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ABSTRACT 

 

Objective: One of the most complex social phenomena in today's cities is inequality. This 

inequality in urban space has led to problems, especially in metropolitan areas . One of these issues 

and problems is the social exclusion of some citizens in the urban space. The purpose of this paper 

is to survey urban space in terms of indicators of social exclusion. 

Methods: The present paper is applied in terms of purpose and descriptive - analytical in terms of 

method. First, the data were collected using questionnaire tools for indexing and then Shannon 

entropy method was used to weight social exclusion indices. The target neighborhoods are then 

ranked and leveled based on the Coopers model and analyzed spatially through a map in ArcGIS. 

Results: According to the indicators of social exclusion from a total of 13 neighborhoods, the 

residents of 4 neighborhoods, all of which are located in the northern part of the region, do not 

suffer from social exclusion due to their social context, economic situation and access to political 

power structure. While the neighborhoods of Bazaar, Imamzadeh Yahya, Sangalaj and Harandi, 

which have the largest population and area and form the old and central core of Tehran, are 

severely socially excluded in terms of socio-cultural, economic - structural and political-civil 

dimensions. And the other 5 neighborhoods are in a moderate situation in terms of social exclusion . 

Conclusion: A study and recognition of the concept and indicators of social exclusion and their 

evaluation in the urban space of District 12 of Tehran Municipality shows that although this area is 

located in the heart of Tehran in terms of geographical location, But it is not possible to provide 

social, political and economic opportunities for all its inhabitantsAnd some of its neighborhoods are 

considered isolated spacesAnd some neighborhoods are considered excluded spaces 
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  چکیده

است. این نابرابری در فضای شهری  های اجتماعی در شهرهای امروزی، نابرابریترین پدیدهیکی از پچیدده: تبیین موضوع
منجر به بروز مسائل و مشکالتی به ویژه در کالنشهرها شده است. یکی از این مسائل و مشکالت طرد اجتماعی برخی از 

باشد. هدف از این مقاله بررسی وضعیت فضای شهری از نظر شاخص های طرد اجتماعی شهروندان در فضای شهری می
 است.

باشد. ابتدا با استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، بنا بر ماهیت موضوع توصیفی ـ تحلیلی میپژوهش حاضر  روش:

های طرد اجتماعی از بندی شاخصسازی گردآوری شده و سپس برای وزنهای مورد نظر برای شاخصاز ابزار پرسشنامه داده
بر اساس مدل کوپراس رتبه بندی و سطح بندی شده و از های هدف روش آنتروپی شانون استفاده گردید. پس از آن محله

 شوند.تحلیل فضایی می ArcGISطریق نقشه در نرم افزار 

محله منطقه که همگی در بخش شمالی  4محله، ساکنان  31های طرد اجتماعی از مجموع با توجه به شاخص ها: یافته
دسترسی به ساختار قدرت سیاسی، دچار طرد اجتماعی نیستند. منطقه قرار دارند به خاطر بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و 

های بازار، امامزاده یحیی، سنگلج و هرندی که بیشترین جمعیت و مساحت را دارند و هسته قدیمی و در حالی که محله
دچار طرد دهند از نظر ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ ساختاری و سیاسی ـ مدنی مرکزی شهر تهران را تشکیل می

 محله دیگر منطقه از نظر طرد اجتماعی در وضعیت متوسط قرار دارند 5اجتماعی شدیدی هستند و 

شهرداری تهران  31ها در فضای شهری منطقه های طرد اجتماعی و ارزیابی آنبررسی و شناخت مفهوم و شاخص :نتایج
ها لب شهر تهران واقع شده، اما امکان فراهم آوردن فرصتدهد، با اینکه این منطقه از حیث موقعیت جغرافیایی در قنشان می
های آن فضاهای طرد شده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای تمامی ساکنان خود نیست و برخی از محلهو موقعیت

 .شوندمحسوب می

 ، مدل کوپراس، مدل آنتروپی شانون31طرد اجتماعی، فضای شهری، منطقه  :ها کلیدواژه
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 مقدمه

         توانیم این ، بلکه ما به راحتی میاندنشده میتقس ینامرئ یمرزها فضاهای شهری، دیگر توسطاغلب امروزه 
این امر، الگوهای  جهینت شود را در درون شهرها مشاهده کنیم ورا که منجر به دوگانگی و طردشدگی میبندی تقسیم

و جان فریدمن از آن به  «دیجد یینظم فضا کی»باشد که پیتر مارکوزه از آن به عنوانی اجتماعی میمجزافضایی 
 برندشهر نام می گرید یسو شده در ردهای فرودست طمحله طرف و کیدر فرادست  ت شدهمحافظ دژهای عنوان خلق

(Marcuse and Kempen ,2000: 13.) کیاغلب در امتداد  انسان ساخت یهابندیتقسیم دوگانگی و نیا 
ی و اقتصاد ی،اجتماع تیوضع از لحاظ ،هاتیجمع نیکه تفاوت ب ؛ندیآیدر م شیبه نما یو اجتماع ییفضا یوستگیپ

امروزه فضا به عنوان یک عامل  .(Harms ,2016: 52) دهدیرا نشان م باشدمی هایی از طردشدگیسیاسی که نشانه
 بلکه بر مبنای فضا نیز طرد  چرا که در جامعه مردم فقط بر مبنای طبقه و نژاد طرد نشده موثر بر طرد اجتماعی است

 (Aalbers,2011: 2).  شوندمی

خانوار با  ی وفرد ماتیاز تعامل تصم جهینت کیعنوان به  شهری طردهستند که  معتقد انیدانشناسان و جغرافجامعه
 ی،اجتماعهای تفاوتفضا و  تواند طرد اجتماعی به وسیلهیی است که میو تحوالت در سطوح مختلف فضا یساختارها

 شوند،کند، به همین دلیل در میان عوامل متعددی که منجر به طرد می تیتقوی را شهرفضاهای در و سیاسی  یاقتصاد
ها و باشد. این فضاها عموما افراد را از داشتن فرصتکنند، حائز اهمیت میهای فضایی که افراد در آن سکونت میویژگی

دارند، بنابراین افراد در تله فضایی طرد اسیر شده و از این فرایند هایی که پیش روی اکثریت جمعیت است باز میموقعیت
تا حدی زیادی به میزان دسترسی ما به منابع مختلف بستگی دارد. هر اندازه که طرد اجتماعی  بینند، چرا کهآسیب می

کنیم که از فضاهای شود و بیشتر حس میهای فضایی هم افزون میهای اجتماعی ما محدودتر باشند، محدودیتانتخاب
  .(Madanipour,2011: 193) ایممختلف حذف و طرد شده

              گردد که ساکنان محله به دلیل مکان جغرافیایی که در آن زندگی میطرد اجتماعی در فضاهای مختلف سبب 
کنند دچار تبعیض و یا نادیده گرفته شدن شوند و این خود سبب خلق پدیده فراموش شدن مردم در فضاهای خاصی می

ارائه شده در یک فضای شود. همچنین یک محله به دلیل کمبود کمیت و کیفیت خدمات عمومی کنند، میکه زندگی می
 شودجغرافیایی منجر به عدم درگیرشدن کامل افراد و یا خانوارها در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شهر می

(Duffy, 1995; SEU, 1997; Walker and Walker, 1997; Barnes, 2002) . 

ل حاد تبدیل شده و اغلب به عنوان با توجه به همین موضوع طرد اجتماعی امروزه بیشتر از همیشه به یک مشک
مفهوم طرد اجتماعی در حوزه مطالعات اجتماعی و فضایی  شود؛ بنابراینتهدیدی جدی برای کل جامعه در نظر گرفته می

شهرها به ویژه در کشورهای اروپایی، امروزه به یکی از موضوعات کانونی در سیاستگذاری شهری از دیدگاه نظری و 
است. از آنجایی که مرزهای طرد اجتماعی پایدار نیست، چرا که طرد یک فرایند است نه یک  کاربردی تبدیل شده

های شوند بستگی به ویژگیگیرند و چه کسانی از آن کنار گذاشته میوضعیت، اینکه چه کسانی در این حیطه قرار می
تر فضاهای شهری، آشکارا شاهد دقیق سنجش( و تنها با 11 :3181 )کاستلز، ... خواهد داشت فضایی، اجتماعی، سیاسی و

خواهیم بود، شهروندانی که قادر نیستند به طور کامل در ، ادر شهرهطرد شدن برخی از شهروندان از شمول اجتماعی 
، با اینکه از حیث 31زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته باشند. مدعای ما این است که منطقه 

های اجتماعی، سیاسی ها و موقعیتافیایی در قلب شهر تهران واقع شده است اما امکان فراهم آوردن فرصتموقعیت جغر
باشند. آنجه پژوهش حاضر در نظر دارد، و اقتصادی برای تمامی ساکنان خود نیست و از این لحاظ دچار طردشدگی می

شهرداری  31ها در فضای شهری منطقه یابی آنهای طرد اجتماعی و ارزانجام دهد بررسی و شناخت مفهوم و شاخص
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شهر تهران از نظر  31های منطقه وضعیت محله باشد:سوال میاین به  باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسختهران می
 باشد؟های طرد اجتماعی چگونه میشاخص

  نظریپیشینۀ 

در جوامع قدیم داشته عبارتند از: تبعید، مفهوم طرد اجتماعی مفهومی نسبتا جدید است. اما مفاهیمی که این لفظ 
تبعید موقت به سبک آتن باستان، یا اخراج از موطن و سایر دیار در رم. در بیشتر موارد مذکور، مفهوم طرد اجتماعی به 

رفته است. در اغلب جوامع قدیم، وجه تمایزی بین اعضای معنای جدا کردن یک فرد و یا گروه از جامعه عادی به کار می
شدند. بنابراین طرد اجتماعی در این چون و چرای جامعه و اعضایی که دارای شرایط و حقوق جدایی هستند قائل مییب

 آمده، بدون آنکه باعث عذاب وجدان بشود؛ فقط ممکن بود ترحم افراد را برانگیزدجوامع امری عادی به شمار می
توان در آرای ارسطو و در دوره های جدیدتر آدام اجتماعی را میمفهوم طرد  (. در تاریخ اندیشه، ریشه3:3185)زیبرا،

اند و آن را برخاسته از فقدان انتخاب اسمیت گرفت. این دو اندیشمند، مفاهیمی نزدیک به طرد اجتماعی را به کار برده
 . (Sen, 2000: 6) دانستندفردی یا نداشتن آزادی برای دست زدن به انتخاب می

