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ــدانجــوان  گشــوده شــدن پنجــره جمعیتــی  ــی( 1370و1360 دهــه هــاي  متول ــ )نســل پرزائ ه ب

ــران ــه ای ــذار اقتصــادي ، روي جامع ــاعی -در شــرایط گ ــی  در بســتر و  اجتم تحــوالت فرهنگــی و سیاس

ـ  ،دهـه اخیـر   چند بـراي اسـتفاده از پتانسـیل رشـد موجـود درجمعیـت جـوان         منزلـه فرصـتی طالیـی    ه ب

 سیاسـت اجتمـاعی   یـا ضـعف    فقـدان  متاسـفانه،  . مـی شـود   محسـوب   براي تحقق اهداف توسـعه ملـی  

حمایـت و تـامین    ،نیازهـاي رشـد  برنامـه ریـزي بلنـد مـدت و اندیشـیدن تمهیـدات الزم بـراي         ،هدفمند

ــان  ــاه آن ــدگی رف ــا بزرگســالی کارآمــد و مســتقلاز کــودکی  در چرخــه زن ــروز، ت ــد ات  موجــب ب تهدی

در چنـین  . ه اسـت گردیـد در حـال توسـعه ایـران    جامعـه   نیـز   ومـذکور  جـوان   )نسل(مختلف علیه قشر 

در چــارچوب رویکــرد نــوین جوانــان در ایــران جش و ارائــه تصــویري جــامع از وضـعیت  ســن ،شـرایطی 

ــد و حقــوق محــور طــرد و ادغــام   ــزد الزم توجهــات اجتمــاعی مــی توان ــابی  ،را برانگی شــناخت  وارزی

دســت دهــد و ه جمعیــت جــوان بــ مســائل اقتصــادي  و -دقیقتــري  از موقعیــت و وضــعیت اجتمــاعی 

  .باشدجوانان امور مرتبط با متولی ساماندهی و  اران و نهادهاي راهگشاي سیاستگز

درقالـب   ،ررسـی تجربـی وضـعیت جوانـان درایـران     ب هـدف   بـا حاضـر   پـژوهش   در این راستا،

ــوم  ــرد  مفه ــانی ط ــازي آن جه ــاتی س ــاعی و عملی ــزان ، اجتم ــرد می ــا  و ط ــت ی ــام "محرومی ــدم ادغ ع

را در دو ســطح عینــی و ذهنــی مــورد مطالعــه ) کلیــت جامعــه (در نظــام اجتمــاعی  جوانــان  "اجتمــاعی

ــت  ــرار داده اس ــد   . ق ــه بع ــی در س ــرد عین ــوم ط ــادي،   -1مفه ــت م ــوق   -2محرومی ــت از حق محرومی

ــاتی شــده اســتعفرهنگــی  -محرومیــت از ادغــام اجتمــاعی -3اجتمــاعی اساســی و  مفهــوم طــرد . ملی

  . ذهنی نیز ناظر بر فاصله بین خواسته ها و انتظارات فرد با وضعیت و شرایط واقعی او می باشد
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نمونــه روي بــر ،1391-93 ســال هـاي  طــیدر ســطح ملـی و  کـه  تبیینــی  -توصــیفی ایشپیمـ  ایــننتـایج  

کــه بــه روش نمونــه گیــري -اســتان کشــور  12، از ســاله 29تــا  15ان جوانــاز  نفــر 4522 اي بــه حجــم 

ــد   ــالی چن ــه اي احتم ــد خوش ــده بودن ــه اي انتخــاب ش ــنامه    -مرحل ــتفاده از پرسش ــا اس ــتاندارد و (ب اس

، جـوان  از پاسـخگویانِ  )درصـد  45(نیمـی   قریـب   ، نشـان مـی دهـد   هبه انجـام رسـید  ) بومی سازي شده 

کلیــت  در مســیر حیــات ورا  )و غیرمــاديت چندگانــه و مــزمن مــادي محرومیــ(عینــی طــرد اجتمــاعی 

بـا   ،نیمـی از آنـان  نیـز حـدود    .انـد تجربـه کـرده    )34 میـانگین (میزان قابـل مالحظـه اي   ه ، بزندگی خود

ــی  ــرد ذهن ــاعی   (ط ــت اجتم ــادگی و محرومی ــرون افت ــاس بی ــدید ) احس ــانگین (ش ــازند )7/68می  .همس

ــین، تفــاوت هــاي ــین  همچن ، درســطوح و ابعــاد طــرد مختلــف جمعیــت جــوان گــروه هــايموجــود ب

  .اجتماعی، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است 

  ایرانو  انان، محرومیتطرد عینی، طرد ذهنی، جو طرد اجتماعی، :کلیدي اژگانو
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  لهئمس طرحمقدمه و 

ـ  1370و1360 هـاي  متولـد دهـه  گشوده شـدن پنجـره جمعیتـی جـوان      در شـرایط   روي جامعـه ایـران،  ه ب

 ،الت فرهنگـی و سیاسـی دهـه هـاي اخیـر     بـه سـوي پیشـرفت و دربسـتر تحـو      اجتماعی -گذار اقتصادي

ـ  مــدت و اندیشـیدن تمهیــدات الزم بــراي  ریــزي بلند برنامـه ، سیاسـت اجتمــاعی هدفمنــد فقــدان دلیــل ه ب

درطـول حیـات و امکـان عبـور موفـق نسـل مـذکور از مراحـل مختلـف          حمایت و رفـاه آنـان    ،تامین نیاز

از فرصـتی طالیـی بـراي اسـتفاده مـوثر از       ،نی بـه بزرگسـالی مسـتقل و کارامـد    واکودکی، نوجـوانی و جـ  

ــ  ــرژي جــوانی جمعی ــد ،تســرمایه انســانی و ان ــه تهدی ــدیل ب ــروز  ي جــدي  وتب و مشــکالت  مســائلب

ــه  ــی در زمین ــدگی    فعل ــی زن ــاي اساس ــت و    (ه ــت، فراغ ــکن، بهداش ــتغال، ازدواج، مس ــوزش، اش آم

 ي منطقــه اي بررســی هــادر . ه اســت گردیــدتوســعه ملــی  آرمــان هــايآنــان و نیــز جامعــه و ) فرهنــگ

ـ  ـ  یسـتماتیک و س یتجرب  Silver; 2007. Dhillon) جـوان  یـت جمع یتوضـع  يعمـل آمـده بـررو   ه ب

& yousef;2007.Salehi-Isfahani;2007)   ــز ــنی ــهمحقق ــد جمع، ان مربوط ــیرش ــاال  یت ــه (ب ب

ــال،  ــوان مث ــه ازا 91/3معــادل عن ــر ب ــر، در فاصــل 100هــر  ينف ــ ۀنف ــا  1355 ســال هــاي ینب  در1365ت

سـرمایه گـذاري بـراي    صـرف منـابع در   ، همـراه بـا   اجتمـاعی کـالن   -اقتصـادي  شـرایط  بسـتر  در ) ایران

تــامین نیازهــاي عمــده و انبــوه نوجوانــان و سیاســت رفــاه و ســو و  یــک از ،برنامــه هــاي توســعه ملــی

راســتاي  در چالشـی ملـی   ، از سـوي دیگـر را   جوانـان در چرخـه رشـد و انتقـال بـه بزرگسـالی مطلـوب       

از ، در منطقـه خاورمیانـه   جوانـان  "یطـرد اجتمـاع  "یـا     "شـمول عـدم  "مشـترك   مسـئله شـکل گیـري   

  .ه اندآن استد جمله ایران 

ــانصــاحبنظران و  ــاع یاســتحــوزه س محقق ــاه اجتم ــاع  ،یو رف ــرد اجتم ــوم ط ــرا یمفه  ي توصــیفرا ب

یـا حـوزه هـاي گونـاگون از ترکیبـی از مشـکالت بـه هـم          برند که در آنهـا، افـراد   یبکار م هایی یتوضع

عدم اشتغال، عـدم مهـارت، درآمـد پـایین، خـانوادة فقیـر، خـانوادة از هـم پاشـیده، بیمـاري            مثل -پیوسته

بــر ایــن ). 1: 2001،اروپــا یواحــد طــرد اجتمــاع( برنــد یمــ رنــج-و زنــدگی در محیطــی بــا جــرائم بــاال

ــالقوه مجموعــه اي از   طــرد ،اســاس ــوان پیامــد ب ــه عن . عوامــل خطــرزا شــناخته مــی شــود  اجتمــاعی ب

بـه   یـران نیـز  جوانـان در ا  یمسـئله طـرد اجتمـاع    یقتـر دق طـرح  يبـرا است  بهتر ،بنابراین  )2007:ورومن(

از  یکلــ یريتصــوتا ی بیفکنــیمنگــاهموجــود مــرتبط  يداده هــا انجــام شــده و یقــاتتحق یبرخــ یجنتــا

  . آیدبه دست  یاصل يدر محورها یشانها هآنان و خانواد یزندگ یطو شرا یرانیجوانان ا یتوضع
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ــرد در  ــث ط ــام/ مباح ــاعی ادغ ــالمت  اجتم ــل س ــمان(، عام ــیجس ــاع ی، روان ــتاز محور) یو اجتم و  ی

ــتاولو ــاال ی ــتبرخــوردار  ییب ــر. اس ــات نظ ــنجش يدر مطالع ــا و س ــ يه ــرد و محروم یتجرب ــتط ، ی

 گــروه هــايتمــام  يبــرا یادغــام اجتمــاع یازهــاين یشپــ ینتــر یاز اصــل یاز ســالمت کــاف يبرخــوردار

ـ  ؛اسـت  شدهجمله جوانان شناخته  از، یسن  یاز اصـل یـت،  معلول بـه ویـژه    یمـاري داشـتن ب  کـه  يطـور ه ب

کـه   سـت ا یدر حـال  یـن ا. باشـد  یمختلـف مـ   يافـراد و گـروه هـا    یعوامل خطرساز طـرد اجتمـاع   ینتر

کشــور از حــداقل  یــتدرصــد جمع 27/17، )1389(یــرانســالمت ا یقــاتتحق یطبــق آمــار موسســه ملــ

و در  91/11زنـان   يدرصـد و بـرا   41/22مـردان   يان بـرا یـز م یـن کـه ا  نـد بـرده ا  یرنج مـ  یتمعلول یک

 يبنــا بــر گــزارش خبرگــزار ،یگــرد ياز ســو. درصــد بــوده اســت 07/19و در روســتاها  46/16شــهرها 

سـالمت روان و رسـانه در تهـران اعـالم      یکنفـرانس علمـ   یننوربـاال در چهـارم   یفارس، دکتر احمـد علـ  

ـ       اخـتالالت   یوعشـ  یـزان ، م1390تـا   1389 سـال هـاي   ینداشته اند کـه براسـاس مطالعـات انجـام شـده ب

خــدمات  یازمنــددرصــد آنــان ن 7/34درصــد بــوده کــه  6/23 یــرانســال ا 64تــا  15 یــتدر جمع یروانــ

ـ   یوعکـه گسـتره شـ    حـالی اسـت  در  یـن ا. بوده اند یدرمان  5/21، معـادل  1378در سـال   یاخـتالالت روان

اخـتالالت در کشـور    ینگونـه ا یوعشـ د، موجـو  يطبـق آمـار هـا   . کـل کشـور بـوده اسـت     یتدرصد جمع

بـه   یهمگـان  یدرمـان  يهـا  یمـه از ب ي، بهـره منـد  یگـر د ياز سـو . درصـد دارد  2/5معادل سـاالنه   يرشد

ینحـال،  بـا ا . مـی شـود  زه سـالمت محسـوب   بـه شـهروندان در حـو    دولت هـا خدمات  ینتر یانیعنوان بن

 یچهـ  زیـر پوشـش   یرانیـان از ا 83/16، 1389در سـال   یـران سـالمت ا  یقـات تحق یمـار موسسـه ملـ   آ طبق

  .قرار داشته اند یلیتکم يها یمهپوشش ب زیردرصد آنها  46/12و تنها  1نبوده اند يا یمهنوع ب

کودکــان،  یعوامــل خطــرزا در طــرد اجتمــاع یگــرتــک والــد، از د یــزو ن یــرفق يدر خــانواده هــا زنــدگی

بــه آن اشــاره ) اروپــا یــهاتحاد یفمــن جملــه تعــار( ینوجوانــان و جوانــان اســت کــه در مباحــث جهــان

ــت  ــده اس ــار . ش ــق آم ــال د2IrMIDHSطب ــا    08/10، 1389ر س ــفر ت ــان ص ــد از کودک ــاله  17درص س

