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فقر ،درحالت کلی ،بر دو نوع نسبی و مطلق است .فقر از بعد اقتصادی به فقدان توان مالی و
پولی ،از بعد اجتماعی به نبود آگاهی اجتماعی و طردشدگی ،از بعد سیاسی به نبود مشارکت
سیاسی و قانونگریزی و از بعد روانشناختی به انزوا ،بدگمانی و سوءظن اطالق میشود.
فرهنگ فقر به فرهنگیشدن فقر در بین فقرا میگویند که خصیصة اصلی آن ،تداوم نسلی فقر،
فقدان انگیزة قوی برای شکستن دور باطل فقر ،بیاعتمادی اجتماعی ،بیمیلی به مشارکت
مدنی ،تقدیرگرایی و پذیرش شکست اقتصادی-اجتماعی است .برایناساس ،هدف اصلی پژوهش
حاضر ،تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر در باب روستاییای استان اردبیل است.
روش این پژوهش از نوع پیمایشِ کمیـ پیمایشی و ابزار جمعآوری اطالعات مبتنی بر
پرسشنامه با پاسخ بستة لیکرتی بوده است .حجم نمونه بهوسیله کوکران  267نفر برآورد شده
و ازطریق نمونهگیری طبقهای نظاممند ،پرسشنامه در بین آنها توزیع شدهاست.
یافتههای تحقیق نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی ( ،)-0/345وابستگی به دیگران
( ،)0/212سرمایة اجتماعی ( ،)-0/353منزلت اجتماعی ( ،)-0/387خشونت اجتماعی
( ،)-0/218انزوای اجتماعی ( )0/134و پایگاه اقتصادی -اجتماعی ارثی ( )-/319رابطة
معنیداری با فقر دارند و متغیر بیکاری و اقتدارطلبی فاقد رابطة معنیدار با فرهنگ فقراند .در
نتایج رگرسیون چندگانه ،ضریب تعیین ( ،)0/491ضریب تعیین تعدیلشده ( )0/478و ضریب
همبستگی چندگانه ( )0/345بهدست آمدهاست و متغیرهای مستقل توانستهاند  47درصد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
کلیدواژهها :فقر ،طرد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،منزلت اجتماعی.
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فقر ازنظر لغتشناسان در معنای تنگدستی ،پریـشانی ،شکـستن ،کندن دهانة قنات و گودالی
بهکار میرود که در آن نهال خرما میکارند (اخترشهر .)91 :1385 ،فقر ،درحالت کلی به
کمبود یا فقدان یا وضعیتی اطالق میشود که فرد در آن با فقدان مقداری از منابع مالی یا پولی
مواجه است (ماریان وبستر )313 :2013 ،و مفهومی است که از چندین عامل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر میپذیرد .فقر مفهومی پویا و سیال و درحال تغییر است و
تابعی از الگوی مصرف ،پویایی اجتماعی و تغییرات فناوری محسوب میشود (سبتز.)5 :2008 ،
فقر مسئلهای تابع زمان و اوضاع اجتماعی است (بانکجهانی .)41 :2011 ،فقر مطلق یا
بیچیزی (ناداری) ،به محرومیت از نیازهای اساسی ـازجمله غذا ،آب ،بهداشت ،لباس ،پناهگاه و
مراقبتهای بهداشتیـ اشاره دارد .فقر نسبی نیز به نابرابری اقتصادی در یک مکان یا جامعهای
اطالق میشود که گروهی در آن زندگی میکنند .فرهنگ فقر طردشدن ،فقدان مشارکت و
فقدان آگاهی اجتماعی را دربرمیگیرد (انستیتو.)56 :2009 ،
مطالعات نشان میدهد فقر اقتصادی باعث به خشنشدن افراد میشود .در اینحالت ،ناتوانی
اعضای خانواده در تأمین نیازهای روزمره ،باعث ترک تحصیل دانشآموزان و کشیدهشدن آنها
بهسوی تأمین مخارج خانواده میشود و آنها را در وضعیت استثمارشده از طریق کارهای
اجباری قرار میدهد .در پژوهشی نشان داده شد که  67درصد از افراد ،بهخاطر فقر ،هدف
خشونت جدی قرارگرفتهاند و  37درصد به قتل رسیدهاند1.عوامل فرهنگی ،نظیر انواع گوناگون
تبعیض ،بر روحیات افراد فقر تأثیر منفی میگذارد و باعث شکلگیری عقاید قالبی خاصی
دربارة رفتار و طرز نگرش فقرا میشود (گزارشی دربارة سرانجام فقر در جامعه .)11 :20102،وبر
و نظریهپردازان نوسازی معتقدند که ارزشهای فرهنگی میتواند بر موفقیت اقتصادی و برونرفت
فقر از وضعیت موجود اثرگذار باشد .برخی متفکران فقر را وضعیتی اختیاری تعریف میکنند که
در آن ،فرد خود خواهان داشتن برخی رفتارها ،آرزوها ،روحیات و اخالقی خاص است .فقر در
مذهبهایی مانند بودایی و مذهب هندی عنصری ضروری تعریف میشود؛ یعنی افراد خود را از
لذتهای دنیای مادی کنار میکشند و ریاضت پیشه میکنند و داشتن ثروت و درگیری در
فعالیتهای اقتصادی را مذموم میشمارند (گزارش مؤسسة جهانی صلح .)67 :20093،از دیدگاه
کارکردگرایان ،فقر در باورهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ریشه دارد .به هر حال ،فقر پایدار با
فقدان دانش و آگاهی اجتماعی ،بهداشت ضعیف ،شیوع بیاعتنایی اجتماعی ،تضعیف صداقت و
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صمیمیت ،و ازبینرفتن اعتماد اجتماعی و وابستگی به یاری دیگران ارتباط معنیداری دارد .این
مجموعه نوعی تلة فقر ایجاد میکند .فقیر دنیایی غیر از آن برای خود تصور نمیکند و در آن
گرفتار است .این فرهنگ برای او به نوعی هنجار اجتماعی تبدیل میگردد.
از دیدگاه اندیشمندان ،فرهنگ فقر از منابع مختلفی نشئت میگیرد .ازجمله وابستگی به
دیگران ،ضعف سرمایة اقتصادی ،فقدان ارتباط اجتماعی قوی ،بدبینی به دیگران ،و بیعدالتی
اجتماعی .فقر تاریخی خانواده یا ارثیبودن آن ،امید اجتماعی فرد فقیر را در برابر تغییر ،دچار
فرسایش میکند .فقدان تحصیالت ،محدودیت حضور در جامعه و کاهش فعالیت مدنی میتواند
فرهنگ فقر را تقویت کند .در اصل ،فرهنگ فقر شکلی از انزوای اجتماعی و فقدان همبستگی با
گروههای اجتماعی است .تالش برای کسب استقالل و خودمختاری (فقدان وابستگی به
دیگران) ،اعتقاد به کارآیی و خالقیت درونی ،و اعتماد به توانایی خود در برونرفت از فرهنگ
فقر تأثیر دارد .حضور در شبکههای اجتماعی ،کسب بینش قوی و بزرگ دربارة خود ،میتواند
به از میان رفتن فرهنگ فقر کمک کند1.فقر و نابرابری دو منابع مهم عدالت و مبنای ناامنیاند.
فقر خطرناکترین تهدید نظام اجتماعی است که بشر با آن مواجه است .شکاف گسترده میان
ملل غنی و فقیر بالقوه خطرناک است و اگر امید از فقرا گرفته شود ،جامعه بهسوی خشونت،
بینظمی و نابهسامانی سوق مییابد.
جامعهشناسان فقر را یکی از چهرههای نامطلوب زندگی اجتماعی قلمداد کردهاند و آن را
معیاری برای ارزیابی شکاف طبقاتی در جامعهای مفروض دانستهاند .اقتصاددانان نیز میزان
درآمد سرانه را شاخص اندازهگیری فقر میدانند (میریآشتیانی.)107 :1390 ،
از دیدگاه جامعهشناسان ،نابرابری درآمدی ،منجر به محدودیت در دستیابی به فرصتهای
اجتماعی شده و زمینه احساس ناکامی و حقارت را در افراد ایجاد مینماید .بهزعم آلفرد وبر ،در
مقابل رفتار و فرهنگ گروه ثروتمند ،خردهفرهنگی از گروه فقرا ،فرهنگی با خصوصیات عملگرا
و کارکردیتر خلق میکنند که میتوان آن را فرهنگ کوچه و بازار خواند (زاهدی:1390 ،
 .)227فرهنگ فقر ،ابعادی فراتر از بعد اقتصادی را در برمیگیرد (کومار.)5 :2010 ،
فرهنگ فقر به فقدان آگاهی اجتماعی ،انزوای از اجتماع ،داشتن احساس حقارت و ناامیدی
نسبت آینده را گویند .دراینحالت ،فقرا ،غیرازاینکه از بعد اقتصادی در رنج هستند ،بار نگاه
گروهی را بر دوش دارند که آنها را با انگهای مختلف ،طردکردن ،فخرفروشی ،طعنهزدن و
استثمار در کارهای سخت ساختمانی و کشاورزی به رنج و عذاب روحی دچار میکند .نداشتن
مشارکت در مسائل انتظامی ،بستهشدن روزنة مشارکت در تصمیمگیری و اظهار عقیده ،فقدان
اعتمادبهنفس برای تغییر پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر تداوم فقر میافزاید .فقر خودبهخود به
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ازدسترفتن شبکههای اجتماعی نظیر خویشاوندان ،همسایهها ،دوستان و حامیانی منجر
میشود که سرمایة اجتماعی قویای برای مقابله با مشکالت عینی و روحی تلقی میشوند .با
تضعیف شبکههای اجتماعی و تضعیف اعتماد ،فاصلة اجتماعی بین فقرا و دیگر افراد جامعه،
احتمال فقیرتر شدن و افتادن در تلة محرومیت و فرهنگ فقر بیشتر میشود.
ورود فقیران به دنیای اجتماعی ثروتمندان با سختیهایی همراه است .فقرا از ترس برچسب
و داغ ننگ ،به تعبیر گافمن ،هویت خود را با دیگرانی در تناقض میبیند که پایگاه اجتماعی
متفاوتی دارند.
فضای تربیتی و روانی حاکم ،که زاییدة فقر است ،فرزندان فقیر را برای مبارزه با فقر به
صورتی منفی ،آماده میکند .درگیری در خشونت اجتماعی ،اشتغال به کارهای یدی و جسمی،
تأثیر تربیت خشن در خانواده ،تالش برای امرارمعاش ،بهجای پرداختن نیازهای ثانوی ،از
ویژگیهای فرهنگ فقر بهحساب میآید.
علت اینکه روستاهای استان اردبیل جهت مطالعه انتخاب شد این است که در این روستاها،
زندگی کشاورزی توأم با کوچنشینی برقرار است .افراد ثروتمند و فقیر زیادی نیز در این روستاها
زندگی میکنند .رفتارها و روابط این دو گروه با یکدیگر بهشدت متفاوت است و هرکدام در
فضای جغرافیایی ویژهای سکونت دارند .گروه فقرا ،همیشه فقیر بوده و افراد ثروتمند نیز از
قدیماالیام ،در دوران ارباب ـ رعیتی ،جزء حامیان مالکها بودهاند و بهایندلیل ،چندین نسل
بعد از آنها نیز از مزایای دوران اصالحات ارضی و اندوختههای آن بهرهمند شدهاند .شواهد نشان
میدهد که فقرای روستا ،در نسلهای گذشته و حتی در دوران اربابـ رعیتی ،از رعایای فقیر
بودهاند و چیزی عایدشان نشدهاست .معموالً ،فقرا به گوشهنشینی عادت دارند و در محافل
عمومی جامعه مشارکت قوی ندارند .فقرا در مجالس ثروتمندان جامعه مشارکت داده نمیشوند
و در مجالس مذهبی نیز وضع به همین منوال است .فقرا همیشه مغلوب عقاید و تصمیمات
ثروتمندان جامعهاند و در امور کشاورزی و ساختمانی با دستمزد اندک به کار گرفته میشوند.
آنها نیز از زندگی خود ناراضیاند و با طبقات دیگر جامعه تعامل اجتماعی قوی ندارند و رفتارها
و عقاید مذهبی و فرهنگ آنها را نمیپذیرند و گاه نیز بهشدت بینشان درگیری رخ میدهد.
چنین فضایی در تداوم تلة فقر و فرهنگ فقر نقش دارد و امید به بهبود و برونرفت از وضعیت
اجتماعی موجود را برای فقرا زایل میکند.
دالیل اصلی پژوهش حاضر برای پرداختن به فرهنگ فقر روستایی به این شرح است:
 )1این مسئله در بین روستاییان بررسی نشده است )2 .پژوهشهای قبلی در محیط شهری
صورت گرفتهاند  )3فرهنگ فقر از منظر جامعهشناختی تبیین نشده و  )4فقر بیشتر با رویکرد
اقتصادی در کانون توجه بوده است.

