
�

گيري شاخص و پويش فقر در ايراناندازه

∗∗∗∗دانافريبرز رئيس

توانند  نمي ـمانند نسبت فقيران در كل جامعه و شاخص شكاف درآمديـ گيري فقر  اندازهةهاي سادروش
هاي پذيري گروههاي درآمدي، انتقال درآمد، جمعجايي در گروه اقتصادي را از حيث جابهةتحوالت دروني جامع

. اعي در گروه بزرگتر، تقارن يا عدم تقارن، يكنواختي، رفاه اجتماعي، عدالت اجتماعي و جز آن منعكس كننداجتم
.اندتحول و پويش فقر ضعيفدادن ها براي نشان بنابراين اين شاخص

بندي درآمدي را  توزيع درآمد و رتبهة به نحو،دنشوتر كه از شاخص سن شروع ميهاي پيچيدهشاخص
تاكنون در حدود پانزده شاخص اساسي فقر كه . رسدند و گاه به ضريب جيني مينكمنعكس ميدر خود 

برند، شناسايي هاي فقير و دارا را به كار مي توزيع و انتقال درآمد، خط فقر و توزيع درآمد بين گروهةنحو
. گيري مستقيماً غيرقابل اندازه.ست اايها با تابع رفاه اجتماعي سر و كار دارند كه پديدهبعضي از آن. اندشده

انتخاب .  شاخص است70 بيش از ،هاي اصليهاي فرعي وابسته به آن شاخصبه هر حال شمار شاخص
شاخص مناسب براي هر جامعه بستگي به دسترسي به آمارها، ماهيت و تركيب جمعيتي و درآمدي آن 

من در اين مقاله محتوا و توانمندي . قق داردگذاري و باالخره انتخاب محريزي و سياستجامعه، هدف برنامه
را اي براي اين كار اصول نه گانه. امتوجه به نياز اقتصاد ايران بررسي كردههاي اساسي را بادروني شاخص

ام و سپس با معرفي چند شاخص سن، چند شاخص كاكداني، كه براي يك شاخص مفيدند ارائه داده
در انتها با بررسي . امها به ارزيابي نظري هر يك پرداختهول ويژة آنهاي تاكاياما و ديگران و اصشاخص

وضعيت فقر و توزيع در ايران شاخصي را كه عبارتست از ميانگين هندسي شاخص سوم كاكداني و شاخص 
با استفاده از برآوردهاي غيرپارامتريك و تجربي و استفاده از آمارهاي رسمي، . اماول سن معرفي كرده

. باال و نامناسب با درآمدهاي اقتصادي در ايران است،اين شاخص. ام را در ايران محاسبه كردهشاخص فقر

، فقيرپويش فقر، توزيع درآمد، شاخص پيشنهادي براي ايران، شاخص سن، شاخص فقر، شاخص كاكداني، فقر: هاكليد واژه

9/6/84:تاريخ پذيرش مقاله18/2/84: تاريخ دريافت مقاله

مقدمه

هاي ها و گروهفقر، نشان دادن تغيير و تحول تصادفي يا ناقانونمند در بخش) ديناميسم(من از بررسي پويش هدف 

. گيري كردهاي آماري اندازهتوان با الگوها و روشروال و روند فقر را مي. كنندكه فقر را تجربه مياست اجتماعي 

گيري و استفاده از هاي اندازه و ضرورتهاي كميروشاز ) 1383(دانا و مدني در بررسي رئيس

ند يا از فقر بيرون شوده ميشمرهاي اجتماعي فقير ها براي نشان دادن اين كه چه افراد و گروهشاخص

توان به در ارزيابي آماري روند فقر مي. اندهاي مورد توجه در ايران نيز شناسايي شده حوزه،ده شدهاستفاآيند مي

هاي اجتماعي و باال و اما، ممكن است نتيجه گرفت كه جابجايي گروه. ست يافتدمشخص ) Patern(يك روال 

هاي گذار و عوامل تأثير سياستدست بدهند و تنها تحتهتوانند قانونمندي مشخصي را بپايين شدن خط فقر نمي

تايي اساسي در نسبت يا شمار تواند بيانگر ايسبه هر حال حتي دست نيافتن به قانونمندي مي. گيرندتصادفي قرار مي

 بخشي از مطالعه پويش فقر است كه ،هاي مناسب و پيگيري روند فقرمطلق فقيران باشد كه خود براساس شاخص

هاي اجتماعي نتيجة كاربردي اين گونه بررسي رسيدن به گروه. كردگيري نتيجهرا قانونمندي اين روال توان مي آن با
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هاي كالن مقياس  دستكاري و اصالح در سياست،جتماعي و اقتصادي و بررسيهاي اگذاريهدف براي سياست

.است

گيري شده  متوجه پيدا كردن عوامل و تغييرات اساسي است كه روال نتيجه،مطالعة پويش فقراز اي بخش عمده

قرزايي را در خواهم بگويم بررسي پويش فقر در ايران تمامي سازو كارهاي فبه هر حال نمي. دهنددست ميه را ب

هاي فقر و شمار فقيران خارج گيري شاخصبايد حتماً خود را از محدود ماندن در چارچوب اندازهگيرد اما ميبرمي

ن وفقيران نتيجة فقرند و اين فقر است كه پويش دارد و خودبخشي از پويش ناموز. هاي فقر راه يابدكند و به حوزه

مانند توزيع درآمد، ـ هاي پديدآورندة آن  جدا از آخرين عوامل و علت" كامالتواندفقر نيز نمي. نظام اجتماعي است

هاي اساسي مانند يابيد، گرچه قرار نيست به ريشهـ باشاشتغال، رفاه اجتماعي، تركيب سني، تحصيالت و جز آن 

ر قدرت، مباني ، ساختا)شامل تعارض و منافع طبقاتي(كاركرد نظام اقتصاد و سياسي، شكل ويژه نظام طبقاتي 

هاي فقر، از همين روست كه بررسي پويش فقر با شاخص. سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي و جز آن بپردازد

خدمات تأمين اجتماعي سروكار دارد اما به يا قشربندي اجتماعي، اشتغال، دستمزد، توزيع درآمد، مصرف، 

پردازد يا فقط در ، تقسيم كار و عملكرد جهاني نميهاي انباشت، توزيع سود، تضاد و منافع طبقات اجتماعيشاخص

.دهدها را مورد عنايت قرار ميآنصورت ضرورت 

:هاي چهارگانة زيرا را بسنجد، ارزيابي كند و به نقد و بررسي بكشاندد عرصهياببه اين ترتيب پويش فقر مي

تر از خط فقر قرار  يا پايينها باالترهاي اجتماعي كه براساس شاخص روند و روال كمي فقر از حيث گروه)الف

؛هاي رديف زمانيهاي اجتماعي در شكل بررسيگيرند، بر حسب مناطق جغرافيايي و گروهمي

؛ كشف قانونمندي تغيير و تحول در روند كمي فقر)ب

ماري يا  الگوهاي آترين عوامل پديدآورندة آن، با استفاده از ارتباط دادن قانونمندي روال فقر با اصلي)ج

؛)اي و تجربيمقايسه(هاي تحليلي روش

ها و  باشند يا سياستگذاري مؤثر كه به قدر كافي عميق، اما قابل اجرا ارائه رهنمودهاي مداخله و سياست)د

.اي ثمربخش نقد كنندنظم موجود را به گونه

و ) 1379(دانا و مدني  رئيس)1384،1382،1379(ها و روندها تاكنون توسط رئيس دانا هاي آماري روالبررسي

ةها نيز قرار است در همين شمارسازيها و بهنگامو آخرين بررسي(اند صورت گرفته) 1379(تقوي و غروي 

