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مقدمه 
فقر و پیشرفت دو مفهوم درهمتنیده هستند که میتوان آنها را دو روی یک سکه دانست .درواقع اقتصاد پیشرفته و
توسعهیافته باید عاری از هرگونه فقر باشد (درخشان و یگانلو)3 :1393 ،؛ از اینرو برنامهریزان و سیاستگذاران همواره در
پی کاهش آن هستند .موفقیت برنامههای فقرزدایی به همان اندازه که به سیاستها و چگونگی اجرای برنامهها وابسته
است ،به شناسایی دقیق پدیدة فقر و معرفهای آن نیز بستگی دارد (خالدی و پرمه )57 :1384 ،تا بهکمک شناخت افراد
فقیر ،هدفمندسازی کمکها و یارانهها با توجه به محدودیت مالی دولتها در راستای فقرزدایی بهدرستی صورت بگیرد
(افتخاریان و سلیمیفر.)214 :1393 ،
براساس گزارش توسعة انسانی سال  ،1997سه رویکرد مهم در بررسی فقر وجود دارد که عبارتاند از رویکرد
درآمدی ،رویکرد نیازهای اساسی و رویکرد قابلیت .در رویکرد درآمدی فردی فقیر است که درآمدش پایینتر از خط فقر
تعریف شده باشد .در رویکرد نیازهای اساسی ،فردی فقیر محسوب میشود که نتواند الزامات مادی زندگی خود را در
سطح حداقل برآوردن کند .در رویکرد قابلیت نیز فردی فقیر است که قابلیتهای اساسی برای انجامدادن برخی کارکردها
و فعالیتها را نداشته باشد (برنامة عمران ملل متحد .)17 :1997 ،1رویکرد اصلی و محوری در بیشتر تحلیلهای
اقتصادی اعم از اقتصاد کالسیک و اقتصاد توسعه ،رویکرد مبتنی بر درآمد است (روجاس )2008 ،و توفیقنیافتن بسیاری
از برنامههای توسعه معطوف به فقر و نابرابری ،نارساییهای جدی نگاه سنتی محدود و ابزاری معطوف به درآمد
(درآمدمحوری) است (سن .)2000 ،درواقع ،از آنجا که انسان موجودی چندبعدی است و برای دستیابی به زندگی مناسب
باید به رفع نیازهای مختلف بپردازد ،نگاه تکبعدی به درآمد بهعنوان معیار رفاه ،شاخص مناسبی برای مطالعات فقر
نیست؛ از اینرو باید آن را با شاخصهای دیگری مانند مسکن ،آموزش ،سالمت ،اشتغال ،تأمین اجتماعی ،دسترسی به
کاالهای عمومی و ...تکمیل کرد (راغفر و همکاران .)2 :1392 ،در این میان ،دیدگاه قابلیتی به پدیدة فقر و شاخصهای
مختلفی از جمله شاخص چندبعدی فقر ،برای سنجش میزان و شدت فقر تبیین شده است.
از سوی دیگر در مناطق روستایی ،بهدلیل شرایط جغرافیایی و آبوهوایی ،نوع معیشت و توانایی کمتر در مقابله با
حوادث ،فقر قلمرو گستردهتری دارد (غفاری و حقپرست)32 :1383 ،؛ بهطوریکه براساس گزارش صندوق بینالمللی
توسعة کشاورزی 75 ،درصد افراد فقیر در روستاها زندگی میکنند (صندوق بینالمللی توسعة کشاورزی .)2012 ،2تقریباً در
همة کشورها شرایطی که فقرای روستایی از نظر مصرف شخصی ،دسترسی به آموزش ،مراقبتهای بهداشتی ،آب
آشامیدنی ،مسکن ،حملونقل و ارتباطات با آن مواجهند ،بسیار نامساعدتر از شرایطی است که فقرای شهری پیشرو
دارند .درواقع سطوح باال و مستمر فقر روستایی ،در رشد جمعیت و مهاجرت به نواحی شهری نقش داشته است .در حال
حاضر نیز بیشتر فقرای شهری همان فقرای روستایی هستند که برای رهایی از فقر روانة شهرها شدهاند (حسنخان،
.)264 :1381
نرخ رشد جمعیت ایران براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  1395معادل  1/24درصد گزارش شده است.
در این میان ،از مجموع  31استان کشور ،دو استان رشد منفی دارند که یکی از این دو استان ،همدان است .استان همدان
با عدد منفی  0/23درصد رکورددار نرخ رشد جمعیت منفی در میان استانهای کشور است .از میان شهرستانهای این
استان ،همدان با  10/8درصد رشد منفی بیشترین میزان کاهش موالید را دارد و این روند کاهش جمعیت در روستاهای
این شهرستان سرعت بیشتری دارد .مطالعات نتایج سرشماری در سالهای گذشته نشان میدهد بیش از  45درصد
)1. UNDP (United Nations Development Program
)2. IFAD (International Fund for Agricultural Development
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جمعیت استان همدان در روستاها ساکن بودهاند ،اما در حال حاضر جمعیت روستایی استان همدان به دلیل مهاجرت به
 30درصد کاهش یافته است .در سال گذشته 33 ،هزار روستای کشور خالی از سکنه شده که سهم همدان از این تعداد،
 137روستاست (خبرگزاری مهر .)1396 ،از سوی دیگر ،حاشیهنشینی یکی از معضالت توسعهیافتگی شهرستان همدان
است؛ بهطوریکه  90درصد حاشیهنشینی همدان ناشی از مهاجرت روستاییان به شهر است و حدود یکچهارم از جمعیت
 600هزارنفری کهنشهر همدان حاشیهنشین هستند (خبرگزاری ایسنا .)1396 ،در این میان ،شناسایی ابعاد مختلف فقر و
محرومیت روستایی بهمنظور تالش برای رفع مشکالت موجود در راستای ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی این
شهرستان ضروری است.

