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  مقدمه و بیان مسئله
یکی از مسائلی که کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه در جوامع و مناطق 
روستایی درگیر آن هستند، مسئله به حاشیه رانده شدن فقرا و طرد اجتماعی آنان 

ی تهدیدي است که به طرد اجتماعی و بریدن از جامعه همواره و در هر جمعیت. باشد می
 ،هاي اصلی فقرا یکی از دغدغه. گردد هاي روانی و اجتماعی منجر می انواع نابسامانی

شود فقرا تمام مزایاي مادي و  طرد افراد از گروه، باعث می. باشد طرد آنان از اجتماع می
هاي اجتماعی، حمایت اجتماعی و اطالعاتی، دستیابی به  غیرمادي عضویت، مانند شبکه

در نتیجه نباید تعجب کرد که افراد در پی طرد . منابع و غیره را از دست بدهند
یا ) فقر(طرد شدگان فقط از لحاظ مادي . شوند اجتماعی، اغلب دچار کاهش درآمد می

اند بلکه از  هاي مادي مانند بازار و معامله و داد و ستدهایشان کنار نرفته فقط از سرمایه
اند، ارزش و اعتبار آنان درك نشده و در دنیاي سمبولیک   بهرههاي معنوي نیز بی سرمایه

بنابراین طرد اجتماعی براي افراد متأثر از آن بسیار ویرانگر است . نیز جایی ندارند
در واقع طرد اجتماعی، نابرابري و ). 183:1395 به نقل از زرین کفشیان، 1385زیبرا، (

باترو، نابرابري را عاملی ). 271: 1382 ،زاهدي(فقر، یک فاجعه خاموش جهانی است 
داند و معتقد است برخی آزادي و حق انتخاب بیشتري  مؤثر و قوي در جهان متأخر می

   .)Bottero, 2005: 247(از دیگران دارند 
ي اجتماعی مختلف، فقراي روستایی به علت فقر و تنگدستی در ها گروهدر بین 

هاي اصلی  فقر یکی از بنیان. رار دارندمعرض طرد بیشتري نسبت به حیات اجتماعی ق
طرد اجتماعی است و در بسیاري از کشورهاي جهان، فقر و طرد اجتماعی در هم تنیده 

 و ابعاد مفهومی مجزا هستند و فقیر ها ویژگی این دو پدیده از لحاظ که اینبا . اند شده
فیت زندگی افراد هاي مختلف کی بودن لزوماً به معناي مطرود بودن نیست، فقر به شیوه

واقعیت روابط . دهد دهد و احتمال طرد اجتماعی را افزایش می را تحت تأثیر قرار می
هایی از طرد اجتماعی در زندگی فقراي  اجتماعی در زندگی روزمره، مبین وجود شکل

تر و  روستایی است و این وضعیت به علت رابطه فقر و طرد اجتماعی، محسوس
  ). 292:1396 همکاران، زاهدي و(تر است  گسترده
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این گروه از فقرا شبکه روابط اجتماعی بسیار محدودي دارند، میزان اعتمادشان 
شادي (هایشان براي کسب مهارت و کار کردن بسیار محدود است  بسیار پایین و فرصت

میزان سوء تغذیه در مناطق روستایی سه برابر نقاط شهري ). 32:1384طلب و همکاران، 
گزارش ساالنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایالم، (شد با استان می
ها و امکانات الزم براي زندگی  فقراي مورد مطالعه مشارکت در انواع فعالیت). 75:1396

اند و یا دست کم موقعیت فقیر و مطرود بودنشان به طور  و آرامش را از دست داده
. باشد  تأیید و تصدیق خودشان میوسیع در داخل جوامعی که به آن تعلق دارند مورد

هاي متخصص و فوق  فقراي روستایی توانایی مراجعه به پزشک به طور عام و پزشک
 استان ایالم کمترین سهم پزشک در کشور را به خود 1396تخصص را ندارند؛ در سال 

 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و فقدان پایگاه بهداشت 27اختصاص داده است و با 
و ) 14:1397پیري و مهر علیزاده، (هاي بسیار محروم قرار دارد  ایی در رده استانروست

  . در اغلب موارد، آموزش عالی و غیر عالی براي آنها با هزینه همراه است
هاي کشور بعد از سیستان و بلوچستان بر اساس  استان ایالم در میان استان

ها، شمارگان   کتاب در کتابخانههایی از قبیل دانشجویان آموزش عالی، تعداد شاخص
همان ( قرار دارد 24در رده ... ها و روزنامه، درصد جمعیت باسواد، تعداد کتاب فروشی

هاي منفی دیگران قرار دارند و روستاییان از  فقراي روستایی در معرض نگاه). 16منبع، 
 :ئلی مانندها عالوه بر فقر دچار مسا آن. کنند داري میدبرقراري ارتباط با آنها خو

سوادي، بدنامی و شرمساري اجتماعی، روابط اجتماعی پایین با سایرین و مشارکت  بی
بر این . شود اجتماعی ضعیف هستند که مانع ادغام آنها در جریان اصلی زندگی می

اساس در پژوهش حاضر تالش شده است با اتکا بر تجارب زیسته فقراي روستایی، 
بررسی علل موجود طرد اجتماعی .  بررسی قرار گیردوضعیت طرد اجتماعی آنان مورد

فقراي روستایی، فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی، ساز و کارهاي تشدید کننده طرد و 
  . پیامدهاي طرد آنها، از اهداف پژوهش حاضر است
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: هایی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ به آنها است، عبارتند از بدین ترتیب پرسش
جتماعی فقراي روستایی انجامیده است؟ ساز و کارهاي مؤثر در چه عواملی به طرد ا

تشدید وضعیت طرد اجتماعی فقرا چیست؟ پیامدهاي طرد اجتماعی فقراي روستایی 
کدامند؟ اهمیت انجام پژوهش حاضر از این جهت است که با استفاده از روش تحقیق 

دن به عوامل مؤثر بر کیفی به دنبال ورود به دنیاي فقراي روستایی طرد شده و پی بر
. طرد آنها، ساز و کارهاي مؤثر در تشدید وضعیتشان و در نهایت پیامدهاي طرد آنهاست

اند   داشتهتأکیدهاي ناشی از آن  هاي پیشین عمدتاً بر فقر اقتصادي و محرومیت پژوهش
هاي جنسیتی و  سوادي، تبعیض  بی:هاي غیردرآمدي فقر مانند در حالی که اهمیت جنبه

فقرا به . ی و ابعاد گوناگون محرومیت فقراي روستایی نیز باید مورد توجه قرار گیردقوم
عنوان قشري قابل توجه در جوامع روستایی، نیازمند دیده شدن و حضور فعال در 

  . جامعه هستند
هاي مختلف طرد و پیامدهاي  تحلیل چگونگی تجربه طرد اجتماعی در آنها، جنبه

در واقع، مداخالتی . ي و سیاستگذاري اجتماعی ضرورت داردا آن در حوزه امور توسعه
شود، باید مبتنی بر فهم چگونگی  ین میوکه براي حل مسائل اجتماعی مرتبط با طرد تد

شوند،  و چرایی وقوع طرد اجتماعی باشد؛ این که افراد در چه شرایطی دچار طرد می
. گذارد ها تأثیر می ي زندگی آنها کنند و طرد چطور بر کل دوره چگونه طرد را تجربه می

ها  تواند با شناسایی الیه بدین ترتیب، پژوهش درباره این گروه از جمعیت روستایی می
هاي سیاستی براي ارتقاي مشارکت آنها در  و ابعاد طرد و مسائل آن، به ارائه توصیه

  .زندگی اجتماعی و اقتصادي بینجامد
  

  مروري بر ادبیات طرد اجتماعی
 اصطالحی است که معموالً تعریف آن آسان نیست و همچنان اعیطرد اجتم

طرد اجتماعی به معناي محروم کردن . تردیدهایی در مورد فضاي مفهومی آن وجود دارد
                                                

1. Social Exclusion 
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ریشه این . باشد هاي موجود در جامعه می ي خاصی از منابع و موقعیتها گروهافراد یا 
 براي افراد 1970ر در اواسط دهه براي اولین باکه مفهوم از کشور فرانسه است جایی 

ناتوانی به کاربرده شد که توانایی دسترسی به خدمات رفاهی را نداشتند 
)Ramachandran, 2016: 25 .(هاي  طرد اجتماعی حالت دینامیک داشته و طی آن شبکه

ي دوستی به مرور تضعیف و در نهایت از بین ها گروهاجتماعی، نهادهاي اجتماعی، 
ي ها گروهکه در نتیجه آن است طرد اجتماعی فرآیندي ). Silver, 2007: 1(رود  می

بلیک مور، (شوند  اجتماعی و افرادي معین، از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می
435:1385 .(  

هاي  طرد اجتماعی روند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان
 به نقل از 1385پتریک، (اجتماعی است اجتماعی و روندي پویا از به حاشیه رانده شدن 

دهد که افراد به دلیل فقدان حقوق  طرد اجتماعی هنگامی رخ می). 121:1397ابراهیمی، 
مدنی، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی قادر به مشارکت کامل در جامعه 

ها، مسکن  طرد نتیجه ترکیبی از مسائل به هم پیوسته نظیر بیکاري، فقر مهارت. نباشند
 2013اتحادیه اروپا، (محقر، درآمد پایین، بهداشت نامناسب و نابسامانی خانواده است 

سه رویکرد متفاوت در مورد طرد اجتماعی ). 12:1397به نقل از حدیان و کسرایی، 
 رویکرد فرانسوي، رویکرد آنگلوساکسون و رویکرد انحصاري :وجود دارد که عبارتند از

)Dambarasio & Gradin,2003 .(  
مطابق با رویکرد فرانسوي طرد اجتماعی به عنوان فرایند پویاي سلب صالحیت 

