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Abstract 
7 decades of development history after the Second World War have been 

associated with the evolution of the concept of development. Perhaps the most 

important change in the concept of development is the change from the concept of 

economic growth to a structural and qualitative change that improves the income 

and non-income aspects of well-being, and has stability and fair distribution. In 

order to evaluate fair development in Iran's economy, multi-dimensional indicators 

have been used. The results of the surveys show that the trend of the 

multidimensional poverty index in rural areas during the years under review was a 

decrease, which means that the extent and severity of multidimensional poverty 

decreased during the years under study in rural areas. Regarding the urban areas, 

this index has a fluctuating trend, but since 2007, the average trend of this index 

has been upward, which can be caused by high inflation, recession and the 

occurrence of sanctions. On the other hand, the calculation of the composite 

European social justice index shows that the index faced an upward trend between 

2001 and 2019, and finally the total score reached 7.32 in 2001 from about 4.72 in 

2019. Although the trend of this index shows the improvement of the social justice 

composition index in Iran, the downward trend in the labor market and the social 

sectors of health and intergenerational justice seems worrying. 
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 چکیده
. است بوده همراه توسعه مفهوم ادراک تحول با ، دوم جهانی جنگ از پس توسعه تاریخ دهه  هفت
 و سواتتاری  تحوولی  به اقتصادی رشد صرفاً مفهوم از تغيير توسعه مفهوم در تحول ترینمهم شاید
 عادالنوه  توزیو   نيو   و پایوداری  از رفواه،  درآمودی  غير و درآمدی ابعاد بهبود ضمن که است کيفی

بعدی آلکوایر و   چند هایشاتص از ایران اقتصاد در عادالنه توسعه ارزیابی منظوربه. باشد برتوردار
 شواتص  رونود  دهود می نشان هابررسی نتایج. است شده استفاده ستر و شاتص عدالت ترکيبیفا
  ایون . اسوت   داشوته  ن ولی روند  بررسی مورد هایسال طی در روستایی مناطق در بعدی چند فقر
 منواطق  در مطالعوه  موورد  هوای سوال  طی در بعدی چند فقر شدت و وسعت کاهش من لهبه روند

 سوال  از لويکن  باشدمی نوسانی روند دارای شاتص این شهری مناطق تصوص در. است روستایی
 بواال،  هوای توورم  تواندمی آن علت که بوده صعودی شاتص، این روند متوسط طوربه بعد به 7831
 نشوان  اروپوا  اجتمواعی  عدالت ترکيبی شاتص محاسبه دیگر، سوی از. باشد هاتحریم بروز و رکود
 کو   نموره  نهایت در و است بوده رو به رو صعودی روند با 7833 تا 7831 بازه در شاتص دهدمی
 شواتص،  ایون  رونود  چوه  اگر. است رسيده 7833 سال در 1784 به 7831 سال در 2714 حدود از

 و کوار  بوازار  در ن ولوی  رونود  اما  دهدمی نشان را  ایران در اجتماعی عدالت ترکيب شاتص بهبود
 مسوئله  ایون  اهميوت .رسدمی نظر به کننده نگران نسلی ينب عدالت و سالمت اجتماعی هایبخش
 جامعوه  افوراد  هموه  بوه  اقتصوادی  هوای تحریم و ارزی هایشوک جانب از که است هاییآسيب در
 مثبوت  دسوتاوردهای  و شوود موی  وارد فراگيری توسعه در درآمدکم و ضعيف  قشرهای تصوصبه

( پوییر آسيب هایگروه ج ئی بهبود و قرف کاهش یعنی) اجتماعی عدالت حوزه در کشور عملکردی
 .گيردمی قرار تطر معرض در ني 
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 مقدمه

مويالدی کوه طوی آن رشود بودون فقرزدایوی و اصوال  سوایر          7321ی تجارب دهوه 

متغيرهای اجتماعی پيگيری شد و دستاوردهای بسيار تلخی بجا گیاشوت، نشوان داد   

ایود در نظور گرفتوه شوود، بهبوود متغيرهوای       یکی از مسائلی که در فرآیند توسوعه ب 

باشود. آنهوا   ی درآمودها و عودالت موی   توزی  عادالنه آنها تریناجتماعی است که مهم

تواند بوه  پییر نيست و جامعه بدون عدالت نمیدریافتند که توسعه بدون عدالت امکان

اموا   دهای اقتصادی مدعی عدالت هسوتن کليه نظام» نحوی مؤثر توسعه یابد. هرچند 

ای متفواوت تعریوف   گونوه های متفواوتی از عودالت دارنود و آن را بوه    هر یك برداشت

 (.888، 7834) نمازی،  «کنندمی

 یزمينوه  در نظوری  و مفهوومی  هوای بنودی صورت یارائه منظر از مسير این  در

 کوه  ایگونوه بوه . دارد سواز سرنوشت و رفي  جایگاهی اجتماعی عدالت مسئله توسعه،

 توسوعه،  بوه  مربوو   زیسوتی  محويط  و اجتمواعی  انسانی، دستاوردهای همه پایداری

 و شوود موی  دانسوته  اطالعات و من لت ثروت، قدرت، یعادالنه مناسبات الشعاعتحت

 در جمعوی  حيوات  نظوام  بقوا   و استمرار قابليت و پایداری که است آن کلی برداشت

 عودالت  یمسوئله  بوه  یعملو  و نظوری  پایبندی به منو  اشاره، مورد هایعرصه همه

 پایوداری  صوورتی  در نيو   توسوعه  دسوتاوردهای  حتی دیگر عبارت به. است اجتماعی

 عودالت  اقتصوادی،  و اجتمواعی  محويط  بوه  بخشینظم اصلی محور که داشت تواهند

 عودالت  اقامه جهت گیاریقانون و گریتنظيم مداتله، گونه هر(. 7832مؤمنی،) باشد

 ماهيوت  دليو   به. است موجود وض  ارزشيابی و وصيفت شناتت، نيازمند جامعه، در

 ایون  بوه  گونواگون  تحليلوی  هایچارچوب و منظرها  از عادالنه، یتوسعه  بعدی چند

 اهميوت  بعودی  چنود  هوای شاتص گيریاندازه رو این از. است شده پرداتت موضوع

 و یبعود  چنود  فقور  تغييرات و گيریاندازه موضوع راستا این در. کنندمی پيدا زیادی

 جهوانی  هوای سوازمان  و محلی هایدولت برای زمان طول در یبيترک عدالت شاتص

  از نوابرابری  و فقور  کواهش   و اجتمواعی  عودالت  و توسوعه  تحقوق .  یابود موی  اهميت

 سواله سوت يب اندازچشم ني  و ایران انقالب اهداف ترینمهم  و اسالم  مؤکد یهاآموزه

 و فقور  مسوئله  اساسوی  قانون 8 و 28 ،47 ،43 ،87 اصول  در. رودیم شمار به کشور

 نیو ا در چنود  هور .  اسوت  شده داده قرار توجه مورد صراحتبه پییرآسيب اقشار رفاه
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 شیافو ا  با امروزه کنيل شده حاص  هم ییهاتيموفق و شده انجام ییهاتيفعال نهيزم

 تيو اهم لتعودا  مسوئله  به پرداتتن یطبقات شکاف شیاف ا و رانیا در ینابرابر و فقر

 توسوعه  مفهووم  یبررسو  به ، پژوهش نیا دوم بخش در رو نیا از. است افتهی یشتريب

 بررسوی  بوه  سووم  بخوش . شوود یمو  پرداتتوه  یاقتصاد عملکرد با آن رابطه و عادالنه

 عودالت  شواتص  و چنود بُعودی   فقور  تصووص  در شوده  انجووام  مطالعات و تجربيات

 فقور  هوای زیرشاتص و ابعاد ژوهش،پ شناسیروش ، چهارم بخش. پردازدمی یبيترک

-افتهی به پنجم، بخش سرانجام .شودمی معرفی یبيترک عدالت شاتص و  چند بُعدی

-جمو   یانیو پا بخوش  در انتها، در. است افتهی اتتصاص یبعد چند یهاشاتص یها

 .  گرددیم انيب یريگجهينت و یبند

 مبانی نظری. 0

ی  درآمود و  ر شدید و اتتالف ف ایندههمان طور که جهان رشد کرده است، تداوم فق

 طور ناتودآگاه اف ایش یافتوه اسوت  رفاه بين فقيرترین و ثروتمندترین مردم جهان به

(Stiglitz, 2015.)  رشود  »های تود با عنوان در یکی از مقاله 7311کوزنتس در سال

، ایون فرضويه را مطور  نموود کوه در مسوير توسوعه        «اقتصادی و نابرابری درآمودی 

تصادی هر کشور، نابرابری درآمد ابتدا اف ایش پيدا کرده و پوس از ثابوت مانودن در    اق

آوری شوده در طوول   یابد. هر چند شواهد جمو  یك سطح معين به تدریج کاهش می

سه دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم این الگو را ثابوت کورد اموا بوا گیشوت زموان و       

ری و فقوور همانووان افوو ایش یافتووه تووداوم رشوود، بووا ارزیووابی ابعوواد مختلووف، نووابراب 

 است)همان(.

 رشود  جسوتجوی  و اقتصوادی  توسعه مفهوم تقلي  اتير ساليان در دیگر سوی از

 پيامودهای  کشوورها  ایون  از بعضوی  در چه اگر توسعه، حال در کشورهای برای سری 

 عودم  یا و (Hakimian, 2011) فقر کاهش عدم که زمانی ليکن داشته دنبال به رفاهی

 بوه  را توود  جوای  گيرد،می قرار توجه مورد آن با همراه (Ali, 2007) ابرابرین کاهش

 .دهدمی ترمحروم هایبخش یا جامعه ک  در  رشد کاهش روند از نگرانی

ف اینده رفاه، درآمد و آشفتگی سياسی که پيراموون جهوان مشواهده     هایاتتالف

هوای در حوال افو ایش    حرانهای منطقه تاورميانه  و بها و انقالبتي ش از شود،می

کشوورهای در   رشود   در پوارادوکس  نوعی مثابهپناهندگان گرفته تا جنبش اشغال، به

رشد رو به پيشرفت  در  اکثر این کشورها  حال توسعه است که مطالعات جهانی، نرخ

در حوالی کوه علوت  اصولی  ایون       .(Hakimian, 2011) دهدرا  نشان می 47در قرن 
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عدالتی و نوابرابری  در جامعوه   ر حس نااميدی و احساسات عميق بیها ریشه دبحران

اما آناه اهميت دارد ایون اسوت کوه تقليو  بررسوی تحووالت       (.Stiglitz, 2015) دارد

ای جامعه به ردگيری تحوالت رشد، درک دقيقی از آناه در ایون کشوورها در   توسعه

-زندگی تود تجربه میحال رخ دادن بوده و آن تحولی که شهروندان این جوام  در 

(. تأیيد این مطلب را شاید بتووان در مطالعوه   7833دهد )رجب پور، کردند ارائه نمی

هوای  دهود در افوق  که نشان موی المللی پول مشاهده کرد که عليرغم اینصندوق بين

حوال کواهش    بلندمدت، رابطه قوی بين رشد و توزی  درآمد برابر وجود دارد  با ایون 

 ,Berg  &   Ostryتوانود دو روی یوك سوکه باشوند)    توزی  برابر موی  نابرابری و حفظ

های شاتص رشد در بيوان تحووالت اجتمواعی و    (.تود این مطلب گواه کاستی2011

 مفهوم توسعه است.