مبانینظری 
کاهش فقر نخستین هدف مجموعه اهداف توسعة هزاره ( )MDGsاست که در حال حاضر بزرگترین چالش جهانی
محسوب میَشود (فطرس و قدسی .)78 :1393 ،پیشگامان علم اقتصاد و علم اقتصاد توسعه ،مانند آدام اسمیت همواره
تأکید کردهاند که رشد اقتصادی و رشد درآمدها تنها ابزار تحقق زندگی بهتر برای انسانها و رفع فقر است ،اما بررسی
تطور تاریخی تفکر دربارة فقر حاکی از آن است که اندیشمندان اقتصادی بهتدریج دریافتهاند صرف رشد اقتصادی
نمیتواند مسئلة فقر را از میان بردارد (محمودی و صمیمیفر .)2 :1384 ،براساس آمارهای منتشرشده با وجود
پیشرفتهایی که در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای درحالتوسعه رخ داده است ،همچنان  1/4میلیارد نفر از جمعیت
جهان با درآمد کمتر از  1/25دالر در روز زندگی میکنند که بیش از دوسوم آنها در مناطق روستایی کشورهای
درحالتوسعه اقامت دارند (صندوق بینالمللی توسعة کشاورزی.)9 :2011 ،
بدینترتیب بهتدریج بسیاری از اندیشمندان اقتصادی و در رأس آنها سن دریافتند بهجای تمرکز محدود بر درآمد
بهعنوان متغیر محوری در زمینة فقر ،باید نظر خود را بر عنصر قابلیت معطوف کنند (محمودی و صمیمیفر.)2 :1384 ،
درواقع هدف دیدگاه قابلیتی و شاخص چندبعدی فقر ،شناسایی ضعف امکانات اولیه برای افراد است که فراهمکردن و
دسترسی به آنها ،زمینهساز پرورش قابلیتها ،توانایی و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی است .همچنین گسترش
فرصتها و اشتغال ،افزایش درآمد ،بهبود کیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم و خالق در محیطزیست پایدار،
هدف نهایی توسعه است که در سایة شناسایی وضعیت فقر ،براساس شاخص چندبعدی فقر میسر میشود (درخشان و
یگانلو .)9-8 :1393 ،بهطورکلی چرایی و ضرورت سنجش فقر چندبعدی در مقابل فقر درآمدی بر پایة نظریة قابلیت سن
به چند مورد اشاره دارد:
 .1الگوی رفتار مصرفی افراد ممکن است یکسان نباشد؛ درنتیجه خط فقر درآمدی نمیتواند تضمینکنندة
برآوردهشدن حداقل نیازهای افراد باشد.
 .2افراد گوناگون ممکن است با قیمتهای مختلفی مواجه شوند؛ بنابراین دقت خط فقر درآمدی کاهش مییابد.
 .3توانایی تبدیلکردن مقدار مشخصی از درآمد به کارکردهای خاص برحسب سن ،جنسیت ،سالمت ،موقعیت،
آبوهوا و شرایط خاصی مانند معلولیت و بهطورکلی توانایی افراد در تبدیل عوامل به قابلیتها متفاوت است.
 .4بازار مورد نیاز برای خدمات کیفی و برخی ابعاد رفاهی زندگی افراد ،از قبیل آب ،سالمت ،آموزش و حتی آزادی و
امنیت وجود ندارد و درواقع شرایط افراد فقیر عالوهبر درآمد پایین با محرومیتهای گوناگون همراه است.
 .5کاربرد روش درآمدی ،توزیع درآمد درون خانوار را نشان نمیدهد.
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 .6شرایط فرهنگی درون خانوارها از جمله «پدرساالری»« ،پسرساالری» و سایر تبعیضهای جنسیتی مانند
اجازهنداشتن دختران برای تحصیل یا اشتغال در تحلیلهای «درآمدمحور» مغفول مانده است .وجود درآمد در این
خانوارها مشکالت و محرومیتهای فوق را از بین نمیبرد.
 .7بسیاری از خانوارهایی که در حالت عادی درآمدی باالتر از خط فقر دارند ،در صورت رویارویی با مشکالتی مانند
بیماری و ازکارافتادگی بهدلیل نبود عواملی مانند بیمه و پسانداز ناگهان دچار محرومیت میشوند ،حال آنکه از نظر درآمد
همچنان باالتر از خط فقر قرار دارند.
 .8از دیدگاه مفهومی ،درآمد یک هدف کلی و دارای ارزش ابزاری در مقایسه با اهداف مهم دیگر است .در
اندازهگیریهای فقر نباید اهداف ارزشمند غیردرآمدی و قابلیتها که ارزش ذاتی و نهادی دارند نادیده گرفته شود (آلکایر
و سانتوس5 :2014 ،؛ فردانش20 :1377 ،؛ زندی .)1389 ،تفاوتهای نگاه درآمدی و قابلیتی به موضوع فقر بهصورت
خالصه در جدول  1آمده است:
تفاوتهاینگاهدرآمدیوقابلیتیبهموضوعفقر 

جدول.1
تعریف فقر
فقیر
معیار فقر
مبارزه با فقر
رفع فقر
محدودة فقر
هدف
جامعة هدف

فقردرآمدی
فقر بهمثابة محرومیت از درآمد
ناتوان از تأمین درآمد
شکاف درآمدی
سیاستهای حمایتی
کوتاهمدت
درآمد ناکافی
دستیابی فرد به حق خود
فقر زودگذر

فقرقابلیتی
فقر بهمثابة محرومیت از قابلیت
ناتوان از خروج از وضعیت فقر
شکاف قابلیتی
رشد قابلیتهای فردی و توانمندسازی
بلندمدت
درآمد کم ،سواد کم ،بهداشت کم
دستیابی فرد به حق خود
فقر مزمن

منبع:محمودیوصمیمیفر 1384،

در این میان ،مؤسسة فقر و توسعة انسانی آکسفورد و مؤسسة برنامة توسعة سازمان ملل شاخص چندبعدی فقر را در
سال  2010بهعنوان شاخص اندازهگیری فقر معرفی کردند .در این مطالعه ،برای محاسبة فقر چندبعدی از روش آلکایر و
فوستر ( 1)AFاستفاده شد که براساس قابلیتهای طراحی و بر مبنای سه بعد قابلیتی آموزش ،سالمت و سطح زندگی بنا
شده است .همچنین با بهکارگیری آن میتوان شاخص فقر چندبعدی را به منطقه یا گروه اجتماعی خاصی تجزیه کرد
(فطرس و قدسی .)85 :1393 ،انتخاب ابعاد و شاخصها به منطقة مورد مطالعه و دردسترسبودن دادههای مناسب
بستگی دارد که در این مطالعه مدل مفهومی در شکل  1برای اندازهگیری شاخص فقر چندبعدی با رویکرد قابلیت استفاده
شده است.

پیشینةپژوهش 
در کشور ما ،پژوهشهای فراوانی فقر را بر پایة رهیافت درآمدمحور اندازهگیری کردهاند که میتوان به نتایج بررسیهای
خداداد کاشی و حیدری ( ،)1381خالدی و پرمه ( ،)1384راغفر و ابراهیمی ( ،)1386خداداد کاشی و سلیماننژاد (،)1391
افتخاری و همکاران ( ،)1391ارشدی و کریمی ( )1392و محمدییگانه و همکاران ( )1393اشاره کرد .ویژگی مشترک
همة این بررسیها آن است که فقر را بهصورت تکبعدی بر پایة درآمد یا هزینههای خانوار سنجیدهاند .از سوی دیگر،
پژوهشهای اندکی در زمینة سنجش فقر چندبعدی در داخل و خارج انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
1. Alkire and Foster
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اشتغال

 درآمد وضعیت اشتغال -بیمة بازنشستگی

سالمت

 تغذیه سالمتی بیمة درمان کیفیت مالکیت سرانة متراژ انرژی حمام آشپزخانه -سرانة اتاق

شاخصفقرچندبعدی
مسکن
(رویکردقابلیت)

