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Abstract 

This paper measures multidimensional poverty from 2004 to 2019. 13 ordinal 

categorical indicators in four dimensions of "economic welfare," "housing," 

"health," and "education" are used and to determine the weight of the indicators, the 

method of multiple correspondence analysis (MAC) is used. Based on these weights, 

a composite poverty indicator is calculated. With five types of poverty lines, 

including union criterion, intersection criterion, 60% median, first three deciles, and 

the absolute poverty line, poverty indicators are obtained cross-sectionally and in 

time series by urban and rural areas. The results show that multidimensional poverty 

is higher in rural areas than in urban areas. The Compensating power of poverty is 

also higher in urban areas than in rural areas. This means that urban households can 

better compensate for deprivation in one dimension by another. In the 16 years 

under study, the poverty trend is a convex downward trend that has become almost 

horizontal in the last years. The study of poverty of the provinces also shows that the 

provinces of Sistan & Baluchestan and Mazandaran have the highest and lowest 

headcount ratio of the poverty, respectively. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيبررسي مسائل اقتصاد ايران

  224 - 187، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 9پژوهشي)، سال  ـ علمي نامة علمي (مقالة وفصلد

  گيري فقر چندبعدي در ايران با روش تحليل تناظر چندگانه اندازه

  *حسين ربيعي
  **سيد محمدعلي كفايي

  چكيده
 13ا از ايران مطالعه شده اسـت. ابتـد   1398الي  1383هاي  سال فقر چندبعديِدر اين مقاله 

استفاده و براي » آموزش«و » سالمت«، »مسكن«، »رفاه اقتصادي«نماگر ترتيبي در چهار بعد 
اين  هيبر پا) به كار گرفته شد. سپس MCAتعيين وزن نماگرها روش تحليل تناظر چندگانه (

نوع خط فقر شامل مالك اجتماع، مالك  5گرديد و با  ها يك نماگر مركب فقر محاسبه  وزن
هاي فقر به تفكيك منـاطق   خط فقر مطلق شاخصو  دهك اول 3درصد ميانه،  60ك، اشترا

مقطعي و سري زماني به دست آمد. نتايج نشـان داد كـه فقـر     صورت بهشهري و روستايي 
چندبعدي مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است. همچنـين قـدرت جبـران فقـر در     

به اين معني كه در منـاطق شـهري خانوارهـا     مناطق شهري باالتر از مناطق روستايي است،
سـال   16توانند محروميت در يك بعد را در بعد ديگر جبران كننـد. رونـد فقـر در     بهتر مي

هاي انتهايي تقريباً افقي شده اسـت.   نزوليِ محدب است كه در سال صورت بهمورد بررسي 
تان و مازندران بـه ترتيـب   هاي سيستان و بلوچس ها نيز نشان داد كه استان بررسي فقر استان

  بيشترين و كمترين نسبت سرشمار فقر را داشتند.
شـده، وزن   فقر، فقر جبران فقر چندبعدي، تحليل تناظر چندگانه، نماگر مركب ها: دواژهيكل

  نماگر.
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  JEL: I32, I3, D63, O1بندي  طبقه
  

  مقدمه. 1
 2017اخير، در سـال  هاي  رغم كاهش چشمگير فقر در دهه طبق گزارش بانك جهاني، علي

كردنـد. اگـر    ميليون نفر در سراسر جهان در شرايط فقـر شـديد زنـدگي مـي     689همچنان 
ميليارد نفر اسـت (بانـك    8/1تعدادشان بيش از كه  جمعيت داراي درآمد متوسط پايين هم

تـر خواهـد شـد. حتـي در      انداز فقر تيره به آن افزوده شود، چشم )،63و  12: 2020جهاني 
يافته نيز (البته با ماهيتي متفاوت از گروه اول) فقر وجود دارد (اتكينسـون   توسعه كشورهاي

)Atkinson (1987 :929سـابقه و   هاي بي ). وجود اين شرايط در دوراني كه بشر به پيشرفت
گـذاري در حـوزه فقـر را     عظيم اقتصادي و فني دست يافته، ضرورت و اهميـت سياسـت  

  م افزايش دانش در ابعاد مختلف اين موضوع است.كند كه خود مستلز دوچندان مي
گيري آن و ترسـيم نقشـه فقـر اسـت      گذاري فقر، اندازه اولين قدم در مطالعه و سياست

). در چارچوب اقتصاد رفاه، معيار استاندارد سـنجش  208: 1388(خداداد كاشي و حيدري 
تـوان فقـر را    تر، مي يع)، اما در نگاهي وسThorbecke (2007 :4است (توربك (» درآمد«فقر 

هايي فراتر از رفاه و درآمد نيز بسط داد كه اين چارچوب به رهيافـت قـابليتي    به محروميت
مشهور است. رهيافت قابليتي از مباني مهم نگاه چندبعدي به فقر و در اصل يك چارچوب 

شد، خواه هاي سياستي يا وضعيت امور (خواه در اقتصاد رفاه با هنجاري براي ارزيابي گزينه
توسـط   1980خواه در كاهش فقر) است. اين رهيافت براي اولين بار در دهـه  و  در توسعه

تـوان برخـورداري افـراد را     ) مطرح شد. در اين چـارچوب، مـي  Amartya Senآمارتيا سن (
هايي اساسي كه هـر فـرد از آن برخـوردار     هاي آنان دانست، يعني آزادي اي از قابليت جلوه

كند (سـن   نهد، راهبري مي آنها زندگي خويش را چنان كه خود ارزش مياست و به كمك 
). بر مبناي رهيافت قابليتي، ترتيبات اجتماعي بايد بـيش از همـه بـا توجـه بـه      205: 1396
ارزشـمند  و  هايي ارزيابي شود كه مردم براي بهبود يا دستيابي به عملكردهاي متكثـر  آزادي

عنـوان محروميـت از ايـن     اس، فقر در رهيافت قـابليتي بـه  (از نظر آنها)، دارند. بر همين اس
شود (آلكاير  بندي مي ها صورت هاي ارزشمند تلقي و فقر چندبعدي در فضاي قابليت آزادي

)Alkire (2007 :90ي (بـود  كيـ نشود كـه   ). ايده فقر چندبعدي بر اين پايه استوار ميwell-

beingهـايي چندبعـدي هسـتند كـه      ودي) پديـده ب عنوان تجلي ناكافي بودن نيك ) و فقر (به
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 & Chakravartyدرآمد فقط بيانگر يكي از وجوه متعـدد آنهاسـت (چـاكراوارتي و سـيلبر (    

Silber (2007 :192.(  
 Ezzrari( گيرد (ازراري و ورم گيري فقر چندبعدي از دو ناحيه نشات مي پيچيدگي اندازه

& Verme (2012 :2راي ساختن شاخص فقر ارتبـاط دارد.  ). اولين مسئله به جهت تجميع ب
تواند افقي (تجميع بعدها براي هر فرد در مرحله اول) يا عمودي (تجميع افراد در  تجميع مي

ها و نتـايج متفـاوتي منجـر     ها به روش هر بعد در مرحله اول) باشد. هر يك از اين رهيافت
اسـت. انتخـاب وزن بـا    دهي به بعدها و تعيين اهميت نسبي آنه شود. دومين مسئله وزن مي

شود و قضاوت در  ) انجام ميnormative and positiveتركيبي از معيارهاي هنجاري و اثباتي (
  ها دشوار است. مورد برتري روش

در چند قرن گذشته فقر هميشه يكي از مسائل و مشـكالت اقتصـاد ايـران بـوده اسـت      
ي كـاهش يافتـه (فطـرس و    هاي اخيـر فقـر عمـوم    ) و با اينكه در دهه135: 1371(عظيمي 
ايـن رونـد را متوقـف كـرده و      1390)، ليكن ركود اقتصادي در دهـه  133: 1395شهبازي 

: 1400قسمتي از جامعة ايران همچنان درگير فقر است (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گذاري و كاهش فقر نيازمند شناخت بهتر آن اسـت و بـا اينكـه ادبيـات      ). بهبود سياست33
ها،  تصاد فقر در ايران نسبتاً گسترده است ليكن پيچيدگي مسائل، اختالف در نتايج پژوهشاق

هـاي   هاي هنجاري اين حـوزه لـزوم پـژوهش    هاي متنوع، و جنبه ها و روش وجود رهيافت
هاي موجود، و همگرايي  گويي به پرسش بيشتر براي روشن شدن زواياي مختلف فقر، پاسخ

گيري و ترسيم نقشـه   د. در همين راستا، اين پژوهش با هدف اندازهده ها را نشان مي ديدگاه
هاي آماري  هاي متكي بر روش اي متفاوت، يك روش افقي را با استفاده از وزن فقر از زاويه

گذاري ايـن   تواند حاوي نكات جديدي براي بهبود سياست هد كه مي مورد استفاده قرار مي
  حوزه باشد.

گيـري فقـر    م شده اسـت. در بخـش دوم مبـاني نظـر انـدازه     بخش تنظي 5اين مقاله در 
شـود. در بخـش سـوم پيشـينه      چندبعدي مطرح و روش تحليل تناظر چندگانه معرفي مـي 

گردد. بخش چهارم به نتايج  طور خالصه ارائه مي پژوهش مرور و برخي از آثار اين حوزه به
بخش پنجم نيز خالصه و  تحليل تجربي اين پژوهش و تفسير اين نتايج اختصاص دارد. در

  گيري مقاله ارائه خواهد شد. نتيجه
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  گيري فقر چندبعدي مروري بر مباني نظري اندازه 1.1
گيري فقر يك جامعه شامل دو مرحلة تشخيص و تجميع اسـت. در فقـر چندبعـدي     اندازه

: 2015شود (آلكاير و همكـاران   نيز به اين دو مرحله اضافه مي» انتخاب فضاي فقر«مرحله 
  گيري فقر شامل سه بخش به شرح ذيل است. ) و اندازه123

  يچندبعد فقر ينماگرها و بعدها نتخابا - الف
كنـد. در رويكـرد    ) براي تعيين نيازها يا بعدها دو رويكرد كلي معرفي مي2007آلكاير (

شـود. در   هـا معـين مـي    هـا و زمـان   اول فهرستي از نيازهاي اساسي نوع بشر در همه مكان
دوم مجموعه مشخص و كاملي از بعدها وجود ندارد و بعدها بـه فضـا، موقعيـت،     رهيافت

گيري مدنظر نيز بسـتگي دارنـد. او مارتـا     سطح تحليل، اطالعات در دسترس و نوع تصميم
عنوان مدافع و مخـالف فهرسـت    ) و آمارتيا سن را به ترتيب بهMartha Nussbaumنوسبام (

  كند.  منفرد ابعاد فقر معرفي مي
كننـد (آلكـاير    روش براي انتخاب ابعاد فقر اسـتفاده مـي   5صورت ضمني از  محققان به

منفرد يا در تركيب با يكديگر به كـار بـرده    صورت بهها ممكن است  ). اين روش90: 2007
) فراينـدهاي  4) توافق عمـومي  3هاي هنجاري  ) فرض2ها يا قواعد موجود  ) داده1شوند. 

  هاي مردم. )شواهد تجربي معطوف به ارزش5مشاركتيِ مشورتيِ مداوم 
هاست  اي از قابليت در تحليل فقر چندبعدي، بعد يك مفهوم انتزاعي و نماينده مجموعه

گيري است كه اندازه صـفتي از واحـد مـورد مطالعـه را آشـكار       و نماگر كميتي قابل اندازه
ر متغيـري بـراي   كند. نماگر به تعبير ديگر يك متغيـر اسـت. در فقـر چندبعـدي، نمـاگ      مي

نسبتي و  اي گيري و كمي كردن بعد است. متغيرها چهار مقياسِ اسمي، ترتيبي، فاصله اندازه
) Asselinتوانند اسمي باشند (آسلين ( گيري فقر نمي دارند. نماگرهاي مورد استفاده در اندازه

نظر را در عبارت ديگر بايد با تكيه بر نمـاگر بتـوان جايگـاه واحـدهاي مـورد      )، به7: 2009
  صفت مورد مطالعه مرتب كرد. 

