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 نشين شهری گرايي زنان حاشيه ارتباط فرهنگ فقر و آسيب

 (مورد مطالعه: منطقه ديزج شهر همدان)
 

 2بقایی سارا و 1عنبری موسی

 1131 اردیبهشت 7تاریخ دریافت: 

 1131 اسفند 6تاریخ پذیرش: 

 
 چکيده

مادی و ضعف اقتصادی است.  های بدیهی رفتارهای انحرافی، كمبودهای لفهؤشناسی اجتماعی، یکی از م در ادبیات آسیب

های  فهبه همین میزان نقش عوامل غیرمادی و فرهنگی، فرعی انگاشته شده است. در این پژوهش ارتباط مهمترین مؤل

شود.  نشین شهری بررسی میگرایی زنان حاشیه با میزان آسیب (توسعۀشده در ادبیات  پذیرفته اینظریه) "فرهنگ فقر"

 ۀنمون .شمرد مطابقت دارد می كه اسکار لوئیس برای پیدایی و رشد فرهنگ فقر برهایی ژگیبا وی پژوهش جامعۀ آماری

آوری شده است.  پرسشنامه، اطالعات مربوط به ایشان جمعاند كه با استفاده از ا از آسیبمبتال و مبرنفر از زنان  181یق تحق

 منطقۀبه ترتیب اولویت، بیشترین فراوانی را در  "وشیفر تن"و  "دزدی"، "خودكشی"، "اعتیاد" ؛ها در بررسی انواع آسیب

. دارددیده وجود   های افراد آسیب خانوادهرهنگ فقر، در برخی از صفات غالب ف دهد ها نشان می . یافتهرندمورد پژوهش دا

زنان مورد ندۀ كن گریزی، مقوّم و ترغیب تعهدی و جمع بی ،انضباطیبیها و رفتارهای موسوم به فرهنگ فقر اعم از  نگرش

افراد مبرا )زنان فاقد آسیب( بیشتر گرفتار به نسبت دیده(  افراد مبتال )زنان آسیباست. های خاص  بررسی به سوی آسیب

تفاوتی  های فرهنگی شامل نابسامانی اقتصادی، بی تر، فقر از طریق مؤلفه به بیانی روشن اند.فرهنگ و باورهای فقرگرایانه

 است. به ایجاد و افزایش آسیب در نمونۀ مورد مطالعه منجر شده انوادگی و ناامیدی،اجتماعی، نابسامانی خ

 

 .، همدانزنان، فرهنگ فقر ،نشینیحاشیههای اجتماعی،  آسیب :ها کليد واژه

                                                 
 anbari@ut.ac.ir .تهران، ایرانعلوم اجتماعی، دانشگاه تهران،  انشکدۀداجتماعی،  توسعۀدانشیار گروه مطالعات . 1
 sarahbaghaei@gmail.comمسئول(.  نویسندۀاجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران. ) توسعۀشناس ارشد كار. 2

( جنسیتی های كلیشه و فقر محوریت با) اقتصادی و عیاجتما عوامل اثرات بررسی"عنوان بقایی با  نامۀ كارشناسی ارشد سارا حاضر برگرفته از پایان مقالۀ
در دانشگاه تهران دفااع   1131است كه با راهنمایی دكتر موسی عنبری در سال  "همدان دیزج روستایی منطقۀ و شهری منطقۀ زنان اجتماعی های برآسیب

 شده است.
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 و بیان مسئله مقدمه

اند.  هدو نظر داد این رابطۀ مثبت همگان به ی باسابقه است كه تقریباًسؤالفقر و آسیب،  پرسش از رابطۀ

تر نداشتن  یلیهای اجتماعی، فقر و به بیان تفصبر آسیب مؤثربه دفعات تکرار شده كه عامل اصلی 

ایم كه در هر جامعه، قشری كه در فقر زندگی  یعنی پذیرفته شغل، سرمایه و درآمد اقتصادی است،

نشین و الت حاشیهند. برای مثال محهای اجتماعی قرار دار د بیشتر از دیگران در معرض آسیبنكن می

این محالت عالوه بر این كه با فقر مالی  معموالًخوانیم.  میخیز فقیرنشین را اجتماعات آسیب

كه باعث عدم  دارندها و معضالتی  ویژگیبه لحاظ فرهنگی و مدنی نیز  شوند، ها تعریف می خانواده

گاهی این الگو، بسیار غالب است.  بزرگتر و تثبیت رفتارشان در فرهنگ جامعۀپذیرش آنان در 

بلکه امید به شود  به فرد و جامعه می آسیبمدت باعث تنها در دراززننده است و نهزا و لطمه آسیب

وجوه اقتصادی و  اًشده غالبكنون تحت عنوان فقر در نظر گرفتهبرد. آنچه تا از بین میتغییر شرایط را 

برجستگی  ۀ، در سایآن اهمیت رغمعلی ،عیاجتما و مادی این پدیده است، در حالی كه بحث فرهنگی

 ۀفقر به معنای محروم بودن از امکانات ابتدایی و ضروری برای ادامبحث اقتصادی رنگ باخته است. 

مطالعات دسته دو  ،. در این زمینهشودمرتبط میهای اجتماعی  زندگی به اشکال مختلف با آسیب

همبستگی مثبت برقرار دیدگی  فقر و آسیب اول مطالعاتی است كه بین ۀصورت گرفته است، دست

ۀ ای عوامل را در زمین تركیب مجموعهدوم مطالعاتی است كه دستۀ )فقر بیشتر، آسیب بیشتر( و  كنند می

به این معنی كه با انتخاب  مطالعه، دو نوع تركیبی است از هردانند. تحقیق حاضر  ثر میمؤ دیدگیآسیب

)فقر و سایر  آسیب ۀمطالعات حوز ش شده است تا دو جنبۀ مهمکار لوئیس تالفرهنگ فقر اس نظریۀ

 بررسی شود. عوامل مؤثر( 

ویژه عوامل اجتماعی و فرهنگی(  نقش و اهمیت عوامل غیراقتصادی )به بیان، هدف این پژوهش

خالصه بر این نکته  طوربه "فرهنگ فقر"ۀ های معیشتی و نیازهای اولیه است. نظری در كنار مؤلفه

كمتر از عوامل اقتصادی نیست. اجتماعی(  -كه نقش عوامل غیراقتصادی )فرهنگی كند میتمركز 

پذیری مادی و اقتصادی را فراهم  پذیری فرهنگی، بسترهای آسیب تفاوتی، ترس، آسیب ناامیدی، بی

پی  د. باتوجه به میزان باالی بزهکاری و جنایت در محالت حاشیه و فقیرنشین، محققان درنكن می

غالب این رویکرد،  ۀاند. نمون نظر كرده سائلاقتصادی به م ۀاز زاوی الیل آن برآمده و غالباًكشف د
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مشکالت اجتماعی چون فحشا را در ضعف  ۀهستند كه عمد "فقر و فحشا"طرفداران روایت معروف 

 رچهاند باید گفت گ زنان در این بررسی مورد توجه قرار گرفته چرا بینند. در اینکه مالی و فقر می

كند. به  را ایجاد می ایویژهبرای زنان وضعیت  ،دیدگی داردأثیر غیر قابل انکاری بر آسیبفقر ت اًقاعدت

تأمین امکانات ضروری زندگی است و شامل مسئلۀ عبارتی فقر زنان به مراتب فراتر از فقر مادی و 

به خود، اعتماد به  حق انتخاب، اتکا ها، محرومیت ازهای وسیعتری چون دسترسی به فرصتجنبه

زنان به خاطر  شود.های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز مینفس، توانایی و امکان مشاركت در فعالیت

و های روانی جنبه اقتصادی ندارد. جنبۀزن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط 

فرهنگ فقر بر آن  نظریۀای كه  نکته یعنی همان .(1181، طلب )شادی انداجتماعی فقر زنان نیز مهم