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی

برایناساس ،پژوهش حاضر قصد دارد فرضیة وجود رابطة بین مشارکت اجتماعی ،وابستگی،
سرمایة اجتماعی ،خشونت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،منزلت اجتماعی ،شخصیت اقتدارطلب،
انزوای اجتماعی ،پایگاه اقتصادیـ اجتماعی ارثی و طرد اجتماعی را با فرهنگ فقر روستایی
بررسی کند.
پرسشهای اصلی پژوهش

 )1کدام عوامل جامعهشناختی بر فرهنگ فقر روستایی تأثیرگذارند؟
 )2آیا بین مشارکت اجتماعی ،وابستگی ،سرمایة اجتماعی ،خشونت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
منزلت اجتماعی ،شخصیت اقتدارطلب ،انزوای اجتماعی ،پایگاه اقتصادیـ اجتماعی ارثی و
طرد اجتماعی با فرهنگ فقر روستایی رابطه وجود دارد؟
 )3با چه سازوکارهایی میتوان فرهنگ فقر روستایی را کاهش داد؟
مبانی و چارچوب نظری
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فقر به مفهوم بیچیزی و ناداری ،تهیدستی ،تنگدستی و محتاج بودن آمده است (هزارجریبی و
صفری شالی .)360 :1391 ،نابرابری و فقر نوعی تجلی نظم طبیعی و سلسلهمراتب پایگاه و
قدرت و انعکاسی از ظرفیتهای اجتماعی است .فقر و بیکاری ،پدیدههای بههمپیوستهای
هستند که یکدیگر را تقویت میکنند و خصلتی چندبعدی دارند (هنری .)6 :1380 ،فقر واژهای
سرسامآور با مفهوم ناامیدی مطلق است و برای جامعه ،دهلیزی تاریک و بیانتها تلقی میشود،
یا به مفهوم بینوایی است که جسم و روح را همچون موشی میجود .پس ،برای انسانهای با
فضیلت ،فقر پدیدهای شوم تلقی میشود (رهنما.)108 :1392 ،
نابرابری اجتماعی به موقعیتهای نامتعادل افراد اشاره دارد که شامل ابعاد سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است .بنیاد اصلی نابرابری اجتماعی ،بر تفاوتهایی است که
جامعه در رفتار با افراد قائل میشود .علت این تبعیض مشخصههایی چون طبقة اجتماعی،
اقتصادی ،نژاد ،قومیت ،جنسیت و دین است .شکاف طبقاتی اساسیترین نوع این نابرابری را
تشکیل میدهد .نابرابری طبقاتی در ساختار زندگی اقتصادی ریشه دارد و با عملکرد متفاوت
اقتصادی ارتباط پیدا میکند (عابدینی و همکاران .)213 :1393 ،فقیر بهمعنای بیپول،
تهیدست ،بیچیز ،بیبضاعت ،بیچاره ،بدبخت ،نادار ،مستمند ،مسکین ،نیازمند ،بد ،بیمقدار،
آدم بدکار ،نامساعد ،سرد ،ناتوان ،پست ،کمتجربه ،خام و مفلوک است و ازنظر اجتماعی به
گروهی اطالق میشود که فقیر ،مستمند ،بیچاره ،تنگدست ،مسکین و بینوا هستند
(حقشناس و همکاران.)1271 :1390 ،

