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Introduction: Poverty is a multidimensional phenomenon, the analysis of all
the dimensions of which would require
an accurate understanding of it. In the
past, poverty was used to be measured
using the income approach, but such
an approach fails to take other forms of
poverty into account. For example, an
individual may not be poor in terms of
income, but may have to spend a significant portion of his income for the treatment of a terminal illness. Contrary to
the income approach, the multidimensional approach to poverty measurement takes its multidimensional nature
into account. Various ways have so far
been introduced in order to take this
multidimensional nature into account
in providing poverty indicators. These
methods include the dashboard of variables, composite indices, Venn diagrams,
the dominance approach, the statistical
approach, the fuzzy set approach and
the axiomatic approach.
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 فقر پدیدهای است چندوجهی که بررسی:مقدمه
 الزمه شناخت دقیق،و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن
 در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی.آن است
 اما این رویکرد سایر نمودهای،اندازهگیری میشد
 بهعنوانمثال ممکن است.فقر را در نظر نمیگیرد
فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش
عمدهای از درآمد خود را صرف بیماری صعبالعالج
 رویکرد چندبعدی به اندازهگیری فقر.خود کند
 ماهیت چندوجهی آن،)(بهجای رویکرد درآمدی
 راههای متفاوتی برای بهحساب.را در نظر میگیرد
آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر
تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها میتوان
 نمودارهای، شاخصهای ترکیبی،به داشبورد متغیرها
 رویکرد فازی و، رویکرد آماری، رویکرد تسلط،ون
.رویکرد شمارش اشاره کرد
 بهعنوان یکی از، روش الکیر و فوستر:روش
پرکاربردترین روشهای اندازهگیری فقر چندبعدی
روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان
ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی
جهانی مورد استفاده قرار میگیرد و در این تحقیق
 برای دستیابی.نیز مورد استفاده قرار گرفته است
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Method: As one of the most common
methods for measuring multidimensional poverty, Alkire and Foster method is
a counting-based method developed by
the United Nations to calculate the global
multidimensional poverty index. To obtain this index, ten indicators in the three
dimensions of education, health and living standards are examined. Assigning an
equal weight to each of the above dimensions, and to each of the indicators associated with each dimension, a household
identified as deprived in more than a third
of the indicators is classified as poor (dual
cut off). Next, the common accumulation
functions were implemented with some
adjustments, calculating the Alkire and
Foster poverty indicators. In this study, the
Alkire - Foster method has been applied
to data from the urban and rural household’s income and costs survey conducted
between 1370 and 1392 Persian calendar.
Findings: The headcount ratio has decreased from 35.4% to 10.1%, in rural
areas and from 13.3% to 9.5% in urban
areas during the period under investigation. This decrease can be explained by
the simultaneous decrease in both the
intensity and incidence of poverty. The
statistical inference applied to the adjusted headcount ratio shows the difference
between urban and rural areas during

 شاخص در سه بُعد10 ،به شاخص فقر چندبعدی
 سالمت و تسهیالت زندگی مورد بررسی،آموزش
 با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر.قرار گرفت
بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون
 خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش،هر بعد
 آنگاه.)از یکسوم شاخصها محروم باشد (حدثانی
پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با
تعدیالتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر
 در این تحقیق روش الکیر و فوستر.محاسبه شدند
روی دادههای مستخرج از طرح هزینه – درآمد
1370 خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای
. به کار بسته شده است1392 تا
 نسبت سرشمار تعدیلشده در دوره:یافتهها
 درصد به35/4 موردبررسی در مناطق روستایی از
 درصد به13/3  درصد و در مناطق شهری از10/1
 این کاهشها بهواسطه. درصد کاهش یافته است9/5
کاهش شیوع و شدت فقر بهصورت همزمان بوده
 استنباط آماری انجامشده روی نسبت سرشمار.است
تعدیلشده حاکی از آن است که اختالف بین این
شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها
 معنیدار و اختالف، درصد59 در سطح اطمینان
شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها
،چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی
.معنیدار بوده است
 محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که:بحث
فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با
کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش
.در مناطق روستایی به شکل قابلتوجهی بیشتر است
کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت
 بهواسطه تمام امکانات و تسهیالت،به مناطق شهری
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all these years to be significant at a significance level of 95%. Furthermore,
differences with the values associated
with the previous years have also been
significant for both urban and rural areas
in most of the years.
Discussion: The Alkire-Foster index
shows decreased multidimensional poverty in both urban and rural areas in Iran.
This decrease, however, is more pronounced in rural areas. This more significant decrease in poverty in rural areas
is caused by all the living facilities provided for rural households between 1370
and 1392 Persian calendar. During the
years following the end of the Iran-Iraq
war, many Iranian households living in
rural areas did not have access to electricity, running water or separate toilets and
bathrooms in their places of residence.
However, actions taken during the 13701392 timeframe have taken such facilities to rural areas as well. Meanwhile,
however, these changes have not been so
tangible in urban areas, because most urban households have had access to such
facilities since the beginning of the period under investigation.
JEL Classification: B40, I32
Keywords: Alkire-Foster methodology,
Counting approach, Headcount ratio,
Multidimensional poverty
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1392  تا1370 زندگی است که در فاصله سالهای
 در.برای خانوارهای روستایی فراهمشده است
سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای
روستایی کشور دسترسی به برق یا آبلولهکشی و
.یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشتهاند
اما اقدامات انجامشده در بازه زمانی مزبور باعث
شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته
و تسهیالت زندگی برای خانوارهای روستایی نیز
 این در شرایطی است که تغییر مزبور.فراهم شود
در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛
چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به
.امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشتهاند
 رویکرد، روش الکیر و فوستر: کلیدواژهها
 نسبت سرشمار تعدیلشده، فقر چندبعدی،شمارش
۹۶/۶/۷ :تاریخ دریافت
۹۷/۱/۲۰ :تاریخ پذیرش

