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 فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و 
روستایی ایران با استفاده از روش آلکایر و فوستر

Comparing Multidimensional Poverty of Female and 
Men Headed Households in Urban and Rural areas in 

Iran by Alkire-Foster Method

 ** *، سوده قدسی محمدحسن فطرس

اهداف  مهم ترین  از  یكی  فقر  كاهش  مقدمه: 
اقتصادی و اجتماعی سیاست مداران و برنامه ریزان 
مردان  از  بیش  زنان  است.  مختلف  جوامع  در 
دارند.  قرار  جنسیتی  تبعیض  و  فقر  معرض  در 
قابلیتها  از  زنان  كه  است  دلیل  این  به  مسئله  این 
فقر  كاهش  و  توانمندی  برای  الزم  امكانات  و 
سیاست گذاری  برای  ازاین رو،  نیستند.  برخوردار 
به ویژه  كشور  در  فقرزدا  برنامه های  تدوین  و 
با  است  الزم  زن،  سرپرست  با  خانوارهای  در 
از  پیش  فقر،  سنجش  شاخصهای  از  بهره گیری 
آنها  فقر  وضعیت  از  دقیق  تصویری  اقدامی  هر 
ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است پس از 
اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی در خانوارهای 
با سرپرست زن و مرد به تجزیه وتحلیل وضعیت 
فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته شود و عوامل 

مؤثر بر فقر آنها نیز سنجیده شود.
فقر  شاخص  محاسبه  مطالعه  این  در  روش: 
چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار به روش 
آلكایر و فوستر )AF( در سه بعد آموزش، سالمت 
برابر  وزن دهی  سیستم  با  و  زندگی  استاندارد  و 
صورت گرفته است. بدین منظور از داده های خام 
ایران سال 1394  آمار  مركز  هزینه-درآمد خانوار 
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Introduction: Poverty reduction is one 
of the most important economic and 
social goals of politicians and program-
mers in different societies. Women are 
more exposed to  poverty and gender 
discrimination in comparison with men. 
This is because  women do not have 
necessary capabilities and facilities for 
empowerment and poverty reduction. 
Hence, for anti-poverty programs in the 
country, policymakers need, in the first 
step, to measure poverty  especially  in 
female-headed households.
In this study, after measuring the multidi-
mensional poverty index in male and fe-
male headed households, it is attempted 
to analyze the poverty status of female 
headed household and to determine the 
factors affecting their poverty.
Method: In this study, the multidimen-
sional poverty index is calculated for men 
and women-headed households based on 
Alkire and Foster method in three di-
mensions education, health and standard 
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of living with an equal weighting sys-
tem. In this study, household’s income 
expenditure raw data published by the 
Statistical Center of Iran in 2015 were 
used. Furthermore, the factors that af-
fect poor female- headed households 
was estimated using a logit regression 
model.
Findings: The results showed that in-
tensity and incidence of poverty among 
female-headed households is higher 
than men-headed households in both 
urban and rural areas. There is signifi-
cant differences between female-head-
ed households’ MPI in urban areas by 
0.0942 and male-headed households’ 
MPI by 0.0516. Also, female-headed 
households’ MPI is equal to 0.067 and 
men-headed households’ MPI is equal 
to 0.0364 in rural areas. The highest 
female-headed households’ depriva-
tion is respectively in sanitation, years 
of schooling and health insurance in 
urban areas and the highest deprivation 
in rural areas is respectively in sanita-
tion, years of education and building 
structures. Logit regression model also 
showed that being older, unemployed, 
a housewife, and married female-heads 
of households increase the probability 
of being poor
Discussion: Based on the findings, 

بررسی  به منظور  این،  بر  عالوه  است.  شده  استفاده 
عوامل مؤثر بر فقیر شدن زنان سرپرست خانوار مدل 

رگرسیونی الجیت بكار گرفته شده است.
مناطق  دو  هر  در  فقر  شدت  و  وسعت  یافته ها: 
خانوار  سرپرست  زنان  میان  در  روستایی  و  شهری 
زیادی  تفاوت  و  است  بیشتر  مردان  با  مقایسه  در 
خانوار  سرپرست  زنان  چندبعدی  فقر  شاخص  در 
فقر  شاخص  و   0/0942 رقم  با  شهری  مناطق  در 
 0/0516 رقم  با  خانوار  سرپرست  مردان  چندبعدی 
شاخص  میزان  نیز  روستایی  مناطق  در  دارد.  وجود 
معادل  خانوار  سرپرست  زنان  چندبعدی  فقر 
سرپرست  مردان  چندبعدی  فقر  شاخص  و   0/067
محرومیت  بیشترین  است.   0/0364 معادل  خانوار 
به  شهری  مناطق  در  سرپرست  زن  خانوارهای  در 
ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبكه فاضالب، 
تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و 
بیشترین محرومیت در مناطق روستایی به ترتیب در 
تعداد  فاضالب،  شبكه  به  دسترسی  زیرشاخصهای 
بوده است. مدل  بنا  نوع اسكلت  سالهای تحصیل و 
زن  بودن  مسن  داد  نشان  نیز  الجیت  رگرسیونی 
و  وی  بودن  خانه دار  و  بیكاری  خانوار،  سرپرست 
سرپرستان  با  مقایسه  در  آنها  بودن  متأهل  همچنین 

مطلقه، احتمال فقیر بودن آنها را افزایش می دهد.
چندبعدی  فقر  تحقیق  یافته های  اساس  بر  بحث: 
چندبعدی  فقر  از  زن  سرپرست  با  خانوارهای 
خانوارهای با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهری 
توجه  لزوم  نشان دهنده  كه  است  بیشتر  روستایی  و 
بیشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه های كاهش 
به  چندبعدی  فقر  شاخص  اندازه گیری  است.  فقر 
نیز بخشهای دارای اولویت در  تفكیك زیرشاخصها 
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the multidimensional poverty of 
female-headed households is more 
than the multidimensional poverty of 
male-headed households in both ur-
ban and rural areas  indicating that 
female households need more atten-
tion in poverty reduction programs. 
Measuring the multidimensional pov-
erty index by indicators also highlights 
priority sectors in poverty reduction 
programs. The Logit regression model 
also showed that years of schooling is 
very important because the empower-
ment of female- headed households in 
education empowers them to find a job 
and earn money.
Keywords: Alkire and Foster method, 
Female-headed household, Female 
poverty, Multidimensional poverty

مدل  نتایج  كرد.  مشخص  را  فقر  كاهش  برنامه های 
رگرسیونی الجیت نیز نشان داد كه ازنظر برنامه ریزی 
برای كاهش فقر، زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل 
زنان  شدن  توانمند  زیرا  دارد؛  بسیاری  اهمیت 
توانایی  معنی  به  آموزش  بعد  در  خانوار  سرپرست 

یافتن شغل و كسب درآمد است.
کلیدواژه ها: روش آلكایر و فوستر، زنان سرپرست 

خانوار، فقر زنان، فقر چندبعدی
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بوده است. این مسئله، زنان و خانواده های آنها را در كانون توجه قرار داده است.
فقر  كاهش  برای  كافی  امكانات  و همچنین  توانمند شدن  برای  قابلیتهای الزم  از  زنان 
برخوردار نبوده و بنابراین بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند. وجود 
موانع و محدودیتهای فراوان بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان متأثر 
از عوامل فرهنگی و حقوقی، هرگونه تالشی را برای از بین بردن فقر آنها با مشكل مواجه 
ساخته است )شكوری و همكاران، 1386(. آنچه امروزه توجه بسیاری را به خود جلب كرده 

مقدمه
اهداف  مهم ترین  از  یكی  فقر  كاهش 
و  سیاست مداران  اجتماعی  و  اقتصادی 
از  است.  مختلف  جوامع  در  برنامه ریزان 
اجتماعی و جمعیتی  تغییرات  ازجمله  طرفی 
تجربه  گذشته  سالهای  در  ایران  كه  گسترده 
كرده، تغییر در تعداد زنان سرپرست خانوار 
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است مفهوم زنانه شدن فقر است. دایانا پیرس1 برای اولین بار اصطالح »زنانه شدن فقر«2 
را در سال 1978 مطرح كرد )پیرس، 1978(. زنانه شدن فقر پدیده ای است كه نشان دهنده 

درصد نامتناسب زنان فقیر در جهان است.
دارای  كشور  خانوارهای  از  درصد   12/69  ،1395 سال  سرشماری  آمارهای  اساس  بر 
سرپرست زن هستند كه این رقم در مقایسه با سالهای قبل افزایش یافته است. در بین زنان 
بقیه  تنها در حدود 14/64 درصد شاغل بوده اند و حدود 85 درصد  نیز  سرپرست خانوار 
بیكار، محصل، خانه دار و دارای درآمد بدون كار هستند )مركز آمار ایران، 1395(. بررسی 
آمارها و اطالعات موجود در میزان دستیابی به اهداف توسعه هزاره ایران نیز نشان می دهد 
نسبت دختران به پسران در تحصیالت ابتدایی و همچنین نسبت زنان باسواد 24-15 سال 
طی سالهای 93-86 روند ثابتی نداشته است. عالوه بر این، سهم زنان شاغل حقوق بگیر در 
بخشهای غیركشاورزی در مقایسه با مردان بسیار اندك است. ازنظر میزان قدرت تصمیم گیری 
نیز، زنان درصد كمی از كرسیهای مجلس را به خود اختصاص داده اند )سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی كشور، 1395، شاخصهای ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه(.
هم زمان با این تغییرات به طور خاص می توان زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن 
سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند و گسترش سرپرستی خانوار توسط زنان به دلیل 
فوت همسر، عدم ازدواج زنان و مجرد باقی ماندن آنها یا افزایش میزان طالق را مشاهده 
زنان  توسط  عمدتًا  كشور  كل  در  سرپرست  زن  خانوارهای  كه  می دهد  نشان  آمارها  كرد. 
میان سال )35 تا 64 سال( سرپرستی می گردند. عالوه بر این، زنان سرپرست سالمند )65 
ساله و بیشتر( پس از زنان سرپرست میان سال بیشترین درصد را در خانوارهای زن سرپرست 
دارند و درنهایت زنان گروه سنی كمتر از 35 سال یا جوانان در مقایسه با سایر گروههای 

