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 چکیده
بعد  0نماگر در  01با استفاده از  0113الی  0131در این پژوهش فقر چندبعدی مناطق شهری ایران در دوره 

 از نماگرها هر کدام( وزن MCAبا استفاده از روش تحلیل تناظر چندگانه ) ابتدا گیری شده است.اندازه

فقر  مرحله شناسایی و تجمیع شده، های یادو با استفاده از وزن فوستر-روش آلکایر با سپس شود.تعیین می

ای های فقر به صورت سری زمانی و منطقهشاخص و گیردصورت می نمونهبرای خانوارهای  چندبعدی

حدب طورکلی نزولی و م به چندبعدی فقر روند ساله 01در دوره  دهد کهها نشان مییافته د.گردمحاسبه می

توقف روند نزولی و صعودی شدن است، اما در دو سال آخر نسبت سرشمار صعودی شده است. 

بررسی است.  0111خصوص پس از رکود تورمی  گر گسترش فقر، بههای فقر چندبعدی بیانشاخص

 شده فقر چندبعدینسبت سرشمار و سرشمار تعدیلکمترین و بیشترین مقدار دهد که نشان می هم ایمنطقه

مازندران و سیستان و بلوچستان است. آزمون استواری و استنباط  هایمربوط به استان در مناطق شهری

های های حاصل از روش تحلیل تناظر چندگانه با وزنمقایسه وزن. کندهای فوق را تایید میآماری یافته

بت سرشمار کمتری حاصل نس ،ها نسبت به دو نوع دیگرکه این وزن گر آن استتو نشان در برابر و تو

 تر هستند. گذاری اقتصادی در شرایط کمبود منابع مفیدکنند و برای سیاستمی

  .فوستر، روش تحلیل تناظر چندگانه -روش آلکایربعدی،  فقر چند کلیدی: گانواژ

Keywords: Multidimensional Poverty, Alkire-Foster Method, Multiple 

Correspondence Analysis Method. 

JEL Classification: I32, I3, D63, O1. 
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 مقدمه -3

همچنان  اقتصادی و فناوری ،های علمیبا وجود پیشرفت کهمهم بشری است  مشکالتفقر از 

در سه دهه اخیر  (2121طبق آمار بانک جهانی ) .ها درگیر آن هستندتوجهی از انسان بخش قابل

دالر در روز( کاسته  1/0از  کمتربا درآمدی اد بسیار فقیر )بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت افر

هایی برند و بحرانمیلیون نفر از فقر شدید رنج می 111حال، هنوز هم بیش از  این شده است، با

کشورهای  زمره در. ایران هم که کندمیتر این شرایط را وخیم 01 همانند شیوع ویروس کووید

های اقتصادی همانند های اخیر شاهد کاهش فقر بوده ولی بحران، در دههبا درآمد متوسط است

)وزارت تعاون، کار و رفاه  شده است موجب افزایش تعداد فقرا 0111رکود تورمی سال 

  .(2120، 0اجتماعی

در محافل  هابوط به آنموجب گسترش مباحث مر توزیع درآمد فقر و نابرابریاهمیت 

برای  است. شکل داده موضوع دو حول این را ایگسترده شده و ادبیاتگذاری و علمی سیاست

 گشایراه تاشود می ارائهنظریات زیادی  های مقابله با آنراه و ، عوامل موثرفقر ماهیت شناخت

ولی  فقر است. و ترسیم نقشه گیریاندازه اولین گام در این راستا قرار گیرد. یگذارسیاست

های تجربی از اواخر قرن نوزدهم که پژوهش ن ممکن نیست.بدون تعریف دقیق آگیری فقر اندازه

فقر  ،در ابتدا حوزه فقر در انگلستان آغاز شد، این تعریف دچار تحوالت مهمی شده است.

مفهوم فقر چندبعدی  0131شد اما در دهه میتعریف  تر بودن درآمد از یک خط فقربرحسب پائین

در  ، این مباحثهای اخیردر دههکار گرفته شد.  مدی بهعنوان بدیلی برای فقر درآ نیز مطرح و به

 پژوهش ست.شده ااستفاده  گیری فقربرای اندازه های متنوعیگسترش یافته و رهیافت ایران نیز

  .در راستای بسط این ادبیات در ایران قرار دارد حاضر

و بر اساس  بوده نشینی همراهشهر تحوالت اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخیر ایران با افزایش

درصد در سال  10به  0100سال در درصد  13های مرکز آمار جمعیت شهرنشین از سرشماری

آن، گسترش وسایل ارتباطی و همگرایی فرهنگی و اجتماعی موجب  بر عالوه رسیده است. 0110

رسد ترتیب، به نظر می این شدن سبک زندگی مناطق شهری و روستایی شده است. به کنزدی

در  رو، این و از شرایط زندگی بخش اعظم مردم ایران باشدگر های فقر مناطق شهری بیاناخصش

 نظر قرار گرفت. گیری فقر چندبعدی در مناطق شهری مداندازه این پژوهش

                                                 
1. Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare (2021) 



 

 100 ... یهاوزن یریکارگ: به0113 یال 0131در دوره  یرانا یمناطق شهر یِفقر چندبعد یبررس

در این  استفاده مورد شدر بخش دوم رودهی شده است. محتوای این مقاله در پنج بخش سازمان

های در بخش سوم تعدادی از پژوهش شود.طور خالصه معرفی می ی فقر بهگیربرای اندازه مطالعه

بخش چهارم به ها بیان خواهد شد. آن دستاوردای از روش و مرتبط با این مقاله ارائه و چکیده

برخی گیری فقر چندبعدی در مناطق شهری و تحلیل تجربی اختصاص دارد که طی آن نتیجه اندازه

  گیری اختصاص دارد.به نتیجه نیزبخش پنجم و پایانی  شود.ئه میارا از موضوعات مرتبط
 

 شناسیروش -2
های بازاری برای تجمیع کاالها و خدمات های درآمدی، استفاده از قیمترویه استاندارد در مقایسه

شده توسط یک خانوار معین است. این رویه تابع )نامعلوم( رفاه فردی  مندشده یا بهره مصرف

ها کند که برحسب درآمد و بردار قیمتمستقیم جایگزین می را با یک تابع مطلوبیت غیرموجود 

پولی همانند  ضعف رهیافت درآمدی این است که برخی از کاالهای غیرشود. نقطهتعریف می

و در نتیجه در محاسبات  نیستند گذاریقیمتقابل سبب نداشتن بازار  بهبعضی از کاالهای عمومی، 

توسعه( بازارها  حال خصوص در کشورهای در . همچنین، در بسیاری از موارد )بهشوندلحاظ نمی

است که برای  استوارفرض این پیش براستفاده از درآمد برای تعیین فقر  کنند.بسیار ناقص عمل می

های مطلوبیتی هستند که در یک وضعیت کننده وزنها منعکسهمه چیز بازار وجود دارد و قیمت

، 0بودیکنند. بنابراین، درآمد به عنوان نماگر منفردِ نیکها تعیین میکاالهمه خانوارها برای  معین

ابعاد مهم فقر مانند امید به  سایر زیرااگر نگوییم نامناسب است، حداقل با محدودیت مواجه است، 

یا  کندو منعکس نمیلحاظ حتی آزادی و امنیت را  و زندگی، سواد، تامین کاالهای عمومی

رهیافت فقر پیدایش ضعف موجب این نقطه. (0: 1211، 2)توربک منعکس کند تواندنمی

عنوان تجلی بودی و فقر )بهنیکچندبعدی شد. ایده فقر چندبعدی بر این پایه متکی است که 
گر یکی از وجوه متعدد که درآمد فقط بیان ندستههای چندبعدی هبودی( پدیدناکافی بودن نیک

با این مالحظه، در این پژوهش از رهیافت فقر چندبعدی  (.2113، 1چاکراوارتی و سیلبر) استهآن

  شود.استفاده می
 

                                                 
1. Well-Being 
2. Thorbecke (2007) 
3. Chakravarty and Silber (2008) 
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 (AF) 3فوستر -روش آلکایر -2-3

)آلکایر و  شده است رهیافت شمارش و زیرمجموعه رهیافت دستاورد سانسور بسط AFروش 

 عالوه برری فقر چندبعدی است که گیهای اندازهاز پرکاربردترین روش. این روش (2100، فوستر

 و المللی مانند بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان مللهای بینپژوهشگران، برخی از سازمان

 کنند.گیری و رصد میبا این روش اندازهفقر چندبعدی را صورت مستمر  بهنیز دانشگاه آکسفورد 

( 2ها و عیین سطح محرومیت( ت0 :دو گام در AFدر روش  )شناسایی فقرا( مرحله تشخیص

واحد خانوار ) nماتریس دستاوردهای  𝑋𝑛×𝑑 شودمی فرضگیرد. ابتدا شناسایی فقرا انجام می

توزیع  𝑋.𝑗و  برحسب نماگرهای مختلف ام𝑖 خانواردستاوردهای  .𝑋𝑖 ،نماگر است dبا  (مطالعاتی

بعدی با  دهد. بردار سطری حد محرومیتمیرا نشان  خانوار nام در مجموعة 𝑗دستاورد نماگر 