:مقدمه
 مقولهای دیرپا است که،اندازهگیری فقر
ریشه در مطالعات انجامشده در اواخر قرن
 بااینحال بررسی سیستماتیک.نوزدهم دارد
فقر و بهویژه شیوههای اندازهگیری آن در
 و به1980  و اوایل دهه1970 اواخر دهه
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پیروی از سن )1976( 1به یک موضوع بااهمیت در مطالعات اقتصادی بدل شد .تا پیش
از آنکه سن ( )1985موضوع فقر قابلیتی را مطرح کند ،جمعآوری و ارائه اطالعات برای
سیاستگذاران و تصمیم گیران و پژوهشها درزمینه فقر ،روی درآمدها و هزینهها متمرکز بود.
رویکرد سن ( )1985سرآغازی برای روش چندب ُعدی به مسئله فقر بود .وی با مطرح کردن
فقر قابلیتی ،محرومیت از قابلیتهای داشتن یک زندگی خوب را بهعنوان فقر مطرح نمود
و بهاینترتیب پایهگذار نگرش چندب ُعدی به اندازهگیری فقر شد .با انتشار شاخص توسعه
انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل ( )UNDPدر سال  ،1990حرکت مشخصی بهسوی
رویکرد چندبعدی به فقر ،آغاز شد .سن همچنین روشن ساخت که بررسی فقر نیازمند یک
فرآیند دومرحلهای شناسایی ۲و تجمیع ۳اطالعات برای دستیابی به یک شاخص یکتای فقر
است .این شاخص میتواند با توجه به نمودهای مختلف فقر شامل «شیوع»« ،۴شدت» ۵و
«نابرابری» ،۶به اشکال متفاوتی ساخته شود.
اینک فقر بهصورت شرایط انسانی تعریف میشود که ضعف در بسیاری از ابعاد زندگی را
در بر میگیرد .این ابعاد عبارتاند از گرسنگی ،بیماری ،سوءتغذیه ،بیکاری ،سرپناه نامناسب،
فقدان آموزش ،آسیبپذیری ،کمتوانی ،مطرود بودن اجتماعی و امثال آن .درواقع مهمترین
پیشرفتی که در پژوهشهای معطوف به فقر ،در سالهای اخیر به وقوع پیوسته است ،تغییر
از رویکرد تکبعدی به رویکرد چندبعدی نسبت به مسئله فقر است .استفاده از شاخصهای
پولی برای فقر ،اغلب انعکاس این دیدگاه است که این شاخصها نمایندههای مناسبی برای
فقر چندبعدی هستند .اما مسئله این است که چنانچه تنها افرادی که از بعد مصرف (درآمد)
محروم هستند را فقیر در نظر بگیریم ،آیا این امر منجر به از قلم افتادن بخشی از افرادی که
در ابعاد دیگر (بهجز مصرف) فقیر هستند در فرآیند شناخت فقرا میشود یا خیر؟
3. aggregation
6. inequality
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		2. identification
		5. intensity
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به اعتقاد توربک« ،)2008( 1تمام آنچه از تحلیل فقر باقیمانده ،بهطور مستقیم و
غیرمستقیم به طبیعت چندبعدی فقر برمیگردد و پیش از آنکه مسئولین توسعه ،استراتژیهای
کاهنده فقر را در درون استراتژیها و مفاهیم رشد بگنجانند ،الزم است که ابعاد مختلف فقر
را بهتر درک کرده و بهتر این ابعاد را مشخص کنیم و دریابیم که این ابعاد چگونه بر یکدیگر
اثر خواهند داشت».
پیش رو ،مفاهیم فقر چندبعدی و روشهای اندازهگیری آن تبیین شده و به
در مقاله ِ
اندازهگیری فقر چندب ُعدی با استفاده از الکیر و فوستر )2011( 2پرداخته شده است .این مقاله
در  6بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،مبانی نظری اندازهگیری فقر چندب ُعدی تبیین و
روشهای مختلف پیشنهاد شده برای اندازهگیری فقر مورد اشاره قرار گرفته است .در بخش
سوم به اختصار مطالعات انجام شده خارجی و داخلی مورد اشاره قرار گرفته است .در بخش
چهارم ،به روششناسی تحقیق پرداخته شده و روششناسی الکیر و فوستر با جزئیات بیشتر
ارائه شده است .در بخش پنجم یافتههای پژوهش و در انتها نیز جمعبندی و نتیجهگیری
ارائه شده است.
مبانی نظری
در گذشتههای نه چندان دور ،فقر تنها به سطح درآمد اکتسابی برای تأمین حداقل
نیازهای غذایی و سرپناه ارتباط داده میشد .روانتری 3در سال  1901بیان داشت خانوادهای
فقیر است که درآمد کل آن خانواده برای بهدست آوردن حداقل ضروریات برای حفظ کارایی
فیزیکی کافی نباشد .اما تاونزند 4در دهههای  1960و  1970عنوان داشت که افراد ،خانوارها
و گروههای جمعیتی را زمانی میتوان فقیر بهحساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع
رژیمهای غذایی ،مشارکت در فعالیتها و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند .این
			1. Thorbecke
2. Alkire and Foster
3. Rowntree			4. Townsend
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تعریف بسیار فراتر از تأمین نیازهای غذایی است.
آمارتیاسن ( )1985با انتقاد از سایه سنگین درآمدمحوری بر فقر و نابرابری ،رویکرد
«قابلیتی» را بهجای نگاه درآمد محوری در تحلیلهای اقتصادی ارائه کرد .درنتیجه محرومیت
از «قابلیتها» نیز یکی از ابعاد فقر و نبود استانداردهای الزم برای داشتن حداقلهای یک
زندگی خوب است .بنابراین چنانچه قابلیت استفاده از منابع در یک فرد وجود نداشته باشد
و نتواند از این منابع استفاده کرده و آنها را به یک کارکرد تبدیل کند ،مطلوبیتی از در اختیار
داشتن آن منابع بهدست نخواهد آورد و یک فرد فقیر تلقی می َشود و این ایده آغازی برای
رویکرد چندبعدی به مسئله فقر است .در این رویکرد ،فقر به مثابه محرومیت از قابلیتهای
فردی و اجتماعی تعریف میشود که یکی از آنها درآمد است .میتوان گفت که سن با ارائه
نظریه قابلیتها حیطه بررسی شرایط رفاهی افراد را گسترش داد زیرا پیش از او بررسی پدیده
فقر تنها با رویکرد محدود درآمدی که در اصل برآمده از نظریه مطلوبیت بود ،صورت
ال پذیرفته شده است و مبنای
میپذیرفت .امروزه این رویکرد توسط سازمانهای بینالمللی کام ً
به وجود آمدن شاخصهای چندبعدی فقر قرار داده شده است .بر پایه همین دیدگاه ،از سال
 1990فراتر از شاخص فقر ،حتی درجه توسعهیافتگی کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی
مبتنی بر سه قابلیت انسانی زندگی سالم و طوالنی (امید به زندگی) ،دسترسی به دانش و
آگاهی (آموزش) و استاندارد زندگی (درآمد) مورد سنجش قرار میگیرد.
تعریف فقر بهعنوان فقر درآمدی ،فقر را فقط معطوف به درآمد و مصرف میکند و
سیاستگذاران و تحلیلگران در حوزه فقر را از موضوعات قابل بررسی دیگر در این زمینه
دور میکند اما فقر قابلیتی ،فقر را فراتر از حوزه درآمدی نگاه میکند و درک و فهم ما از
علل فقر را روشنتر میسازد .سیاستگذاریهایی که فقر درآمدی را هدف قرار میدهند،
در تالشند تا فرد محروم را در آستانهای باالتر از خط فقر محاسبه شده قرار دهد که
تحت این سیاستگذاری وضعیت رفاهی فرد امکان دارد در اثر شوکها و نوسانات ناشی از
14
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مخاطرات گوناگون دستخوش تغییر شود و فرد در زیر خط فقر تعریف شده قرار بگیرد.
اما سیاستگذاریهای معطوف به رویکرد قابلیتی ،هدفگذاریهای بلندمدتی است که در اثر
شوکها و تکانههای گوناگون محرومیت فرد را به او باز نمیگرداند .توانایی افراد و خانوارها
جهت خروج از وضعیت فقر بهصورت پایدار از طریق ارتقاء آموزش و تحصیل فرد و
خانوار ،ارتقاء فرهنگ و شیوههای زندگی سالم و ...ارتقاء داده میشود.
پس از سن ( )1976اندازهگیری فقر بهصورت مفهومی شامل دو بخش اصلی شد:
شناسایی کسانی که فقیر هستند و تجمیع (همفزونسازی) اطالعات در مورد فقر در میان
جامعه .در فضای تکبعدی شناسایی این که چه کسی فقیر است ،تقریب ًا ساده و روشن است:
فقرا افرادی هستند که مجموع دستآورد یا متغیر منابع آنها زیر خط فقر  zقرار میگیرد.
لیکن فرآیند شناسایی در رویکرد چندبعدی به اندازهگیری فقر ،دارای پیچیدگیهای متعددی
است .یکی از این پیچیدگیها تعریف فهرستی از ویژگیهای مرتبط است که باید مد نظر قرار
گرفته و عالوه بر آن در مورد وزنهای آنها تصمیمگیری شود .اغلب تحلیلها با مجموعهای
از نیازهای اساسی آغاز به کار میکنند .بهطور مشخص در کنار درآمد برخی نیازهای اولیه
قابل لمس نظیر تغذیه ،بهداشت ،آموزش ،سرپناه ،لباس و دسترسی به اطالعات ،به احتمال
زیاد در صدر فهرست ویژگیهای اصلی برای قضاوت در مورد اینکه یک فرد فقیر هست یا
خیر قرار میگیرند .در کنار اینها ابعاد دیگری از فقر نیز وجود دارند که به مانند مثالهای قبلی
وضعیت روشنی ندارند و تعیین آستانه حداقلی برای آنها تقریب ًا غیرممکن است .انواع آزادیها،
امنیت ،میزان تبعیض و محرومیتهای اجتماعی ،مثالهایی از این دست هستند.
 -1شناسایی محرومیتها
نخستین گام در سنجش چندبعدی فقر که در میان انواع روشها مشترک است ،لزوم
تعریف بعد و یک آستانه برای هر بعد است .انتخاب ابعاد و میزان دقت آنها و وزن هر یک
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از ابعاد کارهای چالش برانگیزی محسوب میشوند .مهم این است که ابعاد انتخاب شده
در ادبیات مطالعاتی فقر ،دارای معنی و مفهوم باشند .واقعیت این است که در بین مطالعات
بسیار زیادی که در حوزه فقر چندبعدی صورت گرفته است؛ هیچ لیست ثابتی از ابعاد فقر
در ادبیات مربوطه وجود ندارد .بهعنوانمثال الکیر ( )2008بیان میکند که« :رویکرد قابلیت
(توانایی) میتواند و انتظار میرود که بسته به مکان و موقعیت ،سطح تجزیه و تحلیل،
اطالعات موجود ،و نوع تصمیم گیری ،متفاوت عمل کند ،لذا متدها عمومی خواهند بود
و اگر کسی انتظار داشته باشد که رویکرد قابلیت یک مجموعه خاص و گسترده برای همه
نمونههای تخمین زده شده و یا یک روش خاص و مشخص ارائه کند که توسط آن بتوان
دامنه فقر هر گروه خاصی را سنجید ،دچار اشتباه شده است» .هرچند مبانی انتخاب ابعاد
و شاخصها به ندرت روشن و صریح است ،اما به نظر میرسد ،همانطور که الکیر ()2008
استدالل میکند ،بسیاری از محققان در انتخاب خود بهطور ضمنی بر روی پنج روش انتخاب
شاخص (ساده یا ترکیبی) تأکید میکنند .این پنج روش عبارتند از -1 :استفاده از دادههای
موجود  -2ساخت فرضیات بر اساس یک نظریه  -3لیستی که با اتفاق آراء بهدست آمده
است  -4استفاده از یک فرآیند مشارکتی مشورتی مداوم  -5پیشنهاد شاخصها (ابعاد) بر
اساس مطالعات تجربی بهعمل آمده از ارزشها و یا رفتارهای مردم.
مرحله بعد تعیین آستانه فقر در هر یک از بعدهای انتخاب شده است .چنین آستانهای،
یک سطح حداقلی است که الزم است فرد در آن بعد بهدست بیاورد تا غیرمحروم طبقهبندی
شود .این آستانه حد محرومیت بعدی 1خوانده میشود .وقتی دستآورد یک فرد در بعدی
خاص اکیدا ً پایینتر از حد محرومیت تعریف شده برای آن بعد است ،وی در ب ُعد مزبور
محروم در نظر گرفته میشود .حد محرومیت در بعد jام را با Zjنشان میدهیم و حدهای
محرومیت برای تمام ابعاد بردار  dبعدی )Z=(Z1,..., Zdخواهد بود .دستآوردهای تمام
1. dimensional deprivation cutoff
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افراد درون جامعه به وسیله ماتریس دستآورد  n( n × dتعداد افراد و  dتعداد ابعاد) به
نام  Xنشان داده میشود .با در اختیار داشتن ماتریس دستآورد  Xو بردار حدود محرومیت
 zمیتوان محروم بودن یا نبودن هر فرد را تعیین و به ماتریس محرومیت  g 0دست یافت
که عناصر آن برای تمام افراد )  ( i = 1,..., nو ابعاد )  ( j = 1,...dهرگاه x ij < z j
باشد  g ij0 = 1خواهد بود و در غیر این صورت  g ij0 = 0است .به عبارت دیگر ،اگر فرد
 iدر بعد  jمحروم باشد ،آنگاه مقدار  1به وضعیت محرومیت وی اختصاص مییابد و در
غیر این صورت وضعیت محرومیت فرد عدد صفر را به خود میگیرد .بنابراین ماتریس
)  g 0 (Xوضعیت محرومیت تمام  nفرد را در تمام  jبعد ماتریس  Xنشان میدهد .بردار
 g i0.وضعیت محرومیت فرد  iدر تمام ابعاد و بردار  g .0jوضعیت محرومیت تمام افراد
در بعد  jرا نشان میدهد .با توجه به ماتریس  g 0میتوان درجه محرومیت c i 1برای فرد
 iرا