1. Diana Pearce
2. feminization of poverty
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سنی، در رتبه بعدی قرار دارند. ترتیبات زندگی زنان سرپرست خانوار نیز نشان می دهد كه 
درصد ناچیزی از خانوارهای زن سرپرست با همسر و فرزندان خود زندگی می كنند و بیشتر 
یا سطح  هستند  بی سواد  خانوار  زنان سرپرست  بیشتر  این،  بر  می كنند. عالوه  زندگی  تنها 
تحصیلی پایینی دارند. این در حالی است كه تنها 46 درصد از كل خانوارهای زن سرپرست 
و 34/9 درصد از جمعیت خانوارهای زن سرپرست كشور تحت پوشش مستقیم سازمانهای 
حمایتی عمده ازجمله كمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، ستاد توانمندسازی و... قرار دارند. 
بررسی ویژگیهای اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در مقایسه با خانوارهای مرد سرپرست 
نیز نشان می دهد، میانه درآمد مورد انتظار برای خانوارهای زن سرپرست در كل كشور در 
حدود 65 درصد میانه درآمد مورد انتظار خانوارهای مرد سرپرست است. ازاین رو، به نظر 
می رسد حتی با در نظر گرفتن وسعت كمتر خانوارهای زن سرپرست در جامعه، سطح درآمد 
اشتغال سرپرستان  نسبت  از خانوارهای مرد سرپرست است. همچنین  این خانوارها كم تر 
خانوارهای  اشتغال  نسبت  است.  مرد سرپرست  خانوارهای  از  كمتر  بسیار  زن  خانوارهای 
زن سرپرست در كل كشور معادل 0/18 و در خانوارهای مرد سرپرست 0/75 است. ازنظر 
بررسی بار تكفل نیز آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست به طور متوسط به ازای 
هر فرد شاغل 3/7 فرد غیر شاغل وجود دارد درحالی كه در خانوارهای مرد سرپرست به طور 
متوسط به ازای هر فرد شاغل 2/6 فرد غیر شاغل وجود دارد )گزارش صندوق زنان سازمان 
ملل متحد، 1393(. مجموعه این ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی، زنان سرپرست خانوار را 
در زمره فقیرترین فقرا قرار می دهد. به طوركلی عوامل بسیاری در زنانه شدن فقر نقش دارند، 
مانند نابرابری در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید استحقاق برخورداری از آن را 
داشته باشند، نابرابری در قابلیتها به دلیل نابرابری در فرصتها و پیامدهای نابرابر سیاستهای 
تعدیل ساختاری، زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و محرومیت زنان از امتیازات اشتغال 
به  نه تنها  و...  قومی  خانوادگی،  حمایتهای  شبكه  رفتن  بین  از  جنگها،  و  مهاجرتها  رسمی، 
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زنانه شدن فقر بلكه به پیوستن قشر خاصی از زنان یعنی »زنان سرپرست خانوار« به گروه 
»فقیرترین فقرا« انجامیده است )شادی طلب و گرایی نژاد، 1383(.

پرداختن به موضوع خانوارهای زن سرپرست و بررسی ویژگیهای این خانوارها و مقایسه 
با خانوارهای مرد سرپرست به فهم وضعیت زنان و خانوارهای تحت سرپرستی آنها كمك 
سرپرست  زنان  فقرزدای  برنامه های  تدوین  و  سیاست گذاری  برای  بنابراین،  كرد؛  خواهد 
اقدامی  هر  از  پیش  فقر،  از شاخصهای سنجش  بهره گیری  با  است  در كشور، الزم  خانوار 
شود؛  ترسیم  مردان  با  مقایسه  در  خانوار  سرپرست  زنان  فقر  وضعیت  از  دقیق  تصویری 
بنابراین، ضروری به نظر می رسد كه شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار در ایران 
اندازه گیری شود. ازاین رو، در این مقاله سعی بر این است كه به بررسی فقر چندبعدی زنان 
سرپرست خانوار سال 1394 در مناطق شهری و روستایی ایران پرداخته شود. بدین منظور 
شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان با استفاده از داده های خام 
هزینه-درآمد خانوار مركز آمار ایران و به روش آلكایر و فوستر1 محاسبه خواهد شد. عالوه 
بر این، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقیر شدن زنان سرپرست خانوار از مدل رگرسیونی 
الجیت استفاده می شود؛ بنابراین، این مقاله از شش بخش تشكیل شده است. در بخش دوم، 
مبانی نظری مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش به عوامل مؤثر در زنانه شدن فقر و 
از مطالعات  به برخی  سنجش فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته می شود. در بخش سوم 
داخلی و خارجی انجام شده درزمینه فقر چندبعدی و همچنین فقر زنان اشاره ای خواهیم 
فقر  محاسبه شاخص  در  فوستر  و  آلكایر  به شرح روش  تحقیق  در قسمت روش  داشت. 
چندبعدی زنان سرپرست خانوار و همچنین وسعت و شدت فقر پرداخته می شود. عالوه 

بر این، با استفاده از مدل الجیت عوامل مؤثر در فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار مورد 
بررسی قرار می گیرد. درنهایت مقاله با ارائه نتایج تحقیق و جمع بندی به پایان می رسد.

1. Alkire and Foster
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مبانی نظری

1. عوامل مؤثر در زنانه شدن فقر
نكته قابل توجه این است كه مردان و زنان سرپرست خانوار هر دو با فقر مواجه می شوند 
ندارند.  را  فقر  وضعیت  از  خروج  برای  الزم  قابلیتهای  و  فرصتها  زنان،  كه  تفاوت  این  با 
به طوركلی عوامل مؤثر در زنانه شدن فقر را می توان با استفاده از عوامل اقتصادی و فرهنگی 
زنان  كه  دلیل  این  به  است.  درآمد  كمبود  زنان،  فقر  اقتصادی  عامل  مهم ترین  كرد.  بیان 
گزینه های محدودتری برای اشتغال دارند. زنان در كشورهای درحال توسعه بیشتر در بخش 
غیررسمی كار می كنند و در بسیاری از موارد با انجام وظایفی مشابه با مردان دستمزد كمتری 
دریافت می كنند و یا در خانه به عنوان كارگر، بدون هیچی پرداختی مشغول به كار هستند 
)تودارو1، 2012(. محرومیت درآمدی مانع از دسترسی زنان به منابع و تبدیل منابع پولی به 
موقعیتهای اقتصادی- اجتماعی می شود. درآمد یك ابزار مهم برای دستیابی به قابلیتهاست 
افزایش توانایی  از طریق  افزایش درآمد  به  بیشتر منجر  قابلیتهای  افزایش  و از طرف دیگر 
شخص می شود. زمانی كه زنان درآمد كمتری نسبت به مردان داشته باشند، از آموزشهای 
می شود  باالتر  درآمد  در كسب  زنان  توانایی  افزایش  كه سبب  بهداشتی  مراقبتهای  و  اولیه 
محروم می شوند )سن2، 1999(. محرومیت زنان از یك نسل به نسل بعد نیز انتقال یافته و 
منجر به زنانه شدن فقر مداوم می شود؛ زیرا زنان سرپرست خانوار قادر به حمایت مناسب 
از اعضای تحت سرپرستی خود نیستند. درنتیجه، اعضای خانوارهای زن سرپرست فقرایی 

هستند كه در یك دایره بسته حركت می كنند.
در  تبعیضهای جنسیتی  و  قابلیتها  از  درنتیجه محرومیت  فقر  زنانه شدن  این،  بر  عالوه 
جوامع مختلف است و شامل عدم حق انتخاب و نداشتن فرصتهایی مانند توانایی رهبری 
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یك زندگی طوالنی و سالم و همچنین بهره بردن از حقوق انسانی مانند آزادی، حس احترام 
و كرامت است )فوكودا1، 1999(. بررسی سایر عوامل مؤثر بر فقر زنان سرپرست خانوار نیز 
بستگی به نوع خانوار دارد. با تمایل خانوارهای زن سرپرست، به خانوار گسترده، شرایط آنها 
متفاوت خواهد بود؛ از یك سو، حمایتهای اقوام و بستگان كه كمتر شامل حال خانوارهای 
با سرپرست مرد می شود، در بهبود وضعیت خانوارهای با سرپرست زن تأثیرگذار است. از 
زیرا درآمدهای  آنها می انجامد  افزایش آسیب پذیری  به  سویی دیگر، گاهی چنین شرایطی 
كسب شده برای اداره تعداد زیاد اعضای خانوار كافی نیست. آنچه مسلم است، نوع خانوار 

در فقیر بودن یا نبودن خانوارهای زن سرپرست مؤثر است.
یكی دیگر از عوامل مؤثر بر فقر زنان سرپرست خانوار، توزیع منابع در داخل خانوار 
با  را  براثر فوت  فقر زنان سرپرست خانوار بی همسر  بدین منظور می توان وضعیت  است. 
از  تا 50 درصد  سرپرستان مطلقه و متأهل مقایسه كرد. مطالعات نشان می دهد مردان گاه 
درآمد خود را به خانوار منتقل نمی كنند و این امر در خانوارهای كم درآمد مشكل ساز می شود 
)چانت2، 2003(. با توجه به مدیریت بهتر زنان سرپرست خانوار در مورد هزینه های منزل و 
اختصاص سهم قابل توجهی از درآمد به آموزش، تغذیه و بهداشت فرزندان، احتمال فقر در 
خانوارهای زن سرپرست می تواند به اندازه خانوارهای مرد سرپرست باشد؛ بنابراین حضور 
دو نفر )زن و مرد( در خانوار لزومًا تضمینی برای حمایتهای مالی نیست. نباید فراموش كرد 
كه در بسیاری از خانوارها، وقتی زن به جای اینكه مكمل درآمد خانوار شود، جایگزین آن 
بخش می شود. ازاین رو، حتی اگر زنان سرپرست خانوار ازنظر درآمد فقیرتر باشند، ممكن 
است احساس بهتر و رضایت بیشتری از تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه درآمد خانوار 

داشته باشند و كمتر آسیب پذیر باشند )شادی طلب و گرایی نژاد، 1383(.
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اقتصادی،  نقش  بر  ایفا می كنند و عالوه  اقتصادی  توسعه  نقش مهمی در رشد و  زنان 
توانمندسازی زنان از بعد فرهنگی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است، ازاین رو، در كشورها 

به توانمندسازی زنان توجه ویژه ای می شود.

