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(.1،1996دارد)نوالنوویالنخودبازمیةزندگیدردامع

عدمسواناییانجامکارها،دسترسینداشتنبهآموزش،کمبودمسکن،بیمارشدنونـاسوانی«عنوان(فقررابه2000)2نارایان

کند.سعریفمی«مونداشتنآزادیدلیلدسترسینداشتنبهآبآشامیدنیسالدرمعالجه،ازدستدادنفرزندانبه

درگزارشسوسعهدهانیبانکدهانیآمدهاستکهفقرچیزیفراسرازنداشتندرآمدیاسوسعهانسـانیپـاییناسـت.فقـر

ابرازعقیدهاست.فقیربودنیعنیگرسنهبـودن،نداشـتنسـرپناهوپوشـاک،ناسوانیدرپذیری،فقدانقدرتوهمانآسیب

افـرادسوادبودنومدرسهنرفتن،نداشتنشرل،هراسازآیندهوعدمدسترسیبهآبپاکیزه.ودرماننردن،بیبیماربودن

مهـرینهادهـایحکـومتیوموردبی،پذیرندودراغلبموارددربرابررویدادهایناسازگاربیرونازارادهخود،آسیبفقیر

.(World Bank, 2000)گیرندقرارمیدامعه

برخـورداریازبـرایسواناییالزمها،امنیتومناب ،قابلیتعدمدسترسیبهصورتزمانمللمتحدنیزفقریکفردرابهسا

.(UN, 2009)کندشرایطمناسبوسطو زندگیهمچونحقوقمدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسیوادتماعیسعریفمی

:بندیکردسوانفقرچندبعدیرادرقالبسهمفهومدم می،رفقدربارهشدههایبیانبراساسسعاریفودیدگاه

رفـاهیریگاندازهیهافقربرروشیریگوبرایاندازهدانندیبرخیفقررامرسبطبانداشتنرفاهاقتصادیم:.رفاهاقتصادی1

سأکیـد«محرومیتاقتصـادی«آنهابرگوناگونیودودداردکهبیرتریهارفاهاقتصادیروشیریگ.برایاندازهکنندیسأکیدم

یهـادنبـه(بـر1996نـوالنوویـالن)و،یفیزیکیومـادیهادنبهسعریففقربردر(1995)3ائیلخسیتروومی.کنندیم

کـهفقـرناشـیازکنـدیمداندوبیانیم(فقرراناشیازهردومورد1987)4کنند.رینگنیمسطحوکیفیتزندگیسأکید

(.5،2008)ویگلیجهنابرابریدردسترسیبهمناب استدرنتدگیپایینسطحزن

و6شـدهاسـتوبـرکارکردهـایـانب(1981یریفقربراساسدیـدگاهآمارسیـاسـن)گاندازه.قابلیت:رویکردقابلیتیدر2

اناییدستیابیبهموقعیتفـردییـاسو«قابلیت«هاهستند.یافتهقابلیتکند.کارکردهادرواق صورتسحق یمیدسأکهایتقابل

یافتهیادستیافتنبـهموقعیـتفـردیوادتمـاعیاسـت.کـارکردفـردبـهدوموضـو موردسحق «کارکرد«ادتماعیو

(.2008ویگل،)7سواندانجامدهدمیکاریگردد:اینکهدرچهموقعیتووضعیتیقرارداردواینکهچهبرمی

هایفـردیومثابهمحرومیتازقابلیتبلکهفقربه،معناینداشتندرآمدنیستدکهفقرسنهابهکنی(بیانم1999آمارسیاسن)

،بلکـهبـهشـودمحسوبنمیفقیر،محرومیتدرآمدیسببهیکفردب،شود.ازدیدگاهرویکردقابلیتادتماعیسعریفمی

یعنـیامکـانانتخـابیـاسوانـابـودنبـرای،نابراینقابلیتایندلیلفقیراستکهسواناییخروجازوضعیتفقرراندارد.ب

هـااینسوانـایی،دیگرعبارت.بهنرودانتخابسوسطفرددستیابیبهیکموقعیتشخصییاادتماعیحتیاگراینموقعیت

تخاباستوایکهمحصولیکانشیوه؛ایخاصاززندگیاستدهندهآزادیفردبرایانتخابیاعدمانتخابشیوهنران

دارییـاصورتادباریوخارجازاختیارفردصورتنگرفتهاست.برایمثالگرسنگیوسوءسرذیهیـکادبـاروروزهبه
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اعتصابغذایکانتخاباست.

کیفیتزنـدگیوابعـادمـادیزنـدگیناشیازهایرفاهاقتصادیوقابلیت،فقررایدگاهدکهیدرحال:1.پذیرشادتماعی3

گیـردوسـهعامـلپـذیرشوادتمـاعیدرنظـرمـیسـرگستردهدانند،رویکردپذیرشادتماعیبرایفقرمفهومییمفردی

هـای(،پذیرشسیاسـی)شـرکتدرانتخابـات،فعالیـت...اقتصادی)دسترسیبهمناب مالی،اعتبارشرلی،شرایطاستخدامو

ثرؤ(رادرفقـرمـ...هایادتماعی،عضویتسـازمانیولیت(وپذیرشفرهنگی/مدنی)شرکتدرفعا...سیاسیغیررسمیو

 (.2008داند)ویگل،می

طورخالصهچراییوضرورتسنجشفقـرچندبعـدی)روشمسـتقیم(درمقابـلفقـردرآمـدی)روشغیرمسـتقیم(رابه

گونهبیانکرد:سواناینمی

کننـدهبـرآوردهشـدنسوانـدسضـمینفقردرآمدینمیالگویرفتارمصرفیافرادممکناستیکساننباشد،درنتیجهخط.1

؛حداقلنیازهایافرادباشد

؛یابدهایمختلفیموادهشوند،بنابرایندقتخطفقردرآمدیکاهشمیقیمتافرادگوناگونممکناستبا.2

وهـواوقعیت،آبازدرآمدبهکارکردهایخاصبرحسبسن،دنسیت،سالمت،مویسواناییسبدیلکردنمقدارمرخص.3

؛هامتفاوتاستطورکلیسواناییافراددرسبدیلعواملبهقابلیتشرایطخاصیمثلمعلولیتوبه

قبیـلآب،سـالمت،آمـوزشوحتـیآزادیوبرایخدماتکیفیوبرخیازابعادرفاهیزندگیافرادازموردنیازبازار.4

ودودندارد؛امنیت

دهد.رآمدی،سوزی درآمددرونخانواررانراننمیکاربردروشغیرمستقیمد.5

؛شودهایگوناگونسوصیفمیبردرآمدپایینبامحرومیتدهدکهشرایطافرادفقیرعالوهمطالعاتمرارکتینرانمی.6

ـگیریسرانجامازدیدگاهمفهومی،درآمدیکهدفکلینسبتبهاهدافمهمدیگراستواندازه.7 داهـدافهایفقـرنبای

.(Alkire, 2013a: 5)ارزشمندغیردرآمدیرانادیدهبگیرد

 (AF)فوسترـشناسیونمادگذاریرویکردآلکایر.روش2

کـهیـکروش،(محاسبهشـدهاسـت2013دراینپژوهشفقرچندبعدیبااستفادهازروشپیرنهادشدهآلکایروفوستر)

درواقـ 4ایوشاملدوگامشناساییوسجمی است.گـامشناسـاییودوآستانه(3واشتراکی2میانه)بیندورویکردادما 

دربرگیرندهمحاسبهشاخصسرکیبیاست.6وگامسجمی 5مرحلهسرخیصمحرومیتدرهرنماگر

.نمادگذاری1-2

𝑋𝑛,𝑑صورتماسریسهایافراددردامعهبهکنیمکهدستیابیفرضمی = [𝑥𝑖𝑗]کهاستnدادافـراددامعـهوسع𝑑 ≥ سعـداد2

𝑥𝑖𝑗نماگرهایموردنظرشاخصفقـراسـتو ≥ iام)iمیـزاندسـتیابیفـرد0 = 1,… , nرادرنمـاگر)jام(j = 1,… , d)نرـان
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𝑋برابراستبا1دهد.دامنهماسریسدستیابیمی = {𝑥 ∈ 𝑅+
𝑛𝑑: 𝑛 ≥ 𝑧وبردارسطری{1 = (𝑧1 , … , 𝑧𝑑)سـتانهدهندهسطو آنران

𝑧𝑗عبارسیوبهبودهمحرومیت ≥ 𝑤اماسـت.بـردارسـطریjنرانگرسطحآستانهمحرومیتدرنماگر0 = (𝑤1, … , 𝑤𝑑)بـردار

𝑤𝑗ووزنینماگرها ≥ ∑وjدهندهوزننماگرنران0 𝑤𝑗 = 1
𝑑
𝑗=1است.

𝑔0صورتبه2،ماسریسمحرومیتxمقادیرمعینیازابه = [𝑔𝑖𝑗
0 𝑥𝑖𝑗شـودکـهاگـرسعریفمی[ ≥ 𝑧𝑗باشـد𝑔𝑖𝑗

0 = درغیـرو0

𝑔𝑖𝑗صورتاین
0 = 𝑤𝑗عبارسی.به𝑔0ماسریس𝑛 × 𝑑دهدچهکسیودرکدامنماگرمحروماستوچهوزنـیاستکهنرانمی

 دارد.

