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 چکیده  

. اسفۀ  “0931بفرای سفاق    در ایفران  وزن ابعفاد فقفر چندبعفدی و انفدازه ایفری آن     تعیفین   ”هفد  از ایفن رفژوه س     :هدف

بففه دلیففپ وففع  و نارسففایی رویکففرد وزن هففای برابففر و یکسففانس بررسففی فقرچنففد بعففدی براسففاف وزن هففای منطقففی و      

معقوق برای هر یفک از ابعفاد کفه متناسفل بفا اهمیفۀ نسفدی آن،فا باشفدس مفی توانفد بفه ارزیفابی دقیفن تفری از فقفر چنفد                  

  . بعدی کمک کند

س بففه “فراینففد تالیففپ سلسففله مراتدففی ”و “وزن دهففی برابففر”  رویکففرد در ایففن رففژوه س بففا اسففتفاده از دو : روش شناسننی

مااسففده و مقایسففه انففواه وزن هففای مختلفف  بففرای شفف  ویژاففی فقففر چندبعففدی کففه عدارتنففد از درآمففدس ت  یففهس مسففکنس  

سففسب بففر اسففاف سففطوی جانشففینی مختلفف  بففین   . ررداختففه شففده اسففۀ  آمففوز س سففامۀس حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا س 

رویکفرد خفف فقفر تممیفه شفده بفر اسفاف رویکفرد ن ریفه ا اعفا س ررداختفه             ازه ایری فقر چندبعفدی بفا  ویژای ها به اند

 . می شود

س از ن فر بعفد سفامۀ    9بر اساف نتفای  بدسفۀ آمفدهس فقیرتفرین منطقفه کشفور از ن فر بعفد درآمفد و غف اس منطقفه             :نتایج

بعففد مسففکن  از لاففاب و  8منطقففه ارتدا ففا   س بففر اسففاف بعففد حمففپ و نقففپ و0س از لاففاب بعففد آمففوز  منطقففه 6منطقففه 

θ 0 بیشففترین نففرر فقففر چنففد بعففدی در سففط  جانشففینی    . س فقیرتففرین منففا ن ماسففوب مففی شففوند   4منطقففه   و   

در  .دیففده شففد 0منطقففه  و کمتففرین نففرر فقففر در  9براسففاف دو رویکففرد وزن دهففی برابففر و سلسففله مراتدففی در منطقففه   

2/0θسففط  جانشففینی  و کمتففرین نففرر فقففر بففر اسففاف   9بیشففترین نففرر فقففر بففر اسففاف هففر دو رویکففرد در منطقففه     

در سفطوی  . حاصفپ شفد   2و بفر اسفاف رویکفرد وزن هفای سلسفله مراتدفی در منطقفه         0رویکرد وزن هفای برابفر در منطقفه    

θ -2, -9جانشففینی   6قففر در منطقففه و بیشففترین نففرر ف 5 و بففر اسففاف هففر دو رویکففردس کمتففرین نففرر فقففر در منطقففه   

در سفطوی جانشفینی رفایینس نفرر فقفر چنفد بعفدی حاصفپ از رویکفرد وزن هفای سلسفله مراتدفی  بیشفتر              . مشاهده اردیفد 

در سفطوی جانشفینی بفا س نفرر هفای فقفر حاصفپ از دو رویکفرد وزن دهفی بفا           . نرر فقر حاصپ از وزن هفای برابفر اسفۀ    از 

 .             یکدیگر برابر اسۀ

س ن ریفه ا اعفا س فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفیس خفف فقفر تممیفه شفده          فقفر  دابعفا  فقر چند بعفدیس وزن : کلید واژه ها
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 میدمه . 2-2

 یافتفه  اسفتر  چشفمگیری  بطفور  در دهفه هفای اخیفرس    ی بعنفوان ابفزار تالیفپ رففاه جوامفهس      اهمیۀ شاخص،ای چنفد بعفد  

س از یففک نگففر  چنففد بعففدی بففه مف،ففوم  (2111) 9و نازبففام( 0385س 2113) 2س سففن(0370) 0لففزچففون را نففییقماق. اسففۀ

در  درآمففد ا کفه بیشففتر اوقف  )آن،ففا معتقدنفد کففه تمرکفز بفر روی یففک نمفاار از ب،زیسففتی     . حمایفۀ کففرده انفد   “ب،زیسفتی ”

ما را به سفمۀ یفک نگفر  مافدود و تفک بعفدی سفود مفی دهفد و منمفر بفه عفدم شفناخۀ عوامفپ               ( ن ر ارفته می شود

دی بفودن  در حفاق حاوفرس اندیشفه چنفد ب عف     . مفی شفودس میگفردد   هسفتند  همگنفی بفین اففراد     نفا  عوامفپ و منابه م،می کفه  

 عملکففرد ایففری انففدازه بففه مربففو  کمیسففیون دراففزار  ی .رژوهشففی کففامای ر یرفتففه شففده اسففۀ   ب،زیسففتی در متففون 

 آمففدهچنففین ( 2113) سففن و 4اسففتیگلیتز اقتصففادس نوبففپ جففایزه برنففداان از تففن دوا ح ففور بفف اجتمففاعی رشففد و اقتصففادی

  :اسۀ

 و علمفی  رفژوه   مدنفای  بفر   .داریفم  بعفدی  چنفد  تعریف   یفک  بفه  نیفاز  شفودس  مفی  نامیفده  ب،زیستی که آنچه معرفی برای”

 رفففاه و ب،زیسففتی سففنم  در کففه کلیففدی بعففد چنففدین کمیسففیون ایففن ج،ففانس سراسففر در ریوسففته  رح،ففای از برخففی

 س(ثففرو  و مصففر  درآمففدس) زنففدای مففادیسففطوی :  از شففامپ کففه اسففۀس کففرده ارائففه و شناسففایی را هسففتند وففروری

. اقتصففادی و فیزیکففی نففاامنی س(آینففده و کنففونی شففرایف) ماففیف اجتمففاعیس روابففف سیاسففیس دیففدااه آمففوز س سففامۀس

 درآمفدس  متعفار   هفای  سفنمه  بوسفیله  آن،فا  از در حالیکفه بسفیاری   دهنفدس  مفی  تشفکیپ  را اففراد  ب،زیسفتی  ابعادس این یتمام

 5“.نادیده ارفته شده اند

من فر چنفد ب عفدی از رففاه بفا اسفتفاده از یفک شفاخص واحفد          به تازای  رح،ای زیادی در ارتدفا   بفا اجرایفی کفردن ایفن      

زنففدای  سففط ماننففد )چنففین شاخصففیس بسففیاری از دسففتیابی هففای یففک فففرد   . ب،زیسففتیس ریشففن،اد و ارائففه شففده اسففۀ 

بعنففوان سففنمه همچنففین شاخصفف،ای ب،زیسففتی . را تممیففه مففی کنففد( س آمففوز  و آزادی هففای سیاسففیس سففامۀمناسففل

شاخص های کیفیفۀ زنفدای شفناخته شفده انفد و بفه مفا اجفازه مفی دهنفد کفه سفط  ب،زیسفتی               یا های ترکیدی ب،زیستی 

اسفتفاده از چنفین شاخصفیس مفا را فراتفر از تمرکفز بفر        . افراد یک جامعفه را در  فوق  زمفان و مکفانس بفا هفم مقایسفه کنفیم        

                                                             
1

 slwaR-   
2

 neS-   
3  -  muRRsluN  
4

ntilaitS-   
5
-  Stiglitz, J. E., A. Sen, and J.-P. Fitoussi (2009): .Report by the Commission on the measurement of 

economic performance and social progress,.Commission on the  Measurement of Economic 
Performance and Social Progress, mimeo. 
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ایفن ویژافی یکفی از مزایفای      .سفۀ نتفای  آن بفرای ارائفه و ف،فمس آسفان ا      وفمن آنکفه   سمفی بفرد   واحدروی  تن،ا  یک سنمه 

شاخصفف،ای ب،زیسففتی چنففد بعففدی اونففااونی وجففود دارد کففه تفاوتشففان در ابعففاد و     . ترکیدففی اسففۀ  اصففلی نماارهففای 

تدفدیا  صفور  ارفتفه روی نماارهفاس جففایگزینی مففرون میفان نماارهفا و وزن هفای داده شفده بففه           نماارهفای انتخفابیس  

یفک افام اساسفی در سفاخۀ یفک شفاخص چنفد بعفدی         (.  2101 7لووافو ماریفا آنفا   و  6دکانفک  کفوئن  )یک از آن،ا اسۀ  هر

 . رفاهس انتخاب وزن هریک از ابعاد اسۀ

ماور اصلی در سفاخۀ یفک شفاخص ترکیدفیس ترکیفل ابعفاد اونفااون بفا مقیفاف هفای انفدازه ایفری متففاو  بفه روشفی                

س د لففۀ ا اعففا  8اسففتفاده و رو  تممیفه  مفورد   تصففمیم ایفری در مففورد مفدق وزن دهففی   رایفن نکتففه بف  . معنفادار اسففۀ 

 .  دارد

او . یففاد مففی کنففد “مسففئله شففاخص سففازی”از مسففئله انتخففاب یففک شففاخص ب،زیسففتی مناسففلس بففا عنففوان  ( 0370)رالففز  

وزن،فا در تعیفین بفده بسفتان میفان ابعفاد ب،زیسفتیس        . دایففا مفی کنف   نقف  اساسفی    در این بفینس  وزن ابعاد بیان می کند که

همچنففینس وزن،ففا در انتخففاب ف،رسففتی از ابعففاد انتخففابی احتمففالیس از  ریففن اختصففا  یففک مقففدار   . دارنففدنقفف  ماففوری 

 صففر بفه سفایر ابعفاد کفه از ف،رسفۀ مف کور خفارج شفده انفدس           امتیفاز و در ف،رسفۀ انتخفابی    ر یرفتفه شفده  اد مثدۀ به ابعف 

چگونفه بایفد باشفدس     “زنفدای خفوب  ”ینکفه  خاصفی را در مفورد ا   3به این معنفا کفه ق فاو  هفای ارزشفی      نق  اساسی دارندس

ای بففا س مسففئله مناسففل چنففین نقشففیس موجففل مففی شففود کففه مسففئله انتخففاب یففک  ففری وزن دهففی . دنففبازتففاب مففی ده

 (. 2101و لوواو  دکانک)د لت،ای هنماری واو  باشد 

باشففدس وجفود داشففته  ررسفف  و باف  و افتگففو  امکفان  انتخفاب وزن،ففا بایففد  کففه در از آنمفا   ” 01براسفاف افتففه سفن و آنانففد  

بسیار م،م اسۀ که ق فاوت،ایی کفه بفه صفور  تلفویای در مفورد مسفئله وزن دهفی انمفام مفی ایفرد تفا آنمفا کفه امکفان                

سففن و )     “عمففومی در مففورد آن امکففان رفف یر باشففد    دارد شفففا  و قابففپ درش باشففد و از اینففروس ن ففار  و بررسففی     

        .(6س صفاه 0337آناندس

                                                             
6 -Koen Decancq  
7
-  María Ana Lugo  

8
 nlltelltigS-   

9  -Value judgements 
10

 nSlSA-  
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 مسئله پژوهش. 2-1

وجففوه مختلفف  رفففاه اقتصففادی و اجتمففاعی چففه بففه صففور  سففط  رفففاه خانوارهففا و یففا فقففر و نففابرابریس ردیففده هففای چنففد  

تا  بفرای ت،یفه یفک شفاخص تلفیقفی در هفر یفک از ایفن ردیفده هفای چنفد بعفدی مسفتلزم تعیفین وزن               . بعدی هستند

در ایفن مطالعفه وفمن ارائفه ریشفینه ی رفژوه  هفای انمفام شفده در ایفن زمینفهس            . مؤلفه های هر یک از این عوامفپ اسفۀ  

را ارائفه  بفر اسفاف فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفی       وزن دهفی بفه مؤلففه هفای فقفر چنفد بعفدی         رو  کنار وزن دهی برابرس 

 .هزینه ی خانوارهای ایرانی بکار می برد-می کند و این شیوه را در مورد داده های درآمد

 پرسش های پژوهش. 2-9

 -  از مؤلففه هفای اصفلی فقفر چنفد بعفدی       ایفن اسفۀ کفه وزن هفر یفک      ررس  اصفلی کفه در ایفن رفژوه  مطفری اسفۀس      

فقفر   شفاخص در  -و فقفر سفامۀ   س فقفر حمفپ و نقفپ و ارتدا فا     یعنی فقفر مصفر س فقفر غف اس فقفر مسفکنس فقفر آمفوز         

          چند بعدی چیسۀ؟

 فرضیات پژوهش. 2-4

 .فرویه ندارد و تن،ا به یافتن راسخ به ررس  اشاره شده در بند فود می رردازداین مطالعه 

 اهداف پژوهش. 2-5

تففا کنففون راه حففپ قابففپ اتکففایی در زمینففه تعیففین میففزان وزن هففر کففدام از نیازهففای اساسففی در تففابه تممیففه شففده فقففر   

فقففر چنففد بعففدی از وزن دهففی یکسففان چندبعففدی ارائففه نشففده اسففۀ و در قریففل بففه اتفففاد مطالعففا  کففاربردی در زمینففه  

امففا ایففن رو  چنففدان مناسففل نیسففۀ زیففرا نیازهففای اساسففی بففرای افففراد و خانوارهففا از اهمیففۀ     . اسففتفاده شففده اسففۀ 

بنفابراین لفزوم ارائفه راه حفپ هفایی ج،فۀ وزن دهفی بفه ابعفاد فقفرس متناسفل بفا ویژافی هفای               . یکسانی برخفوردار نیسفتند  

وزن هففا معمففو ی تففهثیر م،مففی در ارز  شففاخص ترکیدففی و رتدففه   .  ی بففه ن ففر مففی رسففد افففراد و خانوارهففا  زم و وففرور

بندی حاصپ ار آن دارندس بفویژه زمفانی کفه بفه نماارهفای فرعفی کفه برخفی از کشفورها در مفورد آن هفا ب،تفر عمفپ کفرده               

وزن دهفی بایفد   بفه همفین دلیفپ اسفۀ کفه مفدق هفای        . اند ویا شکسۀ خورده اند  وزن بیشفتری اختصفا  داده مفی شفود    

 .  صری  و شفا  ساخته شده باشند

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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این رژوه  برای اولین بفار در ایفران بفه وزن دهفی ابعفاد فقفر چنفد بعفدی بفر اسفاف یفک رویکفرد خفا  وزن دهفی مفی                

 . رردازد

 حوصیف آماری. 2-6

ریفزداده  منطقفه تقسفیم شفده اسفۀ و مندفه آمفاری مفورد اسفتفاده          3جامعه آماری رژوه س کپ کشفور مفی باشفد کفه بفه      

آمارهففای فففود در . مففی باشففد 0931درآمففد خانوارهففای در سففاق -هففای آمففاری اففردآوری شففده در ریمففای  هففای هزینففه 

اجتمفاعی   -خفانوار را در سفط  کشفور شفامپ مفی شفود کفه ویژافی هفای اقتصفادی           91111ساق مفورد مطالعفه در حفدود    

آمفار ایفران منتشفر مفی شفودس مفورد اسفتفاده قفرار         آن،ا همراه با آمار رسمی در بخ  های دیگفر کفه آن هفم توسفف مرکفز      

 . خواهند ارفۀ

 روش حجزیه و حقلیل داده ها. 2-7

 دقففه بنففدی شففده و وارد   LEXCE داده هففا از ررسشففنامه اسففتخراج شففده و بففا اسففتفاده از نففرم افففزار  سدر ایففن رففژوه 

از خفف فقفر مطلفن بفرای تخمفین       در ایفن رفژوه س بفرای انفدازه ایفری شفاخص هفای فقفر        . شده اسفۀ  STATAنرم افزار 

در رو  مااسفده خفف فقفر مطلفن بفا رو  نیازهفای اساسفیس خفف فقفر بفه دو مؤلففه نیازهفای غف ایی              . استفاده شده اسۀ

در ابتفدا درآمفد مفورد نیفاز بفرای تفهمین نیازهفای غف ایی هفر ففرد در جامعفه مااسفده مفی              . و غیر غ ایی تقسیم مفی شفود  

غیفر غف ایی بفه آن اففزوده مفی شفود کفه در ایفن رفژوه س ایفن مقفدار بفر اسفاف رو               سسب هزینه حداقپ نیازهای . شود

مؤلفففه فقففر چنففد بعففدی یعنففی مصففر س ت  یففهس   شفف  مااسففده وزنبففرای در ایففن مطالعففه . انگففپ مااسففده شففده اسففۀ

فراینففد س رویکففرد اوق رو . رویکففرد اسففتفاده شففده اسففۀ   دواز  و ارتدا ففا  سففامۀ و حمففپ و نقففپ  سآمففوز س مسففکن 

و بفا اسففتفاده   (Expert Choice)از  ریفن نفرم افففزار مربو فه    اسفۀ کففه در آنس تعیفین وزن هفا     تالیفپ سلسفله مراتدفی   

رو  دومس رویکففرد رایفف  وزن هففای برابففر بففرای   .س صففور  ارفتففه اسففۀاز داده هففای اففردآوری شففده از  ریففن ررسشففنامه 

مففورد اوق  رو  من ففور مقایسففه نتففای  آن بففا تمففامی ابعففاد اسففۀ کففه رو  چنففدان قابففپ ر یرشففی نیسففۀ و صففرفای بففه    

 .استفاده قرار ارفته اسۀ

  معرفففی و ارائففه بففهفصففپ سففوم در . فصففپ دوم ایففن مطالعففهس بففه مففروری بففر ریشففینه رففژوه  اختصففا  داده مففی شففود  

ی فقفر چندبعفدی   لچ،فارم بفه انفدازه ایفری وزن مؤلففه هفای اصف        فصفپ . مفی شفود  ررداختفه  وزن دهی رویکردهای مختل  

در ایففففران مففففی رففففردازد و فصففففپ رففففنمم بففففه جمعدنففففدی و نتیمففففه ایففففری اختصففففا  مففففی یابففففد          
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  میدمه. 1-2

از . بففه مففرور ریشففینه رففژوه  هففای مففرتدف بففا وزن دهففی بففرای تشففکیپ نماارهففای ترکیدففی مففی رففردازیم  در ایففن فصففپس

آنمایی که بسیاری از مؤلفه هفای چنفد بعفدی در حفوزه هفای مختلف  حیفا  بشفری قابفپ مطالعفه هسفتندس در ایفن فصفپ              

موارد وزن دهی مؤلفه هفای فقفر چنفد بعفدی و یفا نماارهفای مفرتدف همچفون نمفاار چنفد بعفدی ب،زیسفتی و شفاخص               هب

 .توسعه انسانی و از این قدیپ ررداخته می شود

 خارج از ایرانانجام شده در مطالقات مروری بر . 1-1

          یک نمونفه ابتفدایی از  فری وزن دهفی برابفرس شفاخص توسفعه ی انسفانی(HDI)00  چنفین اسفتد ق مفی شفود      .اسفۀ

که انگیفزه اصفلی بفرای اسفتفاده از ایفن رویکفرد وزن دهفیس اختصفا  وزن هفای برابفر بفه هفر سفه بعفد ایفن شفاخص                 

اسفۀس زیفرا ایفن اونفه تلقفی مفی شفود کفه هفر سفه بعفد از اهمیفۀ             یعنی سامۀس آمفوز  و سفط  زنفدای مناسفل     

 .یکسانی برخوردارند

  ه ممکففن اسففۀ ماققففان یففا سیاسففتگ اران تصففمیم بگیرنففد بفف . امففا  نففابرابر دادوزن،ففای اختیففاری مففی تففوان بففه ابعففادس

س شفاخص آموزشفی اسفۀ کفه     یفک مثفاق در ایفن زمینفه    . ابعادی کفه م،فم تفر تلقفی مفی شفوندس وزن بیشفتری بدهنفد        

از وزن و بففه نففرر  9/2مففورد اسففتفاده قففرار مففی ایففرد و بففه نففرر باسففوادی      HDIبعنففوان یففک مؤلفففه ی فرعففی  

 .باقی را اختصا  داده اسۀ 9/0ۀ نام خالص ثدنا

   در ایفن مطالعفه   . عنفوان سفنم  فقفر چنفد بعفدی در بوتفان انمفام ارففۀ         بفا ( 2113) 02مطالعه ای توسف امفا سفانتوز

فقففر چنففد بعففدی در منففا ن روسففتایی و شفف،ری  ( 2117)09بففا اسففتفاده از رو  ارائففه شففده توسففف آلکففایر و فوسففتر  

درآمفدس آمفوز س دسترسفی بفه مسفکنس دسترسفی بفه        : در ایفن مطالعفه شفامپ   ویژای های مفورد بررسفی   . مااسده شد

وزن دهفی یکسفان بفه همفه      ه در ایفن رفژوه  شفامپ رو    دو رو  وزن دهفی بفه کفار رفتف    . دونور و روشنایی می شف 

کففه بففه یکففی از  اسففۀ  04(GNHS)ابعففاد و دیگففری رو  وزن دهففی از  ریففن ن رسففنمی خرسففندی ناخففالص ملففی   

نتفای  بدسفۀ آمفده از هفر یفک      . و به دیگفر ویژافی هفا وزنفی برابفر بفا یفک چ،فارم داده شفد          5/1 ویژای ها وزنی برابر

از ایففن دو رو  وزن دهففیس در منففا ن روسففتاییس رتدففه هففای نسففدتای متفففاوتی بففرای توزیففه مارومیففۀ در ابعففاد        

 . مختل  را نشان می داد

                                                             
11

 xuNlS teeeaglNeSt nSAeH-   
12

 sNNl nlStgR-   
13

 natite lSA egRtet-   
14  ytgRR mltigSla xllliSeRR nuteeG-  
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 ج،فۀ سفاخۀ یفک نمفاار فقفر چنفد بعفدی بفرای کشفور مالفدیو            2117در سفاق   05نتف ایک و مفارتین ر اهانب دی کر

نامیدنففدس وزن،ففای اولففویتی را بففه کففار بردنففد کففه از  ریففن       06(HVI)کففه آن را شففاخص آسففیل رفف یری انسففانی    

اسففتخراج ترجیاففا  افففراد جامعففه بففا اسففتفاده از رتدففه بنففدی ترجیاففا  و اولویففۀ هففای راسففخ دهنففداان بففه  ففری   

 یکسففانمتفففاو  از وزن،ففای  ای وزن،ففای اولففویتی حاصففلهس بطففور قابففپ توجففه . بففود ن رسففنمی خففانوارس بدسففۀ آمففده

حاصففپ از وزن،ففای اولففویتی کمتففر از مقففدار ایففن شففاخص بففا اسففتفاده از      HVIبطففور کلففی مقففدار  . بودنففد 189/1

اولویفۀ  برابر بود کفه ایفن مسفئله د لفۀ دارد بفر ایفن مووفوه کفه بفرای ابعفاد زنفدای اسفتاندارد بفا               یکسان و وزن،ای

با  نسدۀ به ابعاد با اولویۀ رفایین فقفر نسفدتای کمتفری وجفود داردس ایفن نتیمفه مت فاد مفی توانفد بفه وسفیله همگنفی              

 . اولویت،ا تووی  داده شود

 بفففرای سفففاخۀ نمفففاار ترکیدفففی شففف،روند فعفففاق  2118در سفففاق  07مفففاچرینی و ه سفففکینز(nCCn)08  از رویکفففرد

کارشففناف در زمینففه هففای اونففااون    27بففدین من ففورس از  . نففدبففرای وزن دهففی اسففتفاده کرد  03تخصففیص بودجففه 

در مففورد اهمیففۀ چ،ففار بعففد زنففدای    ( روانشففنافس کارشففناف علففوم سیاسففیس سیاسففتگ ار و کارشففناف آمففوز     )

ررسفف  اصففلیس ن رسففنمی کردنففد کففه توسففف کمیسففیون   6سیاسففیس جامعففه مففدنیس اجتماعففا  و ارزشفف،ا در غالففل  

نتففای  ررسشفف،ا نگرشفف،ای اونففااون در مففورد اهمیففۀ هففر یففک از ابعففاد ایففن نمففاار نشففان مففی  . مطففری اردیففد ارورففا

  .توزیه راسخ ها به دسۀ آمده اسۀ ی ن،ایی از  رین مااسده ی میانه وزن،ا. دهد

 جامعففه ی ” از ریمففای  هففای الکترونیکففی بففرای اسففتخراج  ففری هففای وزن دهففی از  ( 2116) 21چففاودهیری و اسففکوایر

ت،یففه کننففداان . کففه در سراسففر ج،ففان بففه عنففوان ماققففان توسففعه شففناخته شففده انففدس اسففتفاده کردنففد “متخصصففان

در یففک مقیففاف صفففر تففا دهس وزن   HDIایفن اففزار س از شففرکۀ کننففداان خواسففتند کفه بففه هریففک از مؤلفففه هففای   

گینس بففه لاففاب آمففاری بففه  فرز جففالدیس آن،ففا دریافتنففد کفه  ففری وزن دهففی میفان   . مفورد ن ففر خففود اختصفا  دهنففد  

 . تفاوتی با  ری وزن دهی حاق حاورِ بکار رفته در این شاخص ندارد

     یففک مثففاق دیگففر در زمینففه اسففتفاده از ن ففر متخصففصس مربففو  مففی شففود بففه یففک مطالعففه ی مففوردی کففه توسففف

ی متخصففص آلمففانی در زمینففه هففای اجتمففاع 411اففزار  شففده اسففۀ کففه در آنس از ( 0337) 20مولففدان و بیففپ هففارز
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 xlSR Ae ntuiat lSA klttiSe sutteS-  
16
- Human Vulnerability Index 

17
 klRksetiSi lSA xgRtiSR-  

18 -nctive Citizenship Composite Indicator 
19-Budjet Allocation 
20

 CsgwAutG lSA nduite-  
21 -  kgaAlS lSA aiaasltS  
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بفو  بفه آلفودای    بسیار اونااون خواسفته شفد کفه یفک بودجفه را بفه یفک ممموعفه از نماارهفای زیسفۀ مایطفی مر           

 .که منمر به نتای  بسیار استواری شدهوا اختصا  بدهند 

  بففه دلیففپ عففدم توافففن در رسففیدن بففه یففک  ففری وزن دهففی واحففد و یکتففاس مففدق وزن دهففی   ( 2118)22بتففی و ورمففا

ایففن مففدق مدتنففی بففر سففنم  آمففاری اسففۀ کففه   . مطففری کردنففد29ممموعففه فففازی  جدیففدی را بففر اسففاف ن ریففه 

رراکنفدای نشفانه هففای مارومیفۀ و همچنففین همدسفتگی میففان نشفانه هففای مارومیفۀ در بعففد داده شفده را درن ففر        

 .می ایرد

   بففا اسففتفاده از رویکففرد ن ریففه فففازیس یففک  ففری وزن  2100از دانشففگاه تففونب در سففاق  24بلاففاج سهمففین اسففافبففر

وی بیفان مفی دارد کفه نافوه اسفتد ق منطفن ففازی شفدیه         . دهی جدید بفرای شاخصف،ای فقفر چنفد بعفدی ارائفه داد      

به استد ق انسانی اسفۀ و قفادر بفه رفرداز  و ارائفه راه حفپ هفای تقریدفی بفرای مسفائلی اسفۀ کفه سفایر روشف،ا در               

 .حپ آن،ا با مشکپ مواجه اند

     بففه تففازای از رویکففرد مزیففۀ تردیففد(BOD )س2110 25اشففتاینرمففالدرو و اِبِر)سففاخۀ شاخصفف،ای ب،زیسففتی    در 

. اسففتفاده شففده اسففۀ (  2110 26زایففمس فییففر و اراسففکو  ) و مارومیففۀ ( s 2115س دسففساتیب  l 2115دسففساتیب 

وزن هففا بففرای هففر فففرد خففا  و ( . 2117)و دیگففران مففروری بففر ریشففینه ی ایففن مطالعففا  انمففام داد انففد   27چرچففی

بفا ترین وزن  . شفده انفد س بطوریکفه ب،زیسفتی بدسفۀ آمفده توسفف ففرد را حفداکثر مفی کننفد           بصور  درونفزا تعیفین   

بفرای اجتنفاب از دادن   . های نسدی بفه ابعفادی داده مفی شفود کفه ففرد در مفورد آنس ب،تفرین عملکفرد را داشفته اسفۀ           

