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 چکیده

-پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناخت احساس طرد دانشجویان در رابطهه بها غیرهرههاا پای هات اعی ها ی     

پرداخین به غسائل عوانهان  . هاا دولیی، به انجام رسهدت استی و ارزیابی سهاست اقیصادا، قوغهت و احساس تعلق قوغ

ن در کانون تحوالت و برناغه ریزا ها، ضرورا بهه نظهر غهی    عوانادر سطح کشورهایی نظهر ایران، به سبب قرار داشین 

په  از غهرور   رو به غدد روش پهنان ر په ایش و بهرت گهرا از ابهزار پرسشهناغه عههت سهنجش غیرهرهها،       از این. رسد

، از غههان دانشهجویان   هاا نظرا طرد اعی ا ی و توضهح سطوح طرد اعی ا ی، تدوین چارچوب و غدل نظهرا درویکر

نفر از دانشجویان، نیایج را بهه ک هآ آغهار      523هاا سراسرا و آزاد، ن ونه گهرا انجام دادت و پ  از انیخاب ش ات دان

هاا ه  نی واریان  لون، آزغون اف، ضریب ه بسی ی، آزغون تی و غقایسهه ا عفیهی غهورد غطالعهه     آزغون توصهفی و

غسیقهم غهان احساس طرد اعی ا ی و احساس تعلهق قهوغی و    نیایج بدست آغدت حاکی از رابطه ا غعنادار و. قرار دادیم

کهه  هاا دولیی توسط پاسخ ویان بود، به  بارت دی هر دانشهجویانی   ست ه چنهن احساس طرد اعی ا ی و ارزیابی سها

ههاا   چنهن برداشت غنفی نسبت بهه سهاسهت   کردند، احساس تعلق قوغی بهشیر و هاحساس طرد بهشیرا را تجربه غی 

 .نددولت داشی

 قوغهت -تعلق قوغی – ذارا سهاسی -پای ات اقیصادا -احساس طرد اعی ا ی :کلیدواژه ها
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 طرح مساله

 در خصوص به چشم گیر در زمینه های گوناگون های پیشرفت با وجود که اند عقیده این بر جوانان مسائل محققینامروزه 

 را بخدش  رضدایت  زنددگی  شدرای   برندد،  می سر به بغرنج موقعیتی در هنوز کشورها اینگونه جوانان خاورمیانه، های کشور

 بخش رضایت زندگی یک ی الزمه که هایی فعالیت در مشارکت به قادر زیرا برند می رنج اجتماعی ادغام عدم از و نداشته

 تحصدیل  جمعیدت  میدزان  بودن باال به توجه با ایران درکشور خصوص به امر این. (2117صالحی اصفهانی، )نیستند  است،

در  آن جواند   تدرین  مهدم  و اجتمداعی  طرد ی مسئله. است تر جدی منطقه، های کشور سایر به نسبت دانشگاهی و کرده

 بدا  (کیفیدت  فاقدد ) غیرمولد کارهای به اشتغال مدت، دراز بیکاری با کیفیت، آموزش به دستیابی عدم شامل کهکشور ایران 

 نتایج مخدرب از  .قرار بگیرند 0اجتماعیدر موقعیت طرد  کشور این جوانان شده موج است،  پایین و تاخیر در ازدواج، درآمد

 جدای  بده  انحدراف  ،اجتمداعی  خشدونت  ،بزهکداری  انواع بعضاٌ غیرمولد، کارهای به آنان اشتغال بر عالوه توان می امر، این

 از انتقال همچنین و اشتغال به آموزش ی مرحله از انتقال واقع در .را نام برد خانواده از عدم استقاللو  سازندگی و شکوفایی

 طدرد  مفهدوم  این رو از .است شده بدل بغرنج ای مساله به ایران جوانان در ،مستقل ی خانواده تشکیل به اشتغال ی مرحله

گر چه از سویی محققان هنوز به اتفاق نظدر در مدورد تعریدف    .باشد راه گشا مذکور موارد ی مطالعه برای می تواند اجتماعی

رابطه  ،با این حال عنصر بنیادی در تعریف آن ،این مفهوم، مفهومی چند بعدی استواژه ی طرد نرسیده اند و از سوی دیگر 

مطدرود محسدوب مدی     ،به هر شکل از ارتباط با دیگران به دور افتدد  به عبارتی دیگر زمانی که فرد ؛ی فرد با دیگران است

 .شود

 همکاری-رقابت صحنه ترک و اجتماعی طرد تر دقیق سخن به و بزرگتر جامعه و گروه از افراد جدایی سب  بسیاری عوامل

 مهمترین جمله از سیاسی و اجتماعی اقتصادی، نابرابری های. اند اجتماعی و اقتصادی مدنی، حقوق مطالبه عدم و اجتماعی

 حدوزه  در منفدی  پیامددهای  و بردمی  تحلیل را جامعه با منسجم و سالم رواب  نگهداشت برای افراد قدرت که است عواملی

 فقدر  باعد   ...و سدالمت  اشتغال، آموزشی، فرصت های به برابر دسترسی سل  با اجتماعی طرد. دارد اجتماع و اقتصاد های

 آمدار  سدویی  از امدروزه  که به گونه ای می شود؛ اجتماعی مسائل تشدید و انسانی قابلیت های ضعف و درآمدی و اقتصادی

 سدالمت  همسدایگی،  روابد   خرید، قدرت دیگر سوی از و دارد فزونی به رو طبقاتی فاصله و جرم انواع تورم، اعتیاد، طالق،

 شدکل  و شددت  دیدد  می تدوان  به وضوح راستا همین در. دارد کاهش به رو اجتماعی مسئولیت پذیری و روحی و جسمانی

 مهاجر یا و قومیتی مذهبی، جنسی، سنی، گروه های برخی و است متفاوت و گروه ها افراد در اجتماعی آسی  های و مسائل

                                                           
1
 Social exclusion 
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 جددایی  و شددن  گسسدته  اهمیت پس. دارند قرار اقتصادی اجتماعی طرد از ناشی اجتماعی آسی  های پرتگاه لبه در بیشتر

انسانی  حقوق از آنها محرومیت موج  می تواند که ای گونه به است توجه قابل بسیارمساله ای  یکدیگر، از ها گروه و افراد

 جداری  هدای  فعالیت در شمول و بوده ها انسان اجتماعی پیوندهای اساسی نیازهای از اجتماعی ادغام مقابل، در. شود شان

 ایجاد فعال مشارکت و رقابت برای فضایی امر، این می شود که جامعه اعضای میان چندجانبه های برهمکنش موج  جامعه