مسائل اجتماعی ایران ،سال هشتم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1396
دیدگاههای نظری فقر

نظريۀ فقر چرخهای :در اقتصاد ،چرخة فقر مجموعهای از وقایعی است که بهواسطة فقر ،از
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نقطهای شروع میشود و ادامه مییابد ،مگر اینکه مداخلهای بیرونی صورت بگیرد و این چرخه
را بشکند (فرهنگلغت هاتچیسون .)2015 ،خانوادههای فقیر دستکم در سه نسل خود گرفتار
ورشکستگی هستند .اگر خانوادهای ،درمقایسهبا نسل قبلی خود ،از این وضع نجات نیافته باشد،
تداوم این فرایند سرمایة اجتماعی و فرهنگی الزم را برای برونرفت از این بحران ناکارآمد
میکند .این قشر از فقرا ،در محاسبة میزان امیدبهزندگی نسلی ،نسبت به میانگین سنی والدین
خود در سطح پایینی قرار دارند .این وضعیت وقتی رخ میدهد که مردم فقیر منابع الزم،
ازجمله سرمایة مالی ،تحصیلی یا ارتباطات اجتماعی الزم ،را برای خروج از چرخة فقر ندارند.
بهعبارتدیگر ،وضعیت بد فقرا مانع از این میشود که آنها به منابع اجتماعی و اقتصادی
دسترسی داشته باشند .فقیر ،با زندگی در این فضای زیستی ،برای همیشه فقیر میماند .تداوم
نسلی فقر و گرفتاری فقرا در تسلسل آن ،باعث شکلگیری الگویی از رفتار و نگرشها میشود
که تغییر آن بهآسانی ممکن نیست (فرهنگلغت هاتچیسون.)6 :2015 ،
چرخة فقر اغلب به دام یا تلة توسعه معروف است (نیازی و عشایری .)109 :1395 ،در
اینحالت ،شاخصهای اجتماعی ذیل باعث شیوع فقر در جامعه میشوند:
 )1احساس بیقدرتی :حالتی که فرد احساس بیاختیاری میکند و قادر به تحتتأثیر
قراردادن محیط اجتماعی خود نیست )2 .احساس پوچی :احساسی که شخص تصور میکند
برای رفتارها و باورهایش خطوط راهنمایی در اختیار ندارد .درواقع ،کسی که دچار پوچی شده
است ،انتظار چندانی از رضایتبخشبودن رفتار خود در آینده ندارد )3 .احساس بیمعیاری :در
اینحالت ،فرد احساس میکند برای رسیدن به هدفهای ارزندة خود به وسائل نامشروع نیاز
دارد و برای رسیدن به هدفها و تأمین نیازهایی که جامعه برای او به وجود آوردهاست ،تالش
میکند و راههایی را برای رسیدن به اهدافش انتخاب میکند که جامعه تأیید نمیکند.
 )4جامعهگریزی :حالتی که فرد احساس میکند با ارزشها و هنجارهای جامعه بیگانه شده
است .چنین فردی به شیوة کارکرد جامعه ،روابط و هدفهای خرد و کالن حاکم بر آن اعتقادی
ندارد و چون فعاالنه نمیتواند این روابط و هدفها را نفی کند ،با گوشهنشینی و انزوا ،خود را از
گزند جامعه به حاشیه میکشاند )5 .جدایی از خویشتن :حالتی که فرد از خود بیگانه میشود و
بااحساس واقعی ،عالقه و باورهای خویش ،فاصله احساس میکند (میری آشتیانی:1390 ،
 .)164بهزعم ،رابرت چمبرز ،مردم پس از اولین یورش فقر سریع ًا دچار شدیدترین احساس
محرومیت میشوند و بهموازات افزایش سریع فقر ،آسیبپذیری افزایش مییابد و نتیجة آن
بیقدرتی است (چمبرز.)21 :1386 ،