کفه کفران هفای رفایین      س مفی تفوان قیفود اوفافی دیگفری را بفر وزن هفایی       (ب،ترین بعد ففرد  ) تمام وزن ها به یک بعد 

 .را مشخص می کنندس ووه کرد

 س از مدتنففی بففر  رح،ففای وزن دهففی اونففااون  شففاخص هففای فقففر چنففد مت یففره ی   ( 2113) همکففاران و  28اویففو

،فا بفه صفور  نسفدتی از اففراد کفه       ایفن وزن . را بفا یکفدیگر مقایسفه کردنفد    جمله وزن های مدتنی بر ن فر عمفوم مفردم    

هفی  ایفن ماققفان دریافتنفد کفه  فری هفای وزن د      . وفروری مفی داننفدس مااسفده مفی شفوند      ( کفامای  ) نفه را  یک ازی
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 aetti lSA tetNl-  
23 -  euSSG Ret tsegtG  
24
 -Belhadj 

25
- Mahlberg and Obersteiner 

26
- Zaim,Fare and Grosskopf 

27
 CsetksGe-  

28 -  yuig  

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 



 

9 
 

و دیگففران  23رویکففرد مشففابه دیگففری توسففف  بوسففر  . دودی روی رتدففه بنففدی کشففورها دارنففد س تففهثیر ماففجففایگزین

 . س بکار ارفته شدرسۀ از اقام مصرفی اندکی متفاو با استفاده از یک ف،( 2113)

  انجام شده در ایرانات مروری بر مطالق. 1-9

و تففازای مف،ففوم فقففر چنففد بعففدیس بففه علففۀ عففدم دسترسففی بففه ا اعففا  مففورد نیففاز  بففرخا  سففایر کشففورهاس در ایففران 

   .مطالعا  در این زمینه بسیار مادود اسۀ و تن،ا تعداد معدودی مطالعه رژوهشی موجود می باشد

  در چ،ففار بعففد درآمففدس مسففکنس ت  یففه و آمففوز  در  فقففر چنففد بعففدیبففه انففدازه ایففری ( 0930)نوشففین شففاهمرادی

کففه براسففاف آن رونففد کلففی شففاخص هففای فقففر   بففا اسففتفاده از رویکففرد وزن دهففی برابففر ررداخففۀ  ساسففتان کرمانشففاه

ساق مورد مطالعفهس نزولفی بفوده اسفۀ و میفزان شفاخص هفای فقفر شف،ری از آغفاز تفا انت،فای دوره              6روستایی در  ی 

 .ته اسۀمورد ن ر روند صعودی داش

  اانففه شفف،ر فقففر چنففد بعففدی را بففا رویکففرد وزن دهففی برابففر بففرای منففا ن بیسففۀ و دو  ( 0983)زهففرا مامففدی فففرد

و کمتففرین آن در منطقففه  04ت،ففران مااسففده کففرده اسففۀ و بففر اسففاف آن بیشففترین نففرر فقففر چندبعففدی در منطقففه  

 .  دیده شده اسۀ 0

  رویکرد ن ر سنمی از متخصصان و به صور   ی ازدقتصابرای ساخۀ شاخص ترکیدی عدالۀ ا( 0930)احسان خاندوزی

برای اینکارس ررسشنامه تعیین وزن مؤلفه های عدالۀ برای چ،پ نفر از کارشناسان . فی متخصصان استفاده کردرو  دل

.ررسشنامه راسخ داده شد که این میزان برای اعتدار دلفی متخصصان کفایۀ می کرد 91ذی صای ارساق اردید که به 
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 ری وزن دهی به ابقاد فیر چند بقدیمبانی نظ
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  میدمه .9-2

بررسفی قفرار مفی ایفرد و همچنفین رویکردهفای وزن دهفی         معنفای وزن ابعفاد فقرچنفد بعفدی مفورد      در این فصپ مف،وم و

در انت،فا نیفز بفه تشفری       .معرففی مفی افردد   مفورد اسفتناد ایفن رفژوه       هفای به ابعاد فقر چند بعدی بفا تهکیفد بفر رویکرد   

 .سنم  فقر چند بعدی بر اساف ن ریه ا اعا  می رردازیم

س کفایفۀ آمفاریس انطدفاد    (روشف س اعتدفار و توجیفه اقتصفادی    هزینفه هفای افردآوریس    ) به من ور بازتاب اهمیفۀ اقتصفادی   

ممموعففه عناصرتشففکیپ دهنففده یففک شففاخص ترکیدففیس وزن هففای متفففاوتی   سففتیابی بففه داده هففاس بففه  ادواری و سففرعۀ د

 .شودمی اختصا  داده 

تعیفین معیفارس   رتدفه بنفدی جامعفه آمفاری مفورد بررسفی را در یفک مسفئله         بفه تدفه آنس   یک نماار ترکیدفی و   مقدارها  وزن

بفویژه وقتفی وزن بفا تری بفه نماارهفای فرعفی داده مفی شفود کفه مدتنفی بفر آن بفه              سبه شد  تاۀ تهثیر قرار مفی دهنفد  

بففه همففین . وزن بففا تر یففا رففایین تففری اختصففا  داده مففی شففود -ماننففد کشففورها -بع ففی اع ففای جامعففه مففورد بررسففی

و ن هفا بایفد بفر  دفن یفک رایفه       بنفابراین قاعفدتای وز  .   باشفند دلیپ اسۀ که  زم اسۀ مدق های وزن دهفی روشفن و شففا   

 ”وزن دهففی حففاکی از یففک ارزیففابی . چففارچوب ن ففری قابففپ قدففوق و یففا حففداقپ بطففور واوفف  بیففان شففدهس انتخففاب شففوند  

 . اسۀ که بویژه در مورد ردیده های ریچیدهس مرتدف و چند بعدیس بسیار دقین اسۀ “ذهنی

کیدففیس مففدق هففایی هسففتند کففه از ن ففر ماهیففۀ و روشففی کففه کدافف اری  مففی شففوند بففا  نماارهففاس بخصففو  نماارهففای تر

مدق هفای ریاوفی یفا مااسفداتی ماننفد مفدق هفایی کفه بفرای تشفری  اسفتر  بیمفاری هفاس حرکفۀ امفواج س تولیفد یفک                  

 .ایاه شیمیایی و چرخه اقتصاد ساخته شده اندس مشاب،ۀ دارند

. اجمفاعی حاصفپ نشفده باشفد    ایفن احتمفاق وجفود دارد کفه     اسفتفاده شفودس   در مورد هر روشی کفه بفرای اسفتخراج وزن هفا     

ایففن امففر ندایففد مففانه اسففتفاده از یففک شففاخص ترکیدففی شففودس امففا خطففرا  ارائففه هراونففه شففاخص ترکیدففی بعنففوان یففک   

در ب،تفرین حالفۀس ایفن شفاخص ترکیدفیس ممموعفه ای از اولویفۀ هفایی کفه توسفف اففراد یفا             . را برجسته می کنفد  “هد ”

فففرون و مفففاهیم الگففوی وزن دهففی مففورد . مطففری شففده را نشففان مففی دهففد( از جملففه تالیلگففر) ق ففاوت،ای متخصصففین 

مفام مراحفپ وجفود    صفاۀ و شففافیۀ بایفد در ت   . استفادهس باید همواره واوف  باشفد و از ن فر اسفتاکامس آزمفون شفده باشفد       

  .داشته باشد
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ایفن   وزن هفا اساسفای ق فاو  هفای ارزشفی هسفتند و       سصر  ن فر از اینکفه کفدام رو  اسفتفاده مفی شفود       باید توجه داشۀ

و  91روینفففا)ویژافففی را دارنفففد کفففه اهفففدا  اساسفففی سفففاختن یفففک شفففاخص ترکیدفففی را روشفففن و صفففری  سفففازند    

بسفتگی دارد کفه ا اعفاتی کفه توسفف ابعفاد اونفااون منتقفپ شفدهس          وزن دهفی قویفای بفه ایفن مووفوه      (. 2114همکفاران س 

 . چگونه در یک شاخص ترکیدی تممیه می شوند

 ابقاد وزنمقرفی . 9-1

نس یففک فففرد اسففۀ و عففاوه بففر آ   ب،زیسففتیکففه مربففو  بففه سففنم    در ن ففر بگیففریم ب،زیسففتیبعففد را بففرای   Nااففر 

                                                                                                       :             انفففدازه ایفففری کفففرد  سقابفففپ مقایسفففه بفففین ففففردی کمفففک یفففک رو  بفففا  دسفففتیابی بفففه ایفففن ابعفففاد را بتفففوان  

    
       دسففتاورد اسففۀ و بففردار  aدر بعففد   iفففرد  دسففتاورد غیففر منفففیمعنففی  بففه 

        
 س ایففن دسففتاوردها   

را دسففتاورد بردارهففای              ′مففاتریب توزیففه 90.خاصففه مففی کنففد iب عففد مربففو  بففه فففرد   Nرا در  ففوق 

 . می کنداردآوری فرد در جامعه   Sتمام  برای

                 
              

   
            

      
                                            

            (9- 0)  

 

س تعریفف  مففی         92از دسففتیابی هففای تدففدیپ شففده βمیففانگین وزنففی بففا رتدففه ی  س      سب،زیسففتی فففردیشففاخص 

یففک  برابفر بفا  کففه  جمفه شفان    شفود همگفی غیفر منففی هسففتند و بفرای سفادای ففرن می              وزن ابعفاد  . شفود 

 . باشد می

 مؤلفه های شاخص بهزیستی. 9-1-2

ابتففدا قدففپ از رففرداختن بففه مووففوه  وزن هففاس  زم اسففۀ مختصففرای دربففاره دو مؤلفففه ی شففاخص ب،زیسففتی کففه عدارتنففد از   

 .با  شود βو رارامتر        99توابه تددیپ

 . عمومای به دو دلیپ مورداستفاده قرار می ایرند         توابه تددیپ مناسل ب،زیستی

                                                             
30
 -Rowena 

 
-
90    

 .می دهد را می توان به عنوان کمدود در دستیابی به یک آستانه تعری  شدهس بیان کرد و شاخص حاصلهس دامنه ی فقر چند بعدی را نشان 
32
 -Transformed achievements 

33
  -Transformation functions 
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    س انفدازه ایفری مفی شفوند بطورمثفاقس درآمفد       بفه واحفدهای انفدازه ایفری اونفااونی     از آنما که دسفتاوردها اغلفل

بفه ریفاق و سفامۀ بفه سففاق هفای زنفدایس  زم اسفۀ کففه آن،فا را قدفپ از آنکفه بخففواهیم بفه یفک نافو منطقففی              

 .تممیه کنیمس به یک مدنای مشترش تددیپ کرده و استاندارد سازی کنیم

  یفه اولیفهس چفولگی داشفته باشفد توابفه تدفدیپ را مفی تفوان بفرای اجتنفاب از دادن وزن نسفدتای اوفافی بففه              اافر توز

 94.بکار برد( مقادیر رر  افتاده ) مقادیر افرا ی و تفریطی 

نمونفه هففای   .مفورد اسفتفاده در رففژوه  هفا ارائفه شففده انفد            س برخفی از متففداوق تفرین توابفه تدففدیپ    0 -9در جفدوق 

از  ریفن مااسفده نسفدۀ مقفدار نمفاار بفه میفانگین یفا میانفه کفپ           (  Bنفوه  )  95متعار  یک تابه تددیپ وزن دهفی ممفدد  

 Zمااسفده ی نمفرا    ( Cنففوه ) متعفار    96تدفدیا  خطفی  . جامعفه بدسفۀ مفی آیففد    
یفا تفففاو  بفین مقفدار نمففاار و     97

یففک  .انمففام شففده اسففۀ( HID)همانگونففه کففه در شففاخص توسففعه انسففانی مقففدار حففداقپ تقسففیم شففده بففه دامنففه اسففۀس 

ماننفد یفکس دو و   ) 41یفا اسفتفاده از مقیفاف هفای  دقفه ای      93س یفک تدفدیپ لگفاریتمی   (Dنفوه  ) مادفوب   98تددیپ صفعودی 

در ایفن مطالعفه اسفتفاده از روشف،ای تدفدیپ را اولویفۀ اف اری نمفی کنفیمس بلکفه بفدلیپ نقف  م،مفی کفه در               (. و سه اسۀ

  .تفسیر وزن ها دارندس تن،ا خود را به ارائه آن،ا مادود می کنیم

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 :برای بررسی دقین تر روش،ای اونااون تددیپ و ویژای های هریکس مراجعه شود به 94

Jacobs et al. (2004) and Nardo et al. (2005) 
35
 -rescaling 

36
 -linear transformation 

37
 -z-scores 

38
nSktelRiSl ttlSRngtNltigS-  

39
- Logarithmic transformation 

40
- Categorical scores 
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      توابه تددیپ :  0 -9جدوق 

 

اسففۀ س کشفف  جففایگزینی بففین دسففتاوردهای تدففدیپ یافتففه βیففک تفسففیر مفیففد از . اسففۀ βرففارامتر  سدومففین عنصففر

(𝜎)   س بطففوری کففه𝜎   
 

    
س یعنففی جففایگزینی بففین ابعففاد کمتففر مففی شففود  س قابلیففۀکففوچکتر باشففد βهرچففه .  

از دسففتاورد دیگففر را واافف ار  س بایففد مقففدار بیشففتریاز دسففتاورد تدففدیپ شففده از یففک بعففد  بففرای  یففک واحففد اوففافی

شففاخص ب،زیسفتی یففک تففابه مقعففر      βس بففرای بطفور کلففی  .بمانففد بففاقیۀ ب،زیسفتی ثابفف کففه سففط  بطوریس کنفیم 

 .اسۀ( ی تددیپ یافته )دستاوردها  برابرتر از( با توزیه)اسۀ که منعکب کننده ی یک ترجی  برای یک بردار 

  :به میانگین وزنی استاندارد حسابی  به شکپ زیرس تددیپ می شود  βس میانگین وزنی مرتده  β = 0برای  

                                                                                 (9- 2)  

                                                             
41
 -Identity 

 

 نوه    

 

 تابه تددیپ                                                                                 بیان ریاوی         

 
   n 

 
 

   a 
 

 
   C 

 

 

 
        t 

 

 

 
        s 

 

                                                                                         40این همانی      

 

 

                  با                  وزن دهی ممدد                                             
   

 

                                                                                                                                                       با                            تددیپ خطی                                  

    

 

               با                  تددیپ صعودی                  تابه یکنوای صعودی         

 

 

     

                                 با                               هر تابه                     سایر تددیپ ها         
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س بففرای سففاخۀ شففاخص هففای ب،زیسففتی  اغلففل در عمففپ (2 -9)س عدففار  سففادای و شفففافیۀ رو  مففورد اسففتفادهبففدلیپ 

در ایففن حالففۀس کشفف  جانشففینی بففین  . همففواره مطلففوب نیسففۀ β=  0امففا ریامففد . اسففتفاده قففرار مففی ایففرد مففورد 

امفپ یکفدیگر در ن فر ارفتفه مفی      دسفتاوردهای تدفدیپ شفده بین،ایفۀ اسفۀ و ایفن ابعفاد بفه عنفوان جانشفین هفای ک           

س دسفتاوردهای تدفدیپ یافتفه را مفی تفوان مدادلفه کفرد        یفک نفرر ثابفۀ وجفود دارد کفه در آن      س به این معنفی کفه  شوند

برخفی مقفادیر دیگفر بفرای      .سفطوی امکفان رف یر تمفام دسفتاوردهاس یکسفان اسفۀ       که این نفرر مدادلفه بفرای کلیفه ی     

βو  β=1شففامپ  βرففارامتر  مطففری اردیففد مربففو  بففه    49و ولفف  42کففه توسففف ابففر   β=1حالففۀ . اسففۀ ∞  

ایففن ووففعیۀ بففر . ووففعیتی اسففۀ کففه ابعففاد یففک نمففاار ترکیدففی دارای واحففدهای انففدازه ایففری متفففاوتی هسففتند   

بعدفار  دیگفرس یفک درصفد کفاه  در یکفی از       . دارد کش  جانشینی واحفد میفان دسفتاوردهای تدفدیپ یافتفه د لفۀ      

حالفۀ دوم مربفو  بفه زمفانی اسفۀ کفه        . ن خواهفد بفود  ابعادس از  رین یفک درصفد اففزای  در بعفد دیگفرس قابفپ جدفرا       

β                                                                                                   .بففود خواهففد مقففدار حففداقپ یافتففهس تدففدیپ دسففتاوردهایدر ایففن حالففۀس شففاخص ب،زیسففتی بففرای    .  ∞  

بفرای کلیفه ی زوج،فای ابعفاد مفورد ن فر       را جانشفینی  از یفک درجفه مشفترش     س(0-9)بفا اسفتفاده از عدفار     می توان 

دلیلففی وجففود نففدارد کففه بففاور کنففیم میففزان یففا درجففه   . ولففی ایففن کففارهمواره فففرن منطقففی نیسففۀ  ؛ ارفففۀدر ن ر

س دقیقفای همفان میفزان باشفد کفه میفزان       اشفتن سفامۀ خفوب و سفاق هفای تاصفیپ      قابلیۀ جانشینی بین ساق هفای د 

س اسففتفاده از یففک یففک رو  جففایگزین. هففای داشففتن سففامۀ خففوب و درآمففد اسففۀ  قابلیففۀ جانشففینی بففین سففاق  

تممیفه مفی   ( 0-9)س بفا اسفتفاده از عدفار     چنفدین نمفاار درون یفک ب عفد     بتفدا ا ساسفۀ کفه در آن   44رویکرد تفو در تفو  

بفا یفک   ) ایفن زیرممموعفه هفا بفا اسفتفاده از همفان عدفار          سفسب . خفا  خفود را دارد   βس شوند که هفر زیرممموعفه  

β   مطففری  2119در سففاق  45ن و چففاکراوارتیبوراوینففوکففه توسففف  ازینففه ی دیگففر. ترکیففل مففی شففوند ( متفففاو

 .س تابعی از دستاوردها باشد βاین اسۀ که اجازه بدهیم قابلیۀ جانشینی رارامتر  اردید

 

 

                                                             
42
- Ebert 

43
heaRks-  

44- Nested approach 
45
 -Bourguignon and Chakravarty 
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 وزن هامقنای . 9-1-1

یففک  اسفتاندارد در اقتصفاد خفردس ممموعفه بردارهفای دسفتاورد را کفه منمفر بفه          در ایفن بخف  بفا اسفتفاده از یفک رویکفرد      

. سففط  از ب،زیسففتی مففی شففوند و در نتیمففه بازتففاب دهنففده یففک زنففدای عاد نففه خففوب اسففۀ را بررسففی مففی کنففیم  

ت ییفرا  کوچفک در دسفتاوردهای ابعفاد اونفااون قفادر بفه         ایفن مووفوه مفی رفردازیم کفه آیفا      بررسی به بطور خا س 

انمفام مفی دهفیم و بطفور      46ایفن کفار را از  ریفن تالیفپ نفرر ن،فایی جانشفینی        . یفا خیفر   جدران یکدیگر مفی باشفند  

 . وزن،ا در این بین ایفا می کنند را بررسی می کنیم نقشی که اخصس

اسففۀ  2نشففان داده مففی شففودس میزانففی از بعففد          صففور  کففه  بففه     و     نففرر ن،ففایی جانشففینی بففین دو بعففد 

س از آن صفرفن ر کنفد بفه  فوری کفه بفر روی همفان سفط  از         0که فرد حاور اسۀ بفه ازای یفک واحفد اوفافی از بعفد      

 :به عدار  دیگر .ب،زیستی باقی بماند

          
     

    

     

    
                           9  9   

                                                                                                                                  

  در   x س بففرای تمففام بردارهففای دسففتاورد 47رففب از مااسففدا  اولیففه
و تمففام  شففاخص هففای ب،زیسففتی تعریفف  شففده     

 :خواهیم داشۀ (0-9)توسف عدار  

         
   

   

         

         
 
        

        
 
   

                        (9-4 )  

      

اولفین مؤلففه عدفار  اسفۀ از نسفدۀ وزن هفای خفا  هفر بعفدس          . نرر ن،ایی جانشینی بفین ابعفاد شفامپ سفه مؤلففه اسفۀ      

   

   
س بعفد آن بیشفتر باشفدس ففرد حاوفر اسفۀ بفه ازای یفک واحفد بیشفتر از             هرچه وزن اختصفا  یافتفه بفه بعفد     .  

شففامپ نسففدۀ مشففتقا  توابففه تدففدیپ  ( 4-9)عدففار  دومففین بخفف  . را از دسففۀ بدهففد   میففزان بیشففتری از بعففد 

دسففتیابی بففه یففک واحففد ر اسففۀ بففرای بیشففتر باشففدس فففرد حاوفف    هرچففه شففیل تففابه تدففدیپ . اسففۀ   و     ابعففاد 

سففرانمام اینکففهس نففرر ن،ففایی جانشففینی بسففتگی دارد  . را از دسففۀ بدهففد    س مقففدار بیشففتری از بعففد     بیشففتر از 

کففوچکتر     در بعففد س هرچففه دسففتاورد اصففلی  β < 0بففرای . β-0بففه نسففدۀ دسففتاوردهای تدففدیپ یافتففه بففه تففوان  

                                                             
46

 -Marginal rate of substitution  
:برای مطالعه جزئیا  بیشتر مراجعه شود به7 

Decancq,K.,M.Lugo(2008):"setting weights in multidimensional indices of well-being". 
  

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 



 

15 
 

ایففن . جدففران اففردد    صففرفن ر کففرد تففا یففک واحففد اوففافی از بعففد    باشففدس  زم اسففۀ از میففزان بیشففتری از بعففد 

مفی تفوان اینگونفه اسفتد ق کفرد      . بدان معنی اسۀ که هرچه دستاوردها نایفاب تفر باشفندس ارزشفمند تفر خواهنفد بفود       

ففرد حاوفر اسفۀ بدهفد تفا  یفک سفاق بیشفتر زنفدای کنفدس بسفته بفه اینکفه آن ففرد جفوان                 که میزان رولی که یفک 

بعدفار  دیگفرس منطقفی تفر خواهفد بفود کفه        . باشد یا در سال،ای رایانی زندای خود باشفدس کفامای متففاو  خواهفد بفود     

یین تفر سفامتیس   آن،فا متففاو  باشفدس بطوریکفه در سفطوی رفا      دسفتیابی بفه   نرر جانشینی بین ابعفاد بسفته بفه سفطوی     

مدادلففه بففین س (β=0)در حالفۀ خطففی  . در سففامۀ فففردس درآمففد بیشفتری مففورد نیففاز اسففۀ  کفاه  بفرای جدففران یففک  

 . ثابۀ خواهد بود سابعاد در تمامی سطوی دستیابی

         
   

   

         

         
           (9-5)  

باشفدس نفرر ن،فایی جانشفینی بفین دو بعفد دقیقفای برابفر بفا نسفدۀ وزن            0بعاوهس اار نسدۀ مشتقا  توابفه تدفدیپ برابفر بفا      

 .آن،ا خواهد بود

         
   

   
                   (9-6)  

و تلویافای حفاکی از یفک    بطور خاصهس وزن،ا نق  م،مفی در تعیفین مدفاد   بفین ابعفاد ب،زیسفتی ایففا مفی کننفد و از اینفر          

 . به چه معناسۀ “زندای خوب  ”نگر  خا  در مورد این هستند که 

 رویکردهای وزن دهی . 9-9

 :بندی کرد هبطور کلیس رویکردهای وزن دهی را می توان در سه رده اصلی دست

در جامعففه اسففۀ و دسففۀ ( موفقیففۀ هففا)تففابعی از توزیففه دسففتاوردها :  48(داده ماففور) رویکففرد مدتنففی بففر داده هففا ( الفف  

 .بستان های بین ابعاد ب،زیستیس نمی باشد -کم بطور مستقیم و صری س برمدنای هیچ ق او  ارزشی درباره بده

بسفتان هفای بفین ابعفاد بسفتگی دارد و مدتنفی        -تن،فا بفه ق فاو  هفای ارزشفی دربفاره ایفن بفده        :  43رویکرد هنمفاری ( ب 

 .ررسی نیسۀبر توزیه واقعی دستیابی های جامعه مورد ب

 . ترکیدی از هر دو رویکرد مدتنی بر داده ها و هنماری اسۀ:  51رویکرد تلفیقی( ج 

                                                             
48
- Data-driven 

49
 -Normative 
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مفی باشفد    “ بایفد  –اسفۀ   ”فلسففی   رویکفرد هنمفاریس مفنعکب کننفده تمفایز     تفاو  میفان رویکفرد مدتنفی بفر داده هفا و      

تففوج،ی میففان اففزاره هففای   س تفففاو  قابففپ دففن ن ففر هیففوم. س مطففری شففد50س دیویففد هیففوم08کففه توسففف فیلسففو  قففرن 

تمففایز  “بایففد”و “هسففۀ”او نففه تن،ففا بففین . وجففود دارد( آنچففه بایففد باشففد)و اففزاره هففای هنمففاری ( هسففۀ آنچففه)توصفیفی  

غیفر ممکففن اسفۀ کففه   او  قائفپ اسففۀ و بعفاوه معتقفد اسففۀس    س بلکفه بففین امفور واقفه و ارز  هففا نیفز تففف    قائفپ مفی شففود  

 .        استخراج کنیم “هسۀ”را از  “باید”بتوانیم 

هیفوم نیفز موسفوم     52بفه ایفوتین   سافزاره دربفاره ارزشف،ا از افزاره هفای دربفاره امفور واقفه        غیر ممکن بفودن اسفتخراج یفک    

ایوتین هیومس موجل بفروز یفک مسفئله ی بنیفادی بفرای رویکردهفای مدتنفی بفر داده هفا مفی شفود کفه هفد  آن،فاس               . اسۀ

درمففورد ارزش،اسففۀ س در واقففه مووففوعی ماتففوای یففک زنففدای خففوب .دستاوردهاسففۀاز توزیففه صففرفای ن هففا اسففتخراج وز

س از  ففر  دیگففر. ورد بففردار دسففتاوردها اسففتخراج کففردس نمففی تففوان آن را از توزیففه امففور واقففه درمفف کففه  دففن ن ففر هیففوم

هیففوم س تن،ففا بفه ق فاو  هفای ارزشفی متکففی هسفتند و بنفابراین مشفکلی کفه         ردهفای هنمفاری بفرای تن فیم وزن هفا     رویک

خففود را دارد کففه عدففار   س مشففکا  خففا ولففی در عففون. ر داده بیففان کففرد را شففامپ نمففی شففودبففرای رویکففرد مدتنففی بفف

 ؟منعکب می شود “زندای خوب”ق او  های ارزشی چه کسی در مورد یک  دهیس در وزن اسۀ از اینکه

خفود آن  ق فاو  هفای ارزشفی     عمومفای مفنعکب کننفده    ق فاو  مفی شفود     شاخص ب،زیستی که رففاه اففراد بفر مدنفای آن    

 59انهردرسفا ر  یفک نفوه نگفر    مفی تفوان بفه     هنمفاری رویکردهفای  از کاسفتی هفای   واو  اسفۀ کفه   س از اینرو .افراد نیسۀ

 .اشاره کرد

برخفی  . تعیین وزن،ا در یفک تالیفپ چنفد بعفدیس تدفدیپ بفه مسفئله ای شفده میفان انتخفاب ایفوتین هیفوم و ردرسفا ری             

راه حففپ هففایی کففه جدیففدای مطففری شففده اسففۀ رویکردهففای ترکیدففی هسففتند کففه ا اعففا  مربففو  بففه توزیففه واقعففی     از 

ایفن کفار از  ریفن ررسف  صفری  از      . دستاوردها و ارزشفگ اری هفای ففردی ایفن دسفتاوردها را بفا هفم ترکیفل مفی کننفد          

سفندی و روفایتمندی شفانس انمفام مفی      افراد در مفورد ارزیفابی شخصفی شفان یفا اسفتنتاج ارزیفابی آن،فا از سفط  کلفی خر          

الدته ممکن اسۀ ایفن نقفد وارد شفود کفه چنفین رویکفرد ترکیدفی ریسفک،ای هفردو رویکفرد ایفوتین هیفوم و مسفئله              . شود

دامنفه وسفیعی از وزن هفای قابفپ     انتخفاب   بفا یفک ماقفن مفی توانفد در مسفئله شفاخص سفازی        . ردرسا ری را شامپ شفود 