 های غیر مادی فقر. اهمیت جنبه كند یعنیتأكید می

و  نشینیحاشیهاست كه آیا لزوم  پرسشبر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این 

های اثرگذار  دهد؟ یا مؤلفهوضعیت ضعیف اقتصادی و فرهنگی، زنان را به سمت آسیب سوق می

 بدین منظور دو دسته زنان مبتال )به آسیب( و مبرا )از آسیب( ساكن یک منطقهاست. میان  دیگری در

فرهنگی فقر بر  عناصرنقش اند تا اهمیت  هم مقایسه شده های فرهنگ فقر با مؤلفهبر اساس  ،دیزج()

 شناخته شود. ،زنانویژه در های اجتماعی، به آسیب

هنگ فقر و تفاوت معناداری بین فر این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است كه آیا

 این تفاوت چگونه است.اگر وجود دارد، نشین شهری وجود دارد یا خیر؟ گرایی زنان حاشیه آسیب

و هركدام به صورت مجزا بررسی  شده است بر این اساس، فرهنگ فقر به پنج بعد اساسی تقسیم

ی، نابسامانی اقتصادی و در نهایت نابسامانی های نابسامانی خانوادگی، تعلق محلی، ناامید . مؤلفهاند شده

از اخبار سیاسی سنجیده شده، یا نداشتن سواد یا پیگیری  اجتماعی كه با مصادیقی چون داشتن

 های فرهنگی فقر در نظر گرفته شده است. نشانه



 3131پاییز و زمستان ، 2 ۀ، شمارششم ۀدور ،روستایی توسعۀ

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

212 

 تحقیق ۀپیشین

تحلیل به مرور عنوان طرحی است كه به روش فرا "رفق ۀحوز در گرفته های انجامفراتحلیل پژوهش"

مطالعه  88(. در این فراتحلیل 1183، مطالعات فقر با رویکردهای مختلف پرداخته است )محمدی

شناسی و مردمشناسی اقتصادی، شناسی، جامعه، جامعههای مختلف اقتصادیدرخصوص فقر از حوزه

 ( مقاله ودرصد 16لعه )مطا 11نامه، پایان (درصد 61مطالعه ) 82جغرافیا بررسی شده، كه از این تعداد 

رویکرد اقتصادی به فقر "حاكی از مشهود بودن وده است. نتایج توصیفی مطالعه نیز در قالب كتاب ب 2

فقر،  اند.رویکرد اقتصادی به فقر پرداخته ( بادرصد 66مطالعه ) 86طوری كه ه، باست "در ایران

ای است از مصطفی ازكیا عنوان مقاله "روستایی گرمسار( منطقۀموردی ۀ )مطالع توسعۀپذیری و آسیب

 پایین بودن سطحبه دلیل نداشتن پول و سرمایه، فقرا  حاكی از این است كه اكثر(. نتایج مطالعه 1181)

دست های و پایین بودن منزلت اجتماعی، توانایی بهای محلی و منطقهسواد، نداشتن قدرت در سازمان

 شود.می هاآنپذیری بیشتر با ندارند و این خود باعث آسیآوردن منابع مختلف مادی و غیر مادی ر

به بررسی وضعیت ایران در  "(1168-1188ایران ) بررسی تحوالت كیفیت زندگی در"ۀ مقال

است نشان  حاضر كه با روش اسنادی تدوین شده ۀمقال (.1188، پردازد )عنبری پنجاه سال اخیر می

های اقتصادی مفروض انگاشته ها در حوزهتبعیضالب بیشترین توسعۀ بعد از انقهای  در برنامهدهد  می

 است. های جنسیتی كمتر تأكید شدهگروهی مانند تبعیض های اجتماعی واند و بر تبعیضشده

دو تئوری  ،(، در این زمینه1181، )افخمی "فرهنگ فقر"كارشناسی ارشد  ۀنامطبق مستندات پایان

ایجاد  محیط، جامعه و شرایط اجتماعی است كه درمعتقد است كه  انطباق: . نظریۀ1اصلی وجود دارد: 

حتی اگر فقرا از لحاظ مالی  معتقد استفرهنگ فقر: این نظریه  . نظریۀ2است. مؤثرفقر و فرهنگ آن 

 دهند. پیوند خود را با آن از دست نمی ،داشتن فرهنگ فقرو ریشه تأمین شوند به دلیل عالئق

بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر فقر "كار خود تحت عنوان ( در 1186) گرجی هعلیزاد

فقر مادی، متغیر  ۀكننددهد در بین متغیرهای تبیین، نشان می"ی )فقر و جنسیت(مادی با رویکرد جنسیت

 ترتیب عبارتندمهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر فقر مصرفی به یت، چهارمین عامل تأثیرگذار است.جنس

، وضع فعالیت، تعداد افراد شاغل در خانوار، وضع سواد سرپرستافراد باسواد خانوار، از: تعداد 

 باروری و سن سرپرست.یت تأهل سرپرست، وضع
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( بر این 1186 )شکوری و دیگران: "آنها های توانمندی زنان و تبیین عؤامل مؤثر برمؤلفه" ۀمقال

تأمین امکانات ضروری زندگی است  مسئلۀمادی و نکته تأكید دارد كه فقر زنان به مراتب فراتر از فقر 

حق انتخاب، اتکا به خود، ها، محرومیت از های وسیعتری چون دسترسی به فرصتو شامل جنبه

 شود.های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز میاعتماد به نفس، توانایی و امکان مشاركت در فعالیت

 دربر این نکته تأكید دارد كه زنان  "روستایی ختراند و زنان دیدگاه از فقر شناسیمسئله" ۀمطالع

یین و فقر و موقعیت پا اندها در جوامع سنتی و از جمله در جوامع روستاییپذیرترین گروه آسیب ۀزمر

 ارتباط با جنسیت نیستبه بیان دیگر، فقر بیۀ آنها است. اصلی فقر دیرین ۀتوضیح دهنداجتماعی آنها 

 .(1132، )طالب و همکاران

گیری از دو روش  ضمن بهره "وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی"ای تحت عنوان  مطالعه

عوامل اجتماعی و فرهنگی )غیر درآمدی( متعددی در دهد كیفی )مصاحبه( نشان می كمی )پیمایش( و

را  فرصت خروج از فقر و محرومیتتماع نقش دارند كه خود به حاشیه راندن زنان از جریان اصلی اج

 (.1183و صادقی،  )فیروزآبادی سازد آنها دشوار میبرای 

( به بررسی این نکته 1181) "فقر زنان سرپرست خانوار "ای تحت عنوان طلب در مقالهشادی

 "زنانه شدن فقر"اً در مفهوم مقیاس جهانی غالب در ،پردازد كه سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر می

مانند  است عنوان متغیرهای مؤثر در زنانه شدن فقر مطرح شده یاری بهعوامل بس انعکاس یافته است.

داری آن را داشته باشند. حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید استحقاق برخور نابرابری در

همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان دهد های این پژوهش نشان میترین یافته اصلی

 دهد.فقر را افزایش می ۀبوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دایر سرپرست خانوار

عنوان پژوهشی است كه نتایج آن به  "فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار"

جنبۀ فقر زنان فقط  .2 زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. .1شرح زیر است: 

برای مبارزه با فقر، توانمندی  .1 است. و اجتماعی فقر زنان نیز مهمهای روانی جنبه .1 اقتصادی ندارد.