به مانند ارسطو و آدام اسمیت معتقد بودند که طرد، ناشی از فقدان انتخاب فردی  چون ماکس وبرشناسانی همجامعه
های طرد اجتماعی ایفا نمود. به نظر گیری نظریههای منزلتی است، سهم مهمی در شکلاست. آرای وی که درباره گروه

ها، کاالهای مادی و گیرند و فرصتخود میهای منزلتی از طریق فرایند انسداد اجتماعی خصلتی بسته به وبر گروه
توان در مورد مفهوم طرد اجتماعی را می کارهای امیل دورکیم در آورند.امتیازات افتخاری را به انحصار خود در می

چگونگی انسجام و ادغام اجتماعی از طریق همبستگی مکانیکی و ارگانیکی به دست آورد. این ادغام فرهنگی در کنار 
نیز به واسطه کنش متقابل به بررسی تاثیر متقابل گروه بر فرد و برعکس می افع مادی مهم است. گئورگ زیملتامین من

های گوناگون دستخوش تغییراتی شدند و بافت شهری پردازد. زیمل متعقد است در نتیجه گسترش کالنشهرها، گروه
کاربرد جدید و متاخر مفهوم  (.50:3185یابد)زیبرا،ای است که فرهنگ فردی بر فرهنگ گروهی برتری میمدرن به گونه

3به بعد و با کارهای رنه لنیور 3106طرد اجتماعی و عمومیت یافتن آن به گفتمان فرانسوی دهه 
 مرتبط است 

(Madanipour and Et al,2015: 724). 
نخستین متنی که در ارتباط به دفعات به عنوان  1«طردشده: یکی از ده فرانسوی»( با عنوان 3104) کتاب رنه لنیور

درصد از جمعیت فرانسه را  36با این پدیده نگاشته شده مورد اجماع قرار گرفت. لنیور ده دسته از افرادی را که حدود 
دادند و این افراد قادر به مشارکت در جامعه فرانسه نبودند و از دولت رفاه فرانسه کمکی کم و یا هیچ کمکی تشکیل می
. با گذار زمان مفهوم طرد اجتماعی به دفعات باز تعرف شد (Ibid, 193) کرددند، طرد شده، محسوب میکردریافته نمی

کنندگان، بیکاران، مهاجرین، افراد منزوی و غیراجتماعی، مجرمین، والدین های دیگری اعم از ترک تحصیلو گروه
و در پی  3186از دهه   (Devicienti and Poggi,2011: 3550) ... را نیز در بر گرفت ای ومجرد، افراد حاشیه

ای از قوانین اقتصادی، اجتماعی های تازهداری با گونههای بازار کار، نظام سرمایهشدن سرمایه و دگرگونیگسترش جهانی
بیش  ها با ابعاد فراملی همراه شد. افزایش بیکاری و گسترش دامنه ناداری موجب شد که مفهوم طرد اجتماعیو سیاست

(. به طوری که 115:3116 از پیش برای تحلیل فرایندهای فروپاشی و ناامنی اجتماعی به کار گرفته شود)غفاری و امیدی،
 مرکز تحلیل طرد اجتماعی 3110سال  در

 در مدرسه اقتصادی لندن تاسیس و شروع به کار کرد. 3
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1 ـ   Rene Lenoir 
2 -  Excluded: One in Ten French 

3 - Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) 
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یس شد. پس از ایجاد واحد طرد اجتماعی، توسط حزب کارگر در انگلستان تاس 1واحد طرد اجتماعی 3118در سال 
این مفهوم هم به عنوان موضوع مورد مطالعه و هم به عنوان پارادایم، روشی برای مطالعه فقر و محرومیت به کار گرفته 

واحد طرد/ ادغام اجتماعی اتحادیه اروپا برای بررسی علل  1666. در سال (Social ExclusionUnit, 2010)شد 
قدرتی و از خودبیگانگی افراد تاسیس شد. طرد اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و دی و اجتماعی، بیآموزشی، اقتصا

 طرد و فقر با مبارزه برای اروپا سال عنوان به را 1636سال اروپا خصوصا اروپا به حدی اهمیت پیدا کرد که اتحادیه
 داد.  اختصاص اجتماعی

های گوناگون توسط نویسندگان اصطالح مجادله برانگیز است که به شیوه توان گفت، طرد اجتماعی یکدر کل می    
 See Atkinson, 1998; Room, 1995; Tsakloglou & Papadopoulos) مختلف تعریف شده است

و دیدگاه غالبی برای مفهوم طرد اجتماعی وجود ندارد، به همین دلیل چندین تعریف از طرد اجتماعی وجود دارد، ( 2002,
طرد اجتماعی و » پردازان طرد اجتماعی در مقاله مهم خود با عنوانطور که خانم هیالری سیلور یکی از نظریههمان

ای نیست؛ واضح است ها، تعریف اصطالح طرد کار سادهبا تمام حساب دهد:توضیح می «همبستگی اجتماعی: سه پارادیم
های مختلف تعریف کرد. انتخاب یک توان آن را به روشیپذیر است که مکه بیان آن بسیار مبهم، چندبعدی و انعطاف

ای که طرد ها همراه با آن است؛ همچنین بافت فرهنگیهای نظری و ایدئولوژیتعریف به معنای پذیرش فرضیه
-های رفاهی و تعاریف طرد اجتماعی میگیری بحث درباره پیوند میان رژیمشود، باعث شکلاجتماعی در آن تعریف می

 (Silver 1994: 535) دشواری تعریف طرد جدا از خاستگاه فرهنگی آن نیست گردد.

با این حال با وجود تعاریف مختلف درک مشترکی وجود دارد، که طرد اجتماعی تنها در مورد فقر و فقدان منابع مادی    
ها نه آنشوند. حاشیه رانده می های جامعه از طریق آن بهنیست، بلکه در مورد فرایندهایی است که بعضی از افراد و گروه

های زندگی ها، انتخابتنها از کاالها و استانداردهای زندگی که در دسترس اکثریت قرار دارند طرد شده، بلکه از فرصت

. در جدول زیر تعدادی از تعاریف گوناگون در خصوص طرد اجتماعی آورده (Millar,2007: 2)  اندخود نیز طرد شده
 شده است.

 ـ تعاریف طرد اجتماعی3جدول
 تعریف سال افراد/ سازمان ها

 3104 رنه لنیور
اند. طردشدگان اجتماعی افرادی نظیر، فقرا، معلوالن، های اجتماعی طرد شدهافرادی که توسط دولت و شبکه

 .(Gordon,2007,194)ها، کودکان آزاردیده، معتادان و از این قیل افراد هستند خودکشی کرده

 3115 رم
شود و چهار عامل، چندبعدی، پویایی، اشتراک، ارتباط در تعریف طرد اجتماعی منجر به قطع رابطه با بقیه جامعه می

 .(Room,1995:78)طرد کلیدی هستند
 .(Atkinson,1998:52) طرد را باید بر اساس سه عنصر: نسبیت، عاملیت و پویایی تعریف کرد 3118 اتکینسون

 3118 آنتونی گیدنز

 اجتماعی اصلی هایجریان از را مردمان که دارد پیوند هاییمکانیزم با بلکه شودنمی مربوط نابرابری درجات به طرد
 در که هاییفرصت از که فردوستانی ـ دور افتادگی3:وجود دارد معاصر جوامع در طردشدگی دو گونه .کندمی جدا

 نهادهای از توانگران گیریکناره یا خبگانن ارادی نشینیگوشه ـ1 اندشده محروم آیدمی پدید جامعه
 (.3115:41عمومی)گیدنز،

 3111 مانوئل کاستلز

 به که شوندمی محروم هاییسمت به دستیابی از منظم ایگونه به هاگروه و افراد از برخی آن سایه در فرایندی که
 از است گرفته شکل خاص متن هر هایارزش و نهادها از که اجتماعی استانداردهای چارچوب در دهدمی امکان آنان

 اطالعاتی حق داریسرمایه چارچوب در که است فرایندی طرد اجتماعی واقع در. باشند برخودار مستقل زندگی
 (.3181،385کند)کاستلز:می سلب افراد از را کار انتخاب

 1666 اتکینسون و داودی
بازار کار، سیستم رفاهی، خانواده و سیستم اجتماع طرد  فرایندی که در طی آن افراد از سیستم دموکراتیک و حقوقی،

 ((Atkinson and Davoudi ,2000:438 شوندمی
طرد مربوط به شکست در کسب سطوحی از قابلیت در اشکال مختلف کارکردی و بخشی از فقر قابلیتی و مولفه  1666 آمارتیا سن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Social Exclusion Unit (SEU) 
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 .(Sen,2000:5)یمهای ذاتی و اساس فقر است. دو نوع طرد منفعل و فعال دار

 1663 واحد طرد اجتماعی
 مثل پیوستههم به مشکالت از ترکیبی گوناگون هایحوزه یا افراد آن در که است هایی حالت توصیف برای طرد
 Social) برندمی رنج باال جرائم با محیطی در زندگی و بیماری فقیر، خانواده درآمد پایین، مهارت، عدم اشتغال، عدم

Exclusion Unit,2001:10). 

 1661 ویسلز و میدما
کنند. که شامل طرد انتخابی، اولیه، متوسط، پیشرفته و طرد را براساس میزان شدت و درجه بندی آن تعریف می

 .(,Wessels and Miedema,2002)شدید است
تاسک لوگلو و 

 پاپادوپلوس
1661 

 Tsakloglou and)نسبی، سازمان، ارتباط تعریف کردطرد اجتماعی را باید بر اساس پنج ویژگی چندبعدی، پویایی، 

Papadopoulos,2002:212). 

ریمر، شاک اسمیت، 
 فلیپ

1664 
1631 
1661 

ـ روابط 1ـ روابط بازار یا سیستم های خصوصی3فرایندهای ادغام/ طرد اجتماعی از طریق چهار سیستم اجتماعی: 
ـ 4پیوندی مانند فرایندهای عمل جمعی بر منابع منافع مشترک و ـ روابط 1بوروکراتیک یا سیستم های اداری دولتی

-های خانوادگی و دوستان، عملیاتی و تعریف میروابط عمومی بر مبنای هویت مشترک درمیان شبکه

 .(Madanipour and Et al,2015:724)شود

 1665 بارنز
سیستم های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ای طرد، اشاره به فرایندهای پویا و چندبعدی خروج کامل و یا جزیی از 

 .(Barnes, 2005.35) اندگر وفاق اجتماعی فرد با جامعهدارد که تعیین

ها، منابع و اطالعات ها، فعالیتطرد یک فرم نهادی از کنترل دسترسی است: به مکان    1633 مدنی پور
(Madanipour,2011:189) 

دپارتمان  امور 
اجتماعی و اقتصادی 

 سازمان ملل
1630 

وضعیتی که افراد در آن قادر نیستند به طور کامل در زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته 
 United)باشند. همچنین روندی که این وضعیت را تقویت یا حفظ کند نیز شامل این تعریف است

Nations,2016:18). 

