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امللخص 

  اإلاؤدًت للكهش بالجضائش وقو مىهج الهُاط اإلاخػذد ألابػاداإلاخؿحراثهداُو مً خالُ هزه الىسنت البدثُت الىنىف غلى أهم 

ت اإلاجمىغاث المبابُت  والتي مً خاللها ًمًٌ ولؼ ظُاظاث انخفادًت واحخماغُت مىاظبت نادسة غلى جدهُو  باظخخذام هظٍش

 .هذف الخهلُل مً خذة الكهش

ل إلى الىخائج اإلابخؿاة نمىا ت غلى معخىي الصخت  وبؿُت الخـى  مسح مُذاوي لألخىاُ اإلاػِؽُت لػُىت مً ألاظش الجضائٍش

ٌعاهم في مػالجت جدذًذ هزه اإلاخؿحراث ف MATLABيما نمىا بمػالجت البُاهاث باالغخماد غلى بشهامج  ؛معخىي اإلاػِؽتوالخػلُم 

ٌبذ جضاًذ غذد الكهشاء  .معبباث الكهش ٍو

.  الكهش  اإلاجمىغاث المبابُت  الكهش اإلاخػذد ألابػاد  خي الكهش  ؼذة الكهش:اليلمات املفحاحية 

Abstract 

In this paper, we try to identify the most important variables leading to poverty in Algeria according 

to the multi-dimensional measurement method using the theory of fuzzy sets, through which it is possible 

to develop appropriate economic and social policies capable of achieving the goal of poverty reduction. 

In order to reach the desired results, we conducted a field survey on the living conditions of a 

sample of Algerian families in terms of health, education and standard of living. We also processed the 

data using MATLAB. 

Keywords: Poverty, Fuzzy sets, Multidimensional Poverty, Poverty Line, Poverty Intensity. 

 

ملدمة  

اخخلذ ظاهشة الكهش مٍاهت باسصة في البدث الػلمي  خُث اهفبذ أؾلب اهخماماث الباخثحن غلى مػشقت اإلاؽاًل اإلاترجبت أو 

الىاججت غً ظاهشة الكهش مثل اإلاؽاًل الانخفادًت والاحخماغُت والعُاظُت والخػلُمُت والصخُت  ويزا جأزحرها غلى اإلاجخمؼ ومداولت 

 ألاقشاد معخىي مػِؽت لخدعحن الخىمُت بعجلت للذقؼ احخُاصه مً البذ جدذًا مٍاقدت الكهش إًجاد خلُى لهزه الظاهشة  إر أـبدذ

والكهش لِغ ظاهشة جداسب في حُل واخذ وإهما هي ظاهشة غمُهت الجزوس في ًل مجخمؼ .منها ؤلانالُ أو الكهش ظاهشة غلى والهماء

 .باغخباسه مفذس اإلاؽٌالث التي ٌػاوي منها ألاقشاد في أي مجخمؼ

مشيلة البحث  

ت باالغخماد غلى اإلاجمىغاث المبابُت باغخباس أن  اث الكهش لألظش الجضائٍش جخمدىس مؽٍلت البدث خُى مداولت نُاط معخٍى

. الكهش ظاهشة مخػذدة ألابػاد والجىاهب  وهزا ما حػلها ظاهشة حذ مػهذة أدي إلى ـػىبت جدذًذ حػٍشل دنُو لها

: بىاءا غلى ما ظبو جخدذد ؤلاؼٍالُت لهزه الذساظت مً خالُ العؤاُ الجىهشي اإلاىالي 

هيف ًمىً ثحدًد ألاطس ألاكل أو ألاهثر فلسا في ئطاز الفلس املحعدد ألابعاد باطحخدام املجمىعات الضبابية ؟ 

خكشع غً هزا العؤاُ ألاظئلت الكشغُت الخالُت : ٍو

ما اإلاهفىد باإلاجمىغاث المبابُت؟  -

يُل ًخم جدذًذ دسحت اهخماء الكهشاء إلى اإلاجمىغاث المبابُت؟  -



ًاف لخدذًذ لهُاط الكهش؟  - هل اإلاػُاس الىهذي 

فسضية البحث  

اث الكهش جبػا لػذة غىامل مخخلكت ظىظُى " ٌعدىذ البدث غلى قشلُت مكادها   ."انخفادًت - جدباًً معخٍى

أهمية البحث  

جٌمً أهمُت اإلاىلىع في مداولت الخػشف غلى الػىامل اإلاعببت للكهش باالغخماد غلى اإلاجمىغاث المبابُت لؿشك مػالجخه أو 

ا وأن الكهش لم ٌػذ مىدفشا في الخشمان مً العلؼ والخذماث هدُجت ههق الذخل بل ججاوصه إلى  للخخكُل مً خذجه؛ خفـى

.  ههق الشغاًت الصخُت والخػلُم وؤلانفاء الاحخماعي  هزا ما حػل مىه مىلىغا في ؾاًت ألاهمُت

أهداف البحث 

: نهذف مً خالُ هزا البدث إلى جدهُو حملت مً ألاهذاف جخمثل قُماًلي 

مداولت الخػشف غلى ظاهشة الكهش وسـذ مؤؼشاتها؛  -

مداولت الخػشف غلى ألاظباب اإلاؤدًت لظاهشة الكهش؛  -

جىلُذ أهمُت اظخخذام اإلاجمىغاث المبابُت في جٌمُم الكهش؛  -

اخدعاب الخكاوث بحن ألاظش الكهحرة باالغخماد غلى قجىة الكهش وؼذجه؛  -

. ولؼ خلُى ومهترخاث إلاػالجت خذة الكهش والخخكُل مً ووأتها -

مىهج البحث  

كي والخدلُلي  خُث  لإلحابت غلى إؼٍالُت البدث والخخباس مذي صخت الكشلُت اإلاخبىاة نمىا بالجمؼ بحن اإلاىهج الـى

كي لعشد اإلاكاهُم ألاظاظُت اإلاخػلهت باإلاىلىع بؿُت حؿىُت الجاهب الىظشي  واإلاىهج الخدلُلي الزي اغخمذها  اظخخذمىا اإلاىهج الـى

