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مقدمه
ها را دو روی یک سکه دانست. درواقع اقتصاد پیشرفته و  توان آن تنیده هستند که میفقر و پیشرفت دو مفهوم درهم

گذاران همواره در  ریزان و سیاسترو برنامه (؛ از این3: 1393ته باید عاری از هرگونه فقر باشد )درخشان و یگانلو، یاف توسعه

ها وابسته  ها و چگونگی اجرای برنامه های فقرزدایی به همان اندازه که به سیاست پی کاهش آن هستند. موفقیت برنامه

کمک شناخت افراد  ( تا به57: 1384آن نیز بستگی دارد )خالدی و پرمه،  های است، به شناسایی دقیق پدیدة فقر و معرف

درستی صورت بگیرد  ها در راستای فقرزدایی به ها با توجه به محدودیت مالی دولت ها و یارانه فقیر، هدفمندسازی کمک

 (.214: 1393فر، )افتخاریان و سلیمی

اند از رویکرد  م در بررسی فقر وجود دارد که عبارت، سه رویکرد مه1997براساس گزارش توسعة انسانی سال 

تر از خط فقر  درآمدی، رویکرد نیازهای اساسی و رویکرد قابلیت. در رویکرد درآمدی فردی فقیر است که درآمدش پایین

 شود که نتواند الزامات مادی زندگی خود را در تعریف شده باشد. در رویکرد نیازهای اساسی، فردی فقیر محسوب می

دادن برخی کارکردها  های اساسی برای انجام سطح حداقل برآوردن کند. در رویکرد قابلیت نیز فردی فقیر است که قابلیت

های  (. رویکرد اصلی و محوری در بیشتر تحلیل17: 1997، 1ها را نداشته باشد )برنامة عمران ملل متحد و فعالیت

نیافتن بسیاری ( و توفیق2008رویکرد مبتنی بر درآمد است )روجاس، اقتصادی اعم از اقتصاد کالسیک و اقتصاد توسعه، 

های جدی نگاه سنتی محدود و ابزاری معطوف به درآمد  های توسعه معطوف به فقر و نابرابری، نارسایی از برنامه

دگی مناسب (. درواقع، از آنجا که انسان موجودی چندبعدی است و برای دستیابی به زن2000)درآمدمحوری( است )سن، 

عنوان معیار رفاه، شاخص مناسبی برای مطالعات فقر  بعدی به درآمد به باید به رفع نیازهای مختلف بپردازد، نگاه تک

های دیگری مانند مسکن، آموزش، سالمت، اشتغال، تأمین اجتماعی، دسترسی به  رو باید آن را با شاخص نیست؛ از این

های  (. در این میان، دیدگاه قابلیتی به پدیدة فقر و شاخص2: 1392و همکاران،  کاالهای عمومی و... تکمیل کرد )راغفر

 مختلفی از جمله شاخص چندبعدی فقر، برای سنجش میزان و شدت فقر تبیین شده است.

هوایی، نوع معیشت و توانایی کمتر در مقابله با ودلیل شرایط جغرافیایی و آب از سوی دیگر در مناطق روستایی، به

المللی  که براساس گزارش صندوق بین طوری (؛ به32: 1383پرست،  تری دارد )غفاری و حق ادث، فقر قلمرو گستردهحو

(. تقریباً در 2012، 2المللی توسعة کشاورزی کنند )صندوق بین درصد افراد فقیر در روستاها زندگی می 75توسعة کشاورزی، 

های بهداشتی، آب  رف شخصی، دسترسی به آموزش، مراقبتهمة کشورها شرایطی که فقرای روستایی از نظر مص

رو ونقل و ارتباطات با آن مواجهند، بسیار نامساعدتر از شرایطی است که فقرای شهری پیش آشامیدنی، مسکن، حمل

دارند. درواقع سطوح باال و مستمر فقر روستایی، در رشد جمعیت و مهاجرت به نواحی شهری نقش داشته است. در حال 

خان، اند )حسن ضر نیز بیشتر فقرای شهری همان فقرای روستایی هستند که برای رهایی از فقر روانة شهرها شدهحا

1381 :264.) 

شده است.  درصد گزارش  24/1معادل  1395نرخ رشد جمعیت ایران براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

منفی دارند که یکی از این دو استان، همدان است. استان همدان استان کشور، دو استان رشد  31در این میان، از مجموع 

های این  های کشور است. از میان شهرستان درصد رکورددار نرخ رشد جمعیت منفی در میان استان 23/0با عدد منفی 

ستاهای درصد رشد منفی بیشترین میزان کاهش موالید را دارد و این روند کاهش جمعیت در رو 8/10استان، همدان با 

درصد  45دهد بیش از  های گذشته نشان می این شهرستان سرعت بیشتری دارد. مطالعات نتایج سرشماری در سال
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اند، اما در حال حاضر جمعیت روستایی استان همدان به دلیل مهاجرت به  جمعیت استان همدان در روستاها ساکن بوده

تای کشور خالی از سکنه شده که سهم همدان از این تعداد، هزار روس 33در سال گذشته،  درصد کاهش یافته است. 30

یافتگی شهرستان همدان  نشینی یکی از معضالت توسعه حاشیهاز سوی دیگر،  (.1396روستاست )خبرگزاری مهر،  137

چهارم از جمعیت  نشینی همدان ناشی از مهاجرت روستاییان به شهر است و حدود یک درصد حاشیه 90که  طوری است؛ به

شناسایی ابعاد مختلف فقر و (. در این میان، 1396)خبرگزاری ایسنا،  نشین هستند شهر همدان حاشیه هزارنفری کهن 600

در مناطق روستایی این  منظور تالش برای رفع مشکالت موجود در راستای ماندگاری جمعیت محرومیت روستایی به

 شهرستان ضروری است.

مبانینظری
ترین چالش جهانی  ( است که در حال حاضر بزرگMDGsجموعه اهداف توسعة هزاره )کاهش فقر نخستین هدف م

(. پیشگامان علم اقتصاد و علم اقتصاد توسعه، مانند آدام اسمیت همواره 78: 1393َشود )فطرس و قدسی،  محسوب می

ها و رفع فقر است، اما بررسی  اند که رشد اقتصادی و رشد درآمدها تنها ابزار تحقق زندگی بهتر برای انسان تأکید کرده

اند صرف رشد اقتصادی  تدریج دریافته تطور تاریخی تفکر دربارة فقر حاکی از آن است که اندیشمندان اقتصادی به

(. براساس آمارهای منتشرشده با وجود 2: 1384فر،  تواند مسئلة فقر را از میان بردارد )محمودی و صمیمی نمی

میلیارد نفر از جمعیت  4/1توسعه رخ داده است، همچنان  ادی بسیاری از کشورهای درحالهایی که در رشد اقتص پیشرفت

ها در مناطق روستایی کشورهای  کنند که بیش از دوسوم آن دالر در روز زندگی می 25/1جهان با درآمد کمتر از 

 (.9: 2011المللی توسعة کشاورزی،  توسعه اقامت دارند )صندوق بین درحال

جای تمرکز محدود بر درآمد  دریافتند به سنها  تدریج بسیاری از اندیشمندان اقتصادی و در رأس آن به ترتیب بدین

(. 2: 1384فر،  عنوان متغیر محوری در زمینة فقر، باید نظر خود را بر عنصر قابلیت معطوف کنند )محمودی و صمیمی به

کردن و  عف امکانات اولیه برای افراد است که فراهمدرواقع هدف دیدگاه قابلیتی و شاخص چندبعدی فقر، شناسایی ض

ها، توانایی و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است. همچنین گسترش  ساز پرورش قابلیت ها، زمینه دسترسی به آن

زیست پایدار،  ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود کیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم و خالق در محیط فرصت

شود )درخشان و  هدف نهایی توسعه است که در سایة شناسایی وضعیت فقر، براساس شاخص چندبعدی فقر میسر می

طورکلی چرایی و ضرورت سنجش فقر چندبعدی در مقابل فقر درآمدی بر پایة نظریة قابلیت سن  (. به9-8: 1393یگانلو، 