 (.1181، طلب و همکارانشادیزنان و تحوالت ساختاری الزم است )
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 چارچوب مفهومی

پدرو "و  "فرزندان سانچز" در دو كتاب اصلی خود االصلشناس انگلیسی لهستانیانساناسکار لوئیس 

 در قلب) های پست در یکی از محله تصویری از زندگی درونی یک خانواده( 1161و  1371) "مارتینز

( را نشان گذراند آمریکای التین كه تغییر اقتصادی اجتماعی سریعی را از سر میدر بزرگ  یشهر

جاگیر، حسد و نج مداوم، شقاوت، فساد و ترس همهظن، رتداوم فقر، جهل، بیماری، سوء دهد. او می

س برای توضیح ئیلو كند. كالن فرهنگ فقر تشریح می ۀها با مؤلف خانوادهمادی را در روابط متقابل اعت بی

از طریق تجزیه و تحلیل )نگاری بود استفاده كرد كه نوع خاصی از مردم روشیمفهوم فرهنگ فقر از 

س، فرهنگ فقر یئاز نظر لو .(بزرگ ۀین فرد از اعضای یک خانوادهای چندین خانواده و چند زندگینامه

 .استها و الگوها  ارزش ی ازمشترك ۀكند و تجسم مجموع رشد می ایدر شرایط ویژه

ای  فرهنگی محلی و منطقه ،به لحاظ فرهنگی عمدۀ فرهنگ فقر بدین صورت است؛ های ویژگی

های مؤسسهعدم وابستگی بیشتر فقرا به نهادهای ملی و احزاب سیاسی، عدم همکاری با  دارد،

 ،بیکاری. ها و...  موزه، ها بانکمثل  ایتوسعۀی و رفاهی، عدم استفاده از اماكن رفاهی و بهداشت

مواد غذایی در خانه، قرض  ۀانداز، كمبود ذخیر مهارت، نبود پس های بی كاری و مزدهای پایین، شغل كم

به لحاظ  .استفرهنگ فقر اقتصادی های  های سنگین از ویژگی خواران محلی با بهره نزول گرفتن از

در این  هایی با حداقل ساخت سازمانیآپارتمان دارند،شلوغ  یساخت های فقیر محله؛ اجتماعی و روانی

. به دلیل ترک زوجه و استو ماهیت خانواده مبتنی بر نظام خویشاوندی دوطرفه  ها وجود داردمحله

و شخصیت فقیر  شزر، ا نگرش ،ها مادرمحورند هثبات و اكثر خانوادبی ها              ازدواج ،های قراردادی ازدواج

بودن در   احساسِ ،حقارت ،بینی كمس تقدیرگرایی قومی، وابستگی، خودای است كه فرد احسا به گونه

نوعی به تقدیرگرایی د و بهگزین در زمان حال را برمی یروش زندگ ،كند ناامیدی میاجتماع و  ۀحاشی

عدم  اسکار لوئیس عبارتند از: نظریۀهای مهم فرهنگ فقر  شاخص ،طور كلی  هب د.ده ابدی تن می

ها،  از بانکآنها ناچیز  ۀبهر ؛عضو مسلم جامعهعنوان  های  عمومی بهمشاركت فقرا در كار مؤسسه

اعتمادی به دولت و دارندگان جاه و  بی ؛ها و تاالرهای هنری های بزرگ، موزه ها، فروشگاه بیمارستان

 ؛ خریدشخصی یگرو گذاشتن اشیا ؛سنگین ۀاز رباخواران محلی با بهراخذ وام  ؛بیزاری از پلیس ؛مقام

 ؛های الزم محروم بودن كودكان از حمایت ؛كوتاهی دوران كودكی ؛تقدیرگرایی ؛اثاث و لباس كهنه
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روابط آزاد و یا  ؛شروع روابط جنسی در سنین پایین ؛محرومیت افراد از مهر و محبت مادری

آزادی و استقالل فرزندان  ؛شکاف زیاد در بین اعضای خانواده ؛ترک زن و فرزند؛ دیهای قراردا ازدواج

های  ؛ خانهكار زنان و جوانان ؛انداز عدم تمایل به پس؛ پرخاشگری؛ منش ضعیف؛ برای ترک خانه

 (.1371، پایین بودن درآمد و داشتن مزد اندک )لوئیس ؛سوادسطح پایین بودن  ؛پرجمعیتكوچک 

گذاری و  سیاست ۀمسئل ها،این جنبهیکی از  ؛حائز اهمیت است یهای مختلف گ فقر از جنبهمفهوم فرهن

های  در سال (با تمام ابعاد) توسعۀ ۀبه طور كلی در حوز .ریزی اجتماعی و سیاست عمومی است برنامه

م است كه خود جزیی از مفهوآمده وجود  بهرویکرد فرهنگی به فقر  با عنواناخیر رویکرد جدیدی 

بدین شدن  سیاست، اقتصاد و اجتماع(. مفهوم فرهنگی ۀشدن عرص )فرهنگی شدن است فرهنگی

های  . در دههندشدن در یکدیگر های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال ادغام ست كه حوزهمعنا

های ارتباطی و  نقش عامل انسانی، گسترش تکنولوژی اهمیتگسترش صنایع فرهنگی و  دلیلاخیر به 

 نقش ،توسعۀرویکردهای اقتصادگرا در امر  یشدن و از همه مهمتر به دلیل ناكام ندهای جهانیفرآی

 فرهنگ گسترش یافته است.

الگویی از زندگی است كه از نسلی به نسلی سپرده  ،شناسیصطالح فرهنگ فقر در كاربرد انسانا

یا كمبود بسیاری چیزها نیست سازمانی ، بیفقر تنها به معنای محرومیت اقتصادیبدین معنا  شود. می

توانند  مکانیسمی عقالیی و تدافعی دارد كه بدون آن فقرا به زحمت می ،بلکه فقر دارای ساخت است

ماعی كیفیت تعامالت اجت فرهنگ فقر. ای از زندگی است شیوه ،به زندگی خود ادامه دهند و خالصه

گذارد و خود به  گ ملی بزرگتر اثر میعاملی است كه بر پیوستن به فرهن ،عواقب روانی دارد، است

زا و مخرب باشد چرا كه طرد  تواند آسیب فرهنگی كه می، خردهآید فرهنگ در میخرده نوعیصورت 

توان گفت با توجه به دیدگاه فرهنگ فقر می متقابل فرد و اجتماع بزرگتر را به همراه دارد. به طور كلی

زیادی به  ۀفراد درون فرهنگ فقر اعم از زن و مرد، عالقجزئی از زندگی تؤام با فقر است. ا  آسیب

 گریزی و طرد قواعد خانواده دارند.  كنترل

یعنی فقر و  ؛در آسیب مؤثرفرهنگ فقر به دلیل در برداشتن دو بعد اساسی و  ۀبر این اساس نظری

طور بالقوه  قرار گرفت كه به نشینیحاشیهبعد مالی و فرهنگ و بعد غیرمالی، مبنایی برای بررسی 
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شین با مشکالت فقر و نصورت بالقوه محالت و مناطق حاشیهبه سئله فرهنگ و فقر را دارد )م معموالً

 د(.انیر مشکالت اجتماعی دست به گریبانفرهنگی و سابیکاری، مسائل 

 

 تحقیقروش 

 تشریحیۀ تشریحی استفاده شده است. در طرح آمیخت ۀتحقیق آمیخت  در پژوهش حاضر از طرح

های  دهد، اما از داده های كمی اختصاص می منظور تشریح یک پدیده، وزن اصلی را به داده پژوهشگر به

ها را در دو  كند. همچنین، فرایند گردآوری داده كیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده می

. به عبارت شودیهای كیفی گردآوری م سپس دادهو های كمی  داده ابتدا ؛رساند مرحله به انجام می

برانگیز استفاده های ابهام های كیفی برای توضیح بیشتر و آشکار كردن برخی از جنبه دیگر، از داده

مجزا داریم، گروه مبرا )از آسیب(  ۀ(. در این مطالعه ما دو نمون166: 1187، شود )سرمد و همکاران می

و گروه مبتال )به آسیب(  مشخص شدتعدادشان كه با توجه به روش كمی و از طریق فرمول كوكران 

برفی شناسایی شدند. این دو گیری گلولهنمونه  و نبود آمار دقیق به روش كه به دلیل حساسیت موضوع

 های كمی دهاند. دا با یکدیگر مقایسه شدهن دیدگی زنا فرهنگ فقر و آسیبسنجش رابطۀ هدف گروه با 