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی

نظريۀ فقر منزلتي :منزلت در روابط اجتماعی و نظام قشربندی نقش اساسی ایفا میکند و

نظريۀ طرد اجتماعي فقرا :طرد یعنی راندهشدن کسی یا چیزی به دست دیگری (گیدنز
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و بردسال .)469 :1386 ،طرد اجتماعی بهمعنای محرومشدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی
و نقض حقوق انسانی و مدنی است (غفاری و تاجالدین .)39 :1384 ،طرد اجتماعی فرایند
جدایی و گسست از بازار کار ،اجتماعات و سازمانهای اجتماعی است (پتریک.)183 :1381 ،
فقرای طردشده از جامعه مدنی ،خود را در دنیـای خـود محصـور میبینند .نابرخورداری از
امکانات و محدودیت ارتباط با گروههای ناهمگن ،بستری را فـراهم میکند که در آن زمینة
اعتماد به ایجاد وضعیت بهتر ،نهتنها سـرکوب میشود ،بلکـه افراد را در نوعی خلسه و
بیاعتنایی به وضع موجـود فرومیبرد .درواقع ،کمبود امکانات و شکل نگرفتن فضای ارتباطی
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با تعهد ،اعتبار ،حیثیت ،آبرو ،نفوذ ،تأیید اجتماعی و احترام ارتباط دارد (شایانمهر:1389 ،
 .)168ثروت ،خواه ازطریق تالشهای تجاوزکارانه به چنگ آید ،خواه بدون تالش به فردی ارث
برسد ،پایة متداول اعتبار اجتماعی بهشمار میرود و نشانة کارآیی ،اعتبار ،اقتدار ،قدرت ،احترام
و ارزشمندی است .در جامعه ،مال و ثروت مبنای رایج منزلت و افتخار است .برای اینکه کسی
در اجتماع پایگاه مقبول داشته باشد ،داشتن میزانی از ثروت ضروری است .برای حفظ خوشنامی،
بهدستآوردن نان و اندوختن دارایی از معیارهای جامعه و مبنای مستقل و قاطعی برای ارجمندی
فرد است .برای اینکه شخص در نزد مردم به نیکی شناخته شود ،الزم است به میزانی متداول
ثروت داشته باشد.
آندسته از اعضای اجتماع ،که از ثروت و توانمندی کمتری برخوردارند ،در نظر اعضای
دیگر ارج کمتری دارند و درنهایت خودشان هم این فرهنگ را میپذیرند؛ زیرا حرمت شخص به
احترامی وابسته است که همسایگان برای او بهجا میآورند .سرمایة مالی نزد عامة مردم نشانة
ارجمندی محسوب میشود و شرط الزم برای احترام به خویشتن است (وبلن.)75 :1386 ،
پیربوردیو در کتاب تمایز خود ،مسئله ذائقه را مطرح میکند و به این اشاره دارد که جایگاه
و منزلت اجتماعی اشخاص در یک گروه ،از متغیر سطح درآمد اقتصادی (سرمایه اقتصادی)،
تأثیر میپذیرد .طبقات اجتماعی با توجه به ثروت و دارایی مادی ارزیابی میشوند .سطح توسعة
جوامع ،رفاه اقتصادی و وضعیت تولیدی جامعه به توانمندی افراد منجر میشود و آنها را از فقر
و فالکت رها میکند (کینگ .)2000 ،ضعف منابع مالی و پایینبودن طبقة فرد منجر به
حاشیهایشدن و راندهشدن فرد بهجانب گروه فقیر میشود و آنها را در چرخة فقر گرفتار
میسازد (فارمر و همکاران .)7 :2006 ،کسانی که ازنظر اقتصادی در حاشیه قرار گرفتهاند،
تمایل دارند که ازنظر اجتماعی هم حاشیهنشین شوند؛ بنابراین ،از منابع قدرت محروم میشوند
و ناخواسته ،همیشه فقیر و وابسته میمانند (کانبور و اسکوایر.)248 :1382 ،
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خود را میپذیریم .فرهنگ تقریب ًا شامل توجیهاتی برای نابرابری است؛ یعنی اگر کسی سخت
کار کند ،به موقعیت بهتری میرسد .برگر استدالل میکند که وجود دو نوع ایدئولوژی به حفظ
نابرابری کمک میکند )1 :ایدئولوژیای که موقعیت طبقات مرفه را مشروع میکند و استدالل
میکند که این افراد ،بهگونهای برتر ،شایستهتر ،با استعدادتر و سختکوشند و یا فرهنگ
غنیتری دارند و به ایندلیل به جایگاه واالی اقتصادی رسیدهاند )2 .ایدئولوژی دیگری که فقر
را نتیجة گناه یا تنبلی فردی میداند ،تأکید بر این دارد که رفتار خوب فقرا ،سرانجام در زندگی
پس از مرگ پاداش خواهد داشت و فقر نتیجة عملکرد فکری و رفتاری خود افراد است
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مشترک بـرای فقـرا و نیـز آگاهی حداقلی از دنیای پیرامون ،زمینة بروز بیشتر فرهنگ فقر را
فراهم میکند؛ بنابراین ،ارتبـاط محـدود بـا دنیـای اطالعـات ،بـههمـراه محبوسشدن در
چـارچوب اطالعات فرهنگ قومی ،در تشدید فرهنگ فقر مؤثر است .فاسـتر نیـز شـکلی از
فرهنگ فقر لوئیس را تحت عنـوان نظریـة خیر محدود با اشاره به فقدان اعتماد اجتماعی و
انسجام بین گروهی به کار برد (فرهادی.)13 :1388 ،
فقر را ناتوانی در مشارکت اجتماعی میدانند و فضای مفهومی فقر را با استفاده از مفهوم
طرد اجتماعی توصیف میکنند .طرد اجتماعی زمانی رخ میدهد که افراد قادر به مشارکت در
اجتماع نباشند و درجایی رخ میدهد که افراد و گروهها بهطور غیرارادی از فرصت مشارکت در
امور اجتماعی محروم شوند .همین امر بر تداوم فقر تأثیر میگذارد (غفاری و تاجالدین.)40 :1384 ،
بانک جهانی پژوهشی با عنوان صدای فقر را دربارة  20000فقیر در  23کشور انجام داده و
ویژگیهایی را که فرهنگ فقر نهادینه میکند ،چنین دستهبندی کرده است )1 :هدف
سوءاستفادة دیگران قرار گرفتن )2 ،فقدان توانمندی )3 ،طردشدگی )4 ،فقدان امنیت،
 )5فقدان توانایی و محدودیت در آن )6 ،ضعف جسمانی )7 ،معیشت خطرناک  )8فقدان یا
ضعف مهارت در روابط اجتماعی  )9ضعف مشارکت در سازمانهای مدنی (مور.)9 :2007 ،
فقدان یا کمی درآمد نیز با محرومیت از جامعه ،آزادی و مشارکت ارتباطی نزدیک دارد و
تقویتکنندة خط سیر فقر در نسلهای آتی جامعه است .فرهنگ فقر ،بعدی کامالً انسانی دارد
و غیر از مسئلة غذا و معیشت ،ابعاد منزلت اجتماعی ،احترام ،تشخص ،نگرش مناسب و توان
مشارکت در مسائل مدنی را شامل میشود و ازنظر توسعة انسانی ،بهمعنای محرومشدن از حق
انتخابکردن و انتخابشدن و نیز نبود فرصت برای زندگی شرافتمندانه است (شادیطلب و
حجتی کرمانی .)34 :1386 ،بهزعم آتال و اویل ،مشارکت بهتنهایی فقر را از میان برنمیدارد.
مشارکت ،بههماناندازه که به انگیزش نیاز دارد ،به سطح مهارت و دانش نیز وابسته است
(نیازی و عشایری.)98 :1395 ،