ــیرا ــا  یان ــداقل ب ــیح ــد یک ــدگ یناز وال ــود زن ــ یخ ــد ینم ــرده ان ــه  ک ــان  53/6ک ــد آن ــیدرص از  یک

 .را به علت فوت از دست داده بودند ینشانوالد

معیشـتی اسـت کـه شـاخص فقـر مطلـق،        -، برخـورداري یـا محرومیـت هـاي مـادي      محور مهـم دیگـر  

                                                           
  .کاهش خواهد یافت 1394این آمار در سال  ،سالمت ایرانیانحتماال با عملیاتی شدن طرح تحول نظام سالمت و طرح بیمه همگانی  1
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ــانگر  ــت بی ــ  . آن اســتکلی ــابرابري در ای ــر و ن ــزارش وضــعیت فق ــق گ ــه طب ــن زمین  9ران در دوره در ای

ــاله  ــا  1384س ــاعی در     1391ت ــاه اجتم ــار و رف ــاون، ک ــاعی وزارت تع ــاه اجتم ــت رف ــط معاون ــه توس ک

ی درصــد از خانوارهــاي روســتای 40درصــد از خانوارهــاي شــهري و  33، همنتشــر شــد 1392اســفندماه 

سـت کـه طـی دوره زمـانی     آن ارونـد ضـریب جینـی نیـز نمایـانگر       .1زیر خط فقر مطلق قرار گرفتـه انـد  

ــا  1380 ــریب جی 1391ت ــاخص ض ــتایی رو  ش ــهري و روس ــی ش ــت ن ــوده اس ــاهش ب ــه ک ــین . ب در هم

ســاله حــداقل یــک  11تــا  5درصــد کودکــان  6/14 ،1389ســال در  IrMIDHS ، طبــق گــزارشراســتا

کـه   ساعت در هفته کـار اقتصـادي یـا هشـت سـاعت در هفتـه بـراي خـانواده خـود کـار مـی کـرده انـد             

تایید دیگري بـر زنـدگی شـمار قابـل مالحظـه اي از کودکـان و نوجوانـان جامعـه مـا در شـرایط فقـر و            

ــت  مح ــی اس ــانوادگی و محیط ــزمن خ ــت م ــده اي   و رومی ــه آین ــان را ب ــال آن ــته و ح ــامان و  گذش نابس

  .زند نامطمئن پیوند می

 یعناصـر اصـل   یگـر ارد، از درا بـا خـود بـه همـراه د     يمـد آدر يکـه فقـر و نـابرابر    و عدم اشتغال بیکاري

بـه دنبـال ادغـام جوانـان      یشـتر ، بیطـرد اجتمـاع   یرامـون پ يمباحـث جـار   . است یشمول اجتماع طرد و

ـ  یبـه نـوع  بـر اشـتغال    یـد تاکو  باشـد  یدر بازار کار مـ  یکارانو ب ادغـام مطـرح    یعنـوان فـاکتور اصـل    هب

 یکــارينــرخ بیــران، کــه طبــق گــزارش مرکــز آمــار ا حــالی اســتدر  یــنا )2000: شــارف(.شــده اســت

 یــندر ا یفصــل یکــاريدرصــد بــوده و نــرخ ب 5/26برابــر  90ســاله در ســال  24تــا  15ســاالنه جوانــان 

  . است یدهدرصد هم رس 7/29چون زمستان به  یدر فصل یگروه سن

ثبـت   يرهـا کـه آما  یـران در ا یالتنـامطلوب اشـتغال جوانـان، رشـد قابـل توجـه تحصـ        وضعیتدر کنار 

 15 یـت درصـد جمع  76/93 ینکـه بـه ا  بـا توجـه  . اسـت  یمهمـ و  یاصـل ، نکتـه  آن اسـت  یدنام ساالنه مو

 ســالکــه در  یــراندر جامعــه ا یاندانشــجو یــتجمع یمحجــم عظــنیــز ند و باســواد یرانــیا ۀســال 24تــا 

ــر  1381-82 یلیتحصــ ــر و در ســال تحصــ 1673757براب ــادل  1391-92 یلینف ــوده  4435880مع ــر ب نف

، هماننـد  ینمـود کـه مرحلـه انتقـال از آمـوزش بـه بـازار کـار در جامعـه فعلـ           یـري گ یجهتوان نت یاند، م

 نـه یاخاورم یپـروژه طـرد اجتمـاع    محققـان . سـت روبرو يبـس جـد   یمنطقـه، بـا مشـکل    يکشورها یگرد

)  (Salehi-Isfahani;2007;Dhillon &Yousef. 2007; Silver:2007ــاره یــنا در     ب

مصـر،  ایـران،   شـامل  –مـذکور   يآمـوزش در کشـورها   يسـرانه بـاالتر بـرا    ینـه هز یـرغم عل": یسندنو یم

                                                           
 .هزار تومان بوده است 250هزار تومان و روستایی معادل  395معادل  1391خط فقر مطلق شهري در سال  1
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ــراکش یهســور ــتک -و م ــارغ التحصــ یآموزشــ یفی ــایالن، ف ــد یینپ ــر اســت؛ ب ــ ینت ــوزش  یمعن ــه آم ک

 یـري شـکل گ  یاصـل  سـال هـاي   یبـه دانـش آمـوزان طـ     یزنـدگ  یاصـل  يمهارت هادادن  یاددر  ییابتدا

ــوده و آمــوزش دب ــان ناکــام ب ــ یرســتانیآن ــاده  یــزن یو دانشــگاه يحرفــه ا یو بعــد آن، اعــم از فن در آم

. 1نـاموفق اسـت   -یـاز مـورد ن  يمهـارت هـا  دادن دانـش و   یـاد  یـق از طر-بـازار کـار    يکردن جوانان بـرا 

ـ  یمشکالت بازار کـار، جوانـان فعلـ    ،رو یناز ا  دهـد؛  یآزار مـ ) قبـل  يهـا  نسـل (از بزرگسـاالن   یشرا ب

درصـد و  25مـذکور حـدود    يجوانـان در کشـورها   یکـاري در حـال حاضـر، متوسـط نـرخ ب     که يطوره ب

ــرا ــران، ا يب ــ ی ــارغ التحص ــا در ســطح ف ــدن  یکــارو احتمــال ب درصــد 20 حــدود  یرســتاندب یالنتنه مان

ــان  ــ  5/3جوان ــر ب ــت   یشبراب ــده اس ــرآورد ش ــاالن ب ــو. از بزرگس ــرد ياز س ــ ،یگ ــد  50از  یشب درص

 کشورهاسـت  یـن سـال ا  24-15مربـوط بـه جوانـان    گردنـد،   یبـار دنبـال کـار مـ     یناول يه براک یکارانیب

بعــالوه، مشــکل اشــتغال جوانــان . بــه شــمار مــی آیــددر جهــان  یکــاريب ينــرخ منطقــه ا ینکــه بــاالتر

 یکـاري متوسـط دوره ب  بـه طـوري کـه   اسـت؛   یـر فراگ ينبـوده و امـر   یسـطح خاصـ   یـا محدود به گـروه  

ـ   یا یدانشگاه یدگانآموزش د  ياسـت و مسـئله ا  ) سـال  3 تـا 2 /5( ي نیـز نسـبتا ًبـاال   ا حرفـه -یمراکـز فن

ـ  يمهـارت هـا  ، )یـپلم از جملـه د ( یلیافـت ارزش مـدارك تحصـ   . شـود  یبغرنج محسوب مـ  تناسـب   یب

 یدانشـگاه  یلکردگانتحصـ  یـان و انتظـارات نـا همسـو م    یربازار کـار، سـاختار انعطـاف ناپـذ     يبا تقاضاها

 یبخــش دولتــ یشو عــدم گنجــا یعــدم گســترش بخــش خصوصــی، و خصوصــ یو ســطوح کــار دولتــ

ورود بــه بــازار کــار،  يبــرا یمشــاغل، انتظــار طــوالن یینپــا یفیــتکیکــار، جــذب انبــوه جوانــان ب يبــرا

، )یـره و غ یتیجنسـ (مختلـف   يهـا  یضو فشـار زنـان بـر بـازار کـار و تبعـ       یآموزش يدستاوردها یشافزا

ـ         ینـه موانـع موجـود در زم   ایعوامل  یگراز د شـمار  ه انتقـال موفـق جوانـان از آمـوزش بـه اشـتغال مولـد ب

 یکـاري ب يکشـورها را بـا سـطوح بـاال     یـن و زنـان جـوان ا   یدانشـگاه  یلکردگانتحصـ  یژهرود که بـو  یم

  (Dhillon&Yousef, Ibid: 11). "سازد یو مشکالت مرتبط با آن مواجه م

 يبــه اشــتغال، بــرا یلهماننــد حلقــه گــذار از تحصــ یــزن خــانواده یلانتقــال از اشــتغال بــه تشــک مرحلــۀ

 بـه عنـوان   ازدواج یـاد ز یـت اهم یـرغم عل. خـاص خـود همـراه اسـت     يچالش هـا با یران، جوانانِ امروز ا

ــه پا  ــال ب ــان   یشــواهد حــاکی، بزرگســال یگــاهنقطــه عطــف مهــم در انتق ــه هــرروز جوان از آن اســت ک

                                                           
هاي شغلی مناسبی  ساله ساکن استان تهران از مهارت 29تا  15پاسخگویان  نشان داد تنها یک درصد از) 1389(یافته هاي تحقیق قاضی نژاد 1

  .هاي شغلی می باشند درصد پاسخگویان فاقد مهارت 4/95درصدشان متوسط و  6/3برخوردارند، 
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 یدشـا . طـرد از بـازار ازدواج هسـتند   ی، بـه عبـارت   یـا انـداختن ازدواج خـود و    یردرحال بـه تـأخ   یشتريب

ـ   یـانگین تـوان بـه آن اسـتناد نمـود، م     یکه مـ  يشاهد ینبهتر کـه طبـق گـزارش     ازدواج باشـد  ینسـن اول

 یدهرســ 1390در ســال یسـالگ  7/26بــه  1365مــردان در سـال   يبـرا  یســالگ 8/23از یـران،  مرکـز آمــار ا 

ــنا -اســت ــرا ی ــام ب ــان ن يارق ــززن ــه ترت ی ــبب ــزارش شــده اســت  4/23و  9/19 ی ــقدر تحق. گ ــرد  ی ط

نـد کـه   ا آن یـانگر آمارهـا ب ": نکتـه اشـاره شـده اسـت     یـن بـه ا  یزن) 2007( یانهجوانان در خاورم یاجتماع

ــل  ــد(در نســل قب ــنازدواج در ا) ینوال ــتکشــورها عموم ی ــ ی ــا یشــتريب یو زودرس ــته و ش  63 ملداش

کـرده   یخـود، ازدواج مـ   یدهـه سـوم زنـدگ    سـال هـاي  تـا آخـر    یمهدر نشده است که  یمردان م درصد

 یــراندر ا. کشـورها، مجردنـد   یـن سـاله در ا  29-25مـردان   درصـد  50امـروزه حـدود    کـه  یحـال  در. انـد 

در  نـرخ هـا   یناز بـاالتر  یکـی اسـت کـه    درصـد  38ی، گـروه سـن   یندر مورد مردان جوان همـ  یزانم ینا

ــار ــه شــمار ورمعاصــر کشــ یخت ــ ب ــاهش عموم. رود یم ــا ک ــراه ب ــتهم ازدواج، متوســط ســن ازدواج  ی

  .باالرفته است ينسل قبل درحد قابل مالحظه ا یککشورها نسبت به  یندر ا یزمردان ن

 یاز نظـام رسـم   بیـرون   بواقـع محـروم یـا     انبـوه جوانـان   یتو وضـع  یطاز شـرا  یريفوق، تصو وضعیت

ضــعف   یطدر شــرا 1دیــن یــرکــه بــه تعب در جوامــع معاصــر اســت يرفــاه و حقــوق شــهروند تــامین و

ـ  یـک بـه   یلتبـد ی، الزم و کـاف  2اجتماعی ینتأم/یتحما ـ "3مـادون طبقـه  "اصـطالح  ه ب  يطبقـه ا "یو حت

ــاك ــ "4خطرن ــا پتانس ــرا یلب ــاال ب ــب، خشــونت يب ــ 5انحــراف و تخری ــاه ب ــازندگ يج ــاع یس ، یاجتم

  )Dean,1997:55-8; See Macdonald,1997( .خواهند شد

در اغلب که جوانان  -یراناز جمله ا) یانهخاورم(درحال توسعه منطقه  يکشورها یطدر شرا یژهبورو،  ینا از

آنان  يو حقوق شهروند یگاهحال، پا ینو در ع ارندقرار د یو محل یمل یاجتماع -یاسیمرکز تحوالت س