𝑐هایعنیبردارستونیدم وزنیمحرومیت،درگامبعدی = [𝑐𝑖]کـهایگونـهبـه،آیـددسـتمـیازماسریسمحرومیتبـه

𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗
0𝑑

𝑗=10و≤ 𝑐𝑖 ≤ .(Alkire, 2013b: 4)کندسجربهمیiموزونیاستکهفردهایسعدادمحرومیت𝑐𝑖.درواق 1

𝑐𝑖شـود:نمادگذاریمـیگونهاین𝑐𝑖صورتسعریفکرد،کهدراینiفرد3رارسبهمحرومیت𝑐𝑖سوانمیهمچنین = ∑ 𝑤𝑗𝐼𝑗
𝑑
𝑗=1

𝐼𝑗،محرومباشدjکهاگرخانواردرنماگرصورتهاینب = 𝐼𝑗صورتاستودرغیراین1 = ∑و0 𝑤𝑗 = 1
𝑑
𝑗=1اسـت(Alkire, 

2011: 4).

.شناسایی2-2

𝑐𝑖استکهاگرصورتبهاین𝜌𝑘ساب شناسایی ≥ 𝑘باشـد𝜌𝑘 = (𝑥𝑖; 𝑧) = 𝜌𝑘صـورتودرغیـرایـن،1 = (𝑥𝑖; 𝑧) = .اسـت0

>0پارامتر 𝑘 ≤ لحـاظهایموزونموردنیازبرایایناستکهیکفـردبـهشودونسبتمحرومیتنامیدهمی«آستانهفقر«1

چندبعدیفقیردرنظرگرفتهشود.

ینمعناکهممکناستفردیدریکبعـدیـایـکنمـاگراهب؛یکساننیستند5«فقیر«و4«محروم«دفرAFازدیدگاهرویکرد

هـایعنیآسـتانهمحرومیـتـدوآستانهبستگیداردبههر𝜌𝑘روولیازنظرچندبعدیفقیرنباشد،ازاین،خاصمحرومباشد

(𝑧𝑗(وآستانهفقر)𝑘)شودکهرویکردوبههمیندلیلگفتهمیـAFاست.6اییکروشدوآستانه 

شوندوسمرکـزفقـطبـرافـرادفقیـرزیرادراینمرحلهافرادغیرفقیرحذفمی،استزیادیمرحلهشناساییدارایاهمیت

𝑔0(𝑘)دهیم:سرکیلمیبهاینشکلرا7«ماسریسسانسورشده«،یندشناساییاازسکمیلفرپسبنابراین؛است = [𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘)]کـه

𝑐𝑖درآناگر ≥ 𝑘باشد،𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗

𝑐𝑖واگر0 < 𝑘باشد𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘) = هایافـرادیکـهدچـاریندمحرومیتا.درواق دراینفر0

بـاصـفر،رنیستندلحاظچندبعدیفقیهایافرادیکهبهکهمحرومیتدرحالی،ماندبدونسرییرباقیمی،فقرچندبعدیهستند

،سعریـفکنـیم𝜌𝑘شود.همچنیناگربخواهیمماسریسمحرومیتسانسورشدهرابـااسـتفادهازسـاب شناسـاییدایگزینمی

𝑔𝑖𝑗شود:صورتنمادگذاریمییناهب
0 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗

0 𝜌𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧).

𝑐(𝑘)هـایسانسورشـدهیعنـیسپسماسریسستونی،شـمارشمحرومیـت = [𝑐𝑖(𝑘)]0)دهـیمراسرـکیلمـی ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 1)،

𝑐𝑖کهاگرایگونههب ≥ 𝑘باشد،𝑐𝑖(𝑘) = 𝑐𝑖صورتودرغیراین𝑐𝑖(𝑘) = 0(Alkire, 2011: 5).

                                                                 
1. Achievement Matrix 

2. Deprivation Matrix
3. Deprivation Score 

4. Deprived 

5. Poor 

6. Dual Cut off 

7. Censored Mtrix 



 .گامسجمی 3-2

1یانگینگرفـتوسـنجهسجمیـ مبینسمامافرادسوانپسازمرحلهشناساییوسرکیلماسریسمحرومیتسانسورشده،می

𝑀𝛼راباسودهبهماسریسسانسورشده𝑔𝛼(𝑘):محاسبهکرد

(1)

𝑀𝛼(𝑥; 𝑧) =
1

𝑛
∑∑𝑔𝑖𝑗

𝛼 (𝑘)

𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

       ;   𝛼 ≥ 0 

.(Alkire, 2013b: 5)استFGTبعدیهایسکیافتهازسنجهساب سجمی درواق یکحالتسعمیم

𝛼  کهزمانی = 𝑀0شودکهدراصـلهمـانفقـرچندبعـدیاسـت.نامیدهمی2«شدهنسبتسرشمارسعدیل«𝑀0سنجه،باشد0

𝑀0شـدهاسـت،یعنـیسرکیل(H)ونسبتسرشمارسانسورشده(A)فقر3درواق ازدوشاخصدزئیگستردگی = 𝐻𝐴و

شود.ینامیدهم«شدهسعدیل«روازهمین

𝐻صورتسانسورشدهفقرچندبعدیبهنسبتسرشمار = 𝑞(𝑘) 𝑛⁄شود،کهسعریفمی𝑞(𝑘)سعدادافرادیاستکـهبراسـاس

𝑞(𝑘))انـدلحاظچندبعدیفقیرمحسـوبشـدهبهkآستانه = ∑ 𝜌𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧)) 𝑛
𝑖=1گسـتردگیفقـر.(A)عنـوانمیـانگینسـهمبـه

ـ،(سعریف4هنایفقرافرادفقیر)پمیانسمامهادرمحرومیت 𝐴شـود:بنـدیمـیفرمـولصـورتیـناهوب = ∑ 𝑐𝑖(𝑘)/𝑞(𝑘)
𝑞
𝑖=1.

 :Alkire, 2011)انـداستکهدرآنمیانگین،افرادفقیردچارمحرومیتشـدهdدهندهکسریازنماگرهایگستردگیفقرنران

5).

𝑀0دوبرسریارزشمنددرمقایسهبانسبتسرشمارH:نخست،دارد𝑀0شـدهافـرادفقیـرهـایسجربـهبهسعـدادمحرومیـت

یابـدکاهشمـی𝑀0چندبعدیحساساست.اگرفردیدرهرنماگریمحرومیتشکاهشیابدولیهمچنانفقیرباقیبماند،

حتیاگـرفـرد،کندیخوبیمنعکسمکاهشمحرومیترابه𝑀0ماند.درواق بدونسرییرباقیمیHشود،ولیکممیAزیرا

ایـنویژگـیراHکـهدرحـالی،سوانددرونابعادشکستهشـودمی𝑀0لحاظچندبعدیفقیرباقیبماند.دوماینکههمچنانبه

هایینسبتبهسماممحرومیت،شودهایموزونیاستکهدریکدامعهسجربهمیدهندهمحرومیتنران𝑀0عبارسیندارد.به

.(Alkire, 2009: 24)سوانستسجربهکندافرادونماگرها(میمیانسمام)درکهآندامعه

;𝑀𝛼(𝑥دررابطه 𝑧)کهزمانی𝛼 = هـایشکاف،زیرابراساسمیانگینموزون،است«شدهشکاففقرسعدیل«𝑀1سنجه،باشد1

𝑀1شود:فقربراساسهربعدسعریفمی = 𝐻𝐴𝐺کهدرآن𝐺 = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
1 (𝑘)/∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘)𝑑
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑑
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 درواق.𝐺 5میانگینعمـ

یامیانگینشکاففقربینفقرااست.،هابینسمامنماگرهاییاستکهیکفردفقیردرآنمحروماستمحرومیت

عبارسیاگریـکبهعم فقرآنهانیزحساساست.بهبلکه،شدهیکفردفقیرهایسجربهسنهابهسعدادمحرومیتنه𝑀1سنجه

یابدونیزاگریکفردفقیردریـکنمـاگرازآسـتانهمحرومیـتافزایشمی𝑀1،سرشودفردفقیردریکنماگرویژهمحروم

لحاظچندبعدیفقیرباشد.حتیاگرآنفردهنوزبه،یابدآنگاهفقرکاهشمی،سرقراربگیردپایین

𝛼کهانجامهنگامیسر = مجـذور،زیـرامیـانگینمـوزون،شودنامیدهمی«شدهمجذورشکاففقرسعدیل«𝑀2سنجه،است2

                                                                 
1. Aggregation Measure 

2. Adjusted Headcount Ratio 

3. Intensity 

4. Breadth of Poverty 

5. Depth 



𝑀1هایدزئـیوقـو ،گسـتردگیوشـدتفقـراسـت:هایفقردرهربعدومترکلازشاخصشکاف = 𝐻𝐴𝑆کـهدرآن

𝑆 = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗
2 (𝑘)/∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘)𝑑
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑑
𝑗=1

𝑛
𝑖=1عبارسیبه؛𝑆.شدتمحرومیتیامیانگینمجذورشکاففقردربینفقرااست𝑆بهرا

شود.سـنجهیسرسأکیدبیرتریمهایبزرگشکافبرهایفقر،بامجذورکردنشکافکهنامیمشدتمحرومیتمیایندلیل

𝑀2هابینفقراحساساستدفقیر،عم ونابرابریمحرومیتشدهافراهایسجربهنیزبهسعدادمحرومیت(Alkire, 2013b: 6).

هاوشکستندرابعادونماگرها.سجزیهدرزیرگروه4-2

سازد.نخسـت،هـرهایسیاستیقدرسمندمیوسحلیلدارایدوویژگیهستندکهآنهارابرایسجزیه𝑀𝛼سماماعضایخانواده

هایدمعیتیسجزیهشود:براینمونهنسبتسوزی فقردرهرزیرگروهدمعیتیعبـارتاسـتازیرگروهسواندبهزسنجهمی

𝐶𝐼(𝑘) = [(𝑛𝐼 𝑛⁄ )𝑀𝛼
𝐼 ]/𝑀𝛼کهدرآن(𝑛𝐼 𝑛⁄ 𝑀𝛼سهمدمعیتی،(

𝐼اندازهفقرزیرگـروه𝐼و𝐶𝐼(𝑘)سـهمزیرگـروه𝐼ازسـنجه𝑀𝛼

است.