 به چند مورد اشاره دارد:

کنندة  تواند تضمین است یکسان نباشد؛ درنتیجه خط فقر درآمدی نمی . الگوی رفتار مصرفی افراد ممکن1

 شدن حداقل نیازهای افراد باشد. برآورده

 یابد. های مختلفی مواجه شوند؛ بنابراین دقت خط فقر درآمدی کاهش می . افراد گوناگون ممکن است با قیمت2

ص برحسب سن، جنسیت، سالمت، موقعیت، کردن مقدار مشخصی از درآمد به کارکردهای خا . توانایی تبدیل3

 ها متفاوت است. طورکلی توانایی افراد در تبدیل عوامل به قابلیت وهوا و شرایط خاصی مانند معلولیت و به آب

. بازار مورد نیاز برای خدمات کیفی و برخی ابعاد رفاهی زندگی افراد، از قبیل آب، سالمت، آموزش و حتی آزادی و 4

 های گوناگون همراه است. بر درآمد پایین با محرومیت د و درواقع شرایط افراد فقیر عالوهامنیت وجود ندار

 دهد. . کاربرد روش درآمدی، توزیع درآمد درون خانوار را نشان نمی5
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های جنسیتی مانند  و سایر تبعیض« پسرساالری»، «پدرساالری». شرایط فرهنگی درون خانوارها از جمله 6

مغفول مانده است. وجود درآمد در این « درآمدمحور»های  ان برای تحصیل یا اشتغال در تحلیلنداشتن دختر اجازه

 برد. های فوق را از بین نمی خانوارها مشکالت و محرومیت

. بسیاری از خانوارهایی که در حالت عادی درآمدی باالتر از خط فقر دارند، در صورت رویارویی با مشکالتی مانند 7

شوند، حال آنکه از نظر درآمد  انداز ناگهان دچار محرومیت می دلیل نبود عواملی مانند بیمه و پس افتادگی بهبیماری و ازکار

 همچنان باالتر از خط فقر قرار دارند.

. از دیدگاه مفهومی، درآمد یک هدف کلی و دارای ارزش ابزاری در مقایسه با اهداف مهم دیگر است. در 8

ها که ارزش ذاتی و نهادی دارند نادیده گرفته شود )آلکایر  اهداف ارزشمند غیردرآمدی و قابلیت های فقر نباید گیری اندازه

صورت  های نگاه درآمدی و قابلیتی به موضوع فقر به (. تفاوت1389؛ زندی، 20: 1377؛ فردانش، 5: 2014و سانتوس، 

 آمده است: 1خالصه در جدول 

یبهموضوعفقرهاینگاهدرآمدیوقابلیتتفاوت.1جدول

 فقرقابلیتی فقردرآمدی 

 مثابة محرومیت از قابلیت فقر به مثابة محرومیت از درآمد فقر به تعریف فقر

 ناتوان از خروج از وضعیت فقر ناتوان از تأمین درآمد فقیر

 شکاف قابلیتی شکاف درآمدی معیار فقر

 توانمندسازی های فردی و رشد قابلیت های حمایتی سیاست مبارزه با فقر

 بلندمدت مدت کوتاه رفع فقر

 درآمد کم، سواد کم، بهداشت کم درآمد ناکافی محدودة فقر

 دستیابی فرد به حق خود دستیابی فرد به حق خود هدف

 فقر مزمن فقر زودگذر جامعة هدف

1384فر،منبع:محمودیوصمیمی

مؤسسة برنامة توسعة سازمان ملل شاخص چندبعدی فقر را در در این میان، مؤسسة فقر و توسعة انسانی آکسفورد و 

گیری فقر معرفی کردند. در این مطالعه، برای محاسبة فقر چندبعدی از روش آلکایر و  عنوان شاخص اندازه به 2010سال 

های طراحی و بر مبنای سه بعد قابلیتی آموزش، سالمت و سطح زندگی بنا  استفاده شد که براساس قابلیت 1(AF) فوستر

توان شاخص فقر چندبعدی را به منطقه یا گروه اجتماعی خاصی تجزیه کرد  کارگیری آن می شده است. همچنین با به

های مناسب  بودن داده مطالعه و دردسترس ها به منطقة مورد (. انتخاب ابعاد و شاخص85: 1393)فطرس و قدسی، 

گیری شاخص فقر چندبعدی با رویکرد قابلیت استفاده  برای اندازه 1بستگی دارد که در این مطالعه مدل مفهومی در شکل 

 شده است.

پیشینةپژوهش
های  توان به نتایج بررسی اند که می گیری کرده های فراوانی فقر را بر پایة رهیافت درآمدمحور اندازه در کشور ما، پژوهش

(، 1391نژاد ) (، خداداد کاشی و سلیمان1386(، راغفر و ابراهیمی )1384(، خالدی و پرمه )1381خداداد کاشی و حیدری )

( اشاره کرد. ویژگی مشترک 1393یگانه و همکاران ) ( و محمدی1392(، ارشدی و کریمی )1391افتخاری و همکاران )

اند. از سوی دیگر،  های خانوار سنجیده بعدی بر پایة درآمد یا هزینه صورت تک که فقر را به ها آن است همة این بررسی

 کنیم. ها اشاره می های اندکی در زمینة سنجش فقر چندبعدی در داخل و خارج انجام شده است که در ادامه به آن پژوهش

                                                                                                                                                               
1. Alkire and Foster 
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.مدلمفهومیپژوهش1شکل

1395منبع:نگارندگان،

بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی  ( در پژوهشی با هدف پهنه1393خلج و یوسفی )

با استفاده از روش آلکایر و فوستر و مقایسة نتایج آن با معیار درآمد سرانه، از هشت نماگر در قالب  1385ایران برای سال 

آمده توزیع و شدت فقر در کشور  دست سه بعد سالمتی، آموزش و استاندارد زندگی استفاده کردند. براساس نتایج به

که  طوری درصد است. همچنین فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر است؛ به 6/30و  3/12ترتیب  به

های جنوب شرقی  ی شهری فقیرند. همچنین خانوارهای استاندرصد خانوارها 86/5درصد خانوارهای روستایی و  4/21

شود. نتایج مقایسة شاخص فقر چندبعدی و شاخص  فقیرترند و سیستان و بلوچستان فقیرترین استان کشور محسوب می

 پوشانی اندکی وجود دارد. دهد میان این دو شاخص هم تولید سرانة بدون نفت نشان می

در ایران در قالب  1386و  1383های  از رویکرد فازی، شاخص فقر چندبعدی را در سال( با استفاده 1387مددی ) علی

گیری کرده است.  های بادوام، بهداشت، تأمین اجتماعی و آموزش اندازه شش بعد اصلی درآمد، مسکن، تملک دارایی

روستایی و هم در مناطق  هم در مناطق 1383از سال  1386آمده، میزان فقر چندبعدی در سال  دست براساس نتایج به

ترین  تر از بخش روستایی است. در این میان، مهم شهری کاهش یافته، اما میزان کاهش در بخش شهری محسوس

 عامل ایجاد فقر در هر دو بخش شهری و روستایی، فرد دارای بیماری خاص در خانوار است.

