرمی را دارایی و سفر امکانات داشتن اینترنت، به دسترسی مسکونی،

 دهی وزن روش یک که (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند از پژوهش، این در دهی وزن برای      

 .است شده استفاده است، کارشناسان عقیده بر مبتنی

 های پژوهش. پرسش2-9

 در این پژوهش تالش بر پاسخ دادن به پرسش های زیر است:    

 در سال های مورد بررسی چگونه است؟ روند تغییر شاخص های فقر چندبعدی -0

 فقر چندبعدی در چه گروه هایی و با چه میزانی تغییر کرده است؟ -3

 آیا از محرومیت درآمدی در مقایسه با فقر چندبعدی کاسته شده است؟ -2

 پژوهش یشناسروشاطالعات مربوط به  .2-4

 های آنتعریف جامعه آماری و ویژگی. 2-4-2

درآمد -هزینه هایپیمایشدر  شدهگردآوریخام  هایریزدادهجامعه آماری در این پژوهش،      

توسط مرکز آمار ایران  گیرینمونه. این است 0243تا  0211 هایسالخانوارهای کل کشور، برای 

حجم نمونه در  درنتیجهمختلف ثابت نبوده و  هایسالاست. تعداد خانوارها در  منتشرشدهانجام و 

-، شهریایمنطقه هایزیرگروهمتغیر است. در این پژوهش جامعه آماری برحسب مورد به  هرسال

 .شودمیتقسیم  روستایی، جنسیتی، تحصیلی، سنی و اندازه خانوار

 . تعریف واژگان2-4-1

 :استکار رفته است به شرح ذیل ه واژگان کلیدی که در این پژوهش ب     
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کنند، در یک اقامتگاه زندگی می باهمشود که در تعریف آماری، خانوار از چند نفر تشکیل می خانوار: 

انوار کند نیز، خمی زندگی ییتنهابهخورند. فردی که غذا می باهمخرج هستند و معموالً با یکدیگر هم

 .(0271)سالنامه آماری کشور، شودتلقی می

 اعالمیه» فصل هشت از که هستند المللیبین توسعه اهداف از  ایمجموعه هزاره: توسعه اهداف 

 شرب حقوق ،زیستمحیط توسعه، امنیت، صلح، به مربوط مسائل اعالمیه این- اندشدهاستخراج «هزاره

هدف عملیاتی هستند که همه کشورها  30آرمان کلی و  هشت شامل و -دهدمی پوشش را حکومت و

مبارزه با فقر،  در راستای هاآرماناین  .کنند پیدا دست هاآن به 3105  تا سال اندشدهمتعهد 

 .باشندمیزنان  علیهو تبعیض  زیستمحیط تخریب، سوادیبیگرسنگی، بیماری، 

داند که هم ابزار های انسانی میاساس حرکت توسعه را رشد قابلیتاین رویکرد  :2رویکرد قابلیت 

 یابند.اند و تنها در بسترهای آزاد اقتصادی و اجتماعی تحقق میو هم هدف توسعه

انایی تو «قابلیت»هستند.  هاقابلیت یافتهتحققصورت  درواقعکارکردها : هاقابلیتکارکردها و  

یا دست یافتن به موقعیت فردی  یافتهتحققمورد  «9کارکرد»دستیابی به موقعیت فردی یا اجتماعی و 

. اینکه 5«چه کردن؟»و  «چه بودن؟»: گرددبرمیفردی و اجتماعی است. کارکرد فرد به دو موضوع 

یه کافی فردی همچون سواد، آموزش، مهارت، تغذ هایقابلیت ازنظریک فرد به چه موقعیت فردی 

وی  «چه کردن» کندمیاو و اقدام یا فعالیتی که در عرصه اجتماع  «چه بودن»است،  یافتهدست

 یک شغل چه کردن عنوانبهاست. برای مثال تحصیالت عالی برای یک شخص چه بودن و تدریس او 

 اوست.

که یک  هاییمحرومیتشمارش  اساس بردو آستانه را  AFروش فوستر: -آلکایر شناسیروش 

 FGT هایسنجه و فقر را با استفاده از تعمیم  بردمی، برای شناسایی فقرا بکار کندمیفرد تجربه 

 برای–است که شیوع، شدت، ترکیب ابعادی فقر  هاییزیرگروهشامل  AF. معیارهای گیردمیاندازه 

 تواندمی AF. روش دهدمیدر هر بعد را نشان  هامحرومیتو شدت  گستردگی -شمارشی متغیرهای

                                                           
3 Cabability Approach 

4 Functionings 

5 Doing and Being 
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هایی برای جوامع و شرایط متفاوت بکار سنجه گوناگونی برای خلق  هایآستانهو  هاوزن، هانماگربا 

 برده شود.

 او اکیدا کمتر از آستانه محرومیت در هر بعد باشد. هایدستیابییک فرد محروم است اگر  :6محروم 

 هایمحرومیتاگر رتبه محرومیتش )جمع  شودمیفقیر شناسایی  چندبعدییک فرد به لحاظ : 7فقیر 

 آستانه فقر باشد. اندازهبه کمدستموزون( 

سطوح دستیابی به یک بعد معین که در زیر آن سطح یک فرد در آن بعد (: 𝒛𝒋آستانه محرومیت ) 

 .شودمیمحروم در نظر گرفته 

. رودمیبکار  چندبعدیآستانه یا مرز بین ابعادی است که برای شناسایی فقرای  :(kآستانه فقر ) 

که یک فرد باید در آن محروم باشد برای اینکه فقیر  دهدمیاین آستانه نسبت ابعاد موزونی را نشان 

محرومیت بیشتر )رتبه محرومیت باالتر( به معنای فقر بدتر است، رتبه  ازآنجاکهدر نظر گرفته شود. 

 آستانه محرومیت یا بیشتر از آن است. اندازهبهحرومیت تمام افراد فقیر م

که افراد فقیر در یک  هاییمحرومیت میانگین بردار رتبه (:𝐌𝟎) 1شدهتعدیلنسبت سرشمار  

 این نسبت محصول. یا جمع محرومیت های موزون فقرا تقسیم بر کل جمعیت کنندمی جامعه تجربه

H. )استفقر  گستردگیو  دو شاخص جزئی سرشمار × A) 

 .ندکنمیرا تجربه  چندبعدییک جمعیت معین( فقر  خالل درنسبت افرادی که )(: H) فقر سرشمار 

. منامیمی «نسبت سرشمار» ترساده طوربهیا  «چندبعدینسبت سرشمار »این نسبت را همچنین 

 nبر کل جمعیت  qکه حاصل تقسیم تعداد فقرا  شودمیفقر نامیده  «شیوع»یا  «نرخ»گاهی نیز 

 است.

                                                           
6 Deprived  
7 Poor 

8 Adjusted Headcount Ratio 
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یا  در آن محروم هستند افراد فقیر موزونی که هاینماگر سهم میانگین :(A)گستردگی فقر  

تعداد  ربتقسیم هامحرومیتحاصل جمع رتبه  محرومیت در بین فقرا است. این شاخصمیانگین رتبه 

 افراد فقیر است.

افرادی است که باالتر از آستانه محرومیت هستند و تنها تمرکز بر  فرآیند حذفسانسور کردن: 

 .باشندمیفقیر  چندبعدیافرادی است که به لحاظ 

فقیر و محروم  چندبعدیبه لحاظ  نسبت افرادی که در هر نماگر: 4نسبت سرشمار سانسور شده 

 هستند.

محرومیت در هر بعد که شامل تمام افرادی  هاینسبت: 01نسبت سرشمار خام یا سانسور نشده

 فقیر هستند یا خیر. چندبعدی ازلحاظاست که محروم هستند بدون توجه به اینکه 

 هایوهگربرای نشان دادن ترکیب فقر برای  شدهتعدیلفرآیند شکستن نسبت سرشمار  :00تجزیه

قومی و نژادی، مناطق شهری یا  هایگروهشامل کشورها، مناطق،  تواندمی هاگروهمختلف است. 

 باشد. هاگروهروستایی، جنسیت، سن یا طبقات شغلی و سایر 

 .شودمیموزون نسبت به فقر کل توزیع  نماگرمیزانی که با آن هر : نماگردرصد توزیع هر  

 پژوهش یدهسازمانو  هاداده لیوتحلهیتجز. روش 2-5

 EXCELو  ACCESSدر این پژوهش، اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار در دو فایل      

هایی که هرسال از طریق مرکز آمار ایران در سراسر کشور توزیع  موجود است. این آمار از پرسشنامه

به صورت گسترده اطالعات فردی  ACCESSمی گردد استخراج می شود. اطالعات موجود در فایل 

اطالعات خالصه شده ای از خانوار را شرح  EXCELدهد؛ اما اطالعات موجود در فایل  را شرح می

 STATAکشور را وارد نرم افزار کل  می دهد. اطالعات حاصل از خانوارهای نمونه انتخاب شده از

 کرده و سپس مراحل تحلیلی زیر را روی آن انجام خواهیم داد.

                                                           
9 Censored Headcount Ratio 

10 Raw Headcount Ratio 
11 Decomposability 
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برای اندازه گیری شاخص های فقر از خط فقر مطلق برای تخمین استفاده خواهد شد. در روش      

محاسبه خط فقر مطلق بر اساس روش نیازهای اساسی، خط فقر به دو مؤلفه نیازهای غذایی و 

ی هر فرد در غیرغذایی تقسیم می شود. در ابتدا حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین نیازهای غذای

شود که این مقدار  میحداقل نیازهای غیرغذایی به آن افزوده سپس هزینه  جامعه محاسبه می شود؛

های متفاوتی محاسبه می شود که در این پژوهش از روش انگل استفاده می شود. براساس روش 

شاخص نسبت سرشمار تعدیل  سایر محرومیت ها در نماگرهای دیگر محاسبه شده و در نهایت سپس

 )فقر چندبعدی( محاسبه می شود.شده 

ساختار کلی این پژوهش بدین صورت است که در فصل اول به کلیات پژوهش، فصل دوم مروری      

و  و بیان محاسبات بر پیشینه پژوهش، فصل سوم مبانی نظری، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

 ود.نتیجه گیری پرداخته می ش جمع بندی و به مدر پایان و فصل پنج
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 فصل دوم: 

 مروری رب پیشینه ژپوهش
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 مقدمه. 1-2

و اولین  المللیبین هاینامهتوافقم و ملی عمومی هایسیاست اساسی هدف فقر همواره کاهش     

گفتگوی دستور  و بحث در مرکزی عنصر یک این موضوع. است(MDG) هزاره  توسعه اهداف از هدف

 خود اجتماعی هایسیاست کشورها از بسیاری ( و9310، 02سانتوساست ) 310503توسعه فرای کار 

 و تغییرات فقر در طول گیریاندازه. در این راستا موضوع انددادهقرار  فقر کردن کنریشه سمت به را

 .کندمیجهانی اهمیت پیدا  هایسازمانمحلی و  هایدولتزمان برای 

قر ف عبارتی به –فقر بر اساس این رویکرد  گیریاندازه( رویکرد قابلیتی و 0476از زمان سن )     

( که نخستین بار در MPI) چندبعدیقرار گرفت. شاخص فقر  اقتصاددانان موردتوجه -چندبعدی

اساس  برکه  دهدمیفقر را نشان  گیریاندازهتوسط آلکایر و فوستر ارائه شد، رویکردی از  3111سال 

آموزش، سالمت و سطح  –است. این شاخص بر مبنای سه بعد قابلیتی  شدهطراحی «هاقابلیت»

 است. شدهارائه(  0-3است که در جدول ) است. هر بعد شامل چند نماگر بناشده -زندگی

عدم توانایی فرد برای پاسخگویی همزمان به حداقل استانداردهای  دهندهنشاناین شاخص  درواقع     

 09اولین اجرای روش مستقیم منزلهبهو اهداف توسعه هزاره و عملکردهای اصلی است و نیز  المللیبین

 (.a3102)آلکایر،  فقر است گیریاندازهبرای  -05درآمدی غیرمستقیمروش  مقابل در–

موجود که  هایدادهشرایط همان جامعه و  در هر جامعه با توجه به هاقابلیتابعاد و  کهازآنجایی     

، شواهد تجربی، اجماع و توافق هانظریهبا موضوع مرتبط هستند، استناد به دیدگاه کارشناسان و 

است( و نیز با توجه  شدهحاصلتوافق عمومی  هاآنعمومی )مانند اهداف توسعه هزاره که بر اهمیت 

تغییر کند. در ادامه  تواندمی(، ابعاد این شاخص 3117)آلکایر،  شوندمیانتخاب  هادادهت به محدودی

 .پردازیممی( AFاز کاربرد رویکرد ) شدهانجامبه معرفی چند پژوهش 

 

 

                                                           
12 Post-2015 Development Agenda 

13 Santos  

14 Direct method 

15 Indirect or income approach 
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 𝐌𝐏𝐈 هایوزنو  هاآستانه، هاشاخصابعاد،  -(0-3) جدول

وزن  محروم است اگر... نماگر بعد

 نسبی

 هایسالتعداد  آموزش

 تحصیل

o سال تحصیل را کامل نکرده  5 عضوی در خانوار وجود داشته باشد که

 است.

7/06% 

حضور کودکان در 

 مدرسه

o  در خانوار وجود داشته باشد که به مدرسه  ایساله 09تا  6کودک

 .رودنمی

7/06% 

 %7/06 خانوار دارای حداقل یک کودک مرده باشد. o ومیرمرگ بهداشت

 %7/06 باشد. سوءتغذیهحداقل یکی از اعضای خانوار گرفتار  o تغذیه

سطح 

 زندگی

 %6/5 خانوار دارای برق نباشد. o برق

بهبود نیافته باشد یا  𝑀𝐷𝐺اهداف  طبق برامکانات بهداشتی خانوار  o امکانات بهداشتی

 اما مشترک با خانوارهای دیگر است بهبودیافته

6/5% 

خانوار به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد )با توجه به اهداف  o آب

𝑀𝐷𝐺 رویپیادهدقیقه  21( و یا آب آشامیدنی سالم بیش از 

 از خانه فاصله دارد. وبرگشترفت

6/5% 

 %6/5 خاک، شن و ماسه و فضوالت باشد. پوشکفخانوار دارای  o پوشکف

 %6/5 آشپزی کند. زغالخانوار با فضوالت، چوب یا  o وپزپختسوخت 

، ونرادیو، تلویزیزیر را نداشته باشد:  هایداراییخانوار بیش از یکی از  o هادارایی

اتومبیل  یخچال و فریزر، یا هابچهروروک مخصوص ، دوچرخهتلفن، 

 شخصی. کامیون یا

6/5% 

 (a3102) آلکایرمنبع: 

 

 در خارج از ایران شدهانجام یهاپژوهش. مروری بر 1-1

 توسعهدرحال. آلکایر: فقر حاد در کشورهای 1-1-2

فقر حاد در  گیریاندازهبرای  چندبعدی( از شاخص فقر 3109و  3102، 3100، 3101) 06آلکایر     

فقیر به لحاظ  عنوانبهرا برای تعریف افراد  % 2/22استفاده کرد و آستانه فقر  توسعهدرحالکشورهای 

برای  ENNYSبرای مکزیک،  ENSANUT هایدادهاز  هاپژوهشبکار برد. در این  چندبعدی

و فقر را برای شش منطقه از  شدهاستفادهبرای سایر کشورها  WHSو  DHS ،MICSآرژانتین و 

جهان )اروپای مرکزی و شرقی، کارائیب و آمریکای التین، پاسیفیک و آسیای شرقی، ایاالت عربی و 

                                                           
16 Sabina Alkire 
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از مردم  میلیارد 67/0که  دهدمینشان  3102کرده است. نتایج در سال  گیریاندازهصحرای آفریقا( 

 019از کل جمعیت  % 23که این تعداد حدود  برندمیبسر  چندبعدیدر فقر  توسعهدرحالکشورهای 

دالر در روز  35/0با درآمد کمتر از  میلیارد 52/0از افراد یا  % 34است. حدود  توسعهدرحالکشور 

از  میلیارد 79/3که شامل  برندمیدالر در روز بسر  3با درآمد کمتر از  % 52و  کنندمیزندگی 

( از افرادی که به % 64) دوسومکه  دهدمیجمعیت این کشورهاست. این پژوهش همچنین نشان 

 سومکیو فقط  کنندمیفقیر هستند در کشورهایی با درآمد کمتر از متوسط زندگی  چندبعدیلحاظ 

 .کنندمیدر کشورهای با درآمد پایین زندگی  دیچندبعاز فقیران 

 در بوتان یچندبعد: فقر سانتوس. 1-1-1

 چندبعدیدر بوتان فقر  نظرسنجی استاندارد زندگی هایدادهاستفاده از  با (3102) سانتوس     

(𝑀1 را در دو مقطع زمانی )اندازه گرفت در این پژوهش از مخارج مصرفی در کنار  3117و  3112

ناخالص  شادکامی نظرسنجیمستقیم یا غیرمستقیم از طرح  طوربهشش نماگر دیگر استفاده شد که 

بود: سالمت، آموزش، دسترسی به برق، آب سالم، بهداشت و سرانه مسکن. همچنین  شدهگرفته 07ملی

تایج است. ن شدهاستفاده -دسترسی به جاده و زمین شخصی –نواحی روستایی از دو نماگر اضافی در 

 ( در بوتان داشت.Aی فقر )گستردگو کاهش  چندبعدینشان از کاهش فقر 

 در آمریکای جنوبی یچندبعد. باتیستون: فقر 1-1-9

را در آرژانتین، برزیل، شیلی، ال سالوادور، مکزیک  چندبعدیفقر  (3102) و همکاران 01باتیستون     

 چندبعدیفقر  هایسنجهدو گروه از  هاآناندازه گرفتند.  0443-3116و اوروگوئه برای دوره زمانی 

–AF  وBC )وزن  ساختار دوترکیب کردند و با استفاده از  باهمرا  -)سنجه بورگیگنون و چاکراوارتی

در مکزیک که به دو نماگر درآمد و حضور کودکان در  شدهانجامیکی بر اساس مطالعات –دهی 

 دادمیفقر را محاسبه کردند. نتایج نشان  -مساوی هایوزنو دیگری  دادمیمدرسه بیشترین وزن را 

است. در نواحی شهری اوروگوئه  یافتهکاهشکه فقر در کشورهای برزیل، شیلی، ال سالوادور، مکزیک 

در نواحی روستایی تغییر محسوسی نکرده است. در تمامی این  کهدرحالی فقر کاهش اندکی داشته

 .دادمیاختصاص  خود بهرا  چندبعدیکشورها نماگر آموزش سرپرست خانوار بیشترین سهم از فقر 

                                                           
17 Gross National Happiness Survey 

18 Battiston 
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 در چین یچندبعد. یو: فقر 1-1-4

و  3116، 3119، 3111را برای نه استان چین و در چهار مقطع زمانی  𝑀1سنجه  (3102) 04یو     

محاسبه کرد. او هشت نماگر  «31نظرسنجی تغذیه و سالمت چین» پانل یهادادهبا استفاده از  3114

( دسترسی به آب، بهداشت، برق و سوخت 3( درامد سرانه خانوار 0در قالب پنج بعد در نظر گرفت: 

دسترسی ( 5( داشتن تحصیالت ابتدایی کامل، 9سنجه سالمت  عنوانبه( شاخص توده بدنی 2سالم 

ن که رشد اقتصادی سریع در چی دادیمنماگر تأمین اجتماعی. نتایج نشان  عنوانبهبه بیمه پزشکی 

 را نیز کاهش داده است. یچندبعدباعث کاهش فقر درآمدی شده است بلکه فقر  تنهانه

 در صحرای آفریقا چندبعدی. باتانا: فقر 1-1-5

 فرانسه زبان کشورهفتشامل –با تمرکز بر زنان در چهارده کشور صحرای آفریقا  (3102) 30باتانا     

گرفت:  را اندازه چندبعدیو استفاده از چهار بعد فقر  -و یک کشور دوزبانه زبانانگلیسیو شش کشور 

و یک بعد غیر سنتی توانمندی  DHS هایدادهسه بعد سنتی دارایی، سالمت و آموزش بر اساس 

از زنان در  %51تا  21زنان در کشورهای فرانسه زبان و بین  %51زنان. او نشان داد که بیشتر از 

 در کشور گروه سوم فقر هستند. %21رهای گروه دوم و بیشتر از کشو

 کودکان بنگالدش چندبعدی. روچه: فقر 1-1-6

 هایسالبین  DHS هایدادهبا تمرکز بر فقر کودکان در بنگالدش و استفاده از ( 3102) 33روچه     

های یونیسف در مطالعات جهانی در مورد فقر کودکان را بر اساس نماگر 𝑀1، سنجه 3117و  0447

 است. یافتهکاهش( محاسبه کرد و نشان داد که فقر کودکان 3112)گوردون و همکاران، 

 . میترا: محرومیت حکمرانی کشورهای آفریقایی1-1-7

نماگر  57را برای ساختن یک شاخص محرومیت حکمرانی بر اساس  AF روش (3102) 32میترا     

(. این 𝑀1 𝐼𝑏𝑟𝑎ℎ𝑖𝑚 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥مربوط به پنج بعد برای حکمرانی کشورهای آفریقایی به کار برد )

                                                           
19 Yu  

20 China Health and Nutrition Survey 

21 Batana  

22 Roche  
23 Mitra 
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ابعاد شامل امنیت، اجرای قانون، فساد و شفافیت، مشارکت و حقوق انسانی، اقتصاد پایدار و توسعه 

 انسانی است.

 در بنگالدش چندبعدی. روبانو: فقر 1-1-1

استفاده  AFکاهش فقر در بنگالدش از رویکرد  هایبرنامه( برای بررسی اثرات 3109) 39روبانو     

 % 36 اندازهبه چندبعدیاثر زیادی در کاهش فقر  هابرنامهکه این  دهدمیکرده است و نتایج نشان 

است از قبیل مالکیت زمین، تعداد میز  شدهاستفادهداشته است. در این پژوهش از متغیرهای زیادی 

و صندلی، تعداد گاو و گوسفند، تعداد درخت بزرگ، دو وعده غذایی در روز، شرایط بهداشتی، توانایی 

 ل دختران، وجود دختران کارگر و از این قبیل.تحصی هایسالخواندن و نوشتن دختران، تعداد 

 بورکینافاسو در جنسیتی نابرابری: آگبودجی. 1-1-3

 یکردرو از توگو و بورکینافاسو در جنسیتی نابرابری محاسبه برای( 3102)و همکاران 35آگبودجی     

 کاناتام و بانکی اعتبار داشتن بیکاری، آموزش، دارایی، مسکن، ابعاد و کرده استفاده AF چندی فقر

 رد نابرابری بورکینافاسو در که دهدمی نشان نتایج. اند گرفته نظر در را( گاز و برق آب،) رفاهی

 داشتن و اریبیک دارایی، در بیشتر نابرابری توگو در ولی است متغیرها سایر از بیشتر بیکاری و آموزش

 .دارد وجود بانکی اعتبار

 در آمریکای التین چندبعدی: فقر سانتوس. 1-1-21

در آمریکای  چندبعدیبرای ساختن شاخص فقر  AF( از رویکرد 3105) و همکاران سانتوس     

MPIالتین ) − LAاستفاده کرده اند ). ( این شاخص دو رویکرد نیازهای اساسیUBN و رویکرد )

این  شده است. گیریاندازهکشور از منطقه آمریکای التین  07و برای  کندمیخط فقر را ترکیب 

: مسکن )شامل کیفیت مواد اندشدهبندیگروهشاخص شامل سیزده متغیر است که درون پنج بعد 

ساختمانی، سرانه اتاق و نوع مالکیت(، امکانات اولیه )شامل آب سالم، سرویس بهداشتی پیشرفته و 

انرژی برق(، آموزش )شامل حضور کودکان در مدرسه، نداشتن شکاف تحصیلی و میزان تحصیالت 

                                                           
24 Robano 

25 Agbodji 
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درامد و کاالهای بادوام(.  شامل)سطح زندگی  درنهایتاجتماعی و  هایحمایت(، کار و ساالنبزرگ

 است. مشاهدهقابل( 3-3در جدول ) هاوزنو  هاآستانهابعاد، متغیرها، 

 

𝑴𝑷𝑰 هایآستانهابعاد، نماگرها و  -(3-3)جدول  − 𝑳𝑨 

 )%( هاوزن های محرومیتنماگر ابعاد

  مسکن:
o  سقف و دیوارها(پوشکفمواد ساختمانی مسکن )کیفیت مواد ، 

o  بیشتر از سه نفر در هر اتاق(سرانه اتاق( 

o ( هایمسکنتصدی مسکن )غیرقانونی یا قرضی 

3/33 

(9/7) 

(9/7) 

(9/7) 

  امکانات اولیه

o  (و غیره کشیلولهدسترسی به آب سالم و )منبع آب پیشرفته 

o  دسترسی به توالت و فاضالب شهری()سرویس بهداشتی پیشرفته 

o )انرژی )دسترسی به برق و سوخت سالم 

3/33 

(9/7) 

(9/7) 

(9/7) 

  سطح زندگی

o مد سرانه کافی برای پوشش نیازهای خوراکی و آمنابع مالی )دستیابی به در

 (غیرخوراکی

o  داشتن اتومبیل، یخچال یا ماشین لباسشویی()کاالهای بادوام 

3/33 

 

(1/09) 

(9/7) 

  آموزش

o  ساله در مدرسه 07تا  6حضور کودکان 

o  سال با توجه به سن  07تا  6شکاف تحصیلی دو سال یا بیشتر برای کودکان

 هاآن

o  سال  54تا  31)تکمیل دوره متوسطه برای افراد  ساالنبزرگسطح تحصیالت

 سال( 61و تکمیل دوره ابتدایی برای افراد باالی 

3/33 

(9/7) 

(9/7) 

(9/7) 

کار و حمایت 

 اجتماعی

 

o  سال یکی از موارد زیر را داشته  65تا  05اگر خانوار با حداقل یک عضو )کار

: بیکار، شاغل بدون درآمد و کارگر در معرض شودمیباشد فقیر در نظر گرفته 

 بیکار شدن(

o  اگر خانواری سه مورد زیر را داشته باشد فقیر در نظر گرفته )حمایت اجتماعی

از اعضا از  کدامهیچمانی نباشند، از اعضا دارای بیمه در کدامهیچ: شودمی

 از اعضا درآمد بازنشستگی و یکهیچاجتماعی استفاده نکنند و  تأمینسیستم 

 دریافت نکنند.( ازکارافتادگی

0/00 

 

(9/7) 

 

 

(7/2) 

 (3105) سانتوسمنبع: 
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جز درآمد شده است بهدر نظر گرفته %9/7ها وزن مساوی نماگردر این پژوهش برای همه      

(. منطق وزن دهی با توجه به مفاهیم سنتی فقر بوده است، %9/2های اجتماعی )( و حمایت1/09%)

هاست و به همین دلیل دارای وزن دو برابر نماگربر این اساس که درآمد یک شاخص ترکیبی از سایر 

طور مساوی به نماگرنداشته باشد وزن آن ی وجود نماگرهای مربوط به است. اگر در کشوری داده

شده در نظر گرفته % 35شود. آستانه فقیر بودن به لحاظ چندبعدی ها تقسیم مینماگربین سایر 

عبارتی برای اینکه فردی به لحاظ چندبعدی فقیر در نظر گرفته شود باید حداقل در یک  است، به

ر این دیگر فقیر باشد. د نماگردرآمد بعالوه دو  نماگر ها فقیر باشد یا باید درنماگرعالوه سایر بعد به

دهد که گیری شده است. نتایج نشان میاندازه 3103و  3115پژوهش فقر چندبعدی برای دو سال 

فقیرترین کشورها سه کشور آمریکای مرکزی گواتماال، هندوراس و نیکاراگوئه است و کمترین فقر در 

شده است. این پژوهش برآورد کرده است نتین و شیلی مشاهدهسه کشور جنوب شرقی اروگوئه، آرژا

 از مردم این منطقه دچار فقر چندبعدی هستند. % 31که 

 در پاکستان چندبعدیخان: فقر  عطااهلل. 1-1-22

با روش آلکایر و فوستر  چندبعدی( فقر 3102) خان و همکاران عطااهللدر پاکستان  ایمطالعهدر      

(AFرا با استفاده از سه بعد اجتماعی )- اندکردهاقتصادی آموزش، سالمت و امکانات مسکن محاسبه .

( و نظرسنجی مدیریت استاندارد HIESنظرسنجی اقتصادی اولیه خانوار ) هایدادهاین مطالعه از 

 ای بعد. در این مطالعه برکندمی( برای پنج دوره زمانی استفاده PSLMزندگی و اجتماعی پاکستان )

 نماگرتحصیل و توانایی خواندن و نوشتن، برای بعد سالمت سه  هایسالتعداد  نماگرآموزش دو 

، دسترسی به آب سالم و داشتن مشاوره پیش و پس از زایمان و برای بعد تسهیالت مسکن سازیایمن

نحوه مالکیت مسکن، دسترسی به برق، دسترسی به گاز، دسترسی به خدمات تلفن و  نماگرپنج 

 هایوزن. در این پژوهش برای هر سه بعد اندشدهگرفتهدسترسی به شبکه فاضالب عمومی در نظر 

یکسان )
0

2
های درون بعد آموزش وزن )نماگربرای  درنتیجهاست و  شدهداده( قرار 

0

6
های نماگر( و 

المت وزن )درون بعد س
0

4
های درون بعد امکانات مسکن وزن )نماگر( و 

0

05
 است. شدهگرفته( در نظر 

استان سند پاکستان در طول  ایمنطقهدر سطوح  چندبعدیاین پژوهش به بررسی شدت فقر      

 معناداری طوربه چندبعدیکه مقدار فقر  دهدمینشان  هایافته. پردازدمی سالهیکپنج دوره زمانی 
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اقتصادی -اجتماعی هایجنبهتفاوت در سطوح محرومیت از  اساس بردر سراسر نواحی این استان 

در نواحی روستایی باالتر از نواحی شهری  چندبعدیمتفاوت است. بعالوه، در هر ناحیه مقدار فقر 

 .است

 کودکان افغانستان چندبعدی. ترانی: فقر 1-1-21

را برای کودکان  AFبا استفاده از رویکرد قابلیتی و روش  چندبعدی( فقر 3102) ترانی و همکاران     

د سیاسی و حکمرانی ب ناامنیطوالنی،  سالیخشکداخلی،  هاینزاعکشوری که درگیر  –افغانستان 

سال،  1-03سال و دو نماگر اضافی برای کودکان  5-7برای کودکان  نماگربا استفاده از هشت  -است

مت )دسترسی به آب سالم(، مراقبت و توجه )برخورداری از مراقبت مادر(، : سالاندگرفتهاندازه 

غذایی،  تأمین(، یون، یخچال، دوچرخه، اتومبیل و غیرهخانواده )از قبیل رادیو، تلویز هایدارایی

از قبیل شرکت کودکان در یک برنامه یا جشن عمومی در یک  سؤاالتیمشارکت اجتماعی )بر اساس 

اوقات فراغت  هایفعالیتاقتصادی و  برداریبهرهش )عدم حضور در مدرسه(، عدم سال گذشته(، آموز

)بیشتر از دو ساعت کار در هفته(، سرپناه و محیط زندگی )سرانه بیش از سه نفر در هر اتاق(، استقالل 

اس پوشیدن، آماده کردن خوراک و از این از قبیل توانایی حمام کردن، لب سؤاالتیفردی )بر اساس 

باال  دن دوچرخه،مانند توانایی خرید رفتن، ران سؤاالتیتحرک و پویایی )بر اساس  درنهایت( و یلقب

 (.رفتن از پله و از این قبیل

ان که تمامی کودک دهدمیو نتایج نشان  اندبوده دوبخشیاز نوع ترتیبی یا  هادادهدر این پژوهش      

 Aو  Hو کودکان نواحی روستایی در هر دو شاخص  اندبودهدر کل کشور در حداقل یک بعد محروم 

ی که این امر ناش اندبوده. همچنین دختران از پسران فقیرتر اندبوده ترمحروماز کودکان نواحی شهری 

از دسترسی اندک دختران به آموزش بوده است. کودکان معلول نیز فقیرتر از سایر کودکان هستند. 

 .دنماینمیآموزش و سالمت در جهت کاهش فقر کودکان تأکید بر دو سیاست  درنهایتپژوهشگران 

 در کلمبیا چندبعدی. ساالزار: فقر 1-1-29

( بکار برده است CMPIرا برای محاسبه فقر چندبعدی در کلمبیا ) AFرویکرد  (3102ساالزار )     

: شرایط آموزش خانوار )دارای دو گیردمیبرابر در نظر  هایوزندر قالب پنج بعد با  نماگرو پانزده 

سال به باال در خانوار و داشتن سواد خواندن و نوشتن برای  05شاخص میانگین سطوح آموزشی افراد 
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01

 

تا  6حضور در مدرسه برای کودکان  نماگراین افراد(؛ شرایط نوجوانان و کودکان خانوار )شامل چهار 

سال،  07تا  7به سن برای نوجوانان  توجه ابیا شکاف در سطوح تحصیلی  تأخیرسال، نداشتن  06

سال و همچنین  5دسترسی به خدمات مراقب از قبیل تغذیه، بهداشت و آموزش برای کودکان زیر 

 03بیش از – بلندمدتشامل دو شاخص نداشتن بیکاری سال(؛ کار ) 07تا  03دکان کار نکردن کو

داشتن بیمه سالمتی و دسترسی به خدمات  نماگردارای دو و نیز داشتن شغل رسمی(؛ سالمت ) -ماه

سالمت( و بعد آخر دسترسی به امکانات رفاهی عمومی و شرایط مسکن )شامل پنج شاخص دسترسی 

ن، مناسب برای مسک پوشکفبه منابع آب بهداشتی، دسترسی به شبکه فاضالب شهری، داشتن 

 نفر(. 2داشتن دیوار خارجی برای مسکن و سرانه اتاق کمتر از 

، به این صورت که برای هرکدام از ابعاد کندمیاین مطالعه از سیستم وزن دهی مساوی استفاده      

. برای کندمیمساوی تقسیم  طوربههای هر بعد نماگرو این وزن را درون  گیردمیدر نظر  3/1وزن 

ت رفاهی های درون بعد امکانانماگرو  0/1درون بعد آموزش خانوار دارای وزن  هایشاخصمثال 

و نشان  کندمیمحاسبه  %22و  %37هستند. این پژوهش فقر را برای دو آستانه  19/1دارای وزن 

است اما عدم توازن آن  یافتهکاهشدر هر دو ناحیه شهری و روستایی  چندبعدیکه فقر  دهدمی

 همچنان پابرجاست.

 . آلکایر: شاخص توانمندی زنان در کشاورزی1-1-24

شاخص توانمندی زنان در کشاورزی  AF( با استفاده از روش 3102) یر و همکارانسابینا آلکا     

(WAEI را برای گواتماال، اوگاندا و بنگالدش در قالب پنج بعد محاسبه )بعد اول تولیداتاندکرده . 

از قبیل توانایی در پرورش دام، پرورش  سؤاالتی)سازنده  گیریتصمیم نماگرکشاورزی شامل دو 

استقالل در  گیریاندازه( و نده در انتخاب محصول کشاورزی و از این قبیلماهی، تصمیمات ساز

 رایی،دا و زمین مالکیت نماگرشامل سه )تولید، بعد دوم دسترسی به منابع تولیدی و کنترل آن 

 و به اعتبار مالی دسترسی و هادارایی و زمین انتقال یا فروش، مورد خرید، در گیریتصمیم

 اگرنمآن(، بعد سوم استفاده و کنترل درآمد، بعد چهارم مشارکت اجتماعی )دو  مورد در گیریتصمیم

( و بعد پنجم تخصیص زمان درمألعامعضویت در گروه اجتماعی یا اقتصادی و توانایی صحبت کردن 

 موجود زمان از رضایت و داخلی و تولیدی کارهای به زمان تخصیص گیریاندازه شاخص دو شامل
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. این شاخص با استفاده از وزن دهی مساوی به ابعاد و درون هر استفراغت  اوقات هایفعالیت برای

 .اندگرفته( را اندازه GPIو سپس با استفاده از آن شاخص برابری جنسیتی ) است شدهمحاسبهبعد 

 در هند چندبعدی. سز: فقر 1-1-25

در هند را برای دو سال  چندبعدیفقر  MPI( با استفاده از شاخص 3102) و همکاران 36سز     

است. در این پژوهش فقر در بین  یافتهکاهشاندازه گرفت و نشان داد که فقر در هند  3116و  0444

( 0-3جدول ) هایآستانهشده است. این پژوهش ابعاد، نماگرها و  گیریاندازهنیز  37فقیرترین فقیران

 است. کاربردهبهرا 

 در ایران شدهانجام یهاپژوهش. مروری بر 1-9

و تازگی مفهوم فقر  موردنیازدر ایران برخالف سایر کشورها، به علت عدم دسترسی به اطالعات      

، مطالعات در این زمینه بسیار محدود است و تنها تعداد معدودی مطالعه پژوهشی موجود چندبعدی

 درستیبه( AFروش آلکایر و فوستر ) تاکنوندر ایران  گرفتهانجام هایپژوهشدر  کهازآنجایی. است

با سایر  چندبعدیفقر  گیریاندازهاست، در زیر به مواردی از  اجرانشدهو به معنای واقعی خود 

 .کنیممیرویکردهای موجود اشاره 

 کشوری با رویکرد فازی چندبعدیمددی: فقر  . علی1-9-2

در ایران با استفاده  0216و  0212 هایسالرا در  چندبعدیفقر  هایشاخص( 0271) علی مددی     

ت، ، سالمبادواماز رویکرد فازی اندازه گرفته است. در این پژوهش ابعاد مسکن، درآمد، تملک کاالهای 

 ادهمورداستففقر  گیریاندازهکمکی جهت  هایویژگی عنوانبهاجتماعی، اوقات فراغت و آموزش  تأمین

در مناطق شهری و روستایی  چندبعدیکه میزان فقر  دهدمی. نتایج این پژوهش نشان اندقرارگرفته

در مناطق شهری در سال  چندبعدیهستند. فقر  6/04و  2/01به ترتیب برابر با  0212در سال 

این  شودمیکه مشاهده  رطوهمانبوده است.  2/04و در مناطق روستایی برابر با  9/07برابر با  0216

هم در مناطق روستایی  0212نسبت به سال  0216در سال  چندبعدیکه فقر  دهدمیپژوهش نشان 

 است. یافتهکاهشو هم در مناطق شهری 

                                                           
26 Suman Seth 

27 The Poorest of The Poor 
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 در تهران با رویکرد نظریه اطالعات چندبعدی. محمدی فرد: فقر 1-9-1

انه گ ودوبیسترا با رویکرد وزن دهی برابر برای مناطق  چندبعدی( فقر 0214) زهرا محمدی فرد     

شهر تهران محاسبه کرده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه اطالعات که معصومی 

بر اساس پنج ویژگی درآمد، مسکن، آموزش،  چندبعدیفقر  گیریاندازهبه( ارائه داده است 3116)

 هرکدامدر  بعدیتکاست. در این مطالعه ابتدا فقر  شدهاختهپردسالمت عمومی و منزلت اجتماعی 

و سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ابعاد، فقر  شدهمحاسبه یادشدهاز متغیرهای 

است و در پایان محرومیت  شدهگرفتهمطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف اندازه 

 دهدمی است. نتایج نشان قرارگرفته موردمحاسبهتمرکز قوی بر فقر  بر اساس رویکرد چندبعدینسبی 

آموزش و مسکن نیز به ترتیب  ازنظرو  04منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه  فقیرترینکه 

است و بیشترین  06سالمت عمومی مربوط به منطقه  ازنظرهستند. بدترین وضعیت  07و  04مناطق 

است. همچنین این پژوهش  شدهدیده 0و کمترین نرخ در منطقه  09طقه در من چندبعدینرخ فقر 

به هر میزان که ضریب جانشینی بین متغیرهای  چندبعدیکه میزان نرخ فقر  دهدمینشان 

درصد از مردم تهران  62که  آیدبرمیاین پژوهش  نتایج از. شودمیبیشتر باشد، کمتر  موردبررسی

 دچار محرومیت نسبی هستند.

