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 45، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ****، سارا موسوي مطلوب***، غالمرضا برزو**حسيني ، ايوب شاه*اي محمدرضا همزه
  

. هاي اجتمـاعي، قـدمتي برابـر بـا تـاريخ بـشر دارد                از اولين آسيب   يكي فقر به عنوان     :مقدمه
فقر به دليل قـدمتي كـه دارد،        . توان گفت كه بسياري از مشكالت اجتماعي پيامد فقر است           يم

بخـش  . تلف نفوذ كرده و فرهنگ فقر را براي فقـرا ايجـاد كـرده اسـت               در فرهنگ جوامع مخ   
رو بـدون شـناخت       زدايي است؛ از ايـن       روستايي، مرتبط با فقر    ةهاي توسع   اي از برنامه    گسترده

م تا فرهنگ فقر را در بـين  يرو برآن پذير نيست؛ از اين   زدايي امكان   اين فرهنگ، موفقيت در فقر    
  .روستاييان شناسايي كنيم

بـراي  .  روستاييان شهرستان هرسين را براي مطالعه انتخاب كرديم  ةمنظور، جامع   به اين  :وشر
هاي مطالعـه را بـا     استفاده  و نمونهدار  نظريه زمينه في و   يانجام اين پژوهش، از روش تحقيق ك      

هاي اين تحقيق را با روش مصاحبة عميق و مشاهدة            داده. ايم  برفي شناسايي كرده   روش گلوله 
هـاي    داده.  كرديم كه تا زمان رسيدن بـه اشـباع تئوريـك ادامـه پيـدا كـرد                  آوري  يم جمع مستق
گـذاري انتخـابي      هاي كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كد        شده را براساس شيوه    آوري  جمع

  . كرديمتجزيه و تحليل است، دار نظريه زمينهكه خاص 
ر، از نظر شيوة زندگي و چگونگي رفتار با         دهد كه بين روستاييان فقي       اين تحقيق نشان مي    :ها  افتهي

  .  به نام فرهنگ فقر استياين موضوع، گوياي وجود فرهنگ. مسائل پيرامون، اختالف وجود دارد
هـاي فرهنـگ فقـر، در بـين روسـتاييان       دهـد كـه مشخـصه     نتايج اين تحقيق نشان مـي    :نتايج

ه، بـدبيني و نااميـدي،    بـه خـود و خـانواد   يتـوجه  بي: شهرستان هرسين، به صورت زير است     
بودن فقر، انزواي شديد اجتمـاعي، انـزواي فـضايي و مكـاني، وضـعيت                تقديرگرايي، مورثي 

  .اقتصادي بسيار بد و نداشتن مشاركت اجتماعي
   فقر، روستاييان، فرهنگ فقر، هرسين،دار نظريه زمينه: كليد واژه

  19/1/91:  پذيرش                             تاريخ23/2/90: تاريخ دريافت

                                                           
  . كرمانشاهي راز دانشگاه،شناس دكتر جامعه* 

  )نويسندة مسئول(  <Ayobshah1978@gmail.com>  كرمانشاهي رازدانشگاه روستايي، توسعة ارشد كارشناس** 
  . كرمانشاهي دانشگاه رازروستايي، ةتوسع ارشد كارشناس*** 

  . كرمانشاهي دانشگاه رازيي، ارشد توسعه روستاي كارشناسدانشجوي**** 

يانِشناخت فرهنگ فقر در روستاي
 شهرستان هرسين
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  مقدمه
و ) 1383كمـالي،   (ا نبود اين نيازهاست     يمحروميت از نيازهاي اولية زندگي      به معناي    1فقر

هـاي    از آموزهييك. رود شمار مي  جوامع بشري بهةهاي اجتماعي در هم از انواع كهن آسيب   
بـودن آن     سـاز   قدمت فقر و مشكل     است كه نشان دهندة       اديان، حمايت از فقر    ةمهم در هم  

در مـسير رشـد و      ). 1384زاهـدي مازنـدراني،     (براي جوامع بشري در طول تـاريخ اسـت          
.  انكارناپذير است  يتوسعة اقتصادي اجتماعي در هر جامعه، توجه به عدالت اجتماعي، اصل          

زدايـي   زمينـة فقـر   عدالت اجتماعي همچنين شرط الزم براي رسيدن بـه توسـعة پايـدار در           
هاي اجتمـاعي و اقتـصادي منفـي همـراه             فرد در جامعه با پيامد     ييرپذ  است؛ چراكه آسيب  

از ديـدگاه  ). 1388فـر و قيـصاري،    صـابري (است كه بر كل جامعه تأثيرگذار خواهـد بـود         
دهد كه زمان احساس نياز، مقدم بر زمـان بـرآوردن             فلسفي، فقر و محروميت زماني رخ مي      

فقر درآمدي، بلكه از نظر توسعة      به معناي   فقط  ؛ اما پديدة فقر، نه      )1383كمالي،  (نياز باشد   
شـدن و نيـز نبـود فرصـت          كردن و انتخاب   شدن از حق انتخاب    محرومبه معناي   انساني،  

 نسبي است و    يفقر مفهوم ). 1384طلب و همكاران،      شادي(براي زندگي شرافتمندانه است     
ا، يـ ازك(شـود     ف مـي  اي ديگر تعري    اي از مردم با وضعيت طبقه        وضعيت طبقه  ةفقط با مقايس  

كننـد   درآمـد معنـا مـي    بـودن  نظران فقر را تنهـا، ناكـافي    طور سنتي، اكثر صاحب     به). 1381
 ةيـ اولي  ازهاين برآوردن در آناني  ناتوان فقرا، از پژوهش نياي  دانيم فيتعر). 1384راغفر،  (

  .استي اجتماعي ها تيفعال در نكردن مشاركت وي زندگ
خورد، فقر و نـابرابري بـين منـاطق        چشم مي   روستاها به   از اولين مشكالتي كه در     يكي

؛ درنتيجه فقر چـون  )1384پور،  جمعه(شهري و روستايي و حتي بين خود روستاييان است  
رو بايـد بـا ديـدي         از ايـن  .  جوامع بشري نفوذ كرده اسـت       ريشه در تاريخ دارد، در فرهنگ     

 بررسي مسئلة فقر اهميت بـسيار       .اي حل كرد    را به صورت ريشه    فرهنگي به مسئلة فقر، آن    
آمـدن نـوعي    به وجـود    افراد جامعه و ثبات آن، باعث       در ميان   دارد؛ زيرا فقر بسيار مشهود      

                                                           
1- poverty  
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رضوي، (تر از خروج از فقر است         شدن از آن، بسيار سخت     شود كه خارج     مي 1فرهنگ فقر 
طرح و ايـن    شناس امريكايي، بحث فرهنگ فقر را م         مردم 2اولين بار، اسكار لوئيس،   ). 1377

  .اجتماعي افزود اصطالح را به واژگان علوم 
 اجتمـاعي و   ةتنيـد  هاي درهـم  اسكار لوئيس فرهنگ فقر را صفت«: كند  ي رضوي بيان م  

هـاي طـوالني، تزلـزل در         ها باعث بيكـاري     داند كه اين ويژگي     شناختي مي   اقتصادي و روان  
و پايين بودن سـطح مـشاركت       روابط خانوادگي، درماندگي و احساس وابستگي به ديگران         

رضـوي،  (» شود نفس و بيگانگي از جامعه مي   به دادن اعتماد  اجتماعي و درنهايت، از دست    
شـود و     هاي توسعه نيافته ناشي مي      افتادگي مردمان ابتدايي، از انزوا و فناوري       عقب). 1377

 را فرهنـگ فقـر، مردمـان ابتـدايي    . هاي مـشخص تقـسيم نـشده اسـت         جامعة آنان به طبقه   
. بخش و خودكفا دارنـد       يگانه و رضايت   تقريباًگيرد؛ چراكه چنين مردمي، فرهنگي        دربرنمي

اقتصادي قـرار     مراتب پايين اجتماعي    شود كه در سلسله     فرهنگ فقر تنها به مردمي اطالق مي      
 نـاهمگن  ةهـاي بـزرگ و آن تـود     كارگران فقير، كـشاورزان فقيـر، كـارگران مزرعـه         : دارند
). 1387لوئيس،  (دانند    تر آنان را لمپن پرولتاريا مي       روشندگان كوچك كه بيش   وران و ف    پيشه

انـد و     فرهنگ فقر وضعيتي است كه در آن، مردم در دام محيط اجتماعي خود گرفتار آمـده               
شدن به سرنوشت، نداشتن آرمان واال و نگرانـي    تفاوتي، تسليم    از جمله بي   ييها  داراي ويژگي 

). 1385ربـاني و همكـاران،      (ل از رفتـار مجرمانـه و تأييـد آن هـستند             زمان با آن، استقبا     و هم 
 مـشكالتي   يا  توان كوشـش بـراي حـل منطقـه          فرهنگ فقر را مي     هاي خرده   بسياري از ويژگي  

  ).1387لوئيس، (ها برنيامده است   آنةهاي موجود از عهد دانست كه نهادها و مؤسسه
در دهـة چهـل، در      .  هرسين است  حال بررسي، مناطق روستايي شهرستان      در ة محدود

رفـتن   سراسر كشور ايران، تغييرات ساختاري در روستاهاي صورت گرفت كه همان، ازبـين    
هاي اجتماعي  اين تغيير باعث ايجاد طبقه  . نظام ارباب رعيتي با اجراي اصالحات ارضي بود       

ز جملـه    تا پيش از اجراي اصالحات ارضي، همة روستاييان ا         كه  درصورتي. در روستاها شد  
                                                           