( در 2013با استفاده از رویکرد آلکایر و فوستر ) گیری شاخص فقر چندبعدی ( به اندازه1394راغفر و اسفندیارپور )

اند. براساس  ( پرداخته1392-1388ساله ) ای پنج قالب پنج بعد درآمد، سالمت، آموزش، مسکن و سطح زندگی در دوره

 تغذیه -
 سالمتی -
 بیمة درمان -

 کیفیت -
 مالکیت -
 متراژسرانة  -
 انرژی -
 حمام -
 آشپزخانه -
 سرانة اتاق -
 

 تسهیالت زندگی -
 تلفن -
 اینترنت -
 امکانات سفر -

 تحصیالت سرپرست -
 تحصیالت کودک -
 

استاندارد

 زندگی

 درآمد -
 وضعیت اشتغال -
 بیمة بازنشستگی -

 مسکن

 آموزش

 اشتغال

 سالمت

 شاخصفقرچندبعدی

 )رویکردقابلیت(
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ب های گوناگون برحس طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه آمده به دست نتایج به

اند و پس از آن در سال  روندی کاهشی داشته 1391های فقر در طول دورة مدنظر تا سال  های خانوار، شاخص ویژگی

دهد همواره در طول دورة توزیع، فقر درون نماگر  اند. مقایسة سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می افزایش یافته 1392

درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره از ابتدای آن افزایش یافته است.  درآمد از سایر نماگرها بیشتر است و سهم نماگر

  همچنین در پایان دوره، نسبت سرشمار سانسورشده و تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد از ابتدای دوره افزایش یافته

زنان سرپرست خانوار و دهد زندگی در مناطق روستایی، وجود  نشان می 1392است. نتایج رگرسیون لجستیک در سال 

 دهد. شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیرشدن را افزایش می اضافه

گیری فقر چندبعدی  مراتبی به اندازه دهی برابر و فرایند تحلیل سلسله ( با استفاده از دو رویکرد وزن1392تقی چیذری )

گانة ایران  9در مناطق  1390طات برای سال ونقل و ارتبا در شش نماگر درآمد، تغذیه، مسکن، آموزش، سالمت، حمل

شده براساس نظریة اطالعات استفاده شده است. براساس نتایج  پرداخته است. در این پژوهش، از رویکرد خط فقر تجمیع

، از 1، از نظر آموزش، منطقة 6، از نظر سالمت، منطقة 3آمده، فقیرترین منطقة کشور از نظر درآمد و غذا، منطقة  دست به

 است. 4و از لحاظ مسکن منطقة  8ونقل و ارتباطات، منطقة  نظر حمل

( در مطالعة خود با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و 1394بسحاق و همکاران )

ج های معادالت ساختاری است. براساس نتای اند که نوعی از مدل بختیاری از مدل عاملی مرتبة دوم استفاده کرده

روانی(، اقتصادی )امنیت غذایی، -آمده، متغیرهای پنهان اجتماعی )آموزش، بهداشت، ارتباطات اجتماعی، ذهنی دست به

گیری کنند  ها( قادرند فقر روستایی را اندازه ها و اقلیت درآمد، مسکن( و سیاسی )امنیت، مشارکت سیاسی، حقوق قومیت

 املی را دارد.که از این میان عامل اقتصادی بیشترین بار ع

های آموزش، مسکن، غذا، درآمد و سالمت در مناطق  (، توزیع و شدت فقر را بر پایة معرف2012شیروانیان و بخشوده )

های  ای اپیدمیک در مناطق روستایی است و معرف صورت چندبعدی پدیده روستایی ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند فقر به

های پیمایش کیفیت  ( با استفاده از داده2015فراوانی دارند. ماشونگرا و همکاران ) مسکن و آموزش در پدیدآوردن آن سهم

، با استفاده از روش آلکایر و فوستر 2013و  2011زندگی در آفریقای جنوبی، شاخص فقر چندبعدی را در دو مقطع زمانی 

ندارد زندگی )کیفیت مسکن، سرانة اتاق، آب سالم، اند از: استا اند. ابعاد مورد مطالعه در این پژوهش عبارت گیری کرده اندازه

های رادیو، تلویزیون و تلفن(، امنیت غذایی )دو وعدة غذایی  سرویس بهداشتی پیشرفته، انرژی برق(، وسایل ارتباطی )دارایی

عدی در آمده، بهبود مشخصی در شاخص فقر چندب دست ساالن. براساس نتایج به در روز( و اشتغال و سطح تحصیالت بزرگ

تر شده است. ارتباط  که وضعیت برخی دیگر وخیم این برهة زمانی وجود ندارد و تنها برخی ابعاد بهبود یافته است؛ درحالی

تر و شدت آن بیشتر است. همچنین  درآمد، قوی های کم دهد احتمال فقر چندبعدی در خانواده درآمد و فقر چندبعدی نشان می

 ای و دورافتاده است. ر باالتربودن این شاخص در مناطق حاشیهبررسی توزیع فضایی فقر، بیانگ

اند. در این  پرداخته 2006-1999های  ( به بررسی تغییرات شاخص فقر چندبعدی در هند بین سال2015آلکایر و سد )

ساالن،  بزرگاند از: آموزش و پرورش )سنوات تحصیلی  اند که عبارت مطالعه، ده نماگر در قالب سه بعد درنظر گرفته شده

1(BMIومیر کودکان زیر پنج سال، شاخص تودة بدنی ) موقع کودک در مدرسه(، سالمت )مرگ حضور به
عنوان سنجة  به 

تغذیه( و استاندارد زندگی )برق، آب سالم، سطح بهداشت، شرایط مسکن، سوخت مورد استفاده، کاالهای بادوام(. براساس 

کاهش چشمگیری داشته و نرخ این کاهش در مناطق، طبقات و ادیان مختلف  نتایج، فقر چندبعدی در این بازة زمانی

یکنواخت نبوده است. این نرخ در مناطق شهری کندتر از مناطق روستایی بوده است که یکی از دالیل اصلی آن تغییر 

                                                                                                                                                               
1. Body Mass Index 
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یی است. از ساله و افزایش سهم جمعیت شهری در راستای مهاجرت از مناطق روستا توزیع جمعیت در این دورة هفت

کردن فقیرترین افراد است که براساس نتایج میزان کاهش فقر  سوی دیگر، یکی از مزایای این پژوهش مشخص 

 چندبعدی در دورة مورد بررسی در این گروه کمتر است.

ین اند. ا برای ساختن شاخص فقر چندبعدی در آمریکای التین استفاده کرده AF( از رویکرد 2015سانتوس و همکاران )

کند و برای هفده کشور از منطقة آمریکای التین در دو  شاخص دو رویکرد نیازهای اساسی و رویکرد خط فقر را ترکیب می

بندی  گیری شده است. شاخص یادشده شامل سیزده نماگر است که در پنج بعد گروه اندازه 2012و  2005مقطع زمانی 

ق و نوع مالکیت(، امکانات اولیه )آب سالم، سرویس بهداشتی پیشرفته و اند: مسکن )کیفیت مواد ساختمانی، سرانة اتا شده

ساالن(، کار و  انرژی برق(، آموزش )حضور کودکان در مدرسه، نداشتن شکاف تحصیلی و میزان تحصیالت بزرگ

هی در میزان توج های اجتماعی و درنهایت سطح زندگی )شامل درآمد و کاالهای بادوام(. براساس نتایج، کاهش قابل حمایت

شود. با این حال شکاف و نابرابری مناطق  استثنای کشور السالوادور دیده می و شدت فقر چندبعدی در این برهة زمانی به

شهری و روستایی همچنان بسیار است و فقر هم از نظر وسعت و هم از نظر شدت در مناطق روستایی نرخ باالتری دارد. در 

دهد و عاملی مهم و مؤثر در  درصد از مجموع فقر را تشکیل می 30طور متوسط  ر درآمد بهمیان اجزای فقر چندبعدی، نماگ

 شود. فقر است، سهم چهار بعد باقیمانده تقریباً مشابه است، اگرچه تغییرات جزئی در کشورهای مختلف دیده می

ا استفاده از روش آلکایر و فوستر ( به ارزیابی فقر چندبعدی در مناطق کوهستانی میانمار ب2017) 1موهانتی و همکاران

موقع  ساالن، حضور به اند از: آموزش )میزان تحصیالت بزرگ اند که عبارت در قالب پنج بعد و دوازده زیرشاخص پرداخته

کودک در مدرسه(، سالمت )وضعیت سالمتی، دسترسی به خدمات بهداشتی(، استاندارد زندگی )شرایط مسکن، مالکیت 

( و دسترسی به انرژی برق و آب آشامیدنی سالم، دسترسی به امکانات پایه )دسترسی به بازار، دسترسی های بادوام دارایی

به بیمارستان، دسترسی به ایستگاه اتوبوس(. همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی با استفاده از رگرسیون 

الت و جنسیت سرپرست خانوار، سطح مصرف، شهر(، سن، میزان تحصی-دهد محل اقامت )روستا لجستیک نشان می

 مرگ یکی از اعضای خانوار در یک سال گذشته، دین و آیین در میزان فقر مؤثرند.