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی

نظريۀ داغننگ فقر :در نظریة داغننگ ،ویژگیهایی ازجمله احساس شرمساری و
خجلبودن به پایینآمدن احساس منزلت اجتماعی منجر میشود .اینداغ شکلی از تعامل
دوطرفه است .بهزعم کسترو و فارمر ،)2005(3فقر اجتماعی مبین داغ عمومیای است که به
گرفتاری در دایرة ننگ میانجامد .درواقع ،داغننگ ،ضایعکردن هویت در نتیجة نسبتدادن
عقایدی است که عمیق ًا فرد را بیاعتبار میسازد (نیازی و عشایری .)231 :1395 ،تمایل به
زندگی در لحظه ،ناتوانی در دفاع از حق خود ،تسلیمشدن ،احساس تهدید ،احساس بیمنزلتی،
متکیبودن به عقاید دیگران ،فقدان منزلت اجتماعی ،و انزوای اجتماعی از عوامل اصلی مؤثر فقر
هستند (ستوده .)99 :1388 ،مطالعات نشان میدهد که فقر نتیجة داغ اجتماعی است .تجربة
داغ فقرا را در بیمنزلتی و خواری ،طردشدگی و بیارزشی ،درگیر میسازد (سرتوریز:20044،
 .)64پدیدة داغ اجتماعی به درونیشدن تنفر از خود ،خودمنزویسازی و احساس شرمساری از
حضور در جمع میانجامد .یافتهها نشان میدهد که بین داغ ننگ و تبعیض اجتماعی ،رابطة
علّی وجود دارد (نیازی و عشایری.)88 :1395 ،
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(کیویستو .)124 :1383 1،منظور از فقر فرهنگی نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده،
منزلت اجتماعی پایین و احساس ناامنی در کنش متقابل اجتماعی است (کلمن.)240 :1389 ،
فرهنگ فقر زاییدة نوع روابط اجتماعی ،فقدان اعتماد ،تضعیف شبکههای اجتماعی و ساختار
نامناسب جامعه است .بهزعم اسکار لوئیس ،فرهنگ فقر حاصل ترکیب اجتماعیـ اقتصادی و
روانشناختی است که باعث بیکاری طوالنی ،تزلزل در روابط خانوادگی ،درماندگی و احساس
وابستگی به دیگران و پایینبودن سطح مشارکت اجتماعی و درنهایت ،ازدستدادن
اعتمادبهنفس و بیگانگی از جامعه میشود (رضوی .)101 :1382 ،فقر چیزی فراتر از کمی
درآمد یا منابع تولید است .فقر ،گرسنگی ،سوءتغذیه ،محدودیت دسترسی به تحصیالت و
نیازهای اساسی ،تبعیض اجتماعی و طرد اجتماعی و فقدان مشارکت در تصمیمسازی را شامل
میشود و همین ویژگیها بر فرهنگ فقر نیز تأثیر میگذارند2.فرهنگ فقر میتواند به پدیدهای
ارثی نیز تبدیل شود .بچههایی که در خانوادهای فقیر متولد میشوند ،موقعیت بسیار دشواری
برای تحرک اجتماعی ،در مقایسه با کسانی که در خانوادة مرفه متولد میشوند ،خواهند داشت
(ممفیس .)3 :2010 ،خشونت اجتماعی ،استبدادیبودن روابط ،رقابت ناسالم بین طبقات و
وابستگی به دیگران نیز به تداوم فرهنگ فقر کمک میکند.
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پیشینۀ تجربی پژوهش
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ــ پژوهشی با عنوان «شناخت فرهنگ فقر در هرسین» به قلم همزهای و همکاران ()1390
صورت گرفته است که نشان میدهد عواملی همچون بیتوجهی به خود و خانواده ،بدبینی و
ناامیدی ،تقدیرگرایی ،موروثیبودن فقر ،انزوای شدید اجتماعی ،انزوای فضایی و مکانی ،وضعیت
اقتصادی بد و نداشتن مشارکت اجتماعی در ایجاد فرهنگ فقر اثرگذار است.
ــ پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق تبریز» به کوشش بنیفاطمه و
ایرانی ( )1389انجامگرفته که نشان میدهد بین فقر و ابعاد فرهنگی ،فقر موقعیتی و فقر
مسکن در منطقة  10شهرداری تبریز رابطة معنیداری وجود دارد.
ــ پژوهشی با عنوان «زنان و فرهنگ فقر :مطالعة کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست
خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری» به کوشش محمدپور و علیزاده ( )1390صورت گرفتهاست
که نشان میدهد شاخصهایی ازجمله مسئولیتگریزی ،مشارکتگریزی ،پنهانکاری ،تعصب
جنسیتی ،آسیبپذیری اخالقی ،ازدواج اجباری مجدد ،خطرپذیری پایین و دریوزگی از ویژگیهای
فرهنگ فقر زنانه هستند.
ــ در پژوهشی با عنوان «عوامل تداوم فقر در بلکت بلت آالباما» به قلم زکری ( )2003صورت
گرفته که نشان میدهد که تداوم فقر با مسئلة نژاد ارتباطی قوی داشته و در بین سیاهپوستان
بیشتر از سفیدپوستان است؛ و همچنین ،انزوای اجتماعی ،و فقدان مشارکت در امور مدنی در
پیدایش فرهنگ فقر تأثیر دارد.
ــ پژوهشی با عنوان «فقر و سرمایة اجتماعی در جوامع روستایی» به کوشش شادیطلب و
حجتی کرمانی ( )1386نشان دادهاست درجة مشارکت روستائیان از حد سهیمشدن در اطالعات
فراتر نرفته و آنها از مشارکت در تصمیمگیری در سطح باالتر محروم بودهاند .درنتیجه ،مشارکت
از نوع ابزاری ،تغییر چندانی در وضعیت فقر روستا بهوجود نیاوردهاست .همچنین ،ریشهدوانیدن
خشونت در فرهنگ جامعه و خسارتهای انسانی و مادی ناشی از آن زمینة کافی را برای بروز و
تداوم فقر فراهم میکند.
ــ هاگبرگ ( )2001در پژوهشی با عنوان «فقر در بورکینافاسو» نشان میدهد که عوامل
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در فرهنگ فقر تأثیر دارند و در باب علل فرهنگی فقر
مواردی چون نامناسببودن نظام خویشاوندی و نظام اجتماعی ،عقاید مذهبی بازدارنده و
فرهنگ حاکم بر جامعه را مطرح میکند.
ــ موریس ( )1998در پژوهشی با عنوان «ارتباط سرمایة اجتماعی و فقر در ایاالت هند» نشان
میدهد که میزان دارایی هر ایالت از سرمایة اجتماعی بر توانایی آن ایالت در کاهش فقر تأثیر
میگذارد.

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی

ــ در پژوهشی با عنوان «شاخصهای چندبعدی فقر» ،الکیر و همکاران ( )2014نشان دادهاند
که فقر پدیدهای چندبعدی و دارای شاخصهای گوناگون است .از بعد اجتماعی ،فقر در پایینبودن
سطح آگاهی ،فضای ذهنی ،فقدان نوآوری ،ضعف خالقیت ،حاشیهایشدن افراد و پایگاه
اقتصادی و اجتماعی افراد ریشه دارد.
ــ اتسوکا ( )2009در پژوهشی با عنوان «فقر روستایی و نابرابری درآمد در آسیا و آفریقا»
اشاره میکند که کشورهای درحالتوسعه در فرایند توسعة خود همچنان با فقر مواجهاند .در
این کشورها فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است و عواملی ازجمله فقدان درآمد کافی،
کشاورزی ضعیف ،فقدان مهارت کافی شغلی ،نبود حمایت دولتی و نیز نابرابری درآمد در
افزایش فقر روستایی تأثیر دارند.
نقد :پژوهشهای صورتگرفته درزمینة فقر از وجود ضعف نسبی در تحلیل و تبیین فقر
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نمودار  .1مدل مفهومي پژوهش
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حکایت دارد .بهاینمعنی که در این مطالعات بیشتر مسئلة درآمد ،مسائل اقتصادی و مالی در
تداوم فقر در کانون توجه بوده و مطالعات جامعهشناختی نیز ،بهصورت فعلی ،نتوانسته مجموعه
عوامل مؤثر را بررسی کند ،همچنین ،مطالعات پیشگفته با نگاه جامعهشناختی دقیق به
فرهنگ فقر نپرداختهاند ،کاری که این پژوهش به دنبال آن است .برایناساس ،پژوهش حاضر
فرض وجود عوامل مؤثر بر فرهنگ فقر را با استفاده از مطالعات و الگوی نظری در نمودار ذیل
ترسیم میکند:
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ی کمی و ازلحاظ هدف کاربردی بوده و با
روششناسي :روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش ِ
استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفتهاست .جامعة آماری پژوهش مشتمل بر ششروستای
استان اردبیل است که بهدلیل همجواری ،تفاوت فرهنگی و اجتماعی زیادی باهم ندارند .در این
پژوهش با مراجعه به نهادهای مربوطه ،آمار خانوارهای تحت پوشش دولتی به دست آمد و با
استفاده از الگوی اشتهاری ،خانوارهای فقیر از منظر اهالی ،که بهدالیلی تحت پوشش نهادهای
خیریه نیستند ،ولی جزء طبقات کمدرآمد محسوب میشوند ،شناسایی شدند .بعد از مشخصشدن
جامعة آماری خانوارهای فقیر ،با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  267نفر بهدست آمدهاست.
در پایان ،با استفاده از نمونهگیری طبقهای ،حجم نمونههای هر روستا در جدول  2مشخص
شدهاست .بهدلیل محدودبودن جامعة آماری از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده
شدهاست .فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه به این شرح است:

جدول  .1حجم نمونه و جامعۀ آماری تحقیق
نام روستا

تعداد خانوار

تعداد خانوار فقیر

دوستبگلو

700

150

 31خانوار

صاحب دیوان

400

120

 25خانوار

سرخانلو

700

250

 52خانوار

تبنق

800

320

 67خانوار

کوجنق

900

360

 75خانوار

قشالق زاخر

200

80

 17خانوار

1280

267

جمع

267
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در الگوی اشتهار از افراد جامعه پرسیده میشود که دیگران در چه طبقة اجتماعی قرار
میگیرند .این روش در جوامع سنتی و نسبتاً کوچک ،کاربرد دارد که افراد شناختی دقیق از
سبک زندگی یکدیگر دارند (کوهن .)179 :1390،برای سنجش روایی تحقیق نیز از آلفای
کرونباخ استفاده شدهاست .گویههای پژوهش از دو قسمت مجزا تشکیل شدهاست )1 :در بخش
توصیفی ،نظرسنجی در باب فرهنگ فقر و نگرش به آن با ده گویه صورت گرفته و  )2در بخش
استنباطی 37 ،گویه درقالب طیف لیکرت پنجگزینهای سنجیده شده است.