 منبع: گردآوری شده توسط نگارندگان

 اجتماعی و مفاهیم نزدیک به آن در مطالعات شهریطرد 

 کرده و یزندگ رفق که در ی از مردماتوده کی فیتعر یبرا ی رامختلفو مفاهیم در طول قرن گذشته، اصطالحات     
و  هاباال دارند، استفاده شده است. انگلیسی یو اقتصاد یاجتماع طبقات حرکت به سمت بسیار کمی برای شانس

ها را افراد محروم و با حرکت به قرن بیستم آن .اندهدینام ییجنا مهیناتوان و ن ف،یرا طبقات ضع این افراد ها،ییکایآمر
شده  قرار داده مورد استفاده افراد برای این طبقه طردشده اجتماعی را اصطالح ،یبه تازگفرودست نامیدند؛ و 

شدن بهتر مفهوم طرد، مفاهیم  زدایی و روشنابهام در ادامه برای (Davoudi and Atkinson, 1999: 225)است
 نزدیک به آن در مطالعات شهری در جدول زیر تشریح شده است.

 مفاهیم نزدیک و تفاوت آن با طرد ـ 1جدول
 تفاوت با طرد توضیح مفهوم

 نشینی حاشیه

در حوزه جامعه شناسی  3118اولین بار توسط رابرت پارک در سال 
پردازان توسط نظریه 3106و  3106در دهه به کار گرفته شد و 

چپگرای آمریکای التین در زمینه رشد شهرنشینی مورد استفاده 
قرار گرفت. در جغرافیا شامل طیف وسیعی از مناطق دور افتاده 

 شود.روستا تا جمعیت های محروم شهری را شامل می

حاشیه نشینی اصطالحی غیرعلمی و چندمنظوره که دارای 
باشد. در صورتی که طرد ی در استفاده میتنوع بسیار

های باشد که تمرکز آن بر روی گروهاصطالحی علمی می
 باشد.اجتماعی می

 پیرامونی شدن

شهرها و  اصطالح پیرامونی شدن تمرکزی قوی بر روی کل
های درون شهری را در موقعیت ارتباطی دارد، در حالی که تفاوت

بر این پیرامونی شدن به لحاظ گیرد. عالوه جزئیات در نظر نمی
سیاسی ریشه در مشاهده اختالفات افزایش یافته بین مناطق در 

ای در های ناشی از آن، برای برنامه ریزی منطقهحال رشد و چالش
 آلمان دارد.

طرد بیشتر در رابطه با تفاوت های درون شهری مورد استفاده 
پاریس در گیرد. و در شهرهای چون شیکاگو، لندن و قرار می

های شهری مورد استفاده قرار گرفته خصوص گتوها و شورش
 است.

 محرومیت
محرومیت را به عنوان حالتی ناخواسته، هنگامی که مردمی قادر به 
دسترسی به کاال و خدمات مورد نیاز به علت کمبود منابع پدید 

باشد و بر خالف طرد دارای بار عاطفی واحساسی کمتری می
های نابرابری های ساختاری محرومیت برای تجزیه و تحلیل
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محرومیت بیشتر دارای رویکرد روانشناسی کنند. آید، تعریف میمی

های اجتماعی مورد تواند بیشتر به عنوان منبع ناآرامیو میاست، 
استفاده قرار گرفته و بیشتر دارای بار عاطفی و احساسات روانی می 

 باشد.

 یرد.تواند مورد استفاده قرار گمی

 جدایی گزینی

های اکولوژیکی مکتب شیکاگو در جامعه شناسی این واژه با ایده
گزینی اجتماعی در شهری وارد مطالعات شهری شده است. جدایی

افتد و منجر به ایجاد بستر قشربندی نژادی و قومیتی اتفاق می
شود. در موارد شدیدتر، مجموعه موزاییکی از قطعات نابرابر می

گزینی، ممکن است که منجر به تکه تکه شدن شهر بر جدایی
ها فاصله ای های قومی و نژادی شود و میان آناساس پایگاه

ها از مشخص به وجود آورد که حتی از طریق دیوارها و دروازه
 یکدیگر جدا شوند

-باشد که در جداییگزینی و طرد در این میتفاوت جدایی

آن در مطالعات جامعه های گزینی با توجه به آن که ریشه
ها شناسان شهری شیکاگو بوده، بیشتر بر نژادها و قومیت

پردازد. این درحالی است که حیطه مطالعات طرد تنها می
 شود.شامل نژادها و قومیت ها نمی

 فقر

نگر درک فقر در اغلب موارد به عنوان یک پدیده تک بعدی و کمی
-منابع مادی محدود می شود و آن را فقط به درآمد وو فهمیده می

باشد. مفهوم فقر یک کنند. فقر بیشتر بر مسائل توزیعی متمرکز می
مفهوم توزیعی است که شامل فقدان منابع در دسترس می باشد 
همچنین فقر تنها شامل ابعاد فردی و خانوداگی است و تنها فقرا را 

 دهد.مورد مطالعه قرار می

ویا بوده، یعنی تنها بر طرد مفهومی چندبعدی و کیفی نگر و پ
فراتر از ابعاد مسائل درآمدی متمرکز نیست. در واقع طرد 

مادی و کمبودهای اقتصادی بر دامنه متنوعی از نابرابری 
از سوی دیگر  های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داللت دارد.

تمرکز هم بر مسائل توزیعی و هم رابطه ای طرد اجتماعی 
اند فردی و خانوادگی بوده و هم تودارد. همچنین طرد هم می

 گروهی و اجتماعی باشد.

 (Nowosielski, 2012, Galster and Hedman, 2013؛ 3114مدنی قهفرخی، ،3114،عباس زادگان،3115منبع: )مدنی پور

 پیشینۀ عملی 

 شود:میارائه  بدین شرححاصل  یجمرور و نتا نهیزم نیانجام شده در ا تاز مطالعا یبرخ ،پژوهشبا توجه به هدف 

اند به با عنوان مفاهیم فقر و طرد اجتماعی در اروپا انجام داده 1635پور و همکارانش در سال در پژوهشی که مدنی
پردازند. از دید این پژوهشگران دو مفهوم فقر و طرد اجتماعی تجزیه و تحلیل انتقادی از مفاهیم فقر و طرد اجتماعی می

محتلفی اشاره دارند. یکی)فقر( برای توصیف محرومیت های اقتصادی و نگرانی در توزیع های به کانون ها و اولویت
ها این دو منابع است و مفهوم دیگر)طرد اجتماعی( بیشتر به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میپردازد. از نظر آن

باشند. نویسندگان در این ظریفی نیز می هایباشد اما دارای تفاوتمفهوم اگرچه در برخی از ابعاد دارای همپوشانی می
های اقتصادی در مسائل اجتماعی همچون طرد کنند که اهمیت بیش از حد به ابعاد و شاخصپژوهش استدالل می

شود، که این خود باعث های طرد میاجتماعی باعث محدود شدن این مسائل در تعاریف و عمل و غفلت از دیگر جنبه
 و سیاستگذاران برای پرداختن به یک فرایند پیچیده و چندی بعدی طرد اجتماعی است. تضعیف توانایی محققان 

انجام  1630در پژوهشی که دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و بخش سیاست اجتماعی و توسعه در سال 
اند و الگوهای طرد دهدهد چه کسانی نادیده گرفته شداده است به بررسی وضعیت اجتماعی جهان پرداخته و نشان می

اند. به طور خاص این اجتماعی را شناسایی و بررسی کرده تا نشان دهد که روندهای توسعه تا چه میزان فراگیر بوده
روی های پیشپژوهش ارتباط میان طرد، فقر و روندهای بیکاری را مطالعه کرده است. در انتها این پژوهش به چالش

گیری روندهای پردازد. اگر چه از شکلهای ضروری برای پیشبرد شمول اجتماعی میتتوسعه فراگیر و همچنین سیاس
هایی دهد، اما متضمن این نکته نیز هست که نابرابری و تفاوتهای اخیر خبر میمثبت در وضعیت اجتماعی افراد در سال

ای بوده عامل نادیده گرفتن شدن عده ها دارند، همچنان در جهان عمیق و گسترده است، این نکته که آیا توسعهکه گروه
های سنجش توسعه بستگی دارد. تعهد به نادیده انگاشته یا این که آیا شمول اجتماعی را افزایش داده، به زمینه و شاخص
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نشدن افراد و اطمینان از مشارکت، همه افراد در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با دسترسی به حقوق و 
 شود.برابر گامی مهم در جهت توسعه پایدار و فراگیر و همه شمول است که مانع از طرد اجتماعی افرا می هایفرصت

اند به بررسی تفاوت بین طرد در پنجاب پاکستان انجام داده 1638در پژوهشی که خانم کانوال و همکارانش در سال 
بودگی تنها به فقدان اند که طرد اجتماعی بر خالف حاشیهاند در این پژوهش نشان دادهبودگی پرداختهاجتماعی و حاشیه

های اجتماعی، فرهنگی، شود بلکه وضعیتی است که فرد یا گروهی در اثر ویژگیخدمات و امکانات مادی محدود نمی
د که انشوند. در این پژوهش خانم کانوال و همکارانش شاخص های را در نظر گرفتهقومی و مکانی که دارند دچار آن می

شود. این شاخص ها در زمینه اقتصاد تهدیدی برای پایداری شهری است و منجر به طرد اجتماعی، اقتصادی و فضایی می
شامل: محرومیت از منابع مادی مانند خانه، بیکاری، خطر فقر، دسترسی به حداقل درآمد، در زمینه اجتماعی شامل: سطح 

دسترسی به آب آشامیدنی، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و در زمینه تحصیالت پایین، نبود امکانات آموزشی، عدم 
ها سپس ایالت های اجتماعی. آنفرهنگی شامل: عدم ارتباط با همسایگان، حمایت اجتماعی پایین، عدم عضویت در گروه

 اند.بندی کردههای طرد اجتماعی رتبهپنجاب پاکستان را بر اساس این شاخص
های مهاجر شهر اصفهان با تاکید بر حمیدیان با عنوان تبیین پدیده طرد اجتماعی در بین گروه رساله دکتری خانم

