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  چکیده

هاي  رکت اجتماعی و سیاسی و آسیبهدف از این پژوهش بررسی نقش فقر اقتصادي در مشا

روش پژوهش کمی با استفاده از . اجتماعی در محالت محروم شهر جوانرود بوده است

پرسشنامه شیوه . شده است نفر انتخاب  376نفر و حجم نمونه  16404پیمایش، جامعه آماري 

از درصد  20هاي پژوهش نشان داد کمتر از  یافته. اي تکمیل شد اي چندمرحله خوشه

بین . اند شویی، کامپیوتر، کتابخانه شخصی و مبلمان خانه داشته پاسخگویان در خانه ماشین لباس

هاي اجتماعی درگیر  درصد پاسخگویان در خانواده خود حداقل با یکی از آسیب 40تا  20

تحلیل رگرسیون نشان داد که . مشارکت اجتماعی و سیاسی کمتر از متوسط بوده است. اند بوده

بوده است  –22/0و مشارکت سیاسی  13/0تأثیر فقر اقتصادي بر مشارکت اجتماعی  ضریب

اند، مشارکت اجتماعی کمتر و مشارکت سیاسی  یعنی هر چه افراد فقر اقتصادي بیشتري داشته

نتیجه تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد پاسخگویانی که فقر کمتري . اند بیشتري داشته

هاي اجتماعی نزاع و درگیري، فرار از خانه، طالق و اعتیاد در  یباند احتمال وقوع آس داشته

هاي اجتماعی خشونت خانگی،  ها کمتر بوده است و برعکس احتمال وقوع آسیب خانواده آن

توان نتیجه  طورکلی می به. ها بیشتر بوده است ترك تحصیل، کودك کار و سابقه زندان در آن

لعه همچنان که تحصیالت، درآمد و شغل آنان نیز گرفت که فقر موجود در جامعه موردمطا

نشان داده است، فقري قابلیتی و ساختاري است که این فقر در دسترسی به امکانات معیشتی 

هاي اجتماعی، مشارکت  گیري نوعی از آسیب پایدار خود را نشان داده است و به شکل

  .اجتماعی و سیاسی در محالت محروم شهر جوانرود منجر شده است
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  طرح مسئله

فقر همان وضعیتی است . فقر معضلی است که تمامی جوامع بشري با آن روبرو هستند

هستند افرادي که با فقر مواجه . که فرد در آن با فقدان منابع مالی و پولی مواجه است

شوند که متفاوت از  با وضعیت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی مواجه می

دیگر فقر در استراتژي و کنش  عبارت افراد طبقات اقتصادي باالتر جامعه است به

سطح باالي نابرابري و فقر، سرمایۀ .اقتصادي، سیاسی و اجتماعی افراد نقش مهمی دارد

صورت که نابرابري درآمد و فقر موجب افزایش  بدین کند، اجتماعی را تضعیف می

دهد و  بدگمانی و استرس در بین افراد جامعه شده و مشارکت اجتماعی را کاهش می

شود  آلود افراد نسبت به وقایع پیرامون خود می هاي خشم همچنین موجب واکنش

  ).221: 1396محمد زاده و همکاران، (

هاي اوقات فراغت  وي مصرف و فعالیتمشکالت اقتصادي بر سطح زندگی، الگ

طور مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد یا حفظ روابط دوستان یا  گذارد و این به تأثیر می

هاي  آشنایان و نیز با عدم توانایی سفرهاي تعطیالت، رفتن به رستوران یا میزبانی مهمانی

شود که  از آن می درآمد کم مانع). Callan et al, 1993: 145(خویشاوندي مرتبط است 

مجموعه این  ).Galbraith, 1958: 123(نفس انجام دهند  فقیران زندگی خود را با عزت

کند و امنیت اجتماعی و سیاسی را  پیامدها و رفتارها، سالمت عمومی را دچار آسیب می

سازد و تعامالت اجتماعی فقراي شهري را با گسست روبرو  با مخاطره روبرو می

هاي  رو، اگر فقرا در کیفیت روابطشان با افراد دیگر، نزدیکان و گروه ازاین. سازد می

ها هستند، کنشگري مناسب نداشته باشند، دچار اختالل  اجتماعی که وي عضو آن

هاي خود را از دست  افتد، خالقیت ها اتفاق می شوند، و فرآیند طرد اجتماعی براي آن می

ه و این قضیه منجر به ایجاد الگوهاي ها کم شد دهند، زیست پذیري اجتماعی آن می

مدت به آینده،  پذیري، نگرش کوتاه رفتاري ناسالم، زوال معنایابی، ایجاد فرهنگ سلطه

پذیري و در  هاي برانگیخته، زوال اعتماد و مسئولیت کاهش تعلق اجتماعی و مشارکت
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بیر ها خواهد شد و به تع آن) عینی و ذهنی(نهایت، کمرنگ شدن امنیت اجتماعی 

مزینانی و قاسمی نژاد،  تاج(ها خاموش سازد  تواند سرمایه انسان را در آن الروي می مک

1395 :142.(  

ویژه در محالت محروم و  هاي اجتماعی شهري به با گسترش فقر، میزان آسیب

ها با هر دلیل و علتی، راه را  یابد و همچنین تشدید این آسیب حاشیه شهرها افزایش می

هاي اجتماعی ناشی از  شناسایی آسیب. کند هاي شهري هموار می حرانبراي وقوع ب

ترین مسائل شهري است که مدیران شهري باید آن را موردتوجه  نشینی، از مهم حاشیه

تواند  اي می هاي اجتماعی در هر شهر و جامعه قرار دهند؛ زیرا تجمیع و تراکم آسیب

 :Wilson & Neckerman, 1986(انسجام و همبستگی آن را مورد تهدید قرار دهد 

245.(  

ویژه که اهمیت آن بعد  به. طرح بوده است اي مهم و قابل فقر در ایران همواره مسئله

شدن اهداف حمایت از مستضعفان و نیازمندان دوچندان  از انقالب اسالمی و با مطرح

سرلوحۀ  اي که از همان ابتدا رفع مشکل محرومان و فقیران کشور در گونه به. شده است

ها بعد از  توجه به فقرا و رفع محرومیت آن. ها و اهداف مسئوالن قرار گرفت برنامه

ها و  که بخش زیادي از افراد تحت پوشش سازمان طوري انقالب شدت فراوانی گرفت به

نهادهاي حمایتی جدید و یا احیاء شده کشور همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد و 

اما، گسترش فقر براي استان ). 3: 1390هدي اصل و بساطیان، زا(غیره قرار گرفتند 

وقوع جنگ، مرزي بودن و نیز فشارهاي . مراتب شدت بیشتري داشت کرمانشاه به

اي از مسیر اصلی  بیکاري و جوانی جمعیت منجر به افزایش فقر و به حاشیه راندن عده

  . تحوالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بود

وزه، یکی از شهرهاي بـزرگ ایران است که دچار شهرنشینی و شهر کرمانشاه امر«

آباد،  توان در محالت دولت شهرگرایی سریع شده است و نمود عینی فقر را می

آباد، آناهیتا،  جعفرآباد، صادقیه، شاطرآباد، چاگالن، نوکان، چقاکبود، باغ ابریم، حکمت

-1384طی دوره ). 19: 1391روستایی و همکاران، (» مشاهده کرد... شهرك مهدیه و
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در بخش خدمات مناطق روستایی، میانگین درآمدهاي مردم رشد مثبت داشته و  1394