1- culture of poverty    2- Lewis 
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زيادي در يك سطح بودند؛ ولي با اجراي مراحل مختلـف   حد نشينان و كشاورزان تا    خوش
نفـره،   هاي هفـت    اصالحات ارضي و با وقوع انقالب اسالمي، واگذاري زمين توسط هيئت          

 كمـابيش   يمند شوند و قـشر      ها بهره   باعث شد كه تعدادي از روستاييان از مزاياي اين طرح         
هـاي    نـشين و كـشاورزاني كـه بـه شـيوه            روستاييان خوش : ل دهند يشكمرفه را در روستا ت    

مختلف، حق ريشة خود را فروختند و با محروميت از داشتن زمين، به قشر فقير روسـتايي                 
  .تبديل شدند

در جوامع روسـتايي    به ويژه    توسعه، محو فقر در هر جامعه،         هاي اساسي    از  هدف   يكي
ها را شناسايي كرد؛ لذا بر        بردن فقر، بايد مردم و فرهنگ      پيش از هر اقدام، براي ازبين     . است

هاي آن در بـين     ها و مشخصه    آن شديم كه به شناختي دقيق از وضعيت فرهنگ فقر و مؤلفه           
هاي استان كرمانـشاه بـا         از شهرستان  يهرسين يك . روستاييان منطقة هرسين دست پيدا كنيم     

كيلومتر با شهر كرمانـشاه فاصـله دارد         45مركز شهرستان،   . لومتر مربع است  ي ك 816وسعت  
). 1389قبـادي،   (اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و بيستون اسـت           ). 1379رحيمي،  (

كبود و دهستان حومـه و بخـش بيـستون داراي دو              بخش مركزي داراي دو دهستان چشمه     
و جمعيت   128كل روستاهاي داراي سكنة اين شهرستان،       . دهستان چمچمال و شيرز است    

  ).مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هرسين( نفر است 39149ن، آ
  

  پيشينة تحقيق
نظران در زمينة فقر و در عرصة ايـران و            در ادامه، به تعدادي از مطالعات محققان و صاحب        

هـاي زيـر را از جملـه          احمـدي و ايمـان، در تحقيـق خـود، مؤلفـه           . كنـيم   جهان، اشاره مي  
انداز، احساس سرشكستگي و ميـل        نداشتن براي پس   مايلت: دانند  يهاي فرهنگ فقر م     مؤلفه

  ).1384احمدي و ايمان، (به انزوا و كمبود حمايت خانواده 
بـه  هاي مستقلي كه در پژوهش خود،   كنند كه از بين متغير      غفاري و حق پرست بيان مي     

) فقر(وابسته  داري با متغير      اند، متغيرهاي زير ارتباط معنا      هاي فقر در نظر گرفته       نشانگر مثابه
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وســيلة نقليـه، مــسكن، اشـتغال، سـطح زيــر كـشت، وابــستگي بـه دولــت،      :  اسـت  داشـته 
  ).1383غفاري و حق پرست، (ها، همدلي و سطح آرزوها  گرايي، دسترسي به رسانه تقدير

سازند كه طرد و محروميـت انباشـتي          فيروزآبادي و صادقي در پژوهش خود، مطرح مي       
هـاي فـردي،      تر با گذشتة زنان، ويژگـي        آنان نيست، بلكه بيش    زنان به دليل موقعيت كنوني    

عالوه بر  . نسلي و با برخي وقايع خاص ارتباط دارد        ساختار خويشاوندي، فقر مزمن و بين     
راندن زنان از جريان اصلي       حاشيه   فرهنگي و غيردرآمدي متعدد، در به      ،آن، عوامل اجتماعي  

ست فرصت خروج از فقـر و محروميـت را          اين وضعيت، خود، ممكن ا    . اجتماع نقش دارد  
 ).1389فيروزآبادي و صادقي، (ها دشوار كند  براي آن

 ميان از حـد سـه     ييكنند كه درجة مشاركت روسـتا        ابراز مي  يكرمان  يطلب و حجت    يشاد
 در سـطوح    گيـري   تـصميم ان از مشاركت در     ييشدن در اطالعات فراتر نرفته است و روستا       

در وضـع فقـر     چنـداني   ر  ييـ ، تغ ي از نوع ابزار   ييها  تيجه مشاركت اند؛ درن   باالتر محروم بوده  
دن خـشونت در فرهنـگ      يدوان  شهيرسد ر   ين به نظر م   يهمچن. اورده است ينبه وجود   روستا  

   بروز فقـر و تـداوم آن       ي برا ي از آن، زمينة كاف    ي ناش ي و ماد  ي انسان يها  جامعه و خسارت  
  .)1387كرماني،  يطلب و حجت يشاد(كند  يفراهم م

دانند، نه درآمدي؛ درنتيجـه فقـر را          فر، فقر را موضوعي قابليتي مي       محمودي و صميمي  
محمـودي و   (كننـد     مشابه محروميت از قابليت يعني توانـايي خـروج از فقـر تعريـف مـي               

نـشيني و افـزايش       كنند كه بين سـطح حاشـيه        رباني و همكاران بيان مي    ). 1384فر،    صميمي
شـدن   ايـن موضـوع باعـث حـاكم       . ينان، رابطه وجود دارد   نش  محروميت نسبي براي حاشيه   

رباني خوراسگاني  ). 1385رباني و همكاران،    (نشين شده است       حاشيه ةفرهنگ فقر در منطق   
: داننـد   اي مـي    كالبـدي منـاطق حاشـيه       و همكاران، مشكالت زير را ناشي از اوضاع فيزيكي        

، يي اوليه و زيربنـا     ود خدمات تراكم زياد جمعيت، نبود تسهيالت مناسب براي زندگي، كمب        
 يها  سوادي، بيكاري، جنايت و ناهنجاري      زيست آلوده و غيربهداشتي، درصد زياد بي        محيط
  ).1383رباني خوراسگاني و همكاران، (رواني 
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روسـتاييان،  در ميـان    گيرند كه از عوامل عمدة وجـود فقـر            پقه و همكاران او نتيجه مي     
لي، روابط اجتماعي و سطح مشاركت اجتماعي است كشاورزي، عوامل شغ عوامل اقتصادي

كنـد كـه وضـع اقتـصادي خانوارهـاي            غروي نخجواني بيان مـي    ). 1380پقه و همكاران،    (
ه بوده است و خانوارها تحت فشار اقتصادي زيادي         نگران كنند ايراني، طي دو دهه گذشته،      

  ).1384غروي نخجواني، (اند  بوده
نبـود  : شـمارد   گونـه برمـي     ريزي كشور را ايـن      ام برنامه  در نظ   هاي مهم   ييرضواني نارسا 

 ،اي   منطقـه  ،، نبود رابطة منطقي بين سـطوح ملـي         توسعه در سطح محلي    ةسال  هاي پنج   برنامه
ريزي بخشي     باال به پايين، حاكميت برنامه     گيري  تصميمريزي و حاكميت      محلي و نيز برنامه   

دولتـي در    هـاي غيـر     كت مردم و سـازمان    ريزي روستايي، نبود مشار     در ساختار نظام برنامه   
ريـزي و توسـعة منـاطق         ريزي روستايي و همچنين نبود مديريت يكپارچه در برنامـه           برنامه

 ).1380رضواني، (روستايي 

اي بـراي فرهنـگ فقـر ارائـه           لوئيس در كتاب فرزندان سانچز مدلي مفهـومي و منطقـه          
مل بخـش سـوم و پـايين جمعيـت          گويد، در مكزيك، فرهنگ فقر حداقل شا        او مي . كند  مي

  زيادبودن طول عمر،     مير زياد، كوتاه   و ويژگي اين جمعيت، مرگ   . روستايي و شهري است   
درصد جوانان اين بخش از جامعه و نسبت زياد كـساني اسـت كـه بـراي خـود كـار        بودن  
فرهنـگ فقـر، در     . كـردن كودكـان و زنـان كـارگر اسـت            مؤلفة آخر، به دليل كـار     . كنند  مي
تعـداد كمـي از اعـضاي آن، بـه نهادهـاي ملـي              . اي است   يك، فرهنگي محلي و منطقه    مكز

 آن  ةكنند، بـاز در حاشـي        بزرگ زندگي مي   يوجود اينكه در مركز شهر     اند و حتي با     پيوسته
دستان بسيار پـايين      تر تهي   براي نمونه، در مكزيكوسيتي، سطح فرهنگ فقر بيش       . قرار دارند 

هـاي    در فعاليـت  . اند و عضو احزاب سياسي نيـستند         كار نپيوسته  هاي  آنان به اتحاديه  . است
هـاي    بـا اعانـه     هـاي رفـاه ملـي مـرتبط           بـا مـادران و مؤسـسه        هاي مرتبط     بهداشتي، فعاليت 

هـاي شـهر،      آنـان از بانـك    . كننـد    شـركت نمـي    1»سگوروي اجتماعي «نام    خوردگي به     سال
                                                           
1- seguro social 
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هـاي    ويژگـي . كنند  تر استفاده مي    ها كم   اهها، تاالرهاي هنري و فرودگ      ها، فروشگاه   بيمارستان
مانـدن،   مبـارزة دائـم بـراي زنـده    : اسـت از   شاخص اقتصادي در زمينة فرهنگ فقر عبارت      

كـردن كودكـان، نبـود      مهارت و متنوع، كار  هاي بي   كاري، مزدهاي پايين، شغل     بيكاري و كم  
د مواد غذايي به دفعات انداز، كمبود مزمن پول، كمبود ذخيرة مواد غذايي در خانه، خري   پس

