
 

 

 
 

 

 

 
 

با  فرهنگی و قومی هایگروه اقتصادی -اجتماعی  طرد در فضایی هایتفاوت

 )مطالعه موردی: شهر سنندج( جنسیتتاکید بر 

  

 .1ایران دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ،دانشکده علوم زمیندانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش،  :زهره فنی

 ایران هران،دانشگاه شهید بهشتی، ت دانشکده علوم زمین،شهری، ریزیارشد جغرافیا و برنامه کارشناس فرید واحدی یگانه:

 
 27/1/1400 :تاریخ پذیرش            16/11/1399 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
های فراگیر های غیررسمی از پدیدهدر ایران به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محالت فقیرنشین بویژه سکونتگاه

 چند جنبه ای ایپدیده اجتماعی فرهنگی و قومی است. طرد طردنشینی شهر معاصر بوده است. یکی از دالیل حاشیه

 سیاسی و اجتماعی، فرهنگی هایمحرومیت از متنوعی یدامنه بر اقتصادی، کمبودهای و مادی ابعاد از و فراتر است

 یجنسیت یکـی از مقوالت بسیار مهمـی است که باعث ایجـاد قشـربندی در کلیـهدارد. در همین رابطه،  داللت

نیمی  با توجه به اینکهشـر بوده اسـت. تاریخ بسراسر نابرابـری جنسـیتی، واقعیتـی اجتماعـی در  .شـودجوامـع می

 –های فضایی در طرد اجتماعی دهند، این پژوهش، هدف خود را بررسی تفاوتاز جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می

ای فرهنگی و قومی در شهر سنندج با تاکید بر جنسیت قرار داده است. روش تحقیق به های حاشیهاقتصادی گروه

ای، اسنادی و ی گردآوری اطالعات، کتابخانهلی بوده و نوع آن کاربردی است. شیوهتحلی –صورت توصیفی 

 400نشین شهر سنندج، نفری حاشیه 260000گیری به صورت هدفمند بوده و از جمعیت ای است. نمونهپرسشنامه

یه تجز SPSSافزار نرم های بدست آمده از طریقنفر با استفاده از فرمول کوکران برای پرسشگری انتخاب شدند. داده

جنبه ی دسترسی به منابع و طرد / ادغام  هر دو تحلیل شدند. از طریق آزمون رگرسیون چندمتغیره مشخص شد در

 –بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی « 568/0و  498/0»اجتماعی، عوامل اقتصادی به ترتیب با ارزش عددی 

ل مستقل مشخص شد که در زمینه دسترسی به منابع، عوام t-testزمون اند. همچنین از طریق آاقتصادی افراد داشته

و در جنبه ی طرد / ادغام « 647/41و  166/43»اقتصادی و خدمات اجتماعی ضعیف، به ترتیب با ارزش عددی 

 بیشترین تاثیر را« 123/47و  706/49»های اجتماعی، به ترتیب با ارزش عددی اجتماعی، عوامل اقتصادی و آسیب

 اند.اقتصادی زنان داشته –ر طرد اجتماعی د
 

های فرهنگی و قومی، جنسیت، سنندجاقتصادی، گروه –طرد اجتماعی  گان کلیدی:واژ

                                                 
 z-fanni@sbu.ac.ir                                          مسئول:نویسنده  . 1

 فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده
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 مقدمه

بعدی  ویا و چندی مطرودیت اجتماعی به عنوان رویکردی پهای پایانی قرن بیستم شاهد ظهور و گسترش سازهاز دهه
ه است. یشرفته شدپی مسائل اجتماعی، به ویژه در کشورهای هستیم که به مرور جایگزین مفهوم کالسیک فقر در حوزه
و تعمیق  با توسعه وی و محوری سیاست اجتماعی تبدیل شده این رویکرد از حیث نظری و عملی به یکی از مباحث کانون

ای که گونه ه است، بهی انسانی و اجتماعی متوازن اهمیت بیشتری یافتروز افزون فرآیند جهانی شدن و توجه به توسعه
کاربرد دارد. از  ایستردهگای اجتماعی، بلکه به عنوان رویکردی در تحلیل مسائل اجتماعی بطور ی مسئلهنه تنها به مثابه

 م شهروندی وای در کشورهای صنعتی در خصوص مطرودیت اجتماعی با تاکید بر مفهو، مطالعات گسترده1990ی دهه
ی در مقیاس و قابلیت ی میان مطرودیت اجتماعی با متغیرهایی چون مصرف، بیکاری، انزوای اجتماعی، فقر درآمدیرابطه

(.  6 – 5: 1389، های قومی و فرهنگی بررسی شده است )غفاری و امیدی، گروهای و ملی، در بین طبقاتمحلی، منطقه
بسته به  های مختلف وکند و در زمانمطرودیت اجتماعی یک فرآیند است نه یک وضعیت؛ بنابراین مرزهای آن تغییر می

تفاوت  سیت و...،های عمومی، جنهای کاری و سیاستهای اجتماعی، رویههای جمعیتی، تبعیضتحصیالت، ویژگی
 (. 93: 1382کند )کاستلز، می

های ناشی از آن، در تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی شهرهای جهان ریشه دوانده است، امروزه طرد اجتماعی و تبعیض
ری دانند. میزان نابراببویژه برای زنان می "محرومیت"ی این تبعیض و نابرابری را به طوری که برخی اندیشمندان، نتیجه

های ارائه شده از سوی ها و طرحدر کشورهای مختلف و در طول زمان متفاوت است. برای بیش از دو دهه، در برنامه
 ,Ridgewayهای اصلی آنان بوده است )های جنسیتی جزو اولویتالمللی، کاهش نابرابریهای ملی و بینسازمان

های اجتماعی و شی از آن به یک اصل بنیادی در ویژگیهای ناجنسیتی و نابرابریهای (. تفاوت34 - 33 :2011
در گروه )زنان( تبدیل شده است، به طوری که نرخ پایین اشتغال،  اقتصادی و به دنبال آن، به وجود آمدن فقر گسترده

د بانک المللی ماننها و نهادهای بیندرآمد بسیار کمتر نسبت به مردان )بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان
درصد  90درصد و  10کند، یعنی از کل درآمد، زنان تنها ی ترازوی درآمد به سمت مردان سنگینی میجهانی(، کفه

ی این های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... نتیجهباقیمانده را مردان در اختیار دارند(، مشارکت کمتر در فعالیت
 نگرش و زنان وضعیت اخیر، هایسال در ،نیز ایران در(. European Commission, 2010: 9تبعیض جنسیتی است )

 ایپاره در که ایگونه به .است بوده نامتجانسی صورت به عمدتاً تغییرات این و یافته بسیاری تغییرات جنسیتی برابری به

 همراه هامحدودیت افزایش با دیگر هاییحوزه در و زنان توانمندی راستای در ، اشتغال و...(آموزشی تحصیلی،) هاحوزه از

 یهاپهنه در گوناگون شهری مناطق و بسیار وسعت با که است کشورهایی جمله از ایران ،اینها بر عالوه است؛ بوده
 لحاظ به ایران هایاستان اجتماعی،، فرهنگی متفاوت بافت و بسیار وسعت دلیل به است. شده گسترده جغرافیایی

(. 158: 1393)احمدی و دیگران،  گیرندمی قرار مختلفی هایرتبه و هادسته در انسانی یتوسعه هایشاخص و اقتصادی
های مختلف های اجتماعی و اقتصادی، مشارکت در عرصهدر کشور ایران، هرچند آمار دقیقی از توزیع خدمات، فرصت

ها و کالنشهرها مشهود است، به طوری که در اجتماعی و مدنی و... وجود ندارد، اما نمودهای طرد اجتماعی در بیشتر شهر
(. 58: 1394ها مانند زنان، مهاجرین، اقلیت قومی و فرهنگی و... شکل بارزتری دارند )زاهدی و دیگران، برخی گروه

مامسن هم، این موضوع و بویژه درحاشیه قرار گرفتن زنان را در هر دو نواحی شهری و روستایی بررسی کرده و به نتایج 
مشترک فرهنگ غالب خانوادگی و عمومی در آنها دست یافته است )ر.ک به: مامسن. های هی مبتنی بر مشخصمشاب

1388.) 
 مختلفی هایگروه )مرکز استان کردستان( که نسبت به شهرهای دیگر استان رو به توسعه و در مورد شهری مانند سنندج

 ی شیوه عمل به و مشابه هایارزش و باورها مشترک، جوهو خاص با  هایگروه در عضویت کرده است، جلب به خود را
باشد. کرد بودن )از لحاظ  اجتماعی افراد بویژه زنان شمول و امتیازبخشی محدودیت، علت محرومیت، تواندمی جمعی،
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 3                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