 در استان کرمانشاه با رویکرد وزن دهی برابر چندبعدی. شاهمرادی: فقر 1-9-9

در چهار بعد درآمد، مسکن، تغذیه و  چندبعدیفقر  گیریاندازه( به 0240) نوشین شاهمرادی     

آموزش در استان کرمانشاه، با استفاده از رویکرد وزن دهی برابر پرداخته که بر اساس آن روند کلی 

فقر  هایشاخص، نزولی بوده است و میزان موردمطالعهسال  6فقر روستایی در طی  یهاشاخص

 روند صعودی داشته است. موردنظرشهری از آغاز تا انتهای دوره 

      کشوری با رویکرد وزن دهی سلسله مراتبی چندبعدی. تقی چیزری: فقر 1-9-4

فرایند تحلیل سلسله »و  «وزن دهی برابر»( با استفاده از دو رویکرد 0243) شیرین تقی چیزری     

در شش متغیر درآمد، تغذیه، مسکن، آموزش، سالمت و  چندبعدیفقر  گیریاندازهبه  «مراتبی

ایران پرداخته است. در این پژوهش از  گانهنهدر مناطق  0241و ارتباطات برای سال  ونقلحمل

، آمدهستدبهاست. بر اساس نتایج  شدهادهاستفرویکرد خط فقر تجمیع شده بر اساس نظریه اطالعات 

بعد  ازلحاظ، 6بعد سالمت منطقه  ازنظر، 2بعد درآمد و غذا، منطقه  ازنظرمنطقه کشور  فقیرترین
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 9بعد مسکن منطقه  ازلحاظو  1و ارتباطات منطقه  ونقلحمل، بر اساس بعد 0آموزش منطقه 

 چندبعدیکه در سطوح جانشینی پایین، نرخ فقر  دهدمی. این پژوهش نشان شوندمیمحسوب 

برابر است و در سطوح  هایوزنسلسله مراتبی بیشتر از نرخ فقر حاصل از  هایوزنحاصل از رویکرد 

 فقر حاصل از دو رویکرد وزن دهی با یکدیگر برابر است. هاینرخجانشینی باال، 

 س، نظریه اطالعات و وزن دهیکشوری با سه رویکرد وات چندبعدی: فقر زادهحسن. 1-9-5

کشوری با استفاده از سه رویکرد  گانهنهرا در مناطق  چندبعدی( فقر 0243) زادهحسننسرین      

 گیریاندازه 41و  14، 19، 74، 79، 61، 62 هایسالواتس، نظریه اطالعات و رویکرد وزنی برای 

و ارتباطات،  ونقلحملشش ویژگی درآمد، تغذیه،  چندبعدیکرده است. این پژوهش برای فقر 

ل در ک چندبعدیکه نرخ فقر  دهدمیآموزش، مسکن و سالمت را در نظر گرفته است. نتایج نشان 

روندی کاهشی داشته است و بیشترین نرخ فقر در دو  هاسالکشور بر اساس هر سه رویکرد طی این 

با رویکرد وزنی بیشترین  کهدرحالیبوده است  0261رویکرد واتس و نظریه اطالعات مربوط به سال 

 .است 0262نرخ در سال 

 فوستر-کشوری با رویکرد آلکایر چندبعدی. خلج: فقر 1-9-6

برای سال  فوستر-آلکایردر ایران را با استفاده از رویکرد  چندبعدی( فقر 0242سکینه خلج )     

ی است: سالمت شدهاستفادهمحاسبه کرده است. در این پژوهش از هشت نماگر در قالب سه بعد  0215

کودکان(، آموزش )وضعیت تحصیل فرزندان و وضعیت سواد خانوار(، استاندارد زندگی  ومیرمرگ)

ایج (. نتزوپپخت)برق، آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی، نوع اسکلت واحد مسکونی و سوخت جهت 

درصد است.  6/21و  2/03که توزیع و شدت فقر در کشور به ترتیب  دهدمیاین پژوهش نشان 

ر است. نتایج مقایسه شاخص فق ترشایعهمچنین فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری 

ص خکه همپوشانی اندکی بین این دو شا دهدمیو شاخص تولید سرانه بدون نفت نشان  چندبعدی

 وجود دارد.

 فوستر-عشایر با رویکرد آلکایر چندبعدی. یوسفی: فقر 1-9-7

کشور با استفاده از روش آلکایر و فوستر  هایایلرا در  چندبعدی( فقر 0240علی یوسفی )     

محاسبه کرده است. این پژوهش از سه بعد سالمت و بهداشت، آموزش و استاندارد زندگی و از 
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مرکز آمار ایران استفاده کرده  0217سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال  هایداده

درصد نماگرها محروم  21 کمدستدر  هاایلدرصد  93که  دهدمیاست. نتایج این پژوهش نشان 

 درصد است. 96 هاآنمیانگین شدت فقر  طوربههستند و 
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 فصل سوم

 چند بعدیمبانی نظری فقر 
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 . مقدمه9-2

است؛ اما  قرارگرفته موردتوجهدر تعاریف فقر مبتنی بر درآمد، ابعاد اقتصادی و درآمد خانوارها      

 زیرا فقر اگرچه از اقتصاد جامعه و درآمد ؛از فقر کافی نیست قبولقابلاین تعاریف برای ارائه یک دید 

قادر  نهاییتبهاما دارای ابعاد فراتری است که نگاه اقتصادی  پذیردمیفردی و خانوادگی تأثیر بسیاری 

 به توصیف آن نیست.

 هاویژگیتعیین سطح زندگی بشر است و سایر  هایویژگی تریناساسیاگرچه درآمد یکی از      

غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش جزء مجموعه نیازهای اساسی بشر در نظر گرفته  ازجمله

نیازهای اجتماعی بشر مانند توانایی برقرار ارتباط مؤثر با جهان پیرامون ابعاد  وجودبااین، ودشمی

ز بوده و ممکن است ا چندبعدی. انسان موجودی دهندمیدیگری از کیفیت بهزیستی انسان را نشان 

این  در شدهبیاندر ادامه برخی از تعاریف  فرهنگی نه صرف درآمدی احساس فقر کند. هایجنبه

 ظرمدنرا  چندبعدیمستقیم فقر  صورتبه پردازاننظریه. شایان توجه است که شودمیراستا آورده 

 است. چندبعدیهمان مفهوم فقر  شودمیاما آنچه از این تعاریف برداشت  اندنداشته

فقدان یا نامناسب بودن تغذیه و نداشتن تسهیالت و شرایط  صورتبه( فقر را 0474) 31تاونسند    

 .کندمیمرسوم است، تعریف  موردبررسیمطلوب زندگی و تسهیالتی که در جامعه افراد 

راد، فقرا شامل اف»پرداخته است،  چندبعدیبه فقر با رویکرد  نوعیبهاز دیدگاه اتحادیه اروپا که      

د محدو چنانآن)فیزیکی، طبیعی، اجتماعی(  هاآنع در دسترس و طبقاتی هستند که مناب هاگروه

)نوالن و  «.داردبازمیزندگی در جامعه خود  شدهپذیرفتهرا از دست یافتن به سطوح  هاآناست که 

 (0446، 34ویالن

عدم توانایی انجام کارها، دسترسی نداشتن به آموزش، کمبود » عنوانبه( فقر را 3111) 21نارایان     

مسکن، بیمار شدن و ناتوانی در انجام معالجه، از دست دادن فرزندان به دلیل دسترسی نداشتن به 

 .کندمیتعریف  «آب آشامیدنی سالم و نداشتن آزادی

                                                           
1- Towsand 

2-  Nolan and whelan 

3- Narayan 
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که فقر چیزی  خوانیممی( 3110-3113در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی )مبارزه با فقر،      

، فقدان قدرت و ابراز پذیریآسیبنی پایین است. فقر همان فراتر از نداشتن درآمد یا توسعه انسا

(. فقیر بودن یعنی گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و پوشاک، بیمار 0210عقیده است )بانک جهانی، 

بودن و مدرسه نرفتن، نداشتن شغل، هراس از آینده و از دست دادن  سوادبیبودن و درمان نشدن، 

کودکی به خاطر نداشتن دسترسی به آب پاکیزه. فقرا در برابر رویدادهای ناسازگار بیرون از اراده 

 (.بدرفتاری دارند )همان هاآنو اغلب نهادهای حکومتی و جامعه با  پذیرندآسیبخود، 

رت ، امنیت و قدهاقابلیتدر منابع،  مزمن و اساسی صورتبهقر یک فرد را سازمان ملل متحد نیز ف     

جهت برخورداری از شرایط مناسب و سطوح زندگی همچون حقوق مدنی، فرهنگی،  موردنیاز

 (.UN، 3114) کندمیاقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف 

که هر فرد  هاییفرصتو  هایدارایاز دید بانک توسعه آسیا، فقر عبارت است از محرومیت از      

 (.0210کاشی، د خدادا) استشایسته آن 

به معنای نداشتن درآمد نیست بلکه فقر  وجههیچبهکه فقر  داردمی ( بیان0410) 20آمارتیا سن     

. از دیدگاه رویکرد قابلیت یک فرد شودمیفردی و اجتماعی تعریف  هایقابلیتمحرومیت از  مثابهبه

فقیر نیست که درآمد کافی برای برخورداری از سطح حداقل رفاه یا رفع نیازهای اساسی بدین معنا 

یت یعنی بنابراین قابل ؛را ندارد، بلکه به این دلیل فقیر است که توانایی خروج از وضعیت فقر را ندارد

قعیت وامکان انتخاب یا توانا بودن برای دستیابی به یک موقعیت شخصی یا اجتماعی حتی اگر این م

آزادی فرد برای انتخاب یا عدم  دهندهنشان هاتواناییاین  دیگرعبارتبهمورد انتخاب فرد واقع نشود. 

اجباری و  صورتبهکه محصول یک انتخاب است و  ایشیوهخاص از زندگی است.  ایشیوهانتخاب 

ا ی داریروزهیک اجبار و  سوءتغذیهخارج از اختیار فرد صورت نگرفته است. برای مثال گرسنگی و 

 هایتقابلارائه نکرده است. این  هاقابلیتلیستی از  گاههیچاعتصاب غذا یک انتخاب است. سن خود 

 (.0444سن، اشد )، تغذیه کافی، سالمتی، مهارت و مانند آن بآموزشبرخورداری از سواد،  تواندمی

وش مستقیم( در مقابل فقر درآمدی طور خالصه چرایی و ضرورت سنجش فقر چندبعدی )ربه     

الگوی رفتار مصرفی افراد ممکن است یکسان  (0: گونه بیان کردتوان این)روش غیرمستقیم( را می

                                                           
4- Amartya Sen 
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کننده برآورده شدن حداقل نیازهای افراد باشد. تواند تضمیننباشد، درنتیجه خط فقر درآمدی نمی

ه شوند، بنابراین دقت خط فقر درآمدی های مختلفی مواج( افراد گوناگون ممکن است باقیمت3

ی خاص برحسب 23( توانایی تبدیل کردن یک مقدار مشخص از درآمد به کارکردها2یابد. کاهش می

 طورکلی توانایی افراد دریت و بهوهوا و شرایط خاصی مثل معلولسن، جنسیت، سالمت، موقعیت، آب

( نبودن بازار برای خدمات کیفی و برخی از ابعاد رفاهی زندگی 9متفاوت است.  تبدیل عوامل به افراد

( کاربرد روش غیرمستقیم درآمدی، 5قبیل آب، سالمت، آموزش و حتی آزادی و امنیت.  افراد از

دهد که افراد فقیر ( مطالعات مشارکتی نشان می6دهد. توزیع درآمد درون خانوار را نشان نمی

( سرانجام از دیدگاه 7کنند. های گوناگون توصیف میوه بر درآمد پایین با محرومیتشرایطشان را عال

های فقر نباید اهداف گیریمفهومی، درآمد یک هدف کلی نسبت به اهداف مهم دیگر است و اندازه

 .(b3102آلکایر، ) درآمدی را نادیده بگیرد ارزشمند غیر

یک سنجه فقر  هایویژگی، چندبعدیفقر  سازیمدلدر این فصل مروری خواهیم داشت بر      

 از گذشته تا حال. چندبعدیفقر  گیریاندازه هایروشو  چندبعدی

 

 چندبعدیفقر  سازیمدل. 9-1

را در قالب سه مفهوم  چندبعدیفقر  توانمیاز فقر  شدهبیان هایدیدگاهبر اساس تعاریف و      

 کرد: بندیجمع

 . رفاه اقتصادی0

 یهاروشفقر بر  یریگاندازهو برای  دانندیمبرخی فقر را مرتبط با نداشتن رفاه اقتصادی      

گوناگونی وجود دارد  یهاروشرفاه اقتصادی  هاییریگاندازه. برای کنندیمرفاه تأکید  یریگاندازه

( برای تعریف 0445) 22سیترو و میشائیل .کنندیمتأکید  «محرومیت اقتصادی»بر  هاآنکه بیشتر 

 یهاجنبه( بر 0446) 29نوالن و ویالن کهیدرحال کنندیمفیزیکی و مادی تأکید  یهاجنبهفقر بر 

                                                           
32 functionings 

33 Citro & Michael 

34 Nolan & Whelan 
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و  داندیمرا ناشی از هر دو مورد  ( فقر0417) 25. رینگنکنندیماستاندارد و کیفیت زندگی تأکید 

 .(3111، 26ویگل) نابرابری در منابع است یجهدرنتکه فقر ناشی از سطح زندگی پایین  داردیمبیان 

 . قابلیت3

است و بر  شدهیانب( 0410فقر بر اساس دیدگاه آمارتیاسن ) یریگاندازهرویکرد قابلیتی در      

 «قابلیت»هستند.  هاقابلیت یافتهتحققصورت  درواقعکارکردها . کندیم یدتأک هایتقابلکارکردها و 

ه موقعیت یا دست یافتن ب یافتهتحققمورد  «کارکرد»توانایی دستیابی به موقعیت فردی یا اجتماعی و 

. اینکه «چه کردن؟»و  «چه بودن؟»: گرددبرمیفردی و اجتماعی است. کارکرد فرد به دو موضوع 

کافی  فردی همچون سواد، آموزش، مهارت، تغذیه هایقابلیت ازنظریک فرد به چه موقعیت فردی 

وی  «چه کردن» کندمیاو و اقدام یا فعالیتی که در عرصه اجتماع  «چه بودن»است،  یافتهدست

 یک شغل چه کردن عنوانبهاست. برای مثال تحصیالت عالی برای یک شخص چه بودن و تدریس او 

 .)همان( اوست

 27. پذیرش اجتماعی2

ی کیفیت زندگی و ابعاد مادی زندگ یجهدرنترفاه اقتصادی و قابلیت، فقر را  هاییدگاهد کهیدرحال     

 ردگیمیو اجتماعی در نظر  ترگسترده، رویکرد پذیرش اجتماعی برای فقر مفهومی دانندیمفردی 

 .)همان(

 ( مشاهده کرد.0-2) نموداردر  توانیمفقر بر اساس این سه مفهوم را  سازیمدل

                                                           
35 Ringen 

36 Wagle 

37 Social Inclusion 
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 چندبعدیفقر  سازیمدل(: 0-2) نمودار

 

 

  

   

 

    

  

 

 

 

 

 (3111گل )منبع: وی

 

شرایط تغذیه و 

 سالمت

برابری 

 جنسیتی
به  دسترسی شرایط استخدام

 منابع مالی

دستیابی به 

 آموزش

اعتماد به 

 نفس
 برابری اعتبار شغلی حرفه خانه داری

 نژادی

مشارکت های حقوق 

 سیاسی

فعالیت های سیاسی 

 غیر رسمی

ارتباط با نمایندگان 

 سیاسی

شرکت در فعالیت های 

 اجتماعی

 ثروت

 اطالعات سیاسی

 پذیرش اجتماعی فقر

 مصرف

 پذیرش سیاسی

 شرکت در انتخابات

عضویت 

 سازمانی

شرکت در فعالیت  درآمد

 های مشترک

شبکه های 

 اجتماعی

بسندگی درآمد برای 

 مواجه با گرانی

 قابلیت

 رفاه اقتصادی
پذیرش 

 فرهنگی/مدنی

پذیرش 

 اقتصادی
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 فقر چندبعدی یهاسنجههای . ویژگی9-9

 21یریرناپذییتغ یهایژگیو. 9-9-2

 Π و  ’ΠX=X کهطوریبهبه دست آید  𝑋از ماتریس دستیابی  ’𝑋: اگر ماتریس دستیابی 24تقارن .2

;’𝑃(𝑋تریس جایگشت مناسب باشد آنگاه ما 𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧). 

ها که فرد محروم تنطوریصورت ناشناس باقی بماند بهاست که هر فرد در جامعه به تقارن مستلزم آن

 شود.شناخته می «91گمنامی»عنوان ویژگی اغلب بهاین رو محرومیتش مهم باشد و نه هویتش. ازاین

𝑋 هایابیدستمثال: فرض کنید که ماتریس  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

Πو ماتریس جایگشت  [ = [
1 0 1
0 1 1
1 1 0

] 

 : آنگاه

𝑋′ = Π𝑋 = [
1 0 1
0 1 1
1 1 0

] [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

] = [
2 5 9
9 9 3
1 6 9

] 

 هاتیمحرومی هاآستانه( موقعیتشان جابجا شده ولی 3و  0ردیف )توجه کنید که فرد اول و دوم 

 ؛است پس دلیلی برای اینکه سطوح فقر در دو جامعه متفاوت باشد وجود ندارد ماندهیباقبدون تغییر 

;’𝑃(𝑋بنابراین  𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧) .  ،آلکایر(a3105) 

 𝑋از تکرار نامتناهی ماتریس دستیابی  ’𝑋: اگر ماتریس دستیابی 90تغییرناپذیری تکرار. 1

;’𝑃(𝑋آمده باشد آنگاه دستبه 𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧). 

کند که اگر جمعیت یک جامعه تکرار شده باشد یا با بردار دستیابی یکسان تکرارناپذیری بیان می     

کرارناپذیری دیگر، ویژگی تعبارتآنگاه فقر باید تغییر یابد. بهشده باشد سازیبه تعداد نامتناهی شبیه

که جوامع با طوریاندازه جمعیت آن استاندارد شود، بهاست که سطح فقر در جامعه به نیازمند آن

 "93تاصل جمعی"عنوان مقایسه باشند. این ویژگی بههای مختلف در طول زمان با یکدیگر قابلاندازه

 شود.شناخته می

                                                           
38 Invariance aproperties 
39 Symmetry  
40 Anonymity  
41 Replication Invariance 
42 Principle of Population 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

30 
 

𝑋فقر را در دو جامعه  میخواهیمثال: فرض کنید ما م = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

𝑌و  [ = [
1 1 1
4 4  باهم [4

 عمل کنیم: صورتنیبداندازه جمعیت دو جامعه یکسان نیست  ازآنجاکهمقایسه کنیم. 

𝑋′ = [
9 2 1
9 5 6
3 9 9

9 2 1
9 5 6
3 9 9

]

𝑡𝑟

                  𝑌′ = [
1 4 1
1 4 1
1 4 1

4 1 4
4 1 4
4 1 4

]

𝑡𝑟

 

;𝑃(𝑋که  میدانیماز اصل تغییرناپذیری تکرار ما  𝑧) = 𝑃(𝑋’; 𝑧)  و𝑃(𝑌; 𝑧) = 𝑃(𝑌’; 𝑧) 

 )همان( .شودیمممکن  ’𝑌با  ’𝑋و  𝑌با  𝑋مقایسه  جهیدرنت

باشد   Λدر  𝑋ماتریس دستیابی حاصل  ’𝑋: اگر ماتریس دستیابی 92تغییرناپذیری مقیاس. 9

′𝑋 کهیطوربه = 𝑋Λ  و بردار آستانه محرومیت𝑧’  از بردار𝑧  کهیطوربهبه دست آید 𝑧′ = 𝑧Λ 

;’𝑃(𝑋آنگاه  𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

دارد که سنجش فقر نباید توسط تغییر مقیاس نماگرها تحت تأثیر قرار بگیرد. این اصل بیان می     

باشد و محرومیت آموزش  «مدرسه رفتن»برای مثال اگر در یک محاسبه فقر چندبعدی یک نماگر 

زمان سال یا ماه باشد، باید نظر از اینکه مدترا در این نماگر محاسبه کرده باشیم، فقر کل صرف

تر از این یکسان باقی بماند. به عبارتی فقر نباید تحت تأثیر مقیاس ابعاد تغییر کند. یک نسخه ضعیف

شده بعدی ارائهفقر تک ی درزمینه (3117) 95است که از سوی ژنگ «99سازگاری واحد»اصل، اصل 

 یافته است.( گسترش3102دست چاکراوارتی و دی آمبورسیو ) و به

اگر  ”zو  zو دو بردار آستانه محرومیت  ”𝑋و  𝑋برای دو ماتریس دستیابی  سازگاری واحد:

P(X”; z”) < P(X; z)  آنگاه𝑃(𝑋Λ;zΛ) < 𝑃(𝑋Λ; 𝑧Λ). 

𝑋ها مثال: فرض کنید که ماتریس محرومیت = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

 و بردار آستانه محرومیت  [

𝑧=[5 6  باشد. آمدهدستبه 𝑋و ماتریس  Λاز ضرب ماتریس قطری  ’𝑋و ماتریس دستیابی  [9

𝑋′ = 𝑋Λ = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

] [

0 1 1
1 03 1
1 1 3/3

] = [

9 91 9/9
2 61 1/1
1 73 1/1

] 

                                                           
43 Scale Invariance 
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45 Zheng  
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𝑧’=[5باشد یعنی  آمدهدستبه 𝑧در  Λاز ضرب  ’𝑧و بردار  73 . توجه کنید که اولین [1/1

است. دومین عنصر  Λ ،0نماگر و آستانه محرومیتش بدون تغییر ماند زیرا اولین عنصر قطری در 

 3/3 لوگرمیک0است ) 3/3و سومین عنصر قطری  ماه است( 03سال برابر  0) است Λ ،03قطری در 

این تغییر ندهد. بنابر پوند(. تغییرناپذیری مقیاس مستلزم آن است که این انتقاالت، فقر کل را 

𝑃(𝑋’; 𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧). 

;”𝑃(𝑋 کهطوریبهوجود دارد  ’𝑋اکنون فرض کنید که یک ماتریس دستیابی فرضی       𝑧) <

𝑃(𝑋; 𝑧)های محرومیت ها و بردار آستانه. اگر هردو ماتریس𝑍  ،در یک ماتریس قطری ضرب شوند

𝑃(𝑋Λ;ZΛ) ها تغییر نکند یعنی است که مقایسه ویژگی سازگاری واحد مستلزم آن <

𝑃(𝑋Λ; 𝑍Λ). )همان( 

 𝑋𝑖𝑗<کهطوریآمده باشد بهدستبه Xاز ماتریس دستیابی  ’Xاگر ماتریس دستیابی تمرکز فقر: . 4

𝑋𝑖𝑗
,i)برای هر جفت  ′ j) ≠ (i’, j)  آنگاه𝑃(𝑋’; 𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

ه گیری فقر این است کاندازه هایسنجهگیری رفاه و نابرابری و اندازه هایسنجهتفاوت اصلی بین      

که رفاه و نابرابری مربوط به تمام توزیع است. اصل دومی مربوط به پایه و اساس توزیع است درحالی

غییر فقیر ایجاد شود، فقر نباید ت تمرکز مستلزم آن است که اگر بهبودی در هر دستیابی یک فرد غیر

وب حال در چارچاست که فقط بر فقرا تمرکز کند. بااین ایسنجهعبارتی این اصل نیازمند  کند. به

تواند فقیر باشد ( یک فرد میg3102، مترادف نیستند )آلکایر "فقیر"و  "محروم "چندبعدی دو واژه 

 اما در نماگری خاص محروم نباشد.

 𝑋𝑖𝑗<که طوریآمده باشد بهدستبه 𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس، دستیابی  . تمرکز محرومیت:5

𝑋𝑖𝑗
,𝑖)برای هر جفت  ′ 𝑗) = (𝑖’, 𝑗’) که در آن𝑍𝑗≤ 𝑋𝑖𝑗  خواه(i’  و )فقیر باشد یا نباشد=𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑖𝑗
,𝑖)ی هاجفتبرای سایر  ′ 𝑗) ≠ (𝑖’, 𝑗’)  آنگاه𝑃(𝑋’; 𝑍) = 𝑃(𝑋; 𝑍)  کندیماین اصل بیان 

 ریغاز اینکه یک فرد فقیر باشد یا نباشد، اگر افزایش در دستیابی فرد در یک بعد  نظرصرفکه 

د ابعا ی یک فرد فقیر درهایابیدستوجود داشته باشد، فقر کل نباید تغییر کند. زمانی که  محرومش

 .کندیماین ویژگی از کاهش فقر جلوگیری  افزایش می یابد، محرومش ریغ
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𝑋مثال: فرض کنید که  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

𝑧و  [ = [5 6 بعدی  چیهکه فرد سوم در  استواضح  ، [9

′𝑋فقیر در نظر گرفته شود. اگر ماتریس  تواندینممحروم نیست بنابراین  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 5

 𝑋از   [

;’𝑃(𝑋 دیگویمباشد آنگاه تمرکز فقر  آمدهدستبه 𝑍) = 𝑃(𝑋; 𝑍)  بعد  2بعد از  3. فرد دوم در

"𝑋و  محروم است اگر دومین فرد فقیر در نظر گرفته شود = [
9 9 3
2 5 5
1 6 9

از طریق افزایش  Xاز  [

;”P(X دیگویمباشد اصل تمرکز محرومیت  آمدهدستبهدستیابی فرد دوم در بعد سوم  𝑧) =

P(X; z). 

;’𝑋): فرض کنید که 96. ترتیب6 𝑧) یک بازنمایی معادل از  عنوانبه(𝑋; 𝑧) باشد  آمدهدستبه

;’P(Xآنگاه  z) = P(X; z). 

ل . اصرودیمبه کار  بعد هری ریگاندازهی است که برای اژهیواین اصل مربوط به نوع مقیاس نماگر 

قر ی فریگاندازهی نماگرهایی که برای هااسیمقکه تحت انتقاالت مجاز  کندیمترتیب تضمین 

 تغییر کند. تواندینم، برآورد فقر اندشدهبیترک

′𝑋مثال: فرض کنید  = [
3151 9 0
0751 4 0
9011 06 3

′𝑧و  [ = [3511 06 𝑋از  [3 = [
4011 3 1
2511 2 1
1311 9 0

𝑧و  [ =

[5111 9 ;’𝑃(𝑋باشد، آنگاه  آمدهدستبهیی معادل بازنمایک  عنوانبه [0 𝑧) = 𝑃(𝑋; 𝑧) .

 بعد با یکدومین ( $درآمد روزانه ) مثلاولین بعد با یک مقیاس نسبی  دیکنفرض  Xماتریس  در

دسترس  مثالً) 0و1و سومین بعد با یک متغیر دوبخشی  5تا 0رتبه سالمتی از  مثالًمقیاس ترتیبی 

𝐷درآمد با نرخ ارز  ’Xی شود. فرض کنید در ماتریس ریگاندازهبه برق(  𝑥′𝑖𝑗بیان شود ) 55/.= =

1/5𝑥𝑖𝑗  35و06و4و3و0بیان شود. ) صورتنیبد( و مقیاس سالمت( ،)𝑥′𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
( و دسترسی به 3

𝑥′𝑖𝑗+0برای دسترس ) 3عدم دسترس و  رایبباشد که  صورتنیبدبرق  = 𝑥𝑖𝑗 بنابراین ویژگی )

;’𝑃(𝑋که  است آنترتیب مستلزم  𝑧’) = 𝑃(𝑋; 𝑧). )همان( 

 97های تسلط. ویژگی9-9-1

شود که هرکدام نسخه قوی و ضعیف دارند. نسخه قوی تضمین در این بخش شش ویژگی بیان می     

کند که با فرض انتقاالت معین در دستیابی فقرا، سنجه فقر اکیداً در جهتی خاص حرکت کند. می

                                                           
46 Ordinality  
47 Dominance Properties 
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دهد که سنجه در نسخه ضعیف الزم نیست سنجه فقر در جهتی خاص حرکت کند اما اطمینان می

 کند.ها حرکت نمیمخالف )اشتباه( تحت انتقاالت معین دستیابی جهت فقر در

𝑥𝑖𝑗که طوریآمده باشد بهدستبه 𝑋از  𝑋’: اگر ماتریس دستیابی91. یکنوایی2 < min {𝑥𝑖𝑗
′ , 𝑧}  

,𝑖) جفت هربرای  𝑗) = (𝑖’, 𝑗’)  که𝑖’𝜖𝑍  و𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗
′ ,𝑖)برای هر جفت  = 𝑗) ≠ (𝑖’, 𝑗’)  آنگاه ،

𝑃(𝑋’; 𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧). 

𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗<که طوریآمده باشد بهدستبه 𝑋از  ’𝑋: اگر ماتریس دستیابی یکنوایی ضعیف
برای هر  ′

,𝑖)جفت  𝑗) = (𝑖’, 𝑗’)  و=𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗
,𝑖) هاجفتبرای سایر  ′ 𝑗) ≠ (𝑖’, 𝑗’)  آنگاه𝑃(𝑋’; 𝑧) ≤

𝑃(𝑋; 𝑧) . 

های یک فرد فقیر در یک بعد محروم افزایش یابد، دستیابیکند که اگر یکنوایی تضمین می     

ها بدون تغییر باقی بماند. آنگاه فقر کل باید کاهش یابد. این اصل فرض که سایر دستیابیدرحالی

قر ف شهای محروم شده برای یک فرد فقیر خوب است و باید با کاهکند که بهبود در دستیابیمی

ه های افراد در جامعدهد که اگر افزایش در دستیابیاطمینان میمنعکس شود. اصل یکنوایی ضعیف 

 وجود داشته باشد، فقر نباید افزایش یابد.

که بعدی است. درحالیوتحلیل فقر تکاین دو اصل توضیحی بدیهی از مفاهیم مشابه در تجزیه     

 بعدی، مخصوص مفاهیم چندبعدی است.اصل یکنوایی یک

𝑋مثال: فرض کنید که ماتریس اولیه دستیابی  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

𝑧و بردار آستانه محرومیت  [ =

[5 6 آشکار است که فرد اول در هر سه بعد محروم است پس گرفتار فقر چندبعدی است. اگر  [9

′𝑋ماتریس  = [
9 9 2
2 2 9
1 6 9

;’𝑃(𝑋  دیگویمباشد آنگاه یکنوایی  آمدهدستبه Xاز  [ 𝑧) <

𝑃(𝑋; 𝑧). 

;’𝑃(𝑋 که کندیمسوی دیگر یکنوایی ضعیف تضمین  از 𝑧) ≤ 𝑃(𝑋; 𝑧)  که  دهدیمو اطمینان

 (a3105)آلکایر،  .شودینمفقر زیاد  هایابیدستدر اثر افزایش در 

                                                           
48 Monotonicity 
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>>𝑋𝑖𝑗که طوریبه دست آید به Xاز  ’X: اگر ماتریس دستیابی 94. یکنوایی ابعادی1 𝑍𝑗 𝑋𝑖𝑗
′ 

,𝑖)ی هازوجبرای  𝑗) = (𝑖’, 𝑗’)  که در آن𝑖’𝜖𝑍  ی هازوجو برای سایر(𝑖, 𝑗) ≠ (𝑖’, 𝑗’) ،=𝑋𝑖𝑗 

𝑋𝑖𝑗
;’𝑃(𝑋باشد آنگاه  ′ 𝑧) > 𝑃(𝑋; 𝑧)   و در مورد یکنوایی ضعیف𝑃(𝑋’; 𝑧) ≥ 𝑃(𝑋; 𝑧). 

این اصل مستلزم آن است که اگر فرد فقیری که در تمام ابعاد محروم نیست در یک بعد اضافی      

قیر تنها باید نگران تعداد افراد فکند که ما نهمحروم شود، فقر باید افزایش یابد. این اصل تضمین می

 تردگیگسجامعه باشیم بلکه باید نگران گسترش ابعاد چندگانه محرومیت نیز باشیم )آنچه ما  در

 نامیم(.محرومیت می

𝑋مثال: فرض کنید که ماتریس اولیه دستیابی  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

𝑧و بردار آستانه محرومیت  [ =

[5 6 ما در ا شودیمفقیر در نظر گرفته  عنوانبه هاسنجهفرض کنید که فرد دوم طبق برخی  [9

′𝑋تمام ابعاد محروم نیست. اگر ماتریس  = [
9 9 3
2 5 2
1 6 9

فرد  باشد که آمدهدستبه صورتنیبد 𝑋از  [

;’𝑃(𝑋که  کندیممحروم شود آنگاه اصل یکنوایی ابعادی تضمین  تراضافهدوم در یک بعد  𝑧) >

𝑃(𝑋; 𝑧). )همان( 

’𝑋که طوریشده باشد بهحاصل 𝑋از ماتریس دستیابی  𝑋’: اگر ماتریس دستیابی 51. انتقال9 =

𝐵𝑋  که در آن𝐵  یک ماتریس تصادفی دوطرفه است که ماتریس واحد یا جایگشت نیست و𝐵𝑖𝑖 =

;′𝑃(𝑋آنگاه طبق اصل انتقال قوی  𝑖𝜖𝑍برای تمام  0 𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧)  و طبق اصل انتقال ضعیف

 𝑃(𝑋’; 𝑧) ≤ 𝑃(𝑋; 𝑧) .بعدی است و مربوط به نابرابری این اصل مشابه اصل انتقال در مفاهیم تک

 در بین فقر است.

گی است و مبتنی بر چگونشده گیری نابرابری چندبعدی قرض گرفتهاین ویژگی از ادبیات اندازه     

که الیشود درحوبیش حاصل میمیان فقرا کم رفتار یک سنجه فقر است زمانی که توزیع دستاوردها در

 ماند.یکسان باقی می هاآنمیانگین دستاوردهای 

انتقال مستلزم آن است که اگر ماتریس دستیابی از ماتریس دستیابی دیگری از طریق کاهش      

مانده ها در بین فقرا ثابت باقیکه میانگین دستیابیآمده باشد درحالیدستنابرابری در میان فقرا به

                                                           
49 Dimensional Monotonicity 
50 Transfer  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ین فقرا بها در کند که اگر دستیابییابد. اصل انتقال ضعیف تضمین میباشد، آنگاه فقر کاهش می

 یابد.تر شود، فقرا افزایش نمیمعادل

𝑋مثال: فرض کنید که ماتریس اولیه دستیابی  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

𝑧و بردار آستانه محرومیت  [ =

[5 6 . فرض شودیمر محسوب فقی جهیدرنتباشد. فرد اول چون در هر سه بعد محروم است  [9

𝐵 ها فقیر است. ماتریس تصادفی کنید فرد دوم نیز طبق برخی سنجه = [
1/5 1/5 1
1/5 1/5 1
1 1 0

را در  [

 کهیطوربه، اندشدهعیتوزمساوی در سراسر دو فرد فقیر  طوربه هایابیدستنظر بگیرید که در آن 

𝑋′ = [
2/5 9/5 2
2/5 9/5 2
1 6 9

;’𝑃(𝑋که  کندیم. آنگاه انتقال تضمین  [ 𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧)  و انتقال ضعیف

;’𝑃(𝑋که  دهدیماطمینان  𝑧) ≤ 𝑃(𝑋; 𝑧). 