خـواران   گـرفتن از نـزول   گذاشتن لوازم شخصي، قرض بسيار در روز و برحسب نياز، گرو   
كـه خـود     1»تانـدا «هـاي اعتبـار غيررسـمي و ناگهـاني             بسيار سـنگين، شـيوه     ةمحلي با بهر  

برخــي . دوم دهنــد و اســتفاده از لبــاس و لــوازم خــانگي دســت ل مــييهمــسايگان تــشك
هاي پرجمعيت،    زندگي در محله  : اعي و رواني فرهنگ فقر عبارت است از       هاي اجتم   ويژگي

خـواري، توسـل مكـرر بـه خـشونت در             گرايـي، مـشروب     نداشتن اوقـات فراغـت، گـروه      
زدن زنـان، آشـنايي       مكرر از خشونت در تربيت كودكان، كتك       ةفرونشاندن دعواها، استفاد  

سوي مادرها، گـرايش بـه        كودكان از  كردن  هاي آزاد، رها    رس با مسائل جنسي، ازدواج      زود
 خـانوادة  ة كه با محورگرايي مادر و آگاهي زياد از خويشاوندان مـادري، سـلط             يهاي  خانواده
نـدرت    د بسيار بر استحكام خانوادة آرماني كه به       يگرايي و تأك    اي، تمايل قوي به اقتدار      هسته

گرايي، اعتقاد به برتري       تقدير اي،  كنند و نيز تمايل زياد به زندگي لحظه         به آن دست پيدا مي    
هاي روحـي و روانـي         زنان و درنهايت، انواع ناراحتي     از سوي شدن   مرد و احساس قرباني   

لوئيس، هفتاد ويژگي براي توصيف فرهنگ فقر در چهار بعـد از سيـستم              ). 1387لوئيس،  (
ماهيـت  تر،     بزرگ ةفرهنگ و جامع    بين خرده  ةكند كه اين چهار بعد شامل رابط        مشخص مي 
ها و ساختار شخـصيتي افـراد اسـت           ها، ارزش   نشين، ماهيت خانواده و گرايش      اجتماع زاغه 

  ).1966لوئيس، (
تـر بـه اظهـار     زبان امريكـا بـيش   گويند، فقراي اسپانيايي مي) 1969(و همكاران  2ايرلن

هاي رايج در فرهنگ فقر تمايل دارند و محروميت اقتصادي زياد، فراوانـي جمعيـت                 ارزش
 ايـرلن (دهد    قرار مي تأثير  تر تحت     امريكايي كم    و نگر مقايسه با جمعيت   ها را در    ن ارزش اي

                                                           
1- Tanda     2- Irelan 
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تـر    هاي فرهنگ فقر در كم      كنند كه ويژگي    و همكاران بيان مي    1كووارد). 1969و همكاران،   
آنان نتيجـه گرفتنـد كـه وضـعيت مكـاني فقـر بـر اكثـر                 . شود  ها يافت نمي    از نصف نمونه  

گذاشـته اسـت، نـه بخـشي از يـك           تـأثير   كند،    بحث لوئيس حمايت مي   هايي كه از      ويژگي
  ). 1974كووارد، (فرهنگ جدي 

هـاي    وجود دارد، مبني بر اينكه افراد فقير از سيـستم ي شواهد اندك3و لو 2گفتة جونز به
گونه كه   آشكار براي فرهنگ فقر، آن يآنان همچنين شواهد  . كنند  ارزشي متفاوتي پيروي مي   

 كار لوئيس را بزرگداشت 5و رد 4هاروي). 1999جونز و لو، (اند   وجود دارد، نيافتهها در گرايش
 پـايين جامعـه و      ةدانند، نه بـدنامي طبقـ       جويي براي آنان مي     پذيري افراد فقير و چاره      و برگشت 

  ). 1996هاروي و رد،  (شده استحامي فرهنگي كه در مقابل بالتكليفي هميشگي فقر برپا 
نداشـتن   تمايل: هاي كلي فرهنگ فقر به اين شرح است         لعات فوق، مشخصه  با توجه به مطا   

نداشتن بـه    انداز، احساس سرشكستگي و ميل به انزوا، كمبود حمايت خانواده، تمايل            براي پس 
مانـدن،   نشيني، اعتقاد به برتري مـرد، مبـارزة دائـم بـراي زنـده      گرايي، حاشيه نگري، تقدير   آينده

پـولي،   كردن كودكـان، بـي   مهارت و متنوع، كار هاي بي اي پايين، شغلكاري، مزده   بيكاري و كم  
نيـز ويژگـي    .  بـسيار سـنگين    ةفقر غذايي، گروگذاشتن لوازم شخصي، گرفتن ربـا بـا نـرخ بهـر             

تـراكم بـاالي جمعيـت در خانـه و          :  كه داراي فرهنگ فقر هـستند، عبـارت اسـت از           يهاي  محله
، ييه و زيربنـا   يـ  اول  بـراي زنـدگي، كمبـود خـدمات       هاي فقيرنشين، نبود تسهيالت مناسب        محله
  . روانييها سوادي و جنايت و ناهنجاري زيست، درصد باالي بي  به بهداشت و محيطيتوجه بي
  

  روش بررسي
هـدف آن،   . فـي قـرار دارد    ي، در دستة تحقيقـات ك     )پارادايم(  ديدمان اين تحقيق، از نظر   

نظريه در اين تحقيق، از روش    . رود   مي شمار كاربردي است و از نوع مطالعات موضوعي به       

                                                           
1- Coward   2- Jones  3- Luo   4- Harvey   5- Reed  
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.  استفاده كرده و روستاييان فقير و ثروتمند شهرسـتان هرسـين را مطالعـه كـرديم                1دار  زمينه
 دري  ناتوانتعريف اين تحقيق از فقر، همان       .  بود 2برفي ها روش گلوله    روش شناسايي نمونه  

بـه  . است جامعهي  اجتماع يها تيفعال در نكردن مشاركت وي  زندگية  اولي  ازهاين برآوردن
. برفي شناسـايي كـرديم     اين ترتيب، فقرا و ثروتمندان روستايي را با استفاده از روش گلوله           
ها ادامه پيدا كرد و تعـداد         گفتني است كه تا زمان رسيدن به اشباع تئوريك، شناسايي نمونه          

 ةفتـد كـه داد  ا اشـباع تئوريـك زمـاني اتفـاق مـي     .  نفر رسـيد 87به  شناسايي شده   كل افراد   
در اين پژوهش، از دو روش مصاحبة عميق و         . جديدي براي گردآوري وجود نداشته باشد     

روستاييان فقير، خـود، بـه دو دسـته         . ها استفاده كرديم    مشاهدة مستقيم براي گردآوري داده    
 روستايياني كه از وضعيت خود، رضـايت نـسبي داشـتند و خـود را فقيـر        ـ1: تقسيم شدند 

 روسـتايياني كـه از      ــ 2 روستاييان داراي فرهنگ فقر شـناخته شـدند و           به مثابه دانستند،    مي
ـ    وضعيت خود، ناراضي بودند و خود را فقير نمي           بودنـد كـه داراي خـرده       يدانستند، فقراي

 بـه   بـا توجـه   دربارة روستاييان ثروتمنـد نيـز       . فرهنگ، فرهنگ فقر نبودند، شناسايي شدند     
هـا    رسين داشتيم، به سراغ روستاييان ثروتمند رفتـيم و آن          كه از روستاييان منطقة ه     يشناخت

  .فرد يا افراد ديگري را به ما معرفي كردند
 به شـناخت روسـتاييان و ارتبـاط         با توجه سؤال كلي تحقيق را مشخص كرديم؛ سپس        

كبـود كـه      نزديك با آنان و نيز مطالعات گسترده در اين زمينه، تحقيق را از روستاي چـشمه               
در ايـن   . كبود از بخش مركزي شهرستان هرسين است، شروع كـرديم            چشمه مركز دهستان 

 از دو منبع روستاييان ثروتمند و فقيـر      4 و ايجاد روايي،   3سازي  تحقيق، براي رسيدن به مثلث    
 عمـل  هاي بـه  گردآورندگان در اين پژوهش،  مصاحبه. آوري داده استفاده كرديم  براي جمع 

تجزيـه و  كردند؛ سپس در مرحلة  ات ميداني را مرتبهاي حاصل از مشاهد  آمده و ياداشت  
شـده و    آوري  هاي جمـع     مجدد بر داده   ي با مرور  دار  نظريه زمينه ، با استفاده از روش      تحليل

هاي به دسـت آمـده از داده را           مرتبط، مفهوم  هاي غير   هاي مشابه و حذف نمونه      ادغام نمونه 
                                                           
 

1- grounded theory  2- snow ball   3- triangulation   4- validity 
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 مفهـوم، از    39: هيم زيـر بـه دسـت آمـد        در پايان اين كدگذاري، مفا    .  كردند 1گذاري باز   كد
 45روستاييان ثروتمند، دربارة فقراي روستايي و فقر آنان؛         از ميان   شده   آوري  هاي جمع   داده

شده از روستايياني كـه داراي فرهنـگ فقـر نيـستند، دربـارة               آوري  هاي جمع   مفهوم، از داده  
شـده از    آوري  هـاي جمـع     ه مفهـوم، از داد    55فقراي روستايي و فقر آنان و نيز ثروتمنـدان؛          

  .روستاييان فقير داراي فرهنگ فقر
هـاي    طبقـه از ميـان    تـر،     اي گـسترده    ، براي ايجاد طبقه   تجزيه و تحليل  در اين مرحله از     

هاي مشابه از نظـر       گذاري محوري، كد    در كد .  استفاده كرديم  2گذاري محوري   مرتبط، از كد  
هـاي مـشابه بـا هـم ادغـام شـدند و        بقهماهيت و معنا در يك طبقه قرار گرفتند و سپس، ط 