d

بهصورت c i = ∑w i g ij0
j =1

بهدست آورد .در واقع ،جمع وزنی محرومیتهایی که فرد  iاز

آنها رنج میبرد را نشان میدهد .در مورد خاصی که وزنها با یکدیگر مساوی و جمع آنها
معادل تعداد محرومیتها باشد ،امتیاز محرومیت به شکلی ساده معادل تعداد محرومیتهایی
است که فرد آنها را تجربه مینماید .عبارات «فقیر» ( )Poorو «محروم» ( )Deprivedدر
ادبیات اندازهگیری فقر چندبعدی مترادف یکدیگر نیستند .ممکن است فردی که در یک
ب ُعد مشخص محروم است لزوم ًا فقیر در نظر گرفته نشود .محرومیت مربوط به هریک از
ابعاد است و فقر یک به صورت کلی و با توجه به تمام ابعاد تعبیر و تعیین میشود( .الکیر
و همکاران.)2015 ،
تابع شناسایی را با ) ρ (.نامگذاری میکنیم ،بهطوری که  ρ (.) = 1فرد  iرا فقیر و
 ρ (.) = 0فرد  iرا غیرفقیر شناسایی میکند .راههای مختلف فراوانی برای شناسایی فقیر در
فضای چندبعدی وجود دارد .مجموعه خاصی از روشهای متداول ،بردار دستآوردهای فرد و
1. deprivation score
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حدود محرومیت متناظر آن را مدنظر قرار میدهند ،بهگونهای که  ρ ( x i . ; z ) = 1فرد  iرا

فقیر شناسایی میکند و  ρ ( x i . ; z ) = 0فرد  iرا بهعنوان غیرفقیر شناسایی میکند .در زمینه
مشخص کردن تابع شناسایی ،حداقل دو رویکرد میتواند دنبال شود .یک رویکرد تقریب نزدیکی
یَشود و مشتمل بر اعمال یک
از فقر تکبعدی است که «رویکرد دستآورد تجمعی» 1نامیده م 
تابع تجمیع 2بر دستآوردهای مربوط به ابعاد مختلف ،برای هر فرد بهمنظور بهدست آوردن مقدار
دستآورد کلی او است .عالوهبراین ،تابع تجمیع مشابهی روی حدود محرومیت در ابعاد مختلف
اعمال میشود تا یک خط فقر تجمیعی ،بهدست بیاید .در این شرایط فرد ،هنگامی بهعنوان فقیر
شناسایی میشود که دستآورد کلی وی پایینتر از خط فقر تجمیعی باشد .روش دیگر که از آن به
«رویکرد دستآوردهای سانسورشده» 3یاد میکنیم ،نخست حدود محرومیت را برای تعیین اینکه
آیا فرد در هریک از ابعاد محروم است یا خیر ،اعمال میکند و سپس وضعیت فرد را تنها با در
نظر گرفتن دستآوردهای ابعادی که در آنها محروم است ،تعیین میکند« .روش شمارش» 4یکی
از روشهای ممکن در زیرمجموعه رویکرد دستآوردهای سانسور شده است که در آن فرد فقیر
با توجه به (شمارش) تعداد ابعادی که فرد در آنها محرومیت را تجربه میکند ،شناسایی میشود.
توجه کنید که در اینجا تعداد ،دارای معنای گستردهای است بهطوریکه ممکن است در آن ابعاد از
وزنهای متفاوتی برخوردار باشند (الکیر و همکاران.)2015 ،
طیف وسیعی ،از
ِ
روش شناسایی مبتنی بر شمارش ،معیارِ تعیینِ فقیر میتواند
ِ
در
«اجماعی» 5تا «اشتراکی» 6را شامل شود .معیار اتحاد اگر یک فرد حتی در یک بعد هم محروم
باشد وی را بهعنوان فقیر شناسایی میکند ،در حالی که در معیار فصل مشترک ،یک فرد در
شرایطی فقیر محسوب میشود که در تمام ابعاد محروم باشد .بین این دو معیارِ حدی تعداد
زیادی از معیارهای میانی وجود دارد .بسیاری از روشهای اندازهگیری فقر مبتنی بر شمارش
		1. aggregate achievement approach
2. aggregation function
		3. censored achievement approach
4. counting approach
5. union					6 intersection
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از میانه دهه  1970به بعد از معیارهای میانی استفاده کردهاند.
زمانی که روش شناسایی انتخاب شود ،تکمیل گام تجمیع مستلزم انتخاب یک شاخص
فقر است که اطالعات موجود در مورد فقر در میان جامعه را خالصه میسازد .یک شاخص
فقر تابعی است که اطالعات موجود در ماتریس دستآوردهای  Xو بردار حدود محرومیت
 zرا به یک عدد حقیقی تبدیل میکند .شاخص فقر را بهصورت )  P (X ; zنشان میدهیم.
یک روش شناسایی و یک روش تجمیع که همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند ،یک
روش فقر چندبعدی خوانده میشوند که آن را بهصورت )  M = ( ρ , Pنشان میدهیم.
 -2ویژگیهای معیارهای چندبعدی فقر
در انتخاب یکی از روشهای اندازهگیری از میان مجموعهای از گزینهها ،یک سیاستگذار
فکر میکند که یک معیار فقر در وضعیتهای مختلف چگونه باید رفتار کند تا یک معیار «خوب»
برای سنجش فقر باشد و اهداف سیاستی را پشتیبانی نماید .قضاوتهای ارزشی نهفته در یک
معیار اندازهگیری فقر در ویژگیهای ریاضیاتی آن شامل ساختار و واکنش آن نسبت به تغییر در
اجزای مختلف ،نمود یافته است .ویژگیهای بحث شده در خصوص معیارهای اندازهگیری فقر
را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد (فوستر)2006 ،؛ مجموعه نخست از ویژگیها بر این موضوع
تأکید دارد که معیار فقر نباید تحت تبدیلهای مشخص ماتریس دستآوردها ،تغییر کند .این
ویژگیها را «ویژگیهای تغییرناپذیری» 1میخوانیم که عبارتند از تقارن ،2تغییرناپذیری در تکرار،3
تغییرناپذیری با مقیاس 4و دو ویژگی تمرکز جایگزین ،یعنی تمرکز فقر 5و تمرکز محرومیت.6
دسته دوم از ویژگیها بر این مسئله تأکید دارند که باید فقر همراه با تغییرات مشخص در ماتریس
دستآوردها ،افزایش یا کاهش یابد .این ویژگیها ،ویژگیهای تسلط 7نامگذاری میشوند که شامل
3. replication invariance
6. deprivation focus