 به و بودن( ها )غیر کردغیر سنندجی و کندمی جذب خود به را ترکمیاب و منابع ارزشمند که است نژادی و زبانی( امتیازی

 مهاجران این ترتیب، به و راندمی منابع فقدان یا و ارزشبی ارزش، کم منابع سوی افرادی با هویت مهاجر را به ویژه

 فساد اعتیاد، چون مسائل اجتماعی و اقتصادی پیدایش و اجتماعی طرد زمینه و رانده بیرون رقابت صحنه از را پذیرآسیب

از سوی دیگر در  .سازدمی فراهم را هاگروه این بین نشینی، پرداختن به مشاغل کاذب و... درحاشیهاخالقی، بیکاری، 
استان کردستان و بخصوص شهر سنندج، بافت غیررسمی شهری، طی چند دهه بعد از انقالب رشد زیادی داشته است. به 

های استان، مرکزیت ه سایر شهرستانشهری، وضعیت اشتغال بهتر نسبت ب –موازات رشد جمعیت، مهاجرت روستا 
نفر را در خود جای داده که بخشی از آن بصورت  414،069، جمعیتی بالغ بر 1395استان و... و طبق آخرین آمار سال 

 حاشیه نشین در بخش هایی از شهر سکونت یافته اند. 
های اجتماعی برابریاجتماعی و نا – سازی فرهنگیاین شهر به موازات تحوالت، تفکیک و تمایز قومی و مذهبی، جدایی

 و نیست روندانشه نیازهای پاسخگوی موجود امکانات تالش مسئوالن، وجود اقتصادی را به همراه داشته است. با –
 آموزشی، ی،فرهنگ امکانات و خدمات توزیع غیرهدفمندی به طور دهدمی نشان شهرداری سنندج آمارهای که آنگونه

 ایر مناطقس به نسبت مناطق برخی شهروندان و بوده نابرابر عمرانی هایبودجه و ارتباطات ورزشی، حمل و نقل،

  .دهندمی خود جای در را خاصی فرهنگی و شغلی هایگروه و دارند بیشتری امنیت و رفاه برخوردارترند،
قتصادی یزیکی، افاجتماعی،  سازیسازی فرهنگی و قومی، جداییهای غیررسمی با جداییرسد جامعه و اجتماعبه نظر می

های خاص را در دست ها و ردهها و اختصاص آنها به گروهزنند و کنترل توزیع منابع، فرصتو حتی سیاسی را رقم می
شود. ه میهای فاحشی مشاهدی آمار مشاغل، تحصیالت و... بر حسب مناطق و نواحی شهری، تفاوتاند. با مقایسهگرفته

کنند. یمهم زندگی  کرد، لر، ترک، فارس و مذاهب اهل سنت، تشیع، زرتشتی و مسیحی )اندک( بادر شهر سنندج اقوام 
 مذهبی، یتاست: محدود آورده را پدید خاصی قشربندی و آمیخته هم با محدودیت چند در شهر سنندج به طور کلی

 یک گیریها، شکلمحدودیت نای تقاطع حاصل قدرت است(. نمایانگر سطح )که اجتماعی محدودیت و فضایی محدودیت

 گزینیییجدا ان،ناهمس جمعیتی توزیع برای الزم بستر که است فضایی -اجتماعی  نظام یا اکولوژیک -اجتماعی  نظام

 خاص، هایدر محله مذهبی -های قومیاقلیت خاص به طور فرهنگی -هویتی  هایبرخی گروه تجمع و فیزیکی

 .بوده است هاغیرخودی اجتماعی -فرهنگی  سازیجدا
 

 سوال اصلی پژوهش

 ای برقرار است؟اقتصادی چه رابطه –میان جنسیت و احساس طرد اجتماعی  -

های های انسانی در مکانفرهنگی، اقتصادی و سیاسی گروه -گزینی فضایی و طرد اجتماعی چه عواملی در جدایی -
 اند؟نشین شهر سنندج تاثیرگذار بودهحاشیه

 های اقلیت بویژه زنان، در شهر سنندج کدامند؟اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گروهعلل طرد  -

 ت؟داشته اس ها بویژه زنان، چه اثراتی بر وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر سنندجشرایط طرد گروه -

 

 ی تحقیقپیشینه

 گردد،برمی فرانسه 1970 - 80های دههآن، به  یافتن عمومیت و اقتصادی -اجتماعی طرد مفهوم متأخر و جدید کاربرد

 را اصلی جامعه جریان با انطباق یا سازگاری توانایی که بودند افرادی مطرودین شدند.خوانده می "مطرود"فقرا  که زمانی

 به دارو. به معتادان و اذیت و آزار مورد خودکشی، کودکان مستعد افراد معلول، سالخوردگان مانده،عقب اشخاص نظیر ندارند؛

منابع  از هم که هاییگروه رفت؛می کار به جامعه در ایحاشیه هایگروه شرایط برای توصیف اجتماعی طرد مفهوم کلی، طور
 قربانی و شهروندی اساسی فاقد حقوق مطرودین، بودند. بهرهبی رفاه دولت حمایتی چتر از هم و بودند محروم اشتغال منظم
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 گذر با شود. شنیده شانصدای که دهد یاری را آنها تا نداشتند نهادهای قدرتمند با ارتباطی و دسترسی هیچ و بودند تبعیض

 مهاجران، بیکار، کنندگان، جوانانتحصیل ترک قبیل از دیگری هایگروه و شد تعریف باز دفعات به اجتماعی مفهوم طرد زمان

 نمود کشورهایی در ابتدا در اجتماعی طرد نیز دربرگرفت. مفهوم را منزوی افراد و نشده بیمه بیکاران تنها، والدین معلوالن،

 حفظ قراردادهایی برای اجتماعی همبستگی سنت، این در بودند. مشترک فرانسه با خواهانه سنت جمهوری یک در که یافت

 یکپارچگی و انسجام برای تهدیدی های مطرود،گروه وجود و شدمی تلقی ضروری است، شده بنا آن براساس جامعه که

 آنگلوساکسونی یک نگرش از چرخش با اروپا جامعۀ فرانسویان، سیاسی مباحث تأثیر و نفوذ تحت رفته رفته .شدمی محسوب

 تضعیف فزاینده، فردگرایی غربی، کشورهای اقتصادی نظام دگرگونی در و تحول آورد. روی اجتماعی طرد بر تمرکز به فقر، به

 به  مشارکت اجتماعی کاهش و بشر حقوق نقض افزایش بیکاری، گسترش اجتماعی، روابط ثباتیو بی خانوادگی پیوندهای

 توصیف برای فقر هایسنجه که داد نشان ثروت نبود، و درآمد فقدان با مرتبط صرفاً که مسائلی بروز و بیکار اقشار در ویژه

 نظیر جدید مفاهیم کارگیری به و افراد روزانۀ زندگی اجتماعی هایجنبه درک نارساست. لذا ضرورت و ناکافی جدید واقعیت

و  طرد اجتماع معینى از هاى اجتماعىگروه و آن، افراد نتیجۀ در است که اجتماعى فرآیندى شد. طرد احساس طرد اجتماعی
اند شده طرد از آن مطرود تشخیص اشخاص "چه آن"براى  پیداست همچنان که این تعریف اما شوند.رانده مى حاشیه به

اقتصادی را با تاکید بر  –نیست. در زیر به چند نمونه از تحقیقاتی )داخلی و خارجی( که مسئله طرد اجتماعی  کافى
بررسی رابطه "با عنوان  (1393حمیدیان و دیگران در سال )نتایج تحقیق  کنیم.اند اشاره میجنسیت بررسی کرده

ها ی گروهنشان داده است که همه "ها در کالنشهر اصفهاناقتصادی و طرد اجتماعی گروه –های اجتماعی نابرابری
ها تبعیض اجتماعی بیشتر و طرد اجتماعی به مراتب شدیدتری را تجربه دسترسی یکسانی به منابع ندارند و برخی گروه

فروتن در سال  نتایج تحقیق کنند و بین برابری اجتماعی، دسترسی به منابع و ادغام اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد.می
در خصوص نقش دین و مذهب و روندهای اجتماعی در تحوالت جنسیتی و جمعیتی در ایران طی نیم قرن اخیر ( 1394)
های قومی صدق ( نشان داده است که اگرچه روندهای کلی تحوالت جنسیتی و جمعیتی بر تمامی گروه1335 – 1385)

تر های قومی و مذهبی متعدد ایران به منظور شناخت دقیقروهکند، مستلزم طیف متوع تحقیقات موردی میان گمی
 های قومی مذهبی ناظر بر این تحوالت است.تفاوت

مالحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان "با عنوان  (1395فروتن و دیگران در سال ) * نتایج تحقیق
 جنسیتی نگرش دارای ها،ترکمن ویژه به قومی، هایهسایر گرو از بیش تات قومی گروه نشان داده است که اگرچه "بجنورد

