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چکیده
طرررد اجتمرراعی ب ره عنرروان موعرروعی کرره بررا توجرره برره عمررر کوترراهه بسرریار مررورد توجرره
سیاستمداران و برنامهریزان رفاه اجتماعی قرار گرفته ،رویکرد جدید حوزه سیاسرت اجتمراعی
است که به مسأله فقر و نابرابری توجه دارد .ایر پرژوهه بره بررسری مقایسرهای میرزان و ابعراد
(عینی -ذهنی) طرد اجتماعی ،بی زنان و مردان 51-13سال شهری و روستایی شهرستان نهاونرد
می پردازد .روش پرژوهه از نروپ پیمایشری اسرت و بررای جمر آوری اطالعراس از پرسشرنامه
استفاده شده است .نمونه مورد نظر به تناسب جمعیت شامل جوانان شهری و روستایی است کره
برای سطح شهر و روستا بره ترتیرب از نمونرهگیرری طبقرهای متناسرب و نمونرهگیرری خوشرهای
استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که بی میزان و ابعاد( عینی و ذهنی) طرد و جنسیت رابطه
وجود دارد .به نحوی که به طور کلی در شهر و روستا زنان نسبت به مردان از طرد بیشتری رنرج
می برند و از نظر ابعاد طرد نیز یافتهها نشان می دهند کره زنران طررد عینری و مرردان طررد ذهنری
بیشتری را تجربه کردهاند.
* نویسنده مسؤول

f.kh_stu@yahoo.com
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واژههای کلیدی :طرد اجتماعی ،جوانان ،زنان ،مردان ،طرد عینی ،طرد ذهنی
مقدمه و بیان مسأله
طرد اجتماعی 5به عنوان واقعیتی جدید همواره مورد توجه اندیشمندان اجتمراعی ،اقتصرادی
و حتی سیاسی بوده است .لیک در دهههای ابتدایی قرن بیستم پس از پیدایه بحثهای توسرعه
اقتصادی و توسعه اجتماعی و به صورس مشخصتر با طرر مباحرث مربروه بره رفراه اجتمراعی
شاهد ظهور و گسترش سازه مطرودیت اجتماعی به عنوان سازهای پویا و چند بعدی هسرتیم کره
به مرور جایگزی مفهوم کالسیک فقر شده ،به گونهای که نه تنهرا بره مبابره مسرألهای اجتمراعی
بلکه بعنوان رویکردی در تحلیل مسایل اجتماعی مورد استفاده گستردهای قرار گرفته است .ای
واقعیت (طرد اجتماعی) قشرهای مختلف جامعه را در بر مریگیررد .امرا در ایر میران جوانران و
بخصوص زنان جوان از جمله اقشاری هستند که با توجه بره شررایس سرنی و دوران گذارشران از
نوجوانی به جوانی و ارزشهای جامعه بیشتر با ابعاد اجتماعی محرومیت مواجه میشوند.
زنان در بسیاری از اجتماعاس کمتر از مردان در مکانهای عمومی دیده و صدایشران شرنیده
میشود .مشارکت زنان در برخی فعالیتهای اجتماعی محلی محدود به نقرههرای زنانره سرنتی
است .حتی در اجتماعاتی که زنان اکنون در فرآیندهای تصرمیمگیرری خرانوار درگیرر هسرتند،
آنها در حاشیه قرار دارند یرا خودشران را از تصرمیم گیرری در سرطح اجتمراپ محلری دور نگراه
داشته اند .ذکر ایر نکتره عررورس دارد کره اگرر چره در برخری از اجتماعراس محلری احسرا
میشود که زنان بیشتر از مردان در اجتماپ مشارکت دارند یا حتری حقروو و قردرس بیشرتری از
مردان دارند .اما اغلب مردان در مورد تصمیمهای اجتماپ محلی اعمال قدرس و نفوذ مریکننرد
(نارایان.)523 :1222 ،1
باید اذعان داشت که ،که جوانان و بخصوص زنان جوان بعنوان مرادران آینرده سررمایههرای
انسانی اصلی برای اهداف توسعه ملی در کشورهای موسوم به جوام در حال توسعه بروده ،کره

1 Social Exclusion
2 Narayan
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در عی حال از بزرگتری چاله هرای پریه روی جوامر مرذکور در جریران رشرد و گرذار بره
توسعه یافتگی محسوب میشوند.
بنابرای از آنجایی که در کشور ما تعداد کبیری از جمعیت را زنان جوان تشرکیل داده ،و برا
توجه به نقشی که در استحکام خانواده و تربیت فرزندان دارند ،لرذا ،توجره بره ابعراد مختلرف و
مسررایل پرریه روی ای ر قشررر از حساسرریت بررا یی برخرروردار اسررت .و تررالش در جهررت رف ر
مطرودیت اجتماعی بعنوان یکی از ای مسایل ،روحیه انرزوا ،جردایی طلبری و احسرا