 یطیشرا، "خطرناك بودن"و"یگسستگ" ترکیب  -است یاساس يها یاکاستی6دچار ابهام، غفلت یشکماب

 یروهايساختارها و نیتی، وضع یندر چن. آورد یجوانان و جامعه فراهم م يزا برا یبو آس یربس خط

 و  یزندگ یصورت مزمن و انباشته ب ،تعامل داشته  یکدیگرکه با  يساز يا و منزوز یتمحروم یاجتماع

 یمورد توجه و بررس دیبا دهد،  رمیقراخطر تباهی و محرومیت  در و جوانان را  ننوجوانا ،کودکانآینده 

                                                           
1 Dean  

2 SocialSecurity 

3 Underclass 

4 DangerousClass 
5CounterProductive 
6Underminded 
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 شمولطرد و یننورویکرد در پرتو  ،ه نحوي دقیقترامروزه بتوجه و شناخت،  ینا. یرندقرار گجدي  یعلم

سر  یشرفتهو رفاه در جهان پ یاجتماع یاستسي، که خود از دل مباحث متأخر شهروند است یسرم یاجتماع

در  یاجتماع یاستگذارانو س محققان مورداستقبال -اروپا -آن  یدر خارج از حوزه اصل تبرآورده و به سرع

  .استمبناي پژوهش حاضر نیز بوده چارچوب و  جهان قرار گرفته  يهمه کشورها

  سواالت پژوهش

 طور واقعی و ذهنی، در جامعه فعلی ما چقدر است؟ه شمول اجتماعی جوانان، ب/میزان طرد .1

 ند؟ا شمول اجتماعی جوانان کدام/طردابعاد مختلف  .2

  دارد؟ وجود مختلف ابعاد در ، جوانان ذهنی و طردعینی بین رتباطیه ا چ .3

  تجربییشینه پ

در دهه هاي اخیر  ،منطقه و ایراننیز  و دنیا  طرد و شمول اجتماعی جوانان ، موضوع مطالعات بسیاري در

  :  اشاره خواهیم داشتنتایج  برحسب اهداف و، ادامه به شماري ازمهمترین آنهادر . بوده است

 کودکان و جوانان: ادغام اجتماعی در کانادابررسی  " :)2003( 1هانوي" 

باید در متن زندگی و در  طرد جواناناست که  این باور بر عی، شمول اجتما محقق حوزه طرد و ،هانوي

از نظر وي، براي . زمینه اجتماعی و خانوادگی پرورش دهنده آنان در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد

هاي  آنچه مهم است پرسش از جنبه ،خت شمول و طرد اجتماعی در جوانانرسیدن به نتایج بهتر در شنا

شود که تجارب واقعی  دانستهتا  گوش فرا دادن به سخنان آنان است از خود جوانان و مسئلهمختلف این 

   اندیشند؟ ي آن چگونه میشاخص هاو  شمول اجتماعی/آنان خود در مورد مفهوم طرد ایشان چه بوده و

در مطالعه خود، از بین عوامل متعدد طرد و شمول اجتماعی سه عامل خانواده، ساختار آموزش و وي 

        و در نهایترا مورد واکاوي بیشتري قرار داده ) اوقات فراغت(کی و تفریحات مراقبت در اوان کود

رسد انتقال مثبت از دوره کودکی به جوانی و بزرگسالی وقتی رخ   با این تفاسیر به نظر می" :می نویسد

شخصیتی، ازنظر  از نظر جسمی، سالمت و ایمن؛ در زمینه و بستري زندگی کنند که دهد که افراد می

از نظر  از نظر اقتصادي و اخالقی، تحت حمایت؛ از نظر اجتماعی، داراي ارتباطات اجتماعی؛ ارزشمند؛

 ها ریزي ها و سیاستگذاري  لذا هرچه برنامه. باشندشخصی و سیاسی، قدرتمند، توانمند و امیدوار به آینده 

 ,Hanvey( .ت مثبت جوانان داشتتوان انتظار بیشتري براي مشارک در خدمت این نیازها باشند، می

2003: 6-7(  

                                                           
1Hanvey 
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  مورد  در نظریه پردازي : ریسک، طرد، نظم اخالقی و سرمایه اجتماعی" :)1991(جان اسمیت

 "بی خانمانی جوانان

دیدگاه  1از میان کارهاي انجام شده در موضوع طرد اجتماعی جوانان، به نظر می رسد جان اسمیت

خانمان در بریتانیا انجام  وي بر اساس مطالعاتی که بر روي جوانان بی. تري را اتخاذ نموده است جانبه همه

  : کند مرتبط با طرد اجتماعی به شرح زیر اشاره می ياي از عوامل خطرزا به چرخه ،داده است

شامل فقر، ساختار خانوادگی، تحصیالت، شغل، سالمت که سابقه و : زمینه اي يخطرزا عوامل - الف

اعتیاد به مواد مخدر و الکل، طرد از  می توانعالوه بر اینها . بخشند را قوت می) طرد(خانمانی  زمینه بی پیش

  .پی درپی و زندگی در محالت فقیرانه را نام برد) تغییر مکان(مدرسه، زندگی با تک والد و جابجایی 

باتوجه به ساختار جوامع  در زمینه و بافت اجتماعی رخ می دهد وکه : اجتماعیخطرزاي  عوامل -ب

  . موجود، الگوهاي طرد نیز در جوامع متفاوت هستندمختلف والگوهاي خانوادگی 

از طریق ارتباط آن با دو عامل خطرزا درسطح فردي  می توانسرمایه اجتماعی را : ج ـ سرمایه اجتماعی

  . و سطح اجتماعی درك نمود) زمینه ايورهاي فاکت(

 2وعوامل اجتماعی را دو ضلع مثلثی به نام مثلث زندگی جوانان زمینه اي عواملاسمیت  ،بر این اساس

و ضلع سوم این مثلث نیز تحت تاثیر سرمایه اجتماعی  می دهدداند که زندگی آنان را تحت تاثیر قرار  می

ها و  تأثیرات متقابل این سه ضلع بر زندگی جوانان باعث پذیرش و یا عدم پذیرش حمایت. فرد قرار دارد

د واقع می توانو در صورت تاثیر عوامل خطرزا، فرآیند طرد  ستپذیرش یا دفع عوامل خطرزا ،یا در مقابل

  )Smith,1991: 2-3( .گردد

طرد از جان : دو جنبه دیگر هم به این شش جنبه افزود   ،خانمان براي جوانان بی باید اسمیت معتقد است که

هاي اجتماعی و  و طرد از شبکه ه قرار گیردبسیار مورد توج دپناه که به ویژه درخصوص جوانان تنها بای

 (Smith,1991:7-8) .استخانمان  طرد از خانواده که نکته بسیار مهمی درخصوص جوانان بی

 ت آموزش، اشتغال و تشکیل خانوادهوضعی: طرد جوانان در ایران "). 2007(اصفهانی صالحی"  

وضعیت آموزش، اشتغال و : طرد جوانان در ایران "در تحقیقی با عنوان ) 2007(صالحی اصفهانی 

در همین زمینه بوده است، به ) خاورمیانه و شمال افریقا(که بخشی از طرحی منطقه اي  "تشکیل خانواده 

                                                           
1JoanSmith 
2Triangle of life of young people 



١٠ 
 

بررسی عوامل ایجاد کننده طرد اجتماعی در بین جوانان ایرانی، با توجه به ساختار جمعیتی ایران و از 

   دیدگاه اقتصادي پرداخته است

در ایران ابعاد گوناگونی دارد که مهمترین آنها در شرایط فعلی طرد اجتماعی جوانان ، d,به اعتقاد 

  .تشکیل خانواده - 3یافتن شغل،  -2 ،کسب مهارت براي اشتغال مولد یا فعال -1: از عبارت اند

بعد از طرح سه موضوع تحصیالت، شغل و ازدواج و چالش هاي جوانان و جامعه معاصر ایران در 

تحصیالت، اشتغال  عرصه هايهاي موثر در  د به فهم بهتر مکانیزممی توانکه ، راهکارهایی را وياین زمینه، 

به عقیده وي . کند مطرح می ،نجامدهاي صحیح بی وجود و ایجاد انگیزهو ازدواج و کمک به بهبود نهادهاي م

تباط میان بخش آموزش و ضرورت ایجاد ار ضرورت اصالح در امر آموزش؛ :از عبارت انداین راهکارها 

اي  در واقع مشکل اصلی و ریشه ،ه اعتقاد ويب .رت اصالحات در نظام بیمه اجتماعیضرو بازار کار و

بلکه عدم کارایی و انعطاف ناپذیري نظام تحصیلی، مراکز  ،جوانان نیست مسئله جوانان در ایران، تعداد زیاد

جامعه ایران شده است نیز، به طور  باورهاي اجتماعی که جزئی از ،وهبعال. باشند هاي ازدواج می کار و بنگاه

براي رفع طرد و افزایش شمول اجتماعی جوانان در مجموع، . مشابهی، هزینه ازدواج را باالبرده است

رفتارهاي مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادي باید در ارتباط با هم سنجیده شده و آنگاه با درایران، 

  )Ibid:8( .رجهت اصالح رفتارها صورت پذیرددرنظرگرفتن این ارتباطات، تغییرات ساختاري د

  علل و پیامدها: طرد اجتماعی جوانان " :)1389( وهمکارانقاضی نژاد"  

در  ،"علل و پیامدها : طرد اجتماعی جوانان " در پژوهشی با عنوان) 1389( همکاران وقاضی نژاد 

جامعه ایران در سطح استان دست آوردن تصویر و تبیینی از وضعیت طرد اجتماعی جمعیت جوان ه پی ب

آنان طرد اجتماعی را در سه بعد محرومیت مادي، طرد از حقوق اجتماعی اساسی و . تهران بوده اند

اجتماعی عملیاتی نموده و در دو سطح عینی و ذهنی مورد مطالعه قرار داده  - محرومیت از ادغام فرهنگی

هاي طرد اجتماعی،  ن کننده، فرایندها و نتایج جریانبرمبناي ادبیات مفهومی موجود در زمینه علل تعیی. اند

در این پژوهش تالش شده وضعیت نوجوانان و جوانان تهران، اسالمشهر و پاکدشت در متن زندگی واقعی 

هاي آموزشی، اجتماع محلی و جامعه بزرگتر طی مراحل مختلف  و شرایط زیست آنان در خانواده، محیط

 هاي جزیی و کلی، تصویري از محرومیت رار گرفته و برحسب شاخصزندگی، مورد سنجش و ارزیابی ق

  . داده شود به دستطور عینی و ذهنی تجربه کرده اند، ه هاي زنجیره اي و مزمنی که آنان از گذشته تا حال ب

ساله از مجموعی از  29تا  15از جوانان ) درصد 4/46(قریب نیمی دادنشان نتایج این تحقیق 

نه، مزمن و انباشت شده در رنج بوده و بنابراین، طرد همه جانبه اي را تجربه کرده و محرومیت هاي چندگا
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نسبی، در  به طوردیگر، در قطب مقابل آنان قرار گرفته و ) درصد 5/49(ند و نیمی یحساب می آه ب1مطرود

. ندشویا در شمول اجتماعی محسوب می  "2ادغام شده "زمینه هاي مختلف برخوردارتر بوده و باصطالح

قرار داشته و  "لبه پرتگاه"یا به تعبیري در ) میانگین(درصد جوانان مورد مطالعه نیز روي خط طرد  1/4

نتایج تحقیق مذکور در مورد طرد ذهنی . نده ابودن اآماده سقوط به وادي طرد اجتماعی و پیوستن به مطرود

) ه نیازهاي اساسی مد نظر خودشاندر حوزعیت زندگی فاصله تصورات و انتظارات آنان از واق(جوانان 

احساس (از نوجوانان و جوانان مورد مطالعه، دچار طرد ذهنی ) درصد 2/52(نشان داد که بیش از نیمی 

یا افراد در معرض  -روي خط میانگینِ شاخص ) درصد 8/3(با لحاظ افراد . بوده اند) مطرودیت اجتماعی

. که رقمی باال و قابل تامل است هدیرسویان جوان درصد کل پاسخگ 56به  ذهنی مطروداندرصد  - خطر

یافته جالب دیگر این تحقیق، مربوط به نتایج آزمون رابطه بین ابعاد و مولفه هاي اصلی طرد عینی و 

بعد عینی طرد اجتماعی یعنی محرومیت مادي،  3از میان  دبود که نشان داشاخص کلی طرد ذهنی 

اجتماعی  –از ادغام فرهنگی  مطرودانرد از ادغام فرهنگی، تنها محرومیت از حقوق اجتماعی اساسی و ط