اي که در آن زندگی  شود که به موجب آن روابط بین افراد و جامعه اجتماعی دیده می
در این رویکرد دولت مسئول تقویت پیوندهاي اجتماعی . شود کنند نقض و قطع می می

سازند و به واسطه آن انسجام اجتماعی   یکدیگر متصل میاست که افراد و جامعه را به
یعنی افراد با رعایت هنجارهاي اجتماعی و مشارکت در بازار کار از . یابد ارتقا می

ویژگی و امتیاز رویکرد فرانسوي در مورد . شوند حمایت اجتماعی دولت برخوردار می
ئولیت اجتماعی داده طرد اجتماعی نقش محوري است که به پیوستگی، همبستگی و مس
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ها را در تأمین  طرد اجتماعی نه تنها نشانگر رفتار فرد است بلکه ناتوانی دولت. شود می
  . دهد همبستگی اجتماعی نیز نشان می

اي از افراد که داراي حقوق و  در رویکرد آنگلوساکسون جامعه به عنوان مجموعه
در این نگاه پیوندهاي . شود میپردازند دیده  وظایف هستند و به رقابت با یکدیگر می

در یک جامعه . شوند هاي دوطلبانه متقابل بین افراد فهم می اجتماعی به عنوان تماس
هاي برابر براي همه، افراد در اندیشه کسب آنچه مطلوبشان  مردم ساالر با فرصت

مطابق با . باشد هستند؛ در نتیجه هیچ کس مسئول موقعیت اجتماعی دیگران نیست می
 رویکرد دو نوع طرد وجو دارد یکی طرد تحمیلی بواسطه عدم قابلیت و شکست در این

هاي حیات اجتماعی و دیگري طرد ارادي که فرد از  هاي بازار و سایر عرصه فعالیت
  ). 9:1384غفاري و تاج الدین، (نماید  روي اختیار با جامعه قطع رابطه می

این پارادایم . اجتماعی اشاره داردرویکرد انحصاري به صورت بندي وبر از انسداد 
 ها گروهطرد را در چارچوب کنترل و انحصاري کردن منابع در جهت منافع برخی 

ها  مطرودیت از برخورد و تأثیر متقابل طبقه، موقعیت« به عبارت دیگر . دهد توضیح می
ظ هایی را براي آنهایی که از این طریق به حف گیرد و منفعت و قدرت سیاسی نشات می

» سازد پردازند، فراهم می انحصار قدرت و منابع در یک ساختار نابرابر می
)Lister,2004:77 .( ،ي اجتماعی و ها گروهطرد اجتماعی فرایندي است که در نتیجه آن

توانند   به سختی میپسشوند  افرادي معین از اجتماع، طرد و به حاشیه رانده می
  . کنندهایی براي بهبود شرایط خود پیدا  فرصت

اي چند وجهی است و فراتر از ابعاد مادي و کمبودهاي  پس، طرد اجتماعی پدیده
هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همچون طرد  اي متنوع از محرومیت اقتصادي، بر دامنه

، طرد از بازار کار )Sen, 2000(، طرد جنسیتی )Flotten, 2006(از حقوق شهروندي 
)Sen, 2000; Flotten, 2006( ، طرد از مشارکت در زندگی اجتماعی)Duffy, 1995 ( و

داللت دارد ) Fahmi, 2003; Narayan,1999(هاي اجتماعی  طرد از روابط و شبکه
اي یا  یکی از ابعاد مهم طرد اجتماعی، فقر شبکه). 96:1389 فیروزآبادي و صادقی،(
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هاي  ی و کمکهاي اجتماع سرمایه اجتماعی ضعیف است که افراد را از دریافت حمایت
افراد شاغل و بیکار هر یک به لحاظ نوع و ساختار، در . سازد غیر رسمی محروم می

برند که به نوبه خود تاثیري متفاوت در فراهم  هاي اجتماعی متفاوتی به سر می شبکه
ها چگونه عمل   این شبکهکه اینفهم . گذارد مندي از آن می ها و بهره کردن فرصت

ي متمایز مطرودان اجتماعی ها ویژگیبه شناخت بهتر  ي دارندکنند و چه کارکرد می
 اگرچه .)1389: 97 به نقل از فیروز آبادي و صادقی، Pierson, 2002(کند  کمک می

هاي اجتماعی به  اي یا ضعف شبکه برخی محققان طرد اجتماعی را به منزله فقر شبکه
) 1392فیروزآبادي و صادقی، (اند و وجوه مشترکی بین این مفاهیم وجود دارد  کار برده

  . ندستههاي اجتماعی ضعیف بستر وقوع فرایندهاي طرد نیز  شبکه
بدنامی و شرمساري اجتماعی نیز یکی دیگر از ابعاد طرد اجتماعی محسوب 

درد و آسیب . ي فردي و گروهی استها تفاوتهاي آن مربوط به  شود که ریشه می
کند مربوط به احساس ترحم، ترس، تنفر و  روحی که فرد بد نام در جامعه تجربه می

عدم پذیرش سایر افراد است که به واسطه تفاوت فرد از لحاظ شخصیتی، ظاهر 
توان  می. کند فیزیکی، بیماري و معلولیت، سن، جنسیت و تمایالت جنسی بروز می

بدنامی اجتماعی را به عنوان عاملی تعریف کرد که شخص و یا اشخاصی را نزد سایر 
  ).184:1395 به نقل از زرین کفشیان، 2006نوالن و همکاران، (کند  د بی اعتبار میافرا

عوامل اقتصادي نه تنها به . هاي کلیدي فقر هستند عوامل اقتصادي یکی از جنبه
شوند، بلکه اغلب طرد از بازار کار را  صورت پدیده فقر و فقدان درآمد کافی تعریف می

هاي متفاوتی، فراتر از بیکاري را شامل   به نوبه خود جنبهاین مسئله. گیرند نیز در بر می
، smith(شود  شود و موجب کاهش امنیت کاري و وابستگی ضعیف به بازار کار می می

  ). 235:1395 به نقل از فیروزآبادي و همکاران، 2000
به . یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم و مرتبط با طرد، ارتباط طرد با جنسیت است

هاي  تواند زمینه طرد اجتماعی را فراهم کند؛ چرا که با زمینه یگر، جنسیت میعبارت د
اجتماعی شدن « عنوان بهتوان  از این وضعیت می. فرهنگی و اجتماعی افراد مرتبط است
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هاي جنسیتی به کمک کارگزاران اجتماعی مثل  یعنی یادگیري نقش.  نام برد1»جنسیتی
ین رهیافت تمایزي میان جنس زیست شناختی جنسیت ا. باشد ها می ها و رسانه خانواده

ي جنسیتی تعین زیست شناختی ندارند، بلکه به صورت ها تفاوت. گذارد اجتماعی می
آید  طبق این دیدگاه نابرابري جنسیتی به این دلیل به وجود می. شوند فرهنگی خلق می

). 157:1386 گیدنز،(شوند  هاي مختلف اجتماعی ظاهر می که مردان و زنان در نقش
هاي عمومی دیده و صدایشان  تر از مردان در مکان زنان فقیر در بسیاري از اجتماعات کم

گیري خانواده درگیر هستند، آنان  حتی در اجتماعاتی که زنان در تصمیم. شود شنیده می
همچنین زنان از منابع الزم براي معنا بخشی، تعریف و بازاندیشی . در حاشیه قرار دارند

شانگان هویتی خود برخوردار نبوده و عمدتاً منابع هویتی زنان تحت الشعاع در ن
قادر زاده و خلقی، (گیرد  جنسیت یا خاستگاه اجتماعی و طبقاتی همسران آنها قرار می

9:1397 .(  
معلولیت با توان به رابطه آن  از موضوعات مهم و تأثیر گذار بر طرد اجتماعی می

هایی که معلولین آن را به عنوان مطالبه اجتماعی پیگیري  خصهترین شا از مهم. اشاره کرد
اگرچه تبعیض و نگرش منفی به معلوالن . کنند موضوع برابري و عدم تبعیض است می

هاي مختلف به خود گرفته و تغییر کرده است اما شواهد نشان  در طول زمان شکل
. برند و تبعیض رنج میدهد که افراد داراي معلولیت همچنان از داغ بی اعتباري  می

فسایی و فاطمی نیا، (تبعیض، طرد اجتماعی را براي افراد معلول در پی دارد 
 ،خورد  میشان افراد داراي معلولیت به سبب داغ ننگی که بر پیشانی). 181:1393

هاي منفی جامعه از  به عبارت دیگر ارزیابی. توانند مورد پذیرش جامعه قرار بگیرند نمی
اي براي آنها و  ارزش شده دار و بی هاي لکه گیري هویت ث شکلمعلولیت باع

ها و منابعی که در فرهنگ مسلط است  شان شده و در نتیجه از فرصت هاي خانواده

                                                
1. Gender Socialization 
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اي، نسبی و عاملیت  چند بعدي بودن، پویایی، رابطه) Ablon, 2002: 2(شوند  محروم می
  . از ابعاد طرد اجتماعی است

: امی در یکی از چهار نظام زیر نیز تعریف شده استطرد اجتماعی بر حسب ناک
بخشد؛ نظام  نظام دموکراتیک و قانونی که انسجام و یکپارچگی مدنی را تحقق می

برد؛ نظام خانواده و اجتماع محلی که انسجام بین  رفاهی که انسجام اجتماعی را پیش می
برد  ادي را پیش می بازار کار که یکپارچگی و ادغام اقتص وسازد فردي را محقق می

)Flotten, 2006 ،سه گفتمان در مباحث ). 96:1389 به نقل از فیروزآبادي و صادقی
مربوط به طرد اجتماعی یعنی گفتمان بازتوزیع گرا، گفتمان اخالقی طبقه زیرین و 

  . گرا به عنوان گفتمان مسلط وجود دارد گفتمان ادغام
شود و بازتوزیع   فقر و نابرابري تبیین میگرا، علل طرد با مسئله در گفتمان بازتوزیع