 .می گردد جامعه افراد روحیات پویایی موج  خود، ی نوبه به که می کند

 فوق، شرای  به توجه با و دارند، قرار... و سیاسی اقتصادی اجتماعی تحوالت کانون در جوانان که ایران چون کشورهایی در

 تحدت  مدزمن  صدورت  به را جوانان زندگی نحو هر به که ساختارهایی و نیروها است، ابهام شده دچار آنان شهروندی حقوق

 کده  اسدت  میسدر  اجتماعی طرد ادبیات پرتو در موارد اینگونه بررسی. گیرند قرار علمی بررسی مورد باید دهند می قرار تاثیر

 شناخت که است ذکر به الزم .است بوده اجتماعی های محرومیت بررسی در المللی بین متاخر مباحثات در کلیدی مفهومی

 آنان زندگی کیفیت به شایانی کمک می شود، می تواند اجتماعی مختلف های شبکه از جوانان طرد موج  که دالیلی رفع و

 زیدرا . آورد مدی  فدراهم  محرومیت، و فقر چون مفاهیمی از فراتر را اجتماعی مسائل درک امکان مفهوم این همچنین .نماید

 دهندنمی  دست به محروم افراد زندگی ابعاد از صحیحی درک اند بوده اقتصادی عموما کنون تا که محرومیت و فقر تعاریف

 ی عمده علل نهایت در آنان و زندگی ابعاد به شدت این امر در می توان اجتماعی طرد مختلف ابعاد سنجش با که حالی در

 .(0032،قاضی نژاد)برد  پی آن

 تعیین و اصلی اهمیت ها، گذاری سیاست یافتن اهمیت و کشورها ی توسعه و پیشرفت با طرد مفهوم که است اشاره به الزم

 میان در مشارکت و همکاری اهمیت ی کننده منعکس طرد، زیرا .است کرده پیدا یافته توسعه های کشور در خصوصا کننده

 به توجه با این رو از .است متمرکز جلو به رو حرکت برای سازی زمینه و سازی توانا بر خود نیز مشارکت و بوده جامعه افراد

 مدورد  در شدناخت  آوردن به دست و مفهوم این به توجه می گیرد، بر در را آنها اجتماعی طرد که فرآیندهایی بودن گسترده

 و فرهنگدی  سیاسدی،  هدای  فعالیدت  بهبدود  بده  منجر و رساند خواهد یاری خود مختلف ابعاد سازی توانمند در را جامعه آن،

 .شد خواهد اجتماعی

 ریدزی  برنامده  فقددان  ،فدردی  و اجتماعی زندگی ساختار در اساسی تغییرات پیدایی علت به جوانان مسائل ی زمینه در پس

 مهمی عامل ادغام و طرد فرآیند که آنجا از. می تواند منجر به بروز نابه سامانی هایی در جامعه شود عمر، از مرحله این برای

 در اهداف رفتن بین از موج  نحوی هر به آن گسترش و تشدید است، ها گروه و افراد سامان و رفاه و جامعه رفاه و نظم در

 شخصدیتی  اخدتالالت  پیددایی  و افسدردگی  همچدو  روانی و روحی انزوا، مشکالت به تمایل زندگی، به عالقگی بی ،زندگی

 در رقابت برای الزم انگیزه و نموده هموار را ها سامانی نابه این از بسیاری وانمی ت، طرد ی مسئله شناخت با شد که خواهد

پدس بدا ایدن وجدود      .داشت خواهد پی در را پیشرفت و شکوفایی خود، ی نوبه به امر این که داد جوانان به را سالم فضایی

جوانان ایران تا چه حد و به چه شکل از جامعه ی خود طرد  اینکهسنجش طرد خصوصا در میان جوانان، ضروری می نماید 
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ایدن  پی پاسخ به در  ،در راستای همین امر. ، خود می تواند راه گشای حل بسیاری از مسائل پیش روی جامعه باشدشده اند

و اینکه آیا این احساس با متغیرهای مدورد نظدر در ایدن     شهر زنجان، احساس طرد می کننددانشجویان آیا  :برآمدیم سوال

  تحقیق ارتباط دارد؟

 ضرورت و اهمیت

ناهنجاری های اجتماعی گدردد و   داز آنجا که طرد جوانان و عدم ادغام آنان در فعالیت های جاری جامعه ممکن است موج

و پیامد هایی که طرد مطالعه ی احساس  ؛آنان را از مسیر زندگی مطلوب که در واقع حق هر شهروندی است، محروم نماید

 ،و همچنین عوامدل موجدد آن  ... این احساس می تواند داشته باشد از قبیل اشتغال به مشاغل کاذب، افسردگی، بزهکاری و

ود زندگی جوانان که در واقع در مرکز سرمایه گذاری های اجتماعی اقتصادی و سیاسی قدرار دارندد کمدک    می تواند به بهب

در سدطوح  . شایانی بنماید و از بروز ناهنجاری هایی که زندگی دیگر افراد جامعه را مختل می کند، پیشگیری به عمدل آورد 

امه ریزی های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی منجر شود کالن نیز با عرضه ی بینشی گسترده تر می تواند به بهبود برن

 .گشا باشد و در نهایت در عرصه ی علمی می تواند آگاهی بخش و راه

 

 سوال ها 

 دارد؟ احساس طرد اجتماعی با چه رابطه ایقومیت 

 دارد؟احساس طرد اجتماعی  با چه رابطه ای تعلق قومی 

 دارد؟احساس طرد اجتماعی  چه رابطه ای با پایگاه اجتماعی افراد

 با برداشت آنها از سیاست های عمومی دولت، دارد؟چه رابطه ای احساس طرد دانشجویان 

 

 اهداف

 هدف کلی

تحقیق حاضر با هدف شناخت احساس طرد اجتماعی جوانان دانشگاه های شهر زنجان و مشخص کردن شدت این احساس 

 عی، قومیت، احساس تعلق قومی و برداشت دانشجویان از سیاست های دولتدی اجتما-در رابطه با متغیرهای پایگاه اقتصادی
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تصویر روشن تری از  ،بر آن است با تکیه بر داده های نظری و داده های حاصل از پیمایشهمچنین صورت خواهد گرفت و 

 :بنابراین، اهداف جزئی پژوهش حاضر، به شرح ذیل است .دست دهده ب ی مذکور در نمونه میزان آنو  احساس طرد

 

 اهداف جزیی

 توضیح مساله ی نظری احساس طرد اجتماعی

 نشان دادن وضعیت احساس طرد در دانشجویان شهر زنجان
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 :فصل دوم