از خرود

بیگانگی در جوان را از بی برده و در آنها روحیه امید به آینده ،رعایت از زندگی و تالش در
جهت آبادانی و موفقیت روز افزون خود ،اعضای خانواده و در نتیجه جامعه را نوید میدهرد .از
همی روست که توجه به جوانان ،زنران جروان و ابعراد مطرودیرت اجتمراعی آنهرا در دهرههرای
گذشته از مسایل مهم حوزه رفاه و سیاست اجتماعی به ویژه در کشورهایی که بیشتری جمعیت
را جمعیت جوان تشکیل میدهد است .بر ای اسا

هدف ما نیز در ای پژوهه بررسی مقایسه

زنان و مردان جوان در ارتباه با میزان و ابعاد(عینی -ذهنی) طرد اجتماعی است.
ادبیات مفهومی و نظری پژوهش
مفهوم طرد اجتماعی
لویتا

محرومیت اجتماعی را یک مفهوم پیچیده و چند بعدی معرفری مریکنرد کره شرامل

فقدان و یا عدم توانایی برای مشارکت در روابس و فعالیتهای نرمال در حروزههرای اقتصرادی،
اجتماعی ،فرهنگی و یا سیاسی در جامعه است ،کره ایر امرر برر روی کیفیرت زنردگی افرراد و
گروهها ،برابری و انسجام اجتماعی به عنوان یک کل مؤثر است (لیوتا .)2 :1222 ،5
مردم به فرصتهایی برای مشارکت کامل در زندگی شان نیاز دارند ترا بره انردازه ی کرافی
رشد کنند و پتانسیلهای (استعدادهای بالقوه) خود را آشکار سرازند .امرا برخری از گرروههرا بره
طور سیستماتیک در جامعه از فرصتهایی که برای دیگران وجود دارد طرد مریشروند زیررا بره
دلیل نژاد ،مذهب ،قومیت ،جنسیت ،طبقه ،س  ،ناتوانی ،و سرایر مشخصرههرای اجتمراعی مرورد

1 Levitas
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تبعرریه هسررتند .تبعرریه در نهادهررای اجتمرراعی ماننررد :سیسررتمهررای قررانونی یررا آموزشرری و
سرویسهای ارایه خدماس بهداشتی رخ میدهد( .عمیران)15:5355 ،
دیدگاهها و نظریههای طرد اجتماعی
در خصوص سطو مختلف طرد دو الگوی متفاوس وجود دارد ،ابتدا الگویی است که ترا
مزینانی با جم بندی عناصر نظریاس مختلف ،ارایه کردهاند .و الگوی دیگر ،تمایزی اسرت کره
بی ابعاد عینی طرد اجتماعی افراد و ارزیابیهای ذهنی آنها از ای مقوله صورس گرفته است .بر
اسا

الگوی نوپ اول ،تا مزینانی عواملی را که منجر به مطرودیت اجتماعی جوانان مریشروند

را در پنج سطح فردی ،خانوادگی ،محلی ،ملی و بی المللی شناسایی و تقسیم بنردی نمرودهانرد.
که در ای پژوهه سطو فردی و محلی مد نظر است.
الگوی نوع اول
طرد در سطح فردی
عواملی که در سطح فردی در الگوی سلسله مراتبی تا مزینانی جای میگیرند عبارتنرد از :
جنسیت ،قومیت ،معلولیت و سطح زندگی ،که در پژوهه حاعر جنسیت عامرل مرورد نظرر مرا
در سطح فردی است .به گفته تا مزینانی علیرغم بهبودها و پیشرفتهای قابل توجهی که طری
دهه های اخیر در وععیت زنان و دختران جوان روی داده است و نمونههای آن را میتوان بیه
از همه در حوزه هایی نظیر آموزش و بهداشت مالحظره نمرود ،جنسریت هنروز هرم عراملی قابرل
توجه در مطرودیت و کنارگذاری اجتماعی به شمار مریرود( .ترا مزینرانی و همکراران5332،
.)151-155:
الگوی نوع دوم
طرد عینی
سطح عینی طرد به جنبره هرای واقعری حیراس فرردی و اجتمراعی ارجراپ دارد .در سرنجه و
ارزیابی طرد عینی جنبههایی از طرد که نشان دهنرده موقعیرت و وعرعیت حقیقری افرراد از نظرر
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شاخصهای مورد توجه محقق در زمینه شرایس و مقتضریاس زنردگی آنران اسرت ،مرورد سرؤال
واق میشود .به عبارس دیگر در ای سطح ،شرایس زندگی افراد آنطور که هست و در آن قررار
دارند مورد بررسی قرار مریگیررد ،و نره ارزیرابیای کره خرود آنران از وعرعیت زنردگی برد و
نامساعدشان به عمل آورده و ابراز مینمایند (جوئل)32 :1222 ،5
طرد ذهنی
سطح ذهنی طرد در مقابل طرد عینی ،به ارزیابی افراد از وععیت زندگیشان ارجراپ دارد و
احسا