آموزش

 تحصیالت سرپرست -تحصیالت کودک

استاندارد

 تسهیالت زندگی تلفن اینترنت -امکانات سفر

زندگی


شکل.1مدلمفهومیپژوهش 
منبع:نگارندگان 1395،

خلج و یوسفی ( )1393در پژوهشی با هدف پهنهبندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی
ایران برای سال  1385با استفاده از روش آلکایر و فوستر و مقایسة نتایج آن با معیار درآمد سرانه ،از هشت نماگر در قالب
سه بعد سالمتی ،آموزش و استاندارد زندگی استفاده کردند .براساس نتایج بهدستآمده توزیع و شدت فقر در کشور
بهترتیب  12/3و  30/6درصد است .همچنین فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر است؛ بهطوریکه
 21/4درصد خانوارهای روستایی و  5/86درصد خانوارهای شهری فقیرند .همچنین خانوارهای استانهای جنوب شرقی
فقیرترند و سیستان و بلوچستان فقیرترین استان کشور محسوب میشود .نتایج مقایسة شاخص فقر چندبعدی و شاخص
تولید سرانة بدون نفت نشان میدهد میان این دو شاخص همپوشانی اندکی وجود دارد.
علیمددی ( )1387با استفاده از رویکرد فازی ،شاخص فقر چندبعدی را در سالهای  1383و  1386در ایران در قالب
شش بعد اصلی درآمد ،مسکن ،تملک داراییهای بادوام ،بهداشت ،تأمین اجتماعی و آموزش اندازهگیری کرده است.
براساس نتایج بهدستآمده ،میزان فقر چندبعدی در سال  1386از سال  1383هم در مناطق روستایی و هم در مناطق
شهری کاهش یافته ،اما میزان کاهش در بخش شهری محسوستر از بخش روستایی است .در این میان ،مهمترین
عامل ایجاد فقر در هر دو بخش شهری و روستایی ،فرد دارای بیماری خاص در خانوار است.
راغفر و اسفندیارپور ( )1394به اندازهگیری شاخص فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر و فوستر ( )2013در
قالب پنج بعد درآمد ،سالمت ،آموزش ،مسکن و سطح زندگی در دورهای پنجساله ( )1392-1388پرداختهاند .براساس
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نتایج بهدستآمده بهطور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروههای گوناگون برحسب
ویژگیهای خانوار ،شاخصهای فقر در طول دورة مدنظر تا سال  1391روندی کاهشی داشتهاند و پس از آن در سال
 1392افزایش یافتهاند .مقایسة سهم هریک از نماگرها از فقر نشان میدهد همواره در طول دورة توزیع ،فقر درون نماگر
درآمد از سایر نماگرها بیشتر است و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره از ابتدای آن افزایش یافته است.
همچنین در پایان دوره ،نسبت سرشمار سانسورشده و تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد از ابتدای دوره افزایش یافته
است .نتایج رگرسیون لجستیک در سال  1392نشان میدهد زندگی در مناطق روستایی ،وجود زنان سرپرست خانوار و
اضافهشدن عضو جدید به خانوار ،احتمال فقیرشدن را افزایش میدهد.
تقی چیذری ( )1392با استفاده از دو رویکرد وزندهی برابر و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به اندازهگیری فقر چندبعدی
در شش نماگر درآمد ،تغذیه ،مسکن ،آموزش ،سالمت ،حملونقل و ارتباطات برای سال  1390در مناطق  9گانة ایران
پرداخته است .در این پژوهش ،از رویکرد خط فقر تجمیعشده براساس نظریة اطالعات استفاده شده است .براساس نتایج
بهدستآمده ،فقیرترین منطقة کشور از نظر درآمد و غذا ،منطقة  ،3از نظر سالمت ،منطقة  ،6از نظر آموزش ،منطقة  ،1از
نظر حملونقل و ارتباطات ،منطقة  8و از لحاظ مسکن منطقة  4است.
بسحاق و همکاران ( )1394در مطالعة خود با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و
بختیاری از مدل عاملی مرتبة دوم استفاده کردهاند که نوعی از مدلهای معادالت ساختاری است .براساس نتایج
بهدستآمده ،متغیرهای پنهان اجتماعی (آموزش ،بهداشت ،ارتباطات اجتماعی ،ذهنی-روانی) ،اقتصادی (امنیت غذایی،
درآمد ،مسکن) و سیاسی (امنیت ،مشارکت سیاسی ،حقوق قومیتها و اقلیتها) قادرند فقر روستایی را اندازهگیری کنند
که از این میان عامل اقتصادی بیشترین بار عاملی را دارد.
شیروانیان و بخشوده ( ،)2012توزیع و شدت فقر را بر پایة معرفهای آموزش ،مسکن ،غذا ،درآمد و سالمت در مناطق
روستایی ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند فقر بهصورت چندبعدی پدیدهای اپیدمیک در مناطق روستایی است و معرفهای
مسکن و آموزش در پدیدآوردن آن سهم فراوانی دارند .ماشونگرا و همکاران ( )2015با استفاده از دادههای پیمایش کیفیت
زندگی در آفریقای جنوبی ،شاخص فقر چندبعدی را در دو مقطع زمانی  2011و  ،2013با استفاده از روش آلکایر و فوستر
اندازهگیری کردهاند .ابعاد مورد مطالعه در این پژوهش عبارتاند از :استاندارد زندگی (کیفیت مسکن ،سرانة اتاق ،آب سالم،
سرویس بهداشتی پیشرفته ،انرژی برق) ،وسایل ارتباطی (داراییهای رادیو ،تلویزیون و تلفن) ،امنیت غذایی (دو وعدة غذایی
در روز) و اشتغال و سطح تحصیالت بزرگساالن .براساس نتایج بهدستآمده ،بهبود مشخصی در شاخص فقر چندبعدی در
این برهة زمانی وجود ندارد و تنها برخی ابعاد بهبود یافته است؛ درحالیکه وضعیت برخی دیگر وخیمتر شده است .ارتباط
درآمد و فقر چندبعدی نشان میدهد احتمال فقر چندبعدی در خانوادههای کمدرآمد ،قویتر و شدت آن بیشتر است .همچنین
بررسی توزیع فضایی فقر ،بیانگر باالتربودن این شاخص در مناطق حاشیهای و دورافتاده است.
آلکایر و سد ( )2015به بررسی تغییرات شاخص فقر چندبعدی در هند بین سالهای  2006-1999پرداختهاند .در این
مطالعه ،ده نماگر در قالب سه بعد درنظر گرفته شدهاند که عبارتاند از :آموزش و پرورش (سنوات تحصیلی بزرگساالن،
حضور بهموقع کودک در مدرسه) ،سالمت (مرگومیر کودکان زیر پنج سال ،شاخص تودة بدنی ( 1)BMIبهعنوان سنجة
تغذیه) و استاندارد زندگی (برق ،آب سالم ،سطح بهداشت ،شرایط مسکن ،سوخت مورد استفاده ،کاالهای بادوام) .براساس
نتایج ،فقر چندبعدی در این بازة زمانی کاهش چشمگیری داشته و نرخ این کاهش در مناطق ،طبقات و ادیان مختلف
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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توزیع جمعیت در این دورة هفتساله و افزایش سهم جمعیت شهری در راستای مهاجرت از مناطق روستایی است .از
سوی دیگر ،یکی از مزایای این پژوهش مشخص کردن فقیرترین افراد است که براساس نتایج میزان کاهش فقر
چندبعدی در دورة مورد بررسی در این گروه کمتر است.
سانتوس و همکاران ( )2015از رویکرد  AFبرای ساختن شاخص فقر چندبعدی در آمریکای التین استفاده کردهاند .این
شاخص دو رویکرد نیازهای اساسی و رویکرد خط فقر را ترکیب میکند و برای هفده کشور از منطقة آمریکای التین در دو
مقطع زمانی  2005و  2012اندازهگیری شده است .شاخص یادشده شامل سیزده نماگر است که در پنج بعد گروهبندی
شدهاند :مسکن (کیفیت مواد ساختمانی ،سرانة اتاق و نوع مالکیت) ،امکانات اولیه (آب سالم ،سرویس بهداشتی پیشرفته و
انرژی برق) ،آموزش (حضور کودکان در مدرسه ،نداشتن شکاف تحصیلی و میزان تحصیالت بزرگساالن) ،کار و
حمایتهای اجتماعی و درنهایت سطح زندگی (شامل درآمد و کاالهای بادوام) .براساس نتایج ،کاهش قابلتوجهی در میزان
و شدت فقر چندبعدی در این برهة زمانی بهاستثنای کشور السالوادور دیده میشود .با این حال شکاف و نابرابری مناطق
شهری و روستایی همچنان بسیار است و فقر هم از نظر وسعت و هم از نظر شدت در مناطق روستایی نرخ باالتری دارد .در
میان اجزای فقر چندبعدی ،نماگر درآمد بهطور متوسط  30درصد از مجموع فقر را تشکیل میدهد و عاملی مهم و مؤثر در
فقر است ،سهم چهار بعد باقیمانده تقریباً مشابه است ،اگرچه تغییرات جزئی در کشورهای مختلف دیده میشود.
موهانتی و همکاران )2017( 1به ارزیابی فقر چندبعدی در مناطق کوهستانی میانمار با استفاده از روش آلکایر و فوستر
در قالب پنج بعد و دوازده زیرشاخص پرداختهاند که عبارتاند از :آموزش (میزان تحصیالت بزرگساالن ،حضور بهموقع
کودک در مدرسه) ،سالمت (وضعیت سالمتی ،دسترسی به خدمات بهداشتی) ،استاندارد زندگی (شرایط مسکن ،مالکیت
داراییهای بادوام) و دسترسی به انرژی برق و آب آشامیدنی سالم ،دسترسی به امکانات پایه (دسترسی به بازار ،دسترسی
به بیمارستان ،دسترسی به ایستگاه اتوبوس) .همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر چندبعدی با استفاده از رگرسیون
لجستیک نشان میدهد محل اقامت (روستا-شهر) ،سن ،میزان تحصیالت و جنسیت سرپرست خانوار ،سطح مصرف،
مرگ یکی از اعضای خانوار در یک سال گذشته ،دین و آیین در میزان فقر مؤثرند.
آنگلو و همکاران ( )2016در مطالعهای در کلمبیا ،شاخص فقر چندبعدی را به روش آلکایر و فوستر محاسبه کردند.
ابعاد و نماگرهای بررسیشده عبارتاند از :شرایط آموزش خانوار (دارای دو نماگر میانگین سطوح آموزشی افراد  15سال
به باال در خانوار و داشتن سواد خواندن و نوشتن برای این افراد) ،شرایط نوجوانان و کودکان خانوار (شامل چهار نماگر
حضور در مدرسه برای کودکان  6تا  16سال ،نداشتن تأخیر یا شکاف در سطوح تحصیلی با توجه به سن برای نوجوانان 7
تا  17سال ،دسترسی به خدمات مراقبت از قبیل تغذیه ،بهداشت و آموزش برای کودکان زیر  5سال و همچنین کارنکردن
کودکان  12تا  17سال) ،اشتغال (دربرگیرندة دو شاخص نداشتن بیکاری بلندمدت بیش از دوازده ماه و داشتن شغل
رسمی) ،سالمت (دارای دو نماگر داشتن بیمة درمانی و دسترسی به خدمات سالمت) و بعد آخر ،دسترسی به امکانات
رفاهی عمومی و شرایط مسکن (شامل پنج شاخص دسترسی به منابع آب بهداشتی ،دسترسی به شبکة فاضالب شهری،
داشتن کفپوش مناسب برای مسکن ،داشتن دیوار خارجی برای مسکن و سرانة اتاق کمتر از  3نفر) .براساس نتایج ،فقر
چندبعدی در کلمبیا بین سالهای  1997تا  2010در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است ،اما نوعی
بیتعادلی در میان آنها دیده میشود؛ بهطوریکه وسعت فقر روستایی در مقایسه با مناطق شهری افزایش یافته،
درصورتیکه شدت فقر کاهش یافته است که این موضوع گویای دستاوردهای برنامههای کاهش فقر با هدف قراردادن
فقیرترین افراد در جمعیت مدنظر است.
1. Mohanty and et al
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روشپژوهش 
هدف مطالعة حاضر برآورد شاخص فقر چندبعدی ( 1)MPIبا استفاده از روش  AFاست .جامعة مورد مطالعه ،خانوارهای روستایی
ساکن در مناطق روستایی شهرستان همدان ( )N=27.695هستند .در مرحلة اول بهمنظور بهدستآوردن نمونة همگن،
روستاهای شهرستان همدان ( )N=100با استفاده از روش تاکسونومی عددی ( 2)NTAبراساس اطالعات آماری سرشماری
سال  1390از نظر سطح توسعهیافتگی در ابعاد ( 9شاخص) جمعیتی ،آموزشی ،فرهنگی-ورزشی ،سیاسی-اداری ،زیربنایی،
بهداشتی-درمانی ،بازرگانی-خدمات ،اقتصادی ،ارتباطات و حملونقل براساس  55زیر شاخص (جدول  )2بررسی شدند.
هایمربوطبهتعیینسطحتوسعهیافتگی 