 پیشینه ی پژوهش
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 پیشینه ی پژوهش

طرد، به مقاالت و پایان نامه هایی که در گذشته تحت عناوین مختلف و به  موضوع با رابطه در پژوهشی پیشینه در بررسی

همچنین از آنجا کده مفهدوم طدرد اجتمداعی خصوصدا در      . اشکال متعددی، مفهوم طرد را بررسی کرده اند نیز پرداخته ایم

هدم  ... رومیت، اندزوا، بیگدانگی و  کشورهایی چون ایران، مناقشه برانگیز بوده و هر یک از تعاریف آن، با مفاهیمی چون مح

 حدوزه  ایدن  بده  نزدیک یا مربوط که را هایی به سب  پی گیری عمیق موضوع، درصدد برآمدیم تا پژوهش، لذا پوشانی دارد

مختلف از  ءالزم به ذکر است که پژوهش های ذکر شده به انحا .مبپردازی آنها اجمالی بررسی به و نموده انتخاب نیز را است

  .مفهوم طرد اجتماعی بهره برده اند

 

 ها نامه پایان

 در پایدان نامده ای بدا عندوان     ،0062در سدال   مرکدز،  تهدران  آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی قاسمی پور مصطفی

 درصدد بررسی "دانشگاه گیالن دانشجویان بین آن عینی مصادیق گیری اندازه و اجتماعی بیگانگی مفهوم نظری بررسی"

 اجتماعی، پایگاه تحصیلی، یرشته  جنس، سن، جمله از روانی و اجتماعی اقتصادی، های متغیر برخی با پدیده این ی رابطه

 نظم، مکات  نظریات و پیمایش و اسنادی های با استفاده از روش ت واس برآمده ... و بودن روستایی یا شهری والدین، شغل

نتدایج  ، بده ایدن   مزبدور  ی پدیده ی درباره روانکاوی و روانشناسی های نظریه و اجتماعی بیگانگی پیرامون انتقادی و تضاد

 در بیگانگی میزان اینکه ضمن دارند زیاد خیلی و زیاد اجتماعی محرومیت احساس دانشجویان، درصد 44: دست یافته است

 .ندارد داری معنی تفاوت ،نپسرا و دختران بین

 جامعده  بررسدی " پایان نامه ای بدا عندوان  ، 0060در سال  ،تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی قادی عباسی مجتبی

 بیگدانگی  میدزان  شدناخت  ایشدان بدر    تحقیدق  انجام داده اند که تمرکز "جوانان اجتماعی بیگانگی بر موثر عوامل شناختی

پیمایش انجام  تهران بوده است که با روش شهر ساکن ی ساله 01 تا 21 جوانان بین در بیگانگی بر موثر عوامل و اجتماعی

 ابدزاری  منفی، بوروکراسی نظام فردگرایی، در افراد بیگانگی های اینکه ریشه این تحقیق عبارت بودند از نتایج .گرفته است
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 عامدل  دو و اسدت  نهفتده  اجتمداعی  طبقات نوع و اجتماعی نظام سوی از انتخابی های محدودیت اجتماعی، تعامالت بودن

 .دمی گذارن جوانان بیگانگی بر را تاثیر بیشترین اجتماعی، تعامالت بودن ابزاری و نظام طرف از انتخابی های محدودیت

 جامعده  الگدوی  طراحی" پایان نامه ای با عنوان ،0060 سال در ،مدرس تربیت دانشگاه دکترای دانشجوی امیرکافی مهدی

 بر موثر عوامل و اجتماعی انزوای سنجش و آن بر بررسی انجام داده اند که تمرکزتهران  در شهر "اجتماعی انزوای شناسی

 اقتصدادی  ی توسدعه  های متغیر: نتایج این تحقیق از این قرار بوده است. پیمایش انجام پذیرفته است آن است که با روش

 نظمدی  بدی  درک و ها هویت و ها گروه تعداد امنیت، اعتماد، ساختی، سطح در ناهمگونی و ساکنین ثبات منطقه، اجتماعی

 تنهدایی،  احساس اجتماعی، پیوندهای گسترش با و دارند اجتماعی پیوندهای بر معناداری تاثیرات فردی، سطح در اجتماعی

 .یابد می افزایش اجتماعی تحمل و کاهش اجتماعی یاس و عجز

بررسدی  " در پایان نامه ای تحت عندوان ، 0066سال ، در (س)الهام ساواالن پور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا 

بدا بهدره گیدری از     "دانشجویان دختر دانشگاه های شهر تهدران  رابطه ی بین طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد در میان

هدای  تئوری هویت مدار اندرسون میزان آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه های تهران را در رابطده بدا متغیر  

هویت آزار دهنده و )و متغیر های واس  ..( رشته ی تحصیلی، محی  دانشگاه و محل زندگی، خرده فرهنگ جوانی،)مستقل 

از جمله نتایج قابل توجه این بود که بیشترین میزان آمادگی برای . به روش پیمایش مورد بررسی قرار داده اند( فقدان هویت

همچنین پس از . رین میزان این آمادگی در میان دانشجویان علوم انسانی مشاهده شداعتیاد در میان دانشجویان هنر و کمت

خانه، خوابگاه محی  امنی برای عدم اعتیاد دانشجویان گزارش شد و در عوض خانه هدای مشدترک بدا دوسدتان بیشدترین      

 .آمادگی برای اعتیاد را در دانشجویان ایجاد می کرد

بررسی رابطده ی  " در پایان نامه ای با عنوان ،0031، در سال (س)شد دانشگاه الزهرا فاطمه رهنما دانشجوی کارشناسی ار

به روش پیمایش، پدس از بررسدی نظریدات مختلدف      "بین طرد اجتماعی و رضایت از زندگی در بین سالمندان شهر تهران

رابطه ی آن با رضایت از زندگی در درباره ی طرد اجتماعی به طور عام و طرد اجتماعی سالمندان به طور خاص، به بررسی 

تحقیق به این نتیجه دست یافت که طرد چه به شدکل عیندی و    نهایتاٌ. میان افراد باالی شصت سال شهر تهران می پردازد

 .تجربه شده و چه به شکل ذهنی و احساس شده اش، سب  کاهش رضایت از زندگی سالمندان می گردد

 در پایدان نامده ای تحدت عندوان     ،0031، در سدال  (س)رشدد دانشدگاه الزهدرا    مرضیه مشدتاقیان دانشدجوی کارشناسدی ا   

