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  چكيده
 ييل نارسايبه دل .گانه شهر تهران است 22 اطقندر م ”يفقر چندبعد يرياندازه گ" ،ن پژوهشيهدف از ا

 يازهايت ها بر اساس نيمحروم يبررس، )نهيهز( فقر بر اساس درآمد يرياندازه گد كريموجود در رو يها

  .رسد يبه نظر م يالزم و ضرور، ياسيس يها يه، آموزش و آزاديهمانند بهداشت، تغذ ياساس

 )Maasumi & Lugo, 2006(و لوگو  يه اطالعات كه توسط معصومينظر كرديبا استفاده از رو پژوهش،ن يدر ا

شده كه  يرياندازه گ يو سالمت عموم درآمد، مسكن و آموزش يژگيو چهار بر اساس ،يفقر چند بعدده، يگردارائه 

 نيب ينيت جانشيبر اساس سطوح متفاوت قابل ، سپسمحاسبهژگي فوق،   در هر كدام از چهار وي يابتدا فقر تك بعد

شده و در مرحله بعد،  يريز اندازه گيندر مناطق مختلف  ع شدهيكرد خط فقر تجميفقر مطلق با رو ،ها يژگيو

  . بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است يكرد تمركز قويبر اساس رو يچند بعد يت نسبيمحروم

از نظر و  19ه منطق درآمد،كرد ين منطقه تهران بر اساس رويرتريفق ،ج به دست آمدهيبر اساس نتا

مربوط به  يت از نظر سالمت عمومين وضعيبدتر .هستند 17و  19آموزش و مسكن نيز به ترتيب مناطق 

ن يهمچن. ده شديد 1ن نرخ در منطقه يو كمتر 14در منطقه  ين نرخ فقر چند بعديشتريب. است 16منطقه 

كمتر  شتر باشد،يب يمورد بررس يها يژگين ويب ينيب جانشيزان كه ضريبه هر م يزان نرخ فقر چندبعديم

  . هستند يت نسبيز دچار محروميدرصد از مردم تهران ن 63 .شود يم
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   مقدمه -1

 نشانه است و بشري جوامع ياز مشكالت اساس يكيهنوز  كم، فقريست و يامروزه و در آستانه قرن ب

 و اجتماعي همبستگي و سياسي ثبات كه است فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نيافتگي توسعه بارز

   .اندازد يخطر م به ريفق اقشار در را رواني سالمت

نيازهاي گوناگوني  بايد به رفع يماز آنجا كه بشر يك موجود چندبعدي است و براي زندگي 

فقر به  ،از اين رو و اي است كه اين نيازها برآورده شوند بپردازد، توان او در يك جامعه تا اندازه

درآمد به عنوان  ،نينابراب .گيرد مي بر شود كه كل طيف زندگي بشر را در مفهوم جامعي بدل مي

همانند  رهايا متغيگر صفات يله ديد به وسيست و باين يك شاخص متناسبي ،شاخص فروش رفاه

 نياز به اين .ل شوديگر تكميو موارد د يعموم يبه كاالها يدسترس ،يد به زندگيام سواد، مسكن،

ار مورد توجه اقتصاددانان از يبس راًياخ ،رفاه ينابرابر يريگ اندازه جهت يند بعدچكرد ين رويچن

  .قرار گرفته است 3ويو تس 2يمعصوم ،1نكونيجمله بورگ

ن گام ها را در ياول ،4تيكرد قابلياسن با ارائه روي، آمارت1980ل دهه يو اوا 1970اواخر دهه در 

ان يدر م كردين روياامروزه . فقر برداشت يريگجهت اندازه ينيگزيجا يجهت سنجش ها

 HDI(5( يتوسعه انسان يشاخص ها كه ييرفته شده است تا جايكامالً پذ ين الملليب يها سازمان

گردد، با يمارائه  انهيبه صورت سال كه توسط سازمان ملل متحد) HPI( 6يو شاخص فقر انسان

  .شود يم يرياندازه گ يكرد فقر چندبعدياستفاده از رو

است كه بر اساس  يفقر درآمد يبررس ،رانيفقر در ا يو مطلق در جهت بررس يكرد اساسيرو

امروزه . ابعاد فقر باشد يتواند نشان دهنده تمام ينمكرد ين روياما ا ؛شود يده مينه سرانه سنجيهز

 ،ن روياز ا و شود يك خانوار با مشاهده درآمدش مشخص نميكامالً مشخص شده است كه رفاه 

از سالمت،  يت از برخورداريباشد بلكه محروم ينم يت درآمديت تنها محدود به محروميمحروم

از جمله اشكال مختلف  يو اجتماع ياسيس ،يت منزلتيمحروم ،مسكن و سرپناه مناسب، آموزش

ت يزان محرومياز م يتر ير بهتر و واقعيتصو ،يسنجش فقر چند بعد ن،يبنابرا .ت هستنديمحروم

ق تر در جهت رفع يدق يزيدهد تا به برنامه ر ياستگذاران قرار ميار سيدر اخت ياساس يازهايدر ن