هاقابلشکستهشدندروننماگرهاهستند:وماینکهاینسنجهد

(2)

𝐶𝐽(𝑘) =
μ (𝑔𝑖𝑗

𝛼(𝑘))

𝑀𝛼
 

فقـردرون،ذکراستکهاگریکبعدشاملچندنماگرباشدالزمبهازفقرچندبعدیکلاست.jدهندهسهمنماگرکهنران

.(Alkire, 2013b: 7)آیددستمیشبهآسانیازدم درصدهایسوزی نماگرهایآنبعدبه

شوند:هرنماگرنامیدهمیةنیزنسبتسرشمارسانسورشد𝑀0ادزایحاصلازشکستهشدن

(3)

𝐶𝐻𝑗(𝑘) =
𝜇 (𝑔𝑖𝑗

0 (𝑘))

𝑤𝑗
 

دامعه𝑀𝑃𝐼سواننراندادکه:سرسیبمییناهب =
∑ 𝑤𝑗𝐶𝐻𝑗
𝑑
𝑗=1(Alkire, 2011: 7).

AFهایهایرگرسیونبرایسنجهمدلاز.برخی5-2

و1مقـدار،،یکنماگرباینریاستکهاگرفردفقیرباشدنخستنو ؛دارایدونو متریروابستههستندAFیفقرهاسنجه

هایالدیتوپروبیتمناسـب.برایایننو ازمتریرهاسوزی برنولیومدل𝑐𝑖مانند،گیردرامی0مقدارصورتنیاغیردر

آنهـاگیرنـدوسوزیـ مناسـبمـی1و0کهمقداریبینHو𝑀0است.نو دومازمتریرهایوابسته،کسریهستندازقبیل

(.2015یاست)آلکایر،ادودمله

 AFهایبرایسنجه1یافتههایرگرسیونخطیسعمیممدل(.1)شمارهددول

متریر

وابس

سه

(Y)

دامنه
Y 

مدل

رگرسیون

سوزی سطح

شرطی
𝑝𝑌(𝑦) 

ساب رگرسیون
𝑔(𝜇𝑖) = 𝜂𝑖

ساب 

میانگین
𝜇𝑖 =
𝐺(𝜂𝑖) 

باینری

(𝑐𝑖 ≥

𝑘)

𝑙𝑜𝑔الدیتبرنولیخرداحتمال 1 , 0
𝜇𝑖

1 − 𝜇𝑖
 Λ(𝜂

𝑖
) 

                                                                 
1. Generalized Linear Models 



𝑀0 , 𝐻 [0,1] پروبیتایدودملهکالننسبتΦ−1(𝜇𝑖) Φ(𝜂
𝑖
) 

Source: Alkire, 2015: 12
.پیرینهپژوهش3

 (𝐀𝐅) فوسترـشدهبراساسرویکردآلکایرانجامخاردیهایپژوهشاز.برخی1-3

2007و2003رادردومقطـ زمـانی𝑀0هایپیمایشسطحزندگیدربوسانشاخص(،بااستفادهازداده2013)1سانتوس

طـورمسـتقیمیـاکـهبـههدراینپژوهشازمخارجمصرفیدرکنارششنماگردیگراسـتفادهشـدست.گیریکردهااندازه

:سالمت،آموزش،دسترسیبـهاستکهعبارسندازشده(گرفته2007)2غیرمستقیمازطر پیمایریشادکامیملیناخالص

دسترسـیبـهدـادهوزمـینـنمـاگراضـافیبرق،آبسالم،بهداشتوسرانهمسکن.همچنیندرنـواحیروسـتاییازدو

شدهاست.استفادهـشخصی

یهـادادهبـااسـتفادهاز2009و2000،2004،2006استانچینودرچهارمقط زمانینُهرابرای𝑀0(،سنجه2013)3یو

ـدرقالبپـنجرا.اوهرتنماگرهاستمحاسبهکرد«پیمایشسرذیهوسالمتچین«سابلویی هاسـتکـهبعـددرنظـرگرفت

(BMI)(شـاخصسـودهبـدنی3؛(دسترسیبهآب،بهداشـت،بـرقوسـوختسـالم2؛(درآمدسرانهخانوار1:عبارسنداز

نماگرسأمینادتماعی.عنوانبه(دسترسیبهبیمهپزشکی5؛(داشتنسحصیالتابتداییکامل4؛سنجهسالمتعنوانبه

نماگرمربوطبهپنجبعـد57فوستررابرایساختنیکشاخصمحرومیتحکمرانیبراساسـ(،روشآلکایر2013)4میترا

.ایـنابعـادشـاملامنیـت،ادـرایقـانون،فسـادو(𝑀0 𝐼𝑏𝑟𝑎ℎ𝑖𝑚 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥)هاسـتبردکارکرورهایآفریقاییبهدرحکمرانی

.هستندنیشفافیت،مرارکتوحقوقانسانی،اقتصادپایداروسوسعهانسا

اسـتفاده(AF)فوسـترـهایکاهشفقردربنگالدشازرویکردآلکـایر(برایبررسیاثراتبرنامه2014وهمکاران)5روبانو

.دراینپژوهشازنماگرهایزیادیازقبیلمالکیتزمین،سعدادمیزوصندلی،سعدادگاووگوسفند،سعداددرخـتاندکرده

هایسحصیلدختران،ودـودروز،شرایطبهداشتی،سواناییخواندنونوشتندختران،سعدادسالبزرگ،دووعدهغذاییدر

.استفادهشدهاستدخترانکارگر

MPI)برایساختنشـاخصفقـرچندبعـدیدرآمریکـایالسـینAF(ازرویکرد2015انتوسوهمکاران)س − LA)اسـتفاده

کرـورازمنطقـه17کندوبـرایورویکردخطفقرراسرکیبمی(UBN)دورویکردنیازهایاساسی،اینشاخصاند.کرده

ناند:مسکشدهبندیشاملسیزدهنماگراستکهدرونپنجبعدگروهیادشدهشاخصشدهاست.گیریآمریکایالسیناندازه

یسبهداشـتیپیرـرفتهو)شاملکیفیتموادساختمانی،سرانهاساقونو مالکیت(،امکاناتاولیه)شـاملآبسـالم،سـرو

انرژیبرق(،آموزش)شاملحضورکودکاندرمدرسه،نداشتنشکافسحصـیلیومیـزانسحصـیالتبزرگسـاالن(،کـارو

مدوکاالهایبادوام(.آهایادتماعیودرنهایتسطحزندگی)شاملدرحمایت

بااستفادهازسـهو(AF)فوسترـباروشآلکایرراایدرپاکستان،فقرچندبعدی(درمطالعه2013وهمکاران)6عطااهللخان

                                                                 
1. Santos

 

2. Gross National Happiness Survey 

3. Yu  

4. Mitra
5. Robano  

6. Atta Ullah Khan
 



دونمـاگر،اند.دراینمطالعـهبـرایبعـدآمـوزشاقتصادیآموزش،سالمتوامکاناتمسکنمحاسبهکردهـبعدادتماعی

وسـازی،دسترسـیبـهآبسـالمسهنمـاگرایمـن،وسواناییخواندنونوشتن،برایبعدسالمت،هایسحصیلسعدادسال

پنجنماگرنحـوهمالکیـتمسـکن،دسترسـیبـهبـرق،،وبرایبعدسسهیالتمسکن،داشتنمراورهپیشوپساززایمان

انـد.ایـنپـژوهشبـهشـدهدسترسیبهگاز،دسترسیبهخدماتسلفنودسترسیبهشبکهفاضالبعمومیدرنظرگرفتـه

پردازد.سالهمیتاندرطولپنجدورهزمانییکایاستانسندپاکسبررسیشدتفقرچندبعدیدرسطو منطقه

کودکـانافرانسـتانبـادرمیـان،AFبـااسـتفادهازرویکـردقـابلیتیوروشرا(فقـرچندبعـدی2013وهمکاران)1سرانی

ادر(،اند:سالمت)دسترسیبهآبسالم(،مراقبتوسوده)برخورداریازمراقبـتمـنماگرهایزیراندازهگرفتهکارگیریبه

هایخانواده)ازقبیلرادیو،سلویزیون،یخچال،دوچرخه،اسومبیل(،سأمینغذایی،مرارکتادتماعی)ازقبیلشـرکتدارایی

برداریاقتصـادیوکودکاندریکبرنامهیادرنعمومیدریکسالگذشته(،آموزش)عدمحضوردرمدرسه(،عدمبهره

وساعتکاردرهفته(،سرپناهومحیطزندگی)سرانهبیشازسـهنفـردرهـراسـاق(،هایاوقاتفراغت)بیرترازدفعالیت

هاییازقبیلسواناییحمامکردن،لباسپوشیدن،آمادهکردنخوراک(ودرنهایـتسحـرکواستقاللفردی)براساسپرسش

زپله(.،راندندوچرخه،باالرفتناکردنهاییمانندسواناییخریدپویایی)براساسپرسش

نابرابریدنسیتیدربورکینافاسووسوگو)آفریقایغربی(ازرویکردفقرمیزان(برایمحاسبه2013وهمکاران)2آگبوددی

استفادهکردهوابعادمسکن،دارایی،آموزش،بیکاری،داشتناعتباربانکیوامکاناترفاهی)آب،برقوگاز(AFچندبعدی

