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Abstract  
Most countries of the world define poverty as a lack of money. Yet poor 
people themselves consider their experience of poverty much more 
broadly. A person who is poor can suffer from multiple disadvantages 
at the same time. Therefore, focusing on one factor alone, such as 
income, is not enough to capture the true reality of poverty. In Iran 
several studies have been done to calculate multidimensional poverty 
index, but most of them have been used household income and 
expenditure survey data that have limitation to calculate related 
indicators. The purpose of the study is to calculate and measure 
multidimensional poverty and the contribution of each dimension to 
overall poverty at the provincial levels of Iran using the Alkier-Foster 
method to assist policymakers in poverty alleviation. In this study, the 
data of the Multiple Indicator Demographic and Health Survey 
(MIDHS) of 2015, which includes 33013 households and more data to 
offer, has been used. The results show that, in addition to Khuzestan 
and Qom provinces, Multidimensional Poverty Index (MPI) was 
particularly high in provinces on the eastern borders, while the 
provinces located on the northern, southern, and part of the western 
borders of the country, experienced less poverty. The contribution of 
each dimension to overall poverty also showed that the type of 
deprivation experienced by households in the provinces of Iran in 2015 
was different. 
Keywords: Multidimensional Poverty, Poverty Analysis, Poverty 
Measurement, Alkire-Foster Method. 
JEL Classification: I32 
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 رانیا یهادر استان بعدهاو سهم  یفقر چندبعد ای درمطالعه

  

 پورحمیدرضا نواب
مه الدانشیار، گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه ع

 طباطبایی، تهران، ایران
  

  چکیده
 یتجربه ریافراد فق حال، نیکنند. با ایم فیتعر مدادریا نبود جهان فقر را به عنوان کمبود  یاکثر کشورها

طور به عامل محرومیت نیاست ممکن است از چند ریکه فق یفرد .دانندیتر مگسترده اریبسرا از فقر  خود
 یاففقر ک یواقع ماهیتدرک  ی، برادرآمدمانند  ،ییتنهاعامل به کیتمرکز بر  ، رواز ایند. همزمان رنج ببر

های ا از دادههگیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آنهای متعددی در اندازهدر ایران مطالعه .ستین
کند، استفاده فقر چندبعدی را محدود میی نماگرهای مرتبط با طرح هزینه و درامد خانوار که محاسبه

 ر سطحد در فقر کلیسهم هر یک از بعدها فقر چندبعدی و گیری محاسبه و اندازه مطالعههدف این  اند.کرده
در ساند. فقرزدایی یاری رگذاران را در امر است تا سیاست فوستر-ا استفاده از روش الکایربایران های استان

 1394( سال MIDHSی جمعیت و سالمت )های چندگانهشاخص مارگیریآهای طرح ز دادهاین مطالعه ا
استفاده شده است.  ،کندی نماگرهای بیشتری را فراهم میبوده و امکان محاسبهخانوار  33013 که شامل

 هایاستان در (MPI) شاخص فقر چندبعدی قم، و خوزستانهای استان بر عالوه کهدهندها نشان مینتیجه
 از یبخش و جنوبی شمالی، مرزهای در واقع هایاستان کهحالی در ،ه استبود بیشتر شرقی مرزهایواقع در 

نوع  کهدهدمینشان  نیز بعدها در فقر کلی سهم هر یک از .نداهکرد تجربه را کمتری فقر کشور غرب
  است.بوده متفاوت  ،اندکردهتجربه  1394در سال های ایران استانخانوارهای  محرومیتی که

 .فوستر-گیری فقر، روش الکایرفقر چندبعدی، تحلیل فقر، اندازه :هاواژهکلید

 JEL: I32بندي طبقه
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  مقدمه -1
 ،عنوان مثالبه .طور همزمان تجربه کنندرا به تیاز محروم یتلفتوانند انواع مخیمد فقیر افرا

آشامیدنی  بآ عدم دسترسی به ه،یسوء تغذ ای یسالمت نامناسبوضعیت ممکن است از افراد 

 به هم پیوسته یهاتیمحروم نیا. رنج ببرندکم  تالیتحص ای شغل نییپا تیفیبرق، ک ای سالم

رنج  یر پولفق ازکه  یکسان نیکه بیدر حال ،ر کلیطوبه. ستین مالیفقر یجهینت شهیهم

روه دو گ نیااما  وجود دارد یهمپوشان ،برندرنج می یبعدفقر چند ازکه  یو افراد برندمی

درک  یبرا ییتنهابه ، مدآدرمانند  ،عامل کیتمرکز بر رو، از این .ستندین مسانه طور دقیقبه

برای  (MPI-G) 1سراسری یفقر چندبعد شاخص، رواز این .ستین یفقر کاف یواقع ماهیت

ی ( با همکاری برنامهOPHI) 2آکسفوردو فقری انسانی ابتکار توسعه طتوساولین بار 

سازمان ملل در  یانسان یگنجاندن در گزارش توسعه ی( براUNDP) 3ی سازمان مللتوسعه

ر د تین محرومرا با در نظر گرفت یدرآمدفقر  یسنت یارهایمعتا  شد جادیا 2010سال 

ت، اس هطور همزمان با آن مواجفرد به کیکه  یزندگ یو استانداردها تحصیالتسالمت، 

افراد ه ک هاییمحرومیتاز  یعیوس فیطبا نشان دادن  ی فقر چندبعدیمعیارها .ندک لیتکم

است  لیدل نیبه هماست.  ریفقو چگونه  یکنند که چه کسیآشکار مکنند، فقیر تجربه می

های فقر در همه گونه یدن به تمامپایان بخش“با پیام ( SDGs) 4داریپا یتوسعه هایانآرمکه 

معیارهای ، اینعالوه بر  .انددمی یرا کاهش فقر چندبعد خود هدفاولین به صراحت  ”جا

 کی یجمعیت یهاگروهریو ز هامنطقهدر  فقر طحکرد تا س هیتوان تجزیرا م یبعدچند فقر

های کافی در کشور در این و عدم مطالعه با توجه به اهمیت موضوع .نشان دهدرا کشور 

ی هابراورد سهم هر یک از بعدها در فقر چندبعدی کلی در سطح مطالعههدف این  ،زمینه

ی وسعهرویکرد ت با استفاده ازگیری جامع بر اساس یک چارچوب اندازهجغرافیایی کشور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Global Multidimensional Poverty Index 
2. Oxford Poverty and Human Development Initiative 
3. United Nations Development Program 

 4. Sustainable Development Goals 



 مقاله آماده انتشار |های اقتصادی ایران پژوهش  |4

ثرتر مؤ یو طراح هابعهدف قرار دادن من یاران براگذاستیستوانمندسازی  باتا است پایدار 

  .یاری رساندها به آنها استیس

 ی نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدیمحاسبهگیری های متعددی در اندازهدر ایران مطالعه

ی مد خانوار که محاسبهآهای طرح هزینه و درها از دادهولی بیشتر آنانجام شده است 

ه  این مطالع دراند. کند، استفاده کردهرا محدود می فقر چندبعدینماگرهای مرتبط با 

ران با های ایاستان گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطحاندازه

ر سطح دگذاران را در امر فقرزدایی تا سیاست انجام شده است فوستر-استفاده از روش الکایر

ی های چندگانههای طرح آمارگیری شاخصطالعه از دادهیاری رساند. در این ماستانی 

 و انجام شده است، 1394سال که آخرین اجرای آن در  ،(MIDHSجمعیت و سالمت )

اده کند، استفی نماگرهای بیشتری را فراهم میامکان محاسبه و خانوار بوده 33013شامل 

  شده است.