بـودن آن در  » بسـيط «باشند. ويژگي نمـاگر سـاده    مركبيا  سادهنماگرها ممكن است 
) با Composite Indicator of Poverty, CIPچارچوب يك پژوهش است و نماگر مركب فقر (

ماگرها بايد آيد. هنگام انتخاب ن هاي مختلف، به دست مي تركيب چند نماگر ساده، با روش
) نماگر بايد مختص 1). 11: 2007) و همكاران Barnesسه معيار را در نظر گرفت (بارنس (
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طـور مسـتقيم محروميـت در آن بعـد را      االمكـان بـه   هدف و بعد مـوردنظر باشـد و حتـي   
گيـري كنـد، نـه صـرفاً      ) نماگر بايد سيماي اصـلي محروميـت را انـدازه   2گيري كند.  اندازه

) نمـاگر بايـد از نظـر    3كننـد.   تعداد كمي از كودكان يا امثال آن تجربه مي شرايطي كه فقط
هـاي آمـاري    آماري استوار باشد، به اين معنا كه، با تغيير كوچكي در حجم نمونـه، ويژگـي  

  انتظاري نداشته باشد. نمونه تغييرات غيرقابل
  يچندبعد فقر در فقرا ييناساش - ب

ل دو رهيافت مهم وجود دارد (آلكاير و همكاران در فقر چندبعدي، براي شناسايي حداق
) است كه در آن aggregate achievement approach). اول، رهيافت دستاورد كل (33: 2015

كند. بايـد   يك تابع تجميع تمام دستاوردهاي واحد مطالعه را به يك دستاورد كلي تبديل مي
ه باشد تا با مقايسه خط فقـر و  تابع مشابهي هم براي تعريف سرحد يا خط فقر وجود داشت

دستاورد كلـي، فقـرا شناسـايي شـوند. خـط فقـر عبـارت اسـت از تركيبـات مختلفـي از           
عنوان خط فقـر   دستاوردهاي حاصل از نماگرهاي مورد استفاده كه دستاورد كلي يكساني به

  كنند. بودي فراهم مي كل يا سطح ضروري نيك
) اسـت  censored achievement approachرهيافت دوم، رهيافت دستاورد سانسورشـده ( 

دهـد بـراي    كه در آن ابتدا با استفاده از حد محروميت بعدي (كه مشابه خط فقر، نشان مـي 
عدم محروميت در يك نماگر دسترسي به چه مقدار از آن ضـروري اسـت) محروميـت در    

ين شـوند و  شود تا محرومان هر نماگر تعيـ  گيري مي صورت جداگانه اندازه همه نماگرها به
  پذيرد.  شده صورت مي سپس شناسايي فقرا بر مبناي دستاوردهاي محروم

دو مالك براي شناسايي فقرا وجود دارد كه حالت حدي هستند و تعريف روشني دارند 
) union criterionو در ضمن امكان كاربرد در هر دو رهيافت را دارند. الف) مالك اجتماع (

ك بعد يا نماگر به معنـاي فقيـر بـودن اسـت. ب) مـالك      كه طبق آن حتي محروميت در ي
آن فقير بودن مستلزم محروميت از تمام بعدها  بر اساس) كه intersection criterionاشتراك (

 و نماگرهاي موردنظر است. 

در هر دو رهيافت فوق، همه بعدها و نماگرها اثر يكسـاني بـر شناسـايي فقـرا ندارنـد.      
تـر هسـتند.    تـر و مهـم   ها و دستاوردها نسبت به بقيه حياتي قابليتعبارت ديگر، برخي از  به

) و Steinertبنــابراين وزن نماگرهــا در مرحلــه شناســايي اهميــت زيــادي دارد. اشــتينارت (
) وزن مساوي براي همة 1شمرند:  ها برمي ) چهار روش را براي تعيين وزن2016همكاران (
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) تعيين وزن از طريق يك رهيافـت  3گذاران  ) اخذ ديدگاه متخصصان يا سياست2نماگرها، 
  هاي آماري. ) استفاده از روش4هاي جامعه تحت مطالعه.  مشاركتي و با توجه به اولويت

  عيجمت - ج
عددي است كه بتوانـد  » شاخص«در بسياري از مطالعات هدف نهايي يا مياني ارائه يك 

عه را به بهترين شكل بيـان  با تجميع وضعيت فقرِ واحدهاي مورد مطالعه، وضعيت فقر جام
 انـد  عبارتگيرند  شده كه در اين مقاله نيز مورد استفاده قرار مي نمايد. چند شاخص شناخته

توربـك  - گريـر - شـاخص فوسـتر  و  شاخص نسبت سرشمار، نسـبت شـكاف درآمـدي    از
)FGT شاخص .(FGT فوستر و همكاران،  كه به صورت زير تعريف مي) 863: 1984شود:(  

)1(  ;
1  

تعـداد فقـرا (خانوارهـايي كـه      تعداد خانوارها (واحدهاي مورد مطالعه)،  كه در آن 
 بعدي درآمد يا هـر معيـار عـددي فقـر،      بردار  درآمد آنها از خط فقر بيشتر نيست)، 

)» poverty aversionتنفـر از فقـر (  «پـارامتر   0خط فقر و  ام، فرد مقدار معيار عددي 
شـاخص  شـود.   هاي فقر تبـديل مـي   اي از شاخص است كه بر پايه آن اين شاخص به طبقه

شـاخص شـكاف فقـر و     1همان شاخص نسبت سرشمار، براي  0براي حاصل 
  شاخص مجذور شكاف فقر است. 2براي 
  
  گيري فقر چندبعدي ناظر چندگانه براي اندازهوش تحليل تر 2.1

كننده نحوه اجراي مراحل تشخيص و تجميـع   گيري فقر چندبعدي عمدتاً تعيين روش اندازه
گـروه   7گيـري فقـر چندبعـدي را در     هـاي انـدازه   ) روش2015است. آلكاير و همكاران (

) 4) روش سلطه 3ن ) نمودار و2) داشبورد نماگرها و شاخص مركب 1اند:  بندي كرده طبقه
  ) رهيافت شمارش7) رهيافت آكسيوماتيك 6) روش مجموعه فازي 5هاي آماري  روش

فقـر چندبعـدي مـورد     گيـري  روش تحليل تناظر چندگانه كه در اين مقاله براي انـدازه 
هاي آماري است. اين روش كه بسط روش تحليل  گيرد، زيرمجموعه روش استفاده قرار مي

پـل بنزكـري   - ويـژه ژان  توسط مكتب فرانسوي آمار بـه  1970و  1960در دهه تناظر است، 
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)Jean-Paul Benzécri توسـط لـوئيس مـاري آسـلين (     1990) ابداع و در اواخر دههLouis-

Marie Asselinويژگي اين روش  نيتر مهمگيري فقر مورد استفاده قرار گرفت.  ) براي اندازه
  هاي ترتيبي است. توانايي آن در تحليل داده

بيشترين اطالعـات مـرتبط و قابـل     گنجاندنهدف از تهيه نماگر مركب فقر  از آنجا كه
عنوان نمره يا امتياز واحد مورد مطالعـه) اسـت،    در يك عدد (بهاستخراج از توزيع نماگرها 

هاي عـاملي   هاي عاملي را براي تهيه نماگر مركب به كار برد. روش توان روش رو، مي اينزا
) و تحليل FA)، تحليل عاملي (PCA( ه مهم است: تحليل مولفه اصليشامل سه زيرمجموع

اي از تركيبات خطي ناهمبسته (متعامد)  عبارت از ايجاد دنباله MCA.( PCAتناظر چندگانه (
شده از متغيرهاي ورودي (نماگرهاي اوليه) با بيشترين مقدار تغييرپذيري يا واريانس  و نرمال

ناميده » مولفه«) هستند كه latentمتغيرهاي نهان (ه يادشده تركيبات خطي ناهمبست كل است.
توان بـرازش يـك حجـم بيضـوي بـر       را مي PCAعنوان يك تعريف شهودي،  به شوند. مي
بعدي تصور كرد. هركدام از قطرهـاي بيضـوي بيـانگر يـك      نقطه در فضاي  اي از  توده

يانس موجود در طول آن قطر نيز مولفه اصلي هستند. اگر برخي از قطرها كوچك باشند، وار
كوچك خواهد بود و با حذف آن قطر يا مولفه اصلي از مجموعه اطالعـات، فقـط بخـش    

شود كـه همانـا    رود و در عوض فايده ديگري حاصل مي كوچكي از اطالعات از دست مي
بـه يـك مـاتريس     كاهش ابعاد است، يعني با كمترين اتالف اطالعات يك مـاتريس  

  شود. ) تبديل مي( ′
 گيري فقر چندبعدي در قالب ماتريس دسـتاوردهاي   هاي موردنياز براي اندازه داده

سـطرهاي   تعداد نماگرهاي فقر چندبعدي است. حجم نمونه و  شود كه  نمايش داده مي
تند و عنصر هاي ماتريس بيانگر نماگرهاي فقر هس ماتريس بيانگر واحدهاي مطالعه و ستون

يـك مـاتريس    اگـر   ام اسـت. ام در نمـاگر  ماتريس فوق دستاورد واحد مطالعه  
…,1عددي باشد، براي هر يك از عناصر نمونـه،    هـاي اصـلي    ، مجموعـه مولفـه  ,

  تركيب خطي از نماگرهاي مشاهده شده است:

)2(  
⋯  

⋮ 
⋯  

ام شده براي نمـاگر   وزن يا ضريب تعيين امين فرد است. ام براي اصلي   مولفه 
است كه مولفـه   نحوي به PCAدر ها  استخراج وزنام است. روش رياضي در مولفه اصلي 
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هاي بعدي به ترتيـب اطالعـات كمتـري دارنـد و در      اول داراي بيشترين اطالعات و مولفه
) اسـت. بنـابراين مولفـه اول (    هاي حاوي اطالعات كمتـر از   اغلب موارد تعداد مولفه

مقدار نماگر مركب  ي واحد مطالعه بهترين گزينه نماگر مركب فقر است. بر اين اساس، برا
  برابر خواهد بود با:

)3(   

  ام ماتريس دستاورد است.ام و ستون مقدار سطر  
ايـن   هايي روبرو اسـت، ازجملـه اينكـه    با وجود داشتن مزايا، با محدوديت PCAروش 

همچنـين در ايـن روش    روش براي متغيرهاي عددي با مقياس يكسان طراحي شده است.
گيري بهينه براي تخمين پارامترها بستگي به نرمال چندمتغيره بودن توزيع  هاي نمونه ويژگي

كننـد. بنـابراين    نياز را برآورده نمـي  كدام از اين دو پيش نماگرها دارد. متغيرهاي ترتيبي هيچ
هـا بـود كـه روش تحليـل تنـاظر چندگانـه        دنبال روش عاملي مناسب اين نوع دادهبايد به 

)MCA.است (  
رسته و هـر رسـته متغيـري دوحـالتي      ام داراي شود كه نماگر  از اين پس فرض مي

داراي چهار رسته (مـثالً  » كيفيت بهداشت خانوار«(صفر يا يك) است. براي مثال اگر نماگر 
ط و بد) باشد، در اين صورت، براي هر خانوار معين، تنها يكـي از ايـن   عالي، خوب، متوس

 1ها قابل تعريف است و لذا سه متغير صفر و متغير متناظر با كيفيت بهداشت خـانوار   رسته
صورت تركيبي به كار برد،  توان نماگرهاي كمي و ترتيبي فقر را به باشد. با اين روش مي مي

توان برحسب تعداد معيني رسته به متغيـر ترتيبـي تبـديل     شه ميزيرا متغيرهاي كمي را همي
مـورد اسـتفاده قـرار     ، ماتريس به جاي ماتريس دستاورد  MCAنمود. در روش 