هاي ها درگروي داشتن الگوهاي مناسب آماري و روشكشف قانونمندي). فصلنامه رفاه اجتماعي به چاپ برسند

در نيز و ) 1383(و نيز در بررسي پويش فقر رئيس دانا و مدني ) 1379 (آباديدر بررسي زماني و مه. تحليلي است

ها اين يافته. صورت گرفته استهايي در اين راه كوشش) 1379( از سوي هادي زنوز ، هاي اقتصاديارتباط با سياست

با نتايج و ارتباط آن ها  براي ورود به بحث پويش فقر در ايران و دستيابي به نتايجي پيرامون قانونمندي روال"صرفا

.اندعوامل تأثيرگذار كافي

هاي نظري بحث)1

 تحليل پويش فقر)1-1

ناپذيري زيادي دارد، چنان كه افراد توانايي  خشكي و انعطاف، ساختار اجتماعي، بستهةواضح است كه در جامع

اي در چنين جامعه.  ندارندجابجا شدن از پايگاهي كه از بدو تولد به آن تعلق داشتند به پايگاهي باالتر را

ها موقعيت. كندهاي خاص مانند روابط خانوادگي و تعلق قومي تبعيت ميي كه افراد دارند از مالكيهاموقعيت

جايي اجتماعي و حركت از اين پايگاه به آن ه باز جابةاما در جامع. اندعمدتاً شامل منزلت اجتماعي، پيشه و ثروت

،از اين آزادي صحبت كردشد زاد است، گرچه در حدود دويست سال پيش به سختي ميپايگاه بيشتر و به ظاهر آ

 همة افراد براي رسيدن به موقعيت داري پيشرفته ظاهراًدر سرمايه. داري استاي، جامعه سرمايهنمونه چنين جامعه
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هاي خاص در مقابل كدر اين جامعه مال. باالتر آزادند اما در واقع چنين نيست، هر چند تحرك هم باال باشد

در يكي از بارزترين جوامع، مانند . بازدهاي قدرت رنگ ميهاي طبقاتي و مجموع عوامل اقتصادي و گروهوابستگي

 كه برحسب پايگاه طبقاتي و امكانات براي خانواده اي قرار گرفتن در مسير اجتماعي ـ اقتصاديبحثانگلستان، هميشه 

.استبسيار جدي يشود بحثتعيين مي

دار  سرمايهةكننده و طبقاي كارگر مصرفالگوي اصلي اقتصاد سياسي كارل ماركس كه بر اساس وجود طبقه

انداز كارگران و مصرف  براي پرداختن به بحث واقعي پسمجالياندازكننده بنا شده است به هيچ روي پس

جا كه كند اما از آنجايي طبقاتي را رو نميههم چنين اين الگو تحرك اجتماعي و جاب. ذاردگگذاران را نميسرمايه

اند، او بحث محوري خود را در همان الگو داري شكل غالب در نظام سرمايهاوالگوي توزيع و ساختار طبقاتي مورد نظر 

ماركس و ). 1979رساعي، (هاي اجتماعي برسد  به تضاد طبقاتي و موقعيت، ارزشةبرد تا از بحث اضافپيش مي

داري مطرح روزي و ويراني زندگي اقتصادي طبقه كارگر را در نظام سرمايهت از يك سو تيرهسدر مانيف) 1380(انگس

اگر اين را يك تعارض و . شماردبخش و پيش برنده جامعه ميكند و از سوي ديگر او را بالنده و تنها نيروي رهاييمي

گويي يابيم كه او در اين تناقصمورد توجه قرار دهيم درمي ماركس را ةانگاري در نظر نگيريم و تماميت روح انديشساده

ةجويد و بنابراين در انديشجايي اجتماعي ميهكوشش ارادي را دركنار ضرورت تاريخي براي جابظاهري 

انداهميتهاي ناژرف كمگذاريهاي اجتماعي تصادفي و ناشي از تأثير سياستها تحركها و نوماركسيستماركسيست

داري جهاني، رشد و پويايي دروني هاي مربوط به پويش ساختارها، تعيين بنيادين، عملكردهاي سرمايهجاييهو جاب

).1382پانيچ و ليز، (شوند هاي سياسي يا دموكراتيك پراهميت مياقتصاد و آثار تحوالت و انقالب

قتصادي طبقه كارگر زياد است اما از آن داري پيشرفته امكان ترقي و باال رفتن پايگاه اجتماعي ـ ادر نظام سرمايه

افت . هاي اجتماعي استهاي بحران، امكان بيكاري، سقوط سطح زندگي، فالكت و آسيبهدورويژه در هبيشتر، ب

مهاجران و . شدت منفي بوده استه جايي بهاجتماعي در كشورهاي پيراموني شديد است به نحوي كه خالص جاب

به هر حال تجربه نشان داده است كه در جهان . كنندنام مي در سپاه فقيران نيز ثبت،ريسپاه بيكادر جز ه بيكاران ب

تقريباً هميشه گرچه فقر مطلق نيز ؛داري پيشرفته، اين فقر نسبي است كه در حال گسترش است نه فقر مطلقسرمايه

در هر حال جابجايي رو به باال در . روداما در كشورهاي پيراموني هميشه انتظار افزايش فقر مطلق مي. وجود دارد

هاي  به وابستگي بخش محدودي از كارگران و اشرافيت كارگري به صاحبان قدرت و دستگاهمنوطموارد بسياري از 

.داري بوده استتر به مديريت سرمايهاز همه مهمو امنيتي دولتي و انتظامي 

تحول در نظريه ) 2-1

دانست و مشخصات  بلكه ثبات اجتماعي به اضافه انضباط دروني آن مي،نه عدالتدانيم كه افالطون پاية جامعه را مي

زمامداران، نگهبانان . اين جامعه هم ساختار ثابت طبقاتي دارد و هم ندارد. ديداي ميمدينة فاضلة خود را در چنين جامعه

ارد كه فرزندان طبقة دهند و وجودشان ضروري است اما امكان د سه طبقة اصلي را تشكيل مي،و كارگران

زمامداران . نشان بدهندرا كارگر از خود شايستگي زمامداري ـ گرچه نه در چارچوب روابط دموكراسي ـ 

خواست تعلق  ميفالطونا. دنبايد از ثروت و تعلقات خانوادگي به دور باشند تا در راستاي حفظ منافع شخصي كار نكن

 به شدت ةكرد در جامعاو گمان مي. اده و دستوري براي افراد از بين ببردهيدهايي سماتي و اجتماعي طبقاتي را با تذ

»دريغ در راه خير عمومي كامل مالكيت خصوصي و كوشش بييامحا«توان زمامداران را به سوي  مي،قشربندي شده

).1373تامين ،(سوق داد 

پردازد زيرا بهترين هر چيز در  مي) فقيرو آنان كه نه بسيار توانگراند و نه بسيار( به ستايش طبقه متوسط ارسطو

اهب دارايي نيز در اندازه نگهداشتن ومندي از مميانه يا ميانگين آن است و ناگزير بايد پذيرفت كه بهترين ميزان بهره

به اين ترتيب پويش .  پس بايد به اندازه مال اندوخت،پايان كار توانگري گستاخي و پايان كار فقر زبوني است. است

.  حركت طبقة متوسط استارسطواري براي آن از نظر ذگتماعي مطلوب و سياستاج
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جاي آن ه  و ب، پويش اجتماعي به نفع فقرا را نفي،هاي ميانه، هر دوسن توماس و سن آگوستين، از فالسفه دوره

چه تهيدستان انآن بود كه چنسن آگوستين بر. كردندحضور نابرابري آشكار در توزيع قدرت و ثروت را توصيه مي