شود که نتیجه آن  قدرت، ثروت و منابع، ابزاري براي ریشه کنی طرد محسوب می
گفتمان طبقه زیرین، بر . استقرار حقوق کامل شهروندي براي تمام اعضا جامعه است

ها تمرکز  رفتار و نگرش شخص، سهل انگاري فردي و انحراف در اخالقیات و نگرش
بر اساس این دیدگاه یک طبقه زیرین در جامعه وجود دارد که از نهادهاي . اردد

هایی را  گیرند و ارزش اند، رفتارهاي ضد اجتماعی در پیش می اجتماعی رایج منفصل
گفتمان ادغام گرا، بر بازار کار و کار دستمزدي . برند براي توجیه این رفتارها به کار می

این .  طرد اجتماعی را با طرد از بازار کار برابر بداندمتمرکز است و گرایش دارد تا
گفتمان، ملهم از دیدگاه دورکیمی، بر این باور است که یکپارچگی و همبستگی جامعه 

  ). 98همان، (شود  از طریق کار دستمزدي حاصل می
سته عمده جاي  ددر مجموع، رویکردهاي نظري مرتبط با طرد اجتماعی در دو

خواند که طرد را محصول ) دورکیمی(توان کارکردگرا  خست را میدسته ن: گیرند می
تر و رانده شدن فرد یا گروه به بیرون از جریان اصلی  ادغام نشدن فرد در گروه گسترده

ها و  هاي ملهم از این رویکرد، از این جهت که بر نقش نظام دیدگاه. دانند زندگی می
هاي همبستگی و   دارند، به پارادایمدتأکیهاي کارکردي در ادغام افراد  خرده نظام
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مد (هاي بازتوزیع گرا و ادغام گرا  و گفتمان) مطرح شده توسط سیلور(تخصصی شدن 
دسته دوم از رویکردهاي نظري که از نظرات مارکس و . تر هستند نزدیک) نظر لوتیوس

جتماعی اند، مطرودان را افرادي درون ساخت ا وبر و نیز فوکو و پارکین تأثیر پذیرفته
پارادایم انحصار . اند دانند که به واسطه ادغام در روابط نابرابر قدرت طرد شده می

  .نزدیک به این رویکرد است) سیلور(
  

  پیشینه تحقیق
توان در سه دسته اصلی طبقه بندي  به طور کلی تحقیقات مربوط به طرد اجتماعی را می        

  :کرد
توان بـه رویکـرد نـابرابري         ه می بر اساس رویکردهاي نظري مورد استفاده ک      ) الف

رویکـرد  ) 1384، شیانی، 1384جباري، ( رویکرد اجتماع مدار به طرد    و )1389لطفیان،  (
اي و    حمـزه (رویکـرد سـاختارگرایانه     ) 1389ادیبـی سـده و بهـشتی،        (عاملیت انـسانی    

  .اشاره کرد) 1394، عبداللهی و موسوي، 1383، ربانی و همکاران، 1391همکاران، 
اي  ی، کیفی، کتابخانههاي کم توان به روش    اساس روش مورد استفاده که می      بر) ب

 و حجتـی کرمـانی،   1394قرنی آرانـی،  (روش ترکیبی . و ترکیبی به شرح زیر اشاره کرد 
، 1389، شیخی و امانیان، 1389، پیري، 1380، ازکیا،   1395نارایان،  (، روش کیفی    )1385

، قانعی راد،   1390 ،زاهدي اصل و بساطیان   (اي    ه روش کتابخان  ،)1390قادري و افضلی،    
، محمـدزاده و  1388زاده و ایـزدي جیـران،    ، حـسن 1380ازکیـا،   (ی   روش کم   و )1384

  ).1390همکاران، 
  هاي به دست آمده که برخی از آنها شامل موارد زیر است؛  بر اساس یافته) ج

)AK, 2009 (ابل طرد اجتماعی هایی از جمعیت که در مق در ژاپن نشان داد بخش
طبق نتایج تحقیق وي . بیشترین آسیب پذیري را دارند لزوماً در فقر درآمدي قرار ندارند

محرومیت در مراحل اولیه زندگی بر بعضی از ابعاد طرد در بزرگسالی حتی پس از 
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برخی نیز علت طرد اجتماعی را در . کنترل درآمد، شغل و وضعیت تأهل تأثیر دارد
 & Jehoel,(ی پایین، سابقه بیماري مزمن، از دست دادن یکی از والدین هاي زبان مهارت

et al, 2017(هاي نادرست  ، عملکرد ضعیف نهادهاي اقتصادي و سیاسی و سیاستگذاري
؛ فقدان دسترسی )Kabuya, 2015(؛ فرهنگ جوامع )luncker,2015(اقتصادي دولت 

؛ فقر بین )Ahmed & et al., 2014; Koran Ki, 2007(مناسب به آموزش و مهارت 
؛ فقدان دسترسی به خدمات عمومی و انزوا )Hughes, 2002(نسلی و کم سوادي 

)Williams & Doyle, 2016 ( ،فقر مادي و کمبود دارایی، ناخوشی، رنجوري و ناتوانی
تبعیض جنسیتی، روابط اجتماعی منزوي کننده، ناامنی و نگرانی و آسیب پذیري، بی 

ها و  ن، نهادهاي محروم و فاقد قدرت، ضعف و منفصل بودن سازمانتوجهی قدرتمندا
؛ فقدان مشارکت، )1390؛ نارایان و همکاران، 1390زاهدي و همکاران، (بی قدرتی 

فقدان دسترسی به خدمات اجتماعی و عدم ) Word Bank, 2004(ها  ضعف در قابلیت
؛ )Narayan, 2000(ماعی ؛ محرومیت از نهادهاي اجت)Sen, 2000(ها  توجه به قابلیت

هاي  ؛ نابرابري)Cooke & et al, 2016 و Nimela,2008(هاي برابر  هاي فقدان فرصت
؛ سوء )Norris & et al, 2015(هاي درآمدي  ؛ نابرابري)Word Bank, 2016(اقتصادي 

 ,Aye new & et al(؛ بیکاري )Aliber, 2017(مدیریت محلی و متغیرهاي سیاسی 

؛ طالق و خودسوزي )Bo gale & et al, 2005(رمایه اجتماعی ؛ فقدان س)2016
؛ تبعیض، وابستگی، سرزنش، احساس تنهایی، افسردگی )1395فیروزآبادي و همکاران، (
 ;Light man & Good Gingrich, 2008(؛ طرد ناشی از مهاجرت )1393فرضی زاده، (

Ying & Chui, 2010; Manila & Reuter, 2009(هاي طعنه آمیز،  فها و حر ؛ نگاه
فرضی زاده، (تحقیرآمیز و ترحم آمیز سایرین، سرزنش و شرمساري ناشی از تجرد 

و عوامل ) Levitas,2008(؛ بی خانمانی، آسیب پذیري فردي )Weiss,2005؛ 1393
در این مطالعه تالش شده است . اند بر شمرده) 1391ارشدي و همکاران، (روانشناختی 

 متغیري اجتناب شده و با نگاهی سیستمی و چند جانبه به تا از رویکرد بخشی و تک
  .مسئله مورد مطالعه پرداخته شود
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  روش شناسی تحقیق
رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، رویکرد کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد 

ها، مطالعه اسنادي، مشاهده، یادداشت نویسی،  هاي جمع آوري داده تکنیک. باشد می
از . ي متمرکز و ارزیابی سریع استها گروهها، مصاحبه نیمه ساختاریافته،  بط دادهض

دالیل استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریه بنیادي در این مطالعه، جدید و بدیع بودن 
موضوع و فقدان تحقیقات مشابه زیاد در این زمینه و همچنین رسیدن به یک دید نظري 

 طرد اجتماعی در استان ایالم گیري شکلهاي مؤثر بر  هکنند و کلی در مورد تعیین
، )فردي و گروهی(باشد؛ در این رویکرد از تکنیک مصاحبه نیمه سازمان یافته  می

هاي به دست آمده در فرایند مطالعه  و یادداشت) مشارکتی و غیر مشارکتی(مشاهده 
هاي اساسی و کلیدي  گفتهها شامل شناسایی  فرایند تحلیل داده. ها استفاده شده است داده

  . هاست و دسته بندي آنها بر حسب مقوله
ها را با روش نظریه داده بنیاد کد  ها، آن در ادامه براي معنا بخشیدن به این داده

 تجزیه و تحلیل اطالعات و کشف مفاهیم و مقوالت بوسیله سه نوع .ایم گذاري کرده
 کدگذاري محوري و -2کدگذاري باز؛  -1: ها عبارتند از این. گیرد کدگذاري صورت می

 رویکرد اصلی در این پژوهش رویکرد کیفی که اینبا توجه به .  کدگذاري انتخابی-3
از آنجایی که . ایم باشد به جاي واژه نمونه از واژه مشارکت کننده استفاده کرده می

د تحقیقات با رویکرد کیفی تعداد مشارکت کنندگان از قبل مشخص نیست و طی فراین
به این معنا که بر . تحقیق مشخص خواهد شد به چه تعداد مشارکت کننده نیاز داریم

شود که از  آید مشخص می اساس اطالعاتی که از مشارکت کننده قبلی بدست می
مشارکت کننده بعدي چه اطالعاتی باید کسب شود این مرحله تا زمانی که اشباع 

  . افترخ دهد ادامه خواهد ی) اشباع نظري(تئوریک 
 بعداً چه کسانی انتخاب شوند تحت تأثیر این است که قبالً چه که اینبنابراین 

در . اند و چه اطالعاتی داده) اند یعنی در فرایند تحقیق مشارکت کرده(اند  کسانی آمده
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مورد روش انتخاب مشارکت کنندگان نیز باید گفت روش انتخاب افراد به صورت غیر 
به این معنا به صورت هدفمند و نیتمند .  گلوله برفی استتصادفی، هدفمند و به روش