گـذاري محـوري       با مقايسة كـد    ،3گذاري انتخابي   براي كد . آوردندبه وجود   اي گسترده     طبقه
ـ          (هر سه گروه      كـه فرهنـگ فقـر     يثروتمندان روستايي، فقراي داراي فرهنـگ فقـر و فقراي

تاييان فقير  روسدر ميان   هاي فرهنگ فقر      طبقة محوري نمايان شد كه همان مشخصه      ) ندارند
هـا را پيرامـون خـود جمـع           اين طبقه، از اين لحاظ كه ساير طبقـه        . شهرستان هرسين است  

آورد و نيـز مـدل ميـداني تحقيـق را نمايـان            ميبه وجود   ها     بين اين طبقه   يكند و ارتباط    مي
نگـر    در پايان، با بيان خط سير داستاني هرچند كه كل         . شود  كند، طبقة محوري ناميده مي      مي

سـير داسـتاني را تـشريح         ها، خط     در بخش يافته  . كشد  ، ولي جزئيات را به تصوير مي      است
هاي فرهنگ    ابي به روايي در اين تحقيق، پس از رسيدن به مشخصه          يبراي دست . خواهيم كرد 

هـا   ترين ارجـاع بـه آن   برفي بيش فقر، اين مدل را به افرادي ارائه كرديم كه در روش گلوله           
  .دل را تأييد كردندآنان اين م. شده بود

  
  ها افتهي

هاي حاصل از مشاهدة      اداشتي مصاحبة عميق و نيز      از طريق شده،   آوري  هاي گرد   همة داده 
هـا را     ايـن داده  . دهي شد   آوري و سامان     اطالعاتي، جمع  يمستقيم در ميدان تحقيق، در بانك     

                                                           
 

1- open coding   2- axial coding    3- selective coding 
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ري بـاز و    گـذا   ايـن فراينـد شـامل كـد       .  كـرديم  تجزيه و تحليل  اي    طي فرايندي سه مرحله   
نظريـه   ة در شـيو   تجزيه و تحليل  گذاري انتخابي است و از مراحل         گذاري محوري و كد     كد

بـا   در اينجـا، بـه علـت كمبـود مجـال، از آوردن جـداول مـرتبط                . رود  شمار مي    به دار  زمينه
با كدگذاري محوري خواهد آمـد        در ادامه، جداول مرتبط     . كنيم  نظر مي   كدگذاري باز صرف  

هاي بـه دسـت       گذاري محوري مفهوم    نتيجة كد ) 1(جدول  . گذاري باز نيز هست   كد ةجيكه نت 
هـاي بـه      گـذاري محـوري مفهـوم       نتيجة كد ) 2(جدول  . آمده از نظر روستاييان ثروتمند است     

 3جـدول  . ها رخنه نكرده اسـت  دست آمده از نظر روستاييان فقير است كه فقر در فرهنگ آن    
  .ه دست آمده از نظر روستاييان داراي فرهنگ فقر استهاي ب گذاري محوري مفهوم نتيجة كد

  هاي به دست آمده از نظر روستاييان ثروتمند گذاري محوري مفهوم  كد.1جدول 
 طبقه طبقة گسترده

 يگريز قانون

  اعتياد به مواد مخدر
  فروش مواد مخدر
  خواري رواج نزول و نزول

 اقدام به دزدي

 ايجاد درگيري و نزاع براي گرفتن ديه

 گيرند  كه قرض مييهاي نكردن پول بازپرداخت

   فقرااز سويها  نكردن وام بازپرداخت
 زدن به دارايي ثروتمندان به صورت مخفي لطمه

 وضعيت مالي بد

  زياد از مشكالت اقتصادي جامعهيپذير تاثير

 ناتواني در انجام كارها به دليل نداشتن زمين و سرمايه

 ور معمولط نداشتن ارث و پشتوانة مالي به

 نداشتن حرفه و شغل خاص

 نداشتن به امكانات دسترسي

 سالي پذيري زياد از خشك تأثير

 نداشتن شغل دوم

  صرف به شغل كشاورزيياتكا

  بيكاري زياد



 45 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
222 

 طبقه طبقة گسترده

  توسل به گدايي
 پذيري نا ريسك

 بودن فقر موروثي

 زيست تخريب محيط

 ناصحيح از زمين زراعي  ةاستفاد

زيست براي كسب  يطزدن به منابع طبيعي و مح لطمه
  درآمد
  نكردن بهداشت در روستا و خانه رعايت

  به مسائل بهداشتييتوجه بي

  به خود و خانوادهيتوجه بي

 نكردن براي خود و خانواده تالش

 شدن وضع خود ندادن كاري براي بهتر انجام

 نگر نبودن سطح توقع پايين آينده

 خيالي فكري و بي بي

 ضعف مذهبي

 ل فرزندان به تحصييتوجه بي

وابستگي به خدمات حمايتي دولت 
 و اطرافيان

 پيري و بيماري

 وابستگي به خدمات حمايتي دولت

 وابستگي به فاميل و اقوام

 انزواطلبي

 گيري از كارهاي روستا كناره

 گيري گوشه

 نبود مشاركت

 نداشتن رابطة خوب با ساير روستاييان

  در دفاع از حق خوديناتوان
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  .هاي به دست آمده از نظر روستايياني كه فقر در فرهنگ آنان رخنه نكرده است اري محوري مفهومگذ  كد.2جدول 
 طبقه طبقة گسترده

 جو مشاركت
 سرنوشت ديگران  بودن مهم

 مند به شركت در كارهاي روستا عالقه

 بيني خوش

  بودن ثروت و ثروتمندان اعتقاد به مشروع
  شدن وضعيت در آينده اميد به بهتر

  تن انگيزه براي بهبود وضعيت خودداش
  داشتن برخي آرزوهاي متوسط و بزرگ 

  دانستن خود در فقير شدن  مقصر
  از وضعيت موجودينارضايت

 وضعيت اقتصادي بد

  انداز نداشتن پس
  داشتن زمين نداشتن زمين يا كم
 داشتن دام نداشتن دام يا كم

  بيكاري زياد در بين اعضاي خانواده
  ي براي انجام كارهاي نداشتن امكان

  هاي دولتي دريافت ربا و گاه، وام
  يپذير نا ريسك

 قناعت براي كاهش فقر

 وابستگي به خدمات حمايتي
  وابستگي به دولت و خدمات حمايتي آن

 وابستگي به كمك مردم و اقوام

 انزواي اجتماعي

  ها در روستا گيري شدن از تصميم رانده
  احترامي ساير افراد روستايي گاهي بي

  جداماندن از جامعة روستايي
  رابطة كم با ساير روستاييان

 تمايل به مهاجرت

 نبودن فقر موروثي

  فقر به دليل تنبلي 
  گذراني  فقر به دليل خوش

بيماري، پيـري، اعتيـاد و   (فقير شدن به دليل اوضاع و احوال  
  )اي هاي قبيله درگيري

 سالي  فقر به دليل خشك

 يگريز تمايل به قانون
  د به مواد مخدراعتيا

 ها ها و جنگل تخريب مرتع
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 طبقه طبقة گسترده

 داشتن نزاع و درگيري
  درگيري قومي

 هاي خانوادگي درگيري

 توجه به خود و خانواده
   خانواده و فرزندانيبرابر ساير اعضا احساس مسئوليت در

 توجه به ادامة تحصيل فرزندان

 نبودن گرا قدر
  بودن از وضعيت خود ناراضي

 الش خود براي كاهش فقر بودن ت اعتقاد به كافي

  هاي به دست آمده از نظر روستايياني كه داري فرهنگ فقر هستند گذاري محوري مفهوم  كد.3جدول 
 طبقه طبقه گسترده

 وضعيت اقتصادي بسيار بد

  كار انجامي برايي ها امكان نداشتن
  ربا يا وام افتيدر در يناتوان

  خانوادهي اعضا نيب در اديزي كاريب
  انداز پس نداشتن
  اديز فرزند داشتن
  دام نداشتن
  نيزم نداشتن

  شغل يا حرفه ادنداشتني
  ثروتمند ليفام نداشتن
  فقر كاهشي برا قناعت

 يسال خشك مانندي عيطبي ايبال از اديزي ريپذ ريتأث

 انزواي شديد اجتماعي

  روستا در ها گيري تصميم از شدن رانده
  ييروستا افراد ريساي احترام يبي گاه

   روستاية حاش در فتنقرارگر
  روستا از خارج افراد با ارتباط برقرارنكردن

  انييروستا ريسا با كمة رابط
  ييروستاة جامع از جداماندن
 شهرها و روستاها ريسا به مهاجرت

 يديام نا وي نيبدب

  ثروتمندان خصوص به همه به ي اعتماد يب
  ثروتمندان و ثروت دانستن نامشروع

  يأس وي ديناام
  خود تيوضع بهبودي برا زهينگا نداشتن
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  خود فقر در گرانيد مقصردانستن
  خود فقر كاهشي برا تالش دانستن يناكاف

 بزرگي ها آرزو نداشتن

 وابستگي به خدمات حمايتي
  اقوام و مردم كمك بهي وابستگ
 آني تيحما  خدمات و دولت بهي وابستگ

 فقر بودن يموروث

  مادر و پدري فكر يب به دليل بودن ريفق
  ارث نداشتن

 مادر و پدر فقر به دليل بودن ريفق

 يگريز قانون
  مخدر مواد به ادياعت
  ها جنگل و ها مرتع بيتخر
 يدزد

 نداشتن مشاركت اجتماعي
  روستاي كارها در شركت بهي عالقگ يب

  گرانيد سرنوشت نبودن مهم

 خانواده و خود به يتوجه يب

  يطيمح ستيز وي بهداشت مسائل بهي ناكاف توجه
 ياعـضا  ريسـا  برابر در تيمسئول احساس نداشتن
  فرزندان و خانواده