		2. symmetry
		5. poverty focus

1. invariance properties
		4. scale invariance
7. dominance properties
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ویژگیهای یکنوایی ،1انتقال ،2بازآرایی 3و انتقال ب ُعدی 4هستند .مجموعه سوم از اصول ،فقر کلی را
به گروههای افراد یا گروههایی از ابعاد مرتبط میسازد که از این رو ویژگیهای زیرگروهی 5خوانده
میشوند .سایر ویژگیها که تضمین میکنند معیار فقر در بازه معمول قرار گرفته و از پارامترهای
رفتاری مناسب برخوردار باشند ،ویژگیهای فنی 6نامیده میشوند( .فوستر۶۰۰۲ ،؛ توسی)۲۰۰۲ ،
روشهای ارزیابی فقر چندبعدی
روشهای ارزیابی فقر چندب ُعدی را میتوان در رویکرد داشبورد ،7رویکرد شاخصهای
ترکیبی ،8نمودارهای ون ،9رویکرد تسلط ،10رویکردهای آماری ،11مجموعههای فازی ،12و
رویکرد شمارش 13تقسیمبندی کرد (جدول  .)1روشی که در این مطالعه مورد استفاده قرار
گرفته ،رویکرد شمارشی است( .الکیر)۲۰۱۵ ،
جدول ( )1خالصه روشهای اندازهگیری فقر چندبعدی
روش
داشبورد

قادر بودن به لحاظ توزیع مشترک
محرومیتها :نیازمند به ریزدادهها

خیر

شناسایی فرد فقیر

ارائه یک شاخص عددی واحد
برای ارزیابی فقر

خیر

بله

خیر

شاخصهای ترکیبی

خیر

روش تسلط

بله

بله

بله

بله

نمودارهای ون

بله

رویکردهای آماری

بله

رویکرد شمارش

بله

مجموعههای فازی

خیر

ممکن است

خیر

ممکن است

ممکن است

بله

بله

خیر
بله

«ممکن است» بدان معنی است که بسته به تکنیک خاصی که در زیرمجموعه هر روش مورد استفاده قرار میگیرد ،ممکن
است گزاره برقرار باشد یا خیر.
3. rearrangement
5. technical properties
8. Venn diagrams
11. fuzzy sets
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		2. transfer
4. subgroup properties
7. composite indices approach
10. statistical approaches

		1. monotonicity
4. dimensional transfer
6. dashboard approach
9. dominance approach
12. counting approach
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اندازهگیری فقر چندبعدی ،بهطور کلی شامل سه گام اصلی است؛ انتخاب فضای بررسی
(متغیرها و ابعاد) ،تصمیمگیری در مورد اینکه چه کسی فقیر است و تجمیع اطالعات
افراد فقیر .رویکرد شمارش ،راهی برای شناسایی افرادی است که بهصورت چندبعدی فقیر
هستند .این روش چنانکه اتکینسون ( )2003بیان میدارد به شمارش تعداد ابعادی میپردازد
که افراد در آنها محروم هستند یا به عبارتی پایینتر از حد (آستانه) محرومیت بعدی قرار
دارند .رویکرد شمارش برای شناسایی افراد فقیر را میتوان در گامهای زیر خالصه کرد؛:
1.1تعریف مجموعه متغیرهای مرتبط (تعیین ابعاد)
2.2تعیین آستانه رضایت (حد محرومیت) برای هر متغیر بهطوری که اگر فرد به این آستانه
دست پیدا نکند ،محروم در نظر گرفته میشود.
3.3ساخت امتیار محرومیت صفر و یکی برای افراد در هر شاخص که در آن یک نشاندهنده
محروم بودن و صفر مربوط به افرادی است که محروم محسوب نمیشوند.
4.4تخصیص وزن به هریک از شاخصهای در نظر گرفته شده.
5.5تولید امتیاز محرومیت بهوسیله جمع وزنی محرومیتها (یا شمارش تعداد محرومیتها ،اگر
تمامی متغیرها بهصورت موازی وزندهی شدهباشند).
6.6تعیین امتیاز آستانهای فقر (یا حد فقر) ،بهطوری که اگر فرد امتیاز محرومیت مساوی یا
باالتر از این آستانه داشته باشد ،فقیر در نظر گرفته میشود.
روش الکیر فوستر ( )AFاز رویکرد شمارش پیروی میکند و فقر چندبعدی در ایران با
استفاده از این رویکرد محاسبه خواهد شد.
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پیشینه تجربی
 -1مطالعات خارجی
فقر چندبعدی به روش الکیر و فوستر زمینه پژوهش برای بسیاری از مطالعات طی سال
های اخیر بوده و گستره پرشماری از مطالعات معطوف به فقر چندبعدی را در بر میگیرد
بهطوریکه بیش از  2000مقاله به الکیر و فوستر )2011( 1ارجاع دادهاند که بخش زیادی از
آنها روش ارائه شده توسط ایشان را به کار بستهاند .برخی از مطالعات منتخب که با روش
الکیر و فوستر ،فقر چند بعدی را محاسبه کردهاند ،در جدول ( )2خالصه شده است.

1. Alkire and Foster
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جدول ( )2مطالعات انجام شده خارجی
مطالعه

اهم نتایج

مطالعه
آنگولو 1و
همکاران
()2016

مطالعه برای کشور کلمبیا و بین سالهای  1997-2010انجام شد.
 5بعد برای محاسبه فقر چندبعدی مورد توجه قرار گرفت و حد ثانی  %33قرار داده شد.
نسبت افرادی که بهصورت چندبعدی فقیر هستند طی دوره  1997تا  2010با کاهش
مواجه شده و از  %60/4به  %30/4رسیده است.
همچنین شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده الکایر فوستر نیز در همین بازه از  0/29به
 0/13کاهش یافته است که به معنای کاهش  55درصدی سطح فقر در کشور کلمبیا است

میترا 2و
همکاران
()2013

با دادههایی بینالمللی در  15کشور در حال توسعه کار کرده است.
این مطالعه روی افراد معلول شاخص فقر چندبعدی را برآورد نموده است.
با استفاده از روشهای الکیر و فوستر ( )2011و بورگاینون و چاکراواراتی ( )2003به
اندازهگیری فقر چندبعدی در این  15کشور و برای افراد دارای معلولیت پرداختهاند.
دو فرضیه در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفته است )1 :معلولیت با فقر چندبعدی
مرتبط است  )2انواع محرومیتهای اقتصادی که مرتبط با معلولیت هستند در میان کشورها،
متفاوت از یکدیگر است.
بر اساس نتایج مبتنی بر روش الکیر فوستر ،در تمام کشورها فقر چندبعدی در میان
معلوالن بیشتر از فقر چندبعدی متوسط جامعه بوده است و این تفاوت در تمام کشورها
معنیدار بوده است ،به جز غنا ،الئوس و پاکستان.
بهطور کلی زنان دارای معلولیت ،از نسبت سرشمار تعدیل شده فقر چندبعدی باالتری
برخوردار هستند

باتیستون
و همکاران
()2013
3

برای کشورهای آرژانتین ،برزیل ،شیلی ،السالوادور ،مکزیک و اروگوئه در بازه زمانی
 1992-2006ارائه شده است.
برای اندازهگیری فقر چندبعدی شش بعد شامل درآمد ،ثبتنام کودکان در مدرسه،
تحصیالت سرپرست خانوار ،فاضالب ،آب و سرپناه مورد توجه قرار گرفتهاند.
بر اساس نتایج اسالوادور دارای بیشترین میزان محرومیت در تمامی ابعاد است .محرومیت
در سطح تحصیالت سرپرست خانوار و محرومیت در بعد فاضالب ابعاد دارای باالترین
نسبت سرشمار در میان این شش کشور هستند.
در مجموع السالوادر فقیرترین کشور است و پس از آن برزیل و مکزیک و شیلی قرار میگیرند.
1. Angulo
2. Mitra
3. Battiston
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مطالعه