 مواجفه بفا دو   از سو از اینفرو صفر  ن فر از سفاخۀ یفک شفاخص ب،زیسفتی منففرد         هفی وزن د رو تن،فا یفک   قدوق به جای 

                                                                                                                                                                                             
50
- Hybrid 

51
 -David Hume 

52
 -Guillotine 

53 -Paternalism 
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ردرسا ری اجتنفاب کنفد؛ هزینفه غیفر قابفپ اجتنفاب چنفین کفاریس نفاقص بفودن رتدفه بنفدی اففراد               وایوتین هیوم مسئله 

بیفان  ( 216س صففاه  0337)سفتر و سفن   وف. اسۀس برخفی اففراد را مفی تفوان رتدفه بنفدی کفرد و برخفی دیگفر را نمفی تفوان           

ایفن یکتفایی بفرای     در عمفپس امکفان دسفتیابی بفه یفک ممموعفه یکتفا از وزن،فا تقریدفای نفاممکن اسفۀس            ”کرده اند مادامیکفه 

س رویکردهففای وزن دهففی بففه  0-9 در نمففودار درختففی     “.رسففیدن بففه ق ففاوت،ای مففورد توافففنس وففروری و  زم نیسففۀ   

  .مؤلفه های یک شاخص ترکیدی ارائه شده اسۀ

  

 رویکردهای وزن دهی. 0-9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 رویکردهای وزن دهی  

 تلفیقی

 رارسیون

 افکار عمومی

 هنماری

مدتنی بر  
 قیمۀ

 ن ر متخصص

فرایند تالیپ سلسله  
 مراتدی

 تخصیص بودجه

برابر یا  
 اختیاری

 داده ماور

تالیپ روششی داده  
 ها

 آماری

 تدینی

 تالیپ عاملی

 توصیفی

تالیپ مؤلفه 
 اصلی

مدتنی بر  
 فراوانی

 دکانک و لوواو: منده

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 



 

18 
 

 وزن های داده مقور  .9-9-2

و  “خفود سففخن بگوینففد  ”همفانطور کففه بیفان شففدس رویکردهففای داده مافور ایففن امکففان را ففراهم مففی سفازد کففه ا اعففا       

دربففاره وزن هففا در ایففن رویکردهففا بففر مدنففای هففیچ ق ففاو  ارزشففی صففریای . دنففبسففتگی دار   تن،ففا بففه توزیففه مففاتریب 

 .بستان بین ابعاد نمی باشد ناوه بده

  54وزن های مبتنی بر فراوانی. 9-9-2-2

در زمینه ی اندازه ایری . وزن مدتنی بر فراوانی یک ب عدس بوسیله تابه توزیه سطوی دستاورد در آن ب عدس تعیین می شود

مارومیۀ چند ب عدیس اغلل چنین استد ق می شود که باید یک رابطه ی وارون بین فراوانی مارومیۀ در یک ب عد و وزن آن 

این ادعا به . مارومیۀ های با فراوانی کمترس وزن بیشتری می ایرند .(051س صفاه 2115 55چ و سیدلریدو)ب عد برقرار باشد 

مرتدف می شود که افراد اهمیۀ بیشتری به کاستی ها در ابعادی می دهند که در آن هاس اکثریۀ مردم با کمدود این مف،وم 

اار اروه اندکی در مارومیۀ یک شخص شریک باشندس آن شخص احساف مارومیۀ بیشتری می کندس  .مواجه نیستند

عینی و  سنمه های ” ه وزن ها  را می توان با عنواناین نو. نسدۀ به  زمانی که  اکثریۀ مردم دچار همان مارومیۀ باشند

                                        .                                                       (502س صفاه  0388 56دیسای و شاه )تفسیر کرد  “احساسا  ذهنی مارومیۀ

دکی از افراد جامعه  س در مقابپ وارد کردن ابعادی که تن،ا با اروه انرویکردر فراوانی این اسۀ که این مزیۀ وزن های مدتنی ب

بطور مثاق ) ابعادی که همه افراد نمره ی نسدتای رایینی از آن بدسۀ می آورند . مرتدف هستندس از استاکام کافی برخوردار اسۀ

اماس در یک (. 0388دیسای و شاه  )داشۀ در شاخص کلی ب،زیستی س وزن اندکی خواهند ( س خوردن خاویار برای صداانه 

نتای  مدتنی بر وزن های فراوانیس از بی  دریافۀ که( 01س صفاه  2117) 57لیاس برَندولینیکاربرد تمربی مدتنی بر داده های ایتا

یک  ”س برَندولینی نرر های ن،ایی جانشینی بین ابعاد را بدسۀ می آورد که آن،ا را بعنوان بعاوه. ثداتی نسدی برخوردارند

استوار اسۀ که ( ومنی ) س این رویکرد بر ماور این فرن بطور بنیادی تر. تفسیر می کند “موووه مطمئنای مورد اختا 

نسدی در بین ابعاد  بستگی به سطوی مارومیۀصرفای   ʻزندای خوبʼاهمیۀ نسدی ابعاد اونااون و در نتیمه اعتقاد به 

  .اونااون دارد

 

                                                             
54
- Frequency-based weights 

55
- Deutsch and Silber 

56
- Desai and Shah 

57 -Brandolini 
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  5وزن های مبتنی بر مدل های آماری. 9-9-2-1

زمففانی کففه از وزن هففای برابففر اسففتفاده مففی کنففیم ممکففن اسففۀ ایففن مسففئله رر دهففد کففه ترکیففل مت یرهففایی بففا درجففه   

ااففر دو نمففااری کففه دارای هففم خطففی  : همدسففتگی زیففادس منمففر بففه شففمار  ممففدد یکففی از اجففزا  درون شففاخص شففود  

در یففک شففاخص ترکیدففی قففرار ارفتففه باشففندس ب عففد یکتففایی کففه ایففن دو نمففاار انففدازه       و    هسففتندس بففا وزن هففای 

راسفخ افویی بفه ایفن مسفئلهس اغلفل از  ریففن       . خواهفد بفود  (   +    )ایفری مفی کننفد در شفاخص ترکیدفی دارای وزن      

) دسفففتگی آمفففاریس بفففرای نمونفففه بفففا اسفففتفاده از وفففریل همدسفففتگی ریرسفففون  آزمفففودن ایفففن نماارهفففا از ن فففر هم

س و تن،ففا انتخففاب نماارهففایی کففه درجففه رففایینی از همدسففتگی را نشففان مففی دهنففد یففا تعففدیپ وزن هففا بففه  (0334س53منلففی

. این معنا که بفه نماارهفایی کفه دارای همدسفتگی هسفتند وزن هفای رفایین تفری اختصفا  داده شفودس صفور  مفی ایفرد             

اوه بر ایفنس حفداقپ کفردن تعفداد مت یرهفا در شفاخص مفی توانفد در سفایر زمینفه هفا همچفون شففافیۀ و سفاده سفازی                ع

 .مطلوب باشد

بایففد بففه ایففن نکتففه توجففه داشففۀ کففه تقریدففای همففواره انففدکی همدسففتگی مثدففۀ بففین انففدازه هففای متفففاو  یففک شففاخص  

ای تعریفف  یففک آسففتانه کففه فراتففر از آن ایففن همدسففتگی  بنففابراین بایففد  قاعففده ای تمربففی بففر . وجففود دارد شففده تممیففه

کفه متفهثر   لیفپ همدسفتگی مربو فه بفرای وزن دهفی زمانی     از سفوی دیگفرس تا  . نشاندهنده شمار  ممفدد اسفۀس ارائفه شفود    

سف،م هریفک از نماارهفا را    بطفور آرمفانیس   اافر وزن هفا   . از ا اعا  به ظاهر اوافی قفرار ایفردس مفی توانفد خطرنفاش باشفد      

دهنفدس شفمار  ممفدد ندایفد تن،فا از  ریفن تالیفپ آمفاری تعیفین شفودس بلکفه بایفد از  ریفن              مفی  در این ترکیل بازتفاب  

تالیپ خود نمفاار در مقابفپ سفایر نماارهفا و آن ردیفده ای کفه هفد  نماارهفا بفه تصفویر کشفیدن آن اسفۀ نیفز تعیفین               

 . اردد

دو ممموعففه ی اسففترده از رویکردهففای آمففاری را کففه بففرای انتخففاب مناسففل تففرین      (  2118) 61کریشففناکومار و نااففار 

                 .                                                                                                   62و الگوهفففای تدیینفففی 60الگوهفففای توصفففیفی: متمفففایز کردنفففد کفففه عدارتنفففد از س فففری وزن دهفففی بکفففار مفففی رونفففد

متکفی بففر رو  هففای آمففاری چنفد مت یففره بففرای توصففی  یفا خاصففه کففردن داده هففا     رویکففرد توصففیفیس رویکفرد نخسففۀس 

 دففن (. 0338و نففوربخ   2111 64کاسففن) اسففۀ  69“تالیففپ مؤلفففه اصففلی” متففداوق تففرین رو  مففورد اسففتفادهس. اسففۀ

                                                             
58
 -Statistical weights 

59
- Manly 

60
 -Kirshnakumar and Nag  lt  

61
  teRktiltiee NgAeaR-  

62
lalSltgtGHs-  models 

63
- Principal Component Analysis 

64
 -  nalReS  
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. ترکیفل هفای خطفی ناهمدسفته از نماارهفا تدفدیپ مفی شفود         این رو س ممموعه ی نماارهفای اولیفهس بفه تعفداد برابفری از     

هفر یفک از ایفن وزن    . می توان نسفدۀ واریفانب تدیفین شفده بوسفیله ی هرکفدام از ایفن ترکیدفا  خطفی را مااسفده کفرد           

ها را می توان از ترکیل خطی کفه بزراتفرین نسفدۀ واریفانب را توصفی  مفی کنفدس یفا بفا اسفتفاده از یفک میفانگین وزنفی              

از یفک تفسفیر ریچیفده تفرِ تالیفپ مؤلففه اصفلی اسفتفاده مفی          ( 2112) 65بوئفپ هفاوِر   .رکیدفا  خطفی بدسفۀ آورد   از کفپ ت 

رویکفرد تدیینفی ففرن    . کند که این امکان را می دهفد کفه  بفا نماارهفای  دقفه بنفدی شفده از نماارهفای اولیفه کفار کنفد           

اد مشخصففی از مت یرهفای مشففاهده نشففده  مشفاهده شففدهس بسفتگی بففه تعفد   ( نماارهففا) مفی کنففد کفه بع ففی از مت یرهفای    

س سففاده تففرین رویکففرد 67تالیففپ عففاملی(. 2118کریشففناکومار و نااففارس)نامیففده مففی شففوند  66عوامننلمخفففی دارنففد کففه 

بففرای مثففاقس در . بففا ایففن وجففود رویکردهففای آمففاری مففی تواننففد منمففر بففه وزن هففای امففراه کننففده شففوند . تدیینففی اسففۀ

ساخۀ شفاخص رایفداری زیسفۀ مایطفیس مشفخص شفد کفه رو  مؤلففه ی اصفلی بفه بع فی از ابعفاد ارزشفمندس وزن،فای               

در اینمففاس بففه تفصففیپس بففه ارائففه ایففن رو   (.29س صفففاه ی  2110 68انممففن ج،ففانی اقتصففاد)منفففی اختصففا  مففی دهففد 

 .آماری می رردازیم

 حقلیل مؤلفه های اصلی و حقلیل عاملی 

در ایفن  . بفه  فور اخفص مفی رفردازد     ( en)بفه  فور اعفم و تالیفپ عفاملی      ( ACn)این رو  به تالیپ مؤلفه هفای اصفلی   

افروه بنفدی شفده و بفر اسفاف هفم خفف بفودن بفا یکفدیگر شفاخص ترکیدفی کفه حفداکثر                (منففرد ) فرعی رو  نماارهای

داشففۀ کففه در ایففن رو  نماارهففا ی   بایففد توجففه. ا اعففا  مشففترش بففا نماارهففای منفففرد را داراسففۀ ارائففه مففی اففردد  

کفه عمفدتای بفا    )در ایفن رو  هفر یفک از عوامفپ یفا فاکتورهفا       . منفرد بایفد واحفدهای انفدازه ایفری یکسفانی داشفته باشفند       

ممموعفه ای از نماارهفا را نماینفدای مفی کننفد کفه بفا هفم ارتدفا           ( استفاده از رو  مؤلفه هفای اصفلی بفرآورد مفی شفود     

برشففماری بففا ترین نوسففان و  تالیففپ عففاملی / تالیففپ مؤلفففه هففای اصففلی یففده اصففلی در رو  ا. بیشففتری داشففته باشففند

بنفابراین ترکیفل موجفود بفه     . ت ییر واریفانب در ممموعفه نماارهفا بفا بفه کفاربردن کمتفرین تعفداد ممکفن از عوامفپ اسفۀ           

. داده هفا اسفتوار اسفۀ    “آمفاری ” بلکفه بیشفتر و بفر رایفه ابعفاد     . هیچ عنوان به جنده ابعادی ممموعفه داده هفا بسفتگی نفدارد    

س وزن دهففی تن،ففا بففرای تصفای  همسوشففانی ا اعففا  بففین دو  تالیففپ عفاملی / تالیففپ مؤلففه هففای اصففلی بفر مدنففای رو   

ایفن  . یا چند نماار همدسته بکار مفی رود و د لتفی بفر میفزان و انفدازه اهمیفۀ در ن فر ارفتفه شفده و ن فری نمفاار نفدارد            

                                                             
65
- Boelhouwer 

66
- Factors 

67
 elktgt nSlaGRiR-  

68
- World Economic Forum 
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مفاار مفورد ن فر اقتصففادی اسفۀ کفه در آن تالیفپ عفاملی یفا رو  مؤلففه هفای اصففلی           مووفوه یفک مفورد جدیفد بفرای ن     

 .وزن دهی موارد درون یک مؤلفه فرعی از شاخص ترکیدی را ح   می کنند

 .اار هیچ همدستگی بین نماارها یافۀ نشودس دیگر نمی توان وزن ها را با استفاده از این رو  برآورد کرد 

 روش شناسی 

ااففر همدسفتگی بفین نماارهفا رفایین باشففد     . بررسفی سففاختار همدسفتگی داده هفا مفی باشفد      تالیفپ عفاملی   اولفین افام در  

 . مشترش را در اختیار قرار دهند بعید اسۀ که این رو  ها بتوانند عوامپ

اسفۀس   فرعفی  دومین اامس شناسایی یفک تعفداد مشفخص از عوامفپ رن،فان اسفۀ کفه تعدادشفان کمتفر از تعفداد نماارهفای           

هفر وفریلس همدسفتگی بفین     . دارد( 63بارهفا )هفر عامفپ بسفتگی بفه یفک ممموعفه از وفرایل        . ده ها را ارائه می دهنفد که دا

از تالیفپ مؤلففه هفای اصفلی معمفو ی بفرای اسفتخراج عوامفپ اسفتفاده مفی           . و عامپ رن،ان را انفدازه مفی ایفرد    فرعینماار 

کفه آن را  )س تن،فا یفک زیفر ممموعفه از مؤلففه هفای اصفلی بفاقی مفی مانفد           یبرای یفک تالیفپ عفامل   .  71(0334منلی )شود

m س که این مؤلفه ها وجود بیشترین مقدار واریانب را تووی  می دهند(می نامیم . 

بفه  فور جدااانفهس بفرای     ( 2. )مقفادیر ویفژه مربو فه بزراتفر از یفک دارنفد      ( 0: )رو  استانداردس انتخفاب عفواملی اسفۀ کفه     

در مممفوه کمفک بفه تووفی  واریفانب کلفی بفا بفی  از         ( 9. )درصفدس مشفارکۀ دارنفد    01کلی بفا بفی  از    تووی  واریانب

 .درصد می کند 61

کفه بفار زیفادی بفر      فرعفی ایفن چفرخ  بفرای حفداقپ کفردن تعفداد نماارهفای        . اام سفوم شفامپ چفرخ  عوامفپ اسفۀ       

نکتففه اصففلی در تدففدیپ ماورهففای عففاملیس دسففتیابی بففه یففک   . روی همففان عامففپ دارنففد مففورد اسففتفاده قففرار مففی ایففرد  

بطفور آرمفانی سفاختاری اسفۀ  کفه در آن بفه هفر نمفاار بفه  فور اختصاصفی بفار بفر              )از عوامفپ اسفۀ    “تفر  ساختار سفاده ”

چفرخ س یفک افام متعفار  در تالیفپ عفاملی اسفۀس کفه بارهفای عامفپ           (. روی یکی از عوامفپ بفاقی مانفده داده مفی شفود     

دهفد و از اینفرو تفسفیر عففواملی کفه جفواب هفای تالیلفی کفه رففی  و رفب از چفرخ  بدسفۀ آمفده انففد را             را ت ییفر مفی   

 .بدون ت ییر می ا ارندس ت ییر می دهد

معفین بفودن اینکفه     آخرین اام مربو  اسۀ به سفاختن وزن هفا بفا اسفتفاده از مفاتریب بارهفای عامفپ بعفد از چفرخ س بفا          

بایففد . احففد نمففااری کفه توسففف عامففپ تووففی  داده شفده را نشففان مففی دهففد  مربفه بارهففای عامففپس نسففدۀ واریفانب کففپ و  

                                                             
69Loadings 

توجه به این مسئله وروری . روش،ای دیگری در این زمینه وجود داردس از جمله رو  حداکثر راستنمایی و رو  مراکز ثقپ عامپ اصلی 71

 . این رو  ها وزن های بسیار متفاوتی را ارائه می دهندس بویژه اار اندازه نمونه تالیپ عاملی کوچک باشداسۀ که هر یک از 
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بنففابراین . توجففه داشففۀ کففه رو  هففای مختلفف  اسففتخراج مؤلفففه هففای اصففلیس وزن هففای  متفففاوتی را بدسففۀ مففی دهففد  

وجففود ( و احتمففا ی رتدففه بنففدی متفففاو  اع ففای جامعففه آمففاری مففورد بررسففی  ) مقففادیر متفففاوتی بففرای  نمففاار ترکیدففی  

 . د داشۀخواه

 :مزایا

 مشکپ شمار  م اع  را بر ر  می کند. 

  ندارد( به خا ر یک مورد خا  ) د لۀ بر هر نوه دستکاری  وزن ها از  رین قیود موردی . 

 :کاستی ها

 از این رو  تن،ا می توان برای زیرنماارهایی که دارای همدستگی هستند استفاده کرد. 

      تمدیفد ن ففر بفر روی داده هفا و بففه روز رسفانی آن،ففا     : حسففاف اسفۀ نسفدۀ بفه ت ییففرا  داده هفای رایفه ای

بکفار رفتففه در نمففاار  ( وزن هففای بفراورد شففده )ممکففن اسفۀ ممموعففه داده هفای   ( ماننفد مشففاهدا  جدیفد  )

 .ترکیدی را ت ییر دهد

 نسدۀ به وجود داده های رر  حساف اسۀ که ممکن اسۀ بیانگر تنوه کاذب در داده ها باشد. 

       نسفدۀ بففه مسففائپ کفوچکی نمونففه و کمدففود داده هفا حسففاف اسففۀ کفه ممکففن اسففۀ شناسفایی آمففاری یففا

میففان داده هففا و    9:0عمومففای بففرای یففک راه حففپ رایففدارس ارتدففا      ) تفسففیر اقتصففادی را دشففوار سففازد   

 (.رارامترهای نامعلومس مورد نیاز اسۀ

 را حداقپ می کند ا حرکۀ نمی کنندس،م نماارهایی که هم ج،ۀ با سایر نمااره. 

 

  72حقلیل پوششی داده ها. 9-9-2-9

بففرای ( کففه در رففژوه  عملیففاتی متففداوق اسففۀ  )از ابزارهففای برنامففه ریففزی خطففی  ( DEA)تالیففپ روششففی داده هففا  

بفرآورد یفک مفرز کففارایی اسفتفاده مفی کنفد کففه بفه عنفوان یفک معیففار بفرای انفدازه ایفری عملکففرد نسفدی جامعفه مففورد               

ایفن مووفوه نیازمنفد آن اسفۀ کفه یفک معیفار یفا مفرز و انفدازه بفرای             72.بکفار مفی رود    -بعنوان مثفاق کشفورها    -مطالعه 

                                                             
71
 -Data envelopment analysis 

:برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به. از این رو  در ن ریه تولید نیز استفاده شده اسۀ71

Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., and Seiford L.M., (1995), Data Envelopment 

Analysis: Theory, Methodology and Applications. Boston:Kluwer. 
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بفرای چنفین معیفاری مفرووفا  ذیفپ      . فاصله بین اففراد جامعفه مفورد مطالعفه در یفک چفارچوب چندبعفدی سفاخته شفود         

 :در ن ر ارفته می شود

بیشففتر باشففد بففرای آن ع ففو جامعففه دارای ایففن نمففاارس ووففعیۀ هرچففه مقففدار نماارهففای منفففرد : وزن هففای مثدففۀ( الفف 

 . ب،تری حاکم اسۀ

ب،تفرین مقفدار را از آن خفود کفرده     ( نماارهفای منففرد  ) افراد جامعفه مفورد بررسفی کفه در هفر بعفد تکفی       : عدم تدعیض( ب

 . اندس رتده های مساوی به آن،ا منسوب می شود

فاصفله هفر یفک از اففراد جامعفه از ایفن معیفار        (. مافدب بفودن مفرز   )ۀ ترکیل خطی ب،ترین عملکردها امکفان رف یر اسف   ( ج

  .با تعیین ماپ و موقعیۀ آن فرد نسدۀ به مرز مورد ن ر تعیین می اردد

 . برای روشن شدن موووه مثالی ارائه می اردد

بففر اسففاف ( a,b,c,d) فروففی س دو نمففاار بففرروی دو ماففور مختصففا  نمففای  داده شففده انففد و چ،ففار کشففور2-9در شففکپ 

را بفه یکفدیگر متصفپ کفرده اسفۀس مفرز عملکفرد را         cو bو aخطفی کفه کشفورهای    . امتیاز نماارها رتدفه بنفدی شفده انفد    

کشففورهایی کففه روی مففرز قففرار دارنففد . کففه خففارج از مففرز قففرار دارد dتشففکیپ مففی دهففد و معیففاری اسففۀ بففرای کشففور  

نمفاار عملکفردس   . غیرکفاراترین کشفور اسفۀ    dکشفور  بعنوان کفارا تفرین کشفورها  دقفه بنفدی مفی شفوندس در حفالی کفه          

.                 ): نسدۀ فاصله بفین مدفدو و نقطفه عمفای مشفاهده شفده و فاصفله مدفدو و نقطفه تصفویر شفده در مفرز اسفۀ              

کاراترین کشورها امتیفاز یفک را خواهنفد ارففۀ و بفرای کشفورهای بفا رفایین تفرین میفزان کفاراییس امتیفاز کمتفر از یفک               

                      ایففن نسففدۀس مطففابن اسففۀ  بففا عدففار   . ارفتففه مففی شففود در ن ففر 
        

    

   کففه در آنس 
مقففدار واقعففی       س در حففالی کففه    = i 0و2ام اسففۀ کففه در آن   iمقففدار سففرحدی و مففرزی نمففاار    

معیففار . بنففابراین ممموعفه وزن هففای هففر کشفور بسففتگی بففه موقعیفۀ آن کشففور بففا توجفه بففه مففرز دارد     .ام اسففۀ iنمفاار  

     (.شکپدر  dʼنقطه ) رایه متناظر با نقطه آرمانی اسۀ که ترکیل مشاب،ی از نماارها را نشان می دهد 

س بففرای یففک 2110 و دیگففرانس 79کورهفونن ) ایفن معیففار را مففی تفوان توسففف یففک تصفمیم ایرنففده فروففی نیفز تعیففین کففرد    

بطفوری کفه از وی خواسفته شفود کفه هفد  را در مفرز کفارایی بفه اونفه ای قفرار دهفد             ( نماار کارایی رفژوه  آکادمیفک  

مفی توانفد    تالیفپ روششفی داده هفا   در ایفن مفوردس رویکفرد    . که مرج  تفرین ترکیفل از نماارهفای فرعفی را داشفته باشفد      

                                                             
73
 - Korhonen 
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ا کففه از کارشناسففان خواسففته شففده کففه وزن هففا را بففه نماارهففای فرعففی   ادغففام شففودس چففر 74بففا رو  تخصففیص بودجففه

  (.اولویۀ بندی کنند)اختصا  دهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرز عملکرد تعیین شده از  رین تالیپ روششی داده ها. 2-9نمودار

 

 75حردید  مزیت رویکرد (BOD) 

 کفه شفناخته مفی شفود     مزیفۀ تردیفد  در ایمفاد نماارهفای ترکیدفی بفه عنفوان راهکفار        تالیپ روششی داده هاکاربرد رو  

و بففه تففازای در  76(0330ملففین و موئسففینس) ملکردهففای کففان اقتصففادی ریشففن،اد شففده اسففۀ  عاساسففای بففرای ارزیففابی  

نمففاار ترکیدففی بففه صففور  نسففدۀ عملکففرد   مزیففۀ تردیففددر راهکففار . ن ریففه شففاخص مففورد اسففتفاده قففرار ارفتففه اسففۀ 

        .واقعی ردیده مورد بررسی به عملکرد معیار رایه و نمونه انتخاب شده اسۀ

                                                             
74
  -Budjet Allocation 

75
 -Benefit of the doubt 

76
- Melyn W., and Moesen W.W., (1991), Towards a synthetic indicator of macroeconomic 

performance: 

   unequal weighting when limited information is available, Public Economic research Working 
Paper 17.          

 2نماگر 

 1نماگر 

 

a 

b 

c 

d 

'd 
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                                    ( 9- 7 )  

بففرای کشففور ( q=1,…,Q) فرعففی امففین نمففاار q( حففداقپ-رو  حففداکثراز  ریففن )مقففدار نرمففاق شففده     کففه در آن 

C (C=1,..,M)  اسۀفرعی وزن مربو  به آن نماار     اسۀ و. 

کففه بففرای اولففین بففار ایففن رو  را اجففرا کردنففدس ریشففن،اد سففاخۀ معیففاری بعنففوان راه    ( 2114) و همکففاران   77چرچففی

 . دادندرا  مسئله حداکثر سازی یک حپ 

                                   
 
                              ( 9- 8 ) 

بعنفوان میفانگین هفای     )امتیاز یک جامعه مفورد مطالعفه فروفی اسفۀ کفه عملکفرد کلفی را حفداکثر مفی کنفد              که در آن

 : باید توجه شود که .  wوزن،ای ( نامعلوم)با توجه به ممموعه ( وزنی معرفی شده

ممموعفه هفای مختلففی از وزن هفا ممکفن اسفۀ       . هسفتند  -ماننفد کشفورها   -وزن ها مختص هر ردیفده مفورد بررسفی   ( ال 

ما را به مسفیر انتخفاب ازینفه هفای مختلففی از ردیفده هفای مفورد بررسفی رهنمفون سفازد مادامیکفه هفیچ یفک از ردیفده                

 .شدهای مورد بررسی با ترین امتیاز را در تمام نماارهای منفرد نداشته با

بنفابراین ندایفد هفیچ معیفار معفین و مشخصفی از رفی         . در کپس معیار مقایسفه بفه ردیفده مفورد بررسفی وابسفته اسفۀ       ( ب

 (.مگر اینکه یک ردیده مورد بررسی مشخص در تمام نماارهای منفرد ب،ترین باشد)وجود داشته باشد 

بایفد قابفپ مقایسفه باشفندس بفه ایفن معنفا کفه حتفی المقفدور بایفد واحفدهای انفدازه ایفری یکسففانی                فرعفی نماارهفای  ( ج 

 .داشته باشند

درصفور    -ممموعفه ب،ینفه ای از وزن،فا    . اام دومس تخصفیص ممموعفه ای از وزن هفا بفرای هفر ردیفده مفورد بررسفی اسفۀ         

هفای مفورد بررسفی موجفود در نمونفه ت فمین مفی         ب،ترین موقعیۀ را برای ردیفده مربو فه در مقابفپ تمفام ردیفده      -وجود

وزن هفای  . کند و با هفر رو  وزن دهفی دیگفری موقعیفۀ و جایگفاه مربفو  بفه ردیفده مفورد بررسفی صفای  نخواهفد بفود             

 : ب،ینه از  رین حپ معادله ب،ینه سازی زیر حاصپ می اردد

 

 

                                                             
77
 -Cherchye  
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 C=1,…,M     برای

   
                   

       
 
   

                        
 
    

                                 (9- 3)  

 

و یففک ( بففدترین حالففۀ ) دامنففه نمففاار ترکیدففی حاصففله بففین صفففر     78.غیففر منفففی بففودن وزن هففا  قیففد مشففرو  بففر  

از ن رعملفی معادلفه حاصفله را مفی تفوان بفه یفک مفدق برنامفه ریفزی خطفی سفاده بفا وفرب               . خواهفد بفود  ( معیارمااسده)

بفا کمفک الگفوریتم هفای      و  تدفدیپ نمفوده  ( کفه مقفدار شفاخص را ت ییفر نمفی دهفد      )کلیه وزن ها در یک عامفپ مشفترش   

 . ب،ینه ساز حپ کرد

   
           

       
 
                                                   (9 - 01)  

s.t.            
 