. قُه غلى جدلُل الىخائج اإلادفل غليها لخؿىُت الجاهب الػملي للذساظت

 هييل البحث

ُى إلى هذف البدث وللخأيذ مً صخت أو هكي الكشلُت اإلاخبىاة جم جهعُم البدث إلى مدىسًٍ  : لؿشك الـى

ؤلاواس الىظشي : اإلادىس ألاُو  -

ؤلاواس الخىبُهي : اإلادىس الثاوي  -

ل إليها . يما انهُىا بدثىا بخاجمت جممىذ أهم الىخائج اإلاخـى

إلاطاز الىظسي : املحىز ألاٌو 

 :ظىداُو مً خالُ هزا اإلادىس الخىشم إلى أبشص اإلاكاهُم اإلاخػلهت بالكهش  واإلاجمىغاث الؿاممت  ورلَ مً خالُ ما ًلي

 جعسيف الفلس- 1

الكهش ظاهشة جفىل لمً أيثر اإلاكاهُم التي ٌػاوي منها الػالم الُىم والتي أسههذ الذُو  وغشف مً أوحه مخخلكت ومخػذدة  

ُـ ًمًٌ جدذًـذها كه ـو قاإلاػاوي التي ًذُ غليها الكهش لؿت  .ووظل الٌثحر مً الجهذ والىنذ لذساظخه وخفشه في هىام ًمًٌ ـو

ًان في خاحت إلُه لؿُابه جماما أو لىحىده دون الخاحت . جخلخق في الىهق والخاحت  قالكهحر إلى الش يء ال ًٍىن قهحرا إلُه إال إرا 

واإلاػنى العائذ الزي ًدبادس إلى الزهً نبل ؾحره هى خالت مً الخشمان اإلاادي التي جخجلى أهم مظاهشها في اهخكاك اظتهالى الؿزاء 

يما وهىغا  جذوي الخالت الصخُت  اإلاعخىي الخػلُمي اإلاىخكن  الىلؼ العٌني ؾحر الالئو  الخشمان مً جملَ العلؼ اإلاػمشة 



ًاإلاشك  ؤلاغانت  البىالت ُى اإلاادًت ألاخشي وقهذان الاخخُاوي أو الممان إلاىاحهت الخاالث الفػبت  الٍىاسر وألاصماث بفكت   وألـا

 1.غامـت

وإلى حاهب الخشمان اإلاادي ٌصخق البػن أوحها أخشي للكهش مً أهمها التهمِؾ  الاغخمادًت  لػل الهذسة غلى اجخار 

ُى ؤلاهخاحُت ومىاحهت الفذماث الخاسحُت والذاخلُت وغذم الؽػىس باألمـان ت الاخخُاس والخفشف باأـل إن  . الهشاساث ومماسظت خٍش

ًان اإلاكهىم الانخفادي والاحخماعي هى ألانشب مً الكهحر  قئن الكهش يثحرا ما ًماف خهُهت أو مجاصا إلى أؼُاء أخشي  لذاللت 

كان للكهشاء  وهما...قهش الذم  الكهش الزهني والكهش الػاوكي : الجضء غلى الٍل  أو الػٌغ مثل الخػٍشل : إلخ  وغمىما هىاى حػٍش

 2.الزاحي والخػٍشل العىظُىلىجي للكهـشاء

الحعسيف الراجي - 1-1

بؿن الىظش غً اخخُاحاجه - ٌػشف قُه الكهشاء مً وحهت هظش الكشد راجه  قئرا ؼػش بأهه ال ًدفل غلى ما ًدخاج إلُه 

 .قئهه ٌػذ قهُـشا- ألاظاظُت 

 الحعسيف الظىطيىلىجي- 1-2

ػخبر الخذ الكاـل للكهش هى الخذ ألادوى الشظمي للذخل الزي اإلاجخمؼهم مً ًدفلىن مً   غلى معاغذة احخماغُت  َو

ونذ قشم بػن الكههاء مً الىاخُت ؤلاظالمُت بحن الكهحر  . ًدفل غلُه الكشد غىذما ٌػخمذ في مػاؼه غلى اإلاعاغذة الاحخماغُـت

ًاة غمىما ونذ ًٍىن زمت ما ًبرسها  الزي ال ًملَ نىث غامه واإلاعٌحن الزي ال ًملَ نىث ًىمه  وهي مهابلت لها غالنت بىاحب الض

ًاهذ  ٌػذون غىذ رلَ قهشاء  وهى ما ال  نذًما  ولٌنها لم حػذ الُىم مىاظبت ألن حمُؼ ألاحشاء الزًً ال دخل لهم ؾحر أحىسهم مهما 

 3.ًدىاظب باإلاهاًِغ الانخفادًت والاحخماغُت الخذًثت 

ػشف محز بحن خمعت 4 "ًل قانذ للماُ وعمُه قهحرا"بأن ) 1991)" إخُاء غلىم الذًً"في ظكشه اإلاىظىعي " الؿضالي  ؤلامام"َو   ٍو

بأن ًٍىن ما قهذه الصخق ممىشا إلُه "الضهذ  الشض ى  الهىىع  الخشؿ والالىشاس  خُث ٌػني الالىشاس  :أخىاُ للكهش  وهي

  5". ًالجائؼ الكانذ للخبز والػاسي الكانذ للثىب

  حدود الفلـس- 2

إن مكهىم الكهش في  6".حػُحن رلَ اإلاعخىي مً الذخل الزي ٌػخبر قهحرا ًل مً ًدفل غلى دخل أنل مىه: "إن خذ الكهش ٌػني

هت لخػٍشل الكهش  وبالخالي  الذُو اإلاخهذمت ًخخلل غلى ما هى غلُه في الذُو الىامُت  قاألمش إرا وعبي  ومىه جىحذ أيثر مً وٍش

لًٌ غلى الشؾم مً وعبُت اإلاعألت  قئن مً بحن اإلاػاًحر الؽائؼ اظخخذامه في هزا الفذد  .جدذًذ الخي اإلادذد إلاً ٌػخبر مً الكهـشاء