.)1373تامين ، (اند فقرشان عادالنه و سزاوار باشد باكي نيست، زيرا آنان جزيي از نظم امور عالم

 برآن بود تا برابري جاي نابرابري ،توماس هابز به وجود نابرابري بنيادي در جامعه اعتقاد داشت و بر آن اساس

 نظر او خواست بشري و تالش همگان بود تا از حيث اين خواست كه از. در تقسيم قدرت و مزايا را بگيرد

به اين ترتيب بايد براي جلوگيري از هرج و مرج به تدوين قواعد . ماندگي خود را جبران كنندتصادي عقبقا

پذيرفتند كه در آن تالش براي جان الك و جرمي بنتام اين قواعد را چنان نمي. دست زدبراساس پيمان اجتماعي 

جويي را، اخالق هميشه ماندگار ها اخالق رقابت براي سودجويي و لذتآن.  بيشتر نفي شودكسب سود هر چه

هاي اجتماعي گرفتند و گرچه به مسائل ناشي از قشربنديدانستند و به عنوان بخشي از حقوق طبيعي در نظر ميمي

آمدند زيرا به نوعي با نمي بر مداخله ور توصيه از د،ها ذاتي يا اكتسابي يعني نابرابري،آگاه بودند، اما هرگز با منشاء آن

 بحث نسبت بههاي به هرحال به تدريج با گسترش آثار انقالب صنعتي و بروز واكنش. آميخته بودند» فرسهل«انديشة 

آمد، بحث حقوق طبيعي ختن مال، ثروت كه تا حدي نيز از منشاء حقوق طبيعي اشراف بيرون ميوحقوق طبيعي اند

به هر حال تا . قابت همگاني و سپس حقوق طبيعي انسان براي سهم بري برابر از مواهب دنيايي مطرح شدآزادي و ر

داشت حقوق كشي و مالكيت ابزار توليد در برابر نيروي كار دستمزدي وجود هاي اساسي طبقاتي، بهرهجا كه ساختآن

هاي چنين بود كه دولت.  واقعي مردم تبلور يابد به شكل برخورداري"توانست عمالبري نمي برابري براي سهمطبيعيِ

 راه به ،د پويش اجتماعيني مختلط به ميدان آمدند تا نگذارهاي كنيزي، سوسيال دموكراسي و اقتصادهارفاه، دولت

ساالري  مدني، قرار داد اجتماعي و مردمةاز قرن هيجدهم نيز چنين گرايشي در ميان فيلسوفان جامع. گسترش فقر ببرد

به گمان او در جايي كه تحول به نفع عدالت و حذف فقر . ژان ژاك روسو فيلسوف عدالت اجتماعي بود. ود داشتوج

.آيديا كارانه از آب در مير دموكراسي شته باشدوجود ندا

گيريهاي اندازه شرط)3-1

گيري فقر اخص اندازههاي معين و مشخص براي شويژگي) 1371(لفتحي قمي ادر اين جا با استفاده از بررسي ابو

شوند كه بتوانند پويش فقر را به ها چنان دستكاري يا توصيه به تفسير كاربردي مياين ويژگي. كنيمرا معرفي مي

.گيري كنندطور كلي و پويش فقر در ايران را به طور خاص اندازه

 كه ،راي رفع نيازهاي واقعيست از درآمد يا هزينة قابل تصرف و قابل بيان ب ادانيم خط فقر مطلق عبارتمي

باال و . نيازهاي قطعاً ضروري در اختيار قرار گيردهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي معين براي رفع بايد در زمينهمي

تواند شمار هاي اقتصادي و اجتماعي ميپايين رفتن اين خط خارج از اعمال اراده هنجاري و به دليل شرايط و تحرك

 ديگر بحث ةاما توجه داشته باشيم كه جنب. گيري پويش فقراستزياد كند و اين همان بحث محوري اندازهفقيران را كم يا 

هاي اجتماعي در خط فقر  طرز تلقي و الگوها،هاهاي هنجاري يا ناشي از تحول در گرايشبه جابجاي

د اما امروز چه بسا چنين زماني داشتن تلويزيون رنگي براي خانوار قطعاً مالك خط فقر نبو. شودمربوط مي

. هم چنين است كامپيوتر خانگي در بحث امروز. است

 هزينة يا(از ميانه يا ميانگين درآمد )  در صد90 تا 65به طور متداول ( معيني  درصدخط فقر نسبي معموالً با

 فقير وجود دارد ،انتخاب اين خط به معناي قبول اين امر است كه هميشه در جامعه. شودجامعه تعريف مي) متوسط

. يابدهاي هنجاري، تغيير ميبه دليل تحولاما شمار آن، چه با هنجارهاي ثابت چه

خط فقر مطلق . يابد با چگونگي توزيع درآمد ارتباط ميخط فقر نسبي خيلي بيشتر از خط فقر مطلق مستقيماً

رشد و توسعه . كندي آن را بيان ميها و تفسيرهاي ارزش و خط فقر نسبي انواع شكاف،هاي قاطع طبقاتيشكاف

گذارند و از اين روست كه مباني اقتصاد سياسي اقتصادي و تحوالت اجتماعي بر جابجايي هر دو خط فقر تأثير مي

.هاي بحث و بررسي پويش فقرندترين بخش مهم،و تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي
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 خط و تغيير و تحول آن در طول زمان كافي نيست گيري تعداد و تركيب فقيران در زير اينبه هر حال اندازه

 متفاوت است و دليل آن ،هاي زمانيزيرا شدت فقر و مطرح شدن نيازهاي جديد در دو يا چند جامعه و در برهه

.شودمفهوم خط فقر، درآمد و هزينه متوسط فقيران و تركيب فقيران مربوط مينيز به توزيع درآمد،

: ند ازاگيري فقر عبارتر اين مقاله در اندازههاي مفيد و مورد نظويژگي

 به موجب اين اصل، اگر همة عوامل ثابت بمانند هر كاهش درآمد يك فرد بايد موجب : اصل يكنواختي)الف

؛ شاخص فقر شودافزايش اندازة

ب افزايش  اگر همة عوامل ثابت بمانند انتقال درآمد يك فرد فقير به يك فرد دارا بايد موج: اصل انتقال)ب

؛)انتقال به باال و انتقال به پايين(شاخص شود و برعكس 

اي متناسب افزايش يا كاهش  اگر شمار افراد در كليه سطوح درآمدي به گونه:)تقارن جمعيت( اصل تقارن )ج

 متناسبِدانم زيرا افزايشِرا در اين بررسي چندان ضروري نمياما اين اصل . ماندتغيير باقي مييابد شاخص فقر بي

 اما به هر حال موجب افزايش ، گو اين كه شاخص تأثير نگذاردبر روي سطوح درآمدي ممكن است ةجهت در كلي

.شمار فقيران استآن چه مهم است . شودشمار مطلق فقيران نسبي يا مطلق مي

 شاخص فقر نيز  در صورتي كه سهم نسبي فقيران در جامعه افزايش يا كاهش يابد:اصل ميزان تعداد فقيران)د

).1نمودار شماره (يم براي اين اصل بايد پنج حالت را در نظر بگير. يابدافزايش يا كاهش مي

 فقيران در جامعه تعدادهاي مختلف براي اصل ميزان حالت:1نمودار 

]يابد مياصل ميزان تعداد فقيران وقتي سهم نسبي فقيران افزايش[

شمار افراد جامعه ثابت نيسته ثابت استشمار افراد جامع

)پويا                  ()ايستا (

مدتدر كوتاههاي سيار محتمل براي ايران يكي از وضعيت*

هاي بسيار محتمل وقتي با خط فقر روايم، و يكي از وضعيت ايران وقتي با خط فقر مطلق روبهايكامالً محتمل برهاي  يكي از وضعيت**