و  شیعی مردان این، بر است. عالوه غالب کمابیش غیرسنتی نگرش نوعی قومی هایتمامی گروه بین در هستند، غیرسنتی
 با سنی مذهب و شیعی جنسیتی زنان نگرش که  در حالی هستند، مشابهی کمابیش جنسیتی هاینگرش دارای مذهب سنی

 هستند. زنان اشتغال به مثبت نگرش دارای مذهب زنان سنی از بیش مذهب شیعی زنان نمونه، برای است، متفاوت همدیگر
نشان داده است که در برخی  "الگوهای طرد اجتماعی در رابطه با فرهنگ و قومیت"در پژوهشی با عنوان  (2006کابر )

شوند. جود دارد که تماما از طریق رویکردهای اقتصادی درک نمیها وهای آسیایی، اشکال مهمی از محرومیتاز فرهنگ
هایی است که به هویت مربوطند و تحقیر فرهنگی افراد را بر حسب هویتی که به آنها نسبت داده این موارد شامل جنبه

دن( مربوط های خاص )نژاد، قومیت و اقلیت مذهبی بودهد. این امر ممکن است به عضویت در گروهشود، نشان میمی
 و امین ساجدا تحقیقات نتایج مطابق های مشابهی هستند.شناسد و داری باورها و ارزشباشد که وجوه مشترک خود را می

 شده باعث ویتنام در جمله از آسیا جنوب منطقه در اخیر هایدهه در سریع اقتصادی رشد ویتنام، کشور در (2009بوساراوان )

 و هاویتنامی گروه اکثریت که طوری به گیرد، شکل کشور این قومی هایگروه بین در متفاوت کامالً دو الگوی تا است
 سایر آنکه حال هستند. باروری کاهش و زنان افزایش اشتغال مانند مدرن جنسیتی هاینگرش دارای نژاد چینی هایقومیت

در  (2012سایتو و دیگران در سال )هستند.  جنسیتی هاینقش سنتی الگوهای دارای غالبا قومی هایاقلیت و هاگروه
که سه  "ترهای مسنتفاوتهای جنسیتی در مورد اثرات طرد اجتماعی بر مرگ و میر در میان ژاپنی"تحقیقی با عنوان 
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 5                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

تر در میان افراد فاکتور انزوای اجتماعی، عدم فعالیت اجتماعی و فقر نسبی را بررسی کردند؛ نشان دادند که افراد مسن
درصد بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر مرگ و میر هستند و تاثیرات اجتماعی بر زنان و فقر نسبی بر  34وم تا محر

و  قومیت که است داده نشان نیز نیوزیلند و استرالیا در (2015) فروتن تحقیق نتایجاند لحاظ جنسیتی تاثیرگذار بوده مردان از
 و قومی هایگروه به زنان متعلق که معنا بدین دارد؛ جنسیتی هاینقش و هانگرش تبیین در ایکننده تعیین نقش مذهب
 باالی سطح از نتیجه در و هستند سنتی جنسیتی هایدارای نگرش معموال آفریقا شمال و خاورمیانه یمنطقه به متعلق مذهبی

 بسیار باالی میزان دارای هندی و سریالنکایی قومی هایگروه به متعلق زنان اما اشتغال برخوردارند، پایین میزان و باروری

 .هستند کار بازار در مشارکت
 طرد مسئله به املک طور به و شایستگی به گرفته صورت تحقیقات اکثر که کرد اذعان توانمی پیشین مطالعات بندیجمع در

 هایگروه زنان، میان در اجتماعی طرد میزان مطالعه به و کرده شناسایی خوبی به را هدف هایگروه و اندپرداخته اجتماعی

شناسایی  مهم عوامل از .نداپرداخته هاگروه این میان در اجتماعی طرد ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی همچنین و قومی و مهاجر
 تحقیق که آنچه اما د؛کر اشاره قومیت و جنسیت درآمد، میزان بودن، روستایی یا شهری فقر، به توانمی مطالعات این در شده

 - اجتماعی هایبرینابرا یعنی اجتماعی طرد ایریشه و اساسی علت به پرداختن کند،می متمایز پیشین مطالعات از را حاضر

 پژوهش اصلی ییافته به توجه با توانمی بنگریم پیشین تحقیقات در شناسایی شده تأثیرگذار عوامل به  اگر است. اقتصادی

 دیگر عبارت به تند؛هس شرایط فوق ایجادکننده اصلی عامل اقتصادی - اجتماعی هاینابرابری که کرد ادعا قاطعیت با حاضر

 قبلی تحقیقات در دهششناسایی  دیگر عوامل و اجتماعی طرد گرتبیین و تعیین کننده عامل اقتصادی - اجتماعی هاینابرابری

قتصادی و سیاسی علل طرد اجتماعی، ا، پرداختن به نکته دیگر عالوه بر موارد قبلی .هستند اجتماعی طرد بر مؤثر
صادی شهر نگی و اقتهای اقلیت بویژه زنان است و اینکه طرد آنان )زنان(، چه اثراتی بر وضعیت اجتماعی، فرهگروه

 سنندج داشته است.
 

 ادبیات موضوعی

 نمایان شود،می یرگذاروقتی که تاث تنها و نهفته است کشورها و جوامع یهمه پوست زیر در که است جهانی ایپدیده نابرابری

 و فرهنگی اسی، حقوقی،سی ابعاد نابرابری شود،می متبادر ذهن به اقتصادی نابرابری نابرابری، مفهوم از آنکه با .گرددمی
 دهند.می شکل را تماعیاج نظام نابرابری هر مثلث و یکدیگرند معلول و علت چهار جنبه، این گیرد؛برمی در نیز را اجتماعی

 جز امر واقعیت الیکهدر ح شود، تبدیل اجتماعی هایآسیب و العلل مسائلعلت به تا شده باعث اقتصادی نابرابری بودن عینی

ها، اقلیت نمونه، به طور ند،دار اقتصادی نابرابری از بیشتر مراتب به یا برابر، نقشی سیاسی و های اجتماعینابرابری است؛ این
 نابرابری در و دارند میتاه درآمد و شغلی امکانات اقتصادی، نابرابری دارند. در قرار درآمدی پایین هایدهک در مواقع اغلب

 و مسکن ت،پرورش، بهداش و آموزش ازجمله اجتماعی هایموقعیت به یکسان دسترسی اجتماعی، هایاجتماعی، موقعیت
 (.8: 1394اهمیت دارند )حمیدیان و دیگران،  شغلی و کاری موقعیت بودن دسترس در و اجتماعی خدمات دیگر

های منصفانه و برابر شود که شامل انکار فرصتطرد اجتماعی به عنوان فرآیندی اجتماعی تعریف می: 1طرد اجتماعی

های منزوی شده د و گروههای مختلف جامعه است، و منجر به عدم توانایی افراهای اجتماعی خاص در حوزهبرای گروه
 (. Pradeep & Gadkar, 2014: 82شود )در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می

 تکذیب را منابع و حقوق به برابر دسترسی جمعیت از بزرگی هایبخش یا افراد که زمانیطرد اجتماعی:  –نابرابری

داخل  در نابرابری سطوح افزایش (.Amado & et al, 2013: 365آیند ) شمار به اجتماعی لحاظ از طردشدگان توانندمی کنند،می
 و اجتماعی اقتصادی، هایجنبه بعدی با چند و پیچیده ایپدیده اجتماعی باشد. طرد مشکل این وجود از اینشانه شاید شهرها

                                                 
1 social exclusion 
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 1400( بهار 5)پیاپی  اول،شماره  دوم،فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره                                                            6

 نظیر هاییدارایی به دسترسی از که شده هستند طرد هنگامی اجتماعی لحاظ از مردم. (Bigby, 2012: 330است ) سیاسی

 از آنان که هنگامی یا هستند جامعه غالب جریان با ارتباط فاقد آنان که شوند، هنگامی محروم اشتغال( )عدم درآمد یا مستغالت

 ,Verdugoهای گوناگون )های مذهبی و مهاجران با فرهنگشوند، مانند اقلیت محروم انسانی و سیاسی کل حقوق یا بخش

2005: 713).  