. جدذًذ خي الكهش بما ٌعاوي مخىظي الذخل الزي ًهابل الخاحاث ألاظاظُت للكشد في وانؼ الظشوف التي ٌػِؾ في ظلها: هى

وبؿن الىظش غً الفػىباث التي ًثحرها جدذًذ خي الكهش  واإلاػاًحر اإلاخذاولت في ؼأن جدذًذه  إال أهه ًجب أن هكشم بحن خىحن 

 : للكهش وهـما

 الفلس املطلـم- 2-1

وهي جمؼ خذا أدوى إلاعخىي الذخل المشوسي الزي ًجب غلى ًل قشد إخشاصه لخدهُو معخىي مػِش ي  (اإلاذسظت اإلاىلهت)

فىل مً دوهه باغخباسه قهحرا  وجدذًذ هزا اإلاعخىي هى خٌم جهذًشي للباخث أو ـاوؼ العُاظـت-خذ الكهش–مػهُى   .ٍو

                                                           
1
ب والبدىر ؤلاخفائُت  -    .01:  ؿ2005 أوث 11-6  مذاخلت لـمدمذ خعحن بام  ألاسدن غمان دوزة حٌى مفاهيم وملاًيع الالمظاواةاإلاػهذ الػشبي للخذٍس

2
و مجلت لاد  -    . net.islamonline.wwwغبر اإلاىنؼ الالٌترووي .01  ؿ2007حاهكي22    مشيلة أم ظاهسة أم أبعد مً ذلً: الفلسقٍش

3
 .01  ؿ 2004 ماي 19-16  قشوعا  الفلس وحلىق إلاوظانالىُب البٍىػ  أؼؿاُ اإلاىخذي لخهىم ؤلاوعان  -  

4
ل مإشسات اللياض والظياطات:الفلس  غلي غبذ الهادس غلي   مجلت حعش الخىمُت-   ذ  أقٍش  .02   ؿ 2002  الػذد الشابؼ الٍٍى

5
ذ بهُاوي سلا  -    .05:  مجلت هماء الانخفاد واإلاػشقت ؿمإشسات كياض الفلس وطسق مىاجهحهبختي قٍش

6
ت  هظام الصواة بين الىص والحطبيممحي الذًً معػذ  -    .20  ؿ 1998  مٌخبت ؤلاؼػاع للىباغت واليؽش والخىصَؼ مفش  ؤلاظٌىذٍس



الفلس اليظبـي - 2-2

اث ؤلاؼباع بحن قئاث الذخل الػلُا وقئاث الذخل الذهُا مً العٌـان: (اإلاذسظت اليعبُت ) خمثل في الخباغذ الهائم في معخٍى  . ٍو

وججذس ؤلاؼاسة إلى أن مكهىم الكهش اإلاىلو  أي مكهىم اخخُاحاث الٌكاف  ًخخلل غً مكهىم الكهش اليعبي أي مكهىم الاخخُاحاث 

ألاظاظُت  قاإلاكهىم ألاُو مكهىم بُىلىجي ال ًخجاوص اإلاداقظت غلى خُاة الصخق  في خحن اإلاكهىم الثاوي مكهىم دًىامٍُي مخىىس مؼ 

ضداد الاهخمام بذسحت حىداإلاجخمؼجىىس  ؼ  ٍو ذخل قيها غىفش الخىَى ذ مً العلؼ والخذماث ٍو ًان اإلاكهىمان جه  قحًز ا هزا وإن 

ومً خالُ اإلاكهىم الػام للكهش اإلاىلو قئهه ؾحر مىحىد في الذُو  . ما لذي يثحر مً الباخثحن في الذُو الىامُـتههًخخلي ألامش بؽأ

ا جىبو بشامج الممان الاحخماعي باليعبت للػاولحن واإلاػىصًٍ  بِىما هجذ الكهش اليعبي ًظهش في ههالشأظمالُت اإلاخهذمت انخفادًا  أل

ظهش بفىسة واضخت في البالد الىامُت هظشا للخكاوث الاحخماعي الىاجج غً ظىء جىصَؼ  الذُو اإلاخهذمت والىامُت غلى خذ ظىاء  ٍو

ـا  7. الذخل خفـى

  أهىاع الفلـس- 3

مًٌ أًما حصخُق : هىاى أهىاع غذًذة مً الكهش  ومنها الكهش اإلاادي  قهش اإلاؽاسيت  قهش الاظخهاللُت وقهش الخماًت  ٍو

هت الهُاط  وأهمها قهش  أهىاع أخشي مً الكهش جبػا إلاذي دًمىمخه  وأهمها قهش ـذمت مؤنذ وقهش مىظمي وقهش دائم  أو جبػا لىٍش

 .وعبي وقهش مىلو وقهش مذنؼ  أو جبػا إلاػاًحر أخشي ومنها الكهش الكشدي والكهش الجماعي والكهش اإلاىدؽش والكهش اإلاخىوً

مًٌ خفش أهىاع الكهش غمىما قـي  8: ٍو

ػني غذم نذسة الكشد غلى يعب اإلااُ  :الفلس الاكحصـادي - ُى للؿـزاء : دفبه َو   ؛إلخ... .الاظتهالى  الخملَ  الـى

 هى غذم جمًٌ الكشد مً الصخت  الخػلُم  الخؿزًت  اإلااء  اإلاعًٌ  وهزه الػىاـش التي حػخبر أظاط :الفلس إلاوظاهـي -

 ؛جدعحن مػِؽت الكشد ووحـىده

اث ألاظاظُت وؤلاوعاهُـت:الفلس الظياطـي -  ؛ ًخجلى في ؾُاب خهىم ؤلاوعان  اإلاؽاسيت العُاظُت  هذس الخٍش

  في حمُؼ اإلاجخمؼ والزي ًخمحز بػذم الهذسة غلى اإلاؽاسيت غلى اغخباس الكشد هى مدىس الجماغت و:الفلس الظىطيى ثلافـي -