ت پرسشنامه سؤاالآماری به  ۀنفر نمون 181تمامی  از طریق پرسشنامه جمع شده است )به همین منظور

ساله( مبتال و مبرا ساكن منطقه  83تا  18اند(. واحد تحلیل این پژوهش زنان و دختران ) پاسخ داده

دیزج )یا حصار دیزج با نام كنونی شهرک ولیعصر( است كه با مساحت  مورد پژوهش، منطقۀ .1است

چهار( شهر همدان واقع شده است. این منطقه به دلیل  منطقۀ كیلومتر مربع در شمال غربی )ذیل 166

های كردستان، كرمانشاه و زنجان(  ویژه از استان هشهر و فراوانی ورود مهاجران )ب ۀقرار گرفتن در حاشی

ویژه برای زنان(  شهری )به ۀهای حاشی و به لحاظ فراوانی آسیب ناهمگنی فرهنگی نسبتاً زیادی دارد

 .شده استشناخته

ساله در  83تا  18زنان  جامعۀ آماریدیزج(،  منطقۀبهداشت ) ۀهای آماری خان با توجه به داده

نفر  181نفر بوده كه حجم نمونه با توجه به فرمول كوكران  1171)سال انجام پژوهش(،  1131 سال

                                                 
عمیق صورت گرفته است كه به دلیل محدودیت فضا تنها به  ۀدیده مصاحب سیبنفر از زنان آ 27بردن كیفیت و اعتبار علمی پژوهش با  به منظور باال. 1

 ده است.شهای تحلیل اشاره  فتهاز سخنان آنان در قسمت یا ختصریبخشی م
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زنان  ۀمونافزایش یافته است. برای تعیین حجم ننفر  181و برای كاهش خطا این میزان به  محاسبه شد

 نفر به 1171نفر از مجموع  122ول مبرا از آسیب از فرمول كوكران استفاده شده است. در این فرم

های پژوهش در  . پرسشنامهشدندمبتال انتخاب  ۀنفر به عنوان حجم نمون 81مبرا و  ۀعنوان حجم نمون

منظور )به تکمیل شده استی برفروش گلولهبه روش تصادفی ساده و ترتیب  و مبتال بهافراد مبرا بین 

جامعۀ آماری میان افراد  در -آزمونپیش -پرسشنامه در مرحلۀ آزمون مقدماتی 76افزایش روایی، 

 (. تکمیل شد
 ضریب روایی متغیرها در دو آزمون مقدماتی و نهایی .3 جدول

 كرونباخ( آلفای) روایی ضریب مستقل متغیر دفعات آزمون متغیروابسته

 فرهنگ فقر
 71/2 13 دماتیمق

 82/2 13 نهایی

 

عمده طبق نظریات اسکار لوئیس )فردی، خانوادگی، محلی،  ۀخصیص 8فرهنگ فقر بر مبنای 

 اند. بندی شده مبنای اولویت بار عاملی دسته اجتماعی و اقتصادی( سنجیده شد، كه بر

 ۀو دامن 38ثر و حداك 13 نمره، پس از تعیین حداقل ،شده كسب ۀپاسخگویان با توجه به نمر

فقرگرایی  "، باشد 1/11تا  13آنان بین  ۀ، به پنج گروه تقسیم شدند. پاسخگویانی كه نمر68تغییرات 

، "فقرگرایی ضعیف " ،باشد 81/13تا  11/11آنان بین  ۀ، پاسخگویانی كه نمر"بسیار ضعیف

آنان  ۀسخگویانی كه نمر، پا"فقرگرایی متوسط "باشد،  22/68تا  82/13آنان بین  ۀپاسخگویانی كه نمر

 "باشد،  38تا  61/82آنان بین  ۀو پاسخگویانی كه نمر "فقرگرایی قوی "باشد،  61/82تا  21/68بین 

 اند.  داشته "فقرگرایی بسیار قوی

)نابسامانی  1اساسی مؤلفۀهای پژوهش پس از تقسیم فرهنگ فقر به پنج  گویه تعریف عملیاتی:

 :انداامیدی( به شرح زیر تعریف شدهی خانوادگی، نابسامانی اجتماعی، ناقتصادی، تعلق محلی، نابسامان

گویی به نیازهای اولیۀ : شرایطی كه فرد به لحاظ مالی و پولی قادر به پاسخنابسامانی اقتصادی

 .1و به دیگران مقروض است انداز را ندارد ید كاالی نو و پس، توانایی خرخود نیست

                                                 
 فرهنگ فقر بوده است. نظریۀابعاد اساسی مفهومی )فردی و اجتماعی(  ۀهمبندی نظریۀ لوئیس و مبنای این دسته. 1
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كند، عدم  ای كه در آن زندگی می ر عالقه و دوست داشتن محله: احساس فرد مبنی بتعلق محلی

ای كه  زندگی در محله ۀمشاجره و نزاع با همسایگان، درک همسایگان و تمایل برای ماندن و ادام

 .2ساكن آن است

مختل : شرایط خاصی كه رشد روانی و شخصیت فرد در خانواده را نابسامانی خانوادگی

وان سرپرست خانواده، عدم دریافت حمایت و محبت از طرف والدین و عنسازد: غیبت پدر به  می

 . 1ازدواج در سنین پایین و كودكی كوتاه

ای به مشاركت اجتماعی و داشتن نقشی مثبت  كه در آن فرد عالقه ی: شرایطنابسامانی اجتماعی

اعی چون سواد و های اجتم داند و احترامی برای ارزش در جامعه ندارد، خود را جزئی از جامعه نمی

 .1پایبندی به قانون قائل نیست

خود را ناتوان در كنترل شرایط  و اصوالً ه فرد هدفی برای زندگی خود ندارد: زمانی كناامیدی

 .8فایده و پوچ بداند اش بی پیرامونش ببیند و هرگونه تالشی را برای بهبود زندگی

                                                                                                                            
آید كه از در و همسایه و فامیل و آشنا پول قرض كنم/ بیشتر وسایل  شوم/ زیاد پیش می دچار بی پولی می معموالًامانی اقتصادی: های سنجش نابس گویه. 1

 خریم. خریم/ مواد غذایی را اندک، اندک و در صورت نیاز روزانه می و اثاث زندگیمان را بصورت كهنه و دسته دوم می

هایمان درگیری و مشاجره داریم/ بنظرم همسایگان و هم  كنم/ غالباً با همسایه مان احساس تعلق می سبت به محلههای سنجش تعلق محلی: من ن گویه. 2

دیگری از شهر را داشتم  منطقۀكنند شبیه ما هستند/ اگر امکان زندگی در  های ما بیشتر از بستگانمان كه در شهر و یا محالت دیگر زندگی می ای محله

 ماندم. اینجا نمی

تر از همساالنم بوده است/ پیش آمده كه پدرم در مقطعی خانه و خانواده را ترک  های سنجش نابسامانی خانوادگی: دوران كودكی من بسیار كوتاه گویه. 1

 ام. ت كردهام/ من همیشه برای جلب توجه و محبت مادرم با خواهر و برادرانم رقاب های والدینم برخوردار نبوده كرده باشد/ من همیشه از حمایت

/ سواد و تحصیالت همیشه به  ای به دنبال كردن سیاست و اوضاع سیاسی كشور ندارم )اخبار سیاسی( های سنجش نابسامانی اجتماعی: عالقه گویه. 1

 شود زیر پا گذاشت بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. دردبخور نیست/ بعضی از قوانین را می

ریزی برای آینده بیهوده  بهتر شدن اوضاع زندگیم ندارم/ امید دارم اما توانایی تغییر زندگی خود را ندارم/ برنامههای سنجش ناامیدی: امیدی به  گویه. 8

 تا آخرش بدبخته.  است. زمان حال مهمه/ كسی كه بدبخته
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 ی تحقیقها یافته

 1188آید و در مرداد سال  ر میشهر پرجمعیت ایران به شما شهر همدان از لحاظ جمعیت چهاردهمین