کده بده روش پیمدایش انجدام      "ناهماهنگی فرهنگی، طرد و کیفیت زندگی دختران دانشجو در بازگشت به مبدا مهاجرت"

ایت کلدی و  رضدایت از محدل زنددگی، رضد    )در ارتباط با سه بعد متغیر وابسته سدنجیده اسدت   را گرفته است متغیر مستقل 

همچنین در نتایج . به پایین گزارش شده است که رضایت از محل سکونت، در اغل  افراد نمونه، متوس  رو( بهزیستی روانی

 .نشان داده شده است که افراد نمونه در تنگنای کمبود فرصت های محل زندگیشان برای ادامه تحصیل قرار دارند
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در رشته ی مطالعات زنان در پایان ، 0031، در سال (س)دانشگاه الزهرا  ارشدکارشناسی  مروارید طباطبایی قمی دانشجوی

، در پی فهم این امر اسدت کده زن   "بررسی طرد جنسیتی در محی  کار و پیامد های اجتماعی روانی آن" نامه ای با عنوان

در پی پاسخ . جتماعی و روانی داردبودن کارمندان، چگونه و تا چه حد باع  طرد آنان می شود و به دنبال آن چه پیامدهای ا

به این سواالت با بهره گیری از تئوری های آمارتیاسن، گیدنز، هیتالن، چلبی، بووینیک و مارلو تعدادی از زندان شداغل در   

در مجمدوع تمدام   . شهر تهران را به روش سهمیه ای انتخاب و سپس به مدد پیمدایش، بررسدی خدود را انجدام داده اسدت     

هایی از پیامدهای طرد را به صورت های مختلف در طول حیات شغلی خود حس نموده اند همچندین از   انپاسخگویان میز

نتایج مهم در بررسی های دومتغیره این بود که بین عوامل و شرای  مطرودساز محی  کار و پیامددهای رواندی و اجتمداعی    

 .طرد جنسیتی همبستگی معناداری وجود دارد

سدبک زنددگی و   " پایان نامه ای با عندوان در  ،0032در سال  ،(س)دانشگاه الزهرا  دانشجوی کارشناسی ارشد امینیفاطمه 

دفی در میان از طریق نمونه گیری سیستماتیک تصا "(ساله01-44)میزان انزوای اجتماعی در میان بزرگساالن شهر تهران 

وا در خانواده کمتر و در سدایر حدوزه هدا متوسد  رو بده باالسدت       که میزان انزاند  نشان داده نهایتاٌ ،خانوارهای شهر تهران

 .و انزوای اجتماعی، رابطه ی معناداری وجود دارد( سنتی و مدرن)همچنین میان سبک زندگی 

رابطده ی بدین   " پایان نامه ای تحت عندوان  ،0032در سال  ،(س)لیال صادقیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا 

که تمرکز تحقیق ایشان بدر بررسدی امنیدت زندان در فضداهای       ندانجام داده ا "اجتماعی در زنان شهر تهرانامنیت و طرد 

شهری و و رابطه ی آن با رابطه ی بین امنیت و طرد اجتماعی است که در آن ابتدا مقوله ی امنیت از جنبه های مختلف آن 

نتایج کلی این تحقیق  .غیر وابسته، مد نظر قرار داده شده استمورد واکاوی قرار گرفته است و سپس متغیر طرد به عنوان مت

که به روش پیمایشی انجام گرفته است حاکی از وجود رابطه میان امنیت و طرد اجتماعی است اگرچده ایدن نتدایج در حدد     

 .متوس ، ارزیابی شده است

در پایان نامه ی کارشناسدی ارشدد   ، 0032 ، در سال(س)افسانه خواجه صالحانی دانشجوی کارشناسی ارشد  دانشگاه الزهرا 

رابطه ی بین ارزیابی تشخیص محله ای و احساس طرد اجتماعی : محله و احساس طرد اجتماعی و فرهنگی" خود با عنوان

به بررسی عوامل موثر بر احساس طرد اجتماعی و فرهنگی میان  "ساله ی شهر پاکدشت 01-03و فرهنگی در بین جوانان 

نتایج این تحقیق که با روش پیمدایش انجدام گرفدت،    . با تاکید بر ارزیابی تشخیص محله ای پرداخته است نمونه ی مذکور

 .نشان داد که ارزیابی تشخیص محله ای در ایجاد احساس طرد اجتماعی و فرهنگی جوانان نقش دارد

طدرد اجتمداعی و   " با عندوان در پایان نامه ی  ،0030، در سال (س)ارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا دانشجوی کلعیا محمدی 

به مطالعه ی گرایش به انحرافات در سنین مختلف در هر دو  "(مطالعه ی موردی شهرستان اسالمشهر)گرایش به انحرافات 

متغیر مستقل در این تحقیق به دو شکل طرد از دسترسی به . جنس زن و مرد و رابطه ی آن با طرد اجتماعی پرداخته است
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های مشروع و دسترسی به فرصت های نامشروع مورد توجه قرار گرفته است؛ که در نهایت بررسدی هدا حکایدت از     فرصت

 .عدم وجود رابطه ی معنی دار متغیرهای مستقل ذکر شده با متغیر وابسته داشت

بررسی طرد " نواندر پایان نامه ای تحت ع ،0030در سال ، (س)خدیجه مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا 

، با "(مورد مطالعه شهرستان نیشابور)و عوامل موثر بر آن ( افغانی-عراقی)اجتماعی زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی 

استفاده از روش های کمی و کیفی و تکنیک های مصاحبه و پرسشنامه به بررسی طرد این دسته از زنان پرداخته است کده  

احساس نابرابری و عوامل مطرودسداز   ،مثل احساس داغ ننگ ،عوامل موثر اجتماعی ی از آن بود که حاکنتایج این تحقیق 

 .در ایجاد مطرودیت این گروه از زنان نقش دارد

مندابع مطرودسداز،   " در پایان نامه ای با عندوان  ،0034، در سال (س)تافته دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا  مریم

با بهره گیری از روش اکتشافی و پیمایشی پس از شناسایی مندابع   "ساس شادمانی زنان سرپرست خانوارطرد اجتماعی و اح

مطرودساز اجتماعی در مراحل اکتشافی به این نتیجه رسید که طرد اجتماعی باع  ایجداد بدی انصدافی اجتمداعی در زندان      

او از نظریه ی چلبی به عندوان مبندای   . فی می گذاردسرپرست خانوار شده و از این طریق بر احساس شادمانی آنها تاثیر من

 .طرح خود استفاده کرده است

 