فراغتی  - هاي اجتماعی رسمی و غیررسمی و امکانات فرهنگی دور از بازار کار و اشتغال و فاقد مشارکت(

و میان خود، جامعه و شرایطی که در آن زندگی  هستندمعنی داري دچار احساس طرد ذهنی  به طور، )الزم

برحسب نتایج این پژوهش . می دیده اندشکاف / فاصله ) درصد21با ضریب همبستگی ( شدتبه  ،کنند می

هاي مادي و حتی محرومیت از  میدانی، آنچه بین جوانان و جامعه فعلی ما فاصله می اندازد، نه محرومیت

هاي  ال، بلکه بیش از همه، فقدان کان... )حق آموزش، بهداشت، ازدواج، مسکن و(حقوق اجتماعی اساسی 

نوجوانان و جوانان . مشارکت و ارتباط اجتماعی و ضعف جذب و ادغام فرهنگی آنان بوده است

شهروندي صاحب  به عنوان، عینی  )فقر یا رفاه(یل و مشتاق بوده اند در هر شرایط ماديموردمطالعه، ما

 "متن "ده اي در شوند، به حساب بیایند و جایگاه تعریف ش "شنیده "و  "دیده "در جامعه خود حقوق 

  .فرهنگی موجود داشته باشند -نظام اجتماعی 

  تعریف مفاهیم

  جوان و جوانی

سنین کودکی و بزرگسالی  هدر تعریفی کلی، جوانان گروهی متشکل از افرادي هستند که در میان

هاي  بندي اما اگر اختالف تعاریف را در میان جوامع مختلف در نظر بگیریم، با دسته. اند قرار گرفته

                                                           
1 Excluded 

2 Included 
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معتقد است که رسیدن به جوانی، مقطعی مجزا ) 2004( 1آرنت. خواهیم بود رو به روباره  گوناگونی در این

اي است ما بین بلوغ  هدور ،جوانی. یابد از زندگی است که از اواخر دهه دوم تا اواخر دهه سوم آن ادامه می

خیالی و سایر  ان یافتن استقالل، بیمانند پای بزرگسالی هاي که در آن بخشی از مسئولیت و بزرگسالی

   )(Silver;2007: 12 .رسد امکانات نامحدود دوره جوانی، ترسناك به نظر می

در همین راستا، پژوهش هاي انجام شده در اروپا نشان داده است که جوانان در اواخر قرن بیستم 

به این دلیل و نیز به . کنند مینسبت به اوایل این قرن، حدود شش سال بیشتر، جهت تحصیل وقت صرف 

شاخص از دیگر . افتد رود به اولین شغل دیرتر اتفاق میو ،هاي بیکاري درمیان جوانان دلیل افزایش دوره

براي مردان و ) سالگی 30حتی تا (ي افزایش زمان دوره انتقال به بزرگسالی، بیشتر ماندن در خانه پدري ها

مطالعاتی که  ،علت همینبه . باشد براي زنان می) سالگی 29ي بعداز اولین باردار(بارداري در سنین باال 

دهند که  پردازند، در تحلیل هایشان افرادي را مد نظر قرار می سازي در خصوص جوانی می به مفهوم بتازگی

  )Aassve Et Al,2006: 26. (اند قرار گرفته »جوان«التري از تعاریف مرسوم از در سنین با

در ) سالگی29ا ت 15(اي براي جوانی  ، محدوده سنی گسترده) 2006(و همکاران  ٢در پژوهش آسو

 20ازسال،  19تا  15از : ، به جوانان در سه گروه سنی توجه شده است در مطالعه فوق .نظر گرفته شده است

در . شدد داشته بامی توانهاي خاص خود را  یژگیو ،ها سال که هریک از این دسته 29تا 25سال و از  24تا 

  .اتخاذ شده استتعریف / تحقیق حاضر نیز همین رویکرد 

  طرد اجتماعی

اتحادیه ( ."ارائه یک تعریف ساده براي آن مشکل است"است و  نزاع مورد واژه یک اجتماعیطرد

 فرایندهاي و پدیده ها از وسیعی گستره به اشاره براي تنها این واژه نه) 1994به نقل از سیلور،  1992پا، ارو

 به مربوط مقوالت از وسیعی گستره با ارتباط در بلکه شود، می استفاده سختی و فقر، محرومیت به مربوط

 فقر و مفاهیم گسترش با طرد اجتماعی .بهره گیري قرار می گیرد مورد نیز مطرود هاي مکان و افراد

حاشیه رانده شده، تبدیل به  افراد موقعیت و اجتماعی هاي شکاف یلحلت براي جدید ابزاري به نابرابري

 "مندند بهره آن از جامعه اعضاي بیشتر که زندگی در چیزهایی به دستیابی در ناتوانی"با شده است و

  .شود می تعریف

                                                           
1 Arnett  
2Aassve &Iacovou & Mencarini 
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 اي واژه ،طرد" :است کرده تعریف گونه این را طرد اجتماعی)2001( 1واحد طرد اجتماعی اروپا

 هم به مشکالت از ترکیبی از گوناگون هاي حوزه یا هایی است که در آن افراد حالت توصیف براي جامع

 زندگی و پاشیده، بیماري هم از فقیر، خانواده پایین، خانواده مهارت، درآمد اشتغال، عدم عدم مثل پیوسته

اتحادیه اروپا، طرد اجتماعی فرایندي است که طی از نظر کارشناسان . "برند می رنج باال جرائم با درمحیطی

هاي اساسی و پایه و یا فقدان  یا فقدان صالحیت رانده شده و به علت فقر2جامعه معینی به حاشیهآن، افراد 

و یا در نتیجۀ تبعیض، از مشارکت کامل در جامعۀ خود ) مادام العمر(هاي آموزشی درازمدت  فرصت

و نیز مشارکت ي آموزشی فرصت هاي شغلی، درآمدي و فرصت هااین فرایند آنها را از . شوندبازداشته می

چنین افرادي دسترسی محدودي به قدرت و بدنه . کند هاي محلی و اجتماعی دور می ها و فعالیت در شبکه

قدرتی و عدم توانایی کنترل روي تصمیماتی  اغلب احساس بی ،و از این رو رندگیري دا تصمیم گروه هاي

  )PRISMA:5-6( .کند شان را متاثر می که زندگی روزمرهنمایند  می

  ادبیات نظري

هاي و محدودیت فرصت هاکارگیري مفهوم طرد اجتماعی براي بحث و مطالعه در زمینه منافع، ه ب  

اوت وضعیت جوانان در جوامع جوانی و نیز تف برحسب تنوع تعاریف جوان و دوره دافراد جوان، بای

سازد، در درجه اول میچه وضعیت جوانان جوامع مختلف را از یکدیگر متفاوت آن. صورت پذیرد مختلف

است که در ...) نظیر کار، تحصیل، اعانات و (جوامع از نظر نظام منافع و امتیازات اجتماعی تفاوت هاي

 مثل(هاي اصلی هر جامعه و ارزش تفاوت در فرهنگ .می شودیا از آنان سلب اختیار جوانان گذاشته 

و رقابت براي دستیابی به کار و سایر امتیازات و محوري و یا تشویق فردگرایی گرایی و خانوادهاهمیت جمع

 .قرار دارددر مرتبه دوم ) منافع

هاي مهم زندگی ت نبوده و بخشضعیت جوانان در کشورهاي مختلف چندان متفاوو ،حالبا این  

مهم زندگی افراد جوان  يکار، اشتغال و وضعیت بازار کار از اجزا: ، از مشابهت زیادي برخوردار استانآن

ن در کشورهاي مختلف بوده و بیکاري اهاي کلیدي بزرگسالی و ورود به دنیاي بالغ و از جمله نقش

  . اي عام در زندگی آنان استجوانان، حوزه

                                                           
1 Social Exclusion Unit 
2 Edge Of Society 
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هاي کوتاه کاري و سرگردانی و نیز دورهبی آموزي، هایی از حرفهاز سوي دیگر، جوانان نوعاً دوره  

مسئله جدي . کنندثبات و با دستمزد پایین را در اوایل زندگی بزرگسالی خود تجربه میبیشغلی در مشاغل 

که  و رقابت سخت براي یافتن آن است تمامی آنها در انتقال از آموزش به دنیاي کار، جستجوي کار مناسب

نفس خود را نیز از ه بباشند و به دنبال این عدم موفقیت، اعتماد و بسیاري نیز ناموفق می بعضاً در آن موفق

  ).Audio &Palovaara( .کنند اي منفی خود را تعریف میدست داده و بگونه

کار، تحصیل، (هاي رسیدن به اهداف اصلی زندگی شرایطی که نوجوانان و جوانان راه بعالوه، در  

از جامعه خواهند بود و انگیزش  1گیريکناره در خطر ترك و ،بینند، در واقعرا برخود بسته می...) ازدواج و

  . د داشتنالزم براي کسب پایگاه بزرگسال مستقل را نخواه

هاي قبلی در اداره محرومیت این خطر به ویژه براي آن دسته از جوانانی که داراي مشکالت و  

انتخاب ها و قدرت اند، مضاعف خواهد بود، زیرا مشکالت مذکور، گزینهزندگی و جامعه پذیري خود بوده

 2پرخطري گروه هايچنین . سازدآنها را براي کسب پایگاه و ارتقا از طرق مورد قبول جامعه، محدودتر می

، فاقد منابع حمایت ...هاي تحصیلی و شغلی وهاي مکرر در دستیابی به موفقیتبه علت شکست ،از جوانان

یل شرایط خانوادگی و اجتماعی که در به دلنیز و ) اعتماد به نفس قوي و کنترل و مدیریت زندگی(درونی 

اي را براي استفاده از آنان مشکالت بیشتر و عدیده. برند، فاقد منابع حمایت بیرونی هستندآن به سر می

که الزمه شمول ...) اي وتحصیلی، حرفه(تر هاي اجتماعی پیچیدهو منابع و کسب هویت فرصت ها

  . کنندامعه است، تجربه میاجتماعی و ورود به جریان اصلی زندگی در ج

ي شاخص هامنظور تعریف ها در کشورهاي مختلف بهدر همین راستا، حجم انبوهی از پژوهش  

شمول اجتماعی جوانان به طور عام و جوانان پرخطر به طور /یابی و شناخت پیامدهاي طردطرد و علت

ترین نتایج مهم. انجام گرفته است...) فردي، خانوادگی، محلی، محیط تحصیلی و(خاص، در سطوح مختلف 

 : محور خالصه کرد 6در  می توانها و گزارشات در این زمینه را پژوهش

  سنی گروه هايضرورت بررسی طرد و شمول شهروندان برحسب . 1

بحث و بررسی  ،نظران این است که در شرایط معاصرمهمترین مسئله مورد توجه صاحب   

از این میان، . صورت گیرد سنی ویژه گروه هايحسب  بر دضرورتاً بایهروندان، شمول اجتماعی ش/طرد

                                                           
1 Dropping Out 
2 High Risk 
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در  گروه هاي، )اغلب وابسته به خانواده گروه هاي(سال  30یا   25تا  15سال و جوانان بین  15افراد زیر 

 ,Flood-Page Etal,2000( .شوندخطر فقر، محرومیت و طرد برحسب فاکتورهاي مختلف تعریف می

In Paskell,2007:7 .2007:35 ،Social Exclusion in BIH(  

 توصیف پدیده طرد کودکان و جوانان و ابعاد آن . 2

و  -به عنوان نقطه مقابل شمول اجتماعی -در قدم اول سعی در توصیف خود پدیده طرد محققان  

هاي هاي پیمایشبا استفاده از داده) 2001(فیبز و کورتیس . دنموده انجمعیت از ابعاد آن در میان این بخش 

  : اندگانه طرد را چنین برشمردهي پنجشاخص ها ،)NLSCY( طولی ملی در خصوص کودکان و جوانان

  ؛فقدان موفقیت آموزشی در مدرسه. 1

  ؛عدم سالمت عمومی. 2

   ؛)روزمره(هاي عادي ناتوانی در مشارکت در فعالیت. 3

   ؛همساالن/ ضعف روابط با همتایان. 4

  ). Hanvey,2003:20&14(یافته هاي فراغتی سازماندر فعالیتفقدان مشارکت . 5

آموزي، طرد از بازار کار و گانه طرد از تحصیل و مهارتگذار به بزرگسالی با ابعاد سهطرد دوران  

   .گیرندطرد از بازار ازدواج نیز ابعادي از طرد را که ویژه جوانان هستند، دربرمی

  

  چگونگی پیدایش طردمل، شرایط و تحلیل عوا. 3

شوند، شرایط مادي از آنجا که کودکان، نوجوانان و جوانان جزئی از جمعیت خانواده محسوب می  

