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Introduction: Poverty is a multidimen-
sional 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 signifi-
cant portion of his income for the treat-
ment of a terminal illness. Contrary to 
the income approach, the multidimen-
sional approach to poverty measure-
ment 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 varia-
bles, composite indices, Venn diagrams, 
the dominance approach, the statistical 

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی كه بررسی 
و تحلیل كلیه وجوه و ابعاد آن، الزمه شناخت دقیق 
درآمدی  رویكرد  از  تنها  فقر  گذشته  در  است.  آن 
نمودهای  سایر  رویكرد  این  اما  می شد،  اندازه گیری 
است  ممكن  به عنوان مثال  نمی گیرد.  نظر  در  را  فقر 
فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش 
عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العالج 
فقر  اندازه گیری  به  چندبعدی  رویكرد  كند.  خود 
آن  چندوجهی  ماهیت  درآمدی(،  رویكرد  )به جای 
به حساب  برای  متفاوتی  را در نظر می گیرد. راههای 
فقر  شاخص  ارائه  در  فقر  چندبعدی  ماهیت  آوردن 
می توان  آنها  ازجمله  كه  است  شده  معرفی  تاكنون 
به داشبورد متغیرها، شاخصهای تركیبی، نمودارهای 
ون، رویكرد تسلط، رویكرد آماری، رویكرد فازی و 

رویكرد شمارش اشاره كرد.
از  یكی  به عنوان  فوستر،  و  الكیر  روش  روش: 
چندبعدی  فقر  اندازه گیری  روشهای  پركاربردترین 
سازمان  توسط  كه  است  شمارش  بر  مبتنی  روشی 
چندبعدی  فقر  شاخص  تولید  برای  متحد  ملل 
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approach, the fuzzy set approach and 
the axiomatic approach.
Method: As one of the most common 
methods for measuring multidimension-
al poverty, Alkire and Foster method is 
a counting-based method developed by 
the United Nations to calculate the global 
multidimensional poverty index. To ob-
tain this index, ten indicators in the three 
dimensions of education, health and liv-
ing standards are examined. Assigning an 
equal weight to each of the above dimen-
sions, and to each of the indicators asso-
ciated 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 house-
hold’s income and costs survey conducted 
between 1370 and 1392 Persian calendar.
Findings: The headcount ratio has de-
creased from 35.4% to 10.1%, in rural 
areas and from 13.3% to 9.5% in urban ar-
eas during the period under investigation. 
This decrease can be explained by the si-
multaneous decrease in both the intensity 
and incidence of poverty. The statistical 
inference applied to the adjusted head-

این تحقیق  قرار می گیرد و در  استفاده  جهانی مورد 
دست یابی  برای  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نیز 
بُعد  در سه  فقر چندبعدی، 10 شاخص  به شاخص 
بررسی  مورد  زندگی  تسهیالت  و  سالمت  آموزش، 
قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یكسان برای هر 
بعد و وزن یكسان برای هریك از شاخصهای درون 
هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد كه در بیش 
آنگاه  )حدثانی(.  باشد  محروم  شاخصها  یك سوم  از 
با  مرسوم  تجمیع  توابع  فقیر  افراد  شناسایی  از  پس 
تعدیالتی اعمال شده و شاخصهای فقر الكیر و فوستر 
الكیر و فوستر  این تحقیق روش  محاسبه شدند. در 
درآمد   – هزینه  طرح  از  مستخرج  داده های  روی 
خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 

تا 1392 به كار بسته شده است.
دوره  در  تعدیل شده  سرشمار  نسبت  یافته ها: 
به  درصد   35/4 از  روستایی  مناطق  در  موردبررسی 
به  درصد   13/3 از  شهری  مناطق  در  و  درصد   10/1
به واسطه  كاهشها  این  است.  یافته  كاهش  9/5 درصد 
بوده  هم زمان  به صورت  فقر  شدت  و  شیوع  كاهش 
است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار 
این  بین  اختالف  كه  است  آن  از  حاكی  تعدیل شده 
شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها 
اختالف  و  معنی دار  درصد،   59 اطمینان  سطح  در 
شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها 
روستایی،  مناطق  در  چه  و  شهری  مناطق  در  چه 

معنی دار بوده است.
بحث: محاسبه شاخص الكیر فوستر نشان داد كه 
فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با 
این كاهش  البته شدت  كاهش مواجه بوده است كه 
در مناطق روستایی به شكل قابل توجهی بیشتر است. 
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مقدمه:
اندازه گیری فقر، مقوله ای دیرپا است كه 
ریشه در مطالعات انجام شده در اواخر قرن 
نوزدهم دارد. بااین حال بررسی سیستماتیك 

در  آن  اندازه گیری  شیوه های  به ویژه  و  فقر 
به  و  دهه 1980  اوایل  و  دهه 1970  اواخر 

كاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت 
به مناطق شهری، به واسطه تمام امكانات و تسهیالت 
 1392 تا   1370 سالهای  فاصله  در  كه  است  زندگی 
در  است.  فراهم شده  روستایی  خانوارهای  برای 
خانوارهای  از  بسیاری  جنگ  اتمام  از  پس  سالهای 
و  آب لوله كشی  یا  برق  به  دسترسی  كشور  روستایی 
نداشته اند.  خود  سكونت  محل  در  مستقل  حمام  یا 
باعث  مزبور  زمانی  بازه  در  انجام شده  اقدامات  اما 
رفته  روستاها  سطح  به  امكانات  این  كه  است  شده 
نیز  روستایی  خانوارهای  برای  زندگی  تسهیالت  و 
مزبور  تغییر  كه  است  شرایطی  در  این  شود.  فراهم 
نبوده است؛  در خانوارهای شهری چندان محسوس 
چراكه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به 

امكانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

رویكرد  فوستر،  و  الكیر  روش   : کلیدواژه ها 
شمارش، فقر چندبعدی، نسبت سرشمار تعدیل شده

تاریخ دریافت: 96/6/7

تاریخ پذیرش: 97/1/20

count ratio show the difference between 
urban and rural areas during 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 pover-
ty 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 house-
holds between 1370 and 1392 Persian cal-
endar. During the years following the end 
of the Iran-Iraq war, many Iranian house-
holds living in rural areas did not have ac-
cess to electricity, running water or sepa-
rate toilets and bathrooms in their places of 
residence. However, actions taken during 
the 1370-1392 timeframe have taken such 
facilities to rural areas as well. Meanwhile, 
however, these changes have not been so 
tangible in urban areas, because most ur-
ban 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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پیش  تا  بدل شد.  اقتصادی  مطالعات  در  بااهمیت  به یك موضوع  از سن1 )1976(  پیروی 
از آنكه سن )1985( موضوع فقر قابلیتی را مطرح كند، جمع آوری و ارائه اطالعات برای 
سیاست گذاران و تصمیم گیران و پژوهشها درزمینه فقر، روی درآمدها و هزینه ها متمركز بود. 
رویكرد سن )1985( سرآغازی برای روش چندبُعدی به مسئله فقر بود. وی با مطرح كردن 
به عنوان فقر مطرح نمود  قابلیتهای داشتن یك زندگی خوب را  از  قابلیتی، محرومیت  فقر 
و به این ترتیب پایه گذار نگرش چندبُعدی به اندازه گیری فقر شد. با انتشار شاخص توسعه 
انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( در سال 1990، حركت مشخصی به سوی 
رویكرد چندبعدی به فقر، آغاز شد. سن همچنین روشن ساخت كه بررسی فقر نیازمند یك 
فرآیند دومرحله ای شناسایی2 و تجمیع3 اطالعات برای دستیابی به یك شاخص یكتای فقر 
است. این شاخص می تواند با توجه به نمودهای مختلف فقر شامل »شیوع«4، »شدت«5 و 

»نابرابری«6، به اشكال متفاوتی ساخته شود.
اینك فقر به صورت شرایط انسانی تعریف می شود كه ضعف در بسیاری از ابعاد زندگی را 
در بر می گیرد. این ابعاد عبارت اند از گرسنگی، بیماری، سوءتغذیه، بیكاری، سرپناه نامناسب، 
فقدان آموزش، آسیب پذیری، كم توانی، مطرود بودن اجتماعی و امثال آن. درواقع مهم ترین 
پیشرفتی كه در پژوهشهای معطوف به فقر، در سالهای اخیر به وقوع پیوسته است، تغییر 
از رویكرد تك بعدی به رویكرد چندبعدی نسبت به مسئله فقر است. استفاده از شاخصهای 
پولی برای فقر، اغلب انعكاس این دیدگاه است كه این شاخصها نماینده های مناسبی برای 
فقر چندبعدی هستند. اما مسئله این است كه چنانچه تنها افرادی كه از بعد مصرف )درآمد( 
محروم هستند را فقیر در نظر بگیریم، آیا این امر منجر به از قلم افتادن بخشی از افرادی كه 

در ابعاد دیگر )به جز مصرف( فقیر هستند در فرآیند شناخت فقرا می شود یا خیر؟

1. Sen   2. identification  3. aggregation
4. incidence  5. intensity  6. inequality



13      

رویکرد چندبُعدی به اندازه گیری فقر؛ ... 