.اندرادرنظرگرفته

درراوپـانزدهنمـاگرکاربـردههب(CMPI)رابرایمحاسبهفقرچندبعدیدرکلمبیاAF(رویکرد2013وهمکاران)3ارساالز

15:شرایطآموزشخانوار)دارایدونماگرمیانگینسـطو آموزشـیافـراداندگرفتههایبرابردرنظرقالبپنجبعدباوزن

واندنونوشتنبرایاینافراد(؛شرایطنودوانـانوکودکـانخـانوار)شـاملچهـارسالبهباالدرخانواروداشتنسوادخ

سودـهبـهسـنبـرایسال،نداشتنسأخیریاشکافدرسـطو سحصـیلیبـا16سا6نماگرحضوردرمدرسهبرایکودکان

سـالوهمچنـین5کانزیرازقبیلسرذیه،بهداشتوآموزشبرایکودتسال،دسترسیبهخدماتمراقب17سا7نودوانان

ونیـزداشـتنـمـاه12بـیشازـسال(؛کار)دربرگیرندهدوشاخصنداشتنبیکاریبلندمدت17سا12کارنکردنکودکان

دسترسـیبـه،شرلرسمی(؛سالمت)دارایدونماگرداشتنبیمهسالمتیودسترسـیبـهخـدماتسـالمت(وبعـدآخـر

مسکن)شاملپنجشاخصدسترسیبهمناب آببهداشتی،دسترسـیبـهشـبکهفاضـالبامکاناترفاهیعمومیوشرایط

 نفر(.3پوشمناسببرایمسکن،داشتندیوارخاردیبرایمسکنوسرانهاساقکمترازشهری،داشتنکف

شـاخصAFبـااسـتفادهازروش«سوانمندیزناندرشـاخصکرـاورزی«عنوان(درپژوهریبا2013آلکایروهمکاران)

نخسـت،اند.بعـدرابرایگواسماال،اوگانداوبنگالدشدرقالبپنجبعدمحاسبهکرده(WAEI)سوانمندیزناندرکراورزی

هـاییازقبیـلسوانـاییدرپـرورشدام،پـرورشمـاهی،گیریسـازنده)پرسـشسولیداتکراورزیشاملدونماگرسصمیم

دسترسیبـهمنـاب سولیـدیو،گیریاستقاللدرسولید،بعددوماورزی(واندازهسازندهدرانتخابمحصولکرهایسصمیم

هـاودارایـیوزمـینانتقـالیـافـروش،مـوردخریـد،درگیریسصمیمدارایی،وزمینکنترلآن)شاملسهنماگرمالکیت

مرـارکتادتمـاعی)دو،د،بعدچهارماستفادهوکنترلدرآم،آن(،بعدسوممورددرگیریسصمیموبهاعتبارمالیدسترسی

                                                                 
1. Train 

 

2. Agbodji 

3. Salazar  



دوشـامل،سخصـیصزمـان،مألعام(وبعدپـنجمنماگرعضویتدرگروهادتماعییااقتصادیوسواناییصحبتکردندر

فراغـتاوقاتهایفعالیتبرایمودودزمانازرضایتو،داخلیوسولیدیکارهایبهزمانسخصیصگیریاندازهشاخص

است.

فقرچندبعدیزمینهدرشدهانجامداخلیایه.پژوهش2-3

درایـرانانـدازه1386و1383هـایهایفقرچندبعدیرادرسـال(بااستفادهازرویکردفازی،شاخص1387مددی)علی

گرفتهاست.دراینپژوهشابعادمسکن،درآمد،سملککاالهایبادوام،سالمت،سأمینادتماعی،اوقاتفراغـتوآمـوزش

دهدکـهمیـزانفقـراند.نتایجاینپژوهشنرانمیگرفتهاستفادهقرارگیریفقرمورداندازهبرایهایکمکینوانویژگیعبه

.فقـرچندبعـدیدراستدرصد6/19ودرصد3/18سرسیببرابربابه1383چندبعدیدرمناط شهریوروستاییدرسال

کـهمرـاهدهگونـهبـودهاسـت.همـاندرصـد3/19ودرمناط روستاییدرصد4/17برابربا1386مناط شهریدرسال

همدرمنـاط روسـتاییوهـمدر1383نسبتبهسال1386دهدکهفقرچندبعدیدرسالاینپژوهشنرانمی،شودمی

یافتهاست.مناط شهریکاهش

ودوگانـهشـهرسهـرانبرابـربـرایمنـاط بیسـتدهی(فقرچندبعدیرابااستفادهازرویکردوزن1392راغفروهمکاران)

بـه،(ارائـهشـده2006معصومیولوگو)سوسطکه«نظریهاطالعات«اند.دراینپژوهشبااستفادهازرویکردمحاسبهکرده

شـدهگیریفقرچندبعدیبراساسپنجویژگیدرآمد،مسکن،آموزش،سالمتعمومیومنزلـتادتمـاعیپرداختـهاندازه

نظـرآمـوزشومسـکننیـزواز19دهدکهفقیرسرینمنطقهسهرانبراسـاسرویکـرددرآمـد،منطقـهنتایجنرانمیاست.

اسـتوبیرـتریننـرقفقـر16نظرسالمتعمومیمربوطبـهمنطقـههستند.بدسرینوضعیتاز17و19سرسیبمناط به

درصـداز63دهـدکـه.همچنیناینپژوهشنرـانمـیشدهاستدیده1وکمتریننرقدرمنطقه14چندبعدیدرمنطقه

مردمسهراندچارمحرومیتنسبیهستند.

گیریفقرچندبعدیدراندازهبه«مراسبیفرایندسحلیلسلسله«و«دهیبرابروزن«(بااستفادهازدورویکرد1392چیزری)سقی

گانهایرانپرداختهدرمناط نه1390سالبرایباطاتونقلوارسششنماگردرآمد،سرذیه،مسکن،آموزش،سالمتوحمل

شـدهاسـت.براسـاسنتـایجشـدهبراسـاسنظریـهاطالعـاتاسـتفادهاست.دراینپژوهشازرویکردخـطفقـرسجمیـ 

از،1منطقـه،لحـاظآمـوزش،از6منطقه،نظرسالمت،از3نظردرآمدوغذا،منطقهآمده،فقیرسرینمنطقهکرورازدستبه

 .شودمحسوبمی4منطقه،لحاظمسکنواز8منطقه،ونقلوارسباطاتحملنظر

و«نظریـهاطالعـات«،«رویکـردواسـس«گانـهکرـوریبـااسـتفادهازسـه(فقرچندبعدیرادرمناط نه1392زاده)حسن

ریکردهاست.اینپژوهشبرایگیاندازه1390و1363،1368،1374،1379،1384،1389هایبرایسال«رویکردوزنی«

ونقلوارسباطات،آموزش،مسکنوسالمترادرنظـرگرفتـهاسـت.نتـایجفقرچندبعدیششویژگیدرآمد،سرذیه،حمل

هـارونـدیکاهرـیداشـتهاسـتودهدکهنرقفقرچندبعدیدرکلکروربراساسهرسهرویکردطیاینسالنرانمی

،کـهبـارویکـردوزنـیدرحـالی،بودهاسـت1368ردواسسونظریهاطالعاتمربوطبهسالبیرتریننرقفقردردورویک

است.1363سالمربوطبهبیرتریننرق

محاسـبه1385بـرایسـال(AF)فوسـترـ(فقرچندبعدیدرایرانرابااسـتفادهازرویکـردآلکـایر1393خلجوهمکاران)

ومیرکودکان(،آموزش)وضعیتشدهاست:سالمتی)مرگدرقالبسهبعداستفادهاند.دراینپژوهشازهرتنماگرکرده

سحصیلفرزندانووضعیتسوادخانوار(،استانداردزندگی)برق،آبآشامیدنی،امکانـاتبهداشـتی،نـو اسـکلتواحـد

6/30و3/12سرسیبوربهدهدکهسوزی وشدتفقردرکروپز(.نتایجاینپژوهشنرانمیپختبرایمسکونیوسوخت



 سراست.درصداست.همچنینفقردرمناط روستاییدرمقایسهبامناط شهریشای 

انـد.ایـنفوسترمحاسبهکردهـهایکروربااستفادهازروشآلکایرایلمیان(فقرچندبعدیرادر1391یوسفیوهمکاران)

اقتصـادیعرـایرـهـایسرشـماریادتمـاعیوازداده،انداردزندگیپژوهشازسهبعدسالمتوبهداشت،آموزشواست

30کـمهادردستدرصدایل42دهدکهمرکزآمارایراناستفادهکردهاست.نتایجاینپژوهشنرانمی1387کوچندهسال

 درصداست.46طورمیانگینشدتفقرآنهادرصدنماگرهامحرومهستندوبه

هابعادوآستانهها،ا.معرفیداده4

 هاهاوآستانه.ابعاد،نماگرها،وزن1-4

دبایدگستردهوشاملمواردیازقبیلسالمت،آموزش،سـطحزنـدگی)درآمـد،نروکارمیهگیریفقربابعادیکهدراندازه

دتماعیوفرهنـ ها(،کار،سوانمندی،محیطزندگی،مصونیتازخرونت،روابطاها،خدماتوداراییمسکن،زیرساخت

شدهاست:بعـددرآمـد؛بعـدسـالمت.دراینپژوهشازیازدهنماگر)متریر(درقالبپنجبعداستفاده(Alkire, 2007)دنباش

آموزشهزینهوسرذیهنماگردوشامل بعد محرومیـتوخانوارسرپرستسحصیالتمیزاننماگرهایدربرگیرنده،سالمت؛