و  "فقر موروثی"به عالوه، باقیماندن در چرخه . سازدشک آنها را نیز متأثر میهاي خانواده بیو محرومیت

 درن فقیر آینده، مسئله مهم دیگري است که یافته در محیط فقر خانواده به بزرگساالهاي رشدتبدیل بچه

  )UNDP1,2007:36( .هاي فقر و طرد اجتماعی، آشکار شده استپژوهش

خالصه  ربه سطح درآمد خانوا تنهاعوامل خانوادگی مرتبط با طرد اجتماعی کودکان و نوجوانان   

فقدان مسکن  :عواملی چونین، ی، به جز پایگاه درآمدي پا)2001(از نظر فیپز و کورتیس . می شودن

به عنوان منبع اصلی هاي اجتماعی مادر و وابستگی خانواده به اعانات و کمک پایینشخصی، تحصیالت 

 )Hanvey,2003: 5( .از جمله شرایط و عوامل مطرودساز فرزندان هستند درآمد خانوار

                                                           
1NationalHumanDevelopmentReport 
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و  کودکانشامل طرد  -که طرد اجتماعی  سازندبنیاد لیدال در کانادا نیز خاطر نشان می محققان  

    معموالً از طریق مجموعه شرایط یا مقتضیات چند الیه و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، تحقق  -جوانان 

  :شامل بیشتراین شرایط . یابدمی

  ؛فقر. 1

   ؛کاريبی. 2

   ؛)مادران تنها در سرپرستی فرزند(والدي بودن تک. 3

   ؛هاایی همچون ترس از تفاوتهها یا ارزشنگرش. 4

   ؛نژادپرستی. 5

  . باشدمی 3به آسایشگاه سپردن و 2، سرکوب کردن1فرآیندهاي جداسازي. 6

  

  نسلی آن استمرار طرد و انتقال بین. 4

با تأکید بر مسئله استمرار طرد و انتقال بین نسلی آن در خانواده  )2002(جکسون و اسکات   

 اجتماعی شمول/طرد تعیین در خانوادگی مهم بسیارعامل ، والدین اشتغال وضعیت و شغل :افزایند می

  : از عبارت اند کودك رفاه و رشد و والدین شغل/ کار میان کلیدي اتصال حلقه سه. است فرزندان

   ؛فرزندان وآتی فوري نیازهاي رفع براي خانواده/ والدین درآمدي وکفایت ثبات. 1

  ؛والدین فعال مشارکت و نقش ایفاي براي کافی وقت. 2

  . خانواده نیازهاي با شغلی درآمد تطبیق يچالش ها یا ثباتیبی از حاصل استرس فقدان. 3

 شرایط در فرزندان اجتماعی شمول/ طرد وضعیت بر مذکور تأثیرعوامل، یادشده محققان اعتقاد به  

 و تکاپو در تفاوت وساطت طریق از و غیرمستقیم صورت به، باال استرس یا شغلی ثباتیبی، پایین درآمد

 اجتماعی هايسیاست شرایط و وضعیت نیز و فرزندان بر اقدامات این بالقوه تأثیر و هاخانواده اقدامات نوع

   )Hanvey, Ibid:5( .گیردمیانجام  خانواده و کار به مربوط

محرومیت و  هاي حمایت از خانواده، در انتقال خانوادگی و نسلیها و برنامهمداخله سیاست  

، دو تن از محققان )2002(اي است که فرندلی و لرو استمرار طرد والدین در طول زندگی فرزندان، مسئله

هاي کالن آموزشی و مراقبت اند که در شرایط بهنجار و سالم، برنامهکانادایی به بررسی آن پرداخته و دریافته

                                                           
1Segregation 
2Silency 
3Institutionalization 
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. عی فرزندان در فرآیندهاي رشد آتی آنها داردسهم مهمی در شمول اجتما، )ECEC( بچه در کودکی اولیه

این حمایت مستمر، از طریق سه عامل توجه به رفاه و بهزیستی خانواده، توجه به پیوندهاي اجتماعی 

کودك در زمان حال و  1ها، به بهبود کیفیت زندگیها و توجه به عدالت اجتماعی مرتبط با خانوادهخانواده

  . ، خواهد انجامید...)نوجوانی، جوانی و(آینده نیازهاي رشد و تکامل وي در 

ها و والدین و از طریق کمک عام به خانواده، )ECEC( هاییبه اعتقاد این دو در واقع چنین برنامه  

سازي ها و توانمندحمایت از آنها در کاهش خطر طرد اجتماعی و اطمینان حاصل کردن از توسعه قابلیت

نهایت به رشد کافی و مشارکت کامل  عدالت، در يمنابع اجتماعی و ارتقا ها در دسترسی بههمه خانواده

  . (Ibid:6) .کندها و جوانان درآینده یا شمول اجتماعی آنان، خدمت میبچه

  

  پذیر یا در معرض خطر مطرود شدن شدیدطرد کودکان و جوانان آسیب. 5

کودکان و جوانان به عنوان گروه هاي مرتبط با طرد اجتماعی، معموالً دو گروه از در پژوهش  

کودکان و جوانان مهاجر و پناهنده و : اندشدید معرفی شده یت خطر مطرودیا در معرض 2پذیرآسیب

  .هستند 3معلولیتکودکان و جوانانی که دچار 

ن، ادهد، بسیاري از جوانان نسل دوم مهاجردر کانادا نشان می) 2003(تحقیق امیدوار و ریچموند   

هایی آشکارا ها یا فرهنگکنند بین ارزشآنان احساس می. احساس طرد و بیگانگی فرهنگی هستنددچار 

اجتماعی با  - احساس انزوا یا بیگانگی فرهنگی. اندپاره یا سردرگم شدهدوگانه و غیر قابل آشتی، چند

ادپرستی، تبعیض، فرهنگی میان مبدأ و مقصد، تجربه نژ تفاوت هايتجاربی چون ذهنیت جوانان در مورد 

ها و همچنین عاطفگی و سردي جامعه میزبان نسبت به مهاجرین، تصور قالبی منفی مهاجرین در رسانهبی

هاي عینی و ترکیب جنبه. زندگی واقعی مهاجرین در شرایط فقر و محرومیت در جامعه میزبان مرتبط است

آورد که در یان جوانان مهاجر پدید میرا در م "بیگانگی "گیري یک فرهنگ، خطر واقعی شکلذهنی فوق

 .کنندآن، جوانان نه با کشور زادگاه، نه با والدین خود و نه با جامعه میزبان احساس ارتباط و پیوند نمی

)Ibid:6 ،Hanvey(   

                                                           
1QualityOfLife 
2Vulnerable 
3Disability 
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تبعیض، تصویر قالبی (ن و با مقتضیات اشاره شده ارسد طرد فرهنگی در جمعیت مهاجربه نظر می  

تفاوت به اقلیت قومی و مذهبی و حتی در جوامعی با  ،وان در جوامع پرتنش قومی و مذهبیرا بت...) منفی و

  . تر نیز تعمیم دادبه نسل جوان ،نسلی گسترده هاي

 کودکان هاي طولی ملی مرتبط با پیمایشهاي بر مبناي داده انجمن توسعه اجتماعی کانادا ،از سوي دیگر

کودکان و جوانان دچار معلولیت و داراي نیازهاي خاص، در خطر دریافتند که ) NLSCY( و جوانان

هاي کانادایی مفروض و تضمین شده است؛ هستند که براي اکثریت بچه "فرصت هااي از طرد از مجموعه"

  :یعنی

 ؛فقدان عضویت کامل و فعال در اجتماعات محلی. 1

  ؛انهاآ هم سن و ساالن غیر معلول عدم ادغام اجتماعی، علمی و آموزشی در مدارس در سطح مشابه. 2

در ) داراي نیازهاي خاص(فقدان منابع مالی و انسانی براي خدمت به کودکان و جوانان معلول . 3

 (Ibid:7) .هاي محلیآژانس

    

  آثار و پیامدهاي طرد. 6

اجتماعی در یک  گروه هاياندازي کلی و عام، پیامدهاي مطرودسازي ، در چشممحققانبه اعتقاد   

  : جامعه عبارت خواهد بود از

   ؛پذیرش اجتماعیعدم . 1

   ؛)قدرت ساختنبی(ایجاد ناتوانی و عجز . 2

  ؛پذیر ساختنآسیب. 3

   ؛کاهش مهارت زندگی. 4

  ). Hanvey,Ibid: 4(اندازهاي زندگی افراد تحدید دورنما و چشم. 5

، پیامدهاي )2007(جوانان بوسنی و هرزگوین در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل از وضعیت طرد 

اند، وقت و جوانانی که ترك تحصیل کردهطرد اجتماعی در بین دو گروه از جوانان در حال تحصیل تمام

دلسردي و ناامیدي نسبت به آینده، افسردگی و ارزیابی منفی نسبت به نظام آموزشی در . مشخص شده است

   .است بوده د، به مراتب بیش از جوانان در حال تحصیلانبین جوانانی که ترك تحصیل کرده

  

 عینی و ذهنی طرد سطوح. 7
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 واقعی و عینی موقعیت و معیارها برحسب که است تفکیکی طرد، اساسیِ و مهم هاي بندي طبقه دیگر از

 واقعی هاي جنبه به طرد عینیِ سطح، حقیقت در  .است شده انجام آنان ذهنی هاي ارزیابی افراد، درمقابل

 بررسی آنان کنونی واقعیت براساس افراد زندگی شرایط سطح، این در .دارد اشاره واجتماعی فردي حیات

 به که است طرد از اي ذهنی،جنبه طرد که حالی در .) 1389 قاضی نژاد، از نقل به ،2007جوهل،(. می شود

 از فرد ذهنی ارزیابی و دارد اشاره بودن مشمول یا مطرود جنبۀ از خود، موقعیت از فرد تلقی و احساس

 است ممکن خود زندگی شرایط و موقعیت از فرد هر ارزیابی و تلقی که آنجا از. است خود زندگی شرایط

 اجتماعی بهزیستی براي او تالش و زندگی در شخص مشارکت نیز و فعالیت و رفتارها بر اي ویژه تأثیر

  )1999اکنرولوئیس،( .است مهم و تأمل برانگیز عینی، طرد کنار در نیز ذهنی سطح در طرد باشد، داشته

  پژوهششناسی روش 

- 93تبیینی از نوع مقطعی بوده است که در سطح ملی و در سال  - پیمایشی توصیفی ،پژوهش حاضر

ساله ساکن خانوارهاي سراسر  29تا  15شامل جوانان  ،جامعه آماري تحقیق. به انجام رسیده است 1391

به روش  )ها  معرف کل استان( استان کشور 12نفر از آنان از  4522نمونه اي به حجم ایران بوده است که 

استاندارد بومی (مرحله اي خوشه اي انتخاب و با پرسش نامه ساخت یافته احتمالی چند  نمونه گیري 

 .ر گرفته اندمورد پرسش قرا )سازي شده

  :است آمده 1 درجدولو طرد ذهنی  طرد عینی متغیر نحوه عملیاتی سازي
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 یاجتماع طرد یاتیعمل فیتعر :1جدول

  شیوة سنجش  مؤلفه ها  ابعاد  مفهوم

ی
ی عین

جتماع
طرد ا

  

ع
طرد از مناب

 
ي

ماد
  معوقه  یبده  محرومیت از منابع مادي  

  ینه هاهز يعدم کفاف درآمد برا

  منابع درآمد 

مجموع در آمـد تقسـیم بـر تعـداد افـرادي کـه بـا ایـن درآمـد،            سرانه درآمد

  . شونداداره می

ی
جتماع

حقوقا
طرد از 

 
ی

س
سا

ا
  

  تحصیل به اشتغال عدم علت  طرد از آموزش

  لیتحص ادامه براي مهم مشکل

  تحصیلی مشکل نوع

  تحصیل هزینه رفع براي استفاده مورد کمک منبع

  تحصیلی غیرمالی مشکالت

  نظر مورد مقطع تا تحصیل ادامه براي مشکل مهمترین

  تحصیل محل فعالیتهاي در مشارکت

  درمان مشکالت  درمانی-هاي بهداشتیطرد از مراقبت

  مسکونی واحد سرانه  طرد از مسکن مناسب

  مسکونی واحد تقریبی قیمت

  ساختمان/ بنا استحکام و کیفیت

  مسکونی واحد مالکیت نوع

  مسکونی واحد امکانات

طرد (وضعیت نامطلوب محل سکونت

  )فضایی

  محله/ سکونت محل مشکالت

ــات ــت و امکان ــاي فرص ــترس در ه ــل در دس ــکونت مح / س

  محله

ــرد طرد از ازدواج ــین در ازدواج از ط ــراد ب ــدون اف ــر ب ــه، مجــرد،( همس  مطلق