هوای گیشوته   های مطالعات فوق و بررسی تجارب توسعه در دهوه از این رو یافته 

ی بلکوه توسوعه بور بهبوود هموه      دهد که توسعه فقط رشد اقتصادی نيست،نشان می

-های زندگی داللت دارد. از سوی دیگر در باب مسئله عدالت موا بوا پيايودگی   عرصه

ی رفتوار اجتمواعی فورد ،    مثابوه مراتب بيشتری رو به رو هستيم زیرا عدالت بههای به

ساتتار و کارکرد نهادهای اجتماعی و وضعيت نهایی توزی  ثوروت، قودرت و من لوت    

هوای عودالت  اقتصواد، سياسوت، روابوط      ( و نيو   سواحت  241 ،7831نی،)مؤم است 

شوود. عودالت بوه    المل  در نظر گرفته میاجتماعی، قانون ، قضاوت و حتی روابط بين

ی اعطوای  مثابوه پوردازان قورار گرفتوه و آن را بوه    لحاظ ماهوی ني  مورد توجه نظریوه 

طرفوی و  اجتماعی، رعایت بوی ها، نبود تبعيض، وجود توازن حقوق، مراعات شایستگی

اند. همانين مبانی عودالت، از حقانيوت   عاقبت ني  به وضعيت بایسته، در نظر گرفته

گرایوی توا   گرایوی، از تواریخ  گرایوی از تواسوت تداونود توا طبيعوت     ذاتی تا احسوا  

شوود  گرایوی را شوام  موی   گرایی اتالقوی توا قورارداد   گرایی و سرانجام از کثرتعم 

 .(7811 توسلی،)

طور عمده در دو قالب ارائه شده که از آنها با عناوین تعاریف عملياتی از عدالت به

شوود.عدالت تووزیعی بوه لحواظ تواریخی      ای و عدالت توزیعی نام برده میعدالت رویه

ریشه در آرای ارسطو داشته است که در این دیودگاه اصوول مربوو  بوه تخصويص و      

های فردی و سپس مساوات سامان یابد و زشتوزی  در درجه نخست باید بر مبنای ار

ترین مالک و ضابطه برای توزی  مناب  جامعه، شایستگی و لياقت در نظر گرفتوه  مهم

هوای  ای تحت تأثير اندیشوه (. در حالی که عدالت رویه22، 7812 پور، )رفي  شودمی

عودالت  دهود.  گرا به عدالت اجتماعی ارائوه موی  افالطون قرار دارد که رویکردی جم 
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توزیعی به انتظام دقيق امکانات و مواهب جامعه، مانند ثروت، قدرت، درآمود، فرصوت    

های عدالت توزیعی به دنبوال پاسوخ بوه ایون      پردازد. نظریهبين افراد و شهروندان می

هوا بایود   سؤاالت است که کدام کاالها باید توزی  شود؟ این کاالهوا بوين کودام گوروه    

هوای عودالت   لويکن نظریوه   باشود؟  باید چگونه ق این کاالهاتوزی  شود؟ و توزی  دقي

توزیعی اغلب به این پرسش که چه کسی حق اجرای یك مطلوب مشخص را دارد یوا  

 دهند.به عبارتی  چه کسی باید مجری عدالت توزیعی باشد، پاسخ نمی

چگونگی توزی  درآمد، مي ان فقر و نابرابری در جامعه یکوی از مظواهر چگوونگی    

د جامعه با موضوع عدالت توزیعی است و نتيجوه حاصو  از ایون توزیو ، توأثير      برتور

اقتصوادی، اجتمواعی و امنيتوی     هایاساسی بر عملکرد کنونی و آتی جامعه در زمينه

رو  مکاتب عدالت توزیعی را از نظور مفهووم عودالت بوه سوه دسوته کلوی        دارد. از این

 توان تقسيم کرد:می

یه عدالت به معنای برابری و یکسانی آورده شده اسوت  نظر اول مکاتب دسته در  

و از همين رو هرگونه اتتالف و تفاوت در درآمد افوراد جامعوه بوه معنوی نوابرابری و      

 شود.  عدالتی در نظر گرفته میبی

هوا کوه   در مکاتب دسته دوم ، عدالت به معنای برابری نيست و بخشی از نابرابری

 مفهووم  بوه  گيری و تعيين آن معرفی نشوده اسوت،  ههنوز معيار و شاتصی برای انداز

 نووعی  معنوی  به جامعه افراد بين در آن است و نبود عدالت عين  و  نيست عدالتیبی

است . نظریه شایسوتگی، مشوارکت و انصواف و نيو  نظریوه مارکسيسوم از        عدالتیبی

ها وجوود  ههایی است که بر این مفهوم از عدالت تکيه دارند. در این نظریجمله نظریه

حد مشخصی از تفاوت بين افراد جامعه در برتورداری از مواهوب و امکانوات جامعوه    

شوود و فقوط   شود. البته باید توجه داشت که نابرابری نفی نمیعدالتی توانده نمیبی

-از وجود بوی  اینشانه را زمانی که نابرابری از یك حد تاص بيشتر شود، آن نابرابری

 رند.  آوعدالتی به شمار می

هوای شایسوتگی،   مکاتب دسته سوم  یعنی نظریه نيواز، ماننود طرفوداران نظریوه    

انصاف و مشارکت به موضوع عدالت در توزی  درآمد و سایر امکانات و مواهب جامعوه  

داند. تفاوت این عدالتی متناظر نمینظر دارد .این گرایش هر تفاوت و نابرابری را با بی

گوردد کوه در   ه منشأ این نابرابری در توزی  درآمد بازمیدو دیدگاه به منشأ فکری و ب

 و امکانوات  یوا  درآمود  مبوال   بوه  نياز تفاوت در جامعه مکتب نياز ناشی از تفاوت افراد

هاست. برداشت و تفسير نيواز در بوين پيوروان ایون     دیگر برای تأمين تواسته مواهب

ن حوداکثر نيازهوا را   نظریه متفاوت است. برتی تأمين حداق  نيازهوا و برتوی توأمي   
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مدنظر دارند. طرفداران تفسير حداق  در مکتب نياز افورادی هسوتند کوه بوه توأمين      

 حداق  نياز افراد جامعه به توراک،پوشاک، سرپناه و ... اعتقاد دارند. 

 شوند :نوبه تود به دو دسته تقسيم میاین گروه به

 ه افراد جامعه اعتقاد دارند.  دسته نخست به برابری و یکسانی در سطح حداق  برای هم  

دسته دوم طرفدار تفاوت این سطح حداق  برای افراد دارای شرایط مختلف است.هر 

ی اب ار تحقوق عودالت در توزیو     مثابهگانه توزی  درآمد، بهیك از این الگوهای سه

این کاالی اجتماعی کمياب، نتایج تاص توود را بوه دسوت داده و بورای شورایط      

 (.28-17 ،7831 تلعتبری،) ترنده مناسبتاصی از جامع

 عودالت  رابطوه  برقوراری  چگوونگی  شوود موی  پدیودار  زاویوه  ایون  از که بحثی افق

 یکسوانی  تعریف عادالنه توسعه که هرچند. سازدمی مشخص ني  را توسعه و اقتصادی

 در. 7گرفوت  سراغ آن برای توانمی پژوهش  ادبيات در گوناگونی هایمعادل و نداشته

 بهبوود  کوه  دانسوت  فراگيوری  توسوعه  را عادالنوه  توسوعه  تووان می تعریف ترینجام 

 دیگور،  بيوانی  بوه .  دهدمی قرار مدنظر  را جامعه هایبخش همه در زندگی استاندارد

-بخش ویژهبه جامعه افراد تمامی برای اقتصادی تغيير یکسان سرعت اقتصادی، رشد

 رفواه  بهبود انگاری یکسان این و کردهن تضمين را شده رانده حاشيه به و محروم های

 رانوده  حاشويه  بوه  » وضوعيت  بهبوود  ل وم در مهم غفلتی اقتصادی، رشد با اجتماعی

 عادالنوه  توسوعه  با که (.Strategy, 2008) آوردمی وجود به توسعه فرایند در «هاشده

 .  کرد ح  را مشک  این توانمی

 توزیو   عودم  و  نوابرابری  و رفقو  دهود موی  نشوان ( 7) شماره نمودار که طورهمان

 جامعوه  تور تووان کم افراد که شودمی باعث اقتصاد یك مختلف هایبخش در ناعادالنه

 برتووردار  مناسوبی  سوالمت  شرایط از یا و کنند گیاریسرمایه ،«آموزش »در نتوانند

 همانين. شودمی جامعه در انسانی توسعه تحقق مان  بلندمدت، در امر این که شوند

 در فرهنگوی  توسوعه  تحقوق  موان   افوراد  این زندگی استانداردهای از تورداریبر عدم

 همبسوتگی  و ثبوات  تخریوب  باعوث  عدالتیبی و فقر این دیگر سوی از و شده جامعه

 . بود تواهيم جامعه در سياسی توسعه تحقق عدم شاهد آنگاه شودمی اجتماعی

 .  دارد وجود مستقيمی رابطه نيافتگی توسعه و فقر بين گفت توانمی رواین از
 

                                                           
 نظير: مفهومی دانست، عادالنه توسعه معادل توانمی را مختلفی مفاهيم. 7

(Fair Development, Equal Development, Egalitarian Development, Inclusive Development) 
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 پژوهش( های)یافته: منب 

 نیافتگی توسعه تداوم بر نابرابری و فقر تأثیر (:1) نمودار
 

 که دارد وجود نظر اتفاق این ليکن  عدالت تصوص در نظری هایتفاوت وجود با

 فقر عریان هایجلوه بردن بين از و جامعه افراد ميان نابرابری کاستن نوعی به عدالت

 و مشکالت از عظيم کوهی آن، یف اینده روند و فقر  ،(7311)7ميردال نظر از و ستا

 معکوو   توسوعه،  تسوری   در الزم شور   عنووان بوه  نتيجه در آوردمی وجود به موان 

 بوه (.13 ،7811 ميوردال، ) دارد ،فوریوت  بيشتر برابری کردن فراهم و روند این کردن

 بنيادی استراتژی یك بر  -7: باید فقرا  وض بهبود برای کوشش هرگونه دیگر عبارت

 -4 و. باشود  اسوتوار  مولود  هوای دارایوی  توزیو   محوور  بر ثروت و درآمد مجدد توزی 

 شود. گرفته نظر در ملی توسعه برنامه کليت از ناپییرجدایی ج   یك یمثابهبه

 دارپای توسعه یك بایستی عادالنه توسعه به دستيابی برای گفت توانمی رو این از

 وجووه  بوه  عادالنه دسترسی ،  نابرابری کاهش تا باشد داشته وجود اقتصادی فراگير و

 رفواه  درآمودی  غير و درآمدی ابعاد بهبود یعنی کيفيت با زندگی و به یستی مختلف

 فوراهم  را، هوا اقليوت  و هوا شده رانده حاشيه به ویژهبه جامعه هایبخش همه ميان در

 .  کند

 تجربی مروری بر مطالعات. 2

(  زمينوه  4177)4فاستر و های اتير، محاسبه فقر چند بعدی به روش آلکایرطی سال

 جودول  در مطالعوات  این از پژوهشی بسياری از مطالعات بوده است که تالصه برتی

 :است شده بيان(داتلی مطالعات)4 شماره جدول و( تارجی مطالعات) 7 شماره

                                                           
7. Mirdal 

4. Alkir & Foster 
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 خارجی شده انجام مطالعات (:1) جدول

 نتایج اهم عهمطال

سانتو  و 

 4173 ، 7ویالتورو

 چند بُعدی فقر شاتص محاسبه و بررسی به التين آمریکای کشور 71 در

 متغيور  سوي ده  شوام   شواتص  این. اندپرداتته فاستر و آلکوایر شيوه به

 نماگرها همه برای پژوهش این در. اندشده بندیگروه بعد 1  در  که است

 هوای حمایت و درآمد ج  به است شده رفتهگ نظر در % 2/1 مساوی وزن

 ایون . اسوت  شوده  گرفتوه  نظر در % 2/8 و % 3/72 وزن   با  که اجتماعی

 کاهش 4111 سال به نسبت 4174 سال در فقر که دهدمی نشان مطالعه

 آمریکای کشورهای فقيرترین که دهدمی نشان نتایج همانين است یافته

 کشور سه در فقر ترینکم و است ئهنيکاراگو و هندورا  گواتماال، مرک ی

 . است شده مشاهده شيلی و آرژانتين اروگوئه، شرقی جنوب

 4رولن و ناتن

،4174 

 انگليس، کشورهای کودکان برای EU-SILC پایگاه هایداده از استفاده با

 بعودی  چند فقر شاتص محاسبه به 4111 سال در هلند و فرانسه آلمان،

 74 و بعد چهار مطالعه این در. اندپرداتته شده 8تعدی  سرشمار نسبت و

 مطالعوه  ایون  نتایج اسا  بر. اندگرفته نظر در مساوی هایوزن با شاتص

 انود شوده  محسووب   فقيور  7 ،  2ثانی حد با هلندی کودکان از درصد 11

 ثوانی  حد با هاآن از درصد 43 و( اندبوده محروم شاتص یك در حداق )