افراد از مطرود بودن یا مشمول بودن را بازنمایی میکند .مؤلفههای عمده نمایاننده ایر

سطح از طرد عبارتند از مقو تی همانند رعایت از زندگی به صورس کلی ،رعرایت از روابرس
اجتماعی ،رعایت از وععیت مسک  ،رعرایت از شررایس کلری زنردگی ،رعرایت از درآمرد و
رعایت از شاخصهای مربوه به سالمت روانی/ذهنی .به ای معنی که میزان احسرا

رعرایت

از زندگی ،شاد بودن و یا منزوی بودن فرد چقدر است (جوئل)32 :1222 ،
همچنی در خصوص رویکرده ای مبتنی بر مبحث طرد ،رهیافت دیگری نیز وجود دارد که
ای رهیافت ،افرادی مانند دامبرزیو 1و گرادی  )1223( 3معتقدند که طرد

حائز اهمیت .براسا

اجتماعی بر طبق فلسفه سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی ،در قالب سه
رویکرد قابل درک است :رویکرد است همبستگی ،انحصاری و تخصصی.
رویکرد همبستگی

2

ای رهیافت که از فلسفه جمهوری خواهی رسو و دورکیم سرچشمه گرفته و تا حرد زیرادی
بر جامعه شناسی انسانشناختی و مطالعاس فرهنگی به ویرژه در فرانسره ترأثیر داشرته اسرت (هران،1
 ، )2 :5333از تجربه دولتهرای انقالبری چرون فرانسره الگرو گرفتره و بره رویکررد فرانسروی 1نیرز
1 Jehoel
2 Dambrosion
3 Gradin
4 Solidarity Approach
5 Hann
6 French Approach
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معروف شده است .مطابق ای اندیشه ،پایه انسجام اجتماعی بر همبستگی ارگانیک قررار دارد و
نظم اجتماعی حول ارزشها و هنجارهای مشترک و سیاستهای اجتماعی انتظام مییابد .از ای
رو در ایر رویکرررد ،طرررد برره عنرروان گسسررت همبسررتگی (سرریلور و میلررر )1 :1221 ،5و از هررم
گسیختگی پیوندهای اجتماعی بی فرد و اجتماپ درک میشود ( .)1 :1222 ،ESCWAلذا طرد
اجتماعی به عنوان فرآیند پویای سلب صرالحیت اجتمراعی1دیرده مریشرود کره بره موجرب آن
روابس اجتماعی بی افراد و جامعهای که در آن زندگی میکنند نقه و قطر مریشرود .در ایر
رویکرد دولت مسئول تقویت پیوندهای اجتماعی است که افراد و جامعه را بره یکردیگر متصرل
میسازد و به واسطه آن انسجام اجتماعی ارتقا مییابد (غفاری و تا الدی .)35-33: 5352،
رویکرد تخصصی شدن

3
2

ای رویکرد که به رویکرد انگلوساکسون نیز معروف اسرت در لیبرالیسرم و فلسرفه ک و
مدی سون و در دولتهای لیبرال مانند ایا س متحده آمریکا ریشه دارد .ای رویکررد برر وابسرتگی
چند سویه حوزههای تخصصی جامعه در مبادله کا و خدماس تأکید نمروده و طررد را ناشری از
رفتارهای فردی برمیشمرد .بنابرای پیوندهای اجتماعی به عنوان تمرا هرای داوطلبانره متقابرل
بی افراد مهم میشوند .در نتیجه هیچ کس مسئول موفقیت اجتماعی دیگرران نیسرت .مطرابق برا
ای رویکرد دو نوپ طرد اجتماعی را میتوان بر شمرد :یکی طرد تحمیلری کره بره واسرطه عردم
قابلیت و شکست در فعالیتهای بازار و سایر عرصههرای اجتمراعی بررای محررومی بره ارم ران
میآید ،و دیگری طرد ارادی که فرد (چه محروم و چه غیرر محرروم) از روی اختیرار برا جامعره
قط رابطه میکند (غفاری و تا الدی 33 :5352 ،؛ .)1 :1222 ،ESCWA

1 Silver & Miller
2 Social Disqualification
3 Specialization Approach
4 Anglosaxson Approach
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رویکرد انحصاری