.ابعادوزیرشاخص
جدول2
ابعاد
جمعیتی (چهار زیرشاخص)
آموزشی (پنج زیرشاخص)
فرهنگی-ورزشی (چهار زیرشاخص)
سیاسی-اداری (هفت زیرشاخص)
زیربنایی (سه زیرشاخص)
بهداشتی-درمانی (ده زیرشاخص)
بازرگانی-خدمات (هشت زیرشاخص)
اقتصادی (هشت زیرشاخص)
ارتباطات-حملونقل (شش زیرشاخص)

زیرشاخصها

تعداد خانوار ،نرخ باسوادی ،نرخ باسوادی مردان ،نرخ باسوادی زنان
دبستان ،مدرسة راهنمایی پسرانه ،مدرسة راهنمایی دخترانه ،دبیرستان پسرانه ،دبیرستان دخترانه
بوستان روستایی ،کتابخانه عمومی ،زمین ورزشی ،سالن ورزشی
شورای اسالمی روستا ،دهیار ،پاسگاه نیروی انتظامی ،مرکز خدمات جهاد کشاورزی ،مروج کشاورزی،
شورای حل اختالف ،شرکت تعاونی روستایی
گاز لولهکشی ،آب لولهکشی ،سامانة تصفیة آب
حمام عمومی ،مرکز بهداشت ،خانة بهداشت ،داروخانه ،پزشک ،دندانپزشک ،بهیار یا مامای روستایی،
بهورز ،دامپزشک ،سامانة جمعآوری زباله
فروشگاه تعاونی ،بقالی ،نانوایی ،گوشتفروشی ،قهوهخانه ،بانک ،تعمیرگاه ،جایگاه سوخت
تعداد دام سبک ،تعداد دام سنگین ،تعداد طیور ،سطح زیر کشت اراضی زراعی ،سطح زیر کشت اراضی
باغی ،نرخ اشتغال کل ،نرخ اشتغال صنعت ،نرخ اشتغال کشاورزی
صندوق پست ،دفتر پست ،دفتر مخابرات ،دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTروستایی ،دسترسی
به روزنامه و مجله ،دسترسی به وسیلة نقلیة عمومی

منبع:نگارندگان 1395،

در مرحلة بعد بهمنظور گروهبندی روستاها در سه طبقه از نظر سطح توسعهیافتگی ،ابتدا دامنة تغییرات درجة
توسعهیافتگی محاسبه و بر عدد  3تقسیم شده است تا حدود هر طبقه به دست بیاید .سپس بهمنظور نمونهگیری ،از
مجموع صد روستای شهرستان همدان (هجده روستای شهرستان همدان براساس سرشماری مرکز آمار ،خالی از سکنه
اعالم شده است و اطالعات آماری ندارند) با استفاده از فرمول کوکران  27روستا انتخاب شدند که با استفاده از فرمول
تصحیحشدة کوکران ،این تعداد به  21روستا تقلیل یافت که بهتناسب از هر طبقه انتخاب شدند .در مرحلة بعد ،حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  855خانوار بهدست آمد که براساس روش نمونهگیری طبقهای چندمرحلهای از هر
سطح با توجه به جمعیت روستاهای انتخابشده ،نمونهگیری صورت گرفت (جدول .)3
مراحل سنجش فقر قابلیتی (چندبعدی) را میتوان به شرح زیر خالصه کرد .1 :انتخاب واحد تحلیل فقر .2 ،انتخاب
ابعاد فقر و معرفهای هر بعد .3 ،انتخاب آستانة محرومیت معرفها و ارزیابی میزان محرومیت خانوارها در هر معرف.4 ،
اندازهگیری شاخص ترکیبی فقر (میانگین وزنی میزان محرومیتهای هر خانوار) ،انتخاب آستانة دوم فقر و شناسایی
فقیران (آلکایر و سانتوس .)19-9 :2010 ،در این مطالعه ،خانوار واحد تحلیل فقر است و سرپرست خانوار نمایندة کل
خانوار محسوب میشود .در انتخاب ابعاد و معرفها پنج روش متداول وجود دارد .1 :انتخاب معرفها با توجه به دادههای
موجود که با موضوع مرتبط هستند .2 ،استناد به نظریهها و دیدگاهها .3 ،اجماع عمومی :معرفهایی که توافق عمومی بر