  .مردم بپردازند يواقع يت هايمحروم

 ،)نهيهز( گانه شامل درآمد 4با ابعاد  يمحاسبه شاخص فقر چند بعد ،پژوهشن يهدف از ا

                                                                                                                   
1. Bourguignon 

2. Maasoumi 

3. Tsui 

4. Capability approach 

5. Human poverty index 

6. Human poverty index 
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 38كه  يقيپرسشنامه تلف .شهر تهران است گانه 22 مسكن در مناطق و ي، سالمت عمومآموزش

منطقه  5در  يشيآزما يريكارگهد و پس از بيبخش تول 13دهد، در  يشاخص را مد نظر قرار م

خانوارها، پس از انجام اصالحات الزم با هدف  يت فهم بودن برايو قابل يياي، پاييتهران و اثبات روا

 125( يخوشه ا يخانوار كه به صورت تصادف  1000حدود  يها در مناطق، برايسنجش نابرابر

پرسشنامه در . گانه تهران انتخاب شده بودند، به كار گرفته شد 22در مناطق ) خوشه در هر منطقه

سالمت  يپرسشنامه ها(قسمت  3خانوار و  يها يژگيپرسش از وقسمت  10دو بخش شامل 

درصد  10با  يگريد يش فرعيمايپ. به كار گرفته شد) يه اجتماعيو سرما يت زندگيفي، كيعموم

خانوار در هر  100(خانوارها  ييت سبد غذايوضع يبررس يز براين يش اصليماير نمونه از پيز

  .و اجرا شد يطراح) منطقه

باشد  يمسكن م و يعمومبهداشت  ،آموزش ، درآمد،يشامل منزلت اجتماع ،مورد استفاده يرهايمتغ

ت يزان محروميم ،قين طريقرار خواهند گرفت تا از ا يبر اساس خط فقر مطلق مورد بررس كه

  .رديقرار گ يمورد بررس ،و نه فقط بعد درآمد ياساس يازهايمناطق تهران بر اساس ن

ان يم يا تفاوتيآن است كه ي، اميق به دنبال پاسخ به آن هستيتحقن يكه در ا يپرسش اساس

از نظر فقر  در مناطق تهران وجود دارد؟ و ياساس يازهاير نظاز نظر درآمد و از ن زان فقريم

  ن هستند؟ يرتريفق كدام مناطق تهران، يچندبعد

  

  فقر يند بعدچ يرياندازه گ -2

ن شرح كه فقر فقط يكند؛ به ا يد ميتأك يفقردرآمدكرد يرو يت هايبر محدود) Sen, 1988(سن 

به لحاظ  يچه بسا فرد. باشد يز ميت نيگر محروميست بلكه شامل اشكال دين يت درآمديمحروم

رنج ببرد و  يت جسمانيا معلوليو  يماريت همچون بيگر محرومير نباشد اما از اشكال ديفق يدرآمد

به درآمد باالتر  يبه صرف دسترس. باشد ياسيا سيو  ي، فرهنگيتي، جنسينژاد يض هايا دچار تبعي

 يماريك بياز  يست و چه بسا وير نيكرد كه فرد مورد نظر فق يريجه گيتوان نت ياز خط فقر، نم

ر باشد بخش يز ناگزياليد ينه هايانجام هز ين، برايبرد و بنابرا يرنج م يويكل يماريهمچون ب

در زمره فقرا  ين فرديب، چه بسا چنين ترتيكند و به ا از درآمد خود را مصروف معالجه يعمده ا

به . باشد يو يت هايت ها و قابليرشد ظرف يبرا يتواند مانع ين عوامل ميك از ايهر . رديقرار بگ

كند كه در آن، ابعاد  يبه فقر مطرح م يكرد درآمديرا در مقابل رو يتيكرد قابليل، سن روين دليهم

 يها يمارياز ب يريشگيپ يي، حداقل آموزش، توانايه كافيبه تغذ يشامل دسترس يتيمختلف فقر قابل

از . باشد يم ياسيس يندهايمشاركت در فرا ييو توانا يبه سرپناه كاف يدسترس يي، توانايريشگيقابل پ

 .پردازد يم يفقر چند بعد يرين مقاله به اندازه گين رو، ايا
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نشان دادن رفاه  يبرا يكرديك شاخص روياول انتخاب  :سنجش فقر شامل سه مرحله است

و  دكن ير طبقه بندير فقير و غيافراد را به فق ،ك خط فقر كه بر اساس آني، سپس انتخاب يفرد

  .يفقر كل يك شاخص جاديو ا يع فقر فرديتجم يكرد برايك رويانتخاب  ،در آخر

  

  فقر ييشناسا -1-2

ت انسان را يمحروم ياست كه بتواند به خوب ييها يژگيانتخاب و، ين قدم در سنجش فقر چندبعدياول

 يع آنها فقر كليباشند كه از تجم يد به گونه ايبا يفقر چندبعد يشاخص ها يها يژگيو. منعكس كند

  .ده استيچيند نسبتاً پيك فرايفقر شامل  يي، مرحله شناسايكرد چند بعديدر رو. ديبه دست آ

ت انسان فقط بر اساس درآمد اندازه ي، محروميكرد چند بعديرو ، دريكرد تك بعديبر خالف رو

و به  يمورد بررس يها يژگيهر كدام از و يشود بلكه بر اساس سطح كمبود تا آستانه ها ينم يريگ