. ایم که در مورد موضوع تحقیق اطالعات جامع و کافی داشته باشند به سراغ افرادي رفته
ایم  در این روش از اولین افراد مشارکت کننده که معموالً به روش ساده انتخاب کرده

 در زمینه پدیده مورد بررسی داراي شناسند که ایم اگر فرد فقیر دیگري را می خواسته
  . ها و اطالعات غالباً تجربی هستند براي شرکت در مطالعه معرفی نمایند دیدگاه

 روستاي محروم استان توسط دبیرخانه محرومیت زدایی استان 10در این مطالعه 
بهداشتی، آموزشی، درآمدي، کالبدي و (معرفی شد که داراي بیشترین سطح محرومیت 

 طرد اجتماعی در بین ۀ زیستۀ فهم تجرب،از آنجایی که هدف. باشند می) حیطیزیست م
باشد سایر افراد ساکن روستا که فقیر نبوده ولی احتماالً مطرود باشند در این  فقرا می

پوشش کمیته امداد زیر پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفتند و صرفاً منظور از فقرا افراد 
به واسطه مردم محلی و نهادهاي محلی در هر روستا . اشندب ایالم می) ره(امام خمینی 

 پوشش که از لحاظ مالی، اجتماعی، فرهنگی و روانی در شرایط بد و زیریکی از فقراي 
در . گرفتند بحرانی قرار داشت شناسایی و بواسطه وي افراد مشابه مورد مطالعه قرار می

 به واسطه او راحتتر با محقق این روش به واسطه آشنایی افراد جدید با فرد اول و
  . ارتباط بر قرار خواهند کرد

 مورد بحث گروهی که شامل 7 مورد مصاحبه عمیق و 35در این مطالعه بعد از 
فقراي روستایی جامعه مورد مطالعه بودند، تقریباً به اشباع تئوریک مورد نظر دست پیدا 

افراد مختلف دیگر مطالب و هاي بیشتر و جدیدتر با   مصاحبهکه اینایم؛ یعنی  کرده
الزم به ذکر است که زمان و چگونگی . کرد اطالعات جدیدتري براي ما فراهم نمی

پس . کرد رسیدن به اشباع نظري حسب موارد، مفاهیم و مقوالت مختلف تفاوت پیدا می
فقر و مناسبات «در نهایت مقوله  ها و مقایسه روابط بین آنها از کنار هم قرار دادن مقوله
جهت اعتماد . اي مشخص گردید به عنوان مقوله هسته» نابرابر اقتصادي، اجتماعی
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اعتبار یا مقبولیت، قابلیت اعتماد یا (ها از چهار معیار جداگانه گابا و لینکلن  پذیري داده
  : همسان بودن، قابلیت انتقال و تأییدپذیري استفاده شده است

ز سه تکنیک متعارف و مرسوم استفاده براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد ا) الف
کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا که در این روش از ) 1: شده است که عبارتند از

هاي کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت  شود تا یافته مشارکت کنندگان خواسته می
گردد تا  یهاي خام رجوع م هاي تحلیلی به این معنی که به داده مقایسه) 2آنها نظر دهند؛ 

استفاده از تکنیک ممیزي که در ) 3ها مقایسه و ارزیابی گردد؛  ساختبندي نظریه با داده
این زمینه، چند متخصص در کار، بر مراحل مختلف کدگذاري، مفهوم سازي و 

   .استخراج مقوالت نظارت دارند
ي ها، محققین یک فرایند فعال در پرانتزگذار جهت تضمین قابلیت تصدیق داده) ب

   .هاي آنان جلوگیري شود اند تا از ورود پیش فرض را اعمال کرده
جهت تضمین قابلیت اعتبار نیز متن مصاحبه جهت کدگذاري به همکاران ) ج

هاي تثلیث نظیر  پژوهشگر داده شد و توافق باالیی در این زمینه به دست آمد؛ از تکنیک
ت دقیق موازي نظیر نمایش و ارائه استفاده از منابع تاییدگر، استفاده از تکنیک اطالعا

   .اي و نتایج آن به متخصصان امر نیز استفاده شده است هاي داده تحلیل
ي جمعیتی ها ویژگیها، از حداکثر تنوع در  جهت افزایش قابلیت انتقال داده) د

مشارکت کنندگان همچون جنسیت، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان، شغل و سن 
  . استفاده گردید

 اخالقی رعایت شده در مطالعه حاضر شامل کسب رضایت آگاهانه از مسائل
مشارکت کنندگان براي شرکت در پژوهش و ضبط محتواي مصاحبه، اطمینان به 

اسامی مستعار به (محرمانه باقی ماندن اطالعات و استفاده از اسم مستعار براي آنها 
 در تمام مراحل به و همچنین حق انصراف از تحقیق) انتخاب خود آنها بوده است

  .مشارکت کنندگان بود
  



   
  
  
  

 15     ... فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقراي  

 
 

  هاي پژوهش یافته
  اي مشارکت کنندگان مشخصات زمینه -1

 83  کهدهد بررسی ویژگی پاسخگویان از لحاظ دارا بودن بیشترین فراوانی نشان می
 درصد در رده 61. دنده  تشکیل میان درصد را زن17 و اندرصد پاسخگویان را مرد

 درصد داراي سابقه 97اراي مدرك تحصیلی زیر دیپلم و  درصد د46 سال، 40-31سنی 
 درصد پاسخگویان بیکار 66.  سال در منطقه مورد مطالعه هستند20سکونت بیش از 

درصد از مشارکت 43. باشد  نفر می5 درصد باالي 84عد خانوار هستند و میانگین ب 
ات مستمر  پوشش خدمزیرهایی هستند که   نسل دوم خانواده،کنندگان در تحقیق

  .نهادهاي حمایتی قرار دارند
  
  )یشرایط علّ(عوامل  -1

ی حوادث، وقایع و اتفاقاتی هستند که به وقوع و گسترش پدیده مورد شرایط علّ
در این مطالعه فقر موروثی، فقدان ). Strauss&Corbin, 1990: 96(انجامند  مطالعه می

اروري، انسداد اجتماعی، مهارت، بیکاري، طالق، بیوگی، تجرد، تبعیض جنسیتی، ناب
ی هاي اجتماعی حمایتی، مهاجر بودن و معلولیت به عنوان شرایط علّ فقدان شبکه

 گیري شکلاز عوامل مؤثر بر » فقدان مهارت«. تاثیرگذار در این مطالعه شناسایی شدند
افراد . باشد پدیده فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی در جامعه مورد مطالعه می

رکت کننده در این مطالعه بر این باورند که نسبت به افراد ثروتمند و حتی عادي ش
. هاي گوناگون برخوردارند تري در انجام مشاغل و حرفه روستا از مهارت و تخصص کم

هاي مهارتی نیازمند صرف هزینه   گذراندان دورهکه اینها معتقدند با توجه به  آن
فقدان تخصص و مهارت باعث شده است . ناتوانندها از انجام این امر  باشد، آن می

نتوانند براي خود کاري دست و پا کنند و چون فاقد تخصص و مهارت هستند در اکثر 
  .اند هاي توسعه روستایی شرکت نکرده و به نوعی به حاشیه رانده شده برنامه
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.  حرفه و تخصص خاص خـودش رو مـی خـواد   ،تو این زمونه انجام هر کاري «
 شکست بخـوري و  که اینچون احتمال . دون تخصص تو کاري دست بردنمی شه ب 

باید اول دانش اون کار رو بدست بیاري بعدش . ات از دستت بره خیلی زیاده سرمایه
هاي همین روستا وام زیـادي از جهـاد گرفـت یـه      یکی از جوان . وارد اون کار بشی   

االن بـرو ببـین   . داشـت دانـشش رو ن . اش نبود اصالً گاوداري رشته . گاوداري هم زد  
هـاي    حتـی ضـامن   . اش رفـت    سرمایه. ور شکست شد  . وضعیت گاوداریش چطوره  
اینجـا  . تا تخصص نداشته باشی نمیشه کار موفقی بکنی      . بانکیش رو هم بیچاره کرد    

سخته براي مـا کـه کـس و کـاري     . باید بري شهر . نداره) اي  فنی و حرفه  (هم مرکز   
بحـث   (»ها بیکارن و نمیـدونن بایـد چکـار کـنن       انهمینه که اکثر جو   . اونجا نداریم 

  ).گروهی متمرکز
فقر «  پدیده فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی، گیري شکلاز دیگر شرایط 

سرمایه نداشتن از «، »جد اندر جد فقیر بودن«مفاهیمی چون . توان نام برد را می» موروثی
فقر « مقوله گیري شکلباعث » رمشابه بودن وضعیت زندگی پدر و پس«و » قدیم

هاي فردي و گروهی به انجام رسیده مشارکت  در اثناي مصاحبه. گردید» موروثی
کنندگان در تحقیق بر این باورند که یکی از عوامل و متغیرهاي اصلی در وضعیت 

این . باشد هاي قبل می زندگی کنونی و موجد طرد آنها از جامعه، فقیر بودن پدر و نسل
فاقد سرمایه الزم بودند و ) بدو تولد(کنندگان بیان داشتند که از اول زندگی مشارکت 

شان در خانواده پدري مشابه زندگی  اند و شرایط در خانواده پدري هم با فقر بزرگ شده
ها این وضعیت را براي پدران و مادرشان نیز متصور بوده اندکه  آن. شان بوده است کنونی

ها معتقد  آن. باشد و منحصر به دوره کنونی آنها نیست می» فقر بین نسلی«حاکی از یک 
شان هم از لحاظ  بودند اگر پدران آنها زندگی بهتري داشتند قطعاً در زندگی کنونی

این شرایط باعث شده است چنین . اقتصادي و هم از لحاظ اجتماعی تأثیر گذار بود
قرار خاص جتماعی به طور هایی در گردونه شکننده فقر به طور عام و طرد ا خانواده