ای  ای حاشیه ایران معرفی شد. همانطور كه اشاره شد حصار دیزج منطقه شهرهای كالنعنوان یکی از به 

شده است و ها به ویژه در میان زنان شناخته سیبن شهر همدان است كه به انواع و اقسام آدر كنار كال

نفر  11828( از 1131بهداشت )در سال  ۀ. طبق آمار خاناست های اجتماعی آسیبمركز به نوعی 

 سبک زندگی و در حاشیهدهند.  نفر را زنان تشکیل می 6611نفر را مردان و  7868جمعیت این منطقه 

فضای خاصی كه  را باجتماعی، قرابت بسیار زیادی ا -به لحاظ فیزیکی و فرهنگی بودن این منطقه

 ایجاد كرده است.  ،شمرد لوئیس برای پیدایی فرهنگ فقر برمی

بندی شده  به شرح زیر دسته "افراد مبتال"در گروه  نوع و میزان آسیبها:  وضعیت آسیب (الف

 است.
 های منطقه یبفراوانی و درصد آس .2 جدول

 خالص درصد فراوانی نوع جرم ۀآمار ها تعداد آسیب
 6/1 1 قتل 1

 7/62 82 مواد 2

 1/18 18 نامشروع رابطۀ  1

 8/1 1 مالی و سرقت 1

 2/1 1 باند فساد 8

 2/1 1 اشتباه شده 6

 1/2 2 خودكشی 7

 6 8 فحشا 8
 122 81 جمع -

دهد افراد هر دو گروه بر اساس  نشان می 1 همانطور كه جدول صفات فردی پاسخگویان: (ب

 اند: حسب متغیرهای اسمی( مشخص شدههای فردی )بر ویژگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 فردی پاسخگویان صفات .1 جدول

 افراد مبرا
 تأهل وضعیت

 افراد مبتال
 خالص درصد مطلق فراوانی مطلق فراوانی خالص درصد

 6/82 12 متأهل 187 1/82

 12 12 مجرد 118 1/13

 1/12 28 طلقهم 11 1/1

 7/2 6 بیوه 12 1

 122 81 كل 122 122

  وضعیت اشتغال 

 2/12 18 بیکار 21 7/7

 17 13 دار خانه 178 1/88

 - - دانشجو 11 1/1

 1/2 2 آموز دانش 82 7/26

 6 8 شاغل 8 7/2

 1/2 2 شغل بدون درآمد دارای 1 1

 122 81 كل 122 122

  های سنیگروه 

 22 18 سال 21 تا 18 11/1 111

 6/16 12 سال 11 تا 28 21/7 68

 3/12 27 سال 11 تا 18 21 72

 1/6 8 سال 81 تا 18 6/7 22

 1/2 2 باال به 88 1/1 12

 122 7/11 میانگین 28/8 122

  قومیت 

 8/12 27 فارس 112 16/7

 3/11 23 ترک 126 18/1

 7/27 21 كرد 78 26

 6/1 1 لر 1 1/1

 2/1 1 سایر 2 7

 122 81 كل 122 122

 :دهد های جدول نشان می داده

دهند، با این تفاوت كه رقم زنان مطلقه  نیمی از جمعیت هر دو گروه را تشکیل می تقریباًزنان متأهل  -

 در گروه افراد مبتال رقمی قابل توجه و حدود یک سوم است.

 11تا  28 در سنینان مبتال به آسیب زنو بیشتر  سال 21تا  18بیشترین تعداد افراد مبرا در گروه سنی  -

 دارند.سال قرار 
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 فراد مبتال نسبتاً زیاددر گروه اتعداد بیکاران  بودند.دار  خانه بیشتر زنان به لحاظ شرایط اشتغال: -

 درصد( است، ضمن اینکه در این گروه دانشجو وجود ندارد.  2/12)

درصد كرد زبان  26درصد ترک زبان،  1/18درصد فارس زبان،  7/16نفر پاسخگوی مبرا،  122از  -

 8/12نفر معادل  27دیده  نفر پاسخگوی آسیب 81اند. از  ها تعلق داشته اند. باقیمانده به سایر قومیت بوده

 اند. درصد كرد بوده 7/27نفر معادل  21درصد ترک،  3/11نفر معادل  23درصد فارس، 

بعاد  "، "تحصیالت"سه متغیر  ای استنباطیها و آماره داده ( آمارهای استنباطی صفات فردی:ج

 مده است.آ 1در جدول  "مدت سکونت در منطقه"و  "خانوار
 آمارهای استنباطی صفات فردی .4 جدول

 انحراف استاندارد مد میانه میانگین تعداد پاسخگویان دیدگیوضعیت آسیب متغیرها

 تحصیالت
 12/1 8 8 3/6 122 مبرا
 12/1 8 8 8/1 81 مبتال

 د خانواربع
 68/1 1 1 8/1 122 مبرا
 11/2 8 8 3/1 81 مبتال

مدت سکونت در 
 منطقه

 1/11 22 17 18 122 مبرا
 1/11 22 12 11 81 مبتال

 ۀدهند ( آشکارا نشان3/6( نسبت به میانگین افراد مبرا )8/1میانگین تحصیالت افراد مبتال ) ۀمقایس -

 .سواد مبتالیان است نپایین بود

ن در و تعدد فرزندا ت محسوسی بین دو گروه وجود ندارداظ میانگین تعداد افراد خانوار، تفاوبه لح - 

 شود.هر دو گروه مشاهده می

ای است كه از  سکونت كمتر افراد مبتال و به نوعی غیربومی بودن آنان نسبت به افراد مبرا نتیجه - 

گین مدت سکونت برای زنان فاقد آسیب كه میان شود چرا دو گروه حاصل می های هر میانگین ۀمقایس

 12و  11ترتیب برابر با در حالی كه میانگین و میانه برای مبتالیان به استسال  17سال و میانه  18

 سال است.

بُعد، در قالب طیف لیکرت  8پاسخگویان در فقرگرایی  :توصیفی طیف فرهنگ فقر ( آمارهاید

 بعد مذكور است: 8در ها نمرهبندی  جمع 8شد. جدول بررسی 
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 فقرگرایی( )  فرهنگ فقر ۀگان 5های توصیفی ابعاد  آماره. 5 جدول
  (n=122)افراد مبرا 

 تفاوتی اجتماعی بی
 (n=81)افراد مبتال 

 خالص درصد مطلق فراوانی مطلق فراوانی خالص درصد

پایین خیلی 21 7/7  7 1/8 

 7/21 18 پایین 37 1/12

 1/21 22 متوسط 121 7/11

 1/16 12 باال 68 7/21

باال خیلی 11 7/1  8 6/3 

 122 81 كل 122 122

  اقتصادی نابسامانی 

پایین خیلی 11 ¾  1 2/1 

 8/1 1 پایین 18 16

 2/7 6 متوسط 36 12

7/28  1/16 12 باال 77 

باال خیلی 66 22  12 6/82 

 122 81 كل 122 122

  محلی تعلق 

پایین خیلی 1 1  1 2/1 

ینپای 13 11  7 1/8 

17/7  1/88 16 متوسط 111 

27/7  1/21 22 باال 81 

12/7 باال خیلی 12   3 8/12 

 122 81 كل 122 122

  خانوادگی نابسامانی 

پایین خیلی 16 12  1 2/1 

 1/8 7 پایین 71 7/21

 7/11 28 متوسط 111 8/11

 1/21 22 باال 11 1/11

باال خیلی 12 1  27 8/12 

 122 81 كل 122 122

  ناامیدی 

پایین خیلی 18 6  1 2/1 
 8/12 3 پایین 33 11

 7/27 21 متوسط 31 1/12
 7/27 21 باال 63 21
باال خیلی 21 77  27 8/12 
 122 81 كل 122 122

ی تفاوتی اجتماع درصد( بی 7/11پاسخگویان مبرا ) ۀدهد عمد نشان می 8های جدول داده

تفاوتی  درصد( بی 1/16دیده )ۀ پاسخگویان آسیبه عمدحالی كاند، در  را گزارش كرده "متوسط"
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پراكنده است، اقتصادی پاسخگویان مبرا  در حالی كه وضعیت نابسامانی اند. داشته "باال"اجتماعی 

 گزارش شده است. "باال"و  "خیلی باال" اًاقتصادی پاسخگویان مبتال به آسیب عمدتنابسامانی وضعیت 

دیک به یکدیگر گروه مبتالیان و افراد مبرا ارقامی نز در هر دووضعیت تعلق محلی پاسخگویان  

یک سوم از شود درحالی كه  ارزیابی می "متوسط"وضعیت نابسامانی خانوادگی پاسخگویان مبرا است. 