𝑧 = (𝑧1, … , 𝑧𝑑) مقایسه سطرهای ماتریس دستاورد با این بردار،  از که شودنشان داده می

)با شرط نیز  𝑤 سطری بردارهای خانوار متناظر با آن سطر را تعیین کرد. توان محرومیتمی

∑ 𝑤𝑗 = 1𝑑
𝑗=1 ) بودی در نیک هانماگر هر یک از گر اهمیتنشان و هاوزن محرومیتدربردارنده

𝑔0به ماتریس محرومیت  X، ماتریس zبا استفاده از بردار  ست.خانوارها = [𝑔𝑖𝑗
0 . شودتبدیل می [

𝑔𝑖𝑗ام محروم باشد، 𝑗ام در نماگر 𝑖اگر خانوار 
0 = 𝑤𝑗 صورت  این و در غیر𝑔𝑖𝑗

0 = اگر  .است 0

طور کلی برای هر به. محرومیت را نیز تهیه کردماتریس شکاف  توانمی دی باشند،عدنماگرها 

𝛼 ≥   :شوداز عناصر زیر تشکیل می 𝑔𝛼)پارامتر تنفر از فقر( ماتریس  0
 

𝑔𝑖𝑗
α = {

𝑤𝑗 [
𝑧𝑗−𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
]

α

 𝑋𝑖𝑗 < 𝑧𝑗  محرومیت 

0      𝑋𝑖𝑗 ≥ 𝑧𝑗 میتمحرو  عدم 
    (0)  

 

 به «یا درجات محرومیت خانوارهامحرومیت وزنی »با نام  c عضویِ n بردار ستونیِ 𝑔0از ماتریس 

𝑐𝑖های آن به صورت مولفه که آیددست می = ∑ 𝑔𝑖𝑗
0𝑑

𝑗=1 شودتعریف می. 

  :به انجام رساندتوان مرحله شناسایی را می 𝜌𝑘تابع شناسایی و  k« حد فقر»با تعریف 
 

                                                 
1. Alkire-Foster Method 
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𝜌𝑘(𝑋𝑖.; 𝑧) = 1 𝑐𝑖 ≥ 𝑘 فقیر 

𝜌𝑘(𝑋𝑖.; 𝑧) = 0 𝑐𝑖 < 𝑘 غیرفقیر
      (2)  

 

𝑘 اگر ≤ min
𝑗

(𝑤𝑗)  ،را خانوارهرگونه محرومیتی  و شناسایی مبتنی بر مالک اجتماع استباشد 

𝑘و برای  دهدجای می افقر در گروه = اساس این  برشود. بنا میک اشتراک شناسایی بر مال 1

که در این روش شناسایی فقر در دو  جاازآن .باشند محرومفقیرند که در همه نماگرها  خانوارهایی

برش روش شناسایی حد دوگانه )یا نقطه»شود، به آن ( انجام می𝑘و  𝑧مرحله و با دو آستانه )

وقتی  𝑔0 ماتریس ام𝑖صفر در سطر گذاری بردار جای با شود.گفته مینیز « 0دوگانه(

𝜌𝑘(𝑋𝑖.; 𝑧) = است که: معلوم  یروشن و به آیددست می به 𝑔0(𝑘)است، ماتریس  0

𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘) =  𝑔𝑖𝑗

0 𝜌𝑘(𝑋𝑖.; 𝑧) با استفاده از تابع شناسایی و بردار محرومیت .(𝑐،) «بردار سانسور 

𝑐𝑖(𝑘)شود: به صورت زیر تعریف می 𝑐(𝑘) «شده درجات محرومیت =  𝑐𝑖𝜌𝑘(𝑋𝑖.; 𝑧).  

 (FGT) 2توربک-گریر-فوستر هایشده شاخصدر واقع نسخه تعدیل AFروش های شاخص

گر وسعت فقر . این شاخص نشانشودتعریف میزیر  شده به صورت هستند. نسبت سرشمار تعدیل

  :است
 

𝑀0 =
𝑞

𝑛
∙

∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘)𝑑

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑞
= H ∙ A =

∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑛
𝑖=1

𝑛
    (1)  

 

𝑞)فقیر  خانوارهایتعداد   𝑞که در آن = ∑ 𝜌𝑘(𝑋𝑖., 𝑧)𝑛
𝑖=1 ،)𝐻 «و « نسبت سرشمار فقر𝐴 

 ، یک نسبت سرشمارjازای هر نماگر  توان بهمی. است «متوسط سهم محرومیت در میان فقرا»

ℎ𝑗(𝑘)سانسورشده به صورت  تمحرومی =
1

n
∑ 𝑔𝑖𝑗

0𝑛
𝑖=1 (𝑘) سهم هر  تعریف و با استفاده از آن

 :(011 :2100آلکایر و همکاران، آورد )دست  از رابطه زیر بهرا  𝑀0نماگر در 
 

ϕj(k) =
𝑤𝑗ℎ𝑗(𝑘)

𝑀0
        (0)  

 

                                                 
1. Dual Cutoff 
2. Foster-Greer-Thorbecke 
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 0توانند عددی یا ترتیبیگیری فقر چندبعدی میاندازهاستفاده برای  متغیرها یا نماگرهای مورد

صورت  گیری فقر چندبعدی استفاده کرد. درتوان برای اندازهباشند، اما از نماگرهای اسمی نمی

فراهم  از صفر مراتب باالترهای امکان تعریف شاخص دستاوردها نماگرهای ماتریس عددی بودن

  متوقف شد. ه صفرمرتبصورت باید در  این غیر شود، درمی

 . انتخاب این پارامترهااست  𝑘و 𝑧 ،𝑤ها به ترتیب فوق، نیازمند سه پارامتر محاسبه شاخص

های اساسی که گذاریخصوص در سیاسته ب عنوان یک قضاوت ارزشی تلقی شود و تواند بهمی

 و گیرد )آلکایربدر معرض بحث عمومی قرار باید  ها تاثیر زیادی بر زندگی مردم دارد،آن اتخاذ

( وزن مساوی برای 0وزن چهار روش:  ( برای انتخاب2101) 2و همکاران اشتینارت .(2100فوستر، 

( رهیافت مشارکتی با 1 ،گذارانیا سیاستکارشناسان دیدگاه اساس  دهی بروزن( 2همة نماگرها، 

در  .کنندا مطرح میر های آماریروش دهی باوزن( 0 و های جامعه تحت مطالعهتوجه به اولویت

تحلیل تناظر چندگانه  که شوداستفاده می هاوزن نماگر برای تعیین آماری روش یک این مقاله از

  .نام دارد
 

 (MCA) 1تحلیل تناظر چندگانه -2-2

حول مفهوم های آماری بندی نمود. این روشهای عاملی دستهتوان ذیل روشرا می MCAروش 

این رهیافت یرند که معیاری برای پراکندگی کلی یک توزیع است. گشکل می (واریانس) اینرسی

 .دارد MCAو  «(FA) 0تحلیل عاملی»، «(PCA) 0تحلیل مولفه اصلی»سه زیرمجموعه مهم 

نقطه  nای از را تطبیق دادن یک بیضوی روی توده PCA توانعنوان یک توصیف شهودی، میبه

محورهای که از قطرهای بیضوی نحوی، به(1شکل ) ( دانست𝑋𝑛×𝑑بعدی )همان  dدر فضای 

. اگر برخی از این شوندنامیده می «محور عاملی»یا  «اصلی مولفه». این محورها جدید حاصل شود

، های کم اهمیتحد قابل قبولی تبیین کنند، با حذف مولفه ها بتوانند واریانس کل را درمولفه

کاهش »شود که نتیجه بسیار مهمی حاصل می رود ولیاز دست می اطالعات از مقدار کمی هرچند

                                                 
1. Ordinal 
2. Steinert (2016) 
3. Multiple Correspondence Analysis 
4. Principal Component Analysis 
5. Factor Analysis 
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𝑖یک ماتریس عددی باشد، برای هر یک از عناصر نمونه،  𝑋𝑛×𝑑اگر  است. «بعد = 1, … , 𝑛 ،

  ترکیب خطی از نماگرهای مشاهده شده است: 𝑑 شامل های اصلیمجموعه مولفه
 

𝐹𝑖
1 = 𝑤1

1𝑥𝑖1 + 𝑤2
1𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑤𝑑

1𝑥𝑖𝑑      

         (0)  

𝐹𝑖
𝑑 = 𝑤1

𝑑𝑥𝑖1 + 𝑤2
𝑑𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑤𝑑

𝑑𝑥𝑖𝑑      
 

𝐹𝑖
𝑙 اصلی  مولفه𝑙 ام برای𝑖 و خانوارامین 𝑤𝑗

𝑙  وزن یا ضریب نماگر𝑗 ام در مولفه اصلی𝑙 و بهام 

 است نحویبه نظر ریاضی از PCAها در . روش استخراج وزناست« امتیاز عاملی»دیگر،  عبارت

ساس ا راگر ب .کمتری دارند واریانسترتیب های بعدی بهو مولفهواریانس که مولفه اول بیشترین 

را فقط در یک مولفه خالصه نمود، بتوان در حوزه مطالعه فقر ماتریس دستاوردها  ،روش همین

 در روشی مستقل)این  فراهم شده است« نماگر مرکب فقر»برای ساخت یک  شرایطبهترین 

  .(و خارج از حوزه این مقاله است گیری فقر چند بعدیاندازه

که این روش این جمله روبرو است. ازنیز هایی با محدودیت PCAباوجود داشتن مزایا، روش 

همچنین بهینگی پارامترها در این روش  برای متغیرهای عددی با مقیاس یکسان طراحی شده است.

