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چکیده
هدف :در نواحی روستایی کشورهای کمترتوسعهیافته بهویژه روستاهای حاشیهای ،مسائل متعددی دایرة فقر را شکل میدهند و پیچیدگی این دایرره نیازمنرد
انجام بررسیهای علمی و سازمانیافته است .هدف این پژوهش ،ارزیابی میزان فقر و تحلیل زنجیرة فقر که رابرت چمبرز از آن به عنوان تلة محرومیت یاد کرده
 ،در سکونتگاههای روستایی شهرستان قصرقند است.
روش :روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است و جامعة آماری کلّیة ساکنان روستایی در این شهرستان هستند .جامعة آماری شامل  47325نفر و حجم نمونره
 335سرپرست خانوار در  24سکونتگاه روستایی است که به روش کوکران به دست آمد .دادههای تحقیق از طریق مطالعات میدانی (تکمیل پرسشنامه) بره
دست آمد و به روشهای آماری در نرمافزار  SPSSاز طریق آزمونهای  tتک نمونهای و همبستگی پیرسون مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد میزان فقر در محدودة مورد مطالعه ،باالتر از حدّ متوسط نظری است .در این میان به ترتیب ،شاخصهای بریقردرتی ( )4/03و
انزوا ( )3/78باالترین و شاخص فقر خانوار ( )3/28پایینترین درجة میانگین از میزان فقر را به خود اختصاص دادهاند .این مسأله به طور غالب ،بیرانگر ضرع
جدّی بنیانهای اقتصاد روستایی (بهویژه در بخش کشاورزی) و فقدان دسترسی کافی به امکانات زیر بنایی و تولیدی است.
محدودیتها و راهبردها :محدودیتهای این پژوهش شامل ضع همکاری بسیاری از سازمانها در ارائة اطّالعات آماری مربوطه به بهانة محرمانهبودن ،وجود
مشکالت مالی در جمعآوری اطّالعات میدانی و فاصلة زیاد نقاط روستایی محدودة پژوهش بوده است.

راهکارهای عملی :نیاز است تا سیاستگذاریهای مناسب و برنامهریزیهای ساماندهی و توسعة زیرساختهای باغداری (خرما و انبه) و فرآوری
و بستهبندی محصوالت در بخش مرکزی و ساربوک و همچنین ،ساماندهی صیادی ،دامداری و زراعت بخش تلنگ به منظور رفع یا کاهش فقر
و به تبع آن ،بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان قصرقند انجام شود.
اصالت و ارزش :این پژوهش ضمن ارزیابی میزان فقر ،زنجیرة درونی بین شاخصهای فقر یا همان تلة محرومیت را در رهیافتی جامع مرورد پرردازش و

تحلیل قرار داده است که در نوع خود در منطقة مورد مطالعه تازگی دارد .نتایج این پژوهش میتواند در آگاهسازی سیاستگذاران و مسؤوالن محلّی و
منطقهای از چالشهای فقر و اولویتهای آن در محدودة مورد مطالعه مؤثّر باشد و توسّط دستگاههای متولی توسعة روستایی از جمله استانداری،
فرمانداری ،جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن و غیره برای برنامهریزی هدفمندتر مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :میزان فقر ،تلة محرومیت ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان قصرقند
ارجاع :رئیسی ،ا .و رئیسی ،م .)1395( .بررسی و تحلیل تلة محرومیت در سکونتگاههای روستایی (مطالعة موردی :شهرستان قصرقند).
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 .1مقدّمه
 .1 .1طرح مسأله
اعتقاد بر ایرن اسرت کره اغلرب فقررای جهران ،روسرتایی
هستند (داوان ،1388 ،1ص )191 .و فقر در نرواحی روسرتایی
رایج و مزمن است .با این حال ،وجود فقر به دلیرل ابهرام و بره
وسیلة بحث قوی مربوط به صفا و سادگی روستایی پنهان می-
شود (وودز ،1390 ،2ص .)463 .موضوع فقر و اندازهگیری آن و
نیز راههای مختل فقرزدایری در ادبیرات اقتصرادی و توسرعه،
جایگاه ویژهای دارد و این جایگاه در دهههای گذشرته اهمّیرت
بیشتررری در سیاسررتگذاریهای اقتصررادی کشررورهای دنیررا،
بهویژه کشورهای توسعهنیافته ،پیدا کرده اسرت .در ایرران نیرز
توجّه به مسألة فقر و فقرزدایی متأثّر از یک موج جهانی بود که
کشورهای توسعهنیافته را بیش از سایر کشورها تحت تأثیر قرار
داده است (پیرایی و شهسوار ،1388 ،ص .)235 .منظور از فقر،
وجود شرایطی است که درآمد یا مخارج افراد و خرانوار خیلری
کم بوده و از همه مهمتر دسترسی به آموزش و بهداشت نباشد
یا بسیار اندک باشد .در برخی تعاری  ،فقر برر پویرایی فقرر یرا
آسیبپذیری تأکید مریشرود کره بره احتمرال کراهش شردید
دسترسی به غذا یا کاهش میزان مصررف کره موجرب نراتوانی
افراد در تأمین حدّاقل نیازهای ضروری میشرود ،اطرالم مری-
گردد (داوان ،1388 ،ص .)239 .فقر نه فقرط در زمران حرال؛
بلکه به صورت بالقوّه سراسر جریان زندگی مرا را تحرت ترأثیر
قرار میدهد .فالسفه ،مجریان طرحها و حتّی سیاستمداران در
مورد یک چیز؛ اینکه فقر یک مسأله است ،با هم توافق دارنرد
(آلکوک ،2006 ،3ص  .)4مفهوم فقرر و محرومیرت مربروط بره
زمانی است که دسترسی بره درآمرد و دیگرر منرابع (شخصری،
خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی) به قدری نامناسرب باشرد کره
مردم را از برخورداری از استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی
مورد قبول جامعه محروم کند (الکسیدو ،2004 ،4ص .)11
به طور کلّی ،در زمینة مبحث فقر ،مفهومسازیها و اظهرار
نظرهای زیادی صورت گرفته است؛ امّا در مورد فقر در نرواحی
روستایی ،مفهومسازی رابرت چمبرز با عنوان «تلة محرومیت»،
دارای اهمّیت ویژهای است .او در این رابطه ،پنج عامل زیانآور
و نامطلوب را که به هم گره خوردهانرد و روسرتاییان را در تلرة
محرومیت میاندازند ،مورد تبیرین قررار داده اسرت (چمبررز،5
 ،1387ص .)134 .این عوامل عبارتاند از :فقر خرانوار ،ضرع
جسمانی ،انزوا ،آسیبپذیری و بیقدرتی .این پژوهش بر مبنای
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عوامرل مررذکور درصرردد ارزیررابی و تحلیررل تلرة محرومیررت در
سکونتگاههای روستایی یکی از محررومتررین منراطق کشرور
(شهرسررتان قصرررقند واقررع در جنرروب اسررتان سیسررتان و
بلوچستان) است .از آنجرا کره اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان
طبق شواهد موجود ،محرومترین یا جزء محرومتررین اسرتان-
های کشور است و روستاهای آن با محرومیتی مضاع نسربت
به نقاط شهری روبهرو هستند ،مطالعه و ارزیابی شراخصهرای
فقر در نواحی روستایی این استان از ضرورتهای اساسی است.
ساکنان سکونتگاههای روستایی شهرستان قصرقند به عنروان
جامعة آماری ایرن پرژوهش نره تنهرا از ایرن قاعرده مسرت نی
نیستند؛ بلکه با چرالشهرای اقتصرادی و اجتمراعی بیشترری
نسبت به سایر مناطق استان مواجه هستند؛ از جمله مهمترین
این چرالشهرا در منطقره ،مسرألة نراهمواریهرا و پراکنردگی
روستاها ،ناکارآمدی نظام خدماترسانی ،بهرهوری بسیار پرایین
عوامل تولیرد در بخرش کشراورزی ،فقردان مکانیسرم مناسرب
اقتصاد نواحی روستایی (روشهای سنّتی تولید ،فقدان ضمانت
خرید تولیدات و غیره) ،نرر براالی بیکراری و عرواملی از ایرن
دست قابل ذکر هستند .از این رو ،به نظرر مریرسرد کره حردّ
باالیی از فقر و محرومیت خانوارهای ساکن در سکونتگاههرای
روستایی ،شهرستان قصرقند را احاطه کرده است .مطالعات فقر
(تلة محرومیت) در سکونتگاههای روسرتایی مریتوانرد راهری
برای ارزیابی میزان تحقق برنامههای محرومیتزدایی و توسرعة
روستایی ،بهویژه در بعد اقتصادی و پایداری معیشت روسرتایی
باشد و از این طریق به سیاسرتگذاران و برنامرهریرزان عرصرة
توسعة روستایی کشور در هدفمندترکردن برنامهها کمک کند.
بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل شراخص-
های فقر روستایی (تلة محرومیت) مبتنی بر دیدگاههای رابرت
چمبرز ،درصدد پاسخ به این پرسش اساسی برآمده اسرت کره:
میررزان فقررر (تل رة محرومیررت) در سررکونتگاههررای روسررتایی
شهرستان قصرقند در چه حدّی ارزیابی میشرود و زنجیررة آن
از چه مسأله یا مسائلی سرچشمه گرفته است؟ تا از این مسیر،
بتوان کاستیها ،نیازها و مشرکالت معیشرتی روسرتاییان را در
محدودة مورد مطالعه بهترر شرناخت و گرامهرای روشرنترر و
مش رخّصتررری در راسررتای محرومیررتزدایی و بهبررود کیفیررت
زندگی روستایی برداشت.

بررسی و تحلیل تلۀ محرومیت در سکونتگاههای روستایی...

سال پنجم

 .2 .1پیشینۀ نظری تحقیق
تانسَند )1985( 7در مطالعات خود دربارة فقر در دهرههای
 960و  ،1970فقررر را اینگونرره تعریرر کرررده اسررت :افررراد،
خانوادهها و گروههرای جمعیتری را زمرانی مریتروان فقیرر بره
حساب آورد که با نبرود منرابع بررای کسرب انرواع رژیرمهرای
غذایی ،مشارکت در فعّالیتها و شرایط امکانات معمول زندگی
مواجه باشند .اَتکینسون )1989( 6به دو مفهوم فقر اشاره کرده
است .در یک مفهوم ،فقر به عنوان عدم دسترسی بره امکانرات
معشیتی معینی که طبق آن هرگاه کرلّ هزینرههرا یرا مصررف
کاالهای خاصی توسّط فرد از حدّ معینی کمتر باشد ،فرد فقیرر
تلقّی میشود .مفهوم دیگر ،حقّ برخورداری از حدّاقل خاص از
منابع و امکانات اقتصادی و اجتماعی است که اگر درآمد فرد از
حدّاقل معینی پایینتر باشرد ،او بره آنهرا دسترسری نخواهرد
داشت (پیرایی و شهسوار ،1388 ،ص.)237 .

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرستان قصرقند از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض 26
درجه و  14دقیقه شمالی و طول  60درجه و  45دقیقه شرقی
قرار گرفته و دارای اقلیمی گرم و خشک است؛ بره طروری کره
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متوسرط دمرای
ّ
میانگین بارندگی ساالنة آن  172میلریمترر و
ساالنهاش  29درجه سانتیگراد است (سالنامه آمراری اسرتان
سیستان و بلوچستان .)1390 ،شهرستان قصررقند دارای سره
بخش مرکزی ،ساربوک و تلنگ است (شکل .)1
جمعیت روستایی این شهرستان طبرق سرشرماری ،1390
تعداد  10758خرانوار و 47164نفرر اسرت .طبرق آمرار خانرة
بهداشت روستایی در سال  ،1394جمعیرت روسرتاهای نمونره
 16546نفر و خانوار نیز  4127نفر است .در نرواحی روسرتایی
شهرستان قصرقند در وضع موجود ،طبق آمار جهاد کشراورزی
 7821هکتررار زمررین زیرکشررت 11000 ،شرراغل در بخررش
کشاورزی و  28500رأس دام وجود دارد.

 .2 .2روش تحقیق
روش این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .جامعرة آمراری
آن همة ساکنان روستایی شهرستان قصرقند (واقع در منطقرة
جنوبی استان سیسرتان و بلوچسرتان) هسرتند .جامعرة آمراری
شامل  47325نفر و حجرم نمونره  24روسرتا و  335سرپرسرت
خانوار روستایی است که به طرور تصرادفی و براسراس نسربت
جمعیت روستاها و با استفاده از روش کوکران حاصل شد.

شکل  -1موقعیت سیاسی و جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه (شهرستان قصرقند)
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
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 .3 .2متغیّرها و شاخصهای تحقیق
شاخصها و متغیّرهرای پرژوهش پرز از بررسری مبرانی و
پیشررینة نظررری و مطالع رة مق ردّماتی محرردودة مررورد مطالعرره
استخراج شد (جدول  .)1اطّالعات و دادههای تحقیق از طریرق
منابع کتابخانرهای و عملیرات میردانی (تکمیرل پرسرشنامه)
گردآوری شد .پرسشنامه با بررسری مفراهیم و تعریر عملری

شمارۀ  / 4پیاپی 16

متغیّرها و نیز با استفاده از نظر کارشناسان موضوع ،روایی شد.
جهت بررسی پایایی پرسشنامه به روش پیشآزمون عمل شرد
و از طریق آلفای کرانبا برا  30نمونره ،ضرریب آن  0/839بره
دست آمد که مقدار قابل قبولی است .دادههای حاصلشده بره
کمک روشهای آمراری (میرانگین ،آزمرون  tو همبسرتگی) در
محیط نرمافرزار  SPSSمرورد پرردازش و تحلیرل واقرع شرد.

جدول  -1شاخصها و معرّفهای مورد بررسی در این پژوهش
مأخذ :رابرت چمبرز 1387 ،و یافتههای پژوهشی تحقیق1393 ،
شرح

دام محرومیت

شاخصها

متغیّرها

فقر خانوار

دارایی پولی و کاالیی ناچیز ،مسکن و سرپناه نامناسب ،پوشاک کم و کهنه ،ناچیزبودن اثاث منزل ،فقدان توالت
بهداشتی ،مقروضبودن ،ذخایر کم مواد غذایی ،وابستگی به دولت

ضع جسمانی

نسبت باالی وابستگی افراد ناتوان و بیمار به بزرگسال سالم ،درمضیقهبودن نیروی کار از نظر انرژی و وقت ،کیفیت و
تنوّع پایین تغذیه ،مرگومیر زیاد کودکان ،وزن کم نوزادان و بازماندگی آنها از رشد

انزوا

دوری از مراکز برتر خدماتی ،دسترسی ضعی به رسانهها و مطبوعات و کسب اطّالعات ،سواد پایین ،عدم تحصیل یا
ترک تحصیل فرزندان ،فقدان یا ضع مشارکت ،فقدان مسافرت تفریحی ،فقدان دریافت راهنمایی از مأموران ترویج و
بهداشت

آسیبپذیری

در مقابل خطرات طبیعی و حوادث ،بیماریها ،نیازها و مصیبتهای اجتماعی

بیقدرتی

عدم شناخت قانون ،عدم آگاهی حقوقی ،رقابت با دیگران برای اشتغال و خدمات در شرایط یکسان ،قدرت چانهزنی
ناچیز

 .3مبانی نظری تحقیق
فقر نسبت به محیط فیزیکی و اجتماعی ،موقعیت شخصری
و نیازهای مادی و فرهنگی شخص یرا گرروه مفراهیمی نسربی
اسررت .بنررابراین ،فقررر برره هی وجرره واژهای تکمعنررایی یررا
تکمفهومی مطلق نیست (ساچز 2007 ،8و برون فیگالیرولی،9
 .)2005تعاری و مفاهیم متعددی از فقر توسّط صاحبنظرران
ارائه شده است .یفولین ،فقر را چیرزی فراترر از عردم تکرافوی
درآمد یا توسعة انسانی پایین میداند و معتقرد اسرت کره فقرر
همان آسیبپذیری ،نبود قدرت و ابراز عقیده است (یافولین،10
 .)2006سری وان میگوید فقرا افررادی هسرتند کره قرادر بره
تأمین غذا ،پوشاک و مسرکن در سرطح حردّاقل نیسرتند (اس
ریوان .)2000 ،11وارف نیز فقر را عبارت از نارسرایی در ترأمین
نیازهای اجتماعی میداند؛ شررایطی کره در آن دسترسری بره
کاالها و خدمات کمتر از حدّ آستانه است (وارف .)2006 ،12در
کل ،فقر پدیدهای چندبعدی است؛ یعنی نره تنهرا شرامل بعرد
اقتصادی برای ارضای نیازهای اساسی؛ بلکه شامل بعد انسرانی،
فیزیکی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و سیاسی نیز هست (زیلر،13
 ،2006ص.)466 .

به نظر رابرت چمپرز از میان پنج عامل زیانآور که پیشتر
مطرح شد ،آسیبپرذیری و بریقردرتی بایرد مرورد شرناخت و
تحلیل بیشتری قرار گیرند .آسیبپذیری بره معنرای نبرود یرا
کمبررود تررأمین در برابررر پیشررامدهای احتمررالی اسررت .ایررن
پیشررامدها شررامل رسرروم اجتمرراعی (ماننررد هزینررة ازدواج،
مرگومیررر و غیررره) ،بالیررای طبیعرری ،نرراتوانیهررای جسررمانی
(بیمرراری ،حرروادث و زایمررانهررای پیدرپرری) ،هزینررههای
بیبازگشت و است مار است .به عقیدة او این مسرائل بره ترداوم
فقر دامن میزند؛ به طوری که فقررا نراگزیر از فرروش دارایری
خود میشوند و این امر فقرا را فقیرتر و آسیبپذیرتر میکنرد.
بیقدرتی ناشی از اعمال قدرت نخبگان روسرتایی اسرت .گرروه
آنها منافعی را که به نیت فقرزدایی به روستاها سررازیر مری-
شود ،به خود اختصاص میدهد .ایرن کرار از راه حقّرهبرازی یرا
استفاده از ناتوانی فقرا در چانهزنی ،بهویژه زنان و افراد ناتوان از
نظر فیزیکی صورت میپذیرد.
از دیدگاه چمبرز« ،فقرر» قرویتررین عامرل تعیینکننرده
است .فقر از طریق فقدان غذا و سوءتغذیه به ضرع جسرمانی
کمک میکند و منجر به واکنشهرای دفراعی ضرعی بردن در
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مقابل بیماریهای عفونی و نراتوانی در دسرتیابی بره خردمات
بهداشتی و آموزشی میشود .ناتوانی در پرداخت هزینة آموزش
منجر به انزوای افراد میشود .به طور کلّی ،نبود دارایری جهرت
پرداخت هزینههای بزرگ یا مقابله با حروادث احتمرالی سربب
آسیبپذیری میشود .نبود ثرروت نیرز برا پرایینبودن منزلرت
همراه است و چون فقرا توانی ندارند ،از ایرن رو ،فقرر بره بری-
قدرتی آنها میانجامد (چمبررز ،1387 ،ص)135 .؛ بره بیرانی
دیگر ،کسانی که دچار فقر شدید هستند ،سهچهارم درآمدشان
را صرف تأمین غذا میکنند .از آنجایی که دارایی فقررا نراچیز
است ،آنها مجبورند با فروش نیروی کرار خرود زنردگی کننرد
(داوان ،1388 ،صص.)192-193 .
ضع جسمانی یک خانواده از چند راه به فقر منجرر مری-
شود :از راه بهررهوری پرایین ،تضرعی نیرروی کرار بره خراطر
بیماری و غیره .فقرا بره دلیرل نداشرتن وقرت و انررژی جهرت
شرکت در جلسات یا دنبالکردن اطّالعات به انزوا کشیده می-
شوند (چمبرز ،1387 ،ص .)136 .سوءتغذیه یکی از نشانههرای
فقر است و میلیونها کودک در کشورهای درحالتوسعه دچرار
کموزنی هستند که حتّی نوع خفی این کموزنی خطر مرگ را
افزایش میدهد و مانع از پررورش صرحیح روح و جسرم افرراد
میشرود (داوان ،1388 ،ص .)187 .وجرود بیمراری سرخت در
خانوار نیز خطر بزرگی محسوب میشود و وقتی که عضو نران-
آور خانوارِ فقیر ،بیمار میشود ،منابع درآمدی خرانوار بره طرور
قابل مالحظهای ،کاهش مییابد .در نهایت ،این وضرعیت مری-
تواند خانوار را بسیار درمانده کند؛ زیرا ممکن است مجبور شود
برای تأمین هزینة درمان ،دارایی خود (دام ،زمرین ،وسرایل برا
ارزش مصرفی) را یکجا و با قیمرت ارزان بفروشرد؛ عرالوه برر
این ،وجود فرد بیمار در خانوار نیاز به مراقبت دارد و مراقبت از
بیمار ،منابع خرانوار را تحلیرل مریبررد و توانرایی تولیرد آن را
کاهش میدهد .ایرن ترأثیر دوسرویه موجرب قویترشردن دور
باطل فقر میشود و خانوار روستایی را ضعی مریکنرد (داوان،
 ،1388صص.)246-247 .
انرررزوا (بررره معنررری فقررردان آمررروزش ،دورافترررادگی،
خارجازدسترسبودن) فقر را تقویت میکند .خردمات بره افرراد
دوردست بهدرستی نمیرسد .بیسوادان نمریتواننرد اطّالعراتی
پیرامون ارزشهای اقتصادی داشته باشند و کسب اعتبرار و وام
برای آنها دشوار است .انزوا و ضع جسمانی با هرم ،همراهری
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دارند .خرانوادههرای دورافتراده ممکرن اسرت سرطح براالیی از
مهاجرت افراد سالم به شهرها و سایر نواحی داشته باشند .انزوا
همچنین ،به تقویت آسیبپذیری در برابر رویدادها منجر مری-
شود .منراطق حاشریهای دوردسرت بیشترر در معررض خطرر
ازدستدادن محصول به خاطر آفتزدگی هسرتند و بره دلیرل
تجهیزات محدود در مقابل آسیبهایی؛ مانند قحطی و بیماری
کمتر تاب میآورند .فقر و نبود آموزش برا هرم رابطره دارنرد و
برای نابودی تودة درهمتنیدة آسیبپذیری باید موانع بسریاری
را پشرررت سرگذاشرررت (چمبررررز ،1387 ،ص .)138 .نبرررود
سرمایههای انسانی باعث محرومیت کودکان از آموزش میشود
و والدین را مجبور میکند که آنها را به کار بگمارند کره ایرن
خود موجرب تردوام فقرر مریشرود .در نرواحی دورافتراده نیرز
مشکالت دسترسی به بازار زیاد و رقابت و اطّالعات بسریار کرم
اسررت؛ برره عبررارتی ،فق ررا بیشتررر در روسررتاهای دوردسررت و
حاشیهای زندگی میکننرد کره بیشترر راه ارتبراطی مناسرب
ندارند؛ افزون بر این ،روستاییان بیشتر با نارسراییهرای برازار؛
مانند سیستمهرای اطّالعراتی ضرعی  ،پراکنردگی جغرافیرایی
فعّاالن بازار و زیرساختهرای ارتبراطی و حملونقرل نامناسرب
روبهرو هستند و در کل ،فقرای روستایی نسبت بره دیگرران از
این مشکالت بیشتر متضرر مریشروند (داوان ،1388 ،صرص.
 191و .)251
آسیبپذیری در بسیاری از زنجیرههرای محرومیرت نقرش
دارد .ارتباط آن را با فقر ،زمانی میتوان دریافت که فررد بررای
تحمّل آسیبهای ناخواسته نراگزیر بره گروگذاشرتن و فرروش
قسمتی از دارایی خود میشود .آسیبپذیری با ضع جسمانی
به دلیل مبارزه با رویدادهای غیراحتمالی ارتباط پیدا میکنرد؛
زیرا فرد آسیبدیده ناگزیر است به جای پول از انررژی و وقرت
خود هزینه کند .ضع جسمانی با انزوا از ایرن جهرت کره بره
دنبال بروز رویدادهای ناگهانی ناگزیر به منراطق دیگرری نقرل
مکان میکند و یا از لحاظ اجتماعی روابط خرود برا دیگرران را
کاهش میدهد ،ارتباط دارد و سرانجام ،با بیقردرتی بره علّرت
اینکه فقرا بره اربراب (دولرت ،نهادهرا یرا شررکتهرا) وابسرته
هستند ،مرتبط میباشد (چمبرز ،1387 ،ص .)141 .سررانجام،
بیقدرتی به شیوههای گوناگون و نره تنهرا از طریرق اسرت مار
قدرتمندان به استمرار فقر کمک مریکنرد .بیقردرتی ،امکران
دستیابی فقرا به منابع دولتی ،جبران قانونی در مقابرل تجراوز
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به حقوم آنها و توانایی منازعة آنها بر سر میزان دستمزد را
محدود یا سلب میکند .همچنرین ،در مواقرع فرروش ضرروری
نیازمندیهای زندگی ،قدرت گفتوگو را از آنهرا مریگیررد و
دربردارندة تأثیر ناچیز آنها برر دولرت جهرت ترأمین خردمات
نواحی فقیرنشین میباشد؛ عالوه براین ،فقرا به خاطر بیقدرتی
نمیتوانند در مواقع بروز قحطی نیازهای غذایی خود را فرراهم
کنند .انزوا با بیقدرتی مرتبط است؛ زیرا فقرا آنقدر بیقردرت
هستند کره بره کمرکهرای دولتری و سرایر منرابع بهدرسرتی
دسترسی پیدا نمیکنند .سرانجام ،بیقدرتی سبب میشود کره
فقرا هنگام بروز نیازهای پیشبینینشده؛ مانند پرداخت بردهی
خود ،مورد پیگرد ،جریمه ،زندان و یا نیاز به پرداخت رشروه در
یک کشمکش ،آسیبپذیر باشند (چمبررز ،1387 ،ص)145 .؛
به عبارتی دیگر ،فقرا برای افزایش درآمد خود به فنراوری نیراز
دارند .آنها همچنین ،باید به بازار دسترسی داشرته باشرند ترا
بتوانند تولیدات خود را آزادانه و با سود بیشتر ارائه کنند؛ امّرا
فقرا هنوز به دلیل ضع برازار و قردرت افرراد برا نفروذ در آن،
توزیع نامناسب درآمدها که ناشی از اعمال نفوذ افراد موفرق در
بازار است و نیز مروانعی کره در دسترسری بره آن وجرود دارد،
تضعی میشوند (داوان ،1388 ،ص.)195 .

 .4یافتههای تحقیق
براساس دادههای میردانی ،از لحراظ وضرعیت سرنّی 46/9
درصد پاسخدهندگان بین سنّ  15ترا  35سرال 25/1 ،درصرد
بین  36تا  45سال ،و  28/1درصد در سنّ باالی  45سال قرار
دارند .از لحاظ میرزان تحصریالت ،بیشترر سرپرسرتان خرانوار
( 53/4درصد) کامالً بیسواد 27/2 ،درصد دارای تحصیالت زیر
دیپلم 7/8 ،درصد دیپلم 6/9 ،درصد فوم دیرپلم و  4/8درصرد
دارای تحصیالت لیسانز و براالتر هسرتند .همچنرین ،از نظرر
وضعیت شغلی  35/5درصد جامعة نمونه دارای شغل کشاورزی
و دامررداری 8/5 ،درصررد پیشررهوری (مغررازهداری و راننرردگی و
غیره) 20/6 ،درصد کارگری 9/9 ،درصرد کارمنرد 7/2 ،درصرد
دارای مشرراغل آزاد و  18/4درصررد بیکررار هسررتند .از لحرراظ
وضعیت درآمد متوسّط ماهیانه بدون احتساب یارانرههرا38/8 ،
درصد خانوارهای نمونه ،درآمد کمتر از  200هزار تومان30/1 ،
درصد بین  200تا  400هرزار 20 ،درصرد برین  400ترا 600
هزار و فقط  11درصرد بیشترر از  600هرزار تومران را اظهرار

شمارۀ  / 4پیاپی 16

کردند .از نظر اندازة خانوار نیز  6درصد خانوارها کمتر از  3نفر،
 57/9درصد  3تا  5نفره  36درصد باالی  5نفر میباشند.
با توجّه بره دیردگاههرای چمبررز ،میرزان فقرر در نرواحی
روستایی شاخصهایی را در بر میگیرد که زنجیروار به هم گره
خوردهاند .از این رو ،به منظور تبیین زنجیره یا تلة محرومیرت
در محرردودة مرورد مطالعرره ،ابترردا میررزان فقررر در هررر یررک از
شاخصها اندازهگیری شرد و سرپز ،همبسرتگی درونری برین
شاخصهرای فقرر مرورد بررسری قررار گرفرت .جهرت ارزیرابی
شاخصهای تلة محرومیت ،یافتههای حاصرل از آزمرون  tترک
نمونه نشان میدهد که میزان فقر از نظر تمامی شراخصهرای
مورد بررسی و به طور کلّی« ،تلة محرومیت» ،برا توجّره سرطح
معناداری آن (که زیر  0/05است) از نظر آماری تأیید میشرود
و از آنجا که کرانهای باال و پایین م بت هسرتند ،میرزان آن
متوسرط نظرری ( )3ارزیرابی
ّ
در حدّ باال؛ یعنی بیشترر از حردّ
میشود .با توجّه به میانگین شاخصها ،میزان فقر در محردودة
مورد مطالعه در شاخصهای بیقدرتی و انزوا به ترتیب ،باالتر و
در شاخص فقر خانوار از همه پایینتر است (جدول )2
یافتههای حاصل از همبستگی پیرسرون برهجز همبسرتگی
بین فقر خانوار و آسیبپذیری ،بین فقر خانوار و بیقدرتی ،بین
ضع جسمانی و آسیبپذیری و بین آسیبپذیری و بیقدرتی
که معنادار نیست ،بیانگر وجود همبستگی درونری برین سرایر
شاخصها است .این همبستگی درونی در بین همة شراخصهرا
مستقیم و م بت است؛ به این معنی که افزایش یکی با افزایش
دیگری همراه بوده و عکز قضیه نیز درست است.
در این میان ،بیشترین همبستگی بین فقر خانوار و ضرع
جسمانی ( )0/398و کمترین آن بین ضرع جسرمانی و بری-
قدرتی ( )0/155برقرار است .همچنین ،بین فقر خانوار و انرزوا
( )0/360و بین انرزوا و بیقردرتی ( )0/320همبسرتگی نسربی
بیشتری وجود دارد؛ یعنری افرزایش فقرر برا گسرترش انرزوا و
افزایش انزوا با گسترش بیقدرتی همراهی میکنرد؛ عرالوه برر
این ،همبستگی بین ضع جسمانی و انزوا ( )0/302و بین انزوا
و آسیبپذیری ( )0/235نیز تأییرد میشرود کره نشراندهندة
افزایش ضع جسمانی همگام با گسترش انزوا و نیرز همراهری
گسترش انزوا با افزایش آسیبپذیری در نواحی روستایی مرورد
مطالعه است (جدول .)3
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جدول  -2ارزیابی تلۀ محرومیت در نواحی روستایی با آزمون  tتک نمونه
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
test value = 3
شاخصها

میانگین جامعه

مقدار t

درجة آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح اطمینان  95درصد
کران باال

کران پایین

فقر خانوار

3/28

11/6

334

0/000

0/2769

0/3237

0/2301

ضع جسمانی

3/62

18/04

334

0/000

0/6231

0/6911

0/5552

انزوا
آسیبپذیری

3/87
3/47

30/03
17/2

334
334

0/000
0/000

0/8673
0/4694

0/9241
0/5229

0/8105
0/4159

بیقدرتی

4/03

37/5

334

0/000

1/033

1/087

0/9793

تلة محرومیت

3/6

34/6

334

0/000

0/5984

0/6324

0/5644

جدول  -3بررسی همبستگی درونی بین شاخصهای تلۀ محرومیت
مأخذ :یافتههای پژوهش1393 ،
فقر خانوار

ضع
جسمانی

انزوا

آسیبپذیری

بیقدرتی

ضریب همبستگی

1

**0/398

**0/360

-0/052

0/024

سطح معناداری

---

0/000

0/000

0/339

0/658

ضریب همبستگی

---

1

**0/302

-0/035

**0/155

سطح معناداری

---

---

0/000

0/524

0/004

شرح
فقر خانوار
ضع
جسمانی
انزوا
آسیب-
پذیری
بیقدرتی

**

**

ضریب همبستگی

---

---

1

0/235

0/320

سطح معناداری

---

---

---

0/000

0/000

ضریب همبستگی

---

---

---

1

0/018

سطح معناداری

---

---

---

---

0/737

ضریب همبستگی

---

---

---

---

1

سطح معناداری

---

---

---

---

---

 .5بحث و نتیجهگیری
با توجّه به یافتههای پژوهش ،میرزان فقرر یرا شراخصهای
تشکیلدهندة تلة محرومیت در نواحی روستایی مرورد مطالعره
در حدّ باالیی ارزیابی شد که بیانگر چالش جدّی معیشرت در
ابعاد مختل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نهرادی ،محیطری و
فردی در روستاهای منطقه است که گریبانگیر زنردگی مرردم
روستایی در شهرستان قصرقند اسرت .از مهمتررین علرل ایرن
مسأله ،پراکندگی و انرزوای جغرافیرایی سرکونتگاههرا ،ضرع
زیرساختهای آموزشی ،درمانی و خردماتی -رفراهی و از همره
مهمتر ضع منابع و امکانات تولیدی (بهررهوری بسریار پرایین
بخش کشراورزی و فقردان توجّره بره اقتصراد غیرکشراورزی از
جمله صنایع تبدیلی و صنعت گردشگری روستایی) قابل ذکر

هستند .بررسی رتبة میانگین شاخصهای تلرة محرومیرت نیرز
نشان داد که شاخصهای بیقدرتی و انزوا به ترتیب ،باالترین و
شاخص فقر خانوار پایینترین درجة میانگین از میرزان فقرر در
منطقه را بره خرود اختصراص دادهانرد .همچنرین ،همبسرتگی
درونی و مستقیم سایر شاخصها با همدیگر (بهجز همبسرتگی
بین فقر خانوار و آسیبپذیری ،برین فقرر خرانوار و بیقردرتی،
بین ضع جسمانی و آسیبپذیری و بین آسیبپذیری و بری-
قدرتی که معنرادار نبرود) مرورد تأییرد قررار گرفرت .اینگونره
استنباط میشود که چالشها و ضرع هرای اقتصراد روسرتایی
منطقه؛ بهخصوص در بخش کشراورزی بره عنروان منشرأ تلرة
محرومیت ،مستقیماً بر کاهش درآمد و قدرت خریرد (تضرعی
توان اقتصادی روسرتاییان) ترأثیر اساسری گذاشرته و بره طرور
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غیرمستقیم از این مسیر بر بیقدرتی (که از ناتوانی روسرتاییان
در بازاریابی محصوالت روسرتایی و نفروذ نخبگران و دالالن در
بازار و نیز فقدان دسترسی به امکانات دولتی و غیرره منشرعب
میشود) مؤثّر افتاده و اجتماعات روستایی را منزوی کرده و به
تبعیررت از آن ،در برابررر خطرررات طبیعرری و مصرریبتهررای
اجتمرراعی -اقتصررادی بهش ردّت آسرریبپررذیر کرررده اسررت کرره
بررارزترین نمررود آن آسرریبپررذیری در برابررر خطرررات سرریل و
خشکسالی از یرک سرو و نراتوانی در ترأمین هزینرههای الزم
جهت تحصیل و ازدواج و غیره فرزندان از سوی دیگر اسرت .از
طرفی ،توان اقتصادی ضعی روستاییان تا حدّ نسبتاً زیادی برا
ضع جسمانی و انزوای اجتماعات روستایی وابسته است؛ زیرا
اقتصاد ضعی روستاها پیامردهایی؛ همچرون کیفیرت و تنروّع
پایین تغذیه ،تضعی سالمت و نیز عدم توان پرداخت هزینره-
های آموزش و درمان و غیره را در پری داشرته کره بره ضرع
جسمانی و انزوا منجر شده است؛ عرالوه برر ایرن ،بیسروادی و
سواد بسیار پایین سرپرستان خانوار ( 53/4درصرد کرامالً بری-
سواد و  27/2درصد زیر دیپلم) تا حدّ زیادی به گسترش انرزوا
کمک کرده است .همچنرین ،توپروگرافی منطقره و پراکنردگی
جغرافیررایی زیرراد روسررتاهای شهرسررتان قصرررقند و مشررکالت
دسترسی این روستاها به مراکرز نافرذ خردماتی جهرت ترأمین
معیشت و تبادل اقتصادی ،نواحی روستایی را در انزوا قرار داده
و خدماترسانی و حملونقل را با دشواری مواجه کررده اسرت.
میتوان گفت عامل انزوا از این منظر به محرومیت روسرتاییان
منجر شده است .در کل ،با توجّه به مباحث مطرحشرده ،انرزوا
نیز با تقویت آسیبپذیری ،دایرة فقر را بر روسرتاییان تنرگترر
کرده که این امر بر بیقدرتی روستاییان جهرت احقرام حقروم
خود به خاطر نفروذ متنفرذان ،دالالن و عردم تروان دسترسری
مناسب به تسهیالت و اعتبارات دولتی و غیرره ،افرزوده اسرت.
ضع جسمانی نیز مستقیماً از طریق کاهش وقرت و انررژی و
نیز ضع سالمت ،به تضعی بنیة اقتصادی و به تبعیت از آن،
به گسترش انزوا و به طور غیرمستقیم به آسیبپذیری بیشترر
روستاییان منجر شده و به افزایش بیقدرتی مریانجامرد .همرة
ایررن مرروارد بی رانگر یررک دور باطررل فقررر و برره عبررارتی ،تل رة
محرومیت روستایی است که تا حدّ زیادی با دیدگاههای رابرت
چمبرز انطبام دارد.
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به طور کلّری ،نترایج پرژوهش ،بیرانگر ضرع بنیرانهرای
اقتصاد روستایی و فقدان سیاستگذاری مناسب و برنامرهریزی
هدفمند جهت ساماندهی اقتصاد روستایی مبتنی بر پتانسیل-
ها و استعدادهای محلّی و نیز حمایتهای بیرونی (دولت) است
که روسرتاییان منطقره را بره طرور جردّی در تلرة محرومیرت
انداخته است .لطمة جدّی بخش کشاورزی (بهویژه باغداری) به
عنوان ستون اقتصرادی روسرتاهای منطقره ،مسرائلی از قبیرل
ضع درآمد و قدرت خرید و به تبعیت از آن ،ضع سرالمت و
قدرت جسمانی و نیز انرزوا را در پری داشرته و در نهایرت ،بره
آسیبپذیری در برابر انواع بالیرا و مصریبتهرا و بیقردرتی در
تأمین معیشت و ادارة زندگی ،منجر شده اسرت .ایرن زنجیررة
پیوسررته ،تلرة محرومیررت روسررتایی در شهرسررتان قصرررقند را
تشکیل میدهرد کره قابرل تعمریم بره تمرام روسرتاهای ایرن
شهرستان است .از این رو ،نتایج پرژوهش بیرانگر عردم توجّره
الزم به تأمین امکانات زیربنایی مورد نیراز جمعیرت روسرتایی
منطقه؛ مخصوصاً فقدان توجّه به ایجاد و توسعة زیرساختهای
اقتصاد روستایی و ساماندهی اقتصاد بخرش کشراورزی و نیرز
فقدان توجّه الزم به اقتصاد دامداری و زراعت است.
در این راستا توصیه میشود پروژههای محرومیتزدایی در
چهارچوب سیاستهای دولت برای رفع محرومیت توسعهنیافتة
کشور و برنامههای فرادستی در زمینههای توسعه و ساماندهی
باغررداری انبرره و خرمررا در بخشهررای مرکررزی و سرراربوک و
ساماندهی دامداری و زراعت دیم (کشت حبوبرات) در بخرش
تلنگ صورت گیرد.
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Extended abstract
1. INTRODUCTION
It is believed that most of the world's poor, are
rural and is common and chronic poverty in the
rural areas. The issue of poverty and its
measurement and different ways of poverty
alleviation and development in the economic
literature, has a special place. This place has
gained in the past decades. In general, in relation to
the issue of poverty conceptualized and many
comments been done. But in the case poverty in
the rural areas, the concept of Robert Chambers the
titled has the special significance "deprivation trap
", has the special significance. She in this regard,
in this regard, five of the harmful and undesirable
was explained. These factors include: household
poverty, poor health, isolation, vulnerability and
powerlessness. In the trying to evaluate and
analyze the trap of deprivation in rural settlements
is one of the most deprived areas of the country
(Qasreqand County located in the southern
province of Sistan and Baluchistan).
2. THEORETICAL FRAMEWORK
The poverty compared to the social and physical
environment, personal status and material and
cultural needs of the person or group is a relative
concept. In this research, is been paid the theory
Robert Chambers. Robert Chambers believes in the
trap
of
deprivation,
vulnerability
and
powerlessness should be more study. From the
perspective of Chambers, "poverty" is the most
powerful determining factor. In this regard, the
vulnerability has a role in the many chains
deprivation. Its relationship to poverty when can be
received that Person to endure the inevitable
collateral of damage will be Pledge and selling part
of its assets.
3. METHODOLOGY
The method of this research is analytic. The study
population, are all rural residents Qasreqand
County (Qasreqand County located in the southern
province of Sistan and Baluchistan). Indicators of
*. Corresponding Author: islam.raesi@gmail.com

09104800564
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Research was extracted from the theoretical basis
and preliminary study from the study area.
Information and data through were collected
library research and field work (questionnaires). In
order to test reliability, the method of operation
and through Cronbach Alpha test with 30 samples,
the ratio was 0.839, which is an acceptable value.
Research data were processed using statistical
methods, t-test and correlation and analyzed in
SPSS software.
3. DISCUSSION
The Review Rating Average indices of deprivation
trap of powerlessness and isolation also indicated
that the highest and lowest level of average
household poverty index of poverty in the region is
allocated. As well as internal and direct
relationship with each other indices (except the
correlation between household poverty and the
vulnerability, between household poverty and
powerlessness,
physical
weakness
and
vulnerability between the vulnerability and
powerlessness that was not statistically significant)
was approved. Indirectly from the path of
powerlessness (the inability of villagers in rural
product marketing and elite influence of
speculators in the market and lack of access to
government facilities and etc. can be split) were
effective in rural and isolated communities and to
follow it against natural hazards and disasters is
socially and economically vulnerable.
Additionally, illiteracy and with low literacy heads
of households (53.4 and 27.2 percent high school
diploma ignoramus percent) greatly contributed to
the spread of isolation. Well as the topography the
region and the geographical distribution of many
Qasreqand County of villages and access problems
penetrating the rural service centers to secure
livelihoods and economic exchange, rural areas
and put in isolation and transportation service has
faced with difficulty. It can be said from the point
of view of isolation has led to the exclusion of the
villagers.
Tel: +98933 696 4996
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In general, the discussions, isolation and the
vulnerability by strengthening the circle tighter on
rural poverty. This is on powerlessness villagers
for their rights to infiltrate influential power
brokers and the lack of convenient access to
government facilities and funds and etc. is added.
All these cases represent a vicious circle of poverty
and deprivation trap, ie village, which largely
corresponds with the views of Robert Chambers.
5. CONCLUSION
Overall results is indicate weakness rural economic
base of and the absence of appropriate policy and
purposeful planning to organize the rural economy
based on local potentials and talents, as well as the
support of the outer (the government). The
Villagers seriously the trap of deprivation is
thrown. Serious dent agricultural sector (especially
fuel) as the economic pillar villages of the region,
issues such as lack of income and purchasing
power and to comply with health and physical
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strength as well as weakness and isolation lead
eventually to the vulnerability led to disasters and
tragedies and powerlessness in the livelihoods and
living administration.
This continuous chain the rural of deprivation in
Qasreqand of county degree that can be
generalized to all areas of the county. The results
indicate a lack of the necessary infrastructure
facilities needed to provide the rural population,
especially the lack of attention to the development
of rural economic infrastructure and organization
of the economy the agricultural sector (fuel,
mining dates citrus Mango) Sarbouk, especially in
the sectors and Central and lack of attention to
non-farm economy, including the economy,
fishing, livestock and agriculture is the Talang
District.
Key words: Poverty, trap of deprivation, rural
areas, Qasreqand County.
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