 فرزندان ليتحصة ادام به يتوجه يب

 بودن قدرگرا
  بودن قدر و قضا ميتسل
  موجود تيوضع از بودن يراض

 يمكان  ييفضاي انزوا   روستاية حاش در ها خانه تر بيش گرفتن قرار

 يريدرگ و نزاع داشتن   يقومي ريدرگ
 يخانوادگي اه يريدرگ

  
. كشد كه نتيجـة كدگـذاري انتخـابي اسـت           تصوير مي   ، مدل ميداني تحقيق را به     1شكل  

هاي به دست آمده را به روسـتايياني داديـم         م، براي روايي اين مدل، نتيجه     يطوركه گفت   همان
ايـن روسـتاييان افـرادي كليـدي بودنـد و           . برفي شناسايي شـده بودنـد      كه به روش گلوله   

  .آنان با ديدن نتيجه، اين مدل را تأييد كردند. جاع به آنان بودترين ار بيش
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   مدل ميداني تحقيق-1تصوير 
  

هاي فرهنگ فقر در بين روسـتاييان شهرسـتان هرسـين شـامل      بر مبناي اين مدل، مؤلفه   
انزواي شديد اجتماعي، نداشتن مشاركت اجتمـاعي، انـزواي فـضايي و مكـاني، وضـعيت                

 به خـود  يتوجه فقر، بدبيني و نااميدي و بي بودن بودن، موروثي   بسيار بد، قدرگرا   اقتصادي
  .و خانواده است

  
  خط سير داستاني

آن، بايـد گفـت كـه سـه          از پيش. كنيم هاي فرهنگ فقر را ذكر      خواهيم ويژگي   در اينجا، مي  
ه داراي ويژگي بين روستاييان فقيري كه فقر در فرهنگ آنان رخنه نكـرده اسـت و آنـان كـ           

  : ازعبارت است اين سه ويژگي . فرهنگ فقر هستند، مشترك است

 به خود ويتوجهبي
  خانواده

 

 بودن قدرگرا

 

 يديناام  وينيبدب

 نداشتن
 يت اجتماعك مشار

  يت اقتصاديوضع
 ار بدي بس

 يانزوا
 ياجتماعشديد 

 يانزوا
 يانكم  وييفضا

 

  فقر بودن يموروث
  

هاي مشخصه
فرهنگ فقر
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تمـام فقـرا بـه خـدمات        :  وابستگي به خدمات حمايتي دولت و اقوام و ساير روستاييان          ـ1
اند؛ حال ممكن است منشاء اين خدمات، منابع دولتي باشـد يـا اقـوام و       حمايتي وابسته 

دهند كه از منابع حمايتي دولتـي         را ترجيح مي  البته فق . همسايگاني كه تمكن مالي دارند    
هـاي دريـافتي از آشـنايان و          تـر از كمـك      ها كم   گونه كمك   برخوردار شوند؛ چراكه اين   

 .كند همسايگان، به وجهة اجتماعي آنان لطمه وارد مي

، ايجاد درگيري در    )ها  ها و مرتع    جنگل( كه به صورت تخريب منابع طبيعي        يگريز   قانون ـ2
در روستا، اولين اقدام فرد فقير در مواجهه با         : كند  نمود پيدا مي  ... اه، دزدي و  روستا و گ  

فقر، استفاده از منابع طبيعي است تا بتواند نيازهاي خود را تا حدودي برآورده سازد؛ از                
 سوخت خود   تأمينكند يا براي      رو اراضي جنگلي را به اراضي كشاورزي تبديل مي          اين

 يكي. كند  فروش در بازار، از چوب درختان جنگلي استفاده مي        و حتي تهية زغال، براي      
 كه فقرا با انجام آن، سعي در كاهش فقر خود دارند، تجاوز به حـريم                يديگر از كارهاي  

شود؛ چراكه بايد     تر آنان مي    اين كار باعث فقر بيش    . مراتع و تبديل آن به زمين زراعي است       
. مين مرتع و تبديل آن به زمين زراعي صرف كنند         منابع مالي را براي افزايش توان توليدي ز       

از سوي ديگر، با ايـن      . دهد  ولي درنهايت، بازده محصول، منابع صرف شده را پوشش نمي         
كنـد و حتـي    رفتن مراتع، كـاهش پيـدا مـي         كار، سطح درآمد ساير روستاييان به علت ازبين       

درنتيجـه،  .  كننـد تـأمين د را هاي خـو  توانند علوفة الزم براي دام برخي روستاييان ديگر نمي  
 .شوند كساني كه وضعيتي نزديك به خط فقر دارند، نيز به گرداب فقر مبتال مي

هـا بـراي    ايـن نـزاع   : هاي خـانوادگي    اي و نيز درگيري     هاي قومي و قبيله      نزاع و درگيري   ـ3
 غالـب و    يدرنهايـت، گروهـ   . تر به منابع محدود مانند زمين و آب است          دسترسي بيش 

پـذيرد و قاتـل و        ها معموالً با قتل پايـان مـي         اين نوع درگيري  . شود  مغلوب مي گروهي  
البته خانوارهـاي   . شود  اقوام او بايد از روستا مهاجرت كنند؛ درنتيجه روستاها تخليه مي          

كنند؛ پس اين سـه مؤلفـه جـزء          روستايي، گاه، براي رهايي از چنگال فقر، مهاجرت مي        
  .كنيم هاي فرهنگ فقر را تشريح مي  ادامه، مؤلفهدر. هاي فرهنگ فقر نيست مؤلفه
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  انزواي شديد اجتماعي
تـر از سـاير روسـتاييان         ها رخنه كرده است، بـسيار بـيش          كه فقر در فرهنگ آن     يروستاييان

تواننـد    خواهند يا نمي    كه نمي   طوري  اند؛ به   فقيري كه اين فرهنگ را ندارند، در روستا منزوي        
نكـردن    از علل برقرار   ييك. شوند، ارتباط برقرار كنند     د روستا مي  با افرادي كه از بيرون وار     

هاست؛ چراكـه هرچـه       اين ارتباط، سرخوردگي از ايجاد تغيير در وضع آنان توسط خارجي          
ـ جيب روستاييان ثروتمنـد       تر به   ايم، منافع آن، بيش     اي در روستاها اجرا كرده       توسعه ةبرنام ا ي

، فقرا جزء اهداف    ياز طرف . روستاييان متوسط رفته است   جيب    م، به يبينانه بگوي   بسيار خوش 
تري به روستاي خود داشته و        بستگي كم   اند؛ درنتيجه اين قشر دل      اي نبوده   هاي توسعه   برنامه
اند و با  تر منزوي حال آنكه، روستايياني كه فرهنگ فقر ندارند، كم. اند تر مهاجرت كرده   بيش

  .كنند يماي بهتر برقرار  افراد خارجي، رابطه
  

  وضعيت اقتصادي بسيار بد
تـر از روسـتاييان       وضعيت اقتصادي روستايياني كه داراي فرهنگ فقر هستند، بسيار بغـرنج          

هـاي   آنان عالوه بر داشـتن بـسياري از ويژگـي      . فرهنگ را ندارند    فقيري است كه اين خرده    
 فقيـر روسـتايي داراي   فـرد . كنيم  دارند كه در ادامه، به آن اشاره مي   يهاي  گروه اخير، ويژگي  

پرداخت اين پول وجود      فرهنگ فقر، توانايي دريافت ربا ندارد؛ زيرا وقتي ضمانتي براي باز          
از سـوي ديگـر، چـون    . خواران محلي حاضر به دادن پول به اين قـشر نيـستند         ندارد، نزول 

 معموالً قوم اين گروه. توانند از منابع دولتي وامي دريافت كنند زمين و دامي نيز ندارند، نمي 
ايـن قـشر از    . انـد   هاي آنان محروم    و خويش ثروتمندي ندارند و درنتيجه، از دريافت كمك        

كـار   تر به صورت كارگران روزمـزد و فـصلي در روسـتا بـه               بيش روستاييان، در فصل كار،   
 سالي بروز كرده است و بـه دليـل كـم            ، طي سه سال گذشته كه خشك      رو  از اين اند؛    مشغول

اند و    هاي كشاورزي در روستا، تنها منبع درآمد خود در روستا را از دست داده               شدن فعاليت 
 كـه از فرهنـگ      يدرنتيجه، فقراي . اند  تر از ساير روستاييان، زيان و خسارت ديده         بسيار بيش 

  .تري دارند رپذيري بيشيفقر برخوردارند، از اوضاع اقليمي تأث
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  نداشتن مشاركت اجتماعي
اي،  هـاي عمرانـي و توسـعه         از محروميت در زمينة منافع برنامـه       سرخوردگي ناشي  به علت 

كنـد و رغبتـي بـراي         قشر داراي فرهنگ فقر، از مشاركت در كارهاي روستا شانه خالي مي           
بـه سرنوشـت و       تـري     اين قشر احساس تعلق بسيار كـم      . المنفعه ندارد   اين نوع كارهاي عام   

حـال آنكـه،    . شـمارد   ن را نيز مهم نمي    كه سرنوشت ديگرا    طوري  محل زندگي خود دارد؛ به    
جـو هـستند؛      انـد، مـشاركت     روستايياني كه هنـوز در گـرداب فرهنـگ فقـر گرفتـار نـشده              