بر روی این دو  0413: آتکینسون و بورگیگنون در سال 53و مشارکت 52تفاوت همبستگی     

مربوط به درجه مشارکت خطی بین دو متغیر است، درحالیکه  درواقعمفهوم کار کرده اند. همبستگی 

و سایر اشکال مشارکت از قبیل مشارکت  ح گسترده تر است که مشارکت خطیمشارکت یک اصطال

 .گیردمیرا در بر درجه دوم و ساده 

اصولی که نیازمند حساس بودن یک سنجه به مشارکت بین ابعاد هستند، به نوعی خاص از      

نامیده  52در سراسر جمعیت مربوط می شوند که بازآرایی کاهشی مشارکت هادستیابیبازآرایی 

  𝑖در تمام ابعاد حداقل به مرفهی فرد  ′𝑖. درک آن بدین صورت است: فرض کنید که فرد شودمی

ی یک یا چند بعد  )نه در تمام ابعاد( بین دو فرد رخ بدهد، هادستیابیاست، حال اگر یک تعویض در 

در تمام ابعاد ندارد )بلکه فقط  iی برابر یا باالتر از فرد هادستیابیدیگر  ′𝑖بطوریکه بعد از تعویض فرد 

ی سایر افراد بدون تغییر باقی بماند. چنین تبدیلی یک هادستیابیکه  در تعدادی ابعاد(. فرض کنید

𝑌در  ’𝑖 و 𝑖 . دو فردکندمیرا ایجاد  "بازآرایی کاهشی مشارکت " ∈ 𝑋𝑛 اند.، به طوری که  شدهداده

j ،𝑦𝑖′𝑗برای تمام  ≤ 𝑦𝑖𝑗  اگر ماتریس ،X  ازY  بدین صورت بدست آید که برای برخی ابعادj ،

𝑥𝑖𝑗 = 𝑦𝑖′𝑗  و𝑥𝑖′𝑗 = 𝑦𝑖𝑗   و برای تمام𝑖" ≠ 𝑖′, 𝑖  وj”≠ 𝑗  و𝑥𝑖"𝑗 = 𝑦𝑖"𝑗  و𝑋  جایگشت𝑌 

                                                           
51 Correlation  
52 Associatin  
53 Association decreasing rearrangement 
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نباشد از اینکه تعویض در ابعادی اتفاق بیفتد که دو فرد  𝑌جایگشتی از  𝑋 شودمینباشد، آنگاه گفته 

 .کندمیدستیابی برابر دارند، جلوگیری 

𝑌مثال: فرض کنید که ماتریس اولیه دستیابی  =

[
 
 
 
 2 9 3

9 5 9

1 6 9]
 
 
 
 

=𝑋و  

[
 
 
 
 9 9 3

2 5 9

1 6 9]
 
 
 
 

بدست آمده  𝑌از  

یشان را در اولین بعد عوض کرده اند. به طوری هادستیابیباشد. توجه کنید که افراد در دو سطر اول 

از طریق  Yاز  Xم ابعاد ندارد. بنابراین از فرد دوم در تما ترپایینیی هادستیابیکه فرد اول دیگر 

بازآرایی مشارکت کاهشی به دست آمده است. در حقیقت توجه کنید که بردار دستیابی فرد اول و 

قابل مقایسه هستند )هر عنصر در یک بردار برابر یا  𝑋اما نه در  𝑌دوم به وسیله بردار سلطه در 

 از عنصر مشابه در سایر بردارهاست(. تربزرگ

توجه کنید که انتقال باید بین افراد فقیر اتفاق بیفتد یعنی فرد اول و دوم در مثال باال باید هر دو 

𝑧فقیر باشند. یعنی:  = [5, 6,  )همان( . [9

از طریق بازآرایی  𝑋از ماتریس دستیابی  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  بازآرایی ضعیف )جانشینی(: -4

;′𝑃(𝑋ده باشد، آنگاه مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست آم 𝑧) ≤ 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

از طریق  Xاز ماتریس دستیابی  ’Xاگر ماتریس دستیابی  عکس بازآرایی ضعیف )مکملی(:

;′𝑃(𝑋بازآرایی مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست آمده باشد، آنگاه  𝑧) ≥ 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

از طریق بازآرایی  Xاز ماتریس دستیابی  ’Xاگر ماتریس دستیابی  بازآرایی قوی )جانشینی(:

;′𝑃(𝑋مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست آمده باشد، آنگاه  𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

از طریق بازآرایی  Xاز ماتریس دستیابی  ’Xاگر ماتریس دستیابی  عکس بازآرایی قوی )مکملی(:

;′𝑃(𝑋مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست آمده باشد، آنگاه  𝑧) > 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

یر غاصول باال زمانی قابل کاربرد هستند که تابع شناسایی محروم را به خوبی  توجه کنید که     

ابعادی برای شناسایی افراد فقیر به کار ببرد، یعنی موقعیت شناسایی یک فرد فقیر اجازه داده  محروم

الی که ، درحکندمیتغییر  غیر محرومیش در ابعاد هادستیابیکه تغییر کند حتی زمانی که  شودمی

 یش در ابعاد محروم بدون تغییر باقی می ماند.هادستیابی
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به ترتیب ماتریس  �̃�و  �̃�فرض کنید  بازآرایی محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا: -5

𝑌در  ’iو  iباشند. دو فرد  𝑋و  𝑌های دستیابی سانسور شده از  ∈ 𝑋𝑛  در نظر بگیرید به طوری که

𝑦𝑖′𝑗ها  jبرای تمام  ≤ 𝑦𝑖𝑗 گر ماتریس . اX  ازY  بدین صورت به دست آمده باشد که برای برخی از

j  ،𝑥𝑖𝑗ابعاد  = 𝑦𝑖′𝑗  و𝑥𝑖′𝑗 = 𝑦𝑖𝑗  و برای تمام𝑖" ≠ 𝑖, 𝑖′  و تمامj’≠ 𝑗  ،𝑥𝑖′𝑗′ = 𝑦𝑖"𝑗′  و�̃�  

از طریق بازآرایی محرومیت مشارکت کاهشی  Y از  Xکه  شودمینباشد، آنگاه گفته  �̃�جایگشتی از 

 در بین فقرا به دست آمده است.

 نباشد مشابه حالت بازآرایی مشارکت کاهشی است: �̃�جایگشتی از  �̃�فرض اینکه 

𝑌مثال: فرض کنید ماتریس  =

[
 
 
 
 2 9 3

9 5 9

1 6 9]
 
 
 
 

𝑧و بردار آستانه محرومیت   = . بنابراین فرد اول  [5,6,9]

غیر در سه بعد محروم است. فرد دوم فقط در دو بعد نخست محروم است و فرد سوم در هر سه بعد 

فرد اول در هر بعد محروم تر از فرد دوم است و ماتریس سانسور شده آن بدین  عالوهبهاست.  محروم

Ỹصورت است  =

[
 
 
 
 2 9 3

9 5 9

5 6 9]
 
 
 
 

𝑋. اکنون فرض کنید که   =

[
 
 
 
 9 9 3

2 5 9

5 6 9]
 
 
 
 

ه دست آمده باشد. ب 𝑌از  

یشان را در بعد اول تعویض کرده اند، به طوری که اکنون هادستیابیتوجه کنید که فرد اول و دوم 

فرد اول دیگر در تمام ابعاد محروم تر از فرد دوم نیست. ماتریس سانسور شده آن بدین صورت است 

X̃ =

[
 
 
 
 9 9 3

2 5 9

5 6 9]
 
 
 
 

از  𝑌از  𝑋که  شودمینیست. در این مورد بیان  Ỹ. آشکار است که جایگشتی از  

 ایی محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست آمده است.رآطریق باز

از طریق بازآرایی  𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  بازآرایی محرومیت ضعیف )جانشینی(:

;′𝑃(𝑋محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست امده باشد آنگاه؛  𝑧) ≤ 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

از طریق  𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  عکس بازآرایی محرومیت ضعیف )مکملی(:

;′𝑃(𝑋بازآرایی محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست امده باشد آنگاه؛  𝑧) ≥ 𝑃(𝑋; 𝑧). 
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ازآرایی از طریق ب 𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی بازآرایی محرومیت قوی )جاشینی(: 

;′𝑃(𝑋محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست امده باشد آنگاه؛  𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧) . 

از طریق بازآرایی  𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  عکس بازآرایی محرومیت قوی )مکملی(:

;′𝑃(𝑋محرومیت مشارکت کاهشی در بین فقرا به دست امده باشد آنگاه؛  𝑧) > 𝑃(𝑋; 𝑧) . )همان( 

: یک بازارایی مشارکت کاهشی در بین فقرا است که همزمان با بازآرایی ابعادی در بین فقرا -6

است. به عبارتی، بردارهای محرومیت اولیه )و بردارهای  هامحرومیتبازآرایی مشارکت کاهشی در 

ردارهای ببردارهای محرومیت نهایی )و  کهدرحالیدستیابی( به وسیله بردار سلطه رتبه بندی شده اند 

 هایابیدستکه فردی با یک سطح پایین از  دهدمیدستیابی نهایی( نشده اند. شرط اضافی اطمینان 

ن سایر افراد محروم نیستند، محروم است و از طریق بازآرایی یک یا آدر برخی ابعادی که در  درواقع

 .مبادله شده اند غیر محرومچند محرومیت )اما نه همه( برای سطوح 

𝑖هستند. دو فرد  𝑋و  𝑌ماتریس محرومیت برای  𝑔1(𝑋)و  𝑔1(𝑌)فرض کنید  ∈ 𝑧  و 𝑖′ ∈ 𝑧 

𝑌( در ρ)بر طبق تابع شناسایی  ∈ 𝑋𝑛  در نظر بگیرید به طوری که برای تمامj  ها𝑔𝑖′𝑗
1 (𝑌) ≤

𝑔𝑖𝑗
1 (𝑌)  اگر ماتریس .𝑋  از𝑌  بدین صورت به دست آمده باشد که𝑔𝑖′𝑗

1 (𝑌) = 𝑔𝑖𝑗
1 (𝑋)  و

𝑔𝑖′𝑗
1 (𝑋) = 𝑔𝑖𝑗

1 (𝑌)  برای برخی ابعادj ،𝑔𝑖"𝑗′
1 (𝑋) = 𝑔𝑖"𝑗′

1 (𝑌)  برای تمام𝑖" ≠ 𝑖, 𝑖′  و تمام

𝑗′ ≠ 𝑗  و𝑔1(𝑋)  جایگشتی از𝑔1(𝑌)  که  کنیممینباشد، آنگاه تعریف𝑋 از 𝑌  از طریق بازآرایی

 ابعادی در میان فقرا به دست آمده است.

از طریق بازآرایی ابعادی در بین فقرا به دست  𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  انتقال ابعادی:

;′𝑃(𝑋آمده باشد، آنگاه  𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧) )همان(. 

 :59های زیرگروهی. ویژگی9-9-9

ختلف م هایزیرگروههایی است که مربوط به ارتباط بین فقر کل و فقر در این بخش شامل ویژگی     

 های ابعادی هستند.جمعیت و نیز ارتباط بین فقر کل و محرومیت

ها کند که تغییر در فقر کل با تغییر در فقر زیرگروه: این اصل تضمین می55. سازگاری زیر گروهی2

 0شده است: اگر فقر گروه تقسیم 3و  0سازگار است. برای مثال فرض کنید که جامعه به دو گروه 

                                                           
54 Subgroup Properties 
55 Subgroup Consistency 
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یافته است. طبق این اصل انتظار داریم که فقر کاهش 3که فقر گروه ی بماند درحالیبدون تغییر باق

 کل کاهش یابد.

وتحلیل سیاستی ها برای تجزیهترین ویژگی: این اصل یکی از جذاب56. تجزیه زیرگروه جمعیتی1

ن م آجمعیتی مختلف مفید است. این اصل مستلز هایزیرگروهگذاری و بهبود در است و برای هدف

 ها باشد.است که فقر کل باید برابر با جمع موزون فقر زیرگروه

 𝑋𝑙که طوری( بهm≥3شده است )زیرگروه تقسیم mبه  Xفرض کنید که ماتریس دستیابی      

𝑙برای  𝑛𝑙و  𝑙 رگروهیزماتریس  = 0, … , 𝑛  اندازه جمعیت زیرگروه𝑙  ( است∑ 𝑛𝑙 = 𝑛𝑚
𝑙=0 :) 

 کهیطوربهحاصل شود  𝑋از ماتریس  ’𝑋اگر ماتریس دستیابی  سازگاری زیرگروهی:

𝑃 (𝑋′
𝑙′
; 𝑧) < 𝑃(𝑋𝑙

′
; 𝑧)  اما𝑃 (𝑋′

𝑙′
; 𝑧) = 𝑃(𝑋𝑙

′
; 𝑧) برای تمام𝑙’ ≠  𝑙   و کل جمعیت

;𝑃(𝑋بدون تغییر باقی بماند آنگاه  هارگروهیزو نیز جمعیت  𝑧) > 𝑃(𝑋’; 𝑧) . 

;P(𝑋𝑙کندکه پذیری زیرگروهی تضمین میتجزیه 𝑧) ∑ (
𝑛𝑙

𝑛
)𝑚

𝑙=0=𝑃(𝑋; 𝑧) . 

ل را برآورده کند الزم است ابتدا اص پذیریذکر است برای اینکه یک سنجه فقر اصل تجزیهشایان      

پذیری سازگاری را برآورده کند ولی عکس آن درست نیست. یعنی سازگاری الزم نیست ابتدا تجزیه

 را برآورده کند. 

𝑋مثال: ماتریس دستیابی اولیه  = [
9 9 3
2 5 9
1 6 9

 رگروهیزبه دو  𝑋را در نظر بگیرید. فرض کنید که  [

𝑋′ = [9 9 𝑛با اندازه جمعیت  [3 = 𝑋3و  0 = [
2 5 9
1 6 𝑛3با اندازه جمعیت  [9 = 3 

′𝑋به  ’𝑋است. اکنون فرض کنید که  شدهمیتقس = [9 9 𝑋3 𝑋′3تغییر کند و [2 . از اصل =

′𝑃(𝑋که  میدانیمیکنوایی ما 
0
; 𝑧) < 𝑃(𝑋0; 𝑧)  سپس اصل سازگاری زیرگروهی تضمین

;’𝑃(𝑋که  کندیم 𝑧) < 𝑃(𝑋; 𝑧). 

;𝑃(𝑋بیان شود  صورتنیبد تواندیمکه فقر کل  کندیمی بیان ریپذهیتجز 𝑍) =
0

2
𝑃(𝑋0; 𝑍) +

3

2
𝑃(𝑋3; 𝑍) . 

                                                           
56 Population subgroup decomposability 
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𝑛: برای یک ماتریس دستیابی ابعادی 57. شکستن)تجزیه( ابعاد9 × 𝑑 ،𝑃(𝑋; 𝑧) =

∑ 𝑤𝑗𝑝𝑗(𝑥𝑗; 𝑧)
𝑑
𝑗=0  که در آن𝑤𝑗  وزن بعدj ،𝑝𝑗(𝑥𝑗; 𝑧)  شاخص محرومیت ابعادی بعد از

 است. jشناسایی در بعد 

های ابعادی بعد از گام این اصل مستلزم آن است که فقر کل برابر با جمع موزون محرومیت      

;𝑝𝑗(𝑥𝑗های ابعادی پس از شناسایی)شناسایی است. این اصل بین محرومیت 𝑧)  که در آن𝑥𝑗 

ی این اصل پس از گام شناسایی فقرا بکار طورکلبه. کندیماست( و فقر کل ایجاد  jدستیابی در بعد 

 (.a3105)آلکایر،  اندمواجهکه افراد فقیر با آن  دهدیمیی را نشان هاتیمحرومو فقط  رودیم

 51ی فنیهایژگیو. 9-9-4

 بودن سنجه فقر هستند. داریمعن کنندهنیتضم هایژگیواین       

بگیرد. این ویژگی ممکن است  متفاوت مقدار دو: یک سنجه فقر باید حداقل 54ی بودنجزئ ریغ. 2

 ریغبه نظر برسد ولی مهم است زیرا، تمایز یک جامعه فقیر از یک جامعه  تیاهمیببه دلیل اسمش 

بگیرد. توجه کنید زمانی که یک سنجه  متفاوت مقدار دوممکن نیست مگر آنکه سنجه فقر  ریفق

خودکار برآورده  طوربه. این ویژگی کندیمنسخه قوی از حداقل یکی از اصول تسلط را برآورده 

یک سنجه تنها  کهیهنگاممقدار متفاوت خواهد گرفت(. اما  ) با این تعریف فقر حداقل دو شودیم

 .شودیم. این ویژگی ضروری کندیمنسخه ضعیف تمام اصول تسلط را برآورده 

 ) برای کسی که فقیر نیست( و مقدار 1: یک سنجه فقر باید مقدار کمینه 61. نرمال شدن1

 ) برای کسی که فقیر است( را بگیرد. 0بیشینه  

 پیوسته باشد. این ویژگی با فرض تغییرات  هایابیدست: یک سنجه فقر باید روی 60. پیوستگی9

 .شودیممانع از تغییر ناگهانی فقر  ،هایابیدستی در اهیحاش

                                                           
57 Dimentional breakdown 
58 Technical Properties 
59 Non-triviality 
60 Normalization  
61 Continuity  
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ل ی قابریگاندازهی هااسیمقدر باال در سراسر  شدهفیتعری هایژگیواست که تمام  ذکرانیشا     

 ستندنی قبولقابلی ریگاندازهی هااسیمقتمامریاضی برای  اتیعملکه تمام  طورهماناجر نیستند. 

 .(a3105)آلکایر، 

 ی فقر چندبعدیریگاندازهی هاروش. مروری بر 9-4

کسی که فقیر است  "63شناسایی": شودمی یریگاندازه( فقر با دو گام اساسی 0476از زمان سن )     

اده س نسبتاًشناسایی فقرا  یبعدتکفقر در سراسر جامعه. در فضای  مورد دراطالعات  "62تجمیع" و

مشابه  طوربهدارد(  یبعدتکاشاره به رویکرد  Uباشد. ) 𝑍𝑈فقر  رخطیزاست: فقیر کسی است که 

 .دیآیم دست بهدر هر بعد  𝑧𝑗یا مقادیر حداقل  هایابیدستخط فقر از جمع 

است. از اواسط  شدهیمی فقر از رویکرد درآمدی استفاده ریگاندازهاز ابتدای قرن بیستم برای      

ی ریگاندازهی گوناگونی برای هاروشیک پدیده چندبعدی شناخته شد،  عنوانبهکه فقر  0471دهه 

، از رویکردهای نیازهای اساسی متأثربسیاری از محاسبات  جهیدرنتاست.  شدهاستفادهی پول ریغفقر 

. اندردهکبه فقر از دیدگاه چندبعدی نگاه  هاروش. تعداد زیادی از باشندیمقابلیت و پذیرش اجتماعی 

 .میپردازیمی موجود هاروشدر این بخش به معرفی 

 69. رویکرد داشبورد و رویکرد ترکیبی9-4-2

ت، جداگانه اس طوربهی فقر چندبعدی بیان سطوح محرومیت در ابعاد ریگاندازهاولین نقطه شروع      

(، این رویکرد 3100، سانتوسی استاندارد برای هر بعد )بعدتکی هایریگاندازهبه عبارتی استفاده از 

𝑃𝑗(𝑋ی محرومیت چندبعدی هاشاخصک یک مجموعه از  شودیم دهینام داشبورد
𝐽, 𝑧𝐽)  را در نظر

 .گیردمی

𝐷𝐼 = (𝑃0(𝑋
0; 𝑧0), … , 𝑃𝑑(𝑋

𝑑; 𝑧𝑑) 

 

𝐷𝐼  داشبورد نماگرها و𝑑 .تعداد نماگرها ست 

 01نماگر برای  94یکی از اجراهای مهم این رویکرد، اهداف توسعه هزاره است: داشبوردی از      

است که از نماگرهای زیادی از قبیل نسبت افراد فقیر زیر  شدهتعریفآرمان  1هدف برای رسیدن به 

                                                           
62 Identification  
63 Aggregation  
64 Adashboard of Indicators and Composite Indices 
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و  نوزادان ومیرمرگسال که دچار کمبود وزن هستند و نرخ  5دالر در روز، نسبت کودکان زیر  35/0

حجم نمونه ) جمعیت( مرجع نماگرهای مختلف  شودمیکه دیده  طورهماناست.  شدهاستفاده غیره

متفاوت  𝑗برای هر بعد  تواندیمجمعیت  𝑛𝑗یک داشبورد الزم نسبت که یکسان باشند. به عبارتی 

 کندیمدالر در روز تعداد کل جمعیت را منعکس  35/0باشد. برای مثال نسبت جمعیت فقیر زیر 

 یهاتیجمع. کندیمسال تمرکز  5نسبت کودکان دارای کمبود وزن فقط روی کودکان زیر  کهیدرحال

مرجع متفاوت که در نماگرهای یک داشبورد وجود دارد ممکن است بدون هیچ عضو مشترکی 

(𝑑𝑖𝑠𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡( یا دارای افراد مشترک )𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔.باشند ) 

توسط زنان در  شدهاشغال یهایصندلهم سال و س 5کودکان زیر هیسوءتغذگر برای مثال، دو نما     

دالر و افراد  35/0دو نماگر نسبت جمعیت فقرای زیر  کهیدرحال: هیچ عضو مشترکی ندارد. مجلس

هر  لهیوسبه تواندیم تیمحرومدارای افراد مشترک باشند زیرا هردو  توانندمیبدون بهزیستی کافی 

 دو گروه تجربه شود.

 نماگر 𝑑راه غلبه بر چالش ناهمگنی و ارتباطات بین نماگرها، ترکیب است که : یکرویکرد ترکیبی

 کند.را به یک عدد حقیقی تبدیل میمحرومیت 

𝐶𝐼: 𝑃0(𝑋
0; 𝑧0) ∗ 𝑃3(𝑋

3; 𝑧3) ∗ … ∗ 𝑃𝑑(𝑋
𝑑; 𝑧𝑑) → 𝑅 

( و شاخص فقر انسانی 𝐺𝐸𝑀ی )تیجنسی توانمند(، شاخص 𝐻𝐷𝐼برای مثال شاخص توسعه انسانی )

(𝐻𝐷𝐼.) 

های جمعیتی مختلف را های زیرگروهتواند محرومیتها همانند داشبورد، میترکیب شاخص     

ها را ترکیب کند. در تقابل داشبورد، این رویکرد برای نماگرها تواند منابع دادهمحاسبه کند و می

 .(b3105)آلکایر،  گیردنظر می درهای نسبی وزن

 . ارزیابی انتقادی9-4-2-1

ارائه مقدار زیادی  -3 شدهگرفتهگستردگی مجموعه ابعاد در نظر  -0 مزایای رویکرد داشبورد: 

ثر برای بیان ا -کندمی استفادهبالقوه بهترین منبع داده را برای هر نماگر خاص  طوربه -2 اطالعات 

 در آموزش و تغذیه. گذاریسرمایهخاص از قبیل  هایسیاست

 اساس برترین نقص داشبورد این است که توزیع مشترک محرومیت را مهم -0 معایب داشبورد:

 ناهمگنی و ارتباطات بین نماگرها. -3 .کندنمیجمعیت منعکس 
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را  هامحرومیتمعایب رویکرد ترکیبی: این رویکرد همانند رویکرد داشبورد توزیع مشترک      

د. حساس نیستن هامحرومیتمزمانی هر دو رویکرد نسبت به درجه ه دیگرعبارتبه. کندنمیمنعکس 

. هر ندکنمیسکوت  -شناسایی فقرا –فقر  گیریاندازهگام  ترینمهمهر دو رویکرد نسبت به  درواقع

پاسخ دهند: چه کسی فقیر است؟ چه تعداد افراد فقیر در جامعه  سؤاالتبه این  توانندمیدو رویکرد ن

 چگونه است؟ هاآنوجود دارد؟ و فقر 

 .پردازدمی هامحرومیتکه به توزیع مشترک  پردازیممیدر ادامه به معرفی رویکردهایی      

 65. نمودار ون9-4-1

در ابعاد مختلف است و چگونگی  هامحرومیتنمودار ون ابزار مفیدی برای تشخیص همپوشانی      

 .دهدمیارتباط بین ابعاد را نشان 

 

   1بعد 

   غیر محروم محروم کل

غیر  𝒏𝟎+ 𝑛10 𝑛11 2بعد

 محروم

𝒏𝟏+ 𝑛00 𝑛01 محروم 

N 𝑛+0 𝑛+1 کل 

 

 معایب :

 دهد ولی اگر تعداد ابعاداگرچه نمودار ون نسبت به رویکرد داشبورد اطالعات بیشتری را ارائه می     

عالوه این نمودار میزان فقر جوامع را نسبت به باال برود این نمودار پیچیده و مشکل خواهد شد. به

نمودار  این کند که چه کسی فقیر است. نکته آخر اینکهدهد و نیز مشخص نمییکدیگر نشان نمی

 .)همان( تواند اندازه بگیردهای شمارشی( در هر بعد نمیعمق محرومیت را ) در مورد داده

                                                           
65 Venn Diagrams 
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 و چند بعدی دوبعدیون در حالت  نمودار(: 3-2) نمودار

  

 (3105منبع: آلکایر )

 

 66. رویکرد سلطه9-4-9

رویکرد سلطه چارچوبی برای مقایسه دو جامعه در یک مقطع زمانی یا یک جامعه در دو زمان      

 61(، جنکینز و المبرت0411) 67(، فوستر و شارکس0417و  0471. آتکینسون )کندمیمتفاوت ارائه 

 عدیبتکفقر و نابرابری در خالل چارچوب  وتحلیلتجزیهو  گیریاندازه( این رویکرد را در 0441)

(، 0414( و بورگیگنون )0417و  0413. همچنین آتکینسون و بورگیگنون )انددادهقرار  مورداستفاده

( این رویکرد را برای مفاهیم 3114( و بورگیگنون و چاکراوارتی )3116) 64داگالس، سهن و یانگر

 نابرابری گسترش دادند. گیریاندازهو  چندبعدی

 بعدیتکسلطه فقر در چارچوب . 9-4-9-2

یک جامعه نسبت به جامعه دیگر سلطه فقر دارد اگر برای تمام خطوط فقر جامعه اول فقری برابر      

کمتر از جامعه دیگر داشته باشد. در  اکیداًیا کمتری از جامعه دیگر و برای برخی از خطوط، فقری 

مقابل اگر فقر در جامعه اول برای برخی از خطوط کمتر و برای سایر خطوط بیشتر از جامعه دیگر 

بر دیگری سلطه فقر دارد. در ادامه تعریف فوستر و شارکس بیان  یککدامگفت که  تواننمیباشد، 

 شده است.

                                                           
66 Dominance Approach 
67 Foster & Shorrocks 
68 Jenkins & Lambert 
69 Duclos, Sahn and Younger 
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,𝑥دستیابی  فرض کنید که دو جامعه با بردارهای      𝑦 ∈ 𝑅+
𝑛  داریم. جامعه با بردارx  بر جامعه با

;𝑃(𝑥( اگر و فقط اگر برای تمام خطوط فقر 𝑥 𝑃 𝑦سلطه فقر دارد ) yبردار  𝑧𝑈) ≤ 𝑃(𝑦; 𝑧𝑈) 

;𝑃(𝑥و برای برخی از خطوط فقر  𝑧𝑈) < 𝑃(𝑦; 𝑧𝑈)  و𝑧𝑈 ∈ 𝑅++ . 

است  "سلطه تصادفی" رودمیفقر، اصطالحی که برای بررسی تسلط، بسیار به کار  گیریاندازهدر      

بیان  (CDF)گوناگونی است: نخستین، دومین و باالتر که در تابع توزیع تجمعی  هایرتبهکه دارای 

در هر سطح دستیابی و   xتابع توزیع تجمعی جامعه با بردار دستیابی  𝐹𝑥(𝑏). برای مثال شودمی

𝑏 ∈ 𝑅+  سهم جمعیتی در توزیع  دهندهنشاناست کهx  با سطوح دستیابی کمتر ازb .است 

 𝐶𝐷𝐹تابع  دهندهنشانو محور عمودی  هادستیابی دهندهنشان( محور افقی 2-2در نمودار )     

سلطه مرتبه  yنسبت به توزیع  x( توزیع panel Iطبق نمودار )برای سطوح دستیابی مربوط است. 

𝐹𝑥(𝑏)ها،  b( اگر و فقط اگر برای تمام 𝑥 𝐹𝑆𝐷 𝑦دارد ) 71اول ≤ 𝐹𝑦(𝑏)  و برای برخی ازb  ها

𝐹𝑥(𝑏) < 𝐹𝑦(𝑏) .تابع توزیع تجمعی  دیگرعبارتبهx  در سمت راست تابع توزیع تجمعیy  است

𝐹𝑥(𝑏′)وجود ندارد که برای آن  bو هیچ  > 𝐹𝑦(𝑏′)  اگر فرض کنیم که یک سطح دستیابی .

′𝑏باشد ) بعدیتکخط فقر  دهندهنشان ’bخاص مثل  = 𝑧𝑈 آنگاه تابع )CDF  در سطح𝑧𝑈 

نسبت های سرشمار برای توزیع  𝐹𝑦(𝑧𝑈)و  𝐹𝑥(𝑧𝑈)است، بنابراین  𝑃1نسبت سرشمار  دهندهنشان

x  وy  برای خط فقر𝑧𝑈  هستند. آنگاه𝑥 𝐹𝑆𝐷 𝑦  اگر و فقط اگر𝑃1(𝑥; 𝑧𝑈) < 𝑃1(𝑦; 𝑧𝑈) . 

که دو تابع توزیع تجمعی  دهدمی( حالتی را نشان panel I( برخالف نمودار )panel IIار )نمود     

𝐹𝑥(𝑏)ها در سمت چپ نقطه تقاطع  bیکدیگر را قطع کرده اند. برای تمام  > 𝐹𝑦(𝑏)  و برای تمام

b  ها در سمت راست نقطه تقاطع𝐹𝑥(𝑏) < 𝐹𝑦(𝑏)  بنابراین در این حالت هیچ توزیعی بر توزیع .

داشته  70( یا باالترSSDتسلط تصادفی مرتبه دوم ) تواندمیدیگر تسلط تصادفی مرتبه اول ندارد بلکه 

 .(b3105)آلکایر،  باشد

 

                                                           
70 First order stochastic dominance 
71 Second or higher order stochastic dominance 
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 ( سلطه فقر در چارچوب تک بعدی2-2نمودار )

 
 (3105منبع: آلکایر )

 

 چندبعدیسلطه فقر در چارچوب . 9-4-9-1

 73در حالت چندبعدی ابتدا باید یکی از رویکردهای اجماع، اشتراکی یا میانه را به عنوان مرز     

,𝑋که برای شناسایی فقرا در هر دو جامعه  پس از آن .شناسایی فقرا به کار برد 𝑌 ∈ 𝜒  یک مرز فقر

( اگر و فقط اگر X P Yسلطه فقر دارد ) Yبر جامعه  X، جامعه با ماتریس دستیابی شودمیانتخاب 

;𝑧𝜖Ζ ،𝑃(𝑋برای تمام  𝑧) ≤ 𝑃(𝑌; 𝑧)  و برای برای برخی از𝑧𝜖Ζ ،𝑃(𝑋; 𝑧) < 𝑃(𝑌; 𝑧) 

 .)همان(

 شناسایی فقر مرزهای :(9-2نمودار )

 

 (3105منبع: آلکایر )

 

                                                           
72 Frontier 
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 . ارزیابی انتقادی9-4-9-9

رد همچنین این رویکرویکرد سلطه یک ابزار قوی برای اثبات های تجربی مقایسات فقر است.  مزایا:

در شناسایی فقرا از توزیع مشترک دستیابی ها استفاده می کند و هر دو داده های پیوسته و گسسته 

 را به کار می برد.

رویکرد سلطه فقط می تواند یک رتبه بندی نسبی )همانند سلطه لورنز در اندازه گیری  -0 معایب:

ه در آن مقایسه ها به لحاظ تجربی ممکن باشد و حتی در موقعیت هایی ک -3نابرابری( ارائه دهد. 

رتبه بندی ترتیبی در طول زمان و مناطق انجام شود؛ مقایسه تفاوت در فقر بین دو جمعیت )سنجه 

شرایط سلطه به ارتباط بین دستیابی ها )جانشینی و مکملی( مربوط  -2شمارشی( ممکن نیست. 

 .)همان( ی به تابع فقر دارددر مفاهیم چند بعدی، نتایج سلطه بستگ -9است. 

 73. رویکرد های آماری9-4-4

روش های آماری به همان اندازه که در سنجه های رفاه به کار گرفته شده اند در طراحی سنجه      

در ادامه به معرفی  ( مشاهده کرد.5-2در نمودار ) توانمیهای فقر نیز به کار رفته اند. این روش ها را 

  .(b3105)آلکایر،  رویکردهای آماری می پردازیم که از استاندارد باالتری برخوردارند

 ماری چند متغیره(: روش های آ5-2) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3105منبع: آلکایر)

                                                           
73 Statistical Approaches 

 روش های آماری

 روش های توصیفی

 تجزیه و تحلیل خوشه ای

 (PCAتجزیه و تحلیل اجزای اصلی )

 (MCAتجزیه و تحلیل تطابق چندگانه )

)مدل های  روش های مبتنی بر مدل

 متغیر پنهان(

 (LCAتجزیه و تحلیل طبقه پنهان )

 (FAتجزیه و تحلیل عامل )

 (SEMمدل های معادالت ساختاری )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

38 
 

 آماری چند متغیرهمراحل تجمیع در روش های 

(
ماتریس

(𝑋)دستیابی
)

𝑛×𝑑

⟶

(

 
 

ماتریس کاهشی

دستیابی های ترکیبی

�̆� < 𝑑 )

 
 

𝑛×�̆�

⟶ (
بردار مقادیر دستیابی ویژه فرد

(تجمیع کل در سراسر ابعاد)
)

𝑛×0

⟶ [برآورد کل جامعه]
اسکالر

 

 

 (PCA) 79. تجزیه و تحلیل اجزای اصلی9-4-4-2

در این رویکرد نماگرها به صورت ترکیب خطی نوشته می صرفه جویی است.  PCAهدف اصلی      

ها این است که  PCنشان داده می شوند. ویژگی اصلی  𝑓𝑃𝐶نامیده و با  PCشوند که اجزای اصلی 

 ناهمبسته هستند. این ترکیبات خطی را می توان اینگونه نوشت:

𝑓0𝑖
𝑃𝐶 = 𝑊0

0�̆�𝑖0 +𝑊3
0�̆�𝑖3 +⋯+𝑊𝑑

0�̆�𝑖𝑑 

⋮ 

𝑓𝑙𝑖
𝑃𝐶 = 𝑊0

𝑙�̆�𝑖0 +𝑊3
𝑙�̆�𝑖3 +⋯+𝑊𝑑

𝑙�̆�𝑖𝑑 

⋮ 

𝑓𝑑𝑖
𝑃𝐶 = 𝑊0

𝑑�̆�𝑖0 +𝑊3
𝑑�̆�𝑖3 +⋯+𝑊𝑑

𝑑�̆�𝑖𝑑 

که هر ترکیب خطی نشان دهنده جمع موزون نماگرهاست. در این رویکرد فقر با نسبت واریانس کل 

𝑓0اندازه گرفته می شود. اگر  PCبرای هر 
𝑃𝐶 :را به صورت زیر بنویسیم 

𝑓0
𝑃𝐶 =∑𝑊𝑗

0�̆�𝑗

𝑑

𝑗=0

 

 آنگاه،

𝑉𝑎𝑟[𝑓0
𝑃𝐶] = 𝑉𝑎𝑟 [∑𝑊𝑗

0�̆�𝑗

𝑑

𝑗=0

] =∑(𝑊𝑗
0)

3
𝑑

𝑗=0

𝑠𝑗
3 +∑𝑊𝑗

0𝑊𝑗′
0𝑠𝑗𝑗′

𝑑

𝑗≠𝑗′

 

∑و  (𝑊𝑗
0)

3𝑑
𝑗=0 = ∑و  0 (𝑊𝑗

3)
3𝑑

𝑗=0  و∑ 𝑊𝑗
0𝑊𝑗

0𝑑
𝑗≠𝑗′ = 1. 

 بدین صورت است: iام برای فرد  lآنگاه جز اصلی مرتبه 
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𝑓𝑙𝑖
𝑃𝐶 = �̃�0

𝑙�̆�𝑖𝑙 + �̃�3
𝑙�̆�𝑖3 +⋯+ �̃�𝑑

𝑙�̆�𝑖𝑑 

𝑓𝑙که در آن 
𝑃𝐶 = 𝑓𝑙

𝑃𝐶 √𝑉𝑎𝑟[𝑓𝑙
𝑃𝐶]⁄ = 𝑓𝑙

𝑃𝐶 √𝜆𝑙⁄  جز استاندارد شده مرتبهl ام و �̃�𝑗
𝑙 =

𝑊𝑗
𝑙 √𝜆𝑙⁄  وزن های رتبه ای جز استاندارد شده یا ضرایب جزl  یا نماگرj  برای تمامl  ها وj  هاست

 .)همان( است PCمقدار ویژه هر  𝜆𝑙و 

 (MCA) 75. تجزیه و تحلیل تطابق چندگانه9-4-4-1

داده  برای توصیف هرگاه نماگرها از نوع ترتیبی، باینری و طبقه ای باشند تکنیک های چندگانه     

( مورد استفاده 0416) 76ها مناسب تر هستند. این تکنیک ها ابتدا در علوم اجتماعی از سوی بوردیو

 MCA تجزیه و تحلیل الگوریتمبر اساس تجزیه هندسی است.  PCAنیز مانند  MCAقرار گرفت. 

استفاده  ′𝑙𝑙با عنصر مرتبه  Z( ماتریس پسماندهای استاندارد SVDاصلی از تجزیه مقدار واحد )

′ℤ𝑙𝑙می کند:  = (ℙ𝑙𝑙′ − ℙ𝑙+ℙ+𝑙′) √ℙ𝑙 + ℙ+𝑙⁄  که در آنℙ𝑙+ = ∑ ℙ𝑙𝑙′
𝕃
𝑙=0  وℙ+𝑙′ =

∑ ℙ𝑙𝑙′
𝕃′
𝑙′=0.  درCA ( واریانس کل برابر حاصل تقسیم آماره کای دو𝜒3بر اندازه نمونه است ) )همان(. 

 

 (SEM) 71( و مدل های معادالت ساختاریFA) 77. تجزیه و تحلیل عامل9-4-4-9

( LVMتجزیه و تحلیل عامل و مدل های معادالت ساختاری جزو مدل های متغیر پنهان )     

هستند که در واقع مدل های رگرسیونی بین متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده )پنهان( هستند 

فرض اصلی  FAدر مدل مورد استفاده قرار گرفتند.  0419که نخستین بار از سوی اسپیرمن در سال 

ند. رغیرهای پنهان یکسان بستگی دابه متغیر یا متتعدادی از نماگرهای مشاهده شده این است که 

با  FAاین وابستگی در ماتریس همبستگی در سراسر نماگرها منعکس شده است. تفاوت اصلی 

PCA  در این است کهPCA اساسی مجموعه مدل توصیفی است که تالش می کند ساختار  یک

یک روش مبتنی بر مدل است که  FAای از نماگرها را بر اساس واریانس کل تفسیر کند در حالیکه 

 بین نماگرها تمرکز می کند. 11بر واریانس معمولی 74به جای واریانس کل

                                                           
75 Multiple Correspondence Analysis 
76 Bourdieu 
77 Factor Analysis 
78 Structural Equation Models 
79 Total Variance 
80 Common Variance 
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 . ارزیابی انتقادی9-4-4-4

می توانند برای ساختن یک شاخص برای  MCAو  PCAتکنیک های توصیفی ازقبیل  -0 مزایا:

تکنیک های مبتنی بر مدل برای زمانی  -3شناسایی فقرا و ساختن شاخص های فقر به کار روند. 

 -2در نظر گرفته می شود.  10مناسب هستند که فقر به عنوان پدیده ای پنهان یا مشاهده نشده

 -9شی و ترتیبی به کار می روند. کاربرد روش های آماری آسان است و با هر دو داده های شمار

همچنین می توانند با سایر رویکردها بطور مشترک استفاده شوند در نتیجه می توانند سایر رویکرهای 

 بیان شده در این قسمت را تکمیل کنند.