ای در کلمبیا، شاخص فقر چندبعدی را به روش آلکایر و فوستر محاسبه کردند.  ( در مطالعه2016آنگلو و همکاران )

سال  15ایط آموزش خانوار )دارای دو نماگر میانگین سطوح آموزشی افراد اند از: شر شده عبارت ابعاد و نماگرهای بررسی

به باال در خانوار و داشتن سواد خواندن و نوشتن برای این افراد(، شرایط نوجوانان و کودکان خانوار )شامل چهار نماگر 

 7وجه به سن برای نوجوانان سال، نداشتن تأخیر یا شکاف در سطوح تحصیلی با ت 16تا  6حضور در مدرسه برای کودکان 

سال و همچنین کارنکردن  5سال، دسترسی به خدمات مراقبت از قبیل تغذیه، بهداشت و آموزش برای کودکان زیر  17تا 

سال(، اشتغال )دربرگیرندة دو شاخص نداشتن بیکاری بلندمدت بیش از دوازده ماه و داشتن شغل  17تا  12کودکان 

اگر داشتن بیمة درمانی و دسترسی به خدمات سالمت( و بعد آخر، دسترسی به امکانات رسمی(، سالمت )دارای دو نم

رفاهی عمومی و شرایط مسکن )شامل پنج شاخص دسترسی به منابع آب بهداشتی، دسترسی به شبکة فاضالب شهری، 

(. براساس نتایج، فقر نفر 3پوش مناسب برای مسکن، داشتن دیوار خارجی برای مسکن و سرانة اتاق کمتر از  داشتن کف

در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است، اما نوعی  2010تا  1997های  چندبعدی در کلمبیا بین سال

که وسعت فقر روستایی در مقایسه با مناطق شهری افزایش یافته،  طوری شود؛ به ها دیده می تعادلی در میان آن بی

های کاهش فقر با هدف قراردادن  که این موضوع گویای دستاوردهای برنامهکه شدت فقر کاهش یافته است  درصورتی

 فقیرترین افراد در جمعیت مدنظر است.

                                                                                                                                                               
1. Mohanty and et al 



 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش996

روشپژوهش
است. جامعة مورد مطالعه، خانوارهای روستایی   AFبا استفاده از روش 1(MPIهدف مطالعة حاضر برآورد شاخص فقر چندبعدی )

آوردن نمونة همگن،  دست منظور به ( هستند. در مرحلة اول بهN=27.695) ساکن در مناطق روستایی شهرستان همدان

2(NTA( با استفاده از روش تاکسونومی عددی )N=100روستاهای شهرستان همدان )
براساس اطالعات آماری سرشماری  

اداری، زیربنایی، -سیاسیورزشی، -شاخص( جمعیتی، آموزشی، فرهنگی 9یافتگی در ابعاد ) از نظر سطح توسعه 1390سال 

 ( بررسی شدند.2زیر شاخص )جدول  55ونقل براساس  خدمات، اقتصادی، ارتباطات و حمل-درمانی، بازرگانی-بهداشتی

یافتگیهایمربوطبهتعیینسطحتوسعه.ابعادوزیرشاخص2جدول

 هازیرشاخص ابعاد

 باسوادی مردان، نرخ باسوادی زنان تعداد خانوار، نرخ باسوادی، نرخ جمعیتی )چهار زیرشاخص(

 دبستان، مدرسة راهنمایی پسرانه، مدرسة راهنمایی دخترانه، دبیرستان پسرانه، دبیرستان دخترانه آموزشی )پنج زیرشاخص(

 بوستان روستایی، کتابخانه عمومی، زمین ورزشی، سالن ورزشی ورزشی )چهار زیرشاخص(-فرهنگی

 اداری )هفت زیرشاخص(-سیاسی
شورای اسالمی روستا، دهیار، پاسگاه نیروی انتظامی، مرکز خدمات جهاد کشاورزی، مروج کشاورزی، 

 شورای حل اختالف، شرکت تعاونی روستایی

 کشی، سامانة تصفیة آب لوله کشی، آب  گاز لوله زیربنایی )سه زیرشاخص(

 درمانی )ده زیرشاخص(-بهداشتی
پزشک، بهیار یا مامای روستایی،  بهداشت، داروخانه، پزشک، دندانحمام عمومی، مرکز بهداشت، خانة 

 آوری زباله پزشک، سامانة جمع بهورز، دام

 خانه، بانک، تعمیرگاه، جایگاه سوخت فروشی، قهوه فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوایی، گوشت خدمات )هشت زیرشاخص(-بازرگانی

 اقتصادی )هشت زیرشاخص(
دام سنگین، تعداد طیور، سطح زیر کشت اراضی زراعی، سطح زیر کشت اراضی تعداد دام سبک، تعداد 

 باغی، نرخ اشتغال کل، نرخ اشتغال صنعت، نرخ اشتغال کشاورزی

 ونقل )شش زیرشاخص( حمل-ارتباطات
(، روستایی، دسترسی ICTصندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرات، دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات )

 وسیلة نقلیة عمومی مجله، دسترسی به  به روزنامه و

1395منبع:نگارندگان،

یافتگی، ابتدا دامنة تغییرات درجة  بندی روستاها در سه طبقه از نظر سطح توسعه منظور گروه در مرحلة بعد به

گیری، از  نمونهمنظور  دست بیاید. سپس به تقسیم شده است تا حدود هر طبقه به  3یافتگی محاسبه و بر عدد  توسعه

مجموع صد روستای شهرستان همدان )هجده روستای شهرستان همدان براساس سرشماری مرکز آمار، خالی از سکنه 

روستا انتخاب شدند که با استفاده از فرمول  27اعالم شده است و اطالعات آماری ندارند( با استفاده از فرمول کوکران 

تناسب از هر طبقه انتخاب شدند. در مرحلة بعد، حجم  ستا تقلیل یافت که بهرو 21شدة کوکران، این تعداد به  تصحیح

ای از هر  ای چندمرحله گیری طبقه دست آمد که براساس روش نمونه خانوار به 855با استفاده از فرمول کوکران  نمونه

 (.3گیری صورت گرفت )جدول  شده، نمونه سطح با توجه به جمعیت روستاهای انتخاب

. انتخاب 2. انتخاب واحد تحلیل فقر، 1توان به شرح زیر خالصه کرد:  جش فقر قابلیتی )چندبعدی( را میمراحل سن

. 4ها و ارزیابی میزان محرومیت خانوارها در هر معرف،  . انتخاب آستانة محرومیت معرف3های هر بعد،  ابعاد فقر و معرف

های هر خانوار(، انتخاب آستانة دوم فقر و شناسایی  میتگیری شاخص ترکیبی فقر )میانگین وزنی میزان محرو اندازه

(. در این مطالعه، خانوار واحد تحلیل فقر است و سرپرست خانوار نمایندة کل 19-9: 2010فقیران )آلکایر و سانتوس، 

های  به داده ها با توجه . انتخاب معرف1ها پنج روش متداول وجود دارد:  شود. در انتخاب ابعاد و معرف خانوار محسوب می

هایی که توافق عمومی بر  . اجماع عمومی: معرف3ها،  ها و دیدگاه . استناد به نظریه2موجود که با موضوع مرتبط هستند، 

                                                                                                                                                               
1. Multidimensional Poor Index 
2. Numerical Taxonomic Analysis 



 997همدان...ارزیابیمیزانفقرچندبعدی)قابلیتی(درمناطقروستاییشهرستان

صورت مستقیم با نظرسنجی و ارزیابی  ها به . انتخاب معرف4ها حاصل شده باشد، مانند اهداف توسعة هزاره،  اهمیت آن