کشاورزي و صنعت روستایی (ها  اثر درآمدي فقر را کاهش داده است؛ اما در سایر بخش

رشد میانگین درآمدهاي مردم منفی بوده و اثر ) و کشاورزي، صنعت و خدمات شهري

مروري بر آمارهاي ). 1: 1396کریمی و همکاران، (افزایش داده است درآمدي فقر را 

 7/42دهد شهرستان جوانرود با بیکاري  مرکز آمار ایران طی سالیان گذشته نشان می

و  1390، 1385، 1375هاي  درصد در سال 5/32درصد و  9/46درصد،  3/49درصد، 

که رتبه سوم بیکاري  1395غیراز سال شهرستان استان کرمانشاه، به 14در بین  1395

  ).1395مرکز آمار ایران، (داشته است در بقیه ادوار بیشترین درصد بیکاري داشته است 

خانوار  1546خانوار،  15000، از تقریباً 1395در شهر جوانرود طبق سرشماري 

خانوار، زناِن سرپرست  434اند و  ؛ زنان، سرپرست خانوار بوده)درصد 10بیش از (

 30درصد سرپرست خانوارها، بیکار و  18. اند سال داشته 50تنها و بیش از خانوار، 

همسر براثر  ساله و بیشتر، بی درصد جمعیت زنان ده 6/8. اند درصد نیز غیرفعال بوده

در شهر جوانرود نیز مناطق فقیرنشین وجود دارد که . اند فوت یا طالق همسر بوده

. اسی و کالبدي در موقعیت فرودستی قرار دارندمراتب ازنظر اقتصادي، اجتماعی، سی به

و » باباجانی«، »گرگه چال«، »قرگه«مناطق محروم و فقیرنشین جوانرود ازجمله 

ها و زوایاي  با فقر و محرومیت شدید روبرو بوده که تأثیر آن در تمامی الیه» سنجابی«

  .شان مشخص است پنهان و آشکار زندگی

رشد جمعیت باال، زندگی در : اند از ها عبارت هاي این محله ترین ویژگی مهم«

ومیر  زیرخط فقر، اشتغال کاذب یا ناپایدار، بار تکفل باال، زیربناي مسکونی پایین، مرگ

نیافتگی  هاي اجتماعی بیشتر از سایر محالت و توسعه باال، تراکم باالتر، میزان آسیب

بسیار بیشتر، حتی در ...) و  آب، گاز، معابر، اماکن فرهنگی، بهداشتی، ورزشی(کالبدي 

کریمی و همکاران، (» المللی قیاس با سایر مناطق شهر و نه استانداردهاي ملی و بین

وجود این مشکالت باعث دگرگونی و تحول بسیاري در زندگی این مردمان ). 3: 1396

هایی چون مهاجرت قاچاق  سوي معضالت و نابسامانی ها را اجبارًا به شده است که آن



  

  

  

  

41     ...شارکت اجتماعی، سیاسی نقش فقر اقتصادي در م

عالوه بر این، شهر جوانرود . ال، شورش و ناامنی در این مناطق، سوق داده استکا

هاي سیاسی مخرب و معاند بوده است که عمده این  همواره مستعد گرایش به گروهک

ها که عمدتاً مادي  ها با ارائه وعده زیرا این گروهک. اند افراد در مناطق فقیر شهري بوده

ین افراد دارد که ازنظر فرهنگی و اجتماعی در سطح هستند، نفوذ زیادي بر تفکر ا

  .تري نسبت به سایر افراد جامعه قرار دارند پایین

مثل جوانی جمعیت و مهاجرت درونی (فرآیندها و ساختارهاي جمعیتی «بنابراین، 

اي چون  هاي ناخواسته ریزي جامع و نیز پدیده به همراه فقدان برنامه) و بیرونی شهر

نشینی این مناطق منجر شده و همین دو  در نهایت به فقر و حاشیه... جنگ تحمیلی و 

اند و این دور معیوب کماکان  مقوله دوباره ساختارها و فرآیندهاي جمعیتی را متأثر کرده

عالوه، در کنار این منظومه، باید سایر مسائل اجتماعی ناشی از این منظومه  به. ادامه دارد

» مدت دارد اجتماعی، اخالقی و اقتصادي بلندمدت و کوتاه را هم دید که ابعاد فرهنگی،

هایی  تواند محدودیت توان گفت که فقر اقتصادي می می). 4: 1396کریمی و همکاران، (

را براي افراد در حوزه سیاسی و اجتماعی داشته باشد؛ در حوزه مشارکت اجتماعی 

ها متوجه رفع  ی آنگیري فکري و دغدغه اصل شود و جهت اعتماد نهادي کمرنگ می

تفاوتی نسبت به مشارکت اجتماعی به وجود  نیازهاي اقتصادي است و بنابراین نوعی بی

عالقگی به مشکالت و  اعتنایی به هیجانات درونی انسان گرایانه و بی نوعی بی. آید می

  ). Gans, 1992: 185(شود  هاي افراد دیگر محسوب می درگیري

زدگی سیاسی شود؛ در این  تواند باعث دل فقر می در زمینه مشارکت سیاسی، وجود

وضعیت انگیزه سیاسی و شرکت در انتخابات و رأي دادن تا داشتن مناصب حزبی و 

هاي مختلف  ها، گروه ها، باشگاه پیوستن به احزاب، سازمان. رود مردمی از بین می

هاي دیگر مشارکت سیاسی است که وجود فقر  سیاسی نیز از شاخص -اجتماعی

هاي فعال، آگاهانه،  آورد که مانع از هرگونه مشارکت و تعامل وضعیتی را به وجود می

. گردد ساالر و زندگی اجتماعی بهتر می دهی یک جامعه مردم مستمر و پایدار براي شکل

گیري سطوح خرد و کالن  این وضعیت با طرد هرگونه کنش فعال در فرآیندهاي تصمیم



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   42  

بر آینده و سرنوشت جامعه و در نهایت افول و  جامعه، باعث تقلیل تأثیر فرد

  ). 15: 1398صفاریان، (گردد  ماندگی آن می عقب

ازحد بر  تواند با تأکید بیش فقر اقتصادي میهاي اجتماعی؛  در زمینه آسیب

ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی اجتماعی نمود یافته و همچون مانعی 

ت مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در امور در ایجاد و برقراري ارتباطا

در . شود اجتماعی قرارگرفته که به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ملی منجر می

هاي اجتماعی و سیاسی در جامعه خواهیم  این حالت شاهد بروز و ظهور انواع آسیب

ر و بیکاري جامعه را با عنوان تابعی از فق هاي اجتماعی، به درواقع گسترش آسیب. بود

سازد؛ چراکه این عوامل  هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي و حتی امنیتی روبرو می بحران

شود  هاي اجتماعی و خشونت می نظمی ها و بی باعث بروز جنایات، انحرافات، تنش

کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهاي ضداجتماعی، 

هاي اجتماعی در جامعه است  جمله پیامدهاي توسعه آسیبه ازفشارهاي روانی و غیر

  ). 14: 1398حکیم و خزائی، (

تواند افراد را در ارضاي نیازهاي اولیه و اساسی  بدون شک مسئله فقر اقتصادي می

ها به  تواند پیامدهاي سیاسی و اجتماعی براي آن زندگی محدود نماید و همین مسئله می

ه ذهنی رفع نیاز اقتصادي باشد، توان و انرژي افراد در راستاي وقتی دغدغ. وجود آورد

رو،  ازاین. گیرد رفع این محدودیت خواهد بود و سایر نیازها در مراحل بعدي قرار می

  :هاي زیر است این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

  وضعیت فقر اقتصادي در محالت محروم شهر جوانرود چگونه است؟ -1

چه تأثیري بر مشارکت اجتماعی شهروندان محالت محروم شهر  فقر اقتصادي-2

  جوانرود دارد؟

فقر اقتصادي چه تأثیري بر مشارکت سیاسی شهروندان محالت محروم شهر  -3

  جوانرود دارد؟
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هاي اجتماعی چه تأثیري بر مشارکت سیاسی شهروندان محالت محروم  آسیب -4

  شهر جوانرود دارد؟

  

  پیشینه پژوهش

هاي  اي با عنوان تبعات امنیتی فقر، بیکاري و آسیب در مطالعه) 1398(ائی حکیم و خز

اجتماعی ایران بر اساس تئوري محرومیت تد رابرت گار نشان دادند که فقر بسترساز 

عنوان بیماري مزمن اجتماعی باعث عدم  فقر به. ها و انحرافات اجتماعی است آسیب

هاي اقتصادي در ایران است و از طرفی  ابرابرياستفاده از نیروي کار و از عوامل موجد ن

توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهاي قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی 

  .شود هاي غیرقانونی می اي براي انجام فعالیت این عوامل انگیزه. به وجود آورده است

اعی نشان داد که فقر و انحرافات اجتماي با عنوان در مطالعه) 1382(اسفندیاري 

ویژه در  عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به فقر به

در رویکرد دینی نیز این همبستگی . زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است

آوري  بر این اساس فقر انگیزش روي. میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است

آوري به جرائم، انگیزة  طلبی در روي دهد؛ همچنان که رفاه روي را افزایش میبه کج

  .باشد بسیار قوي می

اي با عنوان واکاوي رابطه بین فقر اقتصادي و  در مطالعه) 1394(حیدري و آرایش 

رفتار انتخاباتی دانشجویان نشان دادند که فرار از بیکاري، ایجاد اشتغال براي مردم، 

هاي اخذ  اري، افزایش درآمد سرانه، منافع حاصل از حضور پاي صندوقکاهش نرخ بیک

رأي، فراهم کردن مسکن براي مردم، تعدیل مقررات حاکم بر سیستم بانکی و کاهش 

  .اند مشارکت سیاسی را تبیین نمایند نرخ تورم توانسته

رابطه بین فقر و «در مطالعه خود با عنوان ) 1393(محمدي و باقري کشکولی 

در شهر یزد نشان دادند که فقر با خشونت و داغ اجتماعی » نت اجتماعی شهريخشو
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پایین بودن درآمد و نرخ باالي . رابطه دارد و در محالت فقیر شهري نمود بیشتري دارد

دسترسی به خدمات رفاهی و شهري . بیکاري داراي بیشترین تأثیر بر افزایش فقر هستند

  .قر و خشونت شهري دارندنیز کمترین تأثیر را بر افزایش ف

» توزیع فضایی فقر شهري در کرمانشاه«به بررسی ) 1391(روستائی و همکاران   

هاي شهر کرمانشاه نابرابري و  دهد که بین بلوك نتایج این مطالعه نشان می. اند پرداخته

هاي در تمایزات کالبدي،  شکاف درآمدي خاصی وجـود داردکه این امر منجر به شکاف

فقر با تأثیر بر ابعاد چهارگانه . ، اجتماعی و اقتصادي شهر کرمانشاه شده استفرهنگی

هاي رسمی و  فوق، منجر به کاهش سالمت و سرمایه اجتماعی و نیز کاهش مشارکت

  .هاي مختلف شهر کرمانشاه شده است غیررسمی در بین بلوك

سرمایه  فقر و«اي به بررسی  در مطالعه) 1387(زاهدي مازندرانی و همکاران 

و نیز خانوارهاي ) ره(در بین فقراي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی » اجتماعی

هاي تحقیق نشان داد که بین میانگین سرمایه اجتماعی  یافته. اند مرفه شهر قزوین پرداخته

عالوه بر این، بین فقر و سرمایه . در بین فقرا و مرفهان تفاوت معناداري وجود دارد

نتایج این پژوهش نشان داد که میزان . ه منفی و معناداري وجود دارداجتماعی رابط

ها تحت تأثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر  سرمایه اجتماعی افراد و گروه

افزایش میزان سرمایه اجتماعی با توجه به . گذارد تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی می

راي ارتقاء سطح رفاه کنشگران فقرزده را فراهم فرایند بازتولید، قادر است زمینه الزم ب

  .آورد

گیري  گریزي و شکل ارتباط فقر با قانون«به بررسی) 1384(کالنتري و همکاران 

درصد از شهروندان  90هاي تحقیق نشان داد که  یافته. اند پرداخته»هاي اجتماعی آسیب

  .اند هگریزي داشت بار قانون درصد حداقل یک 83ماه دوم سال و  6در 
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مارینوز و همکاران -موران
1

فقر و اثرات آن بر «اي با عنوان  در مطالعه)2019(

به بررسی فقر و پیامدهاي اجتماعی آن » خانواده و اجتماع در شهر لیماي پرو

بیشترین . ها فقیر هستند چهارم خانواده ها نشان داد که بیش از سه یافته. اند پرداخته

بیشترین عوامل خطر . ت اجتماع و سالمت روان استها، سوءتغذیه و سالم آسیب

خانواده، خشونت خانوادگی و عدم وجود شیردهی در نوزادان، بارداري در بزرگسالی و 

  .سالخوردگی است

یک مطالعه : فقر و اثرات اجتماعی آن«اي با عنوان  مطالعه) 2016(2مود و جانسون

طورکلی تأثیرات منفی بر زندگی  ر بهها نشان داد که فق یافته. اند انجام داده» طولی

اثرات منفی آن بیشتر بر روابط با دوستان و نزدیکان است تا . اجتماعی افراد دارد

  .هاي سازمانی حمایت اجتماعی؛ و بیشتر بر مشارکت سیاسی است تا فعالیت

الولیس و فاکس
3

فقر و مشارکت سیاسی در بین فقراي «در بررسی ) 2001(

هاي جمعیتی با تمایل به مشارکت  اوالً، منابع مادي و ویژگی: ندده نشان می» شهري

تر، تماس  دوم و مهم. دهندگان فقیر شهري رابطه معناداري دارد سیاسی در میان در پاسخ

شوند،  ها روبرو می سازنده با کارگزاران دولتی که شهروندان در فقر شهري با آن

یاسی در بین فقراي شهري تجربیات مهمی هستند که باعث افزایش مشارکت س

  .شوند می

مطالعه گرایف
4

فقر شهري و پیامدهاي همسایگی بر «با عنوان ) 2014(و همکاران  

نشان داد که خشونت در باندها، » اي هاي مکانی و شبکه گنجاندن دیدگاه: جرم و جنایت

ضعف پیوندهاي اجتماعی و نهادي و عدم تطابق فضایی، از پیامدهاي فقر هستند که 

  .ها است بندي مکانی جرم اي در ارزیابی طبقه ستلزم بررسی ارتباطات بین محلهم

                                               
1. Morán-Mariños
2. Mood & Jonsson
3. Lawless & Fox
4. Grife
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آماتو و بیتی
1

آیا نرخ فقر و بیکاري بر نرخ طالق و «در پژوهشی با عنوان ) 2010(

طور مثبت در یک تحلیل  ، نشان دادند که فقر به»هاي خانوادگی تأثیرگذار است؟ آسیب

  .گذارد طالق اثر می هاي خانوادگی و دومتغیره بر آسیب

تأثیر فقر بر طرد اجتماعی و سالمت «در پژوهشی به بررسی ) 2002(2پایوال سانتانا

هاي این تحقیق نشان داد که فقر با کاهش  یافته. پرداخته است» اجتماعی در پرتغال

  .شود دسترسی به منابع درآمدي منجر به طرد اجتماعی این افراد می

شاو
3

به » جرائم شهري و فضاي خاص شهري«ا عنوان در پژوهشی ب) 1996(

نتایج این تحقیق نشان . بررسی نقش فضاهاي فقیر شهري و میزان جرم پرداخته است

سوي اعمال جرم آمیز  داد که پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی فقر، افراد این مناطق را به

ساختار نابرابر،  این موقعیت و. کشاند و این بیشتر ناشی از موقعیتی است که دارند می

  .ها است هاي مناسب براي آن مانع توزیع عادالنه منابع و فرصت

مافورا
4

تأثیر فقر بر سالمت عمومی در جوامع «در پژوهشی با عنوان ) 1994(

ها، تغذیه  دهد که عدم بهداشت و امکانات اجتماعی که شامل عفونت نشان می» شهري

ناآگاهی، آموزش ناکافی و عدم منابع همراه  شود، با جهل و ناکافی و مسکن نامناسب می

  .است

مطالعه حاضر جزو دسته سوم مطالعات است که به پیامدهاي فقر پرداخته است و 

شده معموالً یک بعد از پیامدهاي فقر  نگر باشد زیرا اکثر مطالعات انجام  سعی دارد جامع