اهم نتایج

باتانا
()2013

به اندازهگیری فقر چندبعدی برای زنان در  14کشور آفریقای زیرصحرا میپردازد.
شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای سالهای  2003تا  2006بسته به اطالعات
موجود برای هر کشور انجام شده است.
در این مطالعه چهار بعد داراییها ،تحصیل ،شاخص توده بدنی و توانمندسازی مورد
استفاده قرار گرفته و هرکدام با وزن مساوی یک چهارم وارد تحلیل شدهاند.
نتایج نشان میدهد که رتبهبندی کشورها بر اساس فقر چندبعدی و شاخصهایی نظیر
توسعه انسانی و توسعه جنسیتی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند.
بهعنوان نمونه کشور کنیا که به لحاظ نسبت سرشمار در فقر درآمدی رتبه دهم (از فقر
کم به فقر زیاد) در میان  14کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است ،بر اساس
نسبت سرشمار فقر چندبعدی الکیر و فوستر ،کمترین فقر را در میان کشورهای مورد
بررسی دارا است (رتبه نخست)

1

تبیین شدAF.در این مقاله روش شماره
روش تبیین شده برای محاسبه فقر چندبعدی در کشورهای آمریکا و اندونزی اعمال شد.
برای آمریکا  4بعد در نظر گرفته شد و برای اندونزی  3بعد
فقر درآمدی در آمریکا (سرشمار)  %12و فقر چندبعدی (با در نظر گرفتن  2بعد بهعنوان
الکیر و
فوستر  2011حد فقر)  %16پیش از تعدیل نسبت سرشمار و  %9با نسبت سرشمار تعدیل شده،
محاسبه شد.
نسبت سرشمار تعدیل شده در اندونزی ،برای ( 1معیار اتحاد)( 2 ،معیار میانی) و 3
(معیار فصل مشترک) بعد بهعنوان حد فقر ،به ترتیب  %16/3 ،%28و  %3/9محاسبه شد.

 -2مطالعات داخلی
مطالعات داخلی انجام شده در خصوص فقر چندبعدی تنوع چندانی ندارد .در اینجا
سه مطالعه قابل مالحظه انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتهاند .باید اشاره
نمود که مطالعات دیگری نیز در موضوع فقر چندبعدی در ایران انجام شده که با توجه به
درجه اهمیت ،تنها اشارهای گذرا به این مطالعات میگردد؛ از جمله شاهمرادی ()1391
در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا فقر چندبعدی در استان کرمانشاه را
1. Batana
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با استفاده ازنظریه اطالعات (و مطابق با شیوة مطالعة راغفر و همکاران )1392 ،اندازهگیری
نموده است .خلج ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده کشاورزی دانشگاه
صنعتی اصفهان با استفاده از اطالعات سرشماری سال  1385نفوس و مسکن و با به کارگیری
متدولوژی الکیر و فوستر ،فقر مناطق شهری و روستایی را برآورد نموده است .بر اساس
محاسبات وی ،توزیع فقر در سال  1385معادل  12/3درصد و شدت فقر معادل  30/6درصد
بوده است .فطرس و قدسی ( )1393در مقاله خود تنها روششناسی الکیر و فوستر را تشریح
کردهاند (بدون آنکه فقر را محاسبه نمایند).
راغفر و همکاران ( )1392با استفاده از اطالعات پرسشنامهای تکمیل شده در مناطق 22
گانه شهر تهران و با کاربست نظریه اطالعات ،شاخص فقر چندبعدی را محاسبه کردهاند.
ایشان ابعاد مسکن ،درآمد ،سالمت عمومی و آموزش را مورد توجه قرار دادهاند و برای این
ابعاد درجه اهمیت یکسانی در نظر گرفتهاند .بر اساس محاسبات انجام شده در این تحقیق،
منطقه  14از باالترین فقر چندبعدی رنج برده است ،در حالی که در نرخ فقر درآمدی در
منطقه  15باالتر از سایر مناطق بوده است.
علینیا ( )1388با استفاده از اطالعات هزینه-درآمد خانوار ،به روش  SEMفقر را در
چهار بعد رفاه اقتصادی ،فقر قابلیتی ،مشارکت سیاسی و مشارکت فرهنگی برای سالهای
 1385 ،1383و  1386و در میان خانوارهای شهری و روستایی محاسبه کرده است .نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که از بین ابعاد مختلف فقر در جمعیت شهری ،در سالهای
 1383و  ،1385بعد رفاه اقتصادی و در سال  ،1386بعد قابلیتی بیشترین درصد افراد فقیر
را به خود اختصاص دادهاند .در جمعیت روستایی در سال  ،1383بعد رفاه اقتصادی و در
سالهای  1385و  ،1386بعد قابلیتی بیشترین درصد افراد فقیر را دارا هستند .بر اساس نتایج
بهدست آمده در این مطالعه ،فقر در بعد رفاهی در جمعیت شهری در بازه  1385تا 1386
افزایش و در بعد فرهنگی کاهش داشته است ،اما در بعد قابلیتی ،روند ابتدا افزایشی و سپس
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کاهشی بوده است .در جمعیت روستایی فقر در بعد رفاه اقتصادی در سال  1383بیشترین
و در سال  1385کمترین مقدار خود را دارا بوده است .این در حالی است که فقر در بعد
قابلیتی در دوره مورد بررسی افزایش یافته است.
علی مددی ( )1387از رویکرد فازی برای محاسبه شاخص فقر چندبعدی در ایران و
در سالهای  1383و  1385استفاده نموده است .وی از اطالعات طرح هزینه-درآمد خانوار
استفاده نموده و فقر را در خانوارهای شهری و روستایی بهصورت جداگانه بررسی نموده
است .وی ابعاد مالی ،مسکن ،تملک کاالهای بادوام ،سالمت ،آموزش و اوقات فراقت را
برای محاسبه فقر در نظر گرفته است .محقق ،تابع عضویت در مجموعه افراد فقیر را متناسب
با هریک از شاخصهای مطرح شده تعریف کرده و با در نظر گرفتن دو روش متفاوت
وزندهی به متغیرها ،شاخص فقر را برای خانوارهای شهری و روستایی محاسبه میکند.
نتایج در جدول ( )4خالصه شده است.
جدول ( )4نتایج محاسبه فقر چندبعدی توسط علیمددی ()1387
1385

1383
روش اول

روش دوم

روش اول

روش دوم

شهری

18/3

18/1

17/4

17/3

روستایی

19/6

19/3

19/3

19/2

روش
 -1روش الکیر و فوستر ( )FAبرای اندازهگیری فقر چندبعدی
در این پژوهش به منظور برآورد فقر چند بعدی از روش مطالعاتی الکیر-فوستر که
به تشخیص و شمردن محرومیتهای متعدد و رنجهای افراد و خانوادهها میپردازد ،استفاده
میشود .این متد برای اندازهگیری  MPIدر گزارش توسعه انسانی استفاده شده است و دارای
26
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چندین مزیت است که عبارتند از:
 -این روش بر اساس مفاهیم فقر که در آن محرومیت های متعدد بهصورت همزمان تجربهشده است؛ پایهگذاری شده است.
 -ناهمگنی داشبورد رویکردهای دیگر را ندارد .به عبارت دیگر یک شاخص واحد ارائهمیدهد که مفهومِ فقر را به وسیله توزیع مشترک محرومیتها بیان میکند و بهویژه برای
گزارش پیشرفت سیاستهای کاهش فقر و مقایسه عملکردهای اقتصادی و اجتماعی
کاربرد دارد.
 -بسیار انعطاف پذیر باشد و به بسیاری از داده ها و ابعاد قابل انطباق است. -و مهمتر از همه اینکه سازمان ملل و موسسه بینالمللی فقر آکسفورد ،شاخصفقرچندبعدی را با همین رویکرد اندازهگیری کرده و استفاده از این روش قابلیت مقایسه
و رتبهبندی را برای اطالعات کشور ایجاد میکند.
روش  AFبرای اندازهگیری فقر چندبعدی خانوادهای معیارها را خلق میکند که مبتنی بر
رویکرد شمارش بوده و طبقه معیارهای  FGTرا بسط میدهد .این روش مجموعه متغیرهایی
که خانوارها بهطور همزمان در آنها محروم هستند را مشخص ساخته و پروفایل محرومیت
ایشان را بهصورت درجه محرومیت وزنی ،خالصه میکند .اگر میزان محرومیت افراد از حد
(آستانه) فقر تجاوز کند ،ایشان بهعنوان فقیر چندبعدی شناسایی میشوند .در اینجا تعداد
افراد فقیر میتواند برای نسبت سرشمار مورد استفاده قرار گیرد .اما این اشکال بروز میکند
که وقتی فرد فقیر نسبت به گذشته در یک بعد بیشتر هم محروم شود ،میزان شاخص فقر
تغییر نمیکند .این نقض ویژگی یکنوایی بعدی است .برای رفع این اشکال ،الکیر و فوستر
درجه محرومیت هر فرد (که به نوعی شدت فقری که تجربه میشود را نشان میدهد) را در
محاسبه شاخص فقر دخیل میکنند.
جامعهای با  nعضو (خانوار) و  dبعد را بهعنوان ابعاد فقر چندبعدی در نظر بگیرید .با
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توجه به ماتریس  n × dدستآورهای  Xو یک بردار محرومیت  ،zماتریس محرومیت
0
0
مرتبط با  Xبهصورت  g =  g ij بهدست میآید که عنصر نمونه  g ij0وقتی x ij < z j
باشد عبارت است از  g ij0 = w jو در غیر این صورت (  ) x ij ≥ z jعبارت است از
0
 . g ij = 0ماتریس  g 0یک ماتریس  n × dاست که عنصر  ijام آن ،وقتی فرد iدر بعد
 jمحروم است ،معادل  w jبوده و وقتی که فرد در آن بعد محروم نیست ،معادل صفر است.