ه برآورده ویژگی های اصول موضوعهرگاه  این است که رویکردهای آماری یکی از معایب معایب:

 شفاف نیستند. ها ، این سنجهشوندن

 . رویکرد فازی9-4-5

مجموعه های فازی یک تئوری مجموعه کالسیک است که اساس آن نمودار ون است. با اینحال      

در تئوری مجموعه کالسیک عناصر یا عضو مجموعه هستند یا نیستند، ولی در فازی عناصر درجه 

یر قفقیر و غیرف عنوانبههای مختلفی از عضویت به مجموعه را دارند. یعنی به جای اینکه یک فرد را 

ین ا درجات عضویت متفاوت شناسایی کنیم.که افراد با  دهدمیشناسایی کنیم، رویکرد فاری اجازه 

می داند. رویکرد مجموعه فازی به جای استفاده از آستانه فقر از  "پیش بینی مبهم"رویکرد فقر را 

 . (b3105 )آلکایر، دکنمیو از هر دو نوع داده ترتیبی و شمارشی استفاده  کندمیتابع عضویت استفاده 

 . تابع عضویت9-4-5-2

 سنتی به صورت زیر است  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑝تابع عضویت یک مجموعه 

𝑚𝑗
𝑐(𝑥𝑖𝑗) = {

0               𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗
1                𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑧𝑗   

 

:𝑚𝑗تابع عضویت مجموعه فازی  کهدرحالیرا می پذیرد  0و  1یعنی فقط دو مقدار  𝑅+ → [1,0] 

را می پذیرد. در حالت اول ما با اطمینان کامل فقیر بودن یا  0و 1است . یعنی طیفی از اعداد بین 

درجه ی جزیی از اطمینان  0و  1در حالت دوم هر مقدار بین  کهدرحالیفقیر نبودن را می پذیریم 

 .دهدمیرا ) برای پیش بینی فقیر بودن یا نبودن( نشان 

                                                           
81 Unobserved or latent 
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 به این صورت باشد: تواندمیتوابع عضویت 

 (:0441، 12دیو و زانی )سری 13تابع خطی

𝑚𝑗
𝐿(𝑥𝑖𝑗)

{
 
 

 
 

0                                                                     𝑥𝑖𝑗 = min(𝑥𝑗)

max(𝑥𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

max(𝑥𝑗) − min(𝑥𝑗)
             min(𝑥𝑗) < 𝑥𝑖𝑗 < max(𝑥𝑗)

1                                                                      𝑥𝑖𝑗 = max(𝑥𝑗)

 

  19تابع ذوزنقه ای

𝑚𝑗
𝑇(𝑥𝑖𝑗)

{
 
 

 
 

0                                                                 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑧𝑗
𝑙

𝑥𝑖𝑗 − 𝑧𝑗
ℎ

𝑧𝑗
ℎ − 𝑧𝑗

𝑙                                                  𝑧𝑗
𝑙 < 𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗

ℎ

1                                                             𝑧𝑗
ℎ ≤ 𝑥𝑖𝑗

  

𝑧𝐽که در آن 
𝑙  و  𝑧𝑗

ℎی باال و پایین هستند. هر مقدار بین هاآستانه𝑧𝐽
𝑙 و𝑧𝑗

ℎ  درجه ای مشترک از عدم

 اطمینان با توجه به پیش بینی فقیر بودن و محروم بودن دارد.

 (.3116) چاکراوارتی ،  تابع عضویت شکاف نرماالیز

𝑚𝑗
𝐶(𝑥𝑖𝑗)

{
 

 
0                                              ;  𝑥𝑖𝑗 = 1

(
𝑧𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
)𝛼𝑗   ,      1 < 𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗     , 𝛼𝑗 ≥ 0 

1                                          ; 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑧𝑗      

 

  15تابع هاللی

𝑚𝑗
𝑠(𝑥𝑖𝑗)

{
 
 
 

 
 
 

0                                                       𝑧𝑗
𝐿 > 𝑥𝑖𝑗          

0−
0
3 [
𝑧𝑗
𝐿 − 𝑥𝑖𝑗
𝑧𝑗
𝐿 − 𝑧𝑗

𝑠 ]                          𝑧𝑗
𝐿 ≤ 𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗

𝑠

0
3 [
𝑧𝑗
ℎ − 𝑥𝑖𝑗
𝑧𝑗
𝑠 − 𝑧𝑗

ℎ ]                         𝑧𝑗
𝑠 ≤ 𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗

ℎ        

1                                                         𝑥𝑖𝑗 > 𝑧𝑗
𝑙        

        

                                                           
82 Linier  
83 Ceridio & Zani 
83 Trapezoidal  
85 Sigmoid 
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 ( 𝑻𝑭𝑹تمام فازی و نسبی ) تابع

𝑚𝑗
𝑇𝐹𝑅(𝑥𝑖𝑗) {

0                             𝑥𝑖𝑗 = min (𝑥𝑗)

0 − 𝐹𝑗(𝑥𝑖𝑗)      min(𝑥𝑗) <  𝑥𝑖𝑗 < max (𝑥𝑗) 
1                            𝑥𝑖𝑗 = max (𝑥𝑗)   

  

یکی از چالش های کلیدی رویکرد فازی انتخاب تابع عضویت است زیرا برآوردها و سنجش ها به      

 انتخاب تابع عضویت حساس هستند. برای این منظور باید از آزمون های پایداری استفاده کرد.

 . تجمیع در سراسر ابعاد9-4-5-1

و و از جانب سری دی گیردمیقرار  مورداستفادهتابع تجمیع عضویت محرومیت ابعادی که بیشتر      

 ( پیشنهاد شده است:0441) 16( و نیز چلی و لمی0441زانی )

𝑀𝑖 =
∑ 𝑚𝑗(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗
𝑑
𝑖=0

∑ 𝑤𝑗
𝑑
𝑗=0

          1 ≤ 𝑀𝑖 ≤ 0 

اهمیت  دهندهنشان هاوزنتابع تجمیع میانگین موزون در سراسر درجات عضویت در هر بعد است و 

  است. iدرجه تجمیع شده عضویت برای فرد  𝑀𝑖هر بعد است. 

 . تجمیع در سراسر افراد9-4-5-9

ن یمیانگ ر افراد است، به عبارتی بدست آوردنمرحله پایانی در رویکرد فازی تجمیع در سراس     

( پیشنهاد 0441. این تابع از جانب سری دیو و زانی )است درجه عضویت افراد به مجموعه فقیران

 شده است:

𝑃𝐶𝑍 =
∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=0

𝑛
 

 :𝑃𝐶𝑍در   𝑀𝑖و با قرار دادن 

𝑃𝐶𝑍 =
∑ ∑ 𝑚𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗

𝑑
𝑗=0

𝑛
𝑖=0

𝑛∑ 𝑤𝑗
𝑑
𝑗=0

 

 . ارزیابی انتقادی9-4-5-4

رویکرد فازی می تواند شاخص های فقر تجربی بسازد که توزیع مشترک محرومیت ها را  -0 مزایا:

برخی از سنجه های پیشنهاد شده این رویکرد می توانن برای داده های ترتیبی  -3منعکس می کنند. 

                                                           
86  Cheli & Lemmi 
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 سنجه های این رویکرد ویژگی های تقارن، تغییر ناپذیری -2به کار روند )با توجه به تابع عضویت(. 

 تکرار و مقیاس، یکنوایی ضعیف، سازگاری زیرگروه جمعیتی و شکستن ابعاد را برآورده می کنند.

این رویکرد ممکن است ویژگی های تمرکز، انتقال ضعیف بسته به تابع عضویت انتخاب شده،  معایب:

 و در برخی موارد تجزیه زیرگروهی را برآورده نکند.

 . سنجه های اصول موضوعه9-4-6

اشاره به سنجه هایی دارد که  درواقعر سنجش های فقرچندبعدی، سنجه های اصول موضوعه د     

روش های پیش بینی  درواقعو  کنندمیعه ارائه وساختاری ریاضی را برای برآورد کردن اصول موض

ن ورد کند. در ایآتمام اصول موضوعه را بر تواندمیی نا کننده هستند. به دلیل محدویت هیچ سنجه

و شایان ذکراست که تمامی این سنجه ها دو مرحله شناسایی  پردازیممیبخش به ارائه این سنجه ها 

 .(b3105)آلکایر،  کنندمی( را دنبال 0476و تجمیع )سن، 

 رویکرد دستیابی"به طور کلی در ادبیات اصول موضوعه دو روش شناسایی به کار رفته است:      

 .11"رویکرد دستیابی سانسور شده"و  17" تجمیع شده

ه . یعنی استفاده از آستانشودمیدر رویکرد دستیابی سانسور شده از رویکرد شمارشی استفاده      

𝐶𝑖و نیز تعیین رتبه محرومیت  غیر محرومبرای تعیین محروم و  𝑧𝑗محرومیت  = ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗
1𝑑

𝑗=0  و

) یعنی حداقل رتبه ای که یک فرد باید داشته باشد تا به لحاظ  kبا آستانه فقر  𝐶𝑖سپس مقایسه 

 (.3100)آلکایر،  چندبعدی فقیر در نظر گرفته شود

 باشد: 41و اشتراکی 14بین دو رویکرد اجماع تواندمی kآستانه 

{
 
 

 
 𝑘 ∈ [1, min(𝑤𝑗)] → → رویکرد اجماع فرد فقیر است اگر  دست کم دریکی از ابعاد محروم باشد

𝑘 ∈∑𝑤𝑗

𝑑

𝑗=0

         → رویکرد  اشتراکی → فرد فقیر است اگردرتمام ابعاد محروم باشد
 

𝑓𝑠(𝑥𝑖. با استفاده از تابع شودمیاستفاده  𝑓𝑠در رویکرد دستیابی تجمیع شونده از تابع تجمیع    , 𝑤𝑗) 

,𝑓𝑠(𝑧ی هر فرد را در سراسر ابعاد بدست آورد و نیز تابع هادستیابی توانمی 𝑤𝑗)  خط فقر تجمیع

                                                           
87 Aggregation Achievement Approach 
88 Censored Achievement Approach 
89 Union Approach 
90 Intraction  
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تجمیع شده اش زیر خط فقر تجمیع شده  یک فرد فقیر است اگر دستیابی های .دهدمیشونده را 

𝑓𝑠(𝑥𝑖)باشد یعنی  < 𝑓𝑠(𝑧)  (.بعدیتک)مشابه رویکرد 

. هددمیبه هر محرومیت اهمیتی جداگانه  یتفاوت این دو رویکرد در این است که رویکرد شمارش     

 :شودمیرای چندبعدی، سرشمار چندبعدی بدین صورت محاسبه بعد از شناسایی فق

𝑃𝐻 =
𝑞

𝑛
 

تعداد  qبرای هر نوع روش شناسایی استفاده شود و  تواندمیشایان ذکر است که این فرمول      

اصول تقارن، تغییرناپذیری مقیاس،  𝑃𝐻 درواقعباشد.  تواندمیفقرای شناسایی شده با هر رویکردی 

 .کندمیتمرکز  فقر)بسته به تابع شناسایی( تمرکز محرومیت برآورده 

 . سنجه های رویکرد شمارشی9-4-6-2

 الف( سنجه های کاربردی برای متغیرهای شمارشی:

شمارشی استفاده کرد از سوی  هایدادهاولین سنجه چندبعدی براساس اصول موضوعه که از      

 ( ارائه شد:0441) 40اندچاکراوارتی، موکرجی و را

𝑃𝐶𝑀𝑅(𝑋; 𝑍) =
0
𝑛
×∑∑𝑤𝑗𝑓(

�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

) 

𝑓(0)تابعی پیوسته، غیرافزایشی و محدب است. به طوریکه  fکه  = 𝑓(1)و  1 = زمانی   𝑓(0)و   0

𝑧𝑗 �̃�𝑖𝑗بدست می آید که  محروم نیست. jدر بعد  iو بدین معنا که فرد  =

{
�̃�𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗  اگر           < 𝑧𝑗

�̃�𝑖𝑗 = 𝑧𝑗 در غیر اینصورت            
 

این سنجه اصول موضوعه تقارن، تغییرپذیری تکرار، تغییرناپذیری مقیاس،تمرکز فقر، تمرکز      

یه پذیری تجزمحرومیت، یکنوایی ضعیف، یکنوایی ابعادی، انتقال ضعیف، بازآرایی محرومیت ضعیف، 

 .ندکمیشکستن به ابعاد، نرمال بودن، غیرجزیی بودن و پیوستگی را برآورده  جمعیتی،زیرگرو 

 ارائه کرده اند: f( چندین فرمول از 0441چاکراوارتی و همکارن )

                                                           
91 Chakravarti, Mukherjee & Randa 
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(i) 𝑓(. ) = 0− (
�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗
)𝛼         1 ≤ 𝛼 ≤ 0 

(ii) 𝑓(. ) = 𝑔𝑖𝑗
𝛼                             𝛼 ≥ 1 

بکار گرفته شده است و  بعدیتکاز سوی چاکراوارتی برای محاسبه فقر  0412در سال  (i)فرمول 

 شاخص آن بدین صورت است:

𝑃𝐶𝑀𝑅𝐼(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
×∑∑𝑤𝑗[0− (

�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗
)

∝𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

] 

𝑃𝐶𝑀𝑅𝐼آنگاه  𝛼→ 1و اگر یابدمیافزایش  𝛼با افزایش  𝑃𝐶𝑀𝑅𝐼که  →  ،  𝛼 0=و برای 1

𝑃𝐶𝑀𝑅𝐼(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
×∑∑𝑤𝑗

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝑔𝑖𝑗  

 بکار رفته است: بعدیتک( در محاسبه فقر 0419تابع دوم از سوی فوستر، گریر و توربک )

𝑃𝐶𝑀𝑅3(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
×∑∑𝑤𝑗

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝑔𝑖𝑗
𝛼  

𝑃𝐶𝑀𝑅3و   α= 0برای = 𝑃𝐶𝑀𝑅𝐼 

برای برآورده ساختن ویژگی شکسته شدن به ابعاد طراحی شده اند. سایر سنجه  𝑃𝐶𝑀𝑅گروه خانواده 

( دو 3113ها به منظور حساس بودن به مشارکت بین ابعادی طراحی شده اند. برای مثال تسویی )

 ی فقر ارائه کرد:هاشاخصگروه متفاوت از 

واتس  بعدیتک( و دیگری براساس شاخص 0412چاکراورتی ) بعدیتکیکی براساس سنجه فقر 

(0461): 

𝑃𝑇𝐼(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
×∑[∏(

�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗
)−𝛼𝑗 − 0] 

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 

∏است و   𝛼𝑗 ≥1ها   jبرای تمام  (
�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗
)−𝛼𝑗𝑑

𝑗=0  محدب است. محدب بودن این تابع پشتوانه اصل

 انتقال است.
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      𝑃𝑇0  اصول موضوعه تقارن، تغییر ناپذیری تکرار، تغییر ناپذیری مقیاس، تمرکز فقر، تمرکز

محرومیت، یکنوایی ضعیف، یکنوایی ابعادی، انتقال ضعیف، بازآرایی محرومیت ضعیف )با فرض اینکه 

 .ندکمیجانشین باشند(، تجزیه پذیری زیر گروه جمعیتی و پیوستگی را برآورده  هادستیابی

نیست.  0زیرا حداکثر مقدار آن  کندنمیخص شکسته شدن ابعادی و نرمال شدن را برآورده این شا

𝑃𝑇0با این وجود   =  زمانی که هیچ فرد فقیری در جامعه وجود نداشته باشد. 1

 𝑃𝑇0  زمانی که حداقل یک𝛼𝑗 > 𝛼𝑗ها  jباشد غیر جزئی بودن و زمانی که برای تمام  1 > 1 

 .کندمیبازآرایی محرومیت قوی را برآورده 

 بدین صورت بود: 43تسیوی ارائه شده از سوی هاشاخصدومین خانواده 

𝑃𝑇3(𝑋; 𝑧) =
0

𝑛
∑ ∑ 𝛼𝑗𝑙𝑛 (

𝑧𝑗

𝑥𝑖𝑗
)𝑑

𝑗=0
𝑛
𝑖=0       ; 𝛼𝑗 > 1 

    𝛼𝑗 > 𝛼𝑗. با این حال شودمیها یک ن αاست ولی لزوما جمع 1
∑ 𝛼𝑗
𝑑
𝑗=0

وزن  عنوانبه تواندمی ⁄

 در نظر گرفته شود. jنسبی بعد 

   𝑃𝑇3 عضوی از خانواده  درواقع𝑃𝐶𝑀𝑅  است که اصول موضوعه تقارن، تغییر ناپذیری تکرار، تغییر

معیتی، ی جهاگروهناپذیری مقیاس، تمرکز فقر، تمرکز محرومیت، یکنوایی ضعیف، تجزیه پذیری به 

. با اینحال این سنجه ویژگی بازآرایی محرومیت کندمیشکسته شدن ابعادی و پیوستگی را برآورده 

نیست،  0و نیز ویژگی نرمال بودن به دلیل اینکه حداکثر مقدارش برابر  کندنمیقوی را برآورده 

 .شودمیبرآورده ن

را ارائه دادند.  چندبعدیدو گروه دیگر از سنجه های فقر  3112بورگیگنون و چاکراوارتی در سال      

 ( بود:0419) 𝐹𝐺𝑇 بعدیتکی فقر هاشاخصگسترش خانواده  درواقعاولین گروه 

𝑃𝐵𝐶0(𝑋; 𝑧) =
0

𝑛
∑ ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

𝛼𝑗𝑑
𝑗=0

𝑛
𝑖=0      ; 𝛼𝑗 ≥ 0 

 است. 𝑃𝐶𝑀𝑅3همان رابطه  درواقعاین رابطه 

 گسترش شاخص تسیو بود: درواقعدومین شاخص ارائه شده از سوی بورگیگنون و چاکراوارتی )..(     

                                                           
92 Tsui  
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𝑃𝐵𝐶3(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
∑[∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

𝛽

𝑑

𝑗=0

]

𝛼
𝛽⁄𝑛

𝑖=0

 

βکه در آن  > αو  0 ≥ تعیین کننده کاهش و افزایش در فقر  βو  αو رابطه بین دو پارامتر  1

αاست. زمانی که ابعاد جانشین هستند  ≥ β  و𝑃𝐵𝐶3  و  کندمیاصل بازآرایی ضعیف را برآورده

αزمانی که ابعاد مکمل هستند  < β  است و𝑃𝐵𝐶3  کندمیاصل معکوس بازآرایی ضعیف را تضمین. 

شاخص بورگیگنون و چاکراوارتی  "49نظریه اطالعات"( در رویکرد 3112) 42معصومی و لوگو     

( را به کار بردند. همچنین معصومی و لوگو سنجه دیگری در تئوری اطالعات ارائه دادن که 3112)

 محاسبه کند:ی سانسور شده را هادستیابیماتریس  تواندمی

𝑃𝑀𝐿0(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
∑[

𝜇𝛽(𝑧; 𝑤) − 𝜇𝛽(�̃�𝑖; 𝑤)

𝜇𝛽(𝑧; 𝑤)
]

𝑛

𝑖=0

 

 .βعبارت است از میانگین های کلی مرتبه  𝜇𝛽که در آن 

𝜇𝛽 =

{
  
 

  
 

(∑𝑤𝑗𝑦𝑗
𝛽

𝑑

𝑗=0

)

0
𝛽

β       اگر           ≠ 1,   𝑤𝑗 > 1 , ∑𝑤𝑗 = 0

𝑑

𝑗=0

∏(𝑦𝑗)
𝑤𝑗

𝑑

𝑗=0

𝛽      اگر              = 1                                              

 

اصول تقارن، تغییر ناپدیری مقیاس و تکرار، تمرکز  بعدیتک 𝐹𝐺𝑇این سنجه همانند سنجه     

𝛽. زمانی که کندمیمحرومیت، تمرکز فقر، یکنوایی و انتقال را برآورده  = 𝑤𝑗و  1 = −𝛼𝑗  سنجه

𝑃𝑀𝐿0  تبدیلی یکنوا از سنجه𝑃𝑇0 .تسیو است 

شایان ذکر است که تمامی سنجه های ارائه شده بطوری خودکار ویژگی سازگاری واحد را برآورده     

یی ارائه کردند که ویژگی هاشاخص( گروهی از 3102) 45ی آمبروسیوچاکراوارتی و د. کنندمی

 :کندمیسازگاری واحد را برآورده 

                                                           
93 Maasoumi & Lugo 
94 Information Theory 
95 Chakravarti & D’Ambrosio 
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𝑃𝐶𝐷𝑈(𝑋; z) =
𝛼∏ 𝑧𝑗

𝛽𝑑
𝑗=0

𝑛
∑[0−∏(

�̃�𝑖𝑗

𝑧𝑗
)

𝛼𝑗𝑑

𝑗=0

]

𝑛

𝑖=0

 

α𝛼𝑗باید به گونه ای انتخاب شوند که  𝛼𝑗و  αیک عدد حقیقی است و  βکه در ان  > برای تمام  1

d  وj=0. 

این سنجه اصول موضوعه تقارن، تغییر ناپذیری تکرار، سازگاری واحد، تمرکز فقر، تمرکز     

. کندیم، تجزیه پذیری زیر گروه جمعیتی و پیوستگی را تضمین محرومیت، یکنوایی، یکنوایی ابعادی

𝛽. اول اگر کندمیاین سنجه همچنین تحت برخی از محدودیت ها سایر ویژگی را نیز برآورده  = 1 

𝑗. دوم، برای تمام کندمیاصل تغییر ناپذیری مقیاس را تضمین  𝑃𝐶𝐷𝑈باشد  ≠ 𝑗′ = 0, … , 𝑑 

′α𝛼𝑗𝛼𝑗اگر  > باشد اصل معکوس بازآرایی محرومیت قوی و سوم زمانی که فقط دو بعد وجود  1

(، شرط الزم و کافی برای اینکه ویژگی انتقال ضعیف برآورده شود این است که d=3دارد )

α𝛼𝑗0(𝛼0−0) > −𝛼0𝛼3(0و  1 𝛼0 − 𝛼3) < باشد )برای تعداد ابعاد باالتر، این شرایط  1

 پارامتریک قابلیت اجرا ندارد(.

( یک گروه از سنجه هایی ارائه کردند که هم برای 3100و  3117سرانجام آلکایر و فوستر )     

 ترکیبی کاربرد دارد:-شمارشی هایدادهشمارشی و هم برای  هایداده

𝑃𝐴𝐹(𝑋; 𝑧) =
0

𝑛
∑ ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

𝛼 (𝑘)𝑑
𝑗=0

𝑛
𝑖=0      ;  𝛼 ≥ 1 

اصول موضوعه تقارن، تغییر ناپذیری تکرار و مقیاس، تمرکز  AFتمام سنجه های خانواده     

محرومیت، یکنوایی ابعادی، تجزیه پذیری زیر گروهی، شکستن ابعاد و بازآرایی محرومیت ضعیف را 

 .کنندمیبرآورده 

αبرای  = 𝑃𝐶𝑀𝑅0و تابع شناسایی رویکرد اجماع  0 = 𝑃𝐶𝑀𝑅3 = 𝑃𝐴𝐹  و برای𝛼𝑗 = α ≥ و  0

𝑃𝐵𝐶0تابع شناسایی براساس رویکرد اجماع  = 𝑃𝐶𝑀𝑅3 = 𝑃𝐴𝐹  ،آلکایر(b3105). 

 ب( سنجه های کاربردی برای متغیرهای ترتیبی:

( 3103) 46آبرگ و پلوسوترتیبی از سوی  هایدادهیکی از جدیدترین سنجه های ارائه شده برای      

𝑤𝑗برابرند یعنی  هاوزن کندمیاست که برای سادگی فرض  =
0

𝑑
𝐶𝑖ها  jو برای تمام   =

                                                           
96 Aaberge & Peluso 
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∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗
1𝑑

𝑗=0  فرد  هایمحرومیتشمارشi  است. نسبت افراد با دقیقاj  تعداد محرومیت𝜋𝑗  نامیده

نسبت افرادی  �̅�1بعد همزمان محروم هستند و  dنسبت افرادی است که در تمام  �̅�𝑑، یعنی شودمی

 است که در هیچ بعدی محروم نیستند.

𝑃𝐴𝑃(𝑋; 𝑧) = 𝑑 − ∑ Γ̅(∑ �̅��̅�

𝑗′

𝑗′=1

)

𝑗′

𝑗′=1

 

.)Γ̅با  Γ̅که در ان  ) = Γ̅(0)و  1 = در حال افزایش است. زمانی که هیچ فرد فقیری وجود  0

�̅�1نداشته باشد آنگاه  = �̅�𝑗اما   0 =  . j=0,…,d  برای تمام 1

𝑃𝐴𝑃و  j’=1,…dبنابراین برای تمام  = �̅�𝑑اگر همه افراد جامعه فقیر باشند آنگاه  1 = اما  0

�̅�𝑗′ = .)Γ̅. بنابراین  j’=1,…,d-0برای تمام  1 ) = 𝑃𝐴𝑃ها و نیز  ’jبرای تمام  1 = 𝑑 . 

این سنجه اصول موضوعه تقارن، تغییر ناپذیری مقیاس و تکرار، تمرکز فقر، تمرکز محرومیت، ترتیب، 

( را dو نرمال شدن )به شرط تقسیم شدن سنجه بر یکنوایی ابعادی، بازآرایی محرومیت ضعیف 

. با این حال این گروه از سنجه ها اصول تجزیه پذیری فزاینده و سازگاری زیر گروهی کندمیبرآورده 

 یک تبدیل پیوسته باشد. Γ̅مگر اینکه  کندنمیرا برآورده 

 ( ارائه شده است:3116ترتیبی از سوی چاکراوارتی و دی آمبروسیو ) هایدادهسنجه دوم برای 

𝑃𝐶𝐷(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
∑𝑓 [∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1

𝑑

𝑗=0

]

𝑛

𝑖=0

 

محدب و افزایشی است. در محاسبات تجربی چاکراوارتی و دی آمبروسیو از این  fو  f(.)=1که در آن 

 شاخص استفاده کردند:

𝑃𝐶𝐷0(𝑋; 𝑧) =
0

𝑛
∑ [∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1𝑑
𝑗=0 ]

𝛽𝑛
𝑖=0       ;  𝛽 ≥ 1 

نیز اصول تقارن، تغییر ناپذیری مقیاس و تکرار، تمرکز فقر، تمرکز محرومیت، ترتیب،  𝑃𝐶𝐷0شاخص 

یکنوایی ابعادی، انتقال ابعادی، بازآرایی محرومیت ضعیف، نرمال شدن و تجزیه پذیری زیر گروه 

 .کندنمیولی شکستن ابعاد را براورده  کندمیجمعیتی را برآورده 
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( 3102بوسرت، چاکراوارتی و آمبرسیو ) چندبعدیسومین سنجه در این گروه، خانواده سنجه های 

 است:

𝑃𝐵𝐶𝐷(𝑋; 𝑧) = (
0
𝑁
∑[∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1

𝑑

𝑗=0

]

𝛽
𝑛

𝑖=0

)

0
𝛽⁄

 

βکه در آن  ≥ جمع شده  هایمحرومیت. قابل توجه است که این خانواده یک میانگین کلی از  0

نیز اصول  𝑃𝐵𝐶𝐷است. سنجه  𝑃𝐶𝐷0یک تبدیل یکنوا از  𝑃𝐵𝐶𝐷در بین افراد می سازد و در حقیقت 

تقارن، تغییر ناپذیری مقیاس و تکرار، تمرکز فقر، تمرکز محرومیت، ترتیب، یکنوایی ابعادی، بازآرایی 

. با این وجود این سنجه کندمیمحرومیت ضعیف، نرمال شدن و سازگاری زیر گروهی را برآورده 

 .(b3105)آلکایر، کندنمیی جمعیتی و شکستن ابعادی را برآورده هاگروهزیر اصول تجزیه پذیری 

 . سنجه های کاربردی برای رویکرد دستیابی تجمیع شده9-4-6-1

( که تحت عنوان نظریه 3111در این گروه فقط یک سنجه وجود دارد: سنجه معصومی و لوگو )

 از نوع شمارشی باشند: هادادهاطالعات بیان شده است. در این سنجه الزم است که 

𝑃𝑀𝐿3(𝑋; 𝑧) =
0
𝑛
∑[𝑚𝑎𝑥 {

𝜇𝛽(𝑧; 𝑤) − 𝜇𝛽(𝑥;𝑤)

𝜇𝛽(𝑧; 𝑤)
; 1}]

𝛼

 

𝑛

𝑖=0

 

;𝜇𝛽(𝑥𝑖که شکاف نرماالیز بین مقدار دستیابی کل  کندمیماکزیمم تابع تأکید  𝑤)  و خط فقر

;𝜇𝛽(𝑧تجمیع شده  𝑤)  برای هر فردی که دستیابی کل او زیر خط فقر تجمیع شده باشد مثبت

 است. بعدیتک FGTاست و در غیر اینصورت صفر است. این سنجه مشابه سنجه 

 . ارزیابی انتقادی9-6-4-9

سنجه های رویکرد اصول موضوعه دو گام اساسی اندازه گیری فقر )شناسایی و تجمیع( را  -0 مزایا:

این رویکرد هم سنجه هایی دارد که داده های ترتیبی را به کار می برند و هم  -3برآورده می کنند. 

این برخالف رویکرد داشبورد و ترکیبی،  -2سنجه هایی که از داده های شمارشی استفاده می کنند. 

 .سنجه ها می توانند توزیع مشترک دستیابی ها را در هر دو گام شناسایی و تجمیع برآورده کنند
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سنجه های رویکرد اصول موضوعه نیازمند این هستند که داده ها برای هر واحد از منبع  معایب:

ست موجود نییکسانی باشند و این امر قابلیت کاربرد این سنجه ها را در زمانی که چنین داده هایی 

 .(b3105)آلکایر، کاهش می دهد

 چندبعدیفقر  گیریاندازه(: خالصه روش های 0-2جدول )

توانایی برآوردکردن توزیع  روش

مشترک محرومیتها 

 خرد( هایداده)کاربرد 

ارائه یک شاخص  شناسایی فقرا

شمارشی واحد برای بیان 

 فقر

 - - - داشبوردها

   - - شاخص ترکیبی

 - ممکن است   نمودار ون

 -     رویکرد سلطه

 ممکن است ممکن است   رویکرد آماری

       مجموعه فازی

رویکرد های اصول 

 موضوعه

      

 (b3105 منبع: آلکایر )

 

 چندبعدیفوستر برای سنجش فقر -. رویکرد آلکایر9-5

 ( و مبتنی 𝐴𝐹با استفاده از روش پیشنهاد شده آلکایر و فوستر ) چندبعدیدر این پژوهش فقر      

𝐴𝐹  و  41شناساییو شامل دو گام  47ای دوآستانهیک روش میانه )بین رویکرد اجماع و اشتراکی( و

مرحله تشخیص محرومیت در هر نماگر است و گام تجمیع  درواقعمی باشد. گام شناسایی  44تجمیع

 .(b3100)آلکایر،  در برگیرنده محاسبه شاخص ترکیبی است

 . نماد گذاری9-5-2

𝑛بصورت ماتریس  موردبررسیی افراد در جامعه هادستیابی کنیممیدر این روش فرض       × 𝑑 

𝑋𝑛,𝑑عبارتی ه است و ب = [𝑥𝑖𝑗]  که در آنn  تعداد افراد جامعه و𝑑 ≥ ی مورد تعداد نماگرها 3

𝑥𝑖𝑗نظر شاخص فقر می باشد.  ≥ iام ) iمیزان دستیابی فرد  1 = 0, … , 𝑛 )  را در نماگرj  ام

(𝑗 = 0, … , 𝑑 به دیگر سخن، بردار سطری دهدمی( نشان .𝑥𝑖  میزان کل دستیابی فردi  ام و بردار

                                                           
97Dual-Cutoff 
98 Identification  

99 Aggregation  
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 011. دامنه ماتریس دستیابیدهدمیام را در بین تمامی افراد نشان j میزان توزیع نماگر  𝑥𝑗ستونی 

𝑋برابر با  = {𝑥 ∈ 𝑅+
𝑛𝑑: 𝑛 ≥ 𝑧است. بردار سطری  {0 = (𝑧0, … , 𝑧𝑑) سطوح  دهندهنشان

𝑧𝑗آستانه محرومیت است بطوری که  ≥ ام است. رویکرد  jنشانگر سطح آستانه محرومیت در نماگر  1

𝐴𝐹  به لحاظ پایداری تست شده و  هاوزنبه شرط آن که  دهدمیاجازه هر نوع ساختار وزن دهی را

𝑤(. فرض کنید بردار سطری 3100تعدیل شده باشند )آلکایر، = (𝑤0, … , 𝑤𝑑) ی بردار وزن

𝑤𝑗نماگرها است و به عبارتی  ≥ ∑است بطوری که  jوزن نماگر  دهندهنشان 1 𝑤𝑗 = 0𝑑
𝑗=0 

 .(b3102)آلکایر، 

𝑔1بصورت  010، ماتریس محرومیتxبه ازاء مقادیر معین       = [𝑔𝑖𝑗
1  در آن که شودمیتعریف  [

𝑔𝑖𝑗
1 = 𝑥𝑖𝑗اگر  1 ≥ 𝑧𝑗 در غیر اینصورت  و𝑔𝑖𝑗

1 = 𝑤𝑗 به عبارتی .𝑔1  ماتریس𝑛 × 𝑑  است که

چه کسی و در کدام نماگر محروم است و چه وزنی دارد. از ماتریس محرومیت بردار  دهدمینشان 

𝑐 هامحرومیتستونی جمع وزنی  = [𝑐𝑖]  بدست می آید که𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗
1𝑑

𝑗=0  1و ≤ 𝑐𝑖 ≤ 0 .

را رتبه  𝑐𝑖 توانمی. کندمیتجربه  iی است که فرد هایمحرومیتتعداد موزون  𝑐𝑖به دیگر سخن 

𝑐𝑖: شودمیبدین صورت فرمول بندی  𝑐𝑖تعریف کرد، که در اینصورت  iفرد  013محرومیت =

∑ 𝑤𝑗𝐼𝑗
𝑑
𝑗=0  که در آن𝐼𝑗 = 𝐼𝑗محروم باشد و در غیر اینصورت  jاگر خانوار در نماگر  0 = است  1

∑و  𝑤𝑗 = 0𝑑
𝑗=0 )همان(. 

 . گام شناسایی9-5-1

𝜌𝑘(𝑥𝑖تابع شناسایی       , 𝑧)  به این صورت است که𝜌𝑘 = (𝑥𝑖; 𝑧) = 𝑐𝑖اگر  0 ≥ 𝑘 - که در

1آن  < 𝑘 ≤ موزون مورد نیاز برای این است که یک فرد به لحاظ  هایمحرومیتنسبت  0

𝜌𝑘و در غیر اینصورت  -فقیر در نظر گرفته شود چندبعدی = (𝑥𝑖; 𝑧) = آستانه " 𝑘. پارامتر 1

( دارد 𝑘( و آستانه فقر )𝑧𝑗بستگی به هردو آستانه نماگرها ) 𝜌𝑘. توجه کنید که شودمینامیده  "فقر

 یک روش دو آستانه ای است. 𝐴𝐹که رویکرد  شودمیو به همین دلیل گفته 

مرحله شناسایی بسیار دارای اهمیت است زیرا در این مرحله افراد غیر فقیر حذف می شوند و      

انسور ماتریس س توانمیتمرکز فقط بر افراد فقیر است. بنابراین بعد از تکمیل فرآیند شناسایی 

𝑔1(𝑘)را بدین صورت تشکیل داد:  012شده = [𝑔𝑖𝑗
1 (𝑘)]  که در آن𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗
𝑐𝑖اگر  1 ≥

                                                           
100 Achievement Matrix  

101Deprivation Matrix 

102 Deprivation score 

103 Censored Mtrix 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

63 
 

𝑘  و𝑔𝑖𝑗
1 (𝑘) = 𝑐𝑖اگر  1 < 𝑘 .چندبعدیافرادی که دچار فقر  هایمحرومیتدر این فرآیند  درواقع 

یستند فقیر ن چندبعدیافرادی که به لحاظ  هایمحرومیتهستند بدون تغییر باقی می ماند درحالیکه 

ماتریس محرومیت سانسور شده را با استفاده از تابع  توانمی. همچنین شودمیبا صفر جایگزین 

𝑔𝑖𝑗شناسایی بدین صورت تعریف کرد 
1 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗

1 𝜌𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) . 

𝑐(𝑘)سانسور شده یعنی  هایمحرومیتماتریس ستونی شمارش  توانمیبعد از این مرحله       =

[𝑐𝑖(𝑘)] ( 1را تشکیل داد ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 𝑐𝑖(𝑘)( که در آن 0 = 𝑐𝑖  اگر𝑐𝑖 ≥ 𝑘  و در غیر

𝑐𝑖(𝑘)اینصورت  =  .(d3102)آلکایر،  1

 . گام تجمیع9-5-9

در سراسر افراد  توانمیپس از مرحله شناسایی و تشکیل ماتریس محرومیت سانسور شده،      

 محاسبه کرد: 𝑔𝛼(𝑘)را با توجه به ماتریس سانسور شده  𝑀𝛼 019میانگین گرفت و سنجه تجمیع

𝑀𝛼(𝑥; 𝑧) =
1

𝑛
∑∑𝑔𝑖𝑗

𝛼 (𝑘)

𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

       ;   𝛼 ≥ 0 

 است. 𝐹𝐺𝑇 بعدیتکتوجه داشته باشید که تابع شناسایی یک حالت گسترش یافته از سنجه های 

𝛼  زمانی که       =  𝑀1 درواقع. شودمینامیده  015نسبت سرشمار تعدیل شده 𝑀1باشد سنجه 1

𝑀1فقر تشکیل شده است، یعنی  (𝐻) 017( و شیوع𝐴) 016گستردگیاز دو شاخص جزئی  = 𝐻𝐴 .