2.2 سنجش فقر زنان سرپرست خانوار
است  ضروری  فقر،  كاهش  برنامه های  تدوین  و  سیاست گذاری  برای  قدم  اولین  در 
تصویری دقیق از وضعیت فقر موجود ترسیم شود. براین اساس، تعریف فقر تأثیر مستقیمی 
عمده  داشت.  خواهد  فقر  به  معطوف  اجتماعی  سیاستهای  و  آن  اندازه گیری  روشهای  بر 
تحلیلهای مرتبط با فقر مبتنی بر رویكرد درآمدی است كه باید آن را رویكرد »درآمد محور« 
دانست. در رویكرد درآمدی، فقر به معنی كمبود درآمد است و در هنگام اندازه گیری فقر 
از معیارهای درآمدی استفاده می شود؛ اما معیارهای درآمدی سنجش فقر ازجمله خط فقر، 
درصد افراد فقیر و شكاف فقر و بسیاری از معیارهای مانند آنكه به شناسایی افراد فقیر و 
نیز تعداد یا درصد آنها می پردازد، نمی توانند معیار صحیحی برای اندازه گیری فقر باشند و 
توجه صرف به درآمدها نمی تواند ابعاد مختلف فقر را از بین ببرد. ریشه و علت اصلی فقر را 
نمی توان كمبود یا نبود درآمد دانست، بلكه ریشه های اصلی آن در فقدان شرایطی است كه 
امكان خروج از وضعیت فقر را برای افراد فقیر فراهم می كند. سن دریافت كه به جای تمركز 
محدود بر درآمد به عنوان متغیر محوری، نظر خود را باید به عنصر قابلیت معطوف سازد. 
بر اساس این دیدگاه، سن و همكارانش توانستند با بسط و مفهوم سازی رویكردی نوین در 
مطالعات فقر كه به رویكرد قابلیت معروف شده است، موج جدیدی از چالشهای نظری و 
كاربردی را در موضوع فقر پدید آورند. سن با طرح رویكرد قابلیت، فصلی جدید را در 
تعریف، ارزیابی و سیاستهای اجتماعی معطوف به فقر در ادبیات اقتصادی گشود )محمودی 

و صمیمی فر، 1384(.
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بر اساس آنچه گفته شد، معیارهایی چون خط فقر، درصد افراد فقیر و شكاف فقر و 
بسیاری معیارهای مانند آنكه به شناسایی فقیران و نیز تعداد یا درصد آنها می پردازند و تاكنون 
در بسیاری از تحقیقات استفاده شده است همگی مبتنی بر رویكرد فقر درآمدی یا فقر ناشی 
از كمبود درآمد هستند، درحالی كه از منظر قابلیت، شكاف واقعی بین افراد، شكاف قابلیتی 
است و لذا خطوط فقر رایج نمی توانند معیار صحیحی برای اندازه گیری باشند. اندازه گیری 
فقر می بایست بر مبنای فقر قابلیتی باشد، فقر به معنی بی سوادی، فقدان آموزش، سوءتغذیه، 
درآمد  تحلیلهای  در  چراكه  هستند.  مناسب تری  معیارهای  آن  مانند  و  جنسیتی  تبعیضهای 
تبعیضهای  سایر  و  پسرساالری  پدرساالری،  ازجمله  خانوار  درون  فرهنگی  شرایط  محور، 
جنسیتی مانند عدم اجازه تحصیل به دختران یا اشتغال آنها در نظر گرفته نمی شود. با استفاده 
از مفهوم فقر قابلیتی می توان وضعیت فقر زنان و دختران را با دقت بیشتری مورد ارزیابی 
قرار داد. ازاین رو، مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آكسفورد با همكاری برنامه توسعه 
سازمان ملل، شاخص فقر چندبعدی )MPI(1 را كه رویكرد قابلیتی دارد در سال 2010 ارائه 
دادند و نخستین دور محاسبه شاخص توسط آلكایر و فوستر در جوالی 2010 و پس ازآن 
توسط گزارش توسعه انسانی در نوامبر 2010 صورت گرفت. شاخص فقر چندبعدی تاكنون 
برای 104 كشور درحال توسعه توسط مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آكسفورد محاسبه 
شده است. در هر سال نیز محاسبه شاخص كشورها از طریق معیارهایی كه بهبود می یابند 

صورت می گیرد.
هدف شاخص فقر چندبعدی، شناسایی ضعف امكانات اولیه برای افراد است كه فراهم 
آمدن و دسترسی به آنها، زمینه ساز پرورش قابلیتها، توانایی و شكوفایی استعدادهای نیروی 
بهبود كیفیت زندگی و  افزایش درآمد،  اشتغال،  انسانی است. همچنین گسترش فرصتها و 
برخورداری از زندگی سالم و خالق در محیط زیستی پایدار، هدف نهایی توسعه بوده كه 
1. multidimensional poverty index
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در سایه شناسایی وضعیت فقر بر اساس معیارهای موجود ازجمله شاخص فقر چندبعدی 
میسر است. ازآنجایی كه این شاخص به بررسی فقر در وضعیتی مستقل از درآمدها می پردازد، 
می تواند شمایی از كیفیت زندگی افراد را نمایش دهد. چنین دستاوردی می تواند در تدوین 
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ازجمله سیاستهای كالن اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد. 
زیرا  است،  درآمدی  مقیاسهای  برای  مناسبی  مكمل  فقر چندبعدی  این، شاخص  بر  عالوه 
محرومیت را به صورت مستقیم اندازه می گیرد. از سوی دیگر، شاخص فقر چندبعدی، ابزار 
تحلیلی مناسبی برای شناسایی آسیب پذیرترین افراد ازجمله زنان است و جنبه های محرومیت 
آنها را نشان می دهد و رابطه متقابل محرومیتها را با یكدیگر آشكار می سازد. یكی از روشهای 
محاسبه فقر چندبعدی روش ارائه شده توسط آلكایر و فوستر است. در این روش تركیب 
فقر چندبعدی  از آن رنج می برد، مشخص می شود. شاخص  محرومیتهایی كه یك خانوار 
فقیر  افراد  به شناسایی  فقر  و  آستانه محرومیت  دو  از  استفاده  با  فوستر  و  آلكایر  به روش 
تعریف شاخص،  برحسب  فردی می سنجد.  را در سطح  فقر  ماهیت و شدت  و  می پردازد 
گستردگی  ازاین رو،  می برد.  رنج  چندگانه  محرومیتهای  از  كه  است  كسی  فقیر  از  منظور 
افراد  شناسایی  برای  آلكایر  می شود.  سنجیده  وی  محرومیت  گستردگی  با  فرد  هر  فقر 
محروم سه بعد سالمت، آموزش و استاندارد زندگی را در نظر می گیرد. هر بعد شامل چند 
زیرشاخص است. هشت زیرشاخص از بین ده زیرشاخص مطابق با اهداف توسعه هزاره 
هستند. بعد سالمت شامل دو زیرشاخص »تغذیه« و »مرگ ومیر كودكان«، بعد آموزش شامل 
زیرشاخصهای »سالهای تحصیل« و »حضور فرزند در مدرسه« و بعد استاندارد زندگی نیز 
شامل زیرشاخصهای »سوخت برای پخت وپز«، »دفع فاضالب«، »دسترسی به آب آشامیدنی 

سالم«، »برق«، »كف پوش اتاق« و »تملك برخی داراییها« است )آلكایر و سانتوس، 2014(.
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پیشینه تجربی
در رابطه با اندازه گیری فقر چندبعدی به ویژه به روش آلكایر و فوستر مطالعات مختلفی 
صورت گرفته است كه در این قسمت به برخی از مطالعات خارجی و داخلی پیرامون آن 

اشاره می شود.
مهم ترین مطالعه درزمینه سنجش فقر چندبعدی، شاخص جدید برنامه عمران سازمان ملل 
متحد است كه بر اساس دیدگاه قابلیت و با استفاده از روش آلكایر و فوستر، در گزارشهای 
سالیانه توسعه انسانی، فقر را در كشورهای مختلف ارائه می دهد. این شاخص برای اولین 
بار توسط آلكایر و سنتوس1 از سال 2010 برای 104 كشور محاسبه شد. بدین منظور ده 
زیرشاخص در قالب سه بعد آموزش، سالمت و استاندارد زندگی در نظر گرفته شدند و از 
بین 104 كشور اطالعات مربوط به تمامی ابعاد در 62 كشور موجود بوده است. نتایج نشان 
داد بیشترین فقر چندبعدی به ترتیب در جنوب آسیا با 50/9 درصد و در آفریقای زیرصحرا 
آلبانی  و  گواتماال  آلبانی،  اكوادور،  عراق،  مانند  كشورهایی  در  است.  درصد   27/6 رقم  با 
لتونی  و  ازبكستان  مجارستان،  مانند  كشورهایی  در  و  آموزش  بعد  در  محرومیت  بیشترین 
بیشترین محرومیت در بعد سالمت است. كشورهای پرو، ماالوی، سری النكا و بولیوی در 

بعد استاندارد زندگی محرومیت بیشتری داشته اند.
ساالزار2 و همكاران )2013( شاخص فقر چندبعدی كلمبیا را در پانزده زیرشاخص و 
در قالب پنج بعد با سیستم وزن دهی برابر و با آستانه فقر 33 درصد محاسبه كردند. ابعاد و 
زیرشاخصها عبارت اند از: 1( شرایط آموزش خانوار 2( شرایط آموزش نوجوانان و كودكان 
خانوار 3( كار دربرگیرنده دو زیرشاخص نداشتن بیكاری بلندمدت و نیز داشتن شغل رسمی؛ 
4( سالمت، دارای دو زیرشاخص داشتن بیمه سالمت و دسترسی به خدمات سالمت و بعد 
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آخر، 5( دسترسی به امكانات رفاهی عمومی و شرایط مسكن. نتایج نشان داد فقر چندبعدی 
در كلمبیا طی دوره 2010 – 1997 كاهش یافته است. بدین ترتیب كه وسعت فقر به میزان 50 
درصد و مقدار شاخص فقر چندبعدی معادل 55 درصد كاهش یافته اند. بیشترین محرومیت 
درمانی و شكاف  بیمه  میانگین سطوح،  اشتغال رسمی،  زیرشاخصهای  در  تمامی سالها  در 

تحصیلی است.
یو1 )2013( شاخص فقر چندبعدی را برای 9 استان چین و در چهار مقطع زمانی 2000، 
2004، 2006 و 2009 با استفاده از داده های تابلویی پیمایش تغذیه و سالمت محاسبه كرده 
است. بدین منظور هشت زیرشاخص در قالب پنج بعد در نظر گرفته شده است كه عبارت اند 
از: درآمد، دسترسی به آب، دسترسی به امكانات بهداشتی، برق، سوخت پخت وپز، سالمت، 
آموزش و دسترسی به بیمه درمانی. در این مطالعه نیز سیستم وزن دهی برابر و آستانه فقر 
50 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد وسعت فقر و همچنین میزان شاخص 
فقر چندبعدی طی دوره در هر دو مناطق شهری و روستایی كاهش یافته است. بررسیها نیز 
نشان داد در تمامی استانها بین سال 2006 و 2009 شاهد كاهش چشمگیر فقر چندبعدی 
بوده است. علت این امر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن مناطق شهری و روستایی استانها بوده 
است. عالوه بر این میزان محرومیت در هر یك از زیرشاخصها طی دوره كاهش یافته است و 
بیشترین میزان كاهش در زیرشاخص بیمه درمانی به میزان 62 درصد بوده است. بررسی سهم 
هر یك از زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی نیز نشان داد بیشترین سهم را به ترتیب 