.رو هستيمنسبي روبه

 است كه به 100فرض كنيم جمعيت جامعه مساوي با .  توضيحي الزم استد و جدر مورد تركيب دو اصل 

 و 90رسد كه به نسبت  مي120در دوره بعد جمعيت كل به . دشو بين فقيران و نافقيران تقسيم مي20 و 80نسبت 

فرض كنيم كه سطوح . يابد درصد كاهش مي75 درصد به 80بنابراين سهم نسبي فقيران از . شوند تقسيم مي30

 بايد به دليل د بايد شاخص تغيير كند و بنا به اصل جدر اين صورت بنا به اصل . درآمدي و خط فقر ثابت است

د بنابراين نياز جدي به رعايت اصل ؛ افزايش يابد،شاخص) يابد افزايش مي جمعيتوقتي(تعداد فقيران افزايش 

.نيست
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 بنابراين اصل شاخص بر فقيران متمركز است و بنابراين اگر ساير عوامل ثابت بمانند، :اصل تمركز بر فقيران)هـ

.كاهش يا افزايش افراد فقير تأثيري براندازه شاخص ندارد

 بنا به اين اصل هرچه درآمد يك فرد فقير در جامعه كمتر باشد، كاهش ):يكنواختي(اصل حساسيت نسبي ) و

يكي از جنبه هاي بسيار مهم براي اندازه .  شاخص شودةمقدار معيني از درآمد بايد موجب افزايش بيشتري در انداز

: شمار افراد فقير به اين شرح استآمد وفرض كنيم در. شودگيري تغيير كمي در فقر با همين اصل مشخص مي

100200500درآمد متوسط

60شمار

180

3010خط فقر

رقم )  درصد كاهش20( برسد80 به 100 اگر درآمد متوسط گروه كم درآمد از ،با فرض ثابت بودن جمعيت

. كندافت بيشتري مي) كاهش درصد 20(رسد  مي160 به 200شاخص در مقايسه با وقتي كه درآمد گروه دوم از 

. بپردازيمذ و دكند بايد به اصل  تغيير ميجمعيت وقتي ؛ براي كوتاه مدت و ثبات جمعيت استهـاصل 

در اين نمودار دو حالت براي . كنيم بيان مي2 اين اصل را در نمودار شماره ):انتقال(اصل حساسيت نسبي ) ز

.اشيمدر هر دو حالت بايد شاهد افزايش يا كاهش شاخص ب.  شده است دارا در نظر گرفتهان بهانتقال درآمد فقير
دو حالت براي اصل حساسيت نسبي به انتقال:2نمودار 

)انتقال (اصل حساسيت نسبي

اگر جمعيت افزايش يابد و حتي . دو حالت انتقال درآمد بايد موجب افزايش شاخص شود و بر عكسدر هر

 شاخص بايد افت د، اضافه نشود ناگزير بايد شمار افراد دارا باال برود و بنابراين بنا به اصل يك نفر هم به افراد فقير

بنا به يكي از دو دليل ياد شده در ( دارا  افراد انتقال درآمد از افراد فقير به،اما اگر در كنار اين تمايل به افت. كند

گاه بايد ببينيم برآيند دو نيروي ياد شده چه پس آن. شود تبديل به افزايش مي، صورت گيرد كاهش2ةنمودار شمار

:در مثال عددي قبلي فرض كنيم وضع به صورت زير درآيد. آورنداي به بار مينتيجه

75200475درآمد متوسط

58شمار

180

4012خط فقر

اما . شاخص كاهش يابددر اين صورت بر اثر افزايش جمعيت از شمار افراد فقير كاسته شده است پس بايد 

رده تغيير ك) 3 و گروه 1گروه ( كه اختالف ميزان درآمد آنانتقال درآمد از افراد فقير به افراد دارا صورت گرفته بي

رغم آن كه درآمد متوسط اين  رسيده است به3 پايين آمده و به برخي از اعضاي گروه 1در واقع درآمد گروه . باشد

جايي درآمد در درون گروه دارا ربطي به شاخص ندارد ه جابهـ عبارت ديگر بنا به اصل به. گروه كاهش يافته است

بنابراين ).  يا گروه متوسط دراين مرحله كاري نداريم2به گروه (اما انتقال درآمد از فقير به دارا صورت گرفته است 
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زيابد و به دليل اثر اصل اهش مي شاخص كددر نتيجه به دليل اثر اصل . بايد شاخص به دليل انتقال باال برود

 اگر اثر انتقال درآمد بيشتر از اثر كاهش مقدار . نيرو بستگي داردو نهايي به برآيند دةنتيج. يابدشاخص افزايش مي

.رودفقيران باشد شاخص باال مي

 افزايش هاي جامعه با فرض ثابت بودن ساير عوامل، اگر شاخص فقر در يكي از زير گروه:پذيريهزي تج)ح

وقتي آمار هزينه و درآمد . اين اصل اهميت زيادي در ايران دارد. يابديابد شاخص فقر در كل جامعه افزايش مي

. شود به فقيران زير دهك اول كه امكان آمارگيري در موردشان وجود ندارد توجه نميشود معموالًخانوار تهيه مي

رسمي، بيكاري، ولگردي، خيابان خوابي هاي پراكنده و غيرليتنشيني، مهاجرت فقيران، گسترش فعافزايش حاشيها

ها برآن شود اما چون بررسي مي»خارج از مدار« اقتصادي  ـ موجب افزايش شاخص فقر درگروه اجتماعي،و جز آن

ميسر بنابراين سنجش پويش فقر نايابند و ينمر افزايش شاخص فقر دركل جامعه درتوجهي ندارند اثر آن را ب

.ودشمي

 در ، با فرض ثابت ماندن ساير عوامل: اصل عدم حساسيت به تغيير متناسب خط فقر و درآمد فقيران)ط

 ضريب معيني كاهش يا افزايش يابد به شرط آن كه  باصورتي كه درآمد در يكي از افراد فقير جامعه و خط فقر

جا كه وقوع تمام اين از آن. كندي نميفراد فقير در كل جامعه ثابت بماند، شاخص فقر تغييرسهم نسبي تعداد ا

.دانمضروري نمي چندان جشرايط بسيار كم احتمال است، رعايت اين اصل را مانند اصل 

ها شاخص)2

 مفاهيم كلي)1-2

يابيد در حالي كه اين كتاب بر موضوع سن نميگردآوري شد، نامي از آماريتا) 1972(در كتابي كه توسط رچ و رچ 

،)1965(ميت و تاونزند س اـبل اَهاي اصلي از آن در آن كتاب حرف. پرداختگيري و مقايسه آن ميهاندازفقر و

ها مستقيم و براساس سطح گيرياندازه. بودند) 1970(ر يو مه) 1969( چندلر ،)1969(آلبرت رز، )1967(منچر 

بلاَ. شدگيري ميصات ساده اي اندازهزندگي و بيانگر مشخصات جمعيتي افراد زير خط فقر بودند كه خود با مشخ

 مسكن را مالك قرار دارند و بررسي كردند كه در ة اجارة هزينةهاي ملي به اضاف ميزان حمايتتاونزند اسميت و ـ

ها هم چنين تغيير آن. اندفاصله هفت سال چند درصد از جمعيت، درصدهاي مشخصي از آن مالك را دريافت كرده

1953در هر دو حالت شمار فقيران از (مد را بر حسب تعداد افراد خانوار محاسبه كردند آدركمهاي در شمار خانوار

كار منچر عبارت بود از ).  افزايش يافته بود و البته خانوادهاي كم جمعيت فقر بيشتري را تجربه كرده بودند1960تا 

