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 تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی در بازار کار

 1شهر تهران 19و  18، 17مناطق  :موردمطالعه
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 چکیده

راد ب خروج افهای مهم طرد اجتماعی است و به ساختارهای اشاره دارد که موجطرد از بازار کار از مؤلفه
علل  ی شهری ازشود. هدف از مطالعه حاضر فهم تجربه زیسته فقرااز بازار کار و گرفتاری در فقر مزمن می

 ی تهیدستوارهاعه، شامل سرپرستان خانمؤثر بر فقر است. روش تحقیق، گرندد تئوری و جامعه موردمطال
صورت هدفمند و تا گیری ابتدا بهشهرداری تهران بوده است. نمونه 19و  18و  17شهری ساکن در مناطق 

ردید. ار ظاهر گای با عنوان طرد اجتماعی از بازار کمرحله اشباع نظری ادامه یافت. درنتیجه مقوله هسته
گر و شرایط حور )شرایط علی، شرایط مداخلهادایمی پژوهش در پنج مهای تحقیق بر اساس مدل پاریافته

شود. می کار مطرح ای، راهبردها و پیامدها( قرار گرفت. در این مقاله شرایط علی مقوله طرد از بازارزمینه
های ضعف سرمایه اقتصادی، کنندگان شامل چهار مقوله اصلی با عنوانشرایط علی بر اساس نظر مشارکت

ز اها بسیاری افتهیسرمایه انسانی، شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد اشتغال است. بر اساس ضعف 
عف آن ض فقرای شهری ساکن در مناطق موردمطالعه پیشینه فقر روستایی داشتند که بارزترین وجه

عد یط نامساشرا های اقتصادی و انسانی است. همچنین شرایط اشتغال آنان در شهر بسیار متأثر ازسرمایه
ر مات و حضوهای اقتصادی، شیوع بیماری کرونا، مکانیزه شدن تولید و ارائه خداقتصادی )مانند: تحریم

پذیری روانی،درآمد اندک، پذیری جسمی، آسیباتباع خارجی( و شرایط نامساعد اشتغال)مانند: آسیب
ن اوم فقر بین نسلی آناشرایط منجر به تدای که این گونهبهبوده،  های اجتماعی و استثمار(فقدان حمایت

 شده است.
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 مقدمه و بیان مسئله

ه خود ویژه در کشورهای در حل توسعه توجه بسیاری از محققان را بموضوع فقر شهری به

های و حال زیرساختی و درعینجلب کرده است. فقر در این کشورها با فشار جمعیت

درصد از  50خدمات اجتماعی ناکافی توأم بوده است. در مقیاس جهانی، امروزه بیش از 

ای که گونهکنند و این روند در حال گسترش است، بهجمعیت جهان در شهرها زندگی می

نفر  10فر از ن 7بیش از دو برابر جمعیت فعلی شهرها )تقریبًا  2050شود، تا سال بینی میپیش

ی در درصد توسعه شهر 95جمعیت جهان( در شهرها زندگی کنند. در این میان، حدود 

افتد سرعت ابعاد شهرنشینی مشکالت و توسعه اتفاق میهای آینده در کشورهای درحالدهه

ها های زیادی را بوجود آورده است. مانند تقاضای روبه رشد مسکن، زیرساختچالش

 ز فقرایلیارد نفر اسریع و کارآمد(، اشتغال و کار برای تقریبًا یک میونقل )سیستم حمل

کنند. این افراد برای اینکه نزدیک به های غیررسمی زندگی میشهری که در اقامتگاه

ر د(. worldbank, 2020های شغلی باشند ناچار به زندگی در حاشیه شهرها هستند )فرصت

سال  های عمومی نفوس و مسکن ازمبنای سرشماریمورد ایران، بررسی روند شهرنشینی بر 

معیت جبیانگر رشد شتابان شهرنشینی در کشور است. چنانکه سهم  1395تا سال  1335

ل درصد ک 74به  1335درصد در سال  31شهرنشین کشور طی روندی مستمر از حدود 

صد در در 6/68که جمعیت روستانشین از رسیده است درحالی 1395جمعیت کشور در سال 

 (.12: 1398کاهش داشته است )مرکز آمار ایران،  1395درصد در سال  26با به  1335سال 

یافتگی بین مناطق دیده ها است و اختالف زیای در میزان توسعهتهران شهر نابرابری

و کمترین به منطقه  3یافتگی به منطقه دهد بیشترین درجه توسعهها نشان میشود. بررسیمی

تعلق داشته است. از این منظر چند مشخصه اساسی در سطح خانوارها و  19و  18و  17

های واقع در مناطق اند از تراکم فقر در سطح محلهتوان مشاهده کرد که عبارتمحالت می

جنوب و شرقی و مرکزی در مقابل تراکم ثروت و رفاه در مناطق شمالی و غربی )صادقی 

دهد که این شهر ات فقر در شهر تهران نشان می(. پیشینه مطالع149: 1396و رنجبری، 

های با پایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر مقصد مهاجرت گروه
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اند، فقیرترین های ثروتمند در مناطق مرفه اقامت گزیدهطور که گروهبوده است و همان

 اند.ن اسکان یافتهای و عمدتاً در جنوب شهر تهراها نیز در مناطق حاشیهگروه

ستگاه خوا بنابراین نوع اسکان مهاجران با توجه در مناطق شهر تهران با توجه به 

ناطق دهد که ماقتصادی و اجتماعی متفاوت است. در این زمینه برخی مطالعات نشان می

درآمد روستایی رصد مهاجران کمد( بیشترین 19-17-18عمدتاً جنوبی شهر مانند مناطق )

درصد  84اند و در مقابل بیشترین درصد مهاجران شهری با حدود ود اختصاص دادهرا به خ

(. همچنین 26: 1389اند )زارع، دهوارد ش 2و  5-14-6تر مانند یافتهبه مناطق توسعه

گیری جمعیت در استان تهران های گذشته شکلدهد، طی دهههای آماری نشان میداده

رویه و پراکنده فعالیت در درآمد و استقرار بیی کمهامتأثر از اسکان غیررسمی گروه

های اصلی منطقه بوده است )فتحی، ها و شهرها و راهای و اطراف آبادیاراضی حاشیه

1397 :32). 

ع در جنوب و جنوب غرب شهر تهران واق 19و  18 -17در تحقیق حاضر مناطق       

نتخاب این مناطق میزان کمتر اند. دلیل اشدهه انتخابعنوان مکان موردمطالعبه

این  تر است. بر اساس مطالعات پیشین،یافتگی و فقر بیشتر در مقایسه با مناطق مرفهتوسعه

 17طقه اند منمناطق ازجمله مناطقی هستند که بیشتری فقرای شهری را در خود جای داده

ن منطقه شهر تریکیلومترمربع متراکم 22/8نفر و مساحت  278354شهری تهران با جمعیت 

شده و درصد بافت محله تشکیل 14تهران لقب گرفته است. این منطقه از سه ناحیه و 

درصد بناها موجود در  50چهارم کل مساحت آن است. همچنین فرسوده آن حدود یک

معیتی حدود ، دارای ج1395آن دارای بافت ناپایدار است. این منطقه طبق سرشماری سال 

شده  تشکیل محله 18ناحیه و  7کیلومترمربع است که از  18/88ن نفر و مساحت آ 419249

 است.

ها، آباد بوده که با گسترش مهاجرت، روستایی به نام یافت18هسته اولیه منطقه       

های آن قبل از توسعه شهری، کشاورزی توسعه و رشد یافته است. بنابراین اغلب کاربری

عنوان مدخل شهر تهران و قیمت پائین اراضی، بوده است و به دلیل موقعیت مناسب به
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درآمد را به خود جذب کرده است و دارای بافت مسکونی پرتراکم، ریزدانه و مهاجران کم

 89شهرداری تهران نیز با مساحت حدود  19عرض شکل است. منطقه با معابر دسترسی کم

محله است.  13ه و ناحی 5هزار نفر جمعیت دارد و دارای  295هزار کیلومترمربع حدود 

بار مرکزی شهر های آجرپزی، میدان ترهتوان به کورهازجمله اماکن شاخص منطقه نیز می

همگانی خودرو  زهرا و مرقد مطهر امام راحل )ره( و مرکز خریدوفروشتهران و بهشت

 (.1399اشاره کرد )پورتال مناطق شهرداری تهران، 

 های فقیر روستایی،ن مهاجرت گروهاین میا پذیری شهر تهران و دربا توجه به مهاجرت

یابد و کار و ای میهای مهاجر در جامعه شهری اهمیت ویژهمسئله ادغام اجتماعی گروه

 ورویه اشتغال از عوامل اصلی ادغام است. در چند دهه گذشته به دلیل مهاجرت بی

سعه متوازن، باعث توجهی به موضوع توخورده است. بیهمقاعده، تعادل نظام شهری بهبی

ه تهران یافته کشور در جستجوی کار بشده که هرسال افراد زیادی از مناطق کمتر توسعه

ررسمی های خدماتی و کم بازده و موقت و غیوارد شوند. بسیاری از این افراد در بخش

اعی حال بسیاری دیگر نیز در تکاپوی کار مناسب انواع طرد اجتماند و درعیناشتغال یافته