زیرشاخص بیمه و درآمد به خود اختصاص داده اند.
آلتامیرنو و دامیانو2 )2016( با استفاده از شاخص فقر چندبعدی آلكایر و فوستر به مقایسه 
با  منظور  بدین  پرداخته اند.  نیكاراگوئه  با سرپرست زن و مرد در  فقر خانوارهای  وضعیت 

1. Yu
2. Altamirano and Damiano
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استفاده از مطالعه جمعیت و بهداشت نیكاراگوئه سال 2012 -2011 زیرشاخصهای سالهای 
تحصیل، حضور فرزند در مدرسه، مرگ ومیر كودكان، تغذیه و همچنین زیرشاخصهای برق، 
دفع فاضالب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، كف اتاق، سوخت پخت وپز، تملك دارایی، 
و  سالمت  آموزش،  بعد  سه  قالب  در  را  اختیار  در  اتاقهای  تعداد  و  مسكن  تصرف  نحوه 
استاندارد زندگی در نظر گرفتند. برای هر یك از ابعاد نیز وزن 1/3 و برای زیرشاخصهای 
دو بعد آموزش و سالمت وزن 1/6 و برای زیرشاخصهای بعد استاندارد زندگی وزن 1/24 
در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد كه با آستانه فقر 33/3 درصد در خانوارهایی كه مرد 
سرپرست است محرومیت بیشتری را در اكثر زیرشاخصها تجربه كردند و سپس خانوارهایی 
كه در آنها مادر به تنهایی سرپرست است در رتبه دوم قرار دارد. خانوارهایی كه در آنها هردوی 
والدین حضور دارند و زن سرپرست خانوار است محرومیت كمتری نسبت به دو گروه قبلی 
برای  با 0/078،  برابر  مادر مجرد  با  فقر چندبعدی خانوارهای  است. شاخص  كرده  تجربه 
خانوارهای با سرپرست زن معادل 0/064 و خانوارهایی با سرپرست مرد برابر با 0/112 است. 
وسعت فقر در خانوارهای با مادر مجرد برابر 17/2 درصد و در خانوارهای با حضور هردوی 
والدین ولی زن سرپرست برابر با 14/3 درصد بوده است. در خانوارهای با سرپرست مرد 
این نسبت معادل 24/5 درصد است. با آستانه فقر 50 درصد نیز در خانوارهای با سرپرست 
مرد فقر شدید بیشتر است. بیشترین محرومیت در زیر شاخص سالهای تحصیل، حضور در 
مدرسه، مرگ ومیر كودك و سوخت برای پخت وپز و كمترین محرومیت در دسترسی به آب 
آشامیدنی برای هر سه گروه است. مقایسه شاخص فقر چندبعدی مناطق شهری و روستایی 
مناطق  در  فقر چندبعدی  فقر و همچنین شاخص  میزان وسعت و شدت  كه  داد  نشان  نیز 

روستایی نسبت به مناطق شهری برای هر سه گروه سرپرست خانوار بیشتر است.
بوركینافاسو  در  جنسیتی  نابرابری  میزان  محاسبه  برای   )2013( همكاران  و  آگبودجی1 
1. Agbodji
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ابعاد  و  كرده  استفاده  فوستر  و  آلكایر  چندبعدی  فقر  رویكرد  از  غربی(  )آفریقای  توگو  و 
مسكن، دارایی، آموزش، بیكاری، داشتن اعتبار بانكی و امكانات رفاهی، آب، برق و گاز را 
در نظر گرفتند. نتایج نشان داد در بوركینافاسو زیرشاخصهای آموزش و اشتغال و در توگو 
زیرشاخصهای دارایی، داشتن اعتبار بانكی و اشتغال بیشترین سهم را در نابرابری جنسیتی 
آفریقای  خانوار  سرپرست  زنان  برای  را  چندبعدی  فقر  شاخص   )2013( بتانا1  داشته اند. 
زیرصحرا محاسبه كرده است. نتایج نشان داد زنان در درآمد و اجزای اصلی شاخص فقر 

چندبعدی مانند آموزش و تملك دارایی از مردان محروم تر هستند.
رگان2 )2015( به بررسی تفاوتهای فقر درآمدی و فقر چندبعدی جنسیتی پرداخت. نتایج 
نشان داد تفاوتهای شاخص فقر چندبعدی كمتر از تفاوتهای روش فقر درآمدی است. نرخ 

فقر برای زنان و خانوارهای با سرپرست زن در هر دو روش باالتر است.
و  آلكایر  روش  از  استفاده  با  را  ایران  چندبعدی  فقر  شاخص   )1393( یوسفی  و  خلج 
بدین  كردند.  محاسبه   1385 مسكن  و  نفوس  سرشماری  داده های  به كارگیری  با  و  فوستر 
منظور زیرشاخصهای مرگ ومیر كودكان، وضع تحصیل فرزندان، وضع سواد خانوار، برق، آب 
آشامیدنی، امكانات بهداشتی، نوع اسكلت واحد مسكونی، سوخت جهت پخت وپز، دارایی و 
سرانه اتاق در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد با در نظر گرفتن آستانه فقر 0/23، 12/34 درصد 
خانوارهای كشور فقیر هستند و شدت فقر آنها برابر 30/6 درصد است. همچنین، شاخص 
فقر چندبعدی برابر با 0/04 است. 5/8 درصد خانوارهای شهری و 21/46 درصد خانوارهای 
روستایی فقیرند. شدت فقر در خانوارهای روستایی 31/56 درصد و در خانوارهای شهری 
28/18 درصد است. بیشترین محرومیت خانوارهای كشور در زیرشاخصهای دارایی، وضع 

سواد خانوار و نوع اسكلت واحد مسكونی است. در خانوارهای شهری، بیشترین محرومیت در 

1. Batana
2. Rogan



      200

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، تابستان ۹۷، شماره ۶۹

      200

زیرشاخصهای وضع سواد خانوار و دارایی است. درحالی كه بیشترین محرومیت در خانوارهای 
روستایی در زیرشاخصهای دارایی، نوع اسكلت واحد مسكونی و وضع سواد خانوار است.

راغفر و اسفندیارپور )1394( به اندازه گیری فقر چندبعدی ایران طی سالهای 1392-1388 با 
استفاده از روش آلكایر و فوستر برای كل كشور و برحسب مناطق شهری و روستایی پرداختند. 
درآمد؛  بعد  است: 1(  شده  استفاده  بعد  پنج  قالب  در  زیرشاخص  یازده  از  پژوهش  این  در 
2( بعد سالمت شامل دو زیرشاخص تغذیه و هزینه سالمت؛ 3( بعد آموزش، دربرگیرنده 
زیرشاخصهای میزان تحصیالت سرپرست خانوار و محرومیت از تحصیل كودكان 6 تا 18 
سال؛ 4( بعد مسكن، شامل دو زیرشاخص فضای در اختیار برای هریك از اعضا و تأمین انرژی 
گرمایشی و سرمایشی مسكن و در آخر، 5( بعد سطح زندگی كه متغیرهایی از قبیل مالكیت 
منزل مسكونی، دسترسی به اینترنت، داشتن امكانات سفر و دارایی را در بر گرفته است. روش 
وزن دهی در این پژوهش، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است كه یك روش وزن دهی مبتنی بر 
عقیده كارشناسان است. نتایج بررسی شاخصهای ابتدا و انتهای دوره نشان داد كه شاخصهای 
فقر چندبعدی در طول دوره تا سال 1391 دارای روندی كاهشی بوده اند و كمترین اندازه تمام 
شاخصها در سال 1391 است. سپس تمام شاخصها در سال 1392 افزایش یافته اند. همچنین 
است.  رسیده  دوره  پایان  در  درصد  به 38/05  دوره  در شروع  درصد  از 37/07  فقر  شدت 
عالوه بر این، نتایج نشان داد در تمامی سالها بیشترین نسبت سرشمار پنهانی به ترتیب در 
زیرشاخصهای اینترنت، امكانات سفر و تملك دارایی و كمترین آن در زیرشاخص تغذیه و 

هزینه سالمت است.
شادی طلب و گرایی نژاد )1383( در مقاله خود با عنوان »فقر زنان سرپرست خانوار« به 
بررسی وضعیت فقر مطلق و نسبی زنان سرپرست خانوار در سه مقطع از یك دوره 10 ساله 
1380-1370 پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد كه همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار 
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بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دایره فقر را 
افزایش می دهد؛ اما شكاف و فاصله میان این دو گروه به مرورزمان كاهش یافته است. گرچه 
فقر زنان سرپرست خانوار در شهر روند نزولی داشته، اما زنان بی سواد و كم سواد در مناطق 
شهری به شدت در معرض فقر قرار داشته اند. با افزایش تعداد شاغالن در خانوار، خطر قرار 
گرفتن خانوار در فقیرترین گروهها كاهش می یابد. زنان سرپرست خانوار به دلیل بی سوادی، 

داشتن خانوارهای كوچك و تعداد شاغالن كمتر در خانوار جزء فقیرترین فقرا هستند.
 با نگاهی به مطالعات انجام شده در خصوص فقر چندبعدی می توان بیان داشت، در 
سالهای اخیر فقر چندبعدی مدنظر بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و هر یك از 
آنها از جنبه های مختلف به تعیین فقر چندبعدی پرداخته اند كه دراین بین، مطالعات دقیقی 
در جهت بررسی وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار انجام نشده است. به ویژه آنكه تاكنون 
و  آلكایر  با روش  خانوار  زنان سرپرست  فقر چندبعدی  اندازه گیری  در جهت  مطالعه ای 
به اندازه گیری فقر  این مقاله سعی بر این است  فوستر صورت نگرفته است. ازاین رو، در 

چندبعدی زنان سرپرست خانوار از روش آلكایر و فوستر پرداخته شود.