نمـاگر   شـدة   واحد مطالعاتي، شامل مقادير دوحـالتي  گيرد كه ماتريس دستاوردهاي  مي
مـاتريس نشـانگر   «را  باشـد.   هـا مـي   تعداد كـل رسـته   ∑كه  اوليه است طوري

)indicatrix matrix «(توان انتظـار داشـت    استفاده از ماتريس نشانگر، مي  نامند. با توجه به مي
  ازاي هر رسته يك وزن تعيين شود. كه در اين روش به

طور  دارند به گيري فقر كاربرد كه در اندازه MCAهاي روش  در اينجا آن دسته از ويژگي
اگـر دو سـتون مشـابه در     اين است كه MCAهاي  ) يكي از ويژگي1شود.  خالصه بيان مي
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ها به آن اضـافه شـود، فاصـله دو سـطر      يكديگر ادغام شوند يا ستوني مشابه يكي از ستون
صورت متقـارن، تغييـر سـطرها نيـز بـر فاصـله        ماند. به (واحد مطالعه) معين بدون تغيير مي

ثري ندارد. بر اين اساس، نماگر فقر با افزودن نماگري كـه بـا نماگرهـاي موجـود     ها ا ستون
» استوار«از اين جهت  MCAعبارت ديگر، روش  همبستگي قوي دارد، تغيير نخواهد كرد. به

در اصـل   MCA و CAهـاي   ) روش2بـه چنـين تغييراتـي حسـاس اسـت.       PCAاست. اما 
ازاي  به رسم يك نقطه بـه ها  تداول، اين روشو در كاربردهاي م هاي نموداري هستند روش

هر سطر و ستون در يك فضاي مختصـاتيِ معمـوالً دو بعـدي (دو محـور عـاملي) منجـر       
ها روي محـور عـاملي    هاي موردنظر در مطالعه فقر در واقع مختصات ستون شوند. وزن مي

هم و قابل ها دوگان  روي سطرها و ستون MCAسازي  اول هستند. مختصات حاصل از پياده
طبق روابط دوگاني امتياز فقر مركب (مقدار نمـاگر مركـب فقـر)     تبديل به يكديگر هستند.

هـايي اسـت كـه آن     هاي عاملي همـه رسـته   مربوط به يك واحد مطالعه، ميانگين ساده وزن
واحد واجد باشد و وزن يك رسته فقر معين ميانگين سـاده امتيـاز فقـر مركـب واحـدهاي      

عبـارت   )، بـه 36و  35: 2009به گروه فقراي مربوط تعلق دارند (آسلين، مطالعاتي است كه 
 ديگر:  

)4(  

∑ ∑
,

,

 ;  

,

∑

,
 

ام ام (با يادآوري مجدد اين نكتـه كـه نمـاگر    امين رستة نماگر به معني  ,نماد 
 ,ام در اولـين محـور عـاملي،    امين رستة نماگر وزن  ,رسته است)،  داراي 

هستند  تعداد واحدهاي مطالعاتي است كه واجد رسته  ام، سته نماگر امين رفراواني 
هم اينرسي (واريانس) محور عاملي اول و در واقع  است).  ,(و از نظر عددي همان 

سـازي   بـراي پيـاده   SVD) است. SVDبزرگترين مقدار ويژه حاصل از تجزيه مقدار تكين (



  1401، بهار و تابستان 1ارة ، شم9سال  ،بررسي مسائل اقتصاد ايران   196

 

اين دو رابطه براي محورهاي عاملي بـاالتر از يـك نيـز برقـرار      رود. به كار مي MCAوش ر
  است.
) ويژگي ديگر اين روش آن است كه اگر در يك جامعه خاص گروه اقليتـي بـا فقـر    3

اي كـه ويژگـي    ) باشند، رستهsocial marginalizationنسبي مواجه و دچار انزواي اجتماعي (
اصـل  «گيـرد. ايـن ويژگـي     محاسبه نماگر مركب فقر وزن بيشتري ميآنها را نشان دهد در 

). اگـر  2019) و همكـاران،  Cianiشـود (سـياني (   ناميده مـي )» prevalence principleشيوع (
داشـتن   اريـ در اختبخش زيادي از جامعه به امكان (قابليت) خاصي دسترسي دارند بنابراين 

فقدان آن در مقايسه بـا امكانـاتي كـه شـيوع      اين امكان براي آن جامعه امري عادي است و
رود كه بايد در وزن بزرگ آن نمـاگر در نمـاگر    شمار مي تري به كمتري دارد محروميت مهم

  مركب فقر منعكس گردد.

  شرط سازگاري 1.2.1
نيز و  شود كه مقدار بيشتر آن به معني فقر كمتر است نحوي محاسبه مي نماگر مركب فقر به
 Aبـر   Bبرقرار باشد به اين معناست كه  A<Bاز يك نماگر، رابطه  Bو  A اگر بين دو رسته

بتواند در ساخت نماگر مركب فقر چندبعدي به كـار رود،   MCAارجحيت دارد. براي آنكه 
) برقرار باشد. در اين صورت، با افزايش هريـك  monotonicity( اصل يكنواييحداقل بايد 

عبـارت ديگـر اگـر     يد مقدار نماگر مركب فقر افزايش يابـد. بـه  با  )،از نماگرهاي اوليه (
او بايد افزايش يابد، يعني فقـر   ام در يكي از نماگرها بهبود يافت وضعيت واحد مطالعه 

  شود: او كم شود. اصل يكنوايي خود به دو شرط تبديل مي
بـراي نماگرهـا    (First Axis Ordering Consistency)) سـازگاري ترتيبـي محـور اول    1

)FAOC-I ها بايد اكيـداً   ,هاي آن يعني بين  رابطه ترتيبي بين رسته ): براي هر نماگر
  صعودي يا اكيداً نزولي باشد.

بايد  FAOC-I): براي همه نماگرها شرط FAOC-G) سازگاري ترتيبي محور اول كلي (2
ها در همه نماگرها بايـد يـا اكيـداً     يگر، وزن رستهعبارت د با جهت يكساني صادق باشد، به

  صعودي يا اكيداً نزولي باشد.
منجر شود.  FAOCروي نماگرهاي منتخب به شروط  MCAسازي  لزومي ندارد كه پياده

 قبول قابلعنوان نماگر مركب فقر ديگر سازگاري ندارد و  در اين حالت، مولفه عاملي اول به
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حل وجود دارد. اول، تعديل مجموعه نماگرها و  گاري دو راهنيست. براي رفع مشكل ناساز
حـل دوم   دوم گسترش تحليل به محورهاي عاملي بـاالتر از يـك اسـت. در ايـن مقالـه راه     

  .1شود آن پرداخته نمي كاربردي ندارد و به

  هاي اوليه بندي وزن قياسم 2.2.1
راد واجد آن رسته و جمـع  (وزن هر رسته تعداد اف هاي يك نماگر ميانگين وزني وزن رسته

ام: عبـارت ديگـر بـراي نمـاگر      باشـد، بـه   است) صفر مي ها براي هر نماگر مساوي  وزن
∑ , , ها منفي و بعضي  اين ويژگي مستلزم آن است كه بعضي از وزن .0

هاي يك نماگر  زماني كه فاصله بين وزن رسته مثبت يا منفي بودن يك وزن، تامثبت باشند. 
اي  هاي رسـته  توان براي بهبود مفهوم وزن بدون تغيير بماند، اهميتي ندارد. از اين ويژگي مي

ترين وزن (متناظر بـا   شود كه پائين نحوي تغيير داده مي استفاده كرد. براي اين كار مقياس به
با  اولام در محور عاملي ترين رستة نماگر  ترين رسته) برابر صفر شود. اگر محروم محروم

  شود: شده از رابطه زير محاسبه مي بندي هاي مقياس وزن نشان داده شود، ,

)5(  
,

, ,  

ترين وضعيت قرار  يك نماگر خاص در محرومدر نتيجه، در نماگر مركبِ فردي كه در 
هـا در  رر خواهـد شـد و فـردي كـه در تمـام نماگ     دارد، جمله مربـوط بـه آن نمـاگر صـف    

تـوان   بندي ديگري كه مـي  ترين باشد، نماگر مركبي برابر صفر خواهد داشت. مقياس محروم
عدد يكسان  هاي مربوط به آن محور در يك انجام داد اين است كه در هر محور عاملي وزن
بندي قبل كه جابجا كردن نقاط بـدون تغييـر    ضرب شود. اين تغيير مقياس برخالف مقياس
توانـد بـا اهـدافي همچـون      باشد. اين كار مي فاصله آنهاست، تغيير مقياس خود محورها مي

هايي با عدد صحيح صورت گيرد. در نهايت، نماگر  هايي با عدد اعشاري به وزن تبديل وزن
  شود: شده از رابطه زير محاسبه مي بندي سمركب مقيا

)6(  
∑ ∑ , ,

	 , 0 
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  هاي فقر خط و شاخص 3.2.1
هزينه در فقـر  توان متناظر با درآمد يا  را مي MCAمقدار عددي نماگر مركب فقر حاصل از 

) بـا  2009درآمدي در نظر گرفت كه در مرحله تشخيص به يك خط فقر نياز دارد. آسلين (
. كند مي(با تعريفي كه قبالً ارائه شد)، يك خط فقر مطلق تعريف » مالك اجتماع«استفاده از 

عريـف شـود،   ت عنوان اولين رسته غيرفقير در نماگر  به در نماگرهاي ترتيبي، وقتي رسته 
همه افرادي كه دستاوردشان اكيداً كمتر از آن باشد محـروم تلقـي خواهنـد شـد. ايـن حـد       

نماگر فقر ترتيبـي  «باشد، نماگر را يك  است و اگر  1محروميت در بازة 
فقـر ترتيبـي   نمـاگر  «و در غير اين صـورت  ) » pure categorical poverty indicatorخالص (
اي  همـه نماگرهـاي دوجملـه    نامنـد.  مي)» extended categorical poverty indicatorگسترده (

ازجمله نماگرهاي مبتني بر دارايي (مالك بودن و نبودن) از اين نوع هستند. البته، همان طور 
 هاي اين حد محروميت يك مالك هنجاري است. با تعيين حد محروميت  كه قبالً گفته شد،

نخواهد داشـت.   نماگر مركبفوق، تشخيص فقرا برحسب مالك اجتماع نيازي به محاسبه 
صورت زير  باشد، اين خط به نماگر مركببر  اما اگر قرار بر تعريف آستانه فقر مطلقي مبتني 

  شود: تعريف مي

)7(  
∑

	
 

فـردي اسـت    نماگر مركباين خط فقر در واقع ام است، روميت نماگر حد مح كه 
كه دقيقاً آستانه محروميت در همه ابعاد را به دست آورده و فقير نيست. پس از محاسبه خط 
فقر، دو حالت وجود خواهد داشت. در حالت اول همه نماگرهـا خـالص هسـتند. در ايـن     

  ها اگرام فقير است اگر و تنصورت واحد مطالعه 

)8(   

در اين حالت اگر فردي فقير باشد، حداقل در يك نماگر محـروم اسـت، بنـابراين ايـن     
دهد و معـادل آن اسـت. در حالـت دوم برخـي از      حالت مالك اجتماع را كامالً پوشش مي
 )8(، رابطـه  )7(ر رابطـه  با خط فقر تعريف شده د، نماگرها گسترده هستند. در اين شرايط

شود اما ديگر شرط الزم نيست. فرد ممكـن اسـت    شرط كافي براي فقير بودن محسوب مي
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توانـد   برحسب مالك اجتماع فقير باشد ولي اين شرط در مورد او صـدق نكنـد، زيـرا مـي    
  روميت در يك نماگر را با موقعيت برتر در يك نماگر گسترده جبران كند.مح

مالك اجتمـاع را تـامين كنـد دو گزينـه وجـود دارد. گزينـه اول        )7(براي آنكه رابطه 
بـا   هاي باالتر از حد محروميـت  سانسور كردن نماگرهاي گسترده از طريق جايگزيني رسته