𝐻است که بصورت  چندبعدیشیوع فقر در اصل همان نسبت سرشمار فقر  = 𝑞(𝑘) 𝑛⁄  تعریف

فقیر  چندبعدیبه لحاظ  kتعداد )سرشمار( افرادی است که بر اساس آستانه  𝑞(𝑘)، که شودمی

𝑞(𝑘)محسوب شده اند ) = ∑ 𝜌𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) 
𝑛
𝑖=0011(. گستردگی ( فقر𝐴 )میانگین سهم  عنوانبه

𝐴و بدین صورت فرمول بندی شده است:  شودمیدرسراسر افراد فقیر تعریف  هامحرومیت =

∑ 𝑐𝑖(𝑘)/𝑞(𝑘)
𝑞
𝑖=0 کسری از نماگرهای  دهندهنشان. گستردگی فقرd  است که در آن میانگین

 .(3102d)آلکایر،  محروم شده اند چندبعدیافراد فقیر 

                                                           
103 Aggregation Measure 

105 Adjusted Headcount Ratio 

106 Breadth of Poverty 

103 Incidence 

108 Intensity 
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    𝑀1  دو برتری ارزشمند نسبت به نسبت سرشمار𝐻  ،دارد: نخست𝑀1  هایمحرومیتبه تعداد 

حساس است. اگر فردی در هر نماگری محرومیتش کاهش یابد ولی  چندبعدیتجربه شده افراد فقیر 

بدون تغییر باقی می ماند.  𝐻، ولی شودمیکم  𝐴زیرا  یابدمیکاهش  𝑀1همچنان فقیر باقی بماند، 

 چندبعدیحتی اگر فرد همچنان به لحاظ  کندمیکاهش محرومیت را به خوبی منعکس  𝑀1 درواقع

این ویژگی را ندارد.  𝐻 کهدرحالیدرون ابعاد شکسته شود  تواندمی 𝑀1فقیر باقی بماند. دوم اینکه 

نسبت به تمام  شودمیموزونی است که در یک جامعه تجربه  هایمحرومیت دهندهنشان 𝑀1بعبارتی 

. (a)آلکایر،  ست تجربه کندتوانمیی که آن جامعه )در سراسر افراد و نماگرها( هایمحرومیت

 بصورت تواندمیفقر این است که  گیریاندازهی هاشاخصنسبت به سایر  𝑀1یکی از برتری های  

 :(3102cآلکایر، ) های گوناگوناگی تعریف و محاسبه شود

 𝑀1در سراسر افراد و نماگرها: هامحرومیتجمع موزون  عنوانبه 

μ(𝑔1(𝑘)) × 𝑑 =
0
𝑛
∑∑𝑔𝑖𝑗

1

𝑑

𝑖=0

(𝑘)

𝑛

𝑖=0

 

𝑀1 سانسور شده در سراسر افراد: هایمحرومیتجمع رتبه  عنوانبه 

𝑀0 =
𝑞

𝑛
×

1

𝑞
∑𝑐𝑖(𝑘)

𝑞

𝑖=1

 

𝑀1 جمع موزون نسبت های سرشمار سانسور شده: عنوانبه 

∑𝑤𝑗ℎ𝑗(𝑘) =∑𝜇 (𝑔𝑖𝑗
1 (𝑘))

𝑑

𝑗=0

𝑑

𝑗=0

 

 :𝑀1ویژگی های سنجه فقر چندبعدی 

می توان آن را برای گروه های مختلف جامعه محاسبه کرد، از جمله مردم در یک منطقه خاص،  -0

 گروه نژادی یا جنسیتی.

د ااگر یک یا چند نفر در یک بعد اضافی محروم شوند، سطح فقر افزایش می یابد، بنابراین به تعد -3

 محرومیت ها حساس است.
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برای اندازه گروهی که محاسبه می شود تنظیم شده است و اجازه مقایسه بین المللی معنی دار  -2

 بین کشورهایی با اندازه مختلف را می دهد.

می تواند به ابعادی پایین تر تجزیه شود برای آشکار کردن اینکه سیاستگذاران از چه ابعادی برای  -9

 .(e3105)آلکایر،  بیشتر کمک می گیرند فقر چند بعدی در هر منطقه یا گروه جمعیتی

𝛼زمانی که       = میانگین موزون  عنوانبهت که اس 014شکاف فقر تعدیل شده 𝑀0باشد سنجه  0

𝑀0: شودمیشکاف های فقر بر اساس هر بعد تعریف  = 𝐻𝐴𝐺  که𝐺 = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘)/𝑑

𝑗=0
𝑛
𝑖=0

∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
1 (𝑘)𝑑

𝑗=0
𝑛
𝑖=0 .درواقع 𝐺 بین تمام نماگرهایی است که یک  هامحرومیت 001میانگین عمق

به  تنهانه 𝑀0در آن محروم است یا میانگین شکاف فقر بین فقرا است. سنجه  چندبعدیفرد فقیر 

 نیز هاآنتجربه شده یک فرد فقیر حساس است بلکه همچنین به عمق فقر  هایمحرومیتتعداد 

 یابدمیافزایش  𝑀0حساس می باشد. به عبارتی اگر یک فرد فقیر در یک نماگر ویژه محروم تر شود 

 یابدیمقرار بگیرد آنگاه فقر کاهش  ترپایینو نیز اگر یک فرد فقیر در یک نماگر از آستانه محرومیت 

 فقیر باشد. چندبعدیحتی اگر آن فرد هنوز به لحاظ 

𝛼 کههنگامیسرانجام       =  شودمینامیده  000مجذور شکاف فقر تعدیل شده 𝑀3است سنجه  3

 گستردگیی جزئی شیوع، هاشاخصکه میانگین موزون مجذور شکاف های فقر در هر بعد و مرکب از 

𝑀0و شدت فقر است:  = 𝐻𝐴𝑆  که در آن𝑆 = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
3 (𝑘)/∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘)𝑑
𝑗=0

𝑛
𝑖=0

𝑑
𝑗=0

𝑛
𝑖=0 .

نیز به  𝑀3محرومیت یا میانگین مجذور شکاف فقر در بین فقرا است. سنجه  003شدت 𝑆به عبارتی 

 بین فقرا حساس است هامحرومیتتجربه شده افراد فقیر، عمق و نابرابری  هایمحرومیتتعداد 

 .(3102d)آلکایر، 

 و شکستن در ابعاد هاگروه. تجزیه در زیر 9-5-4

های سیاستی  وتحلیلتجزیهرا برای  هاآندارای دو ویژگی هستند که  𝑀𝛼تمامی اعضای خانواده      

 قدرتمند می سازد.

                                                           
109 Adjusted poverty gap 
110 Depth 
111 Adjusted squared poverty gap 
112 Severity  
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ی جمعیتی تجزیه شود: برای نمونه نسبت توزیع فقر در هاگروهبه زیر  تواندمینخست، هر سنجه      

𝐶𝐼(𝑘)هر زیر گروه جمعیتی عبارت است از  = [(𝑛𝐼 𝑛⁄ )𝑀𝛼
𝐼 ]/𝑀𝛼  که(𝑛𝐼 𝑛⁄ سهم جمعیتی،  (

𝑀𝛼
𝐼  اندازه فقر زیر گروه𝐼  و𝐶𝐼(𝑘)  سهم زیر گروه𝐼  از سنجه𝑀𝛼  .است 

برای توضیح بیشتر فرض کنید که جامعه از دو گروه جمعیتی شهری و روستایی تشکیل شده است 

نسبت سرشمار تعدیل شده کل  توانمیو نتایج نظرسنجی بر حسب این دو گروه بیان شده است، 

𝑀𝑃𝐼𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦ه کرد: جامعه را بدین صورت محاسب =
𝑛𝑈

𝑛
𝑀𝑃𝐼𝑈 +

𝑛𝑅

𝑛
𝑀𝑃𝐼𝑅  آشکار است که

𝑛𝑈 + 𝑛𝑅 = 𝑛. 

 دوم اینکه این سنجه ها قابل شکسته شدن درون نماگرها هستند:

𝐶𝐽(𝑘) =
μ (𝑔𝑖𝑗

𝛼(𝑘))

𝑀𝛼
 

کل است. قابل ذکر است که اگر یک بعد شامل چند  چندبعدیاز فقر  𝑗سهم نماگر  دهندهنشانکه 

 نماگر باشد فقر درون آن بعد به آسانی از جمع درصد های توزیع نماگرهایش بدست می آید.

 نسبت سرشمار سانسور شده هر نماگر نامیده می شوند: 𝑀1اجزای حاصل از شکسته شدن 

𝐶𝐻𝑗(𝑘) =
𝜇 (𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘))

𝑤𝑗
  

𝑀𝑃𝐼𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦نشان داد که:  توانمیبدین ترتیب  = ∑ 𝑤𝑗𝐶𝐻𝑗
𝑑
𝑗=0  ،آلکایر(c3100). 

 . بررسی تغییرات در طول زمان9-5-5

 شود:از طریق فرمول زیر محاسبه می 𝑋میانگین تغییرات مطلق سالیانه هر نماگر 

∆𝑋𝑡−𝑠 = (𝑋𝑡 − 𝑋𝑠)/(𝑡 − 𝑠) 

 : 𝑋میانگین درصد تغییرات سالیانه هر نماگر 

∆%𝑋𝑡−𝑠 = ((𝑋𝑡 − 𝑋𝑠) 𝑋𝑠⁄ )/(𝑡 − 𝑠) 

 است. 𝑠مقدار آن در دوره  𝑋𝑠و  𝑡میزان آن نماگر در دوره  𝑋𝑡که در آن 
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فرمول  یا هر دو می باشد، بر اساس  𝐴و  𝐻ناشی از تغییر در هر یک از دو شاخص  𝑀𝑃𝐼تغییرات 

 (:c3100میتوان نوشت )آلکایر، 3100در سال  002آپابالزا و یالونزکی پیشنهاد شده

∆%𝑀𝑃𝐼𝑡−𝑠 = ∆%𝐻𝑡−𝑠 + ∆%𝐴𝑡−𝑠 + (∆%𝐻𝑡−𝑠 ∗ ∆%𝐴𝑡−𝑠 ∗ (𝑡 − 𝑠)) 

 

 𝑨𝑭(: نمادگذاری های مختلف برای روش 3-2جدول )

 ساختار وزن دهی نرمال نشده ساختار وزن دهی نرمال شده 

 ها یا مقادیر نسبیوزن
𝑤𝑗 ≥ ∑ و 1 𝑤𝑗 = 0

𝑑

𝑗=0
 𝑤𝑗 ≥ ∑ و 1 𝑤𝑗 = 𝑑

𝑑

𝑗=0
 

 9روش  2روش  3روش  0روش  روش ها

رتبه بندی یا مقدار 

𝑔𝑖𝑗 محرومیت
1 = {

0 ; محروم  

  1; غیرمحروم 
 𝑔𝑖𝑗

−1 = {
𝑊𝑗  ; محروم  

  1; غیرمحروم 
 𝑔𝑖𝑗

1 = {
0 ; محروم  

  1; غیرمحروم 
 𝑔𝑖𝑗

−1 = {
𝑊𝑗  ; محروم  

  1; غیرمحروم 
 

رتبه محرومیت هر فرد 

i 
𝑐𝑖 =∑ 𝑊𝑗𝑔𝑖𝑗

1
𝑑

𝑗=0
; 1

≤ 𝑐𝑖 ≤ 0 

𝑐𝑖 =∑ 𝑔𝑖𝑗
−1

𝑑

𝑗=0
; 1

≤ 𝑐𝑖 ≤ 0 

𝑐𝑖 =∑ 𝑊𝑗𝑔𝑖𝑗
1

𝑑

𝑗=0
; 1

≤ 𝑐𝑖 ≤ 𝑑 

𝑐𝑖 =∑ 𝑔𝑖𝑗
−1

𝑑

𝑗=0
; 1 ≤ 𝑐𝑖

≤ 𝑑 
1 آستانه فقر < 𝑘 ≤ 0 1 < 𝑘 ≤ 0 1 < 𝑘 ≤ 𝑑 1 < 𝑘 ≤ 𝑑 

رتبه محرومیت سانسور 

 iشده فرد 

1 ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 0 1 ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 0 1 ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 𝑑 1 ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 𝑑 

𝐻 نسبت سرشمار = 𝑞/𝑛 𝐻 = 𝑞/𝑛 𝐻 = 𝑞/𝑛 𝐻 = 𝑞/𝑛 

 گستردگی
𝐴 =

0
𝑞
∑ 𝑐𝑖(𝑘)

𝑛

𝑖=0
 𝐴 =

0
𝑞
∑ 𝑐𝑖(𝑘)

𝑛

𝑖=0
 𝐴 =

0
𝑞
∑ 𝑐𝑖(𝑘) 𝑑⁄

𝑛

𝑖=0
 𝐴

=
0
𝑞
∑ 𝜇(𝑔𝑖.

−1(𝑘))
𝑛

𝑖=0
 

𝑀1 عنوان محصول به

 شیوع و گستردگی فقر

𝑀1 = 𝐻 × 𝐴 𝑀1 = 𝐻 × 𝐴 𝑀1 = 𝐻 × 𝐴 𝑀1 = 𝐻 × 𝐴 

𝑀1 عنوان جمع به

ها در موزون محرومیت

 سراسر افراد و نماگرها

0
𝑛
∑∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘)

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 
𝜇 (𝑔.𝑗

−1(𝑘)) × 𝑑

=
0
𝑛
∑∑𝑔𝑖𝑗

−1(𝑘)

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 

0
𝑛𝑑
∑∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘)

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 
𝜇 (𝑔.𝑗

−1(𝑘))

=
0
𝑛𝑑
∑∑𝑔𝑖𝑗

−1(𝑘)

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 

𝑀1 عنوان جمع رتبه به

های سانسور محرومیت

 شده در سراسر افراد

𝑞

𝑛
×

0
𝑞
∑𝑐𝑖(𝑘)

𝑞

𝑖=0

 
𝑞

𝑛
×

0
𝑞
∑𝑐𝑖(𝑘)

𝑞

𝑖=0

 
𝑞

𝑛
×

0
𝑞
∑

𝑐𝑖(𝑘)

𝑑

𝑞

𝑖=0

 
𝑞

𝑛
×

0
𝑞
∑

𝑐𝑖(𝑘)

𝑑

𝑞

𝑖=0

 

𝑀1 ین عنوان میانگبه

 رتبه محرومیت هر فرد

𝑀1

=
0
𝑛
∑[∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘)

𝑑

𝑗=0

]

𝑛

𝑖=0

 

𝑀1

=
0
𝑛
∑∑𝑔.𝑗

−1(𝑘)

𝑑

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

 

𝑀1

=
0
𝑛
∑[∑𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

1 (𝑘)

𝑑

𝑗=0

]

𝑛

𝑖=0

 
𝑀1 =

0
𝑛
∑𝜇(𝑔𝑖.

−1(𝑘))

𝑛

𝑖=0

 

نسبت سرشمار سانسور 

 jشده نماگر 
ℎ𝑗(𝑘) = 𝜇 (𝑔.𝑗

1 (𝑘)) 
ℎ𝑗(𝑘) =

𝜇 (𝑔.𝑗
−1(𝑘))

𝑤𝑗
 

ℎ𝑗(𝑘) = 𝜇 (𝑔.𝑗
1 (𝑘)) 

ℎ𝑗(𝑘) =
𝜇 (𝑔.𝑗

−1(𝑘))

𝑤𝑗
 

𝑀1 عنوان جمع به

موزون نسبت های 

 سرشمار سانسور شده

∑𝑤𝑗ℎ𝑗(𝑘)

𝑑

𝑗=0

=∑𝜇 (𝑔.𝑗
1 (𝑘))

𝑑

𝑗=0

 

 

∑𝑤𝑗ℎ𝑗(𝑘)

𝑑

𝑗=0

=∑𝜇 (𝑔.𝑗
−1(𝑘))

𝑑

𝑗=0

 

 

∑
𝑤𝑗

𝑑
ℎ𝑗(𝑘)

𝑑

𝑗=0

=∑
𝑤𝑗

𝑑
𝜇 (𝑔.𝑗

1 (𝑘))

𝑑

𝑗=0

 

 

∑
𝑤𝑗

𝑑
ℎ𝑗(𝑘)

𝑑

𝑗=0

=
0
𝑑
∑𝜇(𝑔.𝑗

−1(𝑘))

𝑑

𝑗=0

 

 

 jدرصد توزیع بعد 

𝑀1 𝑀1نسبت به  ×
𝜇 (𝑔.𝑗

1 (𝑘))

𝑀1
 

𝜇 (𝑔.𝑗
−1(𝑘))

𝑀1
 

𝑤𝑗

𝑑
×
𝜇 (𝑔.𝑗

1 (𝑘))

𝑀1
 

𝜇 (𝑔.𝑗
−1(𝑘))

𝑑 × 𝑀1
 

 (d 2015آلکایر )

                                                           
113 Apablaza and Yalonetzky 
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 𝑯𝑫𝑰با شاخص  𝑨𝑭. مقایسه رویکرد 9-5-6

 هاوزنو  هاآستانهکه در آن ابعاد،  کندمییک چارچوب کلی برای سنجش فقر بیان  𝐴𝐹رویکرد      

شهر، روستا، ایالت و سطوح  ازجملهدر سطوح مختلفی  تواندمیمتفاوت باشد و سنجه فقر  تواندمی

استفاده کرد: برای مثال  ایدادهاز هر نوع  توانمی(. در این رویکرد a3100ملی به کار رود )آلکایر، 

( 𝑀3و  𝑀0فقر )با استفاده از دو شاخص 005برای نشان دادن عمق 009شمارشی هایدادهاز  توانمی

( استفاده کرد. 𝑀1فقر )با استفاده از شاخص  007یگستردگبرای نشان دادن  006ترتیبی هایدادهو از 

اشتباه گرفته  𝐻𝐷𝐼است ممکن است با شاخص  چندبعدییک شاخص  𝑀𝑃𝐼شاخص  کهازآنجایی

 زندمیجمع  "سراسر افراد"است که ابعاد را در  001یک شاخص رفاه 𝐻𝐷𝐼شود، باید توجه داشت که 

چه کسی فقیر " کندمیاست که بیان  004یک سنجه فقر 𝑀𝑃𝐼 کهدرحالیدر بین فقرا(  فقطنه)

 .(b3100 آلکایر،) شودمیو در بین فقرا پس از حذف غیر فقیران محاسبه  "است

  𝑨𝑭روش  هایکاستی.  9-5-7

، توسعهدرحالکشور  019توسط آلکایر و فوستر و بعد از محاسبه آن در  MPIپس از ابداع روش      

 طورهمینو آستانه محرومیت و آستانه فقر و  هاشاخصتاکنون توافقی جهانی در ابعاد محرومیت، 

وزن هر یک از ابعاد وجود ندارد. در این روش، آزمون مشخصی برای اطمینان از استواری این شاخص 

را  عدیچندبکه هر یک از مطالعات روش خاص خود برای آزمون شاخص فقر  ایگونهبهوجود ندارد. 

 دارد.

ها که در هر کشور با توجه به خصوصیات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اشکال مختلف  داده     

محرومیت را تعیین  یهاشاخصشود، تا حد زیادی مسیر تعیین آوری میجغرافیایی منطقه جمع

دبعدی ص فقر چنها نیز در بسیاری از موارد بر کیفیت شاخکند. این در حالی است که کیفیت دادهمی

از محاسبه فقر در هر منطقه تا حد زیادی  اتکاقابلای غنی و وجود پیشینه کهدرحالیتأثیرگذار است. 

 و نتایج آن را تأیید کند.  چندبعدیتوان درستی محاسبات فقر  می

                                                           
114 Cardinal 
115 Depth 
116 Ordinal 
117 Breath 
118 Welfare index 
119 Poverty measure 
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 عنوانبه، همچنان این روش  چندبعدیعلیرغم وجود همه این موانع و اشکاالت پیش روی فقر      

در برخی از کشورها بعد  اگرچهآید. می حساببهفقر  یپول ریغروش برای بررسی ابعاد  ترینرایج

است، اما این بعد از محرومیت  واردشده چندبعدیدرآمد و محرومیت از درآمد کافی به محاسبات فقر 

ندارد. گیرد، وجود مورد بازبینی و تغییر قرار می هرساله OPHIدر نسخه اصلی که توسط موسسه 

مناسب برای تعیین محرومیت در ابعاد غیر پولی به نحو مقتضی  یهاشاخصرسد که هرگاه به نظر می

شده است. اما در کشورهایی که  یپوشچشمها وجود داشته است، از این شاخص و کافی در بین داده

وجود نداشته است و یا اینکه بررسی تنهای ابعاد غیر پولی  یپول ریغت کافی برای بررسی ابعاد ااطالع

 شدهاضافهسبب تخمین پایین از نرخ فقر چندبعدی شده است، آنگاه بعد درآمد به ابعاد محرومیت 

است، جزء  شدهثابتتأثیر درآمد بر فقر که در حال حاضر در بسیاری از مطالعات  اگرچهاست. 

 دمطالعهمورآن به بحث فقر چندبعدی و ابعاد مثبت و منفی آن هنوز  ، اما وروداستفقر  ریناپذکیتفک

این بعد به شاخص فقر چندبعدی نیازمند انجام  واردکردن مورد در یریگمیتصمقرار نگرفته است. 

 .ردیپذیمو متخصصین فقر صورت  نظرانصاحبجانبه است که توسط مطالعات همه

مساوی  یده وزنی پیش روی این روش است. اگرچه تعیین وزن هر شاخص از مشکالت اساس     

محرومیت در هر بعد روشی است که توسط آلکایر  یهاشاخصبه ابعاد و سپس تقسیم مساوی بین 

 دهشاستفادهجایگزین نیز  یهاروشاز  یموردبررساست اما در برخی از کشورهای  شدهارائهو فوستر 

ندگان کنیک قضاوت ارزشی است که بر عهده استفاده هامحرومیترسد وزن است. بنابراین به نظر می

 یهاروشتواند از های جایگزین روش وزن دهی مساوی میاست. برای روش شدهگذاشتهاز این روش 

 و یا مطالعات تجربی از فقر و عوامل آن در منطقه استخراج شود. یاقتصادسنج

این شاخص است. البته در برخی مطالعات مانند  ها از دیگر مشکالت پیش رویتعیین آستانه     

 مورد دراما این روش تنها  است شدهمحاسبههای مختلف مکزیک و ترکیه این شاخص در آستانه

هر بعد نیز به  یهاتیمحرومآستانه فقر امکان اجرا دارد. چنانچه بخواهیم تعدد محاسبات را در مورد 

در مورد انتخاب نهایی آن  یریگمیتصمروبرو خواهیم شد که  هاانتخابکار ببریم، با حجم زیادی از 

 رسد.بسیار مشکل به نظر می

های ها، قضاوتاین روش بسیار منوط به کیفیت داده علیرغم متدولوژی شفاف،در آخر اینکه      

 و همخوانی مورداستفادهی آن، آستانه فقر هاآستانهو  هاشاخصابعاد و  یریگمیتصمارزشی در مورد 

. مسیر محاسبه به سمت فقر چندبعدی دارای مسیرهای است با مطالعات پیشین آمدهدستبهعدد 
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ود شآن است. این موضوع سبب می کنندگان محاسبهمتعددی است که انتخاب آن بر عهده  نیگزیجا

 احتماالًو  ددر هر کشور قابلیت مقایسه با یکدیگر را نداشته باش شدهمحاسبهملی  یچندبعد فقرکه 

برای هر کشور در طی زمان دستخوش تغییرات بسیار زیادی خواهد شد. تغییر در استانداردها در 

طی زمان عامل بسیار مهمی است که احتماالً مقایسه این شاخص را در طول زمان برای یک کشور  

 دچار اختالل خواهد کرد.

ط شود مطالعات مرتبدر ایران هنوز در ابتدای راه است پیشنهاد می چندبعدیمحاسبه فقر  کهییازآنجا

و مطالعات مکمل جهت اطمینان از انتخاب ابعاد محرومیت مناسب با استفاده از  شدهیبررس دقتبه

 های موجود در دستور کار قرار گیرد.داده

 𝑨𝑭 یهاسنجهرگرسیون برای  یهامدل. برخی 9-5-1

با توجه مهم ) هایوتحلیلتجزیهفقر باید بتوان برخی از  گیریاندازهاز دیدگاه سیاستی، عالوه بر      

فقر( را اجرا کرد. برای مثال اینکه چگونه متغیرهای  هایسنجهو  هاسیاستبه مکانیسم انتقال بین 

، به و از این قبیل ات، تکنولوژی اطالع031میانگین درآمد، هزینه عمومی، عدم مرکزیت قبیل ازکالن 

. بدین شودمییا مناطق و در طول زمان مربوط  هاگروهیا تغییرات در طول  چندبعدیسطوح فقر 

مربوط به زمانی است که  "خرد": واژه شودمیخرد و کالن معرفی  رگرسیونمنظور در این بخش دو 

 موردبررسیکه واحد  رودمیزمانی بکار  "کالن"فرد یا خانوار است و واژه  موردبررسیواحد 

 ، ایالتی، استانی و کشوری است.ایمنطقهاز قبیل  هاییزیرگروه

خرد، متغیر وابسته در مدل ممکن است یک متغیر باینری باشد که  هایرگرسیوندر  طورکلیبه     

 . دردهدمیفرد فقیر است یا نه، یا متغیری باشد که رتبه محرومیت فقرا را نشان  دهدمینشان 

است مانند نسبت سرشمار فقر یا  زیرگروهکالن، متغیر وابسته در مدل سنجه فقر  هایرگرسیون

. برای این منظور رگرسیون خطی کالسیک مدل مناسبی نیست، زیرا FGTفقر  هایسنجهاز  هرکدام

 فروض جهیدرنتتوزیع نرمال داشته باشد و  تواندمیاست و ن محدودشده 0و  1بین  𝑀1متغیر وابسته 

، هاسنجه. یک مدل رگرسیون مناسب برای این نوع شودمیمعمول رگرسیون خطی کالسیک نقض 

داشته  یادوجملهتوزیع گاما، برنولی و  تواندمیاست که  030(GLM) افتهیمیتعمخطی  یهامدل

                                                           
120 Decentralization 
121 Generalized linear models 
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، رگرسیون خطی کالسیک یهامدلبا متغیرهای وابسته کمی و کیفی از قبیل  ییهامدل GLMباشد. 

 .گیردمیکسری را دربر هایدادهدل های الجیت و پروبیت و مدل هایی برای م

دارای دو نوع متغیر وابسته هستند. نوع اول، یک نماگر باینری است که اگر  AFفقر  یهاسنجه     

. برای این نوع از متغیرها 𝑐𝑖مانند  گیردمیرا  1مقدار  صورت نیاو در غیر  0فرد فقیر باشد مقدار 

الجیت و پروبیت مناسب است. نوع دوم از متغیرهای وابسته، کسری هستند  یهامدلتوزیع برنولی و 

)آلکایر،  است یادوجمله هاآنو توزیع مناسب  گیرندمی 0و  1که مقداری بین  Hو  𝑀1از قبیل 

i3105). 

 AF یهاسنجهخرد برای  هایرگرسیون یسازمدل. 9-5-1-2

 صورتنیبد( است که 𝑐𝑖سانسور شده خانوار ) هایمحرومیتدر این حالت متغیر وابسته رتبه      

 :شودمیبیان 

𝑌𝑖 = {
𝑐𝑖  اگر و فقط اگر 0 ≥ 𝑘

 در غیر صورت این          1
 

احتمال شرطی متغیر توضیحی است  𝜋𝑖و  شودمینشان داده  𝜋𝑖نتایج این متغیر باینری با احتمال 

 :شودمیبیان  صورتنیبدفقیر محسوب شده است  چندبعدیکه به لحاظ  iو برای خانوار 

𝜋𝑖 ≡ Pr(𝑌𝑖) ≡ Pr (𝑌𝑖|𝑋𝑖) 

 و میانگین شرطی برابر:

𝜇𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝜋𝑖 × 0+ (0− 𝜋𝑖) × 1 = 𝜋𝑖 

 :𝑌𝑖باینری توزیع شرطی متغیر وابسته، توزیع برنولی است، بنابراین تابع احتمال  یهامدلدر 

𝑝𝑌(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖
𝑦𝑖(0− 𝜋𝑖)0−𝑦𝑖 

و تابع توزیع  Φ−0(𝜇𝑖)تابع توزیع نرمال استاندارد تواندمی GLMدو تابع میانگین در مدل 

Λ الجستیک 
−0
(𝜇𝑖) .باشد که اولی تابع میانگین پروبیت و دومی الجیت است 

و در  گیردمی 1 جایبهرا  0است که مقدار  Yتابع الجیت، لگاریتم طبیعی احتماالت متغیر باینری 

 .کندمیاین تابع احتمال فقیر چندبعدی بودن را بیان  AFمدل 
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( است و همچنین یک Iرابطه )مدل الجیت یک مدل خطی چند متغیره برای لگاریتم احتماالت در 

 ( است.IIمدل فزاینده برای احتماالت رابطه )

𝑙𝑛
𝜋𝑖

0− 𝜋𝑖
= 𝜂𝑖 + 𝛽1 + 𝛽0𝑥𝑖0 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘       (𝐼) 

 

𝜋𝑖
0− 𝜋𝑖

= 𝑒𝜂𝑖 = 𝑒𝛽1(𝑒𝛽𝑖)
𝑥𝑖0
…(𝑒𝛽𝑘)

𝑥𝑖𝑘
          (𝐼𝐼) 

 : 𝜋𝑖آنگاه احتمال شرطی 

𝜋𝑖 =
0

0 + 𝑒−𝜂𝑖
=

0

0+ 𝑒−∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

 

تغییرات نهایی الجیت یا اثرات فزاینده روی احتماالت تفسیر  عنوانبه( 𝛽𝑗ضرایب جزئی رگرسیون )

و  دهدمیچه مقدار الجیت را تغییر  𝑥𝑗که تغییر یک واحد در  دهدمینشان  𝛽𝑗 نیبنابرا. شوندیم

𝑒𝛽𝑗  اثر فزاینده روی احتماالت𝑥𝑗  سایر متغیرهای توضیحی  کهیدرحالافزایشی است  0به سمت عدد

 .(i3105)آلکایر،  ثابت هستند

 Hو  𝐌𝟎 یهاسنجهکالن برای  هایرگرسیون یسازمدل. 9-5-1-1

از  توانمیباشد،  Hیا سرشمار سانسور شده  𝑴𝟎 شدهلیتعد، نسبت سرشمار  𝑌𝑖اگر متغیر وابسته 

 032یینما راستاستفاده کرد که یک روش مشابه   (PW)زین پس  033پاپکه و وولدریج شدهارائهمدل 

 برای آزمون نسبت است.

 .کندمیبرنولی استفاده  یینما راستاین روش از تابع لگاریتم 

𝑙𝑖(𝛽) ≡ 𝑦𝑖𝑙𝑜𝑔[𝐺(𝑥𝑖𝛽)] + (0− 𝑦𝑖)𝑙𝑜𝑔[0− 𝐺(𝑥𝑖𝛽)] 

1تابعی غیرخطی است و  𝐺(𝑥𝑖𝛽)که در آن  ≤ 𝐺(. ) ≤ گفت  توانمی GLM. در مفاهیم  0

.)𝐺که   است. 𝜇𝑌𝑖|𝑋𝑖تابع میانگین  (

PW  یک نمونه از کاربرد این نوع رگرسیون گیردمیرا در نظر  (2-2)نیز دو تابع توزیع تجمعی جدول .

 ( روی فقر چندبعدی باشد.PPPبررسی اثر درآمد سرانه ) تواندمی

                                                           
122 Papke & Wooldridge 
123 Quasi-likelihood 
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 AF یهاسنجهبا  افتهیمیتعمرگرسیون خطی  یهامدل(: 2-2جدول )

متغیر 

 (Yوابسته )

دامنه 

Y 

مدل 

 رگرسیون

توزیع شرطی  سطح

𝑝𝑌(𝑦) 

𝑔(𝜇𝑖)تابع رگرسیون  =

𝜂𝑖 

تابع میانگین 

𝜇𝑖 = 𝐺(𝜂𝑖) 

باینری 

(𝑐𝑖 ≥ 𝑘) 

𝑙𝑜𝑔 الجیت برنولی خرد احتمال 0 , 1
𝜇𝑖

0− 𝜇𝑖
 Λ(𝜂𝑖) 

𝑀1 , 𝐻 [1,0] پروبیت ایدوجمله کالن نسبت Φ−0(𝜇𝑖) Φ(𝜂𝑖) 
 (i3105منبع: آلکایر )
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 فصل چهارم

 ربآورد مدل
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 مقدمه .4-2

رویکرد فقر چندبعدی کمتر از دو دهه است که موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است. این رویکرد      

طور مداوم در جهت تکمیل و رفع کند و اقتصاددانان بهاکنون دوره تکوین خود را سپری میهم

 کنند.کمبودهای آن تالش می

گیری شده است و شاخص اندازه 𝐴𝐹د در پژوهش پیش رو فقر چندبعدی با استفاده از رویکر     

شده ( و مجذور شکاف فقر تعدیل𝑀0شده )( و شکاف فقر تعدیل𝑀1شده )نسبت سرشمار تعدیل

(𝑀3 فقر برای دوره زمانی )هایویژگی هایزیرگروهو به تفکیک مناطق جغرافیایی و  0243تا  0211 

 شده است.خانوار محاسبه

پردازیم و ها میها، واحد موردبررسی، ابعاد، نماگرها و آستانهرفی دادهدر این فصل ابتدا به مع     

بعدی یا به عبارتی سپس نتایج را در قالب چند بخش ارائه خواهیم کرد. در بخش نخست فقر تک

شده است. در بخش درصد محرومیت در نماگرهای موردنظر با استفاده از شاخص سرشمار محاسبه

های یویژگ هایزیرگروهجغرافیایی و  هایزیرگروهفقر چندبعدی در کل کشور،  گیریدوم نتایج اندازه

 شده است.اندازه گرفته 039شده است و در بخش پایانی فقر در بین فقیرترین فقراخانوار ارائه

 ها و واحد موردبررسی. داده4-1

های اقتصادی و های خام طرح آمارگیری از ویژگیهای مورداستفاده در این پژوهش دادهداده     

آوری کرده است. حجم جمع 0243تا  0211های اجتماعی خانوار است که مرکز آمار ایران در سال

یی ها یکسان نیست. جامعه آماری این مطالعه کل خانوارهای شهری و روستاها در این سالنمونه

 دهد.کشور را پوشش می

 هامحدودیت داده .4-1-2

در دسترس نیست و تنها سرشماری جامع در  𝐷𝐻𝑆هایی از نوع با توجه به اینکه در ایران داده     

شود بنابراین اطالعات ما محدود به همین پرسشنامه مورد خانوارها از طریق مرکز آمار ایران انجام می

 شود:ها اشاره میرد از محدودیت دادهاست. در ادامه به چند مو

                                                           
124 The Poorest of The Poor 
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شده مرکز آمار ایران اطالعات سالمت و تغذیه خانوار گزارش نشده است و های ارائهدر داده     

( 3100ومیر کودکان )با توجه به پیشنهاد آلکایر و فوستر، هایی از قبیل سوءتغذیه یا نرخ مرگپرسش

 در این پرسشنامه وجود ندارد.

های اطالعات تمام ویژگی AFکه در محاسبه شاخص فقر چندبعدی با رویکرد همچنین ازآنجایی     

و به دلیل اینکه اطالعات خام  موردبررسی برای واحد موردنظر باید برای همان واحد موجود باشد

صورت بخشی )خصوصیات اجتماعی خانوار، مشخصات محل سکونت شده مرکز آمار ایران بهگزارش

( و به تفکیک است، بنابراین بعد از های خوراکی و غیرخوراکی و غیرهزینهم عمده زندگی، هو لواز

ها کمتر ها و اختصاص دادن اطالعات موجود برای هر واحد به خودش، حجم نمونهترکیب این ویژگی

 خواهد شد.

 . واحد موردبررسی4-1-1

توان از اطالعات خانوار باشد، همچنین میسال، فرد یا تواند کودک یا بزرگواحد موردبررسی می     

(. در این پژوهش سرپرست خانوار 3105fخانوار استفاده کرد )آلکایر، یک عضو خانوار برای تمام 

شده است. البته دو نماگر تغذیه و تحصیالت کودکان بین عنوان نماینده کل خانوار در نظر گرفتهبه

 شده است.تمام اعضای خانوار محاسبه

های عنوان نماینده خانوار سه دلیل وجود دارد: نخست اینکه اگرچه دادهبرای انتخاب سرپرست به     

شوند. در این ها در سطح خانوار گزارش میشوند اما آمار هزینهآوری میدرآمد به تفکیک فرد جمع

( 3114کر )مطالعه برای برآورد بهتر هزینه سرانه از شاخص مقیاس معادل پیشنهادشده هاتون و خند

شده است. دوم اینکه توزیع درون خانوار وجود ندارد و تعداد بسیاری از اعضای خانوار ممکن استفاده

های حمایتی با تمرکز بر خانوارها صورت ها و برنامهاست فاقد درآمد باشند. سوم، بسیاری از سیاست

 گیرد.می

همراه با دو پرسش است: نخست، سن ترین واحد موردبررسی عنوان کوچکانتخاب خانوار به     

ده است شهای مختلف تشکیلتوان تعریف کرد؟ یک خانوار از افراد متعلق به نسلخانوار را چگونه می

ار که رفتکند درحالیبندی میدرنتیجه نسبت دادن یک سن خاص، خانوار را در نسلی خاص طبقه

ش سن خانوار به سرپرست خانوار نسبت های مختلف است. در این پژوهآن خانوار تحت تأثیر نسل

شود. دومین مشکل در ارتباط با تعریف سرپرست خانوار است، تعیین سرپرست خانوار به داده می

گیرد و ضابطه مشخصی ندارد. از طرفی سرپرست خانوار باید فردی دست خود خانوارها صورت می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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بدون در نظر گرفتن موارد خاص، سرپرست  های خانوار دارد.باشد که بیشترین سهم را در تأمین هزینه

 .(0242)رمضانپور،  خانوار درواقع فردی است که باالترین درآمد را در خانوار دارد

 هاو آستانه هاشاخص. ابعاد، 4-9

شده است که برای ارزیابی و قضاوت در مورد فقر نباید صرفاً به درآمد در محافل علمی پذیرفته     

( یک فرد یا خانوار را نباید صرفاً به خاطر سطح درآمد 0411با پیروی از سن )شود و درواقع توجه 

بی ها و میزان دسترسی فرد به امکانات باید مالک ارزیاها و ظرفیتپایین فقیر تلقی نمود، بلکه قابلیت

سوادی سوادی و کمقرار گیرد. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، عدم دسترسی به آب بهداشتی، بی

 عناصر فقر هستند. ترینمهمعدم درک صحیح از حقوق فردی و اجتماعی از و 

های ( انتخاب نماگرها با توجه به داده0پنج روش متداول برای انتخاب شامل موارد زیر است:      

( اجماع عمومی، نماگرهایی 2 هادیدگاهو  هانظریه( استناد به 3موجود که با موضوع مرتبط هستند 

 هانماگر( انتخاب 9باشد مانند اهداف توسعه هزاره  شدهحاصل هاومی بر اهمیت آنعم که توافق

( مروری بر 5کیفی  هایپژوهشدر  ویژهبهصورت مستقیم از طریق نظرسنجی و ارزیابی مشارکتی به

 (3117)آلکایر،  شدهانجامتجربی و موردی  هایپژوهش

باید گسترده و شامل مواردی از قبیل سالمت، آموزش،  رودمیگیری فقر بکار ابعادی که در اندازه     

(، کار، توانمندی، محیط زندگی، هادارایی، خدمات و هازیرساختسطح زندگی )درآمد، مسکن، 

(. در این پژوهش از یازده شاخص b3100 ،مصونیت از خشونت، روابط اجتماعی و فرهنگ باشد )آلکایر

ت: بعد درآمد، بعد سالمت شامل دو شاخص تغذیه و هزینه سالمت، شده اسدر قالب پنج بعد استفاده

میزان تحصیالت سرپرست خانوار و محرومیت از تحصیل کودکان  متغیرهای دربرگیرندهبعد آموزش 

بعد مسکن شامل  ،(3101بر اساس اهداف ملنیوم، رویکرد نیازهای اساسی و یونسکو )-سال  01تا  6

هریک از اعضا و تأمین انرژی گرمایشی و سرمایشی مسکن؛ و در  دو شاخص فضای در اختیار برای

آخر بعد سطح زندگی که متغیرهایی از قبیل مالکیت منزل مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن 

 .گیردبرمیامکانات سفر و دارایی را در 

 . بعد درآمد4-9-2

. خط فقر با ایمکردهگیری فقر درآمدی از شاخص هزینه ناخالص خانوار استفاده برای اندازه     

به ازای هر فرد  کیلوکالری 3111استفاده از رویکرد نیازهای اساسی و برآورد هزینه سبد خوراکی 

 آمدهدستبه و مناطق جغرافیایی هااستانسال در ماه و با استفاده از متوسط قیمت آن در بین بزرگ
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مخارج در هر  کلبهاست. سپس ارزش این سبد در ضریب انگل )معکوس نسبت مخارج خوراکی 

شده مرکز آمار ایران های ارائههای ناخالص در دادههزینه ازآنجاکهشود. استان و در هر بعد( ضرب می

انوار ضرب خواهد شد. در مقیاس معادل خ آمدهدستبهاست، در پایان مقدار  شدهعنوانبرای خانوار 

 میکنیم( استفاده 3114شده هاتون و خندکر )برای محاسبه مقیاس معادل خانوار از فرمول ارائه

 :(0243)تقی چیزری، 

𝑒𝑞 = (𝑁𝑎 + 1/9 ∗ 𝑁𝑏)1/15 

( 𝑧𝑖و خط فقر درآمدی برای هر خانوار ) تعداد کودکان خانوار است 𝑁𝑏و  ساالنبزرگتعداد  𝑁𝑎که 

 شود:تعریف میصورت زیر به

خط فقر درآمدی = × ارزش سبد غذایی 3111 کیلوکالری 𝑒𝑞 ×  ضریب انگل

 آمدهدستبه( 3115 ،در ادامه سرشمار محرومیت با استفاده از شاخص نسبت سرشمار )بانک جهانی

 است.