در  اند. گزارش كرده "خیلی باال"د را درصد( نابسامانی خانوادگی خو 8/12نفر معادل  27مبتالیان )

اند، بیشتر  بیان كرده "پایین"درصد( میزان ناامیدی خود را  11گویان مبرا )حالی كه بیشتر پاسخ

 اند. اعالم كرده "خیلی باال"درصد( ناامیدی خود را  8/12پاسخگویان مبتال )

 

 آن های مؤلفه و فقر فرهنگ مبنایبر  دیدگی آسیب تحلیل

نفر مبرا(  122نفر مبتال و  81متغیرهای مستقل پژوهش به دلیل نابرابری در كمیت ) ۀدر مورد هم 

 .1برای تفاوت معناداری به كار گرفته شده است tآزمون 

تفاوتی  بی مؤلفۀ 8مورد مطالعه با استفاده از  منطقۀهای اجتماعی زنان  تأثیر فرهنگ فقر بر آسیب 

 اجتماعی، نابسامانی اقتصادی، تعلق محلی، نابسامانی خانوادگی و ناامیدی سنجیده شده است. در

 های اجتماعی زنان بیان شده است.  آن بر آسیب ۀهای تشکیل دهند مؤلفهتأثیر فرهنگ فقر و  6جدول 
 ی آنها مؤلفههای اجتماعی بر حسب فرهنگ فقر و  نتایج تحلیل آسیب .6 جدول

 

 متغیر وابسته

 

 متغیر مستقل

 افراد مبتال افراد مبرا
 tشاخص 

سطح معناداری 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار نمیانگی ها ارتباط مؤلفه

 

 

های  آسیب

 اجتماعی

 222/2 -22/8 81/12 21/67 62/11 81/88 فرهنگ فقر )شاخص کالن(

 221/2 -171/1 31/2 11/3 18/2 26/8 تفاوتی اجتماعیبی

 222/2 -187/6 16/1 16/16 27/1 26/11 نابسامانی اقتصادی

 731/2 -626/2 28/1 78/12 27/1 68/12 تعلق به محله

 222/2 -111/3 86/1 87/11 11/1 18/12 نابسامانی خانوادگی

 222/2 -632/6 81/1 11/11 73/1 13/11 ناامیدی به آینده

  

                                                 
گونه همبستگی نداشته  ها با هم هیچ نمونههای دو گروه مستقل است. در مواردی كه  برای تفاوت میانگین t، آزمون tهای  ترین آزمون لاویکی از متد. 1

 میانگین نمونه است. وابسته فقط در خطای معیار تفاوت دو t ۀاین آزمون با آمار ۀشود. تفاوت آمار باشند از این آزمون استفاده می
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كه  استدرصد  81/88میانگین فرهنگ فقر افراد مبرا ۀ ها، نمر میانگین ۀبر اساس آزمون مقایس

سطح معناداری آزمون كه برابر با  به صد( است. لذا با توجهدر 21/67مبتالیان ) نمرۀ كمتر از میانگین 

دست آمده از لحاظ آماری معنادار است. یعنی مبتالیان به توان گفت كه تفاوت به است، می 2/222

تر از حیث خانواده، اقتصاد و  زندگی نابسامان تجربۀ اند. ایشان آسیب نسبت به افراد مبرا فقرگراتر بوده

  اند. تهشخصیت روانی داش

های  تفاوت آماری مؤلفه هایمون تفاوت آماری فرهنگ فقر، نمرهكل و آز ۀدر زیر عالوه بر نمر

 آن نیز به تفکیک آمده است. 

 

 تفاوتی اجتماعی بی( الف

درصد است كه  26/8تفاوتی اجتماعی افراد مبرا  میانگین بی ۀها، نمر میانگین ۀبر اساس آزمون مقایس

سطح معناداری آزمون به . همچنین با توجه استدرصد(  11/3افراد مبتال ) ۀ نمر كمتر از میانگین

معنا نیست. یعنی افراد مبتال، توان گفت كه تفاوت موجود، تصادفی و بی (، می 222/2)برابر با 

اند. زنان مبرا برای سواد و تحصیالت و ارتباط با  تفاوتی بیشتری نسبت به محیط پیرامون خود داشته بی

 قائل بودند. بیشتریمراتب ه، ارزش بهجامع

 شود:  نقل می اًها عین های ایشان در مصاحبه به منظور تصریح بیشتر موضوع چند مورد از گفته
من اصأل اخبارو گوش نمیکنم، مهم هم نیست برام كه چه اتفاقی داره تو مملکت میفته، انقد » ساله 12ز. 

برای دنبال كردن اوضاع سیاسی... سواد هیچ مهم نیست، پیشانی آدم مانه  بدبختی دارم تو زندگیم كه حالی نمی
 «.تره، میشه بعضی قانونا رو رد كنیمهم

كنم از صبح نواره میذارم تو سی  من با اخبار سیاسی اصأل كار ندارم، من تنها كاری كه می»ساله:  18ر.  
 «.هبذاری بستگی به قانونش داركنم، سواد به درد آدم نمیخوره، قانونم میشه زیر پا  دی و گوش می

ای به دنبال كردن اوضاع سیاسی ندارم، سواد هم به دردبخور نیست، همیشه  عالقه من اصالً»ساله:  12م.  
 .«.هم با زیر پا گذاشتن قانون مشکل پیش نمیاد. بستگی داره كجا زیرپابذاریشون..
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 ب( نابسامانی اقتصادی

گرایی مبتالیان  خانواده یکی از عوامل مهم آسیب مایحتاجبرای رفع مد و منبع مشخص آنداشتن در

مورد مطالعه متأثر از وضعیت اقتصادی ایشان بوده است. افراد  جامعۀهای زنانه در  بوده است. آسیب

سامانی اند. میانگین ناب از آسیب داشته مراتب بدتری از زنان مبرامبتال به آسیب وضعیت اقتصادی به

درصد( است. سطح  16/16مبتالیان ) ۀكه كمتر از میانگین نمر است 26/11اقتصادی افراد مبرا 

تصادفی دهد كه ارتباط میان دو متغیر  درصد( نیز نشان می 222/2ها )  مؤلفهمیان  رابطۀمعناداری 

 نیست.

پولی میشم، ولی كمتر قرض میگیرم، چون باید پس بدم، من همیشه وسایالم  خیلی دچار بی» ساله: 17ز. 
دومه، فقط جهازم بود كه دست اول بود... میخوام مواد غذاییم رو ماه به ماه بخرم ولی نمیشه، نمیرسه، به  دست

 «.مخر خاطر همین، روز به روز می
كنم، وسایلم دست دوم میخرم، مواد غذاییمو روز به روز میخرم، ماه  خیلی پول قرض می»ساله:  18ر.  