المنفعـه    كه سرنوشت ديگران براي آنـان مهـم اسـت و هنـوز بـراي كارهـاي عـام                    طوري  به
 فقـر   زودي از   اند و اميد دارنـد كـه بـه           اخير، هنوز سرخورده نشده    ةدست. شوند  قدم مي   پيش

  .كنند نجات پيدا 
  

  موروثي بودن فقر
هاي فرهنگ فقر، در بين روستاييان فقير ساكن در شهرستان هرسين،              ديگر از مشخصه   يكي

حال . آيد كه فقير است     اي به دنيا مي     فقر است؛ به اين معنا كه فرد در خانواده         بودن   موروثي
ه ايـن صـورت نيـست و افـراد      رسوخ نكرده است، ب اي كه فقر در فرهنگ آن   آنكه خانواده 

تـوان بـه بيمـاري يـا اعتيـاد سرپرسـت              ها مي   اند از جمله اين دليل      ل متعدد فقير شده   يدال  به
هـاي    اي كه به پرداخـت ديـه        هاي قومي و قبيله      از اعضاي خانواده، درگيري    يخانواده يا يك  

 طبيعـي ماننـد     ها و تنبلي، پيري افراد يا بروز بالياي         گذراني  سنگين منجر شده است، خوش    
كه فقراي داراي فرهنگ فقر، به اين دليل فقيـر هـستند كـه                درحالي. سالي اشاره كرد    خشك

تنها ارثي كه از والدين به آنان رسيده، . اند اند و از ارث محروم بوده پدر و مادري فقير داشته
الـدين بـه   فكـري و  اند كه به دليل بي تعدادي از اين قشر بيان كرده    . هايشان بوده است    بدهي

اند، ولي در اثر حادثه، اشتباه يا         ها فقير نبوده    اند؛ به اين معنا كه پدر و مادر آن          فقر مبتال شده  
  .اند اند و اين فقر را به فرزندان خود نيز منتقل كرده فكري فقير شده بي
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  اميدي بدبيني و نا
. بـين هـستند     ان بـد  به ثروتمنـد  به ويژه   روستايياني كه داراي فرهنگ فقر هستند، به همه و          

ريزان توسعة روستايي و خود روستاييان ثروتمنـد، در ايجـاد ايـن بـدبيني مقـصرند؛                   برنامه
اند و ثروتمندان هـم، در كـسب ايـن منـافع،              ها را به ثروتمندان داده      چراكه منافع اين برنامه   

شـند واز  به اين قـشر بـسيار بـدبين با    اند و اين باعث شده فقرا      حداكثر تالش خود را كرده    
از سـوي  . ها را نامـشروع تلقـي كننـد    اندوزي آن ها را ناحق بدانند و ثروت     ثروت آن  يطرف

 دليـل، فقـرا از بهبـود        به همين . اند  هاي توسعه، در عمل، ثروتمندان بوده       ديگر، هدف برنامه  
اي بـراي تغييـر       سرخوردگي اين دسته از فقرا باعث شده كه انگيزه        . وضعيت خود، نااميدند  

بـه  ايـن سـرخوردگي، پيامـدهاي ديگـري نيـز داشـته اسـت؛               . ت خود نداشته باشند   وضعي
از ديگـر پيامـدهاي     . داننـد   كه ديگران و حتي پدر و مادر را در فقر خود مقصر مـي               اي  گونه

داننـد؛ چراكـه هرچـه        سرخوردگي اين است كه تالش براي كاهش فقر خود را ناكافي مـي            
جيب ثروتمندان رفته است و اين دسته از فقرا      اي به   سعههاي تو   اند، منافع برنامه    تالش كرده 

اين قشر از روستاييان فقير، به دليل سرخوردگي، بـه          . اند  بهره مانده   ها بي   از منافع اين برنامه   
گفتنـي اسـت   . مصرف مواد مخـدر تمايـل دارنـد و همچنـين آرزوي بزرگـي هـم ندارنـد             

و دختر خردسال توسط پدر خانواده در       گردآورندگان در ميدان تحقيق با صحنة قتل زن و د         
 اهالي روستا، دليل آن، فقر و اعتياد پدر         ةرو شدند كه به گفت      روستاي كلكشوند وسطي روبه   

  . خانواده بوده است
مقايـسه بـا روسـتاييان       روستاييان فقيري كه فقر در فرهنگ آنان نهادينه نشده است، در          

دانند و    كه ثروت ثروتمندان را مشروع مي       ريطو  ترند؛ به   بين  داراي فرهنگ فقر، بسيار خوش    
همچنـين بـسيار اميـد دارنـد كـه در آينـده،             . توان به ثروت رسـيد      معتقدند كه با تالش مي    

ايـن دسـته از فقـرا    .  براي بهبود آيندة خود دارنـد ي بسيارةها بهتر شود و انگيز   وضعيت آن 
  .دانند  در فقر مقصر ميگرا هستند و خودشان را آرزوهاي بزرگ و متوسط دارند، واقع
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   به خود و خانوادهيتوجه بي
هاي خانگي سـاير       كه به فرهنگ فقر مبتال هستند، فضوالت حيواني و زباله          ي فقراي ةدر خان 

هـا، درمقايـسه بـا سـاير          در داخل اين خانـه    . خورد  چشم مي   روستاييان و خودشان بسيار به    
 آنـان معمـوالً حمـامي در منـزل خـود            .شـود   تر توجه مي    روستاييان، به مسائل بهداشتي كم    

هاي گـرم كـاربرد دارد،        هاي صحرايي كه فقط در فصل       ها از حمام    ندارند و در بعضي خانه    
كننـد و     تر از بقيه، به تحصيل فرزندان خـود توجـه مـي             اين روستاييان، كم  . كنند  استفاده مي 

ز فقرا به اهميـت تحـصيل   اين دسته ا. توانند براي منافع آتي، از منافع آني خود بگذرند       نمي
توانند خرج آن ر ا بدهنـد، از تحـصيل            فرزندان خود، اذعان دارند؛ ولي با توجيه اينكه نمي        

آنان حتي در عمل، انجام كارهاي روزمره مانند كمـك در كارهـاي             . كنند  آنان جلوگيري مي  
كـردن   كشاورزي يا چوپاني براي ساير روستاييان را مقدم بر رفتن بـه مدرسـه يـا مطالعـه                 

هـاي     از دغدغـه   ياند، يك   دانند؛ حال آنكه روستاييان فقير كه به اين فرهنگ گرفتار نشده            مي
اين گروه اخيـر، درمقايـسه بـا        . دانند  ها مي    تحصيل آن    خرج تأمينخود را آيندة فرزندان و      

فرزنـدان، احـساس    به ويژه   روستاييان داراي فرهنگ فقر، در مقابل اعضاي خانوادة خود و           
هاي فكري خـود را آينـدة فرزنـدان و خـانوادة               از دغدغه  يتري دارند و يك     ليت بيش مسئو

دانند؛ اما روستاييان داراي فرهنگ فقر، به اعـضاي خـانواده ماننـد پـدر و مـادر و                     خود مي 
تـر در     اند تا كـم     خيالي مبتال شده    تري دارند و به نوعي بي       همسر و فرزندان توجه بسيار كم     

خواهنـد از درد خـود كـم كننـد و بيـان              آنان با اين حركت انفعالي مي     . رنج و عذاب باشند   
  . بايد به فكر خود باشند كنند كه افراد، خود، مي
  

  گرا بودن قدر
طـور ضـمني ابـراز رضـايت          روستاييان داراي فرهنگ فقر، عالوه بر اذعان به فقر خود، بـه           

ـ             . كردند ان دارد و تـا حـدودي       اين موضوع تاحدي نشان از نااميـدي از تغييـر وضـعيت آن
اي به ثروتمندان باشد؛ چراكه منافع ايـن          هاي توسعه   تواند متأثر از تخصيص منافع برنامه       مي
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تر به جيب ثروتمندان رفته است و باعث ايجـاد نـابرابري و افـزايش شـكاف                   ها بيش   برنامه
  همـين بـه  به فقـرا داشـته اسـت و    يتر ها توجه كم   اين برنامه . طبقاتي در روستا شده است    

ايـن  . انـد  بين نيستند و دچار نوعي نااميـدي شـده   دليل، فقرا به ايجاد تغيير در روستا خوش     
ـ  دانند؛ ميتأثير  گرا هستند و نقش خود را در تعيين آينده بي           دسته از فقرا قدر     كـه  ياما فقراي

پـيش  اند، هنوز اميد دارند كه فقرشان بـا تغييراتـي كـه در آينـده                  به فرهنگ فقر مبتال نشده    
گفتني است اين گروه از فقرا خـود را كـامالً           . تر شود و وضعيت آنان بهبود يابد        آيد، كم   مي

آنان خود را در فقـر خـود مقـصر          . دانند و از وضعيت خود، بسيار ناراضي هستند         فقير نمي 
. داننـد   شانـسي مـي     ها يـا نتيجـة كـم        گذراني  فكري، خوش   دانند و اين فقر را ناشي از بي         مي

تر، وضعيت بهتر خواهد شد و فقرشان كـاهش پيـدا             عتقاد دارند كه با تالش بيش     همچنين ا 
  .خواهد كرد

  
  انزواي فضايي و مكاني

هـاي    تر در حاشية روستا و اكثراً دور از محل          مسكن روستاييان فقير مبتال به فرهنگ فقر، بيش       
از همـين فقـرا در       يوآمد در روستا قرار دارد؛ براي مثال، در روستاي بالندر، مسكن يكـ              رفت