نیاز را کدام از این دو پیشمتغیری بودن توزیع است. اما متغیرهای ترتیبی هیچ منوط به نرمال چند

است که در  MCAهمان مناسب، کنند و باید به دنبال روش عاملی مناسب بود. روش برآورده نمی

شد تا ابزار  ابداع 0پل بنزکری-ویژه ژانبه توسط مکتب فرانسوی آمار 0111و  0111دهه طی دو 

 2یافته روش تحلیل تناظربسط MCAمناسبی برای تحلیل ساختار موجود در متغیرهای ترتیبی باشد. 

(CA) های جدول توافقی است.واقع یک روش نموداری برای تحلیل داده نیز در این و 

امین jنماگر ترتیبی و  dحاوی  شود ماتریس دستاوردهاابتدا فرض می MCAجهت استفاده از 

های ماتریس ابتدا باید ستون MCAکارگیری روش رسته است. برای به 𝐿𝑗نماگر آن دارای 

« 1نشانگر»های متغیرهای ترتیبی تفکیک کرد. ماتریس حاصل را ماتریس دستاوردها را به رسته

ون در ماتریس نشانگر تبدیل و ماتریس ست 𝐿𝑗امین ستون ماتریس دستاورد به 𝑗نامند. در نتیجه می

𝐿نشانگر دارای  = ∑ 𝐿𝑗
𝑑
𝑗=1 ای )صفر یا یک( شود که هرکدام یک متغیر دوجملهستون می

                                                 
1. Jean-Paul Benzécri 
2. Correspondence Analysis 
3. Indicatrix 
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,𝑗)شوند. نمایش داده می 𝑌𝑖(𝑗,𝑙𝑗)هستند. عناصر این ماتریس به صورت  𝑙𝑗)  به معنی𝑙𝑗 امین رسته

یک متغیر ترتیبی با چهار رسته یا « شرایط بهداشتی خانوار»ل اگر نماگر ام است. برای مثا𝑗نماگر 

باشد، این نماگر در ماتریس نشانگر به چهار متغیر )ستون( « عالی»و « خوب»، «متوسط»، «بد»حالت 

 ها یک و بقیه صفر خواهد بود.شود که برای هر خانوار فقط یکی از آنای تبدیل میدوجمله
 

 
 ننویسندگامنبع: 

 در فضای دو بعدی PCA: بیان شهودی روش 1شکل 
 

اگر در یک جامعه خاص گروه اقلیتی با فقر نسبی مواجه این است که  MCAمهم  هاییویژگی از

گیرد. این ویژگی وزن بیشتری می این ویژگی، هدهندنشان و دچار انزوای اجتماعی باشند، رسته

(. اگر بخش زیادی از جامعه به امکانات 2101، 2و همکاران شود )سیانیینامیده م« 0اصل شیوع»

آن جامعه امری عادی است و  دراختیار داشتن این امکانات  خاصی دسترسی دارند بنابراین در

و این د نکه شیوع کمتری داراست امکاناتی  فقدان در مقایسه باتری مبین محرومیت مهمفقدان آن 

  در وزن بزرگ آن نماگر منعکس گردد. باید تفاوت در اهمیت

روی  گیری فقر چندبعدی همگیاستفاده در اندازه فرض اولیه این است که نماگرهای مورد

ها دیگر، با افزایش )یا کاهش( هر کدام از آن عبارت دارند، به یجهتهم تاثیر بودینیک

بتواند  MCA های حاصل ازوزن کهبرای آنیابد. با این فرض، می )یا کاهش( بودی افزایشنیک

                                                 
1. Prevalence Principle 
2. Ciani et al (2019) 
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اصل یکنوایی  برقرار باشد. 0کار رود، حداقل باید اصل یکنوایی فقر چندبعدی به گیریاندازهدر 

 «برای نماگرها 2اول عاملی سازگاری ترتیبی محور». شرط اول شودبه دو شرط تبدیل می

(FAOC-I) .اً صعودی یا اکیداً های یک نماگر معین باید اکیدوزن رسته طبق این شرط است

                        رسته است، 𝐿𝑗امین نماگر که دارای 𝑗دیگر، برای  عبارت به نزولی باشد.

𝑤(𝑗,1)
1 > 𝑤(𝑗,2)

1 > ⋯ > 𝑤(𝑗,𝐿𝑗)
𝑤(𝑗,1)یا  1

1 < 𝑤(𝑗,2)
1 < ⋯ < 𝑤(𝑗,𝐿𝑗)

شرط دومین باشد.  1

برای همه نماگرها  اساس این شرط، است. بر (FAOC-G) «اولِ کلیسازگاری ترتیبی محور »

ها در همه نماگرها یا اکیداً ، وزن رستهیعنی ،باید با جهت یکسانی صادق باشد FAOC-Iشرط 

 (.11: 2111، 1)آسلین صعودی باشد یا اکیداً نزولی

صفر  هاوزن نموزوبرای هر نماگر، میانگین  به نحوی است که MCAها در روش محاسبه وزن

ها واجد آن رسته و جمع وزن خانوارهایتعداد  گیری،مورد استفاده در میانگین وزن) خواهد شد

∑ امین نماگر،𝑗برای  یعنی ،(است 𝑛مساوی  𝑁(𝑗,𝑙𝑗)𝑤(𝑗,𝑙𝑗)
1 = 0

𝐿𝑗

𝑙𝑗=1.  که در آن𝑤(𝑗,𝑙𝑗)
 وزن 1

𝑙𝑗 امین رسته نماگر𝑗 ام و𝑁(𝑗,𝑙𝑗) اگر مطابق تفسیر نموداری  .است تعداد خانوارهای واجد این رسته

MCAها رابطه بین وزنو  شودنقطه روی محور مختصات )محور عاملی اول( فرض  یک ، هر وزن

ای خواهد بود که کمترین صعودی باشد، کوچکترین وزن یک عدد منفی و مربوط به رسته

کمترین  دارایای عنوان یک متغیر دوجمله به« بد»رسته  فوقمثال  درکند. یرا حاصل م یبودنیک

های یک ، تا زمانی که فاصله بین وزن رستههامثبت یا منفی بودن وزنوزن و منفی خواهد بود. اما 

ای های رستهتوان برای بهبود معنای وزننماگر بدون تغییر بماند، اهمیتی ندارد. از این ویژگی می

ترین وزن شود که پائیننحوی تغییر داده  بندی بهمقیاسست ا الزمفاده کرد. برای این کار است

𝑤(𝑗,1)با ام 𝑗ترین رسته نماگر برابر صفر شود. اگر محروم (ترین رستهمعادل با محروم)
نشان داده  1

  شود:شده از رابطه زیر محاسبه میبندیمقیاس هایوزن شود،
 

𝑤(𝑗,𝑙𝑗)
1+ =

𝑤
(𝑗,𝑙𝑗)

1 −𝑤(𝑗,1)
1

√𝜆1
       (1)  

 

                                                 
1. Monotonicity 
2. First Axis Ordering Consistency (FAOC) 
3. Asselin (2009) 
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𝜆1 0ی محور عاملی اول و در واقع بزرگترین مقدار ویژه حاصل از تجزیه مقدار تکیناینرس 

(SVD ) .استSVD سازی روش برای پیادهMCA بندی دوم تغییر مقیاس مقیاس .2رودکار می به

توان می .شودها در یک عدد معین انجام میا ضرب کردن همه وزنمحورهای عاملی است که ب

 ها را در یک عدد معین ضرب کرد.تمام وزن ،برای اهدافی همچون حذف اعشار

های حاصل از این روش توان با وزنمی نخست، .دو کاربرد داردگیری فقر در اندازه MCAروش 

این  ،کار برد. دوم گیری فقر چندبعدی بهندازهیک نماگر مرکب فقر چندبعدی تهیه و آن را برای ا

ترتیب بخشی  این قرار گیرد. به مورد استفاده مجموعه فازیهای دیگری همچون شها در رووزن

 مداربرد دوم ش کاین پژوه در های اختیاری رفع خواهد شد.استفاده از وزن مربوط بهاز انتقادات 

بنابراین . خواهد شد به کار گرفته AFمحاسبه و در روش ، به این معنی که وزن نماگرها نظر است

  است. AFو  MCAبعدی در این مقاله تلفیقی از روش  گیری فقر چنداندازه
 

 پیشینه تحقیق -1
را  2112و  0111، 0112 مقطعتحوالت فقر چندبعدی در ویتنام طی سه  (2113) آسلین و آنه

. در این اندنمودهبررسی  را عدی و فقر درآمدیمطالعه و همگرایی یا واگرایی روند فقر چندب

امکانات زندگی برای ساخت نماگر و  نماگر ترتیبی در بعدهای سرمایه انسانی، دارایی 3مطالعه 