هاي اقتصادي، اجتماعی و بنابراین در پژوهش حاضر پیامد. اند را موردبررسی قرار داده

ها درباره  در اکثر پژوهش. سیاسی پدیده فقر در محالت محروم واکاوي شده است

هاي اجتماعی، واحد تحلیل محله بوده است اما در این پژوهش واحد تحلیل  آسیب

شده همه ساکنان محالت محروم، فقیر در اکثر مطالعات انجام. خانوار بوده است

                                               
1. Amato & Beattie
2. Santana
3. shaw
4. Maforah
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اند  ها و مسائل اجتماعی و اقتصادي را به آنان نسبت داده سیبمحسوب کرده و همه آ

اند و متغیري  که در این پژوهش همه ساکنان مناطق محروم همسان فرض نشده درحالی

شده و افراد محالت فقیر با میزان فقر، نوع  وابسته به نام فقر اقتصادي خانوارها تهیه 

هاي  شده است که پژوهش مشخص مشارکت اجتماعی، سیاسی و آسیب اجتماعی آنان 

  .اند شناسی بوده پیشین فاقد چنین ویژگی روش

  

  مبانی نظري

عنوان فقـدان منـابع اقتصـادي دیـده      طورکلی بر اساس تأثیرگذارترین تعاریف، فقر به به

این در واقع دیدگاهی است کـه بـر   . شود که پیامدهاي اجتماعی منفی را در پی دارد می

بر اسـاس تعریـف   ). Mood and Jonson, 2016: 633(اکم است هاي فعلی فقر ح نظریه

بانک جهانی، فقر محرومیت ضمنی و رسمی از رفاه و شامل بسیاري از ابعاد مثل درآمد 

پایین و ناتوانی براي به دست آوردن کاالهاي اساسی و خدمات الزم براي بقاي باعزت 

ش، دسترسی ضعیف به آب فقر شامل پایین بودن سطح بهداشت و درمان و آموز. است

هاي ناکـافی   سالم و بهداشت، امنیت فیزیکی ناکافی، فقدان اعتراض و ظرفیت و فرصت

گیـري فقـر    دربـاره شـکل  ). 71: 1396سیف و ملکی شهریور، (براي زندگی بهتر است 

ترین رویکردهاي فقر، رویکرد نقض  گرفته است؛ ازجمله مهم رویکردهاي مختلفی شکل

نوعی در دو جبهه متضاد بـه تبیـین فقـر     فقر ساختاري هستند که به شخصیتی و رویکرد

  .پردازند می

اولین «مثابۀ نقص شخصیتی،  رویکرد فقر به: مثابه نقص شخصیتی رویکرد فقر به

عنوان  اي بزرگ و چندجانبه از توضیحات است که بر فرد به تئوري فقر و مجموعه

کار، افراد را  پردازان محافظه ول، نظریهطورمعم به. مسئول وضعیت فقر خود متمرکز است

تر و  کنند که فقرا با کار سخت دانند و استدالل می به خاطر ایجاد فقر خود مقصر می
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توانند  و اکنون نیز می(توانستند از مشکالت خود جلوگیري کنند  انتخاب بهتر، می

  ).Bradshaw, 2006: 6(»)اصالح شوند

مثابه تبعیض  رویکرد دیگر، فقر را به :ريرویکرد فقر مثابه تبعیض ساختا 

شده است که  اي ساخته  گونه در این رویکرد، سیستم اقتصادي به«. بیند ساختاري می

مشکل فقراي . که چه میزان صالحیت دارند، عقب بیفتند نظر از این افراد فقیر صرف

نع شود که موا عنوان یک مشکل دستمزدي مطرح می اي به طور فزاینده شهري به

این وضعیت . هاي فقیر نتوانند شغل بهتري داشته باشند شود خانواده ساختاري باعث می

هایی همراه است که  با تعداد محدود مشاغل در دسترس کارگران و عدم رشد در بخش

  ).Tobin, 1994: 24(مشاغل کم مهارت دارند 

گر از دی» چرخه محرومیت«مثابه  فقر به: »چرخه محرومیت«مثابه  فقر به

کند که در یک  ها نگاه می این رویکرد به فرد و جامعه آن. رویکردهاي فقر شهري است

هاي  ها، فرصت اند و بار مشکالت حاکم بر آن مارپیچ از تنگناها و مشکالت گرفتار شده

کند که هرگونه واکنش مؤثر را  اي از مشکالت ایجاد می بندد و مجموعه دیگر را می

اي از وقایعی است که به واسطۀ فقر، از  چرخۀ فقر مجموعه. کند تقریبًا غیرممکن می

اي بیرونی صورت بگیرد و  که مداخله یابد، مگر این شود و ادامه می اي شروع می نقطه

کم در سه نسل خود گرفتار ورشکستگی  هاي فقیر دست خانواده. این چرخه را بشکند

از این وضع نجات نیافته باشد، اي، در مقایسه با نسل قبلی خود،  اگر خانواده. هستند

رفت از این بحران  تداوم این فرآیند سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی الزم را براي برون

این قشر از فقرا، در محاسبۀ میزان امید به زندگی نسلی، نسبت به . کند ناکارآمد می

که  دهد این وضعیت وقتی رخ می. میانگین سنی والدین خود در سطح پایینی قرار دارند

مردم فقیر منابع الزم، ازجمله سرمایۀ مالی، تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی الزم، را براي 

.خروج از چرخۀ فقر ندارند
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ها به منابع اجتماعی و  شود که آن دیگر، وضعیت بد فقرا مانع از این می عبارت به 

همیشه فقیر فقیر، با زندگی در این فضاي زیستی، براي . اقتصادي دسترسی داشته باشند

تاونزند«ازنظر . ماند می
1

شود که فرد از منابع الزم براي  فقر به وضعیتی اطالق می» 

ها و امکانات معمول زندگی محروم  برخورداري از رژیم غذایی، مشارکت در فعالیت

گیري الگویی از رفتار  تداوم نسلی فقر و گرفتاري فقرا در تسلسل آن، باعث شکل. باشد

  ).172: 1396نیازي و همکاران، (آسانی ممکن نیست  ود که تغییر آن بهش ها می و نگرش

آمارتیا سن«: مثابه ضعف قابلیتی فقر به
2

معتقد است که فقر باید بر اساس » 

ها نزد فرد به منزلۀ  که فقدان این قابلیت طوري ها تعریف شود؛ به مجموعۀ ثابتی از قابلیت

مثابه ضعف قابلیتی  فقر به). 209: 1388، خداداد کاشی و حیدري(فقیر بودن وي است 

این رویکرد منسوب به آمارتیا سن «. از دیگر رویکردهاي مترقی و اثرگذار فقر است

 - 1: طرح است ازنظر هواداران رویکرد قابلیتی، ایـن مقوله بـه دو شکل قابل. است

امل قابلیت پایه که مواردي همانند سواد آموزش، بهداشت و سالمت و غیره را ش

قابلیت بنیادي به  -2. شود و تا حـدي نزدیـک است بـه رویکرد نیازهـاي اساسی می

معناي وجود شرایطی که توانایی الزم براي رها شدن از قحطی، گرسنگی و سوءتغذیه، 

سوادآموزي، امکان مشارکت در زندگی اجتماعی، داشـتن سرپناه، امکان مسافرت و 

  . جـود فرصت نزدیک استآورد و بـه و غیره را فراهم می

، این )هاي اساسی اي از سلب توانمندي عنوان جلوه فقـر به(دیدگاه فقر قابلیتی 

کند، اما بر  عقیده را که درآمد پایین یکی از علل عمده فقر است نفی نمی

اند و ارزش ذاتی و نهادي دارند، نه درآمد  نفسه مهم هایی متمرکز است که فی محرومیت

بـه اعتقاد سن، اگر بخواهیم فقـر را برحسب . توجه است ابزاري قابل که تنها ازنظر

مستقل از قابلیت عمل ناشی از آن (درآمد شناسایی کنیم، نگاه صرف بـه درآمدها 

در فضاي درآمدها، فقر را باید از . تواند درك روشنی از فقر فراهم آورد نمی) درآمدها

                                               
1. Townsend
2. Sen
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بررسی کرد و نه صرفًا پایین ) هاي متعارف تدر ایجاد حداقـل قابلی(جنبه ناکافی بودن 