روش

مراحل محاسبه شاخص فقر چندبعدی
چنانچه گفته شد در این مقاله سعی بر این است كه شاخص فقر چندبعدی خانوارهای 
و  شهری  مناطق  تفكیك  به  و  فوستر  و  آلكایر  به روش  سرپرست  مرد  و  سرپرست  زن 
افراد  اول شناسایی  مرحله  در  است.  مرحله  دو  این روش شامل  روستایی محاسبه شود. 
فقیر و در گام بعدی تجمیع افراد فقیر به منظور محاسبه شاخص برای كل جامعه صورت 
می گیرد. در ابتدا برای شناسایی افراد فقیر، مجموعه ابعادی كه بر اساس آنها محرومیت افراد 
سنجیده می شود تعیین می گردند. سپس با استفاده از آستانه محرومیت، محرومیت افراد در 
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هر یك از ابعاد مشخص می شود. منظور از آستانه محرومیت سطح مشخصی از دسترسی فرد 
به زیرشاخص موردنظر است تا در صورت دسترسی به میزانی كمتر از آن محروم در نظر 
گرفته شود. محرومیتها در هر یك از ابعاد اهمیت نسبی یكسانی ندارند و می توان از طریق 
وزن دادن به آنها میزان اهمیت آنها را تعیین كرد. پس از تعیین محرومیت افراد در هر یك از 
ابعاد می توان نمره محرومیت هر فرد را از طریق جمع وزنی محرومیتهای وی به دست آورد. 
درواقع این نمره یا میزان محرومیت، عمق محرومیت هر فرد را در همه ابعاد نشان می دهد. 
سپس شناسایی افراد فقیر با استفاده از آستانه فقر صورت می گیرد. اگر میزان محرومیت فرد 
برابر با آستانه فقر یا بیشتر از آن باشد فرد فقیر است و در غیر این صورت فقیر نیست. پس 

از شناسایی افراد فقیر فرآیند تجمیع برای كل اقتصاد صورت می گیرد.
 n .صورت می گیرد n×d با ابعاد X محاسبه شاخص فقر چندبعدی با استفاده از ماتریس
تعداد افراد و d ابعاد موردنظر هستند. در این صورت، عنصر xij در ماتریس X میزان دسترسی 
فرد i را در بعد j نشان می دهد. برای هر یك از ابعاد یك آستانه محرومیت به صورت zj در 
نظر گرفته می شود؛ بنابراین بردار آستانه محرومیت zd،...،z1(=Z) حداقل میزان دسترسی الزم 
برای فرد در هر بعد را نشان می دهد تا در صورت دسترسی به آن غیر محروم در نظر گرفته 
شود. اگر میزان دسترسی فرد در بعد j از آستانه محرومیت مرتبط با آن )zj( كمتر باشد فرد 
در آن بعد محروم است و اگر میزان دسترسی فرد حداقل به اندازه آستانه محرومیت باشد فرد 

در آن بعد محروم نیست )آلكایر و فوستر، 2011(.
ماتریس محرومیتg0=[gij]  نشان دهنده افراد محروم در هر بعد است. به ازای مقادیر 
معین X، ماتریس محرومیت g0 متشكل از اعداد صفر و یك است. هر عنصری از ماتریس 
X كه از آستانه محرومیت مربوط به آن )zj( كمتر باشد، فرد در آن بعد محروم است و 
آستانه  از  كه  عنصری  هر  و  می شود  مشخص   ) 0 1ijg = ( یك  با  محرومیت  ماتریس  در 
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محرومیت مربوط به آن كمتر نباشد، فرد در آن بعد محروم نیست و در ماتریس محرومیت 
بردار   ،gi

0 محرومیت  ماتریس  iام  سطر  بنابراین  می شود؛  مشخص   ) 0 0ijg = ( صفر  با 
gj نیز كل افراد محروم در هر بعد را نشان 

محرومیتهای فرد i در همه ابعاد و بردار ستونی 0
می دهد )آلكایر و روبلز، 2015(.

بردار وزن (w=)w1.....wd نیز نشان دهنده اهمیت نسبی هر یك از ابعاد است. اگر ابعاد 
اهمیت نسبی یكسانی داشته باشند وزن یكسانی به آنها تعلق می گیرد و اگر بعدی اهمیت 
بیشتری در تعیین افراد فقیر داشته باشد وزن بیشتری را به خود اختصاص می دهد. جمع 
وزنها نیز باید برابر یك باشد. در روش آلكایر و فوستر از سیستم وزن دهی برابر استفاده 
1 دارند. 

3
می شود؛ بنابراین، هر یك از سه بعد سالمت، آموزش و استاندارد زندگی وزن 

زیرشاخصهای هر بعد نیز وزن برابری دارند؛ بنابراین، هریك از معیارهای بعد سالمت و 
 1
18 1 و هر یك از معیارهای بعد استاندارد زندگی وزنی معادل با 

6
آموزش وزنی برابر با 

( دارند. درصورتی كه در محاسبه شاخص فقر چندبعدی زیرشاخصهای كمتری در  1
3

 ÷ 6(
دلیل  به  كشوری  در  اگر  به عنوان مثال،  بود.  خواهند  متفاوت  وزنها  شوند،  گرفته  نظر 
استاندارد  زیرشاخصهای  از  یكی  به  مربوط  اطالعات  داده ها  جمع آوری  در  محدودیت 
و  بعدهای سالمت  زیرشاخص   4 از  هر یك  این صورت  در  نباشد،  در دسترس  زندگی 
1 دارند و هر یك از معیارهای بعد استاندارد زندگی وزنی برابر 

6 آموزش وزنی معادل با
( را به خود اختصاص می دهند. به طور مشابه اگر اطالعات مربوط به یكی از  1

3 ÷ 5( 1
15 با

از زیرشاخصهای بعد  نباشد، در این صورت هر یك  زیرشاخصهای بعد آموزش موجود 
1 دارند و هر یك از معیارهای بعد استاندارد زندگی وزنی برابر 

6
سالمت وزنی معادل با 

همكاران،  و  )آلكایر  می دهد  اختصاص  خود  به  را   1
3

وزن  آموزش  بعد  معیار  و   1
18

با
.)2011
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نمره  می آید.  دست  به  وی  محرومیتهای  وزنی  جمع  از  نیز  فرد  هر  محرومیت  نمره 
محرومیت هر فرد با افزایش محرومیت وی افزایش یافته و زمانی كه فرد در همه ابعاد محروم 
نمره  نباشد  ابعاد محروم  از  در هیچ یك  فردی  اگر  و  مقدار خود می رسد  به حداكثر  باشد 
محرومیت وی صفر خواهد بود )آلكایر و سنتوس، 2014(. در شكل )1(، ماتریس دستیابی، 
ماتریس محرومیت، ماتریس نمره محرومیت، بردار آستانه های محرومیت و همچنین بردار 

وزن آورده شده است.

شکل )1( ماتریس دستیابی، ماتریس محرومیت، ماتریس نمره محرومیت، بردار آستانه های محرومیت و بردار وزن
منبع: آلكایر و سنتوس، 2014

 k فقر  آستانه  از  استفاده  با  فقیر  افراد  شناسایی  افراد،  محرومیت  میزان  تعیین  از  پس 

صورت می گیرد. آستانه فقر حداقل نمره محرومیت الزم برای تعیین فرد فقیر است. پس از 
 (k)g0 )شناسایی افراد فقیر برای محاسبه شاخص فقر از ماتریس محرومیت حذفی )پنهانی
استفاده می شود. ماتریس محرومیت حذفی g0(k) از ماتریس محرومیت g0 به دست می آید. 
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بدین ترتیب كه هر عنصر ماتریس محرومیت حذفی حاصل ضرب عنصر متناظر در ماتریس 
محرومیت در تابع شناسایی است؛ بنابراین اگر فردی فقیر باشد وضعیت محرومیت وی بدون 
تغییر باقی مانده و اطالعات محرومیت وی حفظ می شود و درصورتی كه فردی فقیر نباشد 
اطالعات وی حذف خواهد شد )آلكایر و سانتوس، 2010(؛ بنابراین، شاخص فقر چندبعدی 
از اطالعات افراد فقیر استفاده می كند و اطالعات افراد محرومی را كه فقیر نیستند در نظر 
از ماتریس محرومیت حذفی به دست  نیز   ci(k) بردار نمره محرومیتهای حذفی  نمی گیرد. 
می آید. درصورتی كه نمره محرومیت فرد از آستانه فقر بیشتر باشد نمره محرومیت حذفی وی 
با نمره محرومیت وی برابر خواهد بود و اگر نمره محرومیت فرد از آستانه فقر كمتر باشد 
نمره محرومیت حذفی وی برابر صفر است. در شكل )2(، ماتریس نمره محرومیت، ماتریس 

محرومیت پنهانی و همچنین ماتریس نمره محرومیت پنهانی آورده شده است.

شکل )2( ماتریس نمره محرومیت، ماتریس محرومیت پنهانی و ماتریس نمره محرومیت پنهانی
منبع: آلكایر و سنتوس، 2014
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پس از شناسایی افراد فقیر، می توان شاخص فقر چندبعدی را از طریق میانگین ماتریس 
محرومیت حذفی و یا همچنین از تقسیم جمع وزنی افراد فقیر بر تعداد جمعیت كل در ابعاد 

موردنظر طبق رابطه )3( به دست  آورد:

1

1( ( )) ( )
n

i
i

MPI c k c k
n

µ
=

= = ×∑       )3(

وسعت و شدت فقر
فقر  شاخص  می توان  خانوار  سرپرست  زنان  فقر  شدت  و  وسعت  دادن  نشان  برای 
چندبعدی )MPI( را از تركیب دو مجموعه اطالعات مهم به دست آورد )آلكایر و همكاران، 

.)2011
 )1( نسبت سرشمار چندبعدیH(y,z)=H 1 كه نسبت افراد فقیر به كل جمعیت است و 

از رابطه )4( به دست می آید )ارضروم چیلر، 1384(:
qH
n

=  )4(
در این رابطه، q تعداد افراد فقیر و n جمعیت كل است. نسبت سرشمار H وسعت فقر را 

نیز نشان می دهد. بدین معنی كه چند درصد از افراد جامعه فقیر هستند.
 )2( شدت فقر A، نسبت متوسط )وزنی( محرومیتی است كه افراد فقیر تجربه می كنند. 