𝐻(𝑥𝑖; 𝑧𝑖) =
∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=0

𝑛
 

افراد محروم و  𝑞𝑖نماینده خط فقر خانوار و  𝑧𝑖بیانگر درآمد )هزینه ناخالص( خانوار و  𝑥𝑖که در آن 

𝑛  .کهیدرصورتکل جمعیت در جامعه موردبررسی است 𝑥𝑖 < 𝑧𝑖 محروم محسوب  باشد، فرد

 شود.می

جای درآمد این است که آمارهای مربوط به درآمد معموالً ازجمله دالیل استفاده از هزینه مصرفی به

درآمدهای  دارندگان درآمد باال برای فرار از پرداخت مالیات،از صحت کافی برخوردار نیستند، زیرا 

تر از های رفاهی، درامد خویش را پاییندرآمدها برای دریافت انتقاالت و کمکخود را کمتر و کم

 دارند.درآمد واقعی اظهار می

 . بعد سالمت4-9-1

عدالت اجتماعی، سالمت است. در برنامه توسعه هزاره سازمان ملل  هایحیطه ترینمهمیکی از      

های اصلی عنوان یکی از شاخصیکی از پارامترهای مهم است و به "سالمت"متحد نیز مقوله 

عنوان جزئی از سرمایه انسانی او در شود. سرمایه سالمت هر فرد بهجوامع شمرده می یافتگیتوسعه

ود. شمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید میرشد اقتصادی سهیم است. سال
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دارند. بهبود سالمت  تریآمادهکنند و ذهن خالق و کارگران سالم بیشتر و بهتر از دیگران کار می

بیشتر را به دنبال خواهد داشت و افراد را برای کسب  هایمهارتسرمایه انسانی انگیزه کسب دانش و 

ر خواهد کرد. افزایش سالمت منجر به افزایش امید به زندگی و درنتیجه تشویق مستعدت هامهارتاین 

موجب  قیمغیرمستصورت و به یافتهافزایشکه به دنبال آن سرمایه فیزیکی  گرددمی اندازپسافراد به 

دوطرفه برقرار است و  ایرابطهی نیروی کار و رشد اقتصادی خواهد بود. بین فقر و سالمت وربهره

شود. سوءتغذیه موجب ضعف بدنی، یه عامل مهمی در تبیین ماهیت این رابطه محسوب میتغذ

بر شدت  درنهایتشود و ی فرد میوربهرهو کاهش ظرفیت کاری و  هابیماریمقاومت کم در مقابل 

 .افزایدمیفقر 

سالمت و تغذیه شده مرکز آمار ایران اطالعات های ارائهگفته شد، در داده ترپیشکه  طورهمان     

ومیر کودکان )با توجه به هایی از قبیل سوءتغذیه یا نرخ مرگخانوار گزارش نشده است و پرسش

در این پژوهش با توجه به  بنابراین( در این پرسشنامه وجود ندارد. 3100پیشنهاد آلکایر و فوستر، 

 کمرشکنهای هزینهتغذیه و  نماگرهای موجود، برای تبیین بعد سالمت از دو محدودیت داده

 شده است.استفاده

 تغذیه. 4-9-1-2

گیری فقر غذایی و به عبارتی سوءتغذیه، محاسبه شاخص توده بدنی روش مرسوم برای اندازه     

(𝐵𝑀𝐼است. در این پژوهش به دلیل محدودیت در داده ) ،های مورداستفاده از سرشماری مرکز آمار

اگر دسترسی به –شود  های خوراکی در سبد هزینه خانوار استفاده میاین شاخص از هزینه جایبه

درآمدی  درروشبرای تأمین نماگر موردنظر  ازیموردنوجود نداشته باشد، آنگاه مقدار درآمد  ایداده

 .(3109، سانتوس) باید در نظر گرفته شود

سن و جنس  برحسبیک فرد  ازیموردنآوردن خط فقر غذایی از میزان کالری  دست بهبرای      

کل خانوار از جمع استاندارد کالری  ازیموردن، آنگاه کالری میکنیماستفاده  (3-9)طبق جدول 

یک فرد در یک گروه سنی، از  ازیموردنآوردن انرژی  دست به. برای دیآیم دست بهاعضا  ازیموردن

 .میکنیمی سنی استفاده هاگروهمیانگین انرژی الزم در 

شود. گیری میاندازه 01-21رده سنی  دردر این جدول مقیاس معادل برحسب یک فرد مذکر     

. دیآیم دست بهسپس از جمع مقیاس معادل اعضای خانوار شاخص مقیاس معادل برای کل خانوار 
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 بیترتنیابهشود و ی خانوار ضرب میلوکالریک 3111آنگاه مقیاس معادل خانوار در ارزش سبد غذایی 

 شود.خط فقر غذایی محاسبه می

خط فقر غذایی = × ارزش سبد غذایی 3111 کیلو کالری  مقیاس معادل خانوار

ه کرد، بر این توان درصد محرومان غذایی )فقر شدید( را محاسببا استفاده از خط فقر غذایی می

 اساس خانواری دچار محرومیت غذایی است که مخارج کل آن از خط فقر غذایی کمتر باشد.

 (: سبد غذایی برای تعیین خط فقر ماهیانه یک فرد بزرگ سال0-9جدول )

 کالری دریافتی روزانه مقدار سبد غذایی ماهیانه نوع ماده غذایی

 731 کیلو گرم 1 نان )شامل انواع نان سنتی(

 391 کیلو گرم 2 3برنج خارجی درجه 

 31 کیلوگرم 7/1 ماکارونی

 91 کیلوگرم 5/0 سیب زمینی

 91 کیلو گرم 6/1 عدس

 005 لیتری 0کیسه  7 شیر کیسه ای پاستوریزه

 51 کیلوگرم 2 ماست

 65 کیلوگرم 3/0 گوشت قرمز

 011 کیلوگرم 5/0 گوشت سفید

 21 عدد 01 تخم مرغ

 31 کیلوگرم 95/1 پنیر

 031 کیلوگرم( 26/6واحد )معادل  61 میوه )سیب، پرتقال و انگور(

 51 کیلوگرم( 173/6واحد )معادل  61 سبزی های برگ سبز

 51 کیلوگرم( 927/6واحد )معادل  61 دیگر سبزی ها

 341 سی سی 411 روغن مایع

 321 کیلوگرم 0 شکر

 3111  جمع

 0219بهداشت منبع: دفتر بهبود تغذیه وزارت 

 هر فرد و مقیاس معادل بر اساس سن و جنس ازیموردن(: میزان کالری 3-9جدول )

میانگین انرژی  سن و جنس

 )کیلوکالری(

 مقیاس معادل

 91566/1 67/0316 1-5 کودکان

 6002/1 67/0466 5-03 دختران

 612/1 3151 5-03 پسران

 7002/1 29/3022 03-01 دختران

 171/1 29/3622 03-01 پسران

 01-21 زنان

61-21 

 61باالی 

3011 

3011 

0451 

7/1 

7/1 

65/1 

 01-21 مردان

61-21 

 61باالی 

2111 

3451 

3051 

0 

412/1 

706/1 
 و توسعه یزیربرنامهکشور مؤسسه عالی پژوهش در  یزیربرنامهمنبع: طبیبیان با همکاری گروه توسعه فقر و توزیع درآمد در ایران، سازمان مدیریت و 
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 های کمرشکنهزینه. 4-9-1-1

 اًشدیددر مواجه با بیماری،  دادهرخهای پزشکی سطح زندگی خانوارها ممکن است به علت هزینه     

های بهداشتی خانوار در یک دوره از مقدار معینی تجاوز کند، ممکن سقوط کند. زمانی که سهم هزینه

 تبلندمدهای جاری و در با کاستن از هزینه مدتکوتاهسالمت، در  شدهتحمیلهای است تأمین هزینه

از اینکه  نظرصرف. افتد بییا از طریق اخذ وام اتفاق  هادارایی، فروش اندازهاپساز طریق مصرف 

دیگری نیز وجود دارد از قبیل  هایمحدودیتنیست،  پذیرامکان هادردادهتشخیص این دو حالت 

 و امکان بررسی خانوارهایی اندشدههای کمرشکن ند که دچار هزینهشواینکه خانوارهایی شناسایی می

 کنند وجود نخواهد داشت.می پوشیچشمها از درمان که به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه

 کمرشکنهای تجاوز کند خانوار دچار هزینه %91بهداشتی از جیب از آستانه  هایپرداختاگر سهم  

(. نسبت مخارج 𝑊𝐻𝑂 ،3111پیشنهاد محققین سازمان بهداشت جهانی )بر اساس –خواهد بود 

 و -بعد از کسر مخارج یا نیازهای اساسی–های خالص های بهداشتی از هزینه، سهم هزینهکمرشکن

عنوان کل درآمد منهای ( به𝐶𝑇𝑃شود. توان پرداخت )نظر گرفته می «توان پرداخت» عبارتی به

 بایستمیهای بهداشتی شود، به دلیل اینکه خانوارها قبل از پرداخت هزینهینیازهای اساسی تعریف م

، 3111سایر نیازهای اساسی خود مانند هزینه غذا را تأمین کنند. در گزارش بهداشت جهانی سال 

های ضروری است. به همین دلیل در این پژوهش خط فقر انوارها معیاری برای هزینه هزینه  غذای

 شده است.عنوان حداقل معیشت در نظر گرفتهشده در نماگر تغذیه بهغذایی محاسبه

 شده است:محاسبه صورتبدینتوان پرداخت 

{
𝐶𝑇𝑃 = −هزینه ناخالص خط فقر غذایی;            خط فقر غذایی ≤ هزینه های خوراکی

𝐶𝑇𝑃 = −هزینه ناخالص خط فقر غذایی;      هزینه های خوراکی > هزینه های خوراکی
 

توان  𝐶𝑃𝑖های بهداشتی و ام برای تأمین هزینه iکل هزینه سالمت خانوار  𝐻𝐸𝑖با فرض اینکه 

 تعریف شود: iپرداخت خانوار 

𝐻𝐹𝐶𝑖 =
𝐻𝐸𝑖
𝐶𝑇𝑃𝑖

 

𝐻𝐹𝐶𝑖 ت شود. مشارکمشارکت مالی بهداشتی خانوار است که بر اساس اصل هزینه برابر پرداخت می

. مخارج (0241)عاطفی،  های بهداشتی استمالی خانوار بیانگر بار مالی خانوار به خاطر هزینه

توانایی پرداخت  %91یا مساوی  تربزرگبهداشتی  هایپرداختزمانی است که  کمرشکنبهداشتی 
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های سالمت از خانوار محروم است اگر سهم هزینه خانوار یا مخارج غیر از حداقل معیشت باشد، و 

 شود.شناخته می غیر محرومعنوان به صورت نیاباشد و در غیر  9/1توان پرداختش بیشتر از 

 . بعد آموزش4-9-9

 شودمیفرد و خانوار  درآمد افزایش موجب تنهانه آموزش که کندمی تأکید (، همواره0476سن )     

 دو هر .است تأثیرگذار هاآن پیش روی هایفرصت از استفاده و گیریتصمیم یشیوهبلکه بر رفتار، 

 و صحیح گیریتصمیم با سخت اقتصادی شرایط با مواجهه در افراد که شودمی موجب فوق کارکرد

یکی از سه مفهوم و شاخص کلیدی ، «آموزش»کنند.  دوری فقر از مکتسبه مهارت و دانش اتکای به

از امید  اندعبارتهای کلیدی نیز سایر شاخص) شود( محسوب میHDIدر شاخص توسعه انسانی )

م اهداف ملنیو گانههشت هایآرماندستیابی به آموزش ابتدایی همگانی یکی از  .(درآمد به زندگی و

سال تحصیل کنند، یعنی دوره  4است. ایده آل آن است که همه کودکان جهان، حداقل  شدهعنوان

جهان،  توسعهدرحالاما اغلب کشورهای  ؛سه سال از دوره متوسطه طی نمایند اضافهبهدبستان را 

 ، نیل به آموزش همگانی و جهانی برایتربینانهواقع، بنابراین هدف دارندفاصلهبا این هدف  هافرسنگ

در این  شود.در جهان امروز محسوب می وکتابحسابدوره ابتدایی است که حداقل نیاز به سواد و 

 شود.پژوهش برای بعد آموزش دو شاخص در نظر گرفته می

 

 . تحصیالت سرپرست خانوار4-9-9-2

بر  و شوددر این پژوهش آستانه تحصیل سرپرست خانوار پنج سال تحصیل در نظر گرفته می     

آموزش محروم  ازنظراساس آن اگر سرپرست خانواری میزان تحصیالتش کمتر از این آستانه باشد 

 .آیدمی حساببه

 . محرومیت از تحصیل برای کودکان4-9-9-1

سالی باشد که در مدرسه حضور ندارد )آلکایر،  01تا  6در این ویژگی اگر خانواری دارای کودک      

سالی باشد که تحصیالت نرمال بر اساس سنش ندارد و دارای شکاف  01تا  6( یا دارای کودک 3100

 شود.(، به لحاظ آموزشی محروم در نظر گرفته می3102تحصیلی است )ساالزار، 

 . بعد مسکن4-9-4

رسیدن به  هایراه. یکی از گذاردمیسالمت جوامع اثر  بر دو هر اجتماعی، و فیزیکی هایویژگی     

جامعه سالم و پایدار و ارتقای سالمت اجتماعی نیروی انسانی ایجاد و بهبود مکان زندگی است. 
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دی فقر چندبع درزمینه یعنوان یکی از ابعاد موردبررسی فضا و کیفیت مسکن همواره به درنتیجه

 شود.یگرفته مموردتوجه بوده است. در این پژوهش برای بعد مسکن دو ویژگی فضا و کیفیت در نظر 

 مسکن سرانه. 4-9-4-2

 06شده است و سپس بر اساس آستانه مسکن محاسبه زیربنایدر این ویژگی ابتدا سرانه سطح      

شود. بر این اساس اگر در ( محرومیت مسکن محاسبه می0279)فصلنامه اقتصاد مسکن،  مترمربع

باشد آن خانوار به لحاظ مسکن محروم در نظر گرفته  مترمربع 06خانواری سرانه مسکن کمتر از 

 شود.می

 

 کیفیت مسکن )تأمین انرژی سرمایشی و گرمایشی مسکن(. 4-9-4-1

شرایط زندگی و مسکن که اثرات آن بر سالمت نیروی انسانی موردبررسی  هایجنبهیکی از      

 عوامل عنوانبه تواندمی سرد هایخانهسرد و بدون سوخت است.  هایخانهقرارگرفته است زندگی در 

حروم و م پذیرآسیب هایخانواده .بهداشتی باشد غیرمستقیم و مستقیم آثار با سالمتی، کلیدی

ه منابع مالی کمتری برای مقابل احتماالًکنند و زندگی می ناکارآمد باانرژی هاییخانهدر  زیاداحتمالبه

 هایخانه در ساکن کودکان این، بر عالوه .دارندانرژیو افزایش قیمت  هاخانهبا اثرات منفی این نوع 

 در کودکان با مقایسه در تنفسی را مشکالت انواع از احتمال آسیب دیدن برابر دو از بیشتر سرد

 .(3103، 035دارند )مارموت گرم هایخانه

در ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد، در زمستان ما شاهد سرمای بسیار شدید      

 ؛یمهستدر مناطق کوهستانی و در تابستان شاهد گرمای بسیار شدید در مناطق کویری و جنوبی 

ن سرد در زمستا هایخانهگرم در تابستان دارای اهمیتی برابر با بررسی  هایخانهبنابراین بررسی 

در زمستان بلکه در تابستان نیز دارای اهمیت است. در این  تنهانهمحاسبه فقر انرژی  روازایناست، 

 شده است.)فصل گرم و سرد( محاسبه سالهیک هایدورهپژوهش محرومیت انرژی برای 

که اگر خانواری توانایی  کنیممیدر این پژوهش برای محاسبه فقر سوخت )انرژی( فرض      

از درآمد ناخالص باشد دچار محرومیت انرژی است و  %01پرداختش برای انرژی و سوخت کمتر از 

 .(همان) به لحاظ ویژگی انرژی غیر محروم است صورت ایندر غیر 

                                                           
125 Marmot 
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 . بعد سطح زندگی4-9-5

در ایران  خانوارهاهای موجود در ایران و بافت فرهنگی و اجتماعی در این بعد با توجه به داده     

 شده است:چهار ویژگی در نظر گرفته

 نوع مالکیت منزل مسکونی: اگر خانواری دارای منزل ملکی باشد غیر محروم است. (0

گی شته باشد در این ویژدسترسی به اینترنت: اگر خانواری امکان دسترسی به اینترنت ندا (3

 شود.محروم در نظر گرفته می

یر غدسترسی به امکانات سفر: اگر خانواری در طول سال دارای سفر خارجی یا زیارتی باشد  (2

 است. محروم

اتومبیل شخصی، فریزر یا یخچال فریزر،  هایداراییدارایی: اگر خانواری حداقل دو مورد از  (9

 شود.ته باشد محروم در نظر گرفته میرایانه و ماشین لباسشویی را نداش

 بعدی نماگرهاگیری سرشمار محرومیت تک. اندازه4-4

میزان محرومیت در هریک از محاسبه فقر چندبعدی  و 𝑋𝑛,𝑑پیش از تشکیل ماتریس دستیابی     

ز ا منتشرشدههای گیری شده است. با توجه به اینکه دادهنماگرها در طول دوره برای کل کشور اندازه

صورت بخشی )خصوصیات اجتماعی خانوار، مشخصات محل سکونت و لوازم بهسوی مرکز آمار ایران 

ها ( و به تفکیک است، درنتیجه حجم نمونههای خوراکی و غیرخوراکی و غیرهزینهعمده زندگی، ه

 رخی نماگرها متفاوت است.در ب

 سرشمار محرومیت تک بعدی نماگرها(: 2-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 97/95 40/26 63/26 55/93 51/93 درآمد

 39/3 76/0 56/0 22/3 03/3 تغذیه

 36/25 79/91 12/95 64/91 30/90 آموزش سرپرست

 06/31 10/37 71/36 79/33 59/34 مسکن

 35/32 1/33 10/01 59/31 00/32 مالکیت مسکن

 دارایی

 اتومبیل

 رایانه

 فریزر

 لباسشویی

77/65 

53/76 

93/10 

52/77 

62/51 

69/52 

76/73 

74/71 

22/72 

09/97 

39/62 

19/72 

69/10 

56/73 

57/94 

17/61 

19/61 

60/76 

46/65 

65/91 

23/51 

10/67 

12/71 

33/54 

27/21 

 76/40 71/40 04/42 51/40 64/42 اینترنت

 21206 21043 31329 21094 26641 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:              
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 محرومیت از تحصیل کودکان (: سرشمار9-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر 

 63/9 05/0 20/7 25/2 04/00 14/2 11/03 91/9 01/02 76/5 (%) محرومیت

 04926 01111 04657 01525 04776 01737 04515 01699 01122 01665 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:       

 

 سالمت تک بعدی محرومیت (: سرشمار5-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 34/0 20/3 29/3 43/0 42/2 (%) محرومیت

 39424 39603 01939 35071 39129 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:               

 

 انرژیتک بعدی محرومیت  (: سرشمار6-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 76/5 07/1 46/09 61/0 7/2 (%) محرومیت

 26306 26161 26115 01035 22963 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:               

 

 سفر تک بعدی محرومیت سرشمار(: 7-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 79/10 91/11 67/74 45/76 12/76 (%) محرومیت

 21220 27129 59540 26506 29720 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:               

 

 . وزن دهی به ابعاد فقر چندبعدی4-5

ست. در هاآنهریک از  هایمؤلفهتالش برای تهیه یک شاخص چندبعدی مستلزم تعیین وزن      

ما ا ؛شده استفقر چندبعدی از وزن دهی یکسان استفاده ی درزمینهبسیاری از مطالعات کاربردی 

این روش چندان مناسب نیست، زیرا نیازهای اساسی برای افراد و خانوارها از اهمیت یکسانی برخوردار 

اد و های افرجهت وزن دهی به ابعاد فقر، متناسب با ویژگی هاییحلراهبنابراین لزوم ارائه  ؛نیستند

تأثیر مهمی در ارزش شاخص ترکیبی و  معموالً هاوزن. رسدمیخانوارها الزم و ضروری به نظر 
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زمانی که به نماگرهای فرعی که برخی از کشورها در مورد آن  ویژهبهحاصل از آن دارند،  بندیرتبه

 شود.وزن بیشتری اختصاص داده می اندخوردهشکستیا  اندکردهبهتر عمل 

باید امکان پرسش و بحث و  هاوزنکه در انتخاب (، ازآنجایی0447بر اساس گفته سن و آناند )     

وزن  لهمسئتلویحی در مورد  صورتبهکه  هاییقضاوتگفتگو وجود داشته باشد، بسیار مهم است که 

باشد و نظارت و بررسی عمومی در مورد  درکقابلرد شفاف و گیرد تا آنجا که امکان دادهی انجام می

وزن  ی درزمینه گذارسیاستباشد. برای اجتناب از تکیه بر نظر تنها یک محقق یا  پذیرامکانآن 

، 036توان از نظرات کارشناسان متعدد و یا افراد آگاه استفاده کرد )ماچیرینی و هسکینزدهی، می

3111.) 

به لحاظ پایداری  هاوزن کهآن شرطبهدهد اجازه هر نوع ساختار وزن دهی را می 𝐴𝐹رویکرد      

روش وزن دهی در این پژوهش، فرایند تحلیل سلسله (. 3102شده باشند )آلکایر، شده و تعدیل آزمون

( است که یک روش وزن دهی مبتنی بر عقیده کارشناسان است. این روش اولین 𝐴𝐻𝑃) 037مراتبی

 ابداع گردید. 1104در دهه  031تیتوماس ال سابار توسط 

در این پژوهش برای وزن دهی به ابعاد فقر چندبعدی از کارشناسان متخصصی که در این زمینه      

 تحقیق کرده اند در سطح دانشگاه و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی استفاده شده است.

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی یشناسروش. 4-5-2

ک دوتایی نماگرها است. به ی ایرتبهاصلی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مقایسه  زیربنای     

ک تمایل به برتری ی هاوزندر این روش نمایانگر یک مبادله بین نماگرها هستند. این  هاوزنتعبیر، 

بیان  4تا  0گیرد. در یک مقایسه عددی بین متغیر در یک مبادله را نسبت به متغیر دیگر اندازه می

آن است که نماگر  دهندهنشان 4برابری بین دو نماگر است و رتبه  دهندهنشان 0که رتبه  شودمی

ند که شونمایش داده می ایمقایسهس برابر نماگر دیگر برتری دارد. این نتایج در یک ماتری 4مزبور 

𝐴𝑖𝑖 در آن = 𝐴𝑖𝑗و  0 =
0
𝐴𝑗𝑖⁄  است. باید توجه داشت که ادعاها و باورهای افراد همواره سازگار

 نیست و ممکن است گرفتار دور تسلسل گردد.

                                                           
126 Mascherini & Hoskins 
123 analytic hierarchy process 
128 Saatty, T.L. 
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 . شیوه استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی4-5-2-2

 عملیاتی است: گامسهمدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارای      

 اهآنو ارتباط بین  هاگزینهترسیم و تشریح درخت تصمیم: در این مرحله اهداف، معیارها،  (0

 شود.نشان داده می

در یک ماتریس  هاسنجه: در این مرحله، هاگزینهتعیین ضریب اهمیت معیارها و وزن دهی به  (3

 گیرد.انجام می هاآن دودوبهسپس تعیین اهمیت )وزن( معیارها با مقایسه  قرارگرفته و

 هایرتبهاست که میزان اعتماد به  مکانیسمی( 𝐶𝑅آزمایش سازگاری: نرخ سازگاری ) (2

توان سازگاری /. باشد، می0کمتر از  𝐶𝑅اگر  کهطوریبهدهد. را نشان می آمدهدستبه

دوباره انجام شود.  هامقایسه(. در غیر این صورت باید 0411را پذیرفت )ساعتی،  هامقایسه

 :گرددمیمحاسبه  صورتبدیننرخ سازگاری 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼. 𝐼. 𝑅
 

𝐶𝐼 صورتبهشاخص سازگاری است و  𝐶𝐼که در آن  =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−0
اندازه  nکه در آن  دیآیم دست به 

.𝐼مقدار ویژه است.  نیترگزرب 𝜆𝑚𝑎𝑥ماتریس مقایسه دوتایی است و  𝐼. 𝑅 عنوان شاخص به

تصادفی با ابعاد شبیه به هم  یهاسیماترناسازگاری ماتریس تصادفی، یک نمونه مشخص آماری از 

 کند.را بیان می

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی هایکاستی. مزایا و 4-5-2-1

های کمی و کیفی است. همچنین استفاده برای داده یریکارگبهازجمله مزایای این روش قابلیت      

دهد برای ترکیب بوده و حقانیت آن را تا حد ممکن افزایش می یاپشتوانهخبرگان در این روش  ازنظر

و تصمیم سازان  گذاراناستیسبین  تیدرنهاکه در آن  آوردیم وجود به نظرتبادلبرای  یانهیزمو 

 یهاپاسخمزایای دیگر این روش تعیین اندازه ناسازگاری در  هازجمل. دیآیمبه وجود  ییرأهم

 پاسخگویان است که بسیار اهمیت دارد.

 زنظراتواند است و درنتیجه می دودوبهاین روش، نیاز به تعداد زیادی مقایسه  هایکاستی ازجمله     

 شدهخابانتمحاسباتی پرهزینه و مشکل باشد. همچنین نتایج حاصل از این روش بستگی به مجموعه 

 از ارزیابان و تجربیات ایشان دارد.
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 . تعیین وزن نماگرها4-5-1

تهیه و تنظیم پرسشنامه یکی از مراحل حساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. در این فرایند      

ی که قابل دفاع هایفنبر پایه دانش، تجربه و نیز  دهندگانپاسخاست که  پژوهشگر این فرضپیش

. این روش فرایندی است برای محاسبه برآیند نمایندمی، اقدام به تکمیل پرسشنامه گیرندمیبه کار 

 هاشنامهپرسبا معیارهای چندگانه. پس از تکمیل  گیریتصمیمنظرات کارشناسان در مسائل پیچیده 

 Expert Choice افزارنرمآوری نظرات کارشناسان، ارجحیت یا وزن نماگرها با استفاده از و جمع

 شده است.شده است. در زیر نتایج حاصل از این سنجش ارائهمحاسبه 00

 : مقایسه وزن دهی مساوی و وزن دهی سلسله مراتبی(1-9جدول )

 سلسله مراتبی هایوزن مساوی هایوزن ابعاد و نماگرها

 211/1 3/1 درآمد

 سالمت:

 تغذیه

 های سالمتهزینه

3/1 

(0/1) 

(0/1) 

300/1 

(092/1) 

(161/1) 

  3/1 

(0/1) 

(0/1) 

141/1 

(124/1) 

(154/1) 

 مسکن:

 سرانه مسکن

 انرژی مسکن

3/1 

(0/1) 

(0/1) 

091/1 

(014/1) 

(120/1) 

 سطح زندگی:

 مالکیت منزل مسکونی

 دسترسی به اینترنت

 داشتن امکانات سفر

 دارایی

3/1 

(0/1) 

(0/1) 

(0/1) 

(0/1) 

073/1 

(017/1) 

(102/1) 

(109/1) 

(127/1) 

 0 0 جمع
 پژوهش هاییافتهمنبع:                                         

 

Model Name: new

Treeview

Goal: weighting

income (L: .380)  

health (L: .211)  

education (L: .098)  

housing (L: .140)  

space (L: .779)  

energy (L: .221)  

std.living (L: .172)  

occupancy (L: .620)  

internet (L: .074)  

tour&journey (L: .086)  

assets (L: .220)  

Page 1 of 110/13/2010 10:05:19 È.Ù

m
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 هاوزنو  هاآستانه(: ابعاد، نماگرها، 4-9جدول )

 وزن خانوار محروم است اگر ... نماگر

 211/1 فقر مطلق درآمدی باشد. رخطیزمخارج کل خانوار  o درآمد

 سالمت:

 تغذیه

 های سالمتهزینه

 

o .مخارج کل خانوار از خط فقر غذایی کمتر باشد 

o باشد 9/1های سالمت از توان پرداختش بیشتر از سهم هزینه 

300/1 

(092/1) 

(161/1) 

 آموزش:

 تحصیالت سرپرست

 تحصیالت کودکان

 

o  سال باشد. 5خانوار کمتر از تحصیالت سرپرست 

o  سالی باشد که در مدرسه حضور ندارد یا دارای  01تا  6دارای کودک

 سالی باشد که تحصیالت نرمال بر اساس سنش ندارد. 01تا  6کودک 

141/1 

(124/1) 

(154/1) 

 مسکن:

 سرانه مسکن

 انرژی مسکن

 

o  باشد. مترمربع 06سرانه مسکن خانوار کمتر از 

o 0/1انرژی و سوخت از درآمد ناخالصش بیشتر از های سهم هزینه 

 باشد.

091/1 

(014/1) 

(120/1) 

 سطح زندگی:

 مالکیت منزل مسکونی

 دسترسی به اینترنت

 داشتن امکانات سفر

 دارایی

 

o .مالک منزل مسکونی نباشد 

o .دسترسی به اینترنت نداشته باشد 

o .در طول سال سفر خارجی یا زیارتی نداشته باشد 

o  اتومبیل شخصی، فریزر یا یخچال فریزر،  هایداراییحداقل دو مورد از

 رایانه و ماشین لباسشویی را نداشته باشد.

073/1 

(017/1) 

(102/1) 

(109/1) 

(127/1) 

 

 ها. برآورد مدل و پردازش داده4-6

سنجش فقر دارای دو گام اساسی است: شناسایی و تجمیع.  یهامدلهمانند سایر  𝐴𝐹مدل      

شود به این معنا که ابتدا یک آستانه محسوب می یاآستانهاین رویکرد یک مدل دو  طورکلیبه

شود و افراد محروم در هر نماگر شناسایی در هریک از ابعاد در نظر گرفته می (𝑧𝑗)محرومیت 

. در مرحله دیآیم دست بهموزون  هایمحرومیتراد از جمع شوند، سپس بردار رتبه محرومیت افمی

و در پایان )گام شناسایی(  شوند( فقرای چندبعدی شناسایی می𝑘بعد با استفاده از آستانه دوم )

شوند گیری میبیان شد اندازه ترشیپکه  ییهاروششده یا فقر چندبعدی با نسبت سرشمار تعدیل

 گیری میانه و حالتی بین رویکرد اجماع و اشتراکی است.یک روش اندازه 𝐴𝐹)گام تجمیع(. مدل 

 𝒌ه . تحلیل حساسیت و بررسی پایداری آستان4-6-2

دارای اهمیت بسیاری است زیرا با انتخاب این آستانه فقرای چندبعدی  𝑘انتخاب آستانه دوم      

نماگر محروم باشند ولی به لحاظ شوند و سایر افرادی که ممکن است در یک یا چند شناسایی می
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ر فق یهاسنجشو در بسیاری از  طورکلیبهشوند، حذف خواهند شد. چندبعدی فقیر محسوب نمی

شود که حداقل در یک بعد محروم باشد. آستانه چندبعدی، فردی به لحاظ چندبعدی فقیر شمرده می

𝑘 رویکرد اشتراکی( در نوسان باشد و به عبارتی  0تواند از صفر )رویکرد اجماع( تا می(k ∈ [1; 0] .

درصد  37/0توان آستانه بین از طرح نظرسنجی می آمدهدستبهدر پژوهش پیش رو با توجه به اوزان 

انه زیر آستدرصد را برای شناسایی فقرای چندبعدی در نظر گرفت. ما با توجه به نمودارهای  0/63تا 

عنوان آستانه تشخیص را که درواقع وزن بعد آموزش است، به -آمدهدستبهکمترین وزن -درصد 11/4

در ادامه پژوهش بر مبنای این آستانه  گرفتهانجام. سایر محاسبات میاگرفتهفقر چندبعدی در نظر 

ندبعدی برحسب های فقر چدامنه پایداری و تغییرات شاخص 9-9تا  0-9 ینمودارهااست. در 

 است. مشاهدهقابلهای گوناگون آستانه

 

 ی گوناگونهاآستانهبرحسب  چندبعدی)شیوع( فقر  (: سرشمار0-9نمودار )

 
 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی                         
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 ی گوناگونهاآستانهبرحسب  چندبعدیگستردگی فقر (: 3-9نمودار )

 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی                         

 

 نی گوناگوهاآستانهبرحسب  چندبعدیفقر  شدهلیتعدنسبت سرشمار (: 2-9نمودار )
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 شدهلیتعدفقر  یهاشکافمجذور و  شدهلیتعدی فقر هاشکاف(: 9-9) نمودار

 
 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی                         

 

 های فقر چندبعدی در کل کشورگیری شاخصاندازه. 4-6-1

ر فق یهاشکافشده، های اصلی نسبت سرشمار تعدیلبرای نشان دادن فقر از شاخص 𝐴𝐹مدل      

ریک کند. هفقر )برای نشان دادن اهمیت فقیرترین فقرا( استفاده می یهاشکافشده و مجذور تعدیل

های اصلی از دو یا سه شاخص جزئی از قبیل سرشمار، گستردگی، شکاف و شدت فقر از این شاخص

 .دیآیم دست به

ی هادستیابی( تغییرات سرشمار خام هر یک از نماگرها پس از تشکیل ماتریس 01-9در جدول )     

𝑋𝑛,𝑑  و پیش از اعمال آستانهk که مشاهده  طورهمانشده است. و محاسبه فقر چندبعدی ارائه

رفاهی  هایگذاریسیاست هایهدف ترینمهمشود درصد محرومیت در نماگر درآمد که یکی از می

است. در هر دو نماگر بعد سالمت )تغذیه و  یافتهافزایش %5/90به  %12/27است در انتهای دوره از 

هزینه سالمت( درصد محرومیت در طول دوره رو به بهبود بوده است. در نماگر تغذیه تغییر 

 یافتهکاهش %30/0به  %11/2شود، اما در نماگر هزینه سالمت محرومیت از دیده نمی توجهیقابل

انوار و آموزش کودکان( شاهد کاهش است. در بعد آموزش در هر دو نماگر )آموزش سرپرست خ

درصد محرومیت در انتهای دوره هستیم. در بعد مسکن در انتهای دوره کاهش در محرومیت سرانه 

)فضا( ی مسکن و افزایش در محرومیت انرژی را داریم. بیشترین میزان محرومیت در انرژی در سال 

است و کمترین میزان محرومیت آن  %56/09)یک سال پس از حذف یارانه انرژی( به میزان  0241

 بوده است. %37/0 اندازهبه)سال شروع سیاست حذف یارانه(  0214در سال 
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 در طول دوره (: سرشمار خام محرومیت کل کشوری در هر نماگر01-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 5/90 55/23 95/29 65/26 12/27 درآمد

 05/0 10/0 57/1 0/0 00/0 تغذیه

 30/0 36/3 11/3 59/3 11/2 سالمت

 63/23 39/93 93/91 56/29 17/90 آموزش سرپرست

 13/3 64/3 60/7 52/7 5/4 آموزش کودکان

 67/04 14/30 7/39 67/31 16/21 سرانه مسکن

 33/5 15/1 56/09 37/0 16/2 انرژی مسکن

 62/30 64/01 11/31 66/30 26/30 مالکیت مسکن

 20/40 02/40 32/40 1/17 34/42 اینترنت

 10/74 00/77 75/76 25/73 33/73 سفر

 09/94 15/53 14/56 12/51 46/69 دارایی

 32635 33561 33106 35179 30253 حجم نمونه
 پژوهش هاییافتهمنبع:                      

شده است. شاخص ( نتایج حاصل از محاسبه فقر چندبعدی در طول دوره ارائه00-9در جدول )    

H  سرشمار سانسور شده کل، شاخصA های موزون در بین گستردگی فقر یا میانگین محرومیت

میانگین  𝑀0شده یا به عبارتی فقر چندبعدی، شاخص نسبت سرشمار تعدیل 𝑀1فقرا، شاخص 

با  دهد.شده را نشان میهای فقر تعدیلمجذور شکاف 𝑀3شده و شاخص های فقر تعدیلشکاف

های فقر چندبعدی در طول دوره شود که شاخصهای ابتدا و انتهای دوره مشاهده میمقایسه شاخص

است. سپس  40در سال  هاشاخصاند و کمترین اندازه تمامی دارای روندی کاهشی بوده 40تا سال 

های موزون در بین فقرا اند. همچنین میانگین محرومیتافتهیافزایش 43در سال  هاشاخصتمامی 

(A از )در پایان دوره زیاد شده است. افزایش در شاخص  %15/21در شروع دوره به  %17/27A  نشان

ت به ابتدای دوره بیشتر شده اند نسبدهد که تعداد نماگرهایی که افراد فقیر در آن محروم شدهمی

 است.

