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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 161-181،)2(11 ،پیاپی ،22تابستان 1911
فرهمند ،مهناز؛ و فروزنده مقدم ،فاطمه ( .)7931بررسی جامعهشناختی محرومیت اجتماایی دختارا روساتایی زابا و یواما
مرتبط با آ  .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.767-783 ،)2(77 ،
شاپا2008-7881 :

 نویسندگا  /دسترسی به متن کام مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

بررسی جامعهشناختی محرومیت اجتماعی دختران روستایی زابل
*
و عوامل مرتبط با آن
مهناز فرهمند ،1فاطمه فروزنده مقدم

چکیده

دریافت6931/80/72 :

2

پذیرش6932/86/68 :

محرومیت اجتمایی ،واقعیتی است که برخی افراد به اندازۀ قاب توجهی بیشتر از دیگرا در معارض آ
هستند .در این میا  ،گروههای جمعیتی متشک از دخترا مجرد در نواحی روساتایی ،کساانی هساتند
که بهشاد از محرومیات اجتماایی آسای میبینناد .بار هماین اسااس ،ایان پاهوهر باه بررسای
جامعه شناختی محرومیت اجتمایی دخترا روستایی شهرستا زابا و یواما مارتبط باا آ پرداختاه
ا ست .چارچوب نظری پهوهر ،نظریه زیبرا ،بوردیو ،بلوم برگ ،و نارایا و روش مورد استفاده ،تکنیک
پیمایر است .دادهها با ابزار پرسرنامۀ محققساخته و استاندارد بهدست آمده اسات .جامعاۀ آمااری
پهوهر ،دخترا روستایی شهر زاب هستند که تعداد  988نفر بهینوا نمونه براساس فرمول کاوکرا و
به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای متناس باا حجا  ppsانتخااب شادهاند .بارای سانجر
پایایی ،از ضری آلفای کرونباخ استفاده شد .محرومیت اجتمایی در شر بعد محرومیات از ازدواج،
محرومیاات از شاابکه روابااط اجتمااایی ،محرومیاات از مشااارکت اجتمااایی ،محرومیاات آموزشاای،
محرومیت اوقا فراغت ،و محرومیات فکاری ،سانجیده شاده اسات .بیشاترین محرومیات در بعاد
محرومیت از ازدواج و کمترین محرومیت در بعد محرومیت اوقا فراغات مشااهده شاد .یافتاههای
پهوهر نشا میدهد که بین متغیرهای مورد بررسی نگرش سنتی والدین ،نابرابری جنسیتی ،منااب در
دسترس اقتصادیا اجتمایی محایط ،تحصای ، ،و درآماد ،باا متغیار محرومیات اجتماایی ،راب اۀ
معنا داری وجود دارد .در این میاا  ،متغیار نگارش سانتی والادین ،بیشاترین نقار را در تبیاین متغیار
محرومیت اجتمایی ایفا میکند .نتایج تحلی رگرسیو نشا میدهد که متغیرهای مستق واردشده به
مدل رگرسیو  96 ،درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است.
کلیدواژهها :محرومیت ،نگرش سنتی ،مناب نابرابری ،دخترا روستایی زاب
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

* داورا این مقاله :آمنه صدیقیا بیدگلی (استادیار پهوهشکده م العا فرهنگی و اجتماایی)؛ و احماد ناادری (اساتادیار
انسا شناسی دانشگاه تهرا )
 .1استادیار جامعهشناسی  ،دانشکده یلوم اجتمایی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایرا (نویسنده مسئول)



 .2دانرآموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشکده یلوم اجتمایی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایرا .
.


مقدمه

محرومیت اجتمایی ،اتفاقی است که میتواند برای هر فردی رخ دهد ،اما برخی افراد به میزا
قاب توجهی بیشتر از دیگرا در معرض این خ ر هساتند .در ایان میاا  ،گروههاای جمعیتای
متشک از دخترا مجرد در برخی از نواحی روستایی ،کسانی هستند که بهشد از محرومیت
اجتمایی آسی میبینند .آنا بهدلی بافت ویاهۀ روساتا و ارزشهاا و یقایاد مارتبط باا ایان
جوام  ،محرومیت و ضعف شبکه اجتمایی ،و یدم دسترسی به تسهی ،فراغتی و تفریحی،
با طیف گستردهای از یوام روبهرو هستند که آناا را از داشاتن فرصاتهایی کاه پایر روی
اکثریت جمعیت است ،محروم میکند (رستمی و همکارا .)883-606 ،7939 ،
واژۀ محرومیت اجتمایی ،واژۀ پیچیدهای است و هیچ تعریف جامعی برای آ ارائه نشاده
است .برخی محرومیت اجتمایی را بهمعنی محدودیت دسترسی به جها اجتمایی ناشای از
وضعیت اجتماییااقتصادی ضعیف یا آموزش ضعیف تعریف میکنند .محروماا اجتماایی
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ممکن است محرومیت از ظرفیتهای ابتدایی و پایه ناشای از یادم آزادی را بیشاتر از درآماد
پایین تجربه کنند .این یدم آزادی ،شام کاهر فرصتها ،صداهای سیاسی ،و شأ و منزلت
میشود .محرومیت اجتمایی بهمعنای کاهر یا جلوگیری از تعام ،فرهنگی معماولی باین
1

2

فرد و جامعه است (باسوک و دون .)2009 ، ،محرومیت اجتمایی بهمعنای فقادا نسابی
پاداشهای جامعاه ،مانناد حیثیات ،قادر  ،منزلات اجتماایی ،و فرصاتهای مشاارکت در
فعالیتها و سازما های مختلف است کاه میتواناد باا محرومیات اقتصاادی هماراه باشاد.
محرومیت اجتمایی ،تنها در ارتباط با مفاهی مادی و فقر تعریف نمیشود ،بلکه مه تر از آ ،
حقوق شهروندی و سیاسی را نیز دربر میگیرد .همچنین ،محرومیات اجتماایی میتواناد باه
فقدا برابری جنسیتی نیز مربوط باشد (غفاری و تاجالدین.)88-86 ،7988 ،
زندگی در فقر و تجربۀ نابرابری جنسیتی برای دخترا روستایی ،از مؤلفههای یمدۀ
محرومیت اجتمایی است و مشک ،مالی و بهداشتی را در پی دارد .محرومیت اجتمایی
(بهدلی یدم دسترسی به آموزش ،خدما  ،مناب  ،تصمی گیری ،و تجار ) فقر را اا ه در
س ح فردی و ه اجتمایی اا برای دخترا رق میزند و تجربۀ واقعی محرومیت و تبعیض،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سب

ایجاد احساس ناتوانی ،کاهر ایتماد به نفس ،و افزایر نابرابری جنسیتی میشود

(منر 1و همکارا  .)2009 ،در چند دهۀ اخیر ،برنامههای توسعه و نوسازی اا با وجود
دستاوردهای فراوا اا نتوانستهاند بهبود پایداری در شرایط دخترا روستایی پدید آورند و به رف
محرومیت آ ها از بسیاری از حقوق و خدماتی کمک کنند که در نقاط شهری برای دخترا
وجود دارد.
مهاجر گستردۀ مردا جوا به شهرها ،زندگی در محایط روساتا و مشاک ،اجتماایی
ناشی از آ  ،مانند فقر اقتصادی ،بیکاری ،ازدواج و سکونت دائ پسرهای روستایی در شهرها،
و بره خورد نسبت جنسیتی در روستاها ،موج کاهر شانس ازدواج دخترا شده اسات،
اما این خأل ،همراه با ننگهای ناشی از یدم ازدواج و خ ر پیوستن به خی مجردا ق عای در
جوام سنتی و بستهتر روستایی ،اهمیت این معض را افزایر میدهد (نقدی و ب،لی،7983 ،
)13-80؛ درحالیکه در محیط شهری ،تاأخیر در سان ازدواج ،پریرفتاه شاده و فرصاتهای
بیشتری برای بلوغ فکری و یاطفی ،تحصی  ،کار ،اوقا فراغت (از تماشای تلویزیو گرفتاه تاا
ورزش و پارک ،خیابا  ،اینترنت ،و تنوع حضور در مراکز خرید) به دختارا بخشایده اسات ،اماا
اغل این فرصتها در اختیار دخترا جوا روستایی نیست (کاظمیپور)709-728 ،7989 ،؛
بنابراین ،دخترا روستایی در کنار همۀ محرومیت های اجتمایی ،بهدلی ازدواج نکارد  ،در
معرض طرد اجتمایی ناشی از تجرد ق عی نیز قرار گرفته اند (غفااری و تاجالادین،7988 ،
 .) 99-66در روستاهای ایرا  ،امکا دستیابی به راه ها و وسای موردنیاز در راستای ازدواج،
برای دخترا ک است ،زیرا دخترا جامعۀ روستایی به دلی نداشاتن اساتق،ل و آزادیهاای
اجتمایی و اقتصادی در جامعۀ مردساالر روساتایی ،امکاا تصامی گیری مساتق را کمتار
دارنااد و نمی تواننااد هماننااد پساارها بااه منظور کس ا تخصااش و شااغ  ،مهاااجر کننااد
(مجدالدین.)916-986 ،7986 ،
محرومیت اجتمایی ،موان آموزشی بسیاری برای دخترا ایجاد میکند؛ بهگونهای که این
تلفیق موان آموزشی با یوام فرهنگی و اقتصادی به میزا بیشتری موج محرومیت دخترا از
آموزش در س وح باالتر میشود؛ برای مثال ،بعضی خانوادهها وقتی مدرسه از خانه فاصله داشته
باشد ،یا معلما  ،مرد باشند (اقدسی و زینالفام ،)779-790 ،7937 ،تمایلی به تحصی دخترا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ندارند که این امر بهویهه برای دانرآموزا دختر ،پیامدهای منفی در بعد فردی و اجتمایی دارد،
زیرا این حادثه ،نوجوانا را زودتر از موید ،درگیر نقر بزرگساال میکند و هنگامیکه شکاف
جنسیتی در گروههای اجتمایی محروم با شکاف ناشی از محرومیت اجتمایی ترکی میشود،
تفاو تحصی ،دخترا گروههای اجتمایی محروم و دخترا دیگر در جامعه ،بیشتر احساس

میشود (لویس 1و لوکهید )2000 ،2و اگر این نابرابری جنسیتی در سرمایههای انسانی،
داراییهای فیزیکی ،و تفاو های جنسیتی باقی بماند (صفوی و همکارا ،)9-72 ،7939 ،
دخترا و در پی آ  ،زنا  ،ظرفیت بسیار کمتری برای تبدی انتخابهای شخصی به نتایج
موردنظر دارند .وجود نابرابریها در زمینۀ اشتغال ،مانعی است برای ورود زنا به برخی مشاغلی
که در برداشتهای یامیانه ،مردانه تلقی میشوند و سب انع افناپریری بازار کار میشود؛ این
امر نقر مهمی در افزایر فقر اا بهویهه برای دخترا اا در جامعه دارد .ی،وهبر این ،نابرابریها بر
تحصی ،و آموزش و فراگیری مهار های نس بعد نیز تأثیر منفی میگرارد ،زیرا تصمیما
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والدین برای تعیین س ح تحصی ،دخترا و پسرا و سمتوسوی آ  ،با توجه به فرصتهای
شغلی شک میگیرد و موقعیت پایینتر زنا در بازار کار ،سب بییدالتی و ناکارآمدی اقتصادی
(فقر مادی و درآمدی) میشود و میتواند در بروز محرومیت اجتمایی مؤثر باشد (یلیزاده،
.)86-63 ،7983
براساس نتایج تحقیقا انجمن جمعیت ،دخترا روستایی ،حمایت و شبکۀ اجتمایی

محافظتشدهای ندارند (سباستین 3و همکارا  )2006 ،که این امر میتواند موج افزایر
آسی پریری آ ها در حی ههای بهداشتی و اقتصادی شود .این دخترا با موانعی برای
دوستیابی ،آموختن مهار های زندگی ،دسترسی به خدما بهداشتی ،و ...روبهرو میشوند
(صفوی و همکارا  .)9-72 ،7939 ،در زنجیرۀ فقر زاب و روستاهای آ  ،دخترا روستایی
دچار فقر دوچندانی هستند؛ بهگونهای که از دسترسی به بسیاری از امکانا  ،محروم هستند.
محرومیت مناطق روستایی ،بیشترین آسی را برای دخترا خانواده در پی دارد .این موضوع
میتواند در آینده نزدیک بهلحاظ ازدواج ،س،مت ،و بهداشت ،مشک ،جدیای ایجاد کند.
در برخی از روستاهای زاب  ،محرومیت از تحصی و یدم دسترسی به امکانا مناس برای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

گررا زندگی و اوقا فراغت ،اغل دخترا را در معرض ازدواجهای زودهنگام قرار میدهد.
اگر اجبارها و الزاما سنتی را کنار بگراری (که ممکن است تأثیر زیادی بر ازدواج زودهنگام
ً
دخترا این مناطق داشته باشد) ،باید به این مسئله اشاره کنی که در بسیاری از مواق  ،واقعا
اجباری از سوی خانواده برای ازدواج این دخترا وجود ندارد .واقعیت این است که هنگامیکه
شرایط و امکا تحصی برای یک دختربچه 78-76سالۀ ساکن این مناطق فراه نباشد ،هیچ
تفریح و دغدغه دیگری برای گررا روزمرهگیها در این مناطق دورافتاده وجود ندارد و به همین
دلی  ،دختربچهها چارهای جز ازدواج ندارند .ما در این پهوهر در پی فه و سنجر
محرومیت اجتمایی و دالی آ در بین دخترا روستایی زاب هستی و به وضعیت محرومیت
اجتمایی دخترا براساس متغیرها و شاخشهای محرومیت اجتمایی میپردازی  .پرسرهای
اصلی پهوهر یبارتند از اینکه «چگونه دخترا روستایی در چرخه زندگی بهگونهای نظاممند
از جریا اصلی اجتماع محروم میمانند و به حاشیه رانده میشوند؟» و «چه یواملی سب
محرومیت دخترا از یرصۀ اجتماع میشوند؟»
فرضیههای پهوهر بدین شرح است .7 :بین ویهگیهای فردی (سان ،تحصای ، ،درآماد) و
محرومیت اجتماایی دختارا  ،راب اه وجاود دارد؛ باین نگارش سانتی والادین و محرومیات
اجتمایی دخترا  ،راب اه وجاود دارد؛ باین منااب در دساترس اقتصاادیاااجتمایی محایط و
محرومیت اجتمایی دخترا  ،راب ه وجود دارد؛ و بین نابرابری جنسیتی و محرومیت اجتمایی
دخترا  ،راب ه وجود دارد.
 .1پیشینه پژوهش

در ایاان بخاار ،پهوهرهااای ماارتبط بااا موضااوع را در دو قساامت پهوهرهااای داخلاای و
پهوهرهای خارجی م ارح مایکنی  .درباارۀ موضاوع محرومیات اجتماایی ،پهوهرهاای
فراوانی بهطور مستقی و غیرمستقی انجام شدهاند که در ادامه به آ ها میپردازی .
نیازی و همکارا ( )7936در پهوهشی با ینوا «تبیین جامعهشناختی فرهنگ فقر در باب
روستاهای استا اردبی » به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهای مشارکت اجتمایی ،وابستگی به
دیگرا  ،منزلت اجتمایی ،سرمایه اجتمایی ،خشونت اجتمایی ،انزوای اجتمایی ،و پایگاه
اقتصادیااجتمایی ارثی ،راب ۀ معناداری با فقر دارند و متغیر بیکاری و اقتدارطلبی ،فاقد راب ه
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معناداری با فرهنگ فقر هستند .یدم مشارکت اجتمایی فقرا در مسائ مدنی ،زمینهساز
فرهنگیشد فقر است.
در پهوهشی با ینوا «بررسی نگرش والدین به ادامه تحصی دخترا روستاهای شهرستا
سنقر و کلیایی» نوشته یلیبیگی و حیدری ( )7938مشخش شده است که نگرش والدین به ادامه
تحصی دخترا در روستاهایی که دارای مدارس راهنمایی دخترانه و دبیرستا دخترانه هستند ،مثبت
و در روستاهایی که فاقد این مدرسهها هستند ،منفی است .نگرش منفی والدین ،از یواملی
همچو ضعف اقتصادی خانوارهای روستایی و مختلط بود مدرسههای روستایی نشئت میگیرد.
اشتری مهرجردی و همکارا ( )7939در پهوهشی با ینوا «بررسی وضعیت محرومیات
اجتمایی در میا جواناا  78تاا  90ساال شاهر تهارا » مشاخش کردهاناد کاه محرومیات
اجتمایی ،متغیری پیچیده و چنادوجهی اسات کاه از طریاق متغیرهاا و مؤلفاههای مختلفای
سنجیده میشود .همچنین ،متغیرهای زیادی بر این پدیاده ،تأثیرگارار هساتند ،اماا مه تارین
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

611

دوره ،11شماره 2
تابستان 1931
پیاپی 22

متغیر ،من قه مح سکونت است.
در پهوهشی با ینوا «مسئله اجتماایی خااموش و ناامرئی :کااهر شاانس ازدواج بارای
دخترا روستایی استا همدا » بهقل نقدی و ب،لی ( )7983مشااهده میشاود کاه یکای از
یواماا کاااهر شااانس ازدواج دختاارا روسااتایی در روسااتاهای اسااتا هماادا  ،مواناا
اقتصادیااجتمایی است.
براساس یافتههای پهوهر پورطااهری و پاوروردی نجاا ( )7988باا یناوا «سانجر
نابرابری جنسیتی در بین زنا روستایی استا گی » ،اا که با روش م العۀ اسانادی و نیاز روش
پیمانی انجام شده است اا بیر از نیمی از زنا روستایی ،احساس نابرابری جنسیتی دارند.
یافتههای پهوهر یلیرضانهاد و سرایی ( )7986با ینوا «گستره شابکۀ رواباط اجتماایی
زنا شهری و تأثیر تحصی ،دانشگاهی و اشتغال بار آناا » نشاا میدهاد کاه تحصای،
دانشگاهی ،فرصت دستیابی به س وح متنوع روابط اجتمایی را برای زنا شهری فراه میکند
و اشتغال ،سب پایدار شد این روابط میشود .ز ایرانی در شرایط سنتی در محدودۀ رواباط
خانوادگی خود زندگی میکند و روابط اجتمایی وی از جنس روابط خویشاوندی است ،اما با
دسترسی به دو ینصر تحصی ،دانشگاهی و اشتغال ،شااهد ظهاور یناصار نقار در شابکۀ
روابط اجتمایی این بانوا هستی .

پهوهشی با ینوا «تمایز جنسی روستاییا در کار ،فراغت ،فعالیات ،و مصارف کاالهاای
فرهنگی» به قل معیدفر ( )7989انجام شده است که نشا میدهد ،در موقعیتهای مختلف
ً
اقتصادی و اجتمایی ،نقرهای خانهداری کام ،بهیهدۀ زناا اسات؛ درحالیکاه نقرهاای
مردا  ،منحصر به بیرو از خانه و ایفای نقرهای شغلی است .در بررسی میزا اوقا فراغت
زنا و مردا روستایی نیز نابرابری جنسیتی را میتاوا مشااهده کارد .ایان امار ایان فارض را
تقویت میکند که تفااو یاا ناابرابری جنسایتی در میازا اوقاا فراغات ناشای از موقعیات
اجتمایی ،نقرهای اجتمایی ،و تقسی کار اجتمایی است.
براساس یافتههای پهوهر دهنوی و معیدفر ( )7988با ینوا «بررسی راب اه احسااس
نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتمایی در دخترا دانشجو» 38/3 ،درصد از دانشجویا
در جمعیت نمونه ،احساس نابرابری جنسیتی زیاد و خیلیزیاد ،و  ،38/3انگیزه تحرک زیاد
و خیلی زیادی داشتهاند .تنها  0/9درصد پاسخ گویا  ،احساس ناابرابری انادکی داشاتهاند.
 83/6درصد ،دارای احسااس ناابرابری اجتماایی زیااد بودهاناد 39/6 .درصاد ،احسااس
نابرابری اقتصادی زیادی داشته اند و سرانجام 83/8 ،درصد ،دارای احساس نابرابری فرهنگی
زیادی بودهاند.

آندیاآندای 1و ایگار )2076( 2در پهوهشی باا یناوا «وضاعیت دختربچاهها در مادارس

ابتدایی ،راهنماایی ،و متوسا ه در شامال نیجریاه» ،نشاا دادهاناد کاه موفقیتهاای یلمای
دختربچهها براساس مح تحصی آ ها ،متفاو است و دخترا در مدارس شهری ،یملکارد
بهتری نسبت به دخترا در مدارس روستایی دارند.

آمو  3و همکارا ( )2079در پهوهشای باا یناوا «بررسای اثارا ارزشهاا و باورهاای

فرهنگاای باار آمااوزش دختربچااهها» نشااا دادهانااد کااه ازدواج زودرس ،یکاای از بزرگتاارین
ارزشهای فرهنگی است که بر آموزش دختربچهها تأثیر میگرارد.

براساس یافتاه های پاهوهر شاارما 4و سااین )2079( 5باا یناوا « تاأثیر مشاک،

بهدا شتی ،اجتمایی ،احساسی بار دانر آماوزا دو مدرساه شاهری و روساتایی جاامو»،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تفاو زیادی بین سازگاری اجتمایی احساسی و بهداشتی دخترا و پسرا وجود نادارد،
ولی بین سازگاری اجتمایی بهداشتی و احساسی دانر آموزا روستایی و شهری ،تفااو
چشمگیری وجود دارد.

سلتانا 1و همکارا ( )2070در پهوهشی با ینوا «یل اجتمایی افرهنگی تبعایض یلیاه

زنا در جوام روستایی بنگ،دش» نشا دادهاند که مؤلفههای اجتماییافرهنگی و اقتصاادی
که در تبعیض یلیه زنا نقر دارند ،یبارتند از :برتری پسرا در خانواده بهدلی اینکاه پسارا ،
ایضای دائمی خانواده هستند و همچنین ،آ هاا در درآمادهای خاانواده مشاارکت دارناد و از
والدین در سنین پیری حمایت میکنند ،درحالیکه دخترا  ،ایضای دائمی خاانواده نیساتند و
پس از ازدواج به خانوادۀ دیگری تعلق مییابند.

لوزیندیلو 2و همکارا ( )2070در پهوهشی با ینوا «موان مشارکت زنا در فعالیتهای

اجتمایی ،سیاسی ،و اقتصادی تانزانیا» نشا دادهاند که محا اقامات (روساتایی یاا شاهری)
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نقر مهمی در مشارکت زنا در فعالیتهای اقتصادی ،اجتمایی ،و سیاسای دارد؛ بهگوناهای
که زنانی که در مناطق روستایی زندگی میکنند ،نسابت باه زناا شاهری ،باهمرات مشاارکت
کمتری در فعالیتهای اقتصادی ،اجتمایی ،و سیاسی دارند.
3

براساس یافتههای پهوهر کیانگ و همکارا ( )2008با ینوا «نابرابری جنسیتی و فقار
در مدارس روساتایی چاین» ،نارخ تارک تحصای در میاا دختارا روساتایی بیشاتر اسات.
نویسندگا این مقاله بر این نظرند که سه دلی وجود دارد که دخترا روستایی از احساس فقر و
محرومیت بیشتری رنج میبرند :نخست ،تبعایض پنهاا یلیاه دختارا روساتایی در محایط
اجتمایی بزرگتر؛ دوم ،نابرابری جنسایتی کاه در ارزشهاای خاانواده دیاده میشاود؛ ساوم،
ناآگاهی زنا از تأثیر این یوام .
نقــد :پهوهرهااای انجامشااده دربااارۀ محرومیاات اجتمااایی ،در زمینااۀ تحلی ا و تبیااین
محرومیت اجتمایی ،دچار ضعف نسبی هستند؛ به این معنا که در این م العا  ،بیشتر مسئله
درآمد ،مسائ اقتصادی ،و فقر در تداوم محرومیت اجتمایی در کانو توجه بوده و م العاا
جامعهشناختی نیز بهشک فعلی نتوانستهاند مجمویه یوام مؤثر را بررسای کنناد .همچناین،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

م العا پیرگفته با نگاه جامعهشناختی دقیقی به محرومیت اجتمایی نپرداختهاند؛ کاری که
این پهوهر در پی انجام آ است و این خاود ،لازوم بررسای محرومیات اجتماایی باا ابعااد
چندگانۀ آ را بیرازپیر آشکار میکند.
 .2مبانی و چارچوب نظری

صاح نظرا از زوایای مختلفی به مبحث محرومیت پرداخته و دالی متنویی را برای آ بیا
کردهاند .از نظر آنا محرومیت اجتمایی ،معلول یلت یگاناهای نیسات .در پاهوهر حاضار
باارای تبیااین موضااوع محرومیاات اجتمااایی ،از نظریااههای مختلااف اندیشاامندا یرصااۀ

جامعهشناسی استفاده شده است .از دیدگاه زیبرا ،1محرومیت اجتمایی ها در بعاد نهنای و
ه در بعد یینی قاب بررسی است .وی نق ۀ مشترک گونههای متعدد محرومیت را گسساتگی
فرد از روابط اجتمایی میداند .نکته جال توجه در این دیدگاه ایان اسات کاه زیبارا ،مفهاوم
گسستگی را تا س ح گسستگی از خود و تصویری که انسا از خویر ساخته است (هویت)،
تعمی میدهد.

بوردیو و نارایا  2بر این نظرند که ساختارها ،نهادها ،و روابط اجتمایی ،تفاو ها و به بیا

دقیقتر ،امتیازهای اجتمایی را به نف گروههای فرادسات بازتولیاد میکنناد و فرودساتا را از
دستیابی به فرصتها و موقعیتهای بهتر محروم میسازند.

از دیدگاه بلوم برگ ،3زنا بدو قدر اقتصادی ،از منزلات انادکی برخوردارناد و کنتارل

کمی بر مسائلی ازقبی روابط پیر و پس از ازدواج ،فعالیت خانگی ،س ح و نوع تحصی، ،
آزادی در تحرک و تعقی خواستهها و ی،یقشاا  ،و دساتیابی باه فرصاتها دارناد؛ بناابراین،
قدر اقتصادی بر تواناییهای زنا در امور مختلف تأثیر زیادی دارد .برایناساس ،در تادوین
چارچوب نظری این پهوهر از نظریههای جامعهشناختی زیبرا ،بوردیاو ،بلاوم بارگ و نارایاا
استفاده شده است که در ادامه بهطور مبسوط به آ میپردازی .
از دیدگاه زیبرا ،محرومیت اجتمایی ه در بعاد نهنای و ها در بعاد یینای قاب بررسای
است؛ البته وی بیشتر متمای به بررسی بعد نهنی محرومیت اجتماایی اسات .او قلمروهاای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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متعددی را برای محرومیت اجتمایی افراد درنظار میگیارد کاه محادودیت در هریاک از ایان
قلمروها و ناهماهنگی در بهدست آورد هنجارهاای هریاک از آ هاا ،میتواناد ساب ناویی
محرومیت شود .البته زیبرا بر این نظر است که شکست در یک قلمرو اجتمایی ،به محرومیت
نمیانجامد ،بلکه تعدد شکستها و کاستیها است که میتواند ساب محرومیات اجتماایی
شود .وی نق ۀ مشترک گوناههای مختلاف محرومیات را گسساتگی فارد از رواباط اجتماایی
میداند .نکتۀ جال توجه در این دیدگاه این است که وی مفهوم گسستگی را تا س ح گسستگی
از خود و تصویری که انسا از خویر ساخته است (هویت) ،تعمای میدهاد (قاضاینهاد و
ساواال پور.) 760-767 ،7986 ،
از دیدگاه بلوم برگ ،نابرابری جنسیتی در س وح مختلف روابط مردا و زناا در خاانواده،
اجتمایا محلی ،و دولتها وجود دارد .بلوم برگ بر ایان نظار اسات کاه قادر اقتصاادی،
بهوسیله آنچه او «میزا تخفیف» مینامد ،شک میگیرد که طی آ  ،قادر زناا کااهر یاا
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افزایر خواهد یافت .اگر مردا  ،قلمروهای بزرگتری را دراختیار داشته باشند ،این کنتارل بار
س وح بزرگ ،قدر زنا را در خانوار کاهر میدهد و به هما نسبت ،اگر زنا  ،فعالیتهای
اقتصادی گستردهتری داشته باشند ،از قدر بیشتری نیز برخوردار میشاوند؛ بناابراین ،بیشاتر
زنا  ،امکا داشتن قدر اقتصادی را در س وح باالی ساازما اجتماایی دارناد و میتوانناد
گونههای دیگری از قدر (سیاسی ،مکتبی ،و مانند ایان) را بهدسات آورناد و حتای کارهاای
اقتصادی کوچک آ ها ،میتواند بایث افزایر اقتدارشاا در خاانواده و نفونشاا در اجتمااع
شود .از دیدگاه وی ،نابرابریها در س وح مختلاف وجاود دارد و ناابرابری در توزیا قادر ،
منزلت ،دارایی ،و فرصتها برای دو جنس ،از آ جمله است .زنا در پایین نردبا الیهبنادی،
دریم  ،هیچ امکانا مالیای ندارند و زمانی موقعیت برای آ ها پیر میآید که مردا و زنا
بهگونهای برابر با ه شریک باشند .زنا بدو قدر اقتصادی ،جایگاه و منزلت پایینی دارند و
کنترل کمی بر مسائلی از این قبی دارند :الگوی باروری (شمار فرزندا و زما بچهدار شد )،
ازدواج ،حقوقشا در ط،ق ،رواباط پایر و پاس از ازدواج ،فعالیات خاانگی ،سا ح و ناوع
تحصی ، ،و آزادی در تحارک و تعقیا خواساتهها و ی،یقشاا و دساتیابی باه فرصاتها؛
بنابراین ،قدر اقتصادی بر تواناییهای زنا در امور مختلف ،تأثیر زیادی دارد (پورطااهری و
پوروردی نجا .)728-726 ،7988 ،

از دیدگاه نارایا  ،محرومیات اجتماایی نیاز همانناد سارمایه اجتماایی ،باه سااختارها و
فرایندهای اجتمایی و سیاسی و نحوۀ تأثیرگراری آ بار دسترسای باه منااب و تاأمین معااش
گروههای اجتمایی مختلف اشاره دارد .از نظر او ،پیوندهای بینگروهی ،رواباط اجتماایی در
شبکهها و گروههای داوطلبانۀ غیررسمی و رسمی هستند که ایضایی ناهمگو و غیرمتجاانس
دارند .در این روابط ،پیوندها از قومیت ،جنسیت ،کاست ،ثرو  ،مره  ،مکا  ،یا هر ویهگی
دیگری که گروههای اجتمایی را متمایز میکند ،فراتار میروناد .وی در اساتداللی مشاابه باا
گرانووتر 1میگوید ،شبکه و انجمنهای بینگروهی داوطلبانه و هنجارهای مرتب ی که مبتنیبر
تعام اجتمایی روزمره هستند ،منجر به خیر جمعی شهروندا میشوند ،درحالیکه شابکهها
و انجمنهایی که گروههای اجتمایی نخستین را بدو پیوندهای بینگروهای دربار میگیرناد،
تنها سب بهبود وضعیت هما گروهها میشوند .جوام براساس انسجام گروههای اجتماایی
نخستین شک میگیرند و تأثیر و نفون این گروهها به مناب و قادر آ هاا وابساته اسات ،اماا
هنگامیکه قدر بهگونهای نامتقار بین گروهها توزی میشود ،پیونادهای بینگروهای بارای
دستیابی به فرصتهای اقتصادی و انساجام اجتماایی ،حیااتی میشاوند .هرچناد بیتردیاد،
گروهها و شبکههای نخستین ،فرصاتهایی را بارای کساانیکه باه آ هاا تعلاق دارناد ،فاراه
میکنند ،اما آ ها قشربندی اجتمایی ازپیرموجود را نیز تقو یت کرده و مان تحرک گروههای
محروم ،اقلیتها ،یا افراد فقیر میشوند و درنتیجه به پایهای برای فساد و تبانی قدر بهواسا ه
گروههای اجتمایی مسلط تبدی میشوند (فیروزآبادی و صادقی.)728-723 ،7932 ،

تورنز 2دربارۀ اینکه محرومیت اجتمایی در چه ماواردی و چگوناه اتفااق میافتاد ،چناین

توضیح میدهد« :محرومیت اجتمایی میتواند شام دسترسی افراد به کار ،آموزش ،مسکن،
مهار  ،و فضاهای خصوصی و یمومی باشد؛ درنتیجه ،محرومیت اجتمایی شام گروههای
حاشیه ای و مردمانی خارج از شبکه امنیت رفاهی ،بیکار ،فاقد مسکن ،آوارگا  ،و محروما از
حقوق شهروندی میشود (غفاری و تاجالدین.)88-86 ،7988 ،
بوردیو با افشاسازی محرومیتهای پنهانی ،رنج اجتمایی اشخاص و خانوادههایی را بازگو
میکند که بهسب تغییرا تحمی شده در زندگیشا اا بهویهه توسط میدا قدر اا اینبار فراتر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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از فقر مادی ،بهگونهای «ناسازگاری و گسست بین یاد واره و میدا » ،آ هاا را گرفتاار کارده
است .ازدواج و زندگی زناشویی ،مهاجر  ،مداخ ،و سیاستهای دولت ،ابدایا فناورانه
و ظهور فناوریهای جدید ،افول شرایط اقتصاادی و دگرگاونی در مشااغ  ،مجمویاه یاواملی
هستند که در زما ها و مکا های مختلاف ،میادا های خاانوادگی ،اقتصاادی ،اجتماایی ،و
سیاسی را دستخوش تغییر کرده و توانمندیها و مناب افراد را برای سازگاری با شارایط جدیاد،
دچار بحرا کرده و آ ها را به مصیبتهای بسیاری ،ازجمله داغ ننگ ،فقر ،انزوای اجتماایی،
حاشیهنشینی و تنهاایی ،بیکااری ،فروپاشای خاانواده ،سارخوردگی و بیخانماانی ،احسااس
محرومیت و بیهاودگی ،و ...دچاار کارده اسات .وی نشاا میدهاد کاه چارا طبقاا پاایین
اجتمایی ،با وجود بهکارگیری راهبردها و تصمی هایی برای تغییر سرنوشت خود ،از دستیابی به
موقعیتهای بهتر اقتصادی و فرهنگی در میادا  ،محاروم ماندهاناد ،زیارا مختصاا سارمایه
(یاد واره) موردنیاز برای موقعیت جدید در میدا را دراختیار ندارند (فیروزآبادی و صاادقی،
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پتریک  ،فقر را در ارتباط با طرد اجتمایی بیا میکند .بهزی او ،محرومیات ماادی ،ساب
گسسته شد راب ۀ افراد با ارتباطا و شبکههای اجتمایی میشود و سارمایه اجتماایی آ هاا را
کاهر میدهد؛ بهیبار دیگر ،طرد اجتمایی ،راهی برای بیا فقر نسبی اسات؛ ی،وهبار ایان،
ممکن است فقر و طرد اجتمایی را بهمثابه وجوه مختلف پدیده اجتمایی یگاناهای تلقای کنای .
شاخش اصلی در میا نکتههای کلیدی و مهمی که در نوشتههای پتریک در مورد رف محرومیت
و موفقیت سیاسیااجتمایی بیا شده است ،برابری است .احساس یدالت و یدالت اجتماایی
همواره از دغدغههای اصلی همۀ جوام در همۀ دورا بوده است؛ اگرچه باار فلسافی یادالت و
برابری ،مد های زیادی بر نهنهای سیاستمدارا و حاکما و حتی اندیشمندا و روشنفکرا ،
سنگینی میکرد ،اما رفتهرفته توجه به بحثهای فلسفی و انتزایی در این یرصه ک شد و گرایر به
برابری اجتمایی و آزادی فردی افزایر یافات و صااح نظرا و پهوهشاگرا بار آ هساتند کاه
مؤلفههای یینی و ملموسی در این مورد ارائه دهند (غفاری و تاجالدین.)88-86 ،7988 ،

گیدنز 2به فقر به ینوا مظهر نابرابری های اجتمایی توجه خاصی دارد و بر این نظر است

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

که بسیاری از برنامه هایی که در انگلستا و آمریکا برای مبارزه با فقار درپایر گرفتاه شاده،
نتایج چندا موفقیت آمیزی نداشته اند .او افرادی را که شغ های پاره وقت یا متزلزلی دارند،
بیکارا  ،افراد مسن ،بیمارا و معلوال و خانواده های پرجمعیت یا خاانوادۀ تکسرپرسات،
بهویهه ز سرپرست ،را جزء فقرا می داند .ازنظر گیدنز ،سه حق مالکیت ،تحصی  ،یا مهار
و نیروی کار ،سه پدیدۀ اصلی در ارتباطا با ساخت ساه گانۀ طبقااتی در جواما اماروزی
هستند .طبقۀ باال ،کنترل کنندۀ مالکیت وسای تولید است ،طبقۀ متوساط بادو تملاک بار
وسای تولید ،صاح مهار ها و تحصی ،ویهه ای است که آ را در بازار مبادله میکند.
گیدنز ،قدر را یک پدیدۀ همیشگی در زندگی اجتمایی می داند و باه راب اۀ نزدیاک آ باا
نابرابری انیا دارد ،یعنی قدرتمندا می توانند مناب ارزشمندی مانناد دارایای یاا ثارو را
انباشته کنند و تملک چنین منابعی به نوبه خاود ،وسایلۀ ایجااد قادر اسات (حمیادیا و
همکارا  .)88 ،7939 ،محرومیت اجتمایی ،معلول یلت یگانه ای نیست و صاح نظرا
از زوایای گوناگونی به این مبحث پرداخته و یواما متناویی را بیاا کرده اناد .در پاهوهر
حاضر برای تبیین موضوع محرومیت اجتمایی از نظریه های مختلف اندیشمندا اجتمایی
استفاده شده است .از دیدگاه زیبرا ،محرومیت اجتمایی ه در بعد نهنی و ه در بعد یینی
قاب بررسی است .وی نق ه مشترک گونه های فراوا محرومیت را گسساتگی فارد از رواباط
اجتمایی میداند .نکته جال توجه در این دیدگاه این است که زیبرا ،مفهوم گسستگی را تاا
س ح گسستگی از خود و تصویری که انساا از خاویر سااخته (هویات) اسات ،تعمای
می دهد .بوردیو و نارایا بر این نظرند که ساختارها ،نهادها ،و روابط اجتمایی ،تفاو هاا و
به بیا دقیق تر ،امتیازا اجتمایی را به نف گروه های فرادست ،بازتولید می کنند و فرودستا
را از دستیابی به فرصتها و موقعیت های بهتر محروم می سازند .از دیدگاه بلوم بارگ ،زناا
بدو قدر اقتصادی ،از منزلت اندکی برخوردارند و کنترل کمی بر مسائلی ازقبی رواباط
پیر و پس از ازدواج ،فعالیت خانگی ،س ح و نوع تحصی ،و آزادی در تحرک و تعقیا
خواسااته ها و ی،یقشااا و دسااتیابی بااه فرصاات ها دارنااد؛ بنااابراین ،قاادر اقتصااادی باار
توانایی های زنا در امور مختلف تأثیر زیادی دارد.
آنچه از دیدگاههای نظریهپردازا مختلاف برداشات میشاود ،ایان اسات کاه محرومیات
اجتمایی در هر شک و اندازهای ،یکی از یوام مؤثر بر یق ماندگی جوام اسات و تا،ش
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دانشمندا مختلف در یرصههایی مانند اقتصاد ،جامعهشناسی ،و ...نشا دهندۀ مه بود این
پدیده و اثرگراری آ در جامعه است .هریک از نظریهپردازا  ،این پدیده را بهگونهای متفاو و
با تأکید بر بعد یا ابعادی از محرومیت اجتمایی بررسی کردهاند.
سن

مناب در دسترس

نگرش سنتی والدین

تحصی،

نابرابری جنسیتی

درآمد

اقتصادیااجتمایی

محرومیت اوقا فراغت

محرومیت اجتمایی دخترا

محرومیت آموزشی
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محرومیت از شبکه روابط

محرومیت فکری جایگاهی

نمودار شماره ( .)1الگوی پژوهش (نویسنده)

 .3روششناسی پژوهش

این پهوهر با تکنیک پیمایر و با استفاده از ابزار پرسرنامه انجام شده و در تحلی دادههای
بهدستآمده ،روشهای آماری و استنباطی بهکار رفته است .جامعه آماری پاهوهر حاضار را
کلیۀ دخترا روستایی  76ساله و باالتر شهر زاب تشکی میدهند .حج جامعه آماری توساط
مرکز آمار ایرا و براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  7938مشخش شد که تعداد آ هاا
 73208نفر بود .برای برآورد حج نمونه ،ابتادا یاک م العاۀ مقادماتی در ماورد  90نفار از
پاسخگویا انجام شد تا واریانس متغیر مورد م العه (محرومیت اجتمایی دخترا روساتایی)
مشخش شود؛ سپس با استفاده از فرمول کوکرا  ،با س ح اطمینا  36درصد و باا واریانسای
که براساس پیرآزمو بهدست آمد ( q=0/6و  988 ،)p=0/6نفار مشاخش شادند .در ایان
پهوهر روش نموناهگیری خوشاهای چندمرحلاهای متناسا باا حجا ) (ppsباهکار رفتاه و
بهاینترتی  ،اط،یا الزم از دخترا روستایی شهرستا زاب جم آوری شده است.

جدول شماره ( .)1دسته بندی مناطق در نواحی مختلف جامعه آماری برای گردآوری دادهها
تعداد دختران در هر منطقه

منطقه

نام روستاها

7

ده بامری ،حیدری ،پیری بنیاد ،کرب،یی غ،مرضا ،نورآباد غ،ما ،
پیر حسین سرحدی ،جها تیغ ،شااهوزهی ،کرباساک ،محمادآباد
هراتی ،گ پیر ،قورقوری ،شندل ،خمک ،لچووی ،ده نو ،کرب،یای
قربا  ،شیخ لنگی ،پلنگی ،ده میر ،حمزهآباد ،اسمایی قنبار ،گنباد
شاهی...

6198

2

فتحآباد ،حسنآباد ،ده سرحدی ،حاجی یبدالله ،یمرآباد ،وحدآباد،
بامری جها تیغ ،گ آباد سفلی ،گ آباد یلیا ،اسک  ،ییسای خاا ،
برج افغا  ،حسن رحما  ،ده اصاغر ،حساینآباد ،جزیناک ،حسان
خو  ،میلک ،سنجرانی ،محمدشاه کرم...

6702

9

ده کرم دهمرده ،یباس آقاجا  ،ده ارباب ،ده بشایر ،ده رضاا جار،
حسن کرب،یی افغا  ،حسینآباد جر ،رشید خا  ،ده کول ،م،حسن
چاری ،پیرسبز غری  ،محماد سافر ،شاهریاری ،ساکوهه ،کوشاه
سفلی ،کوشه یلیا ،یباسیه ،بهرامآباد...

9180

8

سادا  ،درگی ،سوردغال ،فیاروزهای ،درویار یلای ،یبادالکری ،
دهمرده شمالی ،جمالآباد ،کجیردهمرده ،خدانظر سارانی ،اشترک،
توتی ،دولتآباد ،شیردل ،ل فالله ،ابراهی آباد ،اکبرآباد ،غ،معلی،
اکبرآباد ،کوچکزایی ،گرگ...

9688

تعداد پرسشنامه

778

727

16

19
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شک شماره ( .)7نقشه جغرافیایی زاب

متغیرهای مورد استفاده در این مقاله به شرح زیر است:
 .7محرومیت اجتماعی بهمعنای فقدا نسابی پاداشهاای جامعاه مانناد حیثیات ،قادر ،
منزلت اجتمایی ،و فرصاتهای مشاارکت در فعالیتهاا و ساازما های مختلاف اسات کاه
میتواند با محرومیت اقتصادی همراه باشد .محرومیت اجتماایی تنهاا در ارتبااط باا مفااهی
مادی و فقر تعریف نمیشود ،بلکاه مه تار از آ  ،حقاوق شاهروندی و سیاسای را نیاز دربار

میگیرد .همچنین ،محرومیت اجتمایی میتواند مربوط به فقادا براباری جنسای نیاز باشاد
(غفاری و تاجالدین.)88-86 ،7988 ،
محرومیاات اجتمااایی دخت ارا روسااتایی در  6بعااد محرومیاات از ازدواج ،محرومیاات
آموزشی ،محرومیت اوقا فراغت ،محرومیت فکری ،محرومیت از شبکه روابط اجتمایی ،و
محرومیت از مشارکت اجتمایی ،بررسی و سنجر شده است و برای سنجر این متغیر از 86
گویه محققساخته استفاده کردهای  .میزا آلفای کرونباخ این سازه  0/19شد.
ِ

در ادامه مدل تحلی یاملی متغیر محرومیت اجتماایی در شاک شاماره ( )2ارائاه شاده

است .ریشۀ میانگین مجرور باقیماندههای تقریبی ،1یکای دیگار از شااخشهای برازنادگی
مدلهای معادال ساختاری و تحلی یوام تأییدی بهشمار میآیاد کاه بیتردیاد ،مه تارین
شاخصی است که مبناای پاریرش یاا رد یاک مادل مفاروض قارار میگیارد .هرچناد اغلا
شاخشهای برازندگی ،تابعی از یکدیگر هستند ،ولای آنچاه مسال اسات ،نگااه اول و آخار
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پهوهشگر به شاخش جرر میانگین مربا باقیمانادههای تقریبای اسات .هرچقادر محاسابه
کوچکتر باشد ،مدل ،برازندهتر میشود .باهطورکلی ،مادلهای باا شااخش رمازی  0/07تاا
 ،0/06مدلهای با برازندگی یالی 0/06 ،تا  0/08برازندگی خوب 0/08 ،تا  0/7قابا قبول ،و
بزرگتر از  0/7غیرقاب قبول است.
برای ارزیابی برازندگی الگوی معادال ساختاری از چند شاخش استفاده میشود که یکی
از این شاخشها ،شاخش مجرور کای است که یک شاخش م لق مادل بهشامار میآیاد و
ً
برای مدلهای با  Nبزرگتار ،مجارور کاای ،تقریباا همیشاه از نظار آمااری ،معناادار اسات.
بیتردید ،مه ترین شاخصی که مبنای پریرش یا رد یک مدل مفروض قرار میگیرد ،آماره جرر
میانگین مرب باقیماندههای تقریبی است که در مدل ما برابر با  0/088است .این آمااره باین
 0/08تا  0/7قرار دارد و بیشتر باود ایان میازا از  ،0/08حااکی از بارازش قابا قبول مادل
طراحیشده است .مقدار معناداری برابر با  ،0/000یعنی کوچکتر از  0/06است؛ بناابراین،
مجرور خی بهلحاظ آماری ،معنادار است.
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=2669/16کای اسکوئر  =0/088ریشه مجرور میانگین =0/000 ،درجه معناداری =390 ،درجه آزادی

شکل شماره ( .)2نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای متغیر محرومیت اجتماعی

 .2نابرابری جنسیتی یبار است از رفتار یا یملی که براساس جنسیت افراد باه تحقیار ،طارد،
خوار شمرد و کلیشهبندی آنا میپردازد .این سازه با سه بعد نابرابری اقتصادی ،اجتمایی ،و
فرهنگی سنجیده شده است .نابرابری اقتصادی به این معناست که زنا  ،از درآمد ه س ح باا
مردا محروم هستند و شرایط برای کاار بیارو از خاناه بارای آ هاا فاراه نیسات .ناابرابری
اجتمایی ،به این معناست که زنا بهاندازۀ مردا  ،امکانا و فرصتهای الزم را در خاانواده و
جامعه ندارند .نابرابری فرهنگی به این معناست که در سانت و یارف ،براباری زناا و ماردا

درنظر گرفته نشده است و زنا  ،امکا فعالیت فرهنگی یکسا با مردا ندارناد .ایان ساازه در
ً
ً
قال  73گویه در یک طیف  6قسمتی (کام ،موافق تا کام ،مخالف) درنظر گرفته شده است
و پرسرهای آ از مقالۀ سنجر نابرابری جنسیتی در بین زنا روستایی پورطاهری و پوروردی
نجا ( )7988گرفته شده است .آلفای کرونباخ این سازه ،برابر  0/32است.
 .9نگرش والدین .نگرش ،یک حالت آمادگی نهنی و یصبی اسات کاه از طریاق تجرباه،
سازما مییابد و بر واکنر فرد در برابر تمام موضوعها و موقعیتهای وابسته به نگرش ،تاأثیر
مستقی و پویایی برجای میگرارد .برای یملیاتی کرد نگرش والدین ،درمجماوع از  6گویاۀ
ً
ً
محققساخته در یک طیف  6قسمتی (کام ،موافق تا کام ،مخالف) استفاده شدهاست .میزا
آلفای کرونباخ این متغیر 0/81 ،است.
 .2منابع در دسترس ،به مناب و امکانا اقتصادی و اجتمایی در دسترس هر روساتا گفتاه
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میشود .برای یملیاتی کرد مناب در دسترس اقتصادی و اجتماایی روساتا ،درمجماوع از 3
ً
ً
گویۀ محققساخته در طیف  6قسمتی (کام ،موافق تا کام ،مخالف) استفاده شده است که با
دسترسی به امکاناا حماام ،بهداشات ،فضاای سابز ،جادههاای آسافالته ،شابکه اینترنات،
درمانگاه ،خانه بهداشت ،دسترسی به وسیلۀ نقلیه یمومی ،دسترسی به مراکز آموزش خیاطی،
و ...سنجیده شده است .میزا آلفای کرونباخ این متغیر 0/10 ،است.
 .4یافتهها

نتایج تجزیهوتحلی دادهها نشا میدهد که میانگین سنی پاسخگویا  ،90/21انحراف معیار
 ،8/68و حداق و حداکثر سن بهترتی  76و  93است 9/6 .درصد از پاسخدهندگا  ،بیسواد
و  29/8درصد از آ ها دارای تحصی ،زیر دیاپل هساتند 89/6 .درصاد از پاساخدهندگا
دارای مدرک دیپل  26 ،درصد دارای مدرک فوقدیپل و لیسانس و  8/8درصاد ،دارای مادرک
فوقلیسانس و باالتر بودهاند 20/6 .پاسخدهندگا دارای درآمد زیر هشتصدهزار توما 26/8 ،
درصد پاسخگویا بین  800هزار توما تا  7/6میلیو توما و  96/2درصد باین  7/6تاا 2/6
میلیو توما درآمد داشتهاند 76/6 .درصد از پاسخدهندگا از  2/6تا  9/6میلیاو توماا  ،و
 2/3درصد از آ ها بیر از  9/6میلیو توما  ،درآمد داشتهاند.

جدول شماره ( .)2آمارههای توصیفی متغیر محرومیت اجتماعی به تفکیک ابعاد
حداکثر

دامنه تغییرات

میانگین گویه جمع میانگین انحراف معیار

متغیر وابسته

گویهها

محرومیت از ازدواج

1

9/69

محرومیت آموزشی

8

9/01

محرومیت اوقا فراغت

8

7/19

79/37

محرومیت از شبکه روابط اجتمایی

3

9/26

23/91

70/26

محرومیت فکری

3

9/00

21/08

3/69

حداقل

26/81

1/62

1

96

28

28/68

8/90

70

91

21

8/22

1

26

78

3

86

96

79

87

28

محرومیت از مشارکت اجتمایی

1

9/68

28/88

6/88

1

96

28

محرومیت اجتمایی

86

9/22

786

28/101

87

209

722

جدول شماره ( )2به بررسای آمارههاای توصایفی ابعااد محرومیات اجتماایی پرداختاه اسات.
محرومیت اجتمایی ،دربردارندۀ شر بعد است که در جدول باال حداق و حداکثر نمره ،دامناه
تغییرا  ،انحراف معیار ،و میانگین باه تفکیاک ابعااد ارائاه شاده اسات .انحاراف معیاار متغیار
محرومیت اجتمایی 28/101 ،است .در میا ابعاد ،محرومیت از ازدواج ( )9/69و محرومیت
از اوقا فراغت ( ،)7/19بهترتی  ،کمترین و بیشاترین میاانگین را دارناد .میاانگین ایان متغیار
( )786بهصور کلی ،بیشتر از حد متوساط ( )796اسات و ایان امار نشاا دهندۀ محرومیات
اجتمایی باال است .بیشترین محرومیت در بعد محرومیات از ازدواج و کمتارین محرومیات در
بعد محرومیت از اوقا فراغت مشاهده شده است .دادههای تحقیق نشا میدهاد کاه دختارا
روستایی ،بیتوجهی به معیارهای دخترا برای ازدواج ( ،)67/1دغدغاه تهیاه جهیزیاه (،)68/2
نقر سنت در ازدواج ( ،)68/0کاهر فرصت ازدواج با افزایر سن ( ،)63/8مهااجر پسارا
به شهرها ( ،)62/6و یدم تمای پسرا تحصیلکرده به ازدواج با دختارا روساتایی ( )10/7را در
محرومیت از ازدواج ،مه ارزیابی کردهاند .دخترا روساتای در بعاد محرومیات آموزشای ،باه
محرومیت از ادامه تحصی ( ،)68/3تحصی در روستاهای مجاور ( ،)68/7ترجیح والادین باه
فعالیت دخترا در کشاورزی و دامداری در مقایسه با ادامه تحصی ( ،)86/6و تحصی در سایر
مناطق ( )68/7اشاره کردهاند .در زمینۀ محرومیت از اوقا فراغت ،بر نقر تلویزیاو (،)66/2
سپری کرد اوقا فراغت باا م العاه ( ،)76/9حضاور ِصارف در خاناه ( ،)68/1و گاردش در

خارج از منزل ( )76/6تأکید کردهاند .محرومیت دختارا از مشاارکت اجتماایی در برناماههای
یمرانی ( ،)86/6محرومیت از برپایی مراس محلای ( ،)66/6و یادم شارکت در فعالیتهاای
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غیررسمی زنا ( )97/3مشاهده شده است .در بعد محرومیت فکاری نیاز بیتاوجهی باه اداماه
تحصی ( ،)98/6باور به ازدواج در سنین پایین ( ،)60/9زیبایی آداب و سنتها و ریایت آ هاا
( ،)28/7باور به یدم حضور دختارا در جامعاه ( ،)61/8مفیاد باود ساختگیری والادین در
جلوگیری از حضور دخترا در جامعه ( ،)68/8حضور صرف در منزل و یدم فعالیت اجتماایی
( ،)67/3مورد تأیید دخترا روستایی بوده است.
جدول شماره ( .)9آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش
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میانگین

متغیر مستقل

تعداد گویه

نگرش سنتی والدین

6

78/88

مناب روستا

76

88/89

نابرابری جنسیتی

73

12

انحراف معیار

حداقل

8/21

6

26

3/66

23

61

3/229

96

حداکثر

دامنه تغییرات
20
98

13

88

در جدول شماره ( )9بهترتی  ،آمارههای سه متغیر مستق نگرش والدین ،مناب دردساترس ،و
نابرابری جنسیتی آمده است .میانگین این متغیر ( )78/88بیشتر از حد متوساط ( )76اسات و
این نشا دهندۀ نگرش سنتی والدین به ازدواج زودرس ( ،)66/1بیتوجهی به تحصی دخترا
و یدم نیاز به صرف هزینه برای تحصای ،دختارا ( ،)60/3و مخالفات باا تجارد دختارا
( )62/03نیز میباشد .میانگین متغیر مناب روستا باا میازا ( )88/89کمتار از حاد متوساط
( )86است .دادهها نشا میدهد که روستاهای زاب  ،فاقد امکانا درمانی ( ،)0/68پزشاک
( ،)68/7حماام ( ،)88/7پاارک و فضاای مناسا ( ،)82/9شابکه اینترنات ( ،)80/9مراکااز
آموزشی ( ،)82/6و وسیله نقلیاه یماومی ( )60/6اسات و در  66/1درصاد از ماوارد ،بارای
درما به سایر شهرها مراجعه میکنند و این امر نشا دهندۀ کمبود مناب دردسترس روساتاییا
است .میانگین متغیر نابرابری جنسیتی ( )12بیشتر از حد متوسط ( )61است و این ناابرابری،
ک رنگاای نقاار زنااا در مالکیاات ( ،)68/8دسااتمزد پااایین ( ،)66/9وابسااتگی اقتصااادی و
روانشناختی ( ،)10/2محدودیت دخترا در انتخاب همسر ( ،)66/8فشارهای ناشای از بااال
رفتن سن ازدواج دخترا ( ،)66/8دستوپاگیر بود سانتها و آدابورساوم روساتا (،)17/6
برتری پسرا در دریافت امکانا رفاهی ( ،)66/1برجسته شد نقار اقتصاادی و اجتماایی
پسرا ( ،)18/2و خوشحالی از تولد نوزاد پسر ( )19/2را در پی دارد.

 .5یافتههای استنباطی

ماتریس همبستگی محرومیت اجتمایی و ویهگیهای فردی نمونه در جدول شماره ( )8آماده
است .دادههای جدول نشا میدهد کاه دو متغیار درآماد و تحصای ،باا سا ح معنااداری
( )sig=0/000راب ۀ منفی و معناداری با متغیر محرومیت اجتماایی دارد و سا ح معنااداری
آزمو پیرسو ( )sig=/672حاکی از فقدا همبستگی معنادار باین متغیار سان و محرومیات
اجتمایی دخترا روستایی است.
جدول شماره ( .)2ماتریس همبستگی محرومیت اجتماعی و ویژگیهای فردی نمونه
متغیر
محرومیت
سن
تحصی،
درآمد

محرومیت
7
0/078
**
-0/662
**
-0/206

سن

تحصیالت

7
0/069
**
0/283

7
**
0/780
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همبستگی محرومیت اجتمایی و دو متغیر نگرش والدین و مناب دردسترس روستا در جدول شماره
( )6آمده است .دادههای این جدول نشاا میدهاد کاه راب اه باین نگارش والادین و محرومیات
اجتمایی ،مثبت ،و ضری همبستگی بهدستآمده  0/629اسات ،یعنای چنانچاه نگارش سانتی
والدین تقویت شود ،محرومیت اجتمایی نیز بیشتر میشود و اگر نگارش سانتی والادین تضاعیف
شاود ،محرومیات اجتماایی نیاز کااهر مییابااد .آزماو پیرساو باا  -0/917حااکی از وجااود
همبستگی مستقی و منفی بین دو متغیر محرومیت اجتمایی و مناب دردسترس اقتصادیااجتمایی
روستا است ،یعنی چنانچه مناب دردسترس اقتصادی ااجتمایی محایط افازایر یاباد ،محرومیات
اجتمایی کاهر مییاباد و چنانچاه منااب دردساترس اقتصادی ااجتمایی محایط کااهر یاباد،
محرومیت اجتمایی ،افزایر مییابد و متناس با آ  ،دسترسی افراد به امکاناا بهداشتی ادرمانی
و فضای سبز نیز کاهر مییابد .بین اوقا فراغت و مناب دردسترس روستا راب های وجود ندارد.
جدول شماره ( .)5نگرش والدین ،منابع در دسترس روستا و محرومیت اجتماعی
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نگرش والدین

0/699

0/000

مناب دردسترس روستا

-0/917

0/000
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هما گونه که دادههای جدول شماره ( )6نشا میدهد ،بین متغیر محرومیت اجتماایی و
نابرابری جنسیتی ،همبستگی مستقی و مثبتی وجود دارد؛ این باه آ معناسات کاه باا افازایر
نابرابری جنسیتی ،محرومیت اجتمایی نیز افازایر مییاباد و باا کااهر ناابرابری جنسایتی،
محرومیت اجتمایی کاهر مییابد .بین تمام ابعااد محرومیات و ناابرابری جنسایتی ،باهجز
محرومیت فکری و نابرابری اقتصادی ،راب ه وجود دارد.
جدول شماره ( .)6نابرابری جنسیتی و محرومیت اجتماعی
نابرابری جنسیتی
محرومیت اجتماعی
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اقتصادی

اجتماعی

فرهنگی

کل

**

**

**

**

*

0/668

0/681

0/666

ازدواج

-/820

0/963

0/211

0/116

آموزشی

-/708-

0/999

-/980

-/879

0/216

اوقا فراغت

**

شبکه روابط اجتمایی

**

0/237

**
**
**

**
**
**

**
**
**

-/936

-/988

0/922

مشارکت اجتمایی

-/088

**0/738

**0/208

**0/978

محرومیت فکری

-/007

**0/881

**0/808

**0/138

کل

-/132

*

**

3/963

**

3/211

**

3/923

* معنادار در س ح کمتر از  ** 0/06معنادار در س ح کمتر از 0/07

برای تبیین بیشتر متغیرها از رگرسیو چندمتغیره استفاده شده است .در این روش باهمنظور
بررسی تأثیر متغیرهای مستق از روش گامبهگام اساتفاده شاده اسات .از مجماوع متغیرهاای
واردشده در معادلۀ رگرسیو  8 ،متغیر مستق  ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشتهاند .از بین
متغیرهای باقیماناده در مادل رگرسایو  ،نگارش سانتی والادین ،ناابرابری جنسایتی ،منااب
دردسترس اقتصادیااجتمایی محیط ،و تحصی ، ،درمجماوع ،بیشاترین تاأثیر را بار میازا
محرومیت دخترا داشتهاند .نگرش سنتی والدین و مناب روستا در باین متغیرهاای پاهوهر،
بیشترین تأثیر مستقی را بر محرومیت دخترا دارند .ضری تعیین ،بیانگر این است که حدود
 918درصد از واریاانس محرومیات دختارا  ،توساط متغیرهاای مساتق موجاود در معادلاۀ
رگرسیو تبیین میشود .با توجه به مقدار ( )F=88/911و س ح معناداری ( )0/000در آزمو
تحلی واریانس ،معنادار بود مدل نیز مشخش شد.

جدول شماره ( .)1رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای پژوهش
متغیر پیشبین

ضرایب استانداردنشده

ضرایب استانداردشده )(Beta

T

سطح معناداری

72/098

0/000
0/000

B

خطای معیار

نگرش سنتی والدین

2/821

0/983

0/820

نابرابری جنسیتی

0/186

0/766

0/218

8/888

مناب روستا

-0/827

0/777

-0/927

-1/838

0/000

تحصی،

-6/966

7/296

-0/736

-8/992

0/000

ضری تعیین تعدی شده0/968 :

ضری تعیین 0/918 :

ضری همبستگی چندگانه 0/676 :

 .8بحث و نتیجهگیری

امروز ،دخترا بهلحاظ نقشی که در نهاد خانواده و جامعه ایفا خواهند کرد و همچناین ،نقار
آ ها در تربیت فرزندا جامعه ،نیازمند توجه ویههای هستند؛ ازاینرو ،توجه به مسائ مرباوط
به آ ها در سنین نوجوانی و جوانی ،نوید برخورداری از نسا ساال  ،خا،ق و پرتحارک را در
آینده میدهد .بر همین مبنا ،پاهوهر حاضار باا هادف بررسای جامعهشاناختی محرومیات
اجتمایی دخترا روستایی شهرستا زاب و یوام مرتبط با آ  ،انجام شده است .برای بررسی
میزا محرومیت اجتمایی و یوام مؤثر بر آ  ،سه متغیر مستق که از نظریهها و پهوهرهای
موجود استخراج شدهاند ،بررسی شدند .متغیرهای مستق پاهوهر ،نگارش سانتی والادین،
نابرابری جنسایتی ،منااب دردساترس اقتصادی ااجتمایی محایط و متغیار وابساته پاهوهر،
محرومیت اجتمایی دخترا روستایی شهر زاب بودناد .صااح نظرا ایان حاوزه نیاز زیبارا،
بوردیو ،پتریک ،و ...بودند که در این پهوهر ،با استفاده از مفروضاا نظاری آ هاا ،یواما
مؤثر بر محرومیت اجتمایی دخترا روستایی شهر زاب بررسی شد.
نتایج تحقیق حاضر نشا داد که میانگین محرومیات اجتماایی دختارا روساتایی زابا ،
بیشتر از حد متوسط است و این امر نشا دهندۀ محرومیت اجتمایی بااال در روساتاهای ایان
قسمت ایرا است .از بین ابعاد محرومیت اجتماایی ،محرومیات از ازدواج ،دارای بیشاترین
میانگین ،و محرومیت از اوقا فراغت ،دارای کمترین میانگین است .محرومیات دختارا باا
افزایر تحصی ،و درآمد ،کاهر و با کاهر تحصی ،و درآمد ،افازایر مییاباد .نتیجاه
حاضر با این بخر از نظریه گیدنز که سه حق مالکیت ،تحصی یا مهار  ،و نیروی کاار ساه
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پدیدۀ اصلی در ارتباطا با ساخت سهگانۀ طبقاتی در جوام امروزی هستند ،همخوانی دارد.
این یافتهها با نتاایج پاهوهر یلیرضاانهاد و سارایی ( ،)7986آماو و همکاارا ( ،)2079و
لوزیندیلو و همکارا ( )2070همسو است.
یکی از فرضهای اساسی پهوهر حاضر این بود کاه فرهناگ ،نگرشهاا ،و ارزشهاا ،از
نسلی به نس دیگر منتق میشود و درصورتیکه در جامعه و نهنیت افراد سااکن در آ ریشاه
بدواند و تعبیه شاود ،ماد های زیاادی باه حیاا خاود اداماه میدهاد و باه روش زنادگی،
فرصتها ،و کنرها شک میبخشد .یافتههای پهوهر حاضر ،تأییدگر این فرض بود و فرضیه
پهوهر را در راب ۀ نگرش سنتی والدین و محرومیت اجتماایی ،حمایات میکناد .باهیبار
دیگر ،با تقویت نگرش سنتی والدین ،محرومیت اجتماایی نیاز افازایر یافتاه و باا تضاعیف
نگرش سنتی والدین ،محرومیت اجتمایی نیز کاهر مییابد .همچنین ،نتایج پاهوهر نشاا
داد که متغیر مستق نگرش سنتی والدین ،باالتر از حد متوسط اسات و ایان امار نشاا دهندۀ
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س ح باالی نگرش سنتی والدین دخترا روستایی است که مبتنیبار ازدواج زودرس دختارا ،
بیتوجهی به تحصی دخترا و بینیازی به صرف هزینه برای تحصی ،دخترا است .نتاایج
پهوهر حاضر با نظریۀ زیبرا که معتقد است ،محرومیت اجتمایی ه در بعد نهنی و ها در
بعد یینی ،قاب بررسای اسات ،همخاوانی دارد .ایان یافتاهها باا یافتاههای آماو و همکاارا
( ،)2079و یلیبیگی و حیدری ( )7938همسو است.
مفروض اساسی دیگر تحقیق حاضر این بود کاه باه هماا میازا کاه جنسیتیشاد ساب
پریرش تمایزهای جنسیتی میشود ،زنا از مشارکت در جامعه بازمیمانند ،نقر ز در اجتمااع
ک رنگ میشود ،دستمزدها و تعام ،کاهر مییابد ،و وابستگی روا شاناختی زناا باهوجود
میآید و به طب آ  ،محرومیت اجتمایی برای زناا شاک میگیارد .دادههاای پاهوهر حاضار
ِ
برمبنای این فرض بیانگر این بود که با افزایر نابرابری جنسایتی ،محرومیات اجتماایی افازایر
مییابد و با کاهر نابرابری جنسیتی ،محرومیت اجتمایی کاهر مییابد و همبساتگی مثبات و
معنادار میا نابرابری جنسیتی و محرومیت اجتمایی ،تأییاد شاد .همچناین ،دادههاای پاهوهر
نشا داد که میانگین متغیر نابرابری جنسیتی دخترا روستایی زاب  ،باالتر از حد متوسط است که
از میا ابعاد سهگانۀ نابرابری جنسیتی ،بعد اقتصادی ،میانگین پایین و بعد فرهنگی ،میانگین باال
را به خود اختصاص داده است که در این پهوهر ،اکثر دختارا در ماورد شااخشهای ارزش و

اهمیت بیشتر پسرا نزد خانوادهها ،و تخصیش امکاناا  ،آزادی ،و مادیاا بیشاتر باه پسارا ،
اتفاقنظر داشتند .نتایج این پهوهر با نظریه بلوم بارگ کاه معتقاد اسات ،ناابرابری جنسایتی در
س وح مختلف روابط ماردا و زناا در خاانواده ،اجتمایاا محلای ،و دولتهاا وجاود دارد،
همخوانی دارد .نتاایج بهدساتآمده باا نتاایج بسایاری از م العاا  ،مانناد کیاناگ و همکاارا
( ،)2008و سلتانا و همکارا ( ،)2070در خارج از کشور ،معیدفر ( ،)7989دهنوی و معیادفر
( ،)7988و پورطاهری و پوروردی ( )7988در داخ کشور همسو است.
یکی دیگر از نتایج پهوهر حاضر ،کشف وجود همبستگی معکوس و معناادار میاا منااب
دردسترس اقتصادیااجتمایی روستاهای زاب و محرومیت اجتمایی دختارا روساتایی اسات؛
بهاینترتی که هرچه مناب دردسترس اقتصادیااجتمایی جامعه روستایی کمتر بود ،محرومیات
اجتمایی دخترا  ،افزایر یافته و بریکس .دادههای پهوهر حاضر نشا داد که روستاهای زاب ،
فاقد امکانا بهداشتیادرماانی مناسا ( ،)0/68پزشاک ( ،)68/7حماام ( ،)88/7و پاارک و
فضای مناس ( )82/9است و  66/1درصد از افراد برای درما به سایر شهرها مراجعه میکنند.
نتایج این تحقیق با نظریه گیدنز همسو است .از نظر او ،محرومیت اجتمایی زمانی اتفاق میافتد
که افراد جامعه از برابری بهمعنای دسترسی به فرصتها ،امکانا  ،و حقوق مدنی ،محروم باشند.
درواق  ،از دیدگاه گیدنز ،شاخشهای مه محرومیت اجتمایی یبارتناد از :یادم دسترسای باه
فرصتها ،برخوردار نبود از حقوق مدنی ،یدم دسترسی به اشاتغال ،آماوزشوپرورش ،و یادم
مشارکت فعال .همچنین ،از نظر گیدنز ،اگر شرایط الزم برای سر برآورد جامعۀ مدنی فعال فراه
نشود ،با محرومیت اجتمایی روبهرو خواهی بود .این یافتهها با یافتههای شارما و ساین (،)2079
لوزیندیلو و همکارا ( ،)2070و نقدی و ب،لی ( )7983همسو است.
از مجموع متغیرهای واردشده به معادلۀ رگرسیو  ،پنج متغیر مساتق  ،تاأثیر معنااداری بار
متغیر وابسته داشتهاند .از بین متغیرهای باقیماناده در مادل رگرسایو  ،متغیار نگارش سانتی
والدین درمجموع ،بیشترین تأثیر را بر میزا محرومیت اجتمایی داشته اسات .هما گوناه کاه
م،حظه شد ،تأثیر نگرش والدین ،نابرابری جنسیتی ،مناب دردسترس ،تحصی ، ،و درآماد،
مستقی بود .واریانس ترکی خ ی متغیرهای مستق توانسات  96درصاد از واریاانس میازا
ً
محرومیت اجتمایی را تبیین کند؛ احتماال بقیۀ تغییرا متغیار وابساته ،باهدلی یادم بررسای
برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگرار هستند.
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براساس بحثهاای پیرگفتاه میتاوا پیشانهادهای زیار را بارای خاروج از محرومیات
اجتمایی دخترا روستایی ارائه کرد:
 .7ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت برابر دخترا و نمایندگی برابر در همۀ س وح زندگی
اجتمایی؛
 .2ارتقای توانمندیها و قابلیتهای دخترا از طریق تحصی  ،توسعه مهار ها ،اشتغال،
توجه به از بین برد فقر ،بیسوادی و بیماریها در دخترا ؛
 .9درپیر گرفتن راههای مناسبی برای باال برد توانایی دخترا در راساتای کسا درآماد
فراتر از شغ های سنتی ،کس اقتصاد خوداتکا ،و اطمینا داد به دخترا در ماورد دساتیابی
برابر به بازار کار و سیست های تأمین اجتمایی؛
 .8بهبود وضعیت آموزشی دخترا ؛
 .6ایجاد و گسترش زمینههای مشارکت اجتمایی و افزایر تعام ،برای دخترا ؛
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 .6ارتقای دسترسی به شاخشهای فرهنگی.
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یلی بیگی ،امیرحسین؛ و حیدری ،حسین ( .)7938بررسی نگرش والدین به ادامة تحصی دختارا روساتایی
(م العه موردی :روستاهای شهرستا سنقر و کلیایی) .پژ هشها ر سیایی.639-672 ،)9(6 ،
یلیرضانهاد ،سهی،؛ و سرایی ،حسن ( .)7986گسترۀ شبکهی روابط اجتمایی زنا شهری و تأثیر تحصای،
دانشگاهی و اشتغال بر آنا  .پژ هشنامه علزم انسانی.229-262 ،69 ،
یلیزاده ،مرجا ( .)7983نقر اشتغال زنا در توسعه .فصلنامه علملی پژ هشلی شن فرهنل ،)6(2 ،
.83- 63
غفاری ،غ،مرضا؛ و تاجالدین ،محمدباقر ( .)7988شناسایی مولفههای محرومیت اجتمایی .فصلنامه علمی
پژ هشی رفاه اجیماعی.99-66 ،)71(6 ،
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فیروزآبادی ،سیداحمد؛ صادقی ،یلیرضا ( .)7932طرد اجیملاعی ر یرلرد جاماهشلناتیی بله محر میلت
(چاپ اول؛ صش  .)769-761تهرا  :انتشارا جامعهشناسا .
قاضینهاد ،مری ؛ و ساواال پور ،الهام ( .)7986بررسی راب ه طرد اجتمایی و آماادگی بارای ایتیااد .مسلال
اجیماعی ایران.793-780 ،)69(76 ،
کاظمیپور ،شه .)7989( ،تحول سن ازدواج زنا در ایرا و یوام جمعیتی ماوثر بار آ  .فصللنامه پلژ هش
شنان.709-728 ،)9(2 ،
گیدنز ،آنتونی ( .)7919جاماهشناسی (مترج  :منوچهر صبوری) .تهرا  :نشر نی.
مجدالدین ،اکبر ( .)7986بررسی دالی و آثار افزایر سن ازدواج دخترا روستایی در آشتیا  .پژ هشنامه علزم
انسانی.916-986 ،69 ،
معیدفر ،سعید ( .)7989تماایز جنسای روساتاییا در کاار ،فراغات ،فعالیات و مصارف کاالهاای فرهنگای.
جاماهشناسی ایران.713-200،)2(6 ،
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نقدی ،اسدالله؛ و ب،لی ،اسمایی ( .)7983مسئله اجتمایی خاموش و نامرئی :کااهر شاانس ازدواج بارای
دخترا روستایی (با تاکید بر یافتههایی از نقاط روستایی همدا ) .تزساه ر سیایی.13-80 ،)2(2 ،
نیازی ،محسن؛ یشایری ،طاها؛ سعادتی ،موسی؛ منتظری خوش ،حسن؛ و یمرانینهاد ،فاطمه ( .)7936تبیین
جامعهشناختی فرهنگ فقر روستایی :م العهای در باب روستاهای استا اردبی  .مسال اجیماعی ایلران،
.761-788 ،)7(8
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