ن كمبودها در يع ايتجم يك شاخص فقر چند بعدين، يبنابرا. شود يم سنجش ميصورت مستق

  ).Tsui, 2002(همه افراد است 

 يكرد سوميفقر وجود دارد؛ اما رو ييجهت شناسا يكرد سنتي، دو رويكرد فقر چند بعديدر رو

ن سه يا .رديگ يرا در بر م يانيم يتيشود كه وضع يه اطالعات مطرح مين بار در نظرياول يز براين

  :ر هستنديكرد شامل موارد زيرو

است  يطيكرد تفريك روي يكرد اجماعي، رويفقر چند بعد يريدر اندازه گ: 1يكرد اجماعيرو) الف

در نظر  ير چند بعديفق ير باشد به طور كلي، فقيمورد بررس يها يژگياز و يكيكه، اگر فرد در 

  . شود يگرفته م

است كه  يفقرچندبعد يريدر اندازه گ يك حالت افراطي ،يكرد اشتراكيرو: 2يكرد اشتراكيرو) ب

به . ر باشديفق يمورد بررس يها يژگيو يداند كه فرد در تمام ين ميرا منوط به ا يفقر چند بعد

دچار فقر چند  يو درآمد در نظر گرفته شود، فقط افراد يد به زندگيام يها يژگيعنوان مثال، اگر و

ر خط در نظر گرفته يقرار داشته باشند و هم، ز ير خط فقر درآمديهستند كه همزمان، هم ز يبعد

  ).Ibid( يد به زندگيام يشده برا

شود كه  يرفته ميانه پذيت ميك موقعيكرد، ين رويدر ا: 3ف بر فقريكرد تمركز ضعيرو) ج

ر ياز آنها، باالتر از آستانه باشند، امكان پذ ياگر برخ ي، حتيمورد بررس يها يژگين ويب ينيجانش

ر يباشند تا به عنوان فقر آستانه فقر قرار داشته يها ز يژگيد حتماً در همه وين، افراد نبايبنابرا. است

  . شناخته شوند

                                                                                                                   
1. Union approach   
2. Interaction approach 
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  1بر اطالعات يفقر، مبتن يع توابع و سنجش هايتجم يل هايتحل -2-2

شنهاد كرد يرا پ �pتوابع  ،)Maasoumi, 1986( ي، معصومينابرابر ينه سنجش چند بعديدر زم

. ع كنديك روش كارا تجميرا در  يمورد بررس يها يژگيتوانست اطالعات مربوط به همه و يكه م

ج، نشان يبر اطالعات دارد و نتا يمبتن يرهاياز ابعاد، تفس ياريها در بس يژگيع ويان تجميجر

  .است يتوابع فرد يار مناسب برايع كننده بسيك تجميه اطالعات يدهند كه نظر يم

 يا آنچه كه انتروپيآنها  يها ين انتروپيع ها و تفاوت بين توزيه اطالعات بر اساس فاصله بينظر

كرد تمركز ين بار روياول يه اطالعات، برايكرد نظريدر رو. رديگ يشود، انجام  م يده مينام ينسب

زان دارا بودن افراد يف بر فقر، شاخص فقر را به ميتمركز ضع. ف بر فقر مورد توجه قرار گرفتيضع

  . كند يز مرتبط مين يژگير از هر ويرفقيغ

iاست كه در آن   �pع  ياز توز يگشتاور فقر، توابع يسنجش ها � 1,2,3,… , n.. يژگيهر و j  

, (شود و  يش داده ميع نمايله تابع توزيبه وس x�  ... , x� � �x��, x�� يبه طور طبيع. است ،

j: ميشود كه در آن دار ياستخراج م �x و mع ياز توز �pع يتوز � 1,2,3,… ,m  

ع ين تابع به توزيكترينزد، �pع كننده يانتخاب شوند كه تابع تجم يد دقت كرد كه توابعيبا

  . باشند) يتوابع فقر فرد يعني(ل دهنده اش يعناصر تشك

اش بنا شده  يژگيو mنشان دهد كه بر اساس  iفرد  يع را برايتوابع تجم �Sد يفرض كن

,���xباشد x��, … , x�ع ين توزيماب ينسب يها يفاصله انتروپ يرا برا ين وزنيانگيك ميآنگاه . � �s�, s�, s�, … , s, (ع يتوز و هر   � x�  ... , x� � �x��, x�� ديرير در نظر بگيرا به صورت ز :  

D�S, X. w� � �w� ���
���S� ���

�� S�x��!"θ # 1
θ�θ# 1� $%%

%&
�'� $%%

%&             �2 # 1�(
�'�  

داده شده  يژگياز هر و 2افتهيم يتعم يها يهستند كه به فاصله انتروپ ييوزن ها �wكه در آن، 

  .است

�S∑ميكه داشته باش يبه طور �Sبا توجه به  Dθ(.)حداقل كردن  � ع ينه تجمي، توابع به  1

  :آورد يه اطالعات را به وجود  مينظر

                                                                                                                   
1. Information-theoretic approach 

ن صفر، تا يب يرياست كه مقاد ينابرابر ياز شاخص ها يكي ،(Generalized entropy)افته يم يتعم يانتروپ .٢

ش يشتر را نمايب ير باالتر آن، نابرابريكند و مقاد يع برابر را منعكس مير صفر، توزيمقاد. كند يار ميت را اختينهايب

 ).Haughton & Shahidur(دهد  يم
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S�α*�w�x��θ(
�'� +