  )بیوه

 عقــدکرده، متأهـل، ( همســر داراي افـراد  بــین در ازدواج از طـرد 

  متاهلین) طالق بدون جداگانه زندگی

طرد از
 /

ی
جتماع

دم ادغام ا
ع

-
ی

فرهنگ
   طرد از بازار کار  

  رسمی مراکز با ارتباط میزان عدم مشارکت اجتماعی رسمی

  جمعی هاي درفعالیت شرکت

رسمیعدم مشارکت اجتماعی غیر    دیگران با ارتباط میزان 

  غیررسمی حمایت میزان

  فراغتی فعالیت میزان عدم کیفیت اوقات و امکانات فراغتی

  فراغت اوقات گذران نحوه از رضایت میزان

  سکونت محل مردم خانواده، سطح در فرهنگی ادغام عدم ادغام فرهنگی
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  حاکم رسمی فرهنگ با فرهنگی ادغام سطح در

  سنجش فاصله بین انتظارات و واقعیات زندگی جوانان   طرد ذهنی

  پژوهش یافته هاي

  سیماي پاسخگویان

که بر حسب اهداف  درصد آنها مرد بوده اند 4/48ن و این تحقیق ز جوان  درصد از پاسخگویان 6/51

درصد  12. )64/22 =میانگین سنی پاسخگویان( سال قرار داشته اند 29تا  15نی همگی در دامنه س ،پژوهش

عضو خانواده عادي  ،بقیه وتحت سرپرستی خویشاوندان  درصد 7/0،انواده تک والد از پاسخگویان داراي خ

درصد ساکن شهر کوچکی در استان متبوع و  18ها،  درصد آنها ساکن تهران یا مراکز استان 7/73. دانبوده 

 سواد راهنمایی، داراي سطح ساله 29 تا 15ان درصدپاسخگوی 3/23. درصد آنان ساکن روستا بوده اند 3/8

دانشجوي مقطع  یا (لیسانس درصد 8/44 دیپلم، آنان درصد 3/26 راهنمایی، حد از کمتر درصد 4/1

خانوار  درآمد میانگین.اند داشته گزارش لیسانس از باالتر تحصیالت با درصدپاسخگویان 2/4و )کارشناسی

. است شده گزارش) تومان میلیون دو  حداکثر و تومان هزار پنجاهحداقل  با( تومان 695068 پاسخگویان،

 در تومان 581004 تا ها استان مراکز در تومان 714014 از پاسخگویان اقامت محل برحسب میانگین، این

 درصد 8/34 و غیرشاغل درصد 2/65 تحقیق، این پاسخگویان کل از ،همچنین. است بوده متغیر روستاها

 و مدارس در تحصیل حال در محصلین غیرشاغل، پاسخگویانِ از درصد 7/68 البته که اند بوده شاغله بقی

. اند بوده کار به مشغول نه و حصیل درحالت ،نه غیرشاغل پاسخگویان درصد 3/31 و اند بوده ها دانشگاه

  .اند گشته می کار دنبال به پرسشنامه پرکردن زمان در غیرشاغل، پاسخگویانِ از درصد 28 ،همچنین

  پژوهش ي اصلیمتغیرهانتایج / توصیف 

  طرد عینیمولفه هاي . الف

  مادي طرد از منابع - 1

اقتصادي  - مادي ي شاخص ها، نیز مشخص است  3و  2ول ادر جدهمانطور که ، عینی طرداز این بعد 

  :را مدنظر قرار داده است
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 درآمد خانوارسرانه  کل شاخص ینسب یفراوان عیتوز :2جدول

 میانگین  تعداد  خیلی باال  باال  متوسط  پایین  خیلی پایین   

44/347  3669  9/21  5/9  5/20  32  1/16  سرانه درآمد خانوار  

 

 انیپاسخگومحرومیت از منابع مادي  صتوزیع فراوانی نسبی شاخ:3جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد     

  82/32  4357  5/34  9/11  5/21  8/8  2/23  محرومیت از منابع

  

کـه از جمـع دو    -از منـابع مـادي   و محرومیت مـزمن   طرد از لحاظ تجربه وضعیت پاسخگویان  ،همچنین

  :آمده است 4در جدول بصورت شاخص کل طرد  ،در طول زندگی  -همولفه مذکور ساخته شد

   اقتصادي -از منابع مادي طردکل  توزیع فراوانی نسبی شاخص :4جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

  84/34  4370  8/27  5/23  7/19  6/7  4/21   اقتصادي -مادي طرد

  

  طرد از حقوق اجتماعی اساسی - 2

شناخته شده کـه  فعلی و شرایط در جامعه حقوق اساسی هر جوان  وجز ،لفهپنج موبنابر رویکرد نظري مبنا، 

حق بهره مندي از  -2؛ مناسبق آموزش ح -1 :از عبارت انداین پنج حق بنیانی . باید از آنها بهره مند باشد

محـل زنـدگی امـن و     حق بهره مندي از -4؛ حق بهره مندي از مسکن  -3 ؛درمانی -هاي بهداشتی مراقبت

  . مناسب و تشکیل خانواده مستقل حق ازدواج -5و  مناسب 

 هاي طرد از حقوق اجتماعی اساسی شاخص ینسب یفراوان عیتوز :5جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد     

محرومیت از دسترسی به 

  آموزش
6/11  4/8  8/9  2/43  9/26  4438 1/12  
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به  یاز دسترس یتمحروم

یبهداشت -یامکانات درمان  
7/28  0 3/19  9/21  1/30  4495 40/36  

 مسکن از محرومیت

 مناسب
7/19  1/29  2/28  8/15  2/7  4467 5/48  

محل زندگی (ییفضا طرد

)مناسب  
4/19  9/14  9/13  5/14  3/37  4481 63/33  

طرد از ازدواج در بین 

نامجرد  
6/24  4/18  7/31  8/11  6/13  3291 86/36  

در  مناسب طرد از ازدواج

نبین متأهال  
2/49  27 7/23  1276 35/28  

  

کـه از جمـع شـش مولفـه      -تجربه طرد از حقوق اجتماعی اساسـی از لحاظ وضعیت پاسخگویان  ،همچنین

  :آمده است 6در جدول  )شاخص کلی(درطول زندگی  -به دست آمدهمذکور 

 طرد از حقوق اجتماعی اساسیکل  شاخصتوزیع فراوانی نسبی  :6جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

اساسی  حقوق از طرد

یاجتماع  
1/20  9/27  31 4/18  7/2  4519 75/32  

  

 اجتماعی - فرهنگی از حقوق طرد  - 3

کـی  هنجاري رایـج، ی  -ارزشی ادغام موثر افراد و گروه هاي مختلف در حوزه اجتماع و فرهنگ و منظومه 

کامـل  در این تحقیق نیز براي مطالعه . جامعه از آن بهره می برندهر  ست که جریان اصلیا دیگر از مواردي

بازارکـار،  مشارکت در که با مولفه هاي طرد از  فرهنگی -محرومیت از حقوق اجتماعیطرد عینی، بعد ابعاد 

نبود کیفیـت و امکانـات اوقـات فراغـت و عـدم ادغـام        هاي اجتماعی رسمی و غیر رسمی، عدم مشارکت

  . ه استشده، مورد توجه و سوال قرار گرفت فرهنگی، عملیاتی
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 فرهنگی -محرومیت از حقوق اجتماعیهاي  شاخص ینسب یفراوان عیتوز :7جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

مشارکت محرومیت از 

 یافتهاجتماعی سازمان
6/14  7/43  6/22  5/13  7/5  4490 6/66  

مشارکت محرومیت از 

غیر رسمیاجتماعی   
4/6  6/17  9/13  9/25  2/36  4487 42/35  

 اوقات از تیمحروم

مناسب فراغت  
9/23  4/10  2/28  2/15  2/22  4512 1/25  

یفرهنگ ادغامعدم   4/23  2/11  26 1/24  3/15  4505 60/38  

8/35  بازار کارعدم مشارکت در   4/45  8/18  1757 24/33  

  

کـه از جمـع     یفرهنگـ  -یاجتماع ادغام از تیمحرومطرد و تجربه  از لحاظ  همچنین وضعیت پاسخگویان

  :آمده است 8در جدول )شاخص کلی(زندگی  در ،هپنج مولفه مذکور ساخته شد

 فرهنگی -محرومیت از حقوق اجتماعی کل نسبی شاخصتوزیع فراوانی  :8جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

-یتازادغاماجتماعیمحروم

یفرهنگ  
2/20  2/30  7/32  8/13  3 4518 55/35  

  

  شاخص کل طرد عینی. ب

، شاخص کلی طرد عینی از ترکیب سه بعد محرومیت مادي، دسترسی ناکافی بـه حقـوق   ضردر پژوهش حا

. بـا روش شـاخص سـازي ترکیبـی سـاخته شـده اسـت       اجتماعی  -اجتماعی و عدم ادغام فرهنگی اساسی 

بـه دسـت    34برابر بـا  ) طرد عینی کامل(تا صد ) عدم طرد عینی(میانگین این شاخص در بازه اي بین صفر 

 ). 9جدول (ه نشان از طرد عینی درحد متوسط در میان پاسخگویان جوان جامعه ما دارد آمده است ک
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  ینیع طرد کل توزیع فراوانی نسبی شاخص :9جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

5/24 20 طرد عینی  5/32  5/21  4/1  4519 34 

  

  ذهنی شاخص کل طرد. ج

طرد ذهنی از طریق سنجش فاصله بین انتظارات و واقعیات زندگی جوانـان مـورد   متغیر  ،حاضر پژوهشدر 

کـه در دامنـه    به دسـت آمـده   0/68با  میانگین این متغیر برابر ،طبق نتایج پژوهش .ارزیابی قرار گرفته است

فاصله گیري  ،حاشیه واقع شدن ر درتصو(طرد شدگی  ، نشان از احساس)0(تا خیلی کم ) 100(خیلی زیاد 

، علیـرغم شـمول   میان نوجوانـان و جوانـان فعلـی    در )شدید(در حد زیاد ) اقتصادي و فرهنگی -اجتماعی

  .داردآنان  )براي شاخص کل طرد عینی  34میانگین ( سیستمی نسبتا مناسب

  ینذه طرد کل توزیع فراوانی نسبی شاخص :10جدول

)0-100(میانگین  تعداد خیلی کم کم  متوسط زیاد  خیلی زیاد    

9/21 طرد ذهنی  43 1/32  8/2  2/0  3956 71/68  

  

) درصد 49/ (قریب نیمی ،)کلی نقطه میانگین شاخص(ذهنی  "خط طرد "از سوي دیگر، بر اساس محاسبه 

نسـبی   بـه طـور   ،طبق تعریفدست آورده و ه مطالعه، امتیاز باالتر از حد میانگین شاخص ب مورد ازجوانان 

غیـر  در گـروه  درصد آنان با امتیـاز کمتـر از میـانگین،     8/50، درمقابل. شوند می محسوب "ذهنی مطرود "

      قـرار )باشـند   مـی  کسانی که فاقد تصور بیرون ماندگی از جامعه و کلیـت سیسـتم مسـتقر   (ذهنی  مطرودان

 دچـار احسـاس    ،سـطح ملـی   درمطالعـه   نیمـی از جوانـان مـورد    ،درحال حاضـر  بدین ترتیب،. گیرند می

  .که قابل توجه و تامل جدي است  اشند ب می "شدید"مطرودیت ، درحاشیه بودن و محرومیت نسبی

  تجربه طرد عمیق. د

براي توصیف افرادي که از طـرد در دو یـا    )2000،لویتاس(جهانی  محققان اصطالحی است که، طرد عمیق
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مطالعه  موردوضعیت پاسخگویان جوان ، 11در جدول . اند  مختلف رنج می برند، استفاده نمودهچند حوزه 

  . آمده استنیز  1چندگانه یا طرد عمیقهاي طرد وجود یا عدم  به لحاظ 

 ینیع طرد يها مولفه بیترکبر حسب  قیعم طرد تجربه در انیپاسخگو ینسب یفراوان و یفراوان عیتوز :11جدول

 ترکیب مولفه هاي

طرد عینی   

جربه طرد
دم ت

 ع

د
ک بع

 طرد در ی

 طرد در دو بعد

د
سه بع

 طرد در 

چهار بعد
 طرد در 

ج بعد
 طرد در پن

د
ش بع

ش
 طرد در 

د
ت بع

 طرد در هف

د
ت بع

ش
 طرد در ه

د
 طرد در نه بع

د
 طرد در ده بع

د
 طرد در یازده بع

 طرد در دوازده بعد

 کل

 کل

 %100 0/1 0/7 3 7/5 4/8 4/12 2/13 8/15 8/14 2/12 5/8 2/4 1 درصد

 4522 3 32 137 256 380 561 599 716 669 552 383 191 43 تعداد

 