 کنند.را در زندگی روزمره خود تجربه می

مایت حبکه شمفهوم طرد اجتماعی برای نشان دادن عدم ادغام اجتماعی کسانی که از   

اند بکار مدت قرارگرفتهاند و کسانی که تحت تأثیر بیکاری طوالنیشدهاجتماعی خارج

فتن در ه قرار گرشود. این مفهوم به وضعیتی نامساعد و چندوجهی شامل در حاشیبرده می

تقویت  شود. این ابعاد مختلف همدیگر رابازار کار، فقر و انزوای اجتماعی اطالق می

شود. ای از وخامت و زوال بیشتر موقعیت بازار کار و مردم منجر میکنند و به چرخهمی

هایی موجب عدم ادغام و طرد شود که چه عوامل و زمینهبنابراین این سؤال مطرح می

 شودی افراد از بازار کار را میاجتماع

هدف مطالعه حاضر فهم تجربه زیسته فقرای شهری از علل و عوامل مؤثر بر فقر آنان و 

های بدست آمده از ای بر مبنای دادهدر این میان طرد از بازار کار و در نهایت ارائه نظریه

این واقعیت مواجه میدان تحقیق بوده است. محققان در مواجهه با جامعه موردمطالعه به 
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شدند که بسیاری از فقرای ساکن در محالت موردمطالعه درگذشته دور و نزدیک از 

اند، اما این افراد با منظور یافتن کار و امرارمعاش به تهران مهاجرت کردهزادگاه خود به

اند و این عامل موجب فقر مزمن آنان شده مشکل عدم جذب در بازار کار مواجه بوده

شود که چه علل و عواملی بر طرد آنان از بازار کار مؤثر ابراین این سؤال مطرح میاست. بن

 اند؟بوده است و چه راهبردهایی برای مقابله با آن اتخاذ کرده و به چه نتایجی دست یافته

 

 چارچوب مفهومی

بندی کلی در دو طیف قرار رویکردهای نظری به مسئله فقر شهری در یک تقسیم

بری و توجیه نابرا ویدگاه اول ریشه در فردگرایی بازار آزاد و مشروعیت گیرند. دمی

ازی در شناسی، مکتب نوستبعیض در جوامع دارد. نظریه کارکردگرایی ساختاری در جامعه

قرار  زنظریاتاسته دمباحث توسعه و نظریات اقتصاددانان لیبرالیستی و نو لیبرالیستی در این 

های ینهه عبارت است از تسهیل زمتصادی مرتبط با این دیدگاهای اقگذاریدارند. سیاست

تدریج مواهب رشد اقتصادی به گذاری و افزایش رشد اقتصادی، تا اینکه بهسرمایه

 های محروم نیز سرایت کرده و از مزایای آن برخوردار شوند.گروه

یی و رارگهمچنین تقویت وجه نظرهای مالزم با توسعه در سطوح فردی و تقویت شه   

هرنشینی ها و ارتباطات، تکثر و تمایزات ساختاری، افزایش صنعتی شدن و شگسترش رسانه

ها است. در این گذارییافتگی ازجمله اهداف این سیاستبرای گذار به مرحله توسعه

شود. لوئیس کوشیده فرهنگ فقر اسکار لوئیس مطرح میچارچوب، نظریه معروف خرده

(. به نظر وی 125: 1353 هنگی و مردم شناختی مطالعه کند )لوئیس،است فقر را از جنبه فر

 فتارها ورزمان طوالنی منجر به تغییر پایدار در تداوم عدم دسترسی به منابع برای مدت

شود. یمنجر مهنجارهای اجتماعی و امیال و آرزوهای فقرا شده و درنتیجه به فرهنگ فقر 

 شود.یمنگی مالزم با فقر پیشنهاد های فرهلذا تالش برای گسست از زمینه

دیدگاه دوم، بخشی با الهام از مکتب مارکسیسم و بخشی ارتباط نزدیکی با 

های . نسخه(Wratten, 1995: 26)گرایی و سنت نیازهای اساسی دارد توسعه
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عنوان گر دولت در ارتقاء و برابری و تحلیل فقر بهگذاری آن شامل نقش مداخلهمشیخط

ها و اموال و قدرت در مقیاس جای مسئله شخصی و توزیع داراییتماعی بهساختار اج

های ای، اجتماع، خانواده و سطوح درون خانواده است. دیدگاهالمللی و ملی و منطقهبین

تحت عنوان مکتب وابستگی و اقتصاد سیاسی و اقتصاد نهادگرایی در این دسته نظریات 

 قرار دارند.

های های ساختاری نظامت، نابرابری و فقر ناشی از ویژگیدر این دسته نظریا    

ت منظور بازتوزیع قدرحل آن تغییرات ساختاری در اقتصاد و جامعه بهاجتماعی است و راه

ین ای، محلی و خانواده و حتی فردی است. در او ثروت در همه سطوح جهانی، منطقه

ا تحمیل ر افراد نیست بلکه بر آنهختیااتنها محصول اراده و دیدگاه فقر و محرومیت نه

شده است. نویسندگان نشینی شهری مطرحشود. در این چارچوب نظریه یا الگوی حاشیهمی

دگاه اند فرایند شهری را با مکتب اقتصاد سیاسی پیوند دهند. این دیگرا کوشیدهعمدتاً چپ

ررسی بهای مختلف داری جهانی و توسعه و تغییرات شهری را در کشورروابط میان سرمایه

 (.70: 1375کند )گیلبرت، می

شوند و ساخت محور شناسی در سطح کالن مطرح میهردو رویکرد در نظریه جامعه

های اختسهستند به این معنی که در تبیین هر پدیده اجتماعی مانند فقر، آن را به 

 را به ساختاردهند و در جدال عاملیت و ساختار نقش اصلی و محوری تر ارجاع میگسترده

های متأخرتر مانند سرمایه اجتماعی و طرد اجتماعی تالش که در نظریهدهند. درحالیمی

چنین وند. همده ششده است، این ابعاد با یکدیگر تلفیق شوند و ابعاد خرد و کالن تواما دی

د تا افرا ارد،ددر کنار دو رویکرد کارکردگرا و تضادگرا نظریه کنش متقابل نمادین تالش 

وسط شناسی ترا مبنای تحلیل جامعه قرار دهد. رویکرد کنش متقابل نمادین در جامعه

شده است و مطالعات فرهنگی از مکتب شیکاگو در مطالعات شهری به کار گرفته

 های بارز آن است.ویژگی

مفهوم طرد اجتماعی جایگاه مهمی در تحقیقات و سیاست اجتماعی داشته است. از 

داری با شدن و تحوالت بازار کار، نظام سرمایهو در پی گسترش جهانی 1980اوایل دهه 
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انواع جدیدی از قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ابعاد فراملیتی همراه شد. افزایش 

تری برای تحلیل طور گستردهبیکاری و گسترش فقر موجب شد تا مفهوم طرد اجتماعی به

اجتماعی به کار گرفته شود. در این دوره مسئله فقر صرفاً فرایندهای فروپاشی و شرایط ناامنی 

اند، ها مانند افراد ناتوان یا کسانی که از هنجارهای اجتماعی فاصله گرفتهمعطوف به حاشیه

ثباتی و فروپاشی نبوده بلکه با مسائلی چندبعدی چون مخاطرات شغلی، بیکاری، تزلزل و بی

عیت اجتماعی، فروپاشی ساختار اجتماعی و از دست های خانوادگی، از دست دادن موقشبکه

 (.41: 1389های جمعی همراه بوده است )غفاری و امیدی، رفتن ارزش

ور الری سیلاند: ازجمله هیمحققان ریشه این مفهوم را در آثار نویسندگان مختلف دانسته

شمارد. ازجمله ند برمیاشناسانی که بر توسعه این مفهوم تأثیر داشتهلیست بلند باالیی از جامعه

ه (. در نظری ,2012Nowosielski :370) مارکس، دورکیم، وبر، زیمل، الیاس و گافمن

کار تخصصی داری به دلیل تجزیه آن به اجزاء و تقسیممارکس ماهیت کار در جوامع سرمایه

بدین ( 97: 1375هایی از تولید بیگانه کننده است )توسلی، و محدود کردن کارگران به جنبه