�
θ       θ , 0            �2 # 2� 

      S�α.x��/0                θ � 0             �2 # 3�  (
�'�  

نكته . شود يش داده مينما ياست، به صورت خط ين وزنيانگيك ميصرفاٌ  Dθ( . )نكه تابع يل ايبه دل

 يها يه متعارف مصرف كننده در مورد تحدب منحنيد به آن اشاره شود، آن است كه شرط نظرياساسي كه با

θ: كند كه يجاب ميها، ا يژگيو يدر فضا يتفاوت يب 2   ).Ebrahimi etal, 1999(باشد  1

  

  ين خط فقر چند بعدييتع يكرهايرو -3

تعداد  ي، به ازايچند بعد يكردهايدارد، در روك خط فقر وجود يكه  يكرد تك بعديبر خالف رو

ن يشود و پس از آن، بر اساس چند روش مختلف ا يف مي، آستانه فقر تعريمورد بررس يها يژگيو

ه اطالعات مورد يكرد اراده شده در نظريم دو روين بخش، قصد داريدر ا. شوند يع ميآستانه ها تجم

  .قرار داده شده است يبررس

  

   1ع شدهيفقر تجم كرد خطيرو - 1-3

 �S يعنيه اطالعات يع كننده نظريع شده است كه از توابع تجميخط فقر تجم S3د يفرض كن

  :استخراج شده باشد

S3 � *�w�z�θ(
�'� +

�
θ          θ , 0                  �3 # 1� 

θكه  يو در حالت � ر يافته آن خواهد بود و به صورت زيم يتعم ين هندسيانگيبه صورت م 0

 :شود يش داده مينما

S3 � *.z�/0(
�'� +                                    �3 # 2� 

  

  :ر استياست كه گام دوم آن به صورت ز يكرد دو مرحله ايك روين يا

                                                                                                                   
1. aggregate line approach 
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  :شود يف مير تعريرا به صورت ز  يره ايت چند متغيتوابع محروم) الف

Pα � max 7S3 # S�S3 , o9 � max 71 # S�S3 , o9            �3 # 3� 
  :شود يف مير تعريز  به صورت زيه اطالعات را نينظر يره ايسنجش فقر چند متغ) ب

Pα�S; z� � 1n�7max 1 # s�s3 ; 0!9
α


�'� � 1n�p�α

�'�                  �3 # 4� 
بنا  S� S)=و �Sو...S(ع يرف توربك بوده كه بر توزين گشتاور شاخص فقر فوستر، گريام αن يا

كند  يفا ميا ��S3يبعدف خط فقر چند يرا در تعر ينقش �z يعني، يژگيو  خط فقر هر. شده است

ر يفوستر، گر يكه شاخص ها يهمه اصول موضوعه ا. كسان هستنديوزن  يكه هر كدام از آنها دارا

  .ز آشكار هستندين �Sرفاه   يدهند، در توابع فرد يت قرار ميو توربك را مورد حما

  

  1خط فقر يل دهنده يكرد عناصر تشكيرو -2-3

 يها يژگيو يشده وجود ندارد بلكه هر كدام از آستانه ها عيچ نوع خط فقر تجميكرد، هين رويدر ا

  .رديگ يقرار م ي، به صورت مستقل مورد بررسيمورد بررس

وه يبه همان ش  s� S)=و �sو...s(ع يم از توزيبه طور مستق يك خط فقر چندبعديد يفرض كن

د و به صورت ينام يخط فقر نسبتوان آن را  يط مين شرايدر ا. ره انتخاب شده باشديع تك متغيتوز

  . ع در نظر گرفتيانه توزين تر از ميير پايمقاد

1از ��x  يشود، به جا يآستانه ها در نظر گرفته م يكه برا يع شده ايكرد، در تابع تجمين رويدر ا # <=030 =q��  شود ياستفاده م .q�� و آن را به عنوان كمبود تا آستانه  نه خواهد بوديتابع به

0: مير  داريافراد فق يبرا .كنند ير ميتفس 2 q�� 2 ��qر  ير فقيافراد غ يو برا 1 2 خواهد   0

  :ر خواهد شد يه اطالعات به صورت زينظر يفقر دو مرحله ا ين صورت، شاخص هايدر ا. بود

jر يه مقاديكل يتوان برا يرا م يت نسبيتابع محروم -1 ? 0 q�� ا ي x�� 2 z�  ر يبه صورت ز

 :نوشت

s@= � A�w�q��θ
(
�'� B

�
θ            θ , 0              �3 # 5� 

j, يبه ازا ين رو، تابع فقر فردياز ا ? 0 q��  ا ي x�� 2 zن استيچن�:  

                                                                                                                   
1. component poverty line approach 
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P� � A�w�q��θ
(
�'� B

�
θ                        �3 # 6�       

� A�wimax�qij; 0�θ
m
j�1

B
1
θ        �3 # 7� 

فقر اعمال شده  يف اجماعيبر فقر و تعر ين روش، اصل موضوعه تمركز قويگر در ايبه عبارت د

را به هر كدام  ييكند كه وزن ها يعمل م ينسب يت هاياز محروم يعين گام به عنوان تجميا. است