  . گیرند و آثار نامطلوب آن به صورت مستمر بر زندگی آنان نمایان گردد
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از وقتـی کـه متولـد شـدم و ایـن            . ما از اول زندگی وضعمون همین طور بوده       «
مـن نـداري و فقـر را     . توانایی را داشتم که خاطراتم را در ذهنم بسپارم فقیر بـودیم           

بر این بـاور بـودم کـه بایـد فقیـر      . دانستم  گی خودم می  جزیی اجتناب ناپذیر از زند    
. پدر بزرگم هـم فقیـر بـوده    . قبل از من زندگی پدرم هم به همین شکل بوده         . باشیم

  ).بحث متمرکز گروهی. (»عموهام و پسر عموهام هم به همین شکل
هاي فردي و گروهی در  هاي نسبتاً مشترك در تمام مصاحبه از مقوله» بیکاري«
 پدیده فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی به گیري شکل شرایط يگیر شکل

غالب افراد مشارکت کننده در تحقیق بر عامل بیکاري به عنوان یکی از . آید شمار می
این افراد .  داشتندتأکیدعوامل مؤثر بر طرد اجتماعی در جوامع محل زندگی خود 

، »بی عرضه«، »سر بار خانواده«یی به عنوان افراد بیکار در جامعه روستاکه از معتقدند 
این قشر از جامعه توسط . شود بخصوص براي افراد ذکور یاد می... و »مفت خور«

در جوامع روستایی نیروي کار از . شوند دیگران رانده شده و اهمیتی براي آنها قائل نمی
هاي  العه با نگاهافراد بیکار در جوامع مورد مط. ارزش فوق العاده مهمی برخوردار است

اند و فشار روحی و روانی بسیار سنگینی  تحقیر آمیز و طعنه آمیز از سوي دیگران مواجه
مسئله بیکاري در چندین مورد افراد را به سمت افکار خودکشانه، . شوند را متحمل می

الزم به ذکر است مسائل و مشکالت فرهنگی . انزوا و طرد از جامعه هدایت کرده است
اي در مواردي که حتی زمینه اشتغال نیز مهیا شده است، از بکارگیري و  ت قبیلهو تعصبا

اشتغال زنان و دختران توسط پدر خانواده و یا برادران آنها جلوگیري به عمل آمده 
  . است

دو سال میشه مدرك ارشدم رو گرفتم، سربازي هم رفتم، بـه هـر دري زدم یـه         «
سـر  .  مـن نیـست  ايین مملکت فقط جایی بـر اما انگار تو ا. جایی مشغول کار بشم 
. کـشم  ترین لحظه زندگی منه از بس از خـودم خجالـت مـی    سفره که میشینم سخت   

کنم نـه   سعی می. »همش مورد تمسخرم که این مدت درس خوندم و آخرش هیچی       
  .) ساله32مرد، (مجلس شادي برم نه مجلس عزا که اینقدر به این و اون پاسخ ندم 
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 پدیده فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و گیري شکلل اصلی از عوام» طالق« 
شود و  طالق موجب از هم پاشیدگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی می. اجتماعی است

احساس حقارت و . در بیشتر موارد آثار مخرب آن بر زنان بسیار شدیدتر از مردان است
ن اعتماد زن، قرار گیري، از دست رفت رد شدن شخصیت زن، شکست، انزوا و گوشهخُ

گرفتن در جایگاه مقصر، نگاه ابزاري و ترس از قضاوت منفی اطرافیان از پیامدهاي 
برخی زنان به علت دریافت فشارهاي اجتناعی و . باشد طالق در جامعه مورد مطالعه می

 احساس ناخوشایندي از ،شود میو رفتارهایی که با آنها به عنوان یک مطلقه شده  سوء
دهند در جامعه دیده نشوند و  غام در جامعه دارند و بیشتر اوقات ترجیح میحضور و اد

اعمال کنترل از سوي خانوده، انگ خوردن، ترحم اطرافیان و . شوند به نوعی طرد می
  . سردي روابط آنان باعث گوشه گیري و طرد زنان فقیر روستایی شده است

ـ هر جا بري به جـاي  . از لفظ و کلمه بیوه متنفرم   «  بـا نـام و مشخـصات    کـه  نای
برادرام چون من مطلقه هستم اجازه . خودتت صدا کنن ابتدا تو رو با بیوه می شناسن

آگه هم جایی بـري طـوري بهـت       . خیلی رو من حساسن   . نمیدن از خانه بیرون برم    
  .) ساله37زن، ( رفتن به اون جمع پشیمان میشی ازنگاه و ترحم می کنن که 

هاي فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی در بین  ندهاز دیگر تعیین کن» تجرد«
این افراد به دلیل ترس از افشا شدن تجرد و . آید دختران فقیر روستایی به شمار می

ها و قرار گرفتن در انظار  هاي تحقیرآمیز دیگران، از حضور در مهمانی تحمیل نگاه
کنند بیشتر از دیگران در معرض  دخترانی که طرد را تجربه می. جویند عمومی دوري می

شوند و در انزوا قرار  ها با بیکاري و نداشتن درآمد طرد می آن. گیرند انزوا قرار می
گیرند و به تبع آن با باز ماندن از ازدواج و خانه نشینی مشکالت مضاعفی را تجربه  می
 به جوامع در جوامع روستایی که نرخ ازدواج در آن باال و سن ازدواج نسبت. کنند می

شود و حتی بین دختران مجرد و  شهري پایین است، تجرد مفهوم خوشایندي تلقی نمی
دختران متأهل تفاوت اجتماعی زیادي وجود دارد به نحوي که زنان متأهل از احترام 

  . بیشتري در جوامع مورد مطالعه برخوردارند
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ي رو مـی    تا بخواي پاتو از خانه بزاري بیرون همـش ازت ایـن سـؤال تکـرار               «
چی شد ازدواج نکردي؟ خیلی میدونن هنوز ازدواج نکردم اما بـراي تحقیـر          : پرسن

توي جمع هم که بري زنـان شـوهر دار مرتـب از شـوهر و         . هم شده باز می پرسن    
ما که حرفی براي گفتن نداریم بهتـره خونـه        . تمام بحثشون همینه  . زندگیشون میگن 

  ). ساله39زن،  (»بمونیم چون هم مجردیم هم فقیر
این .  استتحقیقاي   مقوله هستهگیري شکلاز دیگر عوامل » تبعیض جنسیتی «

. ق داشتاصدمهایی که در مطالعه شرکت کرده بودند  مورد لزوماً و صرفاً در مورد خانم
ارجحیت داشتن فرزند پسر، باورهاي منفی فرهنگی در مورد زنان و دختران، تقسیم کار 

 ،اي زنان هاي کلیشه  در درون جامعه و نظام خانواده، نقشنابرابر بین زنان و مردان
تبعیض در آموزش فرزندان، تبعیض در اشتغال فرزندان، تبعیض در تحرك اجتماعی 

هاي تحمیلی، رفتار خشن در خانواده از مصادیق بارز تبعیض  اعضا خانواده، ازدواج
   .باشد جنسیتی در جامعه مورد مطالعه می

هـاي پـسر را تـو جمـع جـز اوالد خودشـان بحـساب              بچه پدر و مادر ما فقط    «
آگه تو دانشگاهی تو یه شهر دیگه قبول نـشم     . تحصیل فقط مال پسراست   . آورند  می

هایی مثـل زمـین هـم همـش مـال       ارث. اما پسرا می تونن  . عمراً آگه اجازه بدن برم    
  ).بحث گروهی متمرکز (».پسراست

فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و  پدیده گیري شکل از دیگر عوامل مؤثر بر 
اهمیت فرزند در جوامع روستایی به دلیل ماهیت اقتصاد . است» ناباروري« اجتماعی،

 روستایی بیشتر از جوامع شهري است و عموماً از لحاظ فرهنگی زنانی داراي ارزش
میت اگر جنسیت این فرزندان پسر باشد، اه. ند که فرزند بیشتري را به دنیا بیاورندهست

در واقع فرزندآوري . زنان بیشتر و جایگاه آنان در نظام خانواده و قبیله بیشتر است
جزیی از پایگاه و هویت زن است و داشتن فرزند منبعی از قدرت زن در خانواده و 

مردانی که فرزندان . کند در مورد مردان نیز این مورد صدق می. شود جامعه محسوب می
 که اهمیت ندستهاه فرهنگی و اجتماعی باالتري برخوردار بیشتر داشته باشد از جایگ
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زنان .  پدیده چند زنی در برخی از روستاها گردیده استگیري شکلاین موضوع باعث 
. شوند از موقعیت مناسبی در روستاها برخوردار نیستند و مردانی که دچار ناباروري می

دود زیادي درمان شده است از لحاظ پزشکی تا ح) ناباروري(از آنجایی که این مشکل 
اما براي فقراي روستایی تأمین هزینه درمان تا حدود زیادي غیر ممکن است و باید با 

  . 1.سازگار باشند) به تعبیر افراد مورد مطالعه(این داغ ننگ 
آگه تو شهر باشـی     . ات مبهمه   یعنی آینده . وقتی بچه نداري یعنی زندگی نداري     «

 روستا انگار مردم زندگیشون رو تعطیل کردن و منتظرن       اما تو . کسی ازت خبر نداره   
هر جا بیکارن بحثشون آینه که فالنی بچه دار شد؟ به عنوان یه آدم . تو بچه دار بشی  

پـیش  . هـاي عجیـب و غریبـی بـرات میکـنن         دلـسوزي . نقص دار بهت نگاه میکنن    
ـ . بیشتر نگران اینیم که شـوهرانمان تصمیمـشان چیـه         . شوهرامون هم میگن   رجیح ت