ت والاهخماء التي جشبي الكشد با  إلاجخمؼ؛ألاؼٍاُ الثهاقُت والهٍى

 . هى ؾُاب الهذسة غلى مهاومت الفذماث الانخفادًت الذاخلُت منها والخاسحُـت:الفلس الىكائـي -

 الفسدیة البیاهات على واملسثىصة بالبدیھیات ئلى املظخىدة غير ألابعاد محعدد الفلس ملاییع- 4

دذد هكغ الىنذفي ًىاحهها األقشاد التي الؽذًذ الخشمان  لخىـُل خاالث   الكهش اإلاخػذد األبػادـممذ مهاًِغ   ٍو

 . تالفدت والخػلُم ومعخىًاث اإلاػُؽالتي حػاوي منها ألاظش في مجاُ اإلاؤؼشاألوحه اإلاخػذدة للدشمان 

 الغامضة املجمىعات طسیلة- 4-1

ُ  الىظشیت هزه وىسث ولهذ الىاظػت  اإلاكاهیم راث اإلاؽاًل خل في مهمت هظشیت الؿاممت اإلاجمىغاث هظشیت حػخبر  مً مشة ألو

 رلَ بػذ غمهذ و ألابػاد  مخػذدة يظاهشة الكهش لهیاط سیالیت یهتسييZani(1990 ) و Cerioli وشف مً زمZadeh( 1965 ) وشف

 9.الكهش لهیاط 2002 في الؿاممت اإلاجمىغاث  هظشیت قیه وىس  الزي للبدث اإلایخىدولىجي بشهامجه خالُ مC.Dagumً(2002) بىاظىت

 

 

                                                           
7
 .  بذون ـكدت2003  اإلاؤظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش لبىان  بحروث  بىاء اكحصاد عاملي شامل: العىملة والىمى والفلسهؽام غبذ اهللا  -  

8
:   ؿ2016  سظالت مهذمت لىُل ؼهادة ديخىساه في الػلىم  جخفق جدلُل انخفادي  حامػت أبي بٌش بلهاًذ  جلمعان  الجضائش كياض محعدد ألابعاد للفلس بالجصائسالىالي قاومت  -  

208. 
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 .15 :ؿ  2013ظىیل الجضائش  حامػت  1 الػذد مجلت الىذوة للذساظاث الانخفادًت  دساظت خالت الجضائش  :الفلس ميافحة طیاطات غباط   وداد- 



 الغامضة املجمىعة جعسیف- 4-2

 𝑥 مً  𝐴  وػشف مجمىغت ؾاممت حضئُت 𝑥 للػىاـش 𝑋لىكشك أهه لذًىا مجمىغت ؾحر خالُت لػىاـش ما  وعمي هزه اإلاجمىغت 

 : غلى أهه مجمىغت الثىائُاث

𝐴 =  𝑥, 𝜇𝐴 𝑥   

𝑥مً أحل ًل  ∈ 𝑋  خُث𝜇𝐴  𝐴. 10 وحعمى دالت ؤلاهخماء للمجمىغت  0,1  في اإلاجاُ 𝑋 هي جىبُو للمجمىغت  

 𝑋 حػىي لٍل غىفش مً اإلاجمىغت   𝜇𝐴 𝑥 حػشف بذالت اهخماء  𝑋 مً  𝐴بمػنى آخش أن ًل مجمىغت حضئُت ؾاممت 

 𝐴.11 للمجمىغت 𝑥 والتي حػبر غً دسحت اهخماء الػىفش  𝜇𝐴 𝑥   جمثل دالت الاهخماء 0,1 نُمت في اإلاجاُ

 للفلساء جصئیة غامضة مجمىعة جعسیف- 4-3

 في یذخل ة مػهذ و ؾاممت ألابػاد  مخػذدة يظاهشة الكهش لهیاط ًىظیلت حعخػمل الؿاممت اإلاجمىغاث هظشیت أـبدذ لهذ

 وشیهت بخهذیم ناما قلهذ الكهش  سظت ا بذ خاؿ هظشي  إواس جهذیم فيCerioli(1990 ) و Zani إلى الكمل ویػىد .مخؿحراث غذة جٌمیمها

 12.الؿاممت اإلاجمىغاث هظشیت غلى جشجٌض و اإلاخخلكت أبػاده الاغخباس بػحن جأخز الكهش لهیاط

 اهخمائهم دسحت جدذد للكهش أي اإلاخػذدة ألابػاد إواس في قهشا ألايثر أو ألانل الػائالث أو ألاقشاد بخدذیذ حعمذ الىظشیت هزه إن

 13:ًاآلحي للكهشاء حضئیت ؾاممت مجمىغت حػشف و . للكهشاء الجضئیت الؿاممت اإلاجمىغت إلى

   وػشف 𝑋  مجمىغت ؾاممت حضئُت م𝑃ً قشد أو غائلت  ولخًٌ 𝑛  مجمىغت ظٍان مجخمؼ ما  جخٍىن مً 𝑋لًٌُ لذًىا 

 : بالثىائُاث𝑁 اإلاجمىغت الجضئُت مً

𝑃 =  𝑖, 𝜇𝑃 𝑖   

 :خُث 

 𝜇𝑃 𝑖  : جمثل دسحت اهخماء الكشد أو الػائلت 𝑖  للمجمىغت الؿاممت الجضئُت 𝐴  زالزت الاهخماء دالت جأخز أن ویمًٌ لكهشاء اإلاجخمؼ 

 :أؼٍاُ

= 𝜇𝑃 𝑖:   ؾحر قهحر مىلها 𝑖  الكشد ًان إرا - 0 

= 𝜇𝑃 𝑖:   قهحر 𝑖  الكشد ًان إرا - 1 

0:   ًيخمي بذسحت ما  𝑖  الكشد ًان إرا - ≤ 𝜇𝑃 𝑖 ≤ 1 

 للمجمىغاث الاهخماء دواُ ألن. الٌالظیٌیت الجضئیت اإلاجمىغاث مكهىم یؽمل الؿاممت الجضئیت اإلاجمىغاث مكهىم أـل أن هجذ