 گیرد.ترتیب، طرد اجتماعی در چارچوب مفهوم ازخودبیگانگی قرار می

ر، استثما افزوده وگیدنز با الهام از مارکس معتقد است، نهاد اقتصادی از طریق ارزش 

تماعی کند. به لحاظ اججامعه را به طبقات اقتصادی مبتنی بر شغل و درامد تقسیم می

طور ی بهوقت و موقت. وی از اصطالح طرد اجتماعپارهمطرود یعنی بیکار یا دارای مشاغل 

های اقتصادی و هایی که در قسمت زیرین شاخصوسیعی برای اشاره به وضعیت گروه

 (. Giddens, 2007: 1018کند )اجتماعی )زیر طبقه( قرار دارند، استفاده می

از  یستماتیکطور سها بهداند که افراد و گروهکاستلز طرد اجتماعی را فرایندی می

 داری اطالعاتیشوند. در سرمایهمعیارهای زندگی معمول و مستقل در هر جامعه محروم می

ومیت شود. طرد و محرطرد اجتماعی فرایندی است که حق انتخاب کار از افراد سلب می

شود که به هر دلیل توسط جریان اصلی فرهنگی، اجتماعی و هایی منتسب میبه گروه

: 1389اند )کاستلز، اند، یا مورد تبعیض و غضب قرارگرفتهشی سپرده شدهسیاسی به فرامو

93 .) 
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دهد ب میامارتیا سن طرد اجتماعی را به شکست در کسب سطوحی از قابلیت افراد نس

(Sen, 2000: 3با این تعریف طرد بخشی از فقر قابلیتی و مؤلفه ذاتی و ا .)قر است ساسی ف

قر فشود. سیلور ضمن پرداختن به رابطه ها منجر میر قابلیتکه به ناکامی ساختاری به دیگ

خرد  افتد وی سه سطحمزمن و طرد معتقد است، طرد اجتماعی در سطوح مختلف اتفاق می

کند. در سطح خرد المللی( را ذکر می)فردی(، میانی )گروهی( و کالن )ملی و حتی بین

شوند. در سطح ریخی باعث طرد میدگی یا تغییرات تادهد که چگونه حوادث زننشان می

ه طرد شود اینکه چگونه ترسیم تمایزها و مرزهای اجتماعی منجر بها تأکید میمیانه بر گروه

شود. در سطح کالن، درک ملی و گستره مفهوم طرد اجتماعی و ها میبرخی گروه

 (.Silver, 2007: 124همچنین معرف آن در کشورهای مختلف متفاوت است )

 شود. نخست؛ تعریفلی دو نوع تعریف برای توصیف طرد اجتماعی مطرح میطورکبه

نابع می فقدان گرایانه که خیلی به مفهوم فقر نسبی تاوسند نزدیک است. به معننسبتًا تقلیل

عنی مها و رسوم متداول زندگی و دوم، مادی و محروم بودن از الگوهای رایج فعالیت

های دیگر ازجمله نژاد، ملیت، شود بلکه ویژگیل میامشتنها فقر را تر که نهگسترده

ها سبب گیرد. هر یک از این ویژگیقدرتی را در برمیقومیت، سن و جنس و جنسیت و بی

درستی در ساختار اجتماعی نگنجد و منجر به فقر شود. شود که فرد یا گروهی بهمی

وند رجتماعی است و به د اگسیختگی پیونبنابراین مفهوم طرد اجتماعی به معنی ازهم

 ها اشاره دارد.کاهش مشارکت و همبستگی اجتماعی و دسترسی افراد و گروه

در مقایسه مفهوم فقر و طرد باید گفت طرد اجتماعی مفهومی چندوجهی و فراتر از 

های اجتماعی، فرهنگی و ابعاد مادی و اقتصادی است و بر دامنه متنوعی از محرومیت

حقوق شهروندی، طرد از مشارکت در زندگی اجتماعی و طرد سیاسی مانند طرد از 

جنسیتی اشاره دارد. روند طرد و محرومیت در جوامع پیچیده است و در کنار طرد از طرف 

شود که فقرا از زندگی دیگران خود مطرود سازی نیز وجود دارد انگ فقر سبب می

شود که فقرا به دلیل میاجتماعی خود را کنار بکشند. داغ فقر هنگامی بیشتر احساس 

ها شرکت ناتوانی در تهیه مایحتاج خود مانند خرید هدایا در مراسم و اعیاد و مهمانی
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(. بر این اساس فقر نیز خود عامل طرد اجتماعی 292: 1390کنند )ناریان و همکاران، نمی

 قدرتی همدیگر را تقویتشود و عوامل اجتماعی و اقتصادی در چرخه انزوا و بیمی

کنند. علل فقر و مطرودیت متعدد است و فراتر از فقر اقتصادی است و به مجموعه می

 گردد.عوامل و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی برمی

 های اصلی طرد اجتماعیشده، طرد از بازار کار یکی از مؤلفهبا توجه به مطالب گفته

ای همی رابطمفهو از بازار کاراست که رابطه نزدیکی با فقر اقتصادی و اجتماعی دارد. طرد 

در  توان آن را در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن مطرح کرد.و ساختارمند است می

ها و گروه های عامالن در بازار کار، در سطح میانی، به روابط کار بینسطح خرد، به کنش

های اقتصادی، اجتماعی و های مختلف اجتماعی و در سطح کالن به ساختسازمان

اریف و شود. درمجموع با توجه به تعفرهنگی که منجر به خروج افراد از بازار کار می

ر به ت که منجشده، طرد از بازار کار شامل تمام فرایندها شرایط و عواملی استوصیفات بیان

 شود.خروج افراد از بازار کار و بیکاری یا کار غیر مؤثر می

 

 پیشینه پژوهش

این بحث را پیش  1شده است. راکودی ت متعددی انجامدر خصوص فقر شهری تحقیقا

ریزان شهری فهم اندکی درباره زندگی فقرای شهری دارند و درنتیجه کشید که برنامه

طور عمومی ارتباط اندکی با وضعیتی که فقرا با آن های شهری بهها و سیاستبرنامه

 ها را بدتر کند. اند، دارد و ممکن است وضعیت آنمواجه

ادامه ممانعت از  مند بهاین بحث را طرح نمود که نخبگان حاکم عالقه 2اسمیت لی

ها منابع پول نقد و حمایت سیاسی دسترسی فقرای شهری به زمین هستند. زیرا کنترل زمین

کند. این موضوع احتماالً باعث تقویت ایدئولوژی رسمی و حفظ را برای آنان فراهم می

                                                      
1. Rakodi 

2. Lee Smith 
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های کوچک در که تولیدات ساختمانرتبه و اطمینان از اینهای بلندممعیارهای ساختمان

 بخش غیررسمی باقی بماند. 

کند که دولت با یارانه دادن به هزینه بازتولید نیروی کار نقش استدالل می 1کاستلز 

کند و زمانی که دولت به نفع اصلی را در میانجیگری منافع طبقاتی در مناطق شهری ایفا می

های دولتی بر مواد ها ویرانگر است. حذف یارانهند خروج از این کمککفقرا مداخله می

های فقیر را در آفریقا افزایش داده پذیری خانوادهغذایی اساسی به میزان زیادی آسیب

یافته است. ها شده است و درآمد واقعی آنها کاهشاست و موجب افزایش سریع قیمت

 اندشان را تغییر دادههر لوکازا رژیم غذاییدرآمد در شبرای مثال اکثر خانوارهای کم

(Wratten, 1995: 24).  
 نکته کی از شهرنشینی، مسئلة بر تمرکز با شهری فقر آمیس نیز معتقد است مباحث

 دستمزد به افراد شمعا وابستگی میزان یا پرولتاریا سازی فرایند و آن کنندمی مهم غفلت

 است، چندان مرتبط داریسرمایه به کهچنانآن مسئله این دیگر،عبارتنقد است. به

 هم ادهای روستاییاقتص در بالقوه طوربه تواندمی و شودنمی تلقی شهری مشخصاً

 (. Amis, 1995: 147شود ) شناسایی

ایر نیروهای س( به جدایی گزینی سکونت همراه با 1968برخی محققانی نیز مانند کائن )

زمن ت و بروز بیکاری مرد و انزوای ساکنان محالاند که موجب طاقتصادی توجه کرده

ی های انسانرو جداسازی مکانی منبع فقر پایدار و عدم دسترسی به سرمایهشده است. ازاین

 و اجتماعی و فقر بین نسلی است. 

اعی در به نقش فرایندهای اجتم 2( با طرح مفهوم زیرطبقه 1978همچنین ویلسون )

به را تجر گانهاد که ساکنان این مناطق طرد و محرومیت چندایجاد نواحی فقیرنشین نشان د

 (.Wolf, 2007: 62کنند )می

                                                      
1. Castells 
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ر این درد. در داخل کشور، تحقیقات فقر شهری نسبت به فقر روستایی سابقه کمتری دا

نشینی در تهران نگاری در زمینه آلونکمیان رشته مطالعاتی توسط پیران در قالب تک

های فیزیکی، اجتماعی، ی(. وی ضمن توصیف ویژگ46: 1366شده است )پیران، انجام

 آبادهای شهر تهران، فقر شهری را ناشی ازها و حلبینشیناقتصادی و فرهنگی آلونک

د و جامعه ایران در نظام منجر به ادغام اقتصا داند کهمی کشور و تحمیلی زابرون توسعه

های نظری، دیدگاه اقتصاد سیاسی بپیران در میان چارچو داری شده است. به نظرسرمایه

 (.31: 1376 ران،فضا برای تحلیل شرایط جهان سوم و ازجمله ایران کارایی بیشتری دارد )پی

گیری ای را در محله خاک سفید شهر تهران باهدف بررسی شکلجواهری پور مطالعه

ر ق به شهیل حمثابه بازار غیررسمی زمین و مسکن و همچنین تحلو روند تحول این محله به

ن های فرودست شهری با روش اسنادی انجام داده است. از دیدگاه محقق ایدر محله

شود، تحت تأثیر توأمان برده میها نامهای فرودست شهری از آنمحالت که با عنوان محله

اند )جواهری پور، گرفتههای ناکارآمد توسعه شهری شکلشهری شدن فقر و سیاست

1394 :16.) 