 23 توا  21 بوين  آلموان  و فرانسه انگليس، در. اندشدهمی محسوب فقير 4

 فقور  ميو ان  و. انود بووده  محروم شاتص یك در حداق  کودکان از درصد

 متغيور  درصود  24 توا  21 بوين  کشوور  سه این در شاتص 4 حداق  برای

 .  است

 4177، 1جيانتویو

 هوای سوال  طوی  چوين  تغییوه  و بهداشوت  وزارت هوای داده از استفاده با

 مطالعه این. اندپرداتته چين در بعدی چند فقر یبررس به 4113-4111

 به را زندگی سطح استاندارهای و امنيت سالمت، آموزش، درآمد، بعد پنچ

 بوا  بعودی  چنود  فقور  سطح که داد نشان آمده دست به نتایج و گرفت کار

 فقور  سرشوماری  نورخ . است یافته کاهش چين در اقتصادی رشد اف ایش

                                                           
7. Santos & Villatoro 

4. Notten & Roelen 

8. Adjusted headcount ratio 

0گيرد که بورای  ( مورد استفاده قرار میkآلکایر و فوستر برای شناسایی فقرا یك حد ثانی )در روش . 2 < 𝑘 <

 شود.تعریف می 𝜌𝑘تاب  شناسایی  1

1. Jiantuo 
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 نتایج اهم عهمطال

 و اسوت  شوهری  منواطق  برابور  1/7 تا 2/7روستایی مناطق در بعدی چند

 محروميوت  فقر اصلی عام  4112 سال از قب  تا دهدمی نشان همانين

 یافتوه  کاهش مطالعه مورد هایسال طی که است بوده اجتماعی تأمين از

 . است

 4171 ، 7هلمی

 توسوعه  کشوور  81 برای اروپا عدالت شاتص محاسبه به پژوهش این  در

 4111-4171 و 4171-4171 زموووانی بوووازه دو در اقتصوووادی نيافتوووه

 یکسان دهیوزن با را عدالت شاتص بار یك پژوهش این در که پردازدمی

 کوه  دهود موی  نشوان  نتوایج . کندمی محاسبه متغير دهیوزن با بار یك و

 کشوور  موثالً  کوه  نووعی  بوه  شود  شاتص تغيير باعث هاوزن سازییکسان

 در اموا  نموود  تجربوه  را توضوعي  بودترین  شواتص  دو هر در بورکينافاسو

. شود  ق اقسوتان  جایگ ین ارتقا با اوکراین کشور متغير هایوزن با شاتص

 عودالتی بوی  بيشوتر  که کشورهایی که دهدمی نشان تغيير این حقيقت در

 جدیود  حالوت  در اسوت،  شوده  متمرکو   فقيور  غيور  هایبخش در آنها در

 ابعواد  بوين  متغيور  دهوی وزن حقيقت در.  داشت تواهند بدتری وضعيت

 تووان  و نمووده  مشخص را اصلی متغير اجتماعی، عدالت شاتص مختلف

 را اجتمواعی  عودالت  کلوی  سنجش در شاتص هایبخش دیگر اثرگیاری

 .دهدمی کاهش

 (تحقيق مطالعات): منب 

 
 داخلی شده انجام مطالعات (:2) جدول

 نتایج اهم مطالعه

 7832 ضرغامی،

-سوال  طی بعدی چند فقر محاسبه به دتو ارشد کارشناسی نامهپایان در

 و( بعد هر به مساوی اوزان دادن) استاندارد روش به 7832 تا 7832 های

 این نتایج. است پرداتته( متخصصان از پرسش با اوزان تعيين) پرسشنامه

 بوازه  ایون  در درآمودی  و بعودی  چند فقر صعودی روند از حاکی پژوهش

 از درآمود  بعود  سوهم  کوه  هود دموی  نشان وی همانين. است ساله یازده

 بقيوه  سوهم  بوه  نسبت ساله یازده دوران طول در بعدی چند فقر شاتص

 کوالری  ميو ان  معيارهوای  بوا  را درآمد بعد وی که است شده بيشتر ابعاد

 . است کرده گيریاندازه مصرفی پروتئين مي ان و مصرفی

                                                           
7. Helmy 



 7217 شهریور ♦ 27 پياپی ♦ 4شماره  ♦ 77ال س ♦ اقتصادی راهبرد  82

 نتایج اهم مطالعه

 همکاران، و دادگر

7833 

هوای  در اسوتان  7831توا  7831های به بررسی فقر چند بعدی طی سال

انود. نتوایج تفکيکوی    ایران به تفکيك مناطق شهری و روستایی پرداتتوه 

درصد سواکنان   71دهد که حدود ها برای مناطق شهری نشان میاستان

شهرها در استان سيستان و بلوچستان دارای فقر چند بعدی هستند. پس 

هوای  د، اسوتان از سيستان و بلوچستان که در درجه باالی فقر قورار دارنو  

 71تور از  درصد، ی د و کرمان هریك با اندکی کوم  74آذربایجان غربی با 

درصد ساکنان روسوتاها   21درصد قرار دارند. در مناطق روستایی، حدود 

در استان سيستان و بلوچستان دارای فقور چنود بعودی هسوتند. بعود از      

و کرمان  سيستان و بلوچستان که درجه فقر باالیی دارد، تراسان جنوبی

 درصد قرار دارد.   84و  82هر یك با 

 7833 جاللی،

در جامعه  7837-7832های به بررسی شاتص فقر چند بعدی طی سال

شهری ایران پرداتته است. در این بررسی، برای محاسوبه شواتص فقور    

چند بعدی شش شاتص امکانات زندگی، مي ان سوواد، سواتتمان محو     

تدمات درمانی در نظر گرفته شوده اسوت.    زندگی، تغییه، اشتغال و بيمه

دهد  شاتص فقر چند بعدی در دوره زمانی مورد نتایج پژوهش نشان می

بررسی کاهش داشته است. همانين با بررسی نتایج تج یوه شواتص در   

شهرهای کوچك، تانوارهای بوا سرپرسوت زن و تانوارهوای پرجمعيوت     

ليت صنعتی ،ميو ان فقور   مي ان فقر بيشتر و در تانوارهایی با وضعيت فعا

عوالوه  ایون شواتص در طوول زموان و در      کمتری مشاهده شده است. به

 درآمد اف ایش داشته است. های کمگروه

 قدسی، و فطر 

7838 

-شناسی الکایر و فاستر را تشریح کورده ، تنها روش7838در مطالعه سال 

به  7832ل اند بدون آنکه فقر را محاسبه نمایند. در مطالعه دیگری در سا

بررسی فقر چند بعودی در سوه بعود آمووزش، سوالمت و اسوتانداردهای       

هوای پونچ   پرداتته و عملکرد برناموه  7838-7823های زندگی طی سال

دهود کوه ميو ان    اند. نتایج نشان میساله توسعه را مورد ارزیابی قرار داده

های مورد مطالعوه کواهش یافتوه اسوت و     فقر چند بعدی ایران طی سال

هوای  های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سالطور کلی برنامهبه

 شده است. 7838 -7823

 و ثانی مصطفوی

 7833 سرآبادانی،

 هایسال طی اروپا اتحادیه ترکيبی عدالت شاتص برآورد به ایمطالعه در

 کو   نمره که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. اندپرداتته 7831-7831

 کورده  پيودا  افو ایش  2/3 به 3 حدود از اجتماعی عدالت ترکيبی شاتص
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 انسوجام  بهبوود  و فقر حوزه در اجتماعی عدالت تر،دقيق معنای در. است

 کوار،  بوازار  آمووزش،  هوای بخوش  در اموا  داشته صعودی روندی اجتماعی

 طوی  مختلوف  ضوعف  و شدت با ن ولی روندی نسلی بين عدالت و سالمت

 حيوث  از گیشوته،  یدهوه  یوك  در اسالمی جمهوری چه اگر .است کرده

 عملکورد  درآمودی،  پوایين  طبقوات  و پوییر آسيب هایگروه زندگی بهبود

 عدالت ک  شاتص بهبود به منجر که ایگونهبه است؛ داشته توبی نسبتاً

 اجتمواعی  هایبخش و کار بازار در ن ولی روند اما است گردیده اجتماعی

 . رسدمی نظر به کننده نگران سالمت، و آموزش

 (تحقيق مطالعات): منب 
 

( کوه تنهوا سوه بعود آمووزش، بهداشوت و       4177برتالف روش آلکایر و فاسوتر ) 

گرفوت، در  استاندارد زندگی را با اوزان مساوی بر محاسبه فقر چند بعدی در نظر موی 

بعود  بوه تفکيوك     1این مطالعه بوا توجوه بوه اطالعوات موجوود در بودجوه توانوار،        

توا   7823هوای  ی در نظر گرفته شده است( که طی سوال تانوارهای شهری و روستای

محاسبه شده است. هيچ مطالعه داتلی تا کنوون بوا ایون وسوعت زموانی و بوا        7831

هوا و ابعواد بوه محاسوبه شواتص فقور چنود بعودی در ایوران          استفاده از این شاتص

نپرداتته است. همانين به دلي  فقدان داده برای محاسبه شاتص عودالت ترکيبوی   

 محاسبه شده است. 7833تا  7831های شاتص طی سال این

 شناسی پژوهشروش. 0

شناسوی  در این طر   پژوهشی از دو شاتص استفاده شده است .در بخوش اول روش 

شناسی شواتص عودالت ترکيبوی بيوان     شاتص فقر چند بعدی و در بخش دوم روش

 شده است:

 شناسی فقر چند  بعدیروش .0-0

 (4171) فاسوتر  و از روش آلکوایر  چنود بُعودی  سوبه فقور   در این پوژوهش بورای محا  

هوای اوليوه   استفاده شده است که نشان دهنوده محروميوت افوراد جامعوه در قابليوت     

هوای ایون   کند. یکوی از م یوت  انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می

کنود و  می ها بيانوسيله توزی  مشترک محروميتروش این است که مفهوم فقر را به

های کاهش فقر و مقایسه عملکردهای اقتصادی ویژه برای گ ارش پيشرفت سياستبه
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ها و ابعاد قابو   پییر است و به بسياری از دادهو اجتماعی کاربرد دارد و بسيار انعطاف

ها و معيارهای هر بعد باید متناسب و سوازگار  انطباق است. همانين انتخاب شاتص

کشور و همانين دسترسی به اطالعات باشد. در روش آلکایر و  با شرایط اقتصادی هر

فاستر پس از شناسایی افراد فقير با استفاده از دو آستانه محروميت و فقور، وسوعت و   

را افراد فقيور بوا    چند بُعدیشود. در این روش شاتص فقر شدت فقر ني  محاسبه می

ه شوام  سوه بعود سوالمت،     های محروميت و فقر شناسایی کرده کاستفاده از آستانه

 آموزش و استاندارد زندگی است و هر بعد شام  چند معيار است.