1. Multidimensional Poor Index
2. Numerical Taxonomic Analysis
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اهمیت آنها حاصل شده باشد ،مانند اهداف توسعة هزاره .4 ،انتخاب معرفها بهصورت مستقیم با نظرسنجی و ارزیابی
مشارکتی ،بهویژه در پژوهشهای کیفی .5 ،مرور پژوهشهای تجربی و موردی انجامشده (آلکایر.)7 ،2007 ،
.طبقهبندیروستاهاوتعدادنمونةانتخابیازهرروستا 

جدول3
حدودطبقات
0/395-0/574

درجةتوسعهیافتگی

روستاهایی با درجة توسعهیافتگی باال

تعدادروستاها
13

0/574-0/754

روستاهایی با درجة توسعهیافتگی متوسط

28

0/754-0/933

روستاهایی با درجة توسعهیافتگی پایین

59

مجموع

100

روستاهایانتخابیوتعدادنمونه
شورین ( ،)139امزاجرد ( ،)85بیوکآباد ()47
انصاراالمام ( ،)84عبدالرحیم ( ،)63چشین ( ،)56یسرلو
( ،)41احمدآباد ( ،)35سیمین ابرو ()20
گنبد چای ( ،)30احمدآباد تپه ( ،)28شیرینآباد (،)33
یلفان ( ،)24یکله ( ،)39چشم قصابان ( ،)31مسلمآباد
( ،)26دهدلیان ( ،)22بارابند ( ،)14علیآباد آقحصار
( ،)16اقداش ( ،)10شیرآباد ()12
21

منبع:نگارندگان 1395،

در این پژوهش ،در انتخاب ابعاد از گزارش توسعة انسانی برنامة عمران ملل متحد ( ،)UNDPپیشینة پژوهش و
دیدگاههای استادان دانشگاه در حوزة فقر و اقتصاد روستایی استفاده شده است .درنهایت  22شاخص در قالب پنج بعد
برای اندازهگیری فقر چندبعدی انتخاب شدهاند (جدول  .)4همچنین بهمنظور پردازش دادهها ،از نرمافزارهای

Stata

و

 Excelاستفاده شده است.
.ابعادوشاخصهایموردمطالعه 

جدول4
بعد

وزن

اشتغال

0/404

سالمت

0/245

مسکن

0/143

آموزش

0/106

استاندارد
زندگی

0/102

شاخص
درآمد
وضعیت اشتغال
بیمة بازنشستگی
تغذیه
سالمتی جسمی و روحی
بیمة درمان
کیفیت مسکن
مالکیت مسکن
سرانة متراژ
انرژی
داشتن حمام
داشتن آشپزخانه مستقل
سرانة اتاق
تحصیالت سرپرست
تحصیالت کودکان
تسهیالت زندگی

منبع:نگارندگان 1395،

برخورداری از تلفن
دسترسی به اینترنت
داشتن امکانات سفر

عواملمحرومیتخانوار
مخارج خانوار زیر خط فقر مطلق درآمدی باشد.
سرپرست خانوار بیکار یا جویای کار باشد.
هیچیک از اعضای خانوار بیمه بازنشستگی نداشته نباشند.
مخارج تغذیة خانوار از خط فقر غذایی کمتر باشد.
فرد معلول یا با بیماری خاص در خانوار باشد.
هیچیک از اعضای خانوار بیمة درمان نداشته نباشند.
مسکن از خشت ،گل یا سنگ ساخته شده باشد.
مسکن استیجاری داشته باشند.
سرانة مسکن کمتر از  16مترمربع باشد.
سهم هزینههای انرژی و سوخت از درآمد ناخالص بیشتر از  0/1باشد.
بدون حمام باشد.
بدون آشپزخانة مستقل باشد.
بیشتر از  3نفر در یک اتاق زندگی کنند.
سرپرست خانوار بیسواد باشد.
کودک  6تا  18ساله در خانواده باشد که در مدرسه نیست یا تحصیالتی براساس
سنش ندارد.
حداقل سه مورد از داراییها ،مانند اتومبیل شخصی یا موتور ،یخچال و فریزر،
تلویزیون رنگی و ماشین لباسشویی را نداشته باشد.
تلفن شخصی یا موبایل نداشته باشد.
به اینترنت دسترسی نداشته باشد.
در طول سال امکان مالی برای سفر داشته باشد.

وزن
0/231
0/115
0/058
0/129
0/081
0/034
0/048
0/038
0/019
0/015
0/012
0/007
0/004
0/026
0/079
0/051
0/030
0/014
0/007
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برای اندازهگیری فقر درآمدی از هزینههای مصرفی خانوار براساس قیمتهای سال  1395استفاده شده است .از جمله
دالیل استفاده از هزینة مصرفی بهجای درآمد ،نداشتن صحت کافی اظهارات برخی خانوارها دربارة درآمدشان است .خط
فقر با استفاده از رویکرد نیازهای اساسی و برآورد هزینة ارزش سبد خوراکی  2080کیلوکالری به ازای هر فرد بزرگسال
در ماه (جدول  )5و با استفاده از متوسط قیمت پرداختی در نواحی مختلف روستایی بهدست آمده است .سپس ارزش این
سبد در ضریب انگل (معکوس نسبت مخارج خوراکی به کل مخارج) ضرب میشود .از آنجا که هزینهها در سطح خانوار
عنوان شده است ،در پایان مقدار بهدستآمده باید در مقیاس معادل خانوار ضرب شود .برای بهدستآوردن مقیاس معادل
خانوار در گام نخست از میزان کالری مورد نیاز یک فرد برحسب سن و جنس (جدول  )6استفاده شده است .سپس از
جمع مقیاس معادل اعضای خانوار ،شاخص مقیاس معادل برای کل خانوار بهدست آمده است.
ضریب انگل  xمقیاس معادل خانوار  xارزش سبد خوراکی  2080کیلوکالری= خط فقر درآمدی
برای بهدستآوردن خط فقر غذایی ،ارزش سبد غذایی  2080کیلوکالری خانوار که در مرحلة قبل بهدست آمده است،
در مقیاس معادل خانوار ضرب میشود (اسفندیارپور.)80 :1394 ،
مقیاس معادل خانوار  xارزش سبد خوراکی  2080کیلوکالری= خط فقر غذایی
.سبدغذاییبرایتعیینخطفقرماهیانةفردبزرگسال 

جدول5
نوعمادۀغذایی

مقدارسبدغذاییماهیانه

کالریدریافتیروزانه

نان (شامل انواع نان سنتی)

 8کیلوگرم

720

برنج خارجی درجة 2

 3کیلوگرم

240

ماکارونی

 0/7کیلوگرم

20

سیبزمینی

 1/5کیلوگرم

40

عدس

 0/6کیلوگرم

40

شیر کیسهای پاستوریزه

 7کیسه ا لیتری

115

ماست

 3کیلوگرم

50

گوشت قرمز

 1/2کیلوگرم

65

گوشت سفید

 1/5کیلوگرم

100

تخممرغ

 10کیلوگرم

30

پنیر

 ./45کیلوگرم

20

میوه (سیب ،پرتقال ،انگور)

 60واحد (معادل  6/36کیلوگرم)

120

سبزیهای برگ سبز

 60واحد (معادل  6/072کیلوگرم)

50

دیگر سبزیها

 60واحد (معادل  6/437کیلوگرم)

50

روغن مایع

 900سیسی

290

شکر

 1کیلوگرم

230
2080

جمع
منبع:دفتربهبودتغذیةوزارتبهداشت،1384،بهنقلازاسفندیارپور 1390،
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جدول.6میزانکالریموردنیازهرفردومقیاسمعادلبراساسسنوجنس 
میانگینانرژی 

سنوجنس
کودکان
دختران
پسران
دختران
پسران
زنان

مردان

0-5
5-12
5-12
12-18
12-18
18-30
30-60
باالی 60
18-30
30-60
باالی 60

(کیلوکالری)
1206/67
1966/67
2050
2133/34
2633/34
2100
2100
1950
3000
2950
2150

مقیاسمعادل
0/40566
0/6113
0/683
0/7113
0/878
0/7
0/7
0/65
1
0/983
0/716

منبع:طبیبیانباهمکاریگروهتوسعةفقروتوزیعدرآمددرایران،سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،مؤسسةعالیپژوهش