 طرح های پژوهشی

، به بررسی و سنجش میزان "طرد اجتماعی جوانان، علل و پیامد ها" در پژوهشی با عنوان، 0032مریم قاضی نژاد در سال 

این تحقیق با روش پیمایش و با . سال شهر تهران پرداخته است 01-23و ابعاد طرد اجتماعی، علل و پیامدهای طرد جوانان 

رض خطدر طدرد بداالی    نتایج این تحقیق نشان داد که حدود نیمی از جوانان در معد . تکنیک پرسشنامه انجام پذیرفته است

همچندین پیامدد هدای    . متوس  قرار دارند و در حال حاضر، در محرومیت های چندگانه ی عینی و ذهنی به سر مدی برندد  

همچنین ثابت شد که میان طرد عینی و ذهنی و پیامدهای اجتماعی . روانی طرد نیز در سطح باالیی قرار داشت–اجتماعی 

نین قوی ترین عوامل خطرزای مرتب  با طدرد اجتمداعی جواندان، دو عامدل زمینده ای      و روانی طرد، رابطه وجود دارد همچ

ضدعف سدالمت عمدومی و سدکونت در     )و دو عامل واس  ( تبعیض در خانواده و میزان تحصیالت والدین به خصوص مادر)

 .بودند( مناطق شهری محروم

شناسدایی مولفده هدای محرومیدت     "دانی با عندوان  در پژوهشی می، 0060تاج الدین در سال  محمد باقر غفاری وغالمرضا 

در ایدن  . ؛ موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری را در رابطه با محرومیت اجتمداعی مدورد بررسدی قدرار داده اندد     "اجتماعی

پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل عامل مولفه های مربوط به محرومیت که با هم دارای تجانس هستند مدورد شناسدایی   

 .بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی: گرفته اند که عبارتند از قرار
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 کتاب ها

نظریه های جامعه شناسدی طدرد شددگان    "با عنوان  ،0061سید حسن حسینی در سال با ترجمه ی  مارتین زیبرا در کتابی

بخش اول به تعریف مفهوم طرد و تئوری های جامعه شناسی کالسیک، جامعه شناسدی انحرافدات و جامعده     در "اجتماعی

اجتمداعی، پدس از جمدع بنددی عنداوین      ( شکل دهی)شناسی معاصر پرداخته است و سپس در بخش دوم با عنوان انطباق 

ولین فروند و ترجمده ی دکتدر سدید حسدن     این اثر که با مقدمه ی ژ. مذکور، به طرحی از پیوستگی اجتماعی پرداخته است

به مرحله ی چاپ و نشر رسیده است، می تواند برای محققان طرد اجتمداعی، مفیدد واقدع     "آن"حسینی و توس  انتشارات 

 .شود

طرد اجتمداعی رویکدردی جامعده شدناختی بده      "با عنوان ، در کتابی 0032در سال سید احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی 

تعاریف و )طرد توس  انتشارات جامعه شناسان به چاپ رسیده است، در بخش اول به بررسی مباح  نظری  که "محرومیت

تالیف مذکور نیز می تواند بدرای  . به پژوهش های تجربی در ایران پرداخته اند بعدیو سپس در بخش ( نظریه های موجود

 .عالقمندان حوزه ی طرد اجتماعی، مثمر به ثمر باشد

 

 مقاالت

 ی حدوزه  در هدا  تئوری بندی گروه سازی، مفهوم) بیگانگی"، در مقاله ای با عنوان 0071تبریزی در سال  محسنی رضاعلی

 از مفهومی تعاریف ی ارائه و بیگانگی ی تاریخچه با استفاده از روش های اسنادی به مرور "(شناسی روان و شناسی جامعه

در آخر به این نتایج دست یافتده   ومختلف پرداخته  های دیدگاه در بیگانگی اشکال و موضوعات علل، کاربرد، ی نحوه آن،

 رواندی  و اجتمداعی  عوامل بررسی لزوم بیگانگی، ی پدیده روانشناختی و شناختی جامعه تعاریف های کاستی به اشاره: است

 . مزبور ی پدیده ساختن روشن جهت هم، با ارتباط در

 "بررسی رابطه ی طرد اجتماعی و سالمت زایمان زندان "، در مقاله ای با عنوان 0067فریبا سیدان و بهار ضمیران در سال 

نتایج این تحقیق که به روش پیمایش و بدا  . به بررسی اثرات طرد اجتماعی بر سطح سالمت زایمان زنان ایرانی پرداخته اند

ین میزان سالمت زایمان زنان و میدزان  بهره گیری از تکنیک پرسشنامه انجام پذیرفته است، نشان دهنده ی آن است که ب

طرد اجتماعی و ابعاد آن شامل طرد مدنی، طرد از رفاه اجتماعی، طرد از تولید اجتماعی و طرد اقتصادی رابطه ی معنداداری  

همچنین انزوای اجتماعی و هر یک از ابعاد آن شامل احساس یاس، عجز و تنهایی با سالمت زایمان رابطده ی  . وجود دارد

 .داری داردمعنا
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، در مقالده ای بدا عندوان    0067مهدی طال ، سید احمد فیروزآبادی، حسین ایمانی جداجرمی و علیرضدا صدادقی در سدال      

، در تدالش  "تحلیل شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهر تهران با رویکرد طرد اجتمداعی "

کاندیداهای منفرد، تشکل ها، گدروه هدای اصدلی سیاسدی و      برای پاسخ به این سوال که توجه به گروه های هدف در بین

منتخبین در هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهر تهران به چه صورت بوده است؟، از میان کاندیداها، 

بدا   احزاب و تشکل های شرکت کننده در انتخابات هشتمین دوره ی مجلس شورای اسالمی، نمونه گیری انجام داده اندد و 

ایشان در این تحقیق از مباح  نظری گروه . روش تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی، به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند

 -های هدف در نظریه های مربوط به سیاست های اجتماعی و رفاهی بهره برده اند و دریافتند که در بین هشت گروه هدف

بیشترین توجده کاندیدداهای    -اقلیت های قومی و دینی، بازنشستگان و معلوالن کودکان، زنان، جوانان، سالخوردگان، فقرا،

بقیه نیز به ترتی  از اهمیتی کمتر . منفرد و احزاب، به جوانان و زنان و سپس با اهمیتی کمتر از این دو گروه، فقرا بوده است

کمیت بداال و در نتیجده حجدم آرای    . رفته اندبرخوردار بوده و مورد کم توجهی و حتی بی توجهی کاندیداها و احزاب قرار گ