                                                                                   

       

                      

 

عدففار  بففا  تعففدد راه حففپ هففا بسففتگی بففه ممموعففه قیففدهای اعمففاق شففده بففر روی وزن هففای مسففئله حداکثرسففازی در   

 .هر چه برد ت ییر وزن ها استرده تر باشد امکان نیپ به یک جواب یکتا و مناصر بفرد کمتر می شود. اسۀ

 : مزایا

     ایففن نمففاار بففه اولویففۀ هففای سیاسففۀ ملففی حسففاف بففوده و در آن وزن،ففا بففه صففور  درونففزا بففا اولویففۀ هففای

ا  کفاملی دربفاره اولویفۀ هفای سیاسفتی بفه       ایفن راهکفارس در زمفانی کفه ا اعف     . مشاهده شدهس تعیفین مفی شفود   

 . راحتی قابپ تعیین نداشدس بسیار خوب اسۀ

               در این رو  معیار مقایسه ای بفر مدنفای مافدوده هفای ن فری تعیفین نمفی شفود بلکفه بفر مدنفای یفک ترکیفل

 .خطی از ب،ترین عملکردهای مشاهده شده تعیین می شود

                                                             
 .قیود خا  کشوری نیز می تواند برای بازتاب ا اعا  ریشین اوافه اردد. قیود اوافی دیگری را می توان اعماق کرد 78
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       و ی  رح،فای وزن دهففی دیگفر امتیفازا  ترکیفل را رففایین     ایفن رو  در عرصفه سیاسفۀ مفیفد واقففه شفده و معمف

 . می آورند

 شاخصی که با این وزن دهی بدسۀ می آید نیز جنده مولد دارد و بعد انگیزشی آن با تر اسۀ. 

               باید توجه داشۀ که وزن هفا بفا نمایانفدن ا اعفا  در خصفو  اولویفۀ هفای سیاسفت،ا و برنامفه هفا مفی تواننفد

 .  سازی کمک کنند به رفه مشکپ تممیه

 :کاستی ها

  اع فای  ماتمفپ تفرین راه حفپ ایفن اسفۀ کفه بفه تمفامی         ( به جفز نفامنفی بفودن   ) روی وزن ها  قیود اعماقبدون

قیفد اعمفاق مفی    زمفانی کفه بفر روی وزن هفا      .ده شفود جامعه مورد بررسفیس نماارهفای ترکیدفی بفا امتیفاز یفک دا      

امکفان ارائففه راه حففپ مسفئله ب،ینففه سففازی وجففود    افردد ممکففن اسففۀ حفالتی رففی  آیففد کفه بففرای یففک کشففور   

نداشففته باشففدس همچنففین ممکففن اسففۀ را ه حففپ هففای متعففددی بففرای بدسففۀ وردن ممموعففه ب،ینففه ای از وزن   

 .ها وجود داشته باشد

                ااهی اوقفا  ممکفن اسفۀ تعفداد زیفادی راهکفار وجفود داشفته باشفد کفه ممموعفه ای ب،ینفه از وزن،فای تعیفین

  .نشده را ایماد کند

           بنفابراین بفرای هریفک از اع فای جامعفه      . باید توجفه داشفۀ ایفن شفاخص عمفدتای ووفه موجفود را ب،فا مفی دهفد

 . مورد بررسی مسئله بیشینه کردن باع  می شود وزن،ای با تر به امتیازا  با تر تخصیص یابد

    یففل برابففر بففا ترک)همچنففین ع ففوی از جامعففه مففورد بررسففی یففا کشففوری کففه ب،تففرین عملکففرد را داشففته باشففد

 .لزومای ریشرفۀ خود را در ترکیل حاصپ شده نخواهد دید( یک

 وزن های هنجاری . 9-9-1

. بسفتان میفان ابعفاد تفهثیر ا ارنفد     بفر نافوه بفده    کفه   تن،ا ق فاو  هفای ارزشفی هسفتند    این براساف رویکردهای هنماریس 

حفالی ارزشفگ اری اففراد بفدون ت ییفر بمانفدس وزن       بعدار  دیگرس اافر یکفی از بردارهفای دسفتاورد در جامعفه ت ییفر کنفد در        

 .های حاصپ از یک رو  هنماریس تاۀ تهثیر قار نگرفته و ثابۀ باقی می مانند
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 73وزن های برابر یا اختیاری. 9-9-1-2

ی برابفر یفا اختیفاری بفه ابعفاد      س اختصفا  وزن هفا  هفی بفه شفاخص هفای چنفد بعفدی ب،زیسفتی       معموق ترین رویکرد وزن د

) این رویکفرد اغلفل بخفا ر سفادای آن و یفا اعتقفاد بفه اینکفه همفه شفاخص هفا بفه یفک انفدازه بفا اهمیفۀ هسفتند                  . اسۀ

 وزن 
. مفورد دففاه بفوده اسفۀ    ( اثدفا  وجفود   عفدم وجفود   ) و یفا از نقطفه ن فر  ادری افری      (بعفد   Nبه هر یفک از      

بیففان رویکفرد وزن هففای برابفر    در دففاه از س بفا یففادآوری ایفن مووففوه   81یِففر و جفنکب بعنفوان نمونفه ای از اسففتد ق اخیفرس می   

و دَه نفوه مشففقۀ بفر اسففاف اهمیفۀ نسففدی آن،فا از دیففد قانونگفف اران     س مفا مففی خفواهیم  بففرای   آرمففانیبطفور  ʼʼ:کففهداشفتند  

یِففر و جففنکب می) ʻʻاعتمففادی بففرای ایففن کففار وجففود نففدارد س وزن تعیففین کنففیم امففا هففیچ رایففه و اسففاف قابففپ  عمففوم مففردم

  .(36صفاه ی  س0383

ه ممکفن اسفۀ ماققفان یفا سیاسفتگ اران تصفمیم بگیرنفد بف        . همچنین می تفوان بفه ابعفادس وزن هفای اختیفاری  نفابرابر داد      

 .وزن بیشتری بدهندس ابعادی که م،م تر تلقی می شوند

چففاودهیری و اسففکوایر بففه  . بسففیار بافف  برانگیففز اسففۀ  س رویکففرد وزن دهففی برابففرعلففی رغففم مادوبیففۀ بففا ی ایففن رو  

در مفورد اشفتداه بفودن      آنچفه کفه بطفور بفدی،ی مناسفل اسفۀ ولفی اجمفاه ج،فانی          ʼʼرویکرد وزن دهفی برابفر بفه عنفوان     

نففه کففه در بخفف  قدلففی نشففان داده همانگو. (762س صفففاه ی 2116ایر چففاودهیری و اسففکو)اشففاره مففی کننففد  ʻʻ.وجففود دارد

س بفه  و سفتد بفین ابعفاد را مفنعکب مفی کنفد      ه وزن هفا جندفه ی م،مفی از داد    س هیچ اریزی از ایفن واقعیفۀ نیسفۀ کف    شده

س  فری وزن دهفی برابفرس د لفۀ دارد بفر      هماننفد هفر  فری وزن دهفی دیگفر     . ری کفه    ادری افری حاصفپ نمفی شفود      و

صفری    اد کفه بایفد بفه  فور    اثر متقابپ انتخاب های مربو  به تددیپ و جایگزینی رف یری بفده بسفتان هفای خفا  بفین ابعف       

 . یا خیر س و این شیوه نیز می تواند منطقی ارزیابی شود وبیان شود

 2 وزن های مبتنی بر عییده ی متخصص. 9-9-1-1

بففرای اجتنففاب از تکیففه بففر ن ففر تن،ففا یففک ماقففن یففا سیاسففتگ ار در زمینففه ی وزن هففای مناسففل مففی تففوان از ن ففرا      

نمففای   ʼʼفففرن بففر ایفن اسففۀ کفه مشففور  بفا یففک افروه متخصففص     . عففدد و یفا افففراد آافاه اسففتفاده کفرد   کارشناسفان مت 

 ʻʻس فففراهم مففی اففردد در هففر نشسففۀ تخصصففی ارائففه مففی شففودن امنفدی از اونففااونی ق ففاو  هففای تخصصففی کففه اصففو  

 .( 4س صفاه ی 2118ماچرینی و ه سکینز )

                                                             
79
- Equal or arbitrary weights 

80
 -Mayer and Jencks 

81
Expert opinion weights 
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 : ن ر کارشناسان وجود دارداستفاده از دو رو  نوعی برای 

 :(BAL) 1 بودجهحکنیک حخصیص . 9-9-1-1-2

مانند آموز س ب،داشۀ )موووه و متدار در یک زمینه خا  یک رو  مشارکتی اسۀ که در آن از کارشناسان یک این رو س 

 ”که به وسیله ممموعه ای از نماارها توصی  شده اسۀ این ررس  مطری می شود که چگونه یکصد واحد ( از این قدیپو 

را به ممموعه نماارهای در اختیار خود براساف تمربه و ق او  ش،ودی در خصو  اهمیۀ نسدی این شاخص هاس  “بودجه 

. وزن ها برای هریک از نماارها براساف میانگین بودجه اختصاصی توسف کارشناسان مااسده می شود. اختصا  می دهند

در این رو   زم اسۀ کارشناسان در  ی  وسیعی . اسۀم،مترین مزیۀ این رو  شفافیۀ و مد  زمان کوتاه مورد ن ر آن 

همچنین دقۀ ویژه ای در خصو  شناسایی . از تمربه و دان  ارد هم آیند تا از انتساب وزن های صای  ا مینان حاصپ آید

ترکیدی از چرا که میزان شناخۀ کارشناسان مربو ه از موووه مورد با  در ایماد نماارهای . و انتخاب کارشناسان  زم اسۀ

باید توجه داشۀ که در سط  کان مانند شاخص توسعه رایدار که ترکیدی از موووعا    .اهمیۀ ویژه ای برخوردار اسۀ

اسۀس کارشناسان باید در سطای باشند که روی وزن نسدی هر یک  از این قدیپمختل  ن یر اقتصادس ب،داشۀ مایف زیسۀ و 

                                               .                                                                     وه بر موووه مورد ن رس روی ارتدا  زمینه های مختل  با هم نیز تدار داشته باشنداز بخش،ا ن ر خود را ارائه دهند و عا

 .مرحله ای اسۀفرایندی چ،ار  تکنیک تخصیص بودجه

 انتخاب کارشناسان و خدراان ج،ۀ ارز  ا اری ( 0

 اختصا  بودجه به نماارهای منفرد( 2

 مااسده وزن ها( 9

 .بودجه تا زمانی که همگرایی حاصپ شود عملیا  تخصیصتکرار ( 4

بفه عدفار  دیگفر    . متمرکفز مفی شفود   « نگرانفی » از ن ر رو  شناسیس راهکفار افکارسفنمی روی مسفئله ای بفه عنفوان      

عمومای در این رو  مردم در خصفو  میفزان نگرانفی دربفاره مووفوه یفا مووفوعاتی کفه مفورد توجفه ایشفان قفرار مفی              

براسفاف ارزیفابی هفای کارشناسفانه ای چفون رو       . مفورد سفؤاق قفرار مفی ایرنفد     ( بر حسل نگرانی کفم و زیفاد  )ایرد 

بایفد توجفه   . نیفز مفورد سفنم  و ارزشفگ اری قفرار داد     مفی تفوان ن فرا  و افکفار عمفومی را      تکنیک تخصیص بودجفه  

داشۀ که ررسف  از عمفوم در خصفو  برخفی از نماارهفای منففرد در حفالتی کفه از ایشفان بخفواهیم میفزان نگرانفی             

                                                             
82- Budget Allocation 
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مشففکپ تففر   تکنیففک تخصففیص بودجففه  بیففان کننففد از رواق موجففود در رو    ( در خصففو  آن مووففوه ) خففود را 

 . خواهد بود

 :مزایا

  رو  بففر مدنففای ن رکارشناسففان اسففۀ و از اینففرو برخففی دخالففۀ هففای تکنیکففی در آن تففهثیری    وزن،ففا در ایففن

 . ندارد

      اسففتفاده از ن ففر کارشناسففان و خدراففانس مشففروعیۀ و ترکیففل را افففزای  مففی دهففد و زمینففه بافف  و مدادلففه

 .ا اعا  که اتفاد ن ر در تصمیم سازی را شکپ می دهدس افزای  می دهد

 :کاستی ها

  تمففام مزایففای ذکففر شففدهس قابلیففۀ ا مینففان وزن دهففی در ایففن رو  م،ففم اسففۀ و وزن،ففا مففی تواننففد   بففا وجففود

(. ماننففد مسففائپ زیسففۀ مایطففی)شففرایف معینففی را بازتففاب دهنففد کففه در آن مقطففه خففا  اتفففاد افتففاده اسففۀ  

لففی بففه بنفابراین وزن،ففای منطدففن بففر ن ففر کارشناسفان نمففی توانففد جامعیففۀ کامففپ مکفان را در بففر ایففرد و از ما   

 . ماپ دیگر ت ییر می کند

              اختصا  یک بودجه معین بفین تعفداد زیفادی نمفاار مفی توانفد یفک شفکپ و جندفه شفناختی بفرای کارشناسفان

باشففدس سففازااری بففه وجففود  01ایففن رو  علففی الخصففو  زمففانی کففه تعففداد نماارهففا بففی  از  . بففه وجففود آورد

 . آورده و انتخاب را به ج،ۀ شناخۀ مشکپ می نماید

  بلکففه بیشففتر فوریفۀ یففا نیففاز بففرای  . رو  وزن دهففی اهمیففۀ هفر نمففاار را بخففوبی انفدازه ایففری نمففی کنفد    ایفن

بفه عنففوان نمونفهس انتسفاب وزن بیشفتر بفه تخریففل      )مداخلفه سیاسفی در نمفاار منففرد مففورد ن فر را مفی سفنمد        

ار اازهففای  یففه اوزون در صففورتی کففه کارشناسففان ماح ففه  کننففد تففا  زیففادی بففرای جلففوایری از انتشفف     

 (.الخانه ای صور  نگرفته اسۀ

 (AHP) 9 فرایند حقلیل سلسه مراحبی. 9-9-1-1-1

یکففی از معروفتففرین فنففون تصففمیم ایففری چنداانففه اسففۀ ایففن رو  . اسففۀ یسلسففه مراتدففتالیففپ فراینففد  سدومففین رو 

فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفیس مفنعکب کننفده       . ابفداه اردیفد   0371در دهفه    84سفاعتی .که اولین بفار توسفف تومفاف اق   

                                                             
83 -Analytic Hierarchy Process 
84- Thomas Saaty 
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ایفن تکنیفکس مسفائپ ریچیففده را براسفاف آثفار متقابفپ آن،ففا مفورد بررسفی قفرار مففی          . رفتفار  دیعفی و تفکفر انسفانی اسففۀ    

 . دهد و آن،ا را به شکلی ساده تددیپ کرده و به حپ آن می رردازد

صفمیم ایفری رایفه ریفزی شفده اسفۀ و هنگفامی کفه         و معیارهفای ت  ازینفه هفا   دوتفایی  اساف ایفن رو  بفر مقایسفه هفای    

عمفپ تصفمیم ایفری بففا چنفد ازینفه رقیففل و معیارهفای تصفمیم ایفری رو بففه روسفۀ مفی توانففد بسفیار راه اشفا بففوده و             

س امکفان ترکیفل معیارهفای کیففی      تالیفپ سلسفه مراتدفی   همچنفین از نکفا  بفارز فراینفد     . ریچیدای مسئله را تقلیپ دهفد 

 .  ور همزمان اسۀبا معیارهای کمی به 

یففک فراینففد تصففمیم ایففری جدرانففی    فراینففد تالیففپ سلسففه مراتدففی  ”( : 0389)و همکففاران   85 دففن دیففدااه فِففرمن

اسۀس چرا که ازینه هایی که با در ن فر افرفتن یفک یفا چنفد من فورس مفؤثر و کفارا هسفتند مفی تواننفد براسفاف اهفدا  و              

بففه داده هففاس تمربیففا س بیففن  هففا و ال،امففا  را   بکففارایری اتدففیفراینففد تالیففپ سلسففه مر. مقاصففد دیگففر جدففران شففوند 

بفه   فراینفد تالیفپ سلسفه مراتدفی    در اصفپ  . صور  یکما به شیوه ای منطقفی و براسفاف سلسفله مراتفل ممکفن مفی سفازد       

عنففوان یففک رو  وزن دهففیس تصففمیم سففازان را قففادر مففی سففازد تففا وزن،ففا را بففه درسففتی اسففتخراجس مااسففده و تخصففیص   

ایفن وزن،فا تمایفپ بفه ارجایفۀ و      . به یفک تعدیفرس وزن،فا در ایفن رو  نمایفانگر یفک مدادلفه بفین نماارهفا هسفتند            “.دهند

 . مت یر دیگر اندازه می ایرد را نسدۀ به  برتری یک مت یر در یک مدادله

 روش شناسی

ینمففا نماارهففای منفففرد درا -مشخصفه هففا    دوتففاییمقایسففه رتدففه ای  فراینففد تالیففپ سلسفه مراتدففی رو   زیربنفای اصففلی 

چفه میفزان ارجف  اسفۀ      بفه آن دو و  زنماارهفای منففرد بفا ایفن هفد  کفه کفدام یفک ا         ی بفین ایفن مقایسفه زوجف   . اسۀ -

 این ارجایۀ . انمام می شود

نشفاندهنده برابفری و هفم ارزی بفین      0بیفان مفی شفودس بفدین ترتیفل کفه اولویفۀ اوق         3تفا   0در یک مقیاف عفددی بفین   

ایففن نتففای  در . برابففر نمففاار دیگففر ارجایففۀ دارد 3نشففاندهنده آن اسففۀ کففه نمففاار مزبففور   3دو نمففاار منفففرد و اولویففۀ 

وزن،ففای نسففدی هففر یففک از   .           و       یففک مففاتریب مقایسففه ای نمففای  داده مففی شففوند کففه در آن     

ایفن رو  امکفان آن را ففراهم مفی کنفد کفه       . قفادیر و بردارهفای ویفژه مااسفده مفی شفوند      نماارهای منفردس با اسفتفاده از م 

بایففد توجففه داشففۀ کففه ادعاهففا و  . سففازااری مففاتریب مقایسففه از  ریففن مااسففده مقففادیر ویففژه بررسففی و کنتففرق شففود   

بفا   Bشفتر اسفۀ و   بسفیار بی  Bاز  Aبفرای مثفاقس اافر ففردی ادعفا کنفد کفه اهمیفۀ         . همفواره سفازاار نیسفۀ    افرادباورهای 

                                                             
85Forman 
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 بففه لاففاب منطقففی  م،متففر اسففۀ؛ ق ففاو  وی Aبففا شففد  کمتففری نسففدۀ بففه   Cارجفف   اسففۀ و  Cشففد  کمتففری بففر 

ناسفازااری بخشفی از  دیعفۀ بشفر اسفۀ و بنفابراین ب،تفر اسفۀ         . دچفار دور تسلسفپ مفی افردد    ناسازاار اسۀ و نتیمفه آن  

فراینفد تالیفپ   . جامعفه  انفدازه ایفری کنفیم     مفنعکب در  به ناویس درجفه ناسفازااری را بفرای قابفپ قدفوق سفاختن نتفای         

در یفک مفاتریب   . ناسازااری منطقفی را از  ریفن میفزان حشفو و زوائفدس مفورد چشفم روشفی قفرار مفی دهفد             سلسه مراتدی

تعفداد واقعفی مقایسفه هفای صفور  ارفتفه       . نیفاز اسفۀ  مقایسفه    Q-0نمفاارس تن،فا بفه     Qس بفرای وزن دهفی   Q*Qبا ابعاد 

 (تففاو  )مفازاد  ایفن  . اسفۀ کفه بیشفتر مفی باشفد       2  0     برابفر اسفۀ بفا     فرایند تالیپ سلسفه مراتدفی    در رو  

از یک  ر  بفه لافاب مااسفداتی ررهزینفه اسفۀس در عفین حفاقس از آنمفا کفه بفا بفرآورد یفک مقفدار              : دو نتیمه مت اد دارد

ایفن مفازاد منمفر بفه ممموعفه      . مفیفد اسفۀ  از  رین مااسده میفانگین مشفاهدا  تکفرار شفدهس مشفاب،ۀ دارد یفک ویژافی        

بعفاوهس ایفن مفازاد از  ریفن ففراهم کفردن       . وزن هایی مفی شفود کفه نسفدۀ بفه خطاهفای ق فاو  کمتفر حسفاف هسفتند          

 ابففزاری بففرای مااسففده نسففدۀ ناسففازااری هففای منطقففیس معیففاری از ایففن خطاهففای ق ففاو  را در ن ففر مففی ایففرد          

و در بع ففی  0/1کمتففر از )  نففرر هففای کوچففک ناسففازااری  تیس عر سففا دففن ن فف . 86(0338س کارلسففون  0381تیسعسففا)

 . تهثیر چندانی بر وزن ها ندارند( 2/1نوشته ها 

از ایففن رویکففرد بففرای اسففتخراج وزن هففای مناسففل بففرای ابعففادمختل  فقففر چنففد بعففدی      در ایففن رففژوه ساز آنمففا کففه 

 .استفاده شده اسۀس معرفی این رو  به تفصیپ وروری به ن ر می رسد

 فرایند حقلیل سلسه مراحبیشیوه استفاده از 

دارای سفه افام عملیفاتی اسفۀ کفه بفرای اخف  تصفمیم ب،ینفه بایفد ایفن سفه مرحلفهس               فراینفد تالیفپ سلسفه مراتدفی    مدق 

 .دقین و کامپ  ی شود

 ترسیم و تشری  درخۀ تصمیم: مرحله اوق -

 هاتعیین وریل اهمیۀ معیارها و وزن دهی به ازینه : مرحله دوم -

 زمای  سازااریآ: مرحله سوم -

 

 

                                                             
86-Saaty, T. L. (1980) The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill. 
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 حرسیم و حشریح درخت حصمیم: مرحله اول 

اسفۀ  س ایمفاد یفک سفاختار درختفی سلسفله مراتدفی از مووفوه مفورد بررسفی           تالیفپ سلسفه مراتدفی    مرحله اوق در فرایند

 .که در آن اهدا س معیارهاس زیر معیارها و ازینه ها و ارتدا  بین آن ها نشان داده می شود

  هفد س بفا ترین سفط  درخفۀ سلسفله مراتدفی اسفۀ و        . به ررسف  اصفلی تاقیفن هفد  افتفه مفی شفود       : هد

 .تن،ا یک رارامتر داردس که انتخاب آن وظیفه با ترین سط  تصمیم ایری رروژه می باشد

 هفر انفدازه معیارهفا بیشفتر اجفزا  هفد  را       . به ماش های مت من تاقفن هفد س معیفار افتفه مفی شفود      : معیارها

. روشفف  دهنففد و بیشففتر بیففان کننففده هففد  باشففندس احتمففاق اخفف  نتیمففه دقیففن تففرس افففزای  خواهففد یافففۀ    

 .معیارها قابپ تقسیم به زیرمعیارها می باشند

 در واقفهس من فور و مقصفد هفد  در درخفۀ سلسفله مراتدفی مفی باشفند و راسفخ از میفان ازینفه هفای              : ازینه ها

 .رین سط  درخۀ سلسله مراتدی می باشندازینه هاس آخ. ترسیم شده به دسۀ می آید

  

 .در شکپ زیرس الگوی نمودار درخۀ سلسله مراتدی ترسیم شده اسۀ

 

 هدف: 2سطح 

 

 مقیارها: 1سطح 

 

 گزینه ها: 9سطح 

 

 تصمیم در فرایند سلسله مراتدیساختار درخۀ . 9-9 مودارن

 

 هدف

 

 nمقیار  1مقیار  2مقیار 

 nگزینه  1گزینه  2گزینه 
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  هاحقیین ضریب اهمیت مقیارها و گزینه : مرحله دوم

معیارهفا بفا مقایسفه دو بفه دو آن،فا      ( وزن)در این مرحلهس سفنمه هفا در یفک مفاتریب قفرار ارفتفه و سفسب تعیفین اهمیفۀ         

 . ایرندبراساف هر معیار نیز ازینه ها مورد مقایسه دو به دو قرار می . انمام می ایرد

  دوتاییتشکیپ ماتریب مقایسا  

 .جدوق زیر این اعداد را نشان می دهد. در اینما  زم اسۀ اعدادی برای اعماق مقایسه تعیین اردد

 مقادیر ترجیاا  برای مقایسه های دوتایی. 2-9جدوق 

 مقدار عددی ترجیاا 

 3 کامای مرج 

 7 ترجی  با اهمیۀ خیلی قوی

 5 ترجی  قوی

 9 مرج کمی 

 0 ترجی  با اهمیۀ یکسان

 2و4و6و8 ترجیاا  بین فواصپ فود

 قدسی رور: منده              

حفاق بایفد نسففدۀ بفه ایمففاد مفاتریب هففای مقایسفه ای اقففدام نمفود و فاکتورهفا را بففا توجفه بففه جفدوق فففود دو بفه دو بففا           

در سفطر و   Bبفرای مثفاق چنانچفه در مافپ تاقفی شفاخص       . یکدیگر مقایسفه کفرده و در جفدوق نمونفه ای زیفر وارد نمفود      

دارای دو برابففر  Cنسففدۀ بففه شففاخص   B نوشففته شففودس بففدین معنففی اسففۀ کففه شففاخص   2در سففتونس عففدد  Cشففاخص 

 . نمودار زیر الگوی کلی هر ماتریب مقایسه ای دو به دو را با امکان افزای  ابعاد نشان می دهد. ارجایۀ اسۀ

 ه زوجیماتریب مقایس. 9-9جدوق 

C a  

2 0 a 

0 2/0 C 
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 عوامفپ  نسفدی  وزن ابتفدا  مرحلفهس  ایفن  در: استخراج اولویۀ هفا از جفدوق هفای مقایسفه اروهفی و انتخفاب ب،تفرین ازینفه        

 مفوزون  میفانگین  و سفازی  مف،فوم نرمفاق   از من فور  بفدین . شفود  مفی  مااسفده  مفدق  مراتفل  سلسفله  سفطوی  از سفط   هر

 میفانگین  از حاصفپ  مقفادیر  .شفود  مفی  ارفتفه  مفوزون  میفانگین  سفطر  هفر  مقفادیر  از نمفودنس  نرمفاق  از رفب  و اسفتفاده 

  . ازینه رقیل اسۀ( درجه اهمیۀ) اولویۀ دهندة نشان موزون

  آزمایش سازگاری: مرحله سوم

 همانگونفه کفه ریشفتر اشفاره شفد نفرر       .اسفۀ  سفازااری  نفرر  مااسفدو  بعفدس  مرحلفو : 87(CR) مااسفده نفرر سفازااری   

کمتفر   CRبطفوری کفه اافر    . را نشفان مفی دهفد    دسفۀ آمفده   بفه  ،فای تاولوی بفه  اعتمفاد  میزان که اسۀ مکانیزمی سازااری

  .در غیر اینصور  باید مقایسه ها دوباره انمام شود. سازااری مقایسه ها را ر یرفۀباشدس می توان  0/1از 

 :به صور  روبرو مااسده می اردد نرر سازااری

انففدازه  n در آن  و بدسففۀ مففی آیففد                  اسففۀ کففه بففه صففور                 88شففاخص سففازااری CIکففه در آنس 

س  یفک نمونفه مشفخص آمفاری       مفاتریب تصفادفی  شفاخص ناسفازااری    بفه عنفوان    s.n.n. ماتریب مقایسفه دوتفایی اسفۀ   

 .بیان می کنداز ماتریب های تصادفی با ابعاد شدیه به هم را  

 

 :برای مااسده وزن نسدی چ،ار رو  وجود دارد

  31رو  حداقپ مربعا  -0

  30رو  حداقپ مربعا  لگاریتمی -2

                                                             
87
 -Consistency Ratio 

88- Consistency Index 
89 - Inconsistency Index of Random matrix  
90
 -Least Squares Method 

91
 -Logarithmic Least Squares Method 

21 3   7 6 5 4 9 1 2 n 

52/2  45/2  42/2  91/2  14/2  21/2  3/1  5 /1  1 1 R.I.I  

RII

CI
CR

..