  ).بحث گروهی متمرکز (».میدیم هیچ جا نریم اینجوري اعصابمون راحت تره
 پدیده فقر و مناسبات نابرابر گیري شکلاز دیگر عوامل مؤثر بر » انسداد اجتماعی«

ها، تنهایی، محرومیت، به  رانده شدن از تصمیم گیري. اقتصادي و اجتماعی بوده است
دان همدلی، بی تفاوتی، عدم اعتماد، فقدان یاریگري حاشیه رانده شدن، فقدان ارتباط، فق

کنندگان در تحقیق جهت  و فقدان مشارکت از مفاهیم اصلی به کار رفته توسط مشارکت
بر این اساس عمده فقراي روستایی در سطحی از . بیان انسداد اجتماعی بوده است

فقدان . برند سر میمحرومیت، تنهایی، انزوا و عدم اعتماد نسبت به زیست جهان خود به 
روستاهاي در اي را   چنین پدیدهگیري شکلهاي  روابط گرم اجتماعی در میان مردم پایه

  . مورد مطالعه تقویت کرده است
مهم نیست کـه   . هر کی فقط فکر خودشه    . کسی از درد کس دیگه باخبر نیست      «

  ). ساله، پیاز آباد74مرد . (»دیگران چی داره به سرشان می یاد
 پدیده فقر و گیري شکلاز دیگر عوامل » هاي اجتماعی حمایتی شبکهفقدان «

شبکه ارتباطی فقراي روستایی نسبت به . مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی است

                                                
- شود یماطالق » اجاق کور»ي فاقد فرزند ها خانواده در جوامع روستایی استان ایالم به.  
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رسد و این امر موجب گسترش  تر به نظر می هاي پیشین زندگی اجتماعی، فرسوده دوره
د از افراد آسیب پذیر در نکه بتوانهاي اجتماعی  شبکه. انزواي اجتماعی افراد شده است

جوامع مورد مطالعه حمایت کند یا به طور کلی وجود نداشته و یا بسیار ضعیف و 
فقدان سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی پایین، فقدان مؤسسات . باشند شکننده می
  . باشند هاي اجتماعی حمایتی می  فقدان شبکهگیري شکلاز دالیل ... حمایتی و 
ا دیگه مثل قدیم نیست که همه از حال هم و از مـشکالت همدیگـه خبـر        اینج«

من خودم دو ماهی هست از برادرام و تنهـا          . مشکالت خیلی زیاد شده   . داشته باشند 
. کسی از حال دیگري خبر نداره. هر کی دنبال مشکالت خودشه. خواهرم خبر ندارم

  ).  ساله44مرد، . (»همیشه تنهایی. انگار که قوم و خویشی نداري
هاي دیگر محسوب  ي روستایی از تعیین کنندهها گروهبرخی از » مهاجر بودن«

عدم عضویت در طوایف اصلی روستا پیش زمینه اصلی عدم ادغام اجتماعی . گردد می
طوایف اصلی روستا نسبت به مهاجران روستایی . آید در جامعه روستایی به شمار می
 این مهاجران 1.مهاجرت آنها به سالیان بسیار دور برسدنگاه مثبتی ندارند حتی اگر سابقه 

عمدتاً در حاشیه روستاهاي مورد مطالعه اقامت دارند و از بسیاري خدمات عمومی و 
  . اجتماعی محرومند

ما به دلیل قتلی که در گذشته و در یک نزاع ایلی رخ داده و سالیان سـال از آن         «
 خودم که اینبا . کنیم به در روستا زندگی میگذرد به این روستا آمدیم اما مثل غری    می

ما رو متعلق به این . اینجا به دنیا اومدم اما دوستام منو با اسم قبیله پدریم می شناسن 
 ) ساله33مرد،  (».روستا نمی دانن

معلولیت . باشد  میپدیده یادشده گیري شکلی از دیگر شروط علّ» معلولیت«
این نقص با توجه به شرایط و . زیکی یا روانی باشدتواند پیامد اجتماعی یک نقص فی می

 جامعه به نیازها و حقوق که ایندلیل شود و به  موقعیت هر جامعه تبدیل به معلولیت می

                                                
معنی غیر اصلی و به اصطالح علمی الیه در زبان محلی به .  در جوامع مورد مطالعه به طوایف مهاجر، الیه می گویند-4

  . می گویند)outsider(بیرونی 
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نماید، معلولیت  شهروندان داراي عیب و نقص خود احترام نگذاشته و آنها را تأمین نمی
ی و فقر و آسیب پذیري همراه بدین ترتیب معلولیت اغلب با طرد اجتماع. نماید رخ می

 -  اعم از جسمی یا ذهنی-دهد معلولیت ها نشان می هاي حاصل از مصاحبه یافته. است
در جامعه مورد مطالعه بروز کرده » تمسخر«و » ترحم«هاي مختلف از جمله  به صورت

  . شود که با عث انزوا، تحقیر و در نهایت طرد اجتماعی می
گفتن   زنگ ورزش می  . ستییخواد با  فتن صف نمی  گ  مدرسه که بودیم به من می     «

گفتن  دي میرنو تو الزم نیست ورزش کنی؛ تفریحات بیرون از مدرسه براي مثال کوه
 ».بیشتر اینها از سر ترحم بـود . شد من گوشه گیر بشم      ها همش باعث می     تو نیا؛ این  

 خنـدن؛   هاي فامیل به حرف زدن و غذا خوردن بچه من می            بچه«یا  )  ساله 29مرد،  (
هاي دیگه به دخترم غذا ندم یا جایی که اونا بـازي مـی کـنن     ترجیح میدم پیش بچه  

  ) ساله34زن،  (».نبرمش
  
  راهبردها و پیامدهاي طرد اجتماعی -2

. ی پیامدهاي چندي را براي مطرودین اجتماعی فقیر بوجود آورده استشرایط علّ
اعتماد . باشند ي طرد اجتماعی میاز پیامدها» فقدان مشارکت«و » بدبینی«، »بی اعتمادي«

هاي مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاري در میان  یکی از جنبه
در فضاي مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار براي . باشد اعضاي جامعه می

. دهد رعایت قوانین و مقررات و حق و حقوق دیگران کارایی خود را از دست می
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و   اجتماعی، مشارکت را در زمینهاعتماد

ي مختلف جامعه ها گروهفرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را براي همکاري با 
توان گفت که اعتماد به عنوان هسته و خمیر مایه  به عبارت دیگر می. دهد افزایش می

اسی را در ایجاد بستري مناسب اصلی سرمایه اجتماعی به حساب آمده و نقشی اس
درون گروهی، برون گروهی یا (شعاع اعتماد . اي دارد هاي توسعه جهت موفقیت برنامه
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در جوامع مختلف با هم فرق ) زیاد، متوسط و کم(و شدت آن ) تعمیم یافته و نهادي
  . کرده و از شدت و ضعف خاصی برخوردار است

 را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چند اي است که افراد ترین انگیزه اعتماد مهم
کنند تا ارتباط برقرار کنند و از این  ها به همدیگر اعتماد می انسان. کند سویه تشویق می

طریق این باور در ذهنشان ریشه کند که بدون همکاري، مشارکت و همفکري کاري از 
درت و تقویت با تقویت اعتماد به عنوان ساز و کار دسترسی به ق. پیش نخواهند برد

مشارکت، افراد از حالت در حاشیه بودن و مورد غفلت و فراموشی قرار گرفتن رهایی 
یابند و با پیوند دادن منافع فردي با منافع جمعی در متن فرآیندهاي حیات اجتماعی  می

نمایند که پیامد و محصول آن بسط جامعه مدنی خواهد بود  قرار گرفته و ایفاي نقش می
  .اي عمومی از گسترش قابل اعتنایی برخوردار خواهد بودکه در آن فض

ها به  ها و پروژه در وضعیت مشارکت اجتماعی است که منافع حاصل از طرح
دهد؛  رسد و آنها را در فضاي کنش بیشتر قرار می دست آحاد مشارکت کنندگان می

سطحی از ناچار نیازمند دارا بودن بزمانی که فرد در محیط و فضاي کنش قرار گیرد 
اعتماد است تا بتواند با کنشگران دیگر ارتباط برقرار کرده و خود را در مشارکت بیشتر 

ها به صورت خودبه  ها و طرح در چنین وضعیتی است که مشارکت در برنامه. درگیر کند
عکس این قضیه نیز . کند خودي و اتوماتیک وار میزانی از اعتماد را با خود همراه می

ها طرد  ها و پروژه  گروهی از افراد جامعه، همواره از مشارکت در برنامهصادق است؛ اگر
مطرودین (گونه احساس تعلقی به آن جامعه نداشته   هیچ،شوند و مشارکت داده نشوند

این وضعیت بی تفاوتی باعث . گیرد و حالتی از بی تفاوتی در آنها شکل می) اجتماعی
اقتصادي، (ج شده و از هر گونه مشارکت شود که فرد از جریان زندگی مدنی خار می

  . خود را معاف بداند) اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره
بینند و خود را به عنوان غریبه در نظر  این افراد چون همواره خود را در حاشیه می

ي جدیدي » ما«صف بندي کرده و ) متنفذین(ي دیگر ها گروهگیرند، الجرم نسبت به  می
ه فرآیند اعتماد و مشارکت را که در واقع بازي در مجموع غیرصفر دهند ک را شکل می
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محرومین و (به عبارتی دیگر، این افراد . دهند نیست به بازي در مجموع صفر تقلیل می
دانند که  دیگران را به عنوان گروه رقیب در نظر گرفته و آنان را افرادي می) مطرودین

بنابراین به هیچ وجه به این افرد اعتماد .  کنندي دیگر سیطره پیداها گروهتالش دارند بر 
راجرز در تحلیل نهایی از مشارکت، . شود اعتمادي بر جامعه حاکم می نکرده و فضاي بی