ی پژوهش پیشینهبانی نظری و سپس مدر ادامه   بخش نگارش شده است.  ۶در مقالهاین 
 ۵بخش دهد. شرح می فوستر را-الکایر روش 4گیرد. بخش مورد بررسی اجمالی قرار می

 گیری است.شامل نتیجه ۶های پژوهش و بخش شامل یافته

 مبانی نظري -۲
ا از آنج ست.بنا شده ا یبعدتکفقر  یریگاندازه رویکردبر اساس  یبعدفقر چند یریگاندازه

را  یبعدکفقر به روش ت یریگدارند، اندازه یارتباط تنگاتنگ یاز نظر فن کردیکه هر دو رو
 تیجمع کیفقر به  یریگدازهان دانست. یبعدفقر چند یریگاندازه از حالت خاصیتوان یم

 کیعنوان مرجع مورد مطالعه به تیدارد. ما از جمع ازیکشور ن کیمرجع، مانند همه مردم 
واحد  ایمشاهده  کیاقل از  که هر جامعه حد میکنی. فرض ممیکنیم دایجامعه 

عنوان به ت.متفاوت اس یریگاندازه نوعواحد بسته به  نیا شده است. لیتشک لیتحلوهیتجز
طور به. کودک است لیتحلوهیواحد تجز یمباش انفقر کودک یریگمثال، اگر در حال اندازه

یت های مرتبط با موضوع فقر و تعیین میزان اهمرست ویژگیفهکلی تعریف دقیق و جامعی از 
 .ه شده استئهای متفاوتی برای فقر اراکنون تعریف تا ،رواز این کار دشواری است. هاآن
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افراد یا خانوارها زمانی فقیر اعتقاد داشت  1970و 19۶0های در دهه  5ندزنوتا ،طور مثالبه
های مبرای دریافت انواع رژیکافی های یا نبود منبعکه با کمبود شوند در نظر گرفته می

ا به بن. مواجه باشندو شرایط و امکانات معمول در زندگی ها مشارکت در فعالیت ،غذایی
که هر هایی است ها و فرصتداراییمعنای محرومیت از فقر به 6ی آسیاتعریف بانک توسعه

جای نگاه درامد محوری بر یتی را بهرویکر قابل( ۵19۸) 7سناما ها است. آن قفرد مستح
 درامدبودن  فقط بر اساس پایین نبایستی او اعتقاد داشت محرومیته کرد. ئاراگیری فقر اندازه

در ته شود. در نظر گرف های اساسیاز قابلیت صورت محرومیتبایستی بهتعریف شود بلکه 
رد درامدی و رویکهای افراد قابلیتطرفدار افزایش رویکر قابلیتی  ،برای کاهش فقر واقع 

، ابلیتیق در رویکرد چندبعدی بر اساس دیدگاه زیر خط فقر است.درامد افراد دنبال افزایش به
ها را رومیتمحو انواع مختلفی از نگر بوده های معطوف به کاهش فقر بایستی کلیسیاست

وی سمانند درامد بهاگر نگاه خود را از متغیرهای کمی مدنظر داشته باشد. طور همزمان به
 گیری فقر بسیار متفاوت خواهد بود. های اندازهها و روشتعریف ،ها معطوف کنیمقابلیت

  
یگری و شناسایی افراد فقیر پیچیدگی د نسبی یا مطلق خط فقریک انتخاب  چگونگی

وسط تانواع معیارهای فقر پولی . فقر با آن مواجه استگیری در اندازهگر که پژوهشاست 
ی فقر در حوزهمحاسبه شده است.  ن( معرفی و برای ایرا13۸1خداداد کاشی و همکارن )

ک روش برجسته ی چند بعدی انتخاب خط فقر و شناسایی افراد فقیر پیچیدگی بیشتری دارد.
شمارش  فقیر با توجه بهروش شمارشی است که در آن  ،چندبعدی افراد فقیربرای شناسایی 
ایستی بدر گام بعدی شود. شناسایی می ،کندن محرومیت را تجربه میآدر که تعداد بعدهایی 

که اطالعات موجود در میان افراد مختلف را در خود خالصه سازد. به دنبال تابعی بود
از  9(19۶۸) واتسشاخص  و 8(19۸4) گریر و توربک ،فوستری هاشاخصمعیارهایی مانند 

ه بکه برای تبدیل اطالعات افراد جامعه  هایی هستندشاخصترین و پرکاربردترین معروف
 هایعیارمی فقر چند بعدی نیز تا کنون اما در حوزهاند. مورد توجه قرار گرفتهیک اسکالر 

ی از رویکرد شمارشها که اکثر آناند معرفی شدهبعدی گیری فقر چندزیادی برای اندازه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Townsend, P.  
 6. Asian Development Bank 

7. Sen, A. 

8. Foster, J., et al. 
9. Watts, H. W. 
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و بوسرت و  10(2002) سوییمانند  هانآبرخی از  . اندبرای شناسایی افراد فقیر استفاده کرده
 آبرگ و پلوسو ماننددیگر های کمی و برخی معیارهایی را برای داده 11(2013) همکاران

-در این میان معیار الکایر. اندنهاد دادههای ترتیبی پیشهم معیارهایی برای داده 12 (2012)
دار است که هم برای سزایی برخورهای بهاز ویژگی (Alkire & Foster, 2011a)فوستر 

مارشی ش با استفاده از رویکرد و بودههای ترتیبی قابل استفاده های کمی و هم برای دادهداده
 ،د سالمتدر سه بع را رویکرد قابلیتی آمارتیا سنکاربردی از  ،برای شناسایی افراد فقیر

روش  د.کشگیری فقر چندبعدی به تصویر میآموزش و استانداردهای زندگی برای اندازه
گیری فقر برای اندازه کشور 100بیش از  در تا کنون، شده توسط الکایر و فوسترارائه

   .خواهد شدئه اار 4ئیات این روش در بخش جز که شده است کار گرفتهبه چندبعدی
 
 پژوهش يپیشینه -۳

ی در زمینهاما  شده است می در ایران انجادرآمدزیای برای براورد فقر  هایهتا کنون مطالع
بعدی در فقر چند (1392یوسفی و همکاران ) .دنتنوع چندانی ندار هامطالعه ،فقر چندبعدی

 های سرشماری اجتماعی وفوستر و داده-های عشایر کشور با استفاده از روش الکایرایلرا 
، تحصیالت و استانداردهای زندگی سالمت عددر سه ب 13۸7ی سال عشایر کوچندهاقتصادی 

دهی برابر به ، وزنبرای شناسایی افراد فقیر جامعه ٪30ی فقر ها از آستانهراورد کردند. آنب
 هایایل حقیق نشان دادند کههای این تعدها استفاده کردند. نتیجهعدها و نماگرهای درون بب

ن فقر اجبال از بیشترین میز جاللی و ،طیبی ،میوند ،بلوچ ،هرکی ،بهمئی ،میالن ،ذالکی
عدی در ایران را با استفاده از روش بفقر چند( 1393خلج و یوسفی ) اند.عدی رنج بردهچندب