A میانگین نمره محرومیت افراد فقیر را نشان می دهد و به صورت رابطه )5( بیان می شود:

1
( )n

ii
c k

A
q

== ∑
       )5(

  
در این رابطه ci(k) میزان محرومیت پنهانی فرد i و q تعداد افراد فقیر است. در این صورت 

شاخص فقر چندبعدی )MPI( از رابطه )6( به دست می آید:
0

1 1 1 1

1 1 1( ) ( )
q n n d

i i j ij
i i i j

qMPI H A c k c k w g
n q n n= = = =

= × = × = =∑ ∑ ∑∑     )6(

1. multidimensional headcount ratio
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بر اساس رابطه )6(، شاخص فقر چندبعدی حاوی اطالعاتی است كه وسعت و شدت 
( نیز گفته می شود. 0M فقر را نشان می دهد. ازاین رو به آن نسبت سرشمار تعدیل شده )

تفکیک شاخص فقر چندبعدی بر اساس زیرگروههای جامعه اصلی
برای  را  آن  می توان  كه  است  این  چندبعدی  فقر  شاخص  مهم  ویژگیهای  از  یكی 
زیرگروههای جمعیتی یا جنسیتی طراحی كرد. در این صورت اگر دو زیرگروه جمعیتی زن 
و مرد داشته باشیم، رابطه مورداستفاده برای تفكیك شاخص فقر چندبعدی آنها به صورت 

زیر است:

F M
F M

n nMPI MPI MPI
n n

= +     )7(

نسبت جمعیت  Fn
n

نماد جمعیت مردان،  Mn Fn نماد جمعیت زنان،  كه در این رابطه،
نسبت جمعیت مردان به جمعیت كل هستند. MPIF شاخص  Mn

n
زنان به جمعیت كل و 

فقر چندبعدی زنان و MPIM شاخص فقر چندبعدی مردان و MPI شاخص فقر چندبعدی 
كشور است. سهم اثرگذاری فقر هر گروه در شاخص كل نیز با استفاده از رابطه )8( محاسبه 

می شود:

100
i

i
n MPI
n
MPI

×        )8(

 اساس رابطه )8( اگر اثرگذاری گروه موردنظر در شاخص فقر كل از نسبت جمعیت 
گروه به كل كشور بیشتر باشد، در این صورت میزان فقر گروه مذكور از متوسط كل بیشتر 

خواهد بود.
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سهم هریک از ابعاد و زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی
یكی دیگر از ویژگیهای كلیدی شاخص آلكایر و فوستر این است كه پس از محاسبه 
ابعاد و زیرشاخصها را در مقدار شاخص فقر چندبعدی  شاخص می توان سهم هر یك از 

مشخص كرد. این ویژگی تركیب فقر چندبعدی را نشان می دهد:

1
( )

d

J J
J

MPI w h K
=

=∑        )9( 
از  هریك  وزن   wJ و  زیرشاخص  هر  در  پنهانی  سرشمار  نسبت   hJ(k) رابطه  این  در 
زیرشاخصها هستند. نسبت سرشمار پنهانی هر زیرشاخص خاص نیز از تقسیم مجموع افراد 
فقیری كه در آن زیرشاخص محروم هستند بر كل جمعیت به دست می آید. عالوه بر این، 
سهم درصدی هر زیرشاخص به شاخص فقر كلی را می توان بر اساس رابطه )10( محاسبه 

كرد:

0

( )
( ) j

j j

h k
k w

M
φ =

       )10( 
درصورتی كه سهم افراد فقیر از شاخص خاصی به طور گسترده ای بیشتر از وزن آن باشد، 
این امر نشان می دهد كه محرومیت نسبی باال در این شاخص در كشور وجود دارد. افراد 
فقیر در این شاخص نسبت به شاخصهای دیگر محروم تر هستند. مجموع تمامی شاخصها 

برابر 100 درصد است.

شناسایی عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار
در روش آلكایر و فوستر به منظور بررسی احتمال فقیر شدن خانوارها از مدل رگرسیونی 
الجیت استفاده می شود )آلكایر و همكاران، 2015(. فرم خطی رگرسیون الجیت به صورت 

زیر است:
0 1 1ln ...

1
i

i k ik
i

x xπ β β β
π

= + + +
−     )11( 
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1) احتمال فقیر نبودن خانوار را نشان  )iπ− iπ احتمال فقیر بودن خانوار و در این مدل 
می دهد. عالوه بر این، پارامترهای β1 تا βk ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت مدل رگرسیونی 
است. همچنین، xi1 تا xik متغیرهای مستقل مدل شامل سن سرپرست خانوار، وضعیت تأهل، 
وضعیت شغل و مدرك تحصیلی سرپرست خانوار و ویژگیهای خانوار شامل تعداد اعضای 

خانوار و روستایی بودن است.

روش شناسی محاسبه شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در ایران
در اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی، تعیین میزان محرومیت افراد و شناسایی افراد فقیر 
از طریق نرم افزارهای آماری صورت می گیرد. داده های موردنیاز نیز از سایت مركز آمار ایران 
و بانك مركزی استخراج می شوند. در حـال حاضر، آمــار هزینه-درآمد خـانوارهای شهری، 
از طریق دو منبع مركز آمار ایران و بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران و آمار هزینه-درآمد 
خانوارهای روستایی، توسط مركز آمار ایران منتشر می شود. طرحهای مذكور، با استفاده از 
توصیه های سازمان ملل متحد به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق پرسشنامه،  با مراجعه 
به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام می گیرد. به منظور محاسبه شاخص و 
تجزیه وتحلیل نتایج نیز از نرم افزارهای Excel و Access و برای رگرسیون الجیت از نرم افزار 

Stata استفاده شده است.

برای محاسبه شاخص چندبعدی فقر زنان و مردان سرپرست خانوار از داده های خام هزینه-
درآمد خانوار سال 1394 مركز آمار ایران استفاده شده است؛ بنابراین، در این مقاله درمجموع، 
محاسبه شاخص برای 38252 خانوار و 137616 نفر در كشور انجام شده است. از این تعداد 
18871 خانوار در مناطق شهری و 19381 خانوار در مناطق روستایی زندگی می كنند. در مناطق 
شهری 2334 خانوار دارای سرپرست زن، 16537 خانوار دارای سرپرست مرد و در مناطق 

روستایی 2916 خانوار دارای سرپرست زن و 16465 خانوار دارای سرپرست مرد هستند.
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 در این مجموعه داده های خام، اطالعات مربوط به دو بعد آموزش و استاندارهای زندگی 
موجود است. هشت زیرشاخص موجود این دو بعد عبارت اند از: سالهای تحصیل، حضور 

فرزند در مدرسه، برق، فاضالب، آب، كف اتاق، سوخت پخت وپز و تملك دارایی.
نكته قابل ذكر این است كه در محاسبه شاخص فقر چندبعدی باید از اطالعات جمع آوری شده 
از یك پرسشنامه استفاده كرد؛ بنابراین اگر اطالعات زیرشاخصی در دسترس نباشد می توان 
اطالعات متناسب دیگری را جایگزین كرد. به عنوان مثال در كلمبیا به دلیل فقدان اطالعات 
مربوط به تغذیه و مرگ ومیر كودكان، زیرشاخص بیمه سالمت جایگزین این دو زیرشاخص 
شده است )ساالزار، دیاز و پینزون 2013(. در چین نیز دسترسی به بیمه درمانی جایگزین شده 
است )یو، 2013(. ازآنجایی كه در داده های خام هزینه-درآمد خانوار ایران نیز اطالعات مربوط 
به بعد سالمت و دو زیرشاخص مرگ ومیر كودكان و تغذیه موجود نیست، ازاین روی، برای 
بررسی محرومیت خانوار در این بعد دسترسی به بیمه درمانی جایگزین این دو زیرشاخص 
گردید؛ بنابراین درمجموع برای محاسبه شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار 
در ایران از 9 زیرشاخص سالهای تحصیل، حضور فرزند در مدرسه، دسترسی به بیمه درمانی، 
دسترسی به برق، دسترسی به فاضالب شهری، دسترسی به آب، نوع بنای ساختمان، دسترسی 
به سوخت مناسب برای پخت وپز و تملك دارایی در نظر گرفته شدند. وزن ابعاد و زیرشاخصها 
نیز بر اساس روش شاخص فقر چندبعدی جهانی و بر اساس سیستم وزن دهی برابر انتخاب 
شده است. آستانه فقر نیز مطابق با شاخص فقر چندبعدی جهانی معادل 33/33 درصد در نظر 
گرفته شده است. در جدول )1(، جزئیات ابعاد، زیرشاخصها، آستانه های محرومیت و وزنهای 

مربوط به هر یك از آنها آورده شده است.
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جدول )1( ابعاد، زیرشاخصها و وزنها برای محاسبه شاخص فقر چندبعدی

وزنمحروم است اگر...زیرشاخصهاابعاد

آموزش
سالهای تحصیل

 حضور در
مدرسه

هیچ یک از اعضای خانوار 5 سال تحصیل را به اتمام نرسانده باشد.
 هیچ یک از فرزندان در سن مدرسه، در سالهای 1 تا 8 در مدرسه

حضور نداشته باشد.

1/6

1/6

1/3اعضای خانوار بیمه درمانی نداشته باشند.بیمه درمانیسالمت

 استاندارد
زندگی

برق
فاضالب

آب
اسکلت بنا

سوخت پخت وپز
تملک دارایی

عدم دسترسی به برق
عدم دسترسی به فاضالب شهری
 عدم دسترسی به آب لوله کشی

نوع بنای ساختمان از خاک، شن و ماسه و یا کود باشد.
 خانوار از هیزم و زغال، سوخت حیوانی و زغال سنگ برای

پخت وپز استفاده کند.
 خانوار حداکثر یکی از داراییهای زیر را در تملک خود داشته
 باشد: رادیو، تلویزیون، تلفن، دوچرخه، موتور، یخچال و یا

ماشین یا کامیون نداشته باشد.