 يع شده ايچ نوع خط فقر تجميدهد و ه يص ميتخص يمورد بررس يها يژگيها در و تياز محروم

  .وجود ندارد

ن، اصل يبنابرا. رديگ يرا در نظر م ن تر از آستانه فقر هستندييكه  پا ييها يژگيفقط و ،ن روشيالبته ا

��qرا اگر يشود؛ ز يه اطالعات در نظر گرفته نمينظر كردين رويف بر فقر در دوميموضوعه تمركز ضع 2 0 

را  يشتريحجم ب يژگيكه از آن و يباالتر از آستانه قرار گرفته باشد، فرد يژگيفرد در آن و يعنيباشد، 

  .ن، محروم تر نشان داده خواهد شديخواهد بود و بنابرا يباالتر ��q يداراست، دارا

  :ر استيبه صورت ز يف شاخص فقر چند بعديتعر -2

PFs@; zG � 1n��s@��α
�'�              �3 # 8� 

نيام ن يا  αعيگشتاور توزs@� s@�, … , s@�(=s@ ندارد يچ نوع خط فقر ضمنينجا هيدر ا. است.  
  

  سنجش مدل - 4

گانه شهر  22ش مناطق يمايپ ين، از پرسشنامه هايجهت تخم انجام وه ين پژوهش از روش ثانويا

ك از يفقر، شدت فقر و شكاف فقر به طور جداگانه در هر  يابتدا سرشمار .شود يتهران استفاده م

در  و دهيسنج و آموزش يمسكن، درآمد، سالمت عموم يها يژگيو بر اساس و ,انمناطق تهر

 يفقر چند بعد يبه بررس ،اطالعات كه در بخش قبل ارائه شد هيكرد نظريبر اساس رو ،مرحله بعد

 يمورد بررس ينيرا در چهار سطح جانش يمورد بررس يها يژگين مرحله ويدر ا .شود يپرداخته م

د يالبته با. ميدر نظر گرفته ا يها را مساو يژگيداده شده به هر كدام از و يوزن ها .ميده يقرار م

ها  يژگين وزن هر كدام از وييست اما جهت تعياز اشكال ن ي، خاليدهن نوع وزن يادآور شد كه اي

   .ارائه نشده است ييقابل اتكا ينظر يع شده، هنوز روش هايدر تابع تجم

ن يا. سنجد يهر فرد م يقابل سكونت را برا يت فضايزان كفايسرانه، م ير بنايشاخص سطح ز

ن ين بودن مقدار اييپا. شود يف ميهر نفر تعر يقابل سكونت به ازا يشاخص به متوسط فضا
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ن شاخص بهتر از شاخص نفر در ي، ايبه طور كل. است ياز تراكم نامطلوب سكونت يشاخص، نشانه ا

متر  16ن سنجه بر اساس فصلنامه اقتصاد مسكن يخط فقر ا. دهد يرا نشان م ياتاق، تراكم سكونت

   .هر نفر در نظر گرفته شده است يمربع به ازا

جهت سنجش فقر از  .در نظر گرفته شده است سرپرست خانوار يبرا بر چهارم دبستانموزش آخط فقر

. استفاده شده است GHQ(1(ر يليگلدبرگ و ه يسوال 28 ياز پرسشنامه سالمت عموم ينظر سالمت عموم

. دهد يقرار م يابيك فرد را مورد ارزي يو نه تنها سالمت جسم يسالمت عموم ين پرسشنامه، به طور كليا

 يباشد، دارا 22شتر از يسوال مطرح شده، ب 28نمره كسب شده اش از  ين آزمون، اگر فرديبر اساس ا

  .مياستفاده كرده ا يار به عنوان آستانه سالمتين معيما از ا. 2شود يم ييشناسا يماريعالئم ب

اين . ده شده استيسنج 1تا   - 3دردامنه  يمختلف يها  θبر اساس  زان فقريكرد، مين رويدر ا

مناطق  يت نسبيزان محروميم در مرحله بعد،. پارامتر، درجه تلفيق ويژگي ها را نشان مي دهد

θ ينيبر فقر در سطوح جانش يتمركز قوكرد يتهران بر اساس رو �  ياجزا يريو با به كارگ 1,2,3

ل يه و تحليز مورد تجزين يمورد بررس يها يژگيوكسان به ي يبا وزن دهل دهنده خط فقر، يتشك

 آنها آماري توصيف اختصار به و شده انتخاب متغير چند موجود، اطالعات بين از .قرار خواهد گرفت

مم ينيو م مميماكز  مقادير و استاندارد انحراف متوسط مشاهدات، تعداد مواردي همچون قبيل از

  .استر يمدل به شرح ز يرهاياز متغ يبرخ يف آماريتوص. است شده آورده
  

  يف آماريتوص .4-1جدول 

Max Min Std.Dev. Mean ريمتغ  

1/98e+07  1071115  2037400  6893737  خط فقر  

  مخارج غذا  1679433  496345/7  260942  4832829

7/08e+08 692748/5  1/63e+07 9197897  مخارج كل  

  پژوهش يافته هاي: مأخذ
  

  پژوهش يافته هاي -5

جدول ( درصد است 42در كل تهران  يدرآمد زان فقريدهد كه م ينشان م انجام شده يبرآوردها

زان آن ين ميشود و كمتر يده ميدرصد د 60با  19ن درصد فقرا در منطقه يشتريب. )5-4شماره 