مرکب فقر چندبعدی مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای ساخت نماگر 

ساله فقر درآمدی و  01این دوره  دهد که درنتایج پژوهش نشان می باشد.می MCAمرکب 

درصد رسیده است.  21به  03اند و فقر چندبعدی در سطح ملی از چندبعدی روند کاهشی داشته

 توجه بین سطح فقر در شمال و جنوب این کشور دارد.های قابلها نشان از تفاوتهمچنین بررسی

تایی نیجریه مورد بررسی قرار قر چندبعدی کودکان روسف (2102) 1آدیتوال و اولوفمیدر پژوهش 

تغذیه( و  نماگر )آب بهداشتی، فاضالب، کیفیت مسکن، واکسیناسیون 0ها شامل گرفته است. داده

انجام و برای تعیین وزن نماگرها از روش  AFگیری فقر در این پژوهش با روش . اندازهاست

MCA  .کل تجزیه فقرو  شاخص فقر هر بعد در سهمگیری فقر، اندازه عالوه براستفاده شده است 

نتایج این  اساس بر .شودمیجنسیت کودکان گزارش  نیز مناطق جغرافیایی مختلف و حسب رب

                                                 
1. Singular Value Decomposition 

 متغیره مراجعه شود.های تحلیل آماری چند به کتاب MCAسازی برای مطالعه نحوه پیاده .2
3. Adetola and Olufemi (2012) 
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درصد است. در میان مهمترین عوامل موثر  02شاخص فقر چندبعدی کودکان روستایی  ،تحقیق

  ار دارند.قرسن کودک، تحصیالت والدین، و اشتغال سرپرست در بخش خدمات  عامل سه ،بر فقر

بررسی  AFبا استفاده از روش  را چندبعدی در مراکش فقر (2102) 0و همکاران البوحدی

از  با استفادهابتدا . در استسطح آموزش و  مسکن، کاالهای بادوام مورد توجه. بعدهای اندکرده

خط فقر اساس یک  بریک نماگر مرکب فقر ساخته و  ،برای هر یک از سه بعد MCAروش 

گر آن است نتایج بیان .نمایندمشخص میرا وضعیت محرومیت بعدی خانوارها  ،درصد 11نسبی 

ناشی از آثار اجتماعی برنامه تعدیل آن را  کهافزایش یافته است  0112تا  0131که شیوع فقر بین 

شیوع فقر  2111و  0112های . اما بین سالدانندمی ساختاری و خشکسالی در مناطق روستایی

ای است که روستاها را بیش از شهرها دهد که فقر پدیدهه است. همچنین نتایج نشان میکاهش یافت

 دهد.تحت تاثیر قرار می

ارزیابی فقر چندبعدی در دو کشور سودان و سودان جنوبی به  (2100) 2بالون و دوکالسپژوهش 

بعدهای آموزش،  گیری شیوع فقر. برای اندازهاختصاص دارد 2111های سال و با داده AFبا روش 

نظر قرار گرفته است.  های خصوصی مدتملک داراییو  عمومی خدماتمصرف، دسترسی به 

طور جداگانه انجام  به به باالسال  00و بزرگساالن سال  00تا  1 کودکان تحلیل برای دو زیرگروه

های عمومی و دارایی خدمات مربوط بهنماگرهای  MCAشده است. با استفاده از روش 

 های پژوهش حاکی از آن است که در سودانیافته اند.وصی به دو نماگر مرکب تبدیل شدهخص

 فقر عموماً شدت کمتری نسبت به سودان جنوبی دارد.

مورد  AFبا روش  را فقر چندبعدی در ایاالت متحده خود رساله دکتریدر ( 2103) 1کراتزر

 هکردوضعیت اقتصادی( انتخاب و  اشتدر سه بعد )آموزش، بهدرا نماگر  1 و دادهبررسی قرار 

است. برای انتخاب نماگرهای هر بعد از تحلیل تناظر چندگانه استفاده شده است تا نماگرهای 

کار  نظر نیز تحلیل عاملی تاییدی به مشابه در یک بعد جای گیرند و برای تایید ساختار بعدی مورد

های جنوبی نسبت به دبعدی در ایالتیکی از نتایج این پژوهش آن است که فقر چن ه است.رفت

های غربی نسبت به شرقی بیشتر است. همچنین در بین نژادها، های شمالی و در ایالتایالت

تبارها، و سفیدپوستان بیشترین تا کمترین فقر سرشمار چندبعدی را تبارها، سیاهان، آسیاییاسپانیایی

                                                 
1. El Bouhadi (2012) 
2. Ballon and Duclos (2015) 
3. Kratzer (2018) 
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 ،نظر جنسیتی ازشود. اما مشاهده می نیز فقر هاینسبت سایر در تقریبا همین ترتیب نژادی دارند.

سال  10و  سال 10تا  03بین  ،سال03 سه رده سنی کمتر از بین خورد.چشم نمی تفاوت چندانی به

و بیشترین نسبت سرشمار مربوط به سال  10تا  03و باالتر، کمترین نسبت سرشمار مربوط به گروه 

شده و شاخص شدت فقر نیز همین ترتیب تعدیلسال است. برای نسبت سرشمار  03افراد زیر 

  برقرار است.

های ( فقر چندبعدی چند کشور اروپایی حوزه مدیترانه در سال2101سیانی و همکاران )در مقاله 

کار گرفته شده  برای تحلیل، روش مجموعه فازی به مورد توجه قرار گرفته و 2100الی  2111

بعد مالی و آثار آن روی شهروندان این منطقه است. است. تمرکز عمده پژوهش روی نماگرهای 

های ها با استفاده از روش تحلیل عاملی از دادهبعد استفاده شده است. وزن 1نماگر در قالب  21از 

  اند.موجود استخراج شده

در  AFبا استفاده از روش در ایران گیری فقر چندبعدی اندازهبه  (2100) 0راغفر و اسفندیارپور

نظر  عنوان نماینده کل خانوار در به را سرپرست خانوار هاآن .دنپردازمی 0133-0112دوره 

روندی  0110شده تا سال های فقر تعدیلدهد که شاخصنشان می این پژوهش . نتایجاندگرفته

نتایج حاصل از رگرسیون  .است رو به افزایش نهاده 0112کاهشی داشته و پس از آن در سال 

دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن بودن سرپرست خانوار، نشان می 0112ال الجستیک در س

  دهد.و اضافه شدن عضو جدید به خانوار احتمال فقیر شدن را افزایش می

به روش در ایران ( سعی بر این است که شاخص فقر چندبعدی 2101) 2فطرس و قدسیدر مقاله 

AF اساس شاخص  های پنج ساله توسعه بربرنامهمحاسبه و عملکرد  0113-0111های طی سال

های توسعه سبب کلی برنامه طور دهد که بهبررسی نشان میاین مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. 

مطابق محاسبات این تحقیق نسبت سرشمار  های مذکور شده است.کاهش فقر چندبعدی طی سال

در  0/1از  شدهنسبت سرشمار تعدیل و 0111درصد در سال  0به  0113درصد در سال  10 فقر از

  رسیده است. 0111در سال  12/1به  0113سال 

تا  0130های روند تغییرات رفاه خانوارهای ایرانی بین سالبررسی ( 2101) 1ضرغامیدر مطالعه 

است. برای توجه  موردهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای فقیر و شناخت ویژگی 0110

                                                 
1. Raghfar and Esfandiarpour (2015) 
2. Fetros and Qudsi (2017) 
3. Zarghami (2017) 
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های مساوی و دهی نماگرها نیز از دو روش وزنو برای وزن AFوش گیری فقر از راندازه

در دوره  که دهدنظر متخصصان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می های موردوزن

 0130در سال  120/1های مساوی، شاخص فقر از پایه وزن برو  مذکور فقر چندبعدی افزایش یافته

  .رسیده است 0110در سال  123/1به 

 AFبا روش  0112الی  0111های ( به مطالعه فقر چندبعدی بین سال2103) 0و همکاران سالم

بعد استفاده شده است که معادل بعدها و نماگرهای شاخص فقر  1نماگر در  01. از پردازندمی

شده در مناطق . نسبت سرشمار تعدیلاست( برنامه توسعه سازمان مللچندبعدی جهانی )مربوط به 

درصد کاهش یافته  0/1درصد به  1/01و در مناطق شهری از  0/01درصد به  0/10تایی از روس

  زمان شیوع و شدت فقر بوده است.واسطه کاهش همها بهاست. این کاهش

در  مورد استفادهکارگیری ابعاد فقر چندبعدی با به ابتدا (2103) 2و همکاران ابونوریدر پژوهش 

سهم بعد آموزش و  0110و  0130برای دو سال  گیری و سپسندازها شاخص فقر چندبعدی جهانی

های زیرمجموعه آن )مشتمل بر وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار و تحصیل کودکان( در شاخص

که شده  در نظر گرفته دو حد فقر برای فقر آموزشیچنین هم فقر چندبعدی محاسبه شده است.