هدف از  روایت تهیدستان شهری را با روش مردم نگارانه مطالعه کرده است. صادقی

های سازیاین تحقیق، شناخت سیاست زندگی روزمره مردمان عادی در مواجهه با محروم

ه، گرچه شده است، بر اساس این مطالعنولیبرالیستی در قلمرو معیشت کار و مسکن عنوان

 ما برخیست، اهایی را برای فقرای شهری تنگ کرده انولیبرالیسم و نیروهای بازار عرصه

بدیلی برای بی هایی نیز برای عرضه اندام و پیشروی آرام آنها مهیا نموده و قلمروهایزمینه

 (.265 :1398گرفته است )صادقی، تهیدستان شکل

ر بهای مهاجر شهر اصفهان با تأکید ای را در زمینه طرد اجتماعی گروهحمیدیان مطالعه

انجام  های اجتماعی و اقتصادی با روش کمی و کیفی در مناطق شهر اصفهان بهنابرابری

یشتری بدهد مهاجران خارجی در مقایسه با مهاجران داخلی طرد رسانده است که نشان می

ی، ض اجتماعکنند و بین متغیرهایی مانند هویت قومی و مکانی مهاجران و تبعیرا تجربه می

 (.159: 1394 طرد اجتماعی رابطه قوی وجود دارد )زاهدی و همکاران،دسترسی به منابع و 
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طرد اجتماعی در زندگی زنان فقیر شهری عنوان پژوهشی بوده که با روش 

قوله م 5 گرنددتئوری در مورد زنان فقیر شهری صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش

د از: اند که عبارت بودناعی زنان فقیر شهری نقش داشتهگیری طرد اجتمعمده در شکل

جرد و های مادی، رویکرد منفی به فقرا، طرد ناشی از تضعف سرمایه فرهنگی، محدودیت

شده است اجپیوند استخر -عنوان شکست هنجارحوادث منفی زندگی و مقوله نهایی به

 (.291: 1396)زاهدی و همکاران، 

های غیررسمی ر سکونتگاهی با عنوان تجربه طرد زنان دپور نیز پژوهششالچی و قلی

دهد که ها نشان میاند. یافتهآباد تهران با روش کیفی تحلیل تماتیک انجام دادهمحله اسالم

 ند و بههست اغلب زنان ساکن در این محله از داشتن روابط بین گروهی و فرامحلی محروم

ه را ابستدلیل سبک سنتی زندگی از داشتن مهارت و اشتغال برخوردار نبوده و زیست و

 پور،کنند. همچنین تجربه اندکی از محیط شهری تهران دارند )شالچی و قلیتجربه می

1397 :1.) 

هری، شده در زمینه طرد اجتماعی تهیدستان شدرمجموع با مروری بر تحقیقات انجام

ویژه های خاص بهشود. نخست، مطالعات متعددی در زمینه گروهچند ویژگی مشاهده می

های مطرود را در شده که اغلب زیست اجتماعی گروهوریت طرد جنسیتی انجامزنان با مح

 چنین وجهاند و به ابعاد خاص طردشدگی کمتر توجه شده است. همابعاد کلی مطالعه نموده

ای، های حاشیههای اجتماعی بر گروهگذاریساختاری فقر و طرد اجتماعی و تأثیر سیاست

 کمتر مطالعه شده است. 

ص مطالعات کیفی در زمینه طرد فقرای شهری از بازار کار، نیز با مرور بر در خصو

ای مشاهده نشده است. در زمینه اشتغال فقرای شهری بخش پیشینه تحقیقات، پیشینه

های شده که این تحقیقات نیز با روشهای علم اقتصاد انجامای از تحقیقات در حوزهعمده

رو الزم است، مطالعات کیفی در رسمی است. ازاینکمی و با استناد به آمار و ارقام 

های خاص فقر و طرد اجتماعی ازجمله طرد از بازار کار تقویت شود. مطالعه حاضر زمینه
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تر از تجربه تر و جامعتالشی است در جهت رفع این خأل تحقیقاتی و کسب شناخت عمیق

 زیسته فقرای شهری.

 

 روش تحقیق

گر ای است. این روش به پژوهشاضر، روش نظریه زمینهروش مورداستفاده در تحقیق ح

شده خود به تدوین های موجود و از پیش تدویندهد تا عوض اتکا به نظریهامکان می

(. 250: 1396های واقعی اقدام کند )ازکیا و همکاران، ها بر اساس دادهها و گزارهنظریه

 ای، مشاهده مستقیم،کتابخانههای اسنادی و ها شامل روشآوری دادههای جمعتکنیک

 های عمیق و نیمه ساختاریافته بودهها و استفاده از مصاحبهیادداشت نویسی، ضبط داده

تر امعتر و جاست. دلیل استفاده از روش کیفی در مطالعه حاضر همانا کسب شناخت عمیق

 از موضوع موردمطالعه بوده است. 

 ناطقخانوارهای تهیدست ساکن در م جامعه موردمطالعه در این تحقیق سرپرستان

صورت گیری بکاررفته ابتدا بهاند روش نمونهشدهدر نظر گرفته 19و  18و  17شهری 

ند شتی بودمعی هدفمند بوده است. به این معنی که سرپرستان خانوارهایی که در شرایط فقر

گیری امه نمونهعنوان نمونه انتخاب شدند. در ادمدت داشتند بهو تجربه بیکاری طوالنی

جعه به منظور انجام مصاحبه ابتدا با مرانظری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. به

کمترین  های فرهنگی و اجتماعی مناطق شهرداری تهران، از هر منطقه سه محله کهمعاونت

 یافتگی داشتند، مشخص شدند. سپس با حضور محقق در میدان تحقیق ومیزان توسعه

جد فراد واایه، الی و فعاالن محل مانند کسبه، متولیان مساجد و مؤسسات خیرمراجعه به اه

 شرایط شناسایی و با کسب موافقت آنان اقدام به مصاحبه گردید.

شوندگان و یا در سرای محالت شهرداری تهران و مکان مصاحبه یا در منازل مصاحبه

جامعه موردمطالعه باشد،  ای که معرفدر مؤسسات خیریه بوده است. برای انتخاب نمونه

االمکان ترکیبی از شرایط سنی، جنسی، شغلی و تحصیلی و محل سکونت تالش شد، حتی
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های ناشی از کرونا، های شهری لحاظ شود. همچنین با توجه به محدودیتدر محله

 های بهداشتی انجام شد.ها با رعایت پروتکلمصاحبه

ها ادداشتبه تنظیم ی از میدان تحقیق، نسبت برداریپس از انجام هر مصاحبه و یادداشت

ها منظور کدگذاری باز، ابتدا محتوای مصاحبهها اقدام شد. بهو نگارش محتوای مصاحبه

جزء مشخص شدند. همچنین صورت جزءبهچند بار مطالعه و بازبینی شد و مفاهیم به

اط محوری، ارتب های تحلیلی پس از هر مصاحبه ارائه شد. در مرحله کدگذارییادداشت

ای، مینهمقوالت و خرده مقوالت در چارچوب مدل پارادایمی )شامل شرایط علی، شرایط ز

کزی صلی و مراگر، راهبردها و پیامدها( با یکدیگر برقرار شد و سرانجام مقوله شرایط مداخله

. دیدر گردیداپژوهش که همان طرد اجتماعی از بازار کار باشد در مرحله کدگذاری گزینشی پ

 داد.ای بود که تمام مقوالت و زیرمقوالت و مفاهیم را پوشش میگونهاین مقوله به

ست که شده ابرای اطمینان از قابلیت اعتماد از سه تکنیک متعارف و مرسوم استفاده

اند از: نخست، کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا که در این روش از عبارت

نها نظر آهای کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت تهکنندگان خواسته شد تا یافمشارکت

ی های خام رجوع شد تا ساخت بندهای تحلیلی به این معنی که به دادهدهند؛ دوم، مقایسه

ینه، ر این زمدها مقایسه و ارزیابی گردد؛ سوم، استفاده از تکنیک ممیزی که نظریه با داده

 سازی و استخراج مقوالتری، مفهومچند متخصص )استادان( بر مراحل مختلف کدگذا

وه نظارت داشتند. در خصوص رعایت اصول اخالقی در پژوهش نیز ابتدا هدف و نح

ر دکنندگان توضیح داده شد و با کسب رضایت از آنان برای شرکت تحقیق به مشارکت

فقت ها با اطالع و مواپژوهش اقدام به مصاحبه گردید در مورد ضبط محتوای مصاحبه

 ها ضبط گردید و اصل محرمانه بودن اطالعات رعایت شد.کنندگان مصاحبهتمشارک

 