 (.7، 2007 ،شده )آلکایر های تجربی و موردی انجام . مرور پژوهش5ای کیفی، ه ویژه در پژوهش مشارکتی، به

بندیروستاهاوتعدادنمونةانتخابیازهرروستا.طبقه3جدول

 روستاهایانتخابیوتعدادنمونه تعدادروستاها یافتگیدرجةتوسعه حدودطبقات

 (47آباد ) (، بیوک85(، امزاجرد )139شورین ) 13 یافتگی باال روستاهایی با درجة توسعه 574/0-395/0

 28 یافتگی متوسط روستاهایی با درجة توسعه 754/0-574/0
(، یسرلو 56(، چشین )63(، عبدالرحیم )84انصاراالمام )

 (20(، سیمین ابرو )35(، احمدآباد )41)

 59 یافتگی پایین روستاهایی با درجة توسعه 933/0-754/0

(، 33آباد ) (، شیرین28احمدآباد تپه )(، 30گنبد چای )
آباد  (، مسلم31(، چشم قصابان )39(، یکله )24یلفان )

حصار آباد آق(، علی14(، بارابند )22دلیان ) (، ده26)
 (12(، شیرآباد )10(، اقداش )16)

 21 100 مجموع 
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(، پیشینة پژوهش و UNDPانسانی برنامة عمران ملل متحد )در این پژوهش، در انتخاب ابعاد از گزارش توسعة 

شاخص در قالب پنج بعد  22های استادان دانشگاه در حوزة فقر و اقتصاد روستایی استفاده شده است. درنهایت  دیدگاه

و  Stataای افزاره ها، از نرم منظور پردازش داده (. همچنین به4اند )جدول  گیری فقر چندبعدی انتخاب شده برای اندازه

Excel .استفاده شده است 

هایموردمطالعه.ابعادوشاخص4جدول
 وزن عواملمحرومیتخانوار شاخص وزن بعد

 
 اشتغال

 
404/0 

 231/0 مخارج خانوار زیر خط فقر مطلق درآمدی باشد. درآمد

 115/0 سرپرست خانوار بیکار یا جویای کار باشد. وضعیت اشتغال

 058/0 یک از اعضای خانوار بیمه بازنشستگی نداشته نباشند. هیچ بازنشستگیبیمة 

 245/0 سالمت

 129/0 مخارج تغذیة خانوار از خط فقر غذایی کمتر باشد. تغذیه

 081/0 فرد معلول یا با بیماری خاص در خانوار باشد. سالمتی جسمی و روحی

 034/0 درمان نداشته نباشند.یک از اعضای خانوار بیمة  هیچ بیمة درمان

 
 

 مسکن

 
 
 
143/0 

 

 

 048/0 مسکن از خشت، گل یا سنگ ساخته شده باشد. کیفیت مسکن

 038/0 مسکن استیجاری داشته باشند. مالکیت مسکن

 019/0 مترمربع باشد. 16سرانة مسکن کمتر از  سرانة متراژ

 015/0 باشد. 1/0ناخالص بیشتر از های انرژی و سوخت از درآمد  سهم هزینه انرژی

 012/0 بدون حمام باشد. داشتن حمام

 007/0 بدون آشپزخانة مستقل باشد. داشتن آشپزخانه مستقل

 004/0 نفر در یک اتاق زندگی کنند. 3بیشتر از  سرانة اتاق

 
 آموزش

 

 
106/0 

 

 026/0 سواد باشد. سرپرست خانوار بی تحصیالت سرپرست

 تحصیالت کودکان
ساله در خانواده باشد که در مدرسه نیست یا تحصیالتی براساس  18تا  6کودک 

 سنش ندارد.
079/0 

 
استاندارد 

 زندگی

 
102/0 

 تسهیالت زندگی
ها، مانند اتومبیل شخصی یا موتور، یخچال و فریزر،  حداقل سه مورد از دارایی

 باشد.تلویزیون رنگی و ماشین لباسشویی را نداشته 
051/0 

 030/0 تلفن شخصی یا موبایل نداشته باشد. برخورداری از تلفن

 014/0 به اینترنت دسترسی نداشته باشد. دسترسی به اینترنت

 007/0 در طول سال امکان مالی برای سفر داشته باشد. داشتن امکانات سفر
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استفاده شده است. از جمله  1395های سال  های مصرفی خانوار براساس قیمت هزینهگیری فقر درآمدی از  برای اندازه

جای درآمد، نداشتن صحت کافی اظهارات برخی خانوارها دربارة درآمدشان است. خط  دالیل استفاده از هزینة مصرفی به

سال  وکالری به ازای هر فرد بزرگکیل 2080فقر با استفاده از رویکرد نیازهای اساسی و برآورد هزینة ارزش سبد خوراکی 

آمده است. سپس ارزش این  دست  ( و با استفاده از متوسط قیمت پرداختی در نواحی مختلف روستایی به5در ماه )جدول 

ها در سطح خانوار  شود. از آنجا که هزینه سبد در ضریب انگل )معکوس نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج( ضرب می

آوردن مقیاس معادل  دست آمده باید در مقیاس معادل خانوار ضرب شود. برای به دست ایان مقدار بهعنوان شده است، در پ

( استفاده شده است. سپس از 6خانوار در گام نخست از میزان کالری مورد نیاز یک فرد برحسب سن و جنس )جدول 

 آمده است. دست جمع مقیاس معادل اعضای خانوار، شاخص مقیاس معادل برای کل خانوار به

 خط فقر درآمدی= کیلوکالری 2080ارزش سبد خوراکی  xمقیاس معادل خانوار  xضریب انگل 

دست آمده است،  کیلوکالری خانوار که در مرحلة قبل به 2080آوردن خط فقر غذایی، ارزش سبد غذایی  دست برای به

 (.80: 1394شود )اسفندیارپور،  در مقیاس معادل خانوار ضرب می

 خط فقر غذایی= کیلوکالری 2080ارزش سبد خوراکی  xمعادل خانوار مقیاس 

سال.سبدغذاییبرایتعیینخطفقرماهیانةفردبزرگ5جدول

 کالریدریافتیروزانه مقدارسبدغذاییماهیانه نوعمادۀغذایی

 720 کیلوگرم 8 نان )شامل انواع نان سنتی(

 240 کیلوگرم 3 2برنج خارجی درجة 

 20 کیلوگرم 7/0 ماکارونی

 40 کیلوگرم 5/1 زمینی سیب

 40 کیلوگرم 6/0 عدس

 115 کیسه ا لیتری 7 ای پاستوریزه شیر کیسه

 50 کیلوگرم 3 ماست

 65 کیلوگرم 2/1 گوشت قرمز

 100 کیلوگرم 5/1 گوشت سفید

 30 کیلوگرم 10 مرغ تخم

 20 /. کیلوگرم45 پنیر

 120 کیلوگرم( 36/6واحد )معادل  60 میوه )سیب، پرتقال، انگور(

 50 کیلوگرم( 072/6واحد )معادل  60 های برگ سبز سبزی

 50 کیلوگرم( 437/6واحد )معادل  60 ها دیگر سبزی

 290 سی سی 900 روغن مایع

 230 کیلوگرم 1 شکر

 2080  جمع

1390،بهنقلازاسفندیارپور،1384منبع:دفتربهبودتغذیةوزارتبهداشت،
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.میزانکالریموردنیازهرفردومقیاسمعادلبراساسسنوجنس6جدول

 سنوجنس
میانگینانرژی

 )کیلوکالری(
 مقیاسمعادل

 40566/0 67/1206 0-5 کودکان

 6113/0 67/1966 5-12 دختران

 683/0 2050 5-12 پسران

 7113/0 34/2133 12-18 دختران

 878/0 34/2633 12-18 پسران

 زنان

30-18 
60-30 

 60باالی 

2100 
2100 
1950 

7/0 
7/0 
65/0 

 مردان

30-18 
60-30 

 60باالی 

3000 
2950 
2150 

1 
983/0 
716/0 

ریزیکشور،مؤسسةعالیپژوهشمنبع:طبیبیانباهمکاریگروهتوسعةفقروتوزیعدرآمددرایران،سازمانمدیریتوبرنامه