الزي  0,1  مً خالُ أخز الهُم الىشقُت للمجاُ 𝑃 اإلاجمىغت إلى 𝑋 الػىفش اهخماء غذم أو إهخماء جخممً أنها إلى باإللاقت الجضئیت

ػبر غً هزا الاهخماء مً خالُ 𝑃  إلى اإلاجمىغت𝑁 مً اإلاجمىغت𝑋جأخز قُه نُمها  قهي جخممً اهخماء الػىفش     اهخماء حضئي َو

 14.الهُم  مابحن الهُم الىشقُت

 

 

 

                                                           
10 - Asselin Louis-Marie, pauvreté multidimensionnelle, théorie institut de mathématique Gauss, Levis, Québec, Canada, 2002,p13 
11  -Benhabib Abderrezak & Autres, The Analysis of Poverty Dynamics in Algeria, Laboratory  MECAS, University of Tlemcen,Draft 
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12 - Maliki S, ABenhabib, M.Benbouziane, T.Ziani et N.Cherifi,Mesire de la pauvreté urbaine et rurale de la wilaya de tlemcen : proposition 

d’un model économétrique logit et probit , revue  économie et management pauvreté et coopération » n°2, Université Aboubakr Belkaid, 

Tlemcen,2003, p11. 
13  -Mara Noel Pialperin & Autres, Mesure Multidimensionnelle de la Pauvreté en Argentine, CEDEX 2, Janvier ,2003, p2.  
14 - Oula Ben Hassine, L’analyse de la Pauvreté Multidimensionnelle en France, Université Lumière, Lyon2, Février, 2006,P 06. 



 للفلساء الجصئیة الغامضة للمجمىعات الاهحماء دواٌ- 4-4

یت إن  أحل مً اإلاىاظبت الكهش ثامؤؼش اخخیاس جخىلب اإلاخخلكت  بأبػاده الكهش نیاط في الؿاممت اإلاجمىغاث هظشیت خفـى

 التي مؤؼشاث مً مجمىغت خالُ مً سء ا للكو الجضئیت الؿاممت للمجمىغت غائلت أو قشد ًل اهخماء دسحت بخهذیش حعمذ أنها يما جدلیله 

ل ويمیت  هىغیت  مخؿحراثمً جٍىینها جم  . وؽاه أو ظلػت إلى وعبت الاقخهاس غً یػبر الكهش  أبػاد مً بػذ یمثل مخؿحر ًو

 هىغیت  مخؿحراث في جخمثل وأخشي  يمیت  مخؿحراث حػخبر معخمشة مؤؼشاث وهي الكهش  مؤؼشاث مً هىغحن بحن الخمیحز ویمًٌ

 .للكهش اإلاٍىهتاإلاخؿحراث  جمثل يمیت أو هىغیت ًاهذ ظىاء اإلاخؿحراث هاجه

 بخدذیذ رلَ یخم أن البذ الجضئیت  الؿاممت الكهشاء مجمىغت إلى العٍان مجمىغت مً غائلت أو قشد ًل اهخماء دسحت ولخدذیذ

 15(.غائلت) قشد ًل اهخماء دسحت جهذیش یخم أظاظها غلى التي الكهش  مؤؼشاث أو مخؿحراث

إلاطاز الحطبيلي : املحىز الثاوي 

اث الكهش ظىداُو مً خالُ هزا اإلادىس  باظخخذام اإلاجمىغاث إلاجمىغت مً ألاظش اإلاخىاحذة بالًت جُاسث  جدذًذ معخٍى

 .انخفادًت بؿُت جكعحر الظاهشة-  مً خالُ الاغخماد غلى مجمىغت مً الخفائق العىظُىالمبابُت

  اكحصادًة–ثحدًدالعىامل والخصائص الظىطيى 

مً خالُ هزه الخىىة ظىهىم بىلؼ أظاط مشحعي ًمٌىىا مً جدذًذ ألاظش التي جهؼ لمً مجمىغت الكهشاء  والتي جظهش 

دسحت مػُىت مً الكهش  باليعبت إلى خاـُت أو ظمت واخذة غلى ألانل مً العماث اإلاخخاسة لخكعحر الظاهشة؛ ولبلىؽ هزه الؿاًت نمىا 

 إنخفادًت مدل –جخمثل العماث العىظُى . باخخُاس اإلاؤؼشاث التي حعمذ لىا بخهذًش دسحت إهخماء ًل أظشة للمجمىغت المبابُت

 :الذساظت قُما ًلي 

 ؛خالت العًٌ -

 ؛الخالت الخػلُمُت -

 ؛الذخل الؽهشي  -

 ؛(أقشادألاظشة) غذد ألاشخاؿ اإلاػالحن -

 ؛ؾزائياُمً ألا -

 ؛لىبخُ  اإلاعخخذمونىداُ -

 ؛خذمت ؤلاهترهذ -

 .(اإلاىاـالث)  الىهلوظائلاظخخذام  -

ت  خُث ًفػب الخػبحر غنها الخػبحر غًًمًٌ   بػن اإلاخؿحراث اإلاعخخذمت في غملُت ـىؼ الهشاس باظخخذام الخػبحراث اللؿٍى

ا ًُ ت مثل و. سنم  ". ظِئت حًذا"و " ظِئت"و " مخىظىت"و " حُذة"و " حُذة حًذا"اإلاخؿحر اللؿىي غباسة غً دالت لها حػبحراث لؿٍى

 ثحدًد دواٌ إلاهحماء املثلثية

جم و. جم إحشاء غذد مً الذساظاث خُى مدذداث الكهش ونُاظه  لهزا العبب الكهش ظاهشة مهمت حذا في ألادب الانخفادي

لهُاط قهش ألاظشة    الخدهُو في مدذداث الكهش مً خالُ إحشاء مشاحػت ؼاملت لألدبُاث ومىهجُت مؤؼش الكهش مخػذد ألابػاد 

ًمًٌ أن جٍىن اإلاخؿحراث إما نًُما واضخت يما  . 𝑉  وللمخؿشاث نُذ الذساظت بالشمض  𝐸و آلساء الخبراء بالشمض    𝐹ظجرمض لألظش بالشمض 

 .أو أسناًما ؾاممت

                                                           
15 - David Miceli, Measuring Povrety Using Fuzzy Sets, Duscussion Paper, n°38, December,1998,P7. 