فقر مفرط و معتدل  0110شود. در سال نامیده می« لفقر معتد حد» و دیگری« فقر مفرطحد »یکی 

  است. 12/1و  10/10ترتیب و برای مناطق روستایی به 11/1و  32/00ترتیب برای مناطق شهری به

 را های متفاوت محاسبه فقر چندبعدیروش خود در رساله دکتری (2103) 1یار محمدیعرب

فت روش مختلف برای مناطق شهری و روستایی با استفاده از ه را معرفی و مقدار فقر چندبعدی

و مجموعه فازی  AFکه تلفیق روش  ی راروش جدید و محاسبه 0131-0110ایران طی دوره 

که در مناطق شهری شاخص فقر سال های این تحقیق با ایناساس یافته برکند. میاست، پیشنهاد 

این مناطق را اثبات کرد اما روند توان روند مثبت شاخص فقر در بیشتر است، نمی 0131از  0110

شاخص فقر در مناطق روستایی کاهشی بوده است. در ضمن بعد آموزش بیشترین سهم را در فقر 

 دارد.چندبعدی کشور 

                                                 
1. Salem (2018) 
2. Abunouri (2018) 
3. Arab Yarmohammadi (2018) 
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های دادهاساس  برو  AF روش فقر چندبعدی در ایران به (2121) 0دادگر و همکاراندر پژوهش 

رفته در برنامه توسعه سازمان ملل و دانشگاه  کار بهو بعدها و نماگرهای  0111الی  0130های سال

گیرد. بعدهای مورد توجه در این پژوهش میها( مورد بررسی قرار آکسفورد )با همان وزن

دهد که فقر نشان می هستند. نتایج این تحقیق« ی زندگیهاداستاندار»و « سالمت»، «آموزش»

در دوره مورد مطالعه از شدت فقر کاسته  چندبعدی روستایی بیش از فقر شهری است. همچنین،

  نیست. جدی چندان 0112و بویژه پس از سال  11نسبت سرشمار در دهه  کاهش شده، لیکن

و  «اشتغال»، «مسکن»، «آموزش»، «سالمت»ابعاد  و AFروش به  (2120) 2یش و همکارانااند

و  0111 یهابرای سال را فقر چندبعدی در استان خوزستان هایشاخص «استانداردهای زندگی»

در استان خوزستان در دو  که حاکی از آن است پژوهش این یهایافته .اندگیری نمودهاندازه 0110

و  (متوسط کشوری)باالتر از  درصد 23و  20فقر چندبعدی به ترتیب نسبت سال مورد بررسی 

ب در ابعاد اشتغال، بیشترین محرومیت به ترتی همچنین، بوده است.درصد  1/10و  0/10شدت فقر 

 .های زندگی و آموزش استدسالمت، مسکن، استاندار

از چند  حاضر پژوهشفقر چندبعدی که بخشی از آن به اختصار بیان شد،  تجربی با توجه به ادبیات

نماید. اول، وزن نماگرها نه با روش میتر را غنی فقر چندبعدی در ایرانجهت ادبیات تجربی 

دوم، برای محاسبه  .شوداستفاده می AFو از روش محاسبه  MCAروش  ااختیاری بلکه ب

  .شودمیخانوارها استفاده  وزناز  ،های فقر چندبعدیشاخص

 

 تحلیل تجربی -4
 هادادهو  نماگرها ،بعدها -4-3

چهار بعد  نماگر در 01ها و ادبیات پژوهشی موجود در ایران و جهان به داده باتوجه در این پژوهش

با توجه به سابقه این  قرار گرفته است. مورد توجه« آموزش»و  «سالمت»، «مسکن»، «تصادیرفاه اق»

 در بین متخصصان مقبولیت نسبی رسدنظر می به ،فقر چندبعدی ایران ادبیاتنماگرها در بعدها و 

دارد و اگر  بسزاییدسترس نیز در این انتخاب اهمیت بسیار  های در. البته محدودیت دادهددار

های فقر چندبعدی از جمله این دسترس باشد، نتیجه پژوهش تری درهای مناسبموعه دادهمج

                                                 
1. Dadgar (2020) 
2. Andayesh (2021) 
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 موجبمقدار بیشتر نماگر  و ترتیبی هستند مورد استفادههمه نماگرهای  .شودمیتر غنی پژوهش

باید دو  ی انتخابینماگرها ،MCAروش ه ها ببه محاسبه وزن توجه با .گرددمیبودی بیشتر نیک

طرح برگرفته از نتایج های مورد استفاده داده را نیز برآورده نمایند. روش ازگاری اینسشرط 

نماگرهای مورد استفاده در  .است 0113الی  0131های سالآمارگیری هزینه و درآمد خانوار 

 ارائه شده است. 1جدول 
 

 مورد استفاده در پژوهش یبعدها و نماگرها: 1جدول 

 هارسته نماگر بعد
 حد محرومیت

 بعدی
 شرح

ی
اد

ص
اقت

ه 
رفا

 

 0(0111های مجلس )شده مرکز پژوهش روزه های بداده 0 0و  1 فقر درآمدی

 2 1تا  0 اشتغال
سرپرست  بیکاری ،(2)سرپرست  ریفرد غبیکاری ، (1نبود بیکار در خانوار )

(0) 

 1 0تا  0 هاییدارا
اسشویی، یخچال و بدسترسی به وسایل نقلیه موتوری، اجاق گاز، ماشین ل

 تلوزیون رنگی
 رایانهو  دسترسی به تلفن، تلفن همراه، اینترنت 2 1تا  1 ارتباطات

ن
سک

م
 

 گازو  کشی، برقدسترسی به آشپزخانه، حمام، آب لوله 1 0تا  0 امکانات محل سکونت
محل نوع اسکلت بنای 

 سکونت
 (0و  2، 1ترتیب  )به اسکلت از نوع بتنی، آهنی، یا سایر 2 1تا  0

 شدة مساحت سرانه مسکنمقدار ترتیبی 1 0تا  0 سکنمساحت سرانه م
 شدة تعداد سرانه اتاقمقدار ترتیبی 1 0تا  0 تعداد سرانه اتاق

ت
الم

س
 

دسترسی به بیمه بهداشت و 
 درمان

 مه بهداشت و درمانداشتن هزینه بی 0 0و  1

 کالری در روز 2011سرانه  0 0و  1 کفایت کالری دریافتی از غذا
ش

وز
آم

 

سطح تحصیالت سرپرست 
 خانوار

 سواد، ابتدایی، متوسطه، یا دانشگاهیبی 2 1تا  1

 سال 00شده نسبت اعضای باسواد باالی مقدار ترتیبی 2 1تا  1 شاخص سواد خانوار
محرومیت از تحصیل 

 دکانکو
 که در حال تحصیل نباشد 00تا  1وجود کودکی در سنین  0 0و  1

 های پژوهشداده منبع:

 

های فقر چندبعدی کاربرد زیادی دارند در پژوهشطور که گفته شد، این بعدها و نماگرها همان

  ارائه شده است. 2جدول بخشی از سوابق استفاده از این نماگرها در 
 

                                                 
( در اختیار همگان قرار دارد 0111های مجلس )محاسبات بروز شده مرکز پژوهش .0
(https://github.com/IPRCIRI/IRHEIS.) 

 

https://github.com/IPRCIRI/IRHEIS
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 کارگیری نماگرهای فقر چندبعدیهای مرجع در به: برخی از پژوهش2جدول 
 های مرجعپژوهش نماگر

 فقر درآمدی
( و سیانی و همکاران 2103(، کراتزر )2100(، راغفر و اسفندیارپور )2111) 2نیاعلی ،(2113) 0مددعلی

(2101) 
 (2103( و کراتزر )2101(، سیانی و همکاران )2113ن و آنه )آسلی اشتغال
های فقر ها، ارتباطات و امکانات محل سکونت به طرق مختلف در اغلب پژوهشاجزای نماگرهای دارایی هادارایی

وجود حمام در  ( دسترسی به برق،2103شود. برای مثال در سالم و همکاران )چندبعدی به کار گرفته می
کشی و در اختیار داشتن یخچال، تلوزیون، تلفن، ماشین لباسشویی و وسیله نقلیه ترسی به آب لولهخانه، دس

 موتوری به عنوان نماگر استفاده شده است.