ک از ی در هیچ) نفر 43(درصد از پاسخگویان جوان  0/1طور که در جدول نیز مشخص است، تنها  همان 

فقط در یک بعد، طرد  نیز  درصد آنان 2/4حدود  مولفه طرد اجتماعی مطرود نبوده اند و/سیزده شاخص

که در واقع، با طرد نسبتا عمیق و  ما نه با طرد جامعه درصد از پاسخگویان جوان 95بقیه، یعنی . شده اند

به طور همزمان از ) نفر 172(سخگویان درصد از پا 8/3بر این اساس، . کنند عمیق دست و پنجه نرم می

مولفه طرد عینی رنج می برند که می تواند به عنوان طرد بسیار / محرومیت در ده، یازده یا دوازه شاخص 

و ) به روش لویتاس(عمل آمده ه در نهایت، برحسب محاسبات ب. نامگذاري شود  "طرد حاد"عمیق یا 

ه از مجموع سیزده شاخص مولف/ شاخص 6الی  5جوان، در ر پاسخگوي نتایج تحقیق، به طور میانگین ه

)2/5=میانگین( .شناخته شده است مطرودعینی، طرد 

                                                           
1 Deep exclusion 



 

  )تحلیل همبستگی(روابط دو متغیره

  روابط همبستگی ما بین مولفه هاي طرد عینی. الف

نتایج  اساس بر . شد استفاده یپیرسون همبستگ آزمون از عینی، وجوه مختلف طرد بین ارتباط آزمون براي

 مفهوم را آن طرد ادبیات در که است چیزي همان این و ندا مرتبط با یکدیگر طرد عینی مختلف وجوه ،جدول

 ،1999سیسی :نک( .است متقابل و درونی روابط شناسایی موضوع، در اینجا. نامند می اتصال

با سایر مادي  منابع از محرومیترابطه بین ، نمونه اي بر2002) :فارینگتون از نقل به 1999راندلف:1998موري

 یا یعنی افزایش ؛است گزارش شده معنادار - نبه جز طرد از ازدواج در میان متاهال - طرد عینیمولفه هاي 

  .می شود نامبرده وجوه در کاهش یا افزایش سبب مادي منابع محرومیت از کاهش



 

 

  مولفه هاي طرد عینی میانروابط همبستگی  :12جدول

سرانه  

 درآمد

محرومیت 

 از منابع

طرد 

 آموزش

طرد 

- بهداشتی

 درمانی

طرد  طرد مسکن

 فضایی

طرد ازدواج 

 مجردین

طرد ازدواج 

 متاهلین

طرد از بازار 

 کار

طرد از 

مشارکت 

 رسمی

طرد از مشارکت 

 غیر رسمی

طرد 

 فراغت

طرد از ادغام 

 فرهنگی

  ** ** **  * ** ** ** ** ** ** ١ سرانه درآمد

 ** ** ** ** **  ** ** ** ** ** ١ ** محرومیت از منابع

 *   ** * ** * ** ** ** ١ ** ** طرد آموزش

درمانی-رد بهداشتیط  ** ** ** ١ ** ** ** * **  ** ** ** 

 ** ** ** ** ** ** ** ** ١ ** ** ** ** طرد مسکن

 ** ** **  *  ** ١ ** ** ** ** ** طرد فضایی

 ** ** ** ** *  ١ ** ** ** * ** ** طرد ازدواج مجردین

  ** **   ١   ** * **  * طرد ازدواج متاهلین

 ** ** ** ** ١  * * ** ** * **  طرد از بازار کار

رسمیمشارکرد از ط  ** ** **  **  **  ** ١ ** ** ** 

طرد از مشارکت غیر 

 رسمی

** **  ** ** ** ** ** ** **  ** ** 

 ** ١ ** ** ** ** ** ** ** **  ** ** طرد فراغت

 ١ ** ** ** **  ** ** ** ** * **  طرد از ادغام فرهنگی



 

 

  و طرد ذهنی روابط همبستگی ما بین ابعاد طرد عینی. ب

نیز مشخص است، بین محرومیت مادي و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی اساسی با  13همانطور که در جدول 

اجتماعی با طرد ذهنی در  - ولی رابطه بین محرومیت از ادغام فرهنگی ،طرد ذهنی رابطه معناداري وجود دارد

مشکالت  به قدري درگیر ،مورد مطالعه جوانانتوان گفت  می ،براین مبنا .است معنادار نبوده  ،جمعیت هدف

و مشکالت  نیازهاهستند که واساسی خود حقوق اولیه  در تامین  فرصت ها منابع وتکافوي عدم مربوط به 

نگاهشان  اولویت بندي و، دراجتماعی  - هاي اجتماعی و ادغام فرهنگی مشارکت ،از قبیل اوقات فراغتبعدي 

ضریب براي کاهش  ،رو این از. ی دهدنشان نمهمبستگی  ،در ذهنیت آنان شدگیبا احساس طرد رنگ باخته و 

 رفع مشکالت وبه اقدامات عملی در جهت ابتدا باید  ،نیز جمعیت جوان  )احساس مطرودیت (طرد ذهنی 

  .ست یازید از قبیل مسائل مالی، آموزش، بهداشت، ازدواج و مسکن داصلی آنان نیازهاي تامین 

طرد  میزان  ، شاخص کلی و نیز ابعاد طرد عینی بامی رفت همانطور که انتظار  و 13 جدولطبق نتایج   

 )درصد  باخطاي کمتر از یک(معناداري  به طور ،در جمعیت هدف)احساس بیرون بودگی و مطرودیت (ذهنی 

  .با هم همبسته اند

 یذهن طرد با ینیع طرد ابعاد انیم رهیمتغ دو یهمبستگ: 13جدول

  ابعاد طرد عینی  

 طرد ذهنی

 حقوقمحرومیت از   مادي محرومیت

 اجتماعی

 ادغام محرومیت از

 اجتماعی -فرهنگی

شاخص (طرد عینی

  )کلی

 (**)0/226 0/012- (**) 0/240 (**)0/240  همبستگی پیرسونضریب   طرد ذهنی

 **  0/450 ** **  سطح معناداري

 

  نتیجه گیري بحث و 

ه ب ی، در پو ابعاد آن در ایرانسطوح  و جوانان یطرد اجتماعمیزان و سنجش  یپژوهش با هدف بررس ینا

در بستر شرایط فعلی جامعه ما و جایگاه جوانان در  مسئله  یناز ا تجربی - و تحلیلی علم یردست دادن تصو

ی، طرد اجتماع یننو یافتدر پرتو ره. بوده استموجود ) فرصت هامنابع و (ساختاراقتصادي، اجتماعی 

و  یآموزش ياه یطآنان در خانواده، مح یستز یطو شرا یواقع ینوجوانان و جوانان در متن زندگ یتوضع



 

 

 یعیقرار گرفته و برحسب شمار وس یابیو ارز،سنجش  ینیمورد بازبی، در مراحل مختلف زندگ یاجتماع محل

از  یريتصو، مطرح در چارچوب مفهومی طرد و شمول اجتماعی جوانان یو کل یئجز يشاخص هااز 

 یتجربه کرده و زندگ یو ذهن ینیع به طورحال ه بکه آنان از گذشته تا  یو مزمن يا یرهزنج هاي یتمحروم

  . شده است ادهدست ده ، بخواهد دادقرار  یرتحت تاثنیز را آینده آنان 

، "یتوضع" یکباصطالح  یافرد  یاز زندگ ينه فقط نقطه ایت، محروم، فقر و یچشم انداز طرد اجتماع در

 یکاز  ییها بخش یاها  که گروه یدآ یوجود مه ب یاست و زمان یچیدهپ یانجر یا "یندفرا" یکبلکه در واقع 

 یتاز محروم يا یرهدچار زنجی، و انباشت یجیروند تدر یکو ناخواسته و در  ياراد یراغلب غ یلجامعه، به دال

در هر  یو اجتماع يو بهنجار فرد معمول، سالم یزندگ یک يو از آنچه برا می شوند یاساس يها فقدان یاها 

در  یو حوادث یطشرایص، بر حسب خصا مذکور گروه هايافراد و . گردند یجدا و دور م ،جامعه الزم است

 یعتوز یاصل یانکند، از جر یم یجادتفاوت ا) يعاد( یگرانو د) یرعاديغ(آنان  ینکه ب خود یگذشته زندگ

 یاپو یو خصلت یتکه ماه طرد یا یشدگ جدا ینا. شوند یرانده م یرونب یاجدا ی، اجتماع يفرصت هامنابع و 

آنان و  یندهبلکه به آسازد،  یمتاثر م یآنان را به شکل منف یزندگ یفعل یتدارد، نه تنها وضع یو تجمع

     قرار  يجد یدگید یبو آس یدو آنها را در معرض خطر، تهد کندمی  یدان و انتقال پیاجریز، فرزندانشان ن

بس دشوار و اغلب ناممکن در سطح  ي، کار)تله طرد(تله  یناز ا یگفته شده خالص به طوري کهدهد؛  یم

  . خواهد بود یستمیو س یدر سطح اجتماع يفرا فرد يو مداخله ا یاقدامات اصالح یازمندو ن يفرد

ها و رفتارهاي حذف و  مربوطه، مدعی جریان محققاناجتماعی مهمی هستند که  گروه هاياز جمله  ،جوانان

. هاي اجتماعی الزم از آنان در جوامع فعلی، بویژه جوامع در حال توسعه و انتقال هستند طرد و عدم حمایت

به این دلیل که  بیشتر -می شودآشکار و محسوس دیده  به طورطردي که در نگاه اولیه، بیشتر انکار و کمتر 

اما در جامعه . گیرد و فرض می می پنداردتصور رایج، جذب و ادغام اجتماعی جوانان در هر جامعه را اصل 

کار معکوس  مفهوم جدید طرد، امکان درك طرز) 1385(شناسی و سیاست اجتماعی معاصر، به قول زیبرا 

از اشکال پیدا و پنهان طرد و حاشیه  تواند ما را جریان انسجام اجتماعی در شرایط معاصر را فراهم ساخته و می

اجتماعی آگاه سازد و با تعاریف جدیدي از ادغام و  مطرودانمختلف جوان، همچون دیگر  گروه هاينشینی 

واقعی آنان و تبعات منفی هاي عدم شمول و طردشدگی  شمول، درك و دریافت تازه اي از زمینه ها و جریان



 

 

روشن ساخت که تمامی اشکال طرد، بویژه طرد ذهنی،  می تواناز این طریق، . ددست دهه ب ،وآسیبی مسئله

 ،شوند احساس نمیمتولیان حوزه سیاست اجتماعی و رفاه ،درك و حتی  و) مطرودانغیر(توسط سایر افراد 

نظر به . صورت نامحسوس در اجتماع وجود دارنده در واقع ب )از جمله جوانان(مطرود گروه هايبلکه برخی 

اهمیت شناخت و تحلیل شرایطی که جوانان را در مراحل اصلی زندگی، بویژه مرحله انتقال از جوانی به 

 - یت رصد ملی وضعیت محروم در ،پیمایش حاضر دهد، بزرگسالی، هدف طرد و عدم شمول اجتماعی قرار می

جوان شهري و روستایی در  گروه هايبه بررسی پدیده طرد اجتماعی  ،برخورداري انبوه جمعیت جوان

  .قلمروهاي مختلف و در وجوه محسوس و نامحسوس آن پرداخته است

پژوهش حاضر با موضوع طرد اجتماعی جوانان، پژوهشی میدانی و پهنانگر است که به روش پیمایش و با 

در این . ده استبه انجام رسی) شهرها و روستاها(هاي مختلف ایران نامه درسطح استاناستفاده از تکنیک پرسش

هایی با سطوح توسعه متفاوت و هر دو جمعیت شهري و پیمایش تالش شده که با مد نظر قرار دادن استان

جامعه آماري این . روستایی، تصویر جامعی از کلیت وضعیت طرد و شمول جوانان در جامعه ایران ارائه گردد

 ز استانمرکز استان و سایر شهرهاي غیر مرک شهر 12ساله خانوارهاي معمولی ساکن در  29-15طرح، جوانان

نفر از آنان  4522که با نمونه اي به حجم بوده اند 1392در اردیبهشت ماه  ،هاي تابعهو روستا) 2شهر درجه (

 . شده است و در قالب پرسشنامه ساختارمند، اقدام به گردآوري اطالعات مصاحبه

واقعیت طرد اجتماعی به عنوان یک مفهوم چند بعدي، در / دهت تجربی و نظري انجام شده، پدیبرمبناي مطالعا