5

ای رویکرد مختص جوامعی است که ساختار سلسله مراتبری دارنرد (.)1 :1222 ،ESCWA
در ای رهیافت ،جامعه ترکیبی از دو گروه خودی 1به معنای آنهایی که مناب را در اختیار دارند
و غیر خودی 3یعنی آنهایی که مناب را در اختیار ندارنرد اسرت و محرومیرت اجتمراعی ناشری از
تحمیررل گروههررای معینرری برره دیگررر گررروههاسررت (غفرراری و تررا الرردی  .)13-31: 5352،در
خصوص ابعراد و علرل مرؤثر برر طررد ،در قالرب رویکردهرای برر شرماری شرده آرا و نظریراس
گوناگونی مطر شده است.
دیدگاه زیبرا
از دیدگاه زیبرا محرومیت اجتماعی هم در بعد ذهنی و هم در بعد عینی قابل بررسری اسرت
مخصوصاً دیدگاه مورد عالقه او که بیشتر متمایل به بعرد ذهنری محرومیرت اجتمراعی اسرت .او
قلمروهای متعددی را برای محرومیت اجتماعی افراد در نظرر مریگیررد کره محردودیت در هرر
یک از ای قلمروها و ناهماهنگی در به دست آوردن هنجارهای هر یک از آنها ،میتواند منجرر
به نوعی محرومیت گردد البته زیبرا معتقد است شکست در یک قلمرو اجتماعی بره محرومیرت
منجر نمیگردد .بلکه تعدد شکستها و نقصها است که میتواند منجر به محرومیت اجتمراعی
گردد .وی نقطه مشترک اشکال متعدد محرومیت را گسستگی فرد از روابس اجتماعی میدانرد.
نکته جالب توجه در ای دیدگاه آن است که زیبرا مفهوم گسسرتگی را ترا سرطح گسسرتگی از
خود و تصویری که انسان از خویه ساخته(هویت) تعمیم میدهد (زیبرا.)15-11 :5351 ،
نارایان و بنیانهای محرومیت اجتماعی
نارایان و دیگران در کتاب «صدای فقرا ،فریاد برای ت ییر» به بررسی برخی عواملی که منجر
به محرومیت اجتماعی فقرا میشوند اشاره میکند .ای عوامل عبارتند از:

1 Monopoly
2 insider
3 outside
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فقدان پول و ثروس؛ انزوای قومی ،زبانی ،نژادی و فرهنگی ،بیماری و ناتوانی فیزیکی و
ذهنی 5،محرومیت ناشی از مکان زندگی 1،رفتارهای خار از شبکههای اجتماعی ،محرومیت
جنسیتی .که در مقاله حاعر از بی ای عوامل محرومیت ناشی از جنسیت مد نظر هستند.
محرومیت جنسیتی

3

زنان در بسیاری از اجتماعاس کمتر از مردان در مکانهای عمومی دیده و صدایشران شرنیده
میشود .مشارکت زنان در برخی فعالیتهای اجتماعی محلی محدود به نقرههرای زنانره سرنتی
است .حتی در اجتماعاتی که زنان اکنون در فرآیندهای تصرمیمگیرری خرانوار درگیرر هسرتند،
آنها در حاشیه قرار دارند یرا خودشران را از تصرمیم گیرری در سرطح اجتمراپ محلری دور نگراه
داشتهاند .ای تلقی وجود دارد که فرآیندهای تصمیمگیری رسمی بره عنروان بخشری از اجتمراپ
محلی است و از آنجایی که ،اجتماپ محلی به طور معمول صرفا مردانه معنا میشود ،زنان به آن
راهی ندارند .البته تفاوسهایی نیز در درون اجتماعاس دیده میشود .به عنوان نمونه گرروههرایی
از زنان غنی تر ممک است نسبت به دیگر گروههای زنان در همان اجتماپ ،کمتر احسا

انرزوا

و از خود بیگانگی نمایند .ذکر ایر نکتره عررورس دارد کره اگرر چره در برخری از اجتماعراس
محلی احسا

می شود که زنان بیشتر از مرردان در اجتمراپ مشرارکت دارنرد یرا حتری حقروو و

قدرس بیشتری از مردان دارند .اما اغلب مردان در مورد تصمیماس اجتماپ محلی اعمال قردرس
و نفوذ میکنند (نارایان.)523 :1222 ،
چمبرز
دیدگاه محوری در نظریه چمبرز فقر است .در ای دیدگاه او بیهتر به فقر روسرتایی اشراره
میکند .و در دیدگاهه از اجتماعاس و یا افراد شروپ میکند .اگرر از افرراد شرروپ کنریم ایر
مزیت را در بر دارد که میتوان به وع نامساعد زنان در بسریاری از ایر جوامر اشراره داشرت
که ،بعضی اوقاس از بدو تولد آغاز میشود .ای دو بعد -بعد مبتنی بر محرل اسرتقرار و منراب  ،و
1 Mental and Health disabilities ,Physical
2 Area Stigma
3 The Exclusion of Womn
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بعد مبتنی بر جنسیت اهمیت دارند و همه آنچه را که در پی میآید ،توصیف میکنند :برخی از
اجتماعاس فقیرتر از اجتماعاس دیگر هستند و فقر همه گیر در آنها وجود دارد و زنران ،البتره نره
همیشه ،از مردان فقیرتر هستند .فقدان ثرروس برا پرایی آمردن منزلرت همرراه اسرت ،چرون فقررا
توانایی ندارند ،لذا فقر به بی قدرتی آنها میانجامد.