بدیهی است که جمع وزنهای مربوط به هر بعد که همان w jها هستند ،معادل یک است.
بردار سطری iام ماتریس  g 0که بهصورت  g i0نشان داده
فرد  iاست .همچنین

میشود ،بردار محرومیت

بردار ستونی jام ماتریس  g 0که آن را بهصورت  g 0jنشان

میدهیم ،توزیع محرومیت در بعد jام در میان جامعه را نشان میدهد .از ماتریس  g 0میتوان
بردار ستونی  cرا ساخت که این بردار ،درجه محرومیت وزنی افراد است و در آن عضو iام
0
یعنی  c i = g iجمع وزنی ابعادی را نشان میدهد که فرد  iدر آنها محروم است.

در روش الکیر و فوستر یک حد ثانی ( )kنیز برای شناسایی فقیر مورد استفاده قرار
میگیرد .برای  ، 0 < k ″ 1تابع  ρ kرا تابع شناسایی در نظر میگیریم که بهصورت زیر
تعریف میشود:
ci ≥ k

if

ci < k

if

=
 ρ k (x i , z ) 1

=
 ρ k (x i , z ) 0

به عبارت دیگر  ρ kفرد  iرا اگر درجه محرومیت وی ،حداقل به اندازه  kباشد؛ در غیر
این صورت وی فقیر محسوب نخواهد شد .برای )  k ″ (minw jدر واقع شناسایی انجام
شده مبتنی بر معیار اتحاد است که بر مبنای آن هرگونه محرومیتی فرد را فقیر طبقهبندی
میکند و برای  k = 1معیار لحاظ شده فصل مشترک است که مبتنی بر آن افرادی فقیر در
نظر گرفته میشوند که در تمام ابعاد محروم هستند .هر حد ثانی در این بازه ،یک معیار میانی
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را مورد استفاده قرار میدهد.
ماتریس )  g 0 (kرا از ماتریس  g 0و از طریق جایگذاری بردار صفر بهجای
سطر iام آن ،وقتی  ρ k (x i , z ) = 0است ،بهدست میآوریم .روشن است که
0
0
)  . g ij (k ) = g ij ρ k (x i , zهمچنین بردار سانسور شده درجات محرومیت )  c (kرا

برای تمام  i = 1,..., nبهصورت c i (k ) = ρ k (x i ; z )c iتعریف میکنیم.
در نهایت و بهعنوان گام تجمیع ،نسبت سرشمار تعدیل شده) M 0 ( 1
1 n
1 n d
=
) c i (k
∑
∑∑w j g ij0
n =i 1
n =i 1 =j 1

0
=
=M 0 d [ µ ( g
=(k ))] µ
)) (c (k

نسبت سرشمار تعدیل شده را میتوان بهصورت حاصلضرب دو شاخص دیگر ،یعنی
نسبت سرشمار و متوسط نسبت محرومیت در میان افراد فقیر نیز تعریف کرد .نسبت سرشمار
( )Hکه شیوع فقر را نشان میدهد عبارت است از  H = q / nکه در آن  qتعداد افراد فقیر
است )  . q = ∑ ρ k (x i , zمتوسط نسبت محرومیت افراد فقیر یا شدت فقر نیز عبارت
i =1
n

است از  A = c (k ) / qو درصد محرومیت متوسطی که افراد فقیر تجربه میکنند را نشان
= Mنیز نشان داده
میدهد .بنابراین نسبت سرشمار تعدیل شده بهصورت H × A
0
میشود.

شاخص شکاف فقر تعدیل شده (  ) M 1بهصورت زیر تعریف میشود:

1 n d
) w j g ij1 (k
∑∑
n =i 1 =j 1

= M1

1
که در آن )  g ij1 (k ) = g ij1 ρ k (x i , zاست و g ij1 × (z j − x ij ) / z j
=. g
ij

در واقع شکاف فقر تعدیل شده ،جمع وزنی شکافهای نرمال شده افراد فقیر یا
1. adjusted headcount ratio
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) w j g ij1 (k

d

∑ ∑
n

=
i 1 =j 1

است که به جمعیت ( )nتقسیم شده است M 1 .را نیز میتوان

برحسب شاخصهای جزئی نوشت .در عمل  M 1حاصلضرب

H

(شیوع فقر)،

A

(شدت فقر) و متوسط شکاف محرومیت در میان افراد فقیر  Gاست .به عبارت دیگر:

= × ) ∑ ∑ w j g ij0 (k
=∑i 1
) ∑ j 1w j g ij1 (k
= q
1 n d
= M1
= ) w j g ij1 (k
× i 1 =j 1
∑∑
q
d
n =i 1 =j 1
n
q
=∑i 1
) ∑ j 1w j g ij0 (k
=
d

q

d

q

مجذور شکاف فقر تعدیل شده (  ) M 2نیز بهصورت زیر تعریف میشود:
1 n d
) ∑∑w j g ij2 (k
n =i 1 =j 1

= M2

2
2
2
= . gبه
که در آن )  g ij (k ) = g ij ρ k (x i , zاست و g ij0 × [(z j − x ij ) / z j ]2
ij

همین شکل این شاخصها را میتوان به  M αبسط داد.
قابل اثبات است که طبقه شاخصهای  ،AFوقتی  α ≥ 0است ،ویژگیهایی نظیر
تفکیکپذیری (زیرگروههای جمعیتی و بعدی) ،تغییرناپذیری در تکرار ،تقارن ،تمرکز فقر،
تمرکز محرومیت ،یکنوایی بعدی ضعیف و یکنوایی بعدی ،غیربدیهی بودن ،نرمال بودن،
بازآرایی ضعیف را تأمین مینماید .ویژگی یکنوایی برای شاخصهای  α > 0تأمین میشود
و هنگامی که  α > 1است ،ویژگی انتقال ضعیف برقرار است (الکیر و فوستر.)2011 ،
در خصوص تفسیر شاخصهای نسبت سرشمار ،شدت فقر و شاخص کل الکیر فوستر
باید بیان داشت که شاخص نسبت سرشمار نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه میباشد
و با شدت فقر این افراد کاری ندارد( .شدت فقر در بین افراد فقیر متفاوت است) شاخص
شدت فقر برخالف نسبت سرشمار تنها به شدت افراد فقیر توجه داشته و با تعداد این افراد
کاری ندارد اما شاخص کل الکیر فوستر که از شاخص نسبت سرشمار و شدت فقر تشکیل
شده است ،جامع بوده و به هر دو قسم تعداد افراد فقیر و شدت فقر این افراد توجه دارد.
30
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 -2استنباط آماری در معیارهای

AF

معیارهای اندازهگیری فقر چندبعدی  ،AFنتایجی مبتنی بر نمونه است .مقایسه مقادیر
این شاخصهای در میان جوامع مختلف یا در برای یک جامعه در طول زمان نیازمند استنباط
آماری است .برای استنباط آماری یا ساختن فاصله اطمینان برای مقادیر معیارهای محاسبه
شده ،به انحراف معیار ،شاخصهای اندازهگیری فقر (برآوردگرها) نیاز است .بدیهی است،
هرچه میزان انحراف معیار پایینتر باشد ،قابل اطمینان بودن برآوردهای انجام شده از فقر
بیشتر خواهد بود( .الکیر۲۰۱۵ ،؛ الکیر و همکاران)۲۰۱۵ ،
روشهای مختلفی برای برآورد انحراف معیارها وجود دارد .دو رویکردی که بیشتر مورد
توجه و استفاده قرار میگیرند ،عبارتند از روش تحلیلی و روش نمونهگیری مجدد .1در
روش نخست از فرمول برآوردگر برای بهدست آوردن انحراف معیار یا تقریب مجانبی آن
استفاده میشود و در روش دوم انحراف معیارها و فواصل اطمینان با استفاده از بوتاسترپ

2

یا روشهای مشابه برآورد میشوند.
فرض کنیم  mحجم نمونه تصادفی انتخاب شده از جامعه است .در این شرایط درجه
محرومیتی که مبتنی بر جامعه تعریف شد ،یک متغیر تصادفی خواهد بود .فرض میکنیم که
درجات محرومیت سانسور شده })  {c1 (k ),...,c m (kمتغیرهای تصادفی مستقل از هم و با