1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

1/18

یافته ها

سنجش فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی
شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی ایران 
به سال 1394 در سه بعد آموزش، سالمت و استاندارد زندگی و برای 9 زیرشاخص سالهای 
تحصیل، حضور فرزند در مدرسه، دسترسی به بیمه درمانی، دسترسی به برق، دسترسی به 
برای  مناسب  به سوخت  بنای ساختمان، دسترسی  نوع  به آب،  فاضالب شهری، دسترسی 
پخت وپز و تملك دارایی محاسبه شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر چندبعدی 

زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی ایران، نسبت سرشمار )وسعت 
فقر(، شدت فقر و همچنین سهم دو گروه زنان و مردان سرپرست خانوار در شاخص فقر 

چندبعدی مناطق شهری و روستایی سال 1394 در جداول )2( و )3( آورده شده است.
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جدول )2( شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1394
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PI )%
(

19/5848/100/094212/3720/47زنان سرپرست خانوار

12/2442/190/051687/86379/53مردان سرپرست خانوار

13/1542/920/0569100100 کل مناطق شهری

مردان  و  زنان  چندبعدی  سرشمار  نسبت  است،  شده  آورده   )2( جدول  در  چنانچه 
سرپرست خانوار در مناطق شهری به ترتیب معادل 19/58 و 12/24 درصد است. بدین معنی 
است كه وسعت فقر در میان زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان بیشتر است. میانگین 
محرومیت نیز نشان می دهد كه شدت فقر در میان زنان سرپرست خانوار با رقم 48 درصد 
با رقم 42 درصد بیشتر است. بدین معنی است كه  از شدت فقر مردان سرپرست خانوار 
زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان در ابعاد بیشتری محروم هستند. درنهایت تفاوت 
فقر  با رقم 0/0942 و شاخص  فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار  فراوانی در شاخص 
چندبعدی مردان سرپرست خانوار با رقم 0/0516 وجود دارد. باوجوداینكه زنان سرپرست 
خانوار 12 درصد از مناطق شهری را تشكیل می دهند اما شاخص فقر چندبعدی آنها 24/47 
درصد از شاخص فقر چندبعدی مناطق شهری را به خود اختصاص داده است. بر اساس 
رابطه )8( ازآنجایی كه اثرگذاری گروه زنان سرپرست خانوار در شاخص فقر كل از نسبت 
جمعیت این گروه به كل كشور بیشتر است، در این صورت میزان فقر زنان سرپرست خانوار 

از متوسط كل بیشتر است.
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جدول )3( شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی ایران در سال 1394

نسبت 
سرشمار

(H)
)%(

میانگین 
محرومیت 

(A)
)%(

شاخص
فقر

 چندبعدی
(MPI=H×A)

سهم جمعیت 
هر گروه به

کل
)%(

سهم هر گروه 
MPI در

)%(

13/1051/790/067815/0524/77زنان سرپرست خانوار

8/1744/650/036484/9575/23مردان سرپرست خانوار

1/1945/720/0412100100كل مناطق روستایی

مردان  و  زنان  چندبعدی  سرشمار  نسبت  است،  شده  آورده   )3( جدول  در  چنانچه 
به ترتیب معادل 13/10 و 8/17 درصد است. بدین  سرپرست خانوار در مناطق روستایی 
معنی است كه وسعت فقر در میان زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان بیشتر است. 
با رقم  نیز نشان می دهد كه شدت فقر در میان زنان سرپرست خانوار  میانگین محرومیت 
51/79 درصد از شدت فقر مردان سرپرست خانوار با رقم 44/65 درصد بیشتر است. بدین 
معنی است كه زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان در ابعاد بیشتری محروم هستند. 
سرپرست  زنان  چندبعدی  فقر  شاخص  در  فراوانی  تفاوت  می دهد  نشان  نتایج  همچنین، 
رقم  با  خانوار  مردان سرپرست  چندبعدی  فقر  و شاخص   0/067 رقم  با  روستایی  خانوار 
مناطق روستایی  از  زنان سرپرست خانوار 15 درصد  اینكه  با وجود  دارد.  0/0364 وجود 
را تشكیل می دهند اما شاخص فقر چندبعدی آنها 24/77 درصد از شاخص فقر چندبعدی 
مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است. مقایسه فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار 
مناطق شهری و روستایی نشان می دهد وسعت فقر زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری 
بیشتر است؛ اما شدت فقر در مناطق روستایی بیشتر است، بدین معنی كه در مناطق روستایی 

زنان سرپرست خانوار در ابعاد بیشتری محروم هستند.
در جدول )4( نسبت سرشمار و سهم هر یك از زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی 
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زنان و مردان سرپرست خانوار در هر یك از ابعاد و زیرشاخصها در مناطق شهری آورده 
آن  در  محرومیت  میزان  زیرشاخص  هر  در  سرشمار  نسبت  شد،  بیان  چنانچه  است.  شده 
زیرشاخص را بدون جدا كردن خانوارهای محروم و فقیر از یكدیگر نشان می دهد؛ بنابراین، 
زیرشاخصهای  در  زن،  سرپرست  با  خانوارهای  در  شهری  مناطق  در  محرومیت  بیشترین 
دسترسی به فاضالب، تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و بیشترین محرومیت 
در مناطق شهری در خانوارهای با سرپرست مرد در زیرشاخصهای دسترسی به فاضالب، 
دسترسی به بیمه درمانی و تعداد سالهای تحصیل است. این نتیجه با یافته های ساالزار، دیاز 
اینكه در بین زیرشاخصها، زیرشاخص سالهای تحصیل و بیمه  پینزون )2013( مبنی بر  و 
درمانی بیشترین محرومیت را دارند سازگار است. همچنین، كمترین میزان محرومیت در هر 
دو گروه خانوار با سرپرست زن و مرد متعلق به زیرشاخص دسترسی به برق است كه عدد 
صفر نشان دهنده این موضوع است كه خانوار محرومی در این زیرشاخص وجود ندارد. نكته 
قابل توجه این است كه در میزان محرومیت در زیرشاخص سالهای تحصیل در خانوارهای با 
سرپرست زن با رقم 34/96 درصد تفاوت فراوانی با میزان محرومیت در این زیرشاخص در 

خانوارهای با سرپرست مرد با رقم 10/64 درصد وجود دارد.
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جدول )4( نسبت سرشمار و سهم هر یک از زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان 

سرپرست خانوار در مناطق شهری

مردان سرپرست خانوارزنان سرپرست خانوار

نسبت سرشمار
)%(

سهم هر 
زیرشاخص در 

MPI
)%(

نسبت سرشمار
)%( 

سهم هر زیرشاخص در
MPI 
)%( 

34/9618/9510/646/71سالهای تحصیل

0/770/681/031/35حضور در مدرسه

23/5268/8415/778/82بیمه

0000برق

69/119/9370/3812/42فاضالب

0/130/080/040/01آب

7/841/163/90/54اسکلت بنا

0/040/0300سوخت پخت وپز

2/140/330/380/16دارایی
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جدول )5( نسبت سرشمار و سهم هر یک از زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان 

سرپرست خانوار در مناطق روستایی

مردان سرپرست خانوارزنان سرپرست خانوار

نسبت سرشمار

(%)

سهم هر زیرشاخص در
MPI 
(%)

نسبت سرشمار
(%)

سهم هر زیرشاخص در
MPI 
(%)

52/4022/1621/0411/43سالهای تحصیل
1/750/762/843/19حضور در مدرسه

12/7962/517/8070/78بیمه

0/070/030/060/04برق

99/4510/6799/2512/42فاضالب

4/600/653/780/40آب

22/222/6412/971/43اسکلت بنا

0/340/030/180/05سوخت پخت وپز

7/100/561/180/28دارایی

در جدول )5( نسبت سرشمار و سهم هر یك از زیرشاخصها در شاخص فقر چندبعدی زنان و 
مردان سرپرست خانوار در هر یك از ابعاد و زیرشاخصها در مناطق روستایی آورده شده است. نتایج 
نشان داد بیشترین محرومیت در مناطق روستایی در خانوارهای با سرپرست زن در زیرشاخصهای 
دسترسی به فاضالب، تعداد سالهای تحصیل و اسكلت بنا است. محرومیت خانوارهای با سرپرست 
زن در زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل با رقم 52/40 درصد در مقایسه با محرومیت خانوارهای 

با سرپرست مرد با رقم 21 درصد تفاوت فراوانی را نشان می دهد. چنانچه بیان شد، نسبت سرشمار 
پنهانی میزان محرومیت خانوارهای محروم و درعین حال فقیر را در زیرشاخصهای مختلف نشان 
می دهد. در نمودارهای )3( و )4( نسبت سرشمار پنهانی در هر یك از زیرشاخصها در خانوارهای با 
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سرپرست زن و مرد در مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است. بر اساس آنچه در شكلهای )3( 
و )4( آمده است آنچه باعث فقر خانوارها شده است زیرشاخصهای تعداد سالهای تحصیل، دسترسی 
به بیمه درمانی و دسترسی به شبكه فاضالب هستند. در هر سه این زیرشاخصها میزان محرومیت 
خانوارهای فقیر زن سرپرست از میزان محرومیت خانوارهای فقیر مرد سرپرست بیشتر است. به ویژه 
تفاوت بسیاری در زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل وجود دارد. محرومیت در زیرشاخص تعداد 
سالهای تحصیل مانع اشتغال زنان سرپرست خانوار و به تبع آن كسب درآمد می شود و به عنوان یكی 
از عوامل فقر این خانوارها در مقایسه با خانوارهای با سرپرست مرد به شمار می رود. این نتیجه مبنی 
بر اینكه خانوارهای با سرپرست زن در بعد آموزش از خانوارهای با سرپرست مرد محروم تر هستند 

با یافته های بتانا )2013( همخوانی دارد.