شکل ( )1تله محرومیت از دیدگاه چمبرز
همانطور که دیده شد محور اصلی در دیدگاه چمبرز فقر است .از نظرر او فقرر مرادی اسرت
که منجر به انواپ مسایل و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن میشود.
چارچوب نظری پژوهش
در ای پژوهه با استفاده از دیدگاههای مطر شده به ارایه یک چرارچوب نظرری مناسرب
خواهیم پرداخت .چارچوب نظری مورد استفاده در ای پژوهه چرارچوبی تلفیقری از نظریراس
مطر شده در بخه ادبیاس نظری پژوهه است.
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از آنجایی که مقاله حاعر به بررسی تأثیر عامل جنسیت بر میزان و ابعاد طرد اجتماعی مری-
پردازد ،از دسته بندی تا مزینانی از سطو تحلیل محرومیت اجتمراعی ،در سره سرطح فرردی،
خانوادگی و محلی استفاده شده است که در ای مقاله سطح فرردی برا مؤلفره جنسریت مرد نظرر
است.
همچنی در بررسی ابعاد مختلف طرد اجتماعی ،نظریه زیبرا مبنری برر تقسریم بنردی طررد برر
معیارها و موقعیت عینی و واقعی افراد ،در مقابل ارزیابیهرای ذهنری آنران مرورد اسرتفاده

اسا

قرار گرفته است.
عالوه بر ای  ،طبق نظر دامبوزیو و گرادی دو رویکرد نظری حاکم بر ایر مطالعره رویکررد
تخصصی شدن (سنت انگلیسی) و همبستگی (سرنت فرانسروی) اسرت .کره هرر یرک از ایر دو
رویکرد ،بر جنبه خاصی از پدیده طرد /شمول اجتماعی تأکید کرده و پیدایه آن را از منظرری
خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .به نحوی که در رویکرد تخصصی شدن ،تأکید اصرلی
بر روی نظام توزی نامناسب و فرصتهای دستیابی کافی به آن است (سیلور .)2255 :5332 ،در
صورتی که در رویکرد همبستگی ،پدیده طرد در موقعیت عینری یرا نمرادی (ذهنی)آن ،منرتج از
نظم پیوند یا گسستگیهای متعدد بی افراد و گروههای اجتماعی با جامعره اسرت (زیبررا5351 ،
.)2-33:
بر اسا

رویکردهای ذکر شده ،دو جنبه اصلی بر مفهوم طرد عینی مد نظر است که عبارتند از:

الف) طرد ساختاری اقتصادی که ارجاپ به نظرام توزیر منراب و فرصرتهرا (بعرد تروزیعی)
داشته و در راستای رویکرد تخصصی شدن است .ای جنبه طرد شامل دو بعد مرادی (در آمرد و
کا ) و غیر مادی (حقوو اجتماعی) است.
ب) طرد اجتماعی و فرهنگی که اشراره بره بعرد ارتبراطی یرا پیونردی(اجتماعی و هنجراری)
موعوپ دارد که دررویکرد همبستگی مد نظر است .ای بعد طرد شامل دو جنبه است-5.ادغرام
اجتماعی (روابس اجتماعی) -1ادغام فرهنگی (ارزشها و هنجارها یا ارتباه هنجاری).
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فرضیهها
با توجه به اهداف پژوهه و چارچوب نظری آن ،فرعیههای زیر مورد آزمون تجربی قررار
گرفتهاند.
بی جنسیت افراد و میزان طرد اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد. بی جنسیت افراد و ابعاد (عینی ،ذهنی) طرد اجتماعی افراد رابطه معناداری وجود دارد.مدل نظری

روش پژوهش
روش پژوهه مورد استفاده در پژوهه حاعر ،روش پیمایه بوده و جامعره آمراری مرورد
مطالعه نیز جوانان  51-13سال شهرستان نهاوند است .بر اسرا

سرشرماری سرال  ،5332حجرم

جامعه آماری ،یعنی تعداد کل جوانان ای شهرستان  12352،نفر بوده ،که از ایر تعرداد 15222
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نفر آنها شهری و  15322نفر آنها روستایی بودهاند .همچنی  15251نفر از جامعه آماری را زنران
و  15315نفر از آن را مردان تشکیل میدهند .که در زیر تعداد زنان و مردان شهری و روسرتایی
به تفکیک آمده است.
جدول ( )1جامعه آماری به تفکیک شهر و روستا و جنسیت