 –گزینی اقتصادی های جمعیتی است که با جدایی، تمرکز فضایی گروه1گزینیجداییگزینی: جدایی –نابرابری

با تطبیق مطالعات موردی مختلف تشریح  3و ماستیرد 2شود. فایندر واتسونهای دیگر مرتبط میاجتماعی، نژادی یا گروه
گزینی باشد. در مقابل آن شهرهای شاید مثالی از نابرابری با درآمد کم، اما با سطوح باالی جدایی 4کنند که بلفاستمی

گزینی منطبق با سطوح باالی نابرابری است. اسناد و شواهد بسیاری ایاالت متحده آمریکا، سطوح بسیار برجسته جدایی
(. همچنین Skop, 2006: 394کند )اجتماعی را تقویت میوجود دارد که در بسیاری از موارد، نابرابری فضایی، نابرابری 

ها متاثر شده باشد و های دولتتواند از سیاستاقتصادی است، می –های اجتماعی گزینی که ناشی از نابرابریجدایی
ه با یکدیگر . فقر و نابرابری اگرچ(Kaplan & Kathleen, 2004: 581)گزینی را بدتر کنند توانند شرایط جداییها میدولت

ها بر اثر یکی از این روابط، فقیر بودن ملت (.De. Ferranti & et al, 2004: 24)ی متفاوتی هستند ارتباط دارند، اما پدیده
 (.75: 1395)نواح و دیگران، های اجتماعی و اقتصادی است نابرابری

عبارت  به دانست. جنسیت حوزه در اجتماعی عدالت تعدیل توانمی را جنسیتی عدالتبرابری و عدالت جنسیتی: 

 مردان و زنان میان آمیزصورت غیر تبعیض به امکانات و منابع آن، براساس که دارد مبنایی به اشاره جنسیتی عدالت دیگر،

 و لغوی لحاظ به "5جنسیت"است.  ضروری جنسیت فهم واژه جنسیتی، عدالت مفهوم بررسی از پیش شوند.می تقسیم
 به جنسیت، اما دارد، زنان و مردان میان شناختیزیست هایتفاوت به اشاره جنس، .است "6جنس" از متفاوت مفهومی،

 ریشه شود، زیستی ناشی هایتفاوت از آنکه از بیش جنسیت شود.می گفته زنان و مردان میان متفاوت های اجتماعینقش

 است، مصنوع و برساخته امر یک جنسیت عبارت دیگر، به دارد. هاسنت و هنجارها به طورکلی و مذهب تاریخ، فرهنگ، در

 داشته زنان فردیت به توجهی آنکه بدون که دارد هاییسنت به اشاره جنسیت، .باشدمی بیولوژیک و طبیعی امری جنس اما

 را جنسیتی عدالت توانمی جنسیت از تعریف این به توجه دهد. بامی قرار مردان به نسبت نابرابر در جایگاهی را آنها باشد،
زنان  بیولوژیک و وجودی هایواقعیت در آنکه از بیش که دانست سیاسی و اقتصادی سنتی، اجتماعی، فرهنگی، موانع رفع

 عدالت ها،این تعریف با کنند.می ارائه زن از فرودست تصویری و هستند اجتماع و تاریخ یساخته باشند، داشته ریشه

 نقطه و جنسیتی عدالت اولیه اصل جنسیتی را برابری توانمی و شودمی استوار "7جنسیتی برابری" مبنای بر جنسیتی

 روا زنان بر جنسیت براساس که است آمیزیتبعیض عمل یا جنسیتی، برخورد نابرابری کرد. قلمداد جنسیتی نابرابری مقابل

 (.1387؛ رالز، 1387)میلر، انجامد می آنان بندیکلیشه و طرد تحقیر، امکانات، توزیع نابرابر به و شودمی داشته

های کنار گذاشته شده در اجتماع نهایی یک ادغام اجتماعی فرآیندی است که به موجب آن گروه: 8ادغام اجتماعی

کنند. ادغام اجتماعی احتماال بهترین متغیری است که امکان سنجش مشارکت عام ذهنی جامعه، با آن همبستگی پیدا می
ی رشد احساس تعلق ادغام اجتماعی به منزلهسازد. ای )از لحاظ قومی و فرهنگی( را فراهم میهای حاشیهو عینی گروه

های مرتبط با شود، بلکه حوزهاجتماعی سنجیده نمی –های اقتصادی به اجتماعات مختلف جامعه، تنها با توجه به شاخص

                                                 
1 Segregation 

2 H.Van der Wusten 

3 S. Musterd 

4 Belfast 

5 Gender 

6 Sex 

7 Gender Equality 

8 Social inclusion 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 19

http://jvfc.ir/article-1-91-fa.html


 7                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

ای های از روابط و گرایشسازد تا شبکههای اقلیت را قادر میگیرد. ادغام اجتماعی گروهانسجام اجتماعی را نیز دربرمی
مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل نسبت به یکدیگر را حفظ و تداوم بخشند. مهمترین هدف ادغام اجتماعی، تشویق افراد با 

 ,European Commission)های مختلف )اقتصادی، اجتماعی، قومیتی، فرهنگی و...( به تعامل با یکدیگر است ویژگی

2008; WHO, 2013; World Bank, 2000Sen, ; 2004.)  
 

 اجتماعی: –رویکردهای تبیینی طرد اقتصادی 
 اجتماعی، مکانی و فضای سیاست، و تولید سیستم نهادی، هاینابرابری توانمی اقتصادی -اجتماعی  طرد پدیده تبیین در

 .نمود عنوان را عاملیت و فرهنگ

 طرد ن،کال نهادهای ایجادی فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، هاینابرابری عوامل نهادی نابرابری: -

 یا انکار به عنوان طرد و شودمی گرفته نظر در معادل شهروندی ادغام، رهیافت این در زنند.می رقم را هاگروه اجتماعی

 ور وسیعیطبه  طرد تحلیلی، الگوی این است. در )اجتماعی و سیاسی حقوق مدنی، شامل(شهروندی حقوق عدم تحقق

 (.12: 1394)حمیدیان و دیگران،  هاستگروه و نهادها متقابل کنش نتیجه و شودمی اعمال جامعه نهادهای توسط

 به طور خواهدکه می است چندگانه محرومیت از مفهوم همان طرد، اجتماعی: –های فضاییرهیافت موقعیت -

 هامحله در دارند مایلت بیشتر اما دارند وجود چندگانه هایکند. محرومیت اثر افراد از خاصی هایگروه و هامحله بر ویژه

و  محله فیزیکی فقر فقیرنشین، هایمحله در رهیافت، این طبق گذارند. تأثیر مردم از یک طبقه بر اینکه تا یابند تمرکز
 ارد )همان(.دنبال د به را ساکنانش اجتماعی طرد و ایرابطه اقتصادی فقر گذاری،سرمایه عدم آن، به تفاوتیبی

 و تولید نظام نبی سیاسی، روابط حکومت نوع و تولیدی نظام بر عالوه اینجا، در سیستم تولید و سیاست:رهیافت  -

 یابد.می ظهور برینابرا از خاصی شکل سیاسی و  تولیدی سیستم هر در دو، این امتداد در و است نابرابری موجب حکومت

 یبترک به بستگی شوند، آسیب به تبدیل اینکه ولی نداساختاری "در خطر بودن"تولیدکننده  هایوضعیت گیدنز گفته به

 (.Giddens, 2007: 1019)تر، روی دیگر خطر، فرصت است کند دارد و به سخن دقیقهایی که اعمال میممانعت و سیاسی
و اقتصادی  سیاسی تتوافقا توسط ساختاریافته، قشربندی از خاصی شکل نمود را نژادها و طبقات ویلسون نیز روابط بین

 (.Grusky, 2008: 692)داند می

 یوسیله مرفه، یا و برتر هایگروه سبک زندگی و نمادها ها،ویژگی تعریف که است این بر تأکید عوامل فرهنگی: -

 شده،تعریف  فرهنگی هایسرمایه گردد.می زندگی، سبک و هااین ویژگی فاقد هایگروه شدن رانده حاشیه به و آنها تمایز

فاقد  که کسانی هستند. کل اجتماعی نظام و جامعه در افراد و هاگروه ادغام عامل و سرمایه اجتماعی به قابل تبدیل
 بلکه نیست بودن تنگنای مالی در لزوماً طرد پس اند.شده طرد اجتماعی لحاظ به که هستند کسانی اند،فرهنگی سرمایه

 فردی، هایپیشفرض به دلیل است معلولین ممکن و سالمندان قومی، هایگروه زنان، همجنسگرایان، مثل هاییگروه

 و شودمی تولید فرهنگی عوامل طریق از اجتماعی طرد حقیقت، شوند. در طرد جامعه، ساختار و 1زنیبرچسب هایسیاست
 به اجتماعات و هاگروه دسترسی و متقابل کنش مانع هنجاری هایارزش سیستم و رسوم و آداب اجتماعی، توافق از طریق

 (.14: 1394)حمیدیان و دیگران، شود می آن تولید باز و اجتماعی منابع

 طرد ساختاری (قوی  طرد و )2تحمیلی خود طرد(ضعیف  طرد مفهوم دو ،عاملیت رهیافت اساس بر رهیافت عاملیت: -