 ارتباطات

 امکانات محل سکونت

 (2101( و ضرغامی )2101، فطرس و قدسی )(2113مدد )علی ،(2100خلج و یوسفی ) نوع اسکلت بنای محل سکونت
 (2103( و ابونوری و همکاران )2103(، سالم و همکاران )2101(، ضرغامی )2113مدد )علی سکنمساحت سرانه م
 (2103( و کراتزر )2100(، خلج و یوسفی )2111نیا )(، علی2113مدد )علی تعداد سرانه اتاق

 (2121و همکاران ) ( و دادگر2101(، فطرس و قدسی )2111نیا )علی دسترسی به بیمه بهداشت و درمان
 (2103( و ابونوری و همکاران )2121(، دادگر و همکاران )2103(، سالم و همکاران )2101ضرغامی ) کفایت کالری دریافتی از غذا

 (2100) ( و راغفر و اسفندیارپور2103(، ابونوری و همکاران )2103سالم و همکاران ) سطح تحصیالت سرپرست خانوار
 (2111نیا )و علی (2113(، آسلین و آنه )2101(، فطرس و قدسی )2113مدد )(، علی2100خلج و یوسفی ) شاخص سواد خانوار

 محرومیت از تحصیل کودکان
( و دادگر و همکاران 2103یار محمدی )عرب ،(2100(، خلج و یوسفی )2100راغفر و اسفندیارپور )

(2121) 

 های پژوهشیافته منبع:

 

 هامحاسبه وزن -4-2

 اعمال حد محرومیت اب در کل نمونه همه نماگرها ،MCA روش از با استفادهها رای محاسبه وزنب

از  د کهنشوبندی میها، به نحوی مقیاسای تبدیل و پس از محاسبه وزنبه متغیرهای دوجمله بعدی

 هاوزن جمع و از طرف دیگر رسته پائین وزن صفر و رسته باال وزن مثبت داشته باشد طرف یک

 مولفه اولدر ضمن،  شود.استفاده می AFهای غیر صفر هر نماگر در روش وزن از شود.مییک 

 ارائه شده است. 3جدول های محاسبه شده در وزنکند. را تبیین می اینرسی کلدرصد از  02/31

 با عالوه بر ساختار ماتریس نشانگربه نحوی است که  MCA روش ریاضی گونه که گفته شدهمان

ی با محرومیت بسیار پایین )یا بسیار باال( وزن نماگرهای طوری که به دارد تطابقاصل شیوع نیز 

 نیز 3جدول در  های وزن و محرومیتستون -12/1 ضریب همبستگی و گیرندزیادی به خود می

برای مثال وزن نماگر محرومیت از تحصیل کودکان با محرومیت بعدی  .باشدمؤید این موضوع می

  است. 131/1درصد برابر  1/03و وزن نماگر فقر درآمدی با محرومیت بعدی  003/1 برابر درصد 0
 

                                                 
1. Alimadad (2008) 
2. Alinia (2009) 
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 و محرومیت بعدی هرکدام AFروش های حاصل از تحلیل تناظر چندگانه برای استفاده در : وزن3جدول 

 )درصد( محرومیت بعدی وزن نماگر
 18/7 0/080 فقر درآمدی

 2/2 0/041 اشتغال
 16/1 0/085 هادارایی

 25/0 0/074 ارتباطات
 2/1 0/140 امکانات محل سکونت

 61/5 0/048 نوع اسکلت بنای محل سکونت
 13/3 0/088 سکنمساحت سرانه م

 3/7 0/125 تعداد سرانه اتاق
 28/1 0/049 دسترسی به بیمه بهداشت و درمان

 41/0 0/017 کفایت کالری دریافتی از غذا
 60/4 0/064 سطح تحصیالت سرپرست خانوار

 15/9 0/071 شاخص سواد خانوار
 1/0 0/118 محرومیت از تحصیل کودکان

 های پژوهشیافته منبع:

         

 

 های فقر چندبعدیشاخص -4-1

درصد  11فقر متناظر با نسبت سرشمار  از حد (2100طبق پیشنهاد آلکایر و فوستر ) این پژوهش در

ترین برخوردارعنوان کم ، بهپائین دهک 1علت انتخاب  .است 211/1برابر با  کهشود می استفاده

های فقر چندبعدی و حتی درآمدی )از جمله سالم و ، این است که در برخی از پژوهشهاگروه

( فقر سرشمار در اطراف دهک سوم نوسان 2103های مجلس، و مرکز پژوهش 2103مکاران، ه

احتساب این حد فقر، متوسط سهم محرومیت فقرا و نسبت  کارگیری وزن خانوارها وبا به کند.می

ساالنه روند  درصد خواهد بود. 11/01و  02/10ترتیب  شده در کل نمونه به سرشمار تعدیل

های فقر با استفاده محاسبه شاخص ارائه شده است. 0جدول  در فقر چندبعدی گانههای سهشاخص

دهد هر خانوار نماینده چند خانوار در کل جامعه گیرد که نشان میاز وزن خانوارها صورت می

 است.

توان مشاهده کرد. ها را در تمام طول دوره بررسی )بجز دو سال آخر( مینزولی بودن شاخص

طور کلی شکل محدب دارد، به این معنی که دار شاخص سرشمار فقر چندبعدی به همچنین، نمو

رود ولی در انتهای دوره از سرعت آن در ابتدای دوره روند کاهش فقر با سرعت زیادی پیش می

 (.2ل شکگذارد )کند و فقر رو به فزونی میکاسته شده و حتی در دو سال آخر شیب مثبت پیدا می
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 درصدی 13و حد فقر  MCAهای حاصل از ، وزنAFهای ساالنه فقر چندبعدی، با روش شاخص: 4 جدول
 (𝑴𝟎نسبت سرشمار تعديل شده ) (𝑨میانگین محرومیت ) (𝑯نسبت سرشمار ) سال
0131 0/5105 0/3785 0/1932 
0130 0/4816 0/3695 0/1780 
0130 0/4360 0/3747 0/1633 
0131 0/3897 0/3685 0/1436 
0131 0/3608 0/3583 0/1293 
0133 0/3589 0/3570 0/1281 
0131 0/3422 0/3462 0/1185 
0111 0/3364 0/3384 0/1139 
0110 0/3168 0/3355 0/1063 
0112 0/2831 0/3265 0/0925 
0111 0/2633 0/3263 0/0859 
0110 0/2527 0/3256 0/0823 
0110 0/2438 0/3205 0/0781 
0111 0/2304 0/3189 0/0735 
0111 0/2389 0/3128 0/0747 
0113 0/2437 0/3073 0/0749 

 های پژوهشیافته منبع:

        

 

 
 های پژوهشیافته منبع:                

 AFهای فقر چندبعدی بر پایه روش روند شاخص :2ل شک
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های مازندران، شده، استانحسب نسبت سرشمار تعدیل دهد که بریای نشان مبررسی فقر منطقه

درصد کمترین و سیستان و بلوچستان،  1/1و  31/1، 01/1ترتیب با  تهران و البرز بهو  ،سمنان

حسب  . بررا دارنددرصد بیشترین فقر  11/00و  13/00، 22/23ترتیب با  لرستان بهو  کرمانشاه

 10/20و  21/20، 32/22با ترتیب  بهسمنان و  ،ان، تهران و البرزنسبت سرشمار معمول، مازندر

درصد  00/02و  03/01، 11/01با ترتیب  بهکرمانشاه و  سیستان و بلوچستان، قمو  درصد کمترین

فقر نیز  شدتتواند شاخص که می حسب میانگین محرومیت در میان فقرا بیشترین فقر را دارند. بر

درصد کمترین و  10/01و  00/10ترتیب با  و سیستان و بلوچستان بهاستان سمنان  تلقی شود،

 ارائه شده است.  0دول جاین اطالعات در  بیشترین میانگین را دارند.

پذیر جمع ،AFر روش شده دهای شاخص نسبت سرشمار تعدیلیکی از ویژگیکه با توجه به این

بندی بندی شود )ازجمله گروههای مختلف گروهاگر کل نمونه به روش بنابراین ،بودن آن است

خانوارهای هر گروه( برابر  مجموع وزنها )وزن: شاخص گروه موزونساالنه و استانی(، میانگین 

ها و شده سالنسبت سرشمار تعدیل موزونشاخص کل نمونه است. در این تحقیق نیز میانگین 

 .باشدمیدرصد(  11/01ها برابر با شاخص کل نمونه )استان

 

 دهیهای وزنمقایسه انواع روش -4-4
های دیگری در ادبیات (، به شکلMCA)عالوه بر روش  AFهای مورد نیاز در روش وزن

)سیانی و  های عاملیتوان به سایر روشاند که از آن جمله میکاربردی تعریف و بکار گرفته شده

های یکسان ( یا حتی وزن2100(، دیدگاه متخصصان )راغفر و اسفندیارپور، 2101همکاران، 

کنند استفاده می AFهایی که از روش ( نیز اشاره کرد. در پژوهش2101نماگرها )ضرغامی، 

نیز بسیار مرسوم است که در آن همه « تودرتو»)همانند دانشگاه آکسفورد و بانک جهانی(، روش 

بعدها وزن یکسان و نماگرهای درون هر بعد نیز وزن یکسان دارند. در این بخش نتایج سه روش 

جای حد شود. برای مقایسه نتایج، به های برابر و تودرتو ارائه و مقایسه می، وزنMCAدهی وزن

𝑘درصدی، یکی از حد فقرهای متداول، یعنی  11فقر  =
1

3
نیز  رود. حد محرومیت بعدیکار میبه 

 ارائه شده است.  1 جدولنتیجه مقایسه در  مشابه قسمت قبل است.
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 های فقر چندبعدی به تفکیک استان، برای کل دوره: شاخص4جدول 
 𝑯 𝑨 𝑴𝟎 استان
 11/46 34/29 33/41 اردبیل

 8/65 32/49 26/61 اصفهان
 12/89 34/14 37/77 ایالم

 11/02 32/86 33/53 آذربایجان شرقی
 12/18 34/17 35/64 آذربایجان غربی

 8/73 33/15 26/35 بوشهر
 7/90 32/55 24/27 تهران و البرز
 8/44 33/03 25/56 بختیاری چهارمحال و