و گزينه دوم پذيرش سازوكار جبران است. در اين صـورت برخـي از افـراد بـا مـالك       
فقـر  «خواهد بود. اين نـوع فقـر را    شوند، ليكن براي آنها  اجتماع فقير محسوب مي

» شـده  خـط فقـر مطلـق جبـران    «و خط فقر مربوط را )» compensated povertyشده ( جبران
  اند. كردهگذاري  نام

فقـر دارد از ايـن جهـت كـه وجـود       نسبت بهشده ديدگاه پوياتري  رهيافت فقر جبران
شناسد و اين ايده را مطرح  نيروهايي كه براي مقابله با فقر در تعامل هستند را به رسميت مي

كند كه در يك محيط غني و توانمند افراد گرفتار فقر ممكن است نامناسب بودن شرايط  مي
هاي باالتر از حد محروميـت   احساس كنند. هرچه تعداد نماگرهاي گسترده و رستهرا كمتر 

تر از حـد   اي پائين اگر فردي در رسته بيشتر باشد، امكان و وسعت جبران بيشتر خواهد بود.
محروميت بعدي جاي داشته باشد، مقدار رفاهي كه براي جبران محروميت او در اين نماگر 

نام دارد و اگر فرد باالتر از حد محروميت بعـدي باشـد، اضـافه     جبران موردنيازالزم است 
 compensating power ofق (گيرد. قدرت جبران خط فقر مطلـ  نام مي جبران موجودرفاه او 

the absolute poverty lineكل شكاف فقر نيازمند جبران  كرد. اگر گيري  توان اندازه ) را مي
فاه فراتر از حد محروميت در نماگرهاي گسترده (جبران كل شكاف ر (جبران موردنياز) و 

برابر قدرت جبران است. در خط فقر مطلق خالص قـدرت جبـران    موجود) باشد، نسبت 
  صفر خواهد بود.

  
  پژوهش ةپيشين. 2

هـاي تجربـي    ادبيات نظري و تجربي فقر چندبعدي بسيار غني است و در ايران نيز پژوهش
هاي تجربـي   ي مختلف انجام شده است. در اين بخش برخي از پژوهشها زيادي، با روش

هـاي خـارجي مـواردي انتخـاب      شود. در پژوهش در فقر چندبعدي ايران و جهان ارائه مي
  اند كه از نظر روش به روش مورد استفاده در اين مقاله شباهت بيشتري داشته باشند. شده
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) تحوالت فقر چندبعـدي در ويتنـام   Asselin & Anh) (2008آسلين و آنه ( در پژوهش
گرايي يا واگرايي روند فقـر چندبعـدي و    مطالعه و هم 2002و  1997، 1992طي سه دوره 

نماگر ترتيبي در بعدهاي سـرمايه انسـاني،    8فقر درآمدي بررسي شده است. در اين مطالعه 
دبعدي مورد براي ساخت نماگر مركب فقر چن MCAامكانات زندگي با استفاده از و  دارايي

) محاسـبه و بـراي دو   1992هاي سال پايه ( استفاده قرار گرفته است. ضرايب بر اساس داده
ساله فقر  10دهد كه در اين دوره  اند. نتايج آنها نشان مي دوره بعدي مورد استفاده قرار گرفته

درصد  29به  58درآمدي و چندبعدي روند كاهشي داشته و فقر چندبعدي در سطح ملي از 
) در مقاله خود بـه مقايسـه چنـد    Njong & Ningaye) (2008رسيده است. نانگ و نينگاي (

هاي حاصل از آمارگيري خانوار  نماگر مركب فقر چندبعدي در كشور كامرون بر اساس داده
هـاي   ها و سـاخت نمـاگر مركـب فقـر از روش     پردازند. براي تعيين وزن مي 2001در سال 

شـود.   رهيافت مجموعه فازي استفاده مـي و  يل تناظر چندگانههاي اصلي، تحل تحليل مولفه
گيرد كـه شـامل    نماگر صورت مي 20ساخت نماگرهاي مركب فقر چندبعدي با استفاده از 

بهداشت و  كاالهاي بادوام، كيفيت مسكن، آموزش كاطالعاتي در مورد درآمد و هزينه، تملّ
دو روش  نسـبت بـه  هـاي اصـلي    ولفهتحليل سلطه، نماگر حاصل از تحليل م هيبر پااست. 

تحقيـق   دهد ولي دو روش ديگر بر هم سلطه قطعـي ندارنـد.   ديگر فقر كمتري را نشان مي
 2007و  2001هـاي   ) به بررسي فقر چندبعدي در مراكش براي سـال 2012ازراري و ورم (

گر براي ساخت نما MCAبعد هستند. از روش  8نماگر در  30ها شامل  اختصاص دارد. داده
محاسـبه و بـراي سـال     2007هاي سال  ها بر اساس داده مركب فقر استفاده شده است. وزن

دهد كه نسبت سرشمار فقـر   نيز به كار گرفته شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي 2001
 Elرسيده اسـت. البوحـدي (   2007درصد در سال  1/12به  2001درصد در سال  9/23از 

Bouhadi) فقر چندبعـدي در مـراكش را بـا اسـتفاده از روش آلكـاير      )2012) و همكاران -
است. در  2003و  1992، 1987هاي  ها مربوط به سال اند. داده فوستر مورد بررسي قرار داده

براي هر يك از سـه بعـد مـورد اسـتفاده يـك نمـاگر        MCAمرحله اول با استفاده از روش 
روميـت بعـدي خانوارهـا    درصـد وضـعيت مح   60مركب فقر ساخته و با خط فقـر نسـبي   

اي بـا وزن يكسـان در چـارچوب     شود. در مرحله دوم اين نماگرهاي دوجمله مشخص مي
شود. نتـايج بيـانگر آن اسـت كـه      گيري فقر به كار برده مي فوستر براي اندازه- روش آلكاير

  كاهش يافته است. 2003و  1992هاي  افزايش اما بين سال 1992و  1987شيوع فقر بين 
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را بـا   1386و  1385، 1383هـاي   نامه خود فقر چندبعدي سـال  ) در پايان1388( نيا علي
 29مشاركت فرهنگي) و با استفاده از و  چهار بعد (رفاه اقتصادي، قابليت، مشاركت سياسي

گيـري از   نماگر به تفكيك مناطق شهري و روستايي مورد بررسي قـرار داده و بـراي انـدازه   
هاي آماري) استفاده نموده اسـت. نتـايج نشـان     جموعه روشالگوي معادله ساختاري (زيرم

مثـال   عنـوان  بهدهد كه در اين سه سال در بعدهاي مختلف روند يكساني وجود ندارد و  مي
شيوع فقر بعد رفاه اقتصادي در مناطق شهري افزايش و در مناطق روسـتايي كـاهش يافتـه    

هاي درآمدي و چندبعـدي  دويكر) مقايسه ر1392است. در پژوهش شيروانيان و همكاران (
شـود. بـراي تحليـل از     انجـام مـي   1387هاي سال  فقر مسكن در روستاها با استفاده از داده

روش ساخت نماگر مركب خطي استفاده شده است. وزن نماگرها از روش آنتروپي (نظريه 
 ∑صـورت   آيد و سپس نماگر مركب فقر مسكن بـه  اطالعات) به دست مي

براي محاسبه فقر كلـي   FGTهاي  گردد. پس از محاسبه نماگر مركب از شاخص محاسبه مي
دهد كـه در ايـن سـال نسـبت      تك نماگرها استفاده شده است. نتايج نشان مي مسكن و تك

  درصد است. 90ها باالي  سرشمار فقر مسكن در روستا
گيـري فقـر چندبعـدي،     تر بـراي انـدازه  فوس- كارگيري روش آلكاير هاي اخير به در سال

هـا معرفـي    ازجمله در ايران رواج زيادي پيدا كرده است. در ادامه برخـي از ايـن پـژوهش   
- 1388) فقر چندبعدي را بـا روش يادشـده در دوره   1394شود. راغفر و اسفنديارپور ( مي

ده كـل خـانوار در   عنوان نماين اند. در اين تحقيق سرپرست خانوار به گيري كرده اندازه 1392
 1391شـده تـا سـال     هاي فقر تعـديل  دهد كه شاخص نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي

اند. در دو پژوهش مشابه سالم  رو به افزايش نهاده 1392اند و از سال  روندي كاهشي داشته
 1370هاي  ) فقر چندبعدي بين سال1396هاي مجلس ( ) و مركز پژوهش1397و همكاران (

بعـد   3نمـاگر در   10فوستر مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. از   - با روش آلكاير 1392الي 
استفاده شده است كه معادل بعدها و نماگرهاي شـاخص فقـر چندبعـدي جهـاني (برنامـه      

شده در مناطق  ها نسبت سرشمار تعديل توسعه سازمان ملل) هستند. طبق نتايج اين پژوهش
درصد كـاهش   5/9درصد به  3/13مناطق شهري از و در  1/10درصد به  4/35روستايي از 
) در مقاله خود شاخص فقر چندبعدي را به روش فوق 1396فطرس و قدسي ( يافته است.
هـاي پـنج سـاله توسـعه را براسـاس       محاسبه و عملكرد برنامـه  1393- 1368هاي  طي سال

دهـد   نشان مي هاي توسعه اند. بررسي عملكرد برنامه شاخص مذكور مورد ارزيابي قرار داده
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هـاي مـذكور شـده     هاي توسعه سبب كاهش فقر چندبعدي طـي سـال   طوركلي برنامه كه به
هـاي متفـاوت محاسـبه فقـر      ) در رساله دكتري خود روش1397عرب يارمحمدي ( است. 

چندبعدي را معرفي و مقدار فقر چندبعدي را با استفاده از هفت روش مختلف براي مناطق 
نمايد و عالوه بر ايـن، يـك    محاسبه مي 1394الي  1383طي دوره شهري و روستايي ايران 

نمايـد.   فوستر و مجموعه فازي است، پيشـنهاد مـي  - روش جديد نيز كه تلفيق روش آلكاير
تـوان رونـدي    از روش اخير حكايت از آن دارد كه در مناطق شهري نمي آمده دست بهنتايج 

ق روستايي شاخص داراي روند كاهشي براي شاخص فقر چندبعدي اثبات نمود اما در مناط
است. فقر چندبعدي در مناطق روستايي باالتر از مناطق شهري است. بعد آموزش بيشـترين  
سهم را در فقر چندبعدي كشور چه در مناطق شهري و چـه در منـاطق روسـتايي دارد. در    

الـي   1385هـاي   هـاي سـال   با استفاده از روش فـوق، داده  )1399مقاله دادگر و همكاران (
كاررفته در برنامه توسعه سازمان ملل و دانشگاه آكسفورد بـا   ، و بعدها و نماگرهاي به1397

گيرد. بعدهاي  ها فقر چندبعدي در ايران مورد بررسي قرار مي برخي تغييرات و با همان وزن
هستند. نتايج اين » استاندارهاي زندگي«و » سالمت«، »آموزش«مورد توجه در اين پژوهش 

دهد كه فقر چندبعدي روستايي بيش از فقر شهري است. همچنين، در دوره  يق نشان ميتحق
و بويژه پس از سال  90مورد مطالعه از شدت فقر كاسته شده، ليكن نسبت سرشمار در دهه 

روش  بـا  ) در تحقيـق خـود  1400اندايش و همكاران ( دهد. كاهش جدي نشان نمي 1392
 »اسـتانداردهاي زنـدگي  «و  »اشـتغال «، »مسكن«، »آموزش«، »سالمت«ابعاد  فوستر و- آلكاير

گيـري   اندازه 1395و  1390ها  براي سال را فقر چندبعدي در استان خوزستان هاي شاخص
حاكي از آن است در استان خوزستان در دو سال مورد بررسي  ي پژوهشها يافتهاند.  نموده