ولي درِ ورودي خانه رو به جادة       . به راه اصلي روستا قرار دارد       قسمت جنوبي روستا و نزديك    
حال آنكه، منـازل    . شود  روستا نيست و خانه، در اولين نگاه، به صورت جدا از روستا ديده مي             

از . رت نيـست  اند، نيز به اين صـو       روستايياني كه فرهنگ فقر ندارند و از نظر اجتماعي منزوي         
گونه منازل، استفاده از مصالح ساختماني ابتدايي مانند خـشت و تيـر و                هاي اين   ديگر مشخصه 

  .ها و نيز كوچك بودن اين منازل است چوب در ساخت آن
  

  بحث
هـاي فرهنـگ فقـر در بـين روسـتاييان        از مشخـصه   ي ايـن پـژوهش، يكـ      ة به نتيج  با توجه 

هـاي     از مؤلفـه   يكي،  )1387(لوئيس  . نواده است  به خود و خا    يتوجه  شهرستان هرسين، بي  
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داند و به بخشي از اين مسئله كه همان   مادران مي از سوي كودكان  رها كردن   فرهنگ فقر را    
هـاي     از مؤلفـه   يكينيز  ) 1384(احمدي و ايمان    . كند   به خانواده است، اشاره مي     يتوجه  بي

كننـد؛    به اين مشخصه اشـاره مـي      دانند و      خانواده مي  از سوي فرهنگ فقر را كمبود حمايت      
ـ  آرونـده در هـيچ     گـرد . گيرنـد    فرد فقيـر بـه خـود را در نظـر نمـي             يتوجه  ولي بي  ك از  ي
 بـه خـود باشـد،       يتـوجه   ة بـي   كنند  تأييداست، با تحقيقي كه        كه بررسي كرده   يهاي  پژوهش

  . مواجه نشد
بينـي و     بـد هاي فرهنگ فقر، در بـين روسـتاييان فقيـر ايـن شهرسـتان،                 از ديگر ويژگي  

هـاي فرهنـگ فقـر را احـساس            از مؤلفـه   يكـ ي) 1384(احمـدي و ايمـان        . نااميدي اسـت  
هاي فرهنـگ    از مؤلفهي، در كتاب فرزندان سانچز يك)1387( لوئيس. دانند سرشكستگي مي 

نوعي، به وجود بدبيني      داند كه به     زنان، مي  از سوي شدن   فقر در مكزيك را احساس قرباني     
گرايـي نيـز يكـي از ديگـر           تقـدير .  فقراي داراي فرهنگ فقـر اشـاره دارد        و نااميدي در بين   

بـر ايـن    ) 1384(پرسـت     غفـاري و حـق    . هاي فرهنگ فقر در بين روستاييان است        مشخصه
گرايي را  تقدير) 1387(لوئيس . گرايي و فقر رابطة معناداري وجود دارد  باورند كه بين تقدير   

 ديگر فرهنگ فقـر  ةمشخص. كند ن يافته را تأييد ميداند و اي    يهاي فرهنگ فقر م     از مشخصه 
) 1389(فيروزآبـادي و صـادقي      . فقر است  بودن   روستاييان اين شهرستان، موروثي   در ميان   

دارند كه طرد     بيان مي  آنان. كنند  در تحقيق خود، به وجود فقر موروثي در بين فقرا اشاره مي           
اي فرايندي، با     به گونه نان نيست، بلكه    و محروميت انباشتي زنان، ناشي از موقعيت كنوني آ        

هـا نـشان نـداد كـه          ك از بررسي  ي ولي هيچ . نسلي ارتباط دارد    گذشتة آنان، فقر مزمن و بين     
اين موضوع شايد به علت     . هاي افراد داراي فرهنگ فقر است       فقر از مشخصه   بودن   موروثي

  .هاي تحت بررسي باشد تفاوت اوضاع فرهنگي و اجتماعي منطقه
افتيم، انزواي شـديد    يهاي فرهنگ فقر كه در اين پژوهش به آن دست             يگر مشخصه از د 

انـد؛    نـوعي منـزوي شـده       روستاييان فقيري كه داراي اين فرهنگ نيستند، به       . اجتماعي است 
احمـدي و  . هاسـت  تـر از آن  ولي انزواي افراد فقير داراي فرهنگ فقر بسيار شديدتر و بيش     
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لـوئيس  . داننـد   هاي فرهنگ فقر مـي      ميل به انزوا را از مؤلفه     در تحقيق خود،    ) 1384(ايمان  
دارد كه فرهنـگ فقـر        بيان مي  او. كند   به اين موضوع اشاره و اين يافته را تأييد مي          ،)1387(

اي است و فقط تعداد كمي از اعضاي آن بـه نهادهـاي               در مكزيك، فرهنگي محلي و منطقه     
 آن  ةكنند، باز در حاشي      بزرگ زندگي مي   يكز شهر وجود اينكه آنان در مر     با. اند  ملي پيوسته 
نيز به وجود انزواي اجتماعي در بين فقرا        ) 1387 (ي كرمان يطلب و حجت    يشاد. قرار دارند 
شـدن در    ميان فقيـر از حـد سـه       ييآنان معتقدند كه درجة مـشاركت روسـتا       . كنند  اشاره مي 

 در سـطوح بـاالتر محـروم        گيـري   تصميمان از مشاركت در     يياطالعات فراتر نرفته و روستا    
بـه  ت فقـر روسـتا      يدر وضـع  چنـداني   ر  يي، تغ ي از نوع ابزار   ييها  اند؛ درنتيجه مشاركت    بوده

هـاي فقـر قـابليتي را          از مؤلفـه   يكـ ي،  )1384(فر    محمودي و صميمي  . اورده است ينوجود  
، در  )1389(فيروزآبـادي و صـادقي      . داننـد   نكردن فقـرا در سرنوشـت خـود مـي          مشاركت
  . كنند خود، به بحث طرد اجتماعي زنان فقير روستايي اشاره ميپژوهش 

هـاي فرهنـگ فقـر در بـين روسـتاييان              ديگر از مشخصه   يانزواي فضايي و مكاني، يك    
. كننـد   نشيني اشـاره مـي      به بحث فقر و حاشيه    ) 1383(خوراسگاني و همكاران      رباني. است

نـشيني و افـزايش محروميـت         شـيه كنند كه بين شدت حا      بيان مي ) 1385(رباني و همكاران    
 ةشدن فرهنگ فقر در منطق     نشينان رابطه وجود دارد كه درنهايت، باعث حاكم         نسبي حاشيه 

نـشيني و     كننـد كـه بـين حاشـيه         اظهار مي ) 1384(احمدي و ايمان    . نشين شده است    حاشيه
 فقـر  هـاي فرهنـگ   نـشيني را از مؤلفـه   هاي فرهنگ فقر رابطه وجود دارد؛ ولي حاشيه  مؤلفه
  تأييـد دانـد كـه    نشيني مـي  هاي فرهنگ فقر را زاغه   از مؤلفه  يكي،  )1966(لوئيس  . دانند  نمي
نـشيني،    ني و حاشـيه   ينـش   گفتني است كه بحـث زاغـه      . ة انزواي فضايي و مكاني است     كنند
محققـان از انـزواي    در ايـن تحقيـق،  . شناسي شـهري كـاربرد دارد      تر در ادبيات جامعه     بيش

  .اند كه اصطالحي در جغرافياي انساني است، استفاده كردهفضايي و مكاني 
روستاييان است  در ميان   هاي فرهنگ فقر      وضعيت اقتصادي بسيار بد، از ديگر مشخصه      

گـرفتن از    با اين تفـاوت كـه لـوئيس از وام         . كند  را تأييد مي    آن) 1966) (1387(كه لوئيس   
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شـده توسـط     هاي اظهار    از مفهوم  كيي كه  درصورتيكند؛    خواران توسط فقرا بحث مي      نزول
ايـرلن و   . خـواران اسـت      در گـرفتن وام از منـابع محلـي و نـزول            يفقراي روستايي، ناتوان  

احمـدي و   . داننـد   ، فرهنگ فقر را متأثر از محروميت شديد اقتصادي مـي          )1969(همكاران  
كننـدة ايـن     يـد دانند كـه تأي  هاي فرهنگ فقر مي نيز وضع بد اقتصادي را از مؤلفه      ) 1384(ايمان  

نـشيني و محروميـت رابطـه     كنند كه بـين حاشـيه   بيان مي ) 1385(رباني و همكاران    . يافته است 
گويد كه وضع اقتصادي خانوارهاي ايراني طي دو          نيز مي ) 1384(غروي نخجواني   . وجود دارد 

  .اند بودهاي تحت فشار اقتصادي   بوده است و خانوارها به شكل فزاينده  كننده  گذشته نگرانةده
 فرهنگ فقر، در بـين روسـتاييان شهرسـتان هرسـين، نبـود مـشاركت                ةآخرين مشخص 

 از عوامل عمدة فقر روسـتاييان       يكي،  )1380(در اين زمينه، پقه و همكاران       . اجتماعي است 
نكردن مردم   ، مشاركت )1380(همچنين رضواني   . دانند  را ميزان مشاركت اجتماعي آنان مي     

 در نظـام     هـاي مهـم     يي از نارسـا   يريزي روستايي را يكـ      تي در برنامه  هاي غيردول   و سازمان 
گوينـد كـه درجـة     نيـز مـي  ) 1387 (يكرمان يطلب و حجت   يشاد. داند  ريزي كشور مي    برنامه

ان از ييشـدن در اطالعـات فراتـر نرفتـه اسـت و روسـتا        ميان از حد سـه    ييمشاركت روستا 
 از نـوع    ييهـا   اند؛ درنتيجه مشاركت    ده در سطوح باالتر محروم بو     گيري  تصميممشاركت در   

