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 :چکیده

های مهم کنند. یکی از جنبهیا در مناطق شهری زندگی مینیمی از جمعیت دن 2008از سال 

وسعه ال تاین تغییرات، افزایش جمعیت فقیر شهری است که بخش زیادی از آنها در کشورهای درح

خود  رو هستیم. این امرروبه« شهری شدن فقر»ساکن هستند. با گسترش این پدیده ما با فرایند 

ست. اشده است که نتیجة  آن تولید دانش فقر شهری باعث افزایش دغدغة  محققان اجتماعی 

 های مستمری برای شناخت علل، فرایند، پیامدها وسال گذشته در ایران نیز تالش 40درطول 

مند به است. در این پژوهش با روش فراتحلیل و مرور نظامگیری فقر شهری صورت گرفته اندازه

ات در ها نشان داد که بیشترین تحقیقشد. یافتهبررسی آثار فقر شهری محققان ایرانی پرداخته 

 دایم غالبشناسی، پارادایم کمّی پاراحوزة  فقر شهری مربوط به رشتة  اقتصاد است. از منظر روش

ندان چاست و آمار و اعداد، نقشه و جدول بررسی شده ر شهری در ایران بیشتر از دریچة است و فق

رد. وجود ندا وسیلة  فقرای شهریبازنمایی فرایند فقر به سته وها، تجارب زیجایی برای صداها، روایت

 هایی که نرخ فقر شهری باالیی دارند، تحقیقات بسیار کمتریچنین نتایج دیگر نشان داد استانهم

ی به این اندازهای بستری/ ساختاردر این حوزه دارند و نیز تحقیقات فقر شهری در ایران از چشم

اهی ت چندان جایگرویکردهای عاملیت/ مقاومت و کنش/ صدا در این تحقیقااند و موضوع نگریسته

لوالن و ، معندارند و یافتة  مهم دیگر اینکه، کمبود تحقیقات فقرپژوهی در میان کودکان، زنان

 های قومی کامالً مشهود است.گروه

 فقر شهری، فراتحلیل، هژمونی اقتصاد، پارادایم کمّی.واژگان کلیدی: 
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 مهمقد -1

شود جمعیت یمنیمی از جمعیت دنیا زندگی در مناطق شهری را شروع کردند. برآورد  2008از 

(. 2004، 1برسد )کوهن 2030میلیارد نفر تا  98/4به  2000میلیارد در  86/2شهری دنیا از 

نفر میلیارد  29/3به  2000میلیارد در  19/3جمعیت روستایی دنیا از ة رود اندازیمدرمقابل، انتظار 

درصد این رشد در  90برسد. جنبة  قابل ذکر دیگر این رشد شهری، این است که بیشتر از  2030تا 

میلیون ساکن جدید به مناطق شهری  70دهد، یعنی هرساله حدود یمکشورهای درحال توسعه رخ 

رین سال آینده، جمعیت شهری فقیرت 20رود طی یمعالوه، انتظار شود. بهیماین کشورها افزوده 

مناطق دنیا مانند آسیای جنوبی و صحرای سینا در آفریقا دوبرابر شود. بنابراین، با آنکه در شرایط 

زودی کمتر از جمعیت شهری خواهد شد، تعداد افراد فقیر شهری مطلق، جمعیت روستایی دنیا به

شهری  ثابت بماند، رشد جمعیت 2ی فقر شهریهانسبتیابد. مشخص است که حتی اگر یمافزایش 

(. با وجود اصالحات مداوم و 2015، 3بر افزایش تعداد افراد فقیر شهری داللت دارد )سریدهار

ی کاهش روند ازدیاد فقر شهری، در بسیاری کشورهای در حال توسعه همچنان باالست. هابرنامه

 یریگشکلکنند، موجب یمدرهرصورت، تعداد زیاد افراد فقیری که در مناطق شهری زندگی 

 شده است.« 4هری شدن فقرش»

دهد یم( نشان 2003)5اسکان بشر ملل متحد ةبرنامة ارزیابی کلی مناطق فقیرنشین تحت مطالع

درصد جمعیت شهری دنیا در مناطق فقیر اقامت دارند که اگر  32عبارتی میلیون، یا به 924

ست از آب دربیاید، سازی فقر در کشورهای درحال توسعه دریشهربینی رشد باالی یشپهای یهفرض

 شود )همان(.یمی مربوط به این مقوله هاچالشاین مسئله باعث ایجاد 

با توجه به شهری شدن فقر و گستردگی پدیده فقر در سطح جهان برخی از پژوهشگران 

؛ 2013، 7؛ ساترتوایت6،2013معتقدند که فقر شهری به طور کلی با فقر روستایی تفاوت دارد )حداد

. نخست اینکه برخالف فقر روستایی فقر شهری چند بعدی است که ابعاد آن شامل (1994، 8راتن

آنها به منابع  یابیدستو نیازهای برآورده نشده فقرا است که در فقدان  پذیری اساسییبآس

های کالبدی و خدمات، سالمت و امکانات آموزشی، یرساختزمعیشتی و اقتصادی، زمین و مسکن، 

یداً شدای یدهپددهد. دوم اینکه، فقر شهری یمو توانمندی خود را نشان  شبکه تأمین اجتماعی

وابسته به پول است؛ برخالف فقر روستایی فقرای شهری بایست هر چیز را از بازار بخرند که این امر 
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کند. سوم، پیچیدگی نهادی در یمپذیر یبآسی بیرونی و درونی به اقتصاد هاشوکرا در مقابل  هاآن

مقایسه با روستا با رقابت بیشتر بین انواع مختلف منابع اقتدار رسمی و غیررسمی بیشتر  شهر در

به خدمات در نواحی شهری بیشتر شده باشد، اما  یابیدستاست. چهارم، ممکن است به نظر برسد 

. پنجم، پیوندها و روابط متقابل غیررسمی استاغلب کیفیت آنها نامطلوب و رقابت برای آنها شدید 

است و ششم، برخی از محققان معتقدند که فقر شهری اغلب  ترشکنندهدر مناطق شهری  احتماالً

شود. آمارهای رسمی به طور سیستماتیکی تمایل دارند که فقر یمکمتر از حد ممکن تخمین زده 

های زندگی مانند حمل و نقل، مسکن در برآورد فقر درآمد/ ینههزشهری را به دلیل فقدان تعدیل 

یابی به ذخیره آب و بهداشت، صرف، فقدان جداسازی در نواحی شهری و تعریف نابسنده از دستم

 (.2015، 1مسکن کافی و دیگر متغیرهای زیرساختی را کمتر گزارش دهند )سامانتا

؛ راوالیون و 2001، 3؛ ساترتوایت1995، 2آمیس) با توجه به اهمیت روزافزون فقر شهری

( و تبعات و پیامدهای ناشی از آن 2013، 6؛ ماتور2012 ،؛ حداد2010 ،5مهیآر؛ 2007، 4همکاران

بسیاری از پژوهشگران  (،1999؛ حداد و همکاران، 2013، 7المللی توسعه و محیط زیست)نهاد بین

اند. در ایران نیز در نهادها و محافل علمی سراسر کشورهای جهان به این پدیده توجه جدی نموده

شناسی )پیران، های جامعهر این خصوص صورت گرفته است؛ از بررسیای دمطالعات گسترده

؛ راغفر، 1387های اقتصادی )حاضری، ( و جغرافیایی فقر شهری گرفته تا بررسی1384،1366

(. حال پس از گذشت چند سال از مطالعات انجام شده 1381نگارانه )پارساپژوه، (، و مردم1394

رسی انباشت و تولید دانش فقر شهری یک ضرورت به شمار پیرامون این نوع وضعیت از فقر بر

 آید.می

صورتِ بسیار معدودی انجام شده است. در تنها فراتحلیل درخصوص مطالعات فقرشهری ایران به

( به بررسی مطالعات فقر 1391ای که در این خصوص انجام شده است. محمدی و همکاران )مطالعه

دهد که بخش اعظم مطالعات در حوزة  اقتصادی است، یق نشان میاند. نتایج تحقدر ایران پرداخته

شناسی رویکرد فقر در این مطالعات بیشتر به شکل متغیر وابسته مطرح شده است و به لحاظ روش

غالب رویکرد مکانیکی و دور از زندگی مردم است. نکته بسیار مهم این فراتحلیل این است که 

ای به نام فقر شهری تأکید نماید و گیری پدیدهسازی فقر و شکلمنتوانسته برروی تغییرات در مفهو
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های اصلی است. حال با توجه به خالء این مسئله پرسشصورتِ یک امر کلی مطرح نمودهفقر را به

 این تحقیق از این قرار است که:

 هایی تأکید و تمرکز دارند؟شناسی بر چه روشمطالعات فقر شهری از منظر روش

 لوم مختلف که در حوزة  فقر شهری فعالیت دارند به چه شکل است؟وضعیت ع

 های مختلف ایران به چه شکل است؟وضعیت آثار پژوهشی فقر شهری بر حسب نرخ فقر استان

 هایی تولید شده است؟دانش فقر شهری در ایران بیشتر در چه حوزه و زمینه

 است؟ هری مطرح شدههای نظری فقر شدانش فقر شهری در ایران برحسب دیدگاه

 است؟دانش فقر شهری در ایران از زمان تولید تاکنون به چه میزان بوده

 

 مرور متون نظری مرتبط -2

 مفهوم فقر شهری

ندرت صورت ویژه در شهرهای واقع در جهان جنوب بهها در جهت تعریف فقر شهری بهتالش

اسایی ویژگی فقر شهری را شن 4( 1995) أثیرگذار آلن راتناست.. در این خصوص، مقاله تگرفته

 ه است.دیگران دنبال شده و بسط یافت ةوسیلطور مکرر بهکرد که به

و ا خصوصیاتی که ( از بوته آزمون زمان سربلند بیرون آمد، زیرا اندک افرادی،1995) مقاله راتن

آیند هم می گرد عنوان فضاهاییر شهرها بهدکنند. افراد کند را رد میها جلب میتوجهات را به آن

های اجتماعی و تراکم فضای جواری بیشتر با کاربردهای متفاوت زمین، گروهها همکه مشخصه آن

تر است و مشارکت در معیشتی که متأثر از پول شده است. طبق معمول حکومت نزدیکساخته

های ویژگی صورت مجزا و در قالب یکپارچه، اینبنابراین، به نباشد امری بسیار دشوارتر است؛

 شوند.نشانگان فقر محسوب می عنوان علت فقر و هممختلف هم به

ها و ابعاد فقر شهری مربوط به به های برجسته درخصوص بررسی ویژگییکی دیگر از تالش

قول که او از راتن نقل( است. پرداختن به آن نوشته مفید است؛ زیرا درحالی1995) فیلیپ آمیس

یرامون خطوط موجود در مباحث پ ناصر تأکید داشته و توجهات را به دیگرکند، اما بر دیگر عمی

 کنیم.ها را ترسیم میکند که ما در اینجا به خطوط کلی آنتعاریف فقر شهری جلب می

(، مباحث فقر شهری، با تمرکز بر مسئلة  شهرنشینی، از یک نکته مهم 1995) نظر آمیس از

 یا میزان وابستگی معاش افراد به دستمزد نقد 1د پرولتاریا سازیکنند. به اعتقاد او، فراینغفلت می

داری مرتبط است، که به سرمایهچناندیگر، این مسئله آنعبارتبه کند؛فقر شهری را تعیین می

طور بالقوه در اقتصادهای تواند بهو بنابراین، این نوع فقر می شودچندان مشخصاً شهری تلقی نمی

 شناسایی شود.محور روستایی پول
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نظران های سایر صاحبهای ذکرشده در دیدگاهها با ویژگیویژگی را که بسیاری از آن 9آمیس 

های عنوان مثال، تعاریف او در تمرکز بر جنبهکند. بهدارای نقاط مشترک هستند شناسایی می

گرفتن در معرض  ارزش، قرارهای غیرقابل اطمینان و کمزندگی شهری، سرمایهة کاالیی شده فزایند

 هایآلودگی صنعتی، دسترسی اندک به کاالهای عمومی جایگزین هنگام از توان افتادن کاال

ی کم یا درآمدهاة واسطنسبتاً گران( اجناس، کاالها و خدماتی که به) خصوصی و فروش غیراقتصادی

 شوند.نامنظم ضروری محسوب می

عمدتاً  شهری زی اوست؛ بر این مبنا که فقرنکتة  متمایز در این میان، استدالل پرولتاریاسا

های کار، ماهیت بازار وسیلةشود که در عوض بهتعریف میموقعیت افراد در بازار کار ة واسطبه

ها گیرند. این موقعیتکار و سطوح کار فصلی در شهرهای واقع در کشورهای جنوب شکل میتقسیم

جتماعی و موقعیت مناطق مسکونی در وزش، تبعیض اوسیلة آم واسطة مقرراتی که بهدر بازار کار به

شوند. جزئیات دیگری مانند این، بر بحثی شود حفظ میهای اشتغال تعیین میارتباط به فرصت

کننده برای فقر شهری نیز تأکید ای تعریفعنوان مؤلفهتر تأکید دارد، اما بر اهمیت درآمد بهگسترده

 کند.می

 (2001) ها و تعاریف فقر شهری، مقالة دیوید ساترتوایتژگیها درخصوص ویدر ادامة بحث

شود. او با ساز دیگری درجهت گسترش فهم و درک نسبت به فقر شهری تلقی میتالش سرنوشت

دهد تا تر خودش، توضیح بیشتری درباره راتن ارائه میترکیب ادبیات موجود و دیدگاه مناسب

ن کنند، شناسایی کند. اگرچه بحث پیراموعریف میهای مختلف شهر، که فقر شهری را تمشخصه

ب فقر ارچواهمیت نسبی فقر روستایی در برابر فقر شهری هنوز در جریان است و این ابعاد از چ

تا  در درون خود است یسترش فهم فقر شهرگ شتریبشده است، اما دغدغة ساترتوایت شهری تعدیل

 وجود دارد. ییو روستا یفقر شهر انیخاص م یزیتما ایآ نکهیا

شد که زندگی در یافته است، قویاً بر این بازشناسی بنا میتعریف فقر شهری که تعریفی بسط

یاسی، رت سمناطق شهری متأثر از پول است و اینکه شهرها مراکز مورد تأیید رشد اقتصادی و قد

ادهای تی و نههای غیردولکانون نهادهای دولتی دارای اشتراک در انواع و سطوح مختلف، سازمان

شوند. این مسئله که زندگی شهری متأثر از پول است، مستلزم المللی محسوب میرسانی بینکمک

و  انداز یا تولید پول نقد استای امن برای پسدسترسی به درآمد ثابت ازطریق اشتغال و یا سرمایه

 دهند.ه اساس ابعاد مختلف رفاه را تشکیل میکهای اجتماعی یا سیاست

( این موضوعات را با بصیرت بسیار 2013) و ساترتوایت 1اقع در جدیدترین همکاری میتلیندرو

 شود.(، بعد دیگری به ابعاد دیگر اضافه می2013) در اثر میتلین و ساترتوایت دهند.عمیقی بسط می

ازمانی در ها و در ارتباط با اشکال نهادی و سازمانی ویژه و تمهیدات سکنندهاین ابعاد بعد از تعیین

 یابد.( بیشتر بسط می2014) جلد راهنمای اثر ساترتوایت و میتلین

                                           
1 Mitlin 



 1399 بهار، دو ی بیست وم، شمارههفتسال .. مطالعات ساختار و کارکرد شهری، .........................66

 

 

 رویکردهای نظری فقر شهری

صورتِ است تاکنون، بهگران برساخت شده وسیلة  محققان و تحلیلاز زمانی که فقر شهری به

 4آنها را به توان های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که به شکل کلی میرویکردها و دیدگاه

 نش/ صدا.کارانه، بستری/ ساختاری، عاملیت/ مقاومت و رویکرد کدسته تقسیم کرد: رویکرد محافظه

 کارانهرویکرد محافظه

های روانی، اخالقی، فکری، رفتاری و فرهنگی افراد در کارانه با تمرکز بر ویژگیرویکرد محافظه

« دیدهآسیب»عنوان که در فقر زندگی کنند بهشود. در این رویکرد، افرادی شرایط فقر مشخص می

هایی مانند عزت نفس پایین، های منحصراً منفی، نقائص و ضعفها ویژگیشوند. آنتوصیف می

 (.1،2010دستاوردهای فکری پایین دارند )کرومر نوو و بنجامین

نظرگاه  های مختلفی تشکیل شده است.کارانه در بررسی فقر شهری از نظرگاهرویکرد محافظه

شناختی است. ای رفتاری یا بیمارگونه و آسیبها پدیدهاول به کسانی تعلق دارد که فقر برای آن

ادگی ها به طور موروثی و ژنتیکی آمکاره هستند، و اینکه آنبدین معنا که فقیران به عمد تنبل و بی

بع یا ست که منی اگاه، توصیفو گرایش به فقیر بودن دارند، یا ترکیبی از هردو. بدین ترتیب، این نظر

ای ند، سابقهدهد. این معنا که فقیران تنبل هستعلت فقر را مستقیماً در وجود افراد فقیر قرار می

ست؛ گروه گر قائل بودن به وجه تمایزی دیرین بین فقیران مستحق و غیرمستحق ادراز دارد و نشان

شوند. یمقلمداد  اقد اخالقف، با فضیلت و گروه دوم آینداول، مثالً کسانی که از کار افتاده به دنیا می

ن اواخر قر نحوی موروثی )ژنتیکی( فروترند، مربوط به ادوار اخیر است و ازاین فکر که فقیران به

کند که فقیران مسئول وضعیت شناسی پدید آمد. یکی ادعا مینوزدهم همراه با پیشرفت زیست

مان تیعیت اجتماعی ما را به میراث زیست شناخراتب و وضکه دیگری ماند، درحالینامطلوب خویش

 (.1381داند )فیتزپاتریک، مربوط می

 رویکرد بستری/ ساختاری

ان رای زنبهایی است که «ساختار محدود فرصت»استدالل اصلی رویکرد این است که فقر نتیجه 

اجتماعی بیشتر است. این  هایروهگهای قومی نسبت به سایر لیتپوست و نیز اقویژه زنان رنگینبه

ها و گاهمدت، محدود منزوی و غیرصنفی، اقامتساختار خودش را ازطریق کارهای ناامن و کوتاه

دهد. این های خشن و ناسالم، مدارسِ با کیفیت پایین و فقدان قدرت سیاسی نشان میمحیط

رما اران کارفج فقر را بر هزدهد که چگونه فرایندهای بازار کار قطبی شده، رنتحلیل نهادی نشان می

 )همان(. کندجهان تحمیل می هایشان در سرتاسرو خانواده

 رویکرد عاملیت/ مقاومت

                                           
1 Krumer-Nevo & Benjamin 
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و  عنوان افرادی دارای اراده، قدرتمفروض اصلی این رویکرد این است که افراد فقیر به

 قر مقاومتشان هستند و در مقابل فندگیهایی فعال در زشوند که عاملهایی ترسیم میمهارت

کنند، با می کنند. این رویکرد نقص اخالقی مفروض، انفعال، وابستگی افرادی را که در فقر زندگیمی

ه های فراوانی که افراد بهترین مسیر عملشان را درون ساختارهای فرصت محدود مذاکرشیوه

 شکوفا شدن در یککشد. این مطالعات توانایی این افراد را برای بقا و حتی کنند، به چالش میمی

 دهد )همان(.نشان می محیط نژادپرستانه و ازنظر اقتصادی دارای رکود

 رویکرد کنش/صدا

 به افرادی است که در فقر زندگی« صدا دادن»های مشهور دانش کنونی فقر یکی از گونه

که در فقر  گیرند که افرادیکنند، از این ایده بهره میکنند. مطالعاتی که بر صدا دادن تأکید میمی

ند ها دانش خاصی یا دانش مربوط به زندگی دارهستند و آن« کارشناسان زندگی روزمره»هستند 

هاست. رویکرد کنش/  صدا با الهام ها و نظریهها، تفاسیر، معانی، فرضیات، تحلیلکه شامل دیدگاه

پردازد؛ یعنی هایی از رویکردهای ساختاری/ بستری و عاملیت/ مقاومت به بررسی فقر میفرض

کنند، قادرند عاملیت آورند و اینکه افرادی که در فقر زندگی میوجود مینیروهای ساختاری فقر را به

ین ایده اانداز، این رویکرد از های مقاومت داشته باشند. با الهام از نظریة چشمفعال و انواعی از شکل

فرد و دانشی عمیق دیدگاهی منحصربه گیرنده جامعه قرار میشود که کسانی که در حاشیظاهر می

 -کرومر) های نهادهای اجتماعی، ساختارها و سیاست دارنددر ارتباط با فقر و نواقص و محدودیت

 (.2010نوو و بنجامین،

 

 شناسی تحقیق:روش -3

 بهره کیفی فراتحلیل روش از است، مطالعه هدف که مند،نظام مرور به نیل منظوربه پژوهش این

فلسفة   تاریخ و فکری، تاریخ فلسفی، مطالعات حوزة  بررسی در غالباً فرامطالعه و راتحلیلف جوید.می

دانش متمرکز هستند  نمایش و تحول و هااندیشه نقد و تکامل بر نحویبه که هاییشاخه دیگر و علم

ند و به شوها مختلف انجام میهایی است که در زمانرود، که فرامطالعه شامل فراتحلیلبه کار می

(. در این پژوهش با استفاده از 1394راد، پردازند )ذاکرصالحی و قانعیمقایسه و مقابلة اطالعات می

 است:گانة ذیل استفاده شدهمبتنی بر مراحل شش 1روش کریپندورف

 )تعیین محیط پژوهش و متدولوژی( طراحی زمینة کار .1

 وجوی آثار و منابعجست .2

 های مهم و...(ژگان و پیام)مضامین، وا هاواحدبندی داده .3

 )نکات مهم متن( هاگیری از دادهنمونه .4

 قهها و تنزل آنها به چند گونه/ طبکاهش داده .5

                                           
1 kripenndorff 
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 )همان(. هااستنتاج و تفسیر داده .6

گفته، ابتدا زمینة کار با بررسی ادبیات موضوع شناختی پیشدر این مطالعه، مطابق مراحل روش

وجو شد. برای فراتحلیل کیفی آثار پس آثار و منابع الزم جستازطریق مطالعه اسنادی آغاز شد و س

صورتِ به 90تا میانة دهة  60در بازة زمانی دهة  شدهمکتوب پژوهشگران ایرانی، کلیة مطالعات انجام

برداری، کدگذاری و تحلیل شدند. در ابتدا با مراجعه به مقاله است، فیش 290مقاله، که حدود 

، پورتال جامع علوم انسانی، مگ ایران 1لمی از قبیل پایگاه مجالت تخصصی نورهای اطالعات عپایگاه

های گاههای فقر شهری، سکونتکلید واژه (SID)و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

نشینی، کودکان کار و خیابانی و دیگر مفاهیم نزدیک به فقر شهری نشینی، زاغهغیررسمی، آلونک

های مقاله انتخاب شد. استخراج مؤلفه 260ند. درنهایت با بررسی آثار، بررسی و گردآوری شد

ها به مرز تکرار ها را در سطح مطالعات داخل نشان داد و دادهمختلف ازمیان این آثار، اشباع داده

 رسید.

اکتشافی  دهی فراتحلیل استقرایی )حرکت از جزء به کل( بوده و فرایندرویکرد محقق در سازمان

ها و نظریات موجود در آثار تحت بررسی، جهت دنبال استقرای دیدگاهاست. سپس به طی شده

ها با توجه به مطالعات بندی موضوعی و کیفی اقدام شد و سرانجام دادهمنظور طبقهها بهتقلیل داده

های هشناسی نمونهای نیل به گونهاسنادی اولیه تحت تفسیر قرار گرفتند. فراتحلیل کیفی یکی از راه

 تحت مطالعه است )همان(.

 (1394راد )چنین برای بررسی روایی و پایایی به روش ذاکرصالحی و قانعیهم

آنها.  های مطالعات قبلی در کانون توجه قرار گرفت، نه طیف محدودی از. طیف وسیعی از یافته1

ر منتخب و وارد آثاهای مختلف مالحظه بدین نحو که در انتخاب آثار، ترکیبی از نظرها و دیدگاه

 شد.

فر از ن 2های الزم، به نظر بودن کمترین ویژگی بودن و دارا شده ازحیث علمیفهرست آثار انتخاب. 2

 آشنا با موضوع رسید و آثار غیرمهم یا ژورنالیستی و ضعیف حذف شد.اساتید 

مقاالت های تحقیق کاربرگی تهیه شد که براساس آن هرکدام از . درنهایت، براساس پرسش3

 قرار یرتفس نهایی مورد هاییافته رار گرفت و درنهایت،های تحقیق مورد وارسی قبراساس پرسش

 .گرفت

 

 ها و بحث:یافته -4

های به کار بسته در بررسی بندی مقوالتی نظیر روشهای کیفی و دستهدر این قسمت به یافته

 وسعهی فقر شهری برحسب سطح تفقر شهری، علوم مسلط بر فقرپژوهی در ایران و آثار پژوهش

 شود.ها پرداخته میاستان

                                           
1 Noormags 
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 وضعیت فقر شهری بر حسب نوع مجالت در ایران چگونه است؟ پرسش اول:

 260 دهد از مجموعنتایج مربوط به وضعیت آثار پژوهشی درباره فقر شهری در ایران نشان می

های ( در مجله93/0مقاله ) 243ترویجی و  -لمیع( در مجالت 7/0مقاله ) 17شده مقالة بررسی

 اند. بنابراین با توجه به آمار توصیفی بیشترین آثار در فقر شهری درر شدهپژوهشی منتش -علمی

 اند.پژوهشی منتشره شده –نشریات علمی

 های مختلف چگونه است؟وضعیت تولید دانش فقر شهری در ایران برحسب رشته پرسش دوم:

 
 های مختلففقر شهری در ایران برحسب رشته(: توزیع فراوانی آثار 1جدول )

 درصد فراوانی رشته

 54/36 95 اقتصاد

 23/24 63 جغرافیا

 23/24 63 یشناسجامعه

 08/8 21 1یارشتهانیم

 69/2 7 رفاه اجتماعی

 15/1 3 یشناسمردم

 15/1 3 مطالعات زنان

 77/0 2 تاریخ

 38/0 1 مددکاری

 38/0 1 علوم سیاسی

 38/0 1 بیتیعلوم تر

 100 260 هامقالهجمع 

 منبع: نگارندگان

 

های فعال در حوزة  فقر شهری نشان مربوط به توزیع فراوانی رشته 1نتایج جدول شمارة 

 54/36های اقتصاد )اند، رشتهها و علومی که به بررسی فقر شهری پرداختهدهد که از رشتهمی

فقر  های پژوهشی را در زمینةشترین آثار و فعالیتبی (23/24شناسی )جامعهدرصد(، جغرافیا و 

نتشر م( کمترین آثار را 38/0هایی مانند مددکاری، علوم سیاسی و علوم تربیتی )شهری و رشته

ه در این اند. بنابراین رشتة اقتصاد در زمینة فقرپژوهی شهری هژمونی کامل دارد. این رشتکرده

رود در این حوزه به ری، که انتظار میاست و رشتة مددکاترین آثار را تولید کردهزمینه فراوان

 اند.تحقیقات بیشتری پرداخته شده باشد، کمترین حضور را در این عرصه داشته

 ها به چه شکل است؟وضعیت تولید دانش فقر شهری برحسب نرخ فقر استان پرسش سوم:

                                           
های مشترک درمیان علوم مختلف را ها و بینشها، روشکند که ترکیبی از دیدگاهای در این تحقیق به اثری اشاره میرشتهمیان 1

 باشد.استفاده کرده 
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 هااستان(: وضعیت انجام تحقیقات فقر شهری برحسب نرخ فقر 2جدول )

 هانرخ فقر شهری استان ها برحسب نرخ فقر و بیکاریتوزیع فراوانی استان
 درصد یفراوان استان نرخ فقر شهری

 08/26 42 تهران 12/5

 55/10 17 اصفهان 19/4

 07/8 13 یشرق جانیاذربا 18/6

 45/7 12 خوزستان 21/7

 59/5 9 کرمانشاه 23/8

 34/4 7 زدی 5/7

 34/4 7 کرمان 31

 34/4 7 کردستان 9/7

 72/3 6 فارس 9

 10/3 5 البرز 21/4

 48/2 4 لرستان 17/1

 86/1 3 یرضو خراسان 11/6

 86/1 3 یشمال خراسان 19/2

 86/1 3 المیا 7/4

 86/1 3 همدان 11/1

 86/1 3 النیگ 10/2

 86/1 3 نوبلوچستاستانیس 42/3

 86/1 3 سمنان 22/9

 24/1 2 هرمزگان 25/4

 24/1 2 یجنوب خراسان 12/4

 24/1 2 قم 30/5

 62/0 1 یمرکز 15/4

 62/0 1 زنجان 16

 62/0 1 لیاردب 11/3

 62/0 1 نیقزو 9/1

 62/0 1 گلستان 35/5

 0 0 وبختیاریچهارمحال 1/5

 0 0 وبویراحمدکهکیلویه 2/8

 0 0 بوشهر 17/9

 38 99 تحقیقات ملی -
 100 260 جمع 100

 

های پژوهشی را در حوزة  فقر شهری برحسب نرخ نتایج مربوط به آثار و فعالیت 2جدول شمارة 

طور که از نتایج این تحقیق پیداست، استان دهد. همانهای مختلف نشان میفقر استان
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های کشور است، دارای یکی ( را دربین استان42.3فقر شهری ) وبلوچستان که باالترین نرخسیستان

( مربوط به کارهای پژوهشی در فقرپژوهی شهری و استان بوشهر که دارای 1.91ر )ترین آمااز پایین

( تقریباً باالیی است، تاکنون تحقیقی درخصوص فقر شهری در این استان صورت 17.9نرخ فقر )

دهد که این استان دارای چنین بررسی وضعیت مربوط به استان کرمان نشان میاست. همنگرفته 

اثر معادل  7ها )ترین نرخدرصد است، اما از منظر آثار پژوهشی یکی از پایین 31نرخ فقر شهری 

رسد فقرپژوهی شهری است. با توجه به این نتایج به نظر میدرصد( را به خود اختصاص داده  46/4

 12.5اثر با نرخ فقر  32)یافته از قبیل تهران های توسعهدر ایران بیشتر متمرکز بر شهرها و استان

 درصد( است. 19.4اثر با نرخ  17درصد( و اصفهان )

نوع  ی وابسته به چهشناسروشلحاظ تولید دانش درخصوص فقر شهری در ایران به پرسش چهارم:

 ؟استهایی یشناسروش
 های فقر شهری در ایرانشناسی پژوهش(: روش3جدول )

 درصد فراوانی روش روش شناسی

 روش کمی

 9/36 96 یاقتصادسنج

 35 91 پیمایشی

 58/0 22 تحلیل فضایی

 روش کیفی

 18/0 21 مروری

 53/0 9 ینگارمردم

 5/1 4 روش تاریخی

 80/0 2 یانهیزمنظریة 

 80/0 2 پدیدارشناسی

 5 13 کیفی -کمی روش ترکیبی

 100 260 جمع

 

دهد فقر شهری در ایران نشان میهای شناسی پژوهشمربوط به بررسی روش 3جدول شمارة 

 96درصد( با روش پیمایشی،  35اثر )معادل  91 شده در این حوزهتحقیق انجام 260که از مجموع 

است. درصد( با تحلیل فضایی انجام شده 5/8اثر ) 22درصد( با روش اقتصادسنجی و  9/36اثر )

اثر  9درصد(،  1/8ر به روش مروری )اث 21دهد که چنین سایر نتایج آمار توصیفی باال نشان میهم

با روش  (درصد 8/0اثر ) 2درصد( به روش تاریخی،  5/1اثر ) 4نگاری، درصد( با روش مردم 5/3)

های ترکیبی انجام درصد( با روش 5اثر ) 13ای و درصد( نظریة زمینه 8/0اثر ) 2پدیدارشناسی، 

فقرپژوهی ترین رویکرد در حوزة مّی مسلطیم کرسد با توجه به این نتایج پارادااند. به نظر میشده

 های کیفی و ترکیبی کمترین آثار را در این حوزه دارند.است و روش

 هایی تولید شده است؟دانش فقر شهری در ایران بیشتر در چه حوزه و زمینه پرسش پنجم:
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 های مورد بررسیها و زمینه(: تولید دانش فقر شهری برحسب حوزه4جدول )

 درصد فراوانی ی مورد بررسیهاحوزه ردیف

 9/46 122 فقر عمومی 1

 5/41 108 نینشهیحاشمناطق  2

 5 13 زنان 3

 5 13 کودکان 4

 1/1 3 نژادی -ی قومیهاگروه 5

 40/0 1 معلولین 6

 0 0 مندانسال 7

 100 260 جمع 8

 

های مورد بررسی بر حسب حوزهجدول باال نتایج مربوط به تولید دانش فقر شهری را در ایران 

 46.9دهد که بیشتر دانش فقر شهری در حوزة و زمینة فقر عمومی )دهد. نتایج نشان مینشان می

       های اجتماعی زناندرصد( و کمترین آثار در حوزة گروه 41.5نشینی )درصد( و مناطق حاشیه

درصد( و  0.4معلولین ) صد(، حوزةدر 1.1ی قومی و نژادی )هادرصد(، گروه 5درصد( کودکان ) 5)

های فقر زنان، کودکان، معلولین و درصد( تولید شده است. با توجه به این نتایج، حوزه 0مندان )سال

مندان با توجه به اهمیت خاصشان چندان در مرکز توجه تحقیقات فقر شهری در ایران قرار سال

 ندارند.

 های نظری فقر شهری مطرح شده است؟یدگاهدانش فقر شهری در ایران برحسب د ششم: پرسش
 

 های نظری(: تولید دانش فقر شهری در ایران برحسب دیدگاه5جدول )

 درصد فراوانی های نظریدیدگاه ردیف

 12 32 کارانهمحافظه 1

 75 194 بستری/ ساختاری 2

 6 16 عاملیت/ مقاومت 3

 7 18 کنش/ صدا 4

 100 260 جمع 5

 منبع: نگارندگان
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کارانه، بندی محافظهدهد تولید دانش با توجه به مقولهنشان می 5طور که نتایج جدول مانه

بستری/ ساختاری، عاملیت/ مقاومت و کنش/ صدا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج 

 75اند که دیدگاه بستری/ ساختاری آمده آثار فقرپژوهی در ایران به شکلی منتشر شدهدستبه

 7درصد و دیدگاه کنش/ صدا  6درصد، عاملیت/ مقاومت  12کارانه درصد این آثار، دیدگاه محافظه

توان گفت که دیدگاه مسلط بر دهند. با توجه به این نتایج آمار توصیفی میدرصد را تشکیل می

گاه کارانه است و دیدادبیات فقر شهری در ایران دیدگاه بستری/ ساختاری و نیز دیدگاه محافظه

عاملیت/ مقاومت و کنش/ صدا چندان جایی درطول چند دهه بررسی فقر شهری در ایران ندارند. از 

 توان به آثار احمدی و ایمانکارانه میها در بررسی فقر شهری با نگاه محافظهمصادیق این دیدگاه

ر و فرهنگ فق»( که به بررسی 1393) (، عنبری و بقایی194) ( پروین و درویشی فرد1384)
چنین از آثار که با نگاه بستری/ساختاری به اند. همپرداخته« های اجتماعی در محالت شهریآسیب

(، 1391) توان به کارهای توسلی و نورمحمدیاند، میبررسی فقر شهری در ایران پرداخته

(، که به عوامل ساختاری، فضایی، 1393) زاده و همکاران( و حسین1387) نورمحمدی و حاضری

اند، اشاره کرد. از میان آثاری که با دیدگاه عاملیت/ مقاومت به قتصادی و بستری فقر پرداختها

« های خیابانیسیاست»( با عنوان 1379) توان به آثار آصف بیاتاند، میموضوع فقر شهری پرداخته

( 1395) ، ارمکی و صادقی«بازهم در باب اسکان غیررسمی مورد: شیرآباد زاهدان( »1381پیران ) و

های گاهکه در آن به عاملیت ساکنان در سکونت «معاش استیو س اندستبازار؛ تهی یسازیخودمان»

مثابة  افرادی که دربرابر مشکالت ناشی از فقر مقاومت از خود اند و آنها را بهغیررسمی پرداخته

( 1390ی و افضلی )توان به آثار قادرچنین ازمنظر کنش و صدا میدهند اشاره کرد. همنشان می

بررسی ( »1387و مقالة  ارزشمند فکوهی و پارساپژوه )« برساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا »
 اشاره کرد.« آباد مهراننشین علیشناختی محلة  آلونکانسان

 دانش فقر شهری در ایران از زمان تولید تاکنون به چه میزان بوده است؟ پرسش هفتم:
 (: سیر تولید دانش فقر شهری در ایران6) جدول 

 منبع: نگارندگان

 

تاکنون را نشان  60نتایج مربوط به تولید دانش فقر شهری در ایران از دهة  6جدول شمارة 

 4) 60 ولید دانش فقر شهری مربوط به دهةطور که از نتایج باال پیداست، کمترین تدهد. همانمی

 ددرص فراوانی دهه ردیف

1 60 11 4 

2 70 7 3 

3 80 110 42 

4 90 132 51 

 100 260 جمع
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درصد( است. از این نتایج روشن است که  51) 90درصد( و بیشترین آثار تولید شده مربوط به دهة 

بعد دانش فقر شهری به اهمیت و اثرات آن و نیز افزایش نشریات علمی و به 90و  80رشد دهة 

 های اخیر قابل تبیین است.پژوهشی در دهه

 

 

 گیرینتیجه -5

های مختلفی در بررسی های اساسی این تحقیق داللت بر این دارد که سهم رشتهیکی از پرسش

دست آمد، هایی که در این تحقیق بهاست که با توجه به یافتهفقر شهری در ایران به چه شکل بوده

ایران به  ها درخصوص فقر شهری دردرصد( بیشترین ادبیات و یافته 37اثر معادل  95رشتة اقتصاد )

های است. با توجه به این یافته، فقر در شهرهای ایران بیشتر ازطریق مدلچاپ رسانده 

ی قرار گیری خط فقر، بینش برآوردی و رگرسیونی به مسئلة فقر، مورد بررساقتصادسنجی، اندازه

ما  هاست که این خود شاید از یک منظر، تصویری از صورت و ظاهر مفهوم چندبعدی فقر بگرفته

شود های زیرین واقعیت فقر شهری مییابی به پیچیدگی مفهوم و الیهبازنمایی کند، اما مانع از دست

 شود.مدار پسند میو تنها با تأکید به وجه آماری فقر شهری مسئلة سیاست

شناسی حاکم بر فقر شهری در ایران های مهم این تحقیق این است که روشیکی دیگر از یافته

درصد( و روش اقتصادسنجی  37روش پیمایشی )طور که نتایج نشان داد کمّی است. همانپارادایم 

درصد( بیشترین سهم را در بررسی فقر شهری دارند، که این  8درصد( و تحلیل فضایی ) 35نیز )

؛ 1998، 1های کیفی )چمبرزگرایی با توجه پیشرفت علوم اجتماعی در زمینة گسترش روشکمّی

( در 2015 های ترکیبی )فهمی و همکاران،( و نیز روش1379؛ بیات، 1390، 2راننارایان و همکا

شود. های افراد در شرایط فقر میها و استراتژیمسئلة  فقر باعث غافل ماندن از صداها، کنش

شود که جامعه )چه مردم و چه ها باعث میجانبه بر این نوع از روشعبارتی، تمرکز یکبه

کنند غافل شود. هایی که فقرا برای رسیدن به نیازهایشان طی میها و مشقترنجمداران( از سیاست

شناسی حاکم بر فقرپژوهی در ایران به فقر و فقرای شهری این امکان را از فقرا نگاه از بیرون روش

های اجتماعی خود را منعکس کنند؛ که پیامد گیرد تا بتوانند صدا، نیاز، خواسته، مطالبه و رنجمی

های ها و تحلیلسلط این گفتمان آن است که شرایط زندگی فقرا شهری در پس آمارها، مدلت

 شود.( احساس می1372فضایی گم شود. پس لزوم یک زبان تازه در فقر )رهنما، 

وبلوچستان، بوشهر و هایی مانند سیستانهای این تحقیق نشان داد که استاندیگر یافته

نرخ فقر شهری هستند، کمترین تحقیقات در مورد فقر شهری را دارند. هرمزگان که دارای باالترین 

رسد که تحقیقات فقر شهری در ایران چندان با سطح محرومیت و به نظر می ها،با توجه به این یافته

                                           
1 Chambers 

2 Narayan and et al. 
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های خاصی، ازجمله نوعی تحقیقات فقر شهری در استانها ارتباط ندارد و بهفقر شهرها و استان

است. به زبانی دیگر،  یافتگی خاص خود هستند، انجام شدهکه دارای سطوح توسعهتهران و اصفهان، 

 ( الویت دهد.1376نیافته و فقیر )چمبرز، های توسعه در ایران باید به مناطق توسعهسیاست

های عمومی، بدون در نظر گرفتن که فقر شهری بیشتر در زمینهاز دیگر نتایج این تحقیق، این

هایی مثل کودکان، زنان، است. به عبارتی، گروهعی درگیر در شرایط فقر بررسی شدههای اجتماگروه

ها( در ایران ساکن در ها ازقبیل افغانها و پناهندهها، لوتیها )ازجمله کولیمندان و قومیتسال

این اند. با توجه به ها در زمینة فقر شهری را به خود اختصاص دادهمناطق فقیرنشین کمترین یافته

های موجود در است پیچیدگی نگری گفتمان فقرپژوهی ایران باعث شدهرسد کلیها به نظر مییافته

شود و راه برای بازتولید فقر زنان و کودکان که به توجه جدی نیازمند هستند، نادیده انگاشته  حوزة

رایج است، توجه به  های اجتماعی هموار شود. زیرا آنچه که اکنون در فقرپژوهی جهاندر این گروه

 ها است.فقر زنان، نژادها و قومیت

د که عموماً های حاکم بر تحقیقات فقر شهری در ایران نتایج نشان دادر پاسخ به پرسش دیدگاه

کارانه وابستگی دارد. های بستری/ ساختاری و محافظهتحقیقات در ایران ازلحاظ تئوریک به دیدگاه

ها، شده، ساختار محدود فرصتر را از دریچه بازار کار قطبیعبارتی، در این تحقیقات فقبه

های نامناسب و محیط ناامنی مناطق فقیرنشین های غیررسمی فقرا، فرهنگ فقر، زیرساختفعالیت

نشین، مثابة حاشیههای غیررسمی بهگاهچنین در این تحقیقات فقرا و ساکنان در سکونتببینند. هم

( و ایجادکنندة ناامنی و چالش 1391آپاندیست شهری )نقدی و زارع، حل، یک معضل و نه یک راه

آیند. افزون بر این، در برخی از شمار می( به1389برای توسعة پایدار در جامعه )عامری سیاهویی، 

است که به فقر ازمنظر فرهنگ فقر نگریسته شود که در آن، مسئله به این تحقیقات سعی شده

های عاملیتی/ مقاومتی و کنش صدا شود و جای چندانی برای دیدگاهمیفرهنگ فقرا تقلیل داده 

 وجود ندارد.

)شمسی(  70و  60های های مهم این تحقیق این است که در دههدرنهایت یکی از یافته

ای به شکلِ گسترده)شمسی( به 90و  80های اند و در دههرنگ بودهتحقیقات فقر در ایران بسیار کم

ری توجه جدی شده است. یک دلیل به مسئلة عدم وجود بسترهای اطالعاتی برای مسئلة  فقر شه

)شمسی(  70و  60های انتشار تحقیقات درخصوص فقر مربوط است؛ به این معنا که در دهه

و  80های های علمی کمتری وجود داشت، اما در دههارتباطی و مکان و فرصت -های اطالعاتیکانال

های های اطالعاتی تحت وب، گسترش امر آموزش عالی، توسعة رشتهاهبا گسترش پایگ شمسی 90

ارشد و دکتری و انتشار مجالت شناسی، اقتصاد، جغرافیا و بسط مقاطع کارشناسیمختلف جامعه

چنین یک است. همهای علمی، تمرکز بر تحقیقات فقر و فقرا بیشتر شده مختلف و رشد پژوهشگاه

برگردد که  70های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم در دهة دن سیاستنوعی اجرا کردلیل دیگر به

کرد فقر را در سایة مسائل دیگر، ازجمله رشد اقتصادی و گسترش بازار قرار دهد. انتظار سعی می
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های دیگر شود، رشتهرود با توجه به اینکه فقر شهری یک پدیدة چندبعدی و متکثر محسوب میمی

های خود در تبیین این مسئلة  مهم شهری ایفا ها و رسالته به مسئولیتهم نقش خود را با توج

 کنند و بتوانند سهم و مساعدت خود را به انجام برسانند.

های شناسی، که یکی از رسالتهای دیگر مانند جامعهانتظار این است که محققان رشته

تری داشته باشد و بتواند هژمونی اش تحلیل و نقد نابرابری و فقر است به این رشته توجه بیشعمده

 و تسلط اقتصاد را با توجه به نگاه از بیرونی که این علم به مسئلة  فقر دارد با چالش مواجه کند.

نیافته قرار دارند، ها و شهرهای توسعههایی که در استانرود که دانشگاهچنین انتظار میهم

صیالت تکمیلی به تحقیقات بیشتری در های مالی دانشجویان سطح تحازطریق ترغیب و حمایت

طور که نتایج نشان داد یک نسبت عادالنه، مطلوب و مناسبی مورد فقر شهری بپردازند؛ زیرا همان

گذاران ها و تحقیقات در مورد فقر شهری برقرار نیست. الزم است سیاستبین نرخ فقر شهری استان

یافته اولویت قائل های اجتماعی و مناطق توسعههیافته نسبت به سایر الیبرای فقرا و مناطق توسعه

 شوند.

بر تحقیقات بر اساس مندان به موضوع فقر شهری در ایران عالوهعالوه براین، الزم است که عالقه

عنوان امر غالب در بسیاری از تحقیقات فقر در کشور های فضایی بههای اقتصادسنجی و تحلیلمدل

های شناسیهای فقرا را با روشها و عاملیتمراجعه کنند تا بتوانند کنش های از درون فقر نیزبه نگاه

های تاریخی ای، تحلیلنگاری، پدیدارشناسی، نظریة زمینهمشارکتی، مردم جدید، ازجمله تحقیقات

« شناختیتکثرگرایی روش»نوعی ضرورت دارد که فقر شهری در ایران در زیر چتر انعکاس دهند. به

ل شود. الزم است گفتمان تری از آن حاصجانبهتر و همهتر، عادالنهبلکه فهم بهتر، دقیق قرار گیرد تا

کارانه درخصوص فقر، که این شرایط را به خرده های محافظهدر ایران از کاربست نظریه فقرپژوهی

کنش تر مدارانهتر، عاملیتدهد، خودداری نماید و به رویکردهای انتقادیفرهنگ فقرا تقلیل می

 صدایی توجه بیشتری نشان دهد.
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سوم، صص  ، سال دوم، شمارةمجلة مطالعات شهری، پدیدارشناسانه ةنشینان: یک مطالعحاشیه

179-208. 

 استیو س اندستبازار؛ تهی یسازی(. خودمان1395. )یصادق تقی و علیرضا. یآزاد ارمک .3

 .56-27. (1)8 (,یشهر -ی)روستائ یمحل ةتوسعمعاش. 

رجم تم (.رانیدر ا اندستش تهیبن: )جیبانایخ یاهتاسیس(. 1379آصف )بیات،  .4

 .رازهیش شژوهر و پشران: نه. تیوبه نلدالاس

آباد : اسالمیمورد ةمطالع ی،نینشهیحاش ةدیاز درون به پد ی(. نگرش1381) دهیپارساپژوه، سپ .5

 .161-198، صص 6شمارة   ،نرایا یرفاه اجتماع ةمجلکرج. 

در  یاجتماع یهابیفرهنگ فقر و آس(. خرده1394اصغر )یفرد، علیشیستار؛ درو ن،یپرو .6

 ،یاجتماع ةرفاه و توسع یزیرمجله برنامه( یمحلة  هرند ی)مطالعة  مورد یمحالت شهر

 .51-90، صص 23شمارة  

در  یاجتماع یهافقر و جنبش /رانیا در یو آثار فقر و نابرابر امدهای(. پ1384) زیپرو ران،یپ .7

 .11-40، صص 17سال چهارم، شمارة  ،یرفاه اجتماع یپژوهش -یعلم ةنامفصل. رانیا

 –یاسی. اطالعات سرانیا طیبه شرا یبا نگاه ران،یدر ا ینینش(. آلونک1366) یزپرو ران،یپ .8

 ی.اقتصاد

مجله ، زاهدان آبادریمورد: ش یررسمیبازهم درباب اسکان غ(. 1381) یزپروپیران،  .9

 .24-7، صص 10و  9، سال سوم، شمارة  شهرهفت

 هاییبآس ةعلل گستر یشناختجامعه ی(. بررس1391) نهیسک ،یعباس؛ نورمرادغالم ،یتوسل .10

 ةمجل(. دیسفچهار )خاک ةمنطق :مورد مطالعه ،شهر تهران یهانینشهیحاش نیدرب یاجتماع

 .65-80، صص 3ارم، شمارة  سال چه ،رانیا یاجتماع ةمطالعات توسع

. (ریپذبیآس از اقشار تیبه فقرا )حما یبخشتی: اولوییروستا ةتوسع(. 1376رابرت )چمبرز،  .11

 مؤسسهة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
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(. نقش نهاد اقتصاد و 1393) میعبدالرح ،ینواح، عبدالرضا و اسدالله ن؛یحسیزاده، علحسین .12

. المیشهر ا نینشهیدر مناطق حاش ی: شاخص توسعة انسانینینشهیفرهنگ در توسعه و حاش

 .109-132، صص 2اول. بهار، شمارة   ةدور ی اجتماعی،نهادهاشناسی جامعه

 یهاپژوهش لیمند و فراتحلمرور نظام(. 1394) ینامراد، محمدذاکر صالحی، غالمرضا، قانعی .13

، شمارة  9، دورة طالعات اجتماعی ایرانمجلة می. علم و فناور یدر قلمرو مطالعات اجتماع یرانیا

 .29-63، تابستان، صص 2

(. سیمای فقر کودکان در 1389، کبری )مهذبراغفر، حسین؛ شیرزادمقدم، مریم و سنگری  .14

، سال نهم، پژوهشی رفاه اجتماعی -نامة علمیفصل. 1387ودوگانه در سال مناطق بیست

 .221-240، صص 35شمارة  

 .63-89، 2، شمارة . مجلة گفتگوفقر یتازه برا یلزوم زبان(. 1372) یدمجرهنما،  .15

(. 1389) میمر رانوندزاده،یو ب میابراه ،یگورانرستم درضا؛یحم ،ییاهویس یعامر .16

 ةمجلشهر بندرعباس.  ی:مورد ةمطالع - یشهر داریپا ةو توسع تیامن ،یرسمریغ یهاگاهسکونت

 .37-60، صص 24شمارة  ،یاجتماع تیمطالعات امن

 نشینیهزنان حاش گرایییب(. ارتباط فرهنگ فقر و آس1393سارا ) ،ییو بقا یموس ،ینبرع .17

، 2ششم، شمارة ة دور ،ییتوسعه روستا ةمجلشهر همدان.  زجید ةمورد مطالعه: منطق ی،شهر

 .209-232صص 

آباد یعلنشین ی محلة  آلونکشناختانسان(. بررسی 1387فکوهی، ناصر و پارساپژوه، سپیده ) .18

 .75-98، صص 2، دورة دوم، شمارة مجلة مطالعات اجتماعی ایرانهران. م

ترجمة هرمز همایون پور،  نظریة رفاه )سیاست اجتماعی(.(. 1381) یتونفیتزپاتریک،  .19

 ین اجتماعی.تأمتهران، مؤسسه عالی 

 (. چگونگی برساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا.1390قادری، طاهره و افضلی، مرضیه ) .20

 .99-136، صص 7، شمارة یزی رفاه و توسعة اجتماعیربرنامهة نامفصل

(. فراتحلیل 1391محمدی، محمدعلی؛ ودادهیر، ابوعلی؛ سیفی، علیرضا و مشتاق، روشنک. ) .21

 .2(45، )7-48نامة رفاه اجتماعی. فصل مطالعات فقر در ایران.

 یبرا ادیفقرا فر یصدا (.1390) یراکشاه م ی وپت ،پتش ؛رابرت ،چمبرز ؛پاید ،انینارا .22

 یهان.ک (. تهران:توسعه یامدهای)پ رییتغ

مورد مطالعه: ، مثابة آپاندیسیت شهریشینی بهنحاشیه(. 1391نقدی، اسداله، زارع، مجید ) .23

 .65-81، 5، شمارة 2، دورة یامنطقهریزی برنامهکرمانشاه.  –جعفرآباد

. رانیدر ا یمؤثر بر فقر شهرعوامل  ی. بررس(1387هاتف ) ،یرینیحاضرنورمحمدی، مهدی،  .24

 .367-400: 40، شمارة 11دورة  رفاه اجتماعی،
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