شـدت فقـر   و  )متوسط كشـوري (باالتر از  درصد 28و  25فقر چندبعدي به ترتيب نسبت 
بيشترين محروميت به ترتيـب در ابعـاد اشـتغال،     همچنين، بوده است.درصد  7/34و  4/34

وزارت تعاون، كار و رفاه  در گزارش. سالمت، مسكن، استاندارهاي زندگي و آموزش است
بعـد   5فوسـتر و برمبنـاي   - هاي فقر چندبعدي بـا روش آلكـاير   شاخص )1399اجتماعي (
تـا   1390هـاي   انرژي، سالمت و تغذيه، مسكن، و تسهيالت رفاهي) بـراي سـال   (آموزش،

دهـد كـه اگرچـه     صورت كشوري و نيز استاني محاسبه شده است. نتايج نشان مي به 1398
ها روند نزولي داشته، اما وسـعت  فقـر در منـاطق روسـتايي      نرخ سرشمار فقر در اين سال

دهد كه سمت شرقي  نشان مي 1398قر در سال بيشتر از مناطق شهري است. نقشه وسعت ف
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مراتب بدتري از نظر شـدت فقـر نسـبت بـه سـاير منـاطق كشـور دارد.         كشور وضعيت به
  هايي كه وسعت فقر زيادي دارند از نظر شدت فقر نيز در همين وضعيت هستند. استان

با توجه به ادبيات موجـود كـه بخشـي از آن ارائـه شـد، تفـاوت پـژوهش حاضـر بـا          
) روش. ايـن پـژوهش بـراي    1توان به صورت زير خالصه كرد:  هاي پيشين را مي هشپژو

كنـد.   استفاده مي MCAتعيين معيار فقر از نماگر مركب و براي تعيين وزن نماگرها از روش 
قرار گرفته  موردتوجههاي آماري كمتر  هاي فقر چندبعدي مربوط به ايران، روش در پژوهش

صورت گذرا، به كار رفته است (عرب يارمحمدي،  مورد، بهنيز فقط در يك  MCAو روش 
گيري فقر با استفاده از نماگر مركب نيـز چنـدان مـورد اقبـال نبـوده       ). از طرفي اندازه1397
ها  ها. با وجود ارائه وزن خانوارها توسط مركز آمار، مطالعات موجود اين وزن ) داده2است. 

ها از  اند اما اين پژوهش براي محاسبه شاخص ار ندادهگيري فقر مورد استفاده قر را در اندازه
) بعدها و نماگرها. در ايـن پـژوهش بعـدها و نماگرهـايي     3وزن خانوارها بهره برده است. 

، MCAمورد استفاده قرار گرفته است كه همزمان با برآورده كردن شروط سـازگاري روش  
  رند.در ادبيات فقر چندبعدي ايران و جهان سابقه استفاده دا

  
 تايج تحليل تجربين. 3

  ها ادهد 1.3
گيري فقر  هاي مربوط به اندازه است. داده 1398الي  1383دوره تحليل اين پژوهش از سال 

چندبعدي عمدتاً از طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در مركـز آمـار ايـران و يكـي از     
در ده است. حجم نمونـه  اخذ ش )1397هاي مجلس ( هاي مركز پژوهش نماگرها نيز از داده

هـا بـا    محاسـبه شـاخص   باشد. مي 290،667و در مناطق روستايي  282،140مناطق شهري 
دهد كه آن خانوار نماينـده   شود. وزن هر خانوار نشان مي استفاده از وزن خانوارها انجام مي

ي چند خانوار جامعه است. متغيرهاي (نماگرها) مورد استفاده در اين پژوهش همگي ترتيبـ 
اي ذات ترتيبـي دارنـد (ماننـد فقـر      هستند. برخي از نماگرها از جمله نماگرهـاي دوجملـه  

درآمدي كه خانوار با دو حالت فقر و عدم فقر مواجه است). اما برخي از متغيرها در اصـل  
  عددي هستند و بايد ترتيبي شوند.
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  عرفي بعدها و نماگرهام 2.3
ها امري هنجاري اسـت و   بديهي است كه در بيشتر موارد انتخاب نماگرها و حد محروميت

ها و نتايج متفاوت خواهـد بـود. در    هاي پژوهشگر انتخاب بسته به هدف پژوهش و ديدگاه
ها و ادبيات پژوهشي موجود در ايران  اين پژوهش انتخاب بعدها و نماگرها، با توجه به داده

هاي فقر چندبعدي ايران مورد  است. نماگرهاي انتخابي قبالً در پژوهشو جهان انجام شده 
  رسد در بين متخصصان داراي مقبوليت نسبي هستند. اند و به نظر مي استفاده قرار گرفته

هـاي آمـاري داراي معيارهـايي بـراي      روش تحليل تناظر چندگانه هماننـد سـاير روش  
از نماگرها در يك فرايند رفـت و برگشـتي    برازندگي است. بر مبناي همين معيارها، برخي

) تـالش شـد تـا نماگرهـاي     2009حذف شدند. با پيگيـري الگـوريتم پيشـنهادي آسـلين (    
آميز نبود و در نهايـت   ناسازگار در محورهاي عاملي ديگر جاي بگيرند، اما اين كار موفقيت

;	13رسته ( 42نماگر شامل  13  13دند. ايـن  ) روي محور عاملي اول باقي مان42
شـوند.   بندي مـي  طبقه» آموزش«و » سالمت«، »مسكن«، »رفاه اقتصادي«نماگر در چهار بعد 

و بـه كـار    نماگرهاي تعريـف  1جدول هستند. برخي از اين نماگرها تركيبي از چند نماگر 
  كند. ها آنها ارائه مي همراه با تعداد رستههاي چهارگانه  شده در اين پژوهش را در بعد گرفته

 تعريف بعدها و نماگرهاي مورد استفاده. 1جدول 

  شرح  تعداد رسته  نماگر  بعد

دي
صا

 اقت
رفاه

 

  2)1397هاي مجلس ( شده مركز پژوهش هاي بروز داده  2 فقر درآمدي

)، 2بيكار باشد ()، فرد غيرسرپرست 3كس بيكار نباشد ( هيج  3 اشتغال
  ).1سرپرست بيكار باشد (

، ماشين لباسشويي، گاز اجاقدسترسي به وسايل نقليه موتوري،   4 ها دارايي
  رنگي ونيزيتلويخچال و 

  رايانهو  دسترسي به تلفن، تلفن همراه، اينترنت  4 ارتباطات

كن
مس

 

  گازو  قكشي، بر دسترسي به آشپزخانه، حمام، آب لوله  4 امكانات محل سكونت
نوع اسكلت بناي محل 

  )1و  2، 3اسكلت از نوع بتني، آهني، يا ساير (به ترتيب امتياز   3 سكونت

  شدة مساحت سرانه مسكن مقدار ترتيبي  4 سكنمساحت سرانه م
  شدة تعداد سرانه اتاق مقدار ترتيبي  4 تعداد سرانه اتاق
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ت
الم
س

 

دسترسي به بيمه بهداشت 
  ه بيمه بهداشت و درمانداشتن هزين  2 و درمان

كفايت كالري دريافتي از 
 غذا

  كالري در روز 2100سرانه   2

ش
موز

آ
 

سطح تحصيالت 
  )4تا  0بيسواد، ابتدايي، متوسطه، يا دانشگاهي (به ترتيب امتياز   4 سرپرست خانوار

  سال 15شده نسبت اعضاي باسواد باالي  مقدار ترتيبي  4 شاخص سواد خانوار
تحصيل محروميت از 
  كه در حال تحصيل نباشد 15تا  7وجود كودكي در سنين   2 كودكان

  هاي پژوهش منبع: يافته

  
  تايج برآورد روش تحليل تناظر چندگانهن 3.3

هسـتند و   سـه يمقا قابـل سبب ترتيبي بودن در طـول زمـان    مقادير متغيرهاي مورد استفاده به
سال موردنظر به تفكيك  16هاي  يل، نمونهبنابراين نيازي به تعديل پولي ندارند. به همين دل

مناطق شهري و روستايي با يكديگر تلفيق و دو نمونه بزرگ، بـه تفكيـك شـهر و روسـتا،     
ها به تفكيـك منـاطق شـهري و روسـتايي      ايجاد و با استفاده از اطالعات اين دو نمونه وزن

يكـي بـر اسـاس     ،توان عمل كـرد  ها به دو شكل مي . براي محاسبه وزن رسته3محاسبه شد
ها. همانند  هاي مشاهده شده در يك سال خاص و ديگري بر اساس مشاهدات كل سال داده

هاي حاصـل از   اند، وزن ها را بر مبناي سال پايه برآورد كرده ) كه وزن2012ازراري و ورم (
هـا، بخصـوص در    (سال شروع دوره) نيز محاسبه شد. با اينكـه ايـن وزن   1383نمونة سال 
رسد  است، اما به نظر مي توجه قابلساله داراي شباهت  16هاي نمونه  هري، با وزنمناطق ش

هاي كل نمونـه   ) در اين پژوهش نيز استفاده از داده202: 1397كه مشابه عرب يارمحمدي (
  نيز در آنها لحاظ شود. داده رختر باشد تا تغييرات  ها موجه براي استخراج وزن
نشده حاصل از تحليل تنـاظر چندگانـه بـه دسـت      بندي ياسهاي مق وزن ،با برآورد اوليه

اسـت،   )5(شده با استفاده از رابطه ذيل كه تغييريافتـه رابطـه    بندي هاي مقياس آيند. وزن مي
  شود: حاصل مي

)9(  , , , 1000 
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براي حذف اعشار است. اين تغيير و حذف ريشه دوم اينرسي از  1000افزودن ضريب 
هـاي   شـده اسـت. وزن   ارائه 2جدول  بندي تعبير كرد. نتايج در توان به مقياس مخرج را مي

انـد. محـور    در كنار رسته آنها مشخص شـده متناظر با حد محروميت بعدي با عالمت (*) 
 كند. درصد اينرسي را تبيين مي 54و  59عاملي اول در مناطق شهري و روستايي به ترتيب   

  به همراه فراواني نسبي و محروميت بعدي هاي حاصل از تحليل تناظر چندگانه وزن-  2جدول 

سته  نماگر
ر

  

  روستايي  شهري

  وزن

راو
ف

اني
  

 
سته

ي ر
نسب

  (%)
ي 
بعد

ت 
ومي
حر

م
 

اني  وزن
راو

ف
  

 
سته

ي ر
نسب

  (%)
ي 
بعد

ت 
ومي
حر

م
 

 2/10  0/102  0 7/18  0/187  0  0  فقر درآمدي
1*  513  0/813  451  0/898  

  اشتغال
1 0 0/022 

2/2 
0  0/023 

3/2 2*  158  0/134  56  0/112  
3 236  0/844  106  0/865  

  ها دارايي

1 0 0/020 

1/16 

0 0/092 

1/41 
2  405 0/141 420 0/319 

3*  754 0/374 675 0/341 

4 1002  0/465  916  0/248  

  ارتباطات

0 0  0/029  

0/25 

0  0/134  

3/55 
1  463  0/221  435  0/419  
2*  739  0/365  706  0/342  
3 1000 0/385 944 0/105 

امكانات محل 
  سكونت

1 0 0/006 

1/2 

0 0/108 

0/23 
2  294  0/015  262  0/122  
3*  869  0/090  580  0/353  
4 1123  0/890  770  0/417  

نوع اسكلت 
ساختمان محل 

  سكونت

1 0 0/615 

5/61 
0 0/886 

6/88 2*  278  0/232  298  0/046  
3 347  0/152  339  0/069  

مساحت سرانه 
  مسكن

1 0 0/034 

3/13 

0 0/097 

9/24 
2 483  0/099  404  0/152  
3* 792 0/311 634 0/326 

4 913  0/556  641  0/425  
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  تعداد سرانه اتاق