و  مستقیم  به طور  باقی مانده،  فقر  تحلیل  از  آنچه  »تمام   ،)2008( توربك1  اعتقاد  به 
غیرمستقیم به طبیعت چندبعدی فقر برمی گردد و پیش از آنكه مسئولین توسعه، استراتژیهای 
كاهنده فقر را در درون استراتژیها و مفاهیم رشد بگنجانند، الزم است كه ابعاد مختلف فقر 
را بهتر درك كرده و بهتر این ابعاد را مشخص كنیم و دریابیم كه این ابعاد چگونه بر یكدیگر 

اثر خواهند داشت«.
به  و  شده  تبیین  آن  اندازه گیری  روشهای  و  چندبعدی  فقر  مفاهیم  رو،  پیِش  مقاله  در 
اندازه گیری فقر چندبُعدی با استفاده از الكیر و فوستر2 )2011( پرداخته شده است. این مقاله 
در 6 بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، مبانی نظری اندازه گیری فقر چندبُعدی تبیین و 
روشهای مختلف پیشنهاد شده برای اندازه گیری 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 روش شناسی تحقیق پرداخته شده و روش شناسی الكیر و فوستر با جزئیات بیشتر 
انتها نیز جمع بندی و نتیجه گیری  ارائه شده است. در بخش پنجم یافته های پژوهش و در 

ارائه شده است.

مبانی نظری
حداقل  تأمین  برای  اكتسابی  درآمد  سطح  به  تنها  فقر  دور،  چندان  نه  گذشته های  در 
نیازهای غذایی و سرپناه ارتباط داده می شد. روانتری3 در سال 1901 بیان داشت خانواده ای 
فقیر است كه درآمد كل آن خانواده برای به دست آوردن حداقل ضروریات برای حفظ كارایی 
فیزیكی كافی نباشد. اما تاونزند4 در دهه های 1960 و 1970 عنوان داشت كه افراد، خانوارها 
و گروههای جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد كه با فقدان منابع برای كسب انواع 
رژیمهای غذایی، مشاركت در فعالیتها و شرایط و امكانات 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.
نابرابری، رویكرد  و  فقر  بر  درآمدمحوری  از سایه سنگین  انتقاد  با   )1985( آمارتیاسن 
»قابلیتی« را به جای نگاه درآمد محوری در تحلیلهای اقتصادی ارائه كرد. درنتیجه محرومیت 
یك  حداقلهای  داشتن  برای  الزم  استانداردهای  نبود  و  فقر  ابعاد  از  یكی  نیز  »قابلیتها«  از 
زندگی خوب است. بنابراین چنانچه قابلیت استفاده از منابع در یك فرد وجود نداشته باشد 
و نتواند از این منابع استفاده كرده و آنها را به یك كاركرد تبدیل كند، مطلوبیتی از در اختیار 
داشتن آن منابع به دست نخواهد آورد و یك فرد فقیر تلقی می َشود و این ایده آغازی برای 
رویكرد چندبعدی به مسئله فقر است. در این رویكرد، فقر به مثابه محرومیت از قابلیتهای 
فردی و اجتماعی تعریف می شود كه یكی از آنها درآمد است. می توان گفت كه سن با ارائه 
نظریه قابلیتها حیطه بررسی شرایط رفاهی افراد را گسترش داد زیرا پیش از او بررسی پدیده 
بود، صورت  مطلوبیت  نظریه  از  برآمده  اصل  در  كه  درآمدی  محدود  رویكرد  با  تنها  فقر 
می پذیرفت. امروزه این رویكرد توسط سازمانهای بین المللی كاماًل پذیرفته شده است و مبنای 
به وجود آمدن شاخصهای چندبعدی فقر قرار داده شده است. بر پایه همین دیدگاه، از سال 
1990 فراتر از شاخص فقر، حتی درجه توسعه یافتگی كشورها 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 می گیرد.
و  می كند  و مصرف  درآمد  به  معطوف  فقط  را  فقر  درآمدی،  فقر  به عنوان  فقر  تعریف 
سیاست گذاران و تحلیل گران در حوزه فقر را از موضوعات قابل بررسی دیگر در این زمینه 
دور می كند اما فقر قابلیتی، فقر را فراتر از حوزه درآمدی نگاه می كند و درك و فهم ما از 
قرار می دهند،  را هدف  درآمدی  فقر  كه  را روشن تر می سازد. سیاست گذاریهایی  فقر  علل 
كه  دهد  قرار  شده  محاسبه  فقر  خط  از  باالتر  آستانه ای  در  را  محروم  فرد  تا  تالشند  در 
تحت این سیاست گذاری وضعیت رفاهی فرد امكان دارد در اثر شوكها و نوسانات ناشی از 
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مخاطرات گوناگون دستخوش تغییر شود و فرد در زیر خط فقر تعریف شده قرار بگیرد. 
اما سیاست گذاریهای معطوف به رویكرد قابلیتی، هدف گذاریهای بلندمدتی است كه در اثر 
شوكها و تكانه های گوناگون محرومیت فرد را به او باز نمی گرداند. توانایی افراد و خانوارها 
و  فرد  تحصیل  و  آموزش  ارتقاء  طریق  از  پایدار  به صورت  فقر  از وضعیت  جهت خروج 

خانوار، ارتقاء فرهنگ و شیوه های زندگی سالم و... ارتقاء داده می شود.
شد:  اصلی  بخش  دو  شامل  مفهومی  به صورت  فقر  اندازه گیری   )1976( سن  از  پس 
شناسایی كسانی كه فقیر هستند و تجمیع )هم فزون سازی( اطالعات در مورد فقر در میان 
جامعه. در فضای تك بعدی شناسایی این كه چه كسی فقیر است، تقریبًا ساده و روشن است: 
فقرا افرادی هستند كه مجموع دست آورد یا متغیر منابع آنها زیر خط فقر z قرار می گیرد. 
لیكن فرآیند شناسایی در رویكرد چندبعدی به اندازه گیری فقر، دارای پیچیدگیهای متعددی 
است. یكی از این پیچیدگیها تعریف فهرستی از ویژگیهای مرتبط است كه باید مد نظر قرار 
گرفته و عالوه بر آن در مورد وزنهای آنها تصمیم گیری شود. اغلب تحلیلها با مجموعه ای 
از نیازهای اساسی آغاز به كار می كنند. به طور مشخص در كنار 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 اینكه یك فرد فقیر هست یا 
خیر قرار می گیرند. در كنار اینها ابعاد دیگری از فقر نیز وجود دارند كه به مانند مثالهای قبلی 
وضعیت روشنی ندارند و تعیین آستانه حداقلی برای آنها تقریبًا غیرممكن است. انواع آزادیها، 

امنیت، میزان تبعیض و محرومیتهای اجتماعی، مثالهایی از این دست هستند.