جنسیت

زن

مرد

شهر

52331

52225

روستا

52212

52312

کل

15251

15315

محل سکونت

روش نمونه گیری در سطح شهرستان با توجه به همگنی ایر شهرسرتان و وسرعت کوچرک
آن و نداشت هیچ نوپ منطقه و ناحیه بندی ،از نوپ طبقهای متناسب است .و بررای نمونره گیرری
در سطح روستاها از روش نمونه گیری خوشه ای چنرد مرحلره ای اسرتفاده شرده اسرت .بره ایر
صورس که ابتدا ،در خوشه اول از بی دهستانهای شهرسرتان دهسرتان طریرق ا سرالم برهعنروان
اولی خوشه انتخاب شد و در ای دهستان شره روسرتا ( سرعدوقاص ،گوشره ،طائمره ،وهمران،
دهقان آباد و چولک) به طور تصادفی در خوشره دوم جرای گرفتنرد .و در خوشره سروم منرازل
مسکونی مورد نظر انتخاب شدند.
حجم نمونه در ای پژوهه با استفاده از فرمول کوکران برا دقرت بررآورد ، d=2/21معرادل
 n=351نفر تخمی زده شده است.
عالوه بر ای  ،از آنجایی که جامعه آماری شامل زنان و مردان شهری و روسرتایی مریشرود،
بنابرای نمونه به چهار طبقه زنان و مردان شهری و روستایی تقسیم شرده اسرت .کره روش طبقره
بندی متناسب با حجم برای تعیی سهم نمونره در هرر کردام از ایر گرروههرا (در قالرب جردول
شماره  )1مورد استفاده قرار گرفته است.
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جدول ( )1نمونه آماری به تفکیک شهر و روستا
جنسیت

زن

مرد

شهر

32

31

روستا

33

35

کل

532

532

محل سکونت

تعاریف عملیاتی متغیرها
محرومیت اجتماعی
در ای پژوهه محرومیت اجتماعی در دو بعرد عینری و ذهنری مرورد بررسری قررار گرفتره،
محرومیت عینی در قالب کمبودهای اجتماعی-فرهنگی (محرومیت تحصیلی ،میرزان مشرارکت
در فعالیتهای جمعی ،محرومیت از فعالیتهرای فراغتری) و کمبودهرای سراختاری –اقتصرادی
(شرایس محل زندگی ،محرومیت از امکاناس و فرصتها در محل زنردگی)مورد سرنجه قررار
گرفته و بعد ذهنی طرد توسس مؤلفرههرایی همچرون فاصرله تصروراس و انتظراراس از واقعیراس،
احسا

مطرود بودن از زندگی روزمره و ارزیابی رعایت جوانان از زندگی مورد ارزیابی قرار

گرفته است.
اعتبار و پایایی
از آنجایی که پژوهه حاعر متکی بر نظریاس متخصصران بروده از اعتبرار سرازه برخروردار
است .عالوه بر ای  ،شاخصها و سئو س مورد استفاده در ای مقاله در پرژوهههرای داخلری و
خارجی بکار برده شده و اعتبار آنها از پیه تأیید شده است.
برای اندازه گیری میزان روایی شاخصها و سؤ س نیز از آلفای کرونباخ برا دامنره صرفر ترا
یک استفاده شده است.
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جدول ( )3میزان پایایی مقیاسها
مت یر

میزان آلفا

جنسیت

./21

طرد عینی

2/13

طرد ذهنی

2/25

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
در پژوهه حاعر 352نفر از جوانران  51ترا 13شرهری و روسرتایی شهرسرتان نهاونرد مرورد
بررسی قرار گرفتند که میانگی سنی آنها  11سال میباشد .و نمونه مرورد بررسری را  12درصرد
زن و  12درصد مررد تشرکیل مریدهرد .از نظرر تحصریالس نیرز  11درصرد از آنهرا زیرر دیر لم،
35/3درصد دی لم و فوو دی لم ،و  31/5درصد از آنها لیسانس و فوو لیسانس هسرتند .همچنری
بررسی مقایسه ای میان زنان و مرردان نشران داد کره22/3 ،درصرد از زنران طررد اجتمراعی برا ،
53/1و 1/1درصد نیز به ترتیب به میزان متوسس و پایینی از طرد رنج میبرند .و ایر در صرورتی
است که  25.11درصد از مردان به میزان با و 31.22و 53.25درصد از آنهرا نیرز بره ترتیرب بره
میزان متوسس و پایینی طرد اجتماعی را تجربه کردهاند .مقایسه بری زنران و مرردان از نظرر ابعراد
طرد نیز نشان میدهد که 55.3 ،درصد از زنان به میزان با 3.5 ،و  3درصد نیز به میزان متوسرس
و پایینی طرد را به صورس عینی تجربه و از بعد ذهنی نیز  25.1به میزان با 32.1 ،و 13.3درصد
به میزان متوسس و پایی طرد را احسا