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی
جدول  .2روايي مقیاسها
پرسشنامة مقدماتی

شاخص

تعداد گویه

پرسشنامة نهایی

ضریب روایی

تعدادگویه

ضریب روایی

مشارکت اجتماعی

5

0/71

4

0/81

وابستگی به دیگران

5

0/68

4

0/79

سرمایة اجتماعی

5

0/81

3

0/73

خشونت اجتماعی

5

0/67

4

0/70

منزلت اجتماعی

4

0/71

4

0/74

شخصیت اقتدارطلب

4

0/69

3

0/70

انزوای اجتماعی

6

0/77

4

0/78

پایگاه اقتصادی -اجتماعی ارثی

5

0/72

3

0/78

بیکاری

4

0/75

4

0/81

فرهنگ فقر

5

0/81

4

0/82

یافتههای توصیفی تحقیق
جدول  .3آمارههای توصیفي متغیرهای تحقیق
متغیر

27

22/5

30

25

21

17/5
20/25

منزلت اجتماعي

19/23

20/6

-0/90

36

9

مشارکت اجتماعي

26/31

7/68

-0/13

40

10

وابستگي به ديگران

16/97

4/19

-0/06

28

7

شخصیت اقتدارطلب

24/90

4/70

-0/49

32

9

23

سرمايۀ اجتماعي

96/43

15/02

-0/23

133

46

87

89/5

انزوای اجتماعي

14/11

3/49

0/57

26

7

19

16/5

13/91

4/92

0/68

28

7

21

17/5

بیکاری

13/99

3/45

0/64

27

7

20

17

فرهنگ فقر

75/12

12/59

0/80

95

34

61

64/5

اجتماعي ارثي

معیار
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یافتههای توصیفی تحقیق حاکی از آن است که:
ـ میانگین متغیر منزلت اجتماعی با حداکثر  36و حداقل  ،9پـایینتر از مقـدار متوسـط اسـت.
درواقع ،میزان منزلت اجتماعی پاسخگویان از حد متوسط پایینتر بوده است.
ـ میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان با میانگین  ،26/31با توجه به بیشینة  40و کمینـة ،10
تقریباً در حد متوسط رو به باال قرار دارد.
ـ میانگین متغیر وابستگی بـه دیگـران ،بـا توجـه بـه حـداکثر  28و حـداقل  ،7تقریبـاً در حـد
متوسطی قرار دارد.
ـ میانگین متغیر شخصیت اقتدارطلب (با  )24/90با توجه به حداکثر اعتماد  32و حداقل  ،9در
حد متوسط رو به باال قرار دارد.
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تغییرات

متوسط

چولگي

بیشینه

پايگاه اقتصادی-

میانگین

انحراف

کمینه

دامنۀ

مقدار
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ـ میانگین سرمایة اجتماعی در بین آزمودنیها در حد متوسط رو به باال قرار دارد.
ـ میانگین متغیر انزوای اجتماعی برابر (با  )14/11با توجه به میزان حداکثر  26و حداقل  ،7در
حد متوسط رو به پایین است.
ـ میانگین متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی ( )13/91از مقدار متوسط پایینتر است.
ـ میانگین بهدستآمده برای متغیر بیکاری ( )13/99پایینتر از مقدار متوسط قرار دارد.
ـ میانگین متغیر فقر در بین آزمودنیها در حد متوسط رو به باالیی قرار دارد (جدول .)3
یافتههای استنباطی تحقیق
جدول  .4نتايج حاصل از روابط متغیرهای تحقیق
ضريب

سطح

همبستگي

معناداری
0/000
0/000

مشارکت اجتماعي

پیرسون

-0/345

وابستگي به ديگران

پیرسون

0/212

سرمايۀ اجتماعي

پیرسون

-0/353

0/012

خشونت اجتماعي

پیرسون

0/218

0/000

منزلت اجتماعي

پیرسون

-0/387

0/000

شخصیت اقتدارطلب

پیرسون

-0/441

0/341

انزوای اجتماعي

پیرسون

0/134

0/004

پايگاه اقتصادی -اجتماعي ارثي

پیرسون

-/319

0/000

بیکاری

پیرسون

-0/221

0/324

فرضیۀ نخست :نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین مشارکت اجتماعی و فرهنگ فقر رابطة
معنیداری وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی در سطح معنیداری صفر برابر با  -0/345است؛
به اینمعنی که هرچه میزان مشارکت اجتماعی افراد پایینتر باشد ،فقر بیشتر خواهد شد و برعکس.
فرضیۀ دوم :یافتهها نشان میدهد بین وابستگی به دیگران و فرهنگ فقر رابطة معنیداری در
سطح  0/000برابر با  0/212وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان وابستگی افراد به دیگران بیشتر باشد ،بر
میزان فرهنگ فقر آنها افزوده خواهد شد و هرچه افراد استقالل بیشتری در زندگی خود ازلحاظ
مالی ،فکری ،رفتاری و غیره داشته باشند به همین میزان از سطح فرهنگ فقر آنها کاسته میشود.
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متغیرهای تحقیق

نوع آزمون

فرضیۀ سوم :یافتهها نشان میدهد که بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ فقر رابطة معکوس و

180

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.7.5

معنیداری وجود دارد (ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنیداری  0/012برابر با
 -0/353است)؛ یعنی هرچه سرمایة اجتماعی بین افراد قویتر باشد ،فقر نیز کمتر خواهد بود و
هرچه سرمایة اجتماعی ضعیفتر و بهنوعی فردگراتر باشد ،بر میزان فقر افزوده میشود.

تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی

فرضیۀ چهارم :یافتهها نشان میدهد که بین خشونت اجتماعی و فرهنگ فقر رابطة
معنیداری وجود دارد (ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنیداری صفر برابر با -0/218
است)؛ به اینمعنی که هرچه خشونت اجتماعی بیشتر باشد ،میزان فرهنگ فقر بیشتر میشود.
فرضیۀ پنجم :نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین منزلت اجتماعی و فرهنگ فقر
رابطة معکوس و معنیداری وجود دارد؛ یعنی هرچه منزلت اجتماعی افراد پایینتر باشد ،بر
میزان فقر آنها افزوده خواهد شد و برعکس ،هرچه بر احساس منزلت اجتماعی افراد افزوده
شود ،از میزان فقر آنها کاسته خواهد شد.
فرضیۀ ششم :یافتههای آزمون پیرسون حاکی از این است که بین شخصیت اقتدارطلب و
فرهنگ فقر رابطة معنیداری وجود ندارد.
فرضیۀ هفتم :یافتههای آزمون پیرسون حاکی از این است که بین انزوای اجتماعی و فرهنگ فقر
رابطة معنیداری وجود دارد؛ یعنی هرچه انزوای اجتماعی افراد بیشتر باشد ،میزان فرهنگ فقر نیز
بیشتر خواهد بود و هرچه از سطح انزوای اجتماعی افراد کاسته شود ،از میزان فقر نیز کاسته میشود.
فرضیۀ هشتم :نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادیـ اجتماعی ارثی و

فرضیۀ نهم :نتایج آزمون پیرسون نشان میدهد که بین بیکاری و فرهنگ فقر رابطة معنیداری
وجود ندارد.
نتایج رگرسیونی
متغیرهای مستقل

سطح معنیداری

نتیجه

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/051

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

0/317

0/167

-/161

-2/579

0/021

تأیید

0/228

-/219
0/013
ضریب تعیین
تعدیلشده0/478 :