ر قرن هيجدهم در انگلستان آرتوريانگ و او نشان داد كه د. ها و مفاهيم اندازه گيري فقرتحليل در مورد هدف

 و 19گيري فقر پرداخته بودند كه منجر به تحقيق رائونتري و بوث در قرن  اندازهةفردريك ايدن به مسائلي در زمين

المللي فقر ميان مناطق كم توسعه و كشورهاي  بينة مقايسبهير مه.  شد1930ةكار رائونتري در ده

هايي چون توليد ناخالص داخلي، مصرف روزنامه، سطح  كار را با شاخصيافته پرداخت و اينتوسعه

هاي توسعه انساني مورد توجه قرار  اخير در بررسية كاري كه در دو ده؛ و جز آن انجام داد زندگيميداسواد، 

ور كلي رشد ط به1967 تا 1960ةاو هم چنين نشان داد كه در فاصل. شودگيري ميگيرد و تحول زماني آن نيز پيمي

ةدر ارائ) 1965(ارشانسكي. توسعه بوده استتوليد ناخالص سرانه در كشورهاي پيشرفته بيشتر از كشورهاي كم

ن را براي تغيير و تحول در فقر به آهاي مطلق براي خط فقر از پيشتازان بود اما اين منچر و ديگران بودند كه اندازه

.كار بردند

به . هاي پويش فقر مفيد باشدتواند براي بررسيگيري فقر داشت كه مي اندازهنگاه ديگري به) 1977(كوزنتس 

اما اين . توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته استهاي درآمدي در كشورهاي كمگمان او سهم مصرف باالترين گروه

ابل دفاعي را بين مد او نتوانست تفاوت قآدرهاي كمبراي گروه.  استهاي ميان درآمد برعكسد گروهسهم در مور

Archive of SID

www.SID.ir



O

به . كنندنگل تبعيت مي اِِِةكي خيلي بيشتر از قاعدسرشانبه هر حال نظر او تا حدي و نظر اُ. دو گروه از كشورها بيابد

شكل با سطح رشد اقتصادي دارد Uةهم چنين نابرابري در توزيع درآمد رابط) 1979رئيس دانا، (نظر كوزنتس 

).يابدشود و پس از آن كه به حداقل رسيد افزايش ميم ميابتدا همراه با رشد، نابرابري ك(

سن براي آن كه مزاياي بيشتري از كار. شروع شد) 1973(كار سن  فقر در واقع باةمطالعات آماري جديد دربار

كه خود كارهايي را ـ هاي تهيه شاخص داشته باشد معرفي شد اما چيزي نكشيد كه پژوهشگران ديگر جهت ويژگي

يادمان باشد . هاي مفيدتري را ارائه دارند شاخص، با معرفي ايرادهاي شاخص سن ـي پيش شروع كرده بودنداز مدت

 كار خويش ة را پايه و ماي»نسبت شكاف درآمدي« و »نسبت افراد فقير«ها دو نسبت اساسي، يعني  شاخصةكه هم

.هاي آن را بر طرف سازندند نارسايينكدهند، اما سعي ميقرار مي

 سهم و دومي شاخص نسبت افراد فقير و نسبت شكاف درآمدي كه اولي نسبت افراد فقير به كل جمعيت ود

"مثال. كنند يكنواختي و انتقال را تأمين نمي دو اصل∗سنجندهاي فقير به ميانگين درآمد جامعه را ميدرآمدي گروه
فقير جامعه به افراد ثروتمند بايد مقدار در شاخص نسبت افراد فقير واضح است كه كاهش ميزان درآمد افراد 

- اسيت نسبي و انتقال  حس-دو اصل يكنواختي . كندرد در حالي كه اين شاخص چنين نميشاخص را پايين آو

.حساسيت نسبي نيز بر شاخص نسبت افراد فقير تأثيري ندارد

،اما در مقابل. قير جامعه ندارد حساسيتي در مقابل ميزان شكاف فقر در ميان افراد ف،شاخص نسبت افراد فقير

 شاخص سن ،براي حل اين مشكل.  افراد فقير ندارد نسبتشاخص شكاف درآمدي نيز هيچگونه حساسيتي به

اصل انتقال در برخي از موارد، (هاي نه گانه  گرچه چهار مورد از اصل،آن شاخصارائه شده است كه در) 1976(

كند اما اصول ديگري مانند عدالت نسبي، را رعايت نمي) پذيري تجزيه انتقال، اصل تقارن و اصل ـاصل حساسيت

 اصل وزن دادن اجتماعي بيشتر به افراد فقيرتر و اصل نرمال كردن آماري شكاف فقر را در نظر ،رفاه يكنواخت

 براي افراد فقير در نظر  جينيشود، به شرط آن كه ضريبشاخص سن به شاخص جيني منتهي مي. گرفته است

كار برد كه ه  فقر، اين ميزان را براي فقر تعديل يافته بةجاي ميزان نرمال شدهتوان بدر شاخص سن مي. رفته شودگ

در آن شاخص نسبت شكاف درآمدي به صورت نسبتي از متوسط درآمد كل جامعه يا نسبتي از متوسط درآمد افراد 

.شودفقير تعريف مي

هاي فراموش شده اصل) 117-139:1371ابوالفتحي، (لف اَـگ ين همـهاي تاكاياما، كاكواني و كالرك شاخص

 به وجود افراد غيرفقير و لزوم ،گيري شاخص فقر خودتاكاياما در اندازه. كننددر شاخص سن را به نوعي رعايت مي

ست كه شاخص فقر بايد نسبت به نابرابري بين افراد فقير حساسيت داشته  اآنكاكواني بر. پردازدتوجه به آن مي

.باشد و افزايش ميزان نابرابري بين افراد فقير بايد شاخص فقر را افزايش دهد

هاي منتخب براي تحليل فقر در ايران شاخص)2-2

ست از ا عبارت كه از سوي سن معرفي شده استفته تعديل ياشده فقرنجارهدانيم شاخص ميزان بمي

:»يافتهشدة تعديلشكاف فقر بهنجار«در» نسبت افراد فقير«حاصل ضرب 

)1           (HIP1=

n
q

H=

µ
µ ∗−

=∗ 2zI

µ نيزبه ترتيب خط فقر، ميانگين درآمد افراد فقير و µ∗ وz به ترتيب شمار افراد فقير و جمعيت كلn وqو

∗ .-7J� :? ��. 2P�7% 2��� :� Q���. �R
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كند كه شكاف فقر نسبت به خط فقر چه نسبتي از ميانگين  بيان ميΙ∗در واقع . ميانگين درآمد كل جامعه است

كندرا پيشنهاد مي) 2(ه رابط) 1(جاي رابطة ه ب ) 1980( كاكواني . درآمد جامعه است

)2                (
µ
µ∗−ℑ

ℑ= )(1 fK

.اندتقسيم شده.......) جغرافيايي، شغلي و( زير گروه nكه درآن افراد فقير جامعه به 

)3           (ii fF )(ℑn
iF 1)( =∑=ℑ

5000 جمعيت كل  و2500 ميانگين درآمد جامعه ،1250با خط فقر  مثالً؛هاستي آن سهم نسبif آنكه در

: داريم، سهمشان در كل جامعهو براي شمار فقيران .نفر است

800با درآمد متوسط  درصد2 معادلنفر 100شمار كارگران صنعتي زير خط فقر 

500ا درآمد متوسط ب درصد 5 معادل نفر250شمار كارگران عادي زير خط فقر 

400با درآمد متوسط  درصد7 نفر  معادل 350شمار زارعان زير خط فقر 

1000با درآمد متوسط  درصد1 نفر معادل 100كارمندان زير خط فقرشمار

1200با درآمد متوسط  درصد4 نفر  معادل 200شمار فعاالن ديگر خط فقر 

2/0 معادل  نفر1000     جمع               
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: براي ميانگين درآمد افراد فقير داريمو بدين ترتيب