1390نقلازاسفندیارپور،ریزیوتوسعه،بهدربرنامه

ها، در گام بعدی برای هر فرد براساس محرومیت وی در هریک از زیرشاخص های  پس از تعیین ابعاد و شاخص

 1دهندة عدم محرومیت و نمرة  شود که نمرة صفر نشان درنظر گرفته می 1شده، نمرة محرومیتی برابر صفر یا  تعریف

ها  نظر است. نمرة نهایی محرومیت هر فرد با جمع وزنی نمرة محرومیت کنندة محرومیت در زیرشاخص مورد بیان

 شود. محاسبه می

(1) Ci = W1I1 + W2I2+ …… + WdId 

وزن  Wi است. =Ii 0است؛ در غیر این صورت  Ii=1محرومیت داشته باشد، i، اگر فردی در زیرشاخص 1در رابطة 

های یکسانی درنظر  ها، وزن ها به روش آلکایر و فوستر برای ابعاد و شاخص است. در بیشتر پژوهش iزیرشاخص نیز 

گرفته شده است، اما این شیوه چندان مناسب نیست؛ زیرا نیازهای اساسی برای افراد و خانوارها اهمیت یکسانی ندارد. در 

( استفاده شده است که روشی مبتنی بر عقیدة AHP)مراتبی  دهی از فرآیند تحلیل سلسله منظور وزن این مطالعه به

دهندة  نشان 1است. رتبة  9-1ای دوتایی در رنج عددی  مراتبی مقایسة رتبه کارشناسان است. زیربنای اصلی فرایند سلسله

: 2007ان، برابر نماگر دیگری برتری دارد )سیمرن و همکار 9دهد نماگر مزبور  می  نیز نشان 9برابری دو نماگر است. رتبة 

(. نتایج حاصل نظرسنجی سی کارشناس در حوزة دانشگاهی و اجرایی در زمینة فقر و اقتصاد روستایی )چهار استاد 368

در زمینة کرده(  دهیار مطلع و تحصیل 9رشتة توسعة روستایی، چهارده کارشناس کمیتة امداد، سه کارشناسان بهزیستی و 

گام بعدی، تعیین حد آستانه یا آمده است.  2در شکل  Expert Choiceافزار  ده از نرمها با استفا دهی ابعاد و زیرشاخص وزن

اند.  خط شکست برای شناسایی فقر چندبعدی است که آلکایر و فوستر در روش شناسایی خود آن را حد آستانة فقر نامیده

تر از حد  مرة محرومیت وی برابر یا بزرگشود. براساس این معیار کسی فقیر است که ن نشان داده می kحد آستانه با نماد 

توان آستانه را  ( می1مراتبی )شکل  آمده از روش سلسله دست های به در این مطالعه با توجه به وزن .ci ≥ kآستانه باشد: 

آمده  دست های به درصد )جمع وزن 9/76آمده برای نماگر داشتن امکانات سفر( تا  دست درصد )کمترین وزن به 7/0بین 

آمده برای بعد  دست به رنظر گرفت. در این مطالعه وزنجز درآمد( برای شناسایی فقرای چندبعدی د برای تمام نماگرها به

عنوان آستانة تشخیص فقر چندبعدی درنظر گرفته  درصد( که کمترین وزن را در میان ابعاد دارد به 2/10سطح زندگی )

 شده است.
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مراتبی.نتایجوزندهیبهروشسلسله2شکل
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شود. همچنین  محرومیتشان کمتر از حد آستانه است، با عدد صفر جایگزین می در مرحلة بعد، نمرة افرادی که

)تفکیک افراد محروم و غیرمحروم از یکدیگر( وجود ندارد. برای تفکیک نمرة  1گونه محرومیتی در سرانة حذفی هیچ

 شود. نشان داده می ci(k)محرومیت اولیه از نمرة حذفی، نمرة محرومیت حذفی با عالمت 

 کند: آخر، شاخص چندبعدی فقر دو گروه اطالعات مهم را با یکدیگر ترکیب می در گام

یا بیشتر را دارند و به آن نسبت سرانة  kنسبتی از افراد که در نمونة مورد مطالعه محدودیت وزنی مشترک  .1

 شود: محاسبه می 2گویند که با رابطة  می 2(Hچندبعدی )

(2) H =
q

n
 

q  تعداد افرادی است که فقر چندبعدی دارند وn دهد. تعداد کل جمعیت )نمونة مورد مطالعه( را نشان می 

، میانگین نمرة محرومیت فقر Aشود. درواقع  نشان داده می Aاست که با نماد  3جزء دوم شدت یا عمق فقر .2

 آید: دست می به 3چندبعدی افراد است که از رابطة 

(3) A =
∑ ci(k)n

i=1

q
 

c i(k)  نمره محرومیت حذفی فردi  وq  تعداد افرادی است که در فقر چندبعدی هستند. درنهایت شاخص فقر

 ضرب این دو مقدار است: چندبعدی حاصل

(4) MPI = H x A 

توان این شاخص را براساس اجزای آن تجزیه کرد تا مشخص شود فقر  پس از محاسبة شاخص فقر چندبعدی می

 (CHi) منظور الزم است نسبت سرانة تفکیکی ها چگونه است. بدین ها یا ترکیب فقر آن یا زیرشاخصافراد در کدام ابعاد 

زدن تعداد افراد فقیر )که در آن زیرشاخص  برای هر زیرشاخص محاسبه شود. روش محاسبة آن در گام نخست، جمع

                                                                                                                                                               
1. Censored Headcounts 

2. Headcount Ratio 
3. Intensity or Breadth of Poverty 



 1001همدان...ارزیابیمیزانفقرچندبعدی)قابلیتی(درمناطقروستاییشهرستان

ها  تفکیکی برای تمام زیرشاخصخاص محرومیت دارند( و سپس تقسیم بر جمعیت کل است. هنگامی که تمام سرانة 

 توان گفت جمع وزنی نسبت سرانة حذفی نیز شاخص چندبعدی فقر کل است: محاسبه شد، می

(5) MPITotal = W1CH1+W2CH2+…..+W10CH10 

نسبت سرانة حذفی زیر شاخص اول است. به همین ترتیب، برای ده  CH1وزن زیر شاخص اول و  W1در اینجا، 

∑زیرشاخص با شرط wi = 1d
i=1 شود. محاسبه می 6، نسبت درصد توزیعی هر زیرشاخص به فقر کل با توجه به رابطة 

(6) WiCHi

MPITotal
 MPITotal به i اثرگذاری زیر شاخص=  

تر باشد، این معیار محرومیت نسبی  هرگاه شاخص اثرگذاری فقر در زیرشاخصی معین نسبت به وزن آن بسیار بزرگ

(. پس از محاسبة 53-49: 1393دهد )درخشان و یگانلو،  منطقة مورد نظر نشان می شدیدی را در این زیرشاخص در

روستاهای مورد  1مراتبی )روش وارد( ای سلسله شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها با استفاده از روش تحلیل خوشه

 اند. مایش داده شدهصورت نقشه ن به GISافزار  بندی و نتایج با استفاده از نرم مطالعه در سه خوشه طبقه

قلمروجغرافیاییپژوهش
درصد از مساحت  21کیلومترمربع معادل  4084ای به مساحت  شهرستان همدان در ناحیة میانی استان همدان و در گستره

دقیقة  52درجه و  34دقیقة طول شرقی و  35درجه و  48دهد. این شهرستان در محدودة مدار  استان را تشکیل می

النهار گرینویچ واقع شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری این شهر مشتمل بر دو بخش  نصف عرض شمالی از

درصد جمعیت استان را به خود اختصاص  37نفر جمعیت  651.821روستاست که با  118دهستان و  9)مرکزی و شرا(، 