به نظر وي .  نموده استتأکیدي فردي، روانی و انگیزشی ها ویژگیاعتماد و توسعه بر 
گري در  مانی و حیلهي مهم جوامع سنتی، عدم اعتماد متقابل، بدگها ویژگییکی از 

باشد که در این مطالعه به آن دست  باشد که از پیامدهاي طرد اجتماعی می روابط می
  . یافتیم
» اختالف و چند دستگی«و »ي اجتماعی متکثر و متضاد در روستاهاها گروهایجاد «

.  پدیده فقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی استگیري شکلاز دیگر پیامدهاي 
تر و قابلیت درك بیشتري نسبت  رابري در محیط جامعه روستایی به وضوح قابل لمسناب

بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه روستایی در برخورد . به جامعه شهري دارد
هاي اجتماعی و اقتصادي به سرعت آمادگی ایجاد  با پدیده طرد اجتماعی و نابرابري

 این امر به ایجاد اختالفات متعدد در جامعه ي متضاد و متکثر را دارد کهها گروه
  . روستایی منجر شده است

همه . اونایی که بیشتر دارن و از هر چی میاد بیشتر برخوردارند مثل زالو هستند         «
. اي هستیم که از همه چـی بـی نـصیبیم         ما هم عده  . چی رو براي خوشان می خوان     

هاي دیگه  اما طایفه. اضی باشنطایفه اصلی روستا حق دارن که از زندگی تو روستا ر
  ). ساله29مرد (» . چی؟ همش براي یه لقمه نان باید با اونا درگیر بشیم

در نظام خانواده از پیامدهاي اتخاذ راهبرد » هاي روانی، اجتماعی گسترش آسیب« 
مواردي . باشد میفقر و مناسبات نابرابر اقتصادي و اجتماعی مردساالري و پدیده 

هاي تحمیلی و زود هنگام، طالق، خودکشی، بی سوادي و کم سوادي و  همچون ازدواج
به دلیل وجود خرده . باشد از تبعات سلطه مرد ساالري در نظام خانواده روستایی می... 

هاي برخی از  هاي فقیر روستایی یافته هاي نادرست و سنتی در برخی از خانواده فرهنگ
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ها به صورت  ها برخی از ازدواج  در خانوادهها نشان داد به دلیل سلطه مردان مصاحبه
تحمیلی و یا زود هنگام بوده که در برخی از موارد به طالق و متارکه منجر شده است 

زنان به دلیل . اند که در این وضعیت زنان بیشتر از مردان آسیب دیده و گرفتار فقر شده
سیتی در نظام هاي شغلی مناسب، آموزش نا کافی به دلیل تبعیض جن فقدان فرصت

  . اند بیشتر گرفتار پدیده فقر شده... خانواده، فرهنگ فقیر کار زنان و
همواره به . از دیگر پیامدهاي طرد اجتماعی است» خشم«و » ناامیدي«، »قدرتی بی«

بی قدرتی احساس . دهد رسد که بی قدرتی هسته اصلی زندگی بد را تشکیل می نظر می
ناتوانی در توان  میقدرتی را  عموماً بی. شود  میکاملی از ضعف و ناتوانی محسوب

از پیامدهاي . توصیف کرد... ریزي براي آینده و  ناتوانی در برنامه وه با حوادثهمواج
. ند هستهاي زمانی این مردمان فقیر بسیار محدود توان گفت که افق طرد اجتماعی می

  : دارند که گروهی از جوانان اظهار می
توانید بـه هـیچ وجـه     شما نمی.  کردبینی  پیشتوان تا به آخر      هیچ روزي را نمی   «

دانید که فردا چه اتفـاقی بـراي شـما خواهـد      برنامه ریزي کنید چرا که در واقع نمی    
  ). ساله25زن، (» .افتاد

مردمان . احساس ضعف و ناتوانی با حسی از بدبینی نسبت به آینده آمیخته است 
. مانند اما آنها در این راه ناکام می. اي دورتري را ببیننده خواهند افق فقیر مورد مطالعه می

اي جز این  ها چاره داشتن یک زندگی بخور و نمیر براي فقرا یک انتخاب نیست، آن
نگرانی و اضطراب همزاد این مردمان فقیر است که . ندارند و این از سر ناچاري است

هراس از آینده خصوصاً . هستندها همیشه نیازمند  آن. کنند هر لحظه آن را تجربه می
به . گردند آینده فرزندان با نگرانی و هراس ناشی از برآوردن نیازهاي فعلی آمیخته می

طور خالصه، فقر یا کیفیت بد زندگی از دیدگاه مردمان فقیر چیزي بیشتر از فقر مادي 
که ترکیب اي است  این مسئله دربرگیرنده ابعاد و زوایاي چندگانه و در هم تنیده. است

و آمیزش آنها باعث بوجود آمدن بی قدرتی، تداوم و پایداري آن و نهایتاً عدم آزادي در 
  . شود  می و طرد اجتماعیانتخاب و عمل فقرا
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توانند ابعاد دیگري را بوجود آورده و یا با  از سوي دیگر، هر یک از این ابعاد می
همه موارد صادق نیست، اما اکثر آنها ترکیب شوند؛ البته چنین حالتی همیشه و یا در 

چه بسا گریز و رهایی . تواند روي دهد و بر این مردمان فقیر حادث شود اوقات می
اي سخت  اند، مبارزه هاي چندگانه گرفتار آمده براي کسانی که در دام این محرومیت

غذا و (تجارب فقر مشتمل بر مواردي از قبیل کمبود مادیات و نیاز به . کند طلب می
، گرسنگی، درد، عذاب و ناراحتی، فقر و )مسکن و سرپناه و معیشت و دارایی و پول
روابط نامناسب با دیگران مشتمل بر روابط . زبان، طرد، محرومیت، انزوا و تنهایی است

و عدم اعتماد به ) نگرانی(پذیري، ترس و دلهره  نامناسب با خانواده، عدم امنیت، آسیب
   .باشد و خشم میقدرتی، ناکامی  نفس و بی

ي ها گروهاز پیامدهاي طرد » خالی شدن روستا از سکنه و رکود اقتصاد روستایی«
با خارج شدن جوانان از روستا به دلیل طرد آنها از روستا و . مختلف روستایی است

جستجوي کار در شهرها از یک سو و عدم توانایی افراد مسن و زنان جهت انجام کار 
 اقتصاد روستایی دچار رکود شده و زمینه گسترش فقر را ،اريمکفی کشاورزي و دامد

کند؛ از سوي دیگر با تخلیه یک روستا شاهد جالي وطن تعدادي از  فراهم می
اي از فرهنگ و سنت با ارزش که طی  روستاییان هستیم که زادگاه خود را با مجموعه

 شاهد تداوم زندگی ها سالدهند و این سنگر با ارزش که  ها شکل گرفته به یغما می قرن
این افراد اصوالً به سوي . سپارند به باد فنا میرا ولو ساده، اما پر محتواي روستاییان بوده 

گیرد و در  ند، در این جاست که فاجعه ثانوي شکل میشو شهرهاي اطراف گسیل می
کنند و با کوهی از مشکالت پنجه در  حاشیه شهرها مامنی نه چندان امن دست و پا می

نشینند و نتایج زیان  افکنند و همراه با شهروندان به سوگ از دست رفتن روستا می می
و در نهایت پیامد . نمایند  حلبی آبادها تجربه میگیري شکلبار و مذلت آور آن را در 

  .باشد می» تداوم فقر، نابرابري و طرد اجتماعی«همه اینها 
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  د اجتماعی مدل پارادیمی پدیده نابرابري و طر-1نمودار 

  
  يگیر بحث و نتیجه

اي پیچیده و چند  دهد طرد اجتماعی فقرا پدیده بررسی ادبیات جامعه شناسی نشان می
عدي است و ابعاد مختلف آن در کنش متقابل با همدیگرند، به طوري که عوامل ب

تر و رسوخ  تقویت کننده طرد اجتماعی با تقویت همدیگر، زنجیرهاي آن را محکم
نتایج تحقیق گویاي این است که بارزترین مشخصه وضعیت . سازند یناپذیرتر م
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اجتماعی، اقتصادي فقرا این است که عالوه بر فقر مادي دچار طرد اجتماعی نیز 
  هد که طرد اجتماعی به طور کلی در چهار مقوله د این نتایج نشان می. اند شده
هاي   تعیین کننده)جاعی؛ هاي اجتم  تعیین کننده)بهاي اقتصادي؛   کنندهتعیین) الف

شود  دسته بندي می)  جسمانی-ذهنی و حرکتی(اي  هاي زمینه  تعیین کننده)دفرهنگی و 
  . به آنها خواهیم پرداختادامهکه در 

  هاي اقتصادي تعیین کننده) الف
فقر «و » بیکاري«، »فقدان مهارت«هاي اقتصادي طرد اجتماعی شامل  تعیین کننده

. رود کاري از جمله مشکالت عمده اکثر فقرا در ایالم به شمار میبی. باشد می» موروثی
بر اساس آمار مرکز ایران، نرخ رشد بیکاري در (اکثر فقرا داراي اشتغال ناقص هستند 

فقرا زیر بار مشاغلی با دستمزد ). باشد  می2/13 در مناطق روستایی استان 1396سال 
شود و به نوعی  فقیر به سادگی پر نمیروند؛ مشاغلی که از سوي افراد غیر  اندك می

 ,Aye new & et al(هاي  ها هم راستا با یافته آید که این یافته شغل به حساب نمی

باشد که به مقوله بیکاري به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده طرد اجتماعی  می) 2016
ه از فقدان دهد که فقراي مورد مطالع هاي تحقیق همچنین نشان می یافته. اشاره دارد

هاي اقتصادي طرد  برند که از تعیین کننده دسترسی مناسب به آموزش و مهارت رنج می
) Ahmed & et al., 2014; Koran Ki, 2007(رود که در تحقیقات  اجتماعی به شمار می