:عبارت خواهد بودمحاسبه شاخص كاكواني 

اما وقتي . شاخص كاكداني، وقتي ميانگين درآمد افراد فقير برابر با خط فقر است، مساوي با صفر خواهد بود

0)( =ℑf قيران به كل جامعه هميشه صفر استنسبت شمار ف(فرد فقيري در جامعه موجود نيست  يعني هيچ (

:، داريمq=11اما وقتي همه زير خط فقرند و . باز شاخص برابر صفر خواهد بود

∗= µµ
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.آيدبه دست مي) 2-1(=1معادل1K حداكثر ميزان گاه، آن را برابر ميانگين درآمد افراد فقير بگيريمℑتنها اگر 

 زير را پيشنهاد ةبنابراين او رابط. برابري درآمد بين افراد فقير تأثيري بر شاخص ندارد نادر شاخص كاكواني نسبت

:كندمي

)5                    ([ ])()(
2 ∗∗−ℑ

ℑ
= GgfK µ

µ

. ضريب جيني متعلق به فقيران استµ يا *Gتابع يكنواختي از g(*G)كه در آن 

:داريم

1<g (G*)≤0

 بنا به يك فرض  اگر.g(G*)=1داريم ،G*=0 يعني به ازاي ،در صورتي كه درآمد كليه افراد فقير برابر باشد

45/0 درجه باشد و اگر ضريب جيني را در ايران 45ة خطي نزولي با زاوي،g(G*) و*G بينة رابطقابل پذيرش

.باشد) 25/0 در حدود مثالً( يران به مراتب كمتر از آن ار ضريب بين فق بايد مقد،بگيريم

 كاكواني را در نظر هايشاخص اما اگر اندازه = 875/0gبرقرار باشد داريم = G* 5/0-1gةپس، اگر رابط

:بگيريم داريم 
 )1-5                                              (g=1-G*

)2-5           (
*1

1
G+

g = 

:بنابراين

[ ])3/01(5851250
2500

5%
2 −−=K168%2 =K







+
−=

3/01
5851250

2500
5%

3K

16%3 =K
 در آمد اما كاكواني در شاخص ديگر ضريب وزني مربوط به شكاف فقر را متناسب با درآمد افراد ديگري كه

در اين جا كاكواني در اصل يكنواختي و عدالت نسبي را در . بردآنان بيشتر از درآمد فرد مورد نظر است به كار مي

كه در شاخص سن (بندي بر حسب درآمد فرد فقير است نه تعداد افراد فقير گيرد اما رتبهنظر مي

بنابراين، ). مستقر بود

:شاخص سن 

)6                    (∑
=

=
h

1i
giviAP

iqVi −+= 1

 پارامتري است كه تحت شرايط خاص سن آن را با توجه به شاخص خود A.  شمار افراد فقير استqكه در آن 

IHP:يعني .=

):1976سن (دهد يچنين به دست م
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.رسيممي) 6-1( به شرط 5ةكه پس از حل روابط رياضي در نهايت به رابط

گيري كاربردينتيجه) 3-2

:ست از اهاي سن عبارتكي از شاخص يدانيممي

)8                                  ([ ]*)1(1 GIIHP −+
ℑ

=
µ

در حالي كه در آن وزن تخصيص داده شده به شكاف فقر هر فرد متناسب با تعداد افرادي است كه از درآمد 

. مورد نظر است،فرد

:ست ازاهاي كاكواني عبارتدانيم كه يكي از شاخصو باز مي

)9                                   (
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، به اين ترتيب. صيص داده شده به شكاف فقر هر فرد متناسب ميزان درآمد افراد استخدر حالي كه وزن ت

.كنيم را پيشنهاد مي10دو، يعني رابطه ميانگين هندسي اين 
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 شاخص فقر در ايرانة محاسب)3

 مالحظات كلي)1-3

ضريب جيني اعالم شده در حدود .  رو به افزايش است»رقم مطلق«ايران از حيث در نسبي و هم فقر مطلق فقر هم 

ةدهندضح است كه اين ضريب نشانبا توجه به افزايش جمعيت وا.  سال ثابت مانده است10 براي بيش از 425/0

 جدي ميان فقر و توزيع ناموزون ةبا توجه به رابط. هاي پاييني درآمد قرار دارندشمار مطلق كساني است كه در رده

. افزايش فقر استةدهنداين افزايش در شمار مطلق نشان) 1381دانا، رئيس(درآمد 

) 1375-1383(سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طور متوسط از ه از سوي ديگر نرخ باالي تورم كه ب

هاي جاري محاسبه جا كه ضريب جيني براي خانوار به قيمتشود و از آن سال گزارش مي10 درصد در فاصله 20

ر كه دپذيري اين اقشار، احتمال آن كه كساني فقر بيشتري را تجربه كنند بنابراين با توجه به تورم،شده است

.گيرند بسيار بيشتر استيني درآمد قرار مييهاي پارده

دهي هاي دولتي و جهتگيري سياستهاي تعديل ساختاري و عملكردهاي اقتصادي تحت تأثير سمتسياست

) 1384(دانا كه رئيسچنان. تر درآمد و ثروت و بنابراين افزايش فقر بوده است عامل اصلي در توزيع ناعادالنه،منابع

ةبيكاري عامل عمد.  بر سطح بيكاري افزوده است،هاي مزبور عالوه بر تورم با نرخ باالستنشان داده است سيا

. شودهاي خانوار ميگسترش فقر است، به ويژه وقتي متوجه سرپرست

ين وصف  ابا. كردگان دانشگاهي نيز شده استاي متوجه تحصيلبيكاري و افت سطح درآمد به صورت فزاينده

يابد فقر نسبي چه در ميان آنان رواج ميآن. اندها به زير خط فقر مطلق سقوط كردهفت كه آنشايد دشوار بتوان گ

.است

تواند براي تعيين ضريب كاكواني مفيد باشد اما  مي، گانه19 فعاليت ةهاي عمدبندي جامعه بر حسب گردهتقسيم

ها در محاسبات بندي دهك ديگر تقسيماز طرف. توانند بيكاران را به تفكيك در خود جاي دهنداين گروه نمي

بندي ها به ماهيت شغلي و تقسيمتوجه ماندن اين دهك درآمد خانوار به دليل پوشش ناكافي آماري و بي وهزينه

تر و مؤثرتر است و گيري علمي شغلي، كار اندازهةگان دهةهاي عمدبراي گروه. يدآطبقاتي چندان مفيد از كار درنمي

، هاي عمده فعاليتجا مانند گروهمشكل اصلي در اين. توان به نوعي برآورد كردها مي را در اين رشتهشمار بيكاران

.دستيابي به سطح درآمدهاي واقعي است

. شروع مفيدي باشدةتواند نقطتر است و ميدر مجموع راه كار زير علمي

؛ تمركز بر آمارهاي دهك ها با ادغام شهري و روستايي-

؛گانه شغليهاي دهها بر حسب گروهندي آمار دهكب تقسيم-

؛ شغليةهاي ده گانمتوسط خانوار در هر يك از گروه) يا درآمد( محاسبه هزينه -

؛ها برآورد كلي بيكاري در هر يك از گروه-

؛نتايج محاسبه درآمد بر حسب ضريب بيكاري) كاهش( تعديل -

؛)شهري و روستايي( تعيين خط فقر متوسط -

؛برآورد شمار كل خانوار-

؛ برآورد شمار خانوارهاي زير خط فقر-

تواند در حدود سه چهارم ضريب جيني در كل كشور كه در ايران مي( برآورد ضريب جيني براي فقيران -