های فردی و خانواری سرشماری عمومی نفوس و نامههای خام پرسشفوستر و داده-الکایر
و استانداردهای زندگی براورد کردند. تحصیالت ، عد سالمتدر سه ب 13۸۵مسکن سال 

 و عدهاب به برابر دهیوزن جامعه، فقیر افراد شناسایی برای ٪23ی فقر نهها از آستاآن
قر میزان ف کهنشان دادند  تحقیق این هاینتیجه. کردند استفاده عدهاب درون نماگرهای

عدی در خانوارهای روستایی بیش از چهار برابر خانوارهای شهری است. بر اساس بچند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10. Tsui, K. Y. 
11. Bossert,  W. et al. 
12. Aaberge, R. & Peluso, E. 
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راسان های خترین و استان، مازندران و بوشهر از مرفههای تهران، استانهای این پژوهشیافته
  های ایران شناخته شدند.ترین استانوبلوچستان از محروم، کرمان و سیستانجنوبی

تفاده با اس ، از امکاناتبا هدف تغییر دیدگاه از فقر درامدی به محرومیت  (1393)یگانلو 
موزش و آ ،سالمتدر سه بعد  13۸۵مسکن سال  های سرشماری عمومی و نفوس واز داده

های یجهنترداخته است. پهای ایران به براورد فقر چندبعدی در استان استانداردهای زندگی
ارس، هرمزگان، فخوزستان، لرستان، ، تهران، اصفهان، های ایالماستاناین تحقیق نشان داد 

ترین میزان کمو استان همدان هستند  محرومکرمانشاه، خراسان جنوبی و سیستان و بلوجستان 
بعدی در ایران را فقر چند( 1394راغفر و اسفندیارپور )فقر را به خود اختصاص داده است. 

های طرح فوستر و داده-با استفاده از روش الکایر 1392-13۸۸ی ی پنج سالهدر دوره
، درآمدپنج بعد خانوار مرکز آمار ایران در های اقتصادی و اجتماعی آمارگیری ویژگی

 برای ٪9۸ی فقر ها از آستانه، مسکن و سطح زندگی براورد کردند. آن، تحصیالتسالمت
ردند. ی درون بعدها استفاده کنماگرها و عدهاب به نابرابر دهیوزن جامعه، فقیر افراد شناسایی

های هروطور میانگین در کل کشور و در زیرگهای این تحقیق نشان دادند که بهنتیجه
روند  1391ی مورد بررسی تا سال ، شاخص فقر در طول دورهجغرافیایی و جمعیتی مختلف

ها عدباز  یک ی سهم هرافزایش یافته است. مقایسه 1392کاهشی داشته و پس از آن در سال 
قش ز سایر نماگرها بوده و نبیش ا درآمددر فقر کلی نیز نشان داد که سهم محرومیت نماگر 

های حاصل از ی مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتیجهدر طول دوره عداین ب
، های روستایینیز نشان دادند که زندگی در ناحیه 1392ستیک در سال وژرگرسیون ل

و اضافه شدن عضو جدید به خانوار احتمال فقیر شدن را افزایش  سرپرستخانوارهای زن
 فوستر و-در ایران را با استفاده از روش الکایرعدی بچند( فقر 201۵ماحوزی ) دهد.می

رد براو و استانداردهای زندگیعد هزینه، تحصیالت خانوار در سه ب درآمدای هزینه و هداده
 و عدهاب به برابر دهیوزن جامعه، فقیر افراد شناسایی برای %33ی فقر کرد. او از آستانه

 نزدیک هایاستان که دادند نشان تحقیق این هاینتیجه. کرد استفاده بعدها درون نماگرهای
د، ندبرنج میر عدیبچند فقر از ایران مرکزی هایاستان از بیش غربی و شرقی مرزهای

ر بروز فقر رین استان از نظتبلوچستان فقیرترین و تهران مرفهوطوری که استان سیستانبه
مال سطحی نشان داد که احتون چند. همچنین، او با استفاده از روش رگرسیاندبودهعدی بچند
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فقیر بودن برای خانوارهای روستایی چهار برابر خانوارهای شهری و این احتمال برای 
  .است بوده سرپرست با شرایط مشابهسرپرست دو برابر خانوارهای مردخانوارهای زن

طرح  هایعدی را با استفاده از دادهی خود فقر چندبدر رساله (1397) عرب یارمحمدی
های شهری و روستایی ایران طی خانوار و هفت روش مختلف برای ناحیه درآمدهزینه و 

نماگر مورد توجه قرار گرفت که  10کرد. برای این منظور حاسبه م 1394 -1393ی دوره
های تحصیل، تحصیل کودکان، بیماری و معلولیت، برخورداری از از: سال اندعبارت
به آب  وپز، دسترسیبهداشتی، سوختِ پخت به برق، سرویس ی مناسب، دسترسیتغذیه

سالم، وضعیت محل زندگی و تملک کاالهای بادوام. عالوه بر این یک روش تلفیقی جدید 
های های مطلوبی دارد. نتیجهنهادی ویژگیپیش نهاد و نشان داده شد که روشنیز پیش

های شهری و چه در یت چه در ناحیهدست آمده حاکی از آن بود که بیشترین محرومبه
 یت محل زندگی بوده است؛های تحصیل و وضعهای روستایی مربوط به نماگر سالناحیه

وند توان رهای شهری ایران دارای روند افزایشی بوده است، اما نمیعدی در ناحیهبفقر تک
وند ک رهای روستایی دارای یعدی ناحیهشاخص فقر چندب کرد.مثبت شاخص را اثبات 

از  رهای روستایی باالتعدی در ناحیهفقر چندب .ی مورد بررسی بوده استکاهشی در دوره
شور چه در عدی کیالت بیشترین سهم را در فقر چندبعد تحصب و های شهری بوده استناحیه
  .های روستایی داشته استهای شهری و چه در ناحیهناحیه

های هزینه و درامد و دادهفوستر -وش الکایربا استفاده از ر (1397)سالم و همکاران 
های طی سال آموزش و استانداردهای زندگی ،سالمتدر سه بعد مرکز آمار ایران خانوار 

 ه شاخصکهای این تحقیق نشان دادند نتیجهرداختند. پ به براورد فقر چندبعدی 1392تا  1370
 3/13از و در مناطق شهری صد در 1/10به درصد  4/3۵از  فقر چندبعدی در مناطق روستایی 

قر فی کاهش شیوع و شدت واسطهها بهاین کاهشیافته است. درصد کاهش  ۵/9درصد به 
ن اختالف بینشان دادند که های استنباط آماری نیز نتیجهزمان بوده است. صورت همبه

و اختالف دار معنی ،درصد 9۵در سطح اطمینان  هادر تمام سالشاخص فقر چندبعدی 
روستایی و چه در  قطچه در مناها نیز برای اغلب سالبا مقدارهای سال قبل آن شاخص 

با استفاده از مدل  (1397سالم و عرب یارمحمدی ) دار بوده است.معنیمناطق شهری 
اخص فقر ش. در این تحقیق اندرداختهپفقر چندبعدی ثر بر به بررسی عوامل مو چندسطحی

در محاسبه شده است.  13۸4-1394های طی سالفوستر -الکایرچندبعدی با استفاده از روش 
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 رستپسطح تحصیل سر ،بعد خانوار هایمتغیرموثر بر فقر چندبعدی های فردی گروه عامل
ر و در نهایت متغی خانوار  رستپسرهل تأو وضعیت سن  ،جنس ،خانوار  رستپو همسر سر

  ،های کالن و نهادیدر گروه عاملمورد بررسی قرار گرفت.  اعضای خانوار ی استقاللدرجه
تأمین  ،بهداشت ،موزشآی ی سرانهارزش افزوده ،ی هر استانتولید ناخالص سرانه هایمتغیر

 ،رانهای سهای سرمایهو تملک داراییای اعتبارات هزینه ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،اجتماعی
حقیق نشان های این تنتیجه. نرخ شهرنشینی مورد بررسی قرار گرفتمالیات سرانه و در نهایت 

بر شاخص فقر های تأثیرگذار ترین عاملدر بین متغیرهای سطح فردی مهمدادند که 
در  و ی استقالل اعضای خانوارخانوا، درجهتحصیل سرپرست های ترتیب سالبهچندبعدی 

ص خنرخ تورم موثرترین متغیر بر شا های سطح کالن،ردر بین متغینهایت بعد خانوار است. 
  فقر چندبعدی است.