 .)3جدول شماره ( ر خط فقر قرار دارنديت آن زيدرصد از جمع 19ك است كه يقه طمربوط به من

كمترين . است 17و  19يز به ترتيب مربوط به مناطق فقيرترين مناطق از نظر آموزش و مسكن ن

بر اساس . مشاهده مي شود 2و در بعد مسكن در منطقه  3نرخ فقر در بعد آموزش در منطقه 

                                                                                                                   
1. Goldberg and Hiller Question 

2. www.ravantajhiz.ir 
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شود، نرخ فقر سالمت  يمشاهده م 5-1انجام گرفته و همان طور كه در جدول شماره  يسنجش ها

مربوط به منطقه  يت از نظر سالمت عموميوضع نيبدتر. درصد است 32 1387شهر تهران در سال  يعموم

   ).3جدول شماره (درصد است  21با  3ت مربوط به منطقه ين وضعيدرصد نرخ فقر و بهتر 42با  16
  

 انواع فقر IJ IK IL  انواع نرخ فقر در كل تهران .2جدول 

  يفقر درآمد 42/0 11/0 03/0

 يفقر آموزش 21/0 10/0 06/0

 فقر مسكن 22/0 07/0 03/0
 يفقر بهداشت عموم 34/0 08/0 03/0
 ينرخ فقر چند بعد 41/0 10/0 04/0

  پژوهش يافته هاي: مأخذ
  

  يو شاخص فقر چند بعد يفقر تك بعد يسه شاخص هايمقا .3جدول 

  نرخ فقر مسكن  يموزشآنرخ فقر   ينرخ فقر سالمت عموم  ينرخ فقر درآمد  مناطق

1  0/19 27/0 0/08 0/06 

2  0.27 31/0 0/09  0/05  

3  0.19 23/0 0/07  0/09  

4  0.32 37/0 0/17 0/18  

5  0/34 30/0 0/13 0/08  

6  0/34 29/0 0/07  0/05  

7  0/38 35/0 0/13  0/18  

8  0.39 36/0 0/16  0/18  

9  0/50 33/0 0/26  0/34  

10  0/47 39/0 0/22  0/35  

11 0/48 32/0 0/24  0/23  

12  0/49 32/.0 0/24  0/22  

13  0/44 36/0 0/18  0/21  

14  0/44 34/0 0/17  0/28  

15  0/57 37/0 0/37  0/40  

16  0.56 42/0 0/34  0/38  

17  0/51 37/0 0/38  0/43  

18  0/56 31/0 0/38  0/42  

19  0/60 35/0 /390  0/37  

20  0/51 36/0 0/27  0/27  

21  0/47 35/0 0/20  0/12  

22  0/32 35/0 0/13  0/10  

  پژوهش يافته هاي: مأخذ
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ن مناطق تهران، يماب ياد در نرخ فقر درآمديهمان طور كه قابل مشاهده است، با وجود تفاوت ز

 ي، تمام3ك و يمناطق بجز منطقه  يبا هم ندارند و در تمام ينرخ فقر سالمت روان چندان تفاوت

ن يبه كار رفته در ا يكه سنجه سالمت عموم يياز آنجا. درصد هستند 42تا  30ن يمناطق ب

افراد ساكن : توان گفت ي، به بهداشت روان هم توجه دارد؛ مي، عالوه بر بهداشت جسمپژوهش

گان و يبا دوستان، همسا يقو يروابط عاطف يبرخوردارند، دارا ييباال يكه از سطح درآمد يمناطق

شود  يدر افراد م يجاد نشاط و شادابين روابط باعث اياست كه ا ين در حاليا. ستنديشاوندان خود نيخو

  . اندازند يط استرس زا، سالمت روان خود را به خطر ميبا قرار دادن خود در شرا و

ل يستند اما به دليبرخوردار ن ييباال ي، گرچه افراد از رفاه ماد19همانند منطقه  يدر مناطق

و شركت در اجتماعات، افراد از سطح  يمستحكم خانوادگ يوندهاي، پينيد ياعتقادات و باورها

  .برخوردارند يتمكن مال يروان متناسب با افراد داراسالمت 

 4همان طور كه در جدول شماره : ميپرداز يم يفقر چند بعد يريدر مرحله بعد، به اندازه گ

θ,  شود، در سطح يده ميد � θدرصد، در سطح  #123,#3 � درصد و در سطح  27، 0 θ � θدرصد و در سطح  40، 13 �   .قرار دارند يفقر چند بعدر خط يدرصد از مردم تهران ز 41، 1
  

  ها در كل تهران يژگين ويب ينيدر سطوح مختلف جانش ينرخ فقر چند بعد .4جدول

ينيسطوح مختلف جانش  θ � #3 θ � #1 θ � 0 θ � 1 3M  θ � 1 pN 22/0  23/0  27/0  4/0  41/0  p� 08/0  07/0  05/0  09/0  10/0  p� 04/0  03/0  01/0  10/0  04/0  

  پژوهش يافته هاي :مأخذ
  

نشان داده  ينيف در سطوح مختلف جانشيكرد تمركز ضعيبا رو ينرخ فقر چند بعد 5 در جدول

ن منطقه تهران ير تريدهد كه فق يدر مناطق تهران، نشان م يفقر چند بعد يرياندازه گ. شده است