؛ خانوار محاسبه كردة استفاده از نتايج آمارگيري درآمد و هزينباتوان ضريب فقيران را  ميضمناً، )باشد

؛ خانوارةمد و هزينآ با استفاده از نتايج آمارگيري درµة محاسب-
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؛ℑF)(ة محاسب-
13 برآورد - ,PK؛
 .PK برآورد -

 براي ايرانيبرآوردبه سوي )2-3

ةخانوادهر يليون ريال در سال براي  م32/40،خط فقرـ ) 1384(دانا براساس برآوردهاي رئيسـ 1382سال براي 

با توجه به نرخ تورم . شود درصد مناطق شهري در نظر گرفته مي65اين رقم براي مناطق روستايي .  نفري است4/4

بنابراين . شودميليون ريال بالغ مي) 42/40)(15/1=( (37/46 به 1383 خط فقر در سال 1383 درصدي سال 15

. ميليون ريال خواهد شد5/421مساوي ، درصد از جهت مناطق70ضور متوسط خط فقر با توجه به ح

ة درصد جامع45(رسد  درصد از اعضاي جامعه مي32به اين ترتيب شمار جمعيت زير خط فقر به حدود 

ة براي جامع*G =30/0 شهري و ة براي جامع=*45/0Gبا قبول. رسدمي)  روستايية درصد جامع25شهري و 

. بالغ خواهد شد415/0ل جامعه به  براي ك*G رقم ،روستايي

ة ميليون ريال و ميانگين ساالن2/39 با برابر1382 خانوار شهري در سال ةميانگين ساالنبا توجه به اين كه

1382اگر نرخ رشد درآمد قيمت جاري در فاصله ،  ميليون ريال است0/13 با برابر1382خانوار روستايي در سال 

: درصد بگيريم، داريم20 را معادل 1383تا 

[ ] 46/37)20/1((13)(0/3)(0/7))2/39( =+=µ

: داريم)8(ةگاه با توجه به رابطآن

)40/0*)1((
36/37
5/46

1 IIP −+=

:جا كهو از آن

ℑ
∗−ℑ

=
µI

ه ميانگين درآمد افراد فقير معادل نيمي از ميانگين درآمد جامعه است، بنابراين با قبول اين فرض خوش بينانه ك

: داريم

68/18=∗µ

:و بنابراين

96/0)18/059/0(
3/37
5/46

1 =+=P

2ةبه همين ترتيب با قبول رابط

25/23)
36/37

68/1836/37(5/46)( =
−

=ℑF

:داريم) 9 (ةو با توجه به رابط
08/13 =K

255/20)08/11)(96/0( ==PK

دست آمده دشوار است مگر ه كند بنابراين تحليل رقم ب نوسان نمي1 بين صفر و PKو K3جا كه شاخص از آن

:آن كه

:)يا برعكس(با ارقام منطقه اي دركل كشور مقايسه شود ـ 

؛زماني آن در نظر گرفته شودتحول ـ 
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.با يك كشور متوسط خارجي مبنا مقايسه شودـ

هاي زيادي صورت گرفته است دست آمده براي ايران بر اساس مفروضات و تقريبه با توجه به اين كه رقم ب

:توان گفتهمين قدر مي.  باال آن را ارزيابي كردة شدد عزيمت ياةتوان حتي با يكي از سه نقطنمي

هاي اي جهاني و گروههاي منطقه اين رقم از بخش اعظم كشورها و متوسط؛شاخص فقر در ايران باالستـ

؛اقتصادي باالتر است

ين بودن يچنين به دليل پا البته هموشاخص فقر در مقايسه با ساير كشورها به دليل توزيع ناموزون درآمد ـ 

 است؛ باالميانگين درآمد كل جامعه و افراد فقير جامعه

شاخص فقر را باال و  ساختاري منجر به افزايش بيكاري تورم و توزيع نامتعادل تر درآمد شده تعديلسياست ـ 

؛برده است

نفوذ مانند كارگران و دهقانان كه در وضعيت نامتشكل و هاي اجتماعي فقير و كمشاخص فقر براي گروهـ 

؛بسيار باالتر استو نيز البته زنان و جوانان برو هستند ور قرار دارند و با اشتغال موقت روبهرهمشاغل كم

ها و مناطق جغرافيايي مقايسه ـ محاسبات كمي بايد بر اساس برآوردهاي مستقل متغيرها كامل و در طول سال

.هاي اساسي پويش فقر از حيث اقتصاد سياسي روشن شودشدند تا روند و علت

 شاخص فقر با بيان رياضيةانداز: پيوست

:H شاخص نسبت افراد فقير، ) 1

==تعداد افراد فقير)                                   1(
n
qH

جمعيت

 :Iشاخص نسبت شكاف درآمدي ) 2

)2                           (
ℑ

=
ℑ
−ℑ

=
ℑ

−ℑ

=
∑

∑
=

=

h

h

h

1

1

*

)(

i

i
i

i
qI µ

χ

. ميانگين درآمد افراد فقير جامعه استµ∗ تعداد افراد فقير و q درآمد فرد فقير، iχخط فقر ℑكه در آن 

در شاخص سن براي حداكثر شكاف كل فقر در يك بردار توزيع درآمد مشخص داريم )3

4                       (∑
ℑ

ℑℑ=ℑ
)(

),(),()(
iES

iivgnQ χχ

ست از تفاوت ميانگين درآمد جامعه با ميانگين در افراد فقير،  ا عبارتgi شكاف كل فقر ℑQ)(كه در آن 

vi,Aهاي كل رابطه  فراسنج( )0〉iU . گيردنظر ميسن حداكثر شكاف فقر رابه عنوان شاخص فقر در .

:اند قبلية شدد ياةشود كه اصولي بيشتر از اصول نه گانبا توجه به اصول زير مشخص ميA ،Viهاي فراسنجه

 ام باشد بايد ضريب وزني iام بيشتر از فرد j: به اين معنا كه اگر رفاه درآمدي فرد:اصل عدالت نسبيـيك 

:م گردد تا عدالت رعايت شود  اjشود بيشتر از فرد  ام داده ميiكه به فرد 
),(),()()( χχχχ ℑ〉ℑ⇒〈 jiji VVWW

),( ام، يعني i به اين معنا كه ضريب وزني فرد ؛ ترغيبيةاصل ضريب وزني رتبـدو  χℑiU مساوي است با 
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. رفاه فردي در ميان افراد فقير جامعهة اين فرد در ترغيب رتبةمرتب

در صورتي كه درآمد فرد χ در بردار توزيع درآمدj و i كه براي هر دو فرد ؛ اصل رفاه يكنواخت بر افتـسه

jام بزرگتر باشد رفاه فردي فرد  i ام نيز از فردjشودتر مي ام بزرگ.
)()( χχχχ iiji WW 〉⇒〉

 به موجب اين اصل در صورتي كه درآمد تمامي افراد فقير جامعه مساوي ؛ل ميزان بهنجار شده فقر اص-چهار

 برابر است با حاصل ضرب شاخص نسبت افراد فقير در شاخص نسبت شكاف ℑQ)(باشد ميزان شدت فقر يا 

درآمدي 
)4                                          (IHPQ .)( ==ℑ

به اين ترتيب اگر بردار درآمدي به صورت زير باشد                         

6321 ............... χχχχχ ≤≤≤≤≤ h

:براي اصل رفاه يكنواختي داريم
)(.....)()....()( 3221 χχχχχ nWWWWW ≤≤≤≤≤ h

 نفر و مجرد دارد كه رفاه فردي آنان بيشتر يا مساوي iq-1+ نفري فقيران تعداد q از جامعه ي iبراي هر فرد 

ام عبارت خواهد بود از i  رتبه فرد، ام جامعه استiبا فرد 

)5                                         (iqVi −+=ℑ 1),( χ

:يمبنابراين دار

)6                               ()1(),()(
1

iqgAPQ
q

i
i −+ℑ==ℑ ∑

=

χ

) درآمدها تفاوت درآمدي چنداني با يكديگر ندارند بسيار كممعموالً(اگر درآمد افراد فقير با يكديگر برابر باشد 

:بنابراين
)7                                          (** µ−ℑ=g

:و داريم

)8                         (
2

)1(*),( +
ℑ=

qqgAP χ

: داريم4ةو چون از طرف ديگر بنا به رابط). با استفاده از حاصل جمع در تصاعد حسابي(

)1-4                                    (
ℑ
∗

==
g

n
qIHP .