 افرادی که برای است ممکن کارآیی، نظر از طرد، که است شود. بحث طرد خود تحمیلی اینمی ( عنوان3تحمیلی جامعه

به  متکی و انگیزه فقدان دلیل به افراد تحمیلی، خود طرد در بد. سایرین نظر از باشد ولی خوب کنند،می طردی خود

                                                 
1 Stigmatizing 

2 Self-imposed 
3 Socially imposed 
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 .بیشتر طرد و فقر به پایین طبقات در و گرددتمایز می به منجر باال طبقات در طردی خود پس مقصرند. رفاه سیستم دولت
 هستند غیرفعالی عاملیت مطرودین، و فقرا اینجا، در است. مهم افراد، طرد جامعه در و ساختار رابطۀ تحمیلی، جامعه طرد در

 ساختارند )همان(. مقهور و
 

 بندی مبانی نظریجمع
 نهادی، مقررات های نژادی،تبعیض شکل در اجتماعی افقی هاینابرابری چگونه اینکه بر است ایمقدمه اجتماعی طرد

 مدنی، حقوق از افراد و هاگروه برخی سبب محرومیت همزمان اجتماعی، فرایندهای و شده ابژه هایگفتمان و هادانش

 طبق و هاستگروه ویژگی اجتماعی طرد فرآیند (.O’Neil & Piron, 2007: 3) شودمی اجتماعی خدمات و اشتغال فرصت

 کنش با برهم و کنش در که سیاسی یا دولتی هایگیریتصمیم گذاریسیاست و اجتماع اقتصاد، : عامل سه نهادی، تبیین

ی ایده .هستند هاطرد گروه فرآیند کنندهتضعیف و مانع یا و بخشتداوم مسبب، است اجتماعی و اقتصادی بعد دو
ترین تحوالت در فهم فقر است. این ایده تالش دارد با گذر از تعارف محدود فقر که بر مطرودیت اجتماعی یکی از مهیج
بحث عامیانه مطرودیت " 1های فقر متوجه سازد. به نظر تورنزشوند، ما را به پویاییمبنای درآمدهای پایین ارائه می

های دیگری از ابعاد ومیت از درآمد بود )هر چند که به نسبت کمتر شاخصاجتماعی بیشتر متمرکز بر فقر یا محر
های رفاهی، محققین برای شود( لیکن با گسترش و بسط سیاستاجتماعی، فرهنگی، قومی و نژادی و... را نیز شامل می

جنسیت، سن، فهم مطرودیت اجتماعی کاوش و کنکاش خود را فراتر از فقر و درآمد برده و مسائلی چون قومیت، 
از این رو در تحلیل مطرودیت اجتماعی  اند های جنسیتی را وارد مباحث خود ساختهگیریمعلولیت و حتی جهت

قدرتی، تبعیض، عوامل پذیری، عدم امنیت شغلی، ناتوانی جسمانی، بیبایست ابعادی نظیر قومیت، جنسیت، آسیبمی
، مورد توجه قرار گیرند. با این نوع نگاه، مطرودیت اجتماعی فراتر روانشناختی چون ترس، عزت نفس و خوداتکایی پایین

رود. برای مثال در یک جامعه ممکن است که زنان درآمد و غذای کافی در از فضای مادی مورد توجه مفهوم فقر می
 Social Exclusion Unit)اختیار داشته باشند اما از دسترسی به مشاغل باالی اجرایی و نتایج حاصل از آن محروم باشند 

های متفاوتی طرد اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی همانطور که قبال ذکر شد، رویکردهای مختلف از دیدگاه(. 2010,
اند. اگرچه هر کدام از رویکردها دیدگاهی متفاوت به طرد اجتماعی و اقتصادی دارند و از مسیرهای مختلفی قرار داده

ی آنها، سعادت انسان، رفاه عمومی، عدم تبعیض جنسیتی، آرامش فکری و جسمی، ی همهکنند، اما هدف نهایحرکت می
 عدالت اجتماعی، احترام به عقاید و افکار همدیگر و... بوده است. 

 بندی مطرودیت. درجه1جدول 
 ویژگی نوع مطرودیت

مطرودیت 

 2انتخابی
 کنند.جستجو میهای زندگی متفاوتی خارج از جریان غالب جامعه را افراد سبک

 .شوند، اما همچنان قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستندافراد با یک اختالل جزئی مواجه می 3مطرودیت اولیه

مطرودیت 

 4متوسط
 ایه جنسیتپ گیرند، مانند طرد برهای غالب جای میشوند، اما همچنان در چارچوبافراد از برخی ترتیبات مشخص بنیادین طرد می

مطرودیت 

 5پیشرفته
یت صورتی تجمعی و مانند. مطرودهای اصلی و بنیادین ادخال اجتماعی بیرون میافراد به دلیل وجود ترکیبی از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قالب

 کند.چند بعدی پیدا کرده و به ابعاد مختلف زندگی سرایت می

 6مطرودیت شدید
شوند. ذارده میتماعی کنار گها و نهادهای رسمی و غیررسمی ادخال اجشوند و از قالبشان خارج میاز جهان زندگی واقعیای افراد به طور گسترده

 این حالت به انفصال دائم و قطعی از جامعه اشاره دارد.

                                                 
1 Thorns 
2 Alternative exclusion 
3 Preliminary exclusion 
4 Intermediate exclusion 
5 Advanced exclusion 
6 Severe exclusion 
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 Wessels & Miedema, 2002)منبع:   

 

 
 نظری وضعیت طرد یا پذیرش اجتماعی -ل مفهومی مد – 1شکل 

 منبع: )منتج از مبانی نظری پژوهش(

(، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 2ها و متغیرهای وابسته و مستقل زیر )جدول شماره همچنین در این پژوهش، شاخص
 است.

 های مورد استفاده در تحقیقشاخص -2جدول 
 مولفه ابعاد مفهوم

 -برابری / تبعیض اجتماعی
 اقتصادی )متغیرهای مستقل(

 اجتماعی
 احساس تبعیض اجتماعی -

 تبعیض قضایی -

دسترسی به منابع )متغیرهای 
 مستقل(

 سیاسی
 اجتماعی، مذهبی، خیریه و سیاسیهای NGOامکان عضویت در  -

 داشتن حق رای -
 امکان آزادی بیان و اندیشه -

 فرهنگی
 ه فروشیهای عمومی یا خصوصی، روزنامامکانات فرهنگی )فرهنگسراها، کتابخانه -

 و...( در محل سکونت
 هاامکان ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه -

 اقتصادی

 درآمد کافی -
 گرفتن مستمری و یارانه نقدی -

 امکان اشتغال )پاره وقت، تمام وقت( -
 ایامکان استفاده از تسهیالت بانکی و خدمات بانکی و قرض الحسنه -

 ارائه تسهیالت خود اشتغالی -

خدمات اجتماعی )عمومی 
 خصوصی( –

 ی سکونتفعالیت ناوگان حمل و نقل شهری در منطقه -
بر، بندی معا امکانات بهداشتی منطقه سکونت )وجود مراکز بهداشت و درمان، جدول -

 ها و...(آوری منظم زبالهزباله در معابر، جمع وجود سطل
 فضای سبز و پارک -
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 آب و فاضالب شهری -
 گاز شهری -
 برق شهری -

 های ورزشیورزشگاه یا باشگاه -
 خدمات تلفن همراه و ثابت -
 هاها و کوچهآسفالت خیابان -

 طرد / ادغام اجتماعی
 )متغیر وابسته( 

 اقتصادی

 امنیت شغلی -
 کردن کودکان و سالمندان خانوادهکار  -

 استفاده از تسهیالت بانکی -
 استفاده از تسهیالت خود اشتغالی -

 نوع منزل -
 متراژ منزل )کیفیت منزل( -

 روابط اجتماعی

 های مجازیروابط در شبکه -
 روابط با شاغلین سیستم اداری -
 رابطه با شاغلین بازاری و آزاد -
 هم زندگی اعضای خانواده با -

 فرهنگی -آموزشی 

 هااستفاده از فرهنگسراها و کتابخانه -
 استفاده از کافی نت یا اینترنت خانگی -

 خرید و مطالعه روزنامه -
 تحصیل در دانشگاه و مدرسه -
 های فنی و هنریکسب مهارت -

 مدنی
 اجتماعی، مذهبی، خیریه و...های NGOعضویت در  -

 ()ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و...مشارکت در انواع انتخابات  -

 های اجتماعیآسیب

 خشونت در بین اعضای خانواده یا با سایرین -
 سال 18ی خودکشی / اقدام به خودکشی، بارداری زیر تجربه -

 ادهاستعمال سیگار، قلیان، مواد مخدر و مشروبات الکی توسط اعضای خانو -
 نقص عضو های جسمی یا روحی وداشتن بیماری -