 های تحقیقیافته

 کنندگانمشخصات مشارکت
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شارکت منفر از افراد واجد شرایط تا رسیدن با اشباع نظری در تحقیق  37درمجموع 

ذکر  های فردی و اجتماعی آنان در جدول ذیل آورده شده است. الزم بهکردند. ویژگی

وقت و موقتی کنندگان در زمان تحقیق یا بیکار بوده و یا مشاغل پارهاست مشارکت

 کردند.ربه میاند و شرایط بیکاری را تجداشته
 

 کنندگانمشخصات مشارکت -1جدول 

 جنسیت
 مرد زن

 اشتغال
 شاغل موقت بیکار

21 16 14 23 

 سن
 و بیشتر 61 سال 60-51 سال 50-41 الس 40-31 سال 20-30

4 8 11 9 5 

 تحصیالت
 لیسانس دیپلم سیکل ابتدایی سوادبی

7 9 11 8 2 

 مدت اقامت
 و بیشتر 36 سال 35تا  26 سال 25تا  16 سال 15تا  6 سال 5کمتر از 

5 12 9 7 4 

 

 مفاهیم و مقوالت

حور ند مطرد اجتماعی از بازار کار بر اساس مدل پارادایمی حاصل از تحقیق در چ

ی گر، راهبردها و پیامدهاای، شرایط مداخلهکه شامل شرایط علی، شرایط زمینه شدهتنظیم

ساز به آن دسته از آید شرایط علی است. شرایط علی و سبباست. آنچه در این مبحث می

رایط شگذارند. این شود که مستقیماً بر پدیده موردنظر تأثیر میرویدادها و وقایعی گفته می

شود که اند، شامل چهار مقوله اصلی میکنندگان مطرح کردهبر اساس آنچه مشارکت

مساعد اند از: ضعف سرمایه اقتصادی، ضعف سرمایه انسانی، مخاطرات و شرایط ناعبارت

ی م متعددفاهیاقتصادی و شرایط نامساعد اشتغال. این مقوالت خود دارای زیر مقوالت و م

 شود.هستند که در جدول زیر بیان می
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 مفاهیم، خرده مقوالت و مقوالت اصلی طرد اجتماعی از بازار کار -2جدول 

 مقوالت اصلی مفاهیم و خرده مقوالت
مقوله 

 ایهسته

های فیزیکی )زمین، باغ، مسکن، انداز،( سرمایهسرمایه مالی )پول نقد، پس

 وسیله نقلیه(

 درامد -وکار کسب

ضعف سرمایه 

 اقتصادی

طرد از 

 بازار کار

سواد و آموزش رسمی، آشنایی با محیط شهری، سالمتی مهارت، تخصص، 

 جسم و بدن

ضعف سرمایه 

 انسانی

 های اقتصادی، بیماریماشینی شدن و مکانیزه شدن تولید و خدمات، تحریم

 تباع خارجی در بازار کارگیر کرونا، حضور اهمه

شرایط نامساعد 

 اقتصادی

های یتی، فقدان حمادیدگی روانآسیب دیدگی جسمی، انواعانواع آسیب

مدت با درامد کشی )ساعات کار طوالنیاجتماعی و قانونی، استثمار و بهره

موقع، عدم فرسا و دستمزد اندک، عدم پرداخت دستمزد بهثابت، کار طاقت

 د(پرداخت کامل دستمزد توافق شده و تخلف کارفرمایان از مفاد قراردا

شرایط نامساعد 

 اشتغال

 

 ادیضعف سرمایه اقتص

اند. کنندگان ضعف سرمایه اقتصادی را عامل طرد خود از بازار کار دانستهمشارکت

ها راییانداز( داپول نقد، پسسرمایه اقتصادی شامل خرده مقوالت مانند سرمایه مالی )

 کنندگان در تحقیق اظهار داشتندوکار است. مشارکت، درامد و کسب)زمین، خانه، مغازه(

زمن ماعتنایی برای حضور در بازار کار نداشتند و بیکاری قابل که سرمایه اقتصادی

اشیه ین حروستایی منجر به مهاجرت آنان در گذشته به شهر و اسکان در محالت فقیرنش

وم یادی تدازدهد که پدیده فقر در شهر تهران تا حدود شهرها شده است. این یافته نشان می

ی کافی گونه که فقدان سرمایه اقتصاد، همانبر اساس مشاهدات تحقیقفقر روستایی است. 

یز کنندگان به شهر شده، در بازار کار شهری نموجب ترک زادگاه و مهاجرت مشارکت

جربه ترا  عامل طرد از بازار کار بوده است. در واقع این دسته مهاجران طرد مضاعفی

 ود و طرد از جامعه شهری.خاند. طرد از زادگاه کرده
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شه رمند باا کارستان زندگی کنه که یا سرمایه داشته باشه یا مغازه یکسی می تونه شه»
 اله(س 60)زن « اونجا نه کار داشتیم نه سرمایه؛ تهران هم اومدیم شکست خوردیم

 از لحاظ زندگی در روستا هم وضعمون همیین طیور بیود و مشیکل داشیتیم نیه زمیین»
 ساله( 25)زن « یموحسابی اینجا هم فقیرداشتیم و نه کار درست

تایی ها اقتصادی، زمین نقش محوری و اصلی در قشربندی جامعه روسدر میان سرمایه

پذیر پا و فاقد زمین در زمره اقشار آسیبدهد دهقانان خردهداشته است. مطالعات نشان می

ر از طرفی دیگ (. فقدان زمین کافی برای کشاورزی و امرارمعاش و30: 1381هستند )ازکیا، 

 شده است:پذیری معیشت عنوانان از دیگر دالیل آسیبتعدد فرزند

ه ارث بچه بودیم هفت تا برادر و چهار تیا خیواهر زمیین کیوچکی از بابیامون بی 11ما 
 ساله( 60رسیده بود چیزی نداشتیم که روش کارکنیم )مرد، 

وسط بیکاری و نداشتن درامد در روستا در گذشته از دالیلی بود که غالباً ت

دم عشده است. این مسئله  عنوان دلیل مهاجرت به شهر تهران ذکرگان بهکنندمشارکت

 دهد.تعادل بین روستا و شهر را نشان می
جا هران اینتبعد از ازدواج، پدرشوهرم گفت اینجا وانیسین فایده نداره کار نیست برید 

 له(سا 55هم که اومدیم کاری که کار باشه و درآمدی که درامد باشه نداشتیم )زن 

 

 های انسانیضعف سرمایه

سرمایه انسانی در رویکرد توسعه انسانی اهمیت محوری دارد و این مفهوم در رویکرد 

شناختی های جامعه( نیز اهمیت زیادی دارد. در دیدگاه2000فقر قابلیتی توسط امارتیا سن )

نظام های طبقاتی است. گیدنز معتقد بود که در مهارت و تخصص عاملی مهم برای تفاوت

داری عالوه بر ابزار تولید و کار کارگران که در نظریه مارکس عامل اختالف سرمایه

دهنده ساخت شده، مهارت و تحصیالت نیز حق سومی است که شکلطبقاتی در نظر گرفته

انسانی دارای ابعادی از  ٔ  (. سرمایه74: 1377طبقاتی جوامع امروزی است )لهسائی زاده، 

(، مهارت )تخصص(، بهداشت )سالمت( و تجربه است. که هر قبیل آموزش )تحصیالت
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انسانی و متعاقب آن، افزایش رشد  ٔ  یک با ارتقای نیروی کار، سبب انباشت سرمایه

های انسانی خود مانند کنندگان ضعف سرمایهشود. در تحقیق حاضر، مشارکتاقتصادی می

ل مؤثر بر طرد خود از مهارت، تخصص، آموزش رسمی و سالمتی جسم و بدن را از عوام

 اند.بازار کار عنوان کرده
بایید  صیبح 7شوهرم تنها کاری که می تونه انجام بده کارگری ساختمونه اونم ساعت 

 ساله( 25بعد از ظهر اونم معلوم نیست کار گیرش بید یا نیاد )زن،  5بره تا 
هم میی  هبانیهر جا میریم برای کار می گن شما سواد نداری چیزی بلد نیستی اآلن نگ

 ساله( 57گن باید سواد داشته باشی )مرد 

ترین هممدر این میان سرمایه جسمی )سالمتی جسم و بدن( در بیشتر مواقع تنها و 

الم و سکنندگان جسمی سرمایه فقرای شهری برای عرضه در بازار کار بوده است. مشارکت

ان ضعف اند. ازنظر آنستهقوی داشتن را از عوامل مؤثر بر جذب خود در بازار کار دان

 ای و ارثی منجر به طرد از بازار کارشده است.های زمینهجسمانی، معلولیت، بیماری
ها قبول نکردند بیرم سیرکار به خاطر مشکل جسمی )لکنت زبان( که داشتم خیلی جاه