دربرنامهریزیوتوسعه،بهنقلازاسفندیارپور 1390،


پس از تعیین ابعاد و شاخصها ،در گام بعدی برای هر فرد براساس محرومیت وی در هریک از زیرشاخص های
تعریفشده ،نمرة محرومیتی برابر صفر یا  1درنظر گرفته میشود که نمرة صفر نشاندهندة عدم محرومیت و نمرة 1
بیانکنندة محرومیت در زیرشاخص مورد نظر است .نمرة نهایی محرومیت هر فرد با جمع وزنی نمرة محرومیتها
محاسبه میشود.
()1

Ci = W1I1 + W2I2+ …… + WdId

در رابطة  ،1اگر فردی در زیرشاخص  iمحرومیت داشته باشد Ii=1،است؛ در غیر این صورت  Ii= 0است Wi .وزن
زیرشاخص نیز  iاست .در بیشتر پژوهشها به روش آلکایر و فوستر برای ابعاد و شاخصها ،وزنهای یکسانی درنظر
گرفته شده است ،اما این شیوه چندان مناسب نیست؛ زیرا نیازهای اساسی برای افراد و خانوارها اهمیت یکسانی ندارد .در
این مطالعه بهمنظور وزندهی از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاستفاده شده است که روشی مبتنی بر عقیدة
کارشناسان است .زیربنای اصلی فرایند سلسلهمراتبی مقایسة رتبهای دوتایی در رنج عددی  9-1است .رتبة  1نشاندهندة
برابری دو نماگر است .رتبة  9نیز نشان میدهد نماگر مزبور  9برابر نماگر دیگری برتری دارد (سیمرن و همکاران:2007 ،
 .)368نتایج حاصل نظرسنجی سی کارشناس در حوزة دانشگاهی و اجرایی در زمینة فقر و اقتصاد روستایی (چهار استاد
رشتة توسعة روستایی ،چهارده کارشناس کمیتة امداد ،سه کارشناسان بهزیستی و  9دهیار مطلع و تحصیلکرده) در زمینة
وزندهی ابعاد و زیرشاخصها با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceدر شکل  2آمده است .گام بعدی ،تعیین حد آستانه یا
خط شکست برای شناسایی فقر چندبعدی است که آلکایر و فوستر در روش شناسایی خود آن را حد آستانة فقر نامیدهاند.
حد آستانه با نماد  kنشان داده میشود .براساس این معیار کسی فقیر است که نمرة محرومیت وی برابر یا بزرگتر از حد
آستانه باشد .ci ≥ k :در این مطالعه با توجه به وزنهای بهدستآمده از روش سلسلهمراتبی (شکل  )1میتوان آستانه را
بین  0/7درصد (کمترین وزن بهدستآمده برای نماگر داشتن امکانات سفر) تا  76/9درصد (جمع وزنهای بهدستآمده
برای تمام نماگرها بهجز درآمد) برای شناسایی فقرای چندبعدی درنظر گرفت .در این مطالعه وزن بهدستآمده برای بعد
سطح زندگی ( 10/2درصد) که کمترین وزن را در میان ابعاد دارد بهعنوان آستانة تشخیص فقر چندبعدی درنظر گرفته
شده است.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،51شمارۀ،4زمستان1398
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شکل.2نتایجوزندهیبهروشسلسلهمراتبی 
منبع:نگارندگان 1395،

در مرحلة بعد ،نمرة افرادی که محرومیتشان کمتر از حد آستانه است ،با عدد صفر جایگزین میشود .همچنین
هیچگونه محرومیتی در سرانة حذفی( 1تفکیک افراد محروم و غیرمحروم از یکدیگر) وجود ندارد .برای تفکیک نمرة
محرومیت اولیه از نمرة حذفی ،نمرة محرومیت حذفی با عالمت ) ci(kنشان داده میشود.
در گام آخر ،شاخص چندبعدی فقر دو گروه اطالعات مهم را با یکدیگر ترکیب میکند:
 .1نسبتی از افراد که در نمونة مورد مطالعه محدودیت وزنی مشترک

k

یا بیشتر را دارند و به آن نسبت سرانة

چندبعدی ( 2)Hمیگویند که با رابطة  2محاسبه میشود:
q

()2

=H

n

 qتعداد افرادی است که فقر چندبعدی دارند و  nتعداد کل جمعیت (نمونة مورد مطالعه) را نشان میدهد.
 .2جزء دوم شدت یا عمق فقر 3است که با نماد

A

نشان داده میشود .درواقع  ،Aمیانگین نمرة محرومیت فقر

چندبعدی افراد است که از رابطة  3بهدست میآید:
∑n
)i=1 ci(k

()3

q

c

)i(k

نمره محرومیت حذفی فرد  iو

q

=A

تعداد افرادی است که در فقر چندبعدی هستند .درنهایت شاخص فقر

چندبعدی حاصلضرب این دو مقدار است:
()4

MPI = H x A

پس از محاسبة شاخص فقر چندبعدی میتوان این شاخص را براساس اجزای آن تجزیه کرد تا مشخص شود فقر
افراد در کدام ابعاد یا زیرشاخصها یا ترکیب فقر آنها چگونه است .بدینمنظور الزم است نسبت سرانة تفکیکی

)(CHi

برای هر زیرشاخص محاسبه شود .روش محاسبة آن در گام نخست ،جمعزدن تعداد افراد فقیر (که در آن زیرشاخص
1. Censored Headcounts
2. Headcount Ratio
3. Intensity or Breadth of Poverty
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خاص محرومیت دارند) و سپس تقسیم بر جمعیت کل است .هنگامی که تمام سرانة تفکیکی برای تمام زیرشاخصها
محاسبه شد ،میتوان گفت جمع وزنی نسبت سرانة حذفی نیز شاخص چندبعدی فقر کل است:
()5

MPITotal = W1CH1+W2CH2+…..+W10CH10

در اینجا،

W1

وزن زیر شاخص اول و

CH1

نسبت سرانة حذفی زیر شاخص اول است .به همین ترتیب ،برای ده

زیرشاخص با شرط ،∑di=1 wi = 1نسبت درصد توزیعی هر زیرشاخص به فقر کل با توجه به رابطة  6محاسبه میشود.
Wi CHi

()6

MPITotal

= اثرگذاری زیر شاخص  iبه MPITotal

هرگاه شاخص اثرگذاری فقر در زیرشاخصی معین نسبت به وزن آن بسیار بزرگتر باشد ،این معیار محرومیت نسبی
شدیدی را در این زیرشاخص در منطقة مورد نظر نشان میدهد (درخشان و یگانلو .)53-49 :1393 ،پس از محاسبة
شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها با استفاده از روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی (روش وارد) 1روستاهای مورد
مطالعه در سه خوشه طبقهبندی و نتایج با استفاده از نرمافزار  GISبهصورت نقشه نمایش داده شدهاند.