مرکز های اقتصادی مطالعهشده در دفتر در گزارش تهیه( 139۶سالم و همکاران )
شاخص  به بررسیفوستر -ایران با استفاده از روش الکایرشورای اسالمی های مجلس پژوهش
 کهدهند های این گزارش نشان مینتیجهاند. پرداخته 1393-1370ی در دورهبعدی فقر چند

ق اما در مناطروندی کاهشی داشته،  در این دوره در مناطق روستاییص فقر چندبعدی شاخ
 رکود ذکر شده است.های باال و که علت اصلی آن تورمبا نوساناتی همراه بوده شهری 

-13۶۸های طی سالفوستر -شاخص فقر چندبعدی به روش الکایر (139۶فطرس و قدسی )
 ی توسعه بر اساس شاخص مذکور رانج سالهپهای نامهرا محاسبه کردند و عملکرد بر 1393

های خام هزینه و درامد خانوار مرکز آمار در این مطالعه از دادهمورد ارزیابی قرار دادند. 
آموزش و استانداردهای زندگی  ،در سه بعد سالمتگیری فقر چندبعدی برای اندازه ایران

وسعت و شدت فقر و  ،رهای مذکوی سالطها نشان داد های آن. نتیجهاستفاده شده است
 های شهری و روستایی کاهش یافته است.در هر دو منطقهنین میزان فقر چندبعدی چهم

ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. همچنین عمق فقر در تمامی سال
سبب ه توسع هایطور کلی برنامهنیز نشان دادند که بههای توسعه بررسی عملکرد برنامه

فطرس و قدسی ی دیگری، در مطالعهها شده است. کاهش فقر چندبعدی طی این سال
-عدی زنان و مردان سرپرست خانوار در ایران را با استفاده از روش الکایربفقر چند( 1397)

تحصیالت و ، در سه بعد سالمت 1394خانوار سال  درآمدو های هزینه فوستر و داده
 فقیر افراد شناسایی برای %33ی فقر ها از آستانهورد کردند. آنآبر گیاستانداردهای زند
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تحقیق  ای اینهنتیجه. کردند استفاده عدهاب درون نماگرهای و عدهاب به برابر دهیوزن، جامعه
های روستایی زنان سرپرست خانوار های شهری و هم در ناحیهنشان دادند که هم در ناحیه

 های حاصل از. نتیجهنددبرعدی رنج میت خانوار از فقر چندبمردان سرپرسبیشتر از 
دار و ، بیکار و خانهستیک هم نشان دادند که زنان سرپرست خانوار مسنوژرگرسیون ل

 و باید در اولویت اندبودههمچنین زنان سرپرست خانوار متأهل بیشتر نیازمند حمایت 
 .های کاهش فقر قرار گیرندبرنامه

های روستایی شهرستان همدان را با عدی در ناحیهبفقر چند( 139۸اران )افراخته و همک
کن ، مسستانداردهای زندگیا، حصیالتت، عد سالمتدر پنج ب فوستر-استفاده از روش الکایر

عدها و نماگرهای درون بعدها دهی نابرابر به بها از روش وزنبراورد کردند. آن و اشتغال
ی مه، بی، تغذیهدرآمدی این تحقیق نشان دادند که نماگرهای هااستفاده کردند. نتیجه

دی در عبیشترین سهم را در شاخص فقر چندبوضعیت اشتغال به ترتیب  بازنشستگی و
اهای ، روستهای این پژوهش. بر اساس یافتهاندداشتههای روستایی شهرستان همدان ناحیه

حصار آباد آق، اقداش و علیوستاهای شیرآبادترین و رآباد از مرفه، بیوک، امزاجردشورین
با  (1399دادگر و همکاران ) ترین روستاهای شهرستان همدان شناخته شدند.از محروم

زش ، آمودر سه بعد سالمتهای هزینه و درامد خانوار و دادهفوستر -استفاده از روش الکایر
های لاز ساداختند و روند آن را در ایران پرفقر چندبعدی و استانداردهای زندگی به براورد 

ها نهای آنتیجهمورد ارزیابی قرار دادند. ها و نقاط شهری و روستایی در استان 1397تا  13۸۵
ح باالتر از نظر سطنسبت به مناطق شهری مناطق روستایی که فقر چندبعدی در نشان دادند 

رو، پیام این پژوهش از این .داداندکی را نشان می، کاهش و هچنین از نظر روند استبوده 
 است. بوده توجه اساسی به فقرزدایی در مناطق روستایی 

فوستر در در بعدهای سالمت، -ا استفاده از روش الکایرنیز ب( 1400اندایش و همکاران ) 
به براورد شاخص فقر چندبعدی در و استانداردهای زندگی اشتغال آموزش، مسکن، 

ه کن بود حاکی از آهای این تحقیق . یافتهاندرداختهپ 139۵ و 1390های برای سالخوزستان 
تر از متوسط کشوری باالدر دوسال مورد بررسی در استان خوزستان شاخص فقر چند بعدی 

داردهای ، سالمت، مسکن، استاندر بعدهای اشتغالترتیب بیشترین محرومیت بهبوده است. 
 زندگی و آموزش بوده است.
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ی های زندگظ پوشش بعدهای توسعه و نشان دادن پیچیدگیچارچوب سراسری از لحا
ی ی سازمان ملل و ابتکار فقر و توسعهی توسعهبرنامه، د است. بنا بر اینافراد فقیر محدو

متناسب با  ی ملی خود راIPMهر کشور  دنکنتوصیه می( 2019) 13انسانی آکسفورد
ی سراسری را IPM از کشورها  های اخیر بسیاریهای مشخص توسعه دهد. در سالهدف

طور مثال، به اند.کار گرفتهی ملی آن بهفوستر را در مورد نسخه-اصالح کرده و روش الکایر
(، فلسطین Martirosova et al., 2017، ارمنستان )(Suppa, 2016) کشورهای آلمان

(PCBS, 2020( پاکستان ،)MPDR et al., 2016( افغانستان ،)NSIA & OPHI, 

ی سراسری را IPMی شدهدادهتوسعه  ینسخه (Torabi et al. 2021و ایران ) (2019
ی چارچوبی جدید و با ارائه( 2021ترابی و همکاران ) اند.برای کشورهای خود اتخاذ کرده

دهی برابر به بعدها وزن ،نماگر 21بعد و  7با معرفی ی پایدار بر اساس رویکرد توسعهجامع 
-با استفاده از روش الکایرفقر چندبعدی  به براورد ٪33و برش فقر  بعدهاو نماگرهای درون 