θ ينيدر سطح جانش � ك ين نرخ فقر مربوط به منطقه يدرصد است و كمتر 43با  15منطقه  #3

θ ينيدر سطح جانش. ر خط فقر قرار دارنديآن ز ياز اهال درصد 6است كه فقط  � ن يشتريب #1

درصد است؛  7ك با ين آن مربوط به منطقه يدرصد و كمتر 47با  15درصد فقرا مربوط به منطقه 

θكه  يدر حالت � درصد از مردم  50شود و  يده ميد 10ن درصد فقرا در منطقه يشترياست، ب  0

 5شود كه  يده ميد 1ز باز هم در منطقه ين درصد نيبرند و كمتر ين منطقه در فقر به سر ميا

θدر سطح . ر خط فقر هستنديدرصد از آنها ز � θو  13 � ن يرتريدرصد فق 58با  14، منطقه 1

   .درصد را داراست 13ن نرخ فقر با يك كمتريمنطقه  منطقه است و

و  10ك، ياز مناطق همانند مناطق  يدر برخ ينرخ فقر چند بعد ينين دو سطح، جانشيدر ا
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 2ا يك ي، نرخ فقر 8و  6، 4از مناطق همانند مناطق  ير نكرده است اما در برخيينرخ فقر تغ 14

ش يبا افزا يزان نرخ فقر به طور كليشود، م يهمان طور كه مشاهده م. افته استيش يدرصد افزا

  . ابدي يش مين صفات، افزايب ينيت جانشيجه كاهش قابليو در نت θسطح 

مناطق تهران را از جهت  يرتبه بند يد، فقر چند بعديآ ين پژوهش برميج ايهمان طور كه از نتا

 يكرد درآمديكه بر اساس رو 2؛ آنگونه كه به طور مثال  منطقه ر داده استييز تغين ،يفقر تك بعد

   .ر رتبه سوم قرار دارد، ديكرد چند بعدين بودن نرخ فقر است، بر اساس روييدر رتبه دوم از نظر پا

  

در مناطق  ها يژگين ويب ينيب جانشيش ضريبا افزا ير نرخ فقر چند بعدييتغ .5جدول 

  گانه شهر تهران 22

نرخ فقر چند   مناطق

�Oيبعد � K� 

نرخ فقر چند 

� �Oيبعد KP�  

نرخ فقر چند 

� �O(يبعد L  

نرخ فقر چند 

O �يبعد � #P�  

1  13/0 13/0 05/0 06/0 
2  26/0 25/0 07/0 09/0 
3  17/0 17/0 07/0 08/0 
4  32/0 31/0 21/0 19/0 
5  33/0 32/0 13/0 13/0 
6  33/0 32/0 07/0 07/0 
7  24/0 23/0 13/0 09/0 
8  29/0 28/0 18/0 14/0 
9  43/0 44/0 33/0 27/0 
10  52/0 52/0 50/0 28/0 
11  47/0 48/0 27/0 22/0 
12  46/0 46/0 31/0 27/0 
13  40/0 39/0 24/0 17/0 
14  58/0 58/0 18/0 14/0 
15  52/0 51/0 49/0 43/0 
16  55/0 55/0 48/0 40/0 
17  46/0 46/0 45/0 42/0 
18  51/0 52/0 47/0 42/0 
19  45/0 45/0 41/0 35/0 
20  46/0 46/0 35/0 30/0 
21  34/0 34/0 16/0 15/0 
22  45/0 45/0 12/0 10/0 

  پژوهش يافته هاي: مأخذ

  

ن نرخ فقر يك كمتريمنطقه، : توان گفت يها م يژگين ويب ينيگزيسطح جا يبا جمع بند
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  .است ين منطقه بر اساس  فقر چند بعديرتريفق 14را دارد و منطقه  يبعد تك

و . درصد است 63در تهران،  يچندبعد يشود، نرخ فقر نسب يمشاهده م 6همان طور كه در جدول 

، يمورد بررس يژگياز چهار و يكيدرصد از مردم تهران حداقل بر اساس  63آن است كه  ين به معنيا

θشكاف فقر در سطح . ر هستنديفق � θدرصد، در سطح  7، 1 � θدرصد و در سطح  11 2 � 3 ،

  .ش استيدر حال افزاθ ش يز با افزايزان شدت فقر در كل تهران نيم. درصد است 13

  

  
  پژوهش يافته هاي: مأخذ

  

 7جدول . ميپرداز يگانه تهران م 22در مناطق  يت نسبيمحروم ين قسمت، به بررسيدر ا

ن يكمتر. را دارا است يت نسبين نرخ محروميدرصد، باالتر 81با  10دهد كه منطقه  ينشان م

  .شود يده ميدرصد د 43با  3ز در منطقه ين يچند بعد يت نسبيزان محروميم

  

   

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

قر
خ ف

نر

گانه شهر تهران 22مناطق 

مقايسه انواع نرخ فقر مطلق در هر منطقه. 1نمودار 

���� ���

	
��ز ���

������� ���

������ در

��� س��� ����	



  مهذبفرد و كبري سنگريحسين راغفر، زهرا محمديدكتر/گيري فقر چند بعدي در شهر تهران اندازه

 

14

كرد يل دهنده خط فقر و رويتشك يكرد خط اجزايبر اساس رو يت نسبيمحروم .6جدول 
ينيجانش حسطو IJ IK IL  بر فقر يتمركز قو  