( در دو مرحله، افراد فقير را با استفاده AF)فاستر و شاتص فقر چند بعدی آلکایر

افراد فقير ، بوا   4کند. در مرحله اول شناساییو فقر شناسایی می 7از آستانه محروميت

 ایون  در. شووند موی  روميت افراد محروم  در هر بعد شناتتههای محاستفاده از آستانه

افوراد جامعوه موورد بررسوی بوه شوک  یوك         فرض بر این اسوت کوه دسوتيابی    روش

𝑋𝑛,𝑑 8ماتریس)دسترسی( = ⌊𝑥𝑖𝑗⌋  است ؛ 𝑥𝑖𝑗   دسترسی فوردi   در نمواگرj   را نشوان

𝑑عضو )توانوار(  و   𝑛ای با دهد  که در آن جامعهمی ≥ تعوداد نماگرهوای موورد       2

بورای هور یوك از ابعواد یوك        (.Alkire ،2011) باشدنظر شاتص فقر چند بعدی می

𝑍𝑗 ی کوه  طوور بوه شوود  در نظر گرفتوه موی   𝑍𝑗 آستانه محروميت  به صورت  ≥ و  0

بوردار سوطری    صوورت بهام است که   𝑗دهنده سطح آستانه محروميت در نماگر نشان

𝑧 = (𝑧1, … , 𝑧𝑑) بردار سطری شود.نشان داده می𝑤 = (𝑤1, … , 𝑤𝑑)  ی دهندهنشان

𝑤𝑗 . باشدیمبردار وزنی نماگرها  ≥ ی طوور بوه ام اسوت    𝑗ی وزن نماگر دهندهنشان0

∑که  𝑤𝑗
𝑑
𝑗=1 = ی دهنوده از طرفی بردار وزنی نشان (.Alkire et al ،2015) باشدیم1

نماگرها است. اگر نماگرها اهميت یکسانی داشته باشند وزن اهميت نسبی هر یك از 

گيرد و اگر برای تعيوين افوراد فقيور نمواگری دارای اهميوت      یکسانی به آنها تعلق می

 دهد.بيشتری باشد وزن بيشتری به تود اتتصاص می

، یوك مواتریس    𝑍های بردار محروميوت  با استفاده از ماتریس دسترسی و آستانه

𝑔0 2محروميت  = [𝑔𝑖𝑗
0 𝑔𝑖𝑗شود. در این مواتریس  تعریف می [

0 = 𝑥𝑖𝑗اگور   0 ≥ 𝑧𝑗  در

𝑔𝑖𝑗غير این صورت 
0 = 𝑤𝑗  ؛ به عبارتی𝑔0  یك ماتریس𝑛 × 𝑑  دهنوده  که نشاناست

افراد محروم در هر نماگر است. از این ماتریس بردار ستونی جم  وزنی محروميت هوا  

                                                           
7. Deprivation Cutoffs 

4. Identification 

8. Achievement Matrix 

2. Deprivation Matrix 



 81سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

𝑐 = [𝑐𝑖] آید که به دست می𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗
0𝑑

𝑗=1  0و ≤ 𝑐𝑖 ≤ هوای  تعوداد وزن  𝑐𝑖و   1

 𝑖توان بوردار محروميوت فورد    را می 𝑐𝑖کند، تجربه می 𝑖هایی است که فرد محروميت

 : شودمی بندی فرمولتعریف کردکه بدین صورت 

𝑐𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑑
𝑗=1  که در آن 𝐼𝑗 = محروم باشد و در غير این  jاگر تانوار در نماگر 1

𝐼𝑗صورت  = ∑است  0 𝑤𝑗
𝑑
𝑗=1 = 1                  . 

 ییگام شناسا. 0-0-0

  𝑘پس از تعيين مي ان محروميت افراد، شناسایی افراد فقير با استفاده از آستانه فقور  

0که  - < 𝑘 ≤ ین است که به لحواظ  های وزنی مورد نياز برای انسبت محروميت 1

𝑝𝑘(𝑥𝑖فقر چند بعدی، فرد فقير در نظر گرفته شود  و تاب  شناسایی  , 𝑧) صورت می-

 (7گيرد)رابطه شماره 

 (7)رابطه  

 
{

𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) = 1       𝑖𝑓 𝑐𝑖 ≥ 𝑘 →  فرد i فقير است

𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) = 𝑜        𝑖𝑓 𝑐𝑖 < 𝑘 → فرد i فقير نيست
 

 

برابر یك و اگر شخصی 7 شمارهفقير باشد تاب  شناسایی طبق رابطه  (𝑖)اگر فرد 

 فقير نباشد تاب  شناسایی صفر تواهد بود.

شوند؛ پس از شناسایی افوراد فقيور   در مرحله شناسایی افراد غير فقير حیف می 

𝑔0(𝑘) 7برای محاسبه شاتص فقر از ماتریس سانسوور شوده    = [𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘)]   اسوتفاده

 که در آن   شودمی

 (4) رابطه
{

𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗

0        𝑖𝑓 𝑐𝑖 ≥ 𝑘 

𝑔𝑖𝑗
0 (𝑘) = 0        𝑖𝑓 𝑐𝑖 < 𝑘

 

 

توان با استفاده از تاب  شناسوایی و  را می 𝑔0(𝑘)ماتریس محروميت سانسور شده 

𝑔𝑖𝑗و بور اسوا  رابطوه   𝑔0 ماتریس محروميت 
0 (𝑘) = 𝑔𝑖𝑗

0 × 𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧)    .تعریوف کورد

𝑝𝑘(𝑥𝑖,𝑧)  بنابراین اگر فردی فقير باشد و تاب  شناسایی وی برابر با  = باشد وضعيت  1

شود و در ماند و اطالعات محروميت وی حفظ میمحروميت وی بدون تغيير باقی می

𝑝𝑘(𝑥𝑖,𝑧)  صورتی که فوردی فقيور نباشود بوا شناسوایی       = اطالعوات وی بوا صوفر     0

 شود.  جایگ ین می

                                                           
7. Censored matrix 
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 هوای سانسوور شوده    توان بردار سوتونی  نموره محروميوت   پس از این مرحله می

𝑐(𝑘) = [𝑐𝑖(𝑘)]   2011,2016 ( از است عبارت که دادرا تشکي، Alkire et al): 

} (8) رابطه
0 ≤ 𝑐𝑖(𝑘) ≤ 1                𝑖𝑓                     𝑐𝑖(𝑘) = 𝑐𝑖   

𝑐𝑖(𝑘) = 𝑜                               𝑖𝑓                        𝑐𝑖  < 𝑘              
 

 

 عیتجم گام. 0-0-2

تووان در  پس از شناسایی افراد فقير و تشکي  ماتریس محروميت سانسور شوده  موی  

را بوا توجوه بوه    𝑀𝛼   7نگين گرفتوه و سونجه تجميو     ميان افراد شناسایی شده، ميوا 

 به دست آورد: 𝑔𝛼(𝑘)ماتریس سانسور شده 

 (2) رابطه
𝑀𝛼(𝑥; 𝑧) =

1

𝑛
∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗

𝛼

𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(𝑘)      𝑠. 𝑡 𝛼 ≥ 0 

αزمانی که  = شوود در  گفته می 4نسبت سرشمار تعدی  شده 𝑀0است سنجه  0

تشوکي    (𝐻)2و نسبت سرشومار چنود بعودی    (𝐴)8از دو شاتص شدت فقر 𝑀0واق  

𝑀0شده است. یعنی   = 𝐻 × 𝐴  که نسبت سرشمار چند بعدی(𝐻)    کوه بوه صوورت

بوه دسوت    1توان آن را از رابطه  شماره شود و مینسبت افراد فقير به ک  تعریف می

 آورد:

(1) رابطه  q
H

n


 

به لحواظ چنود    𝑘تعداد افرادی است که بر اسا  آستانه  𝑞(𝑘)ابطه که در این ر

، ميوانگين ميو ان   Aجمعيت ک  است. شودت فقور    nو  اندشدهبعدی فقير محسوب 

بيوان   2کنند که بوه صوورت  رابطوه شوماره     محروميت است که افراد فقير تجربه می

 شود:می

𝐴 (2رابطه ) =
∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑛

𝑖=1

𝑞(𝑘)
 

𝑐𝑖در این رابطه که   (𝑘) مي ان محروميت پنهانی فرد𝑖  و𝑞   تعداد افراد فقير اسوت

 آید:به دست می 1که در این صورت شاتص فقر چند بعدی از رابطه  شماره 

 (1رابطه )
𝑃𝐼 = 𝑀. = 𝐻 × 𝐴 =

𝑞

𝑛
×

1

𝑞
∑ 𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑘) =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑘) =
1

𝑛
∑ ∑ 𝑤𝑗

𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑔𝑖𝑗
0  

                                                           
7. Aggregation measure 

4. Adjusted Headcount Ratio 

8. Breadth of poverty 

2. Multidimensional Headcount Ratio 
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که بر اسا  این رابطه شاتص فقر چند بعدی حاوی اطالعاتی است که وسعت و 

 .دهدشدت فقر را نشان می

توان آن را بورای  های مهم شاتص فقر چند بعدی این است که مییکی از ویژگی

 ها یا مناطق مختلف جامعه محاسبه کرد؛بورای مثوال اگور دو منطقوه شوهری و     گروه

 روستایی داشته باشيم:

𝑀𝑃𝐼𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 (3رابطه ) =
𝑛𝑢

𝑛
𝑀𝑃𝐼𝑢 +

𝑛𝑟

𝑛
𝑀𝑃𝐼𝑟 

𝑛𝑢نمواد جمعيوت روسوتایی و     𝑟4نشان دهنوده جمعيوت شوهری،     7𝑢 در آنکه 

𝑛
 

𝑛𝑟مشابه  طوربهک  جمعيت به  یجمعيت نواحی شهر نسبت

𝑛
 ینوواح نسبت جمعيت  

𝑛𝑟(.در حقيقوت  Alkir  & Foster, 2011, 480اسوت)  تيو بوه کو  جمع   ییروستا +

𝑛𝑢 = 𝑛   و 𝑀𝑃𝐼𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦      نشان دهنده شاتص فقر چنود بعودی بورای کو  کشوور و

𝑀𝑃𝐼𝑢 دهنده شاتص چند بعدی فقور در منواطق شوهری    نشان𝑀𝑃𝐼𝑟  دهنوده  نشوان

 روستایی است. مناطقدر  چند بُعدی فقر شاتص

 شناسی شاخص عدالت ترکیبیروش. 0-2

 عودالت  بوا  مرتبط هنجاری مباحث بين ارتبا  ایجاد دنبال به عدالت ترکيبی شاتص

 در بوا  اوليوه  هوای مدل در ترکيبی شاتص این. است گیاریسياست نتایج و اجتماعی

 بوازار  فراگيوری  شومول،  و آمووزش  بوه  فقر،دسترسوی  کواهش )بعود،  پنج گرفتن نظر

 بوورای سوونجه، نووه و( درآموود و ثووروت توزیوو  و اجتموواعی تووأمين کار،اسووتانداردهای

 شواتص  ایون  طرفوداران  و طراحوان . گرفوت  قورار  سونجش  موورد  مختلف کشورهای

 مبنوای  بور  بایسوتی  شواتص  ایون  برای هاسنجه و ابعاد انتخاب باورند این بر ترکيبی

 و ماليواتی  سيسوتم  یوا  و لتدو مالی وضعيت یا و گراییعم  مبنای بر نه باشد نظری

 نظریوه  گورفتن  نظور  در بوا  4113 سال در شاتص، این تکمي  راستای در. اجتماعی

 ایون  بوه  نيو   تبعويض  و نسلی بين عدالت بعد دو اجتماعی عدالت باب در آمارتياسن

 بوه  نگواهی  ترکيبوی،  هوای شواتص  سواتتار  و تعریف به توجه با. شد اف وده شاتص

 نشوان  OECD عضوو  کشوورهای  برای شده طراحی عیاجتما عدالت ترکيبی شاتص

 و ثوانی ) اسوت  هوا سونجه  و ابعواد  نظریه، اصول بخش سه شام  شاتص این دهدمی

 هوای سونجه  و ابعواد  عدالت، نظریه اصول( 4) شماره نمودار در که( 7833سرآبادانی،

                                                           
7. Urban 

4. Rural 
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 OECD عضوو  کشوورهای  بورای  اجتمواعی  عودالت  ترکيبی شاتص در استفاده مورد