ت لٍل مجمىغت ًخم جفيُل  غلى ظبُل اإلاثاُف  جم ججمُؼ اإلاخؿحراث الؿاممت وقًها لخفائفها وجم حػُحن دسحاث الػمٍى

 دسحت  نمىا ًخدذًذلهذو. ظِئت للؿاًت  ظِئت  مخىظىت  حُذة وحُذة حًذا: خمغ مجمىغاث مخخلكتُ  ًيخميغلى أهه ألاُو اإلاخؿحر 

ت  ت اإلاخخلكت و ُ الػمٍى ت  لخلَ الخػبحراثدواُ ؤلاهخماء اإلاثلثُتقئاث نُاط اإلاخؿحراث باظخخذام الخػبحراث اللؿٍى . اللؿٍى

ًادًمُت مهمت2اخخُاس ب  نمىالهزا العبب. للؿاًتمهم اس الخبراء في هزه اإلاشخلت ب ٌػخبر اخذ ًادًمُحن نامىا بئحشاء دساظاث أ   أ

 بؿُت بىاء هظام الترحُذ وخعاب ألاوصان  يما ولبىا منهم  في هىام الخدلُلبخهُُمهم واظخػىافي مجاُ الكهش يخبراء في الذساظت 

ل جهُُماث الخبراء إلى ب جشجِب ألابػاد اإلاػخمذة في الذساظت لخكعحر الظاهشة  يما نمىا باظخخذام الخمثُل دواُ ؤلاهخماء اإلاثلثُت جدٍى

ت ومفكىقت الخهُُم اإلاعخخذمت01الجذُو ًىضح . الؿامن .  الؽٍل الػام للخػبحراث اللؿٍى

 .ألاوشان آلزاء الخبراء مصفىفة :01الجدٌو 

ٌ  املحغيرات اللغىية  الخبير الثاوي الخبير ألاو

𝜔1 زأي الخبير جد مهم
1  𝜔2

1  

𝜔1 زأي الخبير مهم
2 𝜔2

2 

𝜔1 زأي الخبير محاًد
3 𝜔2

3 

𝜔1 زأي الخبير غير مهم
4 𝜔2

4 

𝜔1 زأي الخبير غير مهم بحاثا
5 𝜔2

5 

 .مً ئعداد الباحثحين : املصدز 

 :خُث أن 

 
 
 

 
 

𝜔A
1 = min1≤r≤4 𝜔11

r , 𝜔21
r , 𝜔31

r  

𝜔A
2 =  

𝜔i2
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p
, 1 ≤ r ≤ 4
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i=1

𝜔A
3 = max1≤r≤4 𝜔13

r , 𝜔23
r , 𝜔33

r  

  

r :   جمثل غذد ألاظش. 

𝑛 : جمثل غذد الخبراء. 

: 𝜔A
j

= 𝜔11
1 , 𝜔21

2 , 𝜔31
 . جمثل دواُ الاهخماء اإلاثلثُت3

 ثلدًس  مإشسات الفلس

في هزه اإلاشخلت ظىهىم بخدذًذ خفت الكهش لٍل أظشة أو ماٌعمى بمؤؼشاث الكهش الكشدًت  بدُث ًمًٌ خعابها مً خالُ 

الُت لذالت الاهخماء اإلاثلثُت الخالُت   :الػالنت الٍش

𝜇𝐴(𝑥) =

 
 
 

 
 

0                   𝑖𝑓 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
                    𝑖𝑓 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
                   𝑖𝑓 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0                   𝑖𝑓 𝑥 ≥ 𝑐

  

ش الكهش في  هت أخز الػُىاث الىبهُتة أظش125  جم جدذًذ والًت جُاسثباليعبت لخهٍش جدذًذ ب أوال خُث نمىا.  بىاظىت وٍش

 .جم حمؼ البُاهاث بما ًدىاظب مؼ حجم ألاظشة في ألاخُاء  وحمُؼ ألاخُاء وحمؼ إخفائُاث غذد ألاظش



اإلاػخمذ مً خالُ مشاحػت ؼاملت لألدبُاث ومىهجُت خعاب مؤؼش الكهش  (4الجذُو )في جم جدذًذ اإلاخؿحراث اإلاعخخذمت 

غذ ثألاظش  قئن حضًءا يبحًرا مً اإلاخؿحراث اإلاعخخذمت  أظاط هظًشا ألن مؤؼش الكهش اإلادعىب باليعبت للبلذان ًخم خعابه غلى. غلُه

ل ملخق والجذُو اإلاىالي ًىضح . مخؿحراث ؼائػت  . اإلاعخخذمت في الذساظتاإلاخؿحراثـو

 .املحغيراتوصف  ملخص :02الجدٌو 

 أوصاف املحغيرات املجاٌ زمص املحغيرات املحغيرات

𝑉1خالت العًٌ   خمعت  0,1  

𝑉2الخالت الخػلُمُت   ظبػت  0,1  

𝑉3الذخل الؽهشي   ظبػت  0,1  

𝑉4 أقشاد ألاظشةغذد   ظخت  0,1  

𝑉5ألامً الؿزائي   خمعت  0,1  

𝑉6ونىد الىهي   إزىان  0,1  

ُى إلى ؤلاهترهذ  𝑉7الـى  إزىان  0,1  

𝑉8 الىهل  وظائلاظخخذام  إزىان  0,1  

 .مً ئعداد الباحثحين : املصدز 

 .وحُذة حًذا ظِئت للؿاًت  ظِئت  مخىظىت  حُذة: جفىل غلى أنها.  إهه مؤؼش لجىدة البِئت اإلاادًت التي حعٌنها ألاظش:حالة الظىً

ًخم الخػبحر غً غذم وحىد حػلُم  اإلاذسظت .  اإلاعخىي الخػلُمي للكشد ـاخب أغلى معخىي حػلُمي في ألاظشة:الحالة الحعليمية