1- شناسایی محرومیتها
لزوم  است،  مشترك  روشها  انواع  میان  در  كه  فقر  چندبعدی  در سنجش  گام  نخستین 
تعریف بعد و یك آستانه برای هر بعد است. انتخاب ابعاد و میزان دقت آنها و وزن هر یك 
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انتخاب شده  ابعاد  ابعاد كارهای چالش برانگیزی محسوب می شوند. مهم این است كه  از 
در ادبیات مطالعاتی فقر، دارای معنی و مفهوم باشند. واقعیت این است كه در بین مطالعات 
بسیار زیادی كه در حوزه فقر چندبعدی صورت گرفته است؛ هیچ لیست ثابتی از ابعاد فقر 
در ادبیات مربوطه وجود ندارد. به عنوان مثال الكیر )2008( بیان می كند كه: »رویكرد قابلیت 
تحلیل،  و  تجزیه  سطح  موقعیت،  و  مكان  به  بسته  كه  می رود  انتظار  و  می تواند  )توانایی( 
اطالعات موجود، و نوع تصمیم گیری، متفاوت عمل كند، لذا متدها عمومی خواهند بود 
و اگر كسی انتظار داشته باشد كه رویكرد قابلیت یك مجموعه خاص و گسترده برای همه 
نمونه های تخمین زده شده و یا یك روش خاص و مشخص ارائه كند كه 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 می رسد، همانطور كه الكیر )2008( 
استدالل می كند، بسیاری از محققان در انتخاب خود به طور ضمنی بر روی پنج روش انتخاب 
شاخص )ساده یا تركیبی( تأكید می كنند. این پنج روش عبارتند از: 1- استفاده از داده های 
موجود 2- ساخت فرضیات بر اساس یك نظریه 3- لیستی كه با اتفاق آراء به دست آمده 
بر  )ابعاد(  پیشنهاد شاخصها  مداوم 5-  فرآیند مشاركتی مشورتی  از یك  استفاده  است 4- 

اساس مطالعات تجربی به عمل آمده از ارزشها و یا رفتارهای مردم.
مرحله بعد تعیین آستانه فقر در هر یك از بعدهای انتخاب شده است. چنین آستانه ای، 
یك سطح حداقلی است كه الزم است فرد در آن بعد به دست بیاورد تا غیرمحروم طبقه بندی 
شود. این آستانه حد محرومیت بعدی1 خوانده می شود. وقتی دست آورد یك فرد در بعدی 
پایین تر از حد محرومیت تعریف شده برای آن بعد است، وی در بُعد مزبور  خاص اكیداً 
محروم در نظر گرفته می شود. حد محرومیت در بعد jام را باZj نشان می دهیم و حدهای 
ابعاد بردار d بعدی Z=)Z1..... Zd(خواهد بود. دست آوردهای تمام  محرومیت برای تمام 

1. dimensional deprivation cutoff
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n( n تعداد افراد و d تعداد ابعاد( به  d× افراد درون جامعه به وسیله ماتریس دست آورد
نام X نشان داده می شود. با در اختیار داشتن ماتریس دست آورد X و بردار حدود محرومیت 
g دست یافت  0 z می توان محروم بودن یا نبودن هر فرد را تعیین و به ماتریس محرومیت
 x zij j< هرگاه   ) j d=1,... ( ابعاد  و   )i n=1,..., ( افراد  تمام  برای  آن  عناصر  كه 
است. به عبارت دیگر، اگر فرد  g ij

0 0= g خواهد بود و در غیر این صورت  ij
0 1= باشد

i در بعد j محروم باشد، آنگاه مقدار 1 به وضعیت محرومیت وی اختصاص می یابد و در 
ماتریس  بنابراین  می گیرد.  به خود  را  عدد صفر  فرد  محرومیت  این صورت وضعیت  غیر 
g وضعیت محرومیت تمام n فرد را در تمام j بعد ماتریس X نشان می دهد. بردار  X0( )
افراد  g وضعیت محرومیت تمام  j.

0 ابعاد و بردار  g وضعیت محرومیت فرد i در تمام  i .
0

ci برای فرد 
g می توان درجه محرومیت1  0 در بعد j را نشان می دهد. با توجه به ماتریس 

0  به دست آورد. در واقع، جمع وزنی محرومیتهایی كه فرد i از 

1

d

i i ij
j

c w g
=

=∑ i را به صورت
آنها رنج می برد را نشان می دهد. در مورد خاصی كه وزنها با یكدیگر مساوی و جمع آنها 
تعداد محرومیتهایی  معادل  به شكلی ساده  امتیاز محرومیت  باشد،  تعداد محرومیتها  معادل 
در   )Deprived( »محروم«  و   )Poor( »فقیر«  عبارات  می نماید.  تجربه  را  آنها  فرد  كه  است 
فردی كه در یك  نیستند. ممكن است  مترادف یكدیگر  فقر چندبعدی  اندازه گیری  ادبیات 
بُعد مشخص محروم است لزومًا فقیر در نظر گرفته نشود. محرومیت مربوط به هریك از 
ابعاد است و فقر یك به صورت كلی و با توجه به تمام ابعاد تعبیر و تعیین می شود. )الكیر 

و همكاران، 2015(.
و  فقیر  را   i فرد   ρ(.) =1 كه  به طوری  می كنیم،  نام گذاری   ρ(.) با  را  شناسایی  تابع 
(.)ρ فرد i را غیرفقیر شناسایی می كند. راههای مختلف فراوانی برای شناسایی فقیر در  = 0
فضای چندبعدی وجود دارد. مجموعه خاصی از روشهای متداول، بردار دست آوردهای فرد و 
1. deprivation score
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ρ فرد i را  x zi .;( ) =1 حدود محرومیت متناظر آن را مدنظر قرار می دهند، به گونه ای كه 
ρ فرد i را به عنوان غیرفقیر شناسایی می كند. در زمینه  x zi .;( ) = 0 فقیر شناسایی می كند و 
مشخص كردن تابع شناسایی، حداقل دو رویكرد می تواند دنبال شود. یك رویكرد تقریب نزدیكی 
از فقر تك بعدی است كه »رویكرد دست آورد تجمعی«1 نامیده می َشود و مشتمل بر اعمال یك 
تابع تجمیع2 بر دست آوردهای مربوط به ابعاد مختلف، برای هر فرد به منظور به دست آوردن مقدار 
دست آورد كلی او است. عالوه بر این، تابع تجمیع مشابهی روی حدود محرومیت در ابعاد مختلف 
اعمال می شود تا یك خط فقر تجمیعی، به دست بیاید. در این شرایط فرد، هنگامی به عنوان فقیر 
شناسایی می شود كه دست آورد كلی وی پایین تر از خط فقر تجمیعی باشد. روش دیگر كه از آن به 
»رویكرد دست آوردهای سانسورشده«3 یاد می كنیم، نخست حدود محرومیت را برای تعیین اینكه 
آیا فرد در هریك از ابعاد محروم است یا خیر، اعمال می كند و سپس وضعیت فرد را تنها با در 
نظر گرفتن دست آوردهای ابعادی كه در آنها محروم است، تعیین می كند. »روش شمارش«4 یكی 
از روشهای ممكن در زیرمجموعه رویكرد دست آوردهای سانسور شده است كه در آن فرد فقیر 
با توجه به )شمارش( تعداد ابعادی كه فرد در آنها محرومیت را تجربه می كند، شناسایی می شود. 
توجه كنید كه در اینجا تعداد، دارای معنای گسترده ای است به طوری كه ممكن است در آن ابعاد از 

وزنهای متفاوتی برخوردار باشند )الكیر و همكاران، 2015(.
از  وسیعی،  طیِف  می تواند  فقیر  تعییِن  معیارِ  شمارش،  بر  مبتنی  شناسایی  روِش  در 
»اجماعی«5 تا »اشتراكی«6 را شامل شود. معیار اتحاد اگر یك فرد حتی در یك بعد هم محروم 
باشد وی را به عنوان فقیر شناسایی می كند، در حالی كه در معیار فصل مشترك، یك فرد در 
شرایطی فقیر محسوب می شود كه در تمام ابعاد محروم باشد. بین این دو معیارِ حدی تعداد 
زیادی از معیارهای میانی وجود دارد. بسیاری از روشهای اندازه گیری 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 1970 به بعد از معیارهای میانی استفاده كرده اند.
زمانی كه روش شناسایی انتخاب شود، تكمیل گام تجمیع مستلزم انتخاب یك شاخص 
فقر است كه اطالعات موجود در مورد فقر در میان جامعه را خالصه می سازد. یك شاخص 
فقر تابعی است كه اطالعات موجود در ماتریس دست آوردهای X و بردار حدود محرومیت 
P نشان می دهیم.  X z( ; ) z را به یك عدد حقیقی تبدیل می كند. شاخص فقر را به صورت 
یك روش شناسایی و یك روش تجمیع كه همراه با یكدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، یك 