قلمروجغرافیاییپژوهش 
شهرستان همدان در ناحیة میانی استان همدان و در گسترهای به مساحت  4084کیلومترمربع معادل  21درصد از مساحت
استان را تشکیل میدهد .این شهرستان در محدودة مدار  48درجه و  35دقیقة طول شرقی و  34درجه و  52دقیقة
عرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .براساس آخرین تقسیمات کشوری این شهر مشتمل بر دو بخش
(مرکزی و شرا) 9 ،دهستان و  118روستاست که با  651.821نفر جمعیت  37درصد جمعیت استان را به خود اختصاص
داده است (شکل .)3

شکل.3موقعیتمنطقةموردمطالعه
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بحثویافتهها 
در این مطالعه ،براساس هزینههای مصرفی خانوار ،خط فقر غذایی و خط فقر درآمدی محاسبه شده است که نتایج آن در
جدول  7آمده است.
جدول.7خطفقرغذاییودرآمدی(ریال)درمناطقروستاییشهرستانهمدان 
میانگین

انحرافمعیار

کمینه

بیشینه

خط فقر غذایی

3821.833

56476/09

892.923

12.972.060

خط فقر درآمدی

7.095.861

103068/8

2.077.650

24.850.504

منبع:نگارندگان 1395،

در مرحلة بعد ،با استفاده از روش آلکایر و فوستر و با درنظرگرفتن چهار بعد و نوزده معیار ،شاخص فقر چندبعدی در
مناطق روستایی شهرستان همدان محاسبه شده است .براساس جدول  ،8وسعت فقر یا شاخص سرشمار سانسورشدة کل
( 49/01( 0/4901 ،)Hدرصد) ،شدت فقر یا میانگین محرومیتهای موزون بین فقرا ( 43/75( 0/4375 ،)Aدرصد) و
میزان شاخص چندبعدی فقر ( )MPIکه حاصلضرب این دو مقدار است 21/44( 0/2144 ،درصد) است.
.شاخصهایفقر(درصد)درمناطقروستاییشهرستانهمدان 

جدول8
شاخصها

مقدار

وسعتفقر()H

شدتفقر()A

شاخصفقرچندبعدی()MPI

49/01

43/75

21/44

منبع:نگارندگان 1395،

بررسی نسبت سرشمار سانسورشده در هر نماگر نشان میدهد نماگرهای دسترسی به اینترنت ( 41/99درصد) ،داشتن
امکانات سفر ( 41/17درصد) ،داشتن بیمة بازنشستگی ( 38/95درصد) و تسهیالت زندگی ( 36/61درصد) بهترتیب بیشترین
مقدار را در این پارامتر دارند .این موضوع نشان میدهد افراد محروم در هریک از این نماگرها ،بهترتیب بیشترین تعداد فقرای
چندبعدی هستند (جدول  .)9همچنین سهم هر نماگر در شاخص فقر چندبعدی ( )MPIمشخص شده است .برایناساس،
نماگر درآمد ( 32/89درصد) بیشترین سهم را در فقر دارد .پس از درآمد ،نماگرهای تغذیه ( 14/50درصد) ،بیمة بازنشستگی
( 10/54درصد) و وضعیت اشتغال ( 9/16درصد) بهترتیب بیشترین سهم را از شاخص فقر چندبعدی دارند.
در شکل  ،4مقدار شاخص فقر چندبعدی ( )MPIدر مناطق روستایی کمتر توسعهیافته ،درحالتوسعه و توسعهیافتهتر
نشان داده شده است که مقدار آن بهترتیب  20/89 ،28/45و  14/68است که روندی نزولی دارد .همچنین مقایسة
وسعت و شدت فقر در این سه منطقه نشان میدهد تفاوت قابلتوجهی در وسعت فقر وجود دارد .در زمینة شدت فقر ،با
وجود داشتن روند نزولی ،تفاوت قابلتوجهی دیده نمیشود .همچنین مقایسة نسبت سرشمار سانسورشده براساس شکل 4
در ابعاد مختلف در سه منطقه نشان میدهد این شاخص بهطورکلی روند نزولی دارد و کاهش فقرای چندبعدی در مناطق
توسعهیافتهتر را نشان میدهد که عالوهبر محرومیت در هریک از ابعاد ،فقیر نیز هستند؛ برای مثال دربارة نماگر درآمد
نسبت سرشمار سانسورشده براساس سطح توسعهیافتگی مناطق  21/40 ،29/77 ،40/00درصد و درمورد نماگر بیمة
بازنشستگی بهترتیب  39/13 ،51/93و  25/09درصد است.
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ارزیابیمیزانفقرچندبعدی(قابلیتی)درمناطقروستاییشهرستانهمدان...
جدول.9توزیعفقردرهرنماگر 
بعد
اشتغال

سالمت

مسکن

آموزش

استاندارد
زندگی

نماگر
درآمد
وضعیت اشتغال
بیمة بازنشستگی
تغذیه
سالمتی جسمی و روحی
بیمة درمان
کیفیت
سرانة متراژ
مالکیت
انرژی
حمام
آشپزخانه
سرانة اتاق
تحصیالت کودک
تحصیالت سرپرست
تسهیالت زندگی
تلفن
اینترنت
سفر

نسبتسرشمارسانسورشده(()Hدرصد)
30/53
17/08
38/95
24/09
9/82
2/92
21/75
14/74
8/19
8/77
3/51
0/94
12/51
10/53
23/86
36/61
3/39
41/99
41/17

جمع

سهمهربعددر(MPIدرصد)
32/89
9/16
10/54
14/50
3/71
0/46
4/87
1/31
1/45
0/61
0/20
0/03
0/23
3/88
2/89
8/71
0/47
2/74
1/34
100

منبع:نگارندگان 1395،

هایفقر(درصد)براساسسطوحتوسعهیافتگی 


.شاخص
شکل4



منبع:نگارندگان 1395،

)(درصد)براساسسطوحتوسعهیافتگی 

شکل.5نسبتسرشمارسانسورشده(H
منبع:نگارندگان 1395،
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در بخش دیگری از این مطالعه و با توجه به مبانی نظری پژوهش ،به بررسی میزان (وسعت) فقر قابلیتی ( )Hدر
حالت عدم فقر درآمدی پرداخته شده است .براساس نتایج ،اگرچه از میان  419نفر از فقرای چندبعدی شناساییشده در
کل نمونه 158 ،نفر از نظر درآمدی فقیر نیستند ،بهدلیل فقر در سایر ابعاد ،از نظر قابلیتی فقیر محسوب میشوند که این
امر دلیلی بر ناکارآمدی شاخصهای درآمدی در برآورد میزان فقر است (جدول .)10
جدول.10بررسیمیزان(وسعت)فقرقابلیتیدرحالتعدمفقردرآمدی 
وسعتفقرکل(درصد)
49/01

کل مناطق

وسعتفقربدونفقردرآمدی(درصد)
18/48

منبع:نگارندگان 1395،
در جدول  ،11شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها برآورد شده است که براساس نتایج بهدستآمده روستاهای شورین
( 13/73درصد) ،امزاجرد ( 15/46درصد) و بیوکآباد ( 16/07درصد) بهترتیب کمترین و روستاهای شیرآباد ( 41/80درصد)،
اقداش ( 38/35درصد) و علیآباد آقحصار ( 36/10درصد) بیشترین مقدار فقر چندبعدی را دارند .با طبقهبندی روستاها در
خوشهها و طبقات همگن ،این امکان فراهم میشود تا بتوان برای روستاهایی با وضعیت مشابه برنامهریزی کرد و نابرابریهای
منطقهای را کاهش داد؛ از اینرو با توجه به مقادیر شاخص فقر چندبعدی بهدستآمده برای هر روستا ،با استفاده از روش تحلیل
خوشهای سلسلهمراتبی (روش وارد) 1روستاهای مورد مطالعه در سه خوشه طبقهبندی شدند (شکل  .)6بدینترتیب روستاهای
شیرآباد ،اقداش ،علیآباد آقحصار در خوشة اول ،روستاهای بارابند ،دهدلیان ،مسلمآباد ،چشم قصابان ،یکله ،یلفان ،شیرینآباد،
احمدآباد تپه ،گنبد چای ،سیمینابرو ،احمدآباد ،یسرلو و چشین در خوشة دوم و روستاهای عبدالرحیم ،انصاراالمام ،بیوکآباد،
امزاجرد و شورین در خوشة سوم قرار گرفتند (جدول  .)11از سوی دیگر ،با توجه به موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه
به نظر میرسد در روستاهای دشتی به دلیل داشتن شرایط زیستی مناسبتر و امکان جذب جمعیت بیشتر و بهتبع افزایش
امکانات رفاهی ،میزان فقر کمتر از روستاهایی با شرایط کوهستانی ،درهای یا تپهای است.
.شاخصهایفقر(درصد)بهتفکیکروستاهاینمونه 