ت  الجامػت  دسحت اإلااحعخحر والذيخىساه  .الابخذائُت  اإلاذسظت ؤلاغذادًت  اإلاذسظت الثاهٍى

ًان الصخق اإلاػام في ألاظشة أو اظخكاد مً اإلاعاغذة الاحخماغُت .  ًمثل إحمالي الذخل لألظش التي حػِؾ مًػا:الدخل الشهسي  إرا 

 .في ظبؼ قئاثدج  75000 إلى دج18000 مً اإلاجمىغتجم جفيُل . لعبب آخش   قعِخم جممحن اإلابلـ ري الفلت في الذخل الؽهشي 

 .6 وأيثر مً 6-5-4-3-2 ًفىل في الكئاث :عدد ألاشخاص املعالين

ًاٍف إلى  (الكاو) وقًها إلاىظمت ألاؾزًت والضساغت :ألامً الغرائي ُى مادي واحخماعي وانخفادي  ػّشف ألامً الؿزائي بأهه ًخمخؼ بـى ٌُ  

حي جم الخهُُم غلى أهه س يء حًذ  . الؿزاء الٍافي وآلامً الزي ًلبي اخخُاحاث وجكمُالث الجمُؼ الؿزائُت لىمي خُاة وؽي ـو

 .س يء  مخىظي  حُذ وحُذ حًذا

ًاهذ ؤلاحابت بىػم   ًخم جمثُلها يـ . (سور أو خؽب أو قدم)" الهزس" اظخخذام ونىد الىهي :وكىد الطهي ًاهذ ال   ًخم " 0"إرا  وإرا 

 ".1"جمثُلها يـ 

ُى إلى ؤلاهترهذ   قخمثل : إلاهترهدخدمات ًان لذي ألاظش ـو  ".0"  وإال " 1" إرا 

ت   العُاساث   الؽاخىاث   إلخ) امخالى أـل واخذ غلى ألانل ًخػلو بالخىهل : الىللوطائلاطحخدام   .(الذساحت   الذساحاث الىاٍس

  زم ظىهىم باظهاه الىخائج اإلادفل غليها غلى باقي  أظش لكهم خىىاث خعاب الذساظت4 لــــجهذًم همارج خعابُت ظىهىم ب

. 03في الجذُو ألاسبػت ًخم غشك بُاهاث ألاظش . ألاظش

 

 

 

 



 .مصفىفة البياهات ألاطسية :03الجدٌو 

 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 ألاطس

 1 1 1 حُذ حذا 2 7 حامعي حُذة 𝑯𝟏ألاطسة ألاولى

 1 1 1 مخىظي 2 7 ماحعخاس حُذة 𝑯𝟐ألاطسة الثاهية

 1 0 0 مخىظي 6 2 أمي مخىظىت 𝑯𝟑ألاطسة الثالثة

 0 1 1 حُذ 5 2 زاهىي  حُذة 𝑯𝟒ألاطسةالسابعة

 .باالعحماد على معطيات الدزاطة  مً ئعداد الباحثحين: املصدز 

ُى إلى 03وقًها للجذُو    " حُذة" مثل أن الظشوف العٌىُت لألظشة ألاولى  الخاـت بٍل أظشةغلىماثالم  مً اإلامًٌ الـى

" ".  ظًِئا للؿاًت"  والخفُى غلى وػام ـحي ومُاه ؼشب بدُث ًٍىن ألامً الؿزائي " 2"وغذد ألاشخاؿ اإلاػالحن هى 

ت اإلادعىبت لٍل قئت مخؿحرة هالخظ 04مً خالُ الجذُو   جم إًالء اهخمام دنُو لخهُهت أن نُم الخذ   خُثدسحاث الػمٍى

ً هزا أمش . ألادوى والػلُا مً الكئاث ال ًخم جممُنها في اإلاجمىغت ألاخشي غىذما ًخم جهُُم الخالت الخػلُمُت بىاظىت الخبراء اإلاخؿحًر

ت ًل  ألنمهم  ألاظشة لِعذ مخػلمت وفي الىنذ هكعه ال ًىحذ بها جخشج مً اإلاذاسط الابخذائُت بِىما ًخم خعاب معخىي غمٍى

ت الكئاث اإلاعخخذمت. مجمىغت ت . الهُم اإلاػىاة هي نُم غمٍى ل بُاهاث ألاظش إلى دسحاث غمٍى باظخخذام هزه الهُم   ًخم جدٍى

 .راث ـلت وإغذادها للخدلُل

 .(العضىية)دزجات إلاهحماء  :04الجدٌو 

 املحغيرات 

 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 ألاطس

 𝑯𝟏 0,76 0,69 1 1 0,12 1 1 1ألاطسة ألاولى

 𝑯𝟐 0,76 0,85 1 1 0,56 1 1 1ألاطسة الثاهية

 𝑯𝟑 0,54 0,08 0,23 0,10 0,56 0 0 1ألاطسة الثالثة

 𝑯𝟒 0,76 0,54 0,23 0,48 0,79 1 1 0ألاطسة السابعة

 .مً ئعداد الباحثحين باالعحماد على معطيات الدزاطة : املصدز 

 نمىافي هزه اإلاشخلت   . لخدذًذ مذي جأزحر اإلاخؿحراث غلى الكهش   ًخم جهُُم اإلاخؿحراث راث الفلت باظخخذام جهُُماث الخبراء

ت التي جمثل مخخلل  ًخم غشك اإلاهاًِغ اإلاعخخذمت مً . دواُ ؤلاهخماء اإلاثلثُتوالخبراء بخهُُم اإلاخؿحراث باظخخذام الخػبحراث اللؿٍى