M نشان می دهیم. P= ( , )ρ روش فقر چندبعدی خوانده می شوند كه آن را به صورت 

2- ویژگیهای معیارهای چندبعدی فقر
در انتخاب یكی از روشهای اندازه گیری از میان مجموعه ای از گزینه ها، یك سیاست گذار 
فكر می كند كه یك معیار فقر در وضعیتهای مختلف چگونه باید رفتار كند تا یك معیار »خوب« 
برای سنجش فقر باشد و اهداف سیاستی را پشتیبانی نماید. قضاوتهای ارزشی نهفته در یك 
معیار اندازه گیری فقر در ویژگیهای ریاضیاتی آن شامل ساختار و واكنش آن نسبت به تغییر در 
اجزای مختلف، نمود یافته است. ویژگیهای بحث شده در خصوص معیارهای اندازه گیری فقر 
را می توان به چهار دسته تقسیم كرد )فوستر، 2006(؛ مجموعه نخست از ویژگیها بر این موضوع 
تأكید دارد كه معیار فقر نباید تحت تبدیلهای مشخص ماتریس دست آوردها، تغییر كند. این 
ویژگیها را »ویژگیهای تغییرناپذیری«1 می خوانیم كه عبارتند از تقارن2، تغییرناپذیری در تكرار3، 
تغییرناپذیری با مقیاس4 و دو ویژگی تمركز جایگزین، یعنی تمركز فقر5 و تمركز محرومیت6. 
دسته دوم از ویژگیها بر این مسئله تأكید دارند كه باید فقر همراه با تغییرات مشخص در ماتریس 
دست آوردها، افزایش یا كاهش یابد. این ویژگیها، ویژگیهای تسلط7 نامگذاری می شوند كه شامل 

1. invariance properties 2. symmetry  3. replication invariance
4. scale invariance  5. poverty focus  6. deprivation focus
7. dominance properties
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ویژگیهای یكنوایی1، انتقال2، بازآرایی3 و انتقال بُعدی4 هستند. مجموعه سوم از اصول، فقر كلی را 
به گروههای افراد یا گروههایی از ابعاد مرتبط می سازد كه از این رو ویژگیهای زیرگروهی5 خوانده 
می شوند. سایر ویژگیها كه تضمین می كنند معیار فقر در بازه معمول قرار گرفته و از پارامترهای 

رفتاری مناسب برخوردار باشند، ویژگیهای فنی6 نامیده می شوند. )فوستر، 6002؛ توسی، 2002(

روشهای ارزیابی فقر چندبعدی
رویكرد شاخصهای  داشبورد7،  رویكرد  در  می توان  را  فقر چندبُعدی  ارزیابی  روشهای 
فازی12، و  آماری11، مجموعه های  نمودارهای ون9، رویكرد تسلط10، رویكردهای  تركیبی8، 
رویكرد شمارش13 تقسیم بندی كرد )جدول 1(. روشی كه در این مطالعه مورد استفاده قرار 

گرفته، رویكرد شمارشی است. )الكیر، 2015(
جدول )1( خالصه روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی

 قادر بودن به لحاظ توزیع مشترکروش
 ارائه یک شاخص عددی واحدشناسایی فرد فقیرمحرومیتها: نیازمند به ریزداده ها

برای ارزیابی فقر
خیرخیرخیرداشبورد

بلهخیرخیرشاخصهای ترکیبی
خیرممكن استبلهنمودارهای ون
خیربلهبلهروش تسلط

ممكن استممكن استبلهرویکردهای آماری
بلهبلهبلهمجموعه های فازی
بلهبلهبلهرویکرد شمارش

»ممكن است« بدان معنی است كه بسته به تكنیك خاصی كه در زیرمجموعه هر روش مورد استفاده قرار می گیرد، ممكن 
است گزاره برقرار باشد یا خیر.

1. monotonicity  2. transfer  3. rearrangement
4. dimensional transfer 4. subgroup properties 5. technical properties
6. dashboard approach 7. composite indices approach 8. Venn diagrams
9. dominance approach 10. statistical approaches 11. fuzzy sets
12. counting approach
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اندازه گیری فقر چندبعدی، به طور كلی شامل سه گام اصلی است؛ انتخاب فضای بررسی 
اطالعات  تجمیع  و  است  فقیر  كسی  چه  اینكه  مورد  در  تصمیم گیری  ابعاد(،  و  )متغیرها 
افراد فقیر. رویكرد شمارش، راهی برای شناسایی افرادی است كه به صورت چندبعدی فقیر 
هستند. این روش چنان كه اتكینسون )2003( بیان می دارد به شمارش تعداد ابعادی می پردازد 
كه افراد در آنها محروم هستند یا به عبارتی پایین تر از حد )آستانه( محرومیت بعدی قرار 

دارند. رویكرد شمارش برای شناسایی افراد فقیر را می توان در گامهای زیر خالصه كرد؛:
تعریف مجموعه متغیرهای مرتبط )تعیین ابعاد(. 1
تعیین آستانه رضایت )حد محرومیت( برای هر متغیر به طوری كه اگر فرد به این آستانه . 2

دست پیدا نكند، محروم در نظر گرفته می شود.
ساخت امتیار محرومیت صفر و یكی برای افراد در هر شاخص كه در آن یك نشان دهنده . 3

محروم بودن و صفر مربوط به افرادی است كه محروم محسوب نمی شوند.
تخصیص وزن به هریك از شاخصهای در نظر گرفته شده.. 4
تولید امتیاز محرومیت به وسیله جمع وزنی محرومیتها )یا شمارش تعداد محرومیتها، اگر . 5

تمامی متغیرها به صورت موازی وزن دهی شده باشند(.
تعیین امتیاز آستانه ای فقر )یا حد فقر(، به طوری كه اگر فرد امتیاز محرومیت مساوی یا . 6

باالتر از این آستانه داشته باشد، فقیر در نظر گرفته می شود.
روش الكیر فوستر )AF( از رویكرد شمارش پیروی می كند و فقر چندبعدی در ایران با 

استفاده از این رویكرد محاسبه خواهد شد. 
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پیشینه تجربی

1- مطالعات خارجی
فقر چندبعدی به روش الكیر 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 می گیرد 
به طوری كه بیش از 2000 مقاله به الكیر و فوستر1 )2011( ارجاع داده اند كه بخش زیادی از 
آنها روش ارائه شده توسط ایشان را به كار بسته اند. برخی از مطالعات منتخب كه با روش 

الكیر و فوستر، فقر چند بعدی را محاسبه كرده اند، در جدول )2( خالصه شده است.

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

اهم نتایجمطالعه

 مطالعه
 آنگولو1 و
 همکاران
)2016(

مطالعه برای كشور كلمبیا و بین سالهای 2010-1997 انجام شد.
5 بعد برای محاسبه فقر چندبعدی مورد توجه قرار گرفت و حد ثانی 33% قرار داده شد.

 نسبت افرادی كه به صورت چندبعدی فقیر هستند طی دوره 1997 تا 2010 با كاهش
مواجه شده و از 60/4% به 30/4% رسیده است.

 همچنین شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده الكایر فوستر نیز در همین بازه از 0/29 به
0/13 كاهش یافته است كه به معنای كاهش 55 درصدی سطح فقر در كشور كلمبیا است

 میترا2 و
 همکاران
)2013(

 با داده هایی بین المللی در 15 كشور در حال توسعه كار كرده است.
 این مطالعه روی افراد معلول شاخص فقر چندبعدی را برآورد نموده است.

 با استفاده از روشهای الكیر و فوستر )2011( و بورگاینون و چاكراواراتی )2003( به
اندازه گیری فقر چندبعدی در این 15 كشور و برای افراد دارای معلولیت پرداخته اند.
 دو فرضیه در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفته است: 1( معلولیت با فقر چندبعدی

 مرتبط است 2( انواع محرومیتهای اقتصادی كه مرتبط با معلولیت هستند در میان كشورها،
 متفاوت از یكدیگر است.

 بر اساس نتایج مبتنی بر روش الكیر فوستر، در تمام كشورها فقر چندبعدی در میان
 معلوالن بیشتر از فقر چندبعدی متوسط جامعه بوده است و این تفاوت در تمام كشورها

معنی دار بوده است، به جز غنا، الئوس و پاكستان.
 به طور كلی زنان دارای معلولیت، از نسبت سرشمار تعدیل شده فقر چندبعدی باالتری

برخوردار هستند

 باتیستون3
 و همکاران
)2013(

 برای كشورهای آرژانتین، برزیل،  شیلی، السالوادور، مكزیك و اروگوئه در بازه زمانی
2006-1992 ارائه شده است.

 برای اندازه گیری فقر چندبعدی شش بعد شامل درآمد، ثبت نام كودكان در مدرسه،
تحصیالت سرپرست خانوار، فاضالب، آب و سرپناه مورد توجه قرار گرفته اند.

 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 كشور هستند.
در مجموع السالوادر فقیرترین كشور است و پس از آن برزیل و مكزیك و شیلی قرار می گیرند.