 11/12 34/16 32/55 خراسان
 12/77 34/69 36/82 خوزستان

 11/71 33/79 34/66 زنجان
 7/86 31/54 24/94 سمنان

 28/22 47/05 59/99 بلوچستان سیستان و
 8/81 32/72 26/91 فارس
 10/45 33/59 31/10 قزوین

 14/32 32/93 43/48 قم
 14/14 34/86 40/56 کردستان

 14/48 36/12 40/08 کرمان
 15/38 36/23 42/44 کرمانشاه

 9/50 33/82 28/10 بویراحمد کهگیلویه و
 13/87 35/58 38/97 گلستان
 9/85 33/43 29/47 گیالن
 14/79 35/41 41/76 لرستان

 7/46 32/71 22/82 مازندران
 11/17 32/44 34/42 مرکزی

 14/29 36/17 39/50 هرمزگان
 12/64 33/70 37/51 همدان

 8/83 33/26 26/53 یزد
 های پژوهشیافته منبع:

 

 

 های مختلف در کل نمونهسوم( و وزن با حد فقر تودرتو )یک AFری روش کارگی: نتیجه به6 جدول

 𝐻 𝐴 𝑴𝟎 دهینحوه وزن
MCA 0/1313 0/4473 0/0587 

 0/0936 0/4672 0/2003 برابر
 0/1298 0/4422 0/2935 تودرتو

 های پژوهشیافتهمنبع: 

                       

شاخص سرشمار و  ، مقدارMCA های حاصل ازوزنبرای  شود،گونه که مالحظه میهمان

 سهم اختالف بین متوسط لیکن ،نسبت به دو روش دیگر کمتر استفقر  شدهسرشمار تعدیل

تر بودن پائینعلت  ضمن ترتیب خاصی هم ندارد. چندان زیاد نیست و در محرومیت در میان فقرا
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نماگر هرچه شیوع بیشتری  ؛جستجو کرد MCAتوان در ویژگی روش را می سرشمارفقر نسبت 

کند )با شرط دیگر محرومیت در آن کمتر باشد، وزن بیشتری دریافت می عبارت داشته باشد، به

و خواهند داشت وزن کمتری  ،محرومیت بیشتر مبین نماگرهایپس ثبات سایر شرایط(. 

آورند که در یدست م ( کمتری به𝑐𝑖درجه محرومیت ) هم، هادچار این محرومیت خانوارهای

تفاوت در نبود شود. ( و پائین آمدن نسبت سرشمار منجر می𝑞نهایت به کمتر شدن تعداد فقرا )

∑متوسط سهم محرومیت نیز به دلیل آن است که در فرمول محاسبه این شاخص ) 𝑐𝑖(𝑘)

𝑞
( به طور 

 یابند.همزمان صورت و مخرج کاهش می

نسبت محرومیت(  :)وزن موزونهر سه حالت یک است، جمع  ها درکه مجموع وزن حالی در

این  است. 201/1و  222/1، 013/1ترتیب هب تودرتوو  برابروزن ، MCAهای حاصل از روش وزن

، نمود تعبیر نیز خانوارها« یچندبعدمرکب  محرومیت نمره»متوسط عنوان  بهتوان که میرا اعداد 

های یند تشخیص با وزنآفر ،نتیجه در .کنندبه زبان نماگر مرکب بازگو میرا  1 جدولنتیجه 

تری های بیشتر و جدیکند که محرومیتخانوارهایی را به عنوان فقیر معرفی می MCAحاصل از 

این  باشد.نحسب درصد خاصی از جامعه  ، بخصوص اگر حد فقر همانند این تحقیق بردارند

وجود داشته باشد، محدودیت منابع  گذاری فقرجهت اهمیت دارد که اگر در سیاست گی ازآنویژ

  تواند به شناسایی خانوارهایی که نیاز بیشتری دارند کمک کند.این روش می
 

 شدهنماگرها در شاخص نسبت سرشمار تعدیل بعدها و سهم -4-5

سهم هر نماگر  (0) ن با استفاده از رابطهتوااین است که می AFقابل توجه روش  امکاناتیکی از 

این روش  0این امکان از ویژگی فروشکست بعدی شده را محاسبه نمود.در شاخص سرشمار تعدیل

 داردسطح تحصیالت سرپرست خانوار بیشترین سهم را ساله،  01در کل نمونه  شود.حاصل می

البته این  دارد. تعلق (021/1) یفقر درآمد ( و020/1)بعدی به ارتباطات  هایو رتبه (010/1)

نظر  ( مد0113اگر صرفاً آخرین سال )بندی در طی دوره مورد بررسی ثابت نیست، برای مثال رتبه

و پس از آن سطح تحصیالت سرپرست  (011/1به فقر درآمدی ) متعلققرار گیرد، بیشترین سهم 

اهمیت فقر درآمدی در ود. ( خواهد ب001/1( و نوع اسکلت بنای محل سکونت )012/1خانوار )

                                                 
1. Dimensional Breakdown 



 

 0011پاییز و زمستان  ،ششمبیست و  شماره ،سیزدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   111

محرومیت از تحصیل ، (110/1) اشتغال در کل نمونه، بسیار قابل توجه است.فقر چندبعدی 

  نیز کمترین سهم را دارند. (121/1) کفایت کالری دریافتی از غذاو  (101/1کودکان )

مجموع سهم علت متفاوت بودن تعداد نماگرهای هر بعد، در بررسی سهم بعدها بهتر است بجای  به

صورت، بعدهای رفاه  این نماگرهای هر بعد از میانگین سهم نماگرهای هر بعد استفاده شود. در

رتبه  101/1و  111/1/، 133، 111/1 ترتیب با میانگین سهم سالمت بهو  اقتصادی، آموزش، مسکن

 اول تا چهارم را دارند. 

نماگرهای فقر درآمدی، کفایت  دهد که سهمنشان می( 2شکل )نماگرها  سهم بررسی روند فردی

 ارتباطات، سهمو تحصیالت سرپرست خانوار صعودی سطح و  کالری، شاخص سواد خانوار

 نزولی بیمه بهداشت و درمانو  ، مساحت سرانه مسکنامکانات محل سکونت، تعداد سرانه اتاق

فقر درآمدی و کفایت کالری از شیب  روند خاصی ندارند. شیب بوده است. سایر نماگرها روند

 سایت نماگرها بیشتر است.
 

  

  
 های پژوهشیافته منبع:

 شده: روند سهم نماگرها در شاخص نسبت سرشمار تعدیل2شکل 
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رشمار سانسورشده آن سهم نماگر از تقسیم مقدار موزون نسبت س (0) با این توضیح که در رابطه

توان روند آن را با روند نسبت سرشمار سانسورنشده آید، میدست می نماگر بر مقدار شاخص به

ℎ𝑗( مقایسه نمود. مقادیر محرومیت بعدی از رابطه بعدی )محرومیت =
∑ 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑗

0𝑛
𝑖=1

∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1

× به  100

نمونه در ها برای کل مقادیر این محرومیت ام است.𝑖زن خانوار گر وبیان 𝑣𝑖آید که دست می

با این  هاستآنها بسیار مشابه روند سهم نماگر در محرومیت رونددرج شده است.  3جدول 

 دارایدو نماگر آموزش یعنی تحصیالت سرپرست خانوار و شاخص سواد خانوار  تفاوت که

روند  در میان نماگرها فقط ها شیب صعودی کمی دارد.نزولی هستند ولی سهم آن نسبتاً محرومیت

دهد جامعه شهری محرومیت در نماگر کفایت کالری و فقر درآمدی صعودی است که نشان می

جا ارائه های بعدی در اینبه دلیل مشابهت، روند محرومیت در این دو حوزه دچار افول شده است.

  شود.نمی
 

 و استنباط آماری 3استواری تحلیل -4-6

برای آزمون  گذارد.( است و مقدار آن بر نتایج اثر می𝑘حد فقر ) AF یکی از پارامترهای روش

 شوداستفاده میحد فقر  تحلیل سلطه مرتبه اول روی زا نتایج در مقابل تغییر حد فقر استواری

به نمایش نتیجه این آزمون برای نسبت سرشمار   :0 لشک در .(210 :2100)آلکایر و همکاران، 

حاکی از آن است که برای تمام مقادیر قابل قبول حد فقر، نسبت سرشمار نتایج درآمده است. 