پردازد که سبب به تببین عواملی می 3115نابرابری اجتماعی اقتصادی به راهنمایی دکتر محمد جواد زاهدی در سال 
تر طرد اجتماعی و عدم مطالبه ا به سخن دقیقها، خصوصا مهاجران از جامعه بزرگتر یگیری افراد و گروهجدایی وکناره

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله شود. طبق نتیجه این پژوهش نابرابریحقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی می
برد و در نتیجه پیامد ترین عواملی است که قدرت افراد برای نگهداشت روابط سالم و منسجم با جامعه را تحلیل میمهم
 گردد.های مهاجر به شهر اصفهان شده میی در حوزه اقتصاد و اجتماع که منجر به طرد اجتماعی گروهمنف

زاده با عنوان بررسی جامعه شناختی رابطه بین کیفیت زندگی و طرد ریزی و موسیدر پژوهشی که آقایان سبکتکین
تماعی را از طریق چهار بعد مشارکت اجتماعی، اند، طرد اجانجام داده 3115شهر تهران در سال  38اجتماعی در منطقه 

اند یکپارچگی هنجاری، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادی در محیط شهری مورد ارزیابی و سنجش قرار داده
ای معکوس وجود دارد به طوری که هرچه اند که بین کیفیت زندگی و طرد اجتماعی رابطهگیری کردهو در انتها نتیجه

 باشد و بالعکس.ندگی بیشتر میزان طرد اجتماعی کمتر میکیفیت ز
نامه کارشناسی ارشد میثم ماهدشتی به راهنمایی دکتر کمال خالق پناه با عنوان تجربه طرد اجتماعی در شهر پایان

پردازد که طرد اجتماعی شهری محصول به این مبحث می 3113کرمانشاه، مطالعه موردی: تجربه لک ها در سال 
اند طرد های اجتماعی و شکستن مرزهای جغرافیایی و اجتماعی و مداخالت فرهنگی است و به این نتیجه رسیدهییپویا

دهند های خاصی روی میدهد اما هر یک از این اشکال در زمینهها در کرمانشاه به اشکال گوناگونی رخ میاجتماعی لک
ها ببه دهد. طرد لکطرد در سطح کرمانشاه در زمینه جامعه رخ میها ارتباطی قوی وجود دارد. این اشکال از و میان آن

ها در نهادهای کند. در صورتی که به دلیل حضور لکسوادی و دور از تمدن جلوه میشکل القای بی فرهنگی، فقر، بی
 کنند.سیاسی در شهر کرمانشاه طرد سیاسی کمتری را تجربه می

با عنوان تجربه های فضایی و اجتماعی طرد بین جوانان مهاجر غنایی در در پایان نامه خود  1631ضائمی در سال 
باشد. به شهر تورنتو به دنبال درک طرد اجتماعی و فضایی و تبعیض نژادی جوانان مهاجر غنایی در محله جین و فینچ می

-یی و نژادی است. مهمشود توجه اصلی بر ابعاد فضاعبارتی از میان عوامل بسیاری که سبب طرد اجتماعی جوانان می

شود شامل: انگ منفی زدن به محله، دسترسی محدود به فضاهای ترین عواملی که سبب طرد احتماعی این جوانان می
های بدنامی نژادی مانند رنگین پوست بودن، مشکل دستیابی به گواهی نامه، مشکالت ناشی در عمومی، برچسب

 های عمیق گروهی بوده است.وهش بر اساس مصاحبهدسترسی به بازار کار. روش تحقیق در این پژ
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 جهت استفاده مورد عنوان استراتژی محالت به در اجتماعی اختالط عنوان با ایمقاله مانلی و همکاران در

 بر هاآن استنباط .به ارتباط میان طرد اجتماعی و محله پرداختند 1122در سال  محله منفی اثرات با مقابله

 ارزیابی از حاکی نیز باشد. شواهد تجربیمی فردی پیامدهای و محله هایویژگی بین ارتباط نظری، ادبیات پایه

 از فیزیکی و اجتماعی قطع ارتباطات همساالن، گروه اثرات شامل که ایمحله بافت با مرتبط فردی پیامدهای

 از و کنندمی فقیرتر را مردم فقیر هایمحله که فرض این با نهایت در و است اجتماعی شبکه از همچنین و کار

 ترگران هایمحله در توانندنمی آنها که ندارند چرا فقیر محالت در زندگی جز ایچاره فقیر مردم دیگر جانبی

 سطح در فقر و محله سطح در محرومیت میان ارتباط مثبتی انتخاب، مکانیزم این چارچوب در و کنند زندگی

 اقتصادی و اجتماعی ترکیب در تعادل با ایجاد محالتی همکاران و مانلی نظر از دارد. وجود فردی

 حاصل نتایج گرددمی ایمحله بافت منفی اثرات مقابله با جهت مناسبی استراتژی ای(محله اختالط(ساکنان

 در بیشتر هایفرصت ایجاد جهت اجتماعی ای به گونه ای محل اختالط فرآیند که باشدمی آن از حاکی

 تنها اختالطی چنین اندیافته اختالط گونه بدین که هاییمحله که چرا رسدمی نظر به بعید ساکنان زندگی

 .داد خواهد تغییر را محالت جمعیتی ترکیب
.  نمود ارائه بخش دو در توان می را شده انجام زمینه این در که هاییپژوهش سایر با پژوهش این نوآوری و تفاوت

 غنا را شهری فضای در آن سنجش برای سازی شاخص و اجتماعی طرد در حوزه موضوع ادبیات علمی، نظر از اینکه اول
 گرفته صورت تهران شهر 31 منطقه سطح در بار اولین برای که است تحقیق این شناسی محیط دوم،. است بخشیده

 پژوهش این در شده استفاده هایمدل و آمده بدست مصاحبه و پرسشنامه ابزار طریق از که پژوهش این نتایج. است
 .است شده اجتماعی طرد موضوع به نسبت علمی دانش و شناخت افزایش به منجر

 شناسی  ها و روشداده

پژوهش حاضر بنا بر ماهیت موضوع، توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش مبانی نظری، روش 
یعنی مطالعه موردی از روش پیماشی استفاده گردیده است. روش توصیفی به کار گرفته شده و در بخش اصلی پژوهش 

ای و اسنادی است. نوع تکنیک استفاده شده در پژوهش پیمایشی ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش، کتابخانهگردآوری داده
زمون مقدماتی و باشد. پرسشنامه در این پژوهش پس از آها و اطالعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه میو گردآوری داده

با مصاحبه و رفع ابهام تکمیل گردیده است. به این ترتیب که در عین پرسیدن سواالت پرسشنامه با پاسخگویان به طور 
های گفتند به طور دقیق گوش داده شده است. شاخصهایی که ساکنان میمفصل وارد صحبت شده و به تمام صحبت

دهی ها برای وزناست. با این توضیح که در مرحله تجزیه و تحلیل شاخص( بیان شده 4) هر کدام از ابعاد در جدول
گیری چند معیاری آنتروپی شانون و با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی و معیارهای پژوهش از روش تصمیم

باشند در می 366تا  86ۀ هایی که در دامنشوند. محلهها را از نظر طرد اجتماعی رتبه بندی میتکنیک کوپراس محله
باشند می 41تا  6 ۀهایی که در دامنهستند در وضعیت متوسط و محله 01تا  56ۀ هایی که در دامنوضعیت مطلوب، محله

 در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

در سال به باالی ساکن 35 طیف اجتماعی در این پژوهش کلیه افرادی: ریگنمونه ۀویحجم نمونه و ش ،یآمار ۀجامع
باشد که در و با توجه به موضوع و ماهیت مسئله پژوهش، واحد پژوهش حاضر محله می باشدشهر تهران می 31 منطقه

ها و مضایق مالی و زمانی و باشیم. در این پژوهش با توجه محدودیتاین پژوهش به دنبال جمع آوری اطالعات از آن می
ای انتخاب گیری خوشهگیری، روش نمونهسی به چارچوب نمونهضرورت به حداقل رساندن حجم نمونه و مساله دستر

گیری غیراحتمالی است که شانس برابر در امر پرسشگری را برای همه افراد ای، نمونهگیری خوشهگردیده است. نمونه
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-اد نمونهها است، بنابراین باید تعدکند. از آنجایی که سطح سنجش پژوهش حاضر در سطح محلهجامعه آماری فراهم می

ـ روش تخصیص به 3ای دو روش وجود دارد:ای چند مرحلهها در هر محله تعیین شود. بدین منظور، برای روش خوشه
ها. روش اول بر اساس تعداد جمعیت هر محله و روش دوم ها یا پارسلـ روش تخصیص به نسبت بلوک1نسبت جمعیت، 

در پژوهش حاضر از روش دوم استفاده گردیده است. برای تعیین پذیرد. بر اساس تعداد قطعات در هر بلوک انجام می
های آماری ابتدا باید حجم نمونه از جامعه آماری را  با استفاده از فرمول ها در هر محله بر اساس بلوکتعداد نمونه

 کوکران به شرح ذیل مشخص کنیم:

                                                      (:                                                    3رابطۀ )
     

         
 

Nجامعه آماری . n  نمونه آماری . t    . 10/3  معادل واریانس است.      خطا. 65/6ضریب اطمینان با  10/6در سطح
 محاسبه گردید. 0/1که با توجه به پیش آزمون به عمل آمده معادل 

  (:                                                                   1رابطۀ )
                   

                           
     

نفر می باشد که با توجه  400با جایگزین نمودن ارقام فوق در فرمول مربوطه تعداد نمونه های به دست آمده برابر با    
در پرسشنامه و همچنین لزوم معرف بودن نمونه هر محله و در نتیجه حصول نتایج بهتر پاسخی به احتمال وجود بی

پرسشنامه تکمیل شد. پس از تعیین حجم نمونه، تعداد نمونه در هر  566نفر به حجم نمونه افزوده و در نهایت 11تعداد
ها نیز به تکمیل پرسشنامه (.1)محله، به نسبت قطعات یا پارسل ها در بلوک های آماری در هر محله تعیین شدجدول

  دهد.های تحقیق را نشان میصورت مراجعه حضوری پژوهشگر در سطح محله بوده که مورد اطمینان بودن داده