1  0 0/008 

7/3 

0 0/033 

8/10 
2  410 0/029 328 0/075 

3*  955  0/319 780 0/386 

4  1142 0/645 802 0/506 

بيمه بهداشت و 
  درمان

0  0 0/281 1/28 
0 0/186 6/18 

1*  307 0/719 266 0/814 

كفايت كالري 
  دريافتي از غذا

0 0 0/410 0/41 
0 0/323 3/32 

1* 89  0/590  31  0/677  

سطح تحصيالت 
  سرپرست خانوار

0 0 0/166 

4/60 

0 0/385 

4/88 
1  409  0/438  405  0/499  

2*  631  0/226  593  0/085  

3 777  0/170  707  0/031  

شاخص سواد خانوار

0 0 0/064 

9/15 

0 0/157 

0/39 
1  160  0/095  169  0/233  

2*  320  0/101  361  0/166  

3 661  0/740  599  0/444  

محروميت از تحصيل
  كودكان

0 0 0/010 0/1 
0 0/046 6/4 

1*  732  0/990  446  0/954  

  هاي پژوهش منبع: يافته

شـده   بندي شده، فراواني نسبي هر رسته ارائـه  هاي مقياس در اين جدول عالوه بر وزن
نمونـه)   عنـوان  بـه » (كفايـت كـالري  «و » فقر درآمـدي «هاي دو نماگر  است. با مقايسه رسته

توان ويژگي روش تحليل تناظر چندگانه را مشاهده كرد كه اگر فراواني نسبي محروميت  مي
بسيار زياد (يا بسيار كم) باشد، وزن آن نماگر نسبت به نماگري كه فراواني نسبي محروميت 

نزديك است، بيشتر خواهد بـود. در محاسـبه فراوانـي نسـبي از وزن خانوارهـا       5/0آن به 
هاي فقر، با استفاده  استفاده شده است. در ادامه نيز همه محاسبات مرتبط، از جمله شاخص

  شود. از وزن خانوار انجام مي
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  حروميت بعديم 4.3
توان نسبت سرشمار محروميت نمـاگر را محاسـبه    ، مي2جدول ها در  از روي فراواني رسته

هاي زير حد محروميت بعدي  هاي نسبي رسته نمود. اين نسبت سرشمار برابر جمع فراواني
محروميت در نماگرهاي مختلف نيز ارائـه شـده اسـت.     نسبت سرشمار 2جدول است. در 

نماگر  3نماگر نسبت به مناطق روستايي محروميت كمتري دارند و در  10شهري در مناطق 
ها انتظـار ايـن اسـت كـه فقـر       محروميت شهري بيشتر است. با توجه به وسعت محروميت

چندبعدي در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري باشد. انتظار ديگري كه از ايـن جـدول   
گردد اين است كـه وزن نماگرهـايي ماننـد     مي باز MCAشود و به ويژگي روش  حاصل مي

كه در نمونه مورد بررسي شـيوع بيشـتري دارنـد، بـيش از     » محروميت از تحصيل كودكان«
  ساير نماگرها باشد.

هـاي فـوق (كـه جزئيـات آن      پس از محاسبه نماگر مركب فقر هر خانوار بر پايـه وزن 
بنـدي نمـود. اگـر بـا      پنجـك توان خانوارها را برحسب آن  موضوع بخش بعدي است)، مي

استفاده از بردار حد محروميت بعـدي، محروميـت خانوارهـاي هـر پنجـك در نماگرهـاي       
توان نسـبت محروميـت هـر پنجـك را بـه تفكيـك نماگرهـاي         مختلف مشخص شود، مي

هري ارائه شده است. براي اين اطالعات براي مناطق ش 3جدول دست آورد. در   مختلف به
  توان جدول مشابهي حاصل كرد. مناطق روستايي نيز مي

 هاي نماگر مركب در مناطق شهري محروميت بعدي نماگرها به تفكيك پنجك– 3جدول 

  نماگر
  پنجك مناطق شهري

1  2  3  4  5  
 0/0001 0/0112 0/0872 0/2846 0/5522  فقر درآمدي
  0/0063  0/0143  0/0227  0/0276  0/0380  اشتغال
  0/0005  0/0137  0/0677  0/1847  0/5380  ها دارايي

  0/0029  0/0435  0/2053  0/3439  0/6528  ارتباطات
  0  0/0006  0/0020  0/0066  0/0912  امكانات محل سكونت
  0/2388  0/5324  0/6645  0/7550  0/8851  نوع اسكلت ساختمان
  0/0014  0/0244  0/0692  0/1732  0/3974  مساحت سرانه مسكن
  0  0/0004  0/0046  0/0212  0/1573  تعداد سرانه اتاق
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  0/0748  0/1635  0/2665  0/3557  0/5464  بيمه بهداشت و درمان
  0/3537  0/3742  0/4048  0/4343  0/4853  كفايت كالري دريافتي

  0/0884  0/4519  0/6823  0/8491  0/9486  سطح تحصيالت سرپرست خانوار
  0/0003  0/0026  0/0370  0/2281  0/5274  اد خانوارشاخص سو

  0  0/0004  0/0013  0/0057  0/0404  م. از تحصيل كودكان

  هاي پژوهش منبع: يافته

  شود: از اين جدول نتايج ذيل حاصل مي
توزيع احتمال محروميت در همـه نماگرهـا يكسـان نيسـت. در برخـي از نماگرهـا       . 1

سـت (ماننـد محروميـت از تحصـيل كودكـان و      هاي پـائين ا  محروميت فقط مختص گروه
هاي برخوردار نيز محروميت دارنـد (ماننـد    شاخص سواد خانوار)، اما در برخي ديگر گروه
  نوع اسكلت ساختمان و كالري دريافتي از غذا).

يابـد. بنـابراين نمـاگر مركـب      محروميـت بعـدي كـاهش مـي    ، با افزايش پنجك فقر. 2
  بودي چندبعدي آنها را دارد. انوارها برحسب نيكشده قابليت مرتب كردن خ تعريف

توان يك شـاخص مركـب محروميـت بـا      هاي هر پنجك مي با جمع زدن محروميت. 3
است. با  77/0و  6/1، 5/2، 7/3، 9/5هاي مساوي به دست آورد كه مقادير آن به ترتيب  وزن

شـود كـه    مـي حاصل  - 53و  - 35، - 32، - 37هاي  ها، نرخ محاسبه نرخ رشد (منفي) دهك
  دهد پنجك آخر (دو دهك باال) از جنبه بهبود محروميت وضعيت بهتري دارد. نشان مي

  
  ماگر مركب فقر چندبعدين 5.3

صورت زير تغيير داده و با اسـتفاده از آن   به )6(ام رابطه براي محاسبه نماگر مركب خانوار 
  شود. ارهاي نمونه محاسبه مينماگر مركب خانو

)10(  
, , 	 , 0 

در كل نمونه و به تفكيك مناطق شهري و روستايي ميانگين نمـاگر مركـب بـه ترتيـب     
ميانگين و ميانه نماگر مركـب   است. 4953و  7499ميانه به ترتيب  همچنين 4787و  7242
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فقر چندبعدي مناطق شهري بسيار باالتر از مقادير متنـاظر در منـاطق روسـتايي اسـت كـه      
باشد. انحراف معيار نماگر مركب  بودي در مناطق شهري مي نشانگر باالتر بودن متوسط نيك

پراكندگي بيشتر در مناطق  است كه نشان از 1171و  1123براي اين دو منطقه هم به ترتيب 
دو منطقه هم نابرابري بيشـتر در منـاطق    براي 135/0و  092/0 روستايي دارد. ضريب جيني

گيـري فقـر    دوام خانوار (كه معيار اندازه دهد. ضريب جيني مخارج بي روستايي را نشان مي
ه ) است) براي مناطق شهري و روستايي ب1397هاي مجلس ( درآمدي توسط مركز پژوهش

دهد توزيع نماگر مركب فقر نسبت به معيار درآمدي  است كه نشان مي 33/0و  34/0ترتيب 
  تر است. متوازن
  
  هاي فقر بر مبناي تحليل تناظر چندگانه شاخصو  ط فقرخ 6.3

بردار نماگر مركب بايد با استفاده از يك خط فقر خانوارهاي فقير را از  آوردن دست بهبعد از 
هـا را محاسـبه نمـود (مرحلـه      حله تشخيص) و در مرحله بعد شاخصتفكيك (مر غيرفقير

صورت سري زماني يا مقطعي باشد. اگر قرار  تواند به تجميع). مرحله تشخيص و تجميع مي
اي صورت گيـرد، لزومـاً بايـد از خـط فقـر       باشد در بررسي سري زماني يا مقطعي مقايسه

توان از خط فقر يك سال  ها گفته شد، مي يكساني استفاده شود. مشابه آنچه در محاسبه وزن
خاص يا خط فقر كل نمونه استفاده كرد كه در اين پژوهش گزينه دوم انتخاب شده اسـت.  

  شود. در ادامه پنج خط فقر مختلف معرفي مي
است. اصوالً خط فقر مالك اشتراك » مالك اجتماع«و » مالك اشتراك«دو خط فقر اول 

ايد نسبت سرشمار فقر كمتـري را نشـان دهـد. دو خـط فقـر      در مقايسه با مالك اجتماع، ب
درصد ميانه و  60فقر نسبي خط فقر معادل  بعدي نيز خط فقرهاي نسبي هستند. اولين خط

درصد است. خط فقر پنجم  30دومين خط فقر نسبي نيز خط فقر متناظر با نسبت سرشمار 
هاي متناظر با حد محروميت بعدي است. نتايج حاصـل از   و مجموع وزن )7(بر پايه رابطه 

  ارائه شده است. 4جدول كارگيري اين خط فقرها در  به

 نسبت سرشمار فقر كل نمونه برحسب پنج نوع خط فقر-  4جدول 

  روستايي  شهري  عنوان
  0003/0  0  ر مالك اشتراك (درصد)فق
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  005/99  923/91  فقر مالك اجتماع (درصد)
 2972  4499  % ميانه60خط فقر معادل 

  5/8  5/2  % ميانه (درصد)60نسبت سرشمار متناظر با خط فقر 
  4296  6828  %30خط فقر متناظر با نسبت سرشمار 

 5877  7137  خط فقر مطلق
  6/81  1/38  لق (درصد)نسبت سرشمار متناظر با خط فقر مط

  هاي پژوهش منبع: يافته

، طبق ستون مالك اشتراك، تقريباً هيچ خانواري وجود نـدارد كـه در تمـام    4جدول در 
درصـد از   1و  1/8نماگرها محروم باشد و بـر اسـاس سـتون مـالك اجتمـاع بـه ترتيـب        

ر هيچ بعدي محروم نيستند. از اين جهت فقر شهري كمتـر  خانوارهاي شهري و روستايي د
% ميانه، فقر در مناطق روستايي بيش از سه برابر 60از فقر روستايي است. برحسب خط فقر 

دهند. علـت   فقر در مناطق شهري است ولي در هر صورت هر دو درصد پاييني را نشان مي
بـودي حساسـيت دارد و اگـر     نيكاين امر آن است كه اين نسبت سرشمار به توزيع نماگر 

توزيع نابرابري زيادي نداشته نباشد، احتماالً نسبت سرشـمار پـائين خواهـد بـود. بررسـي      
هاي نماگر مركب فقر (كه در اينجا ارائه نشده است) و ضريب جيني بيـانگر   ميانگين صدك

ماگر است كـه  توزيع نسبتاً برابر اين نماگر در نمونه است. خط فقر چهارم، آن مقداري از ن
، خط فقر متنـاظر بـا فقـر    4جدول درصد خانوارها نماگري كمتر از آن داشته باشند. در  30

 4296و  6828درصدي (سه دهكي) در مناطق شهري و روستايي بـه ترتيـب    30سرشمار 
شـده، منـاطق شـهري     تعريـف دهند كه برحسب نماگر مركب فقر  است. اين ارقام نشان مي

  بودي باالتري هستند. داراي سطح نيك
خط فقر مطلق نيز مناطق شهري دچار فقر چندبعدي كمتري هستند. همان طـور   هيبر پا

كه در گفته شد، جبران محروميت در يك نماگر با ارتقـاي وضـعيت در نماگرهـاي ديگـر     
 2جـدول  اطالعـات   بر اساسود. ش پذير است. به اين پديده سازوكار جبران گفته مي امكان
  گيري كرد. را اندازه» قدرت جبران خط فقر مطلق«توان  مي

براي محاسبه جبران موجـود و موردنيـاز، فراوانـي نسـبي رسـته مربـوط در قـدرمطلق        
شود.  دي ضرب ميالتفاوت وزن رسته موردنظر و وزن رسته متناظر با حد محروميت بع مابه

برابـر اسـت بـا     2هـا، جبـران موردنيـاز رسـته      در مناطق شهري در نماگر دارايي براي مثال
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0/141× 754-405 و در مناطق روستايي در شاخص سـواد خـانوار، جبـران     49/209=
×0/444برابر است با:  3موجود رسته  599-361 =105/67. 