1. Angulo
2. Mitra
3. Battiston
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اهم نتایجمطالعه

 باتانا1
)2013(

به اندازه گیری فقر چندبعدی برای زنان در 14 كشور آفریقای زیرصحرا می پردازد.
 شاخص فقر چندبعدی الكیر فوستر برای سالهای 2003 تا 2006 بسته به اطالعات

موجود برای هر كشور انجام شده است.
 در این مطالعه چهار بعد داراییها، تحصیل، شاخص توده بدنی و توانمندسازی مورد

استفاده قرار گرفته و هركدام با وزن مساوی یك چهارم وارد تحلیل شده اند.
 نتایج نشان می دهد كه رتبه بندی كشورها بر اساس فقر چندبعدی و شاخصهایی نظیر

توسعه انسانی و توسعه جنسیتی بسیار متفاوت از یكدیگر هستند.
 به عنوان نمونه كشور كنیا كه به لحاظ نسبت سرشمار در فقر درآمدی رتبه دهم )از فقر

 كم به فقر زیاد( در میان 14 كشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است، بر اساس
 نسبت سرشمار فقر چندبعدی الكیر و فوستر، كمترین فقر را در میان كشورهای مورد

بررسی دارا است )رتبه نخست(

 الکیر و
فوستر 2011

 تبیین شد.AFدر این مقاله روش شماره 
روش تبیین شده برای محاسبه فقر چندبعدی در كشورهای آمریكا و اندونزی اعمال شد.

برای آمریكا 4 بعد در نظر گرفته شد و برای اندونزی 3 بعد
 فقر درآمدی در آمریكا )سرشمار( 12% و فقر چندبعدی )با در نظر گرفتن 2 بعد به عنوان

 حد فقر( 16% پیش از تعدیل نسبت سرشمار و 9% با نسبت سرشمار تعدیل شده،
محاسبه شد.

 نسبت سرشمار تعدیل شده در اندونزی،  برای 1 )معیار اتحاد(، 2 )معیار میانی( و 3
)معیار فصل مشترك( بعد به عنوان حد فقر، به ترتیب 28%، 16/3% و 3/9% محاسبه شد.

2- مطالعات داخلی
اینجا  در  ندارد.  تنوع چندانی  فقر چندبعدی  انجام شده در خصوص  داخلی  مطالعات 
اشاره  باید  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  زمینه  این  در  انجام شده  قابل مالحظه  مطالعه  سه 
نمود كه مطالعات دیگری نیز در موضوع فقر چندبعدی در ایران انجام شده كه با توجه به 
 )1391( از جمله شاهمرادی  می گردد؛  مطالعات  این  به  گذرا  اشاره ای  تنها  اهمیت،  درجه 
در پایان نامه كارشناسی ارشد خود در دانشگاه الزهرا فقر چندبعدی در استان كرمانشاه را 

1. Batana
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با استفاده ازنظریه اطالعات )و مطابق با شیوة مطالعة راغفر و همكاران، 1392( اندازه گیری 
نموده است. خلج )1392( در پایان نامه كارشناسی ارشد خود در دانشكده كشاورزی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با استفاده از اطالعات سرشماری سال 1385 نفوس و مسكن و با به كارگیری 
الكیر و فوستر، فقر مناطق شهری و روستایی را برآورد نموده است. بر اساس  متدولوژی 
محاسبات وی، توزیع فقر در سال 1385 معادل 12/3 درصد و شدت فقر معادل 30/6 درصد 
بوده است. فطرس و قدسی )1393( در مقاله خود تنها روش شناسی الكیر و فوستر را تشریح 

كرده اند )بدون آنكه فقر را محاسبه نمایند(. 
راغفر و همكاران )1392( با استفاده از اطالعات پرسش نامه ای تكمیل شده در مناطق 22 
گانه شهر تهران و با كاربست نظریه اطالعات، شاخص فقر چندبعدی را محاسبه كرده اند. 
ایشان ابعاد مسكن، درآمد، سالمت عمومی و آموزش را مورد توجه قرار داده اند و برای این 
ابعاد درجه اهمیت یكسانی در نظر گرفته اند. بر اساس محاسبات انجام شده در این تحقیق، 
منطقه 14 از باالترین فقر چندبعدی رنج برده است، در حالی كه در نرخ فقر درآمدی در 

منطقه 15 باالتر از سایر مناطق بوده است.
علی نیا )1388( با استفاده از اطالعات هزینه-درآمد خانوار، به روش SEM فقر را در 
قابلیتی، مشاركت سیاسی و مشاركت فرهنگی برای سالهای  اقتصادی، فقر  چهار بعد رفاه 
1383، 1385 و 1386 و در میان خانوارهای شهری و روستایی محاسبه كرده است. نتایج 
حاصل از این تحقیق نشان داد كه از بین ابعاد مختلف فقر در جمعیت شهری، در سالهای 
1383 و 1385، بعد رفاه اقتصادی و در سال 1386، بعد قابلیتی بیشترین درصد افراد فقیر 
را به خود اختصاص داده اند. در جمعیت روستایی در سال 1383، بعد رفاه اقتصادی و در 

سالهای 1385 و 1386، بعد قابلیتی بیشترین درصد افراد فقیر را دارا هستند. بر اساس نتایج 
به دست آمده در این مطالعه، فقر در بعد رفاهی در جمعیت شهری در بازه 1385 تا 1386 
افزایش و در بعد فرهنگی كاهش داشته است، اما در بعد قابلیتی، روند ابتدا افزایشی و سپس 
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كاهشی بوده است. در جمعیت روستایی فقر در بعد رفاه اقتصادی در سال 1383 بیشترین 
و در سال 1385 كمترین مقدار خود را دارا بوده است. این در حالی است كه فقر در بعد 

قابلیتی در دوره مورد بررسی افزایش یافته است.
علی مددی )1387( از رویكرد فازی برای محاسبه شاخص فقر چندبعدی در ایران و 
در سالهای 1383 و 1385 استفاده نموده است. وی از اطالعات طرح هزینه-درآمد خانوار 
استفاده نموده و فقر را در خانوارهای شهری و روستایی به صورت جداگانه بررسی نموده 
است. وی ابعاد مالی، مسكن، تملك كاالهای بادوام، سالمت، آموزش و اوقات فراقت را 
برای محاسبه فقر در نظر گرفته است. محقق، تابع عضویت در مجموعه افراد فقیر را متناسب 
متفاوت  روش  دو  گرفتن  نظر  در  با  و  كرده  تعریف  شده  مطرح  شاخصهای  از  هریك  با 
برای خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می كند.  فقر را  متغیرها، شاخص  به  وزن دهی 

نتایج در جدول )4( خالصه شده است.
جدول )4( نتایج محاسبه فقر چندبعدی توسط علی مددی )1387(

13831385

روش دومروش اولروش دومروش اول

18/318/117/417/3شهری

19/619/319/319/2روستایی

روش

1- روش الکیر و فوستر )FA( برای اندازه گیری فقر چندبعدی
كه  الكیر-فوستر  مطالعاتی  روش  از  بعدی  چند  فقر  برآورد  منظور  به  پژوهش  این  در 
به تشخیص و شمردن محرومیتهای متعدد و رنجهای افراد و خانواده ها می پردازد، استفاده 
می شود. این متد برای اندازه گیری MPI در گزارش توسعه انسانی استفاده شده است و دارای 
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چندین مزیت است كه عبارتند از:
این روش بر اساس مفاهیم فقر كه در آن محرومیت های متعدد به صورت همزمان تجربه  -

شده است؛ پایه گذاری شده است.
ناهمگنی داشبورد رویكردهای دیگر را ندارد. به عبارت دیگر یك شاخص واحد ارائه  -

می دهد كه مفهومِ فقر را به وسیله توزیع مشترك محرومیتها بیان می كند و به ویژه برای 
اجتماعی  و  اقتصادی  عملكردهای  مقایسه  و  فقر  كاهش  سیاستهای  پیشرفت  گزارش 

كاربرد دارد. 
بسیار انعطاف پذیر باشد و به بسیاری از داده ها و ابعاد قابل انطباق است. -
شاخص  - آكسفورد،  فقر  بین المللی  موسسه  و  ملل  سازمان  اینكه  همه  از  مهم تر  و 

فقرچندبعدی را با همین رویكرد اندازه گیری كرده و استفاده از این روش قابلیت مقایسه 
و رتبه بندی را برای اطالعات كشور ایجاد می كند.