 3115در سال  31ـ مشخصات محله های منطقه 1جدول

 جمعیت  محله ردیف
تعداد 

 خانوارها

جمعیت باالی 

 سال 15

 مساحت

 )هکتار(
 هاتعداد پارسل

نمونه در سطح تعداد 

 محله های  منطقه

 13 334 08 13006 0130 14380 آبشار 1

 35 51 316 3165 040 1641 پامنار 1

 11 01 01 36341 1061 33138 امامزاده یحیی 3

 10 11 338 16100 0111 11066 ایران 4

 311 561 306 1016 3441 4101 بازار 5

 11 341 356 31118 5141 35318 بهارستان 6

 13 05 85 13051 8611 14584 تختی 7

 16 336 311 16500 33103 11010 دروازه شمیران 8

 11 330 304 11085 8506 15646 سنگلج 9

 40 301 305 13111 0811 14401 شهید هرندی 11

 43 356 301 0300 1156 0010 فردوسی 11

 11 83 08 30103 0388 31155 قیام 11

 11 331 83 11016 8448 10011 کوثر 13

 566 3836 3066 130155 01365 146161 جمع کل 14

 منبع: مرکز آمار ایران
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مفهوم طرد اجتماعی برای  3106همانطور که در مبانی نظری بیان شد، در اواخر دهه: های پژوهشابعاد و شاخص     
طرد اجتماعی دشوار بود، معیارهای  اولین بار مورد استفاده قرار گرفت، هر چند از همان ابتدا تعریف واحدی از مفهوم

های طرد اجتماعی کاری دشوارتر به نظر می رسید؛ چرا که طرد اجتماعی مفهوم چند بعدی مناسب برای ساخت شاخص
 Levitas)ها وجود نداردهای گوناگون نیازمند است، که توافقی بر روی این شاخصای از شاخصباشد که به مجموعهمی

et al,2006,127 ) . 
ما یک رویکرد سیستماتیک و روشمند را با توجه به اهداف پژوهش خود برای انتخاب ابعاد وشاخص ها به کار گرفتیم     

استفاده از تجربیات به کار گرفته شده در سایر پژوهش ها بدین معنی که شاخص هایی را که بیشترین ـ 3 که شامل:
رد در قابلیت کارب ـ1بط بودن با بخش مبانی نظری پژوهشمرتـ 1وی آن وجود داشت را انتخاب کردیمتوافق جمعی بر ر

ـ قابلیت 5از شاخص ها مرتبط با طرد اجتماعیانتخاب یک مجموعه محدود اما جامع پژوهش و منطقه مورد مطالعه ـ 
بول بودن قابلیت فهم و قابل ق ـ 8هادر دسترس بودن دادهـ 7طابقت با استانداردهای بین المللیم ـ 0تعاریف عملیاتی

های عینی و هم هم شاخص ـ36ازهای روز بهبود بخشید ها را با نیقابلیت تجدیدنظر که بتوان آن ـ 1برای عموم
 های ذهنی را شامل شود.شاخص

هایی که ما برای این پژوهش به کار بردیم مطابق با اصول بیان شده در باال طراحی شده است، تا در نتیجه شاخص    
های پژوهش را پوشش دهد. به همین دلیل در این پژوهش ما بر سه بعد تاکید داریم: ـ بعد ساختاری ـ اولویتنیازها و 

 3اقتصادی، ـ بعد فرهنگی ـ اجتماعی ـ بعد سیاسی ـ مدنی. بین این سه بعد پیوندهای متعدد یا حلقه های بازخوردی

دشدن در یکی از این ابعاد، خطر طردشدگی در سایر ابعاد را وجود دارد که بسیار با اهمیت است. این بدان معناست که طر
تواند دسترسی به خدمات دهد. برای مثال در بعد ساختاری ـ اقتصادی، شاخص کاهش درآمد یا بیکاری میافزایش می

یی هااساسی را که شاخصی از بعد اجتماعی ـ فرهنگی است را کاهش دهد. برای هر کدام از این ابعاد نیز از شاخص
 شاخص تعیین شده است. 13استفاده شده است، که در مجموع برای سه بعد نامبرده شده در باال 

های کلیدی در طردشدگی است. طرد ساختاری ـ اقتصادی منجر به بعد ساختاری ـ اقتصادی: این بعد یکی از جنبه    
انسانی، طرد ساختاری ـ اقتصادی مانعی برای شود. از دیدگاه توسعه حاشیه شدن خانوارها در توزیع منابع اقتصادی می

توانند نیازهای خود برای دستیابی به استانداردهای زندگی با کیفیت را برآورده ها نمیشود، و آنتوسعه توانایی مردم می
های توان در نابرابری در دارایی یا وسایل تولید، درآمد و فرصتاین بعد از طرد را می(UNDP, 2011,16) کنند

 محدودیت منابع مادی، خدمات اساسی و کاال مشاهده کرد.شتغال، ا

های این نوع از طردشدگی ترین شاخصبعد اجتماعی ـ فرهنگی: این بعد بیشتر بر ابعاد اجتماعی تاکید دارد. از مهم    
اد و شهروندان، باید به محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی)سالمت و تحصیل(، روابط و پیوندهای اجتماعی میان افر

های اجتماعی ـ فرهنگی که مشارکت است اشاره کرد. در ترین مولفهامنیت، فقدان اوقات فراغت و همچنین یکی از مهم
گیری برنامه توسعه سازمان ملل در بعد اجتماعی ـ فرهنگی بر عدم دسترسی به حمایت اجتماعی و مشارکت در تصمیم

 .(Yekkalam,2012,6)موثر زندگی تاکید دارد

گیری فراتر بعد سیاسی ـ مدنی: طرد سیاسی ـ مدنی به عدم دسترسی به منابع قدرت و ناتوانی در فرایندهای تصمیم    
از سطح خانواده اشاره دارد. این بعد بیشتر بر حقوق مدنی و شهروندی، مشارکت های سیاسی، اعتماد عمومی به نهادهای 

در این بعد طرد، بیشتر بر امنیت شخصی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و  1سازمان مللدولتی، اشاره دارد. برنامه توسعه 
 . (Ibid,5)ها تاکید داردبرابری فرصت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - feedback loops 

2 - UNDP 
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 های پژوهشـ ابعاد و شاخص4جدول

 سیاسی ـ مدنی ساختاری ـ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی
دسترسی به آموزش، خانوارها در  ماهه گذشته 

ثبت نام کرده اند و فرزندان خود را در مدرسه 
 امکاتات تحصیلی برای آن ها فراهم کنند.

امکانات زندگی ) تلویزیون، یخچال، ماشین 
لباس شویی، تلفن، سیستم گرمایشی و 

 سرمایشی، اتومبیل(

انتخابات شوراها و شورایاری ها و  در مشارکت
 تمایل به رای دهی

 دسترسی به مراقبت و خدمات بهداشتی و پژشکی.
 آب، گاز، برق، تلفن، )به خدمات اساسیدسترسی 
و حمل و نقل  ، کامپیوتراینترنت فاضالب،

 (.عمومی

موسسه ها و گروه ها  در مشارکت و عضویت
مدنی و سازمان ها مردم نهاد برای فعالیت ها 

 جمعی

رابطه با بستگان، خویشاوندان، دوستان و 
 همسایگان

بیکاری و نداشتن شغل تمام وقت و پایین بودن 
میزان درآمد، فقدان سرمایه گذاری و پس انداز 

 خانوارها

 ـ برابر سیاسی های فرصت به دسترسی
 اجتماعی

داشتن اوقات فراغت، خانوارها در  ماه گذشته به 
کتابفروشی، سینما، تئاتر، موزه و فستیوال های 

 هنری رفته اند.

دسترسی به خدمات مالی، )خانوارها حساب 
 وام گرفتن دارند(.بانکی دارند یا امکان 

قانون)داشتن حق  برابر در بودن یکسان
شهروندی ، آزادی بیان و انتقاد از عملکرد 

 مسئولین(

 مشارکت در فعالیت های اجتماعی ـ فرهنگی محله
دسترسی به نیازها اولیه، )خانوارها در  ماه گذشته 
سه وعده عذای گرم داشته اند یا لباس و کفش 

 نو خریده اند.(

بر فعالیت ها و تصمیم گیری های نظارت 
 سازمان ها و نهادها )شهرداری و شوراها(

امنیت)وندالیسم در محله، خشونت در محله، نبود 
کالنتری در محله، روشنایی نامناسب محله در شب، 

 وجود معتادان و اراذل و اوباش در محله(

مسکن مناسب و وضعیت کالبدی بافت، )مانند 
کن، نبود حمام و تراکم بیش از حد در مس

آشپزخانه در خانه، سرانه پایین مسکن، کیفیت 
پایین مسکن، نداشتن مالکیت خانه، فرسوده 
بودن مسکن، ریزدانگی بافت؛ نفوذ ناپذیری 

 بافت،(

حضور در جلسه های محلی مثل شوراها ، 
 شورایاری ها و مدیریت محله

داشتن حس تعلق به محله، احساس حقارت و 
 ی خود به عنوان بچه این محل بودننگرانی از معرف

 بدهی معوقه و کفایت درآمد برای هزینه ها

اعتماد سازمان ها و نهادها ) شهرداری ها و 
شوراها( برای واگذاری و دادن مسئولیت به اهالی 

 محله

 منبع:نگارندگان

 قلمرو پژوهش

تشکیل شده  146161و جمعیتی معادل با  محله 31ناحیه و  0هکتار و از  3066امروزه با وسعتی حدود  31منطقه    
از شمال به خیابان انقالب  31قرار دارد. منطقه  30بندی جمعتی در بین مناطق تهران در رتبه است که از لحاظ رتبه

 31شهریور و از جنوب به خیابان شوش محدود می شود. منطقه  30اسالمی از غرب به خیابان حافظ و از شرق به خیابان 
-( موقعیت جغرافیایی و محله43:3185، 31باشد)طرح تفصیلی منطقهافت تاریخی و نقطه تولد شهر تهران میکانون و ب

 ( ارائه شده است.3در شکل) 31های منطقه 
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 شهر تهران)ترسیم:نگارندگان( 31ـ موقعیت جغرافیایی منطقه 3شکل

 ها یافته

 دهی آنتروپی شانونوزن

های مختلف ای در زمینهتوسط کلود شانون در علوم ارتباطات و بعدها به طور گسترده مفهوم آنتروپی برای اولین بار    
تحقیقاتی مانند علوم اجتماعی، اقتصاد، فیزیک به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. شانون معتقد بود آنتروپی در 

احتمال گسسته که این عدم اطمینان  نظریه اطالعات معیاری است برای میزان عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع
از روش آنتروپی شانون به عنوان  .(Maghsoodi and et al,18,2018) شودبه صورت یک تابع نشان داده می

 شود. مراحل محاسبه آنروپی شانون به صورت زیر می باشد:ها استفاده میشاخصی برای کمی کردن داده
 نمونه برای ارزیابی mباشد چنانچه تعداد گیری میی تشکیل جدول تصمیمگام اول: اولین مرحله از روش آنتروپ    