ها و جمع زدن آنها بـه   براي همه رسته پس از محاسبه مقادير جبران موردنياز و موجود
درصـد   8/111تفكيك هر منطقه، قـدرت جبـران خـط فقـر مطلـق منـاطق شـهري برابـر         

( 983/236879/635 درصد است. ايـن دو   41/23آيد. براي مناطق روستايي اين نسبت  به دست مي (
و  دهند كـه در منـاطق شـهري امكـان جبـران فقـر چندبعـدي بيشـتر اسـت          رقم نشان مي

توانند در نماگرهاي ديگر اين محروميت را  خانوارهايي كه در يك نماگر محروم هستند مي
جبران كنند. به همين دليل، فاصله بين شيوع فقر مبتني بر خط فقر مطلق و مالك اجتماع در 

  مناطق شهري نسبت به روستايي بيشتر است.
  
  ررسي روند فقر با استفاده از نماگر مركبب 7.3

بر و  1398الي  1383سالة  16هاي دوره  با استفاده از داده هاي گذشته، نتايج بخش بر اساس
هاي اين دوره محاسبه و  هاي فقر را براي هر يك از سال توان شاخص نماگر مركب مي هيپا

سپس روند آن را بررسي كرد. به چند دليل در اين پژوهش بـراي مطالعـه سـري زمـاني و     
ر موجود، خط فقر نسبي سه دهك مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    خط فق 5مقطعي فقر از بين 

ميانه نسـبت سرشـمار بسـيار     ٪60است. اوالً خط فقرهاي مالك اجتماع، مالك اشتراك و 
خـوبي مـنعكس    كنند و روند زماني يا اختالف مقطعي را به پايين يا بسيار بااليي حاصل مي

ستايي تفاوت فاحشـي دارد و شـاخص   كنند. ثانياً خط فقر مطلق در مناطق شهري و رو نمي
حاصل در مناطق روستايي بسيار باالست. بنـابراين بـراي مقايسـه شـيب و انحنـاي رونـد       

فقـر   هـاي  تغييرات بهتر است از خط فقر ديگري استفاده شود. و ثالثاً در برخي از پـژوهش 
س، هاي مجلـ  و مركز پژوهش 1397چندبعدي و حتي درآمدي (از جمله سالم و همكاران، 

كند و از اين جهت اين خـط فقـر بـه     ) فقر سرشمار در اطراف دهك سوم نوسان مي1397
هاي بيشتر (كـه در اينجـا ارائـه نشـده      تر است. البته بررسي ديدگاه كلي پژوهشگران نزديك

انتخاب چهار دهك نيز نتايج اين بخش تغيير معنـاداري   در صورتدهد كه  است) نشان مي
 5جدول شده) در  شده (مطابق تعريف ارائه ساله محاسبه FGT 16ي ها نخواهد كرد. شاخص

  ارائه شده است.
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 %30توربك ساالنه براي نماگر مركب فقر بر مبناي خط فقر - گرير- شاخص فوستر- 5جدول 

  سال
  مناطق روستايي  مناطق شهري

نسبت سرشمار 
)(  

شكاف 
فقر 

)(  

مجذور 
شكاف فقر 

)(  

نسبت 
سرشمار 

)( 

شكاف 
فقر 

)( 

مجذور 
شكاف فقر 

)(  
1383 49/59 9/43 3/09 61/43 17/98 7/76 
1384  45/90  8/16  2/52  57/20  15/78  6/56  
1385  41/87  7/57  2/35  48/19  11/87  4/60  
1386  38/04  6/59  1/98  44/29  10/70  4/11  
1387  36/01  5/75  1/56  39/02  9/16  3/44  
1388  36/07  5/71  1/58  34/24  7/80  2/88  
1389  33/90  4/99  1/29  31/33  6/82  2/48  
1390  33/32  4/67  1/12  29/34  6/23  2/18  
1391  32/30  4/30  1/01  25/78  5/12  1/70  
1392  27/08  3/39  0/77  22/56  4/38  1/41  
1393  25/34  3/20  0/73  21/34  4/02  1/26  
1394  24/31  3/06  0/68  19/41  3/48  1/06  
1395  23/86  2/83  0/61  18/49  3/26  0/97  
1396  21/93  2/63  0/56  18/39  3/23  0/98  
1397  21/45  2/49  0/52  17/01  3/13  0/97  
1398  21/26  2/43  0/50  16/66  2/86  0/85  

  هاي پژوهش منبع: يافته

طبق اطالعات اين جدول، شاخص فقر سرشـمار در منـاطق شـهري و روسـتايي بـين      
درصد  17درصد به  61درصد و از  21درصد به  50به ترتيب از  1398الي  1383هاي  سال

كه بـراي مثـال در    استنباط شود 4جدول رسيده است. از اطالعات اين جدول نبايد همانند 
هـا دو خـط    فقر روستايي كمتر از فقر شهري است، زيرا براي محاسبه شاخص 1398سال 

ها  فقر متفاوت به كار رفته است. همچنين، شكاف فقر و مجذور شكاف فقر نيز در اين سال
شود كه محاسـبات بـر اسـاس     در هر دو منطقه روند كاهشي داشته است. مجدداً يادآور مي

  ارها صورت گرفته است.وزن خانو
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  ساله 16در دوره  ييو روستا ينمودار روند نسبت سرشمار مناطق شهر. 1شكل 

  هاي پژوهش منبع: يافته

در  1388اند. در سال  داشته نزولي و محدبها روند  ي چند مورد، همه شاخصاستثنا به
يش يافته و در سه سـال انتهـايي نيـز    مناطق شهري نسبت سرشمار در حد بسيار جزئي افزا

 1398و  1396تقريباً روند كاهشي متوقف شده است. در مناطق روستايي نيـز در دو سـال   
شـود كـه    كاهش نسبت سرشمار بسيار جزئي بوده است. از مقايسه روندها نيز مشخص مي

ديگر  توجه قابلشيب كاهش فقر سرشمار مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. نكته 
ها شاخص شكاف فقر و مجذور شكاف فقـر در منـاطق شـهري     اين است كه در تمام سال

رسد وضعيت فقيرترين فقيران در مناطق روستايي  كمتر از مناطق روستايي است. به نظر مي
تر از مناطق شهري است. محدب بودن روند به اين معناست كـه در ابتـداي    بسيار نامناسب

گيرد و بـا نزديـك    ، با شيب بيشتري صورت ميخصوص  ها، به دوره كاهش شاخص
كنند. ايـن موضـوع در نمـودار رونـد      شدن به انتهاي دوره نمودارها به حالت افقي ميل مي

  خوبي قابل مشاهده است. به 1شكل نسبت سرشمار در 
فقر انتخابي سنجيده شود، از تحليـل اسـتواري    براي آنكه حساسيت نتايج به مقدار خط

و  1393، 1388، 1383شود. نتيجه آزمون سـلطه مرتبـه اول بـراي چهـار سـال       استفاده مي
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ساله فقر كاهش يافته است و اين كاهش به تعيـين   16دهد كه در اين دوره  نشان مي 1398
ــون در    ــه ايـــــــن آزمـــــ ــدارد. نتيجـــــ ــتگي نـــــ ــر بســـــ خـــــــط فقـــــ

  
  به نمايش درآمده است. 2 شكل

  
  ييو روستا ينماگر مركب فقر در مناطق شهر يآزمون سلطه مرتبه اول برا. 2شكل 

 هاي پژوهش منبع: يافته

  
  اخص فقر به تفكيك استانش 8.3

توان محاسبه  ا نيز ميه هاي فقر (براي كل دوره يا حتي هر سال) را به تفكيك استان شاخص
ساله و بـه تفكيـك منـاطق شـهري و روسـتايي       16هاي فقر براي كل دوره  نمود. شاخص

  صورت تصويري در  به
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  ارائه شده است. 3شكل 

  

  
  ييو روستا يمناطق شهر كيتفكساله به  16نسب سرشمار فقر در كل دوره  ياستان عيتوز. 3شكل 

  هاي پژوهش منبع: يافته

هاي مازندران و سيستان و بلوچستان به ترتيب  در هر دو منطقه شهري و روستايي استان
هـاي بعـدي از نظـر مقـدار      در بهترين و بدترين شرايط هستند. فاصله استان اول بـا اسـتان  
ن با استان ماقبل خود اخـتالف  شاخص چندان متفاوت نيست، اما استان سيستان و بلوچستا

اي دارد. اين امر بيانگر لزوم توجه به اين منطقه از كشور است. بعد از مازندران،  مالحظه قابل



 217   )حسين ربيعي و سيد محمدعلي كفايي(... گيري فقر چندبعدي  اندازه

 

يزد براي مناطق شهري و  سمنان، هايي كه كمترين شاخص فقر را دارند تهران و البرز استان
هاي داراي بيشـترين   . استاناصفهان براي مناطق روستايي هستندو  و بوشهر، تهران و البرز،

كرمانشاه و در مناطق و  شاخص بعد از سيستان و بلوچستان، در مناطق شهري ايالم، لرستان
شهر (تهران،  هاي داراي كالن كهگيلويه و بويراحمد هستند. استانو  روستايي كرمان، لرستان

نـد. همچنـين بـه    اصفهان، فارس، خراسان، آذربايجان شرقي) همگي باالي ميانگين قرار دار
  هاي مركزي كشور نسبت به ساير مناطق كمتر است. استان رسد فقر چندبعدي در نظر مي

  
  

  
  (برحسب درصد) يدر مناطق شهر يبعد تيروند محروم. 4شكل 

  هاي پژوهش منبع: يافته
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  (برحسب درصد) ييدر مناطق روستا يبعد تيروند محروم. 5شكل 

  هاي پژوهش منبع: يافته

  تفسير و تحليل نتايج 9.3
همان گونه كه گفته شد، در تحليل فقر چندبعدي انتخاب بعدها امري هنجاري و نيز مقيـد  

هـاي مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش را نيـز        هاي در دسترس است. بعدها و نماگر به داده
تـوان   اي كه با صراحت مي داد. با اين حال نكتهتوان از همين منظر مورد نقد و نظر قرار  مي

دهي  گفت اين است كه در اين چارچوب و در دوره زماني مورد مطالعه و با اين نحوه وزن
طور كلي چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي كـاهش   و تجميع، فقر چندبعدي به

  بودي است. يافته كه به معناي افزايش نيك
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بر تاكيـد روي اهميـت بعـدها،     هاي فقر، عالوه وثر بر روند شاخصبراي يافتن عوامل م
و  4شكل دهي، روند محروميت بعدي مورد بررسي قرار گرفته است ( نماگرها و روش وزن

  
نمــاگر رونــد  11گر، محروميــت در نمــا 13). در رونــد محروميــت بعــدي از 5 شــكل

رونـد صـعودي   » كفايت كالري دريافتي از غذا«و » فقر درآمدي«نماگر  2غيرصعودي و در 
داشته است. در خصوص نماگر كالري دريافتي، بررسي بيشتر در خصـوص مصـرف مـواد    

از  هاي آمارگيري هزينه و درآمد خانوار)، حاكي غذايي در دوره مورد مطالعه (بر اساس داده
  كاهش مصرف مواد غذايي مولد كالري است.