 (.3داده است )شکل 


 .موقعیتمنطقةموردمطالعه3شکل

1395منبع:نگارندگان،

                                                                                                                                                               
1. Ward 
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هابحثویافته
های مصرفی خانوار، خط فقر غذایی و خط فقر درآمدی محاسبه شده است که نتایج آن در  در این مطالعه، براساس هزینه

 آمده است. 7جدول 

.خطفقرغذاییودرآمدی)ریال(درمناطقروستاییشهرستانهمدان7جدول

 بیشینه کمینه انحرافمعیار میانگین 

 12.972.060 892.923 09/56476 3821.833 خط فقر غذایی

 24.850.504 2.077.650 8/103068 7.095.861 خط فقر درآمدی

1395منبع:نگارندگان،

در مرحلة بعد، با استفاده از روش آلکایر و فوستر و با درنظرگرفتن چهار بعد و نوزده معیار، شاخص فقر چندبعدی در 

، وسعت فقر یا شاخص سرشمار سانسورشدة کل 8شده است. براساس جدول  مناطق روستایی شهرستان همدان محاسبه

(H،) 4901/0 (01/49 درصد)شدت فقر یا میانگین محرومیت ، ( های موزون بین فقراA،) 4375/0 (75/43 درصد)  و

 است. (درصد 44/21) 2144/0 ضرب این دو مقدار است، ( که حاصلMPIمیزان شاخص چندبعدی فقر )

وستاییشهرستانهمدانهایفقر)درصد(درمناطقر.شاخص8جدول

 (MPI)شاخصفقرچندبعدی (Aشدتفقر) (Hوسعتفقر) هاشاخص

 44/21 75/43 01/49 مقدار

1395منبع:نگارندگان،

درصد(، داشتن  99/41دهد نماگرهای دسترسی به اینترنت ) بررسی نسبت سرشمار سانسورشده در هر نماگر نشان می

ترتیب بیشترین  درصد( به 61/36درصد( و تسهیالت زندگی ) 95/38بیمة بازنشستگی )درصد(، داشتن  17/41امکانات سفر )

ترتیب بیشترین تعداد فقرای  دهد افراد محروم در هریک از این نماگرها، به مقدار را در این پارامتر دارند. این موضوع نشان می

اساس،  ( مشخص شده است. براینMPI)(. همچنین سهم هر نماگر در شاخص فقر چندبعدی 9چندبعدی هستند )جدول 

درصد(، بیمة بازنشستگی  50/14درصد( بیشترین سهم را در فقر دارد. پس از درآمد، نماگرهای تغذیه ) 89/32نماگر درآمد )

 ترتیب بیشترین سهم را از شاخص فقر چندبعدی دارند. درصد( به 16/9درصد( و وضعیت اشتغال ) 54/10)

تر  یافته توسعه و توسعه یافته، درحال ( در مناطق روستایی کمتر توسعهMPIر چندبعدی )، مقدار شاخص فق4در شکل 

است که روندی نزولی دارد. همچنین مقایسة  68/14و  89/20، 45/28ترتیب  نشان داده شده است که مقدار آن به

دارد. در زمینة شدت فقر، با توجهی در وسعت فقر وجود  دهد تفاوت قابل وسعت و شدت فقر در این سه منطقه نشان می

 4شود. همچنین مقایسة نسبت سرشمار سانسورشده براساس شکل  توجهی دیده نمی وجود داشتن روند نزولی، تفاوت قابل

طورکلی روند نزولی دارد و کاهش فقرای چندبعدی در مناطق  دهد این شاخص به در ابعاد مختلف در سه منطقه نشان می

بر محرومیت در هریک از ابعاد، فقیر نیز هستند؛ برای مثال دربارة نماگر درآمد  دهد که عالوه می تر را نشان یافته توسعه

درصد و درمورد نماگر بیمة  40/21، 77/29، 00/40یافتگی مناطق  نسبت سرشمار سانسورشده براساس سطح توسعه

 درصد است. 09/25و  13/39، 93/51ترتیب  بازنشستگی به
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ردرهرنماگر.توزیعفق9جدول

 )درصد(MPIسهمهربعددر ()درصد(Hنسبتسرشمارسانسورشده) نماگر بعد

 اشتغال

 89/32 53/30 درآمد

 16/9 08/17 وضعیت اشتغال

 54/10 95/38 بیمة بازنشستگی

 سالمت

 50/14 09/24 تغذیه

 71/3 82/9 سالمتی جسمی و روحی

 46/0 92/2 بیمة درمان

 مسکن

 87/4 75/21 کیفیت

 31/1 74/14 سرانة متراژ

 45/1 19/8 مالکیت

 61/0 77/8 انرژی

 20/0 51/3 حمام

 03/0 94/0 آشپزخانه

 23/0 51/12 سرانة اتاق

 آموزش
 88/3 53/10 تحصیالت کودک

 89/2 86/23 تحصیالت سرپرست

 
استاندارد 

 زندگی

 71/8 61/36 تسهیالت زندگی

 47/0 39/3 تلفن

 74/2 99/41 اینترنت

 34/1 17/41 سفر

 100   جمع

1395منبع:نگارندگان،


یافتگیهایفقر)درصد(براساسسطوحتوسعه.شاخص4شکل

1395منبع:نگارندگان،


یافتگی()درصد(براساسسطوحتوسعهH.نسبتسرشمارسانسورشده)5شکل

1395منبع:نگارندگان،
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( در Hمطالعه و با توجه به مبانی نظری پژوهش، به بررسی میزان )وسعت( فقر قابلیتی )در بخش دیگری از این 

شده در  نفر از فقرای چندبعدی شناسایی 419حالت عدم فقر درآمدی پرداخته شده است. براساس نتایج، اگرچه از میان 

شوند که این  از نظر قابلیتی فقیر محسوب میدلیل فقر در سایر ابعاد،  نفر از نظر درآمدی فقیر نیستند، به 158کل نمونه، 

 (.10های درآمدی در برآورد میزان فقر است )جدول  امر دلیلی بر ناکارآمدی شاخص

.بررسیمیزان)وسعت(فقرقابلیتیدرحالتعدمفقردرآمدی10جدول

 وسعتفقربدونفقردرآمدی)درصد( وسعتفقرکل)درصد( 

 48/18 01/49 کل مناطق

1395منبع:نگارندگان،

آمده روستاهای شورین  دست ، شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها برآورد شده است که براساس نتایج به11در جدول 

درصد(،  80/41ترتیب کمترین و روستاهای شیرآباد ) درصد( به 07/16آباد ) درصد( و بیوک 46/15درصد(، امزاجرد ) 73/13)

بندی روستاها در  درصد( بیشترین مقدار فقر چندبعدی را دارند. با طبقه 10/36حصار ) آباد آق علیدرصد( و  35/38اقداش )

های  ریزی کرد و نابرابری شود تا بتوان برای روستاهایی با وضعیت مشابه برنامه ها و طبقات همگن، این امکان فراهم می خوشه

آمده برای هر روستا، با استفاده از روش تحلیل  دست به اخص فقر چندبعدیشرو با توجه به مقادیر  ای را کاهش داد؛ از این منطقه

ترتیب روستاهای  (. بدین6بندی شدند )شکل  روستاهای مورد مطالعه در سه خوشه طبقه 1مراتبی )روش وارد( ای سلسله خوشه

آباد،  باد، چشم قصابان، یکله، یلفان، شیرینآ دلیان، مسلم حصار در خوشة اول، روستاهای بارابند، ده آباد آق شیرآباد، اقداش، علی

آباد،  ابرو، احمدآباد، یسرلو و چشین در خوشة دوم و روستاهای عبدالرحیم، انصاراالمام، بیوک احمدآباد تپه، گنبد چای، سیمین

های مورد مطالعه (. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت جغرافیایی روستا11امزاجرد و شورین در خوشة سوم قرار گرفتند )جدول 

تبع افزایش  تر و امکان جذب جمعیت بیشتر و به دلیل داشتن شرایط زیستی مناسب رسد در روستاهای دشتی به  به نظر می