  ).44: 1390ابراهیمی، (بودن 

مثابه محرومیت از قابلیت، در کنار دیدن فقر  در این دیدگاه؛ نگاه به پدیده فقر به

بر اساس نگرش قابلیت، . درآمدي، سایر ابعاد فقر را نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت

ارزشمند هستند که نتیجه ) مانند درآمد او(هاي فرد  در صورتی عایدات و خروجی

اجبار زمان فراغت با زمان اشتغال، به  هاي او باشند و نه حاصل جایگزینی به انتخاب

ها و  هاي درآمدي و به بهاي از دست دادن فرصت دلیل گریز از فقر و محرومیت

جه به مسئله گیري فقر تأکید دارند اما با تو رویکردهاي مذکور بر شکل. هاي فرد قابلیت

اند  پژوهش حاضر که پیامدهاي فقر است رویکردهایی که پیامدهاي فقر نظر داشته

گیرد؛ رویکردهاي فقر و امنیت اجتماعی، فقر و طرد اجتماعی، فقر  موردبررسی قرار می

این رویکردها بر پیامدهاي . از این جمله هستند... و سالمت اجتماعی و جسمی و

  .تأکید دارنداجتماعی و اقتصادي فقر 

رویکرد فقر و امنیت اجتماعی بر محرومیت  :رویکرد فقر و امنیت اجتماعی

 - گوید افرادي که از محرومیت اقتصادي اجتماعی افراد تأکید نموده و می -اقتصادي

هاي فشار  نظریه. آمیز مستعدترند اجتماعی برخوردارنـد بـراي یادگیري رفتار خشونت

توانند به  ضاد بین اهداف و ابزارهایی است که مردم میمدعی هستند جرم تابعی از ت

دورکیم از پیشگامان . ها استفاده کنند شیوه مشروع براي رسـیدن بـه آن اهداف از آن

ازنظر او، آنومی . روي مطرح نمود نظریه فشار، نظریه آنومی را براي تبیین جرم و کج

ست وقتی افراد ابزارهاي مشروع مرتُن معتقد ا. هاي اجتماعی است ساز ناهنجاري زمینه

کنند و در نتیجه ممکن اسـت  براي رسیدن به اهداف را نداشته باشند، احساس فشار می

هاي غیرقانونی و نامشروع را براي رسیدن به اهداف خود برگزینند و در واقع به  راه

  . جرم و بزهکاري متوسل شوند

حاالت منفی مؤثر از قبیل  اگینو معتقد است که ارتکاب جرم فرد نتیجه مستقیم

عصبانیت، ناکامی، افسردگی، ناامیدي و ترسی است که این عوامل خود نتیجه فقر، یعنی 
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شکست در دستیابی به اهداف، گسست بین انتظارات و دستاوردها، حذف محرك مثبت 

کوهن نیز در نظریه خود . یا خوشایند و وارد کردن یک محرك منفی یا ناخوشایند است

کند و منـشأ  ان ناکامی منزلتی، کجروي را به پایگاه اجتماعی و طبقات منسوب میبا عنو

علمی و همکاران، (داند  ایـن رفتارهـا را عـدم دسترسی به اهداف مورد قبول جامعه می

1388 :166.(  

فقر و طرد اجتماعی یکی دیگر از رویکردهایی  :رویکرد فقر و طرد اجتماعی

ترین پیامد فقر طرد  در این رویکرد مهم. پرداخته استاست که به پیامدهاي فقر 

فقرا به دلیل نداشتن درآمد باالتر از سطح معیشت توان مشارکت و . اجتماعی افراد است

دهند و در نتیجه از روند تحوالت  فعالیت اجتماعی هدفمند و مطلوب را از دست می

افتد؛  خُرد و کالن اتفاق میطرد در دو سطح . مانند اجتماعی و اقتصادي و سیاسی بازمی

مفهوم کالن طرد در واقع جایی است که صحبت از ظرفیت ساختاري عضویت 

ها و اشخاص مطرود اجتماعی، دچار عدم  در این سطح، گروه.اجتماعی مطرح باشد

طرد در سطح خُرد، موجب . شوند هاي ساختاري می توانایی یا فقدان دسترسی به فرصت

  . سازد ها را به هم متصل می شود که گروه میقطع پیوندهاي اجتماعی 

که نگاهی جدي  ها است، بدون این در اینجا تأکید بر روي روابط میان افراد و گروه

برخی مواقع طرد در هر دو سطح وجود . به نقش ساختارهاي مطرود ساز افکنده شود

ن نیز اي کال حال که پدیدهاي خُرد است، پدیده دارد؛ در این حالت، طرد درعین

تواند از رویکرد قبلی که در آن طرد،  این رویکرد می). یا بالعکس(شود  محسوب می

فقط افراد  دهد، متمایز شود؛ زیرا نه روابط گروهی و میان اشخاص را موردتوجه قرار می

شوند، در  مند می مطرود، بلکه نهادها و اشخاص مطرود ساز را هم که از این جریان بهره

  ). 84: 1397ان و آذرنگ، طالب(گیرد  برمی

شود  عنوان فراگرد پویاي سلب صالحیت اجتماعی دیده می در این رویکرد فقر به

کننـد نقض و قطع  اي کـه در آن زنـدگی مـی موجب آن روابط بین افراد و جامعـه که به

مادي، دسترسی به -نخست، طرد از منابع، شامل منابع اقتصادي: شود فقر با ایجاد می
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عمومی و خصوصی، دسترسی به منابع اجتماعی؛ دوم، طرد از مشارکت، شامل خدمات 

مشارکت اقتصادي، مشارکت اجتمـاعی، مشارکت فرهنگی، کسب تحصـیالت و 

هـا، مشارکت مدنی و سیاسی؛ سوم، طرد از کیفیت زندگی، شامل برخورداري از  مهارت

هاي اجتماعی و  آسـیب زیست سالم، دوري از جرم، سالمتی و بـهزیستی، داشتن محیط

احدیان و (شود  جنایتکاري منجر به انزوا و گسست در سالمت اجتماعی افراد می

فقرا معموًال در عرصه اجتماعی، حضور چندانی ندارند و از ). 14-19: 1397کسرایی، 

هاي بزرگ پرهیز  هاي عمومی مثل فعالیت در نهادها و سازمان مشارکت در فعالیت

این امر . شوند المنفعه و داوطلبانه عضو نمی هاي عام یک از انجمن کنند و در هیچ می

  ).27: 1354راچ و راچ، (ناشی از فقدان منابع مالی یا تبعیض و امثال آن است 

درمجموع، چارچوب نظري این تحقیق ترکیبی از نظریه چرخه یا تله فقر 

مناطق ازنظر امکانات و  این. مثابه طرد اجتماعی است ، فقر قابلیتی و فقر به)ساختاري(

پذیري و کاهش قدرت  تسهیالت در سطح نازلی قرار دارند که این امر منجر به آسیب

این موقعیت فرودستی . شود زنی و ضعف خانوار و در نتیجه فقر خانواده می چانه

کند که قابلیت بنیادي  جغرافیایی در کنار تله و چرخه به ارث رسیده، شرایطی ایجاد می

مرور زمان موقعیت  سازد که به دي افراد ساکن در این مناطق را خاموش میو کارکر

سازد در نتیجه امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی  ها نهادینه و تثبیت می فقیرانه را در آن

هاي اجتماعی در چنین مناطقی افزایش  شود و زمینه آسیب ها گرفته می فعال از آن

  .یابد می

  

  شجامعه، نمونه و روش پژوه

شده است، بنابراین جهت  گرایی انجام  که این مطالعه با رویکرد اثبات با توجه به این

ها؛ توصیفی از نوع  انجام آن ازنظر راهبرد پژوهشی؛ کمی، ازنظر شیوه گردآوري داده

جامعه موردمطالعه افراد . شده است صورت مقطعی انجام  پیمایشی و ازنظر زمانی به
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وم شهر جوانرود شامل محالت باباجانی، قرگه، گرگه چال سال محالت محر 18باالي 