مسکنال؛س18سا6کودکانسحصیلاز گرمایرـیانرژیسأمینواعضاازهریکبرایدراختیارفضاینماگردوشامل،بعد

داشـتناینترنـت،بهدسترسیمسکونی،منزلمالکیتقبیلازمتریرهاییکهزندگیسطحبعد،آخردرومسکنسرمایریو

دراینپژوهشباسودهبهاهـدافسوسـعههـزاره(.ابعادونماگرها2شماره)ددولگیردمیدربرراداراییوسفرامکانات

(MDGs)ةادتمـاعیدامعــهـاونیـزبافـتفرهنگـیهـایسجربـیپیرـین،دیـدگاهکارشناسـان،محـدودیتداده،پژوهش

.اندانتخابشده،موردبررسی

هـایپـژوهشزسـت.دربسـیاریااهایهریـکازآنهـامستلزمسعیینوزنمؤلفه،سالشبرایسهیهیکشاخصچندبعدی

امـاایـنروشچنـدانمناسـبنیسـت،زیـرا،شدهاسـتدهییکساناستفادهوزنروشفقرچندبعدیازبارةکاربردیدر

هـاوفوسترابعاد،نماگرهـا،وزنـنیازهایاساسیبرایافرادوخانوارهاازاهمیتیکسانیبرخوردارنیستند.درروشآلکایر

شـرطبـه،دهـددهـیرامـیادازههرنو ساختاروزنAFرویکرددرنتیجه،(Alkire, 2011a: 24)پذیرهستندهاانعطافآستانه

سواندبراساسدیـدگاهکارشناسـان،دهیمی.وزن(Alkire, 2010)شدهباشندشدهوسعدیلآزمون،لحاظپایداریهابهکهوزناین

.(Alkire, 2015a: 15)هاینظرسنجییاحقوقانسانیباشدادههایهدف،دهایملی(،گروهسواف عمومی)برایمثالبرنامه

برعقیدهکارشناسـاندهیمبتنیاستکهیکروشوزن(AHP)1مراسبیدهیدراینپژوهش،فرایندسحلیلسلسلهروشوزن

،یـنفراینـد(.درا1392چیـزری،سقـید)شـابـدا 1970دردهـه2سـاسیبارسوسطسوماسالیننخست،.اینروشباشدمی

گیرند،اقـدامبـهکارمیدفاعیکهبههایقابلدهندگانبرپایهدانش،سجربهونیزفنفرضپژوهرگرایناستکهپاسخپیش

گیـریبـاکارشناساندرمسائلپیچیدهسصمیمهایدیدگاهند.اینروشفرایندیبرایمحاسبهبرآیندکننامهمیسکمیلپرسش

ویژهپژوهرگرانیکهدرزمینهفقرکـاربهـکارشناسانومتخصصانهایدیدگاه.دراینپژوهشازاستچندگانهیمعیارهای

درسطحدانرگاهوهمچنینوزارتکاروامـورادتمـاعیاسـتفادهشـدهاسـتوازآنـانخواسـتهشـدهکـهدرـاندکرده

براسـاسنیـزبندینماگرهـابرایرسبهیتقائلشوند.بینمعیارهایسعیینفقرچندبعدیاولویتواهم«هایزودیمقایسه«

شدهاست.استفادهStataافزارهاازنرموبرایپردازشدادهExpert Choiceافزارازنرم،نظرکارشناسان

                                                                 
1. Analytic Hierarchy Process 

2. Saatty, T.L. 



هاهاوآستانهابعاد،نماگرها،وزن(.2)شمارهددول

ــادو ابعـــــ

نماگرها

وزنخانوارمحروماستاگر...

380/0خارجکلخانوارزیرخطفقرمطل درآمدیباشد.مبعددرآمد

211/0بعدسالمت:

(143/0)مخارجکلخانوارازخطفقرغذاییکمترباشد.سرذیه-

هـایهزینه-

سالمت

هایسالمتازسوانپرداختخانواربیرـترسهمهزینه

(WHO,2000)باشد.4/0از



(068/0)

098/0بعدآموزش:

تـسحصـیال

سرپرست

(039/0)سالباشد.5سحصیالتسرپرستخانوارکمتراز

سحصیالت-

کودکان

سالیباشدکهدرمدرسهحضـور18سا6دارایکودک

سالیباشدکهسحصیالت18سا6نداردیادارایکودک

وسـاالزار،a2013نرمالبراساسسنشندارد.)آلکایر،

2013)

059/0

140/0بعدمسکن:

ــرانه- ســــ

مسکن

ــراز ــانوارکمت ــکنخ ــرانهمس ــد.16س ــ باش مترمرب

(1374)فصلنامهاقتصادمسکن،

(109/0)

انــــــرژی-

مسکن

سواناییپرداختخانواربرایانرژیوسوختکمتـراز

(1،2010%درآمدناخالصباشد.)مارموت10

(031/0)

بعــدســطح

زندگی:

172/0

ــت- مالکیــ

ــزل منـــــــ

مسکونی

(107/0)(2015کونینباشد.)سانتوس،مالکمنزلمس

ــی- دسترسـ

بهاینترنت

(013/0)دسترسیبهاینترنتنداشتهباشد.

ــتن- داشـــ

امکانــــــات

سفر

(014/0)درطولسالسفرخاردییازیارسینداشتهباشد.

(037/0)هایاسومبیلشخصـی،فریـزرحداقلدوموردازداراییدارایی-

                                                                 
1. Marmot 



لباسرـوییرانداشـتهیایخچالفریزر،رایانهوماشـین

(a 2013باشد.)آلکایر،

هاوواحدموردبررسی.داده2-4

هـایخـامطـر هایمورداستفاده،ریزدادهعنوانواحداصلیموردبررسیدرنظرگرفتهشدهودادهدراینپژوهشخانواربه

آوریدمـ 1388-1392هـایسـالطـولراندرهایاقتصادیوادتماعیخانواراستکهمرکزآمارایآمارگیریازویژگی

کلخانوارهایشهریوروستاییکرـوررامقاله،هایکساننیست.دامعهآماریاینهادراینسالکردهاست.حجمنمونه

دهد.پوششمی

انوارازشدهاسـت.بـاسودـهبـهاینکـهیـکخـعنواننمایندهکلخانواردرنظرگرفتهدراینپژوهش،سرپرستخانواربه

هایمختلفاست،درمحاسبهخطفقردرآمـدیبـرایبـرآوردهایگوناگونسرکیلشدهورفتارخانوارمتأثرازنسلنسل

شدهاست:(استفاده2009هاسونوخندکر)سوسطپیرنهادشده«شاخصمقیاسمعادل«بهترهزینهسرانهاز

(4)
𝑒𝑞 = (𝑁𝑎 + 0/4 ∗ 𝑁𝑏)

0/85 

مقیاسمعادلخانواراست.eqسعدادکودکانو𝑁𝑏سعدادبزرگساالن،𝑁𝑎درآن،که

دربنـابراین(1شـود)سـطحخـردواحدموردبررسیثابتاستوفقربرایهرواحدمحاسـبهمـیAFکهدررویکردازآنجا

هابایـدمنب داده،دیگرعبارتبهایکاربرداینروشبایدسودهداشتکهکلیهاطالعاتبرایواحدموردبررسیبایدمودود

.(Alkire, 2011a: 17)ثابتباشد

است.درایـنپـژوهش(BMI)محاسبهشاخصسودهبدنیعبارسیسوءسرذیه،گیریفقرغذاییوبهروشمرسومبرایاندازه

هایخـوراکیدرسـبدهزینـهدایاینشاخصازهزینهاستفادهازسرشماریمرکزآمار،بههایمورددلیلمحدودیتدادهبه

خانواراستفادهشدهاست.خطفقرغذاییبراساسمیزانکالریموردنیازکلخانواربرحسـبسـنودـنسمحاسـبهشـده

است.

k.انتخابآستانهدوم3-4

سـایرشـوندوفقـرایچندبعـدیشناسـاییمـی،زیراباانتخاباینآستانه،استزیادیدارایاهمیتkانتخابآستانهدوم

شوند،حذفخواهنـدلحاظچندبعدیفقیرمحسوبنمیولیبه،افرادیکهممکناستدریکیاچندنماگرمحرومباشند

دریـککـمدستشودکهچندبعدیشمردهمیفقردارایهایفقرچندبعدی،فردیطورکلیودربسیاریازسنجششد.به

kعبارسیسواندبیندورویکردادما واشتراکیدرنوسانباشدوبهمیk.آستانه(Alkire, 2013a)بعدمحرومباشد ∈ [0; 1].

(5)

{
 
 

 
 𝑘 ∈ [0,min(𝑤𝑗)] → → رویکرد ادما  فرد فقیر است اگر  دست کم دریکی از ابعاد محروم باشد

𝑘 ∈∑𝑤𝑗

𝑑

𝑗=1

         → →رویکرد  اشتراکی فرد فقیر است اگردرسمام ابعاد محروم باشد
 

درصـد3/1سـوانآسـتانهبـین(مـی2شـماره)دـدولآمدهازطر نظرسنجیدستبههایوزنباسودهبهپژوهشایندر

آمدهبرایسمـامنماگرهـادستهبهایوزندرصد)دم 1/62آمدهبراینماگردسترسیبهاینترنت(سادسته)کمترینوزنب

فوسـترابعـاد،ـدرروشآلکایر،کهپیرترگفتهشدگونهرگرفت.هماندزدرآمد(رابرایشناساییفقرایچندبعدیدرنظبه

                                                                 
1. Micro Level 



آمـدهبـرایبعـددسـتهدرصد)وزنب8/9دراینپژوهشآستانهدرنتیجهوپذیرهستندهاانعطافهاوآستانهنماگرها،وزن

ازآمـدهدسـتبهنتایج2و1شمارهشدهاست.درنمودارهایعنوانآستانهسرخیصفقرچندبعدیدرنظرگرفتهآموزش(به

سواندرنظرگرفت،نراندادهشـدهاسـت.بـرایمختلفیکهمی(k)هایهایفقرچندبعدیبرحسبآستانهمحاسبهشاخص

ینمعنااستکهاگرفردیازلحاظدسترسیبهاینترنت،امکانـاتهاب،درصددرنظربگیریم85/5را(k)مثالاگرآستانهدوم

د.شوفقیرچندبعدیمحسوبمی،محرومباشدسفروانرژی

هایگوناگون(فقرچندبعدیبرحسبآستانه𝑴𝟎شده)نسبتسرشمارسعدیل(.1)شمارهنمودار


هایگوناگونفقرچندبعدیبرحسبآستانه(A)گستردگی(وHسرشمارسانسورشده)(.2)شمارهنمودار


هایپژوهش:یافتهأخذم

پژوهشهای.یافته5
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هایفقرچندبعدیدرکلکرورگیریشاخصاندازه.1-5

سرشـمارHشـدهاسـت.شـاخصارائـه،ازمحاسبهفقرچندبعـدیدرطـولدورهآمدهدستبه(نتایج3)شمارهدرددول

نسـبتسرشـمار𝑀0هـایمـوزوندربـینفقـرا،شـاخصگستردگیفقریامیانگینمحرومیتAسانسورشدهکل،شاخص

هـایمجـذورشـکاف𝑀2شدهوشـاخصهایفقرسعدیلمیانگینشکاف𝑀1عبارسیفقرچندبعدی،شاخصشدهوبهعدیلس

هایفقـرچندبعـدیشودکهشاخصهایابتداوانتهایدورهمراهدهمیبامقایسهشاخصد.ندهشدهرانرانمیفقرسعدیل

است.سپسسمـام1391هادرسالسمامشاخصةاندوکمتریناندازبودهدارایروندیکاهری1391درطولدورهساسال

دردرصـد07/37از(A)هـایمـوزوندربـینفقـرااند.همچنینمیانگینمحرومیـتیافتهافزایش1392هادرسالشاخص

ماگرهاییکـهافـراددهدکهسعدادننرانمیAاست.افزایشدرشاخصرسیدهدرپایاندورهدرصد05/38شرو دورهبه

سوانددلیلیبرایافزایشفقـرچندبعـدیدرمیامرنسبتبهابتدایدورهبیرترشدهاستواین،اندفقیردرآنمحرومشده

دورهباشد.پایان

 (k=098/0هایفقردرکلدامعهدرطولدوره)شاخص(.3شماره)ددول

13881389139013911392هاشاخص
𝐻(%) 43/691/6593/6505/6363/65
𝐴(%) 07/3744/3783/3565/3405/38
𝑀0 257/0244/0236/0218/025/0
𝑀1 133/0122/0117/0107/012/0
𝑀2 102/0091/0089/0081/0088/0

هایپژوهش:یافتهأخذم

دورهناشـیازپایـانهایفقردرهریکازشاخصسروسرخیصاینکهافزایشوکاهش(درارزیابیدقی 4)شمارهددول

هریکازةستبهماکمکخواهدکرد.بامحاسبهدزئیاسیازقبیلنسبتسرشمارسانسورشدایکازنماگرهاسرییردرکدام

ایخواهیمرسید.نماگرهاوسعدادفقرایچندبعدیدرهرنماگربهنتایجارزنده

 اگرهادرطولدورهسرییراتدرنم(.4)شمارهددول

محرومدرهر1فقرایچندبعدیدرصد)%(Hنسبتسرشمارسانسورشده

نماگر

1388138913901391139213881389139013911392نماگر

03/3765/3645/3455/325/4134/533/5625/5263/5124/63درآمد

11/11/157/001/115/161/17/19/06/175/1سرذیه

هزینه

سالمت

47/392/178/188/192/0595/269/234/1

آموزش

سرپرست

02/359/2874/3327/3314/2744/504/4418/5176/5236/41

                                                                 
1. % of MPI-poor 



آموزش

کودکان

29/935/745/761/28/203/1387/1094/1092/313/4

سرانه

مسکن

06/3067/287/2489/2167/193/4304/4446/3772/3497/29

81/297/066/1155/642/405/449/168/1730/1073/6انرژی

مالکیت

مسکن

36/2166/2108/2069/1863/2176/3028/3345/3065/2996/32

38/6789/6016/6328/605/6206/9754/938/9561/9524/95اینترنت

66/5408/5117/5437/5227/5572/7848/7816/8206/8322/84سفر

15/5434/4288/4686/4266/407804/6511/7198/6796/61دارایی

حجم

نمونه

21352250742201622560236252135225074220162256023625

هایپژوهشمأخذ:یافته

کنـیمکـهورهاست.مراهدهمـیدهندهنسبتسرشمارسانسورشدهنماگرهادرطولدنران(4)شمارهددولنخستستون

دورهافـزایشداشـتهپایـاندرـهایرفـاهاسـتگذاریکهازاهدافمهمسیاستـنسبتسرشمارسانسورشدهنماگردرآمد

دهنـدهدرصـدفقـرایرسیدهاست.سـتوندومنرـان1392درصددرسال5/41به1388درصددرسال03/37استواز

سوانمراهدهکردکهچهسعدادفقیرچندبعـدیدورنهـرنمـاگرعبارسیدراینستونمیبه؛استچندبعدیدرونهرنماگر

انـدفقیرچندبعدیدرنماگرمالکیتمنزلمسکونیمحرومبـودهدرصد76/30سعداد1388ودوددارند.برایمثالدرسال

شوددرطولدورههمـوارهبـیشکهمراهدهمینهگویافتهاست.همانافزایشدرصد96/32اینسعدادبه1392کهدرسال

شـود.دورهافزایشزیادیدراینسعدادمرـاهدهمـیپایاناندودرازنیمیازفقرایچندبعدیدرنماگردرآمدمحرومبوده

یافتـهافزایش1392درسالدرصد24/63به1388درسالدرصد34/53سعدادفقرایچندبعدیمحرومدرنماگردرآمداز

است.

کندکـهدر(درهرنماگراستومرخصمی𝑀0شدهدهندهمیزانسوزی فقر)نسبتسرشمارسعدیل(نران5)شمارهددول

دوره،نمـاگردرآمـدپایانبینیمهمدرابتداوهمدرکهمیگونهبودهاست.هماناندازهسالسهمهرنماگرازفقربهچههر

1392ازفقرچندبعدیدرنماگردرآمـدودرسـالدرصد1388،67/54یعنیدرسال،رداشتهاستبیرترینسهمرادرفق

1388بیرترینسوزی فقردرسال،است.پسازدرآمددرصد16/63سهمایننماگرازفقرباافزایشنسبتبهابتدایدوره

اسـت.درصـد24/9انـدازهگرمالکیـتمسـکنبـهدرنمـا1392ودرسـالدرصد74/12درنماگرسرانهمسکنبهمیزان

انـد.کمتـرینکمترینسهمازفقررادرهردورهنماگرهایسرذیه،سالمت،آموزشکودکانوانرژیبهخوداختصاصداده

درصـد25/0انـدازهدرنماگرسـالمتبـه1392درصدودرسال34/0درنماگرانرژیبهمیزان1388سوزی فقردرسال

است.





)%(سوزی فقردرونهرنماگریاسهمهرنماگرازفقر(.5شماره)ددول



13881389139013911392نماگر

67/5415/5742/5562/5616/63درآمد

62/065/035/066/066/0سرذیه

91/054/051/059/025/0هزینهسالمت

آموزش

سرپرست

37/568/464/501/629/4

آموزش

دکانکو

06/27/179/166/063/0

74/1283/124/1193/1059/8سرانهمسکن

34/012/053/193/055/0انرژی

مالکیت

مسکن

85/848/906/912/924/9

33/318/34/351/319/3اینترنت

14/31/339/355/327/3سفر

57/651/742/716/6 96/7دارایی
𝑀0 257/0244/0236/0218/025/0

هایپژوهشمأخذ:یافته

کلدرآمدیوسهمدرآمدازفقرمقایسهفقرکل،سرشمارمحرومیت(.3)شمارهنمودار


هایپژوهشمأخذ:یافته

سرنماگردرآمدرانسبتبـهفقـرمرـاهدهکـرد.اگرچـهدوشـاخصسرشـمارسوانسرییراتدقی (می3)شمارهدرنمودار

موردبررسیهردوشاخصةدورپایانولیدر،مدوسهمدرآمدازفقردرطولدورهروندیکاهریداشتهسانسورشدهدرآ

.اندداشتهنسبتبهابتدایدورهافزایش

کنـیماست.مرـاهدهمـیارائهشده(سرییراتسرشمارسانسورشدههرنماگردرطولدورهموردبررسی4)شمارهدرنمودار

دارایدهـشونسـبتبـهابتـدایدورهدورهپایـانولیدر،ددرطولدورهدارایروندیکاهریکهسرشمارنماگردرآم

شود.همچنینبادقـتدرسودهیمراهدهمیدورهکاهشقابلپایانافزایشاست.درنماگرسحصیالتسرپرستخانواردر
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 سهم درآمد از فقر سرشمار سانسورشده درآمد سرشمار تعدیل شده فقر چند بعدی



کنیمکهبیرـترینکـاهشدرمراهدهمیکن()سواناییخانواردرسأمینانرژیگرمایریوسرمایریمسنماگرانرژیمسکن

،آنازاسـت،اگرچـهپـس1390وبیرترینافزایشدرسرشمارآنمربـوطبـهسـال1389سرشمارانرژیمربوطبهسال

افزایشداشتهاست.1388انرژینسبتبهسالازولیسرشمارمحرومیت،روندینزولیداردسرشمار

راتسرشمارسانسورشدههرنماگردرطولدورهمقایسهسریی(.4)شمارهنمودار


هایپژوهشمأخذ:یافته

گیریفقردرمناط شهریوروستایی.اندازه2-5

1391هایفقـردرطـولدورهسـاسـالمناط شهریوروستاییسمامشاخصدرشودکه(مراهدهمی6)شمارهدرددول

سوانمراهدهکردکهعاملافزایششاخصمیـانگینمـوزونهمچنینمیاند.یافتهآنافزایشازوپسروندیکاهریداشته

دهـدکـهبخشروستاییبودهاستوایننرانمیافزایشمحرومیتدر(4شمارههادرکلدامعه)طب ددولمحرومیت

انـدوسعـدادردههـایبیرـتریرانسـبتبـهابتـدایدورهسجربـهکـدورهمحرومیـتپایانافرادفقیردربخشروستاییدر

نسبتبهابتدایدورهبیرترشدهاست.،اندنماگرهاییکهفقرایروستاییدرآنمحرومشده

هایدزئیوکلیفقردرطولدورهدرمناط شهریوروستاییروندسرییراتشاخص(.6شماره)ددول

 روستایی شهری

𝐻(%) 𝐴(%) 𝑀0 𝑀1 𝑀2 𝐻(%) 𝐴(%) 𝑀0 𝑀1 𝑀2 
138804/6256/34214/0111/0088/0 92/7613/39301/0155/0116/0

138902/6151/35217/0108/0082/07/7713/42327/0166/012/0

139002/5741/31179/0093/0074/019/7498/38289/0139/0102/0

139165/5755/33193/0097/0075/075/6747/3524/0116/0087/0

13922/5998/33201/01/0077/001/7236/41298/0139/01/0

هایپژوهشمأخذ:یافته

منـاط درسوانفقرچندبعدیوسهمهریـکازمنـاط شـهریوروسـتاییازفقـر)سوزیـ فقـر(می5)شمارهدرنمودار

فقرچندبعدیدرمناط روستاییبیرـترازمنـاط شـهری،ورهدرهردودکهبراساسآنشهری/روستایی(رامراهدهکرد

نمـودارنرـانایـنیافتـهاسـت.دورهنسبتبهابتدایدورهافـزایشپایاناستونیزسوزی فقرکلدرمناط روستاییدر

نـاط شـهریممربوطبهازآندرصد40مناط روستاییوبهمربوطازفقرکلدرصد60حدود1392دهدکهدرسالمی
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بودهاست.

شهری/روستاییوسهمشهری/روستاییازفقرکلدرابتداوانتهایدورهفقرکل،مقایسهفقر(.5)شمارهنمودار


هایپژوهشمأخذ:یافته

هایخانوارهایویژگیگروهزیرگیریفقردر.اندازه3-5

شدهاست.هایخانوارارائههایویژگیدرزیرگروه𝑀0گیریشاخصازاندازهآمدهدستبه(نتایج7)شمارهدرددول





هایخانوارهایویژگیشدهدرزیرگروهمقایسهنسبتسرشمارسعدیل(.7)شمارهددول

13881389139013911392

سهمدنسیت

دمعیتی

𝑀0 سهم

دمعیتی

𝑀0 سهم

دمعیتی

𝑀0 سهم

دمعیتی

𝑀0 سهم

دمعیتی

𝑀0 

6/89251/09/91238/08/87231/007/8721/03/88242/0مرد

4/10315/01/8305/02/12274/093/12274/07/11309/0زن

سن

305/10314/07/6322/01/7292/06292/011297/0زیر

40-304/24251/04/23265/09/21245/020252/08/23243/0

50-406/23221/08/27202/07/23199/06/23193/07/21212/0

60-508/18232/08/2122/04/20208/01/21173/01/19224/0

70-604/11266/08/1126/01/13244/01/14205/04/1226/0

 704/11326/05/8301/09/13292/02/15261/012319/0باالی

سحصیالت

7/31356/01/26358/09/31331/08/32288/05/27351/0سوادبی

1/32256/07/30264/09/3024/031223/01/29256/0ابتدایی

2/1523/04/15229/07/14209/09/14199/05/16237/0راهنمایی

6/12158/04/16155/07/13138/06/12146/05/15174/0دبیرستان

4/8088/04/11075/09/8077/06/8078/05/11111/0باالسر

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

 سرشمار تعدیل شده کل

 روستایی/سرشمار تعدیل شده شهری

 سهم از فقر کل

 سرشمار تعدیل شده کل

 روستایی/سرشمار تعدیل شده شهری

 سهم از فقر کل

1
3
8
8

1
3
9
2

 شهری روستایی



اندازه

3-11/36255/06/27229/04/40228/03/43204/047246/0

6-48/53245/04/59231/01/52231/04/50221/03/48245/0

1/10333/013332/05/7315/04/6298/08/4333/0باالسر
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سالونیزخانوارهایبـا70وباالی30،خانوارهایزیرزنسرپرستباهموارهخانوارهای،شودکهمراهدهمیونهگهمان

کاهرـی1391روندفقردرطولدورهسـاسـالاند.سحصیالتاندکواندازهبزرگدرهردورهبیرترینفقرراسجربهکرده

دورهپایـانشودکهفقـردرهایباسحصیالتباالدیدهمینیندرگروهیافتهاست.همچافزایش1392بودهوسپسدرسال

 بیرترازابتدایدورهبودهاست.

 (A)هایموزونگیریمیانگینمحرومیت.اندازه4-5

یشـدهبنـدفرمـولگونهاینشودوافرادفقیرسعریفمیمیانسمامدرهاعنوانمیانگینسهممحرومیتبه(𝐴)گستردگیفقر

ست:ا

(6)

𝐴 = ∑ 𝑐𝑖(𝑘)/𝑞(𝑘)
𝑞
𝑖=1. 

کنداینشاخصبیانمی.اندشدهاستکهدرآنمیانگینافرادفقیر،محرومdدهندهکسریازنماگرهایگستردگیفقرنران

نتایجحاصلازمحاسبهگسـتردگیفقـر(8)شمارهدرددولکهفقرایچندبعدیدرچنددرصدازنماگرهامحرومهستند.

هامیانگینشوددرسمامگروهگونهکهمراهدهمیبندیشرلینراندادهشدهاست.هماندرابتداوپایاندورهبرحسبگروه

دهدکهسعـدادنماگرهـاییکـهافـرادفقیـردرآنهایموزوندرپایاندورهافزایشیافتهواینافزایش،نرانمیمحرومیت

فقرایچندبعـدیبـدونشـرلدرسـال،شودکهدیدهمیگونه.همانهبیرترشدهاستاند،نسبتبهابتدایدورمحرومشده

ازنماگرهافقیرهستند.درصد8/43در1392

 بندیشرلیگستردگیفقردربینفقرایچندبعدیبرحسبطبقه(.8)شمارهددول

13881392خانوار

سهم

دمعیتی

H A 𝑀0 سهم

دمعیتی

H A𝑀0 

4/735/6836247/03/706/648/36238/0لدارایشر

8/39/8041332/06/48/808/43354/0بدونشرل

دارایدرآمد

 بدونکار

7/224/706/39279/0258/652/40264/0
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 گیریاحتمالفقیرشدنخانوارها.اندازه5-5

سـالگیریاحتمالفقیرشـدنخانوارهـابرحسـبمتریرهـایمختلـف،دراندازهازآمدهدستبه(نتایج9)شمارهدرددول

هایخـردآوردهشـدهاسـت.طبـ (وداده1)شمارهدرددولAFشدهبرایمدلهایمعرفی،بااستفادهازرگرسیون1392

تمـاالتفقیـرچندبعـدیدارهسـتند.لگـاریتماحمعنیدرصد5شدهدرسطحسماممتریرهایدرنظرگرفته(9)شمارهددول



افـزایش،کاهشوبازنسرپرستبودن،اندازهوروستاییبودنخانوار،هایسحصیلسرپرستخانواربودنباافزایشسال

دهدکهبافرضثابتبـودنسـایرشـرایط،یـکهایسحصیلسرپرستخانوارنرانمییابد.نسبتاحتماالتبرایسالمی

بـازن،کـهاحتمـالفقیـربـودندرحـالی؛دهـدکـاهشمـیدرصد11قیرچندبعدیبودنرااحتمالف،سالافزایشآموزش

افـزایشدرصد8،وباهرعضواضافیخانواردرصد25،وبازندگیدرمناط روستاییدرصد32،بودنسرپرستخانوار

یابد.می

1392مدلرگرسیونالدستیکفقرچندبعدیدرسال(.9)شمارهددول

خطایریبضمتریر

استاندارد

Z P>|z| فاصلهاطمینان

درصد95

احتمال

زن

سرپرست

28/0055/004/500/032/1

اندازه

خانوار

07/001/095/600/008/1

روستایی

بودن

23/0031/011/700/025/1

سال

سحصیل

11/0-003/088/27-00/089/0
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گیرینتیجه

1388-1392سـالهپـنج(بـرایدوره2013فوسـتر)ـگیریفقرچندبعدیبااستفادهازرویکـردآلکـایراندازهمقالهاینهدف

هزینـهوسرذیـهنمـاگردوشـامل،سالمت؛درآمداست:شدهبعداستفادهپنجقالبدرنماگریازدهازپژوهشایناست.در

سـال؛18سـا6کودکـانسحصیلازمحرومیتوخانوارسرپرستسحصیالتمیزاننماگرهایدربرگیرنده،آموزشسالمت؛

مسکن سـطحعـدبُو؛مسـکنسرمایرـیوگرمایرـیانرژیسأمینواعضاازهریکبرایدراختیارفضاینماگردوشامل،

.گیـرددربرمـیاردارایـیوسـفرامکاناتداشتناینترنت،بهدسترسیمسکونی،منزلمالکیتقبیلازمتریرهاییکهزندگی

کارشناسـاناسـت،عقیـدهبـرمبتنـیدهـیوزنروشیـککهمراسبیسلسلهسحلیلفرایندازپژوهش،ایندردهیوزنبرای

.استشدهاستفاده

هـایهایخانوار،شاخصهایدررافیاییوویژگیطورمیانگینهمدرکلکروروهمدرزیرگروهدهدکهبهنتایجنرانمی

انـد.افـزایشزیـادشـده1392ندرسـالآازاندوپـسروندیکاهریداشته1391موردبررسیساسالةدورفقردرطول

دهدکهسعدادنماگرهاییکـهافـرادفقیـردرآنمحـروم(نرانمیAدوره)شاخصپایانهایموزوندرمیانگینمحرومیت

دورهباشد.پایانوانددلیلیبرایافزایشفقرچندبعدیدرسمیامرنسبتبهابتدایدورهبیرترشدهاستواین،اندشده

دهدکههموارهدرطولدورهسوزی فقـردرنمـاگردرآمـدنسـبتبـهسـایرمقایسهسهمهریکازنماگرهاازفقرنرانمی

ت.همچنـیندرنماگرهابیرتربودهوسهمنماگردرآمدازفقرچندبعدیدرپایاندورهنسبتبهابتـدایآنزیـادشـدهاسـ



سـوانچنـین.مـیانـدیافتـهپایاندورهنسبتسرشمارسانسورشدهوسعدادفقرایچندبعدیمحرومدرنماگردرآمدافزایش

ناشیازافزایشمحرومیتدربعددرآمدبودهاست.1392نتیجهگرفتکهافزایششاخصسرکیبیفقرچندبعدیدرسال

بـودنخـانوارسرپرستزنزندگیدرمناط روستایی،کهدهدمینران1392سالدرالدستیکرگرسیونازحاصلنتایج

هـایسحصـیلهمچنینیکسالافزایشدرسال.دهندمیافزایشراشدنفقیراحتمالاضافهشدنعضوددیدبهخانوار،و

کاهد.شدنمیسرپرستخانوارازاحتمالفقیر

دهدکـههایشرلی)شاغل،بیکار،دارایدرآمدبدونکار(نرانمییفقردرگروهگیریگستردگازاندازهآمدهدستبهنتایج

است.افزایشیافتههایموزونهامیانگینمحرومیتدرسمامگروه

هـاویبـهگـروهریپـذهیـسجزفوسـترقابلیـتـ،یکیازمزایایرویکردآلکـایردرفرایندپژوهشمراهدهشدکهگونههمان

گـروهسواننراندادکهافزایشوکـاهشفقـردرهـرمیبااستفادهازاینروشجهیدرنت؛ونماگرهااستشکستنبهابعاد

سوانـددراینامرمـیکهناشیازسرییراتمحرومیتدرکدامنماگراستوچهنماگریبیرترینسهمرادرفقرداشتهاست

باشد.یرفاهیمفیدهایگذاراستیسهدایتوسازماندهیراستای

 





مناب 

ـفارسیالف

دانرگاهالزهرا.،نامهکارشناسیارشدپایان،«دهیبهابعادفقرچندبعدیوزن«.1392سقیچیزری،شیرین.

.الزهرادانرگاه،ارشدکارشناسینامهپایان،«گیریفقرچندبعدیدرایراناندازه«.1392زاده،نسرین.حسن

ریزیبرنامه،«بندیسوزی وشدتفقرچندبعدیدرمناط شهریوروستاییایرانپهنه«.1393.یوسفیعلیخلج،سکینهو

.49-70صص،18شماره،وآمایشفضا

نامهکارشناسیپایان،«1385و1383هایگیریشاخصچندبعدیفقردرایرانسالاندازه«.1387علیمددی،محمدصادق.

دانرگاهصنعتیشریف.دانرکدهمدیریتواقتصاد،ارشداقتصاد

سـال،هـایاقتصـادیفصـلنامهپـژوهش،گیریفقرچندبعدیدرشهرسهراناندازه.1392.فرمحمدیزهراراغفر،حسینو

.1-16صص،شمارهدوم،سیزدهم

.1374.فصلنامهاقتصادمسکن

مرکزآمارایران.انترارات:سهران،(1388-1392درآمدخانوار)-مرکزآمارایران،اطالعاتطر هزینه

اقتصـاد،«ارزیـابیفقـرچندبعـدیدرعرـایرکوچنـدهایـران«.1392.افراریمحسناسدیخوب،حسنو،یوسفی،علی

.67-74صص،2شماره،7دلد،کراورزی

ـانگلیسیب
Agbodji, A.E., Y.M. Batana & D. Ouedraogo.2013. "Gender Inequality in Multidimensional Welfare Deprivation in West Africa: 

the Case of Burkina Faso and Togo", OPHI, Working Paper No.64. 
Alkire, S. et al. 2010. "Is the Multidimensional Poverty Index robust to different weights?", OPHI, available at: 

http://www.ophi.org.uk/ophi-brief-on-mpi-robustness/. 
Alkire, S. & M.E. Santos.2013a. "Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional 

Poverty Index", OPHI, WOorking Paper No.59. 
Alkire, S. & M.E. Santos. 2013b. "A Multidimensional Approach: Poverty Measurment & Beyond", Social Indicators Research, doi: 

10.1007/ 
s11205-013-0257-3. 

Alkire, S. 2007. "Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty", OPHI, Working Paper No. 88, 

available at: www.ophi.org.uk. 
Alkire, S. & Foster, J.E. 2009. "Counting and Multidimensional Poverty Measure", OPHI, Working Paper No. 32. 

Alkire, S. & Foster, J.E. 2011a. "Underestanding and Misunderestanding of Multidimensional Poverty Measurement, Journal of 

Economic Inequality, 9(2), pp.289-314. 
Alkire, S. et al. 2013. "The Women’s Empowerment in Agriculture Index", OPHI, Working Paper No.58. 

Alkire, S. et al. 2015. "Multidimensional Poverty Measurment and Analysis: Chapter10-Some Regression Models for AF Measures", 

OPHI, Working Paper No 91. 
Alkire, S. et al. 2015a. "Multidimensional Poverty Measurment and Analysis: Chapter6-Normative Choices in Measurement 

Design", OPHI, Working Paper No. 87.
Alkire, S. et al. 2011. "Multidimensional Poverty Index 2011: Brief Methodological Note, OPHI, available at: www.ophi.org.uk.

Khan, A.U, et al. 2013. "Investigating Multidimensional Poverty Across the Regions in the Sindh Province of Pakistan", Social 

Indicators Research, Doi: 10.1007/s11205-013-0511-8. 
Marmot, M. R. Bell. 2012. Fair Society, Healthy Lives, Public Health 126, S4-S10. Sciencedirect.com.

Mitra, S. 2013. "Towards Multidimensional Measure of Governance, Social Indicators Research, this issue. Pattanaik, P., & Xu, Y. 

1990. "On Ranking Opportunity Sets in Terms of Freedom of Choice", Researches Economiques de Louvain, No.56, pp.383-390.
Narayan, D. 2000. Voice of the poor: Can Anyone Hear Us?, Washington DC: World Bank.

Nolan, B & C. Whelan. 1996. "Measuring Using Income and Deprivation Indicators: Alternative Approaches", Journal of European 

Social, Vol.6, No. 3, pp.225-240.  
Robano, V. S. C.Smith. 2014. "Multidimensional Targeting and Evaluation: A General Framework with an Application to a Poverty 

Program in Bangladesh", OHPI, Working Paper, No.65. 
Salazar, R.C.A., B.Y. Dias & R.P. Pinzon. 2013. "A Counting Multidimensional Poverty Index in Public Policy Context: the Case of 

Colombia", OPHI, Working Paper, No. 62. 
Santos, M. E., P. Villatoro, X. Mancero. & P. Gerstenfeld. 2015. "A Multidimensional Poverty Index for Latin America", OPHI, 

Working Paper No.79. 
Santos, M.E. 2013. "Tracking Poverty Reduction in Bhutan: Income Deprivation Alongside Deprivation in other Sources of 



Happiness", Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-013-0248-4. 
Sen, A. 1981. Povery and Famines: An Essay on Entitlement and Deperivation; An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxfprd: 

Oxford university Press. 
Sen, A. 1999. Development as Freedom, Oxford: Oxford University Press. 

Townsend, S. 1979. Poverty in The United Kingdom: a Survey of Household Resources and Standards of Living, Harmondsworth: 

Penguing Book. 
Trani, J. F., Biggeri, M. & Mauro, V. 2013. "The Multidimrnsionality of Child Poverty: An Empirical Investigation of Children of 

Afghanistan", Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-013-0253-7.
UN. 2009. Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Committee on Economic, Social 

and Cultural Right, New York: United Nations. 
Wagle, U. 2008. "Multidimensional Poverty Measurement: Concept and Applications", Springer Science+ Business Media, LLC. 

WHO. The World Healh Report 2000: Health Suatems: Improving Performance, Geneva: World Health Organzation. 
World Bank. 2000. World Development Report 2000/2001: Attaking Povety, New York: Oxford University Press. 

Yu, J. 2013. "Multidimensional Poverty in China: Findings based on CHNS", Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-013-

0250-x. 
 