هاي اقتصادي طرد  فقر موروثی از دیگر تعیین کننده. ها اشاره شده است نیز به این یافته
افرادي که دچار . ایم رود که در این مطالعه به آن دست پیدا کرده شمار میاجتماعی به 

باشند و به تناسب  این نوع از فقر هستند، کسانی هستند که داراي شرایط اولیه بدي می
گذارد و منجر به تداوم و پرورش فقر  آن، این شرایط اسفناك بر آینده فقرا تأثیر منفی می

در تأیید ) Hughes, 2002 و 1389طالب و پیري، (طالعه م. شود و همیشگی شدن آن می
  .باشد مطلب میاین 
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  هاي فرهنگی تعیین کننده) ب
هاي فرهنگی طرد اجتماعی که در این مطالعه به آنها دست پیدا  تعیین کننده

. باشند می» داغ ناشی از ناباروري«و » تبعیض جنسیتی«، »تجرد«، »طالق«ایم شامل  کرده
ها، زنان مطلقه در این مطالعه شرایط حاد اجتماعی را  ج حاصل از مصاحبهبر اساس نتای

سردي و با اند؛ بدین معنی که آنها با احساس طرد شدگی،  در زمان طالق تجربه کرده
نتایج برخی دیگر از تحقیقات . سرزنش بیشتري از سوي اطرافیان نزدیک روبرو هستند

که دهد  نیز نشان می) 1395 و همکاران، ؛ فیروزآبادي1397احمد دوست و همکاران، (
. باشد تبعیض جنسیتی، ناپذیرا بودن و طرد و به حاشیه رانده شدن از تبعات طالق می

یکی دیگر از عوامل عمده طرد اجتماعی بخصوص در میان دختران فقیر، تجرد آنان 
 دختران مجرد حاضر در تحقیق با هر میزان تحصیالت، درآمد و حتی در. باشد می

شوند؛  اند، مطرود محسوب می صورت برخورداري از شغل، تا زمانی که ازدواج نکرده
شود و امکان ادغام  ترین مؤلفه توانمندي زنان در زندگی محسوب می زیرا ازدواج مهم

هاي  فرد مجرد در جریان عادي زندگی اجتماعی مهیا نیست که این نتایج با یافته
 در مورد رابطه تجرد و طرد اجتماعی )1389ادقی، ؛ فیروزآبادي و ص1393زاده، فرضی(

  . مطابقت دارد
هاي  یافته. از دیگر شرایط موجد طرد اجتماعی، موضوع تبعیض اجتماعی است

شود فرد به نوعی حالت انفصال و جدایی از گروه  تبعیض سبب میکه تحقیق نشان داد 
در . اشته است، منفک ببیندو موضوعات پیرامونی آن میل کرده و خود را با آنچه پیوند د

هایی چون احساس تنفر، بیگانگی و احساس طرد  نهایت در مقابل این وضع به حالت
 در مورد رابطه تبعیض اجتماعی )1395 نواح و خیري،(ها با مطالعه  برسد، که این یافته

توان به  از دیگرعوامل فرهنگی موجد طرد اجتماعی می. و طرد اجتماعی مطابقت دارد
در این مطالعه موضوعات . ناشی از ناباروري و تأثیر آن بر طرد اجتماعی اشاره کردداغ 

ناباروري به عنوان یک : شایع زیر غالباً در مورد تجربه ناباروري گزارش شده است
، احساس فقدان کنترل و تالش )خصوصاً براي زنان(تمرکز و هسته اصلی براي هویت 
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پایگاهی، احساس  ، بی)خصوصاً براي زنان فقیر(ی براي کنترل، احساس نقص و بی لیاقت
شرکت کنندگان در این مطالعه در گرداب تأثیر ناباروري بر . داغ و ننگ اجتماعی

چالش «توان به نوعی آن را  ارتباطات آنها با خانواده، اقوام و اجتماع اسیر بودند که می
 و امینی و Serour, 2008(مطالعه . باشد نامید که موجد طرد اجتماعی می» در ارتباطات

نیز به قدرت و جایگاه زن در فرزند آوري و مشکالت اجتماعی ) 1397همکاران، 
  .ناباروري براي زنان اشاره داشته است

  
  هاي اجتماعی تعیین کننده) ج

هاي  فقدان شبکه«، »انسداد اجتماعی «:هاي اجتماعی طرد شامل تعیین کننده
بیشتر مقوالت به دست آمده در خصوص طرد . دباشن می» مهاجر بودن«و» اجتماعی

هاي هنجاري جامعه تعریف  توان شرایط نابرابر در دستیابی به ایده آل اجتماعی را می
در واقع، بیشتر مقوالت به دست آمده در خصوص این پدیده، بیان کننده نوعی . کرد

وضعیت  (در دستیابی به هنجارهاي مورد پذیرش جامعه) انسداد(شکست و نابرابري 
ناتوانی در دستیابی به . هستند...) اقتصادي، وضعیت تأهل، آموزش و بهداشت مطلوب و

 ساز و کارهاي طرد و در نهایت قطع پیوند اجتماعی گیري شکلهنجارهاي غالب باعث 
 منابع طرد گیري شکلبع آن تها و منابع اجتماعی و به  یا ناتوانی در دسترسی به فرصت

 Cooke و Nimela, 2008 ؛1396 زاهدي و همکاران،(هاي  با یافتهشود که  اجتماعی می

& et al, 2016(ها به عنوان منبع طرد   در رابطه با ناتوانی در دسترسی به فرصت
  . اجتماعی مطابقت دارد

فقراي مورد مطالعه فقط داراي ارتباطات و عضویت در شبکه درون گروهی هستند 
ارتباطات شبکه . اوندان و همسایگان منحصر استو ارتباطات آنها به خانواده، خویش

بین گروهی براي آنها به دلیل وضعیت اقتصادي خاصی که دارند، در جامعه روستایی 
را هاي اجتماعی، روانی و اقتصادي  این شبکه درون گروهی انواع حمایت. معنایی ندارد

 پیوندهاي دورن  مشکالت به اینگیري شکلکند و فقرا هنگام  براي فقرا بسترسازي می
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شوند اما در مورد پیوندهاي برون گروهی چنین مبحثی موضوعیت  گروهی متوسل می
 در خصوص ارتباط بین طرد )1395 فیروزآبادي و صادقی،(هاي  ندارد که با یافته

هاي تحقیق،  از دیگر یافته. اجتماعی و ضعف در پیوندهاي اجتماعی مطابقت دارد
 و تقویت طرد اجتماعی آنهاست که این یافته نیز با مطالعه ارتباط بین مهاجر بودن فقرا

)Ying & Chui, 2010; Lightman & Good Gingrich, 2008; & Reuter, Manila, 2009 (
  .باشد در رابطه با طرد ناشی از مهاجرت هم راستا می

  
  ) جسمانی-ذهنی و حرکتی(اي  هاي زمینه تعیین کننده) د

طرد اجتماعی شامل )  جسمانی-ذهنی و حرکتی (اي هاي زمینه تعیین کننده
کم رویی و «و » دلهره و هراس«، »تحقیر«، »توهین«، »معلولیت اعم از ذهنی و حرکتی«

در جامعه مورد مطالعه، فقراي داراي معلولیت، شرمساري و . باشند می» شرمساري
موقعیت معلولین فقیر به دلیل فقر و . کنند بدنامی اجتماعی شدیدي را تجربه می

آمیزي قرار  برند در معرض تجربه تحقیرآمیز و طعنه اجتماعی خاصی که در آن به سر می
تواند به ایجاد فاصله  افکند و می گیرند که بر کیفیت روابط بین شخصی آنها سایه می می

هاي  هاي مطالعه حاضر در حوزه تعیین کننده یافته. آنها از سایر اعضا جامعه دامن زند
زرین (هاي  در مواردي مشابه با یافته)  حرکتی-ذهنی و معلولیت ذهنی(اي  زمینه

) 1379 و کمالی، 1387؛ حسینی و صفري، 1394، سجادي و زنجري، 1395کفشیان، 
دهد که  نتایج همچنین نشان می. درباره رابطه معلولیت و ابعاد طرد اجتماعی فقرا است

ن قدرت، انزوا، تحقیر و توهین، توان به فقدا هاي طرد اجتماعی می از دیگر بنیان
رفتارهاي خالف هنجارهاي جامعه و کم رویی و شرمساري اشاره داشت که با مطالعات 

همسو ) Levitas, 2008 و 1391، ارشدي و همکاران، 1390نارایان و همکاران، (
  .باشند می

 نیز به نوبه خود باعث آسیب پذیري، بدبینی، بی اعتمادي، یادشدهمجموع عوامل 
تفاوتی،  هاي، اجتماعی، بی مشارکت پایین، مواجهه با تنبیهات قانونی، تضعیف شبکه
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هاي اجتماعی، خالی شدن روستاها از سکنه و تداوم  س و سرخوردگی، بروز آسیبأی
 اگر اغراق -در نهایت، آنچه در تمام مصاحبه. باشد فقر، نابرابري و طرد اجتماعی می

هاي زندگی  عیض و نابرابري در تمام عرصه وجود تب،خورد  به چشم می-نکنیم
ها این کمبود امکانات نیست که تعیین کننده نابرابري  بر اساس این داده. روستاییان بود

 طرد اجتماعی در زندگی آنها است بلکه توزیع نابرابرانه امکانات و توزیع گیري شکلو 
 حتی در ساختار نابرابر قدرت و امکانات چه در سطح سیاسی، چه در سطح جامعه و

تبعیض و نابرابري در توزیع منابع . باشد پدیده میاین خانواده تعیین کننده اصلی 
اقتصادي، منابع دولتی و غیردولتی، آموزش، تقسیم کار، شغل، روابط و مناسبات نابرابر 

د که در این مطالعه به آن دست پیدا نآی از این موارد به شمار می.... در درون خانواده و
  .ایم دهکر
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