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مسأله فقر به طور کلی و فقر زنان به طور خاص از جمله مسائل اجتماعی است که در   :چکیده

هاي آماري  نتایج بررسی. هاي اخیر تالش گردیده است راهبردهایی جهت کاهش آن اتخاذ گردد لسا

دهد فقر و نابرابري در مناطق روستایی بیش از نواحی شهري و در بین زنان بیش از مردان  نشان می

ري حقیق درصدد است در یک مطالعه موردي با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئواین ت. است

ي نمونه گیري تحقیق، به شیوه. علل اجتماعی و فرهنگی فقر زنان روستایی را مورد مطالعه قرار دهد

گیري مبتنی بر هدف بوده است و از زنان متاهل و سرپرست خانوار و نیز دختران جوان تحت نمونه

ین پژوهش سؤاالت محوري ا. مصاحبه گروهی انجام شده است) ره(پوشش کمیته امداد امام خمینی 

عوامل تعیین کننده فقر از دیدگاه زنان و دختران روستاي مورد مطالعه چه بوده است؟ : عبارتند از

ها در مواجهه مسأله فقر چه بوده است؟ پیامدهاي فقر از نظر آنها چه بوده است؟  راهبردهاي فردي آن

و دختران روستایی، ناآگاهی  هاي فقر از دیدگاه زنانکنندهدهد که تبیینهاي تحقیق نشان مییافته

اي، اولویت رسیدگی به افراد ذکور در خانواده، تقدیرگرایی، فقر بین نسلی، اجتماعی، تعصبات طایفه

نتایج تحقیق نشان . باشد هاي تحصیلی، بیکاري و آثار جنگ تحمیلی می، محدودیتجمعیت زیاد خانواده

  . عه، عوامل اجتماعی و فرهنگی استدهد که بارزترین علل فقر در منطقه مورد مطال می
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  مقدمه و طرح مسأله

مسأله فقر به طور کلی، و فقر زنان به طور خاص از جمله مسائل مهم اجتماعی است که همواره نظر 

هاي اخیر یکی از رانی در مورد فقر زنان در سالنگ. اندیشمندان اجتماعی را به خود جلب کرده است

 موضوعات اساسی و حساسیت برانگیز بوده است و در بیانیه اجالس توسعه هزاره بر ریشه کنی فقر زنان
نقش بسیار و از جمله زنان روستایی زنان . از طریق برابري جنسیتی و توانمندسازي زنان تأکید شده است

با این حال،  این زنان خصوصاً در جوامع سنتی و جهان .  اندداشته ند توسعهاي در رومهم و تعیین کننده

نرخ فقر نواحی روستایی  در کشور ایران، نرخ فقر در.پذیري خاص خود را دارنددر حال توسعه، آسیب

شهري  ساکنین بیشتر از ئیانشدت فقر و نابرابري در میان روستاو  از نواحی شهري است بیشتر

ها در جوامع سنتی و از جمله در جوامع  پذیرترین گروه زنان از زمره آسیب ).129:1386،محمودي(.است

شوند اغلب از زمره  خانوارهایی که تحت سرپرستی زنان اداره می درواقع .آیند روستایی به شمار می

ردان در زنان روستایی بیش از م.پذیرترین خانوارها در جوامع روستایی هستند ترین و عمومًا آسیب فقیر

 ي ها در اغلب جوامع توضیح دهنده ها و موقعیت پایین اجتماعی آن فقر آن. معرض آسیب قرار دارند

زنان روستایی به عنوان . ارتباط با جنسیت نیست فقر بی به بیان دیگر . ها است اصلی فقر دیرینه آن

یب پذیر جامعه، نیازمند هاي به شدت آسي اجتماع و نیز به عنوان یکی از گروهبخش مهمی از پیکره

گیرندگان توسعه هستند، به نظر گذاران و تصمیمتوجهات ویژه از جانب محافل آکادمیک و نیز سیاست

هاي حلو علل و راه  رسد در عرصه تحقیقات دانشگاهی، فقر زنان روستایی کمتر مورد توجه بودهمی

است که این  تصادي مورد توجه قرار گرفتهکاهش آن یا مورد غفلت واقع شده و یا غالباً از منظري اق

از این رو، در ). 33:1389پیري،( نمود  هاي انجام شده مشاهدهتوان به وضوح در پژوهشموضوع را می
هاي خاص جامعه روستایی، با نگرشی متفاوت، فقر و عوامل این تحقیق سعی گردید با توجه به ویژگی

 1766از کل جمعیت روستاي مورد مطالعه، . روستایی بررسی شود مؤثر بر آن را از دیدگاه زنان ودختران
هاي حمایتی بودند و معموالً مخارج خود را بر  درصد تحت پوشش سازمان 25/51نفر، جمعیتی معادل 

دفتر پژوهش و (درصد تحت پوشش کمیته امداد  47نفر، معادل  815تعداد . کردنداین اساس تأمین می

درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند  25/4و همچنین ) 1388ن ایالمتوسعه کمیته امداد استا

قطعًا زنان و دختران روستاي مورد مطالعه ).  1388دفتر مددجویان اداره بهزیستی شهرستان ملکشاهی(
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ها، همگی تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند، در وضعیت اقتصادي و اجتماعی  که خود یا خانواده آن
شایان ذکر است که در این پژوهش، زنان میانسال و کهنسال مورد مطالعه همگی . نبودند چندان مطلوبی

سواد بودند و در تقسیم بندي که در ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت، گروهی از این زنان، سرپرست بی

ی و عوامل اجتماع: پژوهش حاضر درصدد است. تر داشتندخانوار بودند که مشکالتی به مراتب افزون
فرهنگی تبیین کننده فقر از دیدگاه زنان و دختران و راهبردهاي مواجهه با فقر در بین این افراد را بررسی 

  .تر استفاده گرددهاي عمیقهاي مستلزم کاوشدر این تحقیق تالش شده است از روش. نماید

  پیشینه پژوهش

می و کیفی، در چارچوب هاي کدر تحقیق خود با ترکیب روش) 1384(شادي طلب و همکارانش 

نتایج تحقیق آنها نشان . اندمفهومی فقر و توانمندسازي به بررسی فقر در بین زنان شهر اراك پرداخته

فقر زنان صرفاً جنبه اقتصادي ندارد و . دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارندمی

از این رو براي مبارزه با فقر، . میت خاصی برخوردار استجنبه هاي روانی و اجتماعی فقر زنان نیز از اه

البته تحقق فرآیند توانمندسازي براي زنان نیازمند . توانمندسازي زنان و تحوالت ساختاري الزم است

نه تنها -ها محروم نموده و در معرض خطر فقر ها را از کسب قابلیت تحول در تمام نهادهایی است که آن

در پژوهش خود، به بررسی طرد اجتماعی ) 1389(فیروزآبادي و صادقی . داده استقرار  -فقر درآمدي

دهد که طرد و محرومیت اجتماعی زنان به ها نشان می نتایج تحقیق آن. اندزنان فقیر روستایی پرداخته

ردي ها، با ویژگی ف ي فرآیندي، با پیشینه و گذشته آنگردد، بلکه به گونهها بر نمی موقعیت کنونی آن

خانی و . ها و با برخی وقایع خاص در ارتباط است نسلی آنها، ساختار خویشاوندي، فقر مزمن و بین آن

هاي فقر انسانی و هاي ثانویه به بررسی توسعه یافتگی و شاخصبا استفاده از داده) 1387(مردانی 

دهد که در دوره مورد نتایج پژوهش آنان نشان می. اندجنسیتی در مناطق شهري و روستایی پرداخته

فقر انسانی و جنسیتی رابطه وجود  بین سطح توسعه یافتگی با شاخص) 1375-85هاي سال(مطالعه، 
هاي فقر و هاي شاخصبینیاي در تغییرات و پیشهاي توسعه یافتگی، سهم تعیین کنندهدارد و شاخص

ریزي به منظور جنسیتی در برنامههاي کنند که فقدان نگرشایشان همچنین بیان می. محرومیت دارند
هاي جنسیتی فقر نشده، بلکه منجر به افزایش هاي فقر نه تنها منجر به بهبود در شاخصبهبود شاخص

دارند زنان سرپرست خانوار به دلیل  نیز بیان می) 1383(شادي طلب و گرایی نژاد . نیز شده است شکاف
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الن کمتر در خانوار، جزء فقیرترین فقرا هستند و میزان سوادي، داشتن خانوارهاي کوچک و تعداد شاغ بی

فقر در بین زنان سرپرست خانوار بیش از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار 
دسترسی و کنترل زنان «در پژوهش خود با عنوان ) 2005(1آدرتی. سازدگرفتن در دایره فقر را بیشتر می

به بررسی فقر زنان روستایی در ایاالت » تی براي کاهش فقر زنان روستاییبر منابع تولیدي، اقداما

کند که بین استراتژي کاهش فقر و دسترسی وي در پژوهش خود بیان می. نیجریه پرداخته است 2اوسان
زنان به منابع تولیدي از قبیل سرمایه و نیروي کار رابطه وجود دارد، لذا به منظور از بین بردن فقر زنان 

 3اجروال. هایی داده شود تا به منابع تولیدي دسترسی و کنترل داشته باشندوستایی، باید به آنان فرصتر

کند که زنان فقیر روستایی بیان می» زنان روستایی، فقر و منابع طبیعی«اي با عنوان در مقاله) 1998(

ها براي  ا این حال، توانایی آنب. کشندهاي زیادي را به دوش میبراي امرار معاش خانواده خود مسئولیت

این نابرابري جنسیتی در توزیع . هاي منابع و وسایل توأم استها، با محدودیتانجام این مسئولیت

تمایزگذاري خانواده در توزیع نیازهاي اساسی، موقعیت نامناسب : گیردامکانات اشکال مختلف به خود می

خیز و خصوصی سازي منابع  هاي حاصل لوژي و زمینها به تکنو زنان در بازار کار، دسترسی کم آن

 4در پژوهش کیانگ. مشترك که امرار معاش را به ویژه براي زنان روستایی با مشکل مواجه ساخته است

نتایج نشان . نابرابري جنسیتی و فقردر مدارس روستایی چین بررسی شده است) 2008(و همکارانش 

ها معتقدند که سه دلیل وجود دارد  آن. روستایی بیشتر استدهد نرخ ترك تحصیل در میان دختران  می

اول،تبعیض پنهان دختران :برندکه دختران روستایی از احساس فقر  و محرومیت بیشتري رنج می

هاي خانواده دیده روستایی در درون محیط اجتماعی بزرگتر، دوم،نابرابري جنسیتی که در درون ارزش

ابعاد : زنان و فقر«اي با عنوان  در مقاله) 2007( 5راستیج. تأثیر این عوامل شود وسوم، ناآگاهی زنان ازمی

درصدد است تا بیان نماید عواقب فقر براي زنان روستایی و شهري چیست؟ آیا تأثیر » روستایی و شهري
-هاي این پژوهش نشان میپذیرتر از دیگران هستند؟ یافتهها آسیب فقر بر زنان متفاوت است؟ و آیا آن

زنان شهري عالوه بر . دهد که تعداد زنان فقیر شهري نسبت به زنان روستایی در حال افزایش است

                                                        
١Adereti 
٢Osun 
٣Agarwal 
٤Qiang 
٥Rustagi 
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. پذیري بیشتري دارندشوند، آسیبکه متحمل تبعیض نیز می عؤامل موثر بر فقر زنان روستایی، از آنجایی
هاي ترین راهمهم هاي اقتصادي یکی ازبر مبناي نتایج پژوهش مشارکت زنان روستایی و شهري در طرح

بر  این باورند که تعریف فقر صرفًا شامل محرومیت ) 2008( 1اسانتی و کارلوت. مبارزه با فقر آنان است

اقتصادي از قبیل کمبود درآمد نیست، بلکه عوامل دیگري از قبیل فقدان عزت نفس و استقالل را نیر 
ها معتقدند  آن. اند ظر مردان و زنان غنا بودهاین محققان درصدد تبیین چندگانه فقر از من. گیرددربرمی

گیري تجاربی در زنان هاي سنتی جنسیتی زنان موجب شکلنابرابري جنسیتی، نظام پدرساالري و نقش
بنابراین آنان باید در . کنندشده است که در طی آن، زنان، فقر را به مراتب بیشتر از مردان تجربه می

  . هبود زندگی خود شرکت کنندهاي محلی جهت بها و طرحپروژه

  روش تحقیق

ها در این تحقیق مشاهده آوري دادههاي مورد استفاده براي جمعروش این پژوهش کیفی است و تکنیک

ها نیز از روش گراندد تئوري استفاده تجزیه و تحلیل داده. بوده است 2و مصاحبه گروهی یا گروه متمرکز

وش استقرایی و تالش براي درك درست و احساس مناسب از این روش آفرینش نظریه به ر. شده است

وقایع روزمره است، همچنین تالشی است براي درك دنیاي مشارکت کنندگان، آن طور که خود آنان 

ها به متن، خط به خط محققان پس از تبدیل داده). 125-120: 1386و دیگران، حاج باقري(اند ساخته

متعددي در تحقیق  4هايو مقوله 3اند که حاصل این کار ایجاد مفاهیمها را مطالعه و کدگذاري کرده آن

  :شود ها اشاره می بود که به برخی از آن

(مثال اول هزارتومن ازش می خواستند، تازه  170دخترم دانشگاه ایالم قبول شد، ترمی )  داده خام: 

.    فت نمی رم دانشگاهدید ما دست و بالمان تنگه، خودش هم می گ. دادندخوابگاه هم بهش نمی

  تحصیلی محدودیت)                مفهوم (

                                                        
 ١ Asante &Charlotte 
2 Focus groups 
3 Concepts 
4 Categories 
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(مثال دوم که آخرش . شدندگاهی اوقات براي حفظ حیثیت طایفه مجبور به درگیري می)  داده خام: 

  ايتعصبات طایفه)              مفهوم.  (بدبخنی پاي همه بود
-یر باشیم و تا خدا نخواهد از این فقر بیرون نمیخواست خدا این است که ما فق)  داده خام: (مثال سوم

  .آییم

  تقدیرگرایی)              مفهوم(

  برخی از مفاهیم نهایی موجود در تحقیق): 1(جدول شماره 

 سنتی بودن بیکاري تنگدستی

 

انزواي 
 اجتماعی

 

فضاي بسته 
 اجتماعی

  

عدم آشنایی 
 با قوانین

 

عدم آگاهی  بی سوادي
از جریان 

  امور

 

ها کردن ر
 مدرسه

عدم آگاهی از 
  فواید سواد

 

اولویت 
عناصر 

 ذکور

محدودیت 
براي 

 تحصیل

 

ازدواج 
 زودهنگام

 

مشابه بودن 
وضعیت 

 زندگی

سرمایه 
نداشتن از 

 قدیم

جد اندر جد 
 فقیر بودن

طایفه  درگیري قتل

 گرایی

خواست  تقدیر اثرات جنگ خشونت

  خداوند

 

 بدشانسی

  قیقهاي حاصل از تحیافته: منبع

  جد اندر جد فقیر بودن  ) 1مفهوم (

  سرمایه نداشتن از قدیم   ) 2مفهوم (

  مشابه بودن وضعیت زندگی پدر و پسر) 3مفهوم (

فقر :  مقوله
 ینسل بین
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: ي کدگذاري که براي تکوین منسجم، منظم و مشروح نظریه به کار می روند عبارتند ازسه مرحله
  . 3و انتخابی 2، محوري1کدگذاري باز

شرایط  7زمینه 6پدیده 5که متضمن شرایط علّی4 حوري با استفاده از یک پارادایمفرایند کدگذاري م

که ). 97:1385اشتراوس و کوربین،(گیرد ست، صورت می10و پیامدها 9کنش یا راهبردهاي کنش 8میانجی

  :که در شکل شماره یک به تصویر کشیده شده است

  مدل پارادایمی در گراندد تئوري): 1(شکل شماره            

  

  

  

  

  

  

  )131:1386حاج باقري و دیگران،: منبع(

-هاي موجود، شکل گیري چندین پدیده بود پدیدهدر تحقیق حاضر حاصل تجزیه و تحلیل مفاهیم و داده

ها مستلزم از آنجایی که تفسیر هر کدام از این پدیده. اي و فقرطایفه سوادي، درگیريهایی همانند بی

محوري است و در نتیجه نیازمند توضیحات فراوان می باشد ،  ترسیم یک مدل به شیوه کدگذاري

                                                        
1 Open coding 
2 Axial coding 
3 Selective coding 
4 Paradigm 
5 Causal condition 
6 Phenomena 
7 Context 
8 Interving conditions 
9 Action/interaction strategies   
10 Consequences 

  
  

شرایط 
 علّی

 پدیده

  

 زمینه

شرایط 
 گرمداخله

  
  
  

 راهبرد

  

  
  

 پیامد
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کدگذاري انتخابی نیز روندي است که طی آن . اندها در این بخش خودداري کرده محققین از تفسیر آن

حاج باقري و (دهند طبقات به طبقه مرکزي مرتبط می شوند و نظریه حاصل از داده را شکل می
  ). 131:1386دیگران،

امعه آماري تحقیق، زنان میانسال و کهنسال و نیز دختران جوانی هستند که تحت پوشش نمونه و ج

علت انتخاب این زنان به این دلیل است که اکثر افرادي که تحت پوشش کمیته امداد . کمیته امداد بودند
مبتنی بر  گیري مبتنی بر هدف یاگیري، نمونهشیوه انتخاب نمونه. شوندگیرند، فقیر شمرده میقرار می

هایش را گردآوري، گیري به طور همزمان دادهمحقق در این نوع از نمونه. است 1گیري نظرينمونه

ها  هایی را در مرحله بعدي گردآوري نماید و آنگیرد که چه دادهکند و تصمیم میکدگذاري و تحلیل می

). 87:1387فلیک،(تدوین کند  اشگیري اش را در حین شکلرا در کجا پیدا کند، تا بدین وسیله نظریه

: هاي مورد نظر را چهار گروه تشکیل دادندگروه. ها، گروه متمرکز بودترین روش براي گردآوري دادهمهم

زنان میانسال و کهنسال که شامل زنان سرپرست خانوار و غیر سرپرست خانوار هستند که عموماً در 

دختران جوان دانشجو و غیر دانشجو نیز . سوادبودندا بیه ن سال قرار دارند و همگی آ 45سنین باالتر از 

نفر بودند، میانگین  10و حداکثر  8ها، حداقل این گروه. رونددو گروه دیگر از نمونه تحقیق به شمار می

ها، دستیابی هدف محققین از انتخاب این نمونه. هاي گروهی تقریباً یک ساعت بودزمان انجام مصاحبه

 36 درباره موضوع و رسیدن به اشباع نظري بود که پس از انجام مصاحبه با نمونه به دیدگاهی جامع

    .نفري که در قالب چهار گروه متمرکز بودند، به حصول رسید

  هاي تحقیقیافته

کنندگان در تحقیق را زنان متأهل و هاي پیشین توضیح داده شد شرکتطور که در قسمت همان

نفر از  7زن بودند که  8گروه اول از زنان سرپرست خانوار . تشکیل دادند سرپرست خانوار و دختران جوان

ها نیز به دلیل زندانی بودن شوهر به جرم  آنان زنانی بودند شوهرآن ها در قید حیات نبوده و یکی از آن
نفر از زنان متأهل بودند که  10گروه دیگر . سواد بودندقتل، سرپرست خانوار بود، همه این زنان بی

                                                        
1 Theoretical sampling  
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گو نیز به دختران جوان مجرد پاسخ. سواد بودندشوهرانشان سرپرست خانوار بودند، همه این زنان نیز بی
نفره غیر دانشجو که عمدتًا تحصیالت ابتدایی داشتند، تقسیم  10نفره دانشجویان و گروه  8دو گروه 

سوادي، کم اهیمی چون بیها و رسیدن به مفبا توجه به فرآیند تحقیق و تجزیه وتحلیل داده.بندي شدند

این امکان براي محققان فراهم شد تا با تکیه بر دیدگاه پاسخگویان، به مدلی ... سوادي، وابستگی و 
هاي این مدل پرداخته فرضی در مورد علل فقر زنان دست یابند که در ادامه  به توضیح عناصر ومؤلفه

  .شودمی

  شرایط عّلی مربوط به پدیده فقر  ·

، »نسلیفقر بین«دانستند، اي که زنان و دختران روستاي مورد مطالعه، آن را موجب فقر میشرایط علّی

، »ايپیامدهاي منفی تعصبات طایفه«، »بیکاري«، »تقدیرگرایی«، »جنگ تحمیلی و پیامدهاي آن«

و » اولویت رسیدگی به عناصر ذکور در خانواده«، »ناآگاهی اجتماعی«، »هاي تحصیلیمحدودیت«

  .بود» یت زیادجمع«

بسیاري از زنان . بود که مورد تأکید زنان بود» فقر بین نسلی«ي فقر،  گذار بر پدیدهیکی از عوامل تأثیر

ها به همین شکل بوده  هاي دور زندگی آنکردند که از گذشتهروستایی در پاسخ به علل فقر بیان می

کردند که نداشتن پول، سرمایه، سواد نان بیان میآ. انداي داشتهها همواره زندگی فقیرانه است و پدران آن

. ها نتوانند براي رهایی یا از بین بردن فقر اقدامی انجام دهند یا موقعیت مناسب، باعث شده است که آن

. ها زندگی بهتري داشتند، قطعاٌ زندگی آنان نیز بهتر از وضعیت حال بود آنان معتقد بودند که اگر پدران آن

-هاي اجتماعی و فرهنگی یکی از عواملی بود که شرکتی و عدم تحرك در موقعیتپس فقر بین نسل

  .دانستندکنندگان در تحقیق آن را بر بروز و تداوم پدیده فقر مؤثر می

برخی از . یکی دیگر از علل فقر بود که مورد تأکید زنان میانسال و کهنسال پژوهش بود» تقدیرگرایی«
کردند که علل فقر تقدیر صري نظیر شانس و تقدیر اشاره داشتند و بیان میزنان در زمینه علل فقر بر عنا

این زنان اشاره . رودها نیز از بین می ها بوده و اگر خداوند اراده کند، فقر و تنگدستی آن و شانس آن

تواند تا حدودي تقدیرگرایی این عامل می. داشتند که نسبت به وضعیت اجتماعی آگاهی چندانی ندارند
  . شود براي رهایی از فقر نیز تالشی صورت نگیردها را توجیه کند، موضوعی که باعث می نآ

روستاي مورد . کردندنیز یکی از عواملی بود که زنان بر آن تأکید می» جنگ تحمیلی و پیامدهاي آن«

بررسی، در فاصله نزدیکی با شهرستان مهران و مرز عراق قرار دارد و در طول هشت سال جنگ 
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هاي جانی، مالی، روانی و اجتماعی همچون حمالتی که آسیب. حمیلی، همواره مورد تهاجم بوده استت

  .افزایش انزواي اجتماعی را براي افراد به دنبال داشته و فقر منطقه را تشدید نموده است
روستایی  زنان و دختران. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فقر است» بیکاري«به نظر زنان و دختران روستا، 

زنان میانسال و کهنسال معتقد بودند در نتیجه باال رفتن انتظارات، . هاي متفاوتی از بیکاري داشتندتبیین

-بندند، آنان خود جوانان را مقصر اصلی بیکاري در زمان کنونی میجوانان به راحتی دل به کار نمی

کردند که علل که دختران اذعان میاین در حالی بود . چرا که به فکر کار و تالش نیستند. دانستند

توجهی دولت یا عدم شناسایی و استفاده از بیکاري روستا، فقدان سرمایه، نبود تأسیسات اشتغال زا، بی

هاي اجتماعی که در پی دارد، همانند اعتیاد و بیکاري همراه با  آسیب. منابع موجود در روستا است

  .تخودکشی، در تداوم فقر بسیار تأثیرگذار اس

کنندگان بودند که به زعم شرکت هاي منفی آن، از جمله عواملیو نیز پیامد» ايتعصبات طایفه« 

بافت اجتماعی مبتنی بر طایفه و . شدندهاي گروهی، عاملی مؤثر در بروز فقر محسوب میمصاحبه

... بر سر زمین و گرایی موجود در روستا، بروز اختالفات بر سر مسائل خانوادگی و حیثیتی، نزاع طایفه

شدند که پیامدهایی همانند خشونت، درگیري، قتل یا اي میموضوعاتی بودند که موجب درگیري طایفه

تأکید بر قوم و . ساختزندانی شدن مردان را به همراه داشت که در هر صورت، فقر زنان را بیشترمی

خصوص در انتخاب مسؤلین، جمله  گرایی و عدم توجه به شایستگی افراد، حتی در سطح استان، بهخویش

  .اي بود که نهایت آن غبر از فقر و تنگدستی در این استان نبوده استپیامدهاي تعصبات طایفه

یکی دیگر از علل ایجاد فقر است که مورد تأکید زنان و دختران جوان » هاي تحصیلی محدویت«

ه خصوص براي دختران و زنان، امري با معتقد بودند که در گذشته سواد، ب1زنان نسل اول . روستایی بود

ارزش نبوده و به دلیل حجم زیاد کار در منزل، و نبود فرصت، دور بودن از مدارس، عدم اجازه والدین 
 نسل دوم نیز علل. سواد باقی مانده بودندها بی براي ادامه تحصیل و تعصبات خانواده و فامیل، اکثر آن

مانند، ضعف مالی خانواده، مشکالت آموزشی، لزوم رفتن به شهر کردند، عواملی همختلفی را ذکر می
هاي مورد عالقه و تعصبات خانواده در زمینه ادامه تحصیل آنان، براي ادامه تحصیل، عدم وجود رشته

  .ها شده است سوادي یا کم سوادي دختران و در نهایت فقر آنعناصري بوده است که موجب پدیده بی

                                                        
 .اکثر زنان، مورد مطالعه، دو نوع سبک زندگی را تجربه کرده بودند، عشایري و روستایی 1
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گیري فقر شده است و از باشد که باعث شکل یکی دیگر از عواملی می» ناآگاهی«از نظر زنان روستایی 
زندگی عشایري روستائیان در گذشته، . کننده در تحقیق تأکید شده بودهاي شرکتسوي همه گروه

نگري، وابستگی به سایر افراد داراي شرایط بهتر ایجاد فضاي بسته همواره موجب نوعی انزوا و عدم آینده

زنی در اطالعی از امور و فقدان قدرت چانهسوادي یا کم سوادي، بیفیایی، عدم تعامالت گسترده، بیجغرا
  . میان زنان شده است که در نهایت، پیامدي جز فقر در پی نداشته است

در خانواده، از جمله عواملی بود که دختران جوان در زمینه فقر به آن » اولویت رسیدگی به افرا ذکور«
ها اظهار داشتند که به علت بیکاري و شرایط نامناسب موجود در خانواده، همواره پسران  آن. داشتنداشاره 

ها را تشویق  خانواده در اولویت قرار دارند و حتی اگر اقدام به کارهایی از قبیل خیاطی کنند، خانواده، آن

از . یاج بیشتري به پول و سرمایه دارندتها اح کند تا سرمایه خود را در اختیار آنان قرار دهند، چرا که آن می

سوي دیگر، عادت به مشاغل کاذب در میان مردان روستا به ویژه مهاجرین به شهر، از جمله کارگري در 

شهرهاي بزرگ و کارهایی که مستلزم استفاده از نیروهاي جسمانی است باعث شده بود که از یک سو، از 

هاي ازداشته شوند و از سوي دیگر، در زمینه برخی فعالیتتوجه به سایر منابع درآمدزا در منطقه ب

دار شدن زا، به دلیل ترس از ورشکستگی و خدشههاي اشتغالاقتصادي، همانند گرفتن وام براي طرح

  .آبرو، ریسک پذیر نباشند

 موجود در روستا» هايباال بودن جمعیت خانواده«به زعم دختران روستایی، یکی دیگر از عوامل فقر، 

   1.بود

 پدیده ناشی از شرایط عّلی ·

در یک نگاه کلی باید گفت دو گروه زنان، چه زنان میانسال و کهنسال و چه زنان جوان، در زمینه 

هاي مصادیقی که زنان نسل اول از فقر داشتند عالوه بر جنبه. مصادیق فقر از همدیگر متمایز بودند

این افراد، امرار معاش غیر حالل، . گرفت ر برمیهاي غیر اقتصادي دیگري را نیز داقتصادي، جنبه

که زنان جوان صرفاً به ابعاد  درحالی. دانستندآبرویی و ضعف ایمان را نیز مصادیق فقر میبیماري، بی

کنندگان در شایان ذکر است تمام شرکت. کردندپولی یا عدم قدرت خرید تأکید میاقتصادي همانند بی
اما زنان متأهل سرپرست خانوار و غیر . بول داشته و بر آن اذعان داشتندتحقیق، فقیر بودن خود را ق

                                                        
 )1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن (نفر است  18/5در روستاي مورد مطالعه بعد خانوار  1
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سرپرست خانوار در زمینه تفاوت نگاه چهار گروه در زمینه شرایط علّی مؤثر بر پدیده فقر بر عواملی 

دانشجو یا غیر (حال آنکه دختران جوان، . نسلی تأکید داشتندهمانند تقدیرگرایی، جنگ تحمیلی و فقر بین
ها و اولویت رسیدگی به افراد ذکور در خانواده و جامعه به بیشتر بر باال بودن جمعیت خانواده) انشجود

هاي اي، ناآگاهی اجتماعی و محدودیتبیکاري، تعصبات طایفه. عنوان عامل مؤثر فقر تأکید داشتند

  .بود تحصیلی نیز از جمله عواملی بودند که مورد تاکید  همه شرکت کنندگان در تحقیق

  

 گر مؤثر بر راهبردهاشرایط مداخله ·

یکی از این . شوند اتخاذ راهبردها، تسهیل یا محدود شودگر، شرایطی هستند که باعث میشروط مداخله

هایی که از لحاظ اقتصادي وضعیت نامساعدي داشتند شرایط، وضعیت اقتصادي خانواده است، خانواده

هایی آمدند، عالوه بر آن بسیاري از خانوادهمان بهزیستی در میمعموًال تحت حمایت کمیته امداد یا ساز

این . گذرانندمیکه در شرایط اقتصادي مناسبی نبودند، با  تحمل زندگی بخور و نمیر  زندگی خود را 

همچنین، . شدشرط تسهیل کننده مهاجرت پدران یا شوهران به شهرهاي بزرگ، براي یافتن کار نیز می

 هايان روستا که عالقمند به ادامه تحصیل بودند، به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینهبسیاري از دختر

گر راهبرد خودکشی بود که در  وضعیت نامناسب خانواده، تسهیل. تحصیلی، ترك تحصیل کرده بودند

را  خودکشی زنان روستا بسیاري از دختران و زنان روستایی یکی از علل. سطح روستا و استان شایع بود

  .دانستندتنگدستی و وضعیت نامناسب اقتصادي خانواده می

هایی همانند مهاجرت پدر، شوهر یا برادر به شهرها را تسهیل یکی دیگر از شروطی که انتخاب راهبرد

ي عاملی تسهیل کننده تلقی  داشتن دوست یا آشنا در شهر، به منزله. ساخت، داشتن آشنا در شهر بودمی

ها همانند پیدا  ساخت، چرا که از بسیاري از مشکالت آنتر می را براي مردان آسانشد که مهاجرت می
 .شدکردن جا و مکان در شهرهاي بزرگ کاسته می

ي راهبردهایی همانند مهاجرت براي یافتن کار، نگرش به کار بود، به علت  از دیگر شرایط تسهیل کننده

از . دیدنده را مهاجرت به نقاط دیگر براي یافتن شغل میبیکاري شدید در روستا، اهالی روستا، بهترین را

شد، به همین دلیل، زنان هم پذیرفته بودند آنجایی که این امر به صورت اصلی کلی در روستا دیده می
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کردند، حتی با اینکه از که این تنها روش براي امرار معاش است و مردان خود را به این کار تشویق می
  .ها به دلیل انجام کارهاي سخت در شهر آگاه بودند آن هاي وارده بهآسیب

  

 راهبردهاي مربوط به پدیده فقر ·

مالی از زنان سرپرست خانوار یا زنان باالي  یکی از راهبردهاي دولت براي کاهش فقر در روستا، حمایت
  .شودهایی نقدي به آنان پرداخته میاي که به صورت ماهانه، کمک سال است به گونه 60

پوشی از تأمین  هبرد دیگري که زنان و دختران فقیر روستایی در تعامل با فقر در پیش گرفته اند، چشمرا

به عبارت دیگر، . نیازهایی بود که ممکن است در خانوارهاي دیگر جزء نیازهاي اساسی به حساب آید

  . ها با زندگی بخور و نمیر، به نحوي با فقر خود کنار آمده بودند آن

آنان اذعان داشتند که باال . شد ، راهبرد دیگري بود که در میان دختران روستایی دیده میترك تحصیل

بودن تعداد اعضاي خانواده و افزایش مخارج فرزندان از یک سو و ضعف مالی خانواده از سوي دیگر، 

  .اي براي ادامه تحصیل نداشته باشندها موقعیت و انگیزه باعث شده است تا آن

کردند که براي کاهش فقر یا تأمین ها را تشویق می ، با دیدن موقعیت بیکاري شوهر، آنزنان روستایی

به عبارت دیگر، مردان براي رهایی از فقر خود و . مخارج خانواده، به شهرها روند و اقدام به کار کنند

  .کردندخانواده، اقدام به انجام این کار می

. شد، اقدام به خودکشی بودختران، براي رهایی از فقر انجام مییکی دیگر از اقداماتی که به زعم زنان و د

  .هاي اخیر در میان زنان و دختران استان ایالم به وفور دیده شده استعملی که متأسفانه در دهه

  زمینه مربوط به پدیده فقر  ·

یف بعدي است که در طول ط زمینه یک پدیده، در واقع همان محل حوادث و وقایع متعلق به یک پدیده

در . گیردکنش متقابل صورت می/ نشانگر سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبردهاي کنش

به زعم زنان و دختران روستا، . روستاي گنبد پیرمحمد بود) یعنی فقر(پژوهش حاضر محل وقوع پدیده 

ان بیشتري دارند تري مواجه هستند، در شهر آشنایهایی که به لحاظ اقتصادي با وضعیت نامناسبخانواده

و نسبت به انجام کارهاي سطح پایین و سخت در شهرها نگرشی عام و پذیرفته شده دارند، اتخاذ 
هاي دولتی، تحمل زندگی بخور و نمیر یا مهاجرت به شهر براي راهبردهایی همانند توسل به کمک
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جود داشته و ادامه خواهد کنند و این وضعیت در طول زمان وتر اتخاذ مییافتن کار را، بیشتر و آسان

  .پذیردگر تأثیر میبه بیان دیگر اتخاذ راهبردهاي مذکور از شرایط مداخله. داشت

  

 پیامدهاي به کارگیري راهبردها

هاي دولتی، ایجاد وابستگی به خصوص در بین زنان یکی از پیامدهاي اتخاذ راهبردي همانند کمک

هاي گروهی شرکت ي از دختران روستا که در مصاحبههاي بسیار براساس گفته. سرپرست خانوار است

هایی است که از جانب کمیته امداد به آنان داده ترین محل درآمد این زنان، همان کمککردند، اصلی

که آنان  نماید، طوري  ها ایجاد می ها را در آنشود، در حالی که این روش، نوعی وابستگی به این کمکمی

 .ها قطع شودتصور کنند که این کمکتوانستند زمانی را نمی

از آنجایی که مردان . پیامد مهاجرت مردان نیز به همراه بردن زن و فرزندان خود به شهرهاي بزرگ بود

شدند، گزینه بهتر را به همراه بردن خانواده و آمد از روستا به شهر یا بالعکس میمتحمل هزینه زیاد رفت

  .زان قیمت شهرها می دانستندهاي ارها در محله خود و اسکان آن

به هدر رفتن نیروي هوش و استعداد در دختران، پیامد دیگري بود که راهبرد ترك تحصیل به همراه 

  .دادند بسیاري از دختران تأکید داشتند که اگر توانایی مالی داشتند، تا مقاطع باال ادامه تحصیل می. داشت

ا شرایط ادامه تحصیل را نداشتند، مجبور به ازدواج  حتی در ه که آن بسیاري از زنان تأکید داشتند زمانی

ها را به ازدواج  شدند، به عبارت دیگر، خانواده از ترس رفتن فرزندان به مدرسه، آن سنین پایین می

  .دهد زودهنگام یا اجباري سوق می

انان، به خصوص کننده در تحقیق اشاره داشتند که در زمان کنونی ،جوبسیاري از زنان و دختران شرکت

هاي خود و سالهاي مرفه هم سنها از یک سو با زندگی دختران، در شرایط مناسب روحی قرار ندارند، آن

شوند و از سوي دیگر، زندگی خود را فاقد آن امکانات  هاي جمعی نظیر تلویزیون آشنا می  از طریق رسانه
در نهایت پیامد راهبردهاي . نماید  ها ایجاد می نها و فشارهاي روحی را در آبینند که این امر ناراحتیمی

  .اتخاذ شده، تداوم فقر در روستاي مورد مطالعه بوده است
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 مدل پارادایمی پدیده فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی): 2(شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  گیريتیجهن

و پنجه نرم ائل خاصی دست ها و مسي جامعه، با آسیب زنان روستایی به عنوان بخش مهمی از پیکره

بر همین اساس در این پژوهش سعی شده است شرایط اجتماعی . کنند، فقر یکی از این مسائل، استمی

همه زنان و دختران شرکت کننده در . و فرهنگی مؤثر بر پدیده فقر و تداوم آن در جامعه بررسی شود

ان، بیشتر جنبه اقتصادي و گاه غیر اقتصادي مصادیق فقر از منظر زن. تحقیق، بر فقر خود اذعان داشتند

هاي اقتصادي مصادیق فقر را بیان کردند، اما در میان  که دختران صرفاً بر اساس جنبه حالی بود، در

شایان ذکر است که عموماً زنان . مختلفی تبیین کننده  ي فقر بود کنندگان در تحقیق، عللشرکت

هاي مشترکی در مورد علل فقر داشتند که تا نوار دیدگاهمتأهل سرپرست خانوار و غیر سرپرست خا
برخی از عوامل مؤثر بر فقر از نظر زنان و دختران روستایی عبارت . حدودي از نظرات دختران متمایز بود

سوادي و کم سوادي زنان و دختران، تعصبات هاي اجتماعی، بیناآگاهی اجتماعی، محدودیت: بودند از

اي، خشونت، قتل، گرفتار شدن یا زندانی شدن هاي طایفهمنفی آن همانند درگیري اي و پیامدهايطایفه

  شرایط علّی
  نسلی  فقر بین ●
  تقدیرگرایی   ●
  جنگ تحمیلی  ●
  بیکاري ●
  ايتعصبات طایفه ●
  هاي تحصیلی محدودیت ●
  ناآگاهی اجتماعی  ●
اولویت رسیدگی به عناصر  ●

  ذکور در خانواده 
  جمعیت زیاد  ●
  
  
  
  

  هبردهاار
  

  هاي دولتیکمک ●
  زندگی بخور و نمیر ●
  ترك تحصیل●
مهاجرت شوهر، پدر و  ●

یا برادر به شهر براي 
  یافتن کار
  خودکشی ●
  
 

  پیامدها
  
  وابستگی ●
مهاجرت از روستا به همراه  ●

  خانواده 
ه هدر رفتن نیروي استعداد ب ●

  و هوش 
  ازدواج زودهنگام  ●
وضعیت نامناسب روحی و ●

  روانی
  گیريانزوا و گوشه●
  تداوم فقر ●
  
  
  

  زمینه
  زنان و دختران ●
  میزان●
  شدت●
 بندي زمان●

  شرایط مداخله گر
وضعیت اقتصادي  ●

  خانواده 
  آشنا داشتن در شهر ●
  نگرش نسبت به کار ●

  پدیده
 فقر ●
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ها به مردان و تأثیر آن بر زندگی زنان روستایی و گرفتاري هرچه بیشتر آنان، عدم توجه به شایستگی

 دلیل خویشاوندگرایی، اولویت رسیدگی به عناصر ذکور درخانواده، تقدیرگرایی، فقر بین نسلی، جمعیت
بیکاري، جنگ . سوادي و کم سوادي شده استهاي تحصیلی که موجب بیها، محدودیتزیاد خانواده

اي در حال گذار شایان ذکر است که استان ایالم، جامعه. فرهنگی آن -تحمیلی و پیامدهاي اجتماعی

 است و با مسائل و مشکالت خاص روبروست، مشکالتی همانند تعلیق میان سنت و مدرنیته، حفظ
زندگی قدیم و ارزشمند بودن آن در حال حاضر  و پیامدهاي متعدد شرایط  هاي مرتبط با سبکارزش

عللی که زنان و دختران روستایی در زمینه بروز پدیده . گذار همانند افزایش اعتیاد، خودکشی، قتل و غیره

تر ته شود و در ابعادي گستردهتواند به عنوان برخی از علل فقر در جامعه شناخفقر بر آن تأکید داشتند می

ي فقر عمدتًا از منظري  در مجموع، در شرایطی که کارشناسان حوزه. مورد تحقیق و کاوش قرار گیرد

نمایند و کمتر به شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف از  اقتصادي و کمی به این پدیده توجه می

این . نمایند ندارند و به زنانه شدن فقر توجه نمی جمله جوامع روستایی توجه می کنند و رویکرد جنسیتی

زنان . اندازي امیدوار کننده در زمینه کاهش فقر زنان روستایی به دنبال داشته باشدتواند چشمتحقیق می

و دختران روستایی و از جمله روستاي مورد مطالعه باید در راه تحصیل علم و سواد گام برداشته و از فواید 

تواند گامی اساسی در این جهت  ، البته تالش براي کاهش موانع تحصیلی موجود، میآن آگاه گردند

هاي محلی استان و نیز ایجاد محسوب شود، فرهنگ سازي بیشتر در این زمینه با استفاده از رسانه

ها به ادامه تواند موجب تشویق خانوادههاي رفت و آمد دختران به شهر میها یا سرویسخوابگاه

. زنان و دختران روستایی همچنین باید به آگاهی اجتماعی بیشتري دست یابند. ت فرزندان شودتحصیال

هاي مردم  ها از طریق تشکیل سازمانگیريها در تصمیم ها در عرصه جامعه و مداخله آن حضور بیشتر آن

. هدف تلقی شودتواند گامی موثر براي رسیدن به این ها می نهاد و دعوت زنان روستایی به این سازمان
نهادهاي دولتی فعال در روستا از قبیل کمیته امداد باید در توانمند کردن زنان به خصوص زنان سرپرست 

دهد کاهش فقر و  نتایج  تحقیق نشان می. ها خودداري کنند خانوار تالش نمایند و از مددجو بار آوردن آن
که فقر و بیکاري مردان حل  رسد، مگر زمانیدر نتیجه توانمندي زنان و دختران روستایی به حصول نمی

شود، دختران روستایی یکی از علل فقر خود را اولویت خانواده به پسران و مردان و مورد غفلت واقع 

دانستند، لذا تالش براي وارد کردن فرهنگ تالش در بین اعضاي  خانواده و نه تضییع حق  شدن خود می
تواند موجب موفقیت جوانان و در نتیجه و توسط مادران میدختران به خصوص در همان شروع زندگی 
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زده عالوه بر پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی آن، مردم همواره در جوامع جنگ. کاهش فقر روستایی شود
ها را  برند، فشارهایی که ممکن است موجب خشونت و درگیري شده و آناز فشارهاي روانی نیز رنج می

پذیري بیشتر و توجه پذیر سازد، تبلیغ فرهنگ شادي و شاد زیستن، انعطافآسیب در برابر فقر و تنگدستی

اي بکاهد، شایان ذکر تواند از اقداماتی نظیر خودکشی و تعصبات طایفهها در همه امور، میبه شایستگی
ه توسط نخبگان محلی است که ب رسانی است که حصول این امر مستلزم اقدامات بلندمدت و نیز اطالع

ریزان توسعه باید در تالش باشند تا معضل اساسی برنامه. رسد در کوتاه مدت میسر نخواهد شدنظر می
هاي روستاییان ها و تواناییاین اقدام باید به صورت توجه به قابلیت. روستا یعنی بیکاري را کاهش دهند

ها باید به  آن.تان اتخاذ گردد ها نباید صرفًا از دیدگاه مسئوالن منطقه و اسگیريتصمیم. صورت گیرد

مبارزه با فقر توجه کرده و مسائل  حلها و نظرات زنان و دختران فقیر روستایی در مورد علل و راهدیدگاه

توان زنانی ها، میدر این صورت عالوه بر کاهش بسیاري از هزینه. ها را نیز در نظر بگیرند و مشکالت آن

گیري براي ها کاسته شده و همپاي با مردان آمادگی تصمیم کالت آنتوانمند پرورش داد که از بار مش

کاهش مشکالت خود و خانواده را داشته و عنصري مهم در روند توسعه و به خصوص توسعه روستایی 

در اغلب . اند هاي مربوط به مطالعه فقر زنان عمدتاً، زنان شهري مورد مطالعه بودهدر اکثر پژوهش. باشند

ها بیشتر به صورت داده هاي بررسی علل فقر از منظر اجتماعی و فرهنگی اندك بوده و دادهمطالعات نیز 

اي که توانسته باشد علل فقر را ثانویه و از مرکز آمار ایران  جمع آوري شده اند، به عبارت دیگر، مطالعه

دیدگاه زنان و دختران به ویژه با تأکید بر شرایط و عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی و آنهم از 

فیروزآبادي و (بررسی نماید بسیار محدود و اندك بود و کارهایی مانند طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی 

شایان ذکر است . از معدود کارهایی است که به نوعی نزدیک به این کار به شمار می رود) 1389صادقی، 

سوادي که برخی مطالعات صورت گرفته ي و بیوجود عواملی همانند فقر بین نسلی، ساختار خویشاوند

  . نیز بر آن تاکید داشتند، خود گویاي اهمیت این موضوعات در تحقیقات به انجام رسیده است

  منابع

ها، ترجمه اصول و روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی و شیوه) 1385(اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت 
 .سانی و مطالعات فرهنگیبیوك محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم ان



 
 
 
 
  

      1390 تابستان، 2 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    152 

 
تبیین ساختار اجتماعی فقر از منظر فقراي روستایی، مطالعه موردي روستاي «) 1389(پیري، صدیقه 

، کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشکده »گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایالم
 .علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 .هاي تحقیق کیفی، تهران، نشر نیروش) 1386(لی و سرور پرویزي حاج باقري، محسن؛ مهوش صلصا

هاي فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهري توسعه یافتگی و شاخص«) 1387(خانی، فضیله؛ مریم مردانی 
 .4، ش 6، فصلنامه پژوهش زنان، دوره»و روستایی ایران

  .محسن ثالثی، بنیاد تهرانشناسی، ترجمه روش تحقیق کیفی در جامعه) 1381(سیلورمن، دیوید 

 .1، ش 2، پژوهش زنان، دوره »فقر زنان سرپرست خانوار«) 1383(شادي طلب، ژاله؛ علیرضا گرایی نژاد 

فقر درآمدي، فقط یک جنبه از فقر زنان «) 1384(شادي طلب، ژاله؛ معصومه وهابی و حسن ورمزیار 

 .70-49، صص 17،  فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش»سرپرست خانوار

 .درآمدي بر تحقیق کیفی، ترجمه هادي جلیلی، تهران، نشر نی) 1387(فلیک، اووه 

، مجله »وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی«) 1389(فیروزآبادي، سید احمد و علیرضا صادقی 

  .104 -93بررسی مسائل اجتماعی، سال اول، ش اول، صص 

علی پارساییان و محمد اعرابی، : روش تحقیق کیفی، مترجمان) 1377(مارشال، کاترین؛ گرچن راسمن 

 .هاي فرهنگی، تهران دفتر پژوهش

 ریزي و اقتصادسسه پژوهش و برنامهؤم) 1379(مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزي 

 .شاورزي، مشهدک

 .اندازه گیري فقر و توزیع درآمد ایران، سمت) 1386(  محمودي، وحید

 .سرشماري عمومی نفوس و مسکن) 1385(ایران  مرکز آمار

Qiang, Dong ; Xiaoyun,Li ; Hongping, Yang and Keyun, Zhang (2008) 
“Gender Inequality in Rural Education and Poverty”, Chinese Sociology & 
Anthropology 
Adereti, F. O (2005) “Rural Women’s Access to and Control over Productive 
Resources: Implications for Poverty Alleviation among Osun-State Rural 
Women, Nigeria”, J. Hum. Ecol, 18(3): 225-230 



  
  
  

  
  153  شناسی فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی مسأله                                                                   

Rustagi, Preet (2007) “Women and poverty: Rural-urban dimensions”, 
Social Change  37: 1 
Agarwal , Bina (1998) “Rural Women, Poverty and Natural Resources: 
Sustenance, Sustainability and Struggle for Change”, Economic and Political 
Weekly 
Asante, Wrigley and Charlotte (2008) “Men are poor but women are 
poorer: Gendered poverty and survival strategies in the Dangme West 
District of Ghana”, Norwegian Journal of Geography 
Buvinic, Mayra (1998) “Women in Poverty: A New Global Underclass’ 
Washington”, D.C 
Jo, Lily, (2010) ‘income security & labor’, 15September  
 

 

 

 
 