توزیع یکسان هستند ،با امید ریاضی  E (c i (k )) = M 0و واریانس Var (c i (k )) = σ 02
 .با میل کردن  mبه سمت بینهایت ،توزیع متغیر تصادفی )  m (Mˆ 0 − M 0به توزیع
2
2
نرمال با میانگین صفر و واریانس  σ 0میل میکند .برآورد نمونهای نااریب  σ 0عبارت

خواهد بود از:

1 m
=
σ
∑[c i (k ) − Mˆ 0 ]2
m − 1 i =1
2
0

1. resampling
2. bootstrap

31

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هجدهم ،بهار  ،۹۷شماره 68

و بنابراین انحراف معیار نسبت سرشمار تعدیل شده ،عبارت است از:

[c i (k ) − Mˆ 0 ]2
 -3شاخص  IPMجهانی1؛ کاربرد روش

m
i =1

∑

σˆ 0
1
=
m −1 m −1

=
ˆse M
0

FA

شاخص  MPIجهانی ،مهمترین کاربرد روش  AFبرای اندازهگیری فقر است .این
شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده  M0را با پارامترهایی مشخص مورد استفاده قرار داده
و به این طریق فقر چندبعدی برای  102کشور در حال توسعه جهان (ایران در زمره این
کشورها نیست) محاسبه و در قالب گزارش توسعه انسانی ،منتشر میشود MPI .مبتنی بر 10
شاخص است که این شاخصها در سه ب ُعد که بهصورت یکسان وزن داده میشوند ،طبقهبندی
شدهاند .این سه ب ُعد عبارتند از :سالمت ،آموزش و استانداردهای زندگی .یک خانوار زمانی
فقیر در نظر گرفته میشود که حداقل در یک سوم متغیرهای وزندهی شده محروم باشد (حد
ثانی) .حد ثانی ،ابعاد ،متغیرها و وزنها در تمام سالهایی که محاسبه شده است ،تقریب ًا یکسان
هستند ،لیکن حدود محرومیت در سالهای مختلف و متغیرها در کشورهای مختلف تا حدی
با یکدیگر متفاوت هستند .البته این تفاوت به گونهای نیست که امکان مقایسه بین نتایج از
میان برود .جدول شماره ( ،)5ابعاد ،وزنها و حدود محرومیت را بر اساس روششناسی MPI

جهانی سال  2016با در نظر گرفتن سازگارترین متغیرها با شرایط و دادههای اقتصاد ایران
نشان میدهد.

1. global multidimensional poverty index
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جدول ( )5ابعاد ،شاخصها ،وزنها و حدود محرومیت در  MPIجهانی
شاخص (وزن شاخص)

حد محرومیت (  /) z jخانوار وقتی محروم
محسوب میشود که:

باسوادی سرپرست خانوار ()1/6

سرپرست خانوار بیسواد است.

تحصیلکودکان()1/۶

در خانوار حداقل یک کودک در سن تحصیل ( 6تا
 16سال) وجود داشته باشد که تحصیل نمیکند.

برخورداریازتغذیهمناسب
()1/۳

مصرف سرانه کالری افراد خانوار روزانه کمتر از
 2300کالری باشد.

دسترسي به برق ()1/18

در منزل به برق دسترسي نداشته باشد.

بعد (وزن بعد)

آموزش ()1/3
سالمت ()1/3

وضعیت محل سکونت ()1/18
تسهیالت
زندگی ()1/3

سوخت خوراک پزی ()1/18

مساحت سرانه محل سکونت خانوار کمتر از 10
مترمربع باشد.

سوخت خوراکپزی خانوار چوب ،زغال چوب یا کود
حیوانی باشد.

دسترسی به آب سالم ()1/18

خانوار به آب لولهکشی دسترسی نداشته باشد.

حمام ()1/18

در محل سکونت خانوار حمام وجود نداشته باشد.

تملک کاالهای بادوام ()1/18

خانوار حداکثر یکی از کاالهای یخچال ،تلویزیون،
تلفن ،ماشین لباسشویی و وسیله نقلیه (اتومبیل یا
موتور سیکلت) را در تملک داشته باشد.

 -4دادههای تحقیق
دادههای این مطالعه مبتنی بر اطالعات حاصل از طرح هزینه و درآمد (بودجه) خانوار
است که توسط مرکز آمار ایران ساالنه جمعآوری میشود .این اطالعات به منظور بهدست
آوردن ضرایب مصرف برای محاسبه شاخص هزینه زندگی ،شاخص تورم و شاخصهای فقر
و نابرابری بوده است .از سال  1347آمارگیری از هزینه خانوارها در نقاط شهری در مقیاسی
گسترده ،توسط مرکز آمار ایران آغاز شد .این آمارگیری از سال  1353عالوه بر هزینه ،درآمد
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خانوارهای شهری را نیز شامل میشود و تا کنون به استثنای سالهای  1357 ،1355و ،1360
همهساله انجام شده است .آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال
 1342برای اولین بار توسط اداره کل آمار عمومی سابق انجام شد و سپس با تأسیس مرکز
آمار ایران در سال  ،1344در مقیاسی وسیعتر ادامه یافت .طرح هزینه و درآمد خانوار در
مرکز آمار ایران ،با استفاده از توصیههای سازمان ملل متحد ،بر اساس نشریههای  NHSCPو
 ،SNAبه روش آمارگیری نمونهای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری
و روستایی انجام میگیرد .حجم نمونه هر ساله با در نظر گرفتن خطای نسبی کمتر از 10
درصد یا ضریب تغییرات کمتر از  0/05تعیین میگردد .حجم نمونه در سالهای اخیر به 40
هزار خانوار شهری و روستایی و بیش از  140هزار نفر میرسد.
یافتهها
به منظور بررسی وضعیت فقر چندبعدی در ایران ،ما روش الکیر و فوستر را بین سالهای
 1370تا  1392و مبتنی بر اطالعات طرح هزینه-درآمد خانوار ،در مناطق شهری و روستایی
به کار بستهایم .ابعاد ،متغیرها و وزنها ،نظیر شاخص  MPIجهانی و سازگار با اطالعات
موجود انتخاب شدهاند .جدول شماره  ،6نسبت سرشمار تعدیل شده را به تفکیک شیوع
( )Hو شدت ( )Aدر دروه زمانی مورد بررسی نشان میدهد.
چنان که مالحظه میشود ،شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده هم در جامعه شهری و
هم در جامعه روستایی با کاهش مواجه بوده است و این کاهش در میان روستاییان از شدت
بیشتری برخوردار است .بهطوری که شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی از 35/4
درصد به  10/1درصد و در مناطق شهری از  13/3درصد به  9/5درصد کاهش یافته است .در
مناطق شهری ،نوسان بیشتر از مناطق روستایی بوده لیکن همچنان نسبت سرشمار تعدیل شده
با کاهش مواجه است .باید توجه کنیم که شاخص فقر چندبعدی عالوه بر مخارج خانوارها
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(توانایی تأمین کالری مورد نیاز که در فقر تک بعدی بهعنوان خط فقر لحاظ میشود) متأثر
از آموزش و دسترسی به تسهیالت مختلف زندگی نیز بوده است .انتظار میرود در شهرها،
دسترسی به تسهیالت زندگی (مثل آب لولهکشی یا حمام در منزل) از ابتدای دوره مورد
بررسی وجود داشته و تغییرات میزان دسترسی به این تسهیالت کمتر از مناطق روستایی
باشد .در این صورت در مناطق شهری ،میزان مخارج و تأمین کالری مورد نیاز ،از اهمیت
بیشتری در مقایسه با روستاها برخوردار بوده و به نوعی شاخص فقر چندبعدی شهری را
رهبری نماید .در مقام مقایسه میزان این اهمیت در روستاها کمتر است ،چراکه سایر ابعاد به
مقدار بیشتری با تغییر مواجه بودهاند .دقیق ًا به دلیل اهمیت بیشتر بعد مخارج در مناطق شهری
و ماهیت نوسانی مخارج (که تحت تأثیر قیمتهای به شدت متغیر ایران است) است که نوسان
شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری بیشتر است.
قابل مالحظه است که در مناطق روستایی هم شیوع و هم شدت فقر چندبعدی در
طول زمان با کاهش مواجه بوده است .در واقع در سال  ،1370قریب به  60/2درصد از
خانوارهای روستایی از فقر چندبعدی رنج میبردهاند (یعنی در بیش از یک سوم متغیرهای
متوازن محروم محسوب میشدند) اما این رقم در سال  1392به  22/5درصد تقلیل یافته
است .شدت فقر نیز در دوره مورد بررسی از  58/8درصد به  44/9درصد رسیده است و
خانوارهایی که فقیر محسوب میشوند میزان فقری که با آن مواجهاند کمتر است.
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جدول ( )6نسبت سرشمار تعدیل شده ،شیوع و شدت فقر چندبعدی در ایران سالهای 92-1370
سال