1

max






n

n
CI
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 32 بردار رو  ویژه -9

 39رو  های تقریدی -4

 با توجفه بفه اینکفه تووفی  تمفام ایفن رو  هفا در ایفن مفتن  زم نیسفۀس بفا توجفه بفه اسفتردای اسفتفاده از رو  ویفژه                

س بفه صفور     Sو  Gس  Hبفرای تعیفین وزن سفه مؤلففه     . ین ایفن رو  مفی رفردازیم   یف یفک مثفاقس بفه تد    ارائفه س صفرفای بفا   بردار 

 .زیر عمپ می کنیم

  بردار مااسده وزن ها در رو  ویژه:       

 .  را تشکیپ می دهیم    ماتریب مقایسه ای روبرو ( 0

 

 .مشخص می کنیم را   𝜆    ماتریب ( 2

را مااسففده  (𝜆) ویففژه را مااسففده کففرده و آن را مسففاوی صفففر قففرار داده و مقففادیر      𝜆     دترمینففان مففاتریب( 9

 .می کنیم

           
 
   

 

 

 

 
     

 
 

 
   

 
                

 

 
   

قفففرار داده و بفففا حفففپ آن معادلفففهس         𝜆    نامیفففده  و آن را در رابطفففه       𝜆را   𝜆بزراتفففرین ( 4

 .ها را مااسده می کنیم   مقادیر 

     𝜆 1596/9    :خواهیم داشۀ  det (A λ )=0با حپ معادله

 

    
   

        

                                                             
92
-Eigenvector Method 

93 -Aproximation Methods 

S G H  

3 9 0 H 

9 0 9/0  G 

0 9/0  3/0  S 
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 =0   

حاصفپ مفی    Sو  Gس  Hسفه مؤلففه   با اوافه کردن این ففرن کفه بفرای سفادایس مممفوه وزن هفا  برابفر بفا یفک اسفۀس وزن           

 :شود

           

    ( 1751/0  ، 7395/0   3939/0، ) 

 :مزایا

 قابلیۀ به کارایری برای داده های کمی و کیفی از نکا  برجسته این رو  اسۀ. 

  این رو  شفافیۀ در ترکیل شاخص های منفرد بیشتر بوده و بدلیپ استفاده از ن را  در 

 .کارشناسان از دستکاری های تکنیکی و فنی هم اجتناب می اردد

     مسففئله  اسففتفاده از ن ففر خدراففان رشففتوانه ای بففرای ترکیففل بففوده و حقانیففۀ آن را تففا حففد ممکففن افففزای

وجففود مففی آورد کففه در آن درن،ایففۀ بففین سیاسففتمداران و تصففمیم مففی دهففد و زمینففه ای بففرای تدففادق ن ففر ب

 .سازان هم رویی و وفاد به وجود می آید

      از جملففه مزایففای دیگففر ایففن رو  تعیففین انففدازه ناسففازااری در راسففخ هففای راسففخگویان اسففۀ کففه بسففیار

 .اهمیۀ دارد

 :استی هاک

      دو اسففۀ و در نتیمففه مففی توانففد از ن ففر   از جملففه معایففل ایففن رو س نیففاز بففه تعففداد زیففادی مقایسففه دو بففه

 . مااسداتی ررهزینه و مشکپ باشد

 نتای  حاصپ از این رو  بستگی به ممموعه ای منتخل از ارزیابان و تمربیا  ایشان دارد. 

 34وزن های مبتنی بر قیمت. 9-9-1-9

وففمنی بفین ابعففاد  نی نشفان دادیففم کفه وزن هففا یفک عنصففر سفازنده ی م،ففم از نفرر ن،ففایی جانشفی       2-2-9در بخف   

س زمففانی کفه نففرر هففای ن،فایی جانشففینی شففناخته شفدند و برخففی فففرون بففر روی    بففر ایفن اسففاف . ب،زیسفتی هسففتند 

                                                             
94-Price based weights 
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بفرای برخفی   . س مفی تفوان وزن هفای مناسفل را اسفتخراج کفرد      رجفه ی قابلیفۀ جانشفینی اعمفاق شفد     توابه تدفدیپ و د 

س مطالعفا  ویفژه ای   ایرنفد ماننفد آمفوز  و سفامۀ    ار مفی  از ابعاد ب،زیسفتی کفه بفه  فور معمفوق مفورد اسفتفاده قفر        

مفۀ هفای وفمنی آن،فا مااسفده شفده       س بفدین ترتیفل قی  ن،ا را با درآمفد مااسفده کفرده انفد    نرر های ن،ایی جانشینی آ

را بررسففی کردنففد و  ʻارز  سفامتی و  ففوق عمفر   ʼادبیففا  مربفو  بففه  ( 2116)  35س مففورفی و تورفپ بففرای مثفاق . اسفۀ 

تاصفیا   س بفازدهی رفولی نسفدۀ بفه     مطفری شفده   36ساشفاررولب اقتصفاد آمفوز  کفه توسفف      یک عقیده رای  در علم

 .       (0333کارد )تاصیا  را تخمین زد 

س درادبیففا  مربففو  ریشففن،اد شففده اسففۀ( 0334) اسففان وناتوسففف سری کففه رویکففرد مدتنففی بففر قیمففۀ در عففین حففاقس

منتقففدان جففدی در ایففن زمینففه  . از مادوبیففۀ چنففدانی برخففوردار نیسففۀ بففه شففاخص هففای ب،زیسففتی چنففد بعففدی  

درآمففد کامففپ  مف،ففوم بففراز کففردن بففرای تن ففیم و ʻارز  زنففدای  ʼهسففتند کففه از ادبیففا  ( 2115) و دیگففران  37بکففر

یففن هسففتند کففه ایففن رویکففرد را بیشففتر از  ر   ( 2113) 38س و از دیگففر منتقففدان فلوربففایی و اففالیر  اسففتفاده کردنففد 

بفا ایفن   . نفدای سفالم و جمعیفۀ شناسفی خفانوادهس اسفتر  دادنفد       زس امیفد بفه   ترکیل ابعفادی چفون ریسفک بیکفاری    

یمففۀ هففای وففمنی قابففپ دسففتیابی ایففن اونففه اسففتد ق مففی کننففد کففه حتففی ااففر ق ( 0337) س فوسففتر و سففن حففاق

 .نامناسل هستند زیرا برای این کار ساخته نشده اند ʻʻمقایسه ی ب،زیستیʼʼس عمومای برای دباشن

 وزن های حلفییی. 9-9-9

بفدین معنفی کفه بفرای تعیفین      . از ا اعفا   هفر دو روبکفرد داده مافور و هنمفاری اسفتفاده مفی شفود        کرد تلفیقفیس  رویدر 

وزن ابعادس ا اعا  مدتنفی بفر ق فاو  هفای ارزشفی و داده هفای حاصفپ از توزیفه واقعفی بردارهفای دسفتاورد  بفا یکفدیگر              

 .ترکیل می شوند

  رگرسیون رویکرد. 9-9-9-2

س از  ریفن ا اعفا  مربفو     شفگ اری وفمنی ب،زیسفتی توسفف اففراد     ایفن رویکفردس بازیفابی ا اعفا  مربفو  بفه ارز       مف،وم

وزن هفا را مفی   . به ازار  هایی اسۀ کفه خفود اففراد در مفورد میفزان شفادی یفا سفط  روفایتمندی از زنفدای مفی دهنفد            

                                                             
95-Murphy and Topel 
96- Psacharopoulos 
97-Becker 
98-Fleurbaey and Gaulier 
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ه ی ابعففاد ممموعففه از مت یرهففایی کففه نشففاندهندروففایتمندی از زنففدای  بففر روی یففک ( معمففو ی خطففی) بففراز  تففوان از

 .س استخراج کرد اونااون ب،زیستی هستند

و یففک                  میففان تعففداد زیففادی از نماارهففای  ʻریونففدهایʼدر مففورد  ا اعففاتی بففراز س مففدق هففای خطففی

چنداانففه  بففراز یففک مففدق . ارائففه مففی دهففدمقففدار خروجففی منفففرد کففه نشففاندهنده هففدفی اسففۀ کففه بدسففۀ مففی آیففدس 

 :   برای بازیابی وزن های مربو  به نماارهای فرعی تخمین زده می شود( معمو ی خطی)

             +…+                                                                (9 - 00)  

نماارهففای هففد  کففه اسففۀ از ردیففده ای ( نمففاارنففه لزومففای  )  مهسففنس         بففرای مقففادیر  س      کففه در آن 

نماارهففای فرعففی  ( وزن هففا)وففرایل رارسففیون           تففا     عففدد ثابففۀ اسففۀ و     س  ه تصففویر آن اسففۀ ارائفففرعففی 

 .هستند              با  مرتدف 

عملکفرد خطفی دارد و   این رویکردس اارچفه بفرای تعفداد زیفادی از انفواه مختلف  مت یرهفا مناسفل اسفۀس د لفۀ بفر ففرن             

هففا  اففرااففر ایففن مت یرهففا همدسففتگی داشففته باشففندس در حقیقففۀ تخمففین  . نیازمنففد اسففتقاق مت یرهففای تووففیای اسففۀ

دارای واریففانب بففا  خواهنففد بففود کففه معنففای آنس ایففن اسففۀ کففه تخمففین رارامترهففا دقیففن نخواهففد بففود و آزمففون فروففیه  

بعفاوهس  . کننفده هفا حتفی نمفی تفوان مفدق را شناسفایی کفرد         راز بف در حالۀ افرا یس هفم خطفی کامفپ بفین     . قوی نیسۀ

نشفان دادس دیگفر وفرورتی بفه          اار مفاهیمی که مفی خفواهیم انفدازه ایفری کنفیمس را بتفوان بوسفیله یفک مقفدار واحفد           

 فور  بفا ایفن حفاقس ایفن رو  هنفوز هفم مفی توانفد بفه من         (. 2110 33مولفدور )ارائه یک نماار ترکیدی وجود نخواهفد داشفۀ   

بررسففی و تعففدیپ وزن هففاس یففا هنگففامی کففه نماارهففای فرعففی بعنففوان اقففداما  سیاسففتی امکففان رفف یر تفسففیر مففی شففوندس  

روی هففد  کم ففی را بصففور   روانففد اثففر نسففدی هففر اقففدام سیاسففتی بفف مففی ت بففراز بففه ایففن ترتیففلس مففدق . مفیففد باشففد

مفورد بفه مفورد شناسفایی شفده       ه صفور  مقداریس بیان کندس یعنی به صفور  یفک نمفاار مناسفل عملکفرد ماصفوق کفه بف        

 . باشد

 

 

 

                                                             
99Muldur 
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 :مزایا 

               می تواند حتفی بفرای زمفانی کفه نماارهفای مؤلففه هفای تشفکیپ دهنفده دارای همدسفتگی هسفتند نیفز بکفار

 .برود

  وزن ها از  رین مادودیۀ های تک موردی و خا  نداردد لۀ بر هیچ استفاده ای از . 

 ممموعه وزن،ای بکاربرده شدهس مفید اسۀ برای به روز رسانی وزن ها یا اعتدار بخشی . 

 :استی هاک

          مسفائپ هفم خطفی چنفد     ) این رو  نتای  وعیفی در مورد نماارهفای عناصفر بفا همدسفتگی بفا  ارائفه مفی دهفد

 (.اانه

  مقادیر بزرو داده ها برای تخمین با ویژای های آماری معلوم اسۀاین رو  نیازمند. 

  عمومی افکار. 9-9-9-1

. مففی تففوان از ن ففر عمففوم مففردم بمففای ن ففر کارشناسففان بففرای تعیففین وزن نماارهففا در یففک شففاخص اسففتفاده کففرد       

ن رسففنمی افکففار عمففومی بطففور اسففترده بففرای سففاق   ”اینگونففه اسففتد ق مففی کنففد کففه  ( 35-38س صفففاه 0330)رففارکر

از جملفه در تعیفین وزن هفا کفه  اسفتفاده از آن،فا هفم آسفان         . های متمادی برای بسفیاری از اهفدا  بکفار ارفتفه شفده انفد      

در ن رسفنمی افکفار عمفومی مسفائلی انتخفاب مفی شفوند کفه در حفاق حاوفر در دسفتور کفار عمفومی              . “اسۀ و هفم ارزان  

از یففک نقطففه ن ففر رو  شناسففانی   . در نتیمففه در رسففانه هففا از همففان میففزان توجففه نیففز برخوردارنففد     قففرار دارنففد و  

بطفوری کفه از اففراد خواسفته مفی شفود کفه اهمیفۀ کفم یفا زیفاد            . تمرکفز دارد  “اهمیفۀ  /نگرانی”ن رسنمی بر روی مف،وم 

ماننفد ارزیفابی کارشناسفانس    . کننفد را درباره مسائپ خاصفی کفه توسفف نماارهفای رایفه ای انفدازه ایفری مفی شفوندس بیفان           

ارچفه درخواسفۀ از مفردم بفرای تخصفیص      . رو  تخصیص بودجه مفی توانفد در ن رسفنمی افکفار عمفومی نیفز بکفار بفرود        

صففد امتیففاز بففه تعففداد زیففادی زیرنمففاار دشففوارتر از بیففان یففک درجففه از اهمیففۀ و نگرانففی نسففدۀ بففه مسففائلی اسففۀ کففه   

 . توسف نماارها ارائه می شود
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 :مزایا

             این رو  عمدتای به موووعاتی که بفا جامعفه و مفردم سفروکار دارد مربفو  مفی شفود و بفه تمفام  ذینفعفان اجفازه

می دهد که اولویفۀ هفای خفود را  بیفان نمفوده و یفک همراهفی و وففاد بفین سیاسفتمداران و تصفمیم سفازان در             

 . بخ  اجرایی سیاسۀ ایماد کنند

 :استی هاک

        دارد و بفه همفین دلیفپ زمفانی کفه تعفداد زیفادی        « نگرانفی » این رو  به  فور مفاهوی د لفۀ بفر انفدازه ایفری

 .شاخص منفرد وجود داردس ناسازااری به وجود می آید

 

 211بر اساس رویکرد نظریه اطالعاتسنجش فیر چند بقدی  .9-4

ده از رویکفرد ا اعفا  و اصفوق    افقفرا را بفا اسفتف   ن ریه ا اعا  رو  هفای مختلف  تممیفه ا اعفا  را ارائفه مفی کنفد و        

مووفوعه شناسفایی مفی کنفد و بفه خفوبی ا اعفا  مربفو  بفه آن،فا و فاصفله بفین توزیفه ویژافی هفا ی مفورد بررسفی و                  

توابففه تممیففه شففده رفففاه فففردیس تففوابعی  ( 0386)بففر اسففاف ن ریففه معصففومی .آسففتانه هففای فقففر را نمففای  مففی دهففد 

ایففن رویکففرد یففک رو  ب،ینففه تممیففه ویژاففی  . بففا توابففه اسففتاندارد رفففاه داشففته باشففند  هسففتند کففه حففداقپ فاصففله را

 .  هاسۀ که همه ویژای های مورد بررسی را بصور  شفا  و به صور  یکما تممیه می کند

 شناسایی فیر. 9-4-2

 یژاففی هففایو. اولفین اقففدام در سففنم  فقففر چنففد بعففدیس انتخففاب ویژاففی هففایی اسفۀ کففه فقففر بففه آن هففا وابسففته اسففۀ  

دو رویکفرد سفنتی ج،فۀ    . شاخص فقر چند بعفدی بایفد بفه اونفه ای باشفد کفه از تممیفه آن هفاس فقفر کلفی بدسفۀ آیفد            

ی نیفز بفرای اولفین بفار در ن ریفه ا اعفا        مرویکفرد سفو  . شناسایی فقفر وجفود دارد کفه حالفۀ افرا فی و تفریطفی دارنفد       

 .مطری شد که ووعیتی میانی را در برمی ایرد

 

 

                                                             
100-Information-theoretic approach 
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 010اجماعیرویکرد 

 بر اساف این رویکرد تفریطیس اار فرد در یکی از ویژای های مورد بررسیس فقیر باشد به  ور کلی فقیر 

ایففن   .بیففان مفی شففود  012ایففن رویکفرد در ن ریففه ا اعفا  از  ریفف  اصفوق مووففوعه قفوی بففر فقفر     . ماسفوب مففی افردد  

بفدی،ی اسفۀ   . رویکفرد خفالی از اشفکاق نیسفۀ     ایفن .  توسفف چفاکراوارتی و بورایگنفون ارائفه شفد      0337رویکرد در سفاق  

که با این وابطهس وقتفی تعفداد ویژافی هفای مفورد بررسفی اففزای  مفی یابفدس ممموعفه فقفرا نیفز اففزای  مفی یابفد و در                

 .(آلکایر)این صور س این ممموعه می تواند شامپ افرادی هم باشد که در عمپ از چند بعد فقیر نیستند 

 019رویکرد اشتراکی

بفر اسفاف آن یفک ففرد زمفانی فقیفر ماسفوب مفی         . الۀ افرا ی در اندازه ایفری فقفر چنفد بعفدی اسفۀ     حردس یک این رویک

بفر ایفن اسفافس  زمفانی کفه تعفداد ویژافی هفا اففزای  مفی یابفدس            . شود که در تمام ویژای های مفورد بررسفی فقیفر باشفد    

در چنفد بعفد م،فم مافروم هسفتندس کنفار       ممموعه فقرا کاه  می یابنفد و بنفابراین ممکفن اسفۀ اففرادی کفه در حقیقفۀ        

 (.آلکایر) ا اشته شوند

 014رویکرد اصوق وعی  بر فقر

در ایففن رویکففرد یففک  . ارائففه شففد( 2116)و لوواففو  اولففین بففار در ن ریففه ا اعففا  توسففف معصففومی  ایففن رویکففرد بففرای  

بفا تر از آسففتانه باشفندس ممففاز   موقعیفۀ میانفه ر یرفتففه مفی شففود کفه جانشفینی بففین ابعفاد را حتففی اافر برخفی از آن هففا         

بفدین معنفی کفه شفاخص هفا      . این دید میانه را یک اصفپ مووفوعه تمرکفز وفعی  بفر فقفر  بیفان مفی کننفد         .  دانسته اسۀ

اجازه جانشفینی دارنفد و ویژافی کفه بفا تر از آسفتانه فقفر اسفۀس کمدفود در ویژافی کفه رفایین تفر از آسفتانه فقفر اسفۀ را                 

ففراد حتمفای ندایفد در همفه ویژافی هفا زیفر آسفتانه فقفر قفرار داشفته باشفند تفا بفه عنفوان فقیفر                 بنفابراین ا . جدران می کنفد 

 (.معصومی) شناخته شوند

 

 

                                                             
101-Union approach 
102-Strong focus poverty axiom 
103-Interaction approach 
104-weak poverty focus axiom 
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 حقلیل های حجمیع حوابع و سنجش های فیر مبتنی بر نظریه اطالعات. 9-4-1

توانسفۀ ا اعفا  مربفو     را ریشفن،اد کفرد کفه مفی        توابفه  ( 0386)در زمینه سفنم  چنفد بعفدی نفابرابریس معصفومی      

  .به همه ویژای های مورد بررسی را در یک رو  کارا تممیه کند

در رویکفرد  . هایشفان انمفام مفی ایفرد     015سنم  ن ریه ا اعا  بفر اسفاف فاصفله بفین توزیفه هفا و تففاو  بفین انترورفی         

تمرکفز وفعی  بفر فقفر شفاخص      . بفر فقفر مفورد توجفه قفرار ارففۀ      برای اولفین بفار رویکفرد تمرکفز وفعی        ن ریه ا اعا 

بفه عدفار  دیگفر برخفی اثفرا  متقابفپ       . فقر را بفه میفزان دارا بفودن اففراد غیفر فقیفر از هفر ویژافی نیفز مفرتدف مفی کنفد            

 . مابین ویژای های با  و رایین آستانه فقر را در ن ر می ایرد

بففه وسففیله تففابه توزیففه    aژاففی س هففر ویi= 1,2,3,…,n   اسففۀ کففه در آن    سففنم  هففای اشففتاور فقففر  تففوابعی از 

 N  و     توزیفففهاز    بفففه  فففور  دیعفففی توزیفففه  . اسفففۀ                     نمفففای  داده مفففی شفففود و 

 .j= 1,2,3,…,m استخراج می شود که درآن داریم 

توزیفه عناصفر تشفکیپ دهنفده      بفه س نزدیکتفرین تفابه       باید دقۀ کرد که توابعی انتخفاب شفوند کفه تفابه تممیفه کننفده      

 016ایفن شفرایف آرمفانی را مفی تفوان بفا حفپ یفک مسفئله معکفوف ن ریفه ا اعفا             . باشفند  (یعنی توابفه فقفر ففردی   )ا  

   ففرن کنیفد   . ایمفاد مفی کنفد      این مسئله بفر فاصفله تفوزیعی بنفا شفده اسفۀ کفه توابفه ب،ینفه را بفرای           . بدسۀ آورد

آنگفاه یفک   . (             ) ویژافی بنفا شفده باشفد     N مفی دهفد کفه بفر اسفاف       نشفان  i توابه تممیفه را بفرای ففرد   

    و هفففر توزیفففه  (             ) ن وزنفففی را بفففرای فاصفففله انترورفففی هفففای نسفففدی مفففابین توزیفففه یمیفففانگ

   :را به صور  زیر در ن ر بگیرید                

            

 

   

 
 
 
 
 

   

 

   
 
 
 
 
  

  

   
 

  

  

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             02   9                    

                                                             
105-Entropy 
106-Information theory inverse problen 
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   .    از هففر ویژاففی داده شففده اسففۀ  017ن هففایی هسففتند کففه بففه فاصففله انترورففی هففای تعمففیم یافتففه   زو    نکففه در آ

بزراتفر باشفدس درجفه قابلیفۀ        بفه هفر میفزان    . سط  قابلیفۀ جفایگزینی بفین کمدودهفا از خفف فقفر را تعیفین مفی کنفد         

 . جانشین ر یری کوچکتر می شود

س توابفه ب،ینفه تممیفه ن ریفه ا اعفا             بفه  فوری کفه داشفته باشفیم          بفا توجفه بفه           حداقپ کردن 

 . را به وجود می آورد

          
 

 

   

 

   

                      09  9            

         
  

 

   

                           04   9               

 

 . تابه صرفای یک میانگین وزنی اسۀس به صور  خطی نمای  داده می شود       به دلیپ اینکه 

  ن ریفه متعفار  مصفر  کننفده در مفورد تافدب منانفی        رنکته اساسفی کفه بایفد بفه آن اشفاره کفردس ایفن اسفۀ کفه شف          

θ ف ای ویژای ها ایماب می کند کههای بی تفاوتی در   . (0333ابراهیمیس معصومی و صوفیس ) باشد    

  21د خط فیر حجمیع شدهربر اساس رویکچند بقدی  اندازه گیری خط فیر. 9-4-9

برخا  رویکرد تک بعدی کفه یفک خفف فقفر وجفود داردس در رویکردهفای چنفد بعفدی بفه ازای تعفداد ویژافی هفای مفورد              

      .رب از آنس بر اساف چند رو  مختل  این آستانه ها تممیه می شوند تعری  می شود و بررسیس آستانه فقر

نفرر جانشفینی    θباشفدس    a خفف فقفر ویژافی      اافر  . در اینما بفه چگفونگی تعیفین خفف فقفر تممیفه شفده مفی رفردازیم         

خفف       وزن هایی باشد که بفه ویژافی هفای مفورد بررسفی فقفر بفر اسفاف اهمیفۀ آن هفا مفی دهفیمس                 ویژای ها و

   .فقر تممیه شده اسۀ که به صور  زیر مااسده می شود

                                                             
117Generalized entropy- : شاخص های نابرابری اسۀ که مقادیری بین صفر تا بین،ایۀ را اختیار می  تعمیم یافته یکی ازانتروری

.مقادیر صفر بیانگر توزیه برابر اسۀ و مقادیر با تر به معنای نابرابری بیشتر می باشد. کند
108- Aggregate line approach 
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 . میانگین هندسی تعمیم یافته تساوی با  به صور  زیر مااسده می شودصفر باشدس    در حالتی که 

        
  

 

   

                                                       06  9  

وزن هفایی باشفد کفه بفه ویژافی هفای مفورد             و      نشفان دهفد و هفر توزیفه بفا       i توابه تممیه را بفرای ففرد      اار 

نفرر جانشفینی ویژافی هفا باشفدس تفابه مارومیفۀ بفا در ن فر افرفتن               بررسی فقر بر اساف اهمیۀ آن،فا مفی دهفیم و    

  .چند ویژای به صور  زیر مااسده می شود

       
     

  
          

  

  
                                        (9- 07)              

 

  .فقر چند بعدی با رویکرد ن ریه ا اعا  نیز به صور  زیر مااسده می شود
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 ایفن معادلفه امکفان جانشفینی بفین     . اسفۀ کفه بفر توزیفه بنفا شفده اسفۀ        (0384)امین اشتاور فاسترساریرس توربفک   α اینس

 (. 2116سمعصومی) ویژای ها را بدسۀ می دهد
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 آزمون اطمینان. 9-5

از آنما که اندازه ایفری هزینفه سفرانه همفه اففراد جامعفه ج،فۀ مااسفده نفرر فقفر در آن جامعفهس غیفر ممکفن اسفۀس مفی                

 . توان از متوسف هزینه سرانه یک نمونه به عنوان هزینه متوسف جامعه استفاده کرد

درصفورتی کفه حمفم نمونفه هفای      . ا مینان از صاۀ سفنم  فقفر نیفاز بفه انمفام آزمفون ا مینفان داریفم        به من ور کسل 

باشفد بفا ا مینفان مفی تفوان اففۀ کفه داده هفای اسفتفاده شفده قابفپ ا مینفان اسفۀ و نفرر                0111مورد استفاده بی  از 

 .فقر سنم  شده قابپ ر یر  اسۀ

ن هففای خطففای نمونففه ایففری و اسففتفاده از اناففرا  اسففتاندارد    زمففوآااففر چنففین شففرایطی حففاکم نداشففدس مففی تففوان از   

و بففا اسففتفاده از توزیففه نرمففاق و تعیففین بففازه ا مینففان در مففورد رفف یر  و یففا عففدم رفف یر  سففنم  هففای  اسففتفاده کففرد 

 . انمام شده ق او  کرد

زیفرا در  . بفازه قفرار ایفردس مفی تفوان از صفاۀ نمونفه هفای انتخفاب شفده ا مینفان حاصفپ کفرد             اار نرر فقر کفپ در ایفن   

.چنفففین شفففرایطی ففففرن صففففر ر یرفتفففه مفففی شفففود و بنفففابراین نمونفففه هفففا تففففاو  معنفففاداری بفففا هفففم ندارنفففد   
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 فصل چهارم

 

 

فیر چند بقدی در ایرانوزن دهی به ابقاد 
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 میدمه. 4-2

به ورور  مقابله با فقفر  زم اسفۀ کفه عفاوه بفر جندفه هفای ن فریس مووفوه فقفر از جندفه عملفی نیفز بررسفی و               با توجه 

رففب از ارائففه مدفانی ن ففری و رویکردهففای وزن دهففی بفه ابعففاد یففک شففاخص ترکیدفیس در ایففن قسففمۀ بففه    . ارزیفابی شففود 

داده هفای مفورد اسفتفاده در    . ررداخفۀ ایفران بفه خفواهیم    مااسفده شفاخص ترکیدفی فقفر چنفد بعفدی در        کاربرد آن،فا در 

درآمفد خانوارهفای شف،ری و روسفتایی کفپ کشفور مفی باشفد کفه توسفف مرکفز آمفار ایفران              -این رژوه س آمارهای هزینفه 

 . جمه آوری شده اسۀ

درآمففدس ت  یفهس آمففوز س مسففکنس  : مت یرهفای مففورد اسفتفاده ج،ففۀ انفدازه ایففری فقفر چنففد بعففدی در ایفن بخفف  شفامپ      