آرای آنان در مقایسده بدا سدایر گدروه هدای       تاثیرگذار گروه های جوان و زنان از یک طرف و نیز نفوذپذیری و امکان جل 

هدف، از جمله دالیلی است که بر اساس آن می توان توجه بیشتر کاندیداها و احزاب به جوانان و زنان را نسدبت بده سدایر    

 .گروه های هدف تبیین نمود

به بررسدی وجدود    "معلولیت، فقر و طرد اجتماعی"، در مقاله ای با عنوان 0067سیدحسن حسینی و فاطمه صفری در سال 

تبعیض و طرد اجتماعی افراد معلول پرداخته اند و با بهره گیری از روش های اسنادی و تجزیه و تحلیل ثدانوی داده هدای   

ز آمار ایران به این نتیجه رسیدند که افراد معلول جامعه ی ایران در شمار فقیرتدرین و مطرودتدرین   سازمان بهزیستی و مرک

 .افراد جامعه قرار دارند

طرد اجتماعی اقوام در آیینه ی آمار و زیرعنوان بررسی بودجه هدای  " ، در مقاله ای با عنوان0063اسماعیل باللی در سال 

این مقاله به . به بررسی ادعای نابرابری قومی از سوی اقوام کرد و ترک پرداخته است "استان های ترک نشین و کرد نشین

بررسی تخصیص بودجه های استان های ترک نشین و کردنشین و مقایسه ی آن با بودجه ی استان تهران و برخی اسدتان  

نتدایج بررسدی   . اسدتوار اسدت  چوب نظری این مقاله بر اساس نظریه ی طرد اجتماعی رچا. های فارس نشین پرداخته است

نشان می دهد که تخصیص بودجه ی این استان ها نه تنها تفاوت زیادی با هم ندارد بلکه نمودارها در برخی مدوارد نشدان   

 .دهنده ی بودجه های باالتر این استان هاست

به سازه ی مطرودیت  چرخش مفهومی و نظری از فقر"با عنوان  در پژوهشی ،0063در سال امیدی  رضا غفاری وغالمرضا 

، سعی کرده اند چگونگی چرخش نظری تجربه شده از فقر به طرد اجتماعی را از نظر تاریخی و با روش اسنادی، "اجتماعی

استدالل آنها اشاره به پویایی مفهوم طرد اجتماعی داشت که با در برداشتن ابعاد متفداوت، گزینده ی مناسدبی    . تحلیل کنند

 .ختاری به نظر می رسیدبرای بررسی تغییرات سا
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اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن "در مقاله ای تحت عنوان ، 0063رحمت اهلل صدیق سروستانی و آرش نصر اصفهانی در سال 

مسیر بی "به بررسی علل و ریشه های پدیده ی کارتن خوابی با استفاده از رویکرد  ،"پژوهشی کیفی ،ی در شهر تهرانخواب

داده ها از طریق مصاحبه ی عمیق با سی و دو کارتن خواب مرد در شهر تهران انجام پذیرفته است و . پرداخته اند "خانمانی

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سه مساله ی . با استفاده از روش تئوری مبنایی مراحل کار تدوین و نتایج تحلیل شده است

ود رمهم اعتیاد به مواد مخدر، ناتوانی جسمی و روانی و عدم تطابق با محی  پس از مهاجرت از عوامل تسدهیل کنندده ی و  

 .افراد به مسیر بی خانمانی هستند

با  "روستایی رد اجتماعی زنان فقیروضعیت ط"، در مقاله ای با عنوان 0063سیداحمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی در سال 

. در پی فهم و سنجش ابعاد طرد در میان زنان فقیر روستایی برآمده اندد ( مصاحبه) و کیفی( پیمایش) استفاده از روش کمی

نتایج بیانگر این است که طرد و محرومیت انباشتی زنان به گونه ای فرایندی با پیشدینه و گذشدته ی آنهدا، ویژگدی هدای      

وه بر آن عوامدل اجتمداعی و   عال. ختار خویشاوندی، فقر مزمن و بین نسلی و با برخی وقایع خاص در ارتباط استفردی، سا

متعددی در به حاشیه راندن زنان از جریان اصلی اجتماع نقش دارند که به نوبه ی خدود مدی تواندد    ( غیر درآمدی) فرهنگی

 .خروج از فقر و محرومیت را برای آنان دشوار سازد

مطالعه ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روسدتایی  "، در مقاله ای با عنوان 0063احمد فیروزآبادی و علیرضا صادقی در سال سید

در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت با به کارگیری تلفیقدی از روش هدای کمدی و کیفدی بده مطالعده ی        "سرپرست خانوار

نتایج مقایسه ی وضدعیت  . ا و متغیرهای طرد اجتماعی پرداخته اندوضعیت زنان روستایی سرپرست خانوار بر حس  مولفه ه

طرد اجتماعی در میان دو گروه زنان بومی و مهاجر حاکی از آن است که زنان فقیر، از نظر حمایتی از شبکه درون گروهدی  

. ر خدود دارندد  قوی تری برخوردارند و در فعالیت های اجتماعی غیر رسمی، مشارکتی فعال تدر نسدبت بده همتایدان مهداج     

همچنین زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل، از شبکه ی حمایتی بین گروهی قوی تدر و نداهمگون تدری برخوردارندد و     

 .فعالیت اقتصادی این دسته از زنان، شعاع حمایتی گسترده تر و منابع حمایتی بیشتری را برای آنها فراهم کرده است

اصالح سیاست های اجتماعی، جهدانی شددن و طدرد اجتمداعی و     "تحت عنوان ، در مقاله ای 0063احمد مسلمی در سال 

اطالعات این کتاب، . پرداخته است "آریان دوهان"به مرور کتابی تحت عنوان مذکور به قلم  "راهبردهای جدید کاهش فقر

برابری جهانی می پردازد و آمریکای التین است که به روند رفاه و نا یی، آسیاییماحصل بررسی هایی در بیست کشور آفریقا

در ایدن کتداب پدس از    . و اینکه با وجود جهانی شدن، حتی در کشورهای موفق نیز برخی گروه ها نادیده گرفته مدی شدوند  

بررسی سیاست گذاری اجتماعی از جنبه های گوناگون، مولف در پایان، با فراهم آوردن چارچوبی نظدری کده دارای مولفده    

ست، نقطه ی عزیمت تحلیل خود را توافقات بین المللی قرار مدی دهدد و ضدمن تاکیدد بدر      های هنجاری و حقوق محور ا