(i=1,2,3,...,m)   در دسترس باشد. هر نمونهn  پارامتر(1,2,3,…,n) های مشاهداتی داشته باشد. ماتریس دادهY 

 .(Wu and et al,2187,2015)( می باشد1) رابطهبرای نمونه ها یه صورت 

]   (:                                                                                1رابطۀ )

                            

                              

                                  
                           

]   

یک از ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی ، ساختاری ـ اقتصادی، سیاسی ـ مدنی برای هر یک از های هر میانگین شاخص   
 دهیم.گیری را تشکیل میها به طور جداگانه محاسبه کرده و ماتریس تصمیممحله

ها در این شرایط گام دوم: از آنجایی که شاخص های ماتریس دارای ابعاد مختلف هستند، مقایسه و یا ترکیب شاخص   
های (. روش0( و )0(،)5شوار و یا نشدنی است. الزم است که شاخص ها بی مقیاس یا نرمال سازی شوند جدول)د

 ( برای نرمال سازی داده استفاده شده است.4) رابطهمتعددی برای نرمال سازی وجود دارند که در مطالعه حاضر از 

                       (:                                               4رابطۀ )
   

∑    
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 ـ بی مقیاس کردن شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی طرد اجتماعی 5جدول

 ردیف
 شاخص          

 محله  
 بهداشتی آموزش

رابطه با 

 دوستان

اوقات 

 فراعت

مشارکت 

 اجتماعی
 حس تعلق امنیت

 60050/6 60033/6 60013/6 60411/6 60113/6 60181/6 60401/6 آبشار 1

 68110/6 60614/6 60013/6 68501/6 61460/6 60115/6 68088/6 پامنار 1

 6508/6 65803/6 65010/6 6583/6 60081/6 60511/6 6001/6 امامزاده یحیی 3

 68813/6 68010/6 61110/6 36061/6 61460/6 68160/6 61811/6 ایران 4

 60135/6 60080/6 60013/6 60018/6 65011/6 60181/6 60161/6 بازار 5

 68044/6 61135/6 68018/6 68501/6 68001/6 61411/6 68511/6 بهارستان 6

 60011/6 68118/6 60013/6 60111/6 60113/6 68533/6 60180/6 تختی 7

 68044/6 68145/6 68111/6 68801/6 68308/6 60161/6 68088/6 دروازه شمیران 8

 60301/6 60033/6 60181/6 60018/6 60410/6 60115/6 60110/6 سنگلج 9

 60050/6 65803/6 60484/6 60411/6 60410/6 60080/6 60401/6 هرندی 11

 6835/6 68145/6 6018/6 61080/6 68001/6 61411/6 61165/6 فردوسی 11

 60161/6 60461/6 6018/6 60111/6 60113/6 60113/6 60101/6 قیام 11

 60008/6 60461/6 60013/6 60018/6 60081/6 60161/6 6001/6 کوثر 13

 منبع: یافته های نگارندگان
 

 ـ بی مقیاس کردن شاخص های ساختاری ـ اقتصادی طرد اجتماعی 0جدول

 ردیف

 شاخص       

 محله
امکانات 

 زندگی

دسترسی 

 به خدمات

سرمایه 

گذاری و 

 پس انداز

دسترسی 

به خدمات 

 مالی

دسترسی 

به نیازهای 

 اولیه

مسکن 

 مناسب

کفایت 

 درآمد

 600168/6 601151/6 600111/6 605161/6 60680/6 608154/6 600358/6 آبشار 1

 610354/6 611118/6 6018/6 613013/6 611054/6 680600/6 683415/6 پامنار 1

 606810/6 650111/6 601815/6 606301/6 650103/6 606051/6 658514/6 امامزاده یحیی 3

 611151/6 610180/6 610150/6 366180/6 363441/6 610161/6 611110/6 ایران 4

 604361/6 654130/6 65185/6 605161/6 601008/6 655010/6 65518/6 بازار 5

 680518/6 611101/6 681000/6 68510/6 611054/6 611003/6 613061/6 بهارستان 6

 686318/6 601100/6 600160/6 604411/6 605101/6 605141/6 600110/6 تختی 7

 680518/6 616103/6 611101/6 688815/6 683351/6 688068/6 614348/6 دروازه شمیران 8

 604361/6 600105/6 604818/6 606301/6 60680/6 605811/6 601031/6 سنگلج 9

 654480/6 650111/6 65185/6 601610/6 60680/6 606051/6 658514/6 هرندی 11

 611141/6 334458/6 680181/6 613013/6 363441/6 611003/6 610011/6 فردوسی 11

 606531/6 601100/6 600160/6 604411/6 601404/6 601438/6 601013/6 قیام 11

 600111/6 601100/6 600160/6 600104/6 608103/6 683631/6 681101/6 کوثر 13

 منبع: یافته های نگارندگان
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 ـ بی مقیاس کردن شاخص های سیاسی ـ مدنی طرد اجتماعی 0جدول

ف
ردی

 

 شاخص          

 

 

 محله   

مشارکت 

در 

 انتخابات

عضویت در 

گروه ها 

 مدنی

دسترسی 

برابر به 

فرصت های 

اجتماعی و 

 سیاسی

یکسان 

بودن در 

 برابر قانون

نظارت بر 

فعالیت 

 سازمان ها

حضور در 

جلسات 

سازمان 

 های محلی

اعتماد به 

سازمان 

 محلی

 146154/1 154375/1 153121/1 142310/1 140350/1 151107/1 145670/1 آبشار 1

 152261/1 157056/1 131517/1 133054/1 151515/1 135001/1 152063/1 پامنار 2

 165011/1 157355/1 151760/1 166173/1 165565/1 151107/1 165451/1 امامزاده یحیی 3

 136451/1 133756/1 133252/1 152251/1 133153/1 157151/1 152063/1 ایران 4

 155416/1 154375/1 156752/1 155153/1 153232/1 164142/1 142517/1 بازار 5

 136451/1 154076/1 151531/1 211115/1 155651/1 155166/1 150314/1 بهارستان 6

 131713/1 145555/1 156752/1 144073/1 140350/1 132336/1 145121/1 تختی 7

 131713/1 133756/1 150253/1 152251/1 136114/1 135001/1 135725/1 دروازه شمیران 8

 163532/1 157355/1 141613/1 151440/1 140350/1 151107/1 155555/1 سنگلج 9

 15255/1 172154/1 15176/1 175410/1 105502/1 157625/1 167011/1 هرندی 11

 133742/1 131656/1 156424/1 150511/1 151515/1 145717/1 132732/1 فردوسی 11

 136451/1 131656/1 143136/1 155151/1 145417/1 147772/1 142517/1 قیام 12

 131713/1 131656/1 130210/1 131341/1 136114/1 137054/1 145121/1 کوثر 13

 های نگارندهمنبع: یافته 

 ( محاسبه نمود:5)رابطه( را با استفاده از 8های جدول)گام سوم: در گام سوم باید آنتروپی هر یک از شاخص
        ∑                                         

(:                                            5رابطۀ )       

   
 

   
 

 باعث می شود که مقدار آنتروپی هر شاخص بین صفر و یک باقی بماند Kمقدار 
 ـ مقدار آنتروپی هر شاخص طرد اجتماعی 8جدول

 اجتماعی  مشارکت امنیت حس تعلق
رابطه با 
 دوستان

  _اجتماعی  آموزش بهداشتی اوقات فراعت
 فرهنگی

 

E
j

  
 

110180/6 110615/6 110400/6 115813/6 111500/6 11011/6 115453/6 

 مسکن مناسب کفایت درآمد
سرمایه گذاری و 

 پس انداز

دسترسی به 
 خدمات مالی

دسترسی به 
 نیازهای اولیه

دسترسی به 
 خدمات

امکانات 
ساختاری ـ  زندگی

 اقتصادی
111513/6 188881/6 111106/6 114431/6 115410/6 111105/6 111011/6 

مشارکت در 
 انتخابات

عضویت در 
 مدنیگروه ها 

دسترسی برابر به 
فرصت های 

 سیاسی و اجتماعی

یکسان بودن 
 در برابر قانون

نظارت بر 
فعالیت 
 هاسازمان

حضور در 
جلسات 

 هاسازمان

اعتماد به 
 سازمان محلی

 سیاسی
 ـ

 مدنی
115614/6 111844/6 113466/6 113004/6 115351/6 111115/6 115001/6 

K  = 035342/1 

 نگارندگان منبع: یافته های
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( را از مقدار آنتروپی آن 1ها یا درجه انحراف هر شاخص جدول)گام چهارم: در این گام باید فاصله هر یک از شاخص   
 ( استفاده می شود:0) رابطهکه در مرحله قبل محاسبه شد به دست آوریم. برای این کار از 

            (:                                                                                                              0رابطۀ )

 ـ تعیین درجه انحراف هر شاخص طرد اجتماعی 1جدول

 اجتماعی  مشارکت امنیت حس تعلق
رابطه با 
 دوستان

 اجتماعی  آموزش بهداشتی اوقات فراعت
_  

 فرهنگی

d
j

 

661034/6 661165/6 661514/6 664301/6 660411/6 66160/6 664541/6 

 مسکن مناسب کفایت درآمد
سرمایه گذاری و 

 پس انداز

دسترسی به 
 خدمات مالی

دسترسی به 
 نیازهای اولیه

دسترسی به 
 خدمات

امکانات 
 زندگی

ساختاری 
 ـ
 

 اقتصادی
660408/6 633330/6 660011/6 665586/6 664501/6 660614/6 660106/6 

مشارکت در 
 انتخابات

عضویت در 
 گروه ها مدنی

دسترسی برابر به 
فرصت های سیاسی 

 و اجتماعی

یکسان بودن 
 در برابر قانون

نظارت بر 
فعالیت 
 هاسازمان

حضور در 
جلسات 

 هاسازمان

اعتماد به 
 سازمان محلی

 سیاسی
 ـ

 مدنی
664100/6 660350/6 668511/6 668110/6 664848/6 660005/6 664113/6 

 منبع: یافته های نگارنده

 ( محاسبه می کنیم:0) رابطه( را با استفاده از 36گام پنجم: در این مرحله وزن هر شاخص جدول)

      
  

∑  
                                                                                             (:                      0رابطۀ )

                              
 

های طرد اجتماعی( وزن شاخص36جدول)  

 امنیت حس تعلق جمع
  مشارکت
 اجتماعی

رابطه با 
 دوستان

 اجتماعی آموزش بهداشتی اوقات فراعت
_ 

 فرهنگی

W
j

 