با استفاده از .اند نفر بوده 1395،16404اند که بر اساس سرشماري  و سنجابی بوده

گیري نیز  نمونه.شده است عنوان حجم نمونه انتخاب  نفر به 376فرمول کوکران، 

ساس حجم جمعیت اي بوده است و تعداد نمونه بر ا اي چندمرحله صورت خوشه به

بدین ترتیب، در هر محله چهار کوچه انتخاب شد و . براي هر منطقه متفاوت بوده است

درمیان، انتخاب و در نهایت به تعداد  صورت یک از ابتداي هر کوچه براي خانوارها به

سال  18در هر خانه، یک نفر از افراد باالي . ها تکمیل شد موردنیاز هر کوچه پرسشنامه

  .را تکمیل کرده است پرسشنامه

کمتر (براي شاخص فقر از میانگین نمره استاندارد دو متغیر درآمد ماهیانه خانواده 

و تعداد وسایل ) میلیون، یک تا دو میلیون، دو تا سه میلیون و سه میلیون و بیشتر از یک

 امکانات منزل شامل موارد زیر بوده. استشده   استفاده) بله و خیر(و امکانات منزل 

تاپ، کتابخانه شخصی، تلویزیون  ماشین لباسشویی، اتاق شخصی، کامپیوتر و لپ: است

براي ).آل سی دي، ماشین شخصی، جاروبرقی، مبلمان خانه، گوشی تلفن هوشمند

هاي اجتماعی از پاسخگویان در مورد وقوع یا عدم وقوع هشت  عملیاتی سازي آسیب

ونت خانگی، طالق، سابقه زندانی خش(آسیب اجتماعی در خانواده سؤال شده است 

). شدن، اعتیاد، ترك تحصیل، فرار از خانه، کودك کار و خیابانی، نزاع با دیگران

هاي زیر و طیف  هاي مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی با استفاده از گویه شاخص

  .اند لیکرت طبق جدول زیر عملیاتی شده

  



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   54  

  ل عاملی و آلفاي کرونباخعملیاتی کردن متغیرها و نتایج تحلی -1جدول 

  آلفاي کرونباخ  گویه  شاخص

ی
اع

تم
ج

ت ا
رک

شا
م

  

کنم ها فعالیت می در کارهاي محله مانند اعیاد و جشن

78/0  

  کنم ها مشارکت می هاي مذهبی مانند نماز و عزاداري در مراسم

  ها حضور دارم گیري هاي محله مانند جلسات و تصمیم در فعالیت

  هداشت محله فعالیت دارمهاي ب در فعالیت

  ها و رفع مشکالت آنها حضور دارم در کمک به همسایه

ی
اس

سی
ت 

رک
شا

م
  

  ارتباط دارید؟....) احزاب، بسیج، و (هاي سیاسی  چقدر با تشکل

80/0  

  کنید؟ چقدر در جلسات سیاسی شرکت نموده و نظرات خود را بیان می

دنظر براي منصب سیاسی انتخاب چقدر در انتخابات شرکت نموده تا فرد مور

  کنید؟

  گذارید تا از اخبار و وقایع سیاسی کشور آگاه شوید؟ چقدر وقت می

  

  ها یافته

در ابتدا براي بررسی وضعیت اقتصادي پاسخگویان در محالت محروم، وضعیت 

وضعیت درآمد خانواده پاسخگویان . شده است تحصیالت، شغل، درآمد آنان توصیف 

درصد خانوارها، درآمد  50محروم شهر جوانرود نشان داده است که بیش از در محالت 

اند و درصد خانوارهاي با درآمد سه میلیون تومان و  میلیون تومان داشته 2کمتر از 

تقریبًا دوسوم پاسخگویان تحصیالت آنها . بوده است) درصد 8/12(بیشتر خیلی کم 

نمندي افراد در مناطق فقیرنشین کفایت دیپلم و کمتر بوده است که امروزه براي توا

درصد  15تا  10تحصیالت والدین پاسخگویان نیز نشان داده است که . کند نمی

گیري سرمایۀ اقتصادي، فرهنگی  اند و این میزان تحصیالت در عدم شکل دانشگاهی بوده

و اجتماعی و همچنین کنشگري اجتماعی و سیاسی افراد در این مناطق نقش مهمی 

  .ه استداشت
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درصد بیکار و  45وضعیت فعالیت و شغلی پاسخگویان نشان داده است که تقریباً 

بگیر دولتی در آنان بسیار کم بوده است  اند و درصد کارمند یا حقوق یا دانشجو بوده

با توجه به مزایاي ). درصد براي پدر پاسخگویان 7/19درصد براي پاسخگویان و  9/2(

ز شغل دولتی در جامعه ایران، شهروندان محالت محروم از اقتصادي و اجتماعی ناشی ا

درصد پاسخگویان، شغل پدر آنها کارگر  35بیش از . اند نصیب مانده ها نیز بی این مزیت

بوده است بنابراین وضعیت درآمدي و تحصیالت نتیجه بالفصل وضعیت شغلی آنها 

  .است که تله محرومیت را در محالت محروم تداوم بخشیده است

  

  توزیع درصدي درآمد، تحصیالت و شغل پاسخگویان - 2جدول 

  پدر  پاسخگو  شغل  مادر  پدر  پاسخگو  تحصیالت  درصد  درآمد

  7/19  9/2  کارمند  6/14  13  1/6  ابتدایی  8/8  میلیون زیر یک

  1/39  9/47  آزاد  2/24  1/19  6/18  راهنمایی  1/43  یک الی دو میلیون

  -  5/39  بیکار  3/50  3/50  1/39  دیپلم  4/35  دو الی سه میلیون

  8/12  سه میلیون به باال

  -  6/6  دانشجو  7/7  6/13  3/22  دیپلم فوق

  4/35  -  کارگر  7/2  9/2  3/13  لیسانس

  9/5  3  بازنشسته  5/0  1/1  5/0  لیسانس فوق

  100  100    100  100  100    100  جمع

  

ضروري ها در محالت محروم از وسایل  خانواده) 3جدول (هاي پژوهش  طبق یافته

شویی، کتابخانه شخصی، مبلمان  درصد و یا کمتر ماشین لباس 20. منزل محروم هستند

ها اتاق شخصی، جارو برقی و ماشین  درصد از خانواده 30کمتر از . اند و کامپیوتر داشته

) درصد 8/42(اند و کمتر از نصف پاسخگویان داراي گوشی هوشمند  شخصی داشته

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بستر  یتاند که با گسترش فعال بوده

فضاي مجازي، میزان طردشدگی شهروندان محالت محروم با فقدان گوشی هوشمند 
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هاي محالت محروم شهر  درصد خانواده 40تا  20همچنین . شود روز بیشتر می روزبه

ماعی مربوط بیشترین آسیب اجت. اند هاي اجتماعی مواجه بوده جوانرود با یکی از آسیب

به کودك کار، ترك تحصیل و خشونت خانگی بوده است و کمترین آسیب اجتماعی، 

  .اعتیاد، سابقه زندان، طالق و فرار از خانه بوده است

  

هاي اجتماعی خانواده  توزیع درصدي داشتن وسایل و امکانات و آسیب -3جدول 

پاسخگویان

  صددر  هاي اجتماعی آسیب  درصد  وسایل و امکانات منزل

  9/39  کودك کار  8/42  گوشی هوشمند

  9/35  ترك تحصیل  2/37  تلویزیون الی سی دي

  8/34  خشونت خانگی  5/28  ماشین شخصی

  5/24  نزاع و درگیري با دیگران  6/26  جارو برقی

  5/21  فرار از خانه  3/22  اتاق شخصی

  5/20  طالق  5/20  تاپ شخصی کامپیوتر و لپ

  7/19  ی شدنسابقه زندان  1/19  مبلمان خانه

  4/19  اعتیاد  1/18  کتابخانه شخصی

  -  -  8/16  ماشین لباسشویی

  