کردهاند .در حالی که 3.5 ،درصرد از مرردان بره میرزان

با و  53.1و  22.2درصد نیز به ترتیب میزان متوسس و پایینی طرد عینی را تجربه کردهاند .و از
بعد ذهنی نیز  51.3درصد طرد ذهنی با و  55.1و  1.5درصد از آنها بره ترتیرب از طررد ذهنری
متوسس و پایینی رنج بردهاند.
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یافتههای استنباطی
برای آزمون روابس چندگانه و هم زمان میران مت یرهرای مسرتقل برا مت یرر وابسرته از تحلیرل
رگرسیونی استفاده کردهایم.
 -5بی جنسیت و میزان طرد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
به منظور ارزیابی و پاسخگویی به ای فرعیه از آزمون همبستگی اتا  Etaاستفاده میکنیم.
جدول ( )4نتایج آزمون همبستگی بین جنسیت و طرد اجتماعی
مقدار Eta

2.232

جنسیت * طرد اجتماعی

با توجه به نتیجه آزمون اتا که حکایت از رابطه قروی بری جنسریت و میرزان طررد اجتمراعی
دارد ،فرعیه فوو تأیید میگردد .با توجه به نتیجه فوو ،میخواهیم ببینیم میرزان طررد اجتمراعی
در بی زنان و مردان روستایی و شهری به چه شکل است و کدامیک از ایر دو گرروه (زنران و
مردان) احسا

طرد بیشتری را تجربه کردهاند.

جدول ( )5مقایسه میانگین زنان و مردان روستایی و شهری در رابطه با میزان طرد
اجتماعی
طرد اجتماعی
روستا
شهر

میانگی

انحراف معیار

زنان

1.51

35.25

مردان

5.32

35.1

زنان

1.13

33.21

مردان

1.23

32.11

آزمون آماری t
t= 3.714
Sig= 0.000
t=3.21
Sig= 0.03

نتایج مقایسه میانگی بی زنان و مردان روستایی و شهری نشان میدهد کره میرزان اخرتالف
میانگی مشاهده شده در بی زنان و مردان روستایی معنادار است .به ای معنی که زنان روستایی

 / 35فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)33تابستان 5331

نسبت به مردان روستایی طرد اجتماعی با تری را تجربه مریکننرد .و همینطرور زنران شرهری از
طرد بیشتری نسبت به مردان شهری رنج میبرند.
 -1بی جنسیت فرد وابعاد (عینی و ذهنی) طرد رابطه معناداری وجود دارد.
 -1-5بی جنسیت فرد و طرد عینی رابطه معنادار وجود دارد.
به منظور ارزیابی و پاسخگویی به فرعیه فوو ،از آزمون همبستگی اتا  Etaاستفاده میکنیم.
جدول ( )6نتایج آزمون همبستگی بین جنسیت و طرد عینی
مقدار Eta

2.231

جنسیت * طرد عینی

مقدار اتا نشان میدهد بی جنسیت و طرد عینی رابطره قروی وجرود دارد و فرعریه مرا تأییرد
میشود.
با توجه به نتیجه فوو ،میخواهیم ببینیم میزان طرد عینی در بی زنان و مردان به چه شرکل اسرت
و کدامیک از ای دو گروه احسا

طرد بیشتری را تجربه کردهاند.

جدول ( )7مقایسه میانگین زنان و مردان در رابطه با طرد عینی
طرد عینی

میانگی

انحراف معیار

آزمون آماری t

زن

13.21

23.21

t= 55.11

مرد

25.12

21.31

giS = 2.21

دادههای جدول فوو نشان میدهد که در بی مردان با میانگی ( )25.13و زنران برا میرانگی
( )13.21در میزان طرد عینی تفاوس وجود دارد و ای تفاوس معنادار نیز است .به عبارس دیگرر
زنان میزان طرد عینی بیشتری را تجربه میکنند.
 -1-1بی جنسیت و طرد ذهنی رابطه معنا دار وجود دارد.
به منظور ارزیابی و پاسخگویی به ای فرعیه نیز ،از آزمون همبستگی اترا  Etaاسرتفاده مری-
کنیم.
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جدول ( )8نتایج آزمون همبستگی بین جنسیت و طرد ذهنی
مقدار Eta

2.155

جنسیت * طرد ذهنی

با توجه به خروجی فوو ،میتوان گفت رابطه قوی بی جنسیت و طررد ذهنری مشراهده شرد کره
نشان از تأیید فرعیه پژوهه دارد .میخواهیم ببینیم میزان طرد ذهنی در بری زنران و مرردان بره
چه شکل است و کدامیک از ای دو گروه احسا

طرد بیشتری را تجربه کردهاند.