 ن داد کهها نشاهای آنپرداختند. نتیجههای جغرافیایی و زیرجمعیتی ایران در گروهفوستر 

از  اند،طور معمول از معیارهای فقر حذف شدهبهکه ، ، امنیت و محیط زیستبعد فرهنگ
ی ها نشان داد که نوع محرومیتهای آنهمچنین، یافته .اندبودهن های کلیدی فقر در ایرامؤلفه

ل سن و جمعیتی از قبیهای ویژگیاند به موقعیت مکانی و که خانوارهای ایرانی تجربه کرده
 ی خانوار بستگی دارد.جنسیت سرپرست خانوار و اندازه

  1۴فوستر-الکاير روش -۴
فقر  یریگاندازه هایروشیکی از  (Alkire & Foster, 2011aفوستر )-الکایرروش 

مانند فقدان  ییهاتیشامل شمارش انواع مختلف محروم روش نیاست. ا یبعدچند

نوارها )یا خااست که  سالمتینامناسب ی و وضعیت زندگ یاستانداردها شغل، ای التیتحص

ر  یقف رخانوا ییشناسا یبرا تیمحروم هاینمایه نی. اکنندیطور همزمان تجربه مبه افراد(

 کردیرو نیا .شوندی( استفاده مMPI) یبعدچند فقر شاخص جادیا یو سپس برا لیتحل

فقر در  یهانماگر(، مثل تحصیالتمختلف ) بعدهایبا انتخاب  تواندیم واست  ریپذانعطاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13. UNDP & OPHI  
14. Alkire-Foster Method 
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 لیصبا کمتر از پنج سال تح ی)مثل فرد های محرومیتبرش( و های تحصیلسال ثلهر بعد )م

 کار گرفته شود.به ود(ش یمحروم تلق

 فقر معیارهای ساختن 1-۴

بت است که به نس ریفق تیدرصد جمع یفقر محاسبه یریگاندازه یروش برا نیترجیرا

-الکایرروش  ر،یافراد فق یی( معروف است. با شناساH) 1۵بعدیبروز فقر چندسرشمار یا 

کند که فراتر از نسبت یم جادی( ا𝑀𝛼فقر ) یارهایمنحصر به فرد از مع یرده کی فوستر

 ،شودیشناخته م MPIعنوان (، که به𝑀0) 1۶شدهلیتعد سرشماراست. نسبت  سرشمار ساده

ی طور کلی محاسبهبه دهد.یرا نشان م (A) 17فقر چندبعدیشدت و هم بروز فقر  زانیهم م

MPI های زیر خالصه کرد:توان در گامرا می 

به  های مربوطبا موضوع فقر مرتبط هستند. داده ای از نماگرها کهتعریف مجموعه .1
این  برای برای واحد تحلیل )خانوار یا فرد( مهیا باشد. باید هر یک از این متغیرها

𝒊برای تمام  𝒙𝒊𝒋ام با 𝒋عد ام در ب𝒊یابی فرد مقدار غیرمنفی دست منظور، =

𝟏, 𝟐, … , 𝒏  و𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒅  توان ماتریس ، میشود. بنا بر ایننشان داده می
ی دهندههای آن نشانی افراد و ستوندهندهرا که هر سطر آن نشان 𝑿یابی دست

 .در نظر گرفتبعدهاست، 

برای تعیین خانوارهای محروم  گام بعدی برای هر نماگر( 𝒛𝒋)تعیین برش محرومیت  .2
𝒁 بنا بر این، بردار برش محرومیت. است و غیرمحروم = (𝒛𝟏, … , 𝒛𝒅)  سطح

وم غیرمحر ،دست آورد تا در هر بعدبایستی به خانواراقلی است که  یابی حددست
 در نظر گرفته شود.

 دودویی برای هر خانوار در هر نماگر، که در( 𝒈𝟎 )ماتریس محرومیت  ساختن .3
  عنوان غیرمحروم است.به 0عنوان محروم و به 1آن  هایمؤلفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15. Incidence of Multidimensional Poverty 
16. Adjusted Headcount Ratio  
17. Intensity of Multidimensional Poverty  
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ها ای که جمع آنگونهیا اهمیت هر یک از نماگرها به( 𝒘𝒋)های مناسب انتخاب وزن .4
 شود.  1 برابر

عنوان ای هر یک از خانوارها که از آن بهرها بی جمع موزون محرومیتمحاسبه .۵
 خانوارامتیاز محرومیت برای هر عبارت دیگر، به شود.امتیاز محرومیت یاد می

𝒄𝒊صورت به = ∑ 𝒘𝒋
𝒅
𝒋=𝟏 𝒈𝒊𝒋

 آید.دست میبه  𝟎

𝒌)فقر   یآستانهیا  تعیین برش .۶ ∈ (𝟎 , اگر امتیاز محرومیت خانوار ای که گونهبه( [𝟏
 شود.یعنوان فقیر چندبعدی در نظر گرفته مگاه بهتر یا برابر این برش باشد آنبزرگ

ه ی نسبتی از خانوارها کو محاسبه های خانوارهای غیرفقیرسانسور کردن محرومیت .7
𝑯این نسبت همان شوند. فقیر چندبعدی محسوب می =

𝒒

𝒏
 𝒒 است که در آن 

 فقیر چندبعدی است. خانوارهایی تعداد دهندهنشان

ند. ها فقیر هستی سهم متوسط موزون نماگرهایی که خانوارهای فقیر در آنمحاسبه .۸
به کل این امر مستلزم جمع امتیازهای محرومیت خانوارهای فقیر و تقسیم آن 

 ییهاتیدرصد محرومی دهندهنشاناین مقدار متوسط، که خانوارهای فقیر است. 

𝑨 ود، همانشیطور متوسط متحمل مبهر خانوا که هر =
∑ 𝒄𝒊(𝒌)

𝒒
𝒊=𝟏

𝒒
 است. 

𝒄𝒊اگر  کهطوریبه ≥ 𝒌  ،باشد𝒄𝒊(𝒌) = 𝒄𝒊 ی امتیاز محرومیت دهندهو نشان
 .ام است𝒊ی فرد سانسوریده

بروز فقر چندبعدی و شدت  ضرباز حاصل  (MPI یا همان) 𝑴𝟎ی معیار محاسبه .9
صورت میانگین امتیازهای توان بهرا می MPIالبته  آید.دست میفقر چندبعدی به

که خانوارهای فقیر تجربه های موزون مجموع محرومیت)محرومیت سانسوریده 
  دست آورد.ز به( نیتقسیم بر کل خانوارهاکنند می

 است: MPIی ی محاسبهی نحوهدهنده( نشان1ی )بنا بر این، رابطه

(1) 
𝑀𝑃𝐼 = 𝐴 × 𝐻 =

∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑞
𝑖=1

𝑞
×

𝑞

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑐𝑖(𝑘)

𝑛

𝑖=1
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ℎ𝑗(𝑘)که در آن  =
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘)𝑛
𝑖=1 ی بُعد نسبت سرشمار سانسوریده𝑗 ام است که

ام 𝑗طور همزمان محروم در بُعد ی درصد جمعیتی است که فقیر چندبُعدی و بهدهندهنشان

𝜙𝑗ام در فقر کلی را با 𝑗م بُعد )نماگر( فرض کنید سه هستند.
0(𝑘) صورت نشان دهیم. در این

𝑗برای هر  = 1,2, … , 𝑑 صورت زیر ( را به2)ی رابطهتوان ( می1)ی و با استفاده از رابطه

 دست آورد:به

(2) 𝜙𝑗
0(𝑘) = 𝑤𝑗

ℎ𝑗(𝑘)

𝑀𝑃𝐼
. 