، (تاکید بر شیوه هایی که سیاست گذاری اجتماعی، فرآیند طرد و ادغام را شکل می دهدد )فرآیندی بودن سیاست اجتماعی 

 .قرار می دهدسیاست های اجتماعی را بر اساس معیارهای کیفیت، اهمیت و مشارکت، مورد ارزیابی 
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 بیگدانگی  و نسدبی  محرومیدت  احسداس  تداثیر  بررسی"عنوان در مقاله ای با  ،0031قاسمی در سال  حامد و قدیمی مهدی

 امنیت احساس وجود بررسیبه  "(زنجان شهر های دانشگاه دانشجویان مطالعه، مورد) اجتماعی امنیت بر احساس اجتماعی

 ی نظریه ماندل، رابرت پرسشنامه و نظریات از استفاده با میدانی روشدر این تحقیق که با . پرداخته اند دانشجویان میان در

 و درکنگاشته شده است به این نتیجه دست یافتند کده   فردینبرگ ادگار سیمن، ملوین فستینگر، لئون اجتماعی ی مقایسه

 .دارد قرار قبولی قابل حد در امنیت، احساس میزان و باالست به متوس  حد در امنیت، از زنجان شهر دانشجویان تصور

 مطالعده،  مورد) اجتماعی طرد" عنوان تحت ای مقاله در ،0032 سال در نژاد قاضی مریم و رهنمای فاطمه باستانی، سوسن

 اند پرداخته پیمایش روش با آنها سطوح تعیین و عینی و ذهنی طرد سنجش بر "(تهران شهر سالمندان عینی و ذهنی طرد

 نتیجه. است آن در استفاده مورد ی عمده نظریات از الوتن ی نظریه شارف، تحقیقات اسمیت، سالمندان طرد ی نظریه که

 .یابد می افزایش نیز طرد احساس عینی، اجتماعی طرد افزایش با که بود آن مزبور تحقیق ی

بررسی رابطه ی طرد اجتماعی و بزهکاری در "مقاله ای با عنوان ، در 0032اکبر زارع شاه آبادی و مستانه بلگوریان در سال 

ایدن  . به بررسی رابطه ی میان طرد شدگی و بزهکاری در نمونه ی مزبور پرداخته اندد  "میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

تدایج حداکی از آن   ن. پیمایش به روش نمونه گیری ساده ی تصادفی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام پذیرفتده اسدت  

است که میان میزان طردشدگی و میزان درآمد خانواده و نوع شغل پدر و بزهکاری رابطه ی معناداری وجود دارد و هر چده  

 .احساس طرد شدگی بیشتر می شود، میزان بزهکاری نیز افزایش می یابد

نددهای  ایدر پدی بررسدی فر   "مجرد روستاییطرد اجتماعی دختران "، در مقاله ای با عنوان 0030زهرا فرضی زاده در سال 

ایشدان از روش  . موجد طرد اجتماعی دختران مجرد روستایی، وضعیت کنونی شدان و پیامددهای طدرد اجتمداعی آنهاسدت     

مشاهده ی مشارکتی و مصاحبه های نیمه سازمان یافته ی فردی جهت جمع آوری اطالعات و بدرای تحلیدل نیدز از روش    

نگاه ها و حرف های تحقیرآمیز، ترحم سایرین، گسدترش شدایعات، تبعدیض، وابسدتگی،     . کرده اند نظریه ی بنیانی استفاده

شرمساری، سرزنش، احساس تنهایی، ترس، انزجار، رنج، بیماری جسدمی، افسدردگی و نگراندی از آیندده برخدی از مسدائل       

عدم حضور در اجتماع به  ،اده و خویشاوندانانزوا، ضعف رواب  احتماعی با افردی خارج از دایره ی خانو. دختران مزبور است

 .منظور شرکت در مراسم، اشتغال، یادگیری مهارت و گذران اوقات فراغت از پیامد های وضعیت فوق است

 ی رابطده  بررسدی "در مقاله ای با عندوان  ، 0034در سال انصاری  ابراهیم و امیرملکی زاهدی، جواد محمد ،حمیدیان اکرم

 میدان  در طدرد  احسداس  ی به مطالعده  ،"اصفهان کالنشهر در ها گروه اجتماعی طرد و اجتماعی –یاقتصاد های نابرابری

 دو از اسدتفاده  و تیلدی  چدارلز  ندابرابری  نظریدات و  پیمایش مدد به تطبیقی و ای مقایسه روشبا  نشینان حاشیه و مهاجران

 در اجتمداعی  طدرد  هدای  متغیدر  توزیدع  در جمعیت از نیمیپرداخته اند که در نتیجه ی آن  تضادی و کارکردگرایی رهیافت

 بدا  تحقیق این در آن است که حاضر پژوهش با مزبور طرح تفاوت. طیف سر دو در دیگر نیمی و دارند قرار متوس  وضعیت

 .است گرفته انجام سالمند و میانسال جوان، از اعم مهاجران باالخص و نشینان حاشیه بر تاکید
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قومیدت و احسداس طدرد    "، در مقالده ای بدا عندوان    0034بدالرضا نواح، سید عبدالحسین نبوی و خیری حیدری در سال ع

در بررسی مساله ی هویت قومی در ارتباط  "(قوم عرب شهرستان اهواز: مورد مطالعه)مخاطرات اجتماعی پیش رو : اجتماعی

وجود ارتباط معندی دار بدین سدن، جدنس و     : دست یافتندن نتایج ایبا برخی مولفه های طرد اجتماعی به روش پیمایش، به 

جامعده پدذیری، همبسدتگی و     متغیرهدای وجود ارتباط معکوس و معنادار بین تحصیالت با احساس طرد اجتماعی همچنین 

هنجارهای قومی با متغیر مالک؛ و در آخر رابطه ی مستقیم و معناداری میان متغیر تبعیض قومی با احساس طرد اجتماعی، 

 .مشاهده شد

طرد اجتمداعی در  "، در مقاله ای با عنوان 0034محمدجواد زاهدی، پروانه دانش، فیروز راد و رضا مجرب قوشچی در سال 

به جست و  "(زنان فقیر شهری تحت پوشش کمیته ی امداد شهرستان ارومیه: مطالعه ی موردی)نان فقیر شهری زندگی ز

در این تحقیق کیفدی، داده هدا از روش مصداحبه ی    . جوی ریشه های طرد اجتماعی در زندگی نمونه ی مذکور پرداخته اند

، نشان دادند که پنج مقوله ی عمدده در  وری زمینه ایئت تحلیلی هیافتر با به دست آمده عمیق به دست آمده است و نتایج