 .است شده داده نشان

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول ابعاد

توزی  برابر در  
 هاتوسعه قابليت

توزی  برابر کاالهای  
 اوليه  

 من  فقر
 
 آموزش

 
 بازار کار

 
 عمومیجبران 

 
 توزی  درآمد

 
 عدالت بين نسلی

 
 تبعيض

 نماگرها

مخارج اجتماعی، مخارج سالمت، انسجام 
 اجتماعی

مخارج سرانه آموزشی، مخارج آموزشی  
پيشا مدرسه، اثر عوام  اجتماعی اقتصادی 

 بر عملکرد آموزشی

فقر کودکان، فقر شهروندان  نرخ کلی فقر،
 با تحصيالت متوسطه

، نرخ اشتغال بر اسا   نرخ اشتغال کلی
جنسيت، نرخ بيکاری زنان به مردان، نرخ 
بيکاری، نرخ بيکاری بلند مدت، نرخ  

ها به مهاجر، نرخ بيکاری  اشتغال بومی
 ها به مهاجربومی

 های درآمدیشکاف

تط مشی تانواده و بازنشستگی، مخارج  
ای، تحقيق و توسعه، توليد گازهای گلخانه

 هی ملیتط مشی محيط زیستی، بد

های های ضد تبعيض، تط مشیتط مشی
 هایکپارچه کنننده، تبعيض عليه اقليت
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 شاخص در استفاده مورد هایسنجه و ابعاد عدالت، نظریه اصول (:2) نمودار

 OECD عضو کشورهای برای اجتماعی عدالت ترکیبی
 

 4177 سوال  در برتلسمان موسسه توسط( SIJ) عدالت ترکيب شاتص نهایت در

 آموزش، به دسترسی فقر، کاهش ام ش ابعاد این. شد تنظيم و تعدی  عرصه شش در

 عودالت  نهایتواً  و سالمت اجتماعی، انسجام و تبعيض عدم کار، بازار فراگيری و شمول

 8 ارائوه  بوه  ترکيبوی  شاتص ابعاد، این از کدام هر برای همانين. شودمی نسلی بين

 را تبيوين  و توصويف  بهتورین  شاتص، این طراحان منظر از که پرداتت سنجه 3 الی

   دهندمی ارائه اجتماعی عدالت ارائه ابعاد از کدام هر وردم در

 (SIJ) ترکیبی شاخص. 0-2-0

 بوا   محوور  شش در سنجه زیر 22 جمعاً و نماگر 88 اسا  بر ترکيبی عدالت شاتص

 طوی  در شواتص  ایون . است شده تعریف تبرگان نظر اسا  بر شده تعریف هایوزن

 آن بوا  مرتبط نماگرهای و محور شش این هب مرور به و یافته تکام  و توسعه سال 71

 :اندشده بيان بعد هر تفکيك به هاسنجه و ابعاد 8 شماره جدول در که است رسيده
 اجتماعی عدالت ترکیبی شاخص (:3) جدول

 هاسنجه هاوزن و ابعاد ردیف

7 
 فقر از پيشگيری

 (8ضریب)

 یوا  فقور  تلوه  در گورفتن  قورار  ریسوك  در که جمعيت از نسبتی (7

 :هستند اجتماعی محروميت

 .هستند تطر این معرض در که سال 73 زیر که افرادی تعداد

 .هستند تطر این معرض در که سال 21 باالی افرادی تعداد

 هسوتند  شغ  شبه و ناقص اشتغال دارای که تانوار از جمعيتی( 4

 .دارند سال 13 تا صفر بين و

-پيش قاب  يرغ اقتصادی شرایط دلي  به که جمعيت از نسبتی( 8

 افراد برای وضعيت این ندارند توراکی نيازهای تأمين قدرت بينی،

 .است سال 21 باالی افراد برای و سال 73 زیر

 درآمود  درصود  21 از ترپایين) ک  جمعيت از درآمدی فقر نرخ( 2

 (جامعه متوسط

 بورای  فقور  نورخ  و( سوال  71 توا  صوفر ) تردساالن برای فقر نرخ -

 (سال 21 باالی) ساالنکهن

 کيفيوت،  بوا  ارائوه  در مشوی  توط  عملکورد ) آموزش مشی تط( 7 منصفانه آموزش 4
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 هاسنجه هاوزن و ابعاد ردیف

 کيفی سنجه ؛(عادالنه و کارا مهارتی و نظری آموزش (4 ضریب)

 آموزدانش عملکرد و اقتصادی و سياسی هایریشه و زمينه( 4

 پويش  هوای آمووزش  در GDP از عموومی  بخوش  مخارج درصد( 8

 دبستانی

 تا 73 سنين در مهارت یادگيری و آموزش از ي تحص ترک نرخ( 2

 سالگی 42

 دوم متوسوط  از کمتر که سال 21 تا 42 سن از جمعيتی درصد( 1

 اندکرده تحصي 

8 

  دسترسی

 کار بازار به

 (4 ضریب)

 اشتغال نرخ (7

 سال 22 تا 71 بين بازه در اشتغال نرخ -

 (سال 22 تا 11) ساالنکهن اشتغال نرخ-

 سال 22 تا 71 سنی بازه در هابومی به مهاجرین اشتغال نرخ-

 مردان به نسبت زنان اشتغال نرخ-

 بيکاری نرخ( 4

 بلندمدت بيکاری نرخ -

 جوانان بيکاری نرخ -

 مهارت کم کار نيروی بيکاری نرخ -

 (اداری غير) موقت کار نيروی اشتغال نرخ( 8

 توقتمام شاغلين برای فقر تله در گرفتن قرار ریسك نرخ( 2

 از پایين دستم د کنندگان دریافت نرخ)  پایين پرداتت مي ان( 1

 (کارآموزان استثنای به شاغلين ک 

2 

 انسجام

 نبود و اجتماعی

 تبعيض

 (7 ضریب)

 مشی تط عملکرد( ) SGI) اجتماعی شموليت ترکيبی شاتص( 7

 (اجتماعی انسجام و شموليت به دهیقدرت در

 جينی ضریب( 4

-سياسوت  با مقابله در مشی تط عملکرد( ) SGI) تبعيض نبود( 8

 (تبعيضی های

 متعلوق  هوای کرسی تعداد نسبت)  پارلمان در جنسيتی برابری( 2

 (پارلمان ک  از زنان به

( ) Integration Policy ( )SGI) ادغووام و یکپووارچگی مشووی تووط( 1

 (جامعه در مهاجرین ادغام در هامشی تط عملکرد

 شواغ   کوه  سوال  42 توا  41 تجمعيو  از نرتوی )   NEET نرخ( 2
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 مهوارتی  یادگيری و نظری آموزش حال در حال عين در و نيستند

 (نيستند ني 

1 
 سالمت

 (7ضریب)

 کيفيت با ارائه در مشی تط عملکرد( ) SGI) سالمت مشی تط(7

 (سالمت تدمات باال شموليت و بهينه ه ینه با

 یوا  گرانوی  دليو   بوه  که شده اظهار تود درمانی تدمات تعداد( 4

 . است نشده تأمين طوالنی صف

 سالم زندگی به اميد( 8

 شواتص  مقوادیر  ميوانگين : محودوده  و سالمت؛دسترسوی  نظام( 2

 دسترسی و محدوده»  و «درمان برای انتظار زمان»  شده استاندار

  «شده ارائه تدمات به

 اسوتاندارد  سونجه  تروجوی  حسوب  سالمت نظام هایرهاوردی( 1

 اشاره مورد شده

2 

 بين لتعدا

 نسلی

 (7 ضریب)

 توانمندسوازی  در هاسياست عملکرد( ) SGI) تانواده مشی تط(7

 (کار بازار و تانواده نقش دو هر در زنان

( Pension Policy( )SGI)  بازنشستگی با مرتبط هایمشی تط( 4

 هوا آن فقور  بهبوود  و بازنشسوتگان  ارتقوای  در مشی تط عملکرد) 

 (باشد کارا و عادالنه لینس بين لحاظ به که ایگونهبه

 منواب   از بهينوه  اسوتفاده ( ) SGI) محيطوی زیسوت  مشوی  تط( 8

 (هاآن از حفاظت و محيطیزیست

 ایگلخانه گازهای توليد( 2

 موورد  هوای انورژی  ک  از( مصرف) پییر تجدید هایانرژی سهم( 1

 مصرف بخش در استفاده

 GDP از توسعه و تحقيق مخارج نسبت( 2

 GDP از ومیعم بخش بدهی( 1

 (کار سن در جمعی درصد از)  ساالنکهن به وابستگی نرخ( 3

  (Hellmann et al, 2019: )منب 
 

 یبورا  یآموار  یهوا دادهبا مشک   فقدان  رانیاقتصاد ا یشاتص برا نیا محاسبه

 نیو ا نخسوت  گوام  در یسوت یبا رو نیو ا ازاسوت ؛   بووده شاتص روبرو  نیا یهاسنجه

 شواتص  ایون  سوازی بوومی  بورای  اصوالحی  مسويری  لویا  .کرد یسازیبوم را شاتص

 ترکيبوی  شواتص  کلوی  ساتتار و چارچوب حفظ ضمن تا شد گرفته نظر در ترکيبی
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SJI، از. پوییرد  صورت محورها مورد در ج ئی اصالحات و هاسنجه سطح در تغييرات 

 از شواتص  ایون  سونجه  هر که محوری ارزش تا شد سعی ابتدا اول گام در منظر این

 موالک  توا  گوردد  اسوتخراج  ها،سنجه منطقی تحلي  مبنای بر کنندمی مایندگین آن

 هر محوری هایارزش 2 شماره  جدول. شود مشخص شاتص این در هاسنجه تعيين

 .  دهدمی نشان را آن هایسنجه تفکيك به  بعد

 بوا  متناسوب  هوا سونجه  تغييور  بورای  راه سنجه، هر محوری ارزش آشکارسازی با

 شود  فراهم ایران اقتصادی فضای به شاتص کردن ن دیك و الیکرفوق هایمحدودیت

 کوه  هوایی سونجه  به مفهومی منظر از هاسنجه ترینن دیك تا شد سعی دوم گام در و

 در رو این از. گردد جایگ ین و انتخاب هستيم روبرو اطالعات و آمار فقدان با هاآن در

 شواتص  محووری  هوای ارزش با متناسب  سنجه، هر انتخاب منطق 2 شماره  جدول

 . است  شده ذکر  ني  SJI اجتماعی عدالت
 SJI شاخص در سنجش مورد محوری هایارزش (:4) جدول

 سنجش مورد معیارهای و هاارزش ابعاد ردیف

 فقر از پيشگيری 7

 فقر تط زیر در افراد گرفتن قرار از جلوگيری -

 (اینطقهم یا گروهی -سنی)  ایحاشيه فقر کاهش بر تأکيد -

 (بيولوژیك فقر) توراکی و غیایی فقر با مبارزه

 فقير شاغلين جمعيت کاهش

 درآمدی فقر کاهش بر تأکيد

 منصفانه آموزش 4

 و کارآمود  کيفيوت،  بوا  آمووزش ) عادالنوه  آموزش مشی تط -

 (مهارتی و نظری آموزش بر متکی

 آموزدانش یك عملکرد اقتصادی غير هایزمينه بر تأکيد -

 پایه و عمومی آموزش حوزه در مرک ی دولت مخارج -

  زودهنگام تحصي  ترک و سوادیبی با مبارزه -

8 
 بازار به دسترسی

 کار

 اشتغال نسبت اف ایش و بيکاری نرخ کاهش-

 و جنسويتی  و ایمنطقوه  سنی،)  ایحاشيه بيکاری با مبارزه -

 (گروهی

 ( لیشغ امنيت)  کار نيروی با قراردادها سازی موقتی کاهش -

 (پایين دستم د)  فقر معرض در افراد گرفتن قرار با مبارزه -

2 
 اجتماعی انسجام

 تبعيض نبود و

 و امتيوازات  حووزه  در فراگيور  گویاری  مشوی  توط  بور  تأکيد-

 اجتماعی مجازات

 ناموجه هاینابرابری انواع کاهش -
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 و قووم  جنسويت،  نوژاد، )  تبعيضوی  هوای سياسوت  بوا  مبارزه -