یزی ای چ هایی كه یه طرفش گندیدست یا یه لکه میرم میوه یقتش، مثالًحق میشه هیچی ندارم كه بخورم، اصالً
 «. داره اوناره جمع میکنم میارم

به روز خریدن مواد  ای جز روز پولی میشم... با شرایط اقتصادی حاال چاره خیلی دچار بی» :ساله 12ف.  
 «.غذایی ندارم

 

 تعلق محلی( ج

كه بسیار نزدیک  است 68/12انگین تعلق محلی افراد مبرا می ۀها نمر میانگین ۀبر اساس آزمون مقایس

توان  درصد( می 731/2است. لذا با توجه سطح معناداری آزمون ) 78/12میانگین افراد مبتال  ۀبه نمر

 دست آمده از لحاظ آماری معنادار نیست. گفت كه تفاوت به

 

 نابسامانی خانوادگی (د

ای  ر خانوادهزنان آسیب دیده د تقریباً اكثركه  دهدمی نشانها  آزمون تفاوت معناداری و مصاحبه

تی كه برای سنجش نابسامانی سؤاالاند.  و همواره با مشکالت آن درگیر بوده  نابسامان رشد كرده
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فرصت كودكی و بچگی كردن، ترک خانه و خانواده توسط ادگی از پاسخگویان پرسیده شد شامل خانو

ها بر اساس خصوصیاتی است  مؤلفهمحبت والدین بوده است )این پدر و یا تالش برای جلب توجه و 

گیرد(. بر این اساس میانگین نابسامانی  خانواده در نظر میۀ كه لوئیس برای فرهنگ فقر در حوز

درصد( است. لذا با توجه 87/11كه كمتر از نمره میانگین افراد مبتال ) است 18/12 خانوادگی افراد مبرا

تفاوت از لحاظ آماری معنادار است. این توان گفت كه  درصد( می222/2مون )به سطح معناداری آز

مطالعه  موردت خانوادگی، منبع فعالی برای سوق دادن افراد ییعنی نابسامانی و فقدان محبت و صمیم

 به سوی آسیب بوده است. 

بازی كردن معنی منو خیلی زود صیغه كردن، قبلشم كه همش مسئولیت خانه با من بود، » ساله: 28 .ل 
ی ما معنی نداشته، اونا فقط منتظر بودن یکی  نداشت برای من، هیچ وقت چیزی به اسم محبت والدین تو خانه

 .«بیاد و منو بدن بهش و راحت شن...
گردم، اما هر بار كه میرفت دوباره پیدایش  كرد كه میرم و دیگه برنمی بابام زیاد تهدید می»: ساله 12ز. 

 .«ننك قت محبتی نداشتند، منم برام مهم نبود كه محبت نمیو چشد، هی می

 

 ناامیدی (ه

نان ناامیدتر مالی و...( از سایر ز ۀزنان مبتال به دالیل مختلف )از دست دادن سالمت، آبرو، سرمای

درصد(  13/11میانگین ناامیدی افراد مبرا )شدند. ۀ مثبتی برای خود متصور نمیآینداند. ایشان  بوده

زمون سطح معناداری آبه درصد( است. لذا با توجه  11/11مبتالیان ) ۀكمتر از میانگین نمر كه است

 دست آمده از لحاظ آماری معنادار است.تفاوت بهتوان گفت  درصد( می222/2)

 است: جمالت مبتالیان، الفاظ گویای ناامیدی فراوان در 

ریزی به  مونه، مهم االنه آدمه، برنامه دبخت مییکی مثل من از اول بدبخت بوده تا آخرم ب» ساله: 28ل.  
 ..«درد ما نمیخوره، من نه امید دارم نه توانایی تغییر... زندگی من اگه بدتر نشه خیلی شانس آوردم..

ای هم ندارم، من همون بدبختیم كه تا آخرش بدبخته،  هیچ توانایی برای زندگیم ندارم، آینده»ساله:  18ر.  
ادان بیشینه و دو نفر ن ترسم كارم به فسادی بکشه حقیقتش، دیگه راهی ندارم، چون می میخوام خودكشی كنم
 «.زیر پام و بدبخت شم
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من امیدی به زندگیم ندارم وهیچ بهبودی قرار نیست برای من اتفاق بیفته، اصأل برنامه  عاًواق» ساله: 16ز.  
كه یکی كه بدبخته تا آخرش مهمه، واقعأ همینه  ریزی تو زندگیم وجود نداره و فقط زمانه حاله، امروزم برام

 . «بدبخته

 

 گیری نتیجهبحث و 

، فرآیند اهمیت یافتن بیشتر نقش  توسعۀهای اخیر در كشور ما، گسترش صنایع فرهنگی و  در دهه

تر، ناكام ماندن  شدن و از همه مهم فرآیندهای جهانی ،های ارتباطی مردم، گسترش تکنولوژی

های سیاست و  رویکرد فرهنگی به حوزهاست ، باعث شده توسعۀادگرا در امر رویکردهای اقتص

مسائل همۀ رویکرد فرهنگی به دریچۀ توانیم از  كه چگونه می مسئلهاین و  اجتماع نیز گسترش یابد

بر این اساس و به دلیل فاصله گرفتن از رویکرد بدیهی و  .نگاه كنیم، موضوع قابل توجهی جلوه كند

و  "مهم"ۀ تا از زاوی كندمیهای اجتماعی با فقر و ناتوانی مالی مقاله تالش  آسیب ۀرابطآشکار 

گرایی  دیدگی و آسیببه بررسی آسیب "فرهنگ"مورد اقبال در شرایط كنونی یعنی و  "كننده تعیین"

 بپردازد.

نوان یکی ع را به "قدرتی و انزوابی"چمبرز  ( بر مبنای نظریات1181طور كه پژوهش ازكیا ) همان

كه اقشار فقیر به دلیل نداشتن پول و سرمایه،  چرا ،دهد از ابعاد مهم فقر روستایی مورد تأكید قرار می

دست آوردن منابع مختلف مادی و هتوانایی ب اًقدرتی و پایین بودن منزلت اجتماعی، اكثر كمیِ سواد، بی

را  مسئلهپژوهش حاضر نیز این  ،شود میپذیری بیشتر آنان  آسیبغیر مادی را ندارند و این خود باعث 

درتی ق نشینی و بی سوادی، انزوا، ناامیدی و...( و حاشیه )بیسازوكارهایش كند كه فقر با  تأیید می

و از  كندمیدیدگی  یک طرف زنان را مستعد آسیب كه از مضاعف ناشی از جنسیت، دور باطلی است

به دلیل برچسب  ،زنان مبتال. كندبیشتر دچار میفقر به روز به روز را دیده  طرف دیگر زن آسیب

اند، طرد  ک طرف دچار طرد اجتماعی شدهبزرگتر از ی جامعۀخوردن توسط جامعه و تعلق نداشتن به 

و  فیروزآبادیۀ اشتراک پژوهش حاضر با مطالع ۀعنوان عاملی مؤثر در ایجاد فقر و آسیب، نقط به

 و از طرفی به خاطر پذیرشی كه صرفاً در خرده است (1132ن )( و طالب و همکارا1183)صادقی 

 های یافته اند كه خروج از آن بسیار دشوار است. فرهنگ بزهکاری و آسیب دارند در دور باطلی افتاده
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سطح فقر مطلق های بعد از انقالب  شود كه اگرچه برنامه ( از این جهت تأیید می1188عنبری ) ۀمطالع

اهش داده اما به دلیل گستردگی فقر و محرومیت در برخی مناطق، بویژه در كشور را به حداقل ممکن ك

ابعاد غیرمادی فقر  شاملاز بین نرفته است )فقر مزمن  "فقر مزمن"ای، هنوز  نواحی روستایی و حاشیه

 از كنند، بصورت مضاعف تحمل مینشینی را  های حاشیه عدالتی و تبعیض كه بی یوضعیت زنان ،است

بزرگتر و از طرف دیگر  جامعۀنشینی و محرومیت از امکانات مادی و غیرمادی  شیهحا سببطرفی به 

  كنند(. شان اعمال می هایی كه مردان علیه ها و تبعیض به خاطر محدودیت

طلب  شادی (،1186(، شکوری و دیگران )1181افخمی ) ۀهای مطالع پژوهش حاضر یافته

زن بودن احتمال قرار  كند كه ین زمینه تأیید میرا در ا (1181طلب و همکاران ) شادی و (1181)