رویکرد منفی »، «محدودیت های مادی»، «ضعف سرمایه ی فرهنگی»شکل گیری طرد اجتماعی نقش دارند که عبارتند از 

عواطدف  »و « اجتناب از ادغام اجتمداعی »دو مقوله ی عمده ی . «حوادث منفی زندگی»و « طرد ناشی از تجرد»، «رابه فق

 طدرد در خصوص شیوه هدای ایجداد   . از پیامد های این مسأله اند که باع  تقویت و تداوم طرد اجتماعی می شوند« منفی

 یدا  کمدی  رویکردهدای  بدا  که دارد وجود فقیر زنان زندگی در محرومیت و خوارسازی از ظریفی بسیار های شکل اجتماعی،

 .نیستند شناسایی قابل اقتصادی

 

 کشورپیشینه ی خارج از 

دایم اصدلی  سده پدارا   "سه پارادایم: طرد اجتماعی و انسجام اجتماعی" ، در مقاله ای با عنوان0334هیالری سیلور در سال 

ایشان با ابزار پرسشنامه، عالوه بر دسته (. شدخواهد که در قسمت مبانی نظری توضیح داده ) برای طرد مشخص کرده است

 .طرد، معانی مختلف برای افراد مختلف داردبندی مذکور، به این نتیجه رسیدند که 

به بررسی و روشنگری مفهوم طرد  "خطرپذیری و نتایج طرد اجتماعی"، در مقاله ای تحت عنوان 0333جان باینر در سال 

از بررسی این داده ها در درجه اول آزمون مفهوم طرد اجتماعی و ارتباط  وقصد ا. اده های طولی و زمانی پرداخته استدر د

 دومدر بخش . ه استددر بخش بعدی نیز همین موارد را در دوران کودکی بررسی کر و آن با ایده ی ریسک و حفاظت بود

تحقیق که خود متشکل از دو قسمت است داده های جزئی تر در ارتبداط بدا مسداله مدذکور در دوران کدودکی و همچندین       

ایشان در نهایت به این نتیجه . ، بررسی شده استعی می شوندالگوهای دوران زندگی در بزرگسالی که منجر به طرد اجتما

 .رسیدند که هیچ مسیر خطی پیش بینی پذیری از نوع مشخصی از طرد اجتماعی به دیگری وجود ندارد
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در  "آموزش و پرورش، برابری و طرد اجتمداعی "، با عنوان 2111جیتی برندسما در گزارشی از یک طرح پژوهشی در سال 

قیقاتی با این عناوین و ارزیابی نتایج این گونه پروژه ها در مقیاسی وسیع تر کوشیده تا تعاریف کاملی از مفاهیم مروری از تح

در . و فرآیندهای مفاهیم فوق ارائه دهد و سپس تحقیقات موجود در رابطه با این مفاهیم و فرآیندها  را بررسی کدرده اسدت  

ال ذکر تمامی نتایج تحقیق وجود ندارد صرفا به این حد اکتفا می شود که پایان نامه ی حاضر به سب  ضرورت اجمال، مج

 .ایشان در نتایج تحقیق پیشنهاداتی جهت بهبود سیاست های کالن در مناطق اروپایی ارائه کرده اند

د بده بررسدی طدر    "تئوری های طرد اجتماعی و کتابخانه هدای عمدومی  "در مقاله ای با عنوان  2111در سال  دیو مدیمن

با مرور پیشرفت مفهوم رای کتابخانه های عمومی  همراه اجتماعی در ارتباط با اصطالح ادغام اجتماعی و داللت های آن ب

پدس از   وا .پرداختده اسدت   طرد اجتماعی و ارزیابی شدت و ضعف آن به عنوان راهی برای توصیف دسدته بنددی اجتمداعی   

جوان  با گذار از جامعده ی  این به تعریف جوان  طرد در بریتانیا و ارتباط بررسی اسنادی تحقیقات انجام شده در این زمینه، 

صنعتی به جامعه ی اطالعاتی می پردازد و در آخرین بخش از مقاله، مفاهیم مبح  طرد اجتماعی را برای کتابخانده هدای   

کتابخانه ها برای اینکه تداثیر معنداداری در فقدر و ندابرابری      نهایت استنتاج می کندو در  عمومی مورد بررسی قرار می دهد

 .داشته باشند به ابتکاراتی در خ  مشی، نیاز دارند

مفهدوم   هبد  "چالشی برای اقتصداد : طرد اجتماعی و گروه های قومی"در مقاله ای با عنوان   2111گلن سی لوری در سال 

رادیکال در دولدت مددرن ملدی    م در مطالعه ی گروه های قومی و طرد اجتماعی و بح  هایی پیرامون سودمندی این مفهو

با مطالعه ی قوانین و آمارهای مربوط به موضوع مورد بح  به نتایجی جهت بهبود کیفیدت زنددگی گدروه هدای      پرداخته و

 .ه استقومی خصوصا سیاه پوستان آمریکا دست یافت

در کشدورهای در حدال   ( طدرد اجتمداعی  )مفهوم و کاربرد : اعیطرد اجتم" در مقاله ای با عنوان 2110در سال  0روهی سیز

 حال توسعه را به بررسی کشیده است، ، مدعی است که امکان عملیاتی کردن مفهوم طرد اجتماعی در کشورهای در"توسعه

شورهای و ک بیکاری و گسترش آن در اروپای غربی ،و همچنین به طور مختصر از ریشه های این رویکرد در ارتباط با رفاه

ایشان از طریق بررسی چند طرح تحقیقاتی و نیز به مدد مطالعداتی تداریخی در خصدوص    . در حال توسعه سخن گفته است

فراتر از فقر پولی حرکت کرده  مفهومیدر کشورهای در حال توسعه و صنعتی شده به نشان داده که این مفهوم مفهوم طرد، 

ز مفهوم سازی هایی که بیشتر جنبه ی اقتصادی دارند به سوی مفاهیم پیچیده به نظر او مفهوم فقر در این کشورها ا. است

ند که بده رغدم   و در ادامه اذعان می کا. تر انسانی، از جمله حقوق اجتماعی و سیاسی و قابلیت های افراد حرکت کرده است

ر جهت اموری کده بده کشدورهای    دیدگاه های مربوط به فقر تا حدی د ،تفاوت در طبیعت مسائلی که با آنها مواجه هستیم

هستند، حرکت کرده است، بدین گونه که در کشورهای صنعتی، مفهوم طرد اجتمداعی   مربوط توسعه یافته و در حال توسعه

                                                           
1
 Ruhi Saith 