روش AF برای اندازه گیری فقر چندبعدی خانواده ای معیارها را خلق می كند كه مبتنی بر 
رویكرد شمارش بوده و طبقه معیارهای FGT را بسط می دهد. این روش مجموعه متغیرهایی 
كه خانوارها به طور همزمان در آنها محروم هستند را مشخص ساخته و پروفایل محرومیت 
ایشان را به صورت درجه محرومیت وزنی، خالصه می كند. اگر میزان محرومیت افراد از حد 
)آستانه( فقر تجاوز كند، ایشان به عنوان فقیر چندبعدی شناسایی می شوند. در اینجا تعداد 
افراد فقیر می تواند برای نسبت سرشمار مورد استفاده قرار گیرد. اما این اشكال بروز می كند 
كه وقتی فرد فقیر نسبت به گذشته در یك بعد بیشتر هم محروم شود، میزان شاخص فقر 
تغییر نمی كند. این نقض ویژگی یكنوایی بعدی است. برای رفع این اشكال، الكیر و فوستر 

درجه محرومیت هر فرد )كه به نوعی شدت فقری كه تجربه می شود را نشان می دهد( را در 
محاسبه شاخص فقر دخیل می كنند.

جامعه ای با n عضو )خانوار( و d بعد را به عنوان ابعاد فقر چندبعدی در نظر بگیرید. با 
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محرومیت  ماتریس   ،z محرومیت  بردار  یك  و   X دست آورهای   n d× ماتریس به  توجه 
 x zij j< g وقتی  ij

0 g به دست می آید كه عنصر نمونه  g ij
0 0=   مرتبط با X به صورت 

از  است  عبارت   ) x zij j≥ ( این صورت  غیر  در  و   g wij j
0 = از  است  عبارت  باشد 

ij ام آن، وقتی فرد  iدر بعد  n است كه عنصر  d× g یك ماتریس  0 . ماتریس  g ij
0 0=

w بوده و وقتی كه فرد در آن بعد محروم نیست، معادل صفر است.  j j محروم است، معادل 
wها هستند، معادل یك است.  j بدیهی است كه جمع وزنهای مربوط به هر بعد كه همان 

g نشان داده  i
0 g كه به صورت  0 محرومیت بردار سطری iام ماتریس  بردار  می شود، 

همچنین  است.   i نشان فرد   g j
0 به صورت را  آن  كه   g 0 ماتریس jام  ستونی  بردار 

می توان  g 0 می دهیم، توزیع محرومیت در بعد jام در میان جامعه را نشان می دهد. از ماتریس
بردار ستونی c را ساخت كه این بردار، درجه محرومیت وزنی افراد است و در آن عضو iام 

c جمع وزنی ابعادی را نشان می دهد كه فرد i در آنها محروم است. gi i= 0 یعنی 
قرار  استفاده  فقیر مورد  برای شناسایی  نیز   )k( ثانی  الكیر و فوستر یك حد  در روش 
ρk را تابع شناسایی در نظر می گیریم كه به صورت زیر  ، تابع  0 1< ″k می گیرد. برای 

تعریف می شود:

ρ
ρ

k i i

k i i

x z if c k
x z if c k

( , )
( , )

= ≥
= <





1
0

ρk فرد i را اگر درجه محرومیت وی، حداقل به اندازه k باشد؛ در غیر 
به عبارت دیگر 

k در واقع شناسایی انجام  w j″ (min ) این صورت وی فقیر محسوب نخواهد شد. برای 
شده مبتنی بر معیار اتحاد است كه بر مبنای آن هرگونه محرومیتی فرد را فقیر طبقه بندی 
k معیار لحاظ شده فصل مشترك است كه مبتنی بر آن افرادی فقیر در  =1 می كند و برای 
نظر گرفته می شوند كه در تمام ابعاد محروم هستند. هر حد ثانی در این بازه، یك معیار میانی 
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را مورد استفاده قرار می دهد.
به جای  صفر  بردار  جایگذاری  طریق  از  و   g 0 ماتریس  از  را   g k0( ) ماتریس 
كه  است  روشن  می آوریم.  به دست  است،   ρk ix z( , ) = 0 وقتی  آن،  iام  سطر 
را   c k( ) محرومیت  درجات  سانسور شده  بردار  . همچنین  g k g x zij ij k i

0 0( ) ( , )= ρ

cتعریف می كنیم. k x z ci k i i( ) ( ; )= ρ i به صورت  n=1,..., برای تمام 
 ) M 0

در نهایت و به عنوان گام تجمیع، نسبت سرشمار تعدیل شده1 )

0 0
0

1 1 1

1 1[ ( ( ))] ( ( )) ( )
n n d

i j ij
i i j

M d g k c k c k w g
n n

µ µ
= = =

= = = =∑ ∑∑

نسبت سرشمار تعدیل شده را می توان به صورت حاصلضرب دو شاخص دیگر، یعنی 
نسبت سرشمار و متوسط نسبت محرومیت در میان افراد فقیر نیز تعریف كرد. نسبت سرشمار 
H كه در آن q تعداد افراد فقیر  q n= / )H( كه شیوع فقر را نشان می دهد عبارت است از 
. متوسط نسبت محرومیت افراد فقیر یا شدت فقر نیز عبارت 

1
( , )n

k ii
q x zρ

=
=∑ است 

A و درصد محرومیت متوسطی كه افراد فقیر تجربه می كنند را نشان  c k q= ( ) / است از 
داده  نشان  نیز   M H A0 = × به صورت  شده  تعدیل  سرشمار  نسبت  بنابراین  می دهد. 

می شود.
( به صورت زیر تعریف می شود: M 1 شاخص شكاف فقر تعدیل شده )

1
1

1 1

1 ( )
n d

j ij
i j

M w g k
n = =

= ∑∑

. g g z x zij ij j ij j
1 1= × −( ) / g است و  k g x zij ij k i

1 1( ) ( , )= ρ كه در آن 
یا  فقیر  افراد  شده  نرمال  شكافهای  وزنی  جمع  شده،  تعدیل  فقر  شكاف  واقع  در 

1. adjusted headcount ratio
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می توان  نیز  را   M 1 است.  تقسیم شده   )n( به جمعیت  كه  است   1
1 1

( )n d
j iji j

w g k
= =∑ ∑

 H حاصلضرب   M 1 عمل  در  نوشت.  جزئی  شاخصهای  )شیوع فقر(، A برحسب 
)شدت فقر( و متوسط شكاف محرومیت در میان افراد فقیر G است. به عبارت دیگر:

0 1
1 1 1 11

1 0
1 1

1 1

( ) ( )1 ( )
( )

q d q d
n d j ij j iji j i j

j ij q d
i j j iji j

w g k w g kqM w g k
n n q w g k

= = = =

= =
= =

= = × ×
∑ ∑ ∑ ∑∑∑

∑ ∑

( نیز به صورت زیر تعریف می شود: M 2 مجذور شكاف فقر تعدیل شده )

2
2

1 1

1 ( )
n d

j ij
i j

M w g k
n = =

= ∑∑

. به  g g z x zij ij j ij j
2 0 2= × −[( ) / ] g است و  k g x zij ij k i

2 2( ) ( , )= ρ كه در آن 
M بسط داد. α همین شكل این شاخصها را می توان به 

نظیر  ویژگیهایی  است،   α ≥ 0 وقتی   ،AF شاخصهای  طبقه  كه  است  اثبات  قابل 
تفكیك پذیری )زیرگروههای جمعیتی و بعدی(، تغییرناپذیری در تكرار، تقارن، تمركز فقر، 
بودن،  نرمال  بودن،  تمركز محرومیت، یكنوایی بعدی ضعیف و یكنوایی بعدی، غیربدیهی 
αتأمین می شود  > 0 بازآرایی ضعیف را تأمین می نماید. ویژگی یكنوایی برای شاخصهای 

αاست، ویژگی انتقال ضعیف برقرار است )الكیر و فوستر، 2011(. >1 و هنگامی كه 
در خصوص تفسیر شاخصهای نسبت سرشمار، شدت فقر و شاخص كل الكیر فوستر 
باید بیان داشت كه شاخص نسبت سرشمار نسبت تعداد افراد فقیر به كل جامعه می باشد 
و با شدت فقر این افراد كاری 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 
كاری ندارد اما شاخص كل الكیر فوستر كه از شاخص نسبت سرشمار و شدت فقر تشكیل 

شده است، جامع بوده و به هر دو قسم تعداد افراد فقیر و شدت فقر این افراد توجه دارد. 
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 AF 2- استنباط آماری در معیارهای
معیارهای اندازه گیری فقر چندبعدی AF، نتایجی مبتنی بر نمونه است. مقایسه مقادیر 
این شاخصهای در میان جوامع مختلف یا در برای یك جامعه در طول زمان نیازمند استنباط 
آماری است. برای استنباط آماری یا ساختن فاصله اطمینان برای مقادیر معیارهای محاسبه 
شده، به انحراف معیار، شاخصهای اندازه گیری فقر )برآوردگرها( نیاز است. بدیهی است، 
هرچه میزان انحراف معیار پایین تر باشد، قابل اطمینان بودن برآوردهای انجام شده از فقر 