جدول11
نامروستا

موقعیت

شیرآباد
اقداش
علیآباد آقحصار
بارابند
دهدلیان
مسلمآباد
چشم قصابان
یکله
یلفان
شیرینآباد
احمدآباد تپه
گنبد چای
سیمینابرو
احمدآباد
یسرلو

کوهستانی ،درهای یا تپهای
کوهستانی ،درهای یا تپهای
کوهستانی ،درهای یا تپهای
کوهستانی ،درهای یا تپهای
کوهستانی ،درهای یا تپهای
دشتی
کوهستانی ،درهای یا تپهای
دشتی
دشتی
دشتی
دشتی
دشتی
کوهستانی ،درهای یا تپهای
دشتی
دشتی

وسعتفقر 

شدتفقر 

شاخصفقرچندبعدی 

رتبهبندیآزمون


()H
75/00
60/00
75/00
71/43
63/60
65/39
64/52
66/67
54/20
48/49
57/14
63/30
45/00
54/29
58/54

()A
55/73
63/92
48/13
41/14
49/29
44/34
42/84
39/55
46/98
50/34
47/58
38/27
53/31
42/45
38/76

()MPI
41/80
38/35
36/10
29/39
31/37
28/99
27/64
26/37
25/45
24/41
27/19
24/24
23/99
23/04
22/69

تحلیلخوشهای

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

سطحفقر
زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

منبع:نگارندگان 1395،
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ارزیابیمیزانفقرچندبعدی(قابلیتی)درمناطقروستاییشهرستانهمدان...
.شاخصهایفقر(درصد)بهتفکیکروستاهاینمونه 

ادامةجدول11
وسعتفقر 

شدتفقر 

شاخصفقرچندبعدی 

رتبهبندیآزمون


()H

()A

()MPI

تحلیلخوشهای


46/95

24/31

2

متوسط

18/22

3

کم

3

کم
کم

سطحفقر

نامروستا

موقعیت

چشین

کوهستانی ،درهای یا تپهای

51/79

عبدالرحیم

دشتی

39/68

45/90

انصاراالمام

دشتی

42/86

42/22

18/09

بیوک آباد

دشتی

42/55

37/77

16/07

3

امزاجرد

دشتی

38/80

39/81

15/46

3

کم

شورین

دشتی

33/10

41/50

13/73

3

کم

منبع:نگارندگان 1395،

.خوشهبندیروستاهاینمونهبراساسشاخصفقرچندبعدی 

شکل6



منبع:نگارندگان 1395،

نتیجهگیری 

درک نادرست وضعیت فقر ،چه در سطح ملی و چه در سطح شهر یا روستا به سیاستهای یکجانبه ناموفق و غیرهدفمند
منجر شده و حتی ممکن است به تعمیق فقر بینجامد .عمدة تحلیلهای مرتبط با فقر مبتنی بر رویکرد درآمدمحور است.
درنتیجه تعریف فقر ،روشهای اندازهگیری آن و درنهایت سیاستهای اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز از نگاه
درآمدمحوری تأثیر میپذیرد .در صورتی که اگر فقر را از منظر غیردرآمدی بنگریم ،باید فقر را بهمثابة محرومیت از
قابلیتها و امکانات تعریف کنیم که بر سیاستها و تحلیلهای اقتصادی تأثیر میگذارد .در این میان ،شاخص چندبعدی
فقر در سال  2010معرفی شده است که از نگاه سنتی متمرکز بر درآمد فراتر میرود و انعکاسی از محرومیتهای
چندگانهای است که فرد فقیر با توجه به آموزش ،سالمت و استانداردهای زندگی با آن مواجه و در راستای اهداف توسعة
هزاره است .در این مطالعه ،با استفاده از روش آلکایر و فوستر و با درنظرگرفتن چهار بعد و نوزده نماگر ،شاخص فقر
چندبعدی در مناطق روستایی شهرستان همدان محاسبه شده است .براساس نتایج ،وسعت فقر  49/01درصد ،شدت فقر
 43/75درصد و میزان شاخص چندبعدی فقر که حاصلضرب این دو مقدار است ،در مناطق روستایی شهرستان همدان
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 21/44درصد است .همچنین نماگرهای درآمد (راغفر و اسفندیارپور1394 ،؛ بسحاق و همکاران1394 ،؛ ماشونگرا و
همکاران2015 ،؛ یو ،)2013 ،تغذیه (تقیچیذری1392 ،؛ بسحاق و همکاران1394 ،؛ بیگری و همکاران2010 ،؛ یو،
 ،)2013بیمة بازنشستگی (ساالزار و همکاران2014 ،؛ آگبودجی و همکاران2013 ،؛ سانتوس و همکاران )2015 ،و
وضعیت اشتغال (آنگلو و همکاران2016 ،؛ سانتوس و همکاران2015 ،؛ ماشونگرا و همکاران )2015 ،بهترتیب بیشترین
سهم را در شاخص فقر چندبعدی دارند.
ارزیابی مقدار شاخص فقر چندبعدی ( )MPIبراساس سطوح توسعهیافتگی مناطق نشان میدهد میان میزان فقر و
سطح توسعهیافتگی رابطهای معکوس وجود دارد .درواقع فقر با توسعه ارتباط دوسویه و متقابلی دارد .توسعة پایدار نیز
برای کاهش دائمی فقر ضروری است و کاهش فقر نیز پایداری توسعه را تضمین میکند .براساس نتایج ،روستاهای
شورین ،امزاجرد و بیوکآباد به ترتیب کمترین و روستاهای شیرآباد ،اقداش و علیآباد آقحصار بهترتیب بیشترین مقدار
فقر چندبعدی را دارند .در مرحلة بعد روستاهای نمونه براساس شاخص فقر چندبعدی با استفاده از روش تحلیل خوشهای
سلسلهمراتبی (روش وارد) در سه خوشه طبقهبندی شدند تا از این طریق بتوان برای روستاهایی با وضعیت مشابه
برنامهریزی کرد .در پایان براساس نتایج پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 ایجاد تعادل منطقهای از طریق متعادلکردن امکانات عمومی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی در مناطق روستایی وتوجه بیشتر به دیگر قابلیتهای روستاهایی با شرایط کوهستانی مانند آبوهوای مطبوع و بافت روستایی در راستای
گسترش صنعت توریسم.
 در زمینة اشتغال و کاهش فقر درآمدی ،متنوعسازی منابع درآمدی و مشاغل در مناطق روستایی از طریق گسترشصنایع کوچک و خانگی همراه با ارائة تسهیالت بالعوض در کنار شغل کشاورزی که همواره با ریسک و خطر مواجه
است ،تبلیغات و آموزشهای گسترده بهمنظور پذیرش بیمة محصوالت کشاورزی برای امنیت و حفظ درآمد و توجه بیشتر
نظامهای ترویج کشاورزی به کشاورزیهای کوچکمقیاس در راستای افزایش بهرهوری و درآمد.
 بهمنظور کاهش فقر غذایی ،ارائة آموزشهای الزم به مادران بهکمک مراکز بهداشت در زمینة توجه به رژیم غذاییسالم و کامل.
 لزوم توجه جدی به گسترش بیمههای بازنشستگی و فرهنگسازی الزم در مناطق روستایی با توجه به سالمندیجمعیت و مهاجرت جوانان از مناطق روستایی.
 -گسترش مراکز

ICT

در مناطق روستایی و ارائة تبلیغات و آموزشهای الزم بهمنظور فراگیری و فرهنگسازی

استفاده از اینترنت در این مناطق.
 لزوم بازبینی در طرحهای هادی روستایی براساس نیاز روستاییان و بهبود کیفیت مساکن روستایی از طریق ارائةوامهای بالعوض.
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