 سال( 37)مرد 
 ردمسازی خودرو را رها کیکند کار در قطعهطرف بدنم درد میوقتی متوجه شدم یک

 ساله( 25ام دفع پروتئین دارد )زن ام پیوندیه و نباید یک جا بنشینم کلیهکلیه

 

 شرایط نامساعد اقتصادی

 ت تأثیرا تحرظور از شرایط نامساعد اقتصادی انواع مخاطراتی است که نظام اقتصادی من

گیر و ههای همدهد. این شرایط بعضاً خارج از سیستم اقتصادی است، مانند بیماریقرار می

های نظام اقتصادی است. مفهوم متداول کارکردیهای سیاسی و برخی ناشی از کجناآرامی

ت آوری اقتصادی اسدر علم اقتصاد برای نشان دادن قابلیت انعطاف و پایداری تاب

شود که در آن به دلیل پذیری به حالتی گفته میدر مقابل آسیب .(199: 1397)طاهرپور، 

 بینی، فرآیند توسعه اقتصادی یک کشور عقب بیافتد.پیشابلوقوع حوادث غیرق
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مدهای پذیری به معنای فقدان تأمین در برابر پیشادر ادبیات توسعه اصطالح آسیب 

های اتوانیشده است. این پیشامدها شامل رسوم اجتماعی، بالیای آسمانی، ناحتمالی تعریف

ی مانند ( و روندهای بحران134: 1376، بازگشت و استثمار )چمبرزهای بیجسمانی، هزینه

(. Serrat, 2017: 23محیطی، اقتصادی، حاکمیتی و فناوری است )مسائل جمعیتی، زیست

یادی دهد که مشاغل فقرای شهری به میزان زمشاهدات میدانی نشان میدر مطالعه حاضر 

روز ن و بوکار آناای که موجب تعطیلی کسبگونهمتأثر از این شرایط بوده است، به

امل کنندگان، شمشکالت متعددی برای آنان شده است. این مقوله طبق اظهارات مشارکت

و حضور  های اقتصادی، اپیدمی کرونامواردی مانند مکانیزه شدن تولید و خدمات، تحریم

 اتباع خارجی است.

 

 مکانیزه شدن تولید و ارائه خدمات

برخی  ونق افتادنای در رونق یا از رکنندهتحوالت و تغییرات بازار کار نقش تعیین

ث کنندگان داشته است. مکانیزه شدن برخی از مشاغل خود باعمشاغل ازنظر مشارکت

 خروج نیروی انسانی از بازار کار شده است.

دادم که چون بیازار فیرش کسیاد شید کیار قبلن تو بازار کار رفوگری فرش انجام می 
 .سال( 36 بدهم و بیشتر مواقع بیکار بودم )مرد ماهم از رونق افتاد و نتوانستم ادامه

کار کارش عیوض شید صیاحبکردم که صیاحبقبلن تو یه نانوایی سنتی نان کار می
 52یم )میرد جدید هم نانوایی ماشینی راه انداخت دیگه به ما نیازی نبود ما هیم بیکیار شید

 ساله(

د ده و فاقر نیروی کار ساشود که ماشینی شدن بیشترین تأثیر را بدر اینجا مشاهده می

کنندگان فاقد مهارت و تخصص الزم مهارت داشته است. ازآنجاکه اغلب مشارکت

ر از بازا اند، هرگونه دگرگونی در تکنولوژی تولید و ارائه خدمات موجب خروج آنانبوده

 کار شده است.
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 های اقتصادیتحریم

های اخیر بر نظام سال مله شرایط نامساعدی بوده که درهای اقتصادی ازجتحریم

خصوص بسیاری از مشاغل فقرای شهری تحت ها بهشده است. تحریم اقتصادی ایران وارد

، تعدیل کنندگان تأثیر این شرایط را در کاهش ساعات کارتأثیر قرارداده است. مشارکت

 اند.یروی کار بیان کردهنها و بیکاری نیرو و تعطیلی شرکت

 نفیر خیلیی از 900نییرو داشیت اآلن کیل نیروهیاش شیده  6000شرکتمان تیا پارسیال 
 ساله( 62ها )مرد خاطر همین تحریم اش بسته شدند بههای تابعهشرکت

د. ها زیاد شده خیلی کار تو شرکت ما کم شده مواد اولیه گیر نمیااز موقعی که تحریم
کنم نمییمسئول ما هم بهمون گفته می خواید برید بریید میی خوایید بمونیید مین تضیمین 

 500موقع حقوقتون بدم اگر فروختم درامد داشتم بهتون دستمزد می دم. آخرش هم میاد به
 سال( 35رد های برج به مون میده )مهزار تومان نصفه

 

 گیر )کرونا(بیماری همه

گیر کرونا بر مشاغل آنان تأثیر دهد بیماری همهکنندگان نشان میاظهارات مشارکت

ی های خدماتتوجه به اینکه مشاغل فقرای شهری اغلب در بخش زیادی داشته است. با

ادی بر های پرازدحام و شخصی است، شیوع اپیدمی کرونا تأثیر زیسطح پائین و در محیط

های زیادی دیده شامل مشاغل وکار آنها داشته است. برخی از این مشاغل که آسیبکسب

ونا أثیر کرتموع رها و غیره است. درمجخدماتی مانند کار در خانه، کار در رستوران و تاال

اد و الن اقتصمالحظه است، ازجمله تأثیری که از بعد کبر مشاغل فقرا از ابعاد متعدد قابل

تأثیری  طور غیرمستقیم بر کسادی تقاضا برای برخی کاالها و خدمات داشته و همچنینبه

کنندگان مطرح ه مشارکتگونه کطور مستقیم بر مشاغل خرد فقرای شهری دارد. آنکه به

 است. شده کردند تعطیلی برخی مشاغل در اثر کرونا به بروز مشکالت حاد معیشتی منجر
کرونا که اومد رستوران محل کار شوهرم را چند ماه تعطیل کردند و شوهرم بیکار شد 

ام و ما موندیم چه کار کنیم چی بخوریم. شوهرم مین رو فرسیتاد شهرسیتان پییش خیانواده
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 ساله( 25ل اونجا خورد و خوراکی داشته باشم )زن حداق
 له(سا 60پسرم تو تولیدی کفاشی کار می کنه اآلن کرونا اومده بیکار شده )زن 

رفتم بیرای کیار دهند. قبلن خونه ها مییاآلن خودم بیکارم به خاطر کرونا کار بهم نمی
 ساله( 45زن )ترسند کرونا بگیرند کنند میاونجا هم به خاطر کرونا قبول نمی

کیردم اآلن شستم پله تمییز میکردم فرش میتا پارسال که کرونا نبود خونه ها کار می
 سال( 37یرند )زن ترسند کرونا بگده میکه دیگه کسی خونه اش راه نمی

زنیم مییگن کیار نیداریم اآلن به خاطر کرونا کارهای خانگی خیلی کم شده زنگ میی
 ساله( 20)زن 

 

 جی در بازار کارحضور اتباع خار

توجهی بر بازار لقاب حضور اتباع خارجی و عمدتاً تبعه افغانستان در بازار کار ایران تأثیر

خت دم پردااه عکار پرتالطم جامعه ایران داشته است. پرداخت دستمزدهای پائین تر به همر

وع نز این ا کار سبب شده است برخی کارفرمایان ترغیب به استفادهمالیات، حق بیمه، اضافه

های تحقیق از نارضایتی برخی (. یافته207: 1397کارگران شوند )میر فالح و همکاران، 

های کاری توسط کنندگان از حضور اتباع خارجی در بازار کار و اشغال فرصتمشارکت

عنوان تحدیدی برای کنندگان این عامل را بهآنان حکایت داشت. برخی مشارکت

 اند:کرده های کاری خود تلقیفرصت

هیا افغانی اآلن شهر پرشده از افغانی همه کارها را گرفتند دیگه کی بیه میا کیار میی ده
 ساله( 45اند )مرد همه کارها را گرفته
 سال( 38ها هستند کار برای ما نمی مونه )مرد کنی افغانیهر جا نگاه می

 

 شرایط نامساعد اشتغال

نوع کار فقرای شهری است.  منظور از شرایط نامساعد کار، محیط کاری و

های متعدد باعث طرد کنندگان در تحقیق شرایط نامساعد کار و اشتغال را از جنبهمشارکت
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اند. این مقوله خود دارای مفاهیم و خرده پذیری و خروج خود از بازار کار دانستهو آسیب

دیدگی روانی، استثمار و دیدگی جسمی، آسیبمقوالت متعددی ازجمله: آسیب

 های اجتماعی بوده است.کشی، درامد اندک، فقدان حمایتبهره

 

 دیدگی جسمیآسیب

های جسمی و روانی دیدگیمشاغل فقرای شهری اغلب یدی و در معرض انواع آسیب

 ن رفته ودهد که با آسیب جسمی تنها سرمایه و درامد آنان از بیاست. مشاهدات نشان می

دن از معرض پرت ش برای مثال کارگران ساختمانی دراند. در شرایط فقر مطلق قرارگرفته

ها ها در معرض انواع آلودگیهای شدید جسمی هستند. اشغال جمع کنساختمان و آسیب

دیدگی های متعددی را از آسیبکنندگان روایتدر اثر تماس با زباله هستند. مشارکت

 اند:جسمی خود حین کار نقل کرده
 نشین شدم توردم تا اینکه هر دو پام عفونت کرد و خانهسال تو نونوایی کارگری ک 15