-1/201

0/435

رد

ضریب تعیین0/491 :
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عرض از مبدأ
مشارکت اجتماعی
وابستگی به دیگران
سرمایة اجتماعی
خشونت اجتماعی
منزلت اجتماعی
شخصیت اقتدارطلب
انزوای اجتماعی
پایگاه اقتصادی-
اجتماعی ارثی
بیکاری

جدول  .5ضرايب رگرسیون بین متغیرها
انحراف
ضریب خام
T
Beta
استاندارد
رگرسیون
6058
3804
23043
-5/864
-/274
0/094
0/550
0/798
0/148
0/057
0/215
-5/368
-/536
0/112
0/740
3/982
0/339
0/252
0/345
-/798
-/152
0/057
0/215
-3/627
-/251
0/092
0/759
6/056
0/370
0/346
0/491
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فرهنگ فقر رابطة معنیداری وجود دارد( .ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنیداری
صفر برابر با  /319است)؛ به اینمعنی که هر چه پایگاه اقتصادیـ اجتماعی ارثی افراد بهتر
باشد ،میزان فقر ،پایینتر است و برعکس ،هرچه پایگاه اقتصادیـ اجتماعی ارثی افراد پایینتر
باشد ،میزان فقر آنها افزوده میشود.
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ــ برحسب نتایج پیشگفته ،ضریب استاندارد رگرسیونِ متغیر مشارکت اجتماعی برابر -/274
است .این مقدار حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل میزان مشارکت
اجتماعی ،متغیر وابستهـ یعنی فقرـ  274واحد کاهش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری
صفر به جمعیت تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر وابستگی به دیگران برابر با  0/148است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل وابستگی به دیگران ،متغیر
وابسته ـ فقرـ  0/148واحد افزایش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیر پذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر سرمایة اجتماعی برابر با  -/536است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل سرمایة اجتماعی ،متغیر وابسته
ـ یعنی فقرـ  -/536واحد کاهش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر خشونت اجتماعی برابر با  0/339است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل خشونت اجتماعی ،متغیر
وابسته ـیعنی فقر  0/339واحد افزایش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر منزلت اجتماعی برابر با  -/152است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل منزلت اجتماعی ،متغیر وابسته
ـ یعنی فقرـ  -/152واحد کاهش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر شخصیت اقتدارطلب برابر با  -/251است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل شخصیت اقتدارطلب ،متغیر
وابسته ـ یعنی فقرـ  -/251واحد کاهش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر انزوای اجتماعی برابر با  0/370است .این مقدار
حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل انزوای اجتماعی ،متغیر وابسته
ـ یعنی فقرـ  0/370واحد افزایش مییابد .این مقدار با سطح معنیداری صفر به جمعیت
تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی ارثی برابر با  -/161است.
این مقدار حاکی از آن است که بهازای یکواحد افزایش در متغیر مستقل پایگاه اقتصادی
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ـ اجتماعی ارثی ،متغیر وابسته ـ یعنی فقرـ  0/161واحد کاهش مییابد .این مقدار با سطح
معنیداری صفر به جمعیت تعمیمپذیر است.
ــ ضریب استاندارد رگرسیون برای متغیر بیکاری برابر با  -/291است؛ اما ،این مقدار با سطح
معنیداری  0/435به جمعیت تعمیم نمیپذیرد و معنیدار نیست.
درنهایت ،ضریب تعیین تعدیلشده در الگوی رگرسیونی برابر با  0/478بوده است؛ به
اینمعنی که مجموع متغیرهای مستقل در الگو ،توانستهاند  0/47درصد از تغییرات متغیر فقر را
تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
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فقیر کسی است که بهدلیل دسترسی نداشتن به سالمت ،امکانات کسب علم و دانش و سطح
زندگی مناسب و شایسته ،از بسیاری فرصتهای دیگر نیز در زندگی محروم است .این درواقع
همان تلة محرومیت است که درست نظیر باتالقی اجتنابناپذیر پیوسته و بیانقطاع فرد را به
کام خود میکشد و هرروز او را بیشازپیش در فضای بیقدرتی ،فقر و نداشتن حق انتخاب فرو
میبرد .کاهش انتظام ،انسجام اجتماعی و افزایش نابسامانیها ،از خودبیگانگیها ،انحرافات،
بزهکاری و پسروی اخالقی از آثار فقر است .برایناساس ،پژوهش حاضر نیز با هدف تبیین
جامعهشناختی فرهنگ فقر در روستاهای استان اردبیل بهرشتة تحریر درآمدهاست.
مشارکت اجتماعی و سهیمشدن فقرا در مسائل مهم جامعه در حوزة قدرت ،تصمیمگیری و
اجرا ،و حضور در تصمیمگیریهای نهادهای غیردولتی و مدنی نظیر ساخت مساجد ،پل ،ساخت
مدرسه و نوسازی نهادهای عمومی جامعه ،بهمنزلة سپری دربرابر فقر و مسائل ناشی از آن است.
براین اساس ،مشارکت فقرا میتواند در آنها برای تغییر و ایجاد تحول در خود قدرت بدهد.
هرچه حضور آنها در مسائل اجتماعی کم شود ،به همان میزان فرهنگ فقر نیز پررنگ خواهد شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که عدم مشارکت اجتماعی فقرا در مسائل مدنی
زمینهساز فرهنگیشدن فقر است .فقرا با دوریگزینی از اجتماع فرصت برونرفت از تلة فقر را
بهدلیل فرسایش مشارکت از دست میدهند .معنیداری رابطة متغیرهای مشارکت اجتماعی و
فرهنگ فقر در پژوهش حاضر با تحقیقات نظری رضوی ( ،)1382غفاری و تاجالدین (،)1384
ممفیس ( ،)2010مور ( )2007و ستوده ( )1388و نتایج تجربی پژوهشهای همزهای و
همکاران ( ،)1390محمدپور و علیزاده ( ،)1390زکری ( )2003شادیطلب و حجتی کرمانی
( )1386همسو است.
یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر تداوم فرهنگ فقر ،وابستگی به دیگران است .وابستگی
فقرا برای انجام کارهای کشاورزی و خرید لوازم ضروری دیگران ـ بهتعبیری نزولخواران و
قدرتمندان جامعه ،نهتنها کمکی به ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها نمیکند ،بلکه آنها
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را در چرخة تداوم فقر نگه میدارد و آنها را به رفتار و بینش اربابان پولی خود وابسته میکند.
این مسئله فرهنگ ابتکار و خالقیت و تالش را از افراد فقیر میگیرد و آنها را به لحاظ روحی
وابسته میکند ،و رفتار و شخصیت آنها را تابع نگاه و کردار قشر ثروتمندان قرار میدهد .در