شدت در شهری به ۀسواد در مناطق حاشی سواد و كم دهد و زنان بی فقر را افزایش میۀ گرفتن در دایر

توان از بین برد و  فقر را آسانتر از فرهنگ فقر )به دلیل ریشه داشتن آن( می اند. معرض فقر قرار داشته

سوادی هم علت و  سوادی )بی ای كه دچار نرخ باالی بیکاری است( و بی افزایش جمعیت )در جامعه

هم معلول عدم رشد كامل اقتصادی و اجتماعی است( عناصری از فرهنگ فقر است كه پتانسیل 

كه فقر  است چرا "ابعاد مختلف"كاهش آن در  ،دهد. كاهش فقر های اجتماعی را افزایش می آسیب

 اقتصادی، اجتماعی و روانی است. ۀادی و دارای ابعاد چندگانمراتب فراتر از فقر مزنان به

هدف در پژوهش حاضر گفته شد كه فقر برای زنان  جامعۀعنوان  در چرایی انتخاب زنان به

تأمین امکانات ضروری  مسئلۀمراتب فراتر از فقر مادی و كه بهكند  را ایجاد می ایویژهوضعیت 

به لحاظ متغیرهای مورد بررسی را ( 1186) زاده گرجیعلی ۀزندگی است. پژوهش حاضر مطالع

زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا ها ) تغال، وضع تأهل( و یافته)همچون سن، وضع سواد، وضع اش

 كند. یید میشه در تجارب زندگی آنان دارد( تأو ری ، فقر آنان فراتر از فقر مادی استهستند

هنجار و نوع زندگی نامتعارفشان بیشتر از سایرین درگیر بت ناویژه به لحاظ عادا اما زنان مبتال به

هم گسیختگی و خشونت خانوادگی  اند. این نوع ضعف مالی و اقتصادی بر از نابسامانی اقتصادی بوده

های زناشویی  گونه كه اسکار لوئیس در مورد نابسامانیآنده داشته است. و مسائل زناشویی اثر فزاین

ها در میان مبتالیان  گوید، با كمی تفاوت فرهنگی و دینی، همین گسیختگی می موجود در فرهنگ فقر

، و ثبت شده بسیار كم و ناچیز است برای مثال، در این جامعه آمار ازدواج رسمیوجود داشته است. 
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افراد مورد مبتال به آسیب، ارتباط با جنس مخالف را   ۀاما به دلیل منع قانونی روابط جنسی آزاد، هم

ها، برخی از همان مشکالتی كه لوئیس برای  اند. البته این نوع صیغه توجیه كرده "صیغه"ت نام تح

دلیل رسمی نبودن ازدواج والدین، مشکالت  شمرد )نداشتن شناسنامه به هایی برمی فرزندان چنین رابطه

نخواندن و  های الزم، درس ها، كوتاهی دوران كودكی و محروم بودن كودكان از حمایت سرپرستی بچه

های تحت فرهنگ فقر  : سواد خانوادهگوید . لوئیس میاست  وردهآوجود  ه برا  استمرار وضعیت ضعف(
های بزرگ،  ها فروشگاه ها، بیمارستان كم است، عضو احزاب و سندیکاهای كارگری نیستند، از بانک

اینجا نیز شرایط یکی است،  ها در با تمام تفاوت"برند... ی ناچیزی می ها و تاالرهای هنری بهره موزه

اند كه فرصتی برای رشد شخصیتی و  زندگی نامناسب خویش فرو رفته ۀزنان مبتال به قدری در شیو

ها و تاالرهای  ناچیزی از موزه ۀكند بهر گونه كه لوئیس به درستی اشاره میفرهنگی خود ندارند و همان

 های بزرگ دارند. فروشگاهو  ها هنری، بانک

های  گرایی زنان با ورود متغیرهای فرهنگی به بحث، واجد تحلیلاین است كه آسیب مهم ۀنکت

كند. بر این اساس  ها بارز و برجسته می گرایی فرهنگی را در خانواده شود كه نوعی نسبی جدیدی می

كنند.  تأثیر یکدیگر را تشدید میدهند كه  ای دوری را شکل می گرایی رابطه فرهنگ فقر و آسیب

متقابل آنها قابل تبیین است  رابطۀموسوم به فرهنگ فقر است كه  ۀرایی زنان خود جزئی از تلگ آسیب

اخالقی  فرهنگ از گرفتن فاصلهدر ادامه  وفقر  شدن فرهنگ تر عمیق باعثزنان  دیدگییعنی آسیب

با كه سنخیتی  اندشود. برای مثال زنان آسیب دیده، دارای روابط جنسی آزاد و مکرری می جامعه

های اجتماعی، فرهنگی و دینی كه بین  بر همین اساس و با وجود تفاوت فرهنگ عرفی جامعه ندارد.

ها را كنار زده و نوعی شباهت  رسد فرهنگ فقر این اختالف ایران و مکزیک وجود دارد به نظر می

آورد،  اد به بار میاعتقادی برای افراخالقی و بی بی ،یا به نوعیآفریند،  ۀ زندگی یکسان میرفتار و شیو

های ابدی  عنوان حاشیهرا به رسمیت نشناسد و با ما به  بزرگتر ما جامعۀبا این توجیه كه اگر قرار است 

بزرگتر پیروی كنیم. بر این اساس این افراد هرجا  جامعۀرفتار كند، نیازی نیست كه ما هم از قواعد 

انحراف از قانون است( و رفتار  پرتکرارترین نوعگذارند )دزدی  فرصتی پیش بیاید قانون را زیر پا می

تنها منفی كه مثبت گیرند نه می ،به دلیل طرد خود ،بزرگتر جامعۀانحرافی را به دلیل انتقامی كه از 
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، این رفتار كمتر وضعیتی مشابه رغم سکونت در علی ،افراد مبرا از آسیبكنند. البته در بین  زیابی میار

 یکدیگرند.  كنندۀقویتت ،است بر این كه فرهنگ فقر و آسیب دیدگی است و این تأیید دیگری

مطالعات  ۀدهد، عمد فقر نشان می ۀدرحوز گرفتههای انجام  طور كه فراتحلیل پژوهش همان

حاكی از پردازند و نتایج توصیفی  ی آن میصرفأ مادی و اقتصاد جنبۀفقر به  ۀگرفته در حیط صورت

در میان مطالعات اقتصادی به فقر نیز رویکرد است،  "به فقر در ایران رویکرد اقتصادی"مشهود بودن 

را به خود اختصاص داده است كالن غلبه انکارناپذیری دارد و نگاه خرد اقتصادی سهم ناچیزی 

اصلیِ تمركز بر مبانی غیرمادی  ۀ(. بر این اساس پژوهش حاضر )بر مبنای دغدغ1188-83)محمدی، 

شناختی و خرد نسبت به ها در راستای ابعاد جامعه برنامهها، اهداف و  ستفقر( لزوم بازنگری سیا

های متعددی  و دستیابی به آن تقویت حوزه توسعۀ ۀكه الزم  كند. ضمن این موضوع فقر را پیشنهاد می

كه لزوم بازنگری و توسعۀ انسانی، توانمندی جنسیتی و...( فرهنگی،  توسعۀسیاسی،  توسعۀاست )

 (1188)فاضلی، نظران  زعم برخی صاحب به نماید. زنان در این راستا را امری حیاتی می بهبود وضعیت

شناسی برای همه قابل استفاده است؛ بلکه رویکرد نظری  تنها از نظر روشتوان گفت كار لوئیس نه می

شرایط  رسد كه در او نیز از اهمیت زیادی در دنیای امروز برخوردار است. به تعبیر دیگر، به نظر می

نیافتگی برخی جوامع،  توسعۀروند  باورهای افراد در داشتنِ نقش  ۀكه ایداست امروز، وقت آن رسیده 

 .ها، بیشتر در فضای دانشگاهی و آكادمیک مطرح شود با وجود برخی مقاومت
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