 ساله( 40کار نونوایی سرپا وایسادن زیاده )مرد 
کردم که به خاطر محیط کاری خیلی آلوده میریض شیدم تو کارخانه شیمیایی کار می

سیال  16و چند بار بستری شدم آخرش به خاطر سختی شرایط کار زودتر از موعد بعید از 
 سال( 57)مرد  بازنشست شدم

سالگی به خیاطر تمیاس بیا آلیودگی آوری زباله بود. در سن پنجاهشوهرم کارش جمع
 له(سا 60سختی مریض شد و فوت کرد )زن به

 

 دیدگی روانیآسیب

دیدگی روانی خود حکایت کردند. شرایط کنندگان از انواع آسیبهمچنین مشارکت

تهدید و ترس از اخراج بوده است.  نامساعد روانی کار شامل انواع توهین، تحقیر،

های پذیر در مقابل شوکدیدگی روانی خود ناشی از نوع مشاغل موقت و آسیبآسیب
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دیدگی روانی افراد و خروج آنها از بازار کار شده اقتصادی است که بعضاً منجر به آسیب

 است:

ا کرد که شرکت ورشکست شد از اونجدر تهران شوهرم در شرکت خصوصی کار می
م بیرون اومد بعد ناراحتی اعصاب گرفت دیگه خوب نشید روانپزشیک هیم بیردیم اون هی

 سال( 65گفت فکر و خیال کرده این طور شده )زن 

   

 درآمد اندک

 ر شهر ازدهای زندگی و تأمین نیازهای اولیه درآمد اندک و ناکافی برای جبران هزینه

 امد اندکازار کار شده است. درد از بپذیری و خروج افرامواردی بوده که منجر به آسیب

راد روان اف شود و از این طریق بر سالمتی جسم وموجب عدم تأمین نیازهای اولیه افراد می

 های باالی زندگیکنندگان درامد خود را در مقابل هزینهتأثیر داشته است. همه مشارکت

رسومات  شامل نیازهای اولیهها هزینه ها شامل انواعدانستند. این هزینهدر شهر کافی نمی

 شود.ها و تأمین اجتماعی میاجتماعی و بیمه

میلییون  300/2کنم سیال دارم کیار میی 29کارمان کار نیست درآمیدمان پیائین اسیت 
 ساله( 59تومان اجاره می دم )مرد  950حقوق دارم 

م کن سالشه تو شرکت پگاه کارگری می کنه گفت اگر بخوام خودم را بیمه 22پسرم  
رند )زن هزار تومان از حسابت کسر می شه چی گیرم میاد که مادر خواهرم بخو 700ماهی 

 ساله( 49
ار کیار همچنین در برخی موارد دیده شد که افراد به دلیل درامد اندک و شرایط دشیو

 اند:افراد حاضر به استخدام نبوده
مد و شرایط سیخت ونقل پیدا کنم به خاطر دراباالخره تونستم یه کار تو شرکت حمل

 ساله( 34کاری اونجا گفتم بیکار باشم بهتره نرفتم )مرد 
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 های اجتماعیفقدان حمایت

های رسمی و غیررسمی تقسیم بندی به حمایتهای اجتماعی را در یک تقسیمحمایت

های شود که توسط سازمانهایی گفته میهای رسمی به آن دسته حمایتشود. حمایتمی

های قانونی توسط های اجتماعی و حمایتشود مانند انواع بیمهرسمی اعمال می

های غیررسمی به اشکال متعدد نهادهای غیررسمی های دولتی و غیردولتی. حمایتسازمان

کنندگان شود. مشارکتهایی خانوادگی و خویشاوندی و همسایگی گفته میمانند حمایت

های اجتماعی را با توجه به یمهبهای اجتماعی رسمی مانند در تحقیق فقدان حمایت

 اند.مخاطرات فراوان شغلی موجب خروج خود از بازار کار عنوان کرده
کردند کرد که چون بیمه براش رد نمیشوهرم چند ماه در کارخانه شن و ماسه کار می

 سال( 25اومد بیرون )زن 

ر داشته است. کنندگان تأثیای مشارکتهمچنین، برخی قوانین نیز بر عدم پوشش بیمه

های خاص و ویژه در صورت ابتال به بیماریاین مشکل در مورد فقرای شهری به

 فشار معیشتی مضاعف بر آنان شده است. العالج منجر بهصعب
گن سالشه مریض شده عصب پاش آسیب دیده شرکت هم بیمه نمی کنه می 19پسرم 

اش اش کنم هزینهم بخوام بیمهسال تحت تکفل پدر نیست آزاد ه 18طبق قانون پسر باالی 
 سال( 62خیلی زیاده نمی تونم )مرد 

های مختلف دهد که کارفرمایان با روشکنندگان همچنین نشان میاظهارات مشارکت

 اند.ازجمله فریب و نیرنگ بیمه کردن کارگران خود امتناع کرده

ت بیمه تو لیس تند شمابعد از اینکه پام به این وضع افتاد رفتم بیمارستان نگاه کردند گف
زنم ات مییکار الکی یه مهر درسیت کیرده بیود گفیت دفترچیهنیستی بیمه نداری. صاحب

 ساله( 55کنم )مرد تمدید می
 

 استثمار

داری از دیدگاه مارکس محسوب استثمار از وجوه مشخص کار در نظام سرمایه

ناشی از کار اضافی افزوده شود. در این دیدگاه، استثمار از طریق دریافت ارزشمی



  

 

 

 
 25   |  و موسويتحلیل تجربه زيسته فقراي شهري... ، ازکیا  

ای که موجب افزایش سود و فاصله گونهگیرد، بهداران صورت میکارگران توسط سرمایه

بندی توان در یک مقوله(. مفاهیم این دسته را می171: 1372شود )آرون، طبقاتی می

 دهد، استثمار بهکنندگان نشان میکشی قرارداد. اظهارات مشارکتعنوان استثمار و بهرهبه

مدت با شده است، مانند ساعات کار طوالنیهای مختلف توسط کارفرمایان اعمالروش

موقع، عدم پرداخت فرسا و دستمزد اندک، عدم پرداخت دستمزد بهدرامد ثابت، کار طاقت

 کامل دستمزد توافق شده و تخلف کارفرمایان از مفاد قرارداد. بوده است.
 ه(سال 37دهند )مرد ه خاطر تغییر پیمانکار نمیشش ماه افزایش حقوق سالیانه ما را ب

دارم و ها مشکلها برای گرفتن پول از مشتریکنم بعضی وقتخونه ها میرم نظافت می
 ساله( 42دهند )زن طور کامل نمیپولم را به

ها و روزهای تعطیل حتیی روز در ماه فقط ماهی دو روز مرخصی داریم حتی پنجشنبه جمعه
 ساله( 51دهند )مرد کاری به نمیبریم سرکار هیچ مبلغی هم بابت اضافه عاشورا هم باید

 
کنندگان بوده است. شده توسط مشارکتتخلف از مفاد قرارداد نیز از موارد مطرح 

ما ه بود، اها اظهار داشتند با وجودی که قرارداد مکتوب بین آنها و کارفرما منعقدشدآن

 ن تحمیلر آناتخطی نموده و ساعات کاری بیشتری را ببرخی کارفرمایان از مفاد قرارداد 

 اند:کرده
میا  دادم قراردادی که بینخانمم را فرستادم کارخانه... بره سرکار منم باید رضایت می

عید هزار تومن بهش بدهنید ولیی ب 700و شرکت امضا شد با روزی هشت ساعت قرار بود 
شتند برای کیار بیا اعت نگهش داتر شد روزی ده سکه رفت سرکار ساعت کارش طوالنی

 ساله(. 42همون دستمزد )مرد 

 در برخی موارد نیز فقدان تخصص و مهارت مستمسکی برای عدم پرداخت کامل

 دستمزد افراد توسط صاحبکارن در بازار کار شده بود.
نیه بعد از ظهر که کیارگری میی ک 5می ره میدون برای کار تا  7شوهرم صبح ساعت 

دهنید تیا چییزی میی گیه دهند بعضی وقتها همون هم نمیومان بهش میهزار ت 100روزی 
 هزار تومان هم با هیزار زور بایید بگییره 100ای تو حرف نزن همون میگن تو کارگر ساده

 ساله( 31)زن 
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 مدل پارادایمی تحقیق

ای و هگر، شرایط زمینمدل پارادایمی تحقیق بر اساس پنج بعد شرایط علی، شرایط مداخله

 بررسی شده است که در تحقیق حاضر شرایط علی موردبحث و ردها و پیامدها تنظیمراهب

شود. رائه میاتر از تحقیق مدل پارادایمی قرارگرفته است. در شکل زیر برای ارائه تصویری کلی