ا اعففا  حاصففله از خانوارهففای منففا ن شفف،ری و روسففتایی در ابعففاد   . نقففپ و ارتدا ففا  مففی باشففد  سففامۀ و حمففپ و

در شفد و شفاخص هفای سرشفمار فقفرس شفکا  فقفر و شفد  فقفر تفک بعفدی             STATAم کور اسفتخراج و وارد نفرم اففزار    

بعفد فقفر چنفد بعفدی     در مرحلفه  . هر کدام از ویژای هفای مفورد بررسفیس بفرای منفا ن شف،ری و روسفتایی مااسفده شفد         

بر اساف رویکرد تمرکفز وفعی  ارائفه شفده در مفدق ن ریفه ا اعفا  و بفا اسفتفاده از ایمفاد یفک خفف فقفر تممیعفی در               

در مااسففده فقففر چنففد بعففدی ابتففدا بففه تمففامی ابعففاد وزن هففای     . مااسففده شففد   -9و   -2 س2/0س 0نشففینی اسففطوی ج

ابتففدا از  ریففن تن ففیم و توزیففه   سففده اردیففد و سففسب اختصففا  داده شففد شففاخص فقففر چنففد بعففدی ماا  6/0یکسففان 

ررسشفنامه و جمفه آوری ن فر متخصصفان حفوزه فقفرس  مقایسفا  زوجفی بفین ابعفاد انمفام شفد و ا اعفا  بدسفۀ آمفده                

وزن ( AHP)تکنیففک فراینففد تالیففپ سلسففله مراتدففی     بففا اسففتفاده از اردیففد و   EXPERT CHOICEوارد نففرم افففزار  

 . فقر چند بعدی اندازه ایری شدشاخص و ممددای تعیین اردید هر یک از ابعاد  های غیر مساوی برای

. یکی از ویژای هفای کشفورهای در حفاق توسفعه وجفود نفابرابری هفای منطقفه ای و ردیفده دوافانگی شف،ر و روسفتا اسفۀ             

ر شففاهد در نتیمففه ایففن ردیففدهس بطففور مسففتم. تفففاو  فففاح  میففان شفف،ر و روسففتا موجففل توسففعه نففامتوازن شففده اسففۀ 

مارومیففۀ منففا ن ماففروم بففه دلیففپ م،ففاجر  نیففروی     . ن،ففاجر  از منففا ن ماففروم بففه منففا ن برخففوردار هسففتیم    

بفا مشفکا  م،فاجرین جدیفد مواجفه مفی       از سفوی دیگفرس در منفا ن برخفوردار از امکانفا س      . کارسرایدار و بیشتر مفی شفود  

از اینفروس کشفور   . اجتمفاعی در کشفورهای خواهفد بفود     -ایفن دوافانگی یفک مفانه سفاختاری بفرای توسفعه اقتصفادی        . شود

بفرای  بنفدی    ایفن تقسفیم   013.سفۀ ابه نه منطقفه تقسفیم بنفدی شفد و سفسب خفف فقفر هفر منطقفه انفدازه ایفری شفده             

                                                             
سسب ارز  آن در وریل انگپ منطقه ای         . شدبرای مااسده خف فقر منطقه ایس متوسف ارز  سدد غ ایی در هر منطقه مااسده  -119

در ن،ایۀس مقدار بدسۀ آمده در مقیاف . ورب می شود( معکوف نسدۀ مخارج غ ا به کپ مخارج در هر منطقه و در هر بعد خانوار)

.معادق نمونه ورب خواهد شد
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. بففر اسففاف دو ویژافی ممففاور  ج رافیففایی و نیففز شفداهۀ هففای سففط  رفففاه خانوارهفا صففور  ارفتففه اسففۀ    0931سفاق  

 .ی نمای  داده شده اسۀاین تقسیم بندس  0-4در جدوق 

 هاان 3  ناتقسیم بندی استان های کشور به من. 0-4جدوق 

 استان ها منطقه

 آذربایمان غربیس آذربایمان شرقیس اردبیپ 0

 ایانس مازندران 2

 الستانس خراسان روویس خراسان شمالیس سمنان  9

 سیستان و بلوچستانسخراسان جنوبیسهرمزاانس کرمان 4

 الدرزت،رانس  5

 قمس مرکزیس قزوین 6

 اصف،انس یزدس فارف 7

 بوش،رس ک،گیلویه و بویر احمدس چ،ارمااق و بختیاریس خوزستان 8

 لرستانس ایامس کرمانشاهس همدانس کردستانس زنمان 3

 

 اندازه گیری فیر حک بقدی . 4-1

برابفر بفا یفک داده شفود و بفه ویژافی       اار در شاخص های فقفر چنفد بعفدی بفه یکفی از ویژافی هفای مفورد بررسفی وزنفی           

 001توربففک-اریففر-هففای دیگففر وزن هففای صفففر داده شففودس شففاخص بدسففۀ آمففده همففان شففاخص تففک بعففدی فوسففتر    

αسففط  . خواهففد بففود( 0384) αسرشففمار فقففرس      αشففکا  فقففر و      . شففد  فقففر را نشففان مففی دهففد     

                                                             
110- Foster-Greer-Thorbecke(1984) 
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درآمففدس ت  یففهس آمففوز س مسففکنس سففامۀ و حمففپ و بففا اسففتفاده از ایففن رو س فقففر تففک بعففدی در ابعففاد در ایففن بخفف  

 .نقپ و ارتدا ا  را مااسده می کنیم

 فیر درآمدی. 4-1-2

بفرای انفدازه ایفری فقفر درآمفدی از شفاخص هزینفه خفانوار         . اولین بعد مورد بررسفی در ایفن رفژوه  فقفر درآمفدی اسفۀ      

کیلفو کفالری بفه ازای هفر      2181خفف فقفر بفا توجفه بفه رویکفرد نیازهفای اساسفی و بفرآورد هزینفه سفدد            . استفاده کردیم

شففاخص  از  ریففن متوسففف قیمففۀ آن در بففین اسففتان هففا و منففا ن صفففر ج رافیففایی و نفففر در هففر روز و بففا اسففتفاده از 

FGT برای ساق مورد مطالعه به صور  منطقه ای مااسده شده اسۀ. 

درصففد از مففردم منففا ن شفف،ریس  95مشففاهده مففی شففودس بففر اسففاف نتففای  بدسففۀ آمففده س    2-4وق همففانطور کففه در جففد

درصففد از مففردم کففپ کشففور دچففار فقففر مطلففن     56/95درصففد از مففردم منففا ن روسففتایی و  بطففور کلففی     92حففدود 

خراسففان روففویس  اسففۀ کففه شففامپ اسففتان هففای سففمنانس  9فقیففر تففرین منطقففه کففپ کشففور منطقففه  . درآمففدی هسففتند

اسفۀ کفه شفامپ     2ب،تفرین ووفعیۀ نیفز مربفو  بفه منطقفه       . درصفد فقیفر   51و الستان اسفۀ بفا حفدود     خراسان شمالی

  .درصد فقیر 5/27استان های ایان و مازندران می باشد با حدود 

 اانه ش،ری و روستایی و کپ کشور 3نرر فقر درآمدی در منا ن . 2-4جدوق 

 

 منطقه کشور

 

 (کشوری)نرر فقر درآمدی  (روستایی)نرر فقر درآمدی  (  ش،ری)نرر فقر درآمدی 

سرشففمار 

 فقر

شففففکا  

 فقر

شففففد  

 فقر

سرشففمار 

 فقر

شففففکا  

 فقر

شففففد  

 فقر

سرشففما

 ر فقر

شفففکا  

 فقر

شففففد  

 فقر

0 35/91 2/8 0/9 85/22 3/4 6/0 48/27 8/6 4/2 

2 84/26 2/7 7/2 82/29 3/5 0/2 40/27 0/7 7/2 

9 45/45 4/09 4/5 83/48 4/0 8/5 43/43 3/05 8/6 

4 09/98 3/00 2/5 77/96 6/01 4/4 68/41 5/02 4/5 

5 24/95 5/3 6/9 31/92 9/7 9/2 07/93 7/01 0/4 

6 90/93 6/00 8/4 87/91 8 8/2 3/95 2/01 0/4 

7 06/95 2/3 5/9 10/28 8/6 4/2 95/92 4/8 2/9 

8 68/28 0/7 9/2 32/93 0/3 3/2 24/97 2/3 0/9 

3 30/90 2/8 3/2 82/22 9/5 8/0 22/23 9/7 6/2 

 3/9 3/3 56/95 9 07/8 30/90 8/9 7/3 95 کپ کشور
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 فیر غذایی. 4-1-1

در ایفن تاقیفن بفرای بفه دسفۀ      . برای شاخص ت  یفه از هزینفه هفای خفوراکی در سفدد هزینفه خفانوار اسفتفاده مفی شفود          

اسفتفاده شفده   آوردن خف فقر غ ایی از میزان کفالری کفه یفک ففرد بفر حسفل سفن و جنسفیۀ خفود دریاففۀ مفی کنفدس             

سسب برای کپ خانوار میزان کفالری مفورد نیفاز اففراد خفانواده بفر اسفاف اسفتاندارد کفالری دریفافتی بفه دسفۀ مفی              . اسۀ

از یفک ففرد در افروه سفنی مفورد ن فر میفانگین انفرژی دریفافتی افروه سفنی را            برای به دسۀ آوردن انفرژی مفورد نیف   . آید

-02سففاقس  02-5سفاقس   5-1افرده هفای سففنی مفورد مطالعفه در ایففن تاقیفن      . بفر حسفل جنسففیۀ مااسفده مفی کنففیم    

مقیففاف معففادق بففر حسففل یففک فففرد مفف کر در رده سففنی . بففه بففا  هسففتند 61سففاق و  61-91سففاق و  91-08سففاقس  08

سفسب مقیفاف معفادق    . آنگفاه بفرای مقیفاف معفادق یفک خفانوار بدسفۀ مفی آیفد         . اندازه ایری شفده اسفۀ   ساقس 08-91

بفا اسفتفاده از خفف    . در ارز  سدد غ ایی خفانوار وفرب مفی شفود و بفدین ترتیفل خفف فقفر غف ایی مااسفده مفی افردد            

کفه بفر  دفن آنس مخفارج      فقفر شفدید فقفری اسفۀ    . فقر مااسده شده می توان درصد فقرا بفا فقفر شفدید را مااسفده کفرد     

 .(9-4جدوق ) آمده اسۀ ردرصد فقرا با فقر شدید در جدوق زی. کپ خانوار از خف فقر غ ایی کمتر باشد

 اانه ش،ری و روستایی و کپ کشور 3نرر فقر غ ایی در منا ن  .9-4جدوق 

 نتای  رژوه : منده

 

 

 منطقه کشور

 

 (کشوری) نرر فقر غ ایی (روستایی) نرر فقر غ ایی (ش،ری) نرر فقر غ ایی

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

0 26/29 08/6 97/2 00/21 84/4 78/0 60/20 45/5 15/2 

2 24/25 56/6 69/2 39/29 65/5 15/2 8/24 13/6 92/2 

9 18/40 64/01 4 39/47 44/09 03/5 90/44 00/02 6/4 

4 74/92 17/3 60/9 46/95 3 5/9 37/99 19/3 55/9 

5 52/22 57/4 50/0 86/29 2/5 64/0 77/22 70/4 54/0 

6 4/97 78/00 92/5 39/28 24/7 7/2 37/92 23/3 87/9 

7 88/23 87/7 15/9 59/24 14/6 92/2 06/27 3/6 66/2 

8 92/03 49/9 3/1 6/25 25/5 57/0 09/29 4/4 28/0 

3 42/26 37/5 15/2 6/03 14/4 90/0 68/22 30/4 64/0 

 6/2 0/7 55/28 5/2 82/6 10/28 89/2 4/7 19/23 کپ کشور
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در منففا ن  مشففاهده مففی اففردد کففه میففزان فقففر غفف ایی    9-4بففر اسففاف سففنم  هففای انمففام ارفتففه و  دففن جففدوق   

بفه ترتیفل بیشفترین و کمتفرین درصفد اففرادی کفه        . روستایی با اخفتا  نفاچیزی نسفدۀ بفه منفا ن شف،ری بیشفتر اسفۀ        

شفامپ اسفتان هفای     0منطقفه  .  کشفور  0و منطقفه   9در کپ کشور دچار فقر غف ایی هسفتند مربفو  مفی شفود بفه منطقفه        

 . آذربایمان غربیس آذربایمان شرقی و  اردبیپ  می باشد

 فیر سالمت. 4-1-9

ت  یفه نامناسفل موجفل وفع      . رابطفه فقفر و سفامۀ اسفۀ    شرایف ت  یفه ای ففردس عامفپ مفؤثری در ت فعی  یفا تقویفۀ        

مقابپ بیمفاری هفا و کفاه  ظرفیفۀ کفاری و ب،فره وری ففرد مفی شفود و در ن،ایفۀ بفر شفد  فقفر               بدنیس مقاومۀ کم در

 . می افزاید

ی بدلیپ عدم وجود آمفار مناسفل در زمینفه هزینفه هفای سفامۀ اففرادس نمفی تفوان از داده هفای هزیتفه درآمفد خفانوار بفرا              

چراکفه ممکفن اسفۀ ففردی بیمفار بفدلیپ فقفرس توانفایی ررداخفۀ هزینفه هفای            . مااسده فقر سفامۀ اففراد اسفتفاده کفرد    

درمان خود را نداشته باشد و بنفابراین هزینفه هفای درمفانی بفرای وی ثدفۀ نشفده باشفد درحفالی کفه وی از بیمفاری رنف              

سفامۀس در یفن رفژوه س از یفک رو  نسفدی بفرای       بدلیپ این عفدم دسترسفی بفه داده هفای هزینفه هفای بخف         . میدرد

مااسفده فقفر سفامۀ خفانوار اسفتفاده شفده اسفۀ کففه براسفاف آنس از میفزان مشفارکۀ خانوارهفا در هزینفه هفای بخفف               

از کفپ هزینفه هفای خفانوار از یفک سفط  معینفی تمفاوز کنفدس           سفامۀ اار سف،م هزینفه هفای     .سامۀ استفاده می اردد

بفرای   سفامۀ سفط  آسفتانهس سفطای اسفۀ کفه در آنس هزینفه هفای        . خواهفد شفد   000مرشفکن خانوار دچار هزینه هفای ک 

را  %  41سفازمان ب،داشفۀ ج،فانی آسفتانه     . خانوار ت،دیفدی اسفۀ کفه منمفر بفه کفاه  شفدید سفط  زنفدای مفی شفود           

خفانوار   تفوان ررداخفۀ  . نسدۀ بفه تفوان ررداخفۀ در ن فر ارفتفه شفودس بفه کفار بفرده اسفۀ           سامۀوقتی س،م هزینه های 

س درآمفد مفؤثر من،فای نیازهفای اساسفی تعریف  مفی شفودس بفه دلیفپ اینکفه خانوارهفا قدفپ                  س سفامتی برای خدما  

  .می بایسۀ سایر نیازهای اساسی خود را تهمین کنند سامۀ از ررداخۀ هزینه های

از اینفروس خففف فقففر  . سفی اسففۀ س هزینففه  غف ای خانوارهففا معیفار هزینففه هففای اسا  2111در افزار   ب،داشففۀ ج،فانی سففاق   

بفه   بفا توجفه بفه میفزان کفالری مفورد نیفاز یفک ففرد بفالد تعیفین اردیفده اسفۀس             در این مطالعه مااسده شده کفه   غ ایی

 . عنوان حداقپ معیشۀ در ن ر ارفته می شود

                                                             
111Catastrophic Expenditures:زینه های غیر مترقده همچون هزینه های ناشی از تصادفا س معالمه بیماری ها و از من ورس ه

.کار افتادای اسۀ
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تفوان ررداخفۀ خفانوار         ی و  سفامۀ ام بفرای تفهمین هزینفه هفای     iکفپ هزینفه سفامۀ خفانوار          با فرن اینکه 

i تعری  شود. 

     
   

    
 

خفانوار بیفانگر بفار    مشفارکۀ مفالی   . خانوار اسۀ که بر اسفاف اصفپ هزینفه برابفر ررداخفۀ مفی شفود        سامتیمشارکۀ مالی 

تمفاوز  %  41بفه تفوان ررداخفۀ خفانوار از     سفامۀ   اافر نسفدۀ هزینفه   . اسفۀ  سفامتی مالی خانوار بفه خفا ر هزینفه هفای     

خفف فقفر سفامۀ در ن فر ارفتفه       4/1بنفابراین  در ایفن تاقیفن    . کندس خانواده دچار هزینفه هفای کمرشفکن خواهفد بفود     

به این معنی که اار خفانواده ای بفا هزینفه هفای کمفر شفکن مواجفه شفودس یعنفی سف،م هزینفه هفای سفامۀ از              . می شود

  .سامۀس فقیر ماسوب می اردد باشدس خانوار از ن ر بعد 4/1توان ررداخۀ خانوار بی  از 

نشففان مففی دهففد کففه چنففد درصففد از خانوارهففا بففا هزینففه هففای کمففر شففکن روبففرو هسففتند و از اینففرو فقیففر     4-4جففدوق 

 .سامۀ  شمرده می شوند

 کپ کشور و اانه ش،ری و روستایی 3درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن  در منا ن  .4-4جدوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رژوه نتای  : منده             

 

 منطقه کشور

 

 خانوارهایی که دچار هزینه های کمرشکن هستنددرصد 

 کشوری روستایی ش،ری

0 7/0 2/4 9 

2 4/2 0/4 9/9 

9 8/2 0/7 15/5 

4 7/9 9/6 17/5 

5 2/0 7/2 8/0 

6 0/4 6/6 5/5 

7 7/2 4/4 5/9 

8 2 5 5/9 

3 8/0 7/9 3/2 

 87/9 0/5 54/2 کپ کشور
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در ایفن  . درصفد خانوارهفا بفا هزینفه هفای کمرشفکن روبفرو هسفتند         0/5در منفا ن روسفتاییس   بر اساف نتای  بدسفۀ آمفدهس   

منففا ن شفف،ری در شففرایف . بیشففترین درصففد افففراد مواجففه بففا هزینففه هففای کمرشففکن را در برمففی ایففرد    9بففین منطقففه 

رهففای اهففای ت،ففران و الدففرز اسففۀ بففا کمتففرین درصففد خانوکففه شففامپ اسففتان  5نسففدتای ب،تففری قففرار ارفتففه انففد و  منطقففه 

 .  مواجه با هزینه های کمرشکن مواجه اسۀ

 فیر حمل و نیل و ارحباطات. 4-1-4

در غیفاب سیسفتم هفای     .  نادیفده ارفتفه مفی شفود     اغلفل حمپ و نقپس یک مقوله م،م در حیطفه مدفارزه بفا فقفر اسفۀ کفه       

. اففراد قفادر بفه دسفتیابی بفه مشفاغلی کفه بفرای آن،فا مناسفل اسفۀس نشفوند            حمپ و نقپ و ارتدا ا  مناسلس ممکن اسفۀ  

حمفپ و نقفپ نقف  بسفیار      . همچنینس عدم وجود سیسفتم حمفپ و نقفپ کفاراس موجفل اففزای  قیمفۀ کا هفا مفی افردد          

سففرمایه افف اری هففای ناکففافی در زمینففه حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا       . حیففاتی در ثدففا  قیمففۀ کا هففا و خففدما  دارد  

تفهخیر در بازسففازی شفدکه هففای ملفی و در نتیمففه اففزای  هزینففه هفای زنففدای و اسفتردای فقففر خانوارهفا مففی        موجفل  

 002.(جاشوا شانک) اردد

بفرای مااسفده   . ابتفدا سفرانه حمفپ و نقفپ مااسفده شفده اسفۀ       برای مااسفده فقفر تفک بعفدی حمفپ و نقفپ و ارتدا فا س        

معفادق تعریف  شفده اسفۀ تفا بفه کمفک آن داده هفای مربفو  بفه           مپ و نقپ و ارتدا ا  برای هر خفانوار مقیفاف   حسرانه 

در مرحلففه . سفرانه حمفپ و نقففپ و ارتدا فا  از ا اعفا  جمففه آوری شفده از ررسشفنامه هففا ت،یفه شفدهس اسففتخراج افردد         

آن بعنففوان خففف % 65 و بعففدس بففرای مااسففده خففف فقففر حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا س میففانگین ایففن سففرانه مااسففده اردیففد 

بفدین  . و فقفر سرررسفۀ خفانوار بفا توجفه بفه ایفن آسفتانه سفنمیده شفده اسفۀ            نقپ و ارتدا ا  تعیین اردیفد فقر حمپ و 

باشففدس از  میففانگین سففرانه  % 65 ایففن  خففانواری کففه هزینففه هففای بخفف  حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا  آنس کمتففر از ترتیففلس 

   .لااب حمپ و نقپ و ارتدا ا س فقیر ماسوب می شود

 .جدوق زیر به  ور خاصه ارائه شده اسۀدر نتای  بدسۀ آمده 

 

 

 

                                                             
112  JOSHUA L. SCHANK 

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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 اانه ش،ری و روستایی و کپ کشور 3در منا ن نرر فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا   .5-4جدوق 

 

 منطقه کشور

 

نرر فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  

 (ش،ری)

نرر فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  

 (روستایی)

نرر فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  

 (کشوری)

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر
 شد  فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

0 60/40 72/07 00/01 76/98 9/04 9/7 65/40 6/06 6/06 

2 48/93 2/06 3/8 28/95 4/04 3/7 7/97 9/05 9/05 

9 42/42 84/06 3 74/96 09 5/6 74/42 2/06 2/06 

4 26/45 56/21 9/02 16/42 5/08 0/00 77/45 2/21 2/21 

5 63/49 56/05 7/7 89/94 9/02 5/6 09/42 9/05 9/05 

6 94/42 42/08 6/01 13/41 6/06 9/3 98/40 7/07 7/07 

7 84/49 03/08 2/01 45/41 06 3 63/42 4/07 4/07 

8 22/45 32/07 4/3 12/45 7/06 5/8 93/47 4/08 4/08 

3 85/44 73/08 5/01 36/40 4/05 8/7 46/44 5/07 5/07 

 55/3 49/07 23/49 95/8 6/05 05/41 01 08 47/49 کپ کشور

 نتای  رژوه : منده

مشفاهده مفی شفودس تففاو  زیفادی بفین منفا ن مختلف  کشفور از ن فر میفزان فقفر حمفپ و               5 -4همانگونه که در جفدوق  

حمفپ و نقفپ در ووفعیۀ بفدتری     منفا ن شف،ری نسفدۀ بفه منفا ن روسفتاییس از ن فر فقفر         . داردنف نقپ و ارتدا ا  وجود 

مففی باشففد بففا  8در سففط  کشففورس مربففو  بففه منطقففه  حمففپ و نقففپبطففور کلففی بیشففترین میففزان فقففر . قففرار ارفتففه انففد

درصد فقیفر کفه شفامپ اسفتان هفای بوشف،رس ک،گیلویفه و بفویر احمفدس چ،ارمافاق و بختیفاریس خوزسفتان اسفۀ و               93/47

کفه شفامپ اسفتان    درصفد فقیفر    7/97بفا   2مربفو  مفی شفود بفه منطقفه      کمترین میزان درصد فقفرا از ن فر حمفپ و نقفپ     

فقیفر تفرین منطقفه از لافاب حمفپ       26/45بفا میفزان    4در منفا ن شف،ری نیفز منطقفه     . مفی باشفد   ایان و مازندرانهای 

هرمزاففان و کرمففان اسففۀ و  خراسففان جنففوبیس و نقففپ و ارتدا ففا   اسففۀ کففه شففامپ اسففتان هففای سیسففتان و بلوچسففتانس

کمتفرین میفزان فقفر    . درصفد فقیفر بعفد از آن قفرار ارفتفه اسفۀ       22/45با اختا  بسیار کمی یعنفی بفا میفزان      8منطقه 

 . می باشد 2حمپ و نقپ و ارتدا ا  نیز در هر سه سط  ش،ریس روستایی و کشوری مربو  به منطقه 
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 فیر مسکن. 4-1-5

ابتفدا سففرانه  . در ن فر ارفتففه شفده اسففۀ  ( 0974کنسفصففپ نامفه اقتصفاد مسفف  )متففر مربفه   06میفزان آسفتانه مسففکن سفرانه    

. مسکن  مااسفده شفد و در مرحلفه بعفدس بفا توجفه بفه ایفن خفف فقفر تعیفین شفدهس فقفر سرررسفۀ خفانوار سفنمیده شفد                 

 .نمای  داده شده اسۀ  6-4نتای  حاصپ از این سنم  در جدوق 

 کشوراانه ش،ری و روستایی و کپ  3در منا ن نرر فقر مسکن  . 6-4جدوق 

 

 منطقه کشور

 

 (کشوری)نرر فقر مسکن  (روستایی)نرر فقر مسکن  (ش،ری)نرر فقر مسکن 

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر
 شد  فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر
 شد  فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

0 23/22 7/5 0/2 87/41 2/02 2/5 09/99 6/3 3/9 

2 86/08 5/4 6/0 37/29 9/6 4/2 5/22 7/5 2/2 

9 03/29 6 9/2 54/96 7/01 4/4 68/90 3 6/9 

4 67/99 09/00 5 38/51 3/03 01 16/44 2/06 3/7 

5 78/23 9/7 7/2 20/93 00 9/4 09/94 3 5/9 

6 37/22 5/5 3/0 36/24 6/6 5/2 0/25 4/6 4/2 

7 37/09 0/9 0 45/05 4/4 3/0 28/05 3/9 6/0 

8 69/06 8/9 9/0 53/96 6/00 9/5 44/27 0/8 6/9 

3 29/29 6/5 3/0 54/96 00 5/4 9/90 8/8 5/9 

 71/9 75/8 79/23 64/4 6/01 18/94 28/2 39/5 78/22 کپ کشور

 نتای  رژوه : منده 

 دففن نتففای  بدسففۀ آمففدهس منففا ن روسففتایی نسففدۀ بففه منففا ن شفف،ری از لاففاب فقففر مسففکن در ووففعیۀ بففدتری قففرار   

مشفاهده شفده اسفۀ     4دارندس بیشترین میزان فقفر مسفکن در هفر سفه سفط  شف،ریس روسفتایی و کفپ کشفورس در منطقفه           

درصففد از  16/44شفف،ری و  سففط درصففد از مففردم در   67/99روسففتاییس  در سففط درصففد از مففردم   38/51س بطوریکففه 

کمتفرین میفزان فقفر مسفکن در هفر سفه سفط  نیفز در          .مردم این منطقه در سط  کشفور در فقفر مسفکن بفه سفر میدرنفد      

 .مشاهده می شود که شامپ استان های اصف،انس یزد و فارف می باشد 7منطقه 
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 آموزش فیر. 4-1-6

مفی شفود کفه در ایفن رفژوه   بفر اسفاف آن اافر          ویژای آموز  بر اسفاف سفال،ای تاصفیپ سرررسفۀ خفانوار سفنمیده      

 . خانواری تاصیات  کمتر از رنمم دبستان باشدس زیر آستانه خف فقر آموزشی قرار می ایرد

 

 اانه ش،ری و روستایی و کپ کشور 3در منا ن  نرر فقر آموز . 7-4جدوق 

  نتای  رژوه : منده

منفا ن روسففتایی نسفدۀ بففه   قابفپ مشففاهده اسفۀس نشففان مفی دهفد کففه      7 -4تخمفین هفای انمففام ارفتفه کففه در جفدوق     

درصفد   58/24بطفور کلفی در منفا ن شف،ریس     . در شفرایف بسفیار بفدتری قفرار دارنفد      منا ن ش،ری از ن فر سفط  آمفوز    

. درصفد رسفیده اسفۀ    65/47مردم دچار فقر آموزشی هسفتندس ایفن در حفالی اسفۀ کفه در منفا ن روسفتایی ایفن رقفم بفه           

 50/21و  57/90س  51/05همچنففین کمتففرین درصففد فقففرا در منففا ن شفف،ریس روسففتایی و سففط  کشففوری بففه ترتیففل       

بفدین ترتیفل اسفتان هفای     . کفه شفامپ اسفتان هفای ت،فران  الدفرز مفی باشفد         5درصد اسۀ که مربو  می شود بفه منطقفه   

. ت،ففران و الدففرز نسففدۀ بففه سففایر اسففتان هففای کشففورس از ن ففر سففط  آمففوز  و تاصففیا  در شففرایف ب،تففری قففرار دارنففد  