 همکاری و امنیت در محله

 امنیت اخالقی در محله -
 امنیت جانی محله -

 امنیت منازل و اتومبیل -
 رعایت بهداشت و نظافت معابر و محله -

 خدمات اجتماعی

 استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری -
 هااستفاده از فضای سبز و پارک -
 های بیمه درمانیداشتن دفترچه -

 ده از بیمه بیکاری یا مصدومیتاستفا -
 های ورزشیهای ورزشی / ایستگاهاستفاده از کلوب -

 
 روش تحقیق

ای و پیمایشی انجام شده است. ابتدا با های کتابخانهکمی و کاربرد روش -این پژوهش بر اساس رویکرد تلفیقی کیفی
 بر آوری و چارچوب نظری تهیه شد. سپسموضوعی، منابع موجود در این زمینه جمعمطالعه اسنادی و بررسی ادبیات 

 اطالعات نامه، پرسش ابزار و یافته سازمان مصاحبه طریق از و تعیین، مدل مفهومی موضوع و متغیرها چارچوب، اساس این

 –یت موضوع از روش توصیفی ای است و با توجه به ماهبه طور کلی این پژوهش از نظر هدف توسعه .شدند آوریجمع
های غیررسمی نفر در حاشیه شهر سنندج و در سکونتگاه 197532، 1385تحلیلی استفاده شد. بر اساس سرشماری سال 

و طبق اظهارات استانداری، شهرداری و  1395سکونت داشتند که بعد از گذشت یک دهه و بر اساس سرشماری سال 
هزار نفر در منطقه و  250یعنی جمعیتی بیش از نفری شهرستان سنندج،  501069درصد از جمعیت  51مدیران شهری، 
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 11                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

هزار نفر را در نظر  260تر، مبنای جمعیت های مذکور سکونت داشتند. بنابراین ما برای دستیابی به نتایج دقیقمحدوده
حتمالی نفر تعیین شد که برای پرهیز از  هرگونه خطای ا 383گرفتیم. از اینرو، حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 

سال سن )اعم از زن و مرد( توزیع شد و  15پرسشنامه افزایش پیدا کرد. پرسشنامه بین افراد باالی  400حجم نمونه به 
، رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و T – Testهای همچون آزمون SPSSافزار در نهایت نتایج حاصله از طریق نرم

بدست آمد که نشان  819/0ند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ عدد نمودار خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 از همبستگی مطلوب و قوی بین سواالت است و روایی پرسشنامه نیز به تایید اساتید و کارشناسان رسیده است.

 : پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ3جدول 
 کل Cronbach`s Alpha تعداد شاخص/ گویه ابعاد

 859/0 2/  0 برابری / تبعیض اجتماعی

 880/0 19/  4 دسترسی به منابع 819/0

 795/0 29/  7 طرد / ادغام اجتماعی
 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه

 ی مورد مطالعهمحدوده

شهری، شرایط سیاسی و اجتماعی کشور  –های روستا ، همزمان با فزونی مهاجرت1365 – 1355های ی سالدر فاصله
ای وسیع، کانون و منطقه از یکسو و نبود نظارت کافی مدیریت شهری از سوی دیگر، شهر سنندج به عنوان مرکز منطقه

ها در حالی شتاب گرفته بود که شهر سنندج شرایط و تمهیدات ای از مهاجران بود. مهاجرتاصلی برای جذب بخش عمده
توان اذعان داشت که ای از جمعیت را نداشت و به نحوی مین مسکن کافی و مناسب برای بخش عمدهکافی برای تامی

های مالی و قانونی رسمی شهر را بخش بزرگی از جمعیت، بویژه بخش تازه وارد توان تامین مالی مسکن در چارچوب
و همچنین  1365 – 1355ای هها به شهر و رشد شتابان جمعیت شهری طی سالنداشتند. با افزایش مهاجرت

ی میان روستاهای اطراف های  شرقی و غربی شهر، فاصلههای غیررسمی در ورودیگیری و گسترش سکونتگاهشکل
ها پر شد. به نحوی که به صورت تدریجی خود این روستاها نیز به عنوان شهر سنندج با شهر مادر، با این سکونتگاه

های بعدی اضافه شدند و این روند،  به اسکان ی شهر در سالد و به محدودهانقسمتی از رشد شهری قرار گرفته
 (.98: 1392غیررسمی دامن زد )ایراندوست و دیگران، 

 
 های غیررسمی شهر سنندج(ی مورد مطالعه )سکونتگاههاموقعیت جغرافیایی محدوده -2شکل 
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(6: 1388منبع: )قرخلو و دیگران، 
 

 های تحقیقیافته

 های توصیفییافته

مترین آن در درصد فراوانی( و ک 40سال )با  45 – 36ی شوندگان در ردهبیشترین سن پرسش 4ی طبق جدول شماره
 25یالت راهنمایی )فراد پرسش شونده، دارای تحصدرصد فراوانی( قرار داشتند. بیشترین ا 2سال )با  25 – 15ی رده

 0ی اقامت نه ها، در ردهدرصد نمو 32درصد فراوانی( بودند.  12درصد فراوانی( و کمترین آنها دارای تحصیالت متوسطه )
( با درصد م و...مینی، اقواخامداد امام  سال بودند. سرپرست خانوار آنها به ترتیب پدر، مادر و سایرین )شامل کمیته 5 –

درصد فراوانی( و  25) نفره با 3های درصد( بودند. بیشترین تعداد فرزندان مربوط به خانواده 16و  34، 60فراوانی )
شونده ها دارای گویش کردی درصد پرسش 83درصد قراوانی(. همچنین  7فرزند به باال بودند )با  5کمترین آن مربوط به 

رصد افراد از د 24شان شهرستان سنندج بوده است، شوندگان محل اقامت قبلیدرصد پرسش 55بودند که طبیعی است. 
ندج های غیررسمی شهر سنهای دیگر در این سکونتگاهها و حتی استاندرصد افراد نیز از سایر شهرستان 21روستا و 

رصد( و کشاورزی د 43و  36( به ترتیب کارگری )و هم قبلی ساکن شده بودند. بیشترین مشاغل آنها )هم مشاغل فعلی
وردن رفاه و آسایش (، فشارهای اقتصادی، بدست آ4شود )جدول شماره درصد( بودند. همانطور که مشاهده می 24و  21)

( بیشترین 13و  18، 21، 25ها و بدست آوردن شغل به ترتیب با درصد فراوانی )مندی از امکانات و فرصتبیشتر، بهره
 های غیررسمی بوده است.سکونتگاهدلیل مهاجرت این افراد به 

 

 های توصیفی تحقیقیافته -4جدول 
 شرح ویژگی ردیف

1 
 + 55 55 - 46 45 - 36 35 - 26 25 - 15 سن )سال(

 % 5 % 21 % 40 % 32 % 2 درصد فراوانی

2 
 آکادمیک متوسطه راهنمایی ابتدایی سوادبی تحصیالت

 % 20 % 12 % 25 % 21 % 22 فراوانیدرصد 

3 
 + 15 15 - 11 10 - 6 5 - 0 مدت اقامت )سال(

 % 16 % 24 % 28 % 32 درصد فراوانی

4 
 سایر مادر، خواهر، خاله )زن( پدر، برادر، عمو )مرد( سرپرست خانوار

 % 6 % 34 % 60 درصد فراوانی

5 
 + 5 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 تعداد فرزندان

 % 7 % 12 % 21 % 25 % 23 % 12 درصد فراوانی

6 
 سایر ترکی لری فارسی کردی گویش

 % 4 % 5 % 5 % 3 % 83 درصد فراوانی

7 
 سایر ترک لر فارس کرد قومیت

 % 4 % 5 % 5 % 3 % 83 درصد فراوانی

8 
 هاسایر شهرستان شهرستان سنندج روستا محل اقامت پیشین

 % 21 % 55 % 24 درصد فراوانی

9 
 سایر بیکار کشاورز شغل آزاد کارمند کارگر شغل فعلی

 % 5 % 10 % 21 % 19 % 9 % 36 درصد فراوانی

10 
 سایر بیکار کشاورز شغل آزاد کارمند کارگر شغل قبلی

 % 2 % 11 % 24 % 8 % 12 % 43 درصد فراوانی

11 
 علت مهاجرت

بدست 
آوردن 
 شغل

فشارهای 
 اقتصادی

های درگیری
 محلی

بدست 
آوردن 
 امنیت

رفاه و 
آسایش 

 بیشتر

مندی از بهره
 امکانات

بدست 
آوردن 
منزلت 
 اجتماعی

سایر 
)نزدیکی به 
 فامیل و...(

 % 3 % 8 % 18 % 21 %7 % 5 % 25 % 13 درصد فراوانی

 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه
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 13                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