 (k=141/1های فقر در کل جامعه در طول دوره )شاخص(: 00-9جدول )

 0243 0240 0241 0214 0211 هاشاخص

𝐻(%) 92/64 0/65 42/65 15/62 62/65 

𝐴(%) 17/27 99/27 12/25 65/29 15/21 

𝑀1 357/1 399/1 326/1 301/1 35/1 

𝑀0 022/1 033/1 007/1 017/1 03/1 

𝑀3 013/1 140/1 114/1 110/1 111/1 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 ی فقر در طول دورههاشاخصروند تغییرات (: 5-9نمودار )

 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

های فقر و تشخیص اینکه افزایش و کاهش هر یک از شاخص تردقیق( در ارزیابی 03-9جدول )   

هاست به ما کمک خواهد کرد. با محاسبه جزئیاتی از نماگر یککدامدر انتهای دوره ناشی از تغییر در 

 ایارزندهاز قبیل نسبت سرشمار سانسور شده هر یک از نماگرها و سهم هر نماگر از فقر به نتایج 

 خواهیم رسید.

دهنده نسبت سرشمار سانسور شده نماگرها در طول دوره ( ستون اول نشان03-9در جدول)     

که از اهداف مهم -کنیم که نسبت سرشمار سانسور شده نماگر درآمد است. مشاهده می

که نماگر درآمد در این در انتهای دوره افزایش داشته است. ازآنجایی -های رفاه استگذاریسیاست

شود و میزان است، درنتیجه مشمول سانسور نمی kز آستانه محرومیت تر اپژوهش دارای وزنی بزرگ

در  %12/27اش تفاوتی ندارد. سرشمار درآمد از محرومیت خام این نماگر با محرومیت سانسور شده

 در انتهای دوره رسیده است. %5/90ابتدای دوره به 

( درون هر نماگر است. Hشده دهنده توزیع فقیران چندبعدی )سرشمار سانسور ستون دوم نشان     

توان مشاهده کرد که چه درصدی از فقیران چندبعدی درون هر نماگر به عبارتی در این ستون می

از فقیران چندبعدی در نماگر مالکیت منزل  %76/21تعداد  0211وجود دارند. برای مثال در سال 

طور که یافته است. همانزایشاف %46/23این تعداد به  0243اند که در سال مسکونی محروم بوده
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سرشمار سانسور شده پهنای فقر سرشمار تعدیل شده

شکاف تعدیل شده شدت فقر
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شود در طول دوره همواره بیش از نیمی از فقیران چندبعدی در نماگر درآمد محروم مشاهده می

شود. تعداد فقیران چندبعدی اند و در انتهای دوره افزایش فراوانی در این تعداد مشاهده میبوده

 یافته است.افزایش 0243ر سال د %39/62به  0211در سال  %29/52محروم در نماگر درآمد از 

 

 (: تغییرات در نماگرها در طول دوره03-9جدول )

 )%( 034چندبعدی محروم در هر نماگر درصد فقرای )%( Hنسبت سرشمار سانسور شده 

 0243 0240 0241 0214 0211 0243 0240 0241 0214 0211 نماگر

 39/62 62/50 35/53 2/56 29/52 5/90 55/23 95/29 65/26 12/27 درآمد

 75/0 6/0 4/1 7/0 60/0 05/0 10/0 57/1 0/0 00/0 تغذیه

 9/0 2 64/3 45/3 5 43/1 11/0 71/0 43/0 97/2 سالمت

 26/90 76/53 01/50 9/99 99/51 09/37 37/22 79/22 4/31 13/25 آموزش سرپرست

 02/9 43/2 49/01 17/01 12/02 1/3 60/3 95/7 25/7 34/4 آموزش کودکان

 47/34 73/29 96/27 19/99 2/92 67/04 14/30 7/39 67/31 16/21 سرانه مسکن

 72/6 21/01 61/07 94/0 15/9 93/9 55/6 66/00 47/1 10/3 انرژی

 46/23 65/34 95/21 31/22 76/21 62/30 64/01 11/31 66/30 26/30 مالکیت مسکن

 39/45 60/45 1/45 59/42 16/47 5/63 31/61 06/62 14/61 21/67 اینترنت

 33/19 16/12 06/13 91/71 73/71 37/55 27/53 07/59 11/50 66/59 سفر

 46/60 41/67 00/70 19/65 71 66/91 16/93 11/96 29/93 05/59 دارایی

 32635 33561 33106 35179 30253 32635 33561 33106 35179 30253 حجم نمونه

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

( در هر نماگر است 𝑀1شده میزان توزیع فقر )نسبت سرشمار تعدیل دهندهنشان( 02-9جدول )   

 طورهمانسهم هر نماگر از فقر به چه اندازه بوده است.  هرسالکند که در مشخص می عبارتی بهو 

هم در ابتدا و هم در انتهای دوره،  نماگر درآمد بیشترین سهم را در فقر داشته است  بینیممیکه 

357/1𝑀1از فقر چندبعدی ) %67/59، 0211سال  یعنی در ( در نماگر درآمد بوده و در سال =

                                                           
122 % of MPI-Poor 
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35/1𝑀1، سهم این نماگر از فقر )0243 است. پس از  %06/62( با افزایش نسبت به ابتدای دوره =

 0243و در سال  %79/03در نماگر سرانه مسکن به میزان  0211درآمد بیشترین توزیع فقر در سال 

است. کمترین سهم از فقر را در هر دوره نماگرهای تغذیه،  %39/4 اندازهبهالکیت مسکن در نماگر م

در  0211. کمترین توزیع فقر در سال انددادهسالمت، آموزش کودکان و انرژی به خود اختصاص 

 درصد است. 35/1 اندازهبهدر نماگر سالمت  0243درصد و در سال  29/1نماگر انرژی به میزان 

 

 (: توزیع فقر درون هر نماگر)%(02-9)جدول 

 0243 0240 0241 0214 0211 نماگر

 06/62 63/56 93/55 05/57 67/59 درآمد

 66/1 66/1 25/1 65/1 63/1 تغذیه

 35/1 54/1 50/1 59/1 40/1 سالمت

 34/9 10/6 69/5 61/9 27/5 آموزش سرپرست

 62/1 66/1 74/0 7/0 16/3 آموزش کودکان

 54/1 42/01 9/00 12/03 79/03 سرانه مسکن

 55/1 42/1 52/0 03/1 29/1 انرژی

 39/4 03/4 16/4 91/4 15/1 مالکیت مسکن

 04/2 50/2 9/2 01/2 22/2 اینترنت

 37/2 55/2 24/2 0/2 09/2 سفر

 06/6 93/7 50/7 57/6 46/7 دارایی

𝑀1 357/1 399/1 326/1 301/1 35/1 

 32635 33561 33106 35179 30253 حجم نمونه
 های پژوهشمنبع: یافته                 

 

نماگر درآمد را نسبت به فقر مشاهده کرد. اگرچه دو  تردقیقتوان تغییرات ( می6-9در نمودار )     

شاخص سرشمار سانسور شده درآمد و سهم درآمد از فقر در طول دوره روندی کاهشی داشته است 

 ولی در انتهای دوره موردبررسی هر دو شاخص نسبت به ابتدای دوره افزایش داشته است.

( و سرشمار سانسور شده )پس kکاربرد آستانه  دهنده سرشمار خام )قبل از( نشان7-9نمودار )     

 و حذف غیر فقرا( برای هر نماگر در ابتدا و انتهای دوره است. kاز کاربرد آستانه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 چندبعدیدرآمدی و سهم درآمد از فقر  ، سرشمار محرومیتچندبعدیفقر  شدهتعدیل(: مقایسه نسب سرشمار 6-9نمودار )

 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 (: مقایسه سرشمار خام و سانسور شده هر نماگر در ابتدا و انتهای دوره7-9)نمودار 

 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 مشاهدهقابل( تغییرات سرشمار سانسور شده هر نماگر در طول دوره موردبررسی 1-9در نمودار )     

که سرشمار نماگر درآمد در طول دوره دارای روندی کاهشی ولی در انتهای  کنیممیاست. مشاهده 

دوره دارای جهش و افزایش نسبت به ابتدای دوره است. در نماگر تحصیالت سرپرست خانوار در 



.

.
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388 389 39 39 39

سرشمار تعدیل شده فقر چند بعدی سرشمار سانسورشده درآمد سهم درآمد از فقر
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سرشمار سانسور شده سرشمار خام سرشمار سانسور شده سرشمار خام

388 39

درآمد تغذیه سالمت آموزش سرپرست آموزش کودکان سرانه مسکن سوخت مالکیت مسکن اینترنت دارایی سفر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

28 
 

شود. همچنین با دقت در نماگر انرژی مسکن مشاهده مشاهده می یتوجهقابلانتهای دوره کاهش 

و بیشترین افزایش در سرشمار  14ش در سرشمار انرژی مربوط به سال که بیشترین کاه کنیممی

روندی نزولی دارد ولی سرشمار محرومیت در  سرشمار ازآنپساست، اگرچه  41آن مربوط به سال 

 افزایش داشته است. 11انرژی نسبت به سال 

 

 مقایسه تغییرات سرشمار سانسور شده هر نماگر در طول دوره(: 1-9نمودار )

 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 جغرافیایی هایزیرگروهگیری فقر در . اندازه4-6-9

های شود که در هر دو مناطق شهری و روستایی تمامی شاخص( مشاهده می09-9در جدول )     

ن توااند. همچنین مییافتهازآن افزایشاند و پسروندی کاهشی داشته 0240فقر در طول دوره تا سال 

-9ها در کل جامعه )طبق جدول که عامل افزایش شاخص میانگین موزون محرومیت مشاهده کرد

دهد که افراد فقیر در بخش روستایی در انتهای ( در بخش روستایی بوده است و این نشان می01

اند و تعداد نماگرهایی که فقرای های بیشتری را نسبت به ابتدای دوره تجربه کردهدوره محرومیت

 ر شده است.اند نسبت به ابتدای دوره بیشتن محروم شدهروستایی در آ

 توزیع)توان فقر چندبعدی و سهم هر یک از مناطق شهری و روستایی از فقر ( می4-9در نمودار )     

شود در هر دو دوره فقر طور که دیده میفقر نسبت به مناطق شهری/روستایی( را مشاهده کرد. همان
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درآمد تغذیه سالمت آموزش 
سرپرست

آموزش 
کودکان

سرانه مسکن انرژی مسکن مالکیت 
مسکن

اینترنت دارایی سفر

388 389 39 39 39

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بیشتر از مناطق شهری است و نیز توزیع فقر کل در مناطق روستایی چندبعدی در مناطق روستایی 

 0243دهد که در سال یافته است. نمودار نشان میدر انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره افزایش

 از آن مناطق شهری بوده است. %91از فقر کل از آن مناطق روستایی و  %61حدود 

 

 (Nجزئی و کلی فقر در طول دوره در مناطق شهری و روستایی )حجم نمونه =های (: روند تغییرات شاخص09-9جدول )

 روستایی شهری 

 N 𝐻(%) 𝐴(%) 𝑀1 𝑀0 𝑀3 N 𝐻(%) 𝐴(%) 𝑀1 𝑀0 𝑀3 

0211 01757 19/63 56/29 309/1 000/1 111/1 01545 43/76 02/24 210/1 055/1 006/1 

0214 01453 13/60 50/25 307/1 011/1 113/1 6033 7/77 02/93 237/1 066/1 03/1 

0241 01543 13/57 90/20 074/1 142/1 179/1 00939 04/79 41/21 314/1 024/1 013/1 

0240 01944 65/57 55/22 042/1 147/1 175/1 03160 75/67 97/25 39/1 006/1 117/1 

0243 00776 3/54 41/22 310/1 0/1 177/1 00194 10/73 26/90 341/1 024/1 0/1 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 

شهری/روستایی و سهم شهری/روستایی از فقر کل در  شدهتعدیلکل، نسبت سرشمار  شدهتعدیل(: مقایسه نسبت سرشمار 4-9نمودار )

 ابتدا و انتهای دوره

 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 . . .3 .4 .5 .6 .7

نسبت سرشمار تعدیل شده کل

روستایی/نسبت سرشمار تعدیل شده شهری

روستایی از فقر کل/سهم شهری

نسبت سرشمار تعدیل شده کل

روستایی/نسبت سرشمار تعدیل شده شهری

روستایی از فقر کل/سهم شهری

3
88

3
9

روستایی شهری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نشان  ایمنطقه هایزیرگروهشده را در ( روند تغییرات نسبت سرشمار تعدیل05-9جدول )    

ح سط هایمشابهتجغرافیایی و نیز  هایمجاورتمناطق با توجه به دو ویژگی  بندیتقسیمدهد. می

 رفاه خانوارها صورت گرفته است.

 

 

   

و کمترین مقدار  204/1 اندازهبه 9در منطقه  𝑀1در مناطق شهری بیشترین مقدار  0211در سال    

شود. در همین سال در مناطق روستایی بیشترین مشاهده می 307/1 اندازهبه 3این شاخص در منطقه 

 314/1 اندازهبه 7و کمترین مقدار در منطقه  973/1 اندازهبه 2در منطقه  𝑀1مقدار برای شاخص 

شده در در مناطق شهری بیشترین مقدار شاخص نسبت سرشمار تعدیل 0243بوده است. در سال 

شود. در همین سال در دیده می 041/1 اندازهبه 3ترین آن در منطقه و کم 349/1 اندازهبه 5منطقه 

 1و  3و کمترین آن در مناطق  947/1به میزان  5در منطقه  𝑀1مناطق روستایی بیشترین مقدار 

در کل کشور در منطقه   𝑀1بوده است. در سال شروع دوره بیشترین مقدار شاخص  226/1 اندازهبه

شود. در سال پایانی مشاهده می 305/1 اندازهبه 7و  0مترین آن در مناطق و ک 221/1 اندازهبه 9

و کمترین  214/1 اندازهبه 5شده در کل کشور در منطقه دوره بیشترین میزان نسبت سرشمار تعدیل

 شود.دیده می 074/1 اندازهبه 1آن در منطقه 

هری ش گانهنهرا به تفکیک مناطق  شدهتوان روند تغییرات شکاف فقر تعدیل( می06-9در جدول )  

 9در منطقه  𝑀0در مناطق شهری بیشترین میزان شاخص  0211و روستایی مشاهده کرد. در سال 

و در مناطق روستایی بیشترین و کمترین  013/1 اندازهبه 3و کمترین آن در منطقه  060/1 اندازهبه

بیشترین و  شود.دیده می 062/1و  326/1به مقادیر  0و  9مقدار این شاخص به ترتیب در مناطق 

 اندازهبه 3و  9به ترتیب در مناطق  0211شده در کل کشور در سال کمترین شکاف فقر تعدیل

 شدهبرگرفتهدر  هاینااست مناطق

 ی شمال غربی: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیلهانااست 0منطقه 

 شمالی: گیالن و مازندران هایاستان 3منطقه 

 شمال شرقی: گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان هایاستان 2منطقه 

 جنوب شرقی: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان هایاستان 9منطقه 

 تهران و البرز 5منطقه 

 قم، مرکزی و قزوین 6منطقه 

 اصفهان، یزد و فارس 7منطقه 

 و بختیاری و خوزستان چهارمحال، بویراحمدبوشهر، کهکیلویه و  1منطقه 

 لرستان، ایالم، کرمانشاه، همدان، کردستان و زنجان 4منطقه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 𝑀0در مناطق شهری بیشترین و کمترین میزان شاخص  0243بوده است. در سال  014/1و  079/1

شود. در مناطق روستایی نیز بیشترین دیده می 140/1و  027/1 اندازهبه 3و  5به ترتیب در مناطق 

 طورهمانبوده است.  092/1و  327/1 اندازهبه 3و  5و کمترین مقدار این شاخص به ترتیب در مناطق 

 اندازهبه 5در منطقه  0243در کل کشور در سال  𝑀0شود، بیشترین مقدار شاخص که مشاهده می

 است. 14/1 اندازهبه 1قه و کمترین آن در منط 05/1

 

 ( در مناطق شهری و روستایی و کل کشور در طول دوره𝑴𝟎شده )(: روند تغییرات نسبت سرشمار تعدیل05-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر مناطق

0 399/1 207/1 305/1 33/1 265/1 019/1 300/1 294/1 302/1 33/1 345/1 015/1 329/1 291/1 333/1 

3 307/1 911/1 339/1 311/1 273/1 303/1 044/1 231/1 305/1 32/1 37/1 045/1 041/1 226/1 339/1 

2 316/1 973/1 343/1 317/1 927/1 379/1 390/1 991/1 311/1 354/1 274/1 356/1 364/1 930/1 316/1 

9 204/1 2/1 221/1 293/1 515/1 2/1 37/1 924/1 313/1 377/1 262/1 397/1 352/1 216/1 391/1 

5 2/1 914/1 345/1 213/1 969/1 349/1 362/1 95/1 310/1 314/1 916/1 349/1 349/1 947/1 214/1 

6 353/1 274/1 373/1 376/1 912/1 365/1 311/1 227/1 322/1 357/1 233/1 392/1 314/1 212/1 346/1 

7 334/1 314/1 305/1 339/1 215/1 3/1 316/1 207/1 309/1 314/1 315/1 049/1 392/1 251/1 350/1 

1 379/1 217/1 353/1 341/1 923/1 321/1 336/1 270/1 303/1 350/1 233/1 049/1 304/1 226/1 074/1 

4 396/1 269/1 325/1 356/1 902/1 322/1 306/1 294/1 303/1 39/1 207/1 3/1 362/1 912/1 357/1 

 

 

 ( در مناطق شهری و روستایی و کل کشور در طول دوره𝑴𝟏شده )روند تغییرات شکاف فقر تعدیل(: 06-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر مناطق

0 004/1 062/1 009/1 013/1 010/1 149/1 010/1 063/1 016/1 144/1 024/1 140/1 015/1 059/1 015/1 

3 013/1 095/1 014/1 140/1 072/1 0/1 14/1 09/1 0/1 0/1 033/1 142/1 140/1 092/1 012/1 

2 024/1 317/1 052/1 029/1 301/1 024/1 006/1 303/1 092/1 03/1 071/1 035/1 032/1 049/1 021/1 

9 060/1 326/1 079/1 072/1 357/1 054/1 021/1 317/1 092/1 027/1 064/1 033/1 033/1 074/1 030/1 

5 024/1 044/1 099/1 027/1 39/1 09/1 037/1 315/1 021/1 026/1 011/1 092/1 027/1 327/1 05/1 

6 032/1 016/1 09/1 035/1 319/1 02/1 0/1 053/1 003/1 007/1 095/1 005/1 025/1 077/1 092/1 

7 017/1 093/1 000/1 019/1 096/1 144/1 140/1 090/1 144/1 143/1 034/1 143/1 017/1 065/1 001/1 

1 090/1 049/1 026/1 093/1 315/1 03/1 000/1 079/1 017/1 031/1 06/1 019/1 011/1 055/1 14/1 

4 030/1 079/1 030/1 001/1 049/1 005/1 019/1 062/1 017/1 000/1 050/1 0/1 004/1 074/1 03/1 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی شهر گانهنهشده را در مناطق توان روند تغییرات مجذور شکاف فقر تعدیل( می07-9در جدول )    

 ترمحرومتأکید بر بزرگنمایی  هاشکافو روستایی مشاهده کرد. درواقع این شاخص با مجذور کردن 

 اندازهبه 9در منطقه  0211در کل کشور در سال  𝑀3شدن در نماگرها دارد. بیشترین مقدار شاخص 

در کل کشور بیشترین  0243است. در سال  112/1 اندازهبه 7و 3و کمترین آن در مناطق  034/1

 179/1به میزان  1و  3و کمترین آن در مناطق  011/1 اندازهبه 5در منطقه  𝑀3میزان شاخص 

 شود.دیده می

 

 ( در مناطق شهری و روستایی و کل کشور در طول دوره𝑴𝟐شده )روند تغییرات مجذور شکاف فقر تعدیل(: 07-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر مناطق

0 016/1 015/1 14/1 117/1 140/1 172/1 016/1 149/1 119/1 14/4 114/1 172/1 141/1 114/1 174/1 

3 146/1 117/1 112/1 113/1 113/1 172/1 142/1 174/1 179/1 11/1 113/1 17/1 145/1 177/1 179/1 

2 039/1 039/1 009/1 00/1 009/1 013/1 036/1 002/1 016/1 014/1 019/1 143/1 007/1 011/1 0/1 

9 05/1 09/1 034/1 021/1 023/1 004/1 090/1 001/1 011/1 004/1 019/1 143/1 006/1 013/1 14/1 

5 000/1 003/1 011/1 0/1 002/1 144/1 000/1 141/1 019/1 017/1 012/1 012/1 000/1 012/1 011/1 

6 007/1 003/1 015/1 144/1 014/1 149/1 016/1 114/1 119/1 144/1 143/1 119/1 009/1 016/1 010/1 

7 14/1 143/1 112/1 113/1 110/1 172/1 117/1 110/1 172/1 174/1 174/1 167/1 142/1 142/1 119/1 

1 02/1 03/1 016/1 002/1 017/1 143/1 009/1 0/1 115/1 007/1 016/1 115/1 017/1 143/1 179/1 

4 007/1 016/1 145/1 013/1 141/1 117/1 017/1 146/1 119/1 147/1 145/1 177/1 009/1 0/1 14/1 

 پژوهش   هاییافتهمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 های خانوارویژگی هایزیرگروههای فقر چندبعدی در گیری شاخص. اندازه4-6-4

های خانوار را در برحسب ویژگی هایزیرگروههای فقر در گیری شاخصنتایج حاصل از اندازه     

 توان مشاهده کرد.( می31-9( تا )01-9جداول )

شود که همواره فقر خانوارهای زن بندی جنسیتی مشاهده می( در طبقه01-9در جدول )     

سرپرست در طول دوره بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست بوده است. همچنین روند فقر در طول 

 است. افتهیشیافزاشی بوده و سپس کاه 0240دوره تا سال 

سال  21شود همواره در هر دوره فقر دو گروه سنی زیر که دیده می طورهمانسنی،  یبندردهدر      

ی سنی است. در مقایسه سال شروع و پایان دوره مشاهده هاگروهسال بیشتر از سایر  71و باالی 

در  303/1در آغاز و  330/1 اندازهبه 91-51شود که کمترین فقر در هر دو سال در گروه سنی می

)پایان( بوده  204/1)شروع( و  236/1 اندازهبهسال  71پایان است و بیشترین فقر در جمعیت باالی 

 است.

شود که با افزایش تحصیالت فقر کاهش تحصیالت در هر دوره دیده میبرحسب  یبندگروهدر      

یی با تحصیالت دیپلم و هاگروهدهد که فقر در نشان می 0243با  0211. نتایج مقایسه سال یابدمی

و در  079/1به  051/1است. در گروه اول از  افتهیشیافزاباالتر در سال پایانی نسبت به سال شروع 

 رسیده است. 000/1به  111/1گروه دوم از 

شود که در دوره با افزایش بعد خانوار فقر زیاد شده است. بعد خانوار دیده می هایزیرگروهدر      

 355/1( از 0-2دهد که فقر در خانوارهایی با اندازه کوچک )مقایسه سال شروع و پایان دوره نشان می

 تغییری نکرده است تررگبزو در خانوارهای با اندازه  افتهیکاهش 396/1به 

شده فقر تعدیل یهاشکافهای توان نتایج حاصل از محاسبه شاخص( می31-9( و )04-9در جداول )

(𝑀0 و مجذور )فقر تعدیل یهاشکاف( شده𝑀3.را مشاهده کرد ) 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی خانوارهاگروهدر زیر شدهلیتعد(: نسبت سرشمار 01-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

سهم  جنسیت

 جمعیتی

𝑀1  سهم

 جمعیتی

𝑀1  سهم

 جمعیتی

𝑀1  سهم

 جمعیتی

𝑀1  سهم

 جمعیتی

𝑀1 

 393/1 34/11 30/1 17/17 320/1 1/17 321/1 4/40 350/1 57/14 مرد

 214/1 70/00 379/1 42/03 379/1 3/03 215/1 0/1 205/1 92/01 زن

           سن

 347/1 00 343/1 6 343/1 0/7 233/1 7/6 209/1 5/01 21زیر 

91-21 9/39 350/1 9/32 365/1 4/30 395/1 31 353/1 1/32 392/1 

51-91 6/32 330/1 1/37 313/1 7/32 044/1 6/32 042/1 7/30 303/1 

61-51 1/01 323/1 1/30 33/1 9/31 311/1 0/30 072/1 0/04 339/1 

71-61 9/00 366/1 1/00 36/1 0/02 399/1 0/09 315/1 9/03 36/1 

 204/1 03 360/1 3/05 343/1 4/02 210/1 5/1 236/1 9/00 71باالی 

           تحصیالت

 250/1 5/37 311/1 1/23 220/1 4/20 251/1 0/36 256/1 7/20 سوادبی

 356/1 0/34 332/1 20 39/1 4/21 369/1 7/21 356/1 0/23 ابتدایی

 327/1 5/06 044/1 4/09 314/1 7/09 334/1 9/05 32/1 3/05 راهنمایی

 079/1 5/05 096/1 6/03 021/1 7/02 055/1 9/06 051/1 6/03 دبیرستان

 000/1 5/00 171/1 6/1 177/1 4/1 175/1 9/00 111/1 9/1 باالتر

           اندازه

2-0 0/26 355/1 6/37 334/1 9/91 331/1 2/92 319/1 97 396/1 

6-9 1/52 395/1 9/54 320/1 0/53 320/1 9/51 330/1 2/91 395/1 

 222/1 1/9 341/1 9/6 205/1 5/7 223/1 02 222/1 0/01 باالتر
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 فقر چند بعدی در گروه های سنی در طول دوره (:01-9نمودار )

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

1388 1389 1390 1391 1392

سال21زیر  سال91تا 21بین  سال51تا 91بین  سال61تا 51بین  سال71تا 61بین  سال71باالی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی خانوارهاگروهدر زیر شدهلیتعد(: شکاف فقر 04-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

سهم  جنسیت

 جمعیتی

𝑀0  سهم

 جمعیتی

𝑀0  سهم

 جمعیتی

𝑀0  سهم

 جمعیتی

𝑀0  سهم

 جمعیتی

𝑀0 

 009/1 34/11 010/1 17/17 003/1 1/17 004/1 4/40 031/1 57/14 مرد

 065/1 70/00 094/1 42/03 097/1 3/03 063/1 0/1 075/1 92/01 زن

           سن

 059/1 00 054/1 6 06/1 0/7 079/1 7/6 073/1 5/01 21زیر 

91-21 9/39 02/1 9/32 024/1 4/30 033/1 31 039/1 1/32 007/1 

51-91 6/32 00/1 1/37 141/1 7/32 149/1 6/32 111/1 7/30 145/1 

61-51 1/01 006/1 1/30 015/1 9/31 141/1 0/30 113/1 0/04 144/1 

71-61 9/00 021/1 1/00 035/1 0/02 001/1 0/09 013/1 9/03 039/1 

 066/1 03 025/1 3/05 094/1 4/02 051/1 5/1 076/1 9/00 71باالی 

           تحصیالت

 010/1 5/37 053/1 1/23 073/1 4/20 043/1 0/36 042/1 7/20 سوادبی

 014/1 0/34 141/1 20 016/1 4/21 030/1 7/21 030/1 0/23 ابتدایی

 017/1 5/06 140/1 4/09 141/1 7/09 00/1 9/05 006/1 3/05 راهنمایی

 111/1 5/05 175/1 6/03 172/1 7/02 110/1 9/06 116/1 6/03 دبیرستان

 154/1 5/00 197/1 6/1 150/1 4/1 192/1 9/00 157/1 9/1 باالتر

           اندازه

2-0 0/26 093/1 6/37 035/1 9/91 03/1 2/92 014/1 97 037/1 

6-9 1/52 030/1 9/54 003/1 0/53 011/1 9/51 013/1 2/91 014/1 

 094/1 1/9 024/1 9/6 053/1 5/7 063/1 02 061/1 0/01 باالتر
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 (: سهم خانوارهای زن سرپرست و مرد سرپرست از فقر چندبعدی00-9نمودار )

 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

نسبت سرشمار تعدیل شده کل

نسبت سرشمار تعدیل شده زیر گروه سنی

سهم از فقر کل

نسبت سرشمار تعدیل شده کل

نسبت سرشمار تعدیل شده زیر گروه سنی

سهم از فقر کل

13
88

13
92

زن سرپرست مرد سرپرست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ی خانوارهاگروهدر زیر شدهلیتعدفقر  یهاشکاف(: مجذور 31-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

سهم  جنسیت

 جمعیتی

𝑀3  سهم

 جمعیتی

𝑀3  سهم

 جمعیتی

𝑀3  سهم

 جمعیتی

𝑀3  سهم

 جمعیتی

𝑀3 

 112/1 34/11 176/1 17/17 115/1 1/17 114/1 4/40 141/1 57/14 مرد

 035/1 70/00 006/1 42/03 009/1 3/03 032/1 0/1 025/1 92/01 زن

           سن

 004/1 00 037/1 6 031/1 0/7 025/1 7/6 025/1 5/01 21زیر 

91-21 9/39 010/1 9/32 017/1 4/30 145/1 31 149/1 1/32 111/1 

51-91 6/32 119/1 1/37 172/1 7/32 173/1 6/32 165/1 7/30 164/1 

61-51 1/01 116/1 1/30 176/1 9/31 179/1 0/30 163/1 0/04 17/1 

71-61 9/00 019/1 1/00 140/1 0/02 111/1 0/09 171/1 9/03 114/1 

 033/1 03 012/1 3/05 00/1 4/02 005/1 5/1 023/1 9/00 71باالی 

           تحصیالت

 025/1 5/37 001/1 1/23 023/1 4/20 099/1 0/36 091/1 7/20 سوادبی

 175/1 0/34 164/1 20 176/1 4/21 115/1 7/21 111/1 0/23 ابتدایی

 171/1 5/06 161/1 4/09 179/1 7/09 110/1 9/05 114/1 3/05 راهنمایی

 17/1 5/05 160/1 6/03 160/1 7/02 166/1 9/06 17/1 6/03 دبیرستان

 191/1 5/00 190/1 6/1 196/1 4/1 127/1 9/00 150/1 9/1 باالتر

           اندازه

2-0 0/26 000/1 6/37 141/1 9/91 149/1 2/92 116/1 97 147/1 

6-9 1/52 14/1 9/54 112/1 0/53 110/1 9/51 175/1 2/91 171/1 

 011/1 1/9 010/1 9/6 009/1 5/7 007/1 02 036/1 0/01 باالتر
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 مقایسه سرشمار سانسور شده، پهنای فقر و نسبت سرشمار تعدیل شده برحسب جنسیت در طول دوره (:03-9نمودار )

 


.
.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

سرشمار 

سانسور 

شده

پهنای 

فقر

نسبت 

سرشمار 

تعدیل 

شده

سرشمار 

سانسور 

شده

پهنای 

فقر

نسبت 

سرشمار 

تعدیل 

شده

سرشمار 

سانسور 

شده

پهنای 

فقر

نسبت 

سرشمار 

تعدیل 

شده

سرشمار 

سانسور 

شده

پهنای 

فقر

نسبت 

سرشمار 

تعدیل 

شده

سرشمار 

سانسور 

شده

پهنای 

فقر

نسبت 

سرشمار 

تعدیل 

شده

1388 1389 1390 1391 1392

مرد زن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نسبت سرشمار تعدیل شده بر حسب سطح تحصیالت در طول دورهمقایسه  (:02-9نمودار )

 

 

 مقایسه نسبت سرشمار تعدیل شده برحسب اندازه خانوار در طول دوره (:09-9نمودار )

 

 

( در ابتدا و انتهای دوره نشان 𝑀1از فقر کل ) هازیرگروه( سهم هریک از 30-9در جدول )     

دهد. در گروه جنسیتی با را نشان می زیرگروهاست. این جدول درواقع توزیع فقر در هر  شدهداده

، در هر دو دهندمیجمعیت نمونه را تشکیل  %41 تقریباًتوجه به اینکه خانوارهای مرد سرپرست 

دوره بیشترین سهم فقر مربوط به این گروه است. در انتهای دوره سهم فقر خانوارهای زن سرپرست 
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ی سنی در دو دوره بیشترین سهم از فقر هاگروهت به ابتدای دوره اندکی افزایش داشته است. در نسب

 طورهماناست. در گروه تحصیلی  51-61و کمترین سهم از آن گروه سنی  91-51از آن گروه سنی 

طح ساست و با باال رفتن  سوادانبیبیشترین سهم فقر در هر دو دوره مربوط به  رودمیکه انتظار 

، در هر دو ایاندازهی هاگروه. در یابدمیتحصیالت سهم هر گروه از فقر کل در هر دو دوره کاهش 

و خانوارهای با اندازه  اندداشته( بیشترین سهم از فقر را نفر 9-6دوره خانوارهایی با اندازه متوسط )

ز در کمترین توزیع فقر نی انددادهبزرگ با توجه به اینکه کمترین سهم جمعیتی را به خود اختصاص 

 این گروه بوده است.

 ( در ابتدا و انتهای دوره𝑴𝟎از فقر کل ) هازیرگروه(: سهم هریک از 30-9جدول )

0211 0243 

 𝑀1 =./357 𝑀1 =./35 

سهم  جنسیت

 جمعیتی

سرشمار 

 شدهتعدیل

سهم از فقر 

 کل

سهم 

 جمعیتی

سرشمار 

 شدهتعدیل

 سهم از فقر کل

 5/15 393/1 34/11 3/17 350/1 57/14 مرد

 5/09 214/1 70/00 1/03 205/1 92/01 زن

  سن

 5/01 303/1 00 2/31 330/1 5/01 21زیر 

91-21 9/39 323/1 07 1/32 339/1 0/07 

51-91 6/32 350/1 1/32 7/30 392/1 3/32 

61-51 1/01 366/1 1/00 0/04 36/1 4/03 

71-61 9/00 209/1 1/03 9/03 347/1 0/02 

 2/05 204/1 03 9/09 236/1 9/00 71باالی 

  تحصیالت

 6/21 250/1 5/37 7/92 256/1 7/20 سوادبی

 1/34 356/1 0/34 23 356/1 0/23 ابتدایی

 7/05 327/1 5/06 6/02 32/1 3/05 راهنمایی

 1/01 079/1 5/05 7/7 051/1 6/03 دبیرستان

 0/5 000/1 5/00 4/3 111/1 9/1 باالتر

  اندازه

2-0 0/26 355/1 1/25 97 396/1 2/96 

6-9 1/52 395/1 3/50 2/91 395/1 9/97 

 9/6 222/1 1/9 02 222/1 0/01 باالتر
 پژوهش هاییافتهمنبع: 
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 (: سهم زیرگروه های ویژگی های خانواری از فقر کل در ابتدا و انتهای دوره05-9نمودار )

 ی سنی از فقر کلهاگروهسهم                                               ی جنسیتی از فقر کل                         هاگروهسهم                               

 

     

 ی ابعادی از فقر کلهاگروهسهم                                    ی تحصیلی از فقر کل                             هاگروهسهم                                  

 
 پژوهش هاییافتهمنبع:  

 

 گیری احتمال فقیر شدن خانوارها. اندازه4-6-5

 0243گیری احتمال فقیر شدن خانوارها را در سال ( نتایج حاصل از اندازه33-9در جدول )     

  %5شده در سطح نظر گرفته، تمام متغیرهای در شودمیکه مشاهده  طورهمانتوان مشاهده کرد. می

انوار تحصیل سرپرست خ هایسالهستند. لگاریتم احتماالت فقیر چندبعدی بودن با افزایش  دارمعنی

 . نسبت احتماالت براییابدمیکاهش و با زن سرپرست بودن، اندازه و روستایی بودن خانوار افزایش 
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بت بودن سایر شرایط، یک سال افزایش دهد که با فرض ثاتحصیل سرپرست خانوار نشان می هایسال

احتمال فقیر بودن با زن  کهدرحالیدهد. کاهش می %00آموزش احتمال فقیر چندبعدی بودن را 

افزایش  %1و با هر عضو اضافی خانوار  %35و با زندگی در مناطق روستایی  %23سرپرست بودن خانوار 

 .یابدمی

 

 0243چندبعدی در سال (: مدل رگرسیون الجیستیک فقر 33-9جدول )

فاصله اطمینان  |Z P>|z خطای استاندارد ضریب متغیر

45 % 

 احتمال

   23/0 11/1 19/5 155/1 31/1 زن سرپرست

   11/0 11/1 45/6 10/1 17/1 بعد خانوار

   35/0 11/1 00/7 120/1 32/1 روستایی بودن

   14/1 11/1 -11/37 112/1 -00/1 سال تحصیل
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 (Aموزون ) هایمحرومیتگیری میانگین . اندازه4-6-6

و  شودمیافراد فقیر تعریف  سراسر در هامحرومیتمیانگین سهم  عنوانبه( 𝐴گستردگی فقر )    

𝐴شده است:  یبندفرمول صورتنیبد = ∑ 𝑐𝑖(𝑘)/𝑞(𝑘)
𝑞
𝑖=0 کسری  دهندهنشان. گستردگی فقر

قرای که ف کندمی. این شاخص بیان اندشدهاست که در آن میانگین افراد فقیر، محروم  dاز نماگرهای 

 چندبعدی در چند درصد از نماگرها محروم هستند.