درصففد و همچنففین فقیرتففرین منطقففه   77/54اسففۀ بففا میففزان    4فقیرتففرین منطقففه روسففتایی از ن ففر آمففوز س منطقففه   

 . 58/42و  10/90می باشد با درصدهای به ترتیل  0ش،ری و منطقه کشوریس منطقه 

 

 منطقه کشور

 

 (کشوری) نرر فقر آموز  (روستایی) نرر فقر آموز  (ش،ری) نرر فقر آموز 

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر
 شد  فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

سرشمار 

 فقر

شکا  

 فقر

شد  

 فقر

0 10/90 44/26 19/25 48/54 0/47 7/44 58/42 9/96 9/94 

2 35/07 58/05 63/04 99/93 6/95 4/94 54/28 4/25 4/24 

9 09/20 65/03 03/03 63/47 6/44 6/49 97/99 3/91 2/91 

4 85/28 75/25 58/24 77/54 8/51 9/43 78/41 0/97 7/95 

5 51/05 39/09 94/09 57/90 0/28 27 50/21 9/08 5/07 

6 27/29 59/21 60/03 24/49 3/93 8/98 88/92 6/23 6/28 

7 44/21 93/07 92/06 52/93 9/94 6/92 73/28 6/24 2/29 

8 72/25 77/22 76/20 94/46 6/42 9/40 2/95 6/90 4/91 

3 6/23 7/26 65/25 44/54 51 5/48 56/40 7/97 4/96 

 91 6/90 9/95 32/40 95/49 65/47 8/21 8/20 58/24 کشورکپ 
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 اندازه گیری فیر چند بقدی بر اساس نظریه اطالعات. 4-9

در این بخ س بر اسفاف مفدق رویکفرد ن ریفه ا اعفا  و بفر اسفاف خفف فقفر تممیفه شفده س بفه انفدازه ایفری فقفر چنفد                 

بفرای سففنم  فقففر چنففد بعففدیس شفف   . بعفدی در کففپ کشففور و بففر اسففاف منفا ن نففه اانففه کشففوری خففواهیم ررداخففۀ  

ویژاففی درآمففدس غفف اس مسففکنس آمففوز س سففامۀ و حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا  را بففا یکففدیگر تلفیففن کففرده و بففا اسففتفاده از  

اوتی اختصفا  داده مفی شفود و    سفه رو  وزن دهفی مفورد ن فر ایفن مطالعفهس بفه هفر یفک از ویژافی هفا وزن هفای متفف             

                                                                                                                        . شففاخص فقففر چنففد بعففدی حاصففپ از ایففن سففه نففوه رویکففرد وزن دهففی مااسففده و بففا هففم مقایسففه مففی اففردد           

س میفزان همدسفتگی بفین ایففن    009چنفد بعفدیس  بفا تخمفین وفریل همدسفتگی اسفسیرمن       در ابتفدا س رفی  از سفنم  فقفر     

 .س بررسی می کنیمیش  ویژای را در سط  کشور

مشففاهده مففی شففودس وففریل همدسففتگی مففابین اجففزای تشففکیپ دهنففده تففابه تممیعففی فقففر   8-4همففانطور کففه در جففدوق 

ویژافی هفا باعف  اففزای  در دیگفر ویژافی هفا مفی         یعنفی اففزای  در میفزان دارا بفودن یکفی از      . چند بعفدی متدفۀ اسفۀ   

مسفکن و   مشفاهده مفی شفود و کمتفرین همدسفتگی مفا بفین دو ویژافی          غف ا  و   درآمفد بیشفترین همدسفتگی بفین     . شود

ویژافی کفه بعفد از غف اس بیشفترین همدسفتگی را بفا درآمفد دارد حمفپ و نقفپ و ارتدا فا  اسفۀ و              .دیده مفی شفود   سامۀ

 . به مسکن و سامۀس همدستگی بیشتری با درآمد دارد بعد از آن آموز  نسدۀ

 وریل همدستگی اسسیرمن بین اجزای تشکیپ دهنده شاخص تممیعی فقر چند بعدی .8-4جدوق 

                                                             
111
 Spearman correlation coefficient: وریل همدستگی اسسیرمن برای تعیین میزان ارتدا  بین دو مت یر رتده ای استفاده می

 .شود

 سامۀ غ ا درآمد کپ کشور
حمفپ و نقفپ و   

 ارتدا ا 
 آموز  مسکن

      0 درآمد

     0 7131/1 غ ا

    0 2558/1 2764/1 سامۀ

حمفپ و نقفپ و   

 ارتدا ا 
6265/1 9553/1 2010/1 0   

  0 0729/1 1527/1 0195/1 1814/1 مسکن

 0 1650/1 4126/1 2158/1 0416/1 9879/1 آموز 
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 سلسله مراحبی حقلیل استخراج وزن ابقاد شاخص فیر چند بقدی با استفاده از رویکرد فرایند . 4-9-2



 .شامپ سه مرحله می باشد AHPهمانطور که در فصپ سوم بیان اردیدس رویکرد 

 ترسیم و تشری  درخۀ تصمیم: مرحله نخسۀ-

 تعیین وریل اهمیۀ معیارها : دوم مرحله -

 ازمای  سازااری: مرحله سوم -

 

 حرسیم و حشریح درخت حصمیم. 4-9-2-2

معیارهفایی کفه   همچنفین  . با توجه به این رفژوه س هفد  مفورد ن فر در اینمفاس انفدازه ایفری فقفر چنفد بعفدی مفی باشفد            

فقففر غف اییس فقففر   در ایفن مطالعففه بفرای ایففن هفد  مففورد بررسفی قففرار ارفتفه اسففۀ شفامپ شفف  ویژافی فقففر درآمفدیس        

 زم بفه ذکفر اسفۀ کفه در ایفن مطالعفه چفون        . سامۀس فقر مسکنس فقر آموز  و فقر حمفپ و نقفپ و ارتدا فا  مفی باشفد     

لفی بفوده اسفۀ و نفه تعیفین وزن ابعفاد در هفر یفک از منفا ن          قصد ما صرفای وزن دهفی بفه ابعفاد فقفر چنفد بعفدی بطفور ک       

در نمفودار   .وجفود نفدارد  کفه در اینمفا مفی توانفد منفا ن کشفور باشفدس        تصفمیم  ازینه های درخفۀ   ارائهکشورس ورورتی به 

 .در این مطالعهس نمای  داده شده اسۀ راحی شده زیر درخۀ تصمیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازه ایری فقر چندبعدی درخۀ تصمیم. 0-4 نمودار

 

 اندازه گیری فیر چند بقدی

 فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  فقر آموز  فقر سامۀ فقر درآمدی فقر غ ایی فقر مسکن

 و ارتدا ا  
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 حقیین وزن مقیارها. 4-9-2-1

 حنظیم پرسشنامه

در فراینففد تالیففپ سلسففله  .  مراتدففی اسففۀ ت،یففه و تن ففیم ررسشففنامه یکففی از مراحففپ حسففاف فراینففد تالیففپ سلسففله   

مراتدیس ری  فرن رژوهشگر بر ایفن اسفۀ کفه راسفخ دهنفداان بفر رایفه دانف س تمربفه و نیفز تکنیفک هفای قابفپ دففاعی               

کفه بفه کفار مفی ایرنففدس اقفدام بفه تکمیفپ ررسشففنامه مفی نماینفد؛ و ایفن رو  مفدعی ارائففه شفیوه آنفالیز و تالیفپ اصففپ               

دی اسففۀ ج،ففۀ مااسففده برآینففد ن ففرا  کارشناسففان در مسففائپ ریچیففده تصففمیم ایففری بففا   مسففهله نیسففۀس بلکففه فراینفف

مطففففابن بففففا  ابعففففاد مففففورد                                                                                     .معیارهففففای چنداانففففه 

 .آمده اسۀ بررسی در این مطالعهس ررسشنامه تدوین شده برای این  رژوه س در ریوسۀ

 EXPERTوارد نفرم اففزار   پ از انمفام مقایسفه هفای زوجفی     بعد از مرحلفه ن فر سفنمی از  ریفن ررسشفنامهس نتفای  حاصف       

CHOICE        نتفای  حاصفپ از ایفن سفنم س ارائفه       سدر زیفر  .اردید و وزن هفر یفک از عناصفر مقایسفه شفدهس مااسفده اردیفد

 .شده اسۀ

 

 پ از فرایند تالیپ سلسله مراتدیوزن ابعاد فقر چند بعدی حاص. 2-4نمودار 

 

کمتفر بفوده و در نتیمفه     0/1مفی باشفد کفه میفزان آن از      12/1همانطور که مشفاهده مفی افرددس نفرر ناسفازااری حاصفپس       

 .قابپ قدوق اسۀ

بفر اسفاف نتیمففه بدسفۀ آمففدهس بیشفترین وزن اختصفا  داده شففده مربفو  بففه بعفد فقفر درآمففدی مفی باشففدس ایفن بففدان           

زمینففه از فقففر در سففایر را اهمیففۀ فقففر درآمففدی در تعیففین فقففر چندبعففدی در مممففوهس  ررسفف  شففونداان سففۀ کففه معنا
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از اولویفۀ بفا تری برخفوردار بفوده اسفۀ و  دفن ن رسفنمیس فقفر سفامۀ از           سفامۀ  رفب از درآمفدس   .می داننفد  بیشتر ها

س فقفر  ر همفین اسفاف  بف . ر اسفۀ درجه اهمیفۀ بیشفتری نسفدۀ بفه فقفر غف اییس مسفکنس آمفوز  و حمفپ و نقفپ برخفوردا           

غ اییس فقر آمفوز س فقفر مسفکن بفه ترتیفل از الویفۀ رفایین تفری برخوردارنفد و در ن،ایفۀ ایفن بعفد فقفر حمفپ و نقفپ و                

 . ارتدا ا  اسۀ که کمترین درجه اهمیۀ را به خود اختصا  داده اسۀ

سلسففله س وزن هففای اختصففا  داده شففده بففه هریففک از ابعففاد براسففاف دو نففوه رویکففرد وزن دهففی برابففر و   3-4در جففدوق 

در رویکفرد وزن دهفی برابفرس بفه دلیفپ آنکفه شف  بعفد مفورد سفنم  قفرار ارفتفه اسفۀس              . س نمای  داده شده اسفۀ مراتدی

 . می باشد( 6/0معادق )  067/1وزن اختصا  داده شده به هر بعد  

 بعدی بر اساف رویکردهای مختل  دوزن هر یک از ابعاد فقر چن. 3 -4جدوق 

 وزن برابر ابقاد فیر
حقلینننل  وزن مبتننننی بنننر

 سلسله مراحبی

 230/1 067/1 فیر درآمدی

 264/1 067/1 فیر سالمت

 054/1 067/1 فیر غذایی

 044/1 067/1 فیر آموزش

 004/1 067/1 فیر مسکن

فینننر حمنننل و نینننل و   

 ارحباطات
067/1 194/1 

 

 سنجش فیر چند بقدی با حمرکز ضقیف، بر اساس رویکرد خط فیر حجمیع شده. 4-9-1

. در این بخ  به اندازه ایری فقر چنفد بعفدی بفا تمرکفز وفعی س بفر اسفاف رویکفرد خفف فقفر تممیفه شفده مفی رفردازیم              

ویژافی هفا بفا تر از آسفتانه     س جانشفینی بفین ویژافی هفا ممفاز شفمرده مفی شفود حتفی اافر برخفی از            بر اساف این رویکرد

من فور ایفن اسفۀ کفه اافر ففردی در یففک ویژافی بفا تر از آسفتانه قفرار دارد و در ویژافی دیگفر رفایین تففر از              . فقفر باشفند  

همفانطور کفه در فصفپ     .ود در ویژافی دوم مفی توانفد از  ریفن مفازاد در ویژافی اوق جدفران افردد        دف آستانه آن ویژافیس کم 

جانشفینی ویژافی هفای    قدپ بیان شدس بفه دلیفپ حففر شفر  تافدب منانفی هفای بفی تففاوتیس معکفوف میفزان قابلیفۀ             

نزدیفک شفودس قابلیفۀ جانشفینی بفین صففا         0بفه  عفدد    θبفه هفر میفزان کفه     . باید کمتر از یفک باشفد   ( θ ) مورد بررسی

 .  نرر فقر چند بعدی نیز افزای  یابد θرود که با افزای  میزان  بر اساف ن ریه ا اعا  انت ار می. کمتر می شود
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سفط  جانشفینی بفین ویژافی هفا را       4ج،ۀ سنم  فقر چند بعدی با تمرکفز وفعی  بفر اسفاف خفف فقفر تممیفه شفدهس         

θ  -9س-2س/2س0در ن ر ارفتفه ایفم    ج،فۀ نمفای  سرشفمار فقفرس شفکا  فقفر و شفد  فقفر نیفز بفه ترتیفل سفه سفط               .  

α 1س0س2  .را در ن ر ارفتیم  

با توجه به دو نوه رویکفرد وزن دهفی مفورد اسفتفاده در ایفن مطالعفهس شفاخص فقفر چنفد بعفدی در هفر سفط  جانشفینی و              

بففرای منففا ن نففه اانففه در سففط  کشففورس مااسففده و بففا یکففدیگر   سلسففله مراتدففیبففر اسففاف دو رویکففرد وزن دهففی برابففر و 

 . مقایسه می اردد

θمشفاهده مفی شفودس در سفط  جانشفینی       01-4همانطور که در جفدوق   س در سفنم  فقفر چنفد بعفدی بفا رویکفرد          

درصففد مفردم زیففر خففف فقففر قففرار دارنففد و   48/24وزن هفای برابففرس کمتففرین نففرر فقففر مربففو  بفه منطقففه یففک اسففۀ کففه   

 .درصد فقیر 84/46همچنین فقیرترین منطقهس منطقه سه می باشد با 

θشد  فقر چند بعدی با رویکرد وعی  بر فقر و در سط   سرشمار فقرس شکا  فقر و. 01-4جدوق     

 سلسله مراتدیرویکرد وزن های  رویکرد وزن های برابر 

α     منا ن کشور    α    α    α    α    

0 48/24 65/5 3/0 04/25 18/6 09/2 

2 64/24 21/6 25/2 3/25 52/6 93/2 

9 84/46 76/09 5/5 34/47 64/04 6 

4 82/97 7/01 97/4 56/98 94/00 7/4 

5 97/94 40/8 34/2 9/96 95/3 4/9 

6 74/92 82/8 96/9 35/99 97/3 6/9 

7 23/23 13/7 55/2 96/91 6/7 8/2 

8 32/92 05/7 29/2 87/94 3/7 5/2 

3 90/25 8/5 36/0 64/26 9/6 0/2 

 نتای  رژوه : منده
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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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وزنسلسلهمراتبی

س فقیرتفرین   وزن دهفی برابفر  نیفز ماننفد رو     فراینفد سلسفله مراتدفی    در مااسده فقر چند بعفدی بفا وزن هفای مدتنفی بفر      

درصفد فقیفر    04/25درصفد فقیفر و کمتفرین نفرر فقفر نیفز متعلفن بفه منطقفه یفک بفا             34/47منطقهس منطقه سه اسفۀ بفا   

  .اسۀ

ینففد فراهمانگونففه کففه در نمففودار زیففر مشففاهده مففی اففرددس نففرر هففای فقففر حاصففپ شففده از وزن هففای مدتنففی بففر رویکففرد  

ایفن اخفتا  در مفورد     .بفا اخفتا  انفدکی از نفرر هفای فقفر مدتنفی بفر وزن هفای برابفرس بیشفتر مفی باشفد              سلسله مراتدی

 .کشورس نسدۀ به سایر منا ن تا حدودی قابپ توجه می باشد 8منطقه 

 

θ چند بعدی مدتنی بر دو رویکرد وزن دهی در سط  جانشینی    مقایسه نرر های فقر. 9-4 نمودار    

 

θاندازه ایری فقر چنفد بعفدی در منفا ن کشفور در سفط  جانشفینی         
 

 
س نشفان مفی دهفد کفه  منطقفه سفه در هفر دو         

درصفد   6/44نوه رویکفردس دارای بیشفترین نفرر فقفر چنفد بعفدی اسفۀس بطفوری کفه در نتیمفه اختصفا  وزن هفای برابفرس              

س نفرر فقفر چنفد    فراینفد سلسفله مراتدفی   از ساکنان این منطقه زیر خفف فقفر چنفد بعفدی قفرار دارنفد و بفر اسفاف رویکفرد          

همچنففین در رویکففرد وزن هففای برابففرس .  درصففد رسففیده اسففۀ 75/46بعففدی حففدودای دو درصففد افففزای  یافتففه و بففه میففزان 

تفه و کمتفرین درصفد فقیفر در ایفن منطقفه قفرار دارنفد بفا          منطقه یک نسدۀ به سفایر منفا ن در ووفعیۀ ب،تفری قفرار ارف     

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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س ایفن منطقفه دو مفی باشفد کفه کمتفرین نفرر فقفر          فراینفد سلسفله مراتدفی   در حالی کفه بفر اسفاف رویکفرد     . درصد 66/29

 .را به خود اختصا  داده اسۀ و  نسدۀ به رویکرد وزن های برابرس در جایگاه ب،تری قرار ارفته اسۀ

θفقرس شکا  فقر و شد  فقر چند بعدی با رویکرد وعی  بر فقر و در سط   سرشمار. 00-4جدوق       

 سلسله مراتدیرویکرد وزن های  رویکرد وزن های برابر 

α منا ن کشور    α    α    α    α    α    

0 66/29 4/5 85/0 75/24 7/5 3/0 

2 13/24 6 06/2 72/24 0/6 2/2 

9 6/44 69/02 3/4 75/46 7/09 4/5 

4 89/96 22/01 04/4 64/97 6/01 9/4 

5 08/92 52/7 59/2 97/94 45/8 3/2 

6 74/90 23/8 00/9 26/99 76/8 9/9 

7 75/28 8/6 44/2 49/23 06/7 5/2 

8 23/92 80/6 2 49/99 22/7 2/2 

3 76/24 60/5 86/0 64/25 3/5 3/0 

 نتای  رژوه : منده

 

θدر سففط  جانشففینی س نففرر هففای  فقففر چنففد بعففدی حاصففپ از ایففن دو نففوه رویکففرد وزن دهففی  4-4در نمففودار       

فراینفد سلسفله   در اینما نیز افزای  نفرر فقفر چنفد بعفدی بفا بفه کفارایری وزن هفای مدتنفی بفر رویکفرد             . نشان داده اسۀ

 .نسدۀ به  اختصا  وزن های برابر به ویژای هاس دیده می شود مراتدی

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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θ  مقایسه نرر های فقر چند بعدی مدتنی بر دو رویکرد وزن دهی در سط  جانشینی. 4-4نمودار        

 

θدر سففط  جانشففینی  در رویکففرد . مففی باشففد 6بیشففترین درصففد فقففرا در هففر دو رویکففرد مربففو  بففه منطقففه   س     

همچنففین . فقففر قففرار دارنففددرصففد از افففرادس زیففر خففف   93/9 فراینففد سلسففله مراتدففیو در رویکففرد  49/9وزن هففای برابففر 

 . ( 02-4جدوق )درصد می باشد 29/0 در هر دو رویکرد دارای نرر یکسانی فقر به میزان 5منطقه 

θسرشمار فقرس شکا  فقر و شد  فقر چند بعدی با رویکرد وعی  بر فقر و در سط  . 02-4جدوق      

 سلسله مراتدیرویکرد وزن های  رویکرد وزن های برابر 

α کشورمنا ن     α    α    α    α    α    

0 94/0 99/1 02/1 94/0 99/1 02/1 

2 72/0 42/1 07/1 72/0 42/1 07/1 

9 79/2 80/1 49/1 76/2 80/1 49/1 

4 92/2 66/1 9/1 92/2 66/1 9/1 

5 29/0 27/1 02/1 29/0 27/1 02/1 

6 49/9 7/1 24/1 93/9 7/1 24/1 
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وزنبرابر

وزنسلسلهمراتبی

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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7 96/2 55/1 24/1 92/2 55/1 24/1 

8 17/2 50/1 22/1 17/2 50/1 29/1 

3 50/0 98/1 06/1 46/0 98/1 06/1 

 نتای  رژوه : منده

θس مشفاهده مفی شفود کفه در سفط  جانشفینی       5-4در نمودار  س نفرر هفای فقفر چنفد بعفدی مااسفده شفده  از دو            

و تفففاو  میففان دو  رو  وزن دهففیس در ایففن سففط  از جانشففینی بففین   نففوه رویکففردس مقففادیر یکسففانی بدسففۀ آمففده اسففۀ 

 . ابعادس بسیار کم و ناچیز اسۀ

 

θ  مقایسه نرر های فقر چند بعدی مدتنی بر دو رویکرد وزن دهی در سط  جانشینی. 5-4نمودار      

 

θس نففرر فقففر چنففد بعففدی بففا رویکففرد تمرکففز وففعی  در منففا ن در سففط      09-4در جففدوق  نشففان داده شففده     

همانطور که این جدوق نشفان مفی دهفد در هفر دو رویکفرد مفورد بررسفیس فقیفر تفرین منطقفه کشفور در ایفن سفط               . اسۀ

نیفز بفا درصفدهای مشفابه بفر اسفاف        5همچنفین منطقفه   . درصفد  23/9اسفۀ بفا درصفد هفای مسفاوی       6جانشینیس منطقه 

 .قرار داردهر دو رویکردس در ب،ترین ووعیۀ نسدۀ به سایر منا ن 
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وزنبرابر

وزنسلسلهمراتبی

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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θسرشمار فقرس شکا  فقر و شد  فقر چند بعدی با رویکرد وعی  بر فقر و در سط  . 09-4جدوق      

 سلسله مراتدیرویکرد وزن های  رویکرد وزن های برابر 

α منا ن کشور    α    α    α    α    α    

0 94/0  99/1  02/1  94/0  99/1  02/1  

2 55/0 98/1 06/1 55/0 98/1 06/1 

9 57/2 76/1 40/1 57/2 76/1 40/1 

4 05/2 57/1 25/1 05/2 57/1 25/1 

5 29/0 27/1 02/1 29/0 27/1 02/1 

6 23/9 66/1 20/1 23/9 66/1 20/1 

7 08/2 47/1 2/1 08/2 47/1 2/1 

8 3/0 93/1 04/1 3/0 93/1 04/1 

3 46/0 96/1 04/1 46/0 96/1 04/1 

 نتای  رژوه : منده

θس مشففاهده مففی شففود کففه در سففط  جانشففینی 6-4در نمففودار  θنیففز هماننففد سففط  جانشففینی       س نففرر      

 . های فقر چند بعدی مااسده شده در هر دو رویکرد وزن دهیس مقادیر یکسانی را بدسۀ آمده اسۀ

 

      مقایسه نرر های فقر چند بعدی مدتنی بر دو رویکرد وزن دهی در سط  جانشینی. 6-4نمودار 
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 گانه کشور 9مناطق 

وزنبرابر

وزنسلسلهمراتبی

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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س نففرر هففای فقففر چنففد بعففدی در کففپ کشففور در سففطوی مختلفف  جانشففینیس بففرای هففر دو  05 -4و 04 -4در جففدوق هففای 

 .رویکرد وزن دهی ازار  شده اسۀ

θس در سفففط  جانشفففینی 04 -4مطفففابن بفففا جفففدوق  θدرصفففدس در سفففط  جانشفففینی  03/92س      08/90س      

θدرصففدس در سففط  جانشففینی   θدرصففدس در سففط  جانشففینی   02/2س      درصففد از مففردم کشففور زیففر    2س     

 . خف فقر چند بعدی قرار دارند

 س بر اساف وزن های برابرکشوردر نرر فقر چند بعدی در سطوی مختل  جانشینی بین ویژای ها .  04-4جدوق 

 نتای  رژوه : منده       

 

θس در سففط  جانشففینی   05 -4بففه همففین ترتیففلس بففر اسففاف جففدوق       درصففدس در سففط  جانشففینی     40/99س    

θ θدرصففففدس در سففففط  جانشففففینی  13/94س       θدرصففففد و  در سففففط  جانشففففینی  0/2س       2س     

 . قرار ارفته انددرصد از مردم کشورس رایین تر از خف فقر 

 

سلسفله  وزن هفای  کشفورس بفر اسفاف     نرر فقر چنفد بعفدی در سفطوی مختلف  جانشفینی بفین ویژافی هفا در        . 05-4جدوق 

 مراتدی

 نتای  رژوه : منده  

 

 

θ سطوی مختل  جانشینی     θ     θ      θ    

α    2 02/2 08/90 03/92 

α    4/1 5/1 78/7 2/8 

α    2/1 2/1 80/2 19/9 

θ سطوی مختل  جانشینی     θ     θ      θ    

α    2 0/2 13/94 40/99 

α    4/1 5/1 24/8 8/8 

α    2/1 2/1 19/9 9/9 

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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 میایسه انواع فیر مطلم حک بقدی و چند بقدی در سطح کشور . 4-4

در ایفن قسففمۀس بففا ارائفه نمففودار مربو ففهس بفه ارزیففابی و مقایسففه نفرر هففای  فقففر تفک بعففدی و دو نففرر فقفر چنففد بعففدی       

 . حاصپ از دو رو  وزن دهی می رردازیم

در کفپ کشفورس مربفو  مفی شفود بفه فقفر        س  مشاهده می افردد کفه بیشفترین نفرر فقفر تفک بعفدی        7-4با توجه به نمودار 

نففرر فقففر سففامۀ بففا توجففه بففه تعریفف  ارائففه شففده بففرای آنس یعنففی هزینففه هففای کمففر شففکنس   . حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا 

بففا مقایسففه دو نففرر فقففر چنففد بعففدی بدسففۀ آمففده از دو .  کمتففرین میففزان درصففد فقففرا را بففه خففود اختصففا  داده اسففۀ

بیم کفه زمفانی کفه از وزن هفای غیفر برابفر بفرای نشفان دادن درجفه اهمیفۀ  هفر یفک از             رو  وزن دهی به ابعادس در می یفا 

درصفدس از فقفر چنفد بعفدی حاصفپ از       2ابعاد استفاده شده اسفۀس نفرر فقفر چنفد بعفدی بدسفۀ آمفده بفا اخفتا  حفدودای           

رویکففرد وزن دهففی  بففا توجففه بففه اینکففه ب،ففد حمففپ و نثففپ و ارتدا ففا س در . وزن دهففی برابففر بففه ابعففادس بیشففتر شففده اسففۀ

کمتفرین میفزان اهمیفۀ و الدتفه بیشفترین مقفدار نفرر فقفر  را بفه خفود اختصفا  داده اسفۀ و در مقابفپس                سلسله مراتدفی 

حاصففپ از وزن دهففی برابففر  067/1وزن ابعففاد درآمففد و غفف ا در رویکففرد وزن دهففی سلسففله مراتدففی س بسففیار بیشففتر از وزن   

 . سۀ می توان تفاو  حاصله بین دو نوه نرر فقر چند بعدی را منطقی دانسۀاسۀ و مقادیر نرر فقر آن،ا نیز با  ا
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 آزمون اطمینان. 4-5

در ایففن بخفف  ج،ففۀ ا مینففان از صففاۀ نمونففه هففای مففورد اسففتفادهس از آزمففون ا مینففان اسففتفاده مففی کنففیم تففا بففدین   

 . در این رژوه  بررسی کنیموسیله قابلیۀ ر یر  نسدۀ فقر را 

اانففه  3در منففا ن ( خوشففه در هففر منطقففه  025)نمونففه ای انتخففاب شففده در ایففن رففژوه  بصففور  تصففادفی خوشففه ای  

درصفد مفورد آزمفون قفرار      35در اینمفا صفاۀ نمونفه هفای انتخفاب شفده را در سفط  ا مینفان         . کشور انتخاب شده اسفۀ 

 .می دهیم

 . هده اسۀنتای  حاصله در جدوق زیر قابپ مشا

 

 بازه های ا مینان اندازه ایری فقر در کشور. 06-4جدوق 

        𝜗              𝜗      𝜗      

96/1 94/1 183/0 

 

 .میزان واریانب نرر فقر کپ اسۀ       ϑنرر فقر کپ اسۀ و     که در آنس  

برآورد شده اسۀس بنابراین در بازه ا مینان قرار می ایرد و صاۀ نمونه  56/95کشور ( درآمدی)از آنمایی که نرر فقر کپ 