ها نشان داده است که مشارکت اجتماعی و سیاسی  یافته 4بر اساس جدول 

میانگین (شهروندان محالت محروم در حد متوسط و کمتر از متوسط بوده است 

مشارکت ). 5تا  0از دامنه نمره  22/2و مشارکت سیاسی  48/2مشارکت اجتماعی 

میانگین مشارکت اجتماعی مردان بیش از . سیاسی کمتر از مشارکت اجتماعی بوده است

داري  زنان بوده است اما میانگین مشارکت سیاسی زنان و مردان تفاوت آماري معنی

میانگین مشارکت اجتماعی و سیاسی برحسب درآمد خانواده پاسخگویان . نداشته است

ر چه درآمد آنها کمتر بوده است مشارکت اجتماعی کمتر و متفاوت بوده است و ه
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میانگین مشارکت اجتماعی و سیاسی . مشارکت سیاسی بیشتر بوده است و برعکس

برحسب تحصیالت پاسخگویان متفاوت بوده است و پاسخگویانی که تحصیالت 

بوده  اند میانگین مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها نسبت به بقیه کمتر دانشگاهی داشته

میانگین مشارکت اجتماعی برحسب وضعیت شغلی متفاوت بوده است و کسانی . است

اند مشارکت  اند یا به عبارتی غیرفعال به لحاظ اقتصادي بوده که دانشجو و یا بیکار بوده

اند اما مشارکت سیاسی پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی به  اجتماعی بیشتري داشته

  .ی چندانی نداشته استداري آماري تفاوت لحاظ معنی

  

مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی و سیاسی پاسخگویان برحسب جنس،  - 4جدول 

  درآمد، تحصیالت و شغل

جن

  س

اجتماع

  ي

سیاس

  ي

درآم

  د

اجتماع

  ي

سیاس

  ي

تحصیال

  ت

اجتماع

  ي
  اجتماعی  شغل  سیاسی

سیاس

  ي

  22/2  48/2  کل
1-0 

  م
  13/2  25/2  کارمند  55/2  55/2  ابتدایی  31/2  34/2

  26/2  67/2  دمر
2-1 

  م
  22/2  42/2  آزاد  23/2  46/2  راهنمایی  33/2  43/2

  20/2  37/2  زن
3-2 

  م
  26/2  55/2  بیکار  36/2  58/2  دیپلم  12/2  44/2

  01/2  20/2  دانشگاهی  1/2  83/2  م+ 3      
دانشج

  و
76/2  14/2  

T61/3  86/0  F99/3  2/3  F  1/3  7/5  F  65/2  38/0  

Sig0001/0  38/0  Sig008/0  023/0  Sig  009/0  
0001/

0  
Sig  

033/

0  
81/0  

  

بـر متغیرهـاي مشـارکت    ) متغیـر مسـتقل  (در این پژوهش براي بررسی تأثیر فقـر  

شـده   از رگرسیون خطی ساده اسـتفاده  ) متغیرهاي وابسته(اجتماعی و مشارکت سیاسی 
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نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که ضریب تأثیر فقر بر مشارکت اجتماعی . است

بوده است و رابطـه مسـتقیم بـوده اسـت یعنـی فقـر بیشـتر،         13/0ندان فقیرنشین شهرو

مشارکت اجتماعی کمتري به همراه داشته است و فقر کمتر، مشارکت اجتماعی بیشتري 

ضـریب  . بوده اسـت  -22/0ضریب تأثیر فقر بر مشارکت سیاسی . به همراه داشته است

مشارکت سیاسـی بیشـتري بـه همـراه      منفی و رابطه معکوس بوده است یعنی فقر بیشتر

الزم به ذکر است . داشته است و فقر کمتر مشارکت سیاسی کمتري به همراه داشته است

در این پژوهش ضریب تعیین فقر بر هر دو متغیر وابسته مشارکت اجتمـاعی و سیاسـی   

  .خیلی کم بوده است

  

اجتماعی و سیاسی ضرایب تحلیل رگرسیونی تک متغیره تأثیر فقر بر مشارکت -5جدول 

  داري سطح معنی  )R2(ضریب تعیین Betaضریب Fآزمون   )فقر(متغیر مستقل 

مشارکت اجتماعی 

  )وابسته(
05/6  13/0  016/0  014/0  

  0001/0  05/0-22/0  7/19)وابسته(مشارکت سیاسی 

  

هاي اجتماعی در  براي بررسی نقش فقر در احتمال وقوع یا عدم وقوع آسیب

وقوع یا (هاي اجتماعی  شهر جوانرود با توجه به سطح سنجش آسیبمحالت محروم 

الزم به ذکر است براي هر آسیب . شده است از رگرسیون لجستیک استفاده ) عدم وقوع

هاي  آماره نکویی برازش مدل. شده است اجتماعی یک مدل رگرسیونی جداگانه انجام 

-Omnibus Test & Hsmer(رگرسیونی لجستیک  Lemeshow Goodness of Fit (

دار بوده است و  معنی 01/0هاي رگرسیونی با سطح خطاي کمتر از  براي همه مدل

طبق آماره .هاي رگرسیونی در جدول زیر آمده است ها و ضرایب مهم دیگر مدل آماره

هاي اجتماعی  فقر بیشتر واریانس آسیب) ضریب تعیین رگرسیونی(کاکس و نل 

. ی، ترك تحصیل و کودك کار را تعیین کرده استخشونت خانگ) متغیرهاي وابسته(
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داري ضرایب  داري متناظر با آنها نشان از معنی معنی و سطح ) Wald(هاي والد  آماره

  .رگرسیونی دارد

اي است که احتمال وقوع و عدم وقوع متغیر وابسته  ها آماره نسبت بخت   

نتایج نسبت . دهد را نشان می )میزان فقر(با توجه به متغیر مستقل ) هاي اجتماعی آسیب(

هاي  ها نشان داده است میزان تأثیر فقر بر احتمال وقوع یا عدم وقوع آسیب بخت

هاي اجتماعی اثر منفی و بر برخی اثر  میزان فقر بر برخی آسیب. اجتماعی یکسان نیست

هاي  اند احتمال وقوع آسیب پاسخگویانی که فقر کمتري داشته. مثبت داشته است

ی نزاع و درگیري، فرار از خانه، طالق و اعتیاد در خانواده آنها کمتر بوده است و اجتماع

هاي اجتماعی خشونت خانگی، ترك تحصیل، کودك کار  برعکس احتمال وقوع آسیب

  .و سابقه زندان در آنها بیشتر بوده است

  

هاي اجتماعی ضرایب تحلیل رگرسیونی لجستیک تأثیر فقر بر آسیب -6جدول 

آماره کاکس و نل   وابستهمتغیر 

Cox- Snell

  آماره والد

)Wald(  

  داري معنی سطح 

)Sig(  

  ها نسبت بخت

)Exp(B)(  

  6/2  0001/0  7/98  62/0  خشونت خانگی

  87/1  0001/0  44/01/91ترك تحصیل

  76/1  0001/0  39/07/84کودك کار

  22/1  0001/0  071/07/16سابقه زندان

  88/0  011/0  027/04/6نزاع و درگیري

  85/0  004/0  036/01/8فرار از خانه

  82/0  001/0  055/08/11  طالق

  81/0  001/0  054/04/11  اعتیاد
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  گیري بحث و نتیجه

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر فقر اقتصادي بر مشارکت اجتماعی و سیاسی و 

رکز آن بر هاي اجتماعی شهروندان در محالت محروم شهر جوانرود است و تم آسیب

در مطالعات مربوط به مناطق محروم و طبقه پایین جامعه، . پیامدهاي فقر بوده است

پژوهشگران در مورد وضعیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آنها تفاوت خاصی بین آنها 