:بنابراين داريم

)9                              (
2

)1().,(*. +
∗ℑ=

ℑ
qqgAg

n
q χ

جا و از آن

)10                                  (
)1(

2),(
+ℑ

=ℑ
qn

A χ

:خواهيم داشت) 6 (ةبا توجه به رابط
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)11                               (∑
=

−+−=
q

i
i iq

nn
qP

1

)1(2 χ

))1976(براي اثبات مراجعه كنيد به سن (

 ضريب جيني يعني ةسن هم چنين با استفاده از رابط

)12(]....)1([111 212 hχχχ
µ

++−+
∗

−+= qq
qq

G

 نهايي زير رسيده استةبه رابط

)13                             ()]
1

1)(1(1[
+

∗−−−=
q
qGIHP

) به مقدار كافي بزرگتر باشد qو براي وقتي كه  )1+≅ qqآنگاه :
) 1+14     (])1([ ∗−+= GIIHP

:و اما دو اصل ديگر نيز مورد توجه سن قرار دارد

),( ضريب وزني ، بنا به اين اصل؛ ترتيبي تعديل شدهة اصل وزني رتب-پنج  χℑiVبندي در  بر حسب رتبه

به اين ترتيب ضريب وزني مربوط . شود كل جامعه مربوط ميبندي درآيد بلكه به رتبهميان افراد فقير به دست نمي

كند كه ضريب در همان ضريب جيني  مين صورت سن ثابت در ايn+1-i ام جامعه مساوي است با iبه فرد 

.خواهد شد

: داريم4-1ةجاي رابطه در اين صورت ب؛ اصل ميزان بهنجار رشد فقر تعديل يافته-شش
) 1-4                   (∗= HIP1

كه در آن 
µ
µ ** −ℑ

=Iةجاي رابطه به عبارت ديگر بℑ∗−ℑ= /)(* µg عبارت 
µ
µ ∗−ℑ

=∗I

كهكند سن اثبات مي.  ميانگين درآمد كل جامعه استµبريم كه در آن كار ميه را ب

)  14                        (∑
=

−+−ℑ
+

=
q

i
i iq

qn
P

1
1 )1)((

)1(
2 χ

µ

)1+14                             (*)]1([11 G
n
qP −∗−ℑ
ℑ

= µ

)2+14                                        (PP
µ
ℑ

=1

:ممكن است داشته باشيم

**
***

µ
µ−ℑ

=I

: درآمد افراد غيرفقير جامعه است ميانگينµ∗∗كه در آن

:بنابراين
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)3-4                              (
∗∗

−ℑ
−

==
∗

∗∗
∗ µ

µ.2 qn
qIHP

:شودو ثابت مي

) 15                     ()1)((
**)1)((

2
1

2 iq
qqn

P
q

i
i −+−ℑ

+−
= ∑

=

χ
µ

)1+15                           (]1([1.2 ∗−∗−ℑ
∗∗−

= G
qn

qP µ
µ

)2+15                                   (P
qn
nP .
)(2 ∗∗−
ℑ

=
µ

كنند به برداري مي كه از دو ديدگاه آتكينسون و تاكاياما بهره)135-14:1371قمي، لفتحياابو(لف اَكالرك، همينگ و 

 اصل حساسيت نسبي انتقال براي هر دو حالت ياد شده Pشاخص . اندتوجه كرده) P( شاخص سن ةايراد شناخته شد

نيز بررسي ) 117-130:1371قمي، ابولفتحي(اين امر چنان كه تاكاياما و كاكواني . كندرعايت نميرا در اين بررسي 

 در سطح درآمدي نزديك به هاي درآمد بين دو فرد فقير با اختالف درآمد معينشود كه جابجايياند موجب ميكرده

جايي در هايسه با اختالف درآمد معين در سطح درآمدي نزديك به خط فقر در مقايسه با جيني جابق در م،خط فقر

 داشته باشد در حالي كه انتظار آن است كه ميزان تأثير در حالت دوم pتر تأثير بيشتري بر شاخص ينيسطوح درآمدي پا

.بيشتر از حالت اول باشد

دهند به صورت  نشان مي**g را كه با »معادل شكاف توزيع برابر شكاف فقر«الرك و همكاران او ابتدا مفهوم ك

 افراد فقير داراي چنان شكاف فقري باشند همان اندازه رفاه اجتماعي به ةكنند كه اگر همشكاف فقري تعريف مي

.ندآوردهاي فقر فعلي به دست ميآورند كه با توزيع شكافدست مي

)16                      (qi ,....2,1=
α

α

1

1

1** 







= ∑

=

g

i
igq

g

؛ همان متوسط شكاف فقر در ميان فقيران استg∗∗گاه،  باشد آنα=1اگر 

:دشوگاه شاخص فقر به صورت زير تعريف ميآن

)17                                  (
ℑ
∗∗

==
g

n
q

g
gHIchu )**(

اين شاخص اصل يكنواختي، انتقال و .  به صورت اتهابي وارد شاخص شودαدر اين شاخص بايد مقدار 

.كند انتقال را تأمين و بين صفر و يك تغيير مي ـحساسيت نسبي

آيد و نه محروميت نسبي افراد فقير ت نسبي افراد فقير نسبت به يكديگر به دست مي فقط با محروميpشاخص 

:ست از اشاخص تاكامايا عبارت. شاخص تاكاياما اين ايراد را ندارد. به افراد ثروتمند
)18                                   (*])1[( GHT ϕϕ +−=

),()1(كه در آن ϕϕ : داريم، افراد فقيرةبري درآمد كليبا فرض برا. اندب وزني ضراي−
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)1-17                                        (HIchu =

و
)1-18                                      ()1( ϕ−= HIT

ست كه هرچه ميزان گريز از  اند اما انتظار آن ندار»گريز از نابرابري«ة ربطي به فراسنج،و بنابراين دو شاخص

كالرك و همكاران با اين ترتيب شاخص فقر را .  شاخص فقر نيز بيشتر شودةنابرابري در جامعه بيشتر باشد انداز

كندچنين تعريف مي

)19                                  (
ℑ
∗

−== edeAchu χ
1*

پيشنهاد )1979( معادل توزيع برابر درآمد سانسور شده دركل افراد جامعه است كه تاكاياماede∗χكه درآن 

براي رسيدن به درآمد سانسور شده توجه داشته باشيد كه در بردار. ده استدا
)...,,*,...*,()( 121 n∗∗∗=ℑ∗ + χχχχχχ hh

ii باشد تساوي ℑiχ〉اگر  χχ  كالرك و همكاران ثابت ℑ=∗iχاست اگر  خط فقرℑ برقرار است و ∗=

:كنند كهمي

)20                     (ββ
1

)]1()]1)(1([1 HIAHchu −+−−−=∗

و

)1-20   (ββχ
1

)]1()(1[1 Hedechu −+
ℑ
∗

+−=∗
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