. های انتخاب شده ر یرفته می شود
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 میدمه . 5-2

. وزن هفای مناسفل بفرای شفاخص هفای چنفد بعفدی ارائفه شفد         یفک چفارچوب کلفی در ج،فۀ اسفتخراج      در این رفژوه س  

بسفتان میفان ابعفاد  ب،تفر     -این چارچوب به ما کمفک مفی کنفد تفا معنفای وزن هفا را بعنفوان عوامفپ م،فم  در تعیفین بفده           

 . درش کنیم

به من ور سفنم  دقیفن تفر و علمفی تفر شفاخص فقفر چنفد بعفدی و مقایسفه رو  هفای مختلف  وزن دهفیس بفه معرففی                

مختلفف  وزن دهفی بففه ابعففاد یفک شففاخص ترکیدففی و  مااسفده شففاخص فقفر چنففد بعففدی بفر اسففاف دو نففوه      یکردهفای  رو

در  ج،ففانی اجمففاه و توافففن اونففه هنففوز هففیچهمففانطور کففه در فصففوق ا شففته اشففاره شففدس . رویکففرد وزن دهففی رففرداختیم

  .زمینه اینکه کدام شیوه وزن دهی مناسل تر اسۀ صور  نگرفته اسۀ

وه س ابتففدا میففزان فقففر تففک بعففدی بففر اسففاف درآمففدس غفف اس سففامۀس آمففوز س مسففکن و حمففپ و نقففپ و      در ایففن رففژ

در ادامفه بفا تلفیفن ایفن ویژافی هفا و اختصفا  دو افروه از وزن هفای مختلف  بفه هفر یفک از ایفن               . ارتدا ا  مااسده شد

نتففای  . ازه ایففری شففدابعففادس شففاخص فقففر چنففد بعففدی بففر اسففاف رویکففرد تمرکففز وففعی  و خففف فقففر تممیففه شففده انففد 

  .ارائه اردید 4بدسۀ آمده نیز در جداوق جدااانه ای در فصپ 

 نتایج . 5-1

در حففوزه حمففپ و نقففپ و ارتدا ففا  مشففاهده شففده  در سففط  کشففورس  سربیشففترین میففزان فقففس 0931سففاق  بطففور کلففیس در

 .قرار ارفته اند درصد از مردم در زیر خف فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  23/49بطوریکه در حدود اسۀ 

بایفد بیشفتر   این نتیمفه بفر ایفن نکتفه د لفۀ دارد کفه سیاسفۀ هفای ب،دفود ووفعیۀ حمفپ و نقفپ و همچنفین ارتدا فا                

درصفد از مفردم کفپ کشفور در زیفر خفف        56/95همچنفین از ن فر ووفعیۀ درآمفدیس     . مورد توجفه و بفازنگری قفرار بگیفرد    

کمتفر   شف،ری اسفۀ کفه در ایفن حفوزه میفزان فقفر روسفتایی از فقفر         نکتفه جالفل توجفه آن    . فقر درآمدی قفرار ارفتفه انفد   

از روسفتاها بفه شف،رها    هفای اسفترده   مسفئله م،فاجر     به ن فر مفی رسفد یکفی از د یفپ اصفلی در ایفن زمینفه        . بوده اسۀ

اقشففار فقیففر در   .ت ییفر عنففوان بع ففی از منفا ن روسففتایی بففه منفا ن شفف،ری اسففۀ کفه در ایففن دوره اتفففاد افتفاده اسففۀ     

مافدودیۀ  )  جامعه روستایی از کسفل درآمفد بیشفتر در روسفتاها بفا توجفه بفه مافدودیۀ هفای خفا  فعالیفۀ در روسفتا            

اشففت اق م،ففاجران روسففتایی در . ماففروم هسففتند و در نتیمففه بففه سففمۀ شفف،رها م،ففاجر  مففی کننففد ( زمففینس خشکسففالی

کمفی موففن بفه یفافتن شف پ رسفمی       همچنفین بفه علفۀ نداشفتن م،فار  کفافی عفده        . ش،ر به راحتی امکان رف یر نیسفۀ  

در  .ایفن عوامفپ موجفل اففزای  نفرر فقفر شف،ری نسفدۀ بفه منفا ن روسفتایی شفده اسفۀ             . در بازار کار ش،رها مفی شفوند  
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دچففار فقففر غفف ایی  شفف،ریحفدود یففک درصففدیس بففی  از منفا ن   انففدش بففا تفففاو   روسفتایی مفورد ووففعیۀ غفف ا منففا ن  

ه کفرد کفه فقفر آموزشفی در منفا ن روسفتایی تففاو  قابفپ ماح فه ای          در زمینه فقر آمفوز  مفی تفوان مشفاهد    . شده اند

درصفدی در منفا ن شف،ریس ایفن نفرر در منفا ن روسفتایی         58/24بفه  وریکفه در برابفر نفرر فقفر       . با منا ن شف،ری دارد 

بنففابر ایففن ارقففام مففی تففوان نیففاز مدففرم منففا ن روسففتایی بففه اسففتر  امکانففا    . درصففد رسففیده اسففۀ 65/47بففه میففزان 

بففر اسففاف نتففای  بدسففۀ آمففدهس در سففط    . آموزشففی و فرهنففز سففازی در زمینففه آمففوز  و یففادایری را مشففاهده کففرد   

کشففور کففه شففامپ اسففتان هففای آذربایمففان غربففیس آذربایمففان شففرقی و اردبیففپ اسففۀ دارای بیشففترین   0کشففوریس  منطقففه 

نان ایفن اسفتان هفا رفن  سفاق یفا کمتفر        درصفد از سفاک   58/42در حفدود  میزان فقر در زمینه آموز  اسۀ بفدین معنفا کفه    

را تشفکیپ مفی    5کمترین میفزان فقفر آمفوز  مربفو  بفه اسفتان هفای ت،فران و الدفرز اسفۀ کفه منطقفه             . تاصیپ کرده اند

 . دهند

 

کشفوری مفی باشفد کفه شفامپ اسفتان هفای اصفف،انس یفزد و ففارف            7بعد مسکنس ب،تفرین ووفعیۀ مربفو  بفه منطقفه       در

سیسفتان و بلوچسفتانس هرمزافانس خراسفان جنفوبی و کرمفان اسفۀ        کفه شفامپ اسفتان هفای      4ه در مقابفپ منطقف  . می باشد

 ووفعیۀ منفا ن شف،ری نسفدۀ بفه منفا ن روسفتایی از ن فر        . سفۀ با بیشترین درصفد فقفراس در جایگفاه آخفر قفرار ارفتفه ا      

 . مسکنس در شرایف ب،تری قرار دارند

 

بفا توجفه بفه مشفکا  آمفاری موجفود در زمینفه سفامۀ اففراد جامعفه از یفک شفاخص تقریدفی              در مااسده بعفد سفامۀس   

فقفر سفامۀ بفر     سایفن رو   فبفر اسفا   . استفاده شده که شفاخص مشفارکۀ مفالی خانوارهفا در هزینفه هفای سفامۀ اسفۀ        

بفه فقفر سفامۀ     س کمتفرین میفزان فقفر در بفین ابعفاد مختلف س      مرشکن مااسفده شفده اسفۀ و از اینفرو    اساف هزینه های ک

درصفد از افففراد دچففار هزینففه هفای کمرشففکن هسففتند و فقیففر    87/9بفه  وریکففه در سففط  کشففورس  . اختصفا  یافتففه اسففۀ 

در ایفن بفین منطقفه    . میفزان فقفر سفامۀ در منفا ن روسفتایی بیشفتر از منفا ن شف،ری اسفۀ         . سامۀ تلقفی مفی اردنفد   

 5/5بفا    6کمتفرین میفزان فقفر سفامۀ را داراسفۀ و منطقفه        کفه در رتدفه اوق قفرار ارفتفه اسفۀ     درصفد   8/0با نرر فقر  5

  .در جایگاه ن،م قرار دارد درصد نرر فقرس

علفی رغفم ریشفرفۀ هفای     همانطور که در فصوق رفی  اشفاره شفدس تعیفین یفک شفاخص ترکیدفی بفرای فقفر چنفد بعفدی            

استرده در این زمینه هنفوز یکفی از مداحف  مشفاجره برانگیفز در زمینفه انفدازه ایفری فقفر اسفۀ؛ اینکفه شفاخص ترکیدفی              

در اینمفا مفی تفوانیم شفاخص ترکیدفی فقفر چندبعفدی را بفه عنفوان میفزان مارومیفۀ در            . بیانگر چه نفوه ا اعفاتی اسفۀ   

یر مااسفده شفده فقفر چنفد بعفدی از جامعفه ای بفه جامعفه دیگفر و از زمفانی بفه            از اینفرو مقایسفه بفین مقفاد    . ن ر بگیفریم 
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نتفای  سفنم  هفا نشفان مفی دهفد کفه بفه هفر میفزان کفه            . زمان دیگر را به صور  تاوق میزان مارومیفۀ ارزیفابی کنفیم   

قفر چنفد   ف.  جانشینی بین ویژای های مورد بررسفی کمتفر شفده اسفۀس نفرر فقفر چنفد بعفدی اففزای  یافتفه اسفۀ            قابلیۀ

0θ  در سففط  جانشففینیبففا اسففتفاده از رویکففرد وزن هففای برابففر  بعففدی بففا رویکففرد تمرکففز وففعی  بففر فقففر     09/94س   

θ 2/0در   ودرصفففد  θ -2   درصفففدس در 12/94س   θ -9 درصفففد و در 02/2س   درصفففد بدسفففۀ آمفففده کفففه     2س  

هفای غیفر برابفر نیفز نتفای  بفه همفین        همچنفین در مفورد فقفر چنفد بعفدی در رویکفرد وزن       . تهییدی اسۀ بفر ایفن مسفئله   

 . اونه بوده اسۀ

 2/0و  0کفه در سفطوی جانشفینی     س مشفاهده شفد  وزن دهفی بفه ابعفاد    اسفاف دو نفوه رویکفرد    با مقایسه فقر چند بعفدی بفر  

نفرر فقفر چنفد بعفدی حاصفپ از اختصفا  وزن هفای غیفر یکسففان بفه ابعفاد مفورد بررسفیس از فقفر چنفد بعفدی حاصففپ از                

 . های برابر و یکسان به ابعاد بیشتر شده اسۀاختصا  وزن 

مشفاهده مفی شفود کفه بیشفترین تففاو  در وزن هفاس مربفو  بفه بعفد حمفپ و             سمااسفده شفده  های  با مقایسه دو اروه وزن

بعفد حمفپ و نقفپ در بفین سفایر ابعفاد از       س فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفی    بر اساف وزن هفای حاصفپ از رویکفرد    . نقپ اسۀ

بففوده اسففۀس بنففابراین تففهثیر آن در مقففدار نففرر فقففر چنففد بعففدی از سففایر ابعففاد کمتففر    راهمیففۀ برخففوردا کمتففرین میففزان

ایفن مسفئله موجفل کفاه  نفرر      خواهد بود و از آنما که بیشترین نرر فقر تک بعدی نیفز مربفو  بفه ایفن بعفد مفی باشفدس        

 سدر مقابفپ . ۀ وزن هفای برابفر مفی افردد    فقر چند بعدی با وزن هفای غیفر برابفر نسفدۀ بفه  نفرر فقفر چنفد بعفدی در حالف          

کفه  بفوده اسفۀ    230/1بدسفۀ آمفده برابفر بفا     فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفی     بعد درآمفد در حالفۀ رویکفرد     رایوزنی که ب

بیشفتر اسفۀ و بففا توجفه بفه اینکفه مقفدار نفرر فقففر درآمفدی نیفز نسفدۀ بفه سفایر ابعففاد             س 067/1در مقایسفه بفا وزن برابفر    

همچنفین در بررسفی بعفد سفامۀس مشفاهده مفی افردد        . نفرر فقفر چنفد بعفدی داشفته اسفۀ      زایشفی بفر   اف اثربیشتر اسۀس 

بنففابراین . بفوده اسفۀ   067/1س بیشفتر از وزن برابففر  264/1س فراینفد تالیفپ سلسففله مراتدفی    ایفن وزن ایفن ویژافی در حالففۀ    

ولفی بفه دلیفپ آنکفه مقفدار نفرر فقفر تفک بعفدی سفامۀ انفدش اسفۀس             . اثر افزایشی بر نرر فقر چند بعدی خواهفد داشفۀ  

در مممفوهس مشفاهده   . نداشفته اسفۀ   فراینفد تالیفپ سلسفله مراتدفی    تهثیر چندانی بفر اففزای  نفرر فقفر حاصفپ از رویکفرد       

دو هفر  و رتدفه بنفدی منفا ن در     اردید که اخفتا  بفین ایفن دو نفرر فقفر چنفد بعفدی چنفدان قابفپ توجفه ندفوده اسفۀ            

 .کرد مشابه اسۀروی

در بررسی سفنم  هفای انمفام شفده در زمینفه فقفر چنفد بعفدی بفا اسفتفاده از دو رویکفردس مشفاهده شفد کفه در سفطوی                 

θ 0جانشففینی  θ 2و    س کففه قابلیففۀ جانشففینی بففین ابعففاد کمتففر اسففۀس تففهثیر وزن هففا بیشففتر از زمففانی اسففۀ کففه      

θ -2س  -9) قابلیففۀ جانشففینی بففین ابعففاد بیشففتر اسففۀ   θ-2س  -9)در سففطوی جانشففینی بففا تر (.    نففرر هففای فقففر (  

 . چند بعدی برای منا ن در هر دو رویکرد تقریدای یکسان بدسۀ آمده اسۀ
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در ایفن رفژوه س بفا اسفتفاده از دو رویکفرد مختلف  وزن دهفیس  وزن هففای کفامای متففاوتی بفرای ابعفاد شفاخص فقفر چنففد              

ایفن نتفای  متففاو س بفر هدفگف اری و سیاسففۀ      . رای ابعففاد بدسفۀ آمفد  و رتدفه بنفدی هفای متففاوتی بف      بعفدی حاصفپ شفد   

 .اسۀفقر و مارومیۀ تهثیرا ار مدارزه با در زمینه ا اری های کان کشور در یک چارچوب چند بعدی 

همانگونه کفه اشفاره شفد تفا کنفون تواففن کلفی بفر سفر انتخفاب ب،تفرین رویکفرد بفرای وزن دهفی بفه ابعفاد یفک شفاخص                   

رژوهشفگرانس رو  هفای متففاوتی را بفرای سفنم  میفزان اعتدفار هفر یفک از ایفن رویکردهفا            . نشفده اسفۀ  ترکیدی حاصفپ  

س هفر چفه همدسفتگی میفان ابعفاد بیشفتر باشفدس اهمیفۀ تعیفین دقیفن وزن هفا            (2113) دفن ن فر فاسفتر    . مطری کرده اند

در مطالعففه در حففاق تففدوین ) دکانففک . اسففۀکمتففر ( ابعففاد یففک شففاخص ترکیدففی)بففرای رتدففه بنففدی بردارهففای دسففتاورد 

یک چارچوب هنمفاری را بفرای انمفام تالیفپ حساسفیۀ بفرای تمفام  فری هفای وزن دهفی ممکفنس بفرای شناسفایی              ( خود

علفی رغفم  تمفام رو     . یک دامنه قابپ قدوق از  ری های وزن دهی کفه منمفر بفه نتفای  معتدفری اردنفدس ارائفه مفی دهفد         

و  هففای وزن دهففیس همچنففان ایففن ررسفف  کففه چگونففه مناسففل تففرین  هففای مطففری شففده بففرای بررسففی میففزان اعتدففار ر

 مووفوه  تن،فا در روشفن شفدن اهمیفۀ    شفاید  ایفن راهکارهفا   .  ری وزن دهفی انتخفاب شفودس بفه قفو  خفوی  بفاقی اسفۀ        

 . معتدرس به ما کمک کنند انتخاب یک  ری وزن دهی

 حوصیه های سیاستی  .5-9

از . ج،ففۀ کففاه  فقففر و مقابلففه بففا آن در سففط  کشففور ریشففن،اد دادبراسففاف ایففن رففژوه س مففی تففوان سیاسففۀ هففایی را 

 :جمله اقداما س می توان به موارد زیر اشاره کرد

برخففورداری از آمففوز  و : تففهمین حففداقپ معیشففۀ اففروه هففای کففم درآمففد و اقشففار آسففیل رفف یر جامعففهس بففه صففور     -

حمففپ و نقففپ رایگففان و یففا کففم هزینففه و   رففرور  عمففومیس داشففتن حففداقپ سففررناه قابففپ قدففوقس ب،ففره منففدی از خففدما  

 . انا  ارتدا ی مناسلس امنیۀ غ ایی و برخورداری از خدما  درمانی و ب،داشتی رایگانامک

شناسایی نوه فقر هفر کفدام ار منفا ن کشفور و اجفرای برنامفه هفای  زم و مفدون ج،فۀ کفاه  فقفر در هفر منطقفه بفر                -

 اساف نوه مارومیۀ

مفالی در کلیفه منفا ن    ایماد فرصۀ هفای برابفر اجتمفاعی بفرای کسفل آمفوز  و م،فار  و دسترسفی بفه سفرمایه هفای             -

 . کشور

کفارایی برنامفه هفای     اجرای  ری اندازه ایفری فقفر چنفد بعفدی بفه  فور مفداوم و سفالیانه ج،فۀ تشفخیص رونفد سفط              -

 . منا ن و استان های سط  کشور انمام شده در
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 ی جهت پژوهش های آحیهایپیشنهاد .5-4

ابعفاد یفک شفاخص ترکیدفی ماننفد فقفر       تعیفین وزن  در حفوزه  در ایفران  این رفژوه س از اولفین رفژوه  هفای انمفام شفده       

بففه ارائففه  در ایففن قسففمۀ. بنففابراین مففی توانففد راه اشففای مطالعففاتی در آینففده در ایففن زمینففه باشففد  . چنففد بعففدی اسففۀ

 .ر آینده انمام ایردس می رردازیمریشن،اداتی ج،ۀ رژوه  هایی که می تواند د

 

اندازه ایری فقر چنفد بعفدی بفر اسفاف سفایر رویکردهفای وزن دهفی و مقایسفه نتفای  حاصفله بفا یکفدیگر و اسفتفاده از                -

 .ه ابعاد شاخص های ترکیدیبرو  های ارائه شده در زمینه اعتدارسنمی  ری های وزن دهی 

شفاخص هفای فقففر چنفد بعفدی بدسففۀ آمفده از رو  هفای مختلفف        ت ییففر بررسفی همسفویی یفا عففدم همسفویی رونفد        -

 . ه ابعاد فقر چند بعدیبوزن دهی 

اندازه ایری فقر چنفد بعفدی در تمفام منفا ن کشفور بفرای چنفدین سفاق مختلف  ج،فۀ بررسفی رونفد ت ییفر نفرر فقفر                 -

 . چند بعدی به من ور تشخیص روند سط  کارایی برنامه های انمام شده

. اسفۀ بنفا شفده   یکی از رو  های دقین و کارامد وزن دهفی بفه ابعفاد فقفر چنفد بعفدی بفر رایفه تئفوری ممموعفه ففازی             -

ایففن رو  از آنمففا کففه شففامپ ا اعففا  رایففه ای مففورد نیففاز سیاسففتگ ارانس بففرای  راحففی سیاسففۀ هففای سففاختاری         

را  س منففافه بیشففتریدعفیض اجتمففاعی اسفۀ  اقتصففادی بفه من ففور کفاه  مففداوم و رایفدار عوامففپ ایمفاد فقففر و ت     -اجتمفاعی 

مففی در ایففران اففام بزراففی در زمینففه انففدازه ایففری فقففر چنففد بعففدی وزن دهففیس اسففتفاده از ایففن رو  . حاصففپ مففی کنففد

  .باشد
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 پرسشنامه : پیوست

 

 

 به نام خدا

 

 کارشناس گرامی

 با سام

وففمن تقففدیم ادب و احتففرامس بففه ا ففاه مففی رسففاند در ن ففر اسففۀ  ففی رژوهشففیس بففا اسففتفاده از ن ففر کارشناسففانس وزن    

 .  مؤلفه های فقر تعیین اردد

از آنمففا کففه نتففای  ایففن رففژوه  مسففتقیمای متکففی بففر ن ففرا  دریافففۀ شففده مففی باشففدس دقففۀ در ارائففه ن ففر بسففیار حففائز   

سفرکار تقاوفا مفی شفود بفا کمفاق دقفۀس بفه سفوا   مطروحفه در ررسشفنامه ریوسفۀ راسفخ              /ل ا از جنابعالی. اهمیۀ اسۀ

 .دهید

 .ی نماییمسرکار تشکر م/ریشاری  از دقۀ ن ر و مساعد  جنابعالی

 با تشکر

 تیم تاقین  

 

 :مشخصات

 مرد                 زن  :  جنسیۀ:                                                                         سن 

 :                                                     آخرین مدرش تاصیلی 

 :ش پ 
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 اصلی حقریف مقیارهای حقیم هدف

در ن فر بگیفریمس تاقفن ایفن هفد  منفو  بفه تعیفین هفر           "اندازه ایری شاخص فقفر چنفد بعفدی    "چنانچه هد  اصلی را 

فقفر درآمفدیس فقفر غف اییس      "معیفار   6بفدین من فورس   . سفازنده ایفن شفاخص ترکیدفی مفی باشفد      ( معیارهفای )یک از ابعفاد  

 .مورد مقایسه دوتایی قرار می ایرند "ای فقر سامۀفقر مسکنس فقر آموز س فقر حمپ و نقپ و ارتدا ا  و ن،ایت

در ابتداس تووی  مختصری دربفاره هفر کفدام از ابعفاد فقفر چنفد بعفدی ج،فۀ سف،ولۀ در ق فاو  در مفورد میفزان اهمیفۀ              

 .هریکس وروری به ن ر می رسد

 

بفه ووفعیتی ا فاد مفی شفود کفه ففرد و یفا خفانوار قفادر بفه تفهمین نیازهفای اساسفی یفک سفط                   :فیر درآمندی  

زندای و یفا بع فی از ایفن نیازهفا همچفون خفوراشس روشفاشس مسفکن و خفدما  سفامۀ نیسفۀ و در نتیمفه سفامۀ              

 .جسمی و روحی فرد و یا افراد خانوار مورد ت،دید قرار می ایرد

کففاه  شففدید ی بففه ت  یففه کففافی و مناسففل اسففۀ کففه در نتیمففه منمففر بففه  من ففورس عففدم دسترسفف :فیننر غننذایی 

کیلففو کففالری در  2111در ایفن مطالعففهس خففف فقففر غف ایی تففهمین   . مصفر  ویتففامینس مففواد م ف ی و انففرژی مففی شففود  

روز برای یک ففرد بزراسفاق در ن فر ارفتفه مفی شفود کفه شفامپ ریزم ف ی هفایی اسفۀ کفه مؤلففه هفای آن توسفف                

 .ت  یه کشور تعیین می ارددمؤسسه علوم 

مترمربفهس شفامپ   06عدم توانایی تفهمین سفررناهی اسفۀ کفه سفط  سفرانه آن بفه ازای هفر ع فو خفانوار            :فیر مسکن

ایففن . نیففز دارای نففور کففافی و فاقففد ر وبففۀ باشففد  ف ففاهای سففرویب ب،داشففتیس آشففسزخانهس حمففامس آب آشففامیدنی و 

 .شودمتر مربه  در ن ر ارفته می  21سط  از  مسکن 

من فورس نفاتوانی در تفهمین هزینفه هفای حمفپ و نقفپ ماننفد کرایفه وسفایپ حمفپ و             :فیر حمل و نینل و ارحباطنات   

 .نقپ عمومی و همچنین هزینه های ارتدا ا  همچون خدما  رستی و مکالما  تلفنی می باشد

شفرایطی کفه در آنس اففراد از دسترسفی بفه حفداقپ نیازهفای تفهمین خفدما  سفامۀ بفرای ریشفگیری              :فیر سنالمت 

 .از بیماری های قابپ ریشگیری ماروم باشند

عففدم برخففورداری از امکانففا س ج،ففۀ اتمففام تاصففیا  متوسففطه و یففا کسففل م،ففار  هففای فنففی در   :فیننر آمننوزش

 . سط  متوسطه
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 میایسه دوحایی مقیارها 

دا در سفتون سفمۀ راسفۀ جفدوق صففاه بعفدس ازینفه ارجف  را انتخفاب نماییفد و سفسب در سفتون سفمۀ چف س               لطفای ابتف 

 .میزان ارجایۀ آن را مشخص فرمایید

نسننبتا  "دو درجننه اهمیننت  بننینس ازینففه ارجفف  اسففۀ و میففزان ارجایففۀ آن  2بففرای مثففاقس در جففدوق زیففرس ازینففه  

 :تعیین شده اسۀ "قویا  مرجح"و "مرجح

 میزان ارجقیت گزینه ارجحانتخاب 

           

        کامال مرجح          حرجیح بسیار قوی         قویا  مرجح                 نسبتا مرجح            یکسان         2گزینه            

                                                                                                       1گزینه           
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 میزان ارجقیت انتخاب گزینه ارجح
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                                                                                                       فیر غذایی           
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                                                                                                       فیر مسکن           

           

        کامال مرجح         حرجیح بسیار قوی         قویا  مرجح                 نسبتا مرجح        یکسان       فیر درآمدی           

                                                                                                       فیر آموزش           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح                 نسبتا مرجح         یکسان      فیر درآمدی           

                                                                                                       فیر سالمت           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی        قویا  مرجح                 نسبتا مرجح         یکسان      فیر درآمدی           

 فیر حمل و نیل           

                                                                                                       و ارحباطات          

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی      قویا  مرجح                 نسبتا مرجح            یکسان         فیر غذایی           

                                                                                                      مسکن فیر           
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        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح               نسبتا مرجح            یکسان        فیر غذایی           

                                                                                                       فیر سالمت           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی         قویا  مرجح            نسبتا مرجح          یکسان             فیر غذایی           

 فیر حمل و نیل           

                                                                                                       و ارحباطات          

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح              سبتا مرجحن         یکسان           فیر مسکن           

                                                                                                       فیر آموزش           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح                نسبتا مرجح          یکسان        فیر مسکن           

                                                                                                       فیر سالمت           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح              نسبتا مرجح           یکسان         فیر مسکن           

 فیر حمل ونیل           

                                                                                                       و ارحباطات           

           

        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی          قویا  مرجح             نسبتا مرجح        یکسان           فیر آموزش           

 فیر حمل ونیل           

                                                                                                       و ارحباطات           

           

        کامال مرجح        بسیار قویحرجیح           قویا  مرجح            نسبتا مرجح          یکسان           فیر آموزش           

                                                                                                       فیر سالمت           
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        کامال مرجح        حرجیح بسیار قوی       قویا  مرجح                 نسبتا مرجح         یکسان          فیر سالمت           

 فیر حمل و نیل            

                                                                                                      و ارحباطات          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

85 
 

Abstract 

Purpose: The aim of this paper is to set the weights in the measurement of 

multidimensional poverty and measure the poverty  in different dimensions in  9 Regions of 

Iran in  2011.  Due to some drawbacks related to the equal weighting approach, it seems 

necessary to measure the multidimensional poverty based on more appropriate weights. 

Methodology: The study employs two different methods - Analytic Hierarchy Process(AHP), 

and equal weighting approach to set the weights in the aggregation procedure. In order to 

measure a multidimensional poverty, Maasumi (2006) suggested a multidimensional 

poverty measure based on information theory. Using information theory approach, in this 

paper we measure the multidimensional poverty based on six dimensions of income, 

housing, food, health, education, transportation and communication. To this end, poverty 

indices are estimated for each of the respective dimensions. Then, according to the different 

levels of substitutions between these dimensions, we measure poverty rate by using 

aggregate poverty line approach for different regions of Iran.  

 

Results: Some of the results indicate that once degree of substitutability of the poverty 

components are θ    , 1/2, based on both the Analytic Hierarchy Process and the equal 

weights approach, region 3 is the poorest region in the country and once thetha values are 

θ     -3, the region 6 is the poorest one. For lower values of  θ, according to the equal 

weight approach, the multidimensional poverty rate is less than that of based on AHP. For 

higher values of θ, the multidimensional poverty rates based on both of these approaches 

are the same.  

 

 Keywords: multidimensional poverty, weights, information theory, Analytic Hierarchy 

Process, aggregate poverty line.
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