قائل نبوده و آنها را یک کلیت منسجم دانسته که همچنان که در فقر اقتصادي به سر 

این پژوهش با تمرکز بر . هاي اجتماعی و اقتصادي نیز هستند یببرند گرفتار همه آس می

محالت محروم به وضعیت فقر اقتصادي شهروندان در این مناطق و پیامدهاي اقتصادي، 

  .اجتماعی و سیاسی آن پرداخته است

درصد کمتر از دو  50وضعیت اقتصادي و اجتماعی پاسخگویان نشان داد که 

 45. و دوسوم آنها داراي تحصیالت دیپلم و یا کمتر دارندمیلیون درآمد در ماه دارند 

بگیر دولتی در آنها خیلی کم بوده  اند و درصد حقوق درصد بیکار و یا دانشجو بوده

چنین وضعیت اقتصادي . درصد از سرپرست خانوارها کارگر بوده است 35شغل . است

قتصادي و اجتماعی در این وضعیت ا. منجر به بازتولید فقر در چنین محالتی شده است

ها وسایل ضروري زندگی  امکانات زندگی آنها نقش مهمی داشته است؛ اکثر خانواده

 40تا  20اند و  نداشته... امروزي مانند تلویزیون، ماشین لباسشویی، گوشی هوشمند و

. هاي اجتماعی مواجه بوده است ها حداقل یکی از اعضاي آنها با آسیب درصد خانواده

کر است نوع آسیب اجتماعی آنها با میزان فقر آنها رابطه داشته است و کسانی الزم به ذ

هاي اجتماعی نزاع و درگیري، فرار از خانه،  اند احتمال وقوع آسیب که فقر کمتري داشته

هاي  طالق و اعتیاد در خانواده آنها کمتر بوده است و برعکس احتمال وقوع آسیب

کودك کار و سابقه زندان در آنها بیشتر بوده  اجتماعی خشونت خانگی، ترك تحصیل،

  . است
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عالوه بر این میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها برحسب میزان فقر آنها 

اند، مشارکت اجتماعی کمتر  متفاوت بوده است؛ هر چه افراد فقر اقتصادي بیشتري داشته

و سیاسی و میزان مشارکت اجتماعی .اند و برعکس مشارکت سیاسی بیشتري داشته

هاي فردي پاسخگویان مانند جنسیت، تحصیالت،  هاي اجتماعی برحسب ویژگی آسیب

توان  هاي پژوهش می پس با توجه به یافته. نیز متفاوت بوده است. ..وضعیت شغلی و

نتیجه گرفت پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي براي شهروندان محالت محروم یکسان 

هاي فردي آنها متفاوت است و در  و ویژگینیست و برحسب میزان فقر اقتصادي 

گذاري در  ریزي و سیاست مطالعات مربوط به زندگی شهروندان محالت محروم و برنامه

  .این زمینه به این تنوع و تفاوت توجه نمود

از منظر رویکرد مشارکتی که پشتوانه فرضیات مربوط به مشارکت اجتماعی و  

ر و مشارکت سیاسی و اجتماعی رابطه معکوسی سیاسی بود فرض بر این بود که بین فق

هاي پژوهش رابطه فقر و مشارکت اجتماعی را تأیید کرده است و این  وجود دارد؛ یافته

مناطق عموماً به دلیل امکانات اقتصادي کم، توان برقراري رابطه و مشارکت اجتماعی 

گروهی ناشی از  درونیافته را ندارند و اگر ارتباطی وجود دارد از نوع ارتباط  سازمان

این ضعف مشارکتی منجر به ایجاد . وجود خویشاوندان و روابط ناشی از آن است

  . شرایطی شده که خود تلقی فقر را تثبیت کرده است

هاي اجتماعی را  ها در کنار ضعف مشارکتی،هم آسیب بنابراین، ضعف قابلیت 

هاي  دهد ظرفیت اجازه نمی هاي آنها را پنهان ساخته و مضاعف کرده است و هم قابلیت

اما رابطه فقر و . بالقوه آنها شکوفا شود و در خدمت توسعه و پیشرفت آنها قرار بگیرد

مشارکت سیاسی برخالف فرض رویکرد مشارکتی بوده است و کسانی که فقر بیشتري 

اند که الزم است توضیح داده شود که این نوع  اند مشارکت سیاسی بیشتري داشته داشته

هاي  واسطه هزینه رکت سیاسی از نوع انفعالی و صرفًا شرکت در انتخابات بهمشا

  .انتخاباتی در محالت محروم در زمان انتخابات است
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و ) 1393(کشکولی  هاي پژوهش حاضر در راستاي مطالعات محمدي و باقري یافته

گرایف) 1385(کالنتري و همکاران 
1

بوده است که به بررسی ) 2014(و همکاران  

مطالعه آماتو و . اند هاي اجتماعی پرداخته گیري آسیب رتباط فقر با خشونت و شکلا

بیتی
2

هاي اجتماعی، تأییدي  با بررسی تأثیر فقر و بیکاري بر نرخ طالق و آسیب) 2010(

مطالعه فرهادي . هاي اجتماعی در مطالعه حاضر هستند تأییدي بر رابطه اشتغال و آسیب

، توسط لطفی و )1391(روستائی و همکاران ، شهریور )1396(خواه و همکاران 

و شاو) 1399(حسنعلی زاده 
3

اند،  که به بررسی فقر و فضاهاي شهري پرداخته) 2015(

  .هاي اجتماعی با مطالعه حاضر همسو بوده است نیز از حیث بررسی آسیب

مطالعه حاضر از حیث رابطه منفی فقر و مشارکت اجتماعی با مطالعات روستایی و 

همسو بوده است و همچنین ) 1387(و زاهدي مازندرانی و همکاران ) 1391(ن همکارا

که بر ) 2016(در رابطه با رابطه مثبت مشارکت سیاسی و فقر با مطالعه مود و جانسون 

از . یافته سیاسی آنان تأکید دارند همسو است مشارکت سیاسی فقرا تا فعالیت سازمان

که مطالعه حاضر با مطالعه سالم و عرب  حیث عوامل مؤثر بر فقر نیز باید گفت

گیري فقر  که بر نقش آموزش و تحصیالت، تأهل و جنس در شکل) 1397(یارمحمدي  

هاي  در مطالعه حاضر نیز میزان فقر برحسب ویژگی. تأکید داشته است همسو بوده است

  فردي مانند جنسیت، تحصیالت، وضعیت شغلی متفاوت بود

ت که فقر موجود در بین فقراي محالت محروم شهر در یک تحلیل کلی باید گف

جوانرود، فقري قابلیتی و ساختاري است که این فقر در دسترسی به امکانات معیشتی 

خانگی، مسکن نامناسب  دسترسی پایین به امکانات و لوازم. کند پایدار خود را جلوه می

هاي توصیفی مشهود  تههاي اجتماعی نسبتًا زیاد که فراوانی آنها در یاف و وجود آسیب

دهد این افراد مشارکت اجتماعی و سیاسی  دهد که تله فقر اجازه نمی است، نشان می

                                               
1. Grife
2. Amato and Beaattie
3. shaw
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هاي اجتماعی و سیاسی را امري بیهوده و  مطلوبی داشته باشند، زیرا درگیري در کنش

این امر در سطحی دیگر شرایط الزم براي . بینند فاقد اثربخشی در وضع موجود خود می

ضعف مشارکت سیاسی نیز شرایط . کند سرمایه اجتماعی را محدود می گیري شکل

گري کمتري داشته و در نتیجه  شود که مطالبه بخشد و باعث می انفعالی آنها را تعمیق می

  .هاي سیاسی حداقلی آنها صرفاً معطوف به انتخابات باشد کنش

بازنمایی هاي اجتماعی و سیاسی قدرت  توان گفت که ضعف کنش بنابراین، می 

تر کرده  اجتماعی آنها را کاهش داده و فرهنگ انفعال، پذیرش موقعیت موجود را راحت

در واقع، . دانند ترین عامل ایجاد در وضعیت موجود فقیرانه می و تسلیم و تقدیر را مهم

با ایجاد بسترهایی براي مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها، حمایت اجتماعی موجود در 

تعلق به یک شبکه اجتماعی با . کند اي واقعی و عاطفی افراد عمل میجهت تحقق نیازه

شود تا افراد  کاهش طرد و محرومیت اجتماعی، با ایجاد الزامات متقابل موجب می

  .احساس قدرت، حمایت و ارزش اجتماعی نمایند
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