 فقط ساله است اما این آزمون 01کاهش یافته است. این نتیجه تاکیدی بر نزولی بودن فقر در دوره 

کاهش نسبت  نتیجه درسال( صادق است،  0های با فاصله چند سال )مثالً دورهروند کلی و برای 

فاصله عمودی  کاهش دیگر، از سوی د.کنتایید نمی را 0113تا  0111سرشمار فقر از سال 

 نمودارها تایید مجددی بر محدب بودن روند فقر چندبعدی است.
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Robustness Analysis 
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 های پژوهشیافته منبع:

 AFنسبت سرشمار روش  یآزمون سلطه مرتبه اول برا :4 لشک

 

شده ، نسبت سرشمار تعدیلAFهای فقر حاصل از روش برای استنباط آماری در خصوص شاخص

اساس،  این بر .شده نرمال استگیری نسبت سرشمار تعدیلتوزیع نمونه. گیردنظر قرار می مد

های دو جامعه عادل آزمون برابری میانگیندو سال متوالی م در آزمون آماری مقایسه شاخص

 :صورت زیر است فرضیه و آماره این آزمون، به باشد؛می
 

{
𝐻0: 𝑀01 = 𝑀02

𝐻0: 𝑀01 ≠ 𝑀02
       (1)  

 

نشان شده هر سال با شاخص سال قبل نتایج آزمون فرضیه برابری شاخص نسبت سرشمار تعدیل

برابر بودن نسبت سرشمار  بر صفر، مبنی فرضیه 0113و  0111، 0133های دهد که در سالمی

 است. رخ ندادهداری اتغییر معن در این شاخص دیگر، عبارت قابل رد کردن نیست، به ،شدهتعدیل

شی بوده است، اما در شده افزاینسبت سرشمار تعدیل 0113و  0111در سال  0 جدولکه طبق این با

  شاخص فقر را تایید کرد.این که با اطمینان بتوان افزایش  نیست حدی
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 گیرینتیجه -5
فقر مناطق شهری ایران  ،AFدر روش  MCAهای حاصل از روش در این پژوهش با تلفیق وزن

کلی  طور ساله به 01روند دهد که نتایج نشان می شد.گیری اندازه 0113الی  0131های بین سال

 بر )اگرچه نزولی است اما در سه سال آخر این روند متوقف و حتی شکل صعودی گرفته است

این روند محدب است،  همچنین، .نظر آماری معنادار نیست( از شدهحسب نسبت سرشمار تعدیل

این  ،تحلیل استوارینتیجه  گیرد.یعنی با گذشت زمان کاهش فقر با سرعت کمتری صورت می

جز ه ب شدهدهد که نسبت سرشمار تعدیلکند و آزمون آماری هم نشان میا تایید میروند ر

دهد که ای هم نشان میبررسی فقر منطقه کاهشی بوده است. 0113و  0111، 0133های سال

ترتیب کمترین و بیشترین نسبت سرشمار و نسبت  های مازندران و سیستان و بلوچستان بهاستان

قدری است که  ها بهفاصله سیستان و بلوچستان از سایر استان را دارند.فقر شده سرشمار تعدیل

مقایسه سه روش مختلف  توان وضعیت آن را بسیار وخیم و مستلزم توجه خاص تلقی کرد.می

، نسبت سرشمار کوچکتری دلیل پیروی از اصل شیوع به MCAدهد که روش دهی نشان میوزن

 را محرومیتبیشترین کند که عنوان فقیر شناسایی می انوارهایی را بهخدهد و در نتیجه را نشان می

 دارند.

سالمت در شاخص و  رفاه اقتصادی، آموزش، مسکن چهار بعد مورد بررسیِ سهم ،در مجموع

بررسی سهم نماگرها نشان از باال بودن . استبیشترین تا کمترین  ازترتیب  شده بهسرشمار تعدیل

شده در شاخص نسبت سرشمار تعدیل فقر درآمدیو  خانوار، ارتباطات تحصیالت سرپرستسهم 

کل سهم زیادی ندارد، اما سهم آن به همراه فقر  که درکفایت کالری دریافتی از غذا با این دارد.

ساله صعودی  01سطح تحصیالت سرپرست خانوار در دوره و  درآمدی، شاخص سواد خانوار

نماگر محرومیت  01ها و نیز توجه به این نکته که از بین این سهم داندازه و رون به توجه بااست. 

به دادن  تبیشتر و اولویبعدی دو نماگر فقر درآمدی و کفایت کالری صعودی است، لزوم توجه 

 شود.بعدی نمایان می بهبود شرایط اقتصادی برای کاهش هر دو فقر درآمدی و چند

رسد دلیل تفاوت نتایج بیشتر در مشابه، به نظر می هایبا مقایسه نتایج این پژوهش و پژوهش

 نهایت حد فقر باشد. درو  سپس وزن نماگرها، حد محرومیت بعدیو  نماگرهای انتخاب شده

اگر هدف از پژوهش فقر کمک به بهبود  ( و2113انتخاب نماگرها امری هنجاری است )آلکایر، 

گذار خاص انتخاب نظر آن سیاست ردگذاری باشد، نماگرها باید متناسب با هدف موسیاست

 شوند.
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Introduction: The extremely poor population (less than $ 1.9 daily income) 

has declined in the last three decades (World Bank, 2020), but more than 600 

million people still suffer from severe poverty. Crises like the outbreak of 

the Covid-19 make the poverty even worse. Iran, as a middle-income 

country, has experienced a reduction in poverty in recent decades, but 

economic crises such as the stagflation in 2018 have increased the number of 

the poor. 

The importance of poverty (and, of course, inequality) has brought the issue 

into the focus of politics and science, creating an extensive literature. To 

understand the nature and determinants of poverty and the ways to deal with 

it, many theories are introduced to pave the way for policy-making. 

Measuring poverty and drawing its map are the first step in the study and 

policy-making of it. Measuring poverty is impossible without defining it. 

Since the nineteenth century, when empirical research in the field of poverty 

began in England, the definition has undergone significant changes. Poverty 

was initially defined as an income below a poverty line, but, in the 1980s, 

the concept of multidimensional poverty was introduced and used as an 

alternative to income poverty. Along with conceptual developments, 

technical advances in the measurement of poverty have been made in both 

income and multidimensional poverty areas. In recent decades, these issues 

have spread in Iran, and various approaches have been used to measure 

poverty. In this regard, the present study measures multidimensional poverty 

in the urban areas of Iran. 
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Methodology: In this study, the Alkire-Foster (AF) method is used to 

measure multidimensional poverty. By this method, the identification stage 

is done in two steps, determining the level of deprivation and identifying the 

poor. Each of these steps has its own cutoff, which is why it is called the 

"dual cutoff method". The aggregation stage is done with special indices of 

this method. Calculating the indices requires three parameters including the 

dimensional deprivation cutoff vector, the indicators weight vector, and the 

poverty threshold. The weight of the indicators can be measured in four 

ways: 1) equal weight, 2) the views of experts or policy makers 3) 

participatory approach according to the priorities of the community and 4) 

statistical methods. In this study, the statistical method used for weighting is 

Multiple Corresponding Analysis (MCA). 

MCA can be categorized under factorial methods that are formed around the 

concept of inertia and variance. The factorial approach has three important 

subsets: principal component analysis (PCA), factor analysis (FA), and 

MCA. As an intuitive description, PCA can be thought of as fitting an 

ellipsoid to a mass of n points in the d dimensional space, as the obtained 

elliptical diameters are the new axes. These axes are called the "principal 

component." Despite the advantages, the PCA method has its limitations. 

Among other things, this method is designed for numerical variables with 

the same scale. For ordinal categorical variables, the MCA method was 

developed as an extension of the Correspondence Analysis (CA) method. 

Results and Discussion: As many as 13 indicators are selected in the four 

dimensions of "economic welfare", "housing", "health", and "education" 

with the data of the Household Expenditure and Income Survey in Iranian 

urban areas from 2004 to 2019. The calculation of the indicator weights by 

MCA is the first step. One of the factors affecting the weight of an indicator 

is the diffusion of that trait between households. Indicators with very low 

deprivation take higher weights. This feature is called the "prevalence 

principle". To implement the AF method, the poverty line corresponding to 

the headcount ratio of 30% is considered, which is equal to 0.209. Using the 

weights of households (i.e., the number of the households), average 

deprivation share across the poor and the adjusted headcount ratio in the 

whole sample are found to be 34.12 and 10.60 percent, respectively. After 

the calculation of the annual trend of the multidimensional poverty index, it 

emerges that this trend is downward and convex overall, but, in the last two 

years of the period, the headcount and the adjusted headcount ratio increase. 

Robustness analysis and statistical inference confirm these results. The study 

of regional poverty shows that Mazandaran and Sistan and Baluchestan have 

the lowest and the highest headcount and adjusted headcount ratios, 

respectively. 

To compare the effects of the weighting method on the results, the poverty 

indices are calculated in terms of MCA, equal, and nested weights with a 
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poverty line of k = 1/3. The headcount indices of these three methods are 

0.13, 0.20, and 0.29 percent, respectively. Also, the weights obtained from 

MCA achieve lower indices. The analysis of the contribution of the 

indicators in the adjusted headcount ratio of the whole sample indicates that 

"the education level of the household head", "communication facilities", and 

"income poverty" have the highest contribution. 

Conclusion: The downward and convex trend of annual indices means that, 

over time, poverty reduction occurs at a slower slope and, finally in the last 

two years, poverty indices have an upward slope. Of course, this coincides 

with the stagflation in the Iranian economy. The examination of the 

deprivation trend in the indicators also shows that the indicators of 

"economic poverty", "calorie adequacy", "household literacy index", and 

"the education level of the household head" are upward. Meanwhile, the 

contribution of the first two indicators in terms of the adjusted headcount 

index in the period under study is increasing. In other words, in the last two 

years of this period, the indicators of both multidimensional and income 

poverty increased, which requires policymakers to pay attention to this issue. 

Specific policies should also be developed and implemented for areas and 

groups that are more impoverished. 

Keywords: Multidimensional poverty, Alkire-Foster method, Multiple 

correspondence analysis method. 

 