دو سطح عینی و ذهنی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به لحاظ تئوریک این مفهوم در سطح عینی شامل ابعاد و 

 -عدم ادغام اجتماعی - 3دسترسی ناکافی به حقوق اجتماعی اساسی و  - 2محرومیت مادي،  - 1: مولفه هاي

وضع (زندگی فرد از انتظارات ) وضع موجود(طرد اجتماعی ذهنی نیز به فاصله واقعیات . ت بوده اس فرهنگی

 .اشاره دارد او ) مطلوب

علت گسترش خدمات آموزش ه پاسخگویان نوجوان و جوان جامعه ما، ب ،ه استیافته هاي این تحقیق نشان داد

       تجربهعینی در سطح ملی، مقوله طرد از آموزش را کمتر از سایر ابعاد طرد ) دولتی و خصوصی(عمومی 

درصد از آنان از  30عمل آمده، همچنان حدود ه هر چند در سنجش تفصیلی ب - ) 1/12= میانگین (می کنند 

طرد از ، شامل سایر ابعاد هاي  که میانگین حالی استدر این  - کافی مطرود بوده اند/ خدمات آموزشی الزم 



 

 

بدین . دبرآورد شده ان 35رقم حول و حوش ، باالتر بوده و منابع مادي، خدمات بهداشتی، ازدواج و اشتغال 

اي ه اثر سیاست در جوان کشور از آموزش و تحصیلعدم ادغام یا طرد جمیت نتیجه گرفت،  می توانترتیب 

جاي خود را به طرد و محرومیت از منابع مادي، خدمات  ،با روندي کاهشی ر حوزه آموزش توسعه اي کالن د

بنابراین اگر دولت در دهه هاي گذشته تالش کرده است تا با اجباري . بهداشتی، ازدواج و اشتغال داده است

 زدگسترده تر سا، شمول آموزشی را و غیره هاي سواد آموزي نهضت  نمودن تحصیل ابتدایی، مدرسه سازي و

را صرف تامین سیاست رفاه و منابع ، هم اکنون باید ترمیم کند یارا ریشه کن  یو طرد هاي آموزشسوادي  و بی

سایر شهروندان در گروه هاي و البته (عیت جوان نیازهاي مادي، اشتغال و ازدواج و خدمات رسانی به جم

در ) 2007(صالحی اصفهانی ایج همسو با یافته هاي این نت. در حوزه بهداشت و سالمت عمومی نماید )مختلف

 می ،ه گونه اي واقع گرا و هشدارگونهد ایران ،بدر موراست که  پژوهش طرد اجتماعی جوانان در خاورمیانه 

جوانان ایرانی در سرتاسر  آموزشی - یسال گذشته رشد چشم گیري در دستاوردهاي تحصیل 20در": نویسد

اما بعد از اتمام مدرسه، جوانان . ز طریق افزایش نرخ هاي ثبت نام معلوم می گرددکه ا تکشور وجود داشته اس

طوالنی بیکار دوره با نرخ باالي بیکاري و ،ایرانی با چندین مانع در انتقال به اشتغال روبرو و تحصیل کردگان 

زندگی  ،دهه اخیر در دو مشکل اشغال و دیگر عوامل موثر بنابر .می شوند رو به رو )انتظار شغل(گیماند

با کاهش نرخ باروري،  طبق آمارهاي موجود، به طوري کهتغییرات اساسی کرده است؛ نیز خانوادگی در ایران 

تا  25درصد مردان و زنان ازدواج نکرده بین ه تاخیر می اندازند و را بخود بیشتر ازدواج  ،مردان و هم زنانهم 

 . سال به سرعت در حال افزایش است 29

، میانگین شاخص هاي عینیاز میان سیزده شاخص طرد  ،از یافته هاي این پژوهشدیگر  مبناي یکیبر  

باالتر ) د بسیار زیادطر(تا صد ) عدم طرد(، در بازه صفر مناسب هاي اجتماعی رسمی و طرد از مسکن مشارکت

در محرومیتی  نتایج،) برحسب ارقام واقعی ( "تجربی"رده بندي و مقایسه  بنابر که ه دست آمده ب 40از رقم 

در مجموع،  علیرغم ارقام پایین تر از این،نیز ومولفه ها ابعاد  بقیهمیانگین . می شودمحسوب   "باال  "حد 

که بنا بر ماهیت طیفی و دارد جوان جامعه ما جمعیت میان  در "متوسط "میزان ه واقعی بحکایت از طرد 

طبقاتی، گروه هاي عام و خاص  ،جنسیتی ،تانی، شهري و روستایی، قومیتیمنطقه اي و اس تفاوت هاي

سو و استانداردهاي کیفیت  یک از ،طرد )جوانان  ...، بی سرپرست  وخود سرپرست ، تک والد ،معلولین(



 

 

 می توانکه در این مقاله، ن - استو تحلیل رقمی قابل مالحظه  ، از سوي دیگرزندگی نسل جوان و خانواده ها

درصد  50اغلب کمتر از باوصف اینکه بعد نیز، / در هر مولفهجوان  مطرودانفراوانی همچنین،  .آن پرداخت به

نیمی از پاسخگویان قریب  طردشدگی  عدم شمول یا محرومیت مزمن ونشان از  ،می شودرا شامل پاسخگویان 

  . جوان در حوزه ها و ابعاد مختلف دارد

برابر با  ینیشاخص طرد ع یانگینم که یدر حال  یابیم یم درنیز  یو ذهن ینیمربوط به طرد ع یجنتا یسهدر مقا

با توجه به . به دست آمده است) دوبرابر( 7/68رقم  یعنیباالتر از آن  یاربس یطرد ذهن یانگینگزارش شده، م 34

 به دستنسبتا قوي موثق و معنادار  یهمبستگبر اساس و   یطرد ذهناحساس مطرودیت یا عوامل موجب  تعدد

از موجبات  ینیتوان گفت طرد ع یم ،دراین پژوهش) r= 24/0( یو ذهن ینیطرد ع يشاخص ها یانم آمده 

 یان،م یندر ا. باشد یمدر جامعه فعلی ما جوانان مورد مطالعه میان در ) یطرد ذهن( یتاحساس مطرود یاصل

هم  یند، به طور ذهنوش یمحروم و مطرود محسوب م عینیکه به لحاظ  یاندرصد از پاسخگو 3/27حدود 

. اندداشته موجود در جامعه  يفرصت هاامکانات و  یعتوز یاصل یاناز جر ییو جدا یاحساس طرد شدگ

مطرودشدگان به  وجز ینیبه طور ع اینکه  نیز با جوان یاندرصد از پاسخگو 22،برحسب نتایج تحقیق ،ینهمچن

 توان گفت یم رو یناز ا. داشته اند یاحساس طرد و عدم شمول اجتماع ی،اما به لحاظ ذهن ند،یآ یحساب نم

شرایط ساختاري کالن در کنار ي که وقتی به طور زنند؛ دور میدر چرخه اي معیوب در واقع جوان،  مطرودان

محبوس و "تله طرد "آنان را در مخرب و آسیب زا ،) هاي فردي ناقص و ضعیف عاملیت(عوامل میانجیِ 

می کنند و در ارزیابی وضعیت بیشتر یا احساس مطرودیت  "اريمحروم پند" به آغاز گرفتار می سازد، خود نیز 

شرایط  ،آنان شمار قابل مالحظه اي از  - دچار خطا و کمینه انگاري غیر واقعی و ذهنی می گردند ،واقعی خود

فضاي مجازي موجود و  بعالوه،. کنند و ارزیابی منفی می پندارندمی  ،اتب بدتر از آنچه هستمره خود را ب

الگوهاو معیارهاي  ونظام انتظارات و توقعات جوانان  ،، به نوبه خودیجهان يرسانه ا یگسترش ارتباطات جمع

از  يداده و فاصله وضع موجود و مطلوب را در ذهن شمار قابل مالحظه ا ییرتغ یدر سطوح ملرا  ارزیابی آنان 

در ) یذهن(طرد محرومیت و موثر بر باال بودن احساس  همخود از عوامل م این امر، . بخشیده است یشآنان افزا

 یانمرجع و جر ينقش گروه ها از سوي دیگر،. باشد ینوجوان و جوان جامعه ما م یتجمعاز  عده زیادي یانم



 

 

توان  ینسل جوان جامعه را نم يب تر برامطلو يدور نماها یینو تع یمترس یف،در تعر یاجتماع يها یسهمقا

  . انگاشت یدهناد

معادله طرد اجتماعی جوانان در جامعه ما،  تیجه گرفتن می تواندرمجموع و با توجه به یافته هاي پژوهش 

 - و جدي هرچند مهم –حاوي عناصر چندگانه اي است که فقر مادي و مشکالت اقتصادي، تنها بخشی آشکار 

ذهنی نوجوانان و جوانان نیز، ابعاد و عناصر مغفول اما مطلوب هاب فرهنگی و  و حقوق اجتماعی. از آن است

تامین  بدون. می باشده جدي آنان بآن، مورد مطالواقعی پراهمیت تر این معادله است که تدارك و تضمین 

د احساس قرار گرفتن در می توانخوب، نرفاهی  -حتی شرایط مادينیازها، حقوق و وجوه غیرمادي زندگی، 

و  بخشدنسل جوان ببه را انسانی شایسته  - جایگاه اجتماعی مناسب و کیفیت زندگی مطلوب و هویت اجتماعی

هاي کار و اشتغال،  خانواده، مؤسسات آموزشی، محیط(اطمینان بدهد که عملکرد نهادهاي مختلف به آنان 

ها،  سازگار با خواست سمت و سویی  به) هاي عام و خاص سازماندولت و حکومت و سایر نهادها و 

محققان  بدرستی یادآور که صاحبنظران و  چنانزیرا  ،رود پیش می آنانحال وآینده  آرزوها، نیازها و حقوق

ه بخش مهمی از آن، ک است - اقتصادي لزوماً و نه – "اجتماعی"جوهره طرد، فاصله یا محرومیت  شده اند 

در این پژوهش نیز به روشنی و  دارد  )عینی و ذهنی  به طور ضعف یا عدم تعلق و مشارکت (باطیماهیت ارت

 - مادي مسائل و مشکالت جوانان و حتی مدیریت مسائلکلیت ماندهی حل و سا ،بنابراین. آشکار شده است

یعنی  ،اجتماعیجذب و ادغام در گرو توجه سیاستگذاران اجتماعی به وجه یا عنصر اصلی  رفاهی آنان نیز

ي مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوانان درون نظام فرصت هاافزایش تعریف و تعیین جایگاه و 

منطق نظري گفتمان طرد اجتماعی در تعبیر  نتایج پژوهش حاضر از این منظر، منطبق با. اجتماعی خواهد بود

یا به  "برون  "و  "درون "مسئله اساسا  ه بلک ،طرد اجتماعی نه مسئله باال و پایین: گوید تورن است که می

  . است "حاشیه "و  "متن "تعبیر دیگر، 
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Opening the "population window" by young people born in 1980s (baby boom) in 

Iran, as an transitional and changing society over the last decades, has resulted 

challenges for youth welfare and national development, instead of golden 

opportunity to benefit them, due to lack of earlier and long term planning and 

policies to support the young generation's needs in life cycle (from childhood to 

adults).  In this context, measurement and providing a comprehensive image of 

youth situation in Iran, through the new and rights - centered approach named 

"Social Exclusion/Inclusion" can be useful, as it reveals knowing and assessing 

youth socio-economic condition and difficulties, moreover, can suggest to policy 

makers relevant social policies affecting youth affairs. 

This paper aims to operationalize and apply "social exclusion" to measure Iranian 

youth deprivations and insufficient social inclusion/integration in social system as 

objectively and subjectively. Objective social exclusion is operationalized in 3 

dimensions: 1- material deprivations   2- lack of basic social rights    3- lack of 

socio-cultural  integration . Subjective social exclusion has been extracted from the 

gap between youth's expectations and real life. 

This study is a descriptive- explanatory national survey over years 2012 - 2014. 

The population consisted of 15-29 years old youths. Using the multi-stage cluster 

sampling method, 4522 participants were selected from 12 provinces .They 

received the standard - localized questionnaire. 



 

 

Findings revel that near the half of youth(45%) participants have been suffering 

objective social exclusion (mean score 34 in a 0-100 grading scale ) over their life 

course & mean score for subjective social exclusion was about 2 times (68.7%) 

higher than objective one. Therefore, about half of them (49.2%) had the hard 

sense of subjective exclusion. Observed differences in levels and dimensions of 

social exclusion between youths in different groups have been analyzed. 

Keywords: Social Exclusion, Objective Exclusion, Subjective Exclusion, 

Deprivation, Youth and Iran            

 
 