 (میهب

 (اجتماعی و اقتصادی و سياسی)  نسيتیج برابری -

 هابومی با مهاجرین پییرش و ادغام هایسياست -

 موأیو  )  مواهر  غيور  کوار  بوه  آماده و فعال جمعيت کاهش -

 ( اجتماعی شدگان

 سالمت 1

 فراگيوری  و بهينه ه ینه با کيفيت با عمومی سالمت تدمات-

 زیاد

 سالمت بخش تقاضاهای به پاسخگویی صف کاهش -

 سالم زندگی به اميد اف ایش -

 بوه  کام  دسترسی و درمان انتظار مورد زمان استاندارسازی -

  سالمت تدمات

  سالمت نظام هایتروجی بهبود -

 نسلی بين عدالت 2

 و تانوه  در زنوان  زموان هم توانمندسازی: تانواده مشی تط -

  کار بازار

 هشيو به بازنشستگان معيشت و زندگی کيفيت سطح ارتقای -

  کارا

 نسلی بين طبيعی مناب  و زیستمحيط حفظ -

  آتی نس  برداریبهره جهت توسعه و تحقيق ه ینه اف ایش -

 جمعيت سالیکهن با مبارزه و جمعيت رشد نرخ -

  آتی نس  مناب  به عمومی بخش بدهی و وابستگی کاهش -

 مصرفی انرژی مصرف سبد و ساتتار در نظر تجدید -

 ( 7833 ،آبادانیسر و ثانی) :منب 
 

 ترکیبی نماگرهای شناسیروش. 0

 متودولوژی  معرفوی  بوه  نوبوت  اجتمواعی،  عدالت اج ای و نظری مبانی بررسی از پس

. دهود  قرار یکدیگر کنار در را عدالت مختلف اج ای بتواند که روشی رسد؛می شاتص

 عودالت،  شواتص  در شوده  تعریوف  هوای سونجه  بورای  بتووان  بایسوتی  مرحله این در

 هوا داده المللیبين و داتلی هایپایگاه از استفاده با و شود مشخص عددی غيرهایمت

-موی  موجوود  عودالت  شاتص در که هاسنجه از تعدادی طرفی از. کرد آوریجم  را
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 عودالت  کو   شواتص  سونجه،  ميو ان  افو ایش  بوا  که هستند منفی هایسنجه باشند

 هوم،  بوا  منفوی  و مثبوت  هوای شاتص کردن جهتهم برای. یابدمی کاهش اجتماعی

.  شوود موی   هوا داده سوازی  نرموال   بوه  منجور  و معکوو   منفوی  هایشاتص تمامی

  رو ایون  از دارنود  متفاوتی هایمقيا  گ ارش، این در شده گرفته کار به هایشاتص

 بوه  اقودام  اقليدسی نرم یا تطی نرم مانند متعارف سازی نرمال هایروش از تواننمی

 در رفتوه  کوار  بوه  شناسوی روش از پوژوهش  این برای. نمود داداع دامنه سازییکسان

 عودالت  ترکيبی شاتص شناسیروش مبنای که 7 پایدار حکمرانی هایشاتص توليد

 نووع  از متوأثر  هاداده سازی نرمال تا شد استفاده بوده ني  SJI اروپا اتحادیه اجتماعی

 . نشود تغييرات دامنه لحاظ از هاداده کيفيت و مقيا 

 دامنوه  در زیور  هایفرمول از استفاده با هاشاتص همه شناسیروش این اسا  بر

 قابو   و ممکون  حود  بواالترین  بورای  71 عدد که صورتی به گيرندمی قرار 71 تا صفر

 ابتدا در. شودمی گرفته نظر در مقدار ترینپایين برای صفر عدد و شاتص برای تصور

 دو ایون  در. شوود موی  تعيوين  شواتص  یباال حد و پایين حد زیر فرمول دو اسا  بر

 ميانوه  هموان  یا و دوم چارک  𝐼𝑄𝑅 و است سوم چارک 𝑝75 و اول چارک 𝑝25 فرمول

 چوه  شواتص  از عودد  هور  کوه  شوود موی  مشخص زیر تاب  از استفاده با سپس. است

 روشوی  چوه  اینکوه  از فوارغ . دهد اتتصاص تود به باید را ده تا صفر بازه در مقداری

 نتيجوه  بور  جودی  توأثير  که است هاییگام از دهیوزن شود،می اتخاذ دهیوزن برای

 اجتماعی عدالت ترکيبی شاتص در دهیوزن.  دارد نهایی بندیرتبه و ترکيبی نماگر

 مبوانی  از برآموده  کوامالً  بلکوه  آماری دهیوزن هایروش اسا  بر نه اروپا یاتحادیه

 هوا آن تورین ساده که دارد متعددی هایروش ني  هاداده تجمي . است محققان نظری

 (  7833سورآبادانی،   و ثوانی ) پوژوهش  ماننود   پوژوهش  ایون  در. است تطی تجمي 

-نموره  یبوازه  اسوت  ذکر به الزم. است گرفته قرار استفاده مورد وزنی، گيریميانگين

 در و( 1-41) ؛4ضوریب ( 1-81) از دارنود؛  8 ضوریب  کوه  ابعوادی  برای شاتص های

 وضوعيت  دهنوده  نشان بيشتر عدد که ایگونهبه است( 71 تا 1) بين 7 ضریب نهایت

 . است شاتص بهتر

 ها و ارائه نتایجسنجش مدل. 2

در قسمت اول این  بخش،  نتایج مدل فقر چند بعدی ارائه شده اسوت و در قسومت   

                                                           
7. Sustainable Governance Indicators 
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 دوم نتایج مدل شاتص عدالت ترکيبی بيان شده است.

 نتایج مدل فقر چند بعدی .2-0

هوای  های تام طر  آموارگيری از ویژگوی  های مورد استفاده در این پژوهش دادهادهد

توا   7823هوای  اقتصادی و اجتماعی تانوار است که توسط مرک  آمار ایران طی سال

آوری شوده اسوت. همانوين حجوم     بر پایه اطالعات شهری و روستایی جمو   7833

به شواتص آلکوایر و فاسوتر    های مختلف یکسان نيسوت و در محاسو  ها در سالنمونه

تانوارهایی که فاقد تمامی اطالعات در تمامی ابعاد بودند حیف شودند. توشوبختانه   

های پرسشنامه طر  آمارگيری ه ینوه و درآمود تانوارهوای شوهری و روسوتایی      داده

مرک  آمار ایران قابليت محاسبه تمامی ابعواد را دارد و فقوط در بعود سوالمت بایود از      

که تنها سوه   (4177) فاستر و گ ین استفاده کرد. برتالف روش آلکایرمعيارهای جای

بعد آموزش، بهداشت و استاندارد زندگی را برای محاسوبه فقور چنود بعودی در نظور      

گرفت.در این پژوهش از یازده شاتص در قالوب پونج بعود اسوتفاده شوده اسوت کوه        

 اند از:عبارت

و رفوتن بوه مدرسوه     ادهوضعيت سواد سرپرست تانو-آموزش: شام  دو شاتص .7

 ساله 72تا  2کودکان 

 سالمت تانوار: شام  شاتص وضعيت بيمه تانوار  .4

 اشتغال: شام  شاتص وضعيت شاغ  بودن سرپرست تانوار .8

 مسکن: شام  دو شاتص تراکم جمعيت و نوع مصالح ساتتمانی   .2

دسترسی به برق، دسترسی به آب سوالم،    -استاندارد زندگی: شام  پنچ شاتص .1

 ی به سيستم تخليه فاضالب، سوتت برای پخت و پ  و مالکيت دارایی.دسترس

های مربو  به هریك از آنهوا  ها و وزنج ئيات ابعاد، زیر شاتص  1جدول شماره 

 دهد.را که در محاسبه شاتص فقر چند بعدی ایران در نظر گرفته شدند نشان می
  MPIو حدود محرومیت در هاوزن، هاشاخصابعاد،   (:5)جدول 

 وزن محروم است اگر .... شاخص ریز ابعاد

 آموزش

(1

5
) 

 ی تحصي هاسال

حضور فرزند در 

 مدرسه

 کال  تحصي  نداشته باشد. 1سرپرست تانوار 

سوال   72توا   2حداق  یك کودک در سون تحصوي    

 .کندینموجود داشته باشد که تحصي  

1

10
 

1

10
 

 سالمت

(1

5
) 

 بيمه درمانی
1 بيمه درمانی نداشته باشد.   اعضای تانوار

5
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 وزن محروم است اگر .... شاخص ریز ابعاد

 اشتغال

(1

5
) 

شاغ  بودن 

 سرپرست تانوار

1 سرپرست تانوار بيکار باشد.

5
 

 مسکن

(1

5
) 

 سطح زیر بنا

 نوع مصالح

 مترمرب  باشد. 72سطح  سرانه زیر بنا کمتر از 

)جونس واحود مسوکونی از تشوت و      دوامیبمصالح 

 (.دچوب یا تشت و گ  باش

1

10
 

1

10
 

 استاندارد  زندگی

(1

5
) 

 برق

سيستم تخليه 

 فاضالب

 آب

 سوتت پخت و پ 

 تملك دارایی

 تانواری که برق نداشته باشد.

سيستم تخليه فاضالب ندارد و یا مشترک بوا توانوار   

 دیگر است.

تانوار به آب آشاميدنی سالم دسترسی نداشته باشود  

. 

 سوتت پخت و پ  چوب یا کربن باشد.

داکثر یکوی از ایوون   مووارد یعنوی رادیووو،    توانوار حو  

تلوی یووون، تلفوون، دوچرتووه، موتووور و یخاووال را در 

تملك داشته باشد و  ني  ماشين یا کاميون  نداشوته  

 باشد.   

1

50
 

1

50
 

1

50
 

1

50
 

1

50
 

 (تحقيق  مطالعات): منب 
 

باشد زیورا  می 𝑘 گيری شاتص فقر چند بعدی نيازمند انتخاب آستانه دوماندازه  

0گونوه)  تواند اینشوند و میبا انتخاب این آستانه فقرای چند بعدی شناسایی می ≤

𝑘 ≤ ( باشد. در این پژوهش مرزی که برای شناسایی افوراد فقيور در نظور گرفتوه     (1

 است. 88/1برابر با  4177مطابق با روش آلکایر و فاستر شده است 

 هری و روستایی( جامعه شHسرشمار فقر چندبعدی). 2-0-0

دهود بلکوه ایون شواتص     ، شدت فقر را نشان نمیچند بُعدیشاتص نسبت سرشمار 

با توجه بوه جودول    شوند.محسوب می چند بُعدیبيانگر درصد افرادی است که فقير 

دهود  کوه در منواطق روسوتایی     ها نشان می، تحلي  داده8و نمودار شماره  2شماره 

 32 و 31، 38هوای  اسوتثنا  سوال  بررسوی بوه  های مورد نسبت سرشمار در طی سال

در سوال   81/1بوه   37/1با رقوم   23روندی کاهشی داشته است که اندازه آن از سال 

دهود کوه نسوبت    هوای پوژوهش نشوان موی    کاهش یافته است. در مجموع یافتوه  32

سرشمار چند بعدی در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شوهری بيشوتر   

ه بيانگر این است که در مناطق روستایی افوراد فقيور بيشوتری در    است که این نتيج

ایون نسوبت در    31توا   31های اند. طی  سالمقایسه با مناطق شهری شناسایی شده



 23سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

هوای بواال و   تواند توورم مناطق شهری بيشتر از مناطق روستایی است که علت آن می

 ای اقتصادی باشد.هها و تحریمرکود اقتصادی و اجرای سياست هدفمندی یارانه
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: شاخص نسبت سرشمار فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی (6) جدول

 1311-1361های ایران طی سال

 سال
 آستانه فقر
𝑲 = 𝟎/𝟑 

 سال

 