شکل )3( نسبت سرشمار پنهانی در هر یک از زیرشاخصها در خانوارهای با سرپرست زن و مرد در مناطق 

شهری
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شکل )4( نسبت سرشمار پنهانی در هر یک از زیرشاخصها

در خانوارهای با سرپرست زن و مرد در مناطق روستایی

و  مناطق شهری  در  فقر خانوارهای زن سرپرست  بررسی وضعیت  مقایسه و  به منظور 
روستایی، نسبت سرشمار در هر یك از زیرشاخصها در مناطق شهری و روستایی در شكل 

)5( آورده شده است.
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شکل )5( مقایسه نسبت سرشمار در هر یک از زیرشاخصها

در خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری و روستایی

فقیر زن سرپرست در تمامی  شكل )5( نشان می دهد میزان محرومیت در خانوارهای 
است.  بیشتر  شهری  مناطق  از  روستایی  مناطق  در  بیمه  زیرشاخص  در  به جز  زیرشاخصها 
به طوركلی برنامه دولت در جهت توسعه روستایی از طریق تعمیم و گسترش بیمه روستایی و 
پوشش 100 درصد آنها سبب شد كه میزان محرومیت در زیرشاخص بیمه در مناطق روستایی 
به طور چشمگیری كاهش یابد. این نتیجه با یافته های یو )2013( مبنی بر اینكه طرح حمایتی 
دولت در زیرشاخص بیمه سبب كاهش محرومیت افراد در آن زیرشاخص شده است سازگار 
است. میزان محرومیت در زیرشاخصهای تعداد سالهای تحصیل، فاضالب و نوع اسكلت بنا 

در مناطق روستایی در مقایسه یا مناطق شهری تفاوت فراوانی را نشان می دهد.
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5. شناسایی عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار
برای شناسایی عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار، عواملی مانند سن، 
ویژگیهای  و همچنین  تحصیلی سرپرست خانوار  مدرك  و  تأهل، وضعیت شغل  وضعیت 
خانوار شامل تعداد اعضای خانوار و روستایی بودن در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی 
سن سرپرست خانوار افراد كمتر از 25 سال به عنوان سرپرست زن جوان و افراد بیشتر از 60 
سال به عنوان سرپرست زن مسن در نظر گرفته شده اند. عالوه بر این، ازنظر وضعیت تأهل 
سرپرستان به سه دسته متأهل، هرگز ازدواج نكرده و بیوه تعریف شده اند. در بررسی وضعیت 
شغل، سرپرستان به صورت شاغل، بیكار، محصل و خانه دار و ازنظر مدرك تحصیلی نیز به 

سه طبقه بی سواد، زیر دیپلم و تحصیالت دانشگاهی تقسیم بندی شدند.
بر اساس جدول )6(، جوان بودن سرپرست خانوار، در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر 
معنی داری بر فقر خانوارهای با سرپرست زن ندارد. درحالی كه مسن بودن سرپرست خانوار 
دارای تأثیر معنی داری بر فقر است. به طوری كه نسبت احتمال فقیر بودن خانوارهایی كه سن 
سرپرستشان بیشتر از 60 سال است، نسبت به خانوارهای با سن بین 25 تا 60 سال، 5/43 
درصد بیشتر است كه می تواند به دلیل كاهش توانایی سرپرست زن مسن در كار كردن و 
كسب درآمد باشد. برای تعیین تأثیر وضعیت تأهل سرپرست خانوار بر فقر آنها این متغیر 
در چهار طبقه تعریف و طبقه ی سرپرستان طالق گرفته به عنوان گروه پایه در نظر گرفته شد. 
نتایج نشان داد نسبت احتمال فقیر بودن خانوارهایی كه سرپرست متأهل دارند نسبت به 
خانوارهایی كه سرپرست طالق گرفته دارند، 5/13 درصد بیشتر است. یكی از دالیلی كه 
برای این موضوع قابل بحث است این است كه در مواردی كه سرپرست زن خانوار متأهل 
یا  بیماری  دلیل  به  توانایی مرد در كار كردن و كسب درآمد  تأهل وی عدم  دلیل  است و 
ازكارافتادگی باشد سبب می شود بار هزینه ای بیشتری به خانوار تحمیل شود. عالوه بر این 
زنانی كه به دالیلی مانند اعتیاد همسر سرپرستی خانوار را به عهده گرفته اند تحت پوشش 



221      

فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی...

سازمانهای حمایتی مانند كمیته امداد قرار نمی گیرند و این سبب می شود كه احتمال فقیر 
شدن زنان سرپرست خانوار متأهل بیشتر از زنان سرپرست خانوار مطلقه باشد. همچنین، 
به خانوارهایی كه سرپرست  نسبت  نكرده  ازدواج  در خانوارهایی كه سرپرست زن هرگز 
طالق گرفته، نسبت احتمال فقیر بودن 6/61 درصد كمتر است. این امر را می توان به عوامل 
فرهنگی نیز نسبت داد، یافتن شغل برای زنان مطلقه سخت تر از زنان هرگز ازدواج نكرده 
است. از سویی بین فقر خانوارهای مشابه كه همسر سرپرست فوت شده و خانوارهایی كه 
سرپرست شان طالق گرفته، نسبت احتمال فقیر بودن 7 درصد كمتر است. این امر می تواند 

به دلیل دریافت امكاناتی مانند بیمه مستمری یا مواردی مشابه آن باشد.
به منظور بررسی تأثیر شغل سرپرست خانوار زن بر فقر، این متغیر در 4 طبقه دسته بندی 
شد و سرپرستان دارای درآمد بدون كار به عنوان گروه پایه و مبنای مقایسه در نظر گرفته 
شدند. نتایج نشان داد بین سرپرستان شاغل و محصل با سرپرستان دارای درآمد بدون كار 
اختالف معنی داری وجود ندارد؛ اما بیكار بودن سرپرست زن احتمال فقیر بودن خانوار را 
19 درصد و خانه دار بودن سرپرست خانوار احتمال فقیر بودن خانوار را 8/8 درصد افزایش 
می دهد. بدیهی است كه داشتن شغل و داشتن درآمد می تواند خانوار را در تأمین نیازهای 
اساسی توانمند سازد. همچنین به منظور بررسی تأثیر مدرك تحصیلی سرپرست خانوار بر 
فقر، این متغیر در 3 طبقه دسته بندی شد و سرپرستان باسواد، به عنوان گروه پایه و مبنای 
مقایسه در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد اختالف معنی داری بین میزان فقر خانوارهای با 
سرپرست باسواد با سایر خانوارها وجود ندارد. عالوه بر این، نتایج نشان داد بعد خانوار تأثیر 
معنی داری بر فقر دارد. بدین صورت كه با افزایش یك نفر در بعد خانوار، فقر به میزان 3/88 
درصد كاهش می یابد. افزایش تعداد افراد خانوار در خانوارهای با سرپرست زن می تواند به 
معنای یك منبع درآمد بیشتر برای خانوار باشد. درنهایت نسبت احتمال فقیر بودن خانوارهای 
روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری 7/38 درصد كمتر است. در مناطق روستایی زنان 
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سرپرست خانوار با اشتغال در بخش كشاورزی، دام پروری، صنایع دستی و یا مشاغل خانگی 
در مقایسه با زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری ازنظر یافتن شغل دارای مزیت هستند 
كه سبب می شود احتمال فقیر بودن در مناطق روستایی كمتر از مناطق شهری باشد. درنهایت، 
تعداد  افزایش  با  یافته های شادی طلب و گرایی نژاد )1383( كه  با  نتایج  این  می توان گفت 
شاغالن در خانوار، خطر قرار گرفتن خانوار در فقیرترین گروهها كاهش می یابد و همچنین 
به دلیل داشتن خانوارهای كوچك و تعداد شاغالن كمتر در  اینكه زنان سرپرست خانوار 

خانوار جزء فقیرترین فقرا هستند سازگار است.

جدول )6( عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار

اثرات نهاییاحتمالآماره Zانحراف استانداردضریبمتغیر

سن
0/360/400/900/365/13کمتر از 25 سال
0/0015/43<0/440/104/40بیشتر از 60 سال

وضعیت تأهل
7/06-0/001<2/91-0/510/17-بی همسر براثر فوت

0/370/191/960/055/13متأهل
6/61-2/270/02-0/680/29-هرگز ازدواج نکرده

شغل

0/8-0/490/62-0/060/13-شاغل

1/090/472/300/0219/03بیکار

1/290/981/310/1823/46محصل

0/610/115/540/008/80خانه دار

تحصیالت
0/150/200/760/441/91بی سواد

0/0070/210/040/970/09زیر دیپلم
0/220/230/960/332/95دانشگاهی

3/88-0/001<8/43-0/310/03-بعد خانوار
7/38-7/260/00-0/580/08-روستایی بودن

توضیح: شخصیت پیش فرض شخصی است مطلقه، بین 25 تا 60 سال، باسواد، شهری و دارای درآمد بدون كار.
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بحث
استفاده  با  سرپرست  زن  خانوارهای  چندبعدی  فقر  اندازه گیری  بر  مبنی  تحقیق  نتایج 
فقر چندبعدی خانوارهای  كه شاخص  داد  نشان  در سال 1394  فوستر  آلكایر و  روش  از 
با سرپرست زن از مقدار شاخص خانوارهای با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهری و 
روستایی بیشتر است كه نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه های 
كاهش فقر است. بیشترین محرومیت خانوارهای با سرپرست زن در مناطق شهری در زیر 
شاخصهای دسترسی به شبكه فاضالب، تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و 
بیشترین محرومیت در مناطق روستایی در زیرشاخصهای دسترسی به شبكه فاضالب، تعداد 
فقر، زیرشاخص  برای كاهش  برنامه ریزی  ازنظر  بنا است.  نوع اسكلت  سالهای تحصیل و 
زنان سرپرست خانوار در  توانمند شدن  دارد؛ زیرا  بسیاری  اهمیت  تعداد سالهای تحصیل 
بعد آموزش به معنی توانایی یافتن شغل و كسب درآمد است. كسب درآمد عالوه بر اینكه 
در تأمین نیازهای اساسی خانوار نقش دارد بلكه با فراهم كردن شرایط آموزش برای سایر 
نیز  اعضای خانوار ازجمله فرزندان به خروج خانوار از دام فقر در نسلهای بعدی خانوار 
كمك می كند. همچنین نتایج نشان داد كه میزان محرومیت خانوارهای با سرپرست زن در 
مناطق  از  روستایی  مناطق  در  بیمه  به  دسترسی  زیرشاخص  در  به جز  زیرشاخصها  تمامی 
شهری بیشتر است. عالوه بر این، میزان محرومیت در زیرشاخصهای تعداد سالهای تحصیل، 
دسترسی به شبكه فاضالب و نوع اسكلت بنا در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری 
تفاوت فراوانی را نشان می دهد. این امر نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به مناطق روستایی در 
مقایسه با مناطق شهری ازنظر اجرای طرحهای حمایتی و تخصیص منابع است. نتایج حاصل 
از رگرسیون الجستیك نیز نشان می دهد كه زنان سرپرست خانوار مسن، بیكار و خانه دار 
اولویت  در  باید  و  نیازمند حمایت هستند  بیشتر  متأهل  زنان سرپرست خانوار  و همچنین 
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از  یكی  شد،  مشاهده  پژوهش  فرآیند  در  كه  گیرند. همان گونه  قرار  فقر  كاهش  برنامه های 
مزایای روش آلكایر و فوستر قابلیت تفكیك پذیری به گروههای جمعیتی یا جنسیتی و تعیین 
سهم هر یك از ابعاد و زیرشاخصها در میزان كل شاخص فقر چندبعدی است؛ درنتیجه با 
استفاده از این روش می توان نشان داد كه افزایش و كاهش فقر در هر گروه ناشی از تغییرات 
محرومیت در كدام زیرشاخص است و چه زیرشاخصی بیشترین سهم را در فقر داشته است 
كه این امر می تواند نقش مهمی در راستای هدایت و سازمان دهی برنامه های توسعه ای داشته 

باشد.
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