های کنیم که امتیازه از جامعه باشد. فرض میی تصادفی سادی نمونهاندازه 𝑚فرض کنید 
,𝑐1(𝑘)}ی محرومیت سانسوریده … , 𝑐𝑚(𝑘)} ای از متغیرهای تصادفی مستقل و دنباله

𝐸(𝑐𝑖(𝑘))توزیع با امید ریاضی هم = 𝑀𝑃𝐼  و𝑉𝑎𝑟 (𝑐𝑖(𝑘)) = 𝜎0
𝑚هستند. وقتی  2

→  داریم:  ∞

(3) √𝑚(𝑀𝑃�̂� − 𝑀𝑃𝐼) → 𝑁(0, 𝜎0
2), 

𝑀𝑃�̂�که در آن  =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑛

𝑖=1  ای نااریب براورد نمونه. است𝜎0
دست زیر به  صورتبه 2

 آید:می

(4) �̂�0
2 =

1

𝑚 − 1
∑[𝑐𝑖(𝑘) − 𝑀𝑃�̂�]

2
.

𝑚

𝑖=1

 

لزم استفاده نماگرها مستم فوستر برای امکان مقایسه در میان تما-کارگیری روش الکایربه
های موجود در دسترسی به ای واحد است. در نتیجه با توجه به محدودیتاز یک منبع داده

های دارد. تا کنون در اغلب مطالعه سزاییبهها، انتخاب بعدهای مناسب اهمیت داده
موارد از های هزینه و درامد خانوار و در برخی گیری فقر چندبعدی در ایران از دادهاندازه

                          =    
1

𝑛
∑ ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘)

𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑤𝑗 [
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘)

𝑛

𝑖=1

] = ∑ 𝑤𝑗ℎ𝑗(𝑘),

𝑑

𝑗=1

𝑑

𝑗=1
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های که این منبعدر حالیای مانند سرشماری و غیره استفاده شده است. داده هایدیگر منبع
ست ا بر اساس تعریف جهانی ای نه تنها فاقد هر گونه نماگری برای ارزیابی بعد سالمتداده

 م شدههای انجااز بررسی دقیق طرحپس . دهدبلکه بعدهای محدودی از فقر را نیز پوشش می
 )MIDHS( 1۸و سالمت تیجمع یچندگانه یهاشاخص یریآمارگهای داده ،مشخص شد

های مختلف وعهای موجود در کشور با پوشش حد اکثری موضآخرین داده 1394سال 
انداز کنونی ها چشمی پایدار است. بنا بر این، نتیجههای توسعهی آرمانوانهمرتبط با فقر با پشت

این  .ندکنی فقر را منعکس میکنند اما اطالعات مفیدی دربارهنمیفقر در کشور را بازتاب 
ی و همکاری مؤسسه رانیا آمار مرکز نظارت با آمار یپژوهشکده توسطآمارگیری 

ترابی و همکاران ، ) 1جدول  است.خانوار  33013شامل انجام شده و  تحقیقات ملی سالمت
 ،یدهد. به طور کلیارائه م ی محرومیتهاو برش بُعدها، نماگرهادر مورد  یاتیجزئ( 2021

 در نظر گرفته نماگرهای درون بُعدهاو بُعدها همه  یبرا برابر یهادرصد و وزن 33برش فقر 
 .ه استشد

در دسترس  MIDHSی سراسری، نماگر تغذیه در  MPIنهادی در نماگر پیش 10از  
کلی  د سالمت روان، رضایتنی مانهای کیفی زندگای به جنبه. در این مطالعه توجه ویژهنبود

کی شوند، شده است. یگیری فقر نادیده گرفته میاز زندگی و خشونت که اغلب در اندازه
طور مستقیم از آمارگیری در های اساسی تعریف نماگرهای جدیدی بود که بهاز چالش

های داده دهای موجود در کشور نشان دادیم که پیونپس از بررسی دقیق داده. دسترس نبودند
طور مثال، جمعیت تحت تأثیر های سطح خانواری )بههای دیگر با دادهتجمیعی از منبع

چندبعدی،  تری از فقری تصویر جامعمنظور ارائهخشکسالی و مجاورت با آلودگی صنعتی( به
های سطح ناحیه نیز مواردی مانند آلودگی هوا، میزان برای داده است.پذیر امکان

 ی استحفاظی نیروی انتظامیشده در حوزهناشی از بالیای طبیعی، جرایم واقعهای خسارت
 ها میسر نشد وآنبرخی از شده دسترسی به های انجامرغم تالشایران وجود داشت اما علی

تعریف و  دنهای آمارگیری برخوردار نبودبا دادهیوند پ از کیفیت کافی برای برخی دیگر
 کار دشواری بود. نیز ها برای آن برش محرومیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

18. Multiple-Indicator Demographic and Health Survey 
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 ی ملیMPIهای محرومیت ا و برشعدها، نماگرهبُ. 1جدول

 (2021مأخذ: ترابی و همکاران )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19. Kessler 6 

 ها: خانوار محروم است اگر ...برش نماگرها بعدها
 سال قبل از آمارگیری فوت کرده باشد ۵سال خانوار در  1۸ر یهر کودک ز ومیر کودکان مرگ 

 دحد اقل یکی از اعضای خانوار از یکی از انواع معلولیت رنج ببر معلولیت سالمت

 سالمت روان 
 Kessler) ۶19 ساله یا بیشتر خانوار طبق معیار کسلر 1۵اعضای حد اقل یکی از 

et al. 2010 )از بیماری روانی شدید رنج ببرد 

 تحصیالت
 ه باشدا به اتمام نرساندساله یا بیشتر خانوار مقطع ابتدایی ر 1۵یک از اعضای هیچ سطح تحصیالت
 مدرسه حضور نداشته باشد ، در۸هر کودک در سن تحصیل تا اتمام کالس  حضور در مدرسه

 رفاه

 به برق دسترسی نداشته باشد برق
 دی فاضالب پیشرفته نباشد یا پیشرفته اما مشترک با خانوار دیگر باشنظام تخلیه ی فاضالبنظام تخلیه

 پز خانوار چوب، زغال چوب یا سنگ یا کود حیوانی باشدوسوختِ پخت وپزسوخت پخت

 آب آشامیدنی
امیدنی بهبودیافته دسترسی نداشته باشد یا آب آشامیدنی سالم حد اقل ه آب آشب

 برگشت( با خانه فاصله داشته باشدودقیقه )رفت 30

 مسکن
شت یا خ و چوب دوام )خشتمسکن نامساعدی داشته باشد: مسکن از مصالح کم

 و گل( ساخته شده باشد

 هادارائی
ا فون، رایانه، موتورسیکلت یزیون، تلهتلوی ار حد اکثر یکی از کاالهایخانو

 یخچال را در تملک داشته باشد و ماشین نیز نداشته باشد

 رضایت کلی از زندگی
ها، ساله یا بیشتر خانوار از خود، زندگی خانوادگی، دوستی 1۵د اقل یک عضو ح