جدول ( )9مقایسه میانگین زنان و مردان در رابطه با طرد ذهنی
طرد ذهنی

میانگی

انحراف معیار

آزمون آماری t

زن

11.52

31.35

t= 5.22

مرد

13.12

12.52

giS=2.222

دادههررای جرردول فرروو نشرران مرریدهررد کرره در برری مررردان بررا میررانگی ( )13.12و زنرران بررا
میانگی ( )11.52در میزان طرد ذهنی تفراوس وجرود دارد و ایر تفراوس معنرادار نیرز اسرت .بره
عبارس دیگر مردان طرد ذهنی بیشتری را تجربه میکنند.
نتیجهگیری
ای پژوهه در رویکردی جدید ،با هدف بررسی مقایسهای رابطه جنسیت با میرزان و ابعراد
(عینی -ذهنی) طررد اجتمراعی در جوانران 51-13سرال شهرسرتان نهاونرد ،سرعی داشرته ترا فهرم
عمیقتری از میزان و ابعاد عینی و ذهنی طرد دربی زنان و مرردان جروان ایر شهرسرتان بدسرت
دهد .محرومیت اجتماعی با توجه به ابعاد و مؤلفههایه امروزه به عنروان یکری از شراخصهرا و
مؤلفههای برجسته در رفاه اجتماعی جوامر مطرر مری شرود .موعروعی کره برا توجره بره عمرر
کوتاهه بسیار مورد توجه سیاست مداران و برنامهریزان رفراه اجتمراعی قررار گرفتره اسرت .در
چشم انداز طرد اجتماعی چنانچه آمده است ،فقر و محرومیت نه فقس نقطهای از زندگی فرد یرا
به اصطال یک "وععیت" ،بلکه در واق یک "فراینرد" یرا جریران پیچیرده اسرت و زمرانی بره
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وجود میآید که گروهها یا بخههایی از یک جامعه ،به د یل اغلب غیرر ارادی و ناخواسرته و
در یک روند تدریجی و انباشتی ،دچار زنجیرهای از محرومیتها یا فقدانهای اساسری گردیرده
و از آنچه برای یک زندگی معمولی ،سالم و بهنجار فردی و اجتماعی در هر جامعره زم اسرت
جدا و دور میگردند.
به طور کلی ،ای مفهوم(طرد اجتماعی) قابل بررسی برای تمامی قشرهای جامعره اسرت ،امرا
نظر به اهمیت شناخت و تحلیل طرد در بی زنان و مردان جوان و بخصوص وععیتی که زنان از
نظر محرومیت اجتماعی در ای شهرستان دارند ،پیمایه حاعر به بررسی میزان طررد اجتمراعی
زنان و مردان شهری و روستایی ای شهرستان ،در وجوه محسو

و نامحسو

(عینی و ذهنی)،

در قالب دو فرعیه پرداخته است.
نتایج پژوهه در فرعیه اول که رابطه بی جنسیت و میزان طرد اجتماعی را بررسری میکنرد،
با عریب همبستگی اتا با میزان  2/222حکایت از رابطه قوی بی جنسیت و میزان طرد اجتماعی
دارد .عالوه بر ای نتایج مقایسه میانگی بی زنان و مردان روستایی و شهری نشان مریدهرد کره
میزان اختالف میانگی مشاهده شده در بی زنان و مردان روستایی معنادار اسرت .بره ایر معنری
که زنان روستایی (با میانگی  )1/51نسبت به مردان روستایی (با میرانگی  )5/32طررد اجتمراعی
با تری را تجربه میکنند .و همینطور زنان شهری (با میانگی  )1/13از طررد بیشرتری نسربت بره
مردان شهری (با میانگی  )1/23رنج میبرند.
در فرعیه دوم نیز که به بررسری مقایسرهای بری جنسریت و ابعراد طررد اجتمراعی در شرهر و
روستا پرداخته شد .عریب همبستگی اتا با میزان 2.231حکایت از رابطره قروی بری جنسریت و
طرد عینی دارد .عالوه بر ای میزان اختالف میانگی مشاهده شده در بی زنان و مردان روستایی
در رابطه با طرد عینی معنادار است .به ای معنی که زنان روستایی (با میانگی  )13.21نسربت بره
مردان روستایی (با میانگی  )5/25.1232طرد عینی با تری را تجربه میکنند .و همی طور زنران
شهری (با میانگی  )1/13از طرد بیشتری نسبت به مردان شهری (با میانگی  )1/23رنج میبرند.
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