لـوئيس در كتـاب     . اورده اسـت  يـ نبـه وجـود     ت فقر روستا    يدر وضع چنداني  ر  يي، تغ يابزار
تـر   بـيش در ميـان  كند كـه در مكزيكوسـيتي، سـطح فرهنـگ فقـر،         فرزندان سانچز بيان مي   

زاب سياسـي   اند و عـضو احـ       هاي كار نپيوسته    آنان به اتحاديه  . دستان، بسيار پايين است     تهي
هـاي رفـاه ملـي        هاي بهداشتي، كارهاي مرتبط بـا مـادران و مؤسـسه            نيز در فعاليت  . نيستند
هاي فوق    مؤلفه. كنند   نام سگوروي اجتماعي شركت نمي      هاي سالخوردگي به    با اعانه   مرتبط  
  .ة اين يافته است كنند تأييد
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  پيشنهادها
بـه   براي بهبود وضعيت روستاييان فقير و        يهاي به دست آمده، پيشنهادهاي       به نتيجه  با توجه 

  : كنيم آنان كه داراي فرهنگ فقر هستند، ارائه ميويژه 
طـور عـام و در سـرلوحة          اي، به   هاي توسعه    كه بايد در سرلوحة فعاليت     ي از كارهاي  يكي ـ1

. طور خاص قرار گيرد، توجه به فقراي واقعـي در روستاهاسـت             زدايي به   هاي فقر   برنامه
هـا    گونه برنامـه    اي بايد فقرا در اولويت باشند و از جذب سود اين            هاي توسعه   در برنامه 

  شرط الزم براي اين كار، نظارت دقيق بـر اجـراي آن    . ميتوسط ثروتمندان جلوگيري كن   
شود كه شكاف طبقاتي بـين روسـتاييان كـاهش پيـدا كنـد، از                 اين كار باعث مي   . است

ي جلـوگيري شـود و وضـعيت اقتـصادي          سرخوردگي و نااميدي روستاييان تا حـدود      
 . روستاييان بهبود پيدا كند

بـه  دادن روسـتاييان،   طور حتم به آن توجه كـرد، مـشاركت    كه بايد بهي از ديگر كارهاي   ـ2 
شود   اين كار باعث مي   . اي است   هاي توسعه   فقراي روستايي، در تمام مراحل برنامه     ويژه  

اي باشد؛  هاي توسعه هاي هدف در برنامه  و گروهبر نيازهاي روستاييان   ها مبتني   كه برنامه 
 در بـين  جـويي     هاي هدف توجه شود؛ حس مـشاركت        هاي فرهنگي در گروه     به ويژگي 

 .روستاييان شكوفا شده و از وابستگي روستاييان به خدمات دولت كاسته شود

وزش اي بـه آن توجـه كـرد، آمـ        هـاي توسـعه      كه بايد در برنامه    يهاي   ديگر از مؤلفه   يكي ـ3
محيطـي    اين كار باعث خواهد شد كـه وضـعيت بهداشـتي و زيـست             . روستاييان است 

هاي شغلي تقويت شوند؛ از خطرهاي        روستاها بهبود پيدا كند؛ روستاييان از نظر مهارت       
فروش و استفاده از مواد مخدر مطلع شوند؛ والدين از تحصيل فرزندان خود جلوگيري              

هـا و همچنـين    ها و جنگل مرتعبه ويژه منابع طبيعي نكنند و روستاييان از مزاياي حفظ       
 .رفتن اين منابع، مطلع شوند خطر ازبين

اي مدنظر قرار گيرد، توجه ويژه به بهبـود           هاي توسعه    كه بايد در برنامه    ي از ديگر كارهاي   ـ4
توان به افزايش اشـتغال       هاي اقتصادي در روستاهاست؛ چراكه با اين كار مي          زيرساخت
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 كمك كرد؛ توان توليدي روستاها را ارتقا بخشيد؛ از مهـاجرت روسـتاييان              در روستاها 
جلوگيري كرد؛ از تخريب منابع طبيعي جلوگيري كرد؛ حس نااميدي و تقديرگرايي در              

شدن فقر و ايجاد فرهنگ فقـر جلـوگيري كـرد و از              بين فقرا را از بين برد؛ از موروثي       
 . يعي كاستپذيري روستاييان دربرابر بالياي طب تأثير

تر از گرداب فرهنـگ        كالم آخر اينكه، بايد فقراي گرفتار در فرهنگ فقر را هرچه سريع            ـ5
توانمندسـازي، ايجـاد شـغل در       : شـود   اين كار به طرق زير انجـام مـي        . فقر خارج كرد  

بر نيازهاي روستاييان فقير، ايجـاد حـس مفيـد و            هاي مستمر و مبتني     روستاها، آموزش 
زدايي  اي و فقر هاي توسعه بين اين فقراي روستايي با مشاركت در طرح  در   بودن   كارآمد

توانند وضعيتي كه اكنون گرفتار آن هـستند،          و ايجاد اين نگرش در بين فقرا كه آنان مي         
 . بايييرد، مگر با صبر و شكيگ اين مهم انجام نمي. تغيير دهند
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ي و گرايش به رفتـار      نشين  فرهنگ فقر، حاشيه  ). 1384. (ت.ايمان، م . احمدي، ح  -
مجلـة  ،  1383پيالـه شـيراز در سـال          نـشين ده    بزهكارانه در ميان جوانان حاشـيه     

): 19 (2، سـال    ) علوم اجتمـاعي   ةنام  ويژه(پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان      
 .www.sid.ir: قابل دسترس در. 118تا 99

 .كلمه: ، تهران4، چتوسعه يشناس جامعه، )1381. (ا، ميازك -

 فـصلنامة روسـتائي،   توسـعة  و روستا به سيستمي ، نگرش)1384. (پور، م جمعه -

 .www.sid.ir:  دريدسترس. 80تا55): 1( 8 سال ،توسعه و روستا

فصلنامة علمي پژوهشي رفـاه     ، فقر و ساختار قدرت در ايران،        )1384. (راغفر، ح  -
 .www.sid.ir:  دريدسترس. 288تا249): 17 (4، سال اجتماعي

، بررسـي عوامـل     )1385. (ر.و حـسيني، م   . ر.وارثـي، ح  . يضي، ف عر. رباني، ر  -
نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهـواز،   گيري مسئلة حاشيه     بر شكل  مؤثر

  .www.sid.ir:  دريدسترس. 114تا89): 7( 4، سال جغرافيا و توسعه
نـشيني     حاشيه ة، پديد )1383. (و ياوري، ن  . كالنتري، ص . رباني خوراسگاني، ر   -

مجلـة پژوهـشي    ،  )ارزنـان و دارك اصـفهان     ( پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي آن      و
. 154تا119): 17 (2، سال   ) علوم اجتماعي  ةنام  ويژه(علوم انساني دانشگاه اصفهان     

 www.sid.ir:  دريدسترس

مؤسـسه فرهنگـي    : ، كرمانشاه 1، چ  تاريخ ةهرسين در گستر  ،  )1379. (رحيمي، ك  -
 . هنري كوثر

 روسـتايي ايـران،     ةريـزي توسـع      بر نظام برنامـه    ي، نگرش )1380. (ر.رضواني، م  -
 www.sid.ir:  دريدسترس. 38تا25: 41، ش جغرافيايييها پژوهش

هـا و     مفـاهيم، رهيافـت   : روستا، فقر، توسـعه، جلـد اول      ،  )1377. (ح.رضوي، س  -
 .31سلسله انتشارات روستا و توسعه، ش: ، وزارت جهادسازندگيها شاخص

ها و الگوهاي مقابله  روش: روستا، فقر، توسعه، جلد دوم ،  )1382. (ح.رضـوي، س   -
سلـسله  : ، وزارت جهادسـازندگي   )تجـارب كـشورهاي آسـيائي     (با فقر روستائي    

 .52انتشارات روستا و توسعه، ش

گيري آن در ايران      ، فقر روستائي، روند و اندازه     )1384. (ج.زاهدي مازندراني، م   -
 4، سـال    امة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي    فصلن،  )ها و نقد رويكردها     تبيين روش (
 www.sid.ir:  دريدسترس. 326تا289): 17(
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، فقـر و سـرماية اجتمـاعي در         )1387. (و حجتـي كرمـاني، ف     . طلـب، ژ    شادي -
. 56تـا 35): 28 (7، سـال    فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي    جامعة روستائي،   
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  www.sid.ir:  دريدسترس. 36تا15): 2(12، سال توسعه
بـا نگـاهي بـه      (، فقر در خانوارهـاي ايرانـي        )1384. (الف.غروي نخجواني، س   -

، فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي    ،  )نتايج طرح هزينة درآمد خانوار در ايران      
 www.sid.ir:  دريدسترس. 26تا1): 17 (4سال 

مطالعـة  (، نشانگرهاي فقر در مناطق روستائي       )1383. (پرست، ع     حق. ري، غ غفا -
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، وضعيت طرد اجتماعي زنـان فقيـر   )1389. (و صادقي، ع . الف.فيروزآبادي، س  -
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 www.sid.ir:  دريدسترس. 174

هاي توريسم روستايي استان       مشكالت و محدوديت   ة، مطالع )1389. (قبادي، پ  -
 .دانشگاه رازي: ، كرمانشاهنامة كارشناسي ارشد پايانكرمانشاه، 

، هشي رفاه اجتماعي  فصلنامة علمي پژو  فقر مضاعف،   : ، زنان )1383. (كمالي، الف  -
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: ، تهـران  1، چ )ترجمة حـشمت كـامراني    ( فرزندان سانچز ،  )1387. (لوئيس، الف  -
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