اهیم و کننده مفتصلدر مدل پارادایمی تحقیق، مقوله مرکزی، طرد از بازار کار است. این مقوله م

د فقرای دهد. شرایط علی طری است که ابعاد تجربیات زیسته فقرای شهری را نشان میمقوالت

. ضعف سرمایه 2. ضعف سرمایه مالی و اقتصادی، 1شهری از بازار کار شامل چهار مقوله اصلی 

 شود.. شرایط نامساعد کار می4. شرایط نامساعد اقتصادی و 3انسانی 
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 گیریبندی و نتیجهجمع
دهد ینشان م های تحقیقطرد از بازار کار یکی از ابعاد مهم فقر و طرد اجتماعی است. یافته

ده مل سبب شاند و این عاکه فقرای شهری با انواع طرد اجتماعی از بازار کار مواجه بوده

رکت در مشا ری ادغام شوند و به ایفای نقشی فعال واست که آنان نتوانند در جامعه شه

های خرد عنوان یک شهروند بپردازند. طرد اجتماعی صرفاً به محیطزندگی اجتماعی به

های های کالن هم مرتبط است. با مطالعه محیطها و ساختشود، بلکه به محیطمنحصر نمی

. هده کردتوان مشان را نیز میخرد از طریق تحقیقات کیفی جزءنگر، تأثیر فرایندهای کال

ده کاررفته و روند شهرنشینی سریع موجب مهاجرت گستردر بُعد کالن نوع توسعه به

با  ای که بازار کار شهری راگونهروستائیان فقیر فاقد زمین و کار به شهرها شده است به

های مناسب و فشار مضاعفی روبرو کرده است. شهرنشینی شتابان و عدم زیرساخت

ت فقر های ناکافی کار و اشتغال سبب شده بسیاری از مهاجران به شهرها در وضعیفرصت

ای که با گذشت بیش از یک نسل همچنان فقر و طرد اجتماعی گونهمعیشتی قرار گیرند به

 را در زیست روزمره خود تجربه کنند.

تی، موق هایی از قبیل غیررسمی،اشتغال و معیشت تهیدستان شهری اغلب با ویژگی  

پذیر در مقابل مخاطرات و درامد اندک ثبات و آسیبکاذب، خدماتی سطح پائین، بی

 .شده است. یکی از وجوه مهم کار و اشتغال فقرای شهری غیررسمی بودن استتوصیف

یگر فی ددر این خصوص باید گفت، بازار کار غیررسمی گسترده در شهر تهران و از طر

ان یافته کشور زمینه جذب خیل عظیم روستائیر توسعهبیکاری گسترده در مناطق کمت

پذیری را در وجود تهیدستان شهری انواع طرد و آسیبتهیدست را فراهم کرده است. بااین

ر دکنند. و زندگی در شهر ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره خود تجربه می

 است.بسیاری از مواقع موجب رهایی آنان از فقر و تنگدستی نشده 

دهد بسیاری از فقرای شهری ساکن در محالت و مناطق مطالعه حاضر نشان می

های دور و اند و برای رهایی از فقر، در سالموردمطالعه دارای پیشینه فقر روستایی بوده

اند. اسکان در مناطق متراکم با بافت فرسوده و مسکن نزدیک به تهران مهاجرت کرده

تر شهری، از راهبردهای ناگزیر آنان در گذشته و یافتهطق توسعهتر نسبت به مناقیمتارزان



 

 

 

 
 
 1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، يريزي رفاه و توسعه اجتماعبرنامهعلمي فصلنامه   |  28 

های اقتصادی، انسانی و اجتماعی شده به شهر با سرمایه حال بوده است. مهاجران وارد

بسا در این اند و چهمتفاوت با امید بهبود معیشت خود رنج اقامت در شهر را به جان خریده

 اند.یرون آمدهخورده یا پیروز از میدان براه شکست

عنوان شرایط علی در طرد کنندگان، چهار مقوله عمده بهبر اساس اظهارات مشارکت 

 های اقتصادی،اند این مقوالت شامل ضعف سرمایهفقرای شهری از بازار کار تأثیر داشته

ان این می . درضعف سرمایه انسانی، شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد اشتغال است

سانی های اقتصادی است. عاملی دیگر، ضعف سرمایه انرین وجه فقر، فقر سرمایهبارزت

ازار بهای است. ازآنجاکه بسیاری از فقرای شهری فاقد مهارت و تخصص متناسب با نیاز

ا راند در بازار کار جذب شوند و شرایط طرد از بازار کار اند، نتوانستهکار شهری بوده

رایط ن سرمایه جسمی بوده که در شسرمایه انسانی تهیدستاترین اند. عمدهتجربه کرده

ها پذیر بوده است و با آسیب به این سرمایه، افراد تنآمیز محیط کار بسیار آسیبمخاطره

 اند.داده و ناچار به طرد از بازار کار شدهعرضه به بازار کار را ازدستسرمایه قابل

الن یط کسیار متأثر از مخاطرات محدر ابعادی دیگر کار و اشتغال فقرای شهری ب 

های دهد، مشاغل فقرای شهری در مقابل شوکاقتصادی است. مطالعه حاضر نشان می

ای که منجر به تعطیلی گونهپذیر بوده است، بهشدت آسیبوارده به نظام اقتصادی به

ها شده است. بسیاری از این مشاغل ازجمله مشاغل خانگی که ممر وکارهای آنکسب

 بیماری انندرامد بسیاری از زنان خانوارهای تهیدست شهری است، در اثر پیشامدهایی مد

حروم اند. با تعطیلی این مشاغل آنها از تنها ممر درامد مشدهکرونا در معرض تعطیلی واقع

 آمده است.های معیشتی و خانوادگی برای آنان پیش ای از بحرانشده و سلسله

طر خعرض متداول برای نشان دادن میزان ناپایداری و در در ادبیات توسعه مفهوم م

پذیری چندان گویای وجود آسیبپذیری است، بااینبودن معیشت فقرای شهری، آسیب

ت. هری نیسان شعلل مناسبات ناعادالنه و ساختاری منجر به بیکاری آشکار و پنهان تهیدست

رو افزایش آید. ازاینبه نظر میتری ز بازار کار اصطالح مناسبرو طرد اجتماعی اازاین

طور بیکاری و گسترش فقر در جوامع جدید موجب شده تا مفهوم طرد اجتماعی به

 .رفته شودتری برای تحلیل فرایندهای فروپاشی و شرایط ناامنی اجتماعی به کار گگسترده
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 پیشنهادهای تحقیق
قر همچنان ف با وجودی که مطالعات متعددی درباره فقر صورت گرفته است، اما

رسد، پژوهش درباره حیات تهیدستان شود. به نظر میمطالعاتی در این خصوص دیده می

مطالعه در  شهری در ایران در بسیاری سطوح با فقر مطالعاتی و غفلت نظری روبرو است.

ست. د بوده اهایی مانند قومیت و جنسیت، اشتغال در بازار کار در ایران بسیار محدوزمینه

ر ار کاحاضر که در خصوص تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی در بازمطالعه 

  اعی است.تنیده فقر و طرد اجتمشده، تالشی است برای شناخت ابعاد گسترده و درهم انجام

گی شود با انجام مطالعه کیفی و کمی در هر یک از ابعاد خاص زندپیشنهاد می  

رمان، و د ل شود. ابعادی مانند اشغال، بهداشتروزمره فقرای شهری شناخت بیشتری حاص

ری ز بعد نظاتواند مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. مطالعه فقر مسکن و اشتغال و مهاجرت می

دهد های توسعه را در چند دهه اخیر در ایران نشان میها و آسیببخشی از روندها، کاستی

های خیریه ، فعاالن اجتماعی، سازمانگیران، مدیرانگذاری توانایی تصمیمو از بعد سیاست

 کند.و نهادهای امدادرسان را برای اقدام مؤثرتر برای کاهش فقر بیشتر می

ع پذیر در مقابل انواازآنجاکه مشاغل فقرای شهری در شرایط ناپایدار و آسیب

یابد. یهای اجتماعی از آنان بیشتر اهمیت ممخاطرات اقتصادی و محیط کار است، حمایت

های کاری پرخطر موجب دیدگی جسمی و روانی در محیطاساس مطالعه حاضر آسیب بر

روری ین ضخروج افراد از بازار کار و فقر مطلق خانوارهای تهیدست شده است، بنابرا

های درمانی، بیکاری و های اجتماعی رسمی مانند بیمهاست اشکال مختلف حمایت

های سمی گسترش یابد. تقویت بیمهبازنشستگی حتی در مورد مشاغل موقت و غیرر

ای نیروی کار خود، های بیمهها به پوششاجتماعی و الزام کارفرمایان و شرکت

ها، پائین آوردن نرخ بیمه و تنوع بخشیدن به خدمات سازی در جهت اشاعه بیمهفرهنگ

 .ن استشده در این میا ای متناسب با سطوح مختلف درآمدی از راهکارهای پیشنهادبیمه
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