اینمیان ،معنیداری رابطة بین متغیرهای وابستگی به دیگران و فرهنگ فقر در پژوهش حاضر،
با نتایج رضوی ( ،)1382چمبرز ( ،)1386ستوده ( )1388و میری آشتیانی ( )1390همخوانی دارد.
متغیر سرمایة اجتماعی همچون پیلة حفاظتی دربرابر فقر و مصیبتهای اجتماعی عمل
میکند و بهمثابة شبکة اجتماعی قوی ،افراد را در روابط اجتماعی نگه میدارد و امید به تکاپو و
پویایی و ایمان به خروج از بحران و فقر را در فرد ایجاد میکند .در سرمایة اجتماعی ،فقط
عنصر اقتصادی مالک نیست ،بلکه حضور افراد فقیر در کنار گروههای اجتماعی آنها را از تلة
وخیم فقر محافظت میکند .شبکههای اجتماعی ،به دلیل حضور افراد درکنار دیگر اقشار
جامعه ،امکان ایجاد گفتوگو با طبقات اجتماعی ثروتمندان و تقویت روابط اجتماعی با دیگران
را فراهم میکند و زمینة افزایش روحیه ،امیدواری و اطمینان به تغییر و تحوالت را در فقرا
ایجاد میکند و راهکارهای تازهای پیش پای ایشان میگذارد .چنین روابطی از سنگینی و فشار
حس انزوا و طردشدگی افراد میکاهد و جایگاه آنها را در فضای اجتماعی باز و مهیا میکند.
حضور در این شبکهها در رفع خصومتها و ایجاد اعتماد بینفردی نیز تأثیر دارد .اعتماد
اجتماعی نیز بهمنزلة عامل تداومبخش توسعه و کاهش فقر نقشی مهمی در جامعه ایفا میکند.
وجود اعتماد قوی اهرمی قوی برای حمایت از همدیگر در داخل شبکههای اجتماعی و
حلوفصل مشکالت مالی ،بهداشتی و نیازهای روزمره است .درصورتیکه اعتماد بین افراد جامعه
از بین برود ،زمینة افزایش فقر مهیا میشود .معنیداری رابطة بین سرمایة اجتماعی و فرهنگ
فقر در پژوهش حاضر ،با مطالعات تجربی شادیطلب و حجتی کرمانی ( ،)1386ستوده
( ،)1382هاگبرگ ( ،)2001موریس ( )1998و اتسوکا ( )2009مطابق و همسو است .فرهنگ
فقر خود حاکی از شیوع خشونتی است که در مناسبات اجتماعی نمایان است.
خشونت اجتماعی نیز در بازتولید فرهنگ فقر و گرفتارشدن در چرخة فقر تأثیر دارد.
خشونت اجتماعی در قبال قشر فقیر مانع آزادی فقرا برای رشد تلقی میشود .داشتن حس
خصومت قومی ،دشمنی و کینة شدید فقرا به ثروتمندان و ثروتمندان به فقرا زمینة تعامل و
استعداد خالقیت را از بین میبرد و فقرا را به آینده بدبین میکند .برایناساس ،تضاد اجتماعی
و خشونت علیه یکدیگر در بین گروههای اجتماعی به افزایش فرهنگ فقر میانجامد .یافتة
پژوهش حاضر مبنی بر معنیداری رابطة فرهنگ فقر و خشونت اجتماعی با مطالعات تجربی
میری آشتیانی ( )1390و شادیطلب و حجتی کرمانی ( )1386همسو است.
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بهزعم بوردیو ،منزلت اجتماعی افراد به خاستگاهِ اجتماعی ،سابقة آموزش و در کل ،به
داشتن دو نوع سرمایة اقتصادی و سرمایة فرهنگی وابسته است .عنصر اساسی تمایز بخش بین
طبقات اجتماعی مرفه و فقیر ،ذائقه ،سلیقه ،منش ،نوع پوشش ،مصرف و رجحانهای فرهنگی
است .بهزعم او ،وقتی ذائقة مشروع و سلطة قشر باالدست و مرفه در جامعه حکمفرما باشد و
اقشار پاییندست جامعه به رفتارها ،پوشاک ،و دانشی برای احساس تشخص دسترسی نداشته
باشند ،زمینة بیاعتمادی و حس بیمنزلتی در اقشار فقیر ایجاد میشود .منزلت اجتماعی افراد
فقیر در جامعه با میزان دارایی و سرمایة فرهنگی ارزیابی میشود که با فقدان آنها در عرصة
رقابت ،فقرا دچار بیمنزلتی اجتماعی میشوند .درنتیجه ،هرچه منزلت اجتماعی فقرا در جامعه یا
در فرهنگ حاکم در جامعه پایینتر باشد ،به همان میزان بر میزان فرهنگ فقر آنها افزوده میشود.
در جوامع سنتی ،منزلت فرد بهزعم وبلن بیشتر به داشتن ثروت اقتصادی است تا
هوشمندی و تفکر اندیشمندانه .حتی رفتار مذهبی فرد بهتبع دارایی او ارزیابی و سنخبندی
میشود .افراد ثروتمند ـچه عاقل و چه غیرعاقل ـ مورد احترام اکثر جامعه هستند و فقرا از این
احترام و تشخص بوردیویی کنار میروند .برایناساس ،وجود همبستگی بین منزلت اجتماعی و
فرهنگ فقر با مطالعات شادیطلب و حجتی کرمانی ،)1384( ،کیویستو ( ،)1383کلمن
( ،)1389میری آشتیانی ( ،)1390چمبرز ( )1386و ستوده ( )1382همجهت است.
جذب و دفع افراد در شبکههای اجتماعی مبتنی بر میزان دارایی آنهاست و براساس
تحلیلهای بوردیو ،ذائقة افرادی که سبک زندگی و درآمد یکسانی دارند وحدت ایجاد میکند و
درنتیجه ،کسانی که صاحب چنین شاخصههایی نیستند از شبکههای گروهی دفع و طرد
میشوند .هرچه فقرا از شبکههای اجتماعی ،خویشاوندی ،همسایگی و فعالیتهای اجتماعی
کنار گذاشته شوند ،به همان میزان بر فرهنگ فقر آن افزوده خواهد شد و آنها در چرخة فقر به
وضعیت وخیمتری دچار خواهند شد .در پژوهش حاضر ،معنیداری رابطة بین متغیرهای انزوای
اجتماعی و فرهنگ فقر با نتایج پژوهشهای الکیر و همکاران ( ،)2014هاگبرگ (،)2001
زکری ( ،)2003همزهای و همکاران ( )1390مطابق و همسو است.
در جوامع امروزی ،پایگاه اجتماعیـ اقتصادی نیز عنصری تعیینکننده در فرهنگ فقر است.
بهزعم وبلن ،داشتن میراث اقتصادی از نیاکان و اجداد در جوامع طبقاتی نشانة شرافت و
ارزشمندی و لیاقت است .در اصل ،این میراث ضامن پیشرفت افراد است تا آنها از منزلت و
پایگاه اقتصادی و اجتماعی موروثی برای بهبود جایگاه اجتماعی خود در بین طبقات اجتماعی
استفاده کنند .داشتن دارایی و مقداری از مالومنال ـ چه ارثی و غیرارثیـ در ارزیابی افراد و
نظارت اجتماعی مهم تلقی میشود .بهاینترتیب ،هرچه پایگاه اقتصادیـ اجتماعی یا زمینة
خانوادگی ازلحاظ مالی و دارایی بهتر باشد ،احتمال کاستهشدن فرهنگ فقر بسیار زیاد است.
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این نتایج با مطالعات تجربی اتسوکا ( ،)2009بنیفاطمه و ایرانی ( ،)1389میری آشتیانی
( ،)1390زاهدی ( ،)1390کومار ( )2010و کیویستو ( )1383همسو و همجهت است .بر اساس
مباحث پیشگفته ،میتوان پیشنهادهای زیر را برای خروج از فرهنگ فقر ارائه کرد:
ـ افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری اجتماعی در فقرا؛
ـ تقویت پیوند اجتماعی فقرا و حضور آنها در شبکههای اقتصادیـ اجتماعی؛
ـ استفاده از وامهای زودبازده و کمبهره برای مدیریت امور مالی فقرا؛
ـ تغییر جهانبینی فقرا به فقر و فرهنگیشدن فقر؛
ـ خروج فقرا از طردشدگی و انزوای اجتماعی از طریق مشارکت در طرحهای عمرانی ،فرهنگی و
اجتماعی؛
ـ تقویت امید اجتماعی در نسلهای فقیر و ترسیم آیندهنگری هدفمند برای توسعه و ترقی.
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