نماگر غيرصعودي، اغلب آنها شيب زيادي ندارند كه نشـانگر تحـول ماليـم     11از بين 
شـود.   اي مشاهده مـي  جامعه در اين ابعاد است. اما از اين گروه در دو نماگر تغييرات عمده

با شيب بسيار تند است  شاهد روند نزولي 1387الي  1383هاي  بين سال» ارتباطات«نماگر 
دليـل   دهد در اين دوره تحول مهمـي در ايـن نمـاگر رخ داده كـه احتمـاالً بـه       كه نشان مي

ساله در مناطق روسـتايي   5گسترش سريع تلفن همراه در كشور بوده است. در همين دوره 
توجهي داشته و محروميـت در ايـن بعـد را     دسترسي به خدمات بيمه سالمت نيز رشد قابل

هـاي بخـش بهداشـت در آن دوره اسـت.      ش زيادي داده كه احتماالً ناشي از سياسـت كاه
تـر كـاهش يافتـه     اي طوالني محروميت در اين نماگر در مناطق شهري با شيبي كمتر و دوره

بـودي در ايـن دوره و    دهنـده نيـك   توان گفـت نيروهـاي افـزايش    مي  طور خالصه است. به
ت خـود را از دسـت داده و نيروهـاي كاهنـده     خصوص درمناطق شهري بـه مـرور قـدر    به
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تـوان   انـد و تـداوم ايـن شـرايط مـي      بودي (دو نماگر يادشده) اثر خود را نمايان كـرده  نيك
  وضعيت فقر چندبعدي را وخيم نمايد.

هايي كه فقـر   ها انجام داد و نشان داد استان توان در مورد استان تحليل مشابهي را هم مي
هـاي   صورت خالصه، در استان عدها و نماگرها محرومتر هستند. بهبيشتري دارند در كدام ب

سـطح  «محروم، چه مناطق شهري و چه مناطق روستايي، بيشترين محروميت در سه نمـاگر  
است. اما در » ارتباطات«و » اسكلت ساختمان محل سكونت«، »تحصيالت سرپرست خانوار

» ايـت كـالري دريـافتي از غـذا    كف«خصوص مناطق شهري، نمـاگر   هاي برخوردار، به استان
  شود. كاسته مي» ارتباطات«كند و از اهميت  اهميت پيدا مي

عنوان تحليل تطبيقي، مقايسه نتايج اين پـژوهش بـا نتـايج دو پـژوهش مشـابه ارائـه        به
نزولي  5جدول ) همانند اطالعات 1399شود. روند فقر روستايي در دادگر و همكاران ( مي

و محدب است، اگرچه شيب كمتري دارد. اما روند فقر در مناطق شهري مطابق اين تحقيق 
) نيـز (بـرخالف پـژوهش    203: 1397عـرب يارمحمـدي (  در فاقد روندي مشخص است. 

شـود. علـت    حاضر) نه در مناطق شهري و نه در مناطق روستايي روند خاصي مشاهده نمي
) 1توان در چنـد عامـل خالصـه نمـود:      هاي مشابه را مي قاله با پژوهشتفاوت نتايج اين م

) 3دهي به نماگرهـا و وزن آنهـا    ) اختالف در روش وزن2تفاوت در تعداد و تنوع نماگرها 
رسد  ها و محاسبه شاخص فقر چندبعدي. به نظر مي متفاوت بودن روش تجميع محروميت

تري دارد. در اين پژوهش، برخالف برخي از  نندهك تعيين ريتأثدر اينجا تركيب دو عامل اول 
كننده ندارد تا با نوسان خود در شاخص فقر  هاي ديگر، هيچ نماگري موقعيت تعيين پژوهش

  مالحظه ايجاد كند. قابل ريتأثچندبعدي 
  

  گيري نتيجه. 4
دوره  نماگر، براي 13در اين مقاله فقر چندبعدي ايران با استفاده از نماگر مركب فقر، حاوي 

نوع خط فقر مورد استفاده قرار گرفت و بـراي منـاطق    5گيري شد.  اندازه 1398الي  1383
شهري و روستايي حدهاي محروميت بعدي يكساني در نظر گرفته شـد. وزن نماگرهـا بـا    
تحليل تناظر چندگانه محاسبه شد كه در آن (طبق اصل شيوع) به نماگرهايي كه محروميت 

شود. نتايج نشان داد كه نه تنها فقر چندبعدي  باشد وزن بيشتري داده ميدر آنها بسيار پائين 
مناطق روستايي باالتر از مناطق شهري است بلكه در بيشتر نماگرها نيز مناطق روسـتايي در  
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گيري قدرت جبران خط فقر مطلـق   مقايسه با مناطق شهري محروميت بيشتري دارند. اندازه
حروميت در يك نماگر از طريق بهبود شرايط در نماگرهـاي  نيز نشان داد كه امكان جبران م

ديگر در مناطق شهري بيش از مناطق روستايي مهياست و مناطق شهري پتانسيل رفـع فقـر   
  چندبعدي باالتري دارند.

ساله فقر نزولي و محدب بود، به اين معني كه با نزديك شدن بـه زمـان حـال     16روند 
يافت. البته در منـاطق شـهري در سـه     نيز كاهش ميفقر كمتر شده ولي سرعت كاهش فقر 

اساس، اگر براي بهبـود شـرايط    سال آخر دوره نمودار روند نسبت سرشمار افقي شد. براين
ابعاد مورد اشاره، بخصوص فقر درآمدي و غـذايي، تمهيـدي صـورت نگيـرد، احتمـاالً در      

فـزايش معنـاداري   شده در اين پـژوهش ا  هاي فقر چندبعدي محاسبه هاي آتي شاخص سال
خواهند داشت و ممكن است صعودي شوند. بررسي فقر مناطق نيـز نشـان داد كـه اسـتان     

ها فقيرترين استان كشور است و ايالم و  سيستان و بلوچستان با فاصله زيادي از ساير استان
  هاي بعدي قرار دارند. كرمان و لرستان در رتبه

شود كـه فقرزدايـي    فقر روستايي پيشنهاد مي با توجه به نتايج اين پژوهش و باالتر بودن
اي كه اين پژوهش  گذاران اقتصادي قرار گيرد. نكته هاي سياست در اين مناطق جزء اولويت

روي آن تاكيد بيشتري دارد تنوع يافتن مسيرهاي فقرزدايي با هدف افزايش قـدرت جبـران   
ميت در يك بعد و نمـاگر  خط فقر مطلق در اين مناطق است تا روستائيان قادر باشند محرو

كاررفته و روند آنها  را در ابعاد ديگر جبران نمايند. همچنين با توجه به بعدها و نماگرهاي به
گردد به دو نماگر كه روند محروميت آنها صعود اسـت، يعنـي فقـر درآمـدي و      پيشنهاد مي

فـظ شـود.   تري صورت گيرد و در ضمن روند بهبود در ساير ابعاد ح اي، توجه جدي تغذيه
گذار اين حوزه (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) بايـد   رسد سياست در پايان، به نظر مي

را در معرض بحث و گفتگو قرار دهد تا  1399شده در گزارش  شاخص فقر چندبعدي ارائه
در نهايت شاخص فقر چندبعدي متناسب با شرايط جامعه ايراني حاصل شود. اين شاخص 

  گذاري فقر باشد. ارهاي سياستبايد يكي از ابز
  
  ها نوشت پي

 

  ) مراجعه شود.2009براي مطالعه در اين موضوع به آسلين (. 1
2. https://github.com/IPRCIRI/IRHEIS 
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هاي مربـوط انجـام و نتـايج بـا      و پكيج Rوهش با استفاده از زبان شده در اين پژ محاسبات انجام .3
  مطابقت داده شد. Stataافزار  نرم

  
  نامه كتاب
فقـر    هـاي  گيري شـاخص  اندازه). 1400. (فروزان، حسن زاده و سيد مرتضي، افقه، يعقوب ،اندايش

فوستر و با در نظر گرفتن ابعاد  - چندبعدي در استان خوزستان با استفاده از تعديل روش آلكاير 
 رحال انتشار).(داقتصاد مقداري ، اشتغال و مسكن

عملكـرد   بـر اسـاس  هاي فقر  گيري شاخص ). اندازه1388حيدري، خليل. (و  خداداد كاشي، فرهاد
 .205- 231)، 3( 9، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادياي خانوارهاي ايراني،  تغذيه

 توزيع و روند، سطح، از ارزيابي ). يك1399دادگر، يداهللا، نوفرستي، محمد و مختاري، محمدعلي. (
 .25- 43)، 2( 25، ريزي و بودجه برنامهايران،  چندبعدي در قرف

هـاي   گيري فقر چندبعدي در ايـران طـي سـال    ). اندازه1394اسفنديارپور، مهديه. (و  راغفر، حسين
 .201- 233، 13 فصلنامه راهبرد اقتصادي،فوستر)، - (با استفاده از روش آلكاير 1392- 1388

). رويكـرد چندبعـدي بـه    1397عـرب يارمحمـدي، جـواد. (   و  اصغر، ابونوري، اسمعيل سالم، علي
، 1392- 1370ي هـا  سـال گيري فقر؛ مفاهيم نظري و شواهد تجربـي از اقتصـاد ايـران در     اندازه

 .9- 41، 68 فصلنامه رفاه اجتماعي،

(ترجمه محمدسعيد نوري نائيني). چاپ هفتم. تهران: نشر  توسعه يعني آزادي). 1396سن، آمارتيا. (
  ).1999نتشار به زبان اصلي، ني. (ا

). مقايسه رويكرد فقـر درآمـدي و   1392مهرجو، سعيد. (و  شيروانيان، عبدالرسول؛ بخشوده، محمد
مجلـه تحقيقـات   رويكرد چندبعدي فقر مسكن در برنامه حمايت از مسكن روستايي در ايران، 

  .65- 81)، 3( 5، اقتصاد كشاورزي
و شـواهد   ينظـر  ميفقـر مفـاه   يريگ اندازه به يچندبعد كرديرو .)1397( .جوادي، ارمحمديعرب 

. رساله دكتري علوم اقتصادي. دانشگاه سمنان، دانشكده اقتصاد، مديريت رانياز اقتصاد ا يتجرب
  و علوم اداري.
 چاپ نهم. تهران: نشر ني. نيافتگي در اقتصاد ايران. مدارهاي توسعه). 1371عظيمي، حسين. (

نامـه   . پايـان يفقـر توسـط مـدل معـادالت سـاختار      يچندبعد يريگ اندازه .)1388( .سايپر ،اين يعل
  كارشناسي ارشد، دانشگاه شريف، دانشكده اقتصاد و مديريت.
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). بررسي روند فقر و نابرابري در منـاطق روسـتايي   1395شهبازي، فاطمه. (و  فطرس، محمدحسن
  .133- 155)، 2( 8، تحقيقات اقتصاد كشاورزي، 1393- 1363ايران دوره زماني 

هاي توسعه ايران بـا شـاخص    ). مقايسه عملكرد برنامه1396فطرس، محمدحسن و قدسي، سوده. (
هـاي رشـد و توسـعه     فصـلنامه پـژوهش  فقر چندبعدي محاسبه شده به روش آلكاير و فوستر. 

  .64- 45، 27، اقتصادي
ـ خط فقر ا .)1397( ي.اسالم يمجلس شورا يها مركز پژوهش بـر   يرورو مـ  1395ران در سـال  ي

هاي اقتصـادي، دفتـر مطالعـات     هاي مجلس، معاونت پژوهش . مركز پژوهشروش محاسبه آن
  .16159اقتصادي، گزارش شماره 
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