 فعلی یا محل زندگی خود ناراضی یا بسیار ناراضی باشد درآمدشغل و 

 اشتغال
 اشدکار نببدون  درآمدساله یا بیشتر خانوار شاغل یا دارای  1۵یک از اعضای هیچ اریبیک

 ی سالمت باشدحد اقل یک عضو خانوار بدون بیمه بیمه

 امنیت
 آمیزخشونت تأدیب

آمیز را تجربه کرده خشونت تربیتی خانوار ساله 14-1حد اقل یک کودک 
 باشد

 خشونت خانگی
رش تواند همسساله یا بیشتر خانوار معتقد است که شوهر می  1۵ حد اقل یک زن
 شتم قرار دهدو را مورد ضرب 

 فرهنگ

های جمعی و فناوری رسانه
 اطالعات

رگز یا هساله یا بیشتر خانوار هرگز روزنامه یا مجله نخواند  1۵حد اقل یک عضو 
رده نترنت استفاده نکرادیو گوش ندهد یا در یک ماه قبل از آمارگیری هرگز از ای

 باشد
های دسترسی کودکان به فعالیت

 فرهنگی
های ورزشی، شعر، نقاشی یا قرآن در حد اقل یک کودک خانوار به کالس

 مرکزهای دولتی یا خصوصی دسترسی نداشته باشد

محیط 
 زیست

 آمادگی در برابر بالهای طبیعی
ه و بالهای طبیعی انجام ندادها در سال گذشته هیچ اقدامی برای مقابله با مخاطره

 باشد

 جمعیت تحت تأثیر خشکسالی
 داشته قرار شدید خشکسالی تأثیر تحت معین یناحیه یک جمعیت ٪۵0بیش از 

 باشد

 مجاورت با آلوگی صنعتی
های صنعتی کشور در مجاورت محل سکونت خانوار متوسط زباله ٪۵0 حد اقل

 تولید شده باشد
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 یزآمتأدیب خشونت و روان : نماگر سالمتنماگر نمونه دوگیری ی اندازهنحوه 2-۴

آید. در دست میپرسش مختلف به ۶سالمت روان یک نماگر کیفی است که از ترکیب 
MIDHS ی میزان اضطراب و عصبی بودن، پرسش درباره ۶، برای ارزیابی فشار روانشناختی

قراری، احساس افسردگی و غمگینی، احساس احساس ناامیدی، احساس ناآرامی و بی
روز قبل از آمارگیری از شخص پرسیده  30ارزشی و احساس دشوار بودن هر کاری در بی

دند. بندی شرده 1با کد  "هیچ وجهبه"تا  ۵با کد  "هابیشتر وقت"ها با شده است. این پرسش
یم. این مقیاس اهاستفاده کرد  ۶ما برای تعیین کمیت این نماگر از رویکرد مقیاس کسلر 

ی ها در محدودهدهد که در آن افرادی که امتیاز آنبه خود اختصاص می ۶-30مقداری بین 
وند. در شبرند، شناخته میعنوان کسانی که از بیماری روانی شدید رنج میباشد به 30-19

عنوان د، بهدنبرلعه خانواری که حد اقل یکی از اعضای آن از بیماری شدید رنج میاین مطا
آمیز به تنبیه جسمی و/یا روحی )روانی( خشونت تأدیب خانوار محروم در نظر گرفته شد.

( فریاد زدن، داد زدن 1کودکان اشاره دارد. تنبیه روحی )روانی( کودکان به اعمالی مانند: )
عرضه خواندن ( تنبیه کالمی کودک شامل احمق، بی2سر کودک و )یا جیغ کشیدن بر 

صورت: یک، تکان دادن کودک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. تنبیه جسمی نیز به
های دیگر و جلو و عقب تکان دادن او( و دو، کودک )بلند کردن کودک از شانه یا قسمت

(. 2017ف، شود )یونیسه کودک تعریف میاعمالی از قبیل زدن به باسن، ضربه یا سیلی زدن ب
آمیز را تونی خانوار نظم خشساله 1-14مطابق با این تعریف، اگر حد اقل یک کودک 

 عنوان محروم در نظر گرفتیم.تجربه کرده باشد، آن خانوار را به

 مطالعه يهايافته -۵
شاخص فقر چندبعدی   ،ندبعدیشدت فقر چ  ،H ،بروز فقر چندبعدی ،MPI ،نمودارهای  

A،   های فقر در مقابل برش، 𝒌، های اطمینان   درصدددد و بازه  ۵۵تا   ۵ی در محدوده  مختلف

𝜶 داریدر سطح معنی  مربوط = طور که انتظار  هماننشان داده شده است.     1در شکل   𝟓%
شتیم  شاخ ، با افزایش برش فقر و کاهش تعداد افراد فقیر چندبعدی، دا ص فقر مقدار بروز و 

یافته   در میان افراد فقیر افزایشو در مقابل شددددت فقر چندبعدی  کاهش یافته چندبعدی نیز
 است.  
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  های فقر متفاوتهای فقر چندبعدی در مقابل برشنمودارهای شاخص. 1شکل 

مطالعه هایمأخذ: یافته  

شان می  2جدول  ستان ن ستان  دهد که عالوه بر ا مرز با های همهای قم و خوزستان، تمام ا
سهم    2جدول  همچنین،بردند. انستان و پاکستان از فقر چندبعدی بیشتری رنج می   کشور افغ 

ترین تا فقیرترین  اسددتان ایران که از مرفه 31ی کلی را به تفکیک MPIک از بعدها در هر ی
قم از نظر رفاه و  ،یابیمنگاهی اجمالی به این جدول در می دهد. بانشددان می ،اندمرتب شددده

ز ا هرمزگان ،ترین اسدددتانتان و از نظر اشدددتغال و محیط زیسدددت محرومامنیت بهترین اسددد

ترین و ترین اسددتان و ایالم از نظر امنیت محرومنظرسددالمت بهترین و در تحصددیالت محروم
ن شرایط  شرقی( بهتری در محیط زیست و اشتغال )با اختالف ناچیزی بعد از استان آذربایجان   

ستان  شته را در بین ا شان می  -pد. انهای دیگر دا دهندکه  مقدارها )بر اساس آزمون والد( نیز ن
ستان تفاوت معنی سهم هر یک از بعده داری بین ا ست    MPI ا درها در  شته ا در . وجود دا

شان می سطح ملی نیز نتیجه  ست به  سه بعد فرهنگ،  دهند کهها ن ترتیب با امنیت و محیط زی
های فقر مغفول واقع محاسدددبهکه اغلب در ، درصدددد ۸/22درصدددد و  ۶/22درصدددد،  2/1۶

 ند.ی فقر در ایران هستهای کلیدی برای افزایش درک چگونگی تجربهاند، از مؤلفهشده
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ی مقدارها-pو  و سطح ملی به تفکیک استان MPIعدها بر حسب درصد در سهم هر یک از بُ. ۲جدول 
 آزمون والد