 
ی شهری نایسر )در شهر سنندج(؛ از شهرستان سنندج، کننده به سکونتگاه خودانگیختهبه عنوان نمونه، افراد مهاجرت

 اند. های کشور دیگر بودههای دیگر استان کردستان و حتی استانشهرستان

 

شکل 

 1نایسرمکان اولیه سکونت ساکنان سکونتگاه غیررسمی  -3
 (85: 1396منبع: )محمدی و دیگران، 

 

 های تحلیلییافته 

ای است، اقتصادی، به صورت فاصله –از آنجایی که متغیر جنس، اسمی با دو مقوله و متغیر احساس طرد اجتماعی 
با دو نمونه مستقل است. در این پژوهش نیز برای  tی میان این دو متغیر، آزمون ترین آزمون برای بررسی رابطهمناسب

بررسی تفاوت میانگین مرد و زن در احساس طرد اجتماعی از آزمون تفاوت میانگین استفاده شد که طی آن مشخص شد، 
ی معناداری وجود دارد. بنابراین احساس طرد بر حسب جنس اقتصادی رابطه –بین متغیر جنس و احساس طرد اجتماعی 

 –توان سوال اول تحقیق را پاسخ داد، بدین ترتیب که احساس طرد اجتماعی در رابطه با همین آزمون میاست ) متفاوت
 (.اقتصادی بر حسب جنس متفاوت است

                                                 
 است شده استفاده شهر تدبیر مشاور مهندسان غیررسمی هایسكونتگاه توانمندسازی مطالعات از دیواندره و بیجار شهر دو اطالعات 1
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 اجتماعی طرد احساس و جنسیت میان رابطه سنجش -5جدول 
 .t Sig درجه آزادی انحراف معیار میانگین جنس متغیر

 -احساس طرد اجتماعی 
 اقتصادی

 39887/1 7075/3 مرد
399 212/38 000. 

 09487/2 0025/4 زن
 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه

 
دهد. ارقام یاقتصادی را نشان م –میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق و احساس طرد اجتماعی  6جدول 

ر مقایسه با دادی دلیل مندرج به این معناست که در هر دو بعد دسترسی به منابع و طرد یا ادغام اجتماعی، عامل اقتص
ی در دمات اجتماعاقتصادی دارد. در همین رابطه عامل خ –سایر عوامل سهم بیشتری در تبیین احساس طرد اجتماعی 

ی اقتصادی را ها، باید جنبهها برای ساماندهی مردم در این سکونتگاهریزیگیرد. بنابراین برنامهی بعدی قرار میرده
از وضعیت  زشهری نی ها، افراد ساکن در نواحیبیشتر مدنظر قرار دهد. این در حالی است که عالوه بر این سکونتگاه

عواملی در  چه»تحقیق  ، سوال دوم«رگرسیون چند متغیره»بنابراین از طریق آزمون اقتصادی مطلوبی برخرودار نیستند )
را « اند؟وثر بودهمهای انسانی در شهر سنندج فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گروه -گزینی فضایی و طرد اجتماعی جدایی

اعی، دمات اجتمشود که در بعد دسترسی به منابع، عوامل اقتصادی، خضه می(. بدین شکل که مالحنیز پاسخ دادیم
ام اجتماعی عوامل ؛ و در بعد طرد یا ادغ073/0و  309/0، 342/0، 498/0فرهنگی و سیاسی به ترتیب با ارزش عددی 

ه ترتیب فرهنگی ب –های اجتماعی، روابط اجتماعی، امنیت در محله و آموزشی اقتصادی، خدمات اجتماعی، مدنی، آسیب
اس طرد اجتماعی سهم بیشتری در تبیین احس 096/0و  257/0، 287/0، 346/0، 384/0، 481/0، 568/0با ارزش عددی 

 اند.ها داشتهاقتصادی در این سکونتگاه –
اقتصادی -بینی احساس طرد اجتماعی عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش -6جدول   

Sig. t 
 ضرایب غیراستاندارد شده ضرایب استاندارد

 ابعاد هاعامل
Beta اختالف استاندارد B 

دسترسی به منابع سیاسی .112 .159 .073 .707 000/0
 

 فرهنگی .503 .038 .314 309/5 000/0
 اقتصادی .697 .137 .498 093/5 000/0
 خدمات اجتماعی .419 .071 .342 879/5 000/0
 اقتصادی .872 .116 .568 532/7 000/0

طرد / ادغام اجتماعی
 

 روابط اجتماعی .428 .068 .287 332/6 000/0
 فرهنگی -آموزشی  .211 .098 .096 156/2 000/0
 مدنی .776 .078 .384 195/5 000/0
 های اجتماعیآسیب .418 .088 .346 156/4 000/0
 امنیت محله .206 .061 .257 589/2 000/0
 خدمات اجتماعی .457 .098 .481 811/5 000/0

 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه
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 15                   تیبر جنس دیبا تاک یو قوم یفرهنگ یهاگروه یاقتصاد - یدر طرد اجتماع ییفضا یتفاوتهاواحدی یگانه/  فنی و

های اقلیت بویژه زنان، علل طرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گروه»پاسخ سوال سوم تحقیق  7ی از طریق جدول شماره
مهمترین عوامل مشخص شدند. در بعد  test-tداده شد. بر همین اساس از طریق آزمون « در شهر سنندج کدامند؟

، 647/41، 166/43عوامل اقتصادی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به ترتیب با ارزش عددی »دسترسی به منابع، 
های اجتماعی، خدمات اجتماعی، امنیت عوامل اقتصادی، آسیب»؛ و در بعد طرد یا ادغام اجتماعی «416/34و  539/38

، 548/43، 564/46، 123/47، 706/49فرهنگی به ترتیب با ارزش عددی  –، مدنی و آموزشی محله، روابط اجتماعی
های غیررسمی شهر مهمترین عوامل طرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در سکونتگاه 319/41و  351/42، 694/42

 ده است.این عوامل تاثیرگذار نمایش داده ش 4ی اند. همچنین از طریق شکل شمارهسنندج بوده

 t-testتعیین مهمترین عوامل طرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان از طریق آزمون  -7جدول 
 ابعاد عامل t میانگین انحراف معیار .Sig رتبه

دسترسی به منابع سیاسی 416/34 7075/1 39887/1 000/0 4
 

 فرهنگی 539/38 5625/2 18727/1 000/0 3
 اقتصادی 166/43 7250/3 89520/1 000/0 1
 اجتماعی خدمات 647/41 7600/2 32544/1 000/0 2
 اقتصادی 706/49 8725/3 .75343 000/0 1

طرد / ادغام اجتماعی
 

 اجتماعی روابط 694/42 2925/2 25134/1 000/0 5
 فرهنگی - آموزشی 319/41 5675/1 .95537 000/0 7
 مدنی 351/42 0750/2 .96265 000/0 6
 اجتماعی هایآسیب 123/47 2200/3 30609/1 000/0 2
 محله امنیت 548/43 4425/2 04854/1 000/0 4
 اجتماعی خدمات 564/46 1984/3 44887/1 000/0 3

 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه
 

 
 طرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان از طریق نمودار خطیعوامل  نشان دادن مهمترین -4شکل 

 (1398ی نگارندگان، منبع: )محاسبه
 

توانند بسیار زیاد باشند و یا در طول زمان ها میی انسانی گسترش انتخاب مردم است. این انتخابهدف اساسی از توسعه
ی بهتر آیند. مثل دسترسی به دانش، تغذیهدهند که سریعا بدست نمیها معموال به دستاوردهایی بها میتغییر کنند. انسان

34

38

43

41

49

42

41

42

47

43

46

دسترسی به منابع: سبز
ادغام اجتماعی/ طرد : قرمز
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های فیزیکی، لذت بردن از ساعات تعطیلی امن، امنیت در برابر جرائم و خشونتو خدمات بهداشتی بهتر، محیط اجتماعی 
و تفریحی، آزادی سیاسی  و فرهنگی و حس مشارکت در اجتماع. هدف توسعه، ایجاد محیطی توانمند برای مردم است تا 

ها مورد توجه وعه گزارههای بسیار مهمی که در زیرمجماز یک زندگی سالم، خالق و طوالنی لذت ببرند. یکی از حوزه
های ها و گزارشتوسعه انسانی و پیامدهای آن قرار دارد، موضوع برابری جنسیتی است. چنین است که در تمامی برنامه

ی انسانی، برابری جنسیتی و توانمندی زنان بحثی مورد توجه بوده است. مردان و زنان نه تنها از حیث موقعیت، توسعه
یابی های خویشتنیز نابرابرند، بدین معنا که زنان از منابع مادی، منزلت اجتماعی، قدرت و فرصتبلکه از لحاظ شرایط ن

کمتری نسبت به مردان همطراز خود برخوردارند. این موضوع به طبقه، نژاد، شغل، قومیت، مذهب، تحصیل، ملیت و 
سخ دادن به سوال چهارم و آخر این تحقیق (. برای پا160 – 159: 1393شود )احمدی و دیگران، عوامل دیگر مربوط می

برای  «؟ها بویژه زنان، چه اثراتی بر وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر سنندج داشته استشرایط طرد گروه»
بررسی این پرسش، با نمونه هایی از زنان در بافت غیررسمی شهر سنندج مصاحبه انجام و مشاهده شد که بسیاری از 

ر و شغل و درآمد آنها وابسته به مردان خانواده بودند. سطح سواد آنها بسیار پایین است و درصد اندکی از آنها دازنان خانه
شوند و بسیاری از موارد منفی دیگری که سواد خواندن و نوشتن داشتند. فشارهای روحی و روانی زیادی را متحمل می

ستعدادهایشان ناشناخته مانده است. اگر همین زنان در حاشیه و نادیده ها و ای جامعه کشانده و توانمندیزنان را به حاشیه
های اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته باشند، عالوه بر اینکه کمک خرجی برای مرد خود و گرفته شده در فعالیت

همه این موارد، تبعیض شود. مهمتر از هایشان به درستی و برای توسعه استفاده میشوند، استعدادها و قابلیتخانواده می
ی خودشان منشا اصلی مشکالت است، به شدت کاهش یافته و آرامش روحی و روانی از دست جنسیتی که بنا به گفته

توانند اقتصاد و خرج خودشان را مدیریت کنند و وابستگی کمتری به مرد خانواده داشته رفته دوباره باز خواهد گشت؛ می
کنند دید(، توان در نقشی که در خانواده ایفا میان بر کسی پوشیده نیست )این مهم را میپذیری زنباشند. حس مسئولیت

همین امر اگر در خارج از خانواده )محیط کار و فعالیت خارج از منزل( نیز مورد استفاده قرار گیرد، عالوه بر آرامش و رشد 
 شود.خانواده، باعث رشد و تعالی جامعه نیز می

توان مهمترین عواملی که باعث طرد ه به ضرایب استخراج شده از روش رگرسیون چند متغیره میدر نهایت با توج
های خام و استاندارد از طریق شوند را به شکل معادلههای غیررسمی شهر سنندج میاقتصادی در سکونتگاه -اجتماعی

ی اعداد مثبت )+( می باشند، که که همهشود ، مشاهده می5ی با توجه به شکل شماره آزمون تحلیل مسیر تدوین کرد.
و « اقتصادی-اجتماعیهای برابری/تبعیض»هاست؛ در هر دو جنبه این خود گویای ارتباط مستقیم میان شاخص

های مهاجر و ساکن در اقتصادی گروه –، عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را در بروز طرد اجتماعی «دسترسی به منابع»
 اند.های غیررسمی شهر سنندج داشتهسکونتگاه

 

 اقتصادی )بر اساس مدل تحلیل مسیر( –تاثیرگذاری مهمترین عوامل بر طرد اجتماعی  -5شکل 
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 (1398منبع: )نگارندگان، 

 گیرینتیجه

قتصادی ریشه جتماعی و اناشی از آن، در تمام مسائل اهای امروزه طرد اجتماعی و به ویژه با تاکید بر جنسیت و تبعیض
نابرابری در  دانند. میزانمی "محرومیت"ی این تبعیض و نابرابری را دوانده است، به طوری که برخی اندیشمندان، نتیجه

وی س های ارائه شده ازها و طرحکشورهای مختلف و در طول زمان متفاوت است. برای بیش از دو دهه، در برنامه
 در ،یزن ایران ردهای اصلی آنان بوده است. های جنسیتی جزو اولویتالمللی، کاهش نابرابریهای ملی و بینسازمان

 صورت به عمدتاً تغییرات این و یافته بسیاری تغییرات جنسیتی برابری به نگرش و زنان وضعیت اخیر، هایسال

عبارت  به نست.دا جنسیت حوزه در اجتماعی عدالت تعدیل توانمی را جنسیتی . بنابراین عدالتاست بوده نامتجانسی
 مردان و زنان میان آمیزصورت غیر تبعیض به امکانات و منابع آن، براساس که دارد مبنایی به اشاره جنسیتی عدالت دیگر،

این تحقیق  ی مختصری که صورت گرفت، هدفهای برابر برخوردار باشند. بنابر اشارهشوند و از فرصتمی تقسیم
هر های غیررسمی شهای فرهنگی و قومی در سکونتگاهاقتصادی گروه –شناسایی عواملی است که باعث طرد اجتماعی 
ی ست که رابطهاقل بدست آمد، حاکی از آن ی مستبا دو نمونه t-testسنندج شده است. نتایجی که از طریق آزمون 

 طریق آزمون های مذکور وجود دارد. همچنین ازاقتصادی در سکونتگاه –معناداری میان جنسیت و طرد اجتماعی 
ل اقتصادی اعی، عوامرگرسیون چند متغیره مشخص شد که چه در بعد دسترسی به منابع و چه در بعد طرد یا ادغام اجتم

ها در این سکونتگاه اقتصادی افراد –بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی « 568/0و  498/0»ش عددی به ترتیب با ارز
 –اجتماعی  مستقل مشخص شد که چه عواملی باعث طرد t-testاند. از طریق آزمون )غیررسمی شهر سنندج( داشته

ل ابع، عوامر بعد دسترسی به منهای غیررسمی شده است. بر همین اساس داقتصادی زنان و سکونت در سکونتگاه
رد یا ادغام طو در بعد « 647/41و  166/43»اقتصادی شکننده و خدمات اجتماعی ضعیف به ترتیب با ارزش عددی 

بیشترین « 123/47و  706/49»گیر، به ترتیب با ارزش عددی های اجتماعی گریباناجتماعی، عوامل اقتصادی و آسیب
اط میان عوامل یره، ارتبهای خام حاصل از آزمون رگرسیون چند متغایت با استفاده از دادهاند. و در نهتاثیر را داشته

 اقتصادی نمایش داده شد. –مختلف و تاثیر آنها بر طرد اجتماعی 
 

 منابع

 اهداف و رویکردها در جنسیتی برابری شناختیجامعه تحلیل(، 1393زاده، مهران؛ عشایری، طاها )احمدی، یعقوب؛ سهراب
 176 – 155، صص 4، شماره 8؛ فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره انسانی توسعه
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 –های اجتماعی بری(، بررسی رابطه نابرا1394حمیدیان، اکرم؛ زاهدی، محمدجواد؛ ملکی، امیر؛ انصاری، ابراهیم )
، 6ه ، شمار4سال  ر،های جامعه شناسی معاصها در کالنشهر اصفهان، دو فصلنامه پژوهشاقتصادی و طرد اجتماعی گروه

 32 – 1صص 
 پژوهشکده :اول، تهران بحرانی، چاپ مرتضی و سروریان کمال سیدمحمد عدالت؛ ترجمه: ( نظریه1387) جان رالز،

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات
اعی مهاجران خارجی در (، سنجش و تبیین طرد اجتم1394زاهدی، جواد؛ انصاری، ابراهیم؛ ملکی، امیر؛ حمیدیان، اکرم )

 88 – 57، صص 17شناختی شهری، سال ششم، شماره کالنشهر اصفهان، مطالعات جامعه
ریزی رفاه و رنامهاجتماعی، ب مطرودیت سازة به فقر از نظری و مفهومی (، چرخش1389غفاری، غالمرضا؛ امیدی، رضا )

 66 – 35، صص 4، شماره 2توسعه اجتماعی: دوره 
، 3ه فرهنگی، دور –ی پذیری در ایران، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی جامعه(، هژمونی مردانه1394فروتن، یعقوب )

 155 – 133، صص 4شماره 
تی در شهرستان (، مالحضات قومی مذهبی نگرش جنسی1395سادات )فروتن، یعقوب؛ علیوردی نیا، اکبر؛ ایزی، الهه

 106 – 85، صص 18، شماره 5بجنورد، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 
دج(، ننس(. تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاههای غیررسمی)مورد: شهر 1388قرخلو. مهدی و دیگران )
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 .رات سماءانتشا :تهران فاضلی(، الله و نوروزی رضاعلی :اجتماعی )ترجمه لتعدا اصول (،1387دیوید ) میلر،
رو  پیش اجتماعی مخاطرات اجتماعی؛ طرد احساس و (، قومیت1395نواح، عبدالرضا؛ نبوی، عبدالحسین؛ حیدری، خیری )

 104 – 74، صص 4، شماره 17اهواز(، مجله جامعه شناسی ایران، دوره  شهرستان عرب قوم مطالعه؛ )مورد
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