.  05نبل الخبراء في الجذُو 

 .مإشسات الفلس :05الجدٌو 

 𝑷𝒊 𝝑𝒊 𝜺𝒊 ألاطس

 𝑯𝟏 0,715 0,006 0,107ألاطسة ألاولى

 𝑯𝟐 0,793 0,005 0,019ألاطسة الثاهية

 𝑯𝟑 0,271 0,010 0,657ألاطسة الثالثة

 𝑯𝟒 0,539 0,007 0,235ألاطسة السابعة

 .مً ئعداد الباحثحين باالعحماد على هحائج الدزاطة : املصدز 



 :   خعاب مؤؼش الكهش النهائيبؿُت اإلاجمىغاث المبابُت مسًخا للكهش ألاظشي باظخخذام ًىافي هزه الذساظت أحش

  .هزه الهُمت هي مؤؼش ًمثل معخىي الكهش.  لٍل أظشة باظخخذام البُاهاث اإلاجزلُت راث الفلت𝑃𝑖 جم خعاب اإلاخىظي اإلاشجح إر

   :جم حؽٌُل مجمىغت مً ألاظش الكهحرة باظخخذام الفُؿت. زاهُا

𝜗𝑖 =
𝑒−𝑃𝑖

 𝑒−𝑃𝑖𝑛
𝑖=1

 

 خعاب نُمت مؤؼش الكهش باظخخذام ـُؿت ب نمىاأخحًرا   . زالثا

𝜀𝑖 =
𝜗𝑖 − 𝑚𝑖𝑛 𝜗𝑖 

𝑚𝑎𝑥 𝜗𝑖 − 𝑚𝑖𝑛 𝜗𝑖 
 

𝜀𝑖الهُمت  ؽحر إلى أن الكهش ًدىانق مؼ انتراب الهُمت مً  [1 0 ]اإلاجاُهي غباسة غً مهُاط ًخم خعابه في    جم ". 1"َو

وقًها للمؤؼش اإلادعىب  ًمًٌ جفيُل ألاظش خعب معخىي .  باظخخذام حمُؼ البُاهاث اإلاجزلُت05 في الجذُو اإلاؤؼشاثخعاب 

 0.18لػائالث بأنها قهحرة جماًما ختى الكهش ُخذدث نُمت مؤؼش .  قئاث مخخلكتأسبػت  ًفىل غلى أهه 1 و 0الكهش الزي ًتراوح بحن 

ًمًٌ إحشاء الخفيُل وقًها إلاخؿحر . 1 جماًما ختى قهحرة و  ؾحر 0.78   ؾحر قهحرة ختى 0.58ختى     قهحرة مخىظىت0.38ختى   قهحرة

 مػخذلت   و %31 قهحرة   و %25قهحرة للؿاًت   ومً ألاظش  %15   قئن اإلاػخمذوقًها للخفيُل . غاًحر مخخلكتلم أو وقها مشجح أو واخذ

 .ؾحر قهحرة غلى ؤلاوالمجحن ؾحر قهحرة   و أظش مً ألاظش   29%

 الخاثمة

ت اإلاجمىغاث الؿاممت جهض ي الخهُذ بأسبػت مشاخل أظاظُت  خُث ًخم اغخباس ألاظش اإلاخخاسة لمً مجمىغت الكهشاء  إن هظٍش

إر أبذث دسحت مػُىت مً الكهش باليعبت لخاـُت أوظمت واخذة غلى ألانل  زم في اإلاشخلت الثاهُت جم جدذًذ دسحاث ؤلاهخماء التي 

جهِغ خالت الخشمان التي حػاهيها ألاظش باليعبت لٍل خاـُت  وفي اإلاشخلت الثالثت خاولىا جدذًذ خفق الكهش لٍل أظشة  ورلَ 

 .باإلغخماد غل آساء الخبراء يىظام جشحُذ  أما في اإلاشخلت الشابػت قهمىا بدعاب مؤؼش الكهش ؤلاحمالي

ىظش إلى الكهش وغذم اإلاعاواة في الذخل غلى أنهما مؽٍلت بالؿت ألاهمُت   ال ظُما في البلذان الىامُت أو الىامُتخُث  في هزه . ًُ

ًيبغي مػالجت . اإلاشخلت  مً اإلاهم مىانؽت الجذُ لخدذًذ مفذس اإلاؽاًل  لهُاط الكهش أو غذم اإلاعاواة في الذخل بؽٍل صخُذ

. نفىس واجخار الاخخُاواث الالصمتاُالػىامل التي جؤزش غلى الكهش بجمُؼ أبػادها  ومً المشوسي جدذًذ الىهاه التي جىحذ قيها أوحه 

لهذ جم أخز الػذًذ ف.  نُاط الكهش بمىهجُت نُاط أخادًت البػذ قهي غلى أظاط الذخلًمًٌجىضح هزه الذساظت أهه ال 

 أن حضًءا  وحذهااظدىاًدا إلى جهُُماث الخبراءف. حُذة هخائج أظهشثمً الػىامل التي جؤزش غلى الكهش في الاغخباس   وجم قدق آزاسها و

هت   ولخدذًذ معخىي  مخؿحر الذخلإلاقت إلىيبحًرا مً اإلاخؿحراث اإلادذدة ًؤزش غلى الكهش   الكهش ًجب أن ًخم الخػامل مػه بىٍش

 ُ ٪ مً 50هدُجت للخدلُل   جم جدذًذ خىالي  وهي في خالت قهشفي والًتجُاسث  (مً الػُىت )أظشة جدذًذ أي هامخػذدة ألابػاد  قهذ خاو

مًٌ لهزه . غلى أنها قهحرةألاظش  .جم ؤلاغخماد غلى ظماث وخفائق ظىظُى انخفادًت أخشي  جٍىن أغلى إرا أناليعبت ٍو

 حعببذ  إر بؽٍل معخمش في اهخكاكغذد العٍانهجذ أن لهزا العبب  في الىالًت  وخذودةمقشؿ الػمل خُث هجذ أن 

كُتهضوح والىالًتقشؿ الػمل اإلادذودة في خشوج ألاقشاد اإلاؤهلحن مً   غلى الشؾم مً أنها؛  ألاشخاؿ الزًً ٌػِؽىن في اإلاىاوو الٍش

 . مىاظبت حؿشاقُا لهٍُل الضساغت وجشبُت الخُىاهاث  إال أنها لألظل مدذودة للؿاًتمىىهت
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