3 615801/6 341116/6 611501/6 351181/6 115586/6 331064/6 300851/6 

 کفایت درآمد جمع
مسکن 
 مناسب

سرمایه گذاری و 
 پس انداز

دسترسی به 
 خدمات مالی

دسترسی به 
 نیازهای اولیه

دسترسی به 
 خدمات

امکانات 
 زندگی

ساختاری 
 ـ

 353684/6 311480/6 611041/6 334180/6 350061/6 110884/6 311861/6 3 اقتصادی

 جمع
مشارکت در 

 انتخابات

عضویت در 
گروه ها 

 مدنی

دسترسی برابر به 
فرصت های 
سیاسی و 
 اجتماعی

یکسان بودن 
 در برابر قانون

نظارت بر 
فعالیت 
 هاسازمان

حضور در 
جلسات 

 هاسازمان

اعتماد به 
سازمان 
 محلی

 سیاسی
 ـ

 مدنی

3 336853/6 310110/6 313141/6 381813/6 368131/6 303681/6 610001/6 

 منبع: یافته های نگارندگان

 هابندی محله بندی و رتبهسطح

-های گوناگون به کار میبندی گزینهبندی یا رتبهگیری است و برای اولویتهای تصمیمروش کوپراس یکی از روش

در این پژوهش همان طور که قبال توضیح داده شد، برای شناسایی و کنند. رود و برای این کار از وزن معیارها استفاده می
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های منطقه پس از مرور ادبیات پژوهش و نظر کارشناسان، در نهایت سه بعد توزیع فضایی طرد اجتماعی در محله

ها با استفاده از شاخص انتخاب شد. پس از مشخص شدن وزن هریک از شاخص 13اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در 

 ها از نظر طرد اجتماعی خواهیم پرداخت.بندی محله بندی و رتبهرش آنتروپی شانون، از مدل کوپراس برای سطحو

 گام اول: ماتریس وضع موجود تشکیل می دهیم.

ـ مدنی را برای هر یک از محله ها گام دوم: میانگین شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی، ساختاری ـ اقتصادی و سیاسی 

 نه محاسبه میکنیم. به طور جداگا

( 31( و)31(،)33( نرمالیزه یا بی مقیاس می کنیم که در جداول)8) رابطهگام سوم: ماتریس تصمیم گیری را  با استفاده از 

 نشان داده شده  است.

                                                                                                           (:8رابطۀ )
  

∑    
 
   

         

dij    مقدار نمالیزده شده گزینهi  ام در شاخصj  ام 

 .ام است که با استفاده از روش آنتروپی شانون محاسبه کرده ایمiوزن شاخص    

∑                                                                                                                 (:1رابطۀ )    
 
    

 ام می باشد  ام برای گزینه   مجموع شاخص های 

 

 

 ـ بی مقیاس کردن شاخص های اجتماعی ـ فرهنگی طرد اجتماعی33جدول

 اوقات فراعت دوستانرابطه با  بهداشتی آموزش
مشارکت 
 اجتماعی

 حس تعلق امنیت
 شاخص    

 محله     

ردی
 ف

 3 آبشار 660146/6 633645/6 660350/6 635311/6 636014/6 660380/6 636081/6

 1 پامنار 668653/6 636303/6 660350/6 616301/6 634438/6 668134/6 634001/6

636156/6 660380/6 668010/6 635841/6 660350/6 661016/6 660016/6 
-امامزاده

 یحیی
1 

 4 ایران 668514/6 631106/6 668543/6 615135/6 634438/6 661143/6 630188/6

 5 بازار 665440/6 668114/6 665161/6 631088/6 636144/6 668550/6 633131/6

 0 بهارستان 668180/6 631141/6 668686/6 616301/6 631186/6 636036/6 634111/6

 0 تختی 660130/6 633111/6 660350/6 630116/6 631343/6 661581/6 631110/6

634001/6 668811/6 631513/6 616811/6 660038/6 631831/6 668180/6 
دروازه 

 شمیران
8 

 1 سنگلج 660800/6 633645/6 660404/6 635841/6 633181/6 668134/6 631600/6

 36 هرندی 660146/6 668114/6 660661/6 635311/6 661805/6 660516/6 636081/6

 33 فردوسی 660834/6 631831/6 660180/6 611654/6 631186/6 636036/6 635510/6
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 31 قیام 660500/6 636061/6 660180/6 630116/6 631343/6 660801/6 633044/6

 31 کوثر 660111/6 636061/6 660350/6 635841/6 636144/6 668811/6 633131/6

 منبع: یافته های نگارندگان

 ـ بی مقیاس کردن شاخص های ساختاری ـ اقتصادی طرد اجتماعی 31جدول
امکانات 
 زندگی

دسترسی به 
 خدمات

سرمایه گذاری 
 و پس انداز

دسترسی به 
 خدمات مالی

دسترسی به 
 نیازهای اولیه

 کفایت درآمد مسکن مناسب
 شاخص      

 محله     

ردی
 ف

 3 آبشار 668111/6 634434/6 660131/6 660518/6 661511/6 668443/6 661115/6

 1 پامنار 631006/6 611053/6 660483/6 636488/6 634515/6 636011/6 631161/6

 1 امامزاده یحیی 668531/6 631155/6 665033/6 660518/6 661180/6 660808/6 668458/6

 4 ایران 631310/6 613105/6 661330/6 633401/6 635880/6 63388/6 634111/6

 5 بازار 660110/6 631641/6 665033/6 660133/6 661511/6 660561/6 668841/6

 0 بهارستان 633411/6 613108/6 668430/6 661811/6 634515/6 633500/6 63184/6

 0 تختی 636041/6 635080/6 660140/6 668511/6 633861/6 661101/6 633511/6

 8 دروازه شمیران 633411/6 616511/6 66805/6 636303/6 63103/6 636141/6 634114/6

 1 سنگلج 668531/6 635363/6 660608/6 660881/6 661511/6 668318/6 661033/6

 36 هرندی 668688/6 631641/6 660540/6 660881/6 661608/6 660561/6 668841/6

 33 فردوسی 631144/6 610681/6 668381/6 636488/6 635880/6 633500/6 634061/6

 31 قیام 661105/6 635080/6 660140/6 668511/6 633148/6 661600/6 633341/6

 31 کوثر 636130/6 635080/6 660140/6 668841/6 631150/6 636664/6 631080/6

 منبع: یافته های نگارندگان

 های سیاسی ـ مدنی طرد اجتماعیـ بی مقیاس کردن شاخص  31جدول

مشارکت در 
 انتخابات

عضویت در 
 گروه ها مدنی

دسترسی برابر 
به فرصت های 

اجتماعی و 
 سیاسی

یکسان بودن در 
 برابر قانون

نظارت بر 
فعالیت سازمان 

 ها

حضور در 
جلسات سازمان 

 های محلی

اعتماد به 
 سازمان محلی

 شاخص      
ف محله     

ردی
 

 3 آبشار 660150/6 633068/6 660106/6 631161/6 634308/6 668511/6 668485/6

 1 پامنار 668833/6 630356/6 668011/6 630156/6 630456/6 631104/6 636310/6

 1 امامزاده یحیی 665441/6 633361/6 660541/6 636350/6 633451/6 668511/6 660115/6

 4 ایران 668111/6 635343/6 661543/6 630058/6 630165/6 631150/6 636310/6

 5 بازار 665106/6 660600/6 660541/6 661343/6 660681/6 668804/6 660611/6

 0 بهارستان 668111/6 630055/6 661831/6 638081/6 638543/6 631010/6 636463/6

 0 تختی 660004/6 631311/6 660680/6 634131/6 634308/6 633153/6 668051/6

 8 دروازه شمیران 660004/6 635343/6 636680/6 630058/6 630151/6 631104/6 661586/6

 1 سنگلج 660018/6 633068/6 660680/6 631388/6 631688/6 660841/6 660110/6

 36 هرندی 665063/6 633361/6 660011/6 633301/6 634308/6 668511/6 660116/6
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 33 فردوسی 668551/6 634313/6 636158/6 630100/6 630456/6 636136/6 661611/6

 31 قیام 668111/6 634313/6 668456/6 631010/6 634014/6 636118/6 660110/6

 31 کوثر 660004/6 634313/6 668115/6 635115/6 630151/6 633511/6 668051/6

 منبع: یافته های نگارندگان

نرمالیزه شده است که در آن مجموع معیارهای نمالیزه شده وزنی توصیف کننده گام چهارم: محاسبه مجموع وزن معیار    

-( محاسبه می شوند و گزینه36) ام است که محاسبه شده است. گزینه های با معیارهای مثبت از رابطه Jها یعنی گزینه

سازگار، معیاری است که با افزایش شوند. منظور از معیارهای مثبت یا ( محاسبه می33) رابطهاز های با معیارهای منفی 

یابد و منظور از معیارهای منفی یا ناسازگار، معیاری است که با کاهش مقدار مقدار آن، میزان مطلوبیت آن نیز افزایش می

 یابد.آن، میزان مطلوبیت آن کاهش می

∑                                                                                                    (:36رابطۀ )           

∑                                                                                                     (:33رابطۀ )           

شاخص در تمامی ابعاد طرد اجتماعی مدنظر در این  13پس از شناسایی معیارهای مثبت و منفی مشخص شد تمامی     

 پژوهش مثبت و سازگار هستند. 