001/0 07/0 63/0 θ � 1 

03/0 11/0 63/0 θ � 2 

04/0 13/0 63/0 θ � 3 

  پژوهش يافته هاي: مأخذ

 

  گانه شهر تهران 22در مناطق  يت نسبينرخ محروم .جدول 

 يت نسبينرخ محروم    مناطق تهران

  يچندبعد

 يت نسبينرخ محروم  مناطق تهران

  يچندبعد

1    49/0 12 69/0 

2    51/0 13 64/0 

3    43/0 14 77/0 

4    59/0 15 73/0 

5    48/0 16 76/0 

6    51/0 17 71/0 

7    57/0 18 73/0 

8    51/0 19 59/0 

9    69/0 20 71/0 

10    81/0 21 55/0 

11    70/0 22 67/0 

  پژوهش يافته هاي: مأخذ

  

 يريگ جهينت - 6

مناطق تهران را از  يرتبه بند يفقر چند بعدشود كه  يه اطالعات، مشاهده ميكرد نظريبر اساس رو

كند كه سنجش و اندازه  يد مين نكته تاكيبر ا يژگين ويا. ر داده استييتغ يجهت فقر تك بعد

 يار ضروريكاهش فقر، بس ياست هايس  يرگذاري، جهت تأثياساس يازهايفقر بر اساس ن يريگ

  .د اتخاذ شوديجهت كاهش بهتر و مؤثرتر فقر در شهر تهران با يهمه جانبه تر ياست هاياست و س

برخوردار  يت ها از نظم خاصيمحروم يدهند كه در درون هر منطقه، رتبه بند يج نشان مينتا

ت باشد و در ين محروميشتريب يك منطقه، فقر درآمديكه ممكن است در  يستند؛ به طورين

  .ن نرخ را به خود اختصاص داده باشديباالتر يگر، فقر سالمت عموميد يمنطقه ا
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كه در قسمت  يشود كه مناطق يمختلف، مشاهده م يكردهايفقر با رو يشاخص ها يبا بررس

 يت كمتريمحروم يشهر دارا يجنوب يشمال شهر قرار دارند، نسبت به ساكنان مناطق قسمت ها

تنها . كند يد مييكه در مورد شهر تهران وجود دارد را تأ يطبقاته  تضاد يج، فرضين نتايهستند و ا

زان يم يدارا يدر قسمت شمال شهر حت ياست كه مناطق ين مورد، فقر سالمت عمومياستثنا در ا

 يد كه در مناطق شماليآ ين گونه بر ميا. در جنوب شهر هستند ياز مناطق يت باالتريمحروم

كه در جنوب شهر جهت  يرد؛ در حالياستگذاران قرارگيت سياولود در يسالمت روان با يشهر، ارتقا

  .ابديد سطح درآمد، مسكن و آموزش افراد بهبود يرفاه با يارتقا

 يريجهت اندازه گ يج و اصليكرد رايكه رو يو نرخ فقر درآمد يسه نرخ فقر چند بعديبا مقا

و فقر  يان بر اساس فقر درآمدمناطق تهر يتوان مالحظه كرد كه رتبه بند يران است، ميفقر در ا

كاهش فقر چند  ياست هايد كه سيآ ين، به نظر ميگر تفاوت دارند و بنابرايبا همد يچند بعد

  .باشد ينه كاهش فقر درآمدين شده در زميتدو ياست هايد متفاوت از سيبا يبعد

و در شهر  ير را جهت كاهش فقر به طور كليز ياست هايتوان س ين پژوهش، ميبر اساس ا

  :شنهاد كرديتهران به طور اخص پ

 و اساسي آموزش خانواده، تنظيم درمان، و بهداشت زمينه در اجتماعي خدمات آوردن فراهم -

  سرزنده و شاداب در جامعه؛ ييجاد فضايتغذيه و ا

مالي  هاي سرمايه به دسترسي و مهارت و آموزش كسب براي اجتماعي برابر هاي فرصت ايجاد -

 مناطق شهر تهران؛ هيدر كل

 فرهنگي و اجتماعي، و عمومي امكانات توزيع نمودن متعادل طريق از اي منطقه  جاد تعادليا -

 آموزشي در شهر تهران؛

 از مندي بهره: شامل جامعه، پذير آسيب اقشار و درآمد كم هاي گروه معيشت حداقل تأمين -

 امنيت و قبول قابل سرپناه حداقل داشتن عمومي، پرورش و آموزش از برخورداري عمومي، بهداشت

 غذايي؛

الزم و مدون جهت كاهش  يبرنامه ها ينوع فقر هر كدام از مناطق تهران و اجرا ييشناسا -

  ت؛يفقر در هر منطقه بر اساس نوع محروم

در  يو شاداب يه سرزندگيجاد روحيش سالمت روان و ايدر جهت افزا ييبرنامه ها ياجرا -

  مناطق مختلف بخصوص مناطق شمال شهر؛

ص يانه جهت تشخيبه طور مداوم و به صورت سال يفقر چند بعد يريطرح اندازه گ ياجرا -

  انجام شده در شهر تهران؛ يبرنامه ها ييروند سطح كارآ

  .گانه شهر تهران 22در مناطق  ياساس يازهايه نقشه فقر بر اساس هر كدام از نيته -
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