 % 2/23 اندازهبهو  0در منطقه  0211در سال  A(، کمترین میزان شاخص 32-9طبق جدول )     

کمترین اندازه شاخص  0243بوده است. در سال  % 3/93 اندازهبه 9و بیشترین آن در منطقه 

است. با  % 2/90 اندازهبه 5و بیشترین مقدار در منطقه  % 1/21 اندازهبه 1گستردگی فقر در منطقه 

که میانگین سهم  1و  9دو منطقه  جزبهکه برای کل کشور  شودمیمقایسه ابتدا و انتهای دوره دیده 

 کاهش یافته است، در سایر مناطق این شاخص نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته است. هامحرومیت

( آورده شده است. 39-9های خانوار در جدول )نتایج حاصل از محاسبه گستردگی فقر در زیرگروه    

های خانوار های موزون در تمامی زیرگروهشود میانگین سهم محرومیتطور که مشاهده میهمان

 افزایش یافته است. 0211به سال نسیت 
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در خانوارهای زن سرپرست بیشتر از  Aشود که همواره شاخص در زیرگروه جنسیتی دیده می     

شود که هم در سال شروع دوره و های سنی مشاهده میخانوارهای مرد سرپرست است. در زیرگروه

سال و بیشترین مقدار آن  51ا ت 21در گروه سنی  Aهم در سال پایان دوره کمترین اندازه شاخص 

 سال است. 71در گروه سنی باالی 

شود که با افزایش سطح تحصیالت گستردگی فقر کاهش های تحصیلی مشاهده میدر زیرگروه     

توان شود. همچنین میها در فقرا با افزایش تحصیالت کم مییابد و به عبارتی میانگین محرومیتمی

 یابد.افزایش می Aطول دوره، با بزرگ شدن اندازه خانوار شاخص مشاهده کرد که همواره در 

 

 (: گستردگی فقر در مناطق32-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر کل روستا شهر مناطق

0 5/23 3/23 2/23 9/34 3/25 2/20 34 2/29 3/23 3/21 7/21 5/21 6/20 9/21 3/25 

3 5/22 2/21 2/26 22 7/93 7/26 3/22 0/24 1/26 5/25 1/22 5/29 5/23 3/90 4/27 

2 9/27 7/93 3/91 1/21 95 1/91 9/22 95 2/91 0/25 91 4/27 5/26 0/99 4/91 

9 1/26 0/96 3/93 4/26 1/91 4/24 6/20 93 1/27 2/22 9/27 7/25 9/23 90 6/27 

5 7/27 1/92 3/24 3/24 6/96 4/24 7/26 97 5/24 0/91 1/92 3/90 2/24 7/91 2/90 

6 29 4/90 6/21 6/26 3/92 7/21 20 0/24 0/26 1/25 6/21 6/27 4/27 4/93 1/91 

7 4/25 3/21 3/27 6/26 6/21 3/27 0/22 0/91 0/27 7/29 4/27 6/26 9/27 5/92 7/91 

1 22 3/21 1/25 29 9/93 0/26 3/31 1/26 2/22 2/31 7/21 1/34 7/35 4/29 1/21 

4 20 0/25 9/22 1/22 7/24 1/25 0/34 6/29 9/23 7/20 3/23 23 0/22 1/90 4/27 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

توان گستردگی فقر در بین فقرای چندبعدی باال و پایین خط فقر درآمدی می 35-9در جدول      

های موزون در فقرای باالی خط فقر را در ابتدا و انتهای دوره مشاهده کرد. میانگین محرومیت

 کاهش داشته است. 0211در سال  % 3/59است که نسبت به  % 50اندازه به 0243درآمدی در سال 

های موزون زیاد شده ها میانگین محرومیتشود که در تمام گروهبندی شغلی دیده میدر طبقه     

از نماگرها  % 1/92در  0243شود فقرای چندبعدی بدون شغل در سال طور که دیده میاست. همان

 فقیر هستند.
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 ی خانوارهاگروه(: گستردگی فقر در زیر39-9جدول )

 0211 0214 0241 0240 0243 

 𝐻 𝐴 𝐻 𝐴 𝐻 𝐴 𝐻 𝐴 𝐻 𝐴 جنسیت

 7/27 0/69 9/29 3/60 1/25 5/69 2/27 69 1/26 0/61 مرد

 0/91 77 3/26 5/75 0/26 4/75 0/24 4/77 3/24 5/11 زن

           سن

 4/27 2/71 4/25 0/10 2/26 6/11 3/24 3/13 1/27 12 21زیر 

91-21 3/71 1/25 1/70 4/26 1/64 25 0/64 5/26 0/67 3/26 

51-91 1/60 1/25 7/56 6/25 0/51 2/29 56 9/29 51 5/26 

61-51 4/63 27 1/51 2/27 6/51 5/25 0/52 6/23 1/57 7/21 

71-61 6/71 7/27 9/66 0/24 1/65 27 0/63 22 5/69 2/91 

 6/91 9/71 9/25 7/72 3/21 6/76 3/91 4/79 5/91 6/11 71باالی 

           تحصیالت

 9/90 7/19 9/25 3/10 7/21 5/15 0/93 15 1/91 0/17 سوادبی

 4/24 3/69 2/27 4/54 27 1/69 1/21 0/61 5/27 2/61 ابتدایی

 7/27 62 2/25 5/56 2/25 2/54 5/26 7/63 9/26 2/62 راهنمایی

 6/20 55 34 9/51 9/31 1/91 6/34 5/53 9/34 4/52 دبیرستان

 6/36 5/90 4/30 5/25 30 7/26 7/33 0/22 2/30 6/90 باالتر

           اندازه

2-0 1/71 0/26 0/65 3/25 66 5/29 5/63 7/23 9/66 27 

6-9 2/65 5/27 9/60 6/27 3/62 6/26 0/60 0/26 0/62 1/21 

 91 3/12 3/26 5/13 9/27 3/19 6/91 1/10 9/21 6/16 باالتر
          پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 در بین محرومین درآمدی و سایر گروه ها گستردگی فقر(: 35-9جدول )

 0243 0211 خانوار

 H A 𝑀1 سهم جمعیتی H A 𝑀1 سهم جمعیتی 

 165/1 1/05 3/90 5/51 14/1 9/07 9/50 62 باالی خط فقر درآمدی

 50/1 50 0 5/90 593/1 3/59 0 27 فقر درآمدی زیرخط

 321/1 1/26 6/69 2/71 397/1 26 5/61 9/72 دارای شغل

 259/1 1/92 1/11 6/9 223/1 90 4/11 1/2 بدون شغل

 369/1 3/91 1/65 35 374/1 6/24 9/71 7/33 دارای درآمد بدون کار
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 . شناسایی فقیرترین فقرا4-7

چندگانه یا  هایمحرومیتاز  ایسنجه( از رتبه محرومیت خانوارها که 6-5-9در بخش )     

این  وجودباایناستفاده شد.  هافقیرترینافراد فقیر است برای متمایز کردن  هایمحرومیتگستردگی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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دهد )آلکایر و نمی دست بهآشکار اختالف در عمق محرومیت در یک یا چند نماگر را  طوربهمعیار 

در نیمی از نماگرها محروم باشند، اما یکی فقط  هرکدام(. برای مثال دو فرد ممکن است 3102سز، 

 ؛دیگری بیشتر زیر آستانه محرومیت هر نماگر باشد کهدرحالیاندکی زیر آستانه محرومیت باشد 

 هایحرومیتمتوان از دو راه فقیرترین فقرا را تشخیص داد: یکی از طریق محاسبه میانگین بنابراین می

گیری عمق بخش قبل محاسبه شد و دیگری از طریق اندازه( که در Aموزون یا گستردگی فقر )

 )بدین منظور باید آستانه فقر را باالتر برد(. هامحرومیت

     

 ( دو رویکرد برای شناسایی فقیرترین فقرا06-9نمودار )

 

z         

B      C  

   

I:  غیر

   محروم

 

 

MPI-I   

 

    

        

  III: فقر گسترده VI: میانه    

Ultra    
 

  

  

IV:  هردو محروم عمیق و

 گسترده

V:  فقط

 عمیق

II:  محرم

   غیر فقیر

 

 

      

O   0/3 0/2 D   

 

 (3102منبع: آلکایر و سز )                                           

 

توان این دهد. می( کل جمعیت را در یک دوره زمانی نشان می01-9در نمودار ) OBCDناحیه 

شوند. محور صورت کسر و درصد بیان میناحیه ها به-نرمال کرد زیرا تمامی زیر 0ناحیه را به عدد 

افراد غیر محروم  MPI-Iهاست. خط افقی عمودی بردار آستانه محرومیت افقی آستانه فقر و محور

شامل افرادی است که در  Iکند. ناحیه را از افرادی که حداقل در یک نماگر محروم هستند جدا می

( افرادی را Iمنهای ناحیه  OBCD)ناحیه  MPI-Iهیچ نماگری محروم نیستند و ناحیه زیرخط 

ر آستانه فقر های برابر، اگدهد که در حداقل یک نماگر محروم هستند. با فرض وزننشان می
0

2
باشد  

و  IIIشوند و نواحی شامل افراد محرومی است که به لحاظ چندبعدی فقیر محسوب نمی IIناحیه 
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V  وIV  وVI  درنتیجه  0. با فرض نرمال بودن ناحیه به عدد ردیگیبرمافراد فقیر چندبعدی را در

H=III+V+IV+VI. 

𝑘اگر آستانه فقر باالتر رود ) =
0

3
شود که در حداقل نیم یا بیشتر شامل افرادی می III+IV( ناحیه 

عنوان آستانه به Ultraفقیر(. خط افقی  شدتبهاز نیمی از نماگرهای موزون محروم هستند )افراد 

𝑘ها، با توجه به شدیدتر محرومیت =
0

3
هستند از سایر افراد  021افراد فقیری را که گرفتار فقر عمیق 

 020دهد که گرفتار فقر گستردهافرادی را نشان می III(. ناحیه V+VIکند )یعنی ناحیه فقیر جدا می

ها در تعداد زیادی از نماگرها فقیر هستند ولی در هستند ولی فقرشان عمیق نیست، به عبارتی آن

شامل افرادی است که با اعمال آستانه محرومیت  Vآن نماگرها فقرشان عمیق نیست. در مقابل ناحیه 

Ultra  گرفتار فقر عمیق هستند ولی فقرشان زیاد نیست و به عبارتی در تعداد زیادی از نماگرها

که هم فقر عمیق دارند و هم فقر گسترده، زیرا هم  ردیگیبرمافرادی را در  IVمحروم نیستند. ناحیه 

گروه  محروم هستند. این شدتبهو هم در آن نماگرها  اندشدهدر تعداد زیادی از نماگرها محروم 

که نه فقر عمیق دارند و نه  ردیگیبرمافرادی را در  VIشوند. ناحیه نامیده می «023فقیرترین فقرا»

 هستند. 022فقر گسترده، به عبارتی این افراد گرفتار فقر متوسط

 

 گیری فقر در میان فقیرترین فقرااندازه .4-7-2

باید هر دو آستانه محرومیت و  هاآنگیری فقر در میان برای شناسایی فقیرترین فقرا و اندازه     

را در نظر بگیریم که در آن میانگین سهم  ایآستانه. اگر بخواهیم (3109)سز،  آستانه فقر را باال برد

 0-5-9ر اساس بخش درنتیجه ب A=505 تقریباًباشد و به عبارتی  %51در افراد فقیر  هامحرومیت

( 36-9در جدول ) هاآستانهعنوان آستانه دوم در نظر گرفت. تغییرات را به k=2662توان آستانه می

 است. مشاهدهقابل

 دهد که سرشمار سانسورهای کلی فقر در بین فقیرترین فقرا نشان مینتایج محاسبه شاخص     

به  %6/21شده فقر در انتهای دوره افزایش داشته است. سرشمار فقر از شده و نسبت سرشمار تعدیل

                                                           
130 Deeply poor 
131 Intensly poor 
132 The poorest of the poor 
133 Moderately  
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کاهش  6/97به  4/94( از Aزیاد شده است. شاخص گستردگی فقر ) 3/1به  042/1از  𝑀1و 93%

 .اندافتهیشیافزاو سپس  اندداشتهروندی کاهشی  0240ها تا سال شته و سایر شاخصدا

 

 ی محرومیت برای شناسایی فقیرترین فقراهاآستانه(: 36-9جدول )

 وزن خانوار محروم است اگر ... نماگر

 211/1 فقر مطلق درآمدی باشد. رخطیزمخارج کل خانوار  درآمد

 سالمت:

 تغذیه

 سالمتهای هزینه

 

 مخارج کل خانوار از خط فقر غذایی کمتر باشد.

 باشد. 5/1های سالمت از توان پرداختش بیشتر از سهم هزینه

300/1 

(092/1) 

(161/1) 

 آموزش:

 تحصیالت سرپرست

 تحصیالت کودکان

 

 سال باشد. 0حصیالت سرپرست خانوار کمتر از ت

سالی  01تا  6ندارد یا دارای کودک سالی باشد که در مدرسه حضور  01تا  6دارای کودک 

 باشد که تحصیالت نرمال بر اساس سنش ندارد.

141/1 

(124/1) 

(154/1) 

 مسکن:

 سرانه مسکن

 انرژی مسکن

 

 باشد. مترمربع 03سرانه مسکن خانوار کمتر از 

 باشد. 3/1های انرژی و سوخت از درآمد ناخالص بیشتر از سهم هزینه

091/1 

(014/1) 

(120/1) 

 سطح زندگی:

 مالکیت منزل مسکونی

 دسترسی به اینترنت

 داشتن امکانات سفر

 دارایی

 

 مالک منزل مسکونی نباشد.

 دسترسی به اینترنت نداشته باشد.

 در طول سال سفر خارجی یا زیارتی نداشته باشد.

اتومبیل شخصی، فریزر یا یخچال فریزر، رایانه و ماشین لباسشویی  هایداراییاز  کدامهیچ

 را نداشته باشد.

073/1 

(017/1) 

(102/1) 

(109/1) 

(127/1) 

 

 (k=363/1های فقر در طول دوره )(: شاخص37-9جدول )

 0243 0240 0241 0214 0211 هاشاخص

𝐻(%) 6/21 7/27 9/25 0/22 93 

𝐴(%) 4/94 3/94 1/91 9/91 6/97 

𝑀1 042/1 015/1 072/1 060/1 3/1 

𝑀0 117/1 113/1 170/1 166/1 112/1 

𝑀3 16/1 155/1 191/1 192/1 159/1 
 پژوهش هاییافتهمنبع: 
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اگر بین فقیرترین فقرا در نم دهد که بیشترین سهم از فقر درتوزیع فقر درون هر نماگر نشان می     

از فقر در نماگر درآمد بوده  % 4/71پایانی  سال درو  % 0/72درآمد بوده است. در سال شروع دوره 

 است.

 (: تغییرات در نماگرها در طول دوره31-9جدول )

 توزیع فقر درون هر نماگر )%( )%( Hنسبت سرشمار سانسور شده 

 0243 0240 0241 0214 0211 0243 0240 0241 0214 0211 نماگر

 4/71 0/77 1/75 0/75 0/72 5/90 6/23 9/29 6/26 27 درآمد

 1/1 4/1 5/1 1/1 1/1 3/0 0 6/1 0/0 0/0 تغذیه

 15/1 03/1 14/1 11/1 30/1 0/1 2/1 3/1 3/1 6/1 سالمت

آموزش 

 سرپرست

7/07 0/05 5/06 2/09 9/06 6/2 3/2 1/2 5/2 3/2 

آموزش 

 کودکان

6/9 3/9 7/2 2/0 5/0 9/0 2/0 3/0 5/1 9/1 

سرانه 

 مسکن

1/01 4/4 7/7 2/6 2/6 0/6 1/5 4/9 2/9 5/2 

 0/1 2/0 32/1 10/1 19/1 66/1 67/1 2/0 14/1 35/1 انرژی

مالکیت 

 مسکن

5/4 3/4 7/7 6/7 0/4 2/5 2/5 4/9 5 4/9 

 6/3 6/3 5/3 5/3 5/3 7/91 3/23 6/29 9/26 3/21 اینترنت

 6/3 6/3 6/3 9/3 9/3 9/25 1/37 21 3/21 1/20 سفر

 4/3 9/2 7/2 9/2 5/9 6/05 2/09 1/06 5/06 1/33 دارایی

حجم 

 نمونه

30253 35179 33106 33561 32635 30253 35179 33106 33561 32635 

 منبع : یافته های پژوهش
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 فصل پنجم

جمع بندی و هجیتن گیری 
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 مقدمه. 5-2

در کل کشور،  AFبر اساس رویکرد میانه  فقر چندبعدی در ایران گیریاندازههدف از این پژوهش      

فقر از  گیریاندازهبرای  AFخانوار است. رویکرد  هایویژگی هایزیرگروهی جغرافیایی و هاگروهزیر

میانگین  𝑀0یا به عبارتی فقر چندبعدی، شاخص  𝑀1شده نسبت سرشمار تعدیلی کلی هاشاخص

که هریک شامل  شدههای فقر تعدیلمجذور شکاف 𝑀3شده و شاخص های فقر تعدیلشکاف

های یا میانگین محرومیت A، گستردگی فقر Hسرشمار سانسور شده  قبیل ازی جزئی هاشاخص

 . کندمیاستفاده  Sو شدت فقر  Gموزون در بین فقرا، میانگین شکاف فقر 

درآمد خانوارهای شهری و -در این پژوهش، آمارهای خام طرح هزینه مورداستفاده هایداده     

است که مرکز آمار ایران به روش پیمایشی  0243 تا 0211 هایسال برایروستایی کل کشور 

جامعه، یکی از بهترین واحدهای مشاهداتی  یاولیهواحد اصلی و  عنوانبهکرده است. خانوار  آوریجمع

 نتایج آمارگیری درنتیجه. شودمیبرای مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب 

و درآمدها  هاهزینهمیزان و شیوه توزیع  یدهندهبازتاب تواندمیاز هزینه و درآمد خانوارهای کشور 

 باشد. ایمنطقهت و تسهیالت در سطح ملی و و چگونگی برخورداری خانوارها از امکانا

ه است: شدفقر چندبعدی از یازده نماگر در قالب پنج بعد استفاده گیریاندازهدر این پژوهش برای      

نماگرهای  دربرگیرندهبعد درآمد، بعد سالمت شامل دو شاخص تغذیه و هزینه سالمت، بعد آموزش 

بر اساس اهداف -سال  01تا  6ت از تحصیل کودکان میزان تحصیالت سرپرست خانوار و محرومی

، بعد مسکن شامل دو شاخص فضای در اختیار -(3101ملنیوم، رویکرد نیازهای اساسی و یونسکو )

برای هریک از اعضا و تأمین انرژی گرمایشی و سرمایشی مسکن؛ و در آخر بعد سطح زندگی که 

 به اینترنت، داشتن امکانات سفر و دارایی را درمتغیرهایی از قبیل مالکیت منزل مسکونی، دسترسی 

های (، پژوهشMDGs. انتخاب ابعاد و نماگرها در این پژوهش با توجه به اهداف ملنیوم )گیردبرمی

اجتماعی جامعه -ها و نیز بافت فرهنگیتجربی پیشین، دیدگاه کارشناسان، محدودیت داده

( AHPپژوهش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) موردبررسی صورت پذیرفته است. روش وزن دهی این

 است که یک روش وزن دهی مبتنی بر عقیده کارشناسان است.

 پژوهش یهاپرسش. نتایج و پاسخ 5-1

 کل در سال های مورد بررسی چگونه است؟چندبعدی روند تغییر شاخص های فقر  -0
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 0240تا سال  0211ی فقر از سال هاشاخصکه  دهدمینتایج محاسبه فقر در کل کشور نشان      

های است. همچنین میانگین محرومیت یافتهافزایش 0243روندی کاهشی داشته و سپس در سال 

در پایان دوره زیاد شده است.  %15/21در شروع دوره به  %17/27( از Aموزون در بین فقرا )

اند نسبت در آن محروم شدهدهد که تعداد نماگرهایی که افراد فقیر نشان می Aافزایش در شاخص 

 به ابتدای دوره بیشتر شده است.

 %12/27که سرشمار درآمد از  دهدمیمد نشان آنماگر در شده سانسورنتایج محاسبه سرشمار      

شود که در طول دوره در انتهای دوره رسیده است. همچنین مشاهده می %5/90در ابتدای دوره به 

و تعداد فقیران چندبعدی  اندبودهچندبعدی در نماگر درآمد محروم همواره بیش از نیمی از فقیران 

 است. یافتهافزایش 0243در سال  %39/62به  0211در سال  %29/52محروم در نماگر درآمد از 

که نماگر درآمد بیشترین سهم را در فقر داشته است  دهدمیتوزیع فقر درون هر نماگر نشان      

357/1𝑀1از فقر چندبعدی ) %67/59، 0211یعنی در سال  ( در نماگر درآمد بوده و در سال =

35/1𝑀1، سهم این نماگر از فقر )0243 است. پس از  %06/62( با افزایش نسبت به ابتدای دوره =

 0243و در سال  %79/03در نماگر سرانه مسکن به میزان  0211درآمد بیشترین توزیع فقر در سال 

است. کمترین سهم از فقر را در هر دوره نماگرهای تغذیه،  %39/4 اندازهبهدر نماگر مالکیت مسکن 

در  0211. کمترین توزیع فقر در سال انددادهسالمت، آموزش کودکان و انرژی به خود اختصاص 

 درصد است. 35/1 اندازهبهدر نماگر سالمت  0243درصد و در سال  29/1نماگر انرژی به میزان 

دو  جزبهکه برای کل کشور  دهدمینشان  A شاخص گستردگی فقر گیریاندازه نتایج حاصل از     

است، در سایر مناطق این شاخص نسبت به  افتهیکاهش هامحرومیتکه میانگین سهم  1و  9منطقه 

 است. افتهیشیافزاابتدای دوره 

 دهد که سرشمار سانسورهای کلی فقر در بین فقیرترین فقرا نشان مینتایج محاسبه شاخص     

به  %6/21شده فقر در انتهای دوره افزایش داشته است. سرشمار فقر از شده و نسبت سرشمار تعدیل

کاهش  %6/97به  %4/94از  (A)زیاد شده است. شاخص گستردگی فقر  3/1به  042/1از  𝑀1 و 93%

 .اندافتهیشیافزاو سپس  اندداشتهروندی کاهشی  0240تا سال  هاشاخصداشته و سایر 

 فقر چندبعدی در چه گروه هایی و با چه میزانی تغییر کرده است؟ -3

های فقر در شود که در هر دو منطقه تمامی شاخصی شهری/روستایی مشاهده میهاگروهدر زیر     

توان اند. همچنین مییافتهازآن افزایشاند و پسوندی کاهشی داشتهر 0240طول دوره تا سال 
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ها در کل جامعه در بخش روستایی مشاهده کرد که عامل افزایش شاخص میانگین موزون محرومیت

زیاد شده است و این  43در سال  %26/90به  11در سال  %02/24بوده است و میزان این شاخص از 

های بیشتری را نسبت به ر در بخش روستایی در انتهای دوره محرومیتدهد که افراد فقینشان می

ه اند نسبت باند و تعداد نماگرهایی که فقرای روستایی در آن محروم شدهابتدای دوره تجربه کرده

ابتدای دوره بیشتر شده است. همچنین با مقایسه سهم هر منطقه از فقر کل در ابتدا و انتهای دوره 

که در هر دو دوره فقر چندبعدی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است و  شودمیدیده 

ت. در اس یافتهافزایشنیز توزیع فقر کل در مناطق روستایی در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره 

 از آن مناطق شهری بوده است. %91از فقر کل در مناطق روستایی و  %61حدود  0243سال 

شود که همواره فقر خانوارهای زن سرپرست در طول دوره ی جنسیتی مشاهده میهاگروهدر زیر     

کاهشی بوده و  0240بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست بوده است. روند فقر در طول دوره تا سال 

کل در انتهای دوره  فقر ازاست. همچنین سهم خانوارهای زن سرپرست  افتهیشیافزاسپس 

در خانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست  Aمواره شاخص هاست و  افتهیشیافزا

 است.

سال و  21که همواره در هر دوره فقر دو گروه سنی زیر  شودمیی سنی، دیده هاگروهدر زیر     

ی سنی است. در مقایسه سال شروع و پایان دوره مشاهده هاگروهسال بیشتر از سایر  71باالی 

در  303/1در آغاز و  330/1 اندازهبه 91-51شود که کمترین فقر در هر دو سال در گروه سنی می

)پایان( بوده  204/1)شروع( و  236/1 اندازهبهسال  71پایان است و بیشترین فقر در جمعیت باالی 

 است.

شود که با افزایش تحصیالت فقر کاهش تحصیالت در هر دوره دیده میبرحسب  یبندگروهدر      

یی با تحصیالت دیپلم و هاگروهدهد که فقر در نشان می 0243با  0211. نتایج مقایسه سال یابدمی

و در  079/1به  051/1است. در گروه اول از  افتهیشیافزاباالتر در سال پایانی نسبت به سال شروع 

 رسیده است. 000/1به  111/1گروه دوم از 

شود که در دوره با افزایش بعد خانوار فقر زیاد شده است. بعد خانوار دیده می هایزیرگروهدر      

( از نفر 0-2دهد که فقر در خانوارهایی با اندازه کوچک )مقایسه سال شروع و پایان دوره نشان می

 تغییری نکرده است. تربزرگو در خانوارهای با اندازه  افتهیکاهش 396/1به  355/1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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لگاریتم احتماالت  که دهدمینشان  43نتایج حاصل از محاسبه رگرسیون الجستیک در سال      

تحصیل سرپرست خانوار کاهش و با زن سرپرست بودن،  هایسالفقیر چندبعدی بودن با افزایش 

تحصیل سرپرست  هایسال. نسبت احتماالت برای یابدمیاندازه و روستایی بودن خانوار افزایش 

دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک سال افزایش آموزش احتمال فقیر خانوار نشان می

احتمال فقیر بودن با زن سرپرست بودن خانوار  کهدرحالیدهد. کاهش می %00چندبعدی بودن را 

 .یابدمیافزایش  %1ا هر عضو اضافی خانوار و ب %35و با زندگی در مناطق روستایی  23%

 آیا از محرومیت درآمدی در مقایسه با فقر چندبعدی کاسته شده است؟ -2

سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی و  همانطور که نتایج نشان می دهد سرشمار محرومیت درآمدی

 فزایش یافته است.در کل کشور در پایان دوره ا درصد فقرای چندبعدی محروم در نماگر درآمد

 

سال 𝑀1 𝐻 𝐶𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 
𝐶𝐻𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒  % of MPI-Poor 

388 57 37 547 12/27  29/52  

389 44 366 57 65/26 2/56 

39 36 344 554 95/29 35/53 

39 8 36 566 55/23 62/50 

39 5 45 63 5/90 39/62 

 

 ییفقرزداسیاستی  یهاهیتوص. 5-9

 را در راستای کاهش فقر پیشنهاد کرد: هاییسیاست توانمیبر اساس این پژوهش     

ابتدا بر اساس منابع در دسترس و مدیریت صحیح، سعی در  گذارانسیاستشایسته است که  -

فقر داشته باشند که این کار هم با  زیرخطجلوگیری از قرار گرفتن افراد در معرض خطر سقوط به 

 هایحمایتبهداشت و درمان، تنظیم خانواده، گسترش  یدرزمینهفراهم آوردن خدمات اجتماعی 

رابر ب هایفرصتو سایر افراد جویای کار، ایجاد  التحصیالنفارغاجتماعی، توانمندسازی جوانان، زنان و 

از طریق متعادل نمودن  ایمنطقهد تعادل اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و همچنین ایجا

 است. پذیرامکانتوزیع امکانات عمومی و اجتماعی، آموزشی و فرهنگی 
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الزم و مدون جهت کاهش فقر در هر  هایبرنامهشناسایی نوع محرومیت هر زیرگروه و اجرای  -

 زیرگروه بر اساس نوع محرومیت.

مداوم و سالیانه جهت شناسایی روند سطح کارایی  طوربهفقر چندبعدی  گیریاندازهاجرای طرح  -

 ی جغرافیایی، نژادی و خانواری در سطح کشور.هاگروهدر زیر شدهانجام هایبرنامه

 

 آتی یهاپژوهشدر راستای  ییهاشنهادیپ. 5-4

را با استفاده از شاخص  هامحرومیتسطوح نابرابری در رتبه  توانمی AFبا استفاده از رویکرد        

 ( در بین فقرا محاسبه کرد:3109از سوی آلکایر و سز ) شدهمعرفینابرابری 

𝐼𝑞 =
𝛽

𝑞
∑[𝑐𝑖(𝑘) − 𝐴]

3

𝑞

𝑖=0

 

𝐼𝑞 ( سنجه نابرابری است که از بردار محرومیت𝑐𝑖(𝑘) افراد فقیر )q  این شاخص کندمیاستفاده .

تفاوت  و کندمیاز واریانس استفاده  درواقعو ابعاد است. این شاخص  هاگروهقابل شکسته شدن به زیر

حداکثر مقدار ممکن  �̃�. کندمی( را مربع Aبین رتبه محرومیت افراد فقیر و میانگین گستردگی فقر )

ابرابری که شاخص ن کندمیبه خود بگیرد و تضمین  تواندمی هامحرومیتسنجه نابرابری است که رتبه 

 .(h 3105)آلکایر،  باشد 0و  1بین 

سایر رویکردهای وزن دهی را به کار  AF درروش چندبعدیدر محاسبه فقر  توانمیهمچنین      

 برد و نتایج را باهم مقایسه نمود.

در محاسبات بعدی از نماگرها و ابعاد دیگری استفاده کرد، برای مثال در بعد سالمت  توانمی    

نماگرهایی از قبیل داشتن فرد معلول در خانوار، داشتن عمل جراحی سنگین یا بیماری  توانمی

 استفاده کرد. از افراد خانوار و از این قبیل خاص برای یکی

و شکستن به ابعاد و نماگرها است،  هاگروهبه زیر یریپذهیتجزقابلیت  AFیکی از مزایای رویکرد    

ناشی از محرومیت بیشتر در کدام نماگر است. برای  رگروهیزنشان داد که فقر در هر  توانمی جهیدرنت

محاسبه کرد که فقر در هر استان ناشی از کدام نماگرها است و چه نماگری بیشترین  توانمیمثال 

 رفاهی مفید باشد. یهایگذاراستیسدر راستای اهداف  تواندمیسهم را در فقر داشته است. این امر 
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(. پویایی فقر در ایران، مدل تجزیه فقر به فقر گذرا و مزمن با استفاده از الگوی شبه 0242رمضانپور امری، ندا. ) -6

 ترکیبی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  (. اندازه گیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه.0240شاهمرادی، نوشین. ) -1

 الزهرا.

(. اندازه گیری شاخص عدالت در مشارکت مالی و خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن 0241عاطفی، ماندانا. ) -4

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.0262-0211سالمتی در سال های منتخب 

نامه ایان. پ0215و  0212های ر در ایان سالگیری شاخص چندبعدی فقندازه(. ا0217علی مددی، محمدصادق. ) -01

 کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.

(. اندازه گیری فقر چند بعدی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه 0214محمدی فرد، زهرا. ) -00

 .الزهرا

 (. تهران انتشارات مرکز آمار ایران.0211-43درآمد خانوار )-ر ایران، اطالعات طرح هزینهمرکز آما -02

ص  3شماره  7(. ارزیابی فقر چندبعدی در عشایر کوچنده ایران. اقتصاد کشاورزی. جلد 0240یوسفی، علی. ) -06

 .67تا  79
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Model Name: new

Treeview

Goal: weighting

income (L: .380)  

health (L: .211)  

education (L: .098)  

housing (L: .140)  

space (L: .779)  

energy (L: .221)  

std.living (L: .172)  

occupancy (L: .620)  

internet (L: .074)  

tour&journey (L: .086)  

assets (L: .220)  

Page 1 of 110/13/2010 10:05:19 È.Ù

m

Model Name: new

Priorities with respect to: Combined

Goal: weighting

income .380

health .211

std.living .172

housing .140

education .098

     Inconsistency = 0.03

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 105/20/2015 02:23:10 È.Ù

m
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 کد پرسشنامه:                                                                                                                      

 به نام خدا

 

 کارشناس گرامی

 سالمبا 

ضمن تقدیم ادب و احترام، به اطالع می رساند در نظر است طی پژوهشی، با استفاده از نظر کارشناسان، وزن مؤلفه 

 تعیین گردد. "رویکرد قابلیتی"با توجه به  های فقر

همیت ااز آنجا که نتایج این پژوهش مستقیما متکی بر نظرات دریافت شده می باشد، دقت در ارائه نظر بسیار حائز 

 است. لذا از جنابعالی/ سرکار تقاضا می شود با کمال دقت، به سواالت مطرح شده در پرسشنامه پیوست پاسخ دهید.

 پیشاپیش از دقت نظر و مساعدت جنابعالی/ سرکار سپاسگزارم.

 

 با سپاس

 تیم تحقیق

 

         __________________________________________________________ 

 ت:مشخصا

   مرد                 زنیت:    جنس

 آخرین مدرک تحصیلی:

 محل کار:
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 معیارهای فقر چند بعدی: مقایسه زوجیبخش نخست( 

 از اهمیت و اولویت برای تعیین میزان فقر -در مقایسه زوجی با یکدیگر- زیر هایمعیاراز دیدگاه شما کدام یک از 

در ستون سمت راست گزینه ارجح را انتخاب و سپس در ستون سمت چپ  ابتدا ؟ لطفاباشدمی بیشتری برخوردار 

 میزان ارجحیت آن را تعیین نمایید.

 

 تعیین میزان ارجحیت انتخاب گزینه ارجح

ی اساسی )خوراک، الف( داشتن درآمد کافی برای تامین نیازها      

 (پوشاک، مسکن و غیره

ب( نداشتن سوء تغذیه و توانایی برای پرداخت هزینه های       

 کمر شکن سالمت

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

ی اساسی )خوراک، الف( داشتن درآمد کافی برای تامین نیازها      

 (پوشاک، مسکن و غیره

 ب( برخورداری از حداقل آموزش و سواد      

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

ی اساسی )خوراک، الف( داشتن درآمد کافی برای تامین نیازها      

 (پوشاک، مسکن و غیره

و توانایی برای تأمین ب( دارا بودن حداقل سطح سرانه مسکن       

 هزینه های انرژی گرمایشی، سرمایشی و رفاهی مسکن

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

ی اساسی )خوراک، الف( داشتن درآمد کافی برای تامین نیازها      

 (پوشاک، مسکن و غیره

ب( برخورداری از سطح زندگی مطلوب )مالکیت منزل       

مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر، داشتن دست 

کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی، رایانه، ماشین لباسشویی 

 و فریزر(

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح       

الف( نداشتن سوء تغذیه و توانایی برای پرداخت هزینه های       

 کمر شکن سالمت

 ب( برخورداری از حداقل آموزش و سواد      

 یکسان        

 نسبتا مرجح          

 قویا مرجح         

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

یی برای پرداخت هزینه های کمر الف( نداشتن سوء تغذیه و توانا 

 شکن سالمت

ب( دارا بودن حداقل سطح سرانه مسکن و توانایی برای تأمین  

 هزینه های انرژی گرمایشی، سرمایشی مسکن

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

و توانایی برای پرداخت هزینه های نداشتن سوء تغذیه الف(        

 کمر شکن سالمت

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        
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برخورداری از سطح زندگی مطلوب )مالکیت منزل ب(       

مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر، داشتن دست 

کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی، رایانه، ماشین لباسشویی 

 و فریزر(

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 الف( برخورداری از حداقل آموزش و سواد       

ب( دارا بودن حداقل سطح سرانه مسکن و توانایی برای تأمین       

 هزینه های انرژی گرمایشی، سرمایشی و رفاهی مسکن

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 مرجح قویا        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 برخورداری از حداقل آموزش و سوادالف(       

برخورداری از سطح زندگی مطلوب )مالکیت منزل ب(       

مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر، داشتن دست 

ویی شکم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی، رایانه، ماشین لباس

 و فریزر(

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

دارا بودن حداقل سطح سرانه مسکن و توانایی برای تأمین الف(       

 هزینه های انرژی گرمایشی، سرمایشی و رفاهی مسکن

)مالکیت منزل برخورداری از سطح زندگی مطلوب ب(       

مسکونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امکانات سفر، داشتن دست 

کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی، رایانه، ماشین لباسشویی 

 و فریزر(

 یکسان      

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 :ر معیارها( مقایسه زوجی زی بخش دوم

ا باشد به نظر شم بعد سالمتچنانچه هدف تعییت میزان فقر خانوارها در  مقایسه بین معرف های بعد سالمت:

در ستون سمت راست گزینه ارجح ابتدا لطفا  ؟کدام یک از معیارهای زیر از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است

 را تعیین نمایید.را انتخاب و سپس در ستون سمت چپ میزان ارجحیت آن 

 الف( نداشتن سوء تغذیه      

 ب( توانایی برای پرداخت هزینه های کمر شکن سالمت      

 

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 

باشد  بعد مسکنچنانچه هدف تعییت میزان فقر خانوارها در   مقایسه بین معرف های بعد فضا و کیفیت مسکن:

؟ لطفا در ستون سمت راست گزینه ارجح را به نظر شما کدام یک از معیارهای زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است

 انتخاب و سپس در ستون سمت چپ میزان ارجحیت آن را تعیین نمایید.

 الف( دارا بودن حداقل سطح سرانه مسکن     

ب( توانایی برای تأمین هزینه های انرژی گرمایشی، سرمایشی     

 و رفاهی مسکن

 یکسان        

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        
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 سطحبعد چنانچه هدف تعییت میزان فقر خانوارها در : مقایسه دوتایی بین معرف های سطح زندگی مطلوب

؟ از اهمیت بیشتری برخوردار است -در مقایسه زوجی با یکدیگر –باشد به نظر شما کدام یک از معیارهای زیر  زندگی

در ستون سمت راست گزینه ارجح را انتخاب و سپس در ستون سمت چپ میزان ارجحیت آن را تعیین  ابتدا لطفا

 نمایید.

 الف( مالکیت منزل مسکونی      

 به اینترنت ب( دسترسی      

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 الف( مالکیت منزل مسکونی      

 ب( داشتن امکانات سفر       

 یکسان        

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 مرجحکامال         

 الف( مالکیت منزل مسکونی       

ب( داشتن دست کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی،        

 رایانه، ماشین لباسشویی و فریزر

 یکسان        

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 الف( دسترسی به اینترنت        

 ب( داشتن امکانات سفر         

 یکسان        

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح        

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 الف( دسترسی به اینترنت       

ب( داشتن دست کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی،        

 رایانه، ماشین لباسشویی و فریزر

 یکسان       

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح         

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        

 الف( داشتن امکانات سفر      

ب( داشتن دست کم دو مورد از داراییهای اتومبیل شخصی،       

 رایانه، ماشین لباسشویی و فریزر

 یکسان        

 نسبتا مرجح        

 قویا مرجح         

 ترجیح بسیار قوی        

 کامال مرجح        
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Abstract 

Poverty alleviation is an essential aim of national public policies which has been 

addressed the first goal of Millennium Development Goals (MDGs). Although income 

is one of the basic characteristics that determines the level of human well-being, but 

poverty is not restricted to income deprivation. The aim of this study is to calculate 

multidimensional poverty in Iran between 2009 till 2013. To this end, Alkire-Foster 

approach (2013) is utilized. 

The results show that, on average, in the country, the geographical subgroups and 

household characteristics, poverty indices decreased during the period up to 2012 and 

then, in 2013, has increased. At the end of the period, the percentage of 

Multidimensional Poverty Index (MPI) poor in the deprivation income indicator and 

also the share of income indicator to overall poverty (𝑀0) increased compared to the 

beginning of the period. The results of logistic regression, in 2013, showed that living 

in rural area, being female household head and each additional household members 

increase the odds of being multidimensional poor and an increase of one year of 

education decreases the odds of being multidimensional poor. 

Keywords: Deprivation, Poverty, Adjusted Headcount Ratio, Capability Approach, AF 

Method 
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