 فرهنگ امنیت اشتغال رفاه تحصیالت سالمت هااستان
محیط 

 تزیس

سهم 
 جمعیتی

)%(  
MPI 

 اطمینان یبازه

برای  %9۵   
MPI 

 ]00۴/0 ,010/0[ 007/0 6/۴ 9/20 6/13 7/17 8/12 9/2 5/16 6/15 مازندران

 ]006/0 ,01۴/0[ 010/0 1/1 2/15 8/19 ۴/20 6/15 3/5 17 7/6 وبختیاریچهارمحال

 ]006/0 ,01۴/0[ 010/0 7/0 10 8/21 1/32 2/6 7/1 9/1۴ 3/13 ایالم

 ]007/0 ,015/0[ 011/0 ۴/2 6/10 2/2۴ ۴/25 9/1۴ 9/1 7/15 3/7 گلستان

 ]008/0 ,016/0[ 012/0 3/1 7/18 9/19 8/23 3/1۴ 7/1 9/1۴ 7/6 بوشهر

 ]010/0 ,019/0[ 015/0 6/3 7/26 ۴/11 17 8/1۴ 2/6 1۴ 9/9 گیالن

 ]010/0 ,020/0[ 015/0 ۴ 1/1۴ 7/18 3/25 6/9 1/۴ 6/20 6/7 غربیآذربایجان

 ]010/0 ,020/0[ 015/0 7/1 2/16 8/20 3/2۴ 8/11 6/2 21 3/3 هرمزگان 

 ]011/0 ,022/0[ 017/0 ۴/2 5/11 6/17 5/2۴ 2/1۴ ۴/۴ 8/17 10 کرمانشاه

 ]010/0 ,02۴/0[ 017/0 3/17 25 3/12 8/23 6/13 8/1 6/1۴ 9/8 تهران

 ]01۴/0 ,025/0[ 019/0 3/2 7/13 8/18 27 ۴/9 ۴ 2/16 9/10 همدان

 ]015/0 ,025/0[ 020/0 9/6 8/25 ۴/12 3/18 6/15 8/2 ۴/1۴ 7/10 اصفهان

 ]015/0 ,026/0[ 021/0 8/۴ 5/16 3/18 9/30 1/6 2/3 2/15 8/9 شرقیآذربایجان

 ]01۴/0 ,027/0[ 021/0 6/3 6/31 6/16 8/1۴ 17 8/0 11 2/8 البرز

 ]017/0 ,028/0[ 022/0 9/1 9/25 6/15 2/16 1/17 7/2 17 5/5 مرکزی

 ]016/0 ,028/0[ 022/0 8/0 2/25 7/12 2/16 9/15 9/2 1/19 8 سمنان

 ]016/0 ,032/0[ 02۴/0 2/2 9/16 7/17 2/25 8/12 9/7 11 5/8 لرستان

 ]018/0 ,029/0[ 02۴/0 6/1 ۴/17 3/17 1/27 1/8 ۴/3 7/15 11 اردبیل

 ]019/0 ,032/0[ 025/0 3/6 8/26 7/1۴ 8/20 3/11 9/2 5/11 12 فارس

 ]023/0 ,036/0[ 029/0 9/1 ۴/17 9/16 3/31 3/7 9/1 9/15 3/9 کردستان

 ]023/0 ,035/0[ 029/0 5/1 32 8/1۴ 9/21 6/10 1/2 7/12 9/5 یزد

 ]022/0 ,037/0[ 030/0 ۴/1 7/23 5/18 2/2۴ 7/9 7/3 6/12 6/7 زنجان

 ]025/0 ,038/0[ 031/0 7/1 31 1/1۴ 20 7/11 6/1 1/13 5/8 قزوین

 ]027/0 ,0۴3/0[ 035/0 8/0 9/1۴ 7/21 30 9/11 8/2 9/10 8/7 وبویراحمدکهگیلویه

 ]02۴/0 ,0۴8/0[ 036/0 6/3 1/17 6/21 7/26 8/10 1/۴ 12 7/7 کرمان

 ]028/0 ,0۴۴/0[ 036/0 9/0 ۴/16 9/16 7/25 3/10 ۴ 2/20 5/6 جنوبیخراسان

 ]028/0 ,0۴5/0[ 037/0 ۴/1 3۴ 7/12 2/1۴ 2/18 8/0 2/12 9/7 قم

 ]031/0 ,0۴5/0[ 038/0 8 8/26 8/13 9/22 7/12 2 8/13 8 رضویخراسان

 ]032/0 ,0۴7/0[ 039/0 6/5 27 3/16 7/22 9/9 3 8/1۴ 3/6 خوزستان

 ]039/0 ,055/0[ 0۴7/0 2/1 1/28 2/16 9/21 7/6 9/۴ 7/15 5/6 شمالیخراسان

 ]075/0 ,101/0[ 088/0 5/2 8/13 3/22 1/20 8/13 3/7 9/16 8/5 وبلوچستانسیستان

 ]023/0 ,026/0 [ 025/0 100 8/22 2/16 6/22 2/12 3/3 6/1۴ 3/8 سطح ملی

p-000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 مقدارها - - 

 مطالعه هاییافته: مأخذ
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 گیري نتیجه -۶
ی العههای مطیافتهگیری فقر چندبعدی، دازهرسانی در مورد تعریف و انعالوه بر اطالع

ی هادر ناحیهعدهای مختلف و نیز سهم بُدر فقر چندبعدی  گیرهای چشمتفاوتحاضر 
 یتالفاخ یدهندهنشان هانتیجه کند.ای آشکار میطور برجستهمختلف جغرافیایی را به

شاخص فقر ، 1394 در سال .است یبعداز نظر فقر چند رانیا یهااستان نیب داریمعن
با آب  یشرق یدر مرزها ییهادر استان ژهیوبه MPIبوده است.  02۵/0چندبعدی در ایران 

 شتریها ببه خدمات و فرصت یتر و عدم دسترسفیضع یهارساختی، زنامساعدتر یو هوا
 فیز تعرا تواندیم یکاهش فقر در سطح مل یهااستیکه س دندهینشان م هاافتهی ه است.بود

 یشواهد هاجهینت مند شود.بهره یداریپا یتوسعه و یاز فقر بر اساس رفاه اجتماع یترستردهگ
 اییجغرافی تیبر اساس موقعهای هدف گروهفقرا با هدف قرار دادن  یحام یهااستیس یبرا
، ستانترین ااستان قم از نظر اشتغال و محیط زیست محروم کهطوری، بهدنکنیها ارائه مآن

یان استان در م ترینو ایالم از نظر امنیت محروم ترین استانان در تحصیالت محرومهرمزگ
ترتیب یت و محیط زیست بهامن سه بعد فرهنگ، کلی، طوربهاند. بوده ایرانهای سایر استان

های محرومیت در کشور ن عاملدرصد از تأثیرگذارتری ۸/22درصد و  ۶/22درصد،  2/1۶با 
های این طرح آمارگیری در ایران، ی زیاد در دسترسی به خرددادهغم وقفهر. علی. اندبوده

ملی که  یMPIتوانند امکان براورد های موجود هنوز هم میدادهدهد این مطالعه نشان می
های اجرای آمارگیری .پذیر کننددهد، امکانو نماگرها را پوشش می بُعدهاطیف وسیعی از 

ی جمعیت و سالمت، دسترسی به های چندگانهیری شاخصای مناسب مانند آمارگنمونه
عنوان مثال آلودگی هوا و جرایم( و درج های اداری )بههای این آمارگیری و دادهخردداده

ر قطع طونامه، بههایی مانند حمایت اجتماعی، خشونت علیه زنان و تغذیه در پرسشپرسش
تا چگونگی تأثیرگذاری عواملی مانند  در ایران را بهبود خواهد بخشید MPIگیری اندازه

 ها و غیره مورد بررسی دقیق قرار گیرد.و تحریم 19گیری کووید همه
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