بیشتر خواهد بود. )الكیر، 2015؛ الكیر و همكاران، 2015(
روشهای مختلفی برای برآورد انحراف معیارها وجود دارد. دو رویكردی كه بیشتر مورد 
در  مجدد1.  نمونه گیری  و روش  تحلیلی  از روش  عبارتند  می گیرند،  قرار  استفاده  و  توجه 
روش نخست از فرمول برآوردگر برای به دست آوردن انحراف معیار یا تقریب مجانبی آن 
استفاده می شود و در روش دوم انحراف معیارها و فواصل اطمینان با استفاده از بوت استرپ2 

یا روشهای مشابه برآورد می شوند.
فرض كنیم m حجم نمونه تصادفی انتخاب شده از جامعه است. در این شرایط درجه 
محرومیتی كه مبتنی بر جامعه تعریف شد، یك متغیر تصادفی خواهد بود. فرض می كنیم كه 
c متغیرهای تصادفی مستقل از هم و با  k km1( ),...,c ( ){ } درجات محرومیت سانسور شده 

Var c ki( ( )) =σ 0
2 E و واریانس  c k Mi( ( )) = 0

توزیع یكسان هستند، با امید ریاضی 
توزیع  به    

0 0
ˆ( )m M M− متغیر تصادفی توزیع  بی نهایت،  به سمت   m میل كردن  با   .

عبارت   σ 0
2 نااریب  نمونه ای  برآورد  میل می كند.   σ 0

2 واریانس  و  میانگین صفر  با  نرمال 
خواهد بود از:

2 2
0 0

1

1 ˆ[ ( ) ]
1

m

i
i

c k M
m

σ
=

= −
− ∑

1. resampling
2. bootstrap
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و بنابراین انحراف معیار نسبت سرشمار تعدیل شده، عبارت است از: 

0

20
ˆ 01

ˆ 1 ˆ[ ( ) ]
11

m
iM i

se c k M
mm

σ
=

= = −
−−

∑

FA جهانی1؛ کاربرد روش IPM 3- شاخص
این  است.  فقر  اندازه گیری  برای   AF روش  كاربرد  مهم ترین  جهانی،   MPI شاخص 
شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده M0 را با پارامترهایی مشخص مورد استفاده قرار داده 
و به این طریق فقر چندبعدی برای 102 كشور در حال توسعه جهان )ایران در زمره این 
كشورها نیست( محاسبه و در قالب گزارش توسعه انسانی، منتشر می شود. MPI مبتنی بر 10 
شاخص است كه این شاخصها در سه بُعد كه به صورت یكسان وزن داده می شوند، طبقه بندی 
شده اند. این سه بُعد عبارتند از: سالمت، آموزش و استانداردهای زندگی. یك خانوار زمانی 
فقیر در نظر گرفته می شود كه حداقل در یك سوم متغیرهای وزن دهی شده محروم باشد )حد 
ثانی(. حد ثانی، ابعاد، متغیرها و وزنها در تمام سالهایی كه محاسبه شده است، تقریبًا یكسان 
هستند، لیكن حدود محرومیت در سالهای مختلف و متغیرها در كشورهای مختلف تا حدی 
با یكدیگر متفاوت هستند. البته این تفاوت به گونه ای نیست كه امكان مقایسه بین نتایج از 
 MPI میان برود. جدول شماره )5(، ابعاد، وزنها و حدود محرومیت را بر اساس روش شناسی
جهانی سال 2016 با در نظر گرفتن سازگارترین متغیرها با شرایط و داده های اقتصاد ایران 

نشان می دهد.

1. global multidimensional poverty index
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جدول )5( ابعاد، شاخصها، وزنها و حدود محرومیت در MPI جهانی

(/ خانوار وقتی محروم شاخص )وزن شاخص(بعد )وزن بعد( z j حد محرومیت )
محسوب می شود که:

آموزش )1/3(
سرپرست خانوار بی سواد است.باسوادی سرپرست خانوار )1/6(

در خانوار حداقل یك كودك در سن تحصیل )6 تا تحصیل كودكان )1/6(
16 سال( وجود داشته باشد كه تحصیل نمی كند.

سالمت )1/3(
برخورداری از تغذیه مناسب

)1/3( 
مصرف سرانه كالری افراد خانوار روزانه كمتر از 

2300 كالری باشد.

تسهیالت 
زندگی  )1/3(

در منزل به برق دسترسي نداشته باشد.دسترسي به برق  )1/18(

وضعیت محل سكونت  )1/18(
مساحت سرانه محل سكونت خانوار كمتر از 10 

مترمربع باشد.

سوخت خوراك پزی )1/18(
سوخت خوراك پزی خانوار چوب، زغال چوب یا كود 

حیوانی باشد.

خانوار به آب لوله كشی دسترسی نداشته باشد.دسترسی به آب سالم  )1/18(

در محل سكونت خانوار حمام وجود نداشته باشد.حمام  )1/18(

تملك كاالهای بادوام  )1/18(
خانوار حداكثر یكی از كاالهای یخچال، تلویزیون، 
تلفن، ماشین لباسشویی و وسیله نقلیه )اتومبیل یا 

موتور سیكلت( را در تملك داشته باشد.

4- داده های تحقیق
داده های این مطالعه مبتنی بر اطالعات حاصل از طرح هزینه و درآمد )بودجه( خانوار 
است كه توسط مركز آمار ایران ساالنه جمع آوری می شود. این اطالعات به منظور به دست 
آوردن ضرایب مصرف برای محاسبه شاخص هزینه زندگی، شاخص تورم و شاخصهای فقر 
و نابرابری بوده است. از سال 1347 آمارگیری از هزینه خانوارها در نقاط شهری در مقیاسی 
گسترده، توسط مركز آمار ایران آغاز شد. این آمارگیری از سال 1353 عالوه بر هزینه، درآمد 
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خانوارهای شهری را نیز شامل می شود و تا كنون به استثنای سالهای 1355، 1357 و 1360، 
سال  در  نیز  روستایی  خانوارهای  درآمد  و  هزینه  از  آمارگیری  است.  انجام شده  همه ساله 
1342 برای اولین بار توسط اداره كل آمار عمومی سابق انجام شد و سپس با تأسیس مركز 
آمار ایران در سال 1344، در مقیاسی وسیع تر ادامه یافت. طرح هزینه و درآمد خانوار در 
مركز آمار ایران، با استفاده از توصیه های سازمان ملل متحد، بر اساس نشریه های NHSCP و 
SNA، به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری 

و روستایی انجام می گیرد. حجم نمونه هر ساله با در نظر گرفتن خطای نسبی كمتر از 10 
درصد یا ضریب تغییرات كمتر از 0/05 تعیین می گردد. حجم نمونه در سالهای اخیر به 40 

هزار خانوار شهری و روستایی و بیش از 140 هزار نفر می رسد.

یافته ها
به منظور بررسی وضعیت فقر چندبعدی در ایران، ما روش الكیر و فوستر را بین سالهای 
1370 تا 1392 و مبتنی بر اطالعات طرح هزینه-درآمد خانوار، در مناطق شهری و روستایی 
اطالعات  با  MPI جهانی و سازگار  نظیر شاخص  وزنها،  و  متغیرها  ابعاد،  بسته ایم.  كار  به 
موجود انتخاب شده اند. جدول شماره 6، نسبت سرشمار تعدیل شده را به تفكیك شیوع 

)H( و شدت )A( در دروه زمانی مورد بررسی نشان می دهد.
چنان كه مالحظه می شود، شاخص نسبت سرشمار تعدیل شده هم در جامعه شهری و 
هم در جامعه روستایی با كاهش مواجه بوده است و این كاهش در میان روستاییان از شدت 
از 35/4  بیشتری برخوردار است. به طوری كه شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی 
درصد به 10/1 درصد و در مناطق شهری از 13/3 درصد به 9/5 درصد كاهش یافته است. در 
مناطق شهری، نوسان بیشتر از مناطق روستایی بوده لیكن همچنان نسبت سرشمار تعدیل شده 
با كاهش مواجه است. باید توجه كنیم كه شاخص فقر چندبعدی عالوه بر مخارج خانوارها 
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)توانایی تأمین كالری مورد نیاز كه در فقر تك بعدی به عنوان خط فقر لحاظ می شود( متأثر 
از آموزش و دسترسی به تسهیالت مختلف زندگی نیز بوده است. انتظار می رود در شهرها، 
ابتدای دوره مورد  از  دسترسی به تسهیالت زندگی )مثل آب لوله كشی یا حمام در منزل( 
مناطق روستایی  از  این تسهیالت كمتر  به  میزان دسترسی  تغییرات  بررسی وجود داشته و 
باشد. در این صورت در مناطق شهری، میزان مخارج و تأمین كالری 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 كمتر است، چراكه سایر ابعاد به 
مقدار بیشتری با تغییر مواجه بوده اند. دقیقًا به دلیل اهمیت بیشتر بعد مخارج در مناطق شهری 
و ماهیت نوسانی مخارج )كه تحت تأثیر قیمتهای به شدت متغیر ایران است( است كه نوسان 

شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری بیشتر است.
در  چندبعدی  فقر  هم شدت  و  شیوع  هم  روستایی  مناطق  در  كه  است  مالحظه  قابل 
از  درصد  به 60/2  بوده است. در واقع در سال 1370، قریب  با كاهش مواجه  طول زمان 
خانوارهای روستایی از فقر چندبعدی رنج می برده اند )یعنی در بیش از یك سوم متغیرهای 
متوازن محروم محسوب می شدند( اما این رقم در سال 1392 به 22/5 درصد تقلیل یافته 
است. شدت فقر نیز در دوره مورد بررسی از 58/8 درصد به 44/9 درصد رسیده است و 

خانوارهایی كه فقیر محسوب می شوند میزان فقری كه با آن مواجه اند كمتر است.
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جدول )6( نسبت سرشمار تعدیل شده، شیوع و شدت فقر چندبعدی در ایران سالهای 92-1370

سال
)A( شدت)H( شیوع/ نسبت سرشمار) M 0 نسبت سرشمار تعدیل شده )

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری

13700/5020/5880/2650/6020/1330/354
13710/4930/5710/3080/5460/1520/312
13720/4620/5750/3910/5650/1810/325
13730/4580/5730/4140/5760/1890/33
13740/4860/5410/1750/4350/0850/235
13750/4770/5340/180/3950/0860/211
13760/4770/5340/1260/3550/060/189
13770/4790/5230/1550/3270/0740/171
13780/480/4970/1530/2780/0730/138
13790/4810/5050/1440/2830/0690/143
13800/4750/5020/1220/260/0580/131
13810/4750/4930/1280/2330/0610/115
13820/4620/4950/1330/2070/0610/102
13830/4540/4850/140/2040/0630/099
13840/4450/4890/1280/1910/0570/093
13850/4430/4910/1340/1860/060/091
13860/4430/4880/1250/1720/0560/084
13870/430/4860/1470/1890/0630/092
13880/420/480/2350/250/0990/12
13890/4220/4790/1460/1830/0610/088
13900/4090/4720/2180/1670/0890/079
13910/4020/460/2330/1690/0940/078
13920/3920/4490/2410/2250/0950/101
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در میان خانوارهای شهری، شدت فقر )از 50/2 درصد به 39/2 درصد( كاهش یافته است، 
همچنین نسبت افرادی كه با فقر مواجه هستند از 26/5 درصد در سال 1370 به 24/1 درصد 

در سال 1392 كاهش یافته است.
چنان كه پیش تر 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 )7( اختالف 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 می توان معنی داری تغییر نسبت سرشمار تعدیل شده در 

هر سال را در مقایسه با سال قبل از آن، آزمود.
عالوه بر این امكان 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 معنی دار بوده است.
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جدول )7( معنی داری 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

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری

13710/01884-0/042450/003480/00458*5/42*-9/26
13720/028670/01330/003810/00516*7/52*2/58
13730/008710/005280/003610/00534*2/410/99
1374-0/10466-0/095060/002560/00417*-40/87-22/8
13750/00091-0/024150/002280/003510/4*-6/88
1376-0/02555-0/021490/002410/00375*-10/59*-5/74
13770/01418-0/018630/002530/00378*5/6*-4/92
1378-0/00098-0/032990/002540/00336-0/38*-9/82
1379-0/004290/005310/002250/00281-1/911/89
1380-0/01111-0/012520/002150/00279*-5/17*-4/48
13810/00304-0/015780/001980/002581/53*-6/13
13820/00033-0/012570/002060/002570/16*-4/89
13830/002-0/003450/002180/002650/92-1/3
1384-0/00617-0/005390/002040/0025*-3/02*-2/16
13850/00238-0/002090/001890/002311/25-0/9
1386-0/00403-0/00770/001810/00217*-2/23*-3/55
13870/007860/008340/001680/00208*4/67*4/01
13880/035150/028150/001760/00215*19/93*13/1
1389-0/03714-0/032270/001760/00212*-21/14*-15/19
13900/02794-0/00890/00170/0019*16/43*-4/68
13910/00421-0/00120/001810/00183*2/32-0/66
13920/001010/023320/00180/00190/56*12/29

* p>0/05
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بحث 
در این مطالعه با در نظر داشتن متغیرها و ابعاد مطرح شده در شاخص فقر چندبعدی 
جهانی و كاربست روش الكیر و فوستر )AF( شاخص فقر چندبعدی برای ایران بین سالهای 
1370 تا 1392 محاسبه شده است. هیچ مطالعه داخلی تاكنون با این وسعت زمانی و با استفاده 
از این شاخصها و ابعاد به محاسبه شاخص فقر چندبعدی در ایران نپرداخته است. نتایج این 
مطالعه حاكی از آن است كه فقر چندبعدی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی 
ایران با كاهش مواجه بوده است كه البته شدت این كاهش در مناطق روستایی به شكل قابل 
توجهی بیشتر است. همچنین نشان داده شد كه برای مقایسه برابری شاخص نسبت سرشمار 
تعدیل شده فقر چندبعدی، انحراف معیار برآوردگر شاخص فقر چگونه محاسبه می شود. بر 
اساس محاسبات انجام شده، در اغلب سالها، شاخص فقر، به لحاظ آماری متفاوت از سال 
قبل آن بوده است و در تمام سالها كمیت محاسبه شده برای فقر روستایی متفاوت از مقدار 

فقر چندبعدی برای مناطق شهری بوده است.
تمام  واسطه  به  شهری،  مناطق  نسبت  روستایی  مناطق  در  فقر  مقدار  شدیدتر  كاهش 
تا 1392 برای خانوارهای  امكانات و تسهیالت زندگی است كه در فاصله سالهای 1370 
روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی 
كشور دسترسی به برق یا آب لوله كشی و یا حمام مستقل در محل سكونت خود نبوده اند. اما 
اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است كه این امكانات به سطح روستاها 
رفته و تسهیالت زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است كه 
تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چرا كه از ابتدای دوره نیز 

اغلب خانوارهای شهری به امكانات رفاهی مورد بررسی دسترسی داشته اند.
مهم ترین بعدی كه نوسانات در فقر چندبعدی را توضیح می دهد، تغذیه مناسب است. 
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در  نوسانات  مطالعه،  این  در  توسعه(  اول  )برنامه  زمانی  دوره  اول  سالهای  برای  اگرچه 
محرومیت سایر ابعاد به كمك محرومیت تغذیه مناسب می آید تا تغییرات افزایشی در فقر 
چندبعدی را توضیح دهد اما برای سالهای انتهایی )برنامه پنجم توسعه( این تنها محرومیت 

در تغذیه مناسب است كه نوسانات در فقر چندبعدی را توضیح می دهد. 
تنها وابسته به درآمدهای پولی خانوارها نیست. بلكه  آنچنان كه مالحظه می شود، فقر 
آن  به  خانوارها  كه  رفاهی  امكانات  و  تسهیالت  میزان  و  آموزش  از  برخورداری  وضعیت 
افراد مؤثر است، چرا كه این موارد به مثابه در  دسترسی دارند نیز در فقیر بودن یا نبودن 
اختیار داشتن قابلیت استفاده از منابع و درآمدها می تواند تفسیر شود. این امر می تواند یك 
داللت سیاستی مهم داشته باشد. دولتها به جای تمركز صرف بر افزایش درآمدهای خانوارها 
قرار  توجه  مورد  را  خانوارها  قابلیتهای  می توانند  آن  نظایر  و  انتقالی  پرداختهای  طریق  از 
دهند. همچنین می توان مالحظه نمود كه اقدامات انجام شده در راستای تأمین خدمات برای 
خانوارهای مختلف در سرتاسر كشور و در روستاهای دور افتاده، هرچند تأثیری در تغییرات 
فقر درآمدی خانوارها منعكس نمی شود، لیكن به خوبی در معیارهای فقر چندبعدی مالحظه 

و دیده می شوند.
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