شود. هرچه مقدار باشد که در این مرحله محاسبه میها بر اساس مقدار میبندی گزینهگام پنجم: این گام اولویت   

ای که بهترین حالت رتبه باالتر گزینه در اولویت بندی است. در اینجا گزینه ایده آل یا گزینهتر باشد نشان دهنده بزرگ

ای است که بهترین وضعیت را در بین  ممکن را دارد همیشه باالترین مقدار را دارد. مرحله نهایی مشخص کردن گزینه

شوند اند با باالترین درجه اهمیت مشخص میداشتهمعیارها را دارد. گزینه هایی که بهترین وضعیت را به لحاظ معیارها 

درصد متغییر است و در میان این دامنه بهترین و بدترین  366تا  6( . مقدار کلی درجه اهمیت هر معیار از 34جدول)

 شود. محاسبه می (31)رابطهشود درجه اهمیت هر گزینه بر اساس گزینه تعیین می

     8) رابطه                                                                                         (:31رابطۀ )
  

    
       

 ـ رتبه بندی محله ها بر اساس شاخص های طرد اجتماعی34جدول

   شاخص اجتماعی ـ فرهنگی شاخص ساختاری ـ اقتصادی شاخص سیاسی ـ مدنی

 ردیف محله    رتبه بندی    رتبه بندی    رتبه بندی

 3 آبشار 34/40 36 01/01 1 40/05 1

 1 پامنار 40/08 5 51/01 5 53/88 4

 1 امامزاده یحیی 11/45 33 84/10 31 13/45 31

 4 ایران 66/366 3 14/11 1 11/11 1

 5 بازار 10/46 31 48/11 31 01/11 31

 0 بهارستان 11/16 1 01/88 1 66/366 3

 0 تختی 35/00 0 55/08 0 40/08 8

 8 دروازه شمیران 41/80 4 01/81 4 46/16 1

 1 سنگلج 11/06 8 11/41 36 30/48 36
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 36 هرندی 48/44 31 41/41 33 15/40 33

 33 فردوسی 55/14 1 66/366 3 11/01 5

 31 قیام 01/01 0 36/05 8 54/04 0

 31 کوثر 16/00 1 06/01 0 38/00 0

 منبع: یافته های نگارندگان

در این قسمت از پژوهش وزن هر یک از سه شاخص اجتماعی ـ فرهنگی، ساختاری ـ اقتصادی و سیاسی ـ مدنی به    
براساس روش آنتروپی  31هایی که در باال توضیح داده شد، در محله های منطقه صورت نهایی و کلی، از طریق گام

 شود:( مشاهده می35جدول) شانون استخراج گردیده و در

 ـ وزن نهایی ابعاد طرد اجتماعی 35جدول 

 بعد سیاسی ـ مدنی بعد ساختاری ـ اقتصادی بعد اجتماعی ـ فرهنگی 

Ej 110344/6 111048/6 114015/6 

dj 661850/6 660151/6 665105/6 

Wj 315181/6 415808/6 108356/6 

 منبع: یافته های نگارندگان

بندی و رتبه بندی نهایی ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، سطحمشخص شدن وزن هریک از شاخصپس از    
( وضعیت 1( آورده شده است. همچنین شکل )30) ها به صورت کلی با استفاده از مدل کوپراس محاسبه در جدولمحله

دهد که تفسیر و نتایج آن بعد از نشان میاز لحاظ طرد اجتماعی استخراج گردیده است را  31های منطقه نهایی محله

 .ارائه نقشه بیان شده است
 

 از لحاظ طرد اجتماعی 31قه نطها مبندی نهایی محلهـ رتبه30جدول

 محله

آبشار
پامنار 
امامزاده  

یحیی
 

ایران
 

بازار
بهارستان 

 

ی
تخت

دروازه  

شمیران
 

سنگلج
ی 

هرند
فردوسی 
 

قیام
کوثر 
 

   80
/

03
 

14
/

00
 

14
/

41
 

66
/

366
 

05
/

11
 

40
/

11
 

11
/

05
 

10
/

86
 

68
/

41
 

16
/

40
 

16
/

81
 

51
/

01
 

31
/

08
 

رتبه 
 بندی

1 5 31 3 31 1 0 4 36 33 1 8 0 

 منبع: یافته های نگارندگان
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 )ترسیم:نگارندگان( شهرداری تهران 31های منطقه رتبه بندی نهایی وضعیت طرد اجتماعی در محله ـ1شکل

بیانگر آن است که محله های سنگلج، هرندی، امامزاده یحیی و بازار در شرایط ( 1نتایج حاصل از بررسی شکل )    
های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را کسب نامطلوبی از لحاظ طرد اجتماعی قرار دارند به طوری که به ترتیب رتبه

به دالیل مشترکی همچون  ای را در بخش مرکزی و جنوبی منطقه از یک سوها که فضای طرد شدهاند. این محلهکرده
اند. از سوی عدم دسترسی به خدمات و امکانات اساسی، بافت کالبدی فرسوده و وجود انبوه مسائل و مشکالت خلق کرده

های مسکونی آن به دلیل نزدیکی و مجاورت به های بازار، سنگلج و امامزاده یحیی به دلیل آن که اکثر خانهدیگر محله
ها و انبارهایی برای فعالیت اقتصادی شده که خود منجر به مهاجرت ساکنان قدیمی و جایگزینی هبازار تبدیل به کارگا

ها زندگی های اقتصادی غیررسمی در این محلهآنان با اقشار فرودست و کارگران مهاجری گردیده که تنها برای فعالیت
و سیاسی ـ مدنی داشته باشند. از سوی دیگر  کنند که حس تعلق و مشارکت بسیار پاییینی در امور اجتماعی ـ فرهنگی

اگرچه بازار تهران قطب اقتصادی تهران بوده و فضایی برای انباشت سرمایه و ثروت است اما به دلیل خروج این سرمایه 
و ثروت از محله باعث شده ساکنان محله از توان اقتصاد باالیی برخوردار نباشد. محله هرندی نیز که در جنوب منطقه 

ها در های اجتماعی باالیی که دارد، از دالیلی است که این محلهها و ناهنجاریار دارد به همین دالیل و البته آسیبقر
های ایران، بهارستان، فردوسی و وضعیت نامطلوبی از لحاظ طرد اجتماعی باشند. نیمه شمالی منطقه که شامل محله

ها طرد اجتماعی را تماعی دارند به این معنی که ساکنان این محلهدروازه شمیران می باشد، وضعیت مطلوبی در طرد اج
ها دچار طرد اجتماعی ترین دلیلی است که این محلهکنند. موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ساکنان مهمتجربه نمی

ی از نمایندگان مجلس، نباشند. محله ایران و بهارستان که به ترتیب رتبه اول و دوم را دارند به دلیل سکنی گزیدن برخ
های اجتماعی نبود بافت فرسوده و وجود قشر مذهبی با پایگاه و موقعیت اقتصادی و اجتماعی باالی ساکنان آن، آسیب
ترین دلیل رتبه پایین و.. سبب گردیده تا از لحاظ ابعاد طرد اجتماعی دارای وضعیت مطلوبی می باشند. همچنین مهم

ای در ای و حتی فرامنطقهجاری و خدمات مالی و اداری نوین می باشد که در سطح منطقهسوم محله فردوسی، موقعیت ت
تهران دارد و این خود سبب جذب واحدهای پرفروش و پردرآمد در این محله شده است. این توان مالی باالی ساکنان 

فراهم کردن خدمات و امکانات محل که منجر شده این محله در ابعاد ساختاری ـ اقتصادی رتبه اول را کسب کند در 
ها بی تاثیر نیست. بخش بهتر و شنیدن صدای آنان توسط مدیریت شهری و مشارکت اجتماعی اهالی در طرح ها و برنامه

های آبشار، کوثر، قیام و محله پامنار در مرکز ومحله تختی در نیمه جنوبی منطقه از لحاظ غربی منطقه که شامل محله
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ها به دلیل پایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یتی متوسطی قرار دارند. وضعیت متوسط این محلهطرد اجتماعی در وضع
است که ساکنان آن دارند که اگر در این خصوص مدیریت شهری برنامه ریزی دقیق نداشته باشد در آینده این محالت 

های اجتماعی، کمبود امکانات و آسیبای تبدیل شوند. مهاجرت ساکنان قدیمی، گسترش فقر و نیز به فضای طردشده
های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همگی نشانه هایی از خدمات اساسی، عدم اعتماد به نهادها و سازمان، و عدم مشارکت

ها نیز ها می باشد. وضعیت میدانی محلهتبدیل شدن وضعیت متوسط طرد اجتماعی به وضعیت نامطلوب در این محله
های بازار، امامزاده یحیی، هرندی و کند. به طوری که محلهده بر اساس مدل کوپراس را تایید میبندی انجام شرتبه

ها و مشاهداتی که توسط پژوهشگر صورت گرفته دارای وضعیت نامطلوبی سنگلج در وضعیت میدانی از طریق مصاحبه
ای فراموش شده در های خود را محلهمحله ها نیز از وضعیت محله ناراضی بودند وکه ساکنان این محلههستند به طوری
شود که اهل خانه و می هاای ساکن محله آنکردند که هر روز افراد تازهدانستند. افراد این محله بیان میقلب پایتخت می

های ار و محلهاند و در بازخانواده نیستند یا مجرد هستند، معتاد هستند و یا برای کار از شهرستان و روستاها به تهران آمده
های ایران، پردازند. این درحالی است که ساکنان محلهاطراف آن به کارگری، تکدی گری، مشاغل پست و... می

ها بیشترین و بهترین آن خود راضی بوده و معتقد بودند که محله بهارستان، فردوسی، دروازه شمیران از وضعیت محله
 ارد.امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را د

 گیرینتیجه

های طرد اجتماعی بود. که با توجه به تهران از نظر شاخص 31های منطقه هدف این مقاله، بررسی وضعیت محله    
ها دارای های مختلف طرد اجتماعی، وضعیت طرد اجتماعی در بین محلهها و شاخصها از لحاظ ویژگیتفاوت محله

باشد. این دوگانگی و فرایند متناقض، نظم فضایی خاصی را در رد در فضا مینوعی دوگانگی و فرایند متناقض ادغام و ط
های که شامل محله 31توانیم شاهد آن باشیم که بخش شمالی منطقه این منطقه شکل داده است، به طوری که می

تجربه کنند که  ایران، فردوستی، بهارستان و دوازه شمیران می باشد، فضای فرادست و ادغام شده در شهر تهران را
مانند هرندی، امامزاده یحییی، بازار و سنگلج که فضای طرد شده را  31های جنوبی و مرکزی منطقه نسبت به محله

دهند، از لحاظ ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی ـ مدنی، ساختاری ـ اقتصادی وضعیت بهتری داشته باشند. این شکل می
باشد که منجر به تولید فضا و زیست دوگانه در این منطقه گردیده است. اکثریت همان فرایند متناقض ادغام و طرد می
، ساکنان قدیمی فقیر و مهاجران فقیر و حاشیه نشیان رانده شده از شهرستان 31ساکنان نیمه جنوبی و مرکزی منطقه 

دیریت و برنامه ریزی شهری، از دادن اند، اما به تناسب این ساکنان، مها آمدهمی باشند که برای زندگی بهتر به این محله
زند و این دلیلی برای طرد امکانات و خدمات مناسب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به این ساکنان سرباز می

ای از عوامل گردد زنجیرهاجتماعی ساکنان این منطقه می باشد. این عدم توجه به ساکنان و فضاهای طرد شده سبب می
-پذیری، فرسودگی کالبدی، جابه جایی متعدد ساکنان، عدم شکلهای اجتماعی، کیفیت پایین زیستمنفