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  ها شاخصطرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و 

  )مطالعه اي در شهر تهران و حاشیه(

  

  1مریم قاضی نژاد

  

  : چکیده 

میدانی در زمینه طرد اجتماعی جوانـان در ایـران اسـت کـه بـا       یمقاله حاضر برگرفته از پیمایش

هدف برررسی ادبیات نظري و نیز سنجش تجربی میزان و ابعاد طـرد اجتمـاعی و شـرایط و عوامـل     

نفـر بـه اجـرا     1200زمینه ساز آن در جمعیت جوان شهري تهران و حاشیه با نمونه اي بـه حجـم   

اجتماعی، چارچوب پژوهشی در عرصه تحقیقات نابرابري رهیافت و مفهوم نوین طرد . درآمده است 

، فقر و محرومیت هاي اجتماعی مزمن به روي محققین مسائل اجتماعی گشوده است که بر مبناي 

وجوه پیدا و پنهان مسئله طرد در گروههاي در معرض خطر من جملـه جوانـان، در گسـتره اي    آن 

  .اهد بودوسیعتر بطور سیستماتیک و دقیقتر قابل سنجش خو

در چشم انداز طرد اجتماعی، افراد گروهها و مناطق مطرود، برحسب شرایط، حوادث و خصائصی 

بصورت انباشتی و مزمن از جریان اصلی توزیع منابع و فرصتهاي اجتماعی جدا و در ) متفاوت(معین 

نیازمند اقدامات امري فرافردي و ) تله طرد(حاشیه قرار می گیرند، بطوریکه خالصی از این وضعیت 

  .اصالحی و مداخالت ادغامی در سطح اجتماعی و سیستمی خواهد بود

یافته ها و نتایج حاصل از بررسی ، که در دوبخش توصیفی و تحلیلی در مقاله ارائه گردیـده انـد،   

نشان می دهد حدود نیمی از نوجوانان و جوانان مـورد مطالعـه ، اعـم از دختـر و پسـر، در گسـتره       

و انتقالهاي اساسی مربوط به آن ، در تهران و شهرهاي حاشـیه، در  ) سال 15-29(جوانی  وسیعی از

قرار داشته و در حال حاضـر در وضـعیت محـدودیتهاي     "باالتر از حد متوسط "خطر طرد اجتماعی

طرد عینی بـوده و   گستره شاخص طرد ذهنی بیش از .چندگانه و مزمن عینی و ذهنی، بسر میبرند

طـرد  در مقابـل،  .نیسـت ) جنسیت و محل اقامت پاسـخگویان (،تابع سایر عوامل خطرزا بغیر از  سن 

عینی علیرغم رابطه معنی دار با متغیرهاي سن و محل اقامت، در غالب ابعاد جنبه فراجنس داشـته  

  .است

  

منــاطق طــرد اجتمــاعی، طــرد عینــی، طــرد ذهنــی، جوانــان و نوجوانــان ،  :   هــا کلیــد واژه

  شهري،جنسیت
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  :ساله و اهمیت موضوعطرح م

جوانان سرمایه هاي انسانی اصلی براي اهداف توسعه ملی در کشورهاي موسوم به جوامع در حال 

توسعه بوده و در عین حال از بزرگترین چالشهاي پیش روي جوامع مذکور در جریان رشد و گذار به 

ظهور حجم وسـیعی از جمعیـت جـوان، اعـم از دختـر و پسـر و       . توسعه یافتگی محسوب می شوند

موس آنان در جامعه، بدنبال افزایش نرخ هاي باروري در مقاطع زمانی قبل، در حال حاضر حضور مل

این گونه کشورها را با مسئله جدي و خطیر تامین نیازهاي گوناگون آنان، بویژه مشکل   انتقال هاي 

در حوزه سیاست و رفاه اجتماعی، مواجه  1گروه هدف اصلیسال، بعنوان  15-29اساسی گروه سنی 

  .اخته استس

حاکی از آن است که در حال حاضر، شمار کثیري از جوانان در این  نیز مطالعات و شواهد موجود

عدم برنامه ریزي و تمهیدات الزم نسلی براي آنان، , من جمله به دالیل مختلف،) خاورمیانه(کشورها 

، به 2تجربه طرد اجتماعیاز دایره شمول اجتماعی کامل و واقعی بیرون مانده و مسئله عدم ادغام یا 

مهمترین جنبه ها و . شیوه هاي مختلف زندگی و آینده آنان و جامعه شان را تحت تاثیر قرار میدهد

ابعاد طرد اجتماعی جوانان در این کشورها شامل عـدم دسـتیابی بـه آمـوزش بـا کیفیـت، بیکـاري        

ن و تاخیر در برنامه هاي مربوط درازمدت، اشتغال به کار غیر مولد، فاقد کیفیت و داراي درآمد پایی

به ازدواج و زندگی مستقل است، که مورد اخیر، بویژه ناشی از باالبودن هزینه هاي تشکیل خـانواده  

نیاز به مشارکت مدنی و فقدان آن نیـز، از مرزهـاي مهـم    . در اینگونه کشورها در شرایط فعلی است

وراء مسائل مربوط به اقتصاد و اشتغال آنان دیگر براي ادغام اجتماعی جوانان محسوب میشود که بر 

 (Salehi – Isfahani;2007 ; Dhillon &Yousef.2007; silver:2007). مطرح است 

من جمله ایران ، که جوانان ) خاورمیانه(از اینرو، بویژه در شرایط کشورهاي درحال توسعه منطقه 

در عـین حـال ، پایگـاه و حقـوق      اجتماعی ملی و محلی قـرار داشـته و   -در مرکز تحوالت  سیاسی

یاکاستی هاي اساسی  3دچار ابهام، غفلت -برحسب زمینه و شرایط خاص –شهروندي آنان کمابیش 

در افراد جوان و دوره نوجوانی،  بعنوان دو ویژگی اصلی "خطرناك بودن"و"گسستگی"است، ترکیب 

در چنین وضعیتی، ساختارها و . شرایطی بس خطیر و آسیب زا براي جوانان و جامعه فراهم می آورد

رت مـزمن و  نیروهاي اجتماعی محرومیت زا و منزوي سازي کـه بـا یکـدیگر تعامـل داشـته و بصـو      

نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرار مـی دهنـد، بایسـتی مـورد توجـه و       انباشتی زندگی کودکان ،

رد اجتماعی میسـر اسـت کـه    این توجه و شناخت، در پرتو ادبیات نوین ط. بررسی علمی قرار گیرند

خود از دل مباحث متأخر شهروندي، سیاست اجتماعی و رفاه در جهان پیشرفته سـر بـرآورده و بـه    
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استقبال محققین و سیاستگذاران اجتماعی  کاربرد و مورد -اروپا–سرعت در خارج از حوزه اصلی آن 

 .در همه کشورهاي جهان قرار گرفته است

ی از جریان پیچیده، چندسویه و اغلب مزمن و نیز مکانیزمهاي اصلی درواقع، رویکرد طرد اجتماع

ناشی از انباشت و تعامـل عوامـل    2در محرومیت و تنگدستی  1درگیر شدن گروهها و نواحی پرخطر

تحلیلگـران و  ، براي بسیاري از محققـین،  3از اینرو به گفته پیس. خطرزاي اجتماعی، پرده برمی دارد

طرد اجتماعی بمنزله مفهوم و رویکرد جدید و شفافی اسـت   - و در اروپا 80بویژه از دهه  - معاصر 4مفسرین

که در حوزه سیاست و رفاه اجتماعی، امکان درك بهتر و تفکر مجدد درباره مشکالت و مسائل اجتمـاعی را  

  .(peace,2007:17) آوردی مفقر و محرومیت، فراهم  5فراتر از مفهوم محدود و از کار افتاده

رصد مسئله و مالحظه شاخصهاي طـرد عینـی و ذهنـی در میـان جوانـان در سـطح کشـورهاي        

که پاره اي از داده ها و نتایج مطالعاتی آن  –غیرغربی، بویژه جهان در حال توسعه، خاورمیانه و ایران

شـمول  نیز بیانگر آن است که علیرغم اقدامات و مدعیات مربوطـه در زمینـه    –در سطور قبلی آمد 

اجتماعی افراد جوان، من جمله سرمایه گذاریهاي آموزشـی بـاال، اعطـاء وامهـاي ازدواج و غیـره در      

سالهاي اخیر، در شرایط خاص کشورهاي مذکور، مسیرهاي گذار جوانان به زندگی مستقل، به علت 

بـراي  مـالی، فیزیکـی و سـرمایه اجتمـاعی،      انباشت شرایط سخت بحرانی، اعم از بحرانهاي انسـانی، 

بسیاري از آنان تقریبا غیرقابل عبور و دستیابی شده و این امـر منجـر بـه طـرد انبـوهی از جوانـان       

بصورت محرومیتهاي چندگانه واقعی یـا ذهنـی در محورهـاي انسـانی، آموزشـی، اشـتغال، ازدواج،       

  (Dhyllon& yousef,Ibid: 19).مسکن، سالمت و شهروندي و مشارکت مدنی گردیده است

اي  این است که در چنین جوامعی، ناتوانی جوانان در انتقال به نقاط عطف زندگی، مسئلهواقعیت 

فرابخشی، فرافردي و گسترده بوده و بویژه در شرایط کاهش نقش دولتها یا ضعف آنها در حمایت از 

در قیـاس بـا    -در امر سالمت، آمـوزش،  اشـتغال و تـامین اجتمـاعی    ) نسل انفجار جمعیت(جوانان 

ن آنها که در جوانی خود، حمایت اجتماعی باال دریافت کـرده و از تعهـدات دولتهـا در زمینـه     والدی

آموزش، تضمین اشتغال فارغ التحصیالن در بخش دولتـی و نیـز سوبسـیدهاي گسـترده برخـوردار         

ه موجب افزایش فشارهاي متعدد بر انبوهی از آنان در جریانهاي انتقال به بزرگسالی گردید -بوده اند

است ،که طرح دوباره و نگاهی نو به مسئله ملی و در عین حال جهانی تأمین اجتماعی و رفاه نسـل  

 .جوان و توجه به کیفیت زندگی عموم آنان را ضروري می سازد
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در گستره اي وسیعتر و بر اساس انتقالهاي مهم از یکسو و نگاه از  "جوانی"بنابراین، مفهوم سازي 

اجتماعی به شرایط جوانان از سوي دیگر، امکان بررسی وضعیت واقعـی   دریچه مفهوم طرد و شمول

ادغام و شمول آنان و فاصله وضع موجود با آرزوها و مطلوبهایشان را بر وراء مـدعیات مربوطـه و در   

نگاه به مسئله انتقال جوانـان  . یک زمینه انتقادي براي سیاست اجتماعی، امکان پذیر خواهد ساخت

شمول اجتماعی و برحسب شاخصهاي مربوطه، خواهد توانست گمانه هـا  /نظر طردبه بزرگسالی از م

یا فرضیات قابل قبولی درباره چرایی و چگونگی بـروز و ظهـور فقـر و محرومیـت در میـان جوانـان       

. واقع به شکل بین نسلی و تحت شـرایط مفـروض بـه آنهـا انتقـال یافتـه اسـت        بدست دهد که در

ان کودکی بطور مستقیم یا غیر مسـتقیم، خواسـته یـا ناخواسـته بـا آن      شرایطی که آنان اغلب از او

 -مواجه بوده اند و بطور پیوسته و پایدار، زندگی آنها را به سمت خروج از وضعیت عـادي اجتمـاعی  

اقتصادي، سوق داده و با ممانعت از عدم ادغام کامل در زندگی اجتماعی، فرصـت شـهروندي فعـال    

  .نان گرفته استجامعه را از بسیاري از آ

چنین مطالعه اي، آنهم در بسـتر جامعـه اي مثـل ایـران و در چـارچوب یـک بررسـی کمـابیش         

اکتشافی و زمینه یاب در خصوص جوانان، خواهد توانست محققین اجتماعی را به پاسخی واقعی در 

 باب پرسش هاي اساسی مبحث طرد و شمول اجتماعی یعنـی ابعـاد واقعـی و نیـز ذهنـی، شـرایط         

  .شکل گیري، پروسه هاي ایجاد و نتایج و پیامدهاي طرد یا عدم شمول جوانان، رهنمون شود

شهاي اساسی پژوهش شمول اجتماعی، پرس/ در چارچوب رویکرد نظري طرد:  سؤال هاي پژوهش

  :استحاضر چنین 

 شمول اجتماعی جوانان کدامند؟/ابعاد مختلف طرد .1

 چقدر است؟ در جامعه فعلی ما واقعی و ذهنی،شمول اجتماعی جوانان، بطور /میزان طرد .2

آشنایی و شـناخت مفهـوم و رویکـرد طـرد     "این مطالعه با هدف کلی . هدف کلی: الف:  اهداف پژوهش

عـدم شـمول   /اجتماعی، عملیاتی سازي و کاربرد آن بـراي جوانـان و مشـخص کـردن میـزان طـرد      

بطور واقعـی  ) مرکز و حاشیه(شهري اجتماعی که گروههاي مختلف جوان ساکن در مناطق مختلف 

  .، صورت گرفته استکنند یا ذهنی تجربه می

  اهداف جزیی: ب

طـرد اجتمـاعی جوانـان در     تعیین شاخصها و معرفهاي مناسب براي اندازه گیـري و سـنجش   - 1

 .جامعه ما 

تهیه و ارائه شاخص ترکیبی و کمی براي سنجش میزان کلی طرد اجتمـاعی جوانـان و ابعـاد     - 2

 .آن) غیرمادي -مادي(مختلف 

  .طرد اجتماعی در جمعیت جوان شهري اندازه گیري و تعیین میزان واقعی و ذهنی - 3

از فقدان کامل  ، حاکیدر ایران) طرد اجتماعی(جستجوي ادبیات پژوهشی موضوع  :پیشینه پژوهش 

 در ،ادبیات موضوعبا این حال . پیشینه پژوهش در حوزه نظري و تجربی ویژه طرد اجتماعی است
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بیگانگی اجتماعی، انزواي  محرومیت اجتماعی، یعنیمفهومی مرتبط و نزدیک به آن  هايقلمرو

پدیده طرد  به بعد یا ابعاد یا سطوحی محدود از که عموماً ناظر... اجتماعی، فقر، حاشیه نشینی و

اً نمایی ادبیات یاد شده صرف. جامعیت آن رادر برنمی گیرند، مورد بررسی قرار گرفته اند بوده و

ذو ابعاد و چند سطحی به دست می دهند، بی ي جزئی، مختصر و اغلب ناقص و نارسا از این مسئله 

ر مبناي ب الزم آنکه به گسترش شناخت ما از آن و ترسیم خطوط نظري و روش شناختی

یاري اساسی ، در پژوهش حاضر د و برداشتن گامی هماهنگ با آنهاموجو دستاوردهاي پژوهشی

 :نمونه اي از اهم پژوهشهاي تجربی موجود در این زمینه میپردازیمبه مرور  در ادامه  .برسانند

توسط ابوتراب طالبی دانشجوي کارشناسی ارشد  "بیگانگی اجتماعی"در پژوهشی که با عنوان   

تجزیه و ،انجام شده، تبیین نظري بیگانگی اجتماعی در ایران  73دانشگاه تربیت مدرس درسال 

تحلیل انتقادي تئوریهاي بیگانگی در مقایسه با وضع خاص جامعه ایران و همچنبن تبیین تعلق 

یافته هاي . جوانان شهر تهران به ارزشهاي جمعی ایران اسالمی شیعی مورد توجه قرار گرفته است

سوم و این پژوهش که با استفاده از تلفیقی از روشهاي کمی وکیفی بر روي دانش آموزان سال 

انجام گرفته است نشان می دهد که  72- 73چهارم تمامی دبیرستانهاي شهر تهران درسال تحصیلی 

محقق در این پژوهش با . بین نظام ارزشی و ساخت اجتماعی ایران تعادل و هماهنگی وجود ندارد

شریح جدایی و با تکیه بر نظریه کنش پارسونز به تبیین وت) انتقادي وکارکردگرایانه(رویکردي تلفیق 

ذهنی و عینی افراد از نظام اجتماعی ایران پرداخته و به این نتیجه می رسد که بیگانگی اجتماعی 

درحالیکه بررسی بیگانگی ارزشی در مقایسه با بیگانگی اجتماعی حاکی از آن است ،افراد زیاد است 

جهت ایجاد تناسب بین  نیاز به تغییر در.قبول دارند که اکثریت جامعه ارزشهاي نظام اجتماعی را

این پژوهش می  نتایج برآمده از تئوریهاي بیگانگی و واقعیت هاي موجود جامعه ایران نیز از دیگر

  .باشد

 بـر  بررسی جامعـه شـناختی عوامـل مـوثر     "عنوان با دیگري در زمینه مرتبط با موضوع، پژوهش

سی ارشد دانشـگاه تهـران   توسط مجتبی عباسی قادي دانشجوي کارشنا "بیگانگی اجتماعی جوانان

 درصدد شـناخت میـزان بیگـانگی اجتمـاعی و     پژوهشمحقق دراین  .گرفته است مانجا 84سال  در

زمان پژوهش ساکن تهران بوده  اي بوده است که در هسال 30تا20بین جوانان  درعوامل موثر  برآن 

تئــوري  ،برفضــاي مفهــومی موضــوع وتئوریهــاي موجــود يضــمن مــروروي ،ایــن راســتا  در . انــد

 یافتـه هـاي ایـن پـژوهش کـه بـا      .براي تبیین مسئله موردنظر انتخاب کرده است  انتقاداجتماعی را

استفاده ازروش پیمایش بدست آمده اند بامدل تئوري انتقاد اجتماعی مبنی بر اینکـه نظـام مسـلط    

حاکی  نتایج .انسان می شود همخوانی دارد نگییگابروابط حاکم بر آن موجب  اجتماعی و-فرهنگی 

ابزاري بودن تعـامالت   نظام بوروکراسی منفی، ،ه هاي بیگانگی افراد در فردگراییآن است که ریش از

 در و نوع طبقات اجتماعی نهفتـه اسـت   سوي نظام اجتماعی و محدودیت هاي انتخابی از اجتماعی،
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ابزاري بودن تعامالت اجتماعی  ازسوي نظام اجتماعی و این میان متغیرهاي محدودیت هاي انتخابی

  .بیشترین میزان تاثیرگذاري بربیگانگی جوانان برخوردارند از

پایان   "شهر تهرانفرهنگی فقر در منطقه نسیم –تبیین علل اجتماعی " مرتبط،از دیگر کارهاي 

 تهران می باشـد کـه در  حق وردیان دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پژوهشگري دانشگاه نامه باقر 

 ،مـوقعیتی  سه دیدگاه فرهنگی، تکیه بر یک کار تلفیقی از با پژوهشاین .تدوین شده است 85سال 

فرهنگـی آن بـرروي کـل    –بررسی علل اجتمـاعی   با هدف سنجش فقر و ربطی به روش پیمایش و

 پـژوهش از این  نتایج حاصل .انجام شده است)اکبرآباد(خانوارهاي  منطقه حاشیه نشین شهر تهران 

انگیـزه   میـزان تقـدیرگرایی،   گویاي آن است که متغیرهاي مستقل یعنی میـل بـه کنتـرل محـیط،    

 ،نوع مدرسه ،تحصیالت بعد خانوار، عدم حمایت دوستی، حمایت اجتماعی، نگرش به فقر، موفقیت،

یرات واریـانس وضـعیت اقتصـادي    درصد از تغی 55تنها تعیین کننده  نوع شغل، تمایل به تحصیل و

باید بوسیله عوامل سـاختاري واقتصـادي دیگـر     درصد از تغییرات واریانس این متغیر را 45 و بوده 

نظر گرفته شده  درآمدي در این پژوهش متغیر وابسته صرفا فقر الزم به ذکراست که در .تحلیل کرد

تمایل افراد بـه   عدم توان و ،ي مستقلآن است که از بین متغیرها حاکی از ها همچنین یافته .است

  .فقر داشته اند را بر بیشترین تاثیر ،یعدم حمایت دوست کنترل آن و تغییر محیط و

  و مدل تحقیق چارچوب نظري

ط بـا پدیـده   ، بیانگر جدید بودن مباحـث مـرتب  ي بر ادبیات مفهومی و نظري طرد اجتماعی مرور

عدم تکافوي نظري و تجربی الزم در ،و بالطبع  )اجتماعیمفهوم مقابل طرد ( ماعیطرد و شمول اجت

در حوزه  اجتماعیشمول / و سیر رو به تکامل مفهوم سازي و نظریه پردازي در باب طرد  این زمینه

  . باشد میمباحث رفاه و سیاست اجتماعی نوین 

ناظر بر دو دیدگاه نظري حاکم بر این مطالعه، رهیافتی ترکیبی در زمینه طرد اجتماعی است که 

 -2و سنت فرانسـوي   -1ماعی مشهور به  جریان عمده در تعریف و تبیین پدیده طرد و شمول اجت

  .است) انگلو ساکسون(سنت انگلیسی 

شمول اجتماعی تاکیـد کـرده و   / هریک از این دو رهیافت، بر جنبه یا ابعاد خاصی از پدیده طرد 

  . قرار داده اندپیدایش آنرا از منظري خاص مورد تجزیه و تحلیل 

بر پایه سنت جامعـه شناسـی کالسـیک و بـا تاکیـد بـر همبسـتگی روابـط         ،در رویکرد فرانسوي 

گروههـا و  (انسـانی  هـاي  ، انسجام اجتماعی یا ادغام مجموعـه  "اخالقی "جتماعی یا ماهیت پیوند ا

. دارد) نجاريپیوندهاي اجتماعی و اخالقی یا ه(در کلیت جامعه، بستگی به دو عامل مذکور ) اعضاء

از اینرو، توجه به دو بعد یادشده در ساختار اجتمـاعی، اهمیـت محـوري داشـته و پدیـده طـرد در       

آن ، منتج از نظم پیوند یا گسسـتگی هـاي متعـدد بـین افـراد و      ) ذهنی(موقعیت عینی یا نمادین 

ن رویکرد، طرد در ایبه عبارت دیگر،به گفته  یکی از صاحبنظران . جامعه استگروههاي اجتماعی با 
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همبسـتگی و  ( م پذیرش از جانـب جامعـه در راسـتاي ایـده وحـدت     داجتماعی نتیجه یک فرایند ع

  .)33-7: 1385زیبرا، (اجتماعی است) انسجام

رهیافـت   –، بحث در باب محرومیت هاي اجتماعی از منظري وسـیعتر  بنابراین در رویکرد مذکور

ین معناي آن در جوامـع معاصـر، بـر پایـه گفتمـان      مد نظر قرار گرفته و در گسترده تر -همبستگی

، حقوق شهروندي و مسئولیت و پاسخگویی نظـام اجتمـاعی در قبـال شـهروندان، جـذب       1سیاسی

ــال ــاعی  ( 2فع ــف اجتم ــاي مختل ــا و گروهه ــد    ) اعض ــی ده ــرار م ــد ق ــورد تأکی ــه را م               در جامع

(silver, 1994:535).  

باید بتوانند پیوند اجتماعی ارگـانیکی را  ) مدرن(جوامع امروزي در این چارچوب  به تعبیر دیگر، 

، بعنوان عضو اصلی و الزم  کلیت اجتماعی گران اجتماعیب شود هر یک از بازیترتیب دهند که موج

  )33-7: 1385زیبرا، . (به حساب آیند

. به آن استفرصتها و دستیابی کافی  د اصلی بر روي نظام توزیع مناسبدر رویکرد انگلیسی، تاکی

با تاکید بر ویژگی هاي فردي و رفتاري ، برروي ناتوانی افراد و گروههاي معـین بـراي    این رهیافت 

مشارکت در فعالیتهاي معمول اجتمـاعی و برقـراري روابـط اجتمـاعی مهـم یـا اسـتفاده از حقـوق         

. تمرکز استاجتماعی اساسی ، شامل حق برخورداري و دستیابی به استانداردهاي زندگی مناسب، م

در این رویکرد، طرد اجتماعی مترادف بـا فقـر و محرومیـت چندگانـه بـوده و بعنـوان جنبـه اي از        

به تعبیر سیلور، مفهوم طرد مشابه تبعیض تلقی ي اجتماعی در نظر گرفته میشود ، بطوریکه قشربند

  .(silver,1994: 4411)میشود 

و تئوریهـا و رویکردهـاي عـام و    د اجتماعی حاضر پس از مرور معنا و فضاي مفهومی طر مقالهدر 

دي دخیـل در  عناصر مفهـومی و متغییرهـاي کلیـ   ،خاص مرتبط با آن در ادبیات نظري و پژوهشی 

براساس دیدگاه ترکیبی مبنا، یک ،ه و در نهایت شناسایی و استخراج گردید،شکلگیري و ایجاد طرد 

  .ارئه شده است طراحی و طرد جوانانتجربی  سنجشمدل مفهومی ویژه براي 

طـرد سـاختاري    -الـف : قائـل اسـت  ) عینـی (این مدل دو بعد یا جنبه اصلی براي مفهـوم طـرد    

موسوم داشته و در راستاي رویکرد ) بعد توزیعی(که ارجاع به نظام توزیع منابع و فرصتها : اقتصادي

به طـرد شـامل   این جن. استادغام اجتم�اعی / در ادبیات جھانی طرد " امریکایی  –انگلیسی "به 

  .است) حقوق اجتماعی(و غیرمادي ) درآمد و کاالها(دو بعد مادي 

موضـوع  ) اجتماعی و هنجاري(که اشاره به بعد ارتباطی یا پیوندي : فرهنگی –طرد اجتماعی -ب

این بعد طرد شامل . ستا محققین  مورد تاکید مد نظر واین مفھوم ،" فرانسوي "دارد که در سنت 

                                                
 

1
 political discourse 

2
 Active Integration 
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ارتباط با ارزشـها و  ( فرهنگی غام اد -2) روابط و شبکه هاي اجتماعی(ادغام اجماعی  -1: دو جنبه 

  .میباشد)مسلط هنجاريظام ن/ هنجارها  

و واقعیت هاي موجـود در جامعـه ایـران در    ) جوانان(بعالوه، نظر به شرایط جمعیت مورد مطالعه 

جوانان طی این انتقـال ، در تعیـین   رابطه با دوران گذار از جوانی به بزرگسالی و مشکالت و مسائل 

ز تقسـیم بنـدي هـا و    جوانان ، ا )چه آشکار و چه پنهان؛ چه عینی یا ذهنی(طرد حوزه ها و اشکال 

  نیـز بـراي طراحـی    ) در منطقـه و جهـان  (مندرج در ادبیـات طـرد جوانـان    مکمل و مفاهیم نظري 

  .مدل مفهومی پژوهش، استفاده گردیده استمناسب 

مدل مفهومی طرد اجتمـاعی کـه در   مربوطه  و واقعیات یاد شده ، ادبیات  اساس  بر :مدل تحلیل

مـورد اسـتفاده قـرار     و عوامل زمینه سـاز و دخیـل در آن   جوانان  بررسی و سنجش طرد اجتماعی

ار بوده است، به شـکل  طبقه بندي و تحلیل داده ها و یافته هاي پژوهش مبناي ک رگرفته و بویژه د

وضـعیت  (طبـق مـدل مـذکور، طـرد اجتمـاعی جوانـان در اشـکال عینـی          .ه است دیگرد زیر ارائه

و نیـز  ) خـرد وکـالن  (اساسا نتیجه عوامل ساختاري  ) احساس مطرودبودن( و ذهنی ) یمطرودبودگ

خانوادگی متعددي هستند که ریشه در موقعیت و فضاهاي اجتماعی  –مبتنی بر ویژگی هاي فردي 

ج از تجارب و حوادث زندگی فردي و اجتماعی آنان در طول زندگی است پیرامون افراد داشته و منت

که در واقع بصورتی انباشتی و پویا جریان پیدا کرده، نقطه پایان معینی ندارد؛ اما بصـورت مقطعـی   

  .نیز، قابل مطالعه و سنجش است) حاضر بررسی(

  پژوهشمدل علی و نظري  .1 شکل

 

 سن  

 جنس  

 محل تولد 

 دین  

 خانواده نوع  

 محل سکونت  

 قومیت 

عوامل خطرزاي زمینه 

  طرد اجتماعی  اي  پیشینه-اي

کمبودها و محرومیت 

 -هاي ساختاري

  اقتصادي

کمبودها و محرومیت 

 -هاي اجتماعی

  فرهنگی

  طرد عینی

 محرومیت مادي 

  به حقوق دسترسی ناکافی

 اجتماعی

  مشارکت اجتماعی

 ناکافی

 ادغام اجتماعی ناکافی 

  طرد ذهنی

 فاصله تصورات از واقعیات 

 احساس مطرود بودن 

  ارزیابی رضایت کلی جوانان از شرایط

 زندگی
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تحلیلی در زمینه طرد اجتماعی جوانان است  –این پژوهش یک مطالعه توصیفی :وش پژوهشر

ه به انجام رسید، روش معمول در پژوهش هاي اجتماعی پهنانگر، ) survey( پیمایش شیوهبه که 

  .ه استصورت گرفت )حومهمعرف دو شهر  شهر تهران و(سطح استان تهران  در پیمایش حاضر. است

 ساله خانوارهاي معمولی ساکن در 29تا  15مجموعه افراد  ،بررسیجامعه آماري :  جامعه آماري

خانوارهاي معمولی ساکن که درزمان  افرادهریک از .است بوده1388سال  تیرماهدر استان تهران 

محسوب شده و واحد آماري این پژوهش  ،بوده است) جوان( سال 15-29اجراي طرح سن آنها بین 

، دعوت به مصاحبه پژوهشنامه  معینی از آنان براي حضور در مطالعه و تکمیل پرسش تعداد

نفر هستند که با هم دریک اقامتگاه ثابت زندگی  یک یا چند خانوار معمول ساکن،منظور از .اند شده

فردي که به تنهایی در یک  به این ترتیب، .با هم غذا می خورند معموالً هم خرج هستد و می کنند،

  .آمده استنیز یک خانوار معمولی ساکن به حساب  می کند اقامتگاه ثابت زندگی

ساله  15-29نفر از افراد  1200از تعداد  ه اندبررسی عبارت بود ایننمونه آماري :  جامعه نمونه

نمونه گیري معمول   هايساکن در استان تهران که با استفاده از روش یمتعلق به خانوارهاي معمول

  .ه اندشد و مورد پرسش واقعانتخاب  ،اجتماعی  يپیمایش ها در

و مرحله د خوشه گیري به اهداف بررسی، از روش نمونه گیري دستیابیبراي :  روش نمونه گیري

یا محدوده در سطح  - در این روش ابتدا تعدادي واحد نمونه گیري. آمده استاي استفاده به عمل 

که متشکل از مجموعه اي به هم پیوسته از  شده اندبصورت تصادفی انتخاب  -شهر یا منطقه

در هر یک از  ، در مرحله دوم  .استمرحله دوم  براي - واحد آماري یا - واحدهاي نمونه گیري

به صورت نمونه  )یعنی واحد نمونه گیري مرحله دوم ( واحدهاي نمونه مرحله اول، واحد آماري

که از این  شده نفر به عنوان نمونه مصاحبه 10در هر محدوده با  ،در مرحله دوم. ه استدانتخاب ش

   .نفر خانم می باشند پنجنفر آقا و  پنجتعداد 

هاي منطقه شـهر تهـران و شـهر    22 چارچوب نمونه گیري برايدر تعیین : چارچوب نمونه گیري

اسـتفاده   1385از جمعیت سرشماري عمومی نفوس و مسکن سـال  ورامین  و اسالمشهر و پاکدشت

 اطمینان مورد نظرنمونه براي این طرح با توجه به بررسی هاي انجام شده و فاصله تعداد  .شده است

) 0325/0=d    05/0بـراي تهـران و=d ( ،1200  شـده اسـت  کـه توزیـع آن براسـاس       بـرآورد نفـر

 ،نفـر   210اسالمشـهر   ،نفـر   910شـهر تهـران   در تعـداد نمونـه   :محاسبات به شرح ذیل می باشد 

توزیع نمونه در سطح مناطق شهري برحسب جمعیت هر منطقه و انتخاب بلوکها از . نفر 80پاکدشت

  . طریق نقشه هاي گیتاشناسی شهرها انجام شده است

  .یده استگردآوري گردساخت یافته اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه ،  پژوهشدر این 



  

10 

 

   طرد اجتماعی جوانان مفهوم ریف نظري و عملیاتع

شمول اجتماعی اساساَ روي بزرگساالن متمرکز بوده / چند کار بر روي طرد هر: ریف نظري تع

براي گروههاي  مفهوم طرد اجتماعی ات موجود پیراموننتیجه ابهام است و علیرغم تازگی و در

 گروه هاي عمده در خطربه عنوان ، تعاریف فراوانی از این مفهوم در مورد کودکان و جوانان،خاص

ساخته و پرداخته شده در خصوص طرد جوانان،  يتعاریف و شاخصهابا اینحال . وجود دارد 1طرد

با ثبات و مرفه  همانند مفهوم سازي هاي عام طرد اجتماعی، اغلب مربوط به جوامع نسبتاًَ

کمتر با ثبات، خالی از  وبوده و کاربرد آنها در سایر نقاط دنیا، بویژه در جوامع در حال توسعه )غرب(

در محل اصلی ظهور و  بنا به اعتقاد صاحب نظران، مفهوم یاد شده بود؛ کما اینکه اشکال نخواهد

به دور از کاستی هاي تئوریک و روش شناختی نبوده است  ،نیز اروپا یعنیکاربرد آن 

)paskell,2004:4(.  

از اینرو گفته شده بکارگیري مفهوم طرد اجتماعی براي بحث و مطالعه در زمینه منافع ، فرصتها 

و محدودیتهاي افراد جوان ، بویژه بایستی بر حسب تنوع تعاریف جوان و دوره ي جوانی و نیز تفاوت 

علیرغم تشابهات جهانی یـا منطقـه اي قابـل مالحظـه در ایـن       -وضعیت جوانان  در جوامع مختلف

 کـه   )2006( 2میلـر  و سـیلور  محققینـی چـون  نظـر   بنـابر  . )Autio،Ibid(. صورت پذیرد -زمینه

طـرد اجتمـاعی، فرآینـدي چندبعـدي از گسسـت       انـد،  مهمی در زمینه طرد ارائه داده پژوهش هاي

کـرده و مـانع    ها را از روابـط و نهادهـاي اجتمـاعی جـدا      است که افراد و گروه 3اجتماعی پیشرونده

ـه مـی  یـک  در  هاي طبیعی و مجاز اجتماعی مشارکت کامل آنان در فعالیت ـود  جامع در  ).Silver & Miller; 2006( ش

در هر جامعه، ظرفیت و معیار عضویت اجتماعی هر چه باشـد،   اسن معتقد استیتآمارهمین زمینه ،

 4هاي اجتماعی ها و افراد مطرود اجتماعی کسانی هستند که فاقد توانایی یا دسترسی به فرصت گروه

کـالن، قطـع پیونـدهاي    بنابراین، از سویی، طرد اجتماعی از منظر  .)Silver;2007: 15( هستند

جوانـانی کـه از سیسـتم هنجـارین و     ،از ایـن رو   .تر و گسست از پیکره اجتماع اسـت اجتماعی بزرگ

از سـوي دیگـر طـرد، قطـع     . شـوند  اند، دچار طرد می معیارهاي اجتماع به دالیل گوناگون جدا شده

طرد جوانان در یک رویکرد  لذا. دارد ها را به یکدیگر متصل نگاه می پیوندهایی است که افراد و گروه

نظریه طرد اجتماعی، مسیر روابـط  ،با این اوصاف . خرد است اي کالن و در عین حال دهترکیبی، پدی

                                                
 

1
 - at risk 

2
 Silver & Miller  

3
 Progressive social rupture 

4
 Social opportunity  
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گروهی و نیز روابط بین افراد را بررسی کرده، و نه فقط طردشدگان، بلکه نهادهاي  طردکننده و نیز 

  ).همان( دهد ار میمورد توجه قر  برند، را که از این جریان نفع میافرادي 

، سـاز دوطرمهسـتند، فرآینـدهاي    یاز سوي دیگر هنگامی که مطرودین جوان، مورد توجه تحلیل

مـد نظـر قـرار     افـراد   "طـول زنـدگی  "،در هاي طرد  مثل حرکت مارپیچی محرومیت انباشتی و تله

در بررسـی مسـیر    از اینرو ،بنا بر گفتـه سـیلور،  . جتماعی مفهومی پویاست بنابراین طرد ا. گیرند می

هاي اجتماعی در ابعـاد گونـاگون،    جوانان، تجمع محرومیت"طول زندگی"در حرکت طرد اجتماعی 

 اي از محرومیتهاي اجتماعی جوانان، آن هم درابعاد گوناگون، لذا، براي بیان مجموعه. شود آشکار می

یـی  اي اجتمـاعی  سیاستهدر این راستا  .)Silver;2007: 16 (شود بکار گرفته می» طرد«مفهوم 

اي،  از طریـق مدرسـه، آمـوزش حرفـه    ادغام اجتماعی برنامه ریزي شده و فرآیند انتقال جوانـان   که

هایی از طرد  در واقع، در خود تله کنند نیز را دنبال می هاي بازار کار و غیره مهارتهاي زندگی، برنامه

پیشـرفت در  اجتماعی را صـرفا بـه    هاي عرضه شده، ایده پیشرفت برنامه. اجتماعی را به همراه دارند

لـذا انتقـال بـه     .کننـد  ـ درحین نادیده گرفتن میزان واقعی تقاضاي محلـی ـ منحصـر مـی      بازار کار

بزرگسالی، از طریق تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه و کار، مـادامی کـه شـرایط شـمول وجـذب      

  ).همان( اجتماعی فراهم نباشد، راهی متزلزل و محکوم به شکست است

   شاخص سازي مفهوم طرد اجتماعی جوانان: ریف عملیتع 

طـرد اجتمـاعی در کـانون     پژوهشـگران چنانکه در تعریف نظري مفهوم طرد اجتماعی اشاره شد 

، از تعریف مسـتقیم و جداگانـه آن خـودداري کـرده و     EU) (عمده تفکر روي این مفهوم یعنی اروپا

نتیجـه  / انـد و آنـرا پیامـد    ابل شمول اجتماعی درنظر گرفتهعموما و اساسا طرد اجتماعی را نقطه مق

در تـالش بـراي عملیـاتی    نیز  ین در این بررسیبنابرا. اند بالقوه شماري از عوامل خطرزا تعریف کرده

و بـر مبنـاي   بنابر سنت نظـري موجـود   و کاربرد مفهوم طرد اجتماعی براي جمعیت جوان،  1کردن

اي از ابعاد وقوع طرد اجتمـاعی و نیـز   اي، از میان گسترهجهانی و منطقه عام هايتعاریف و شاخص

هاي اصـلی شـمول   ، یک مدل مفهومی طرد اجتماعی مبتنی بر جنبهآن شرایط و عوامل زمینه ساز

، جهت سنجش )جوانان رفع طرد 3مناسب براي سیاستگذاري ( 2اجتماعی و انتقالهاي اساسی زندگی

در محورهاي که  ه استاجتماعی جوانان در ایران، طراحی گردید د و شمولگیري میزان طرو اندازه

  :عملیاتی گردیده استنیز زیر 

 :ابعاد و مولفه هاي طرد عینی شامل -

                                                
 

1 Operationalization 
2 Life Transitions 
3 policy Making 
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شامل متغیرهاي وضعیت تحصیلی، وجود مشکل تحصیلی  یشاخص ترکیب: طرد از آموزش  -

، وجـود و نـوع مشـکالت    ) مادي و غیر مـادي (، نوع مشکالت تحصیلی، راه حل مشکالت تحصیلی 

 ادامه تحصیل

، تحصـیل   )24حـداقل (سن فـرد  هايمتغیر وضعیتی مرکب از : شتغال و بازار کار طرد از ا  -

 )وقت تمامو  دائمشغل ن فقدا ( و وضعیت اشتغال ) حداقل مدرك لیسانس(

شامل متغیرهاي وضعیت مالکیت فضا و متراژ و امکانات موجود در : مسکن مناسب  طرد از -

 واحد مسکونی

متغیرهـاي امکانـات و   وضـعیتی مرکـب از   ) : طـرد فضـایی  (محله مسکونی مناسب طرد از  -

 مشکالت موجود در منطقه و محله مسکونی

مناسـب ازدواج،  متغیرهاي دلیل اصـلی عـدم ازدواج، میـانگین سـن     شامل : ازدواج طرد از  -

 ترجیحات در ازدواج، احتمال ازدواج در آینده، منبع تامین هزینه ازدواج، امید به ازدواج مناسب 

بهـره منـدي و   ترکیبی از متغیرهاي انـواع فعالیـت فراغتـی و میـزان     : اوقات فراغتطرد از  -

  رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت 

ل متغیرهاي نحوه دریافت و کیفیـت ارائـه   شام یشاخص ترکیب: سالمت و بهداشت طرد از  -

 و پاسخگویاندرمانی خانواده ها  –و مشکالت بهداشتی  درمانی -خدمات از سوي مراکز بهداشتی

ترکیبی از متغیرهاي میـزان اعتمـاد بـه نهادهـا، میـزان      : مشارکت اجتماعی رسمیطرد از  -

 در فعالیتهاي محل تحصیلارتباط با مراکز و نهادها، شرکت در فعالیتهاي جمعی، مشارکت 

ترکیبی از متغیرهاي میزان ارتباط فعلی فرد با گـروه  : مشارکت اجتماعی غیررسمیطرد از  -

 غیر رسمی ها و مراکز مختلف 

ترکیبی از متغیرهاي وابستگی درآمـدي، عـدم کفـاف درآمـد بـراي      : بعد محرومیت مادي  -

 خانوارهزینه، بدهی معوقه، سرانه درآمد

ترکیبی از متغیرهاي محرومیت از دسترسی بـه  : حقوق اجتماعی اساسی بعد محرومیت از  -

و تشـکیل   بهداشتی، مسـکن مناسـب، محلـه مسـکونی مناسـب، ازدواج      –آموزش، امکانات درمانی 

 خانواده

ترکیبی از متغیرهاي عدم مشارکت اجتمـاعی  : فرهنگی –بعد محرومیت از ادغام اجتماعی  -

 ت فراغترسمی و غیررسمی و عدم کیفیت اوقا

ترکیبی از متغیرهاي مربوط به ابعاد سه گانه محرومیت مادي ، :  شاخص کلی طرد عینی -

  محرومیت از حقوق اجتماعی اساسی و محرومیت از ادغام اجتماعی فرهنگی

فاصله تصورات و انتظارات با واقعیات ، احساس مطرود بودن در : ابعاد طرد ذهنی شامل  -

 .اجتماعی خود/ رضایت جوانان از شرایط زندگی فرديزندگی روزمره، ارزیابی میزان 
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، ترکیب خانواده،پایگاه شهروندي،  جنس،  سن:  عوامل و شرایط زمینه ساز طرد شامل  -

  تبعیض در خانواده، قومیت، پیشینه اجتماعی، سایز خانوده

  .استانداردسازي شده اندطرد اجتماعی  0-100در فاصله  ي مذکورتمامی شاخصها

  داده هاتوصیف 

طـرد اجتمـاعی جوانـان در     ،هاي پژوهشبخش توصیف و تحلیل داده در در این مقاله ، :  مقدمه

توصـیف  . 1: این بخش به دو قسمت اصلی تقسیم شده است. چند فصل مورد بررسی قرار می گیرد

مورد توجـه  نیز ساز طرد زمینه فردي و اجتماعی شرایط و عواملویژگیها،  . هاتحلیل داده. 2ها داده

و  طـرد از اشـتغال  ، طرد از آموزش: گانه  طرد عینی در ابعاد هفتدر این خصوص، ابتدا  .بوده است

طـرد از  ، طـرد از اوقـات فراغـت   ، طرد از ازدواج، مناسب  و محله مسکونی طرد از مسکن، بازار کار 

رتبط باسـه  طرد ذهنی در قالـب سـواالتی مـ    و سپس طرد از مشارکت اجتماعی، سالمت و بهداشت

-3احساس مطرود بودن در زندگی روزمره ، -2، فاصله تصورات و انتظارات با واقعیات -1 محور زیر؛

 .ارائه گردیده اند اجتماعی خود/ ارزیابی میزان رضایت جوانان از شرایط زندگی فردي

  و عوامل زمینه ساز طرد جوانان اقتصادي - ویژگی ها اجتماعی 

جامعه مورد مطالعه و مختصات آماري آن، ابتدا اطالعات مربوط بـه   به منظور به تصویر کشیدن 

ویژگی هاي مذکور شامل  .گرددهاي آنان توصیف میویژگی ها و وضعیت کلی پاسخگویان و خانواده

، در قیـد حیـات   یت پاسخگو در خانوار، وضعیت تأهـل سن، جنس، محل تولد،مذهب، قومیت، موقع

  .1باشد خگویان مینوع خانواده پاس بودن والدین و

(      درصد 3/51از پاسخگویان زن و ) نفر 585(درصد 8/48دهد نشان می 1همانطور که جدول 

 1/34سـال،   15-19در گـروه سـنی   ) نفر 370( درصد 9/30از این تعداد . باشندمرد می) نفر 615

سال  25-29در گروه سنی ) نفر 420(درصد  1/35سال و  20-24در گروه سنی ) نفر 408( درصد

 1/81محل تولد پاسخگویان به ترتیـب؛  . باشدسال می 22میانگین سنی پاسخگویان نیز . قرار دارند

  محل تولد پدر و . باشددرصد شهرهاي کوچک و بقیه، سایر شهرها و روستاها می 11درصد تهران، 

                                                
 

1
 ه ساز و بعضا عوامل زمینالزم به ذکر است که در مبحث طرد اجتماعی ، اغلب عوامل زمینه اي و پیشینه اي عام مطرح در حوزه علوم اجتماعی، بعنوان  - 

       یره اي گزارشممکن نبوده است و بصورت توأم و زنج ک دقیق آنها از یکدیگربنابراین، در پژوهش حاضر نیز تفکی. خطرزاي طرد محسوب می شوندعوامل 

  . شده اند
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  ساز طرد عوامل زمینھ اجتماعی و -ویژگیھای اقتصادی انی نسبی پاسخگویان براساستوزیع فراو.  ١جدول 

ف
ردی

  

  قومیت  دین  محل تولد  سن  جنس

  مرد  زن
19-15 

  سال

24-20 

  سال
  شهرهاي بزرگ  تهران  میانگین  سال 29-25

شهرهاي 

  کوچک
  سایر  ترك  فارس  سایر  یهودي  مسیحیت  تسنن  تشیع  خارج از کشور  روستا

  13/9  37  49/1  3/0  9/0  5/0  6/1  7/96  1/0  5/2  11  3/5  1/81  18/22  1/35  1/34  9/30  3/51  8/48  پاسخگو

 162 574 433  4  10  6  19  1128  1  29  129  62  951  -  420  408  370  615  585  تعداد

  100  100  100  100  100  درصد

  1169  1167  1172  1198  1200  تعداد کل

  -  -  -    -  -  -  -  3/0  6/19  3/30  5/16  4/33  -  -  -  -  -  -  پدر پاسخگو

  -  -  -  -  -  -  -  -  3  227  351  191  387  -  -  -  -  -  -  تعداد

  -  -  -  -          100  -  -  -  -  -  -  درصد

  -  -  -  -          1159  -  -  -  -  -  -  تعداد کل

مادر 

  پاسخگو
-  -  -  -  -  -  1/37  7/15  1/30  17  2/0  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  2  197  349  182  431  -  -  -  -  -  -  تعداد

  -  -  -  -          100  -  -  -  -  -  -  درصد

  -  -  -  -          1161  -  -  -  -  -  -  تعداد کل
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  زمینه ساز طرداجتماعی  - ویژگیهاي اقتصادي/  توزیع پاسخگویان بر اساس عوامل.  1ادامه جدول 

ف
ردی

  والدیندر قید حیات بودن   موقعیت پاسخگو در خانوار  

سرپرست 

  خانوار
  همسر

برادر /خوهر

  سرپرست
  خویشاوند  فرزند

سایر افراد غیر 

  خویشاوند
  دانمنمی  هیچکدام  هر دو  مادر  پدر  دیگر موارد

  0  0/4  87/8  9/4  2/5  0/1  0  0/2  76/6  2  12/5  8/7  پاسخگو

 0 4 985 105 28 1 0 2 858 22 140 97  تعداد

ف
ردی

  

  نوع خانواده

خانواده -1

ایثار/جانباز/شاهد

  گر

  خانواده طالق-2

3-

خانواده 

  معمولی
تنها با 

  پدر

تنها با 

  مادر

با پدر و 

  نامادري
  با مادر و ناپدري

  تحت سرپرستی خویشاوندان

  مادر بزرگ/پدر
دا/خاله

  یی

عم/عمو

  ه
  برادر/خواهر

  9/84  1/0  0  0  3/0  0  4/0  6/1  4/0  5/3  درصد

  1019 1 0 0 4 0 5 19 5 42  تعداد

  خانواده تک والد در اثر فوت-4

  با مادر و ناپدري  با پدر و نامادري  تنها با مادر  تنها با پدر  نوع خانواده

  2/0  2/0  2/2  3/0  درصد

  2  2  26  4  تعداد
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درصد والدین شهرهاي  30از مادران تهران، حدود  درصد 1/37درصد پدران و  4/33مادر پاسخگویان به ترتیب؛ 

 5/0درصد تسنن،  6/1درصد از پاسخگویان تشیع،  7/96مذهب . باشدکوچک و بقیه، سایر شهرها و روستاها می

درصـد از   1/49همچنـین بـر اسـاس اطالعـات بدسـت آمـده قومیـت        . یهودیـت اسـت   9/0درصد مسیحیت و 

  .ها بوده استقیه سایر قومیتدرصد آذري و ب 37پاسخگویان فارس و 

در خانواده، فرزند و )مجردین(درصد از پاسخگویان  6/76دهد که موقعیت نشان می 1همچنین نتایج جدول 

از پاسـخگویان در قیـد   ) نفر 985(درصد 8/87ها، پدر و مادر بر اساس داده. همسر است) متاهلین(درصد  5/12

  . باشندحیات می

درصد از آنها  9/84ه نوع خانواده پاسخگویان نیز حاکی از آن است که نوع خانواده مربوط ب 1اطالعات جدول 

از تعـداد کـل   . درصد خانوادة تـک والـد در اثـر فـوت اسـت      9/2درصد طالق و  8/2درصد شاهد،  5/3معمولی، 

  .انددرصد نیز به سوال مربوط به نوع خانواده پاسخ نداده 9/5پاسخگویان حدود 

 77هاي جـدول مـذکور گویـاي آن اسـت کـه      داده. دهدیت تأهل پاسخگویان را نشان مینیز، وضع 2جدول 

 76درصـد و در مـردان حـدود     78این میزان در بین زنان . باشندمجرد می) نفر 922( درصد از کل پاسخگویان

از این . باشندمتأهل می) نفر 244( درصد از کل پاسخگویان 20همچنین اندکی بیش از . شوددرصد مشاهده می

  .درصد مرد هستند 21درصد زن و  19میزان، حدود 

 توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأھل بھ تفکیک جنس .٢جدول 

  پاسخگو جنس               

 تاهل وضع 
 کل مرد زن

 مجرد
  922  465  457 تعداد

 77,3 76,5 78,1 درصد

 متاهل
 244 131  113 تعداد

 20,5 21,5 19,3 درصد

 مطلقه
 3 3 0 تعداد

 3 / .5 0 درصد

 جداگانه ندگیز

 طالق بدون

 3  1 2 تعداد

 3 2 3. درصد

 به اما کرده عقد

 نرفته خود خانه

  21 8  13 تعداد

  1,8 1,3 2,2 درصد

  1193  608  585 تعداد کل
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 100  100 100 درصد

  طرد عینی، ابعاد و مولفه هاي آن

ل و بازار کار، مسکن و مشکالت محله گانه آموزش، اشتغا 7مقاله، طرد عینی در ابعاد چنانکه آمد در این 

. مسکونی، ازدواج، اوقات فراغت، سالمت و بهداشت ، مشارکت اجتماعی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است

ی شاخصها و ابعاد و توزیع نسب 3جدول شماره . در این بخش، داده ها و یافته هاي مربوط به این ابعاد آمده است

  :دهد  مولفه هاي طرد عینی را نشان می

وضعیت (4از ترکیب سواالت  ،شاخص کلی محرومیت از دسترسی به آموزش مناسب: محرومیت از آموزش

راه حل (8، )راه حل مشکالت مادي تحصیلی( 7، )نوع مشکل(6، )وجود مشکل تحصیلی(5، )تحصیلی فعلی

. ساخته شده است پرسشنامه تحقیق) وجود و نوع مشکالت ادامه تحصیل(10 و  )مشکالت غیرمادي تحصیلی

از پاسخگویان دسترسی  %)5/55( نیمی بیش از دهد کهنشان می )3جدول   (مربوط به این شاخص نتایج

 "کم"در نقطه محرومیت ،محرومیت از آموزش مناسب شاخص  0-100داشته و در مقیاس مناسبی به آموزش 

درصد جوانان مورد مطالعه نیز در حد متوسط دچار محرومیت از مقوله آموزش بوده و  42دود ح. قرار می گیرند

نمره میانگین شاخص مذکور  . درصد آنان از جهات مختلف دچار طرد از آموزش مناسب می باشند 3تنها قریب 

  .طرد از آموزش در جمعیت مطالعه است میزان نیز مؤید حداقل 

هاي نحوه دریافت و کیفیت ارائه خدمات این شاخص از ترکیب مولفه: درمانی -یطرد از مراقبتهاي بهداشت

ِ روي درمـانی پـیش   -و نیـز مشـکالت بهداشـتی   ) نامـه پرسـش  41سـئوال  (درمـانی   -از سوي مراکز بهداشتی

مندرج در جدول شـماره   (بدست آمده بر پایه نتایج .ساخته شده است) 42سئوال (ان و خانواده آنان  یپاسخگو

، وضعیت نسـبتا  )طرد بهداشتی 0-100در فاصله( 19/16درمانی با میانگین  -هاي بهداشتیشاخص مراقبت )  3

دهـد؛ ضـمن   هاي مذکور را نشـان مـی  هاي آنان از مراقبتقابل قبولی از نظر برخورداري پاسخگویان و خانواده

هاي بهداشتی پایین یا بسیار پایین ادي قرار دارند که از مراقبتدرصد پاسخگویان نیز در زمره افر 37آنکه حدود 

هـاي  برخوردار بـوده و بـه عبـارت دیگـر در محـدوده طـرد از مراقبـت       ) روي مقیاس محرومیت از دسترسی(

  .  درمانی الزم قرار دارند -بهداشتی

اري از مسـکن مناسـب   میزان عـدم برخـورد   سنجش و ارزیابیبراي :  طرد از مسکن مناسب در خانواده پدري

) وضـعیت منـزل مسـکونی   ( 27 براي ساخت این شـاخص از سـؤال   . ه است شاخصی به همین نام ساخته شد،

ها، پاسـخگویان مجـرد   و به تبع آن( بر حسب نمره میانگین ، خانوارهاي پدري . . ه استپرسشنامه استفاده شد

طـرد از   0-100در مقیـاس   54با نمـره محرومیـت   ( مناسبنسبتا نا مسکنوضعیت ، از )ساکن در منازل پدري

  .باشندمی برخوردار )مسکن مناسب



  

18 

 

متغیـر عـدم برخـورداري از مسـکن مناسـب در بـین خـود        : از مسکن مناسب در بین خود پاسـخگویان  طرد

واحدهاي مسـکونی تنهـا   . مند نیستنددرصد آنان از مسکن مناسب بهره 13دهد که حدود پاسخگویان نشان می

از این لحـاظ در حـد   ) درصد 85(و مناسب برخوردار است و بقیه  "خوب"درصد آنان، از امکانات و کیفیت  5/2

همچنین به طور میانگین، پاسخگویان داراي منزل مستقل، در منازلی با امکانات و تسهیالت . بینابین قرار دارند

کمتر از مسکنِ راحت و ،د و به عبارتی کننزندگی می )محرومیت 0 -100در فاصله  55با رقم (  در حد متوسط

  .باشندبا امکانات خوب و مناسب برخوردار می

وضعیت محله مسکونی از نظـر برخـورداري یـا محرومیـت از     : ) ییفضا طرد( یمسکون محله نامطلوب تیوضع

  . در ادبیات طرد اجتماعی مطرح است ″طرد فضایی″امکانات و تسهیالت مناسب است که با عنوان 

/ وجود( 29دو سئوال ) در دامنۀ صفر تا صد(از ترکیب و مقیاس سازيِ ) طرد فضائی یا فیزیکی(این شاخص 

در ارزیابی وضعیت از نگاه خـود  ) نبود امکانات در محل مسکونی/ وجود( 30و ) نبود مشکالت در محل مسکونی

 5اصـل از مقیـاس، محـالت بـه     ح)  69/35(سپس با توجه به نمرة میانگین کل . پاسخگویان ساخته شده است

، میـانگین   2هـاي جـدول   داده. انـد گروه داراي امکانات بسیار خوب، خوب، متوسط، بد و بسیار بد تفکیک شده

 مقیـاس محرومیـت   تر از حد متوسطدهند که پاییننشان می 69/35هاي مسکونی را برابر نمرات وضعیت محله

هاي مسکونی از نظر پاسـخگویان نسـبتا کـم    یزان محرومیت محلهدهد به طور متوسط، مقرار داشته و نشان می

  .بوده است

به عنـوان یکـی از ابعـاد طـرد      -افراد مجرد در شاخص کلی طرد از ازدواج:  نیمجرد میان در ازدواج از طرد

پرسشـنامه   33سـؤال   هـاي قسـمت دوم   ستفاده از پرسشبا ا  -اجتماعی در محور دستیابی به حقوق اجتماعی

هـاي  داده. این متغیر با توجه به نمرة میانگین تعیـین شـده اسـت   ) طیف امتیازات(بازة کمی . ساخته شده است

از پاسـخگویان   )جمع ستونهاي زیـاد و خیلـی زیـاد   ( درصد 33حدود در مجموع جدول زیر گویاي آن است که 

نمرة میانگین شاخص مذکور نیز نشان . باشندبازار ازدواج میهاي افراد مطرود از مجرد در حد زیاد، داراي ویژگی

طرد  0-100در مقیاس  8/31( دهد که احتمال طرد از ازدواج در میان مجردین، در سطحی کمتر از متوسطمی

بنابراین، هر چند جوانان مجرد مورد مطالعه، از نظر خطر طرد و محرومیـت از  ازدواج بـه    .وجود دارد )از ازدواج

اند و چنین خطري در سطحی ع و مناسب، به طورمیانگین، نمرة چندان باالیی در این پژوهش بدست نیاوردهموق

حداقل یک سوم آنان، به طور جدي در معرض  هاي ماکند، اما برحسب یافتهها را تهدید میکمتر از متوسط، آن

  .چنین خطري قرار دارند

 طـرد از  به منظور دستیابی به شاخصی جهت سنجش میزان :)یافتهسازمان(ی رسم اجتماعی مشارکت میزان

/ میـزان اعتمـاد بـه مراکـز    ( 55تر آن، با اسـتفاده از سـئواالت   یافته و بررسی منسجممشارکت اجتماعی سازمان

هاي مشارکت در فعالیت( 11و ) هاي جمعیشرکت در فعالیت( 57، )نهادها/ میزان ارتباط با مراکز( 56، )نهادها
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با جهت گیـري امتیـازات بـه سـمت     (یافتهمشارکت اجتماعی سازمان میزان ، شاخص کلی)یا دانشگاه دبیرستان

است که سطح  )طرد از مشارکت 0-100در بازه (  28/50برابر  مذکورمیانگین مقیاس  .ساخته شده است )طرد

  .دهدمتوسط میزان مشارکت را در میان پاسخگویان نشان می

 ( 58هـاي قسـمت اول سـئوال    این شاخص با استفاده  از ترکیب گویه:  ررسمیغی اجتماعی مشارکت میزان 

در  85/18( شـاخص  میـانگین نمره  .سنجدرا می )پیرامون میزان ارتباط فعلیِ شخص با گروهها و مراکز مختلف

مشارکت غیررسـمی در حـد نسـبتا     میزانفوق بیانگر آنند که  جدول هايو داده )عدم مشارکت 0-100مقیاس 

در بـین جوانـان مـورد     آنـان  به عبارت بهتر میزان طرد مشارکتی در حوزه ارتباطات غیررسمی. خوبی قرار دارد

  .شودمطالعه پایین است و ارتباطات غیررسمی در سطح مطلوبی ارزیابی می

  

  توزیع نسبی شاخص هاي طرد عینی – 3جدول شماره 

  

  

به کدامیک از فعالیتهاي فراغتی ( 34هاي براي ساخت این شاخص  از ترکیب پرسش:   فراغت اوقات تیفیک عدم

همانگونـه کـه    استفاده شده اسـت، ) از نحوه گذران اوقات فراغت خود پاسخگو میزان رضایت( 35و ) پردازیدمی

)  0-100(میانگین   کم  متوسط   باال  متغیر

  طرد و محرومیت

شاخص طرد از 

  ازدواج مناسب

  9/25  6/51  7/17  6/30  متاهلین

  81/31  1/36  5/30  4/33  مجردین

شاخص کلی عدم 

برخورداري از 

  مسکن مناسب

  05/55  5/2  8/84  6/12  پاسخگویان

  99/53  5/7  8/82  7/9  خانواده پدري

شاخص کلی وضعیت نامطلوب محله 

  مسکونی

6/46  7/22  6/32  69/35  

  28/50  33  2/36  9/30  رسمی  میزان مشارکت

  85/18  7/23  7/13  5/62  غیررسمی

شاخص کلی عدم کیفیت اوقات و 

  امکانات فراغتی

45  5/32  6/22  34/43  

  5/26  5/55  9/42  6/8  محرومیت از آموزش
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نشان مـی  بوده و )عدم کیفیت فراغت0-100در مقیاس ( 34/43میانگین شاخص مذکور عدد  ،شودمشاهده می

کمـی از حـد    ،) نوجوانان و جوانان(پژوهش مورد جامعهدر دهد که در کل، کم وکیف امکانات گذران فراغت 

  .باشدمی) نه خوب و نه بد(متوسط باالتر یا تقریبا در حد بینابین 

برخورداري یا محرومیت از کار ثابت و مزددار، مؤلفۀ مهمی از بعد ادغام یا طرد از حقوق : کار بازار از طرد

اطالعات حاصل  .ورد توجه و سئوال قرار گرفته استه در این پژوهش نیز مکرود فرهنگی به شمار می - اجتماعی

هاي جدول داده. ذکر شده است  4برحسب نوع شغل و بخشی که شاغلین در آن مشغول بکار هستند، در جدول 

درصد داراي شغل  42دائم و  درصد داراي شغل 58نفر پاسخگوي شاغل،  198مذکور بیانگر آن است که از 

. اندکردهدرصد به طور پاره وقت کار می 44درصد از پاسخگویان شاغل به صورت تمام وقت و  56. اندموقت بوده

 75در نهایت، . اند در بخش خصوصی و مابقی در بخش دولتی مشغول بکار هستنددرصد آنان اظهار داشته 80

درصد به طور  21درصد به صورت تمام وقت  و  79ئم و مابقی موقت، درصد از همسر پاسخگویان داراي شغل دا

همانطور که  در مجموع، .انددرصد در بخش خصوصی و مابقی در بخش دولتی مشغول بکار بوده 71پاره وقت و 

گر پاره وقت هستند که بیان موقت و  درصد از پاسخگویانِ شاغل داراي شغل 40بیش از  ،دهند میها نشان داده

  .باشدمییا به تعبیري، طرد از بازار کار مناسب در حوزة اشتغال ان عیت غیرثابت و نامطمئن جوانوض

  انیپاسخگو شغل تیوضع ینسب عیتوز .٤ جدول

  عنوان
  وضعیت اشتغال

  اعضا

  بخش  نوع شغل

  تعداد  کل  موقت  دائم
تمام 

  وقت

پاره 

  وقت
  تعداد  کل  دولتی  خصوصی  تعداد  کل

  پاسخگو
  238  10  2/20  8/79  117  100  6/43  4/56  198  100  9/41  1/58  پاسخگو

  134  100  4/28  6/71  62  100  21  79  121  100  6/25  4/74  همسر

  

-نتایج حاکی از آن است که شبکه. دهدمعرفی شغل فعلی پاسخگویان را نشان میمرجع کاریابی یا  5جدول 

بیشتر مرجع کاریابی و  ،هاي غیررسمی وخانوادگیکمتر و شبکه ،هاي رسمی مرتبط با کاریابی در یافتن شغل

  .اندمعرفی شغل فعلی به پاسخگویان بوده

  لشاغ انیپاسخگو یفعل شغل یمعرف مرجع ینسب عیتوز. ٥ جدول

  عنوان
  خویشاوندان  خانواده  خودم

دوستان و 

  آشنایان

سازمانهاي 

  دولتی

مراکز 

  کاریابی
  تعداد  کل

  328  100  5/5  6/0  4/13  8/8  4/20  2/51  مرجع معرفی شغل فعلی
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آغاز به سن   نظر به اهمیت  ورود زود هنگام یا دیر هنگام افراد به بازار کار در مبحث طرد ،در این پژوهش

دهد هاي مربوط به این متغیر را نشان میداده،  6شماره نتایج جدول . نیز مورد سوال بوده استکار پاسخگویان 

سن آغاز به کار آنان ابتدا غیردانشجو، / غیر محصل و دانشجو/تر شدن وضعیت پاسخگویانِ محصلبراي روشن .

اطالعات این جدول بیانگر آن است که در . استدهدر جدولی تقاطعی با وضعیت اشتغال به تحصیل بررسی ش

در سنین مختلف شروع بکار ،از پاسخگویانی که در حال تحصیل در دبیرستان هستند ) نفر 20(درصد 6کل، 

درصد  5سالگی و  19-24بین ) نفر6( درصد  30سالگی،  18قبل از ) نفر 13(درصد  65 ، از این تعداد. اندکرده

از پاسخگویانی که در حال ) نفر 66( درصد  5/19همچنین . اندالگی شروع به کار نمودهس 25بعد از ) نفر1( 

 18قبل از ) نفر 18(درصد  3/27. اندکردههاي سنی مختلف شروع به کار تحصیل در دانشگاه هستند، در رده

مشغول بکار  سالگی 25بعد از ) نفر 8(درصد  1/12سالگی و  24- 19در سن ) نفر 40( درصد  6/60سالگی، 

هاي سنی اند، در گروهاز پاسخگویانی که در حال تحصیل نبوده) نفر 253( درصد 6/74در نهایت . اندشده

در ) نفر 124(درصد  49سالگی،  18قبل از ) نفر 92(درصد  4/36از این تعداد . اندمختلف شروع به کار کرده

  .اندشروع به کار کرده سالگی 25بعد از ) نفر 37(درصد  6/14سالگی و  24-19سن 

  

  شاغل انیپاسخگو لیتحص بھ اشتغال تیوضع برحسب کار بھ آغاز سن ینسب عیتوز . ٦ جدول

 توزیع وضعیت اشتغال به تحصیل

 سن آغاز به کار

 18 زیر کل

  سال

19-24 
 سال

 سال 25 باالي

 دبیرستان در تحصیل حال در

 20 1 6 13 تعداد

 5.9 2.2 3.5 10.6 درصد ستونی

 100 5 30  65  درصد سطري

 دانشگاه در تحصیل حال در

 66 8 40 18 تعداد

 19.5 17.4 23.5 14.6 درصد ستونی

 100 1/12 6/60 3/27  درصد سطري

 تحصیل به اشتغال عدم

 253 37 124 92 تعداد

 74.6 80.4 72.9 74.8 درصد ستونی

 100 6/14 49 4/36  درصد سطري

 کل
 339 46 170 123 تعداد

 100.0 100.0 100.0 100.0 درصد
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 5/82 .اند دار بوده خانه بوده و بقیه آنان درصد از پاسخگویان غیرشاغل، بیکار 61دهد که نشان می 7جدول 

  . انداعالم شده -احتماالً مایل به اشتغال - بیکار) درصد 2/17(دار و بقیه ، خانهنیز درصد از همسران پاسخگویان

  ھاآن ھمسران و انیپاسخگو اشتغال عدم تیوضع ینسب عیتوز . ٧ جدول

  وضعیت      

  اعضا

  غیر شاغل 

  بازتشسته  از کار افتاده  بیکار
-خانه

  دار
  کل

  پاسخگو
  100  2/38  -  -  8/61  درصد

  405  154  -  -  251  تعداد

  همسر
  100  8/82  -  -  2/17  درصد

  58  48  -  -  10  تعداد

درصـد از   44سـال،   19-15درصد از پاسـخگویانی کـه در گـروه سـنی      30بیانگر آن است که   8نتایج جدول 

-سال قرار دارند، بیکار می 29-25درصدي که در گروه سنی  27سال و  24-20پاسخگویانی که در گروه سنی 

صـد از  در 30سـال،   19-15در گـروه سـنی    واقـع ) زنان و دختـران ( درصد از پاسخگویان 5/5همچنین . دباشن

-دار مـی سال قرار دارند، خانه 29-25ی که در گروه سنی آنان درصد 65سال و  24-20پاسخگویانی گروه سنی 

  .باشند

  انیپاسخگو یسن گروه کیتفک بھ کار بھ اشتغال عدم تیوضع ینسب عیتوز . ٨ جدول

  گروه سنی                                     

 وضعیت پاسخگوي غیرشاغل
 توزیع

 گروه سنی

 19-15 کل
 سال

20-24 
 سال

25-29 
 سال

 عدم اشتغال

 بیکار

 251 70 107 74 تعداد

 61.5 41.2 68.6 90.2 درصد ستونی

 100 26,6 43,8 29,6  درصد سطري

 افتاده کار از

 3 1 2 0 تعداد

 .8 6. 1.3 0. درصد ستونی

  100 33,3 66,7 .0  درصد سطري

 بازنشسته

 0 0 0 0 تعداد

 0. 0. 0. 0. درصد ستونی

 0. 0. 0. 0.  درصد سطري

 دار خانه
 153 98 47 8 تعداد

 37,6 57.6 30.1 9.8 درصد ستونی
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  100 64,8 29,7 5,5  درصد سطري

 کل
 407 170 156 82 تعداد

 100.0 100.0 100.0 .100 درصد

  

  ینیع طرد یکلابعاد 

 تشکیل شده است بعد فرعی، از سه این بعد طرد اجتماعی طرد عینی گفته شد، بحثهمانطور که در ابتداي 

در . فرهنگی–محرومیت مادي، محرومیت یا دسترسی ناکافی به حقوق اجتماعی و محرومیت از ادغام اجتماعی : 

در . دگردیـ شدند، توصیف ها، ابعاد مذکور ساخته میهایی که از ترکیب آنصفحات پیشین به طور مفصل مؤلفه

. شـود رائـه مـی  ي مربوط به آن ، اها و داده )شاخص کلی طرد عینی (ها از ترکیب آننتایج حاصل  ،قسمت  این

شـمول یـا   (هاي ساخته شده بعد از تغییر کدها به صـفر  از آنجایی که همه متغیرها و شاخصالزم به ذکر است 

  .باشد  پذیر میها با یکدیگر امکاننبدست آمده و هم وزن هستند، لذا ترکیب آ) طرد(و یک ) عدم طرد

هاي بدهی معوقه، عدم کفاف از ترکیب مؤلفه) ابعاد سه گانه طرد بعدي اول از(شاخص محرومیت مادي 

بر کما کان   نیز بندي این شاخصهرتب. درآمد، وابستگی در منبع درآمد و سرانه درآمد ناکافی ساخته شده است

  .صورت گرفته است) امتیاز باالتر ، طرد بیشتر(و در جهت طرد  ها اساس تراکم فراوانی

از منابع مادي محروم و در مجموع درصد از جوانان مورد مطالعه،  41دهد که حدود نشان می 9نتایج جدول 

خط محرومیت مادي در . ندوشمیمحسوب ) رده متوسط و باالتر(برخوردار  در این زمینه درصد آنان 45تنها 

 مساوي یا باالتر از این عدد  امتیاز که یبدین معنی که پاسخگویان. ستبوده ا 5/19رد مطالعه، امتیاز جمعیت مو

دهدکه جوانان مورد مطالعه به میانگین نشان میمقدار  ،براین اساس. ، دچار محرومیت مادي هستنداند گرفته

و در این بعد از طرد عینی،  بودهدچار محرومیت مادي ) شاخص محرومیت 0-100بازة  در 19(میزان کم 

  آیند مطرود به شمار می

هاي از ترکیب مؤلفه )بعد دوم از ابعاد شاخص طرد(شاخص محرومیت از دسترسی به حقوق اجتماعی

، )پدري و پاسخگو(محرومیت از دسترسی به آموزش، طرد از مراقبت بهداشتی، عدم برخورداري از مسکن مناسب

بندي این شاخص نیز بر اساس رتبه. ساخته شده است،مناسب رد از ازدواج ط مسکونی و وضعیت نامناسب محله

  . نمرة میانگین صورت گرفته است

درصد از پاسخگویان جوان این پژوهش، به حقوق  30حاکی از آن است که تنها حدود  9اطالعات جدول 

خط . باشندوق محروم میدرصد آنان از این حق 45اجتماعی دسترسی کافی داشته و در نقطۀ مقابل، حدود 
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به عبارت دیگر امتیاز مساوي یا بیش از . است بوده 67/30محرومیت از دسترسی به حقوق اجتماعی نیز امتیاز ، 

  .بوده است) مادي و غیر مادي (اساسی  این نمره، به معنی محرومیت از دسترسی به حقوق اجتماعی

هاي طرد از بازار کار، عدم از ترکیب مؤلفه) بعد سوم طرد(فرهنگی - شاخص محرومیت از ادغام اجتماعی

، عدم مشارکت غیر رسمی و اوقات فراغت و امکانات فراغتی ناکافی )سازمان یافته( مشارکت اجتماعی رسمی 

  .بندي این شاخص نیز بر اساس نمرة میانگین صورت گرفته استرتبه. ساخته شده است

فرهنگی در جمعیت جوان مورد مطالعه وضعیت چندان -ادغام اجتماعیحاکی از آن است که  9ول نتایج جد

از پاسخگویان جوان از هر گونه %) 8/48(دهد که حدود نیمی میانگین بدست آمده نشان می. مناسبی ندارد

) 4/46(امتیاز میانگین . اندهبهرو نیز امکانات مناسب گذران فراغت بی) اعم از رسمی و غیر رسمی(مشارکت 

محرومیت  0-100در بازه  4/46 (است که رقمی نزدیک به متوسط  ن دهندة خط محرومیت از این شاخص نشا

  .باشد می) 

  توزیع نسبی مولفھ ھای طرد عینی  -٩جدول 

  

  

  شاخص کلی طرد عینی

گانه محرومیت مادي، محرومیت از دسترسی به حقوق 3ها یا ابعاد شاخص کلی طرد عینی از ترکیب شاخص

لف طرد اجتماعی تجمع جنبه هاي مخت. آمده استفرهنگی بدست -اجتماعی و محرومیت از ادغام اجتماعی

با استفاده از شاخص مذکور و برحسب نمره آستانه  "رومیت هاي چندگانه و انباشتیمح"بعنوان یک وضعیت 

 0-100(میانگین   کم    متوسط     باال  متغیر

  محرومیتطردو)

  54/19  2/41    4/13    3/45  شاخص محرومیت مادي

اساسی اخص محرومیت از حقوق ش

  اجتماعی

8/29    5/25    8/44  67/30  

شاخص محرومیت از ادغام اجتماعی 

  فرهنگی -

17    1/34    8/48  42/46  
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 خط طرد مفروضدر حد باالي آستانه یا  - مطرودین-و قرار گرفتن افراد معین) عدد میانگین شاخص(طرد 

  .بدست آمده است

بنابراین خط . است 36/36دهد، نمره میانگین شاخص طرد عینی برابر با رقم نشان می 10 همانطور که جدول

بدین معنی که امتیاز مساوي یا کمتر از این نمره، به معناي شمول   .میباشد 36/36مبنا ، امتیاز ) عینی(طرد

به نمره میانگین میتوان گفت لذا با توجه . رودو امتیاز بیشتر از آن مترادف طرد عینی به شمار می) عدم طرد(

آنان روي خط ) نفر31(درصد 1/4غیرمطرود،) افراد واقع در زیر خط طرد( از پاسخگویان ) نفر 558(درصد 5/49

  .باالي خط مذکورو بنابراین، به طور نسبی مطرود می باشند) نفر 530(درصد 4/46طرد و 

  توزیع نسبی شاخص کلی طرد عینی. ١٠جدول 

  متغیر

  )درصد(هاختوزیع پاس

  تعداد
میانگین 

)100 -0(  
خیلی   20نما  میانه

-100(زیاد

64(  

-63(زیاد

48(  

-47(متوسط

32(  

- 31(کم

16(  

خیلی 

  )0- 15(کم

  21  6/35  36/36  1119  5/7  2/32  8/38  6/16  9/4  طرد عینی

  

اختالف میانگین شاخص طرد عینی در بـین دو گـروه   دهد  نشان می در این زمینه ،جدول مقایسه دو جنس 

بـه  چیز ، تقریبـا  با تفاوتی نـا دار نبوده و طرد عینی در بین هر دو جنس زنان و مردان جوان مورد مطالعه، معنی

  .شودمشاهده می) 0-100در بازة  36میانگین (یک میزان 

 توزیع نسبی شاخص کلی طرد عینی بھ تفکیک جنس. ١١جدول 

  ها آماره  تعداد  )درصد(هاتوزیع پاسخ  جنس  متغیر

                                              
 

20
 .اند، اما نماي مشاهده شده، کوچکترین ارزشی است که استخراج شده استاعداد دیگري نیز به عنوان این آماره بدست آمده 
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خیلی 

-100(زیاد

64(  

-63(زیاد

48(  

-47(متوسط

32(  

- 31(کم

16(  

خیلی 

  )0- 15(کم

میانگین 

)100 -0(  

آزمون 

F 

سطح 

  معناداري

  طرد عینی

  44/36  539  7/6  8/32  5/39  16  5  زن

033/0  857/0  

  28/36  580  3/8  6/31  1/38  2/17  8/4  مرد

  

دهد که طرد عینی در نشان مینیز )  12جدول (ایسه میانگین شاخص میان  سه گروه سنی مورد مطالعه مق

بیش از دو گروه سنی دیگر بوده و اختالف میانگین مشاهده ، سال  25- 29رده  سنی انپاسخگوی/ بین جوانان 

سال نسـبت بـه دو گـروه     15-19در بین نوجوانان ،در نقطۀ مقابل . باشددار میمعنی Fشده با توجه به آزمون 

  .دیگر، طرد عینی کمتر مشاهده شده استسنی  

  

  

  توزیع نسبی شاخص کلی طرد عینی بھ تفکیک سن .١٢جدول 

  نیگروه س  متغیر

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

  ها آماره

 خیلی

-100(زیاد

64(  

-63(زیاد

48(  

-47(متوسط

32(  

- 31(کم

16(  

خیلی 

  )0- 15(کم

میانگین 

)100 -0(  
 Fآزمون

سطح 

  معناداري

طرد 

  عینی

  59/32  350  12  1/39  3/36  1/9  4/3  سال 19-15

  84/36  380  3/6  8/30  8/40  4/18  7/3  سال 24-20  000/0  98/18

  25/39  387  4/4  4/27  3/39  4/21  5/7  سال 29-25

  

میزان حاکی از آن است که ،در بین جوانان سه شهر مورد مطالعه شاخص طرد همچنین مقایسه میانگین 

در نمره در صد  4- 7(اي طرد عینی در بین جوانان ساکن دو شهر پاکدشت و اسالمشهر در حد قابل مالحظه
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دار بودن این تفاوت را بین مناطق نیز معنی Fآزمون . بیش از جوانان ساکن تهران است  )میانگین کل شاخص

  .استشهري یاد شده تایید کرده 

  عینی بھ تفکیك شھر محل اقامت توزیع نسبی شاخص کلی طرد. ١٣جدول 

  متغیر
محل 

  اقامت

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

  ها آماره

خیلی 

-100(زیاد

64(  

-63(زیاد

48(  

-47(متوسط

32(  

- 31(کم

16(  

خیلی 

  )0- 15(کم

میانگین 

)100 -0(  

آزمون 

F 

سطح 

  معناداري

  طرد عینی

  42/35  848  4/9  8/32  4/37  4/15  5  تهران

  27/39  196  5/1  1/30  3/42  9/20  1/5  اسالمشهر  001/0  911/6

  38/39  75  3/1  7/30  3/45  7/18  4  پاکدشت

  

د یزان طرتوان اینگونه نتیجه گرفت که مدر مجموع و بر اساس نمره میانگین شاخص کلی طرد عینی، می

و جوانان ساکن دو شهر پاکدشت و اسالمشهر بیش از سایر  ) عم از زن و مرد(سال  25- 29عینی در بین جوانان 

سال و ساکنین شهرهاي  25-29بایست به جوانان واقع در ردة سنی بنابراین می. ها و مناطق بوده استگروه

هاي مناسبی جهت به عنوان گروهها و مناطق پر خطر توجه بیشتري شده و سیاستگذاري اي و محروم حاشیه

 .رفع طردو ادغام واقعی و همه جانبه آنان به انجام برسد

  طرد ذهنی ) ب

احساس مطرود بودن یا محرومیت از حقوق و امتیازات و ارزیابی گروههاي مختلف اجتماعی از موقعیت خود 

اند، و نیز انتظارات و تصوراتی که از وضعیت مطلوب  بازتاب شرایط عینی که در آن واقع به عنوان -در یک جامعه

نظر به اهمیت اساسی این جنبه از طرد اجتماعی، در  .جنبه مهمی از مفهوم طرد اجتماعی است  -در ذهن دارند

مناسب و در قالب چند  اي ختلف طرد عینی جوانان، به شیوهپژوهش حاضر نیز پس از شناسایی و برآورد ابعاد م

نتایج بررسی در محورهاي زیر ارائه و مورد بحث قرار . سئوال، اقدام به سنجش میزان طرد ذهنی آنان شده است

  اند گرفته



  

28 

 

 مطرح شده رد اهمیت هر کدام از مقوالت مورد نیازپاسخگویان نظر خود را در مو ،در قسمت اول این سئوال

  . از روش تحلیل عاملی استفاده شده است ،نتایج حاصل از این سئوال تر براي بررسی دقیق. اند مشخص نموده

  . دهد را نشان می بدست آمدههاي  جدول زیر توزیع نسبی عامل

  از نظر خود جوانان زیستي توزیع نسبي اھمیت امكانات رفاه و بھ.١٤جدول 

  عامل

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  )0-100(میانگین

  کم  متوسط  زیاد

  53/11  2/2  5/6  3/91  رفاهی -استقالل مادي امکانات و

  79/27  8/9  4/25  8/64  ي مشارکت و پیشرفتها حقوق و فرصت

  17/10  1/1  5  9/93  تفریح و سالمتی ،آموزش

در این سئوال نیز، هرچه اهمیـت گویـه یـا عـاملی از نظـر      ، پژوهشبر اساس روش کدگذاري معمول در این 

، عامـل  شـود  بنابراین چنانکه مشاهده می. کمتري را به خود اختصاص داده استپاسخگو بیشتر بوده باشد، نمره 

درصد پاسخگویان، داراي باالترین  9/93، و داشتن اهمیت زیاد براي 17/10و سالمتی با میانگین  ، تفریحآموزش

   .باشد میزان اهمیت در بین سایر عوامل می

درصد جامعه  3/91قرار گرفته که براي  53/11رفاهی با میانگین  -عامل امکانات و استقالل مادي ،بعد از آن 

بـا   پـژوهش براي پاسخگویان این  ي مشارکت و پیشرفت،ها عامل حقوق و فرصت. آماري اهمیت زیادي نیز دارد

 3میزان اهمیت را در بین  در بین پاسخگویان، کمترین) رده زیاد(درصد  8/64و فراوانی نسبی  79/27میانگین 

  . عامل یاد شده، دارا بوده است

ي ها در مجموع اگرچه بیش از نیمی از جوانان مورد مطالعه به مسئله حقوق و فرصترسد  بنابراین به نظر می

و  ، تفریحدهند، اما میزان اهمیتی که براي مقوله آموزش نیز اهمیت زیاد می مشارکت اجتماعی و پیشرفت فردي

ها و تأمین  ، بسیار بیشتر از وجود فرصتشوند رفاهی قائل می -ی و پس از آن امکانات و استقالل ماديسالمت

  باشد حقوق اجتماعی و فردي آنها می

  عدم برخورداري از امکانات و ضروریات زندگی از نظر خود جوانان / کمبود

زندگی جوانان نیز از تحلیل عـاملی   به منظور بررسی نتایج حاصل از پاسخ جوانان به کمبود امکانات ضروري

 ،خود جوانان از وضعیت ،نیازها و محرومیت هایشـان در ارزیابی  ها حاکی از آن است که هیافتاستفاده شده است 
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نظیر آموزش و  و حقوق اساسیمسئله اصلی جوانان مورد مطالعه، احساس کمبود و خالء امکانات مربوط به نیازها

و در مراتب بعد، حقوق اجتماعی و فردي، مـن جملـه    )عامل اول( تفریح و سرگرمی مهارت، کار، مسکن، درآمد،

و ارتقـاء سـالمت    )عامـل دوم (پیشرفت شخصی در زنـدگی  فرصتسیاسی،  -خدمت اجتماعیامکان مشارکت و 

    .است )عامل سوم(جسمی و روحی

  زیستيعدم برخورداري از امكانات رفاه و بھ/ توزیع نسبي كمبود.  ١٥جدول 

  عامل

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

 )0 -100(میانگین 

  کم  متوسط  زیاد

  43/38  22/9  34/8 42/3  رفاهی - کمبود امکانات آموزشی

  55/13  34/6  45/2  20/2  ي مشارکت اجتماعی و پیشرفتها کمبود حقوق و فرصت

  59/71  44/3  36/5  19/2  روحی و امکان ازدواج - کمبود سالمت جسمی

  

  شاخص کلی طرد ذهنی

در مورد اهمیت و در عین حال، عدم برخورداري جوانان  نی از ترکیب سئواالت مربوطه طرد ذه شاخص کلی

توزیع نسبی شاخص طرد ذهنی  16جدول  داده هاي .ها و ضروریات زندگی ساخته شده استاز امکانات، فرصت

، افراد دچار  "خط طرد ذهنی"براساس نمره میانگین شاخص مذکور یا به اصطالح  . نشان میدهد پاسخگویان را

خگویانی به عبارت دیگر پاس. جداگردیده اند) کسانی که داراي چنین ذهنیتی نیستند(طرد ذهنی از گروه مقابل 

ز کمتر از آن، فاقد ، دچار طرد ذهنی و در صورت کسب امتیااند بدست آورده که امتیازي باالتر  از نمره میانگین 

از پاسخگویان فاقد احساس ) نفر 320(درصد  65/43توان گفت لذا می .ذهنیت یا احساس مطرودبودگی هستند

دچار احساس ( به لحاظ ذهنی مطرود ) 386(درصد 5/52   روي خط طرد و) نفر 30(درصد8/3طرد ذهنی، 

  .شوندمحسوب می)  بودگی مطرود

  ی طرد ذھنیتوزیع نسبی شاخص کل. ١٦جدول 

  متغیر

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

میانگین 

)100 -

0(  

  نما  میانه
 خیلی

-100(زیاد
- 23(کم-35(متوسط-47(زیاد

خیلی 

- 11(کم
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48(  36(  24(  12(  0(  

  40  92/36  21/36  736  5/11  2/13  5/21  9/27  26  طرد ذهنی

  

بـین  بیـانگر آن اسـت کـه     ) 17جـدول   (آزمون بعمل آمـده   در مقایسه بین دو جنس، نتایجاز سوي دیگر ،

وجود نداشته و ذهنیت مذکور در بین هـر دو گـروه    داردو جنس، تفاوت معنی میانگین احساس طرد ذهنی در 

  .تقریباً به یک میزان وجود دارد

 توزیع نسبی شاخص کلی طرد ذھنی بھ تفکیک جنس. ١٧جدول 

  جنس  متغیر

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

  ها آماره

خیلی 

-100(زیاد

48(  

-47(زیاد

36(  

-35(متوسط

24(  

- 23(کم

12(  

خیلی 

- 11(کم

0(  

میانگین 

)100 -

0(  

آزمون 

F 

سطح 

  معناداري

  طرد ذهنی

  82/35  366  7/11  8/15  9/18  2/26  3/27  زن

349/0  555/0  

  58/36  370  4/11  5/10  1/24  5/29  6/24  مرد

  

دار این شـاخص در سـطح   نشان از اختالف معنی اخص طرد ذهنی در گروههاي سنی نیزمقایسه میانگین ش

حد بـاالي طیـف   (سال  20-29به طوریکه احساس طرد ذهنی در بین جوانان . دارداین پژوهش سه گروه سنی 

  . خوردسال، به چشم می 15-19بیش از نوجوانان ) ان سنی جو

  توزیع نسبی شاخص کلی طرد ذھنی بھ تفکیک سن.  ١٨جدول 

  گروه سنی  متغیر

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

  ها آماره

خیلی 

-100(زیاد

48(  

-47(زیاد

36(  

-35(متوسط

24(  

- 23(کم

12(  

خیلی 

  )0- 11(کم

میانگین 

)100 -0(  
 Fآزمون

سطح 

  معناداري

  014/0  293/4  32/33  215  7/17  5/13  7/23  4/21  7/23  سال 15-19  طرد ذهنی
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  77/37  250  4/8  6/13  4/18  4/32  2/27  سال 24-20

  03/37  270  6/9  6/12  6/22  9/28  3/26  سال 29-25

  

نشان از نیز مقایسه میانگین شاخص کلی طرد ذهنی در سه شهر مورد مطالعه در این پژوهش ، در نهایت 

طرد ذهنی یا احساس مطرودبودگی در بین جوانان ،به عبارت دیگر . داردمیان مناطق دار عدم وجود تفاوت معنی

  .ساکن در سه شهر تهران، اسالمشهر و پاکدشت تقریباً به یک میزان وجود دارد

  توزیع نسبی شاخص کلی طرد ذھنی بھ تفکیك شھر محل اقامت. ١٩جدول 

  متغیر
محل 

  اقامت

  )درصد(هاتوزیع پاسخ

  تعداد

  ها آماره

خیلی 

-100(زیاد

48(  

-47(زیاد

36(  

-35(متوسط

24(  

- 23(کم

12(  

- 11(خیلی کم

0(  

میانگین 

)100-0(  
 Fآزمون 

سطح 

  معناداري

  طرد ذهنی

  71/35  578  7/13  4/14  7/19  8/25  5/26  تهران

  83/37  83  6  6/9  3/25  5/32  5/26  اسالمشهر  332/0  105/1

  25/38  75  3/1  8  7/30  7/38  3/21  پاکدشت

  

-29(هاي سنی باالتر گروه ،) کل (توان گفت که شاخص طرد ذهنی در مجموع می،هاي فوق با توجه به داده

ین داري بر روي ا را بیشتر از سنین پائین شامل میشود ، اما جنسیت و شهر محل اقامت تأثیر معنی) سال 25

ورود به دنیاي  توان نتیجه گرفت که احتماال بر این اساس می. شاخص در بین جوانان مورد مطالعه نداشته است

 ي سنی باالتر، جوانان را بیشتر های در ردهکار، تحصیل و زندگی مستقل و نیز گستره وسیعتر روابط اجتماع

تجربه عینی محرومیت ها و فقدانهاي اساسی در این و کمبودهاي آن نموده و  آستانه بزرگسالی درگیر زندگی

- عدم بهره(در جهت منفی را شان نسبت به امکانات و فرصتهاي پیرامون مرحله ، در نهایت ارزیابی ذهنی آنان

 ذهنیت منفی یا احساس مطرودبودگی یادشده ، که اینجالب .  کندر داده و تقویت میتغیی) مندي و محرومیت

در نواحی شهري محرومتر نظیر پاکدشت و اسالمشهر، تقریبا مشابه تهران ودر هر دو جنس به یک میزان بوده 
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اي عمومیت  ابل مالحظهو بنابراین، در میان جوانان، اعم از دختر  و پسر و تهرانی و غیرتهرانی، در حد ق باشد می

  .دارد

  نتیجه گیريخالصه و 

، در پی بدست آناین بررسی با هدف شناخت و سنجش طرد اجتماعی جوانان و علل و شرایط زمینه ساز 

میدان پژوهش حاضر، شهر تهران و دو شهر حاشیه . دادن تصویر و تبیینی از این مسئله در سطح خرد بوده است

در پرتو رهیافت نوین . سال بوده اند 15-29ررسی ، جوانان معیت آماري مورد بآن ،اسالمشهر و پاکدشت و ج

طرد اجتماعی،وضعیت نوجوانان و جوانان در متن زندگی واقعی و شرایط زیست آنان در خانواده، محیطهاي 

آموزشی و اجتماع محلی در مراحل مختلف زندگی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و برحسب شاخصهاي 

زیی و کلی، تصویري از محرومیتهاي زنجیره اي و مزمنی که آنان از گذشته تا حال بطور عینی و ذهنی تجربه ج

  .کرده اند، بدست داده شده است

،  "وضعیت"فقر و محرومیت، نه فقط نقطه اي از زندگی فرد یا باصطالح یک  از طرد اجتماعی، در چشم اند

چیده است و زمانی بوجود می آید که گروهها یا بخشهایی از یک جامعه، یا جریان پی "فرایند"بلکه در واقع یک 

به دالیل اغلب غیر ارادي و ناخواسته و در یک روند تدریجی و انباشتی، دچار زنجیره اي از محرومیت ها یا 

الزم  فقدانهاي اساسی گردیده و از آنچه براي یک زندگی معمول، سالم  و بهنجار فردي و اجتماعی در هر جامعه

افراد و گروههاي مذکور  بر حسب خصایص، شرایط و حوادثی در گذشته زندگی خود، . است جدا و دور میگردند

تفاوت ایجاد می کند، از جریان اصلی توزیع منابع و فرصتهاي ) عادي(و دیگران ) غیرعادي(که بین آنان 

که ماهیت و خصلتی پویا و تجمعی دارد، نه این جداشدگی یا طرد، . یا بیرون رانده میشوند شده اجتماعی ،جدا 

تنها وضعیت فعلی زندگی آنان را به شکل منفی متاثر میسازد،بلکه به آینده آنان و فرزندانشان نیز، جریان و 

انتقال پیدا کرده و آنها را در معرض خطر، تهدید و آسیب دیدگی جدي قرار می دهد؛ بطوریکه گفته شده 

، کاري بس دشوار و اغلب ناممکن در سطح فردي و نیازمند اقدامات اصالحی و )دتله طر(خالصی از این تله 

  .مداخله اي فرا فردي در سطح اجتماعی و سیستمی خواهد بود

 جهانی، مدعی جریانها و شرایط محققیندر حال حاضر جوانان از جمله گروههاي اجتماعی مهمی هستند که 

، در حال توسعه و انتقال  آنان در جوامع فعلی، بویژه در کشورهاي مطرودساز و عدم حمایتهاي اجتماعی الزم از

با اینحال ، بررسی تجربی .  میشود شده واغلب انکار طردي که کمتر بطور آشکار و محسوس دیده. هستند

یافته ها و شواهد حاصل از این پژوهش، مسئله طرد یا عدم شمول اجتماعی جمعیت موضوع در استان تهران و 

در بعد توصیفی ، .جوان و چرایی و چگونگی آنرا در ابعاد و وجوه مختلف به شکل قابل تاملی نمایان ساخته است

مطرودین از  نمره میانگین یا خط جداکننده -طرد اجتماعی و  نمره آستانه طرد) کلی(براساس شاخص ترکیبی 
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برخوردارند؛ بدین  "قطبی"طرد عینی از یک وضعیت  توان گفت جوانان مورد مطالعه، از نظر  می -غیر مطرودین

از آنان از مجموعی از محرومیت هاي چندگانه، مزمن و انباشت شده در رنج ) درصد 4/46(معنی که قریب نیمی

در قطب ) درصد 5/49(بحساب می آیند و نیمی دیگر  21ودبوده و بنابراین، طرد همه جانبه را تجربه کرده و مطر

یا  در  "22ادغام شده "مقابل آنان قرار گرفته و بطور نسبی، در زمینه هاي مختلف برخوردارتر بوده و باصطالح

لبه "یا به تعبیري در ) میانگین(درصد آنان نیز روي خط طرد  1/4. شرایط شمول اجتماعی نسبی بسر میبرند 

  .به مطرودین هستند پیوستار داشته و آماده سقوط به وادي طرد اجتماعی و قر "پرتگاه

ترکیب مولفه (نتایج مربوط به ابعاد سه گانه طرد عینی نیز حاکی از این است که در بعد محرومیت مادي 

باالتر جوانان مورد مطالعه % 41)هزینه، سرانه در آمد خانوار، بدهی معوق، وابستگی درآمدي -هاي فاصله درآمد

در بعد محرومیت از حقوق .و بنابراین بطور نسبی طرد شده هستند) 5/19امتیاز (از حد میانگین شاخص 

نیز، ) ترکیب مولفه هاي آموزشی، مراقبت بهداشتی، مسکن و محله مسکونی مناسب و ازدواج(اجتماعی اساسی 

در . و بنابراین دچار طرد میباشند) 7/30 امتیاز(از افراد مورد مطالعه باالتر از حد میانگین شاخص % 45قریب 

مشارکت در کار و اشتغال، مشارکتهاي اجتماعی رسمی و غیررسمی (فرهنگی  -بعد محرومیت از ادغام اجتماعی

امتیاز (از جوانان مذکور باالتر از میانگین شاخص %) 8/48(نیز، حدود نیمی ) فراغتی مناسب -و امکانات فرهنگی

  .کافی میباشندمناسب وفرهنگی  -ادغام اجتماعیعدم  ن، دچار طرد یا بوده و بنابرای) 4/46

-در مجموع یافته هاي پژوهش دال بر آن است که از دو منظر اقتصادي و اجتماعی، اوضاع و احوال مادي

از نوجوانان و جوانان مورد مطالعه، در واقع و بر ) درصد 50تا  40(فرهنگی قریب نیمی  - رفاهی و نیز اجتماعی

. ساس شاخصهاي تعریف شده، نابسامان بوده و جوانان مذکور بطور عینی طرد قابل مالحظه اي را تجربه میکنندا

نیز نشان میدهد جوانان مطرود، بویژه از حیث حقوق ) میانگین هاي سه شاخص(مقایسه نمرات آستانه طرد 

و نیز فراغت و مشارکت اجتماعی  اجتماعی اساسی یعنی حق آموزش، اشتغال، ازدواج؛ بهداشت و سالمت، مسکن

، دچار ضیق امکانات و مشکالتی بمراتب شدیدتر و دیرپاتر از محرومیتهاي مادي پایه )فرهنگی -ادغام اجتماعی(

  .و اولیه هستند

جنس، سن و شهر محل (يآنالیز واریانس طرد عینی برحسب عوامل اصلی خطرزا  در بعد تحلیلی مسئله ، 

سال، در مقایسه  25-29نتایج پژوهش ما نشان میدهد جوانان رده سنی  فهومی طرد،مطرح در مدل م)  سکونت

، گروه اصلی در خطر طرد اجتماعی هستند که بطور  معنی داري از )سال 15-19(با گروه سنی پایین تر 
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است که در  حاکم بر این مطالعهاین امر تاییدي بر رویکرد . میکشند میزانهاي باالتري از طرد در همه ابعاد رنج

دوره یا مرحله اي . به بزرگسالی تعریف میکندانتقال چندگانه و اساسی  را بعنوان دوره جریانهاي اصل، جوانی

عوامل مرتبط با فقر و محرومیتهاي جوانان در ، طی این دورهد نبحرانی که پژوهش هاي مختلف نشان میده

  .میشودوآسیب زاتر یچیده تر جوامع مختلف، بویژه کشورهاي درحال توسعه اي نظیر ما، پ

نیز یافته هاي مطالعه ما و شمول در محور جنسیت و توجه به عامل تفاوتهاي جنسیتی در نرخهاي طرد 

فرهنگی و  -اجتماعی(در سایر ابعاد طرد ، ) فقر و محرومیتهاي اقتصادي(نشان داد جنسیت، به غیر از بعد مادي 

 طرد اجتماعی جوانان در همه ابعاد بجزدر مقطع کنونی ، بنابراین  .دار نداشته است تاثیر معنی) حقوق اساسی

دچار آسیب خود نان جوان کمی بیشتر از پسران و مردان هم سن و سال که در آن دختران و ز –بعد اقتصادي 

داده اساسا فراجنس بوده و عموم نوجوانان و جوانان اعم از زن و مرد را درگیر ساخته و هدف قرار  -میگردند 

  .است

جوانان  "23نیمرخ طرد "نمایی کلی از وضعیت یا ترسیم در  دین ترتیب براساس نتایج سنجش الگوي طردب

) 15-29(مورد مطالعه در گستره وسیعی از سن ) دختر و پسر(حدود نیمی از نوجوانان و جوانان ، در جامعه  ما

اعم از تهران و شهرهاي حاشیه مرکز، در  ي ،و در نقاط مختلف جغرافیاي شهرجوانی و انتقالهاي اساسی  آن 

قرار داشته و درحال حاضر، در وضعیت محرومیت هاي چندگانه و  "متوسط"خطر طرد اجتماعی باالتر از حد 

فاصله تصورات و انتظارات جوانان از واقعیت ( از سوي دیگر برحسب شاخص کلی طرد ذهنی. مزمن بسر میبرند

خط قراردادي طرد (خص مذکور و نمره میانگین شا) ساسی مد نظر خود آنانزندگی شان در حوزه نیازهاي ا

از نوجوانان و جوانان مورد مطالعه، دچار طرد ذهنی یا احساس ) درصد 2/52(نیز بیش از نیمی  )ذهنی

دورافتادگی  نسبی از منابع ، امکانات و فرصتهاي مادي و غیرمادي الزم براي کیفیات زندگی قابل قبول و 

 8/3(با لحاظ افراد . ب یک جوان در شرایط فعلی و برحسب استانداردهاي معمول در جامعه ما هستندمناس

درصد  56، درصد مطرودین ذهنی به " در معرض خطر"باصطالح  روي خط میانگینِ شاخص، یا افراد ) درصد

  .کل پاسخگویان جوان میرسدکه رقمی باال و قابل تامل است

که قرار گرفتن حدود نیمی از جمعیت نوجوان هاي پژوهش میتوان نتیجه گرفت در مجموع وبر حسب یافته 

منجر به ) فرهنگی -اجتماعی (و جوان جامعه ما در فرایند و شرایط محرومیت ها و تنگناهاي مادي و غیرمادي

مسئله  ، بمعناي عمومیت یا اجتماعی بودنونیز احساس خارج از گود بودن در میان بیش از نیمی از آنان طرد 
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باید گفت مربوطه از اینرو،همصدا با صاحبنظران و محققین .است آن  جیو نتا پیامدهانیز ریشه ها و علل و در 

اغلب باز تابی از نابسامانی و عدم تناسبات مفروض و موجود در برنامه در جوامعی نظیر ما ،طرد اجتماعی جوانان 

افزایش جمعیت ملی موجهاي در حوزه اقتصاد و اجتماع است که همراه با ریزیها و سیاستگذاریهاي ملی و محلی 

و ،سیا ست ازجهان در شرایط توسعه و تغییرات مستمر اقتصاد،اجتماع / و گسترش ارتباط و تاثیر پذیري   با 

گروههاي (تبعیض مزمن و فراگیر عام و خاص بصورت اشکالی از محرومیت،نابرابري و  در دوسطح، فرهنگ

. تولید میشود و بخشهایی وسیع از جامعه و جمعیت را در تله قرار میدهد ) اعی،مناطق و محالت خاصاجتم

سوء کارکرد سازمانها و نهادهاي سطح کالن در ضعف ،شکنندگی و،مشکل طرد جوانان اساسا ناشی از بنابراین

نوارها،گروههاي اجتماعی و انجام و اجراي تعهدات و وظایف آنان در قبال حقوق مادي و اجتماعی افراد ،خا

باقی معین اجتماع هر آثار و تبعات منفی آن در و) عوامل خطر زا (ریشه ها جامعه بعنوان یک کل است که 

بر این اساس،هرگونه تالش موثر براي خالصی افراد و گروههاي مطرود . اند و بطور بین نسلی منتقل میشود میم

رفع موانع دولتها جهت مستلزم برنامه ریزي کالن و همه شمول یا در معرض خطر طرد و به حاشیه راندگی،

الم براي ادغام اجتماعی یا داشتن هر آنچه بطور مادي یا اجتماعی براي زندگی سو ایجاد شرایط مناسب موجود 

و سهیم سازي همگان در جریان اصلی توزیع  و عادي در یک جامعه الزم است و گسترش جریان عدالت توزیعی 

   .میباشدرصتها و شانسهاي زندگی بع،فمنا

  

  :    پیشنهادات

 -بررسی مقطعی و طولی مستمر روي ریشه ها و نشانه هاي طرد جوانان در ابعاد و سطوح مختلف مادي -1

 -برحسب سطوح توسعه اقتصادي )شهري و روستایی (مناطق مختلف در ،فرهنگی  - فیزیکی و اجتماعی 

  .اجتماعی

و  ننگرش بلندمدت و نسلی براي تامین حقوق اساسی و رفاه پایه عموم شهروندا با شفاف برنامه ریزي  - 2

  )تغذیه،سالمت،مسکن،آموزش،اشتغال،ازدواج،تفریح و مشارکت(آنان در حوزه نیازهاي اساسیحمایت از مراقبت و 

واده در معرض خطر طرد،من جمله خانپر خطر یا تامین رفاه و حمایت خاص از خانواده هاي شناسایی و - 3

غیر سال  65سرپرست بیکار  یا باالي  بیکار ، دانشجوي /سال ، محصل 18زیر فرزندان /هاي داراي فرزند

واقع در تله طرد و خطر انتقال دهی آن به فرزندان و ...(و مشکالت آسیبی و ،در شرایط محرومیت ماديبومی

  . )نسلهاي بعد

سال،در گذار دشوار به  29-18از جوانان گروه سنیسیاست گذاري ادغام اجتماعی کامل و حمایت ویژه  - 4

  ...)انتقال از آموزش به اشتغال، ازدواج ، تشکیل خانواده و تهیه مسکن مستقل و (بزرگسالی و تعهدات اساسی آن
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مبارزه / براي جلوگیري از  فرهنگی ادغام اجتماعی نوجوانان و جوانان  -توجه به ابعاد  ذهنی و اجتماعی  - 5

 - و رفع احساس بیرون بودگی از جریان اصلی و اصیل زندگی فرهنگیروانی  -اجتماعی اشیه زیستی موثر با ح

  .اجتماعی جامعه در میان آنان
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This paper is adopted from a survey on the social exclusion of the youths in iran 

aiming to study the theoretical literature of the subject and to assess the amount 

and dimensions of the social exclusion and its margins. The survey was 

administrated on a sample including 1200subjecrs. The modern comcept of the 

social exclusion has created a tesearch framework in the field of inequality, 

poverty and social deprivation. Based on the mentioned framework, the visible 

and invisible dimensions of the social exclusion of the at-risk groups includiong 

youths will be assessed in a wider scope and in more systematic and 

moresystematic and more precise way. 

In the social exclusion context, the excluded groups and regiojs are marginalized 

and excluded from ghe mainstream of the distribution of resources and social 

opportunities based on some (different) specific comditiom of resources and 

social opportunities based on some (different) specific comditions, events, and 
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charaterisdes in an accumulative and chronic way, so that their release from such 

a situation (i.e. from the exclusion trap) will be a trans- personal issue requiring 

corrective activities and combinational interventions ar sustemic and social level. 

The fimdings and results of this research are presemted in a descriptive and an 

analytic part in the paper. The memtioned findings and resulrs show that 

approximarely half of the teemagers and youths of ghe study (including goth boys 

and girls) of tehran and irs margins stand at the risk of being marginalized and 

socioally excluded in most part of their youth ace (15-29 years old). This risk for 

the mouoned population sis higher than average and currently the suedied 

population live in the situation of objective and subieetive chronic multiple 

limitations. The range of the subjective exdlusion ……………….. more than the 

objective exclusion. There is no sigmificant ralarionship between the mentioned 

indea and the risk vattables (mcluding the gender and the residence of the 

respondents) except tor the variable of the age which shos a signicant 

relationship with the subjective ecelusion. In contrasl, the objective exclusion has 

a significant relationship with the age and residence, though it has significant 

telationship with the varable of the gender. 

Keywords: social Exclusion. Objective Eaclusion, subjective Exclusion, youths and 

teemagers. Urban areas and Gender. 

 