شدت ()A

شیوع /نسبت سرشمار ()H

نسبت سرشمار تعدیل شده ( ) M 0

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

1370

0/502

0/588

0/265

0/602

0/133

0/354

1371

0/493

0/571

0/308

0/546

0/152

0/312

1372

0/462

0/575

0/391

0/565

0/181

0/325

1373

0/458

0/573

0/414

0/576

0/189

0/33

1374

0/486

0/541

0/175

0/435

0/085

0/235

1375

0/477

0/534

0/18

0/395

0/086

0/211

1376

0/477

0/534

0/126

0/355

0/06

0/189

1377

0/479

0/523

0/155

0/327

0/074

0/171

1378

0/48

0/497

0/153

0/278

0/073

0/138

1379

0/481

0/505

0/144

0/283

0/069

0/143

1380

0/475

0/502

0/122

0/26

0/058

0/131

1381

0/475

0/493

0/128

0/233

0/061

0/115

1382

0/462

0/495

0/133

0/207

0/061

0/102

1383

0/454

0/485

0/14

0/204

0/063

0/099

1384

0/445

0/489

0/128

0/191

0/057

0/093

1385

0/443

0/491

0/134

0/186

0/06

0/091

1386

0/443

0/488

0/125

0/172

0/056

0/084

1387

0/43

0/486

0/147

0/189

0/063

0/092

1388

0/42

0/48

0/235

0/25

0/099

0/12

1389

0/422

0/479

0/146

0/183

0/061

0/088

1390

0/409

0/472

0/218

0/167

0/089

0/079

1391

0/402

0/46

0/233

0/169

0/094

0/078

1392

0/392

0/449

0/241

0/225

0/095

0/101
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در میان خانوارهای شهری ،شدت فقر (از  50/2درصد به  39/2درصد) کاهش یافته است،
همچنین نسبت افرادی که با فقر مواجه هستند از  26/5درصد در سال  1370به  24/1درصد
در سال  1392کاهش یافته است.
چنانکه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت ،برای بررسی تغییرات صورت گرفته در نسبت
سرشمار تعدیل شده ،الزم است استنباط آماری صورت گرفته و برای این امر به انحراف
معیارها نیاز است .جدول شماره ( )7اختالف بین نسبت سرشمار تعدیل شده در هر سال
از مقدار این نسبت در سال ماقبل را مورد توجه قرار داده و انحراف معیار مورد نیاز را ارائه
نموده است .بر اساس این اطالعات میتوان معنیداری تغییر نسبت سرشمار تعدیل شده در
هر سال را در مقایسه با سال قبل از آن ،آزمود.
عالوه بر این امکان مقایسه بین فقرچندبعدی شهری و روستایی نیز وجود دارد .بر اساس
محاسبات انجام شده ،در تمامی سالهای مورد بررسی ،اختالف موجود بین نسبت سرشمار
تعدیل شده در مناطق شهری و روستایی معنیدار بوده است.
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جدول ( )7معنیداری تغییر نسبت سرشمار تعدیل شده نسبت به سال قبل

سال

اختالف نسبت سرشمار
تعدیل شده از سال قبل

انحراف معیار اختالف نسبت
سرشمار تعدیل شده از سال قبل

اختالف نسبت سرشمارtآماره
تعدیل شده از سال قبل
روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

1371

0/01884

-0/04245

0/00348

0/00458

5/42

*

-9/26

1372

0/02867

0/0133

0/00381

0/00516

7/52

*

2/58

1373

0/00871

0/00528

0/00361

0/00534

2/41

*

0/99

1374

-0/09506 -0/10466

0/00256

0/00417

-40/87

1375

0/00091

-0/02415

0/00228

0/00351

0/4

1376

-0/02149 -0/02555

0/00241

0/00375

-10/59

1377

0/01418

-0/01863

0/00253

0/00378

5/6

1378

-0/03299 -0/00098

0/00254

0/00336

-0/38

*

*

*

*

*

-22/8
-6/88

*

-5/74

*

-4/92

*

-9/82

*

1379

-0/00429

0/00531

0/00225

0/00281

-1/91

1/89

1380

-0/01252 -0/01111

0/00215

0/00279

-5/17

*

-4/48

*

1381

0/00304

-0/01578

0/00198

0/00258

1/53

-6/13

*

1382

0/00033

-0/01257

0/00206

0/00257

0/16

-4/89

*

1383

0/002

-0/00345

0/00218

0/00265

0/92

-1/3

1384

-0/00539 -0/00617

0/00204

0/0025

-3/02

1385

0/00238

-0/00209

0/00189

0/00231

1/25

1386

-0/00403

-0/0077

0/00181

0/00217

-2/23

1387

0/00786

0/00834

0/00168

0/00208

4/67

1388

0/03515

0/02815

0/00176

0/00215

19/93

1389

-0/03227 -0/03714

0/00176

0/00212

-21/14

1390

0/02794

-0/0089

0/0017

0/0019

16/43

*

-2/16

*

-0/9
*

*
*
*

*

-3/55

*

4/01

*

13/1

*

-15/19
-4/68

*

1391

0/00421

-0/0012

0/00181

0/00183

2/32

*

-0/66

1392

0/00101

0/02332

0/0018

0/0019

0/56

12/29
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بحث
در این مطالعه با در نظر داشتن متغیرها و ابعاد مطرح شده در شاخص فقر چندبعدی
جهانی و کاربست روش الکیر و فوستر ( )AFشاخص فقر چندبعدی برای ایران بین سالهای
 1370تا  1392محاسبه شده است .هیچ مطالعه داخلی تاکنون با این وسعت زمانی و با استفاده
از این شاخصها و ابعاد به محاسبه شاخص فقر چندبعدی در ایران نپرداخته است .نتایج این
مطالعه حاکی از آن است که فقر چندبعدی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی
ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل
توجهی بیشتر است .همچنین نشان داده شد که برای مقایسه برابری شاخص نسبت سرشمار
تعدیل شده فقر چندبعدی ،انحراف معیار برآوردگر شاخص فقر چگونه محاسبه میشود .بر
اساس محاسبات انجام شده ،در اغلب سالها ،شاخص فقر ،به لحاظ آماری متفاوت از سال
قبل آن بوده است و در تمام سالها کمیت محاسبه شده برای فقر روستایی متفاوت از مقدار
فقر چندبعدی برای مناطق شهری بوده است.
کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت مناطق شهری ،به واسطه تمام
امکانات و تسهیالت زندگی است که در فاصله سالهای  1370تا  1392برای خانوارهای
روستایی فراهم شده است .در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی
کشور دسترسی به برق یا آب لولهکشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نبودهاند .اما
اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها
رفته و تسهیالت زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود .این در شرایطی است که
تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چرا که از ابتدای دوره نیز
اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی مورد بررسی دسترسی داشتهاند.
مهمترین بعدی که نوسانات در فقر چندبعدی را توضیح میدهد ،تغذیه مناسب است.
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اگرچه برای سالهای اول دوره زمانی (برنامه اول توسعه) در این مطالعه ،نوسانات در
محرومیت سایر ابعاد به کمک محرومیت تغذیه مناسب میآید تا تغییرات افزایشی در فقر
چندبعدی را توضیح دهد اما برای سالهای انتهایی (برنامه پنجم توسعه) این تنها محرومیت
در تغذیه مناسب است که نوسانات در فقر چندبعدی را توضیح میدهد.
آنچنان که مالحظه میشود ،فقر تنها وابسته به درآمدهای پولی خانوارها نیست .بلکه
وضعیت برخورداری از آموزش و میزان تسهیالت و امکانات رفاهی که خانوارها به آن
دسترسی دارند نیز در فقیر بودن یا نبودن افراد مؤثر است ،چرا که این موارد به مثابه در
اختیار داشتن قابلیت استفاده از منابع و درآمدها میتواند تفسیر شود .این امر میتواند یک
داللت سیاستی مهم داشته باشد .دولتها بهجای تمرکز صرف بر افزایش درآمدهای خانوارها
از طریق پرداختهای انتقالی و نظایر آن میتوانند قابلیتهای خانوارها را مورد توجه قرار
دهند .همچنین میتوان مالحظه نمود که اقدامات انجام شده در راستای تأمین خدمات برای
خانوارهای مختلف در سرتاسر کشور و در روستاهای دور افتاده ،هرچند تأثیری در تغییرات
فقر درآمدی خانوارها منعکس نمیشود ،لیکن به خوبی در معیارهای فقر چندبعدی مالحظه
و دیده میشوند.
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