 ای است. ای یا تپه امکانات رفاهی، میزان فقر کمتر از روستاهایی با شرایط کوهستانی، دره

ونههایفقر)درصد(بهتفکیکروستاهاینم.شاخص11جدول

 موقعیت نامروستا
وسعتفقر

(H) 

شدتفقر

(A) 

شاخصفقرچندبعدی

(MPI) 

بندیآزمونرتبه

 ایتحلیلخوشه
 سطحفقر

 زیاد 1 80/41 73/55 00/75 ای ای یا تپه کوهستانی، دره شیرآباد

 زیاد 1 35/38 92/63 00/60 ای ای یا تپه کوهستانی، دره اقداش

 زیاد 1 10/36 13/48 00/75 ای ای یا تپه درهکوهستانی،  حصارآباد آقعلی

 متوسط 2 39/29 14/41 43/71 ای ای یا تپه کوهستانی، دره بارابند

 متوسط 2 37/31 29/49 60/63 ای ای یا تپه کوهستانی، دره دلیانده

 متوسط 2 99/28 34/44 39/65 دشتی آباد مسلم

 متوسط 2 64/27 84/42 52/64 ای ای یا تپه کوهستانی، دره چشم قصابان

 متوسط 2 37/26 55/39 67/66 دشتی یکله

 متوسط 2 45/25 98/46 20/54 دشتی یلفان

 متوسط 2 41/24 34/50 49/48 دشتی آباد شیرین

 متوسط 2 19/27 58/47 14/57 دشتی احمدآباد تپه

 متوسط 2 24/24 27/38 30/63 دشتی گنبد چای

 متوسط 2 99/23 31/53 00/45 ای تپهای یا  کوهستانی، دره ابروسیمین

 متوسط 2 04/23 45/42 29/54 دشتی احمدآباد

 متوسط 2 69/22 76/38 54/58 دشتی یسرلو

1395منبع:نگارندگان،

                                                                                                                                                               
1. Ward 
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هایفقر)درصد(بهتفکیکروستاهاینمونه.شاخص11ادامةجدول

 موقعیت نامروستا
وسعتفقر

(H) 

شدتفقر

(A) 

شاخصفقرچندبعدی

(MPI) 

بندیآزمونرتبه

 ایتحلیلخوشه
 سطحفقر

 متوسط 2 31/24 95/46 79/51 ای ای یا تپه کوهستانی، دره چشین

 کم 3 22/18 90/45 68/39 دشتی عبدالرحیم

 کم 3 09/18 22/42 86/42 دشتی انصاراالمام

 کم 3 07/16 77/37 55/42 دشتی بیوک آباد

 کم 3 46/15 81/39 80/38 دشتی امزاجرد

 کم 3 73/13 50/41 10/33 دشتی شورین

1395منبع:نگارندگان،


بندیروستاهاینمونهبراساسشاخصفقرچندبعدی.خوشه6شکل

1395منبع:نگارندگان،

گیرینتیجه
جانبه ناموفق و غیرهدفمند  های یک درک نادرست وضعیت فقر، چه در سطح ملی و چه در سطح شهر یا روستا به سیاست

های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکرد درآمدمحور است.  منجر شده و حتی ممکن است به تعمیق فقر بینجامد. عمدة تحلیل

های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز از نگاه  یت سیاستگیری آن و درنها های اندازه درنتیجه تعریف فقر، روش

مثابة محرومیت از  پذیرد. در صورتی که اگر فقر را از منظر غیردرآمدی بنگریم، باید فقر را به درآمدمحوری تأثیر می

ن، شاخص چندبعدی گذارد. در این میا های اقتصادی تأثیر می ها و تحلیل ها و امکانات تعریف کنیم که بر سیاست قابلیت

های  رود و انعکاسی از محرومیت معرفی شده است که از نگاه سنتی متمرکز بر درآمد فراتر می 2010فقر در سال 

ای است که فرد فقیر با توجه به آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی با آن مواجه و در راستای اهداف توسعة  چندگانه

فاده از روش آلکایر و فوستر و با درنظرگرفتن چهار بعد و نوزده نماگر، شاخص فقر هزاره است. در این مطالعه، با است

درصد، شدت فقر  01/49چندبعدی در مناطق روستایی شهرستان همدان محاسبه شده است. براساس نتایج، وسعت فقر 

شهرستان همدان  ضرب این دو مقدار است، در مناطق روستایی درصد و میزان شاخص چندبعدی فقر که حاصل 75/43
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؛ ماشونگرا و 1394؛ بسحاق و همکاران، 1394درصد است. همچنین نماگرهای درآمد )راغفر و اسفندیارپور،  44/21

؛ یو، 2010؛ بیگری و همکاران، 1394؛ بسحاق و همکاران، 1392چیذری،  (، تغذیه )تقی2013؛ یو، 2015همکاران، 

( و 2015؛ سانتوس و همکاران، 2013؛ آگبودجی و همکاران، 2014 (، بیمة بازنشستگی )ساالزار و همکاران،2013

ترتیب بیشترین  ( به2015؛ ماشونگرا و همکاران، 2015؛ سانتوس و همکاران، 2016وضعیت اشتغال )آنگلو و همکاران، 

 سهم را در شاخص فقر چندبعدی دارند.

دهد میان میزان فقر و  یافتگی مناطق نشان می توسعه( براساس سطوح MPIارزیابی مقدار شاخص فقر چندبعدی )

ای معکوس وجود دارد. درواقع فقر با توسعه ارتباط دوسویه و متقابلی دارد. توسعة پایدار نیز  یافتگی رابطه سطح توسعه

 کند. براساس نتایج، روستاهای برای کاهش دائمی فقر ضروری است و کاهش فقر نیز پایداری توسعه را تضمین می

ترتیب بیشترین مقدار  حصار به آباد آق آباد به ترتیب کمترین و روستاهای شیرآباد، اقداش و علی شورین، امزاجرد و بیوک

ای  فقر چندبعدی را دارند. در مرحلة بعد روستاهای نمونه براساس شاخص فقر چندبعدی با استفاده از روش تحلیل خوشه

بندی شدند تا از این طریق بتوان برای روستاهایی با وضعیت مشابه  همراتبی )روش وارد( در سه خوشه طبق سلسله

 شود: های زیر ارائه می ریزی کرد. در پایان براساس نتایج پیشنهاد برنامه

کردن امکانات عمومی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در مناطق روستایی و  ای از طریق متعادل ایجاد تعادل منطقه -

وهوای مطبوع و بافت روستایی در راستای  های روستاهایی با شرایط کوهستانی مانند آب لیتتوجه بیشتر به دیگر قاب

 گسترش صنعت توریسم.

سازی منابع درآمدی و مشاغل در مناطق روستایی از طریق گسترش  در زمینة اشتغال و کاهش فقر درآمدی، متنوع -

ر شغل کشاورزی که همواره با ریسک و خطر مواجه صنایع کوچک و خانگی همراه با ارائة تسهیالت بالعوض در کنا

منظور پذیرش بیمة محصوالت کشاورزی برای امنیت و حفظ درآمد و توجه بیشتر  های گسترده به است، تبلیغات و آموزش

 وری و درآمد. مقیاس در راستای افزایش بهره های کوچک های ترویج کشاورزی به کشاورزی نظام

کمک مراکز بهداشت در زمینة توجه به رژیم غذایی  های الزم به مادران به ی، ارائة آموزشمنظور کاهش فقر غذای به -

 سالم و کامل.

سازی الزم در مناطق روستایی با توجه به سالمندی  های بازنشستگی و فرهنگ لزوم توجه جدی به گسترش بیمه -

 جمعیت و مهاجرت جوانان از مناطق روستایی.

سازی  منظور فراگیری و فرهنگ های الزم به اطق روستایی و ارائة تبلیغات و آموزشدر من ICTگسترش مراکز  -

 استفاده از اینترنت در این مناطق.

های هادی روستایی براساس نیاز روستاییان و بهبود کیفیت مساکن روستایی از طریق ارائة  لزوم بازبینی در طرح -

 های بالعوض. وام
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