 آستانه فقر
𝑲 = 𝟎/𝟑 

 شهری روستایی شهری روستایی

7823 - - 7832 832/1 873/1 

7823 371/1 238/1 7831 187/1 271/1 

7811 318/1 144/1 7832 211/1 211/1 

7817 327/1 213/1 7831 117/1 147/1 

7814 388/1 283/1 7833 231/1 174/1 

7818 113/1 838/1 7833 117/1 171/1 

7812 124/1 211/1 7831 117/1 111/1 

7811 132/1 831/1 7837 822/1 843/1 

7812 184/1 811/1 7834 818/1 812/1 

7811 187/1 827/1 7838 813/1 874/1 

7813 142/1 834/1 7832 813/1 437/1 

7813 143/1 823/1 7831 821/1 411/1 

7831 178/1 822/1 7832 812/1 887/1 

7837 121/1 277/1 7831 833/1 827/1 

7834 111/1 814/1 7833 217/1 822/1 

7838 348/1 182/1    

 (محاسبات تحقيق): منب 

 



 17سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

 
 حقيق(ت )محاسبات: منب 

 ایران روستایی و شهری مناطق در بعدی چند فقر سرشمار نسبت شاخص (:3) نمودار

 1361-1311 هایسال طی
 

 (A) چند بُعدیتحلیل نتایج شدت فقر . 2-0-2

شودت فقور چنود بعودی را در منواطق شوهری و       2و نمودار شوماره   1جدول شماره 

بت سرشومار، شودت   دهد. شاتص نسنشان می 7823 -7833های روستایی در سال

شاتص شدت فقر از طریق محاسبه  فاستر دهد. به پيشنهاد آلکایر وفقر را نشان نمی

شود. شایان ذکور اسوت ایون شواتص نيو       ميانگين شدت فقر برای فقرا محاسبه می

دهد. فقط بيانگر عمق فقر در جوام  اسوت. هموان طوور کوه     وسعت فقر را نشان نمی

از  33و 33، 31های اطق روستایی به استثنای سالشود شدت فقر در منمالحظه می

مناطق شهری بيشتر است. که بيانگر این است کوه افوراد در ابعواد بيشوتری محوروم      

دهد کوه شودت فقور از    هستند. بررسی روند شدت فقر در مناطق روستایی نشان می

 رسيده است. 7833در سال  23/1به  23در سال  18/1

 

0
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1
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های دی در مناطق شهری و روستایی ایران  طی سالچند بع شدت فقر (:7)جدول 

1311-1361 

 سال
 آستانه فقر
𝑲 = 𝟎/𝟑 

 سال

 

 آستانه فقر
𝑲 = 𝟎/𝟑 

 شهری روستایی شهری روستایی

7823 - - 7838 171/1 232/1 

7823 187/1 224/1 7832 111/1 221/1 

7811 183/1 213/1 7831 211/1 223/1 

7817 143/1 211/1 7832 178/1 232/1 

7814 141/1 211/1 7831 288/1 282/1 

7818 171/1 223/1 7833 281/1 222/1 

7812 178/1 211/1 7833 283/1 221/1 

7811 113/1 214/1 7831 281/1 281/1 

7812 111/1 223/1 7837 211/1 218/1 

7811 118/1 211/1 7834 211/1 223/1 

7813 111/1 211/1 7838 211/1 217/1 

1379 233/1 211/1 7832 217/1 224/1 

7831 233/1 211/1 7831 214/1 221/1 

7837 171/1 213/1 7832 218/1 224/1 

7834 238/1 211/1 7831 233/1 211/1 

   7833 233/1 234/1 

 (محاسبات تحقيق): منب 

 



 18سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

 
 منب : )محاسبات تحقيق(

های ستایی ایران طی سالفقر چند  بعدی در مناطق شهری و رو شدت  (:4) نمودار

1311-1361 
 

 ( جامعه شهری و روستاییMPI) چند بُعدیشاخص فقر . 2-0-0

هر کدام از دو شاتص نسبت سرشمار و شدت فقر معایبی را در نشان دادن فقر چند 

شدت فقر توجهی ندارد و همانين شاتص شدت فقر، بعدی دارند. نسبت سرشمار به

رف  عيب این دو شاتص، شواتص   برای فاستر لکایر ودهد. آوسعت فقر را نشان نمی

آیود را  ضرب این دو شاتص به دست موی نسبت سرشمار تعدی  شده را که از حاص 

 پيشنهاد کردند.

سری زمانی شاتص فقر چند بعدی آلکوایر   1و نمودار شماره   3جدول شماره  )

ی دهوود. رونوود ایوون شوواتص در منوواطق روسووتایی در طوو   و فاسووتر را نشووان مووی 

در سوال   88/1بوه   7823در سوال   23/1کاهشی بووده و از   7834تا  7823هایسال

من له کاهش وسعت و شدت فقر چند بعودی در  رسيده است که این کاهش به 7834

با   7831تا  7838در مناطق روستایی ني  است. از سال  7823-7834های طی سال

والت اقتصوادی و سياسوی در   یك روند نوسانی فقر رو به رو هستيم که توجه بوه تحو  

تواند روند نامنظم این نمودار را توجيه کنود. از  ها تا حد زیادی میایران طی این سال
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ایوم. در  با کاهش نورخ فقور در منواطق روسوتایی مواجوه بووده       7832تا  7833سال 

است که باالترین  483/1برابر  7811تصوص تانوارهای شهری این شاتص در سال 

 7834-7831های است که بعد از آن طی سال 7834تا  7823های مي ان طی سال

  7834هوا ایون شواتص در سوال     کند اما طی این سالیك روند نوسانی را تجربه می

است که باالترین مقدار شواتص فقور    432/1برابر با  7832 سال در و 421/1برابر با 

هوای بواال و   توورم توانود  های مورد مطالعه است که علت آن موی چند بعدی طی سال

چنود  شاهد یك اف ایش در شاتص فقر  7832باشد. در سال  7831رکود اواتر دهه 

توانود نوسوانات   روستایی هستيم که علت آن می هم هم برای تانوار شهری و  بُعدی

 نرخ ارز و تحریم اقتصادی باشد.
شاخص فقر چند بعدی آلکایر و فاستر در مناطق شهری و روستایی  (:1) جدول

 1361-1311های یران  طی سالا

 سال
 آستانه فقر

K=0.3 
 سال

 

 آستانه فقر
K=0.3 

 شهری روستایی شهری روستایی

7823 - - 7838 242/1 421/1 

7823 238/1 473/1 7832 817/1 737/1 

7811 213/1 483/1 7831 733/1 723/1 

7817 221/1 472/1 7832 821/1 432/1 

7814 283/1 731/1 7831 471/1 441/1 

7818 837/1 711/1 7833 471/1 441/1 

7812 837/1 738/1 7833 441/1 442/1 

7811 211/1 713/1 7831 473/1 444/1 

7812 811/1 723/1 7837 721/1 723/1 

7811 821/1 721/1 7834 713/1 781/1 

7813 824/1 711/1 7838 728/1 727/1 

7813 822/1 721/1 7832 724/1 742/1 

7831 811/1 722/1 7831 721/1 744/1 

7837 831/1 733/1 7832 738/1 714/1 

7834 883/1 723/1 7831 733/1 721/1 



 11سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

 سال
 آستانه فقر

K=0.3 
 سال

 

 آستانه فقر
K=0.3 

 شهری روستایی شهری روستایی

   7833 471/1 714/1 

 (تحقيق منب : )محاسبات

 

 
 تحقيق( منب : )محاسبات

 هایسال طی ایران روستایی و شهری مناطق در فقر چندبعدی شاخص (:5) نمودار

1311-1361 
 

نتایج سنجش شاخص ترکیبی عدالت اجتمااعی اتحادیاه اروپاا    . 2-2

 برای ایران

 اجتماعی عدالت ترکیبی شاخص کلی روند. 2-2-0

 کو   جمو  ) محور هر در مشخص ضرایب با محور 2 در سنجه 82 هایداده اسا  بر

 اجتمواعی  عودالت  شواتص  اسوا   بور  ترکيبوی  شاتص ک  نمره ،(است 71 ضرایب

 دهود موی  نشوان  محاسوبه  ایون  نتوایج . گردیود  محاسبه ایران برای برتلسمان موسسه

 نموره  نهایوت  در و اسوت  بووده  روبرو صعودی روند با 7833 تا 7831 بازه در شاتص
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 روند چه اگر. است رسيده 7833 سال در 1784 به 7831 سال در 2714 حدود از ک 

 و دهود موی  نشوان  را  ایوران  در اجتمواعی  عودالت  ترکيب شاتص بهبود شاتص این

 دیگور  بوا  مقایسوه  در که است 1722 مطالعه مورد هایسال طی شاتص این ميانگين

 موجوود  هوای واقعيت با ليکن دهدمی نشان ایران برای را باالیی به رو جایگاه کشورها

 آن. کورد  جسوتجو  هوا داده کيفيوت  را آن علت بتوان شاید ندارد توانیهم جامعه در

 کمتورین  دارای 7838 سال زمانی بازه این در هددمی نشان 2 شماره نمودار که گونه

 است . مطالعه مورد هایسال در نمره باالترین دارای 7831 سال و
 

 
 کل ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران شاخص (:6) نمودار

 
 آمار توصیفی شاخص کل ترکیبی عدالت اجتماعی (:1)جدول 

 ميانگين انحراف معيار ميانه حداکثر حداق 

3/39 7/61 5/18 0/26 5/44 
 

 روند شاخص در بخش بازار کار. 2-2-2

 مشوارکت  امکان معنای به کار بازار به دسترسی حوزه ترکيبی، شاتص در اول محور

 نموره  کلی روند. است عادالنه دستم د مانند کاری منصفانه شرایط و توليد فرایند در

 در کوار  بوازار  ثباتبی و نامساعد شرایط معلول که بوده نوسانی بخش این در شاتص

 نيوروی  تقاضوای  و عرضه بنيادین هایتعادل عدم واسطهبه گیشته هایدهه در ایران
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 11سميه جعفری   ♦ ...یهاشاتص کردیبا رو رانیتوسعه عادالنه در اقتصاد ا یابیارز

 سال در 1711 به 7831 سال در 8787 حدود از ک  نمره جهت این از. است بوده کار

 شوده  یاد دوره طی در شاتص این اندازه که طوریبه. است کرده پيدا اف ایش 7833

 مقودار  کمتورین  و 7831 سوال  بوه  مربوو   مقودار  بيشترین که ودهب نوسانی شدتبه

-گوروه  کرده، تحصي  افراد بيکاری؛ نرخ اف ایش. است 7838 سال به مربو  شاتص

 ک  نمره کاهنده عوام  جمله از محروم مناطق و زنان جوانان، مانند پییرآسيب های

 از دسوتم د  فشوکا  کواهش  و شواغلين  ميان در بيمه نفوذ اف ایش و ترکيبی شاتص

  .است بوده شاتص ک  نمره ف اینده عوام  جمله
 

 
 شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران: حوزه بازار کار(: 7) نمودار

 

 روند شاخص در بخش آموزش. 2-2-0

 است آموزشی عدالت تحقق و آموزش تدمات به فراگير دسترسی شاتص، دوم محور

 اسوت  ایون  دهنوده  نشان  و  یافته ف ایشا 71 به 4777 حدود از شاتص ک  نمره که

 آموزشی تحصيالت توسعه واسطهبه کشور در آموزش وضعيت  اتير، هایسال در  که

 جهوت  به ایران چه اگر است الزم نکته این ذکر البته.  است داشته رشدی به رو روند

 کشوورهای  جملوه  از  ثانویوه  و اوليه نامثبت نرخ اف ایش و تکميلی تحصيالت توسعه

 ایگونوه بوه  آموزش بخش در کلی هایسياست ليکن است جهان حتی و منطقه برتر

-موی  را آن آثار  و  کيفی بعد تا شده توجه آموزش کمی بعد به بيشتر که است بوده

  .نمود مشاهده ني  کشور در صنعت و دانشگاه ارتبا  عدم در توان
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  حوزه آموزشترکیبی عدالت اجتماعی در ایران: شاخص(: 1) نمودار

 

 روند شاخص در بخش سالمت  . 2-2-0

محور سوم، روند شاتص ترکيبی در حوزه سالمت است. روند کلوی شواتص در ایون    

در سوال   8732محور، یك روند نوسانی  است  که نمره کو  ایون شواتص از حودود     

اف ایش یافته است. اف ایش اميد بوه زنودگی، کواهش     7833در سال  2727به  7831

سال و اف ایش ضریب نفوذ بيمه از جملوه عوامو  ف اینوده     1ر کودکان زیر مرگ و مي

نمره کو  شواتص بووده اسوت. اموا آناوه باعوث ن ولوی شودن نموره کو  شواتص             

هوای بيمارسوتانی ) بوه عنووان     ای تختاست،کاهش شدید نمره سنجه توزی  منطقه

هم تقریبی از دسترسی عادالنوه تودمات بخوش سوالمت( و افو ایش قابو  توجوه سو        

هایی مانند طر  تحول سالمت تأثير چنودان  رغم طر پرداتت از جيب است که علی

 ها نداشته است.مثبتی در کاهش این دسته پرداتت
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 ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران حوزه سالمت شاخص(: 1) نمودار

 

 روند شاخص در بخش انسجام اجتماعی و نبود تبعیض. 2-2-2

، رونود شواتص در بخوش انسوجام اجتمواعی و نبوود       چهارمين محور در شاتص ک 

فراگيوری  » تبعيض است. این محور در شاتص ترکيبی اتحادیه اروپا ناظر بر مفهووم  

-تعریف شده که به معنای امکان و دسترسی عمومی برای همه گوروه  7« یا شموليت

های اجتماعی با هر رنگ ، نژاد ،جنسيت و عقيده است. وضعيت کلی شاتص در این 

اف ایش پيودا کورده    1784به  2728ای که نمره ک  از گونهخش روند ن ولی داشته بهب

بوه عنووان تقریبوی از    « ضریب جينوی » رغم روند تقریباً ثابت نمره سنجه است. علی

های توسوعه جویب نخبگوان، افو ایش سوطح نفووذ       برابر،اما نمره سنجه توزی  درآمد

یتام و کاهش جرائم کودکان و نوجوانان تحصيالت در زنان، اف ایش جمعيت حاميان ا

، 71از جمله عوام  ف اینده نمره شاتص در این بخش بوده است. در نموودار شوماره   

 روند کلی شاتص در این بخش ذکر شده است:

 

 

                                                           
7. inclusivenese 
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انسجام اجتماعی و ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران حوزه  شاخص (:11) نمودار

 نبود تبعیض
 

 فقر، رفاه و توزیع درآمد روند شاخص در بخش. 2-2-0

 یاست. روند کل بخش فقر، رفاه و توزی  درآمددر  یبي، روند شاتص ترک پنجم محور

مخارج تانوار، کاهش تووان   شیاف ا.باشد-یم یروند نوسان كیمحور،  نیشاتص در ا

نمره ک  شواتص بووده    هکاهنداز جمله عوام  ترید مسکن و نداشتن شغ  مناسب 

ها و پرداتوت یارانوه نقودی    هایی مانند هدفمندی یارانهسياست اجرای اگر چه است.

هوا و آزادسوازی   باعث کاهش فقر به صورت مقطعی شده ليکن شوک ناشی از تحوریم 

ها باعث اف ایش مخارج تانوار شده کوه ماحصو  آن افو ایش فقور، نوابرابری و      قيمت

 باشد.شکاف گسترده درآمدی در جامعه می
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 درآمد توزیع و رفاه فقر، حوزه ایران در اجتماعی عدالت رکیبیت شاخص (:11) نمودار

 

 روند شاخص در بخش عدالت بین نسلی. 2-2-7

گانه شاتص ترکيبی، شاتص عدالت بين نسلی اسوت کوه   آترین محور از ابعاد شش

ناظر بر توجه به مناف  نس  آتی و رعایت مالحظات توسعه پایودار و منصوفانه اسوت.    

ای که ابتدا کاهش و گونهاین بخش دارای فراز و نشيب است به روند کلی شاتص در

افو ایش پيودا    2734به  2743کند؛ در نهایت نمره ک  از حدود سپس اف ایش پيدا می

کرده است؛ در  حالی که وابستگی بودجه بوه نفوت  و توام فروشوی بوه شوک  قابو         

و افو ایش گازهوای    زیستای کاهش نيافته و به دنبال این امر تخریب محيطمالحظه

ی شاتص عودالت بوين نسولی    ای اف ایش پيدا کرده است؛ اینها عوام  کاهندهگلخانه

 توانی ندارند.هستند که با تروجی این شاتص هم
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فقر، رفاه و توزی  درآمد
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 نسلی بین عدالت حوزه ایران در اجتماعی عدالت ترکیبی شاخص(: 12) نمودار

 

 پیشنهادات سیاستیو گیری نتیجه 

 اقتصوادی  رشد صرفاً از توسعه مفهوم بردن فراتر ای،توسعه التتحو ترینمهم از یکی

 از رفواه،  درآمودی  غيور  و درآمودی  ابعاد بهبود بر عالوه که است ساتتاری تحولی به

 در عودالت  مفهووم  به توجه باعث امر این. باشد برتوردار عادالنه توزی  ني  و پایداری

 دارای را توسوعه  مواهوب  از ریبرتووردا  و هوا نوابرابری  محوو  کوه  است توسعه ادبيات

در این پژوهش در راستای ارزیابی توسعه عادالنه نتایج شواتص فقور   . یابدمی اهميت

دهد کوه ميو ان فقور    های ه ینه درآمد تانوار نشان میچند بعدی با استفاده از داده

کاهش یافته است که البته شدت این کاهش  7833-7823های طی سال چند بُعدی

باشود  و ایون کواهش بوه سوبب امکانوات و تسوهيالت        وستایی بيشتر میدر مناطق ر

 7832زندگی است که برای تانوارهای روستایی فراهم شوده اسوت؛ لويکن در سوال     

بورای توانوار شوهری و روسوتایی      هوم  چند بُعدیشاهد یك اف ایش در شاتص فقر 

بررسی شاتص تواند نوسانات نرخ ارز و تحریم اقتصادی باشد. هستيم که علت آن می

دهد که فقور فقوط وابسوته بوه درآمود نيسوت بلکوه ميو ان         فقر چند بعدی نشان می

برتورداری عادالنه افراد جامعوه از آمووزش، مسوکن، اشوتغال و ميو ان تسوهيالت و       

 در رو ایون  امکانات رفاهی در فقير بودن یا فقير نبوودن افوراد جامعوه موؤثر اسوت از     

 بوه  یارانوه  پرداتوت  طریوق  از تانوارهوا  درآمد شاف ای جای به اقتصادی هایسياست

 عودالت  شواتص  بورآورد  دیگور  سووی  از. باشوند  تانوارهوا  هایقابليت اف ایش دنبال
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 بووده  روبورو  صوعودی  رونود  با 7833 تا 7831 بازه در شاتص دهدمی نشان ترکيبی

 7833 سوال  در 1784 بوه  7831 سوال  در 2714 حودود  از ک  نمره نهایت در و است

 در اجتمواعی  عودالت  ترکيوب  شواتص  بهبود شاتص این روند چه اگر. است رسيده

 است 1722 مطالعه مورد هایسال طی شاتص این ميانگين و دهدمی نشان را  ایران

 لويکن  دهدمی نشان ایران برای را باالیی به رو جایگاه کشورها دیگر با مقایسه در که

 هاداده کيفيت را آن علت بتوان شاید ندارد توانیهم جامعه در موجود هایواقعيت با

 .کرد جستجو

 تنيودگی  درهوم  به توجه با که دهدمی نشان پژوهش این هایبررسی مجموع در

 بورای  کوه  شوود موی  پيشونهاد  ، عادالنوه  یتوسوعه  در مختلوف  هایمؤلفه و متغيرها

 مانند متغيرهایی گرفتن هدف با نه  کشور اقتصادی عملکرد بررسی و گیاریسياست

. گيورد  صوورت  آن از جانبوه  هموه  درکوی  بوا  بلکوه  توسوعه  از محودود  درکی یا رشد

 بوه  پایوداری  و برابوری  و رشود  بر هاسياست تأثيرگیاری برآیند اسا  بر گیاریهدف

 توجووه مووورد بایوود عادالنووه توسووعه هووایمؤلفووه یووا ابعوواد از یکووی بوور تأکيوود جووای

 . بگيرد قرار گیارانسياست

 :شودمی پيشنهاد عادالنه یتوسعه رقراریب راستای در رو این از

 بواز  صرفاً هایباسياست قيا  در محور توليد و زااشتغال هایسياست بر تأکيد  -7

 ...(نقدی، یارانه)  توزیعی

 که است مهمی اب ار توانمندسازی، کنار در رشدگرا کالن هایسياست بر تمرک   -4

 چوه  اگور  رشود  زیورا   دده سوق بيشتر چه هر رشد جهت در را جامعه تواندمی

 .است الزم آن وجود اما نيست کافی

 جوای  بوه  مختلوف  نهادهوای  مشوارکت  بوا  فقور  کواهش  ملوی  یبرناموه  طراحی -8

 . ایج یره هایبرنامه

 . اقتصادی هایبرنامه در عدالت تعریف و عدالت جایگاه تعيين    -2

 لتعودا  و چنود بُعودی   فقور  گيوری انودازه  طور   اجرای و اطالعاتی پایگاه ایجاد -1

 و هوا برناموه  کوارایی  رونود  شناسوایی  جهوت  سواليانه  و موداوم  طوور بوه  ترکيبی

 .کشور سطح در شده انجام هایسياست
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 منابعفهرست 

مستضعفان و جانبوازان   اديبن ی.عدالت اجتماع ینظر یمبان (.7811) نيحس ،یتوسل

  .7811 ،یانقالب اسالم

. فصولنامه  جامعوه شوهری ایوران   ارزیابی فقر چند بعدی در (. 7833جاللی، محسن )

   31-23(: 38)42 ،روند

 .مجلس های¬مرک  پژوهش ،یعدالت اقتصاد (.7831) روزهيف ،یتلعتبر
 سوطح،  زا ارزیابی یك (.7833) مختاری علی محمد و محمد نوفرستی، یداهلل؛ دادگر،

 (:4)41 بودجوه،  و ریو ی  برناموه  فصولنامه  .ایران در چندبُعدی فقر توزی  و روند،

41-28 

 (. جامعه روستایی و نياز های آن. نشر شرکت سهامی انتشار7812رفي  پور، فرامرز )

-آلکایر روش به ایران برای بعدی چند فقر شاتص تخمين  (.7832) سحر ضرغامی،

 کارشناسوی  ناموه  پایوان  .بعودی  توك  فقور  شواتص  بوا  آن رونود  مقایسه و فاستر

 شریف صنعتی دانشگاه اردستانی، فاطمی فرشاد :راهنما استاد  ارشد،
روش آلکووایرو فوسووتر بوورای   (.7838)، سوووده قدسوویحموود حسوون و  م فطوور ،

 .11-34(: 77)72 .اقتصادی مجله .چند بُعدی فقور گيوری¬انودازه

(. سونجش و کاربسوت   7833حسوين )  مصطفوی ثوانی، علوی و سورآبادانی تفرشوی،    

شاتص ترکيبی عدالت اجتماعی اتحادیه اروپا در ایران، دو فصولنامه مطالعوات و   

  732-711(: 7)2های اقتصادی، سياست

 .عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. نقش و نگار(.7832) مؤمنی فرشاد

سعه؛ نشر مرک  پوژوهش هوای   اشتغال، عدالت اقتصادی و تو (.7831) رشادف مومنی،

 .مجلس شورای اسالمی

. طرحی برای مبارزه جهانی با فقر، ترجمه بابك قهرمان نموا،  ( 7811) گونار ردال،يم

 انتشارات اميرکبير.

 (. نظام های اقتصادی. ناشر شرکت سهامی انتشار7834نمازی، حسين )
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