
 11، شمارة پياپی 1394پایيز، 3، شمارة 4ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة

 2383-2495اپای الکترونيکی: ش 2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 تبيين فقر در مناطق روستايي يبرا يارائه مدل

 (استان چهارمحال و بختياري)مطالعه موردي:  
 

 3ييمسعود تقوا -2يسيحمد تقدا -1محمدرضا بسحاق

 رانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اییروستا یزیا و برنامه ريجغراف یدکترا یدانشجو -1

 رانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اییروستا یزیا و برنامه ريجغراف اریاستاد -2

 رانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایشهر یزیا و برنامه ريجغرافاستاد  -3
 

 29/10/4139تاریخ تصویب:          115-261صص     17/90/3139تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبيين فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختياری می باشد.هدف

ر در مناطق در این پژوهش با استفاده از روش پيمایشی و بکارگيری مدل سازی معادالت ساختاری به ارائه الگویی از فق روش:

مناطق روستایی استان سرپرستان خانوارهای  قيتحق نیا یجامعه آمارروستایی استان چهارمحال و بختياری اقدام گردیده است. 

به روش نمونه گيری تصادفی نفر از بين آنها  384ای به حجم که با استفاده از فرمول کوکران نمونه باشدیمچهارمحال و بختياری 

 با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند.  و انتخاب گردیده

تحليل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثير عامل های پنهان اجتماعی،  يافته ها:

وابط دارد. نهایتاً کليه پارامترهای المدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیيد کليه این ر pاقتصادی و سياسی قرار دارد. مقدار 

شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سياسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه 

 گيری کنند.

 7از  1392محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغييرات سياسی استان چهارمحال و بختياری می باشد که در سال  ها:محدوديت

 رستان تغيير یافته است.شه 9شهرستان به 

فقر روستایی تحت تأثير ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سياسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به راهکارهاي عملي: 

 مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گيرد.

ادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصاصالت و ارزش: 

ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقيق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سيستمی 

 که همان نگرش جغرافيایی است مورد توجه و بررسی قرار گيرد.

 .عامل اجتماعی، عامل اقتصادی، عامل سياسی فقر روستایی، مدل معادالت ساختاری، 

                                        
  .سندة مسؤول: ینوEmail: a.taghdisi@ltr.ui.ac.ir 
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 مقدمه . 1

 . طرح مسئله1. 1
ات ي فق ر وارد ادب یاي اس ت ک ه جغراف یادی مدت زمان ز

ک ی دانان از آن به عنوان يشده است و همواره جغراف ییايجغراف

 یای که آثار و عوارض سوء آن در همه زوا یت تلخ اجتماعيواقع

کنن د. رونال د یاد م ی است،  منعکس یو اجتماع یفرد یزندگ

ا يدانان سرشناس و معاصر و استاد جغرافياز جغراف یکیجانسون 

دارد ک  ه ه  دف یس اذع  ان م  يورپ  ول انگل  يدر دانش  گاه ل

روزمره انس ان را  یت زندگيفيست که کين نیدانان تنها ايجغراف

 یه ایاز آنه ا کش ن ن ابرابر یاريبس  یمطالعه کنند، بلکه برا

ده ي شود. ب ه عقیک نوع رسالت محسوب می یاهيو ناح یجهان

ن است که در سراسر جه ان ب ا ح  ف یدانان ايهدف جغراف یو

ها بتوانن د همه خانواده ،یو اقتصاد ید اجتماعیشد یهاینابرابر

، مسکن مناس ب، بهداش ت و درم ان، آم وزش و یبه شغل دائم

شتر يابند. او معتقد است که هم اکنون بیدست  یت اجتماعيامن

 یبرن د، از س تمتیه ب ه س ر م یمردم جهان در فقر و سوء تغ 

ن اس اس ی دارن د. ب ر ا یزي انگغ م یبهره اند و زن دگیکامل ب

خ ود ب ه  ییايجغراف یها یفه دارد که در بررسيدان وظيجغراف

خ ود را  ییاي ببرد و تفکرات جغراف یها پین نابرابریا یهاشهیر

(. فق ر 33، 1377، یرد)رضوين مسائل به کار گیدر جهت حل ا

-دهیست، بلکه به طور عمده پدين یت مادياز محروم یتنها ناش

ت و ير از ظرفيشود اشخاص فقیاست که موجب م یاجتماع یا

، 1387، چمبرزنداش ته باش ند) یحيش درک ص حیخو ییتوانا

داش ته و کمت ر از  یاقتص اد یشتر مفه وميران فقر بیدر ا (.18

در ص ورتی ک ه  گرفت ه اس ت. ر جنبه ها مورد توج ه ق راریسا

بخواهيم کارایی سياست گ اری و اجرای برنامه های مب ارزه ب ا 

 مختلن فقر را به نحوه مناسبی پياده کنيم نياز به شناخت ابعاد

هدف از پ ژوهش ها و نماگرهای آن داریم. شاخص فقر، یپدیده

ن ی ا یباشد. ب رایدر ابعاد مختلن م ییفقر روستا یحاضر بررس

ابع اد م ورد نظ ر  ییناس ان فقر ب ه شييشده با تب یسعمنظور 

 یین ابعاد در فق ر روس تاینقش ا یافته و سپس به بررسیدست 

 پرداخته شود.

 تحقيق . پيشينه2. 1
 در( 1388ال  دین افتخ  اری )، طال  ب، رکنط  اهری پ  ور

 ب ر م ؤثر اجتم اعی و اقتصادی عوامل تحليل عنوان با پژوهشی

 ق م استان خلجستان بخش غ ایی فقر بر تأکيد با روستایی فقر

 وس يله ب ه نمون ه خانواره ای فق ر منظ ور این به .اند پرداخته

 طریق از روستا 17 از خانوار 265 نزد در کالری مصرف شاخص

 می نشان تحقيق نتایج. است شده سنجش و ارزیابی پرسشنامه

 نق ش اجتم اعی عوام ل ب ا مقایس ه در اقتص ادی عوام ل دهد

 .دارن  د مطالع  ه م  ورد منطق  ه فق  ر گي  ری ش  کل در بيش  تری

در پژوهشی ب ه ارزی ابی ( 1389، مشيری و حسينی )نياشریفی

نقش فقر روستایی بر تخریب محيط زیست در بخش پش ت آب 

عملک رد  شهرستان زابل پرداخته اند. در این پ ژوهش ت أثير دو

زیست )مرت ع(  محيط تخریب بر مستقيم انسان و غير مستقيم

است،  روستایی برداران بهره و اجتماعی اقتصادی فقر نتيجه که

 فق ر ک ه اس ت بي انگر آن تحقي ق اس ت. نت ایج ش ده بررسی

 مح يط زیس ت تخری ب سبب روستایيان و اجتماعی اقتصادی

 تأمين جهت کنی انسان )بوته مستقيم عملکرد طریق )مرتع( از

مس تقيم انس ان  عملک رد غي ر آغ ل( و و ایجاد فروش سوخت،

است )ش ریفی ني ا و  مرتع( شده مازاد بر ظرفيت مدا )نگهداری

 .(1389همکاران، 

 ب ا خ ود پ ژوهش در (1391پ ور )، کرم ی و نوریافتخاری

 کهگيلوی ه استان روستایی مناطق در فقر وضعيت بررسی عنوان

 نمون ه درص د 32 ح دود که رسيدند نتيجه این به احمد بویر و

 نشان وی تحقيق یجنتا. دارند قرار فقر خط زیر بررسی این های

 تنگ غير و دست تنگ گروه دو ميان داری معنی تفاوت که داد

 از کنندگان استفاده سرپرست، سن های کننده تعيين در دست

 لول ه آب خان ه، تراکت ور، مالک ان تس هيتت، و درمانی خدمات

 دارای اف راد نس بت آش پزخانه، و حم ام کش ی، لوله گاز کشی،

 اجتم اعی یس رمایه و رف اه خ انوار، ان دازه به سواد با و درآمد

 .دارد وجود

 کش اورز روستایی، فقرای ، اکثریت(2005) 1از دیدگاه فائو

 ای ن. اس ت های کشاورزی فعاليت با مرتبط آنها درآمد یا بوده

 نيازه ای ت أمين ب رای الزم درآمد کسب یا توليد توانایی افراد

 های برنامه زمرک در کشاورزی رو، از این ندارند. را خود اساسی

 اساس ی اقتص ادی، ض رورت رشد است. گرفته قرار فقر کاهش

ویژه  به گ اری سرمایه طریق از که شود می قلمداد فقر کاهش

 2ت رول. ش د خواه د حاصل کشاورزی بخش در گ اری سرمایه

و همک  ارانش در مطالع  ه ای درب  اره س  رمایه گ   اری  (2007)

ه رسيدند که ک اهش روستایی و کاهش فقر در کنيا به این نتيج

فقر روستایی بدون افزایش رشد بخش کش اورزی بعي د ب وده و 

 و ش هری خانواره ای ب رای من افعی دارایرش د کش اورزی 

فقر روستایی ع توه باشد، با این حال برای کاهش  می روستایی
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 غيرکشاورزی، گ اری بر رشد بخش کشاورزی، نيازمند سرمایه

 .باشد می بازارها و هاراه توسعة مانند

 روش شناسي تحقيق .2

 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2
کيل ومتر  16532استان چهارمحال و بختياری ب ا مس احت 

دقيق ه ع رض  48درجه و  32دقيقه تا  9درجه و  31مربع بين 

دقيق ه  25درج ه و  51دقيقه ت ا  28درجه و  49شمالی و نيز 

بخ ش مرک زی کوهه ای  طول شرقی قرار دارد. این اس تان در

اگرس بين پيش کوههای داخل و اس تان اص فهان واق ع ش ده ز

است. از شمال و شرق ب ه اس تان اص فهان، ازغ رب ب ه اس تان 

خوزستان، از جنوب به کهکيلویه و بویر احمد و از ش مال غ رب 

اس  تان  یس  النامه آم  ار) ب  ه اس  تان لرس  تان مح  دود اس  ت

. این منطقه دارای یک درص د از (1390، یاريچهارمحال و بخت

باشد که در بستر سلسله جبال زاگرس واقع کل وسعت ایران می

شده است. که با وجود مساحت کم ده درصد از منابع آب کشور 

را در اختيار دارد. به علت ماهيت کوهستانی مرتفع، که درمسير 

ای ق رار داش ته و موج ب بادهای مرطوب سيستمهای مدیترانه

د، ای ن اس تان دارای گ ردها میصعود و تخليه بار ای ن س امانه

در مناطق مرتفع نوع ب ارش  بارش نسبتاً مناسب می باشد. غالباً

باشد و وجود ارتفاعات پوشيده از برف یکی از به صورت برف می

 ویژگيهای اقليمی این استان است.

 . روش تحقيق2. 2
توس عه ای ی ب وده و روش  -تحقيق حاضر از ن وع ک اربردی

 اس تفاده ب ا ابتدايمایشی است. و پتحليلی  -بررسی آن توصيفی

 م ورد منطقه روستاهای فضایی نظام به نسبت کامل شناخت از

 ه ای سازمان گزارشات و جمعيتی آمارهای از استفاده و مطالعه

 از اس تفاده و دهس تان ه ا مرکز و بخش و شهرستان در ذیربط

 اطتع ات برخی و روستاها پراکندگی نقشه برای GIS افزار نرم

 مح دوده ب ه نسبت تری عميق درک موضوع، با تبطمر تکميلی

س  پس مطالع  ات نظ  ری و چه  ارچوب  ش  د. حاص  ل مطالع  اتی

تئوریکی مسئله پژوهش توسط تنی چند از اس اتيد دانش گاهی 

مورد بررسی های اوليه قرار گرف ت. پ س مختلن  رشته های در

از این مرحل ه چه ارچوب مفه ومی پ ژوهش توس ط محقق ين 

مطالع  ه  بعن  وان پرسش  نامه 30 تع  دادا ترس  يم گردی  د و ابت  د

 در دو روستا مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینک ه 3راهنما
پيشينه موضوع و چهارچوب نظری به خ وبی توس ط محقق ين 

مورد کندوکاو قرار گرفته بود اعتب ار اولي ه پرسش نامه طراح ی 

 شده، مورد تأیيد قرار گرفت.

استان چهارمح ال و یی سرپرستان خانوارهای مناطق روستا

نفر( جامعه آماری تحقيق حاض ر را تش کيل  93076) بختياری

برای دستيابی ب ه حج م منطق ی از جامع ه بنابراین  .می دهند

نمونه تعيين گردید ام ا  384فرمول کوکران  با استفاده ازنمونه 

برای اطمينان بيشتر از نتایج، تعداد پرسش نامه بيش تری م ورد 

برای تجزی ه و  پرسشنامه 390در نهایت که ت استفاده قرار گرف

( تعداد نمونه گي ری ش ده در 1تحليل آماده گردید. در جدول )

 مناطق مختلن نشان داده شده است.

تعداد و درصد نمونه گيري شده در مناطق روستايي  -1جدول 

 استان چهارمحال و بختياري
 1393مأخ : استانداری چهارمحال و بختياری، 

 شهرستان
اد کل تعد

 خانوار

گيری تعداد نمونه

 شده

درصد 

 گيری شدهنمونه

 047/0 16 3795 بن

 066/0 26 6214 سامان

 075/0 29 7023 شهرکرد

 11/0 45 10651 اردل

 058/0 23 5476 بروجن

 092/0 36 8599 فارسان

 073/0 28 6800 کوهرنگ

 104/0 42 9727 کيار

 373/0 145 34791 لردگان

 100 390 93076 مجموع

در این پژوهش با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری 

اس تان چهارمح ال و به ارائ ه م دل فق ر در من اطق روس تایی 

اقدام شده است. بدیهی اس ت ک ه م دل ف وق خ اص  بختياری

منطقه مورد مطالعه بوده و می توان د در من اطق دیگ ر تف اوت 

ش اخص ه ا  در پژوهش حاضر کلي ه های بسياری داشته باشد.

( 2توسط آلفای کرونباخ به تأیيد نهایی رس يده ان د. در ج دول)

 نتایج آلفا برای شاخص های فقر روستایی نشان داده شده است.

 شده مشاهده کرونباخ آلفاي مقدار -2 جدول
 1393پژوهش، مأخ : یافته های 

 مقدار آلفای کرونباخ نماگر عامل

 86/0 22 اجتماعی

 79/0 18 اقتصادی

 83/0 10 اسیسي
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هاي تحقيق. متغيرها و شاخص3. 2

 

 نماگرها و شاخص هاي عامل سياسي فقر روستايي -3جدول 
 1393مأخ : یافته های پژوهش، 

    

 

 

  

  

  

A1 

 

 
 

 

A2

 

 
  

 

 

A3 

 نماگرها و شاخص هاي عامل اقتصادي فقر روستايي -4جدول 

 1393مأخ : یافته های پژوهش، 

 کد نماگر شاخص عامل

 
 
 
 
 
 
 

 اقتصادي

امنيت 

 يغذاي

 عدم استفاده از گوشت قرمز )گوساله، گوسفند( 

 عدم استفاده از گوشت سفيد )مرغ و ماهی( 

 عدم استفاده از لبنيات و حبوبات 

 عدم استفاده از انواع ميوه و سبزیجات 

 
B1 
 

 

 

 درآمد

 عدم رضایت از ميزان درآمد -1

 عدم پس انداز -2

 عدم دسترسی به وام ها و اعتبارات بانکی -3

 در خرید یا دسترسی به انواع کودها و ب رها ناتوانی 

 عدم توان سرمایه گ اری در امور کشاورزی 

 عدم دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی 

 

 
B2 

 
 

 

 

 مسکن

 بی دوامی مصالح بکار رفته در مسکن -1

 مسکونی واحدهای سازه دوامی بی -2

 جویی انرژی عدم صرفه در مسکونی روستایی معماری واحدهای تأثير ميزان -3

 کمبود فضای واحد مسکونی -4

 امکانات مسکونی از واحد برخورداری ميزان -5

 ميزان دسترسی به امکانات -6

 عدم رضایت از معماری مسکن -7

 مسکن توليد در عدم بهره وری مناسب -8

 
 
 
 
B3 
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 نماگرها و شاخص هاي عامل اجتماعي فقر روستايي -5جدول 
 1393خ : یافته های پژوهش، مأ

 کد نماگر شاخص عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعي

 

 آموزش

 عدم شرکت در کتس های آموزشی و ترویجی 

 ترویجی عدم دریافت نشریه 

 در جهاد کشاورزی خدمات مرکز از استفاده براساس امکانات ترویجی از عدم برخورداری 

 روستا

 عدم وجود مدارس نوساز با کيفيت برای تحصيل فرزندان 

 برای تحصيل فرزنداننبود معلمان خوب و با تجربه  

 

 

 

C1 

 

 بهداشت

 عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی )خانه بهداشت، درمانگاه، مرکز تنظيم خانواده(. -1

 وجود مشکتت بهداشتی ناشی از جانواران موذی)موش، مگس و غيره( -2

 عدم وجود جایگاه دفع زباله -3

 بنداشتن روش های بهداشتی جمع آوری زباله و شبکه دفع فاضت -4

 

 

C2 

 

ارتباطات 

 اجتماعي

 عدم مشارکت در فعاليت های اجتماعی روستا -1

 نداشتن رابطه خوب با همسایگان و اهالی روستا -2

 عدم توجه به سرنوشت دیگران)مهم نبودن سرنوشت افراد( -3

 ناتوانی در دفاع از حق خود)گوشه گيری( -4

 عدم وجود راههای مناسب برای حمل و نقل -5

 اصله زمانی زیاد تا مراکز شهریوجود ف-6

 عدم رضایت از حمل و نقل عمومی -7

 

 
C3 

 

 
 

 

 ذهني

 )رواني(

 عدم رضایت از وضع موجود زندگی -1

 نداشتن انگيزه برای بهبود وضعيت خود -2

 عدم اميد به بهتر شدن آینده -3

 معتقد نبودن به ثروت و ثروتمندان -4

 وجود حس محروميت-5

 التی در حق خوداعتقاد به وجود بی عد 

 

 
C4 

 
 

 مباني نظري .3

فقر واقعيتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سياسی است ک ه 

از دیرباز از بزرگ ترین مشکتت انس ان ب وده اس ت و در ح ال 

حاضر نيز جامعه بشری، علی رغم تحوالت بسيار عظيمی که در 

زمينه های مختلن علوم روی داده اس ت، ب ا ای ن پدی ده ش وم 

پنج ه ن رم م ی کن د. فق ر از زوای ای گون اگونی چ ون دست و 

فلسفی، علمی، ادبی، هنری و دینی قابل بررسی و تأم ل اس ت. 

این پدیده شوم چهره کریه خ ود را در اخ تتف طبق اتی اف راد 

مختلن یک جامعه بيشتر نمایان می سازد. بطوری که در ح ال 

 حاضر حدود یک پنجم جمعيت جهان در فقر بسر می برد. ای ن

عده با درآمدی کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنن د. فق ر 

تنها بيانگر وضعيت موج ود نيس ت، بلک ه فرآین دی ب ا ابع اد و 

(. 114، 1383پيچدگی بسيار را نيز ش امل م ی گردد)ت وکلی، 

ای فراگير در جه ان ب وده و م ی ت وان آن را نتيج ه فقر، پدیده

و کشوری دانست.  تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی جهانی

آمار دقيقی از مي زان فق رای جه انی در دس ترس نم ی باش د. 

درصدی جمعي ت جه انی  20برآوردهای غير رسمی بيانگر فقر 

-بود که بخش زیادی از آنها در من اطق روس تایی ب ه س ر م ی

 نظ ران ص احب اکث ر سنتی، طور به (.54، 1390برند)سرایلو، 

کنن د )حس ن زاده،  م ی امعن  درآم د بودن ناکافی تنها، را فقر

(. برخی آنرا بطور خاص ميزان کالری پ ایين ت ر از 132، 1379

، 5)فاین ان، س دولت و دج انریحد استاندارد تعرین می کنند  

 162، ص. 2006، 6؛ فوگراس، هومددا و کتپ ي 28، ص. 2005

 .(41، ص. 2004، 7و آلن

ایی فقر را تأمين غ ا، پوشاک و مس کن در زی ر س طح عده 

، برخ ی دیگ ر (232، ص. 200، 8)سرینيواسان دانندداقل میح

)بانک  آنرا ناشی از عوامل اجتماعی و نارسایی های آن می دانند

برخ  ی  (.119، ص. 2006، 10؛ و وارف83، ص. 2000، 9جه  انی

، 11و ليو لين)آن را در نبود قدرت و ابراز عقيده تعرین می کنند

عنوان واژه ای تک بعدی در حاليکه فقر به هي   (.4، ص. 2006
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راغف ر،  ؛ و19، ص. 2005، 12س اچس با مفهوم مطلق نيس ت )

تنه ا ن ه یعن ی اس ت؛ چندبع دی ای پدیده (. فقر290، 1384
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 بُع د ش امل بلک ه اساس ی نيازهای ارضای برای بُعد اقتصادی شامل 

 .تهس  ني ز سياس ی و اجتم اعی زیست محيط ی، فيزیکی، انسانی،

 پ ایين چ ون ع واملی در را روس تایی اقتصاد فقر دالیل جهانی بانک

 مح دود ه ای و فرص ت زمين کم بازدهی سرانه، درآمد ميزان بودن

 ب اال س واد، پ ایين سطح در را روستایی فقر اجتماعی دالیل و شغلی

 هنگف ت هزین ه و ص رف ان داز پس که خودکاهش خانوار بعد بودن

دارد م ی  الدنب  به را و مسکن غ ایی مصرف آموزش، بهداشت، برای

 ویژگ ی هفت اد (. ل وئيس،281، 1375و رضوی،  سوره داند)رحيمی

 کن د می سيستم مشخص از بعد چهار در فقر فرهنگ توصين برای

 ت ر، بزرگ جامعة و فرهنگ خرده بين رابطة شامل چهار بعد این که

 و ه ا ارزش ه ا، گرایش و خانواده ماهيت نشين، زاغه ماهيت اجتماع

 یک ی فقر (. کاهش83، 1387است )لوئيس،  ادافر شخصيتی ساختار

اس ت. در  هرکش وری اقتصادی در توسعة های اصلی برنامه اهداف از

ایران نيز اگرچه اقدامات مربوط به تأمين اجتماعی و حمایت از فق را و 

س  اله دارد ام  ا  40آس  يب پ   یران روس  تایی س  ابقه ای دس  ت ک  م 

يب پ  یری درآم دی دستاوردهای برنامه ها از حيث کاهش فقر و آس

در نق اط روس تایی کش ور درخ  ور توج ه نيس ت)زاهدی مازن  درانی، 

هایی که در مورد فقر روستایی ای ران (. در کليه فراتحليل290، 1384

صورت گرفته است به دو نکته مهم تأکيد شده است اوالً بخش عم ده 

اس ت ک ه بيش تر ب ر  ب وده اقتصادی مطالعات مطالعات فقر در ایران،

های پولی و م الی تأکي د ش ده اس ت. دوم اً بيش تر مطالع ات جنبه 

 اجتم اعی زندگی از دور به و مکانيکی مطالعاتی صورت گرفته عمدتاً

مردم و مراجعه مستقيم به آنها بوده است که با اس تفاده از داده ه ای 

، ودادهي ر، س يفی و ثانویه مرکز آمار ایران به دست آمده اند)محمدی

(. 25، ص. 1389، ، پي ری و محم دیطالب؛ 10، ص. 1391، مشتاق

با توجه به مفهوم چند بعدی فقر و ماهيت پيچيده آن می ت وان فق ر 

 بندی کرد.( تقسيم1را در سه بعد کلی همانند شکل )
 

 
 

 ابعاد فقر روستايي -1شکل 
 1393های پژوهش، مأخ : یافته

 هاي تحقيق. يافته4
T

T

0H

1H

 

 

 

 

T

T

 .1393مأخ : یافته های پژوهش، 
Test Value = 3

 

 t 
(sig) 
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Test Value = 3  

 

t (sig) 

       

       

       

 1393مأخ : یافته های پژوهش، 
Test Value = 3 

 

t 

(sig) 

       

      

       

       

ANOWA

Sig

 1393وهش، مأخ : یافته های پژ
f(sig) 

   - - 

  - - 

   - - 

Sig
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 1393مأخ : یافته های پژوهش، 

f(sig) 

 شهرکرد لردگان   

 شهرکرد، بن، سامان لردگان، بروجن، کوهرنگ 

 شهرکرد، بن، سامان کوهرنگ

Sig

 
 1393مأخ : یافته های پژوهش، 

f(sig) 

 شهرکرد، سامان کوهرنگ   

 شهرکرد، سامان کوهرنگ  

 - - 
 شهرکرد کوهرنگ  

پ  س از ارزی  ابی ش  اخص ه  ا و بررس  ی تف  اوت آنه  ا در من  اطق 

مدل مفهومی پژوهش بر مبنای ش اخص ه ای فق ر  روستایی منطقه،

روستایی تشکيل گردید. در این راستا از مدل ع املی مرتب ه دوم ک ه 

خود نوعی از مدل های معادالت ساختاری هس تند اس تفاده گردی ده 

 ک ه می ش ود اطتق هاییمدل به دوم مرتبه ی عاملیاست. مدل ها

ان دازه  را دیگ ری متغي ر پنه ان پنه ان، متغيرهای از تعدادی آن در

(. نتایج حاصل از آزم ون م دل 174، 1393می کنند)بسحاق،  گيری

دهد که متغيرهای پنهان اجتم اعی، اقتص ادی و مرتبه دوم نشان می

( 2گيری کنن  د. در ش  کل )سياس  ی قادرن  د فق  ر روس  تایی را ان  دازه

پارامترهای المدای مدل فقر روستایی در حالت اس تاندارد نش ان داده 

 80/0شده است. همچنان که مشاهده می ش ود عام ل اقتص ادی ب ا 

دارای بيشترین بارعاملی می باشد. با این حال هنوز درباره اینک ه ای ن 

دارای  بارعاملی نسبت به دو عامل پنهان دیگر )اجتم اعی و سياس ی(

 تفاوت معنی داری است یا خير، نمی توان قضاوت کرد.

 
 برآوردهاي استاندارد مدل فقر روستايي  -2شکل

1393مأخ : یافته های پژوهش، 

( مقادیر غيراستاندارد، خطای معي ار، نس بت 12در جدول )

 ( نشان داده شده است.Pبحرانی و سطح تحت پوشش )مقدار 

است که کليه پارامتره ای الم دا  نتایج جدول فوق حاکی از آن

در کلي ه  Pدارای تفاوت معنی داری با مقدار صفر می باشند. مقدار 
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 رگرسيونی مدل مورد حمایت داده های تجربی قرار گرفته اند.است ک ه نش ان م ی ده د کلي ه رواب ط  05/0روابط فوق کمتر از 

برآوردهاي غيراستاندارد با سطح تحت پوشش -12جدول   

 1393فته های پژوهش، مأخ : یا
   Estimate S.E. C.R. P Label 

Political <--- Rural.poverty 1.000     

Economic <--- Rural.poverty 2.798 1.382 2.024 .043 par_8 

Social <--- Rural.poverty 1.464 .507 2.885 .004 par_9 

C4 <--- Social .647 .165 3.930 *** par_1 

C3 <--- Social 1.137 .121 9.395 *** par_2 

C2 <--- Social .604 .072 8.389 *** par_3 

C1 <--- Social 1.000     

A3 <--- Political 1.000     

A2 <--- Political 2.691 .643 4.184 *** par_4 

A1 <--- Political 3.403 .823 4.137 *** par_5 

B3 <--- Economic .800 .277 2.891 .004 par_6 

B2 <--- Economic 1.029 .356 2.893 .004 par_7 

B1 <--- Economic 1.000     

در ادامه برای اینکه مشخص ش ود ک ه ب ين ش اخص ه ا و 

های فقر روستایی تفاوت معنی داری وجود دارد یا خير، از عامل

 ماتریس مقایسه زوجی استفاده گردیده است.  

بين شاخص های اجتم اعی فق ر با توجه به این ماتریس در 

روستایی شاخص آموزش و ارتباطات اجتماعی نق ش مهم ی در 

تبيين متغير پنهان فقر روستایی ایفا می کنند. این دو ش اخص 

دارای اثرات متفاوتی نسبت به دو شاخص دیگر عامل اجتم اعی 

هستند. در مرتبه بعدی شاخص بهداشت قرار دارد که دارای بار 

و در نهایت شاخص ذهنی)روانی( اف راد ق رار است  65/0عاملی 

دارد که نسبت به سایر شاخص ها اثر کمتری در تبي ين عام ل 

اجتماعی فقر روستایی داشته است. در بين ش اخص ه ای بع د 

اقتصادی فقر روستایی، درآمد و مسکن تف اوت معن ی داری ب ا 

هم ندارند اما این دو شاخص ب ا وض عيت امني ت غ  ایی دارای 

 عنی داری هستند. تفاوت م

در ميان شاخص های عامل سياس ی فق ر روس تایی اگرچ ه 

ش  اخص مش  ارکت سياس  ی بيش  ترین ب  ار ع  املی را ب  ه خ  ود 

اختص اص داده اس ت ام  ا ب ين ه ر س  ه ش اخص ف وق تف  اوت 

داری به لحاظ آماری وجود ندارد و نمی توانيم س هم ی ک معنی

 شاخص را بيشتر یا کمتر از بقيه بدانيم.

تایج حاصل از شاخص های برازش م دل نش ان م ی نهایتاً ن

دهد که مدل فوق دارای برازش خوبی است. مقدار خی دو برابر 

است حاکی  423/0که  Pاست که با توجه به مقدار  886/32با 

از عدم تفاوت بين مدل نظری و تجربی تحقي ق دارد. همچن ين 

می باشد براب ر ب ا  RMSEAدیگر شاخص مهم برازش مدل که 

است که نشان می ده د داده ه ای پ ژوهش ب ه خ وبی  012/0

توانسته اند مدل مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند. در ج دول 

 ( سایر شاخص های برازش مدل ارائه گردیده اند.13)

 

 شاخص هاي اصلي برازش مدل فقر روستايي -13جدول 
 1393مأخ : یافته های پژوهش، 

Chi-square

Probability level 

DF 

CMIN/DF 

GFI 

AGFI 

PGFI 

NFI 

RFI 

IFI 

TLI 

CFI 

PRATIO 

PNFI 

PCFI 

RMSEA 
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 نتيجه گيريبحث و . 5
 فقر بعنوان واقعيتی اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتص ادی

تلقی شود که شناخت ابعاد و درک آن فقط با حض ور در مي ان 

فقرای روستایی و با به ره گي ری از دی دگاههای فق را و اتخ اذ 

رویکردهای انسانی تر می بایست مورد توجه قرار گيرد. در ای ن 

گوی ه در ابع اد اقتص ادی، اجتم اعی و  50پژوهش فهرس تی از 

در غال  ب س پس گوی ه ه ای ف وق سياس ی شناس ایی گردی د. 

شاخص ها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است 

که شاخص حقوق قوميت ها و اقليت ها در بعد سياسی، مسکن 

در بعد اقتصادی و بهداشت در بعد اجتماعی در ش رایط فقي ری 

قرار دارند. بجز دو شاخص سياسی امني ت و مش ارکت سياس ی 

های پ ژوهش شاخص که دارای وضعيت مطلوبی می باشند سایر

 شرایط تاحدی فقير دارند.

بررس ی تف اوت ب ين من اطق روس تایی اس تان  در ادامه به

ها یافته چهارمحال و بختياری در شاخص های فقر پرداخته شد.

حاکی از آن است که در ش اخص ه ای سياس ی تف اوت معن ی 

داری بين مناطق روستایی استان وج ود ن دارد ام ا در ش اخص 

اجتم  اعی ب  ين من  اطق روس  تایی اس  تان  ه  ای اقتص  ادی و

چهارمحال و بختياری تفاوت معن ی داری وج ود دارد. در ب ين 

شاخص های اقتص ادی؛ امني ت غ  ایی، درآم د و مس کن و در 

شاخص های اجتماعی؛ آموزش، بهداشت و دیدگاه ذهن ی اف راد 

دارای تف  اوت معن  ی داری ب  ين من  اطق روس  تایی اس  تان 

د. من  اطق روس  تایی کوهرن  گ چهارمح  ال و بختي  اری هس  تن

ت رین در اس تان هس تند. کوهرن گ در پ نج فقيرترین و محروم

شاخص از مجموع شش شاخص ی ک ه دارای تف اوت معن ی دار 

بنابراین ترین نمره را به خود اختصاص داده است. هستند پایين

باید مناطق روستایی کوهرنگ در اولویت برنامه های فقرزدای ی 

دیگر مناطق روستایی شهرکرد، سامان و بن از سوی قرار گيرند. 

 شرایط بهتری دارند. استان از سایر مناطق روستایی 

برای تبيين مفهوم فق ر م دل مفه ومی پ ژوهش در غال ب 

ها و عامل های فقر روستایی طراحی و مورد ارزیابی قرار شاخص

گرفت. یافته های حاصل از مدل مرتبه دوم فقر روستایی حاکی 

سه عامل اقتصادی، اجتم اعی و سياس ی قادرن د  از آن است که

ج پ ژوهش یش تر نت ايح بیتش ر یفقر را اندازه گيری کنند. ب را

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز یحاضر م

ن سهم را در فقر یشتريب 80/0 یبا بارعامل یعامل اقتصاد 

ن ی داشته است. ا یارياستان چهارمحال و بخت ییمناطق روستا

 ییت غ   اي  مس  کن، درآم  د و امنعام  ل توس  ط س  ه ش  اخص 

،  85/0 یبارع امل یب داراي شد که هر کدام ب ه ترت یريگاندازه

ف  وق اث  رات  ین ش  اخص ه  ايباش  ند. در ب  یم 23/0و  83/0

نس بت ب ه  یدار یتف اوت معن  یشاخص مسکن و درآم د دارا

ن اس ت ی از ا ین مسئله حاکیباشد. ا یم ییت غ ايشاخص امن

اس  تان چهارمح  ال و  ییوس  تامن  اطق ر یک  ه در فق  ر اقتص  اد

 ن آنچهیاند. بنابراداشته یشترين دو شاخص نمود بیا یاريبخت

 اس ت، ییروستا از جامعهين مورد گرید یزمان هر از شيب امروزه

توان د ب ا توج ه ب ه  یباش د ک ه م  یم  داری پا اش تغال داشتن

 ین ه توس عه کش اورزيمنطق ه بخص وص در زم یها یتوانمند

توج ه بيش تر ب ه ن يرد. همچن ي زان قرار گیرمورد توجه برنامه

مسکن با تسهيل شرایط أخ  وام مسکن، ک اهش مبل ا اقس اط 

آن ب  رای هم  ه روس  تائيان و دادن کم  ک ه  ای بتع  وض ب  ه 

روس تایيان فقي ر، اس تفاده از مص الح ب ومی مناس ب و در ح د 

ها و استفاده از امکانات ض د زلزل ه استاندارد برای کاهش هزینه

ت مس اکن ي فيش کیتوان د باع ث اف زا ین م در ساخت مس اک

 شود. ییروستا

ن عام ل يوم دبه عن وان  71/0 یبا بارعامل یاسيعامل س 

ن ی اس ت. ا ییبر فقر روستا یدار یاثر معن ین کننده داراييتب

و حق وق  یاس يت، مش ارکت سي عامل توسط سه ش اخص امن

ده د  یج نش ان م ید. نتایگرد یريها اندازه گها و اقليتقوميت

ها و حقوق قوميت 64/0با  یاسي، مشارکت س84/0ت با يامن که

ق رار گرفت ه ان د.  یث بارعامليب از حيبه ترت 35/0ها با و اقليت

ن س ه ی ن ايب یبه لحاظ آمار یدار ین حال تفاوت معنیاما با ا

ع دم تف اوت  یل اص لي د. دلیدسته از شاخص ها مشاهده نگرد

ن ی  ن ايب   یت  وان در همبس  تگ ین ش  اخص ه  ا را م  ی  ن ايب  

ن م  وارد از جمل  ه ی  ب  ه ا ییها و توج  ه جامع  ه روس  تاش  اخص

 دانست.  یاسيس یمشارکت ها

ن ي ين عام ل تبيومس  43/0عامل اجتماعی با بارع املی  

 یاري اس تان چهارمح ال و بخت ییکننده فقر در مناطق روس تا

ن عام  ل توس  ط چه  ار ش  اخص آم  وزش، بهداش  ت، ی  اس  ت. ا

( افراد مورد سنجش قرار ی)روان ید ذهنیو د یارتباطات اجتماع

ف وق عام ل آم وزش و ارتباط ات  ین ش اخص ه ايگرفت. در ب

نق ش  80/0و  81/0 یب ب ا بارع املي هر کدام به ترت یاجتماع

کنن د.  یف ا م یا ییفقر روستا یر پنهان اجتماعيدر متغ یمؤثر

ت بهداش ت ق رار دارد ک ه ب ا ب ار ين دو شاخص، وضعیپس از ا

دیدگاه ذهنی فرد  قرار گرفته است. یبعد در مرتبه 65/0 یعامل

در رتب ه آخ ر ارزی ابی گردی ده اس ت.  31/0در مورد فقر نيز با 
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توجه به بعد آموزش و فرهنگ روستایيان م ی بنابراین همچنان 

بایست در سرلوحه برنامه های توسعه روستایی قرار گي رد. ای ن 

مسئله بخصوص درباره آموزش های مرتبط با بخ ش کش اورزی 

تواند نقش مهمی ایفا کند. همچن ين توس عه زیرس اختهای یم

روستایی از جمل ه راهه ا م ی توان د س بب گس ترش تع امتت 

روستایيان با مراکز شهری ش ده و ب ه توس عه روس تایی کم ک 

کند. توجه به شاخص بهداشت یکی دیگر از الویت های مهم در 

بایست ب ه بهت رین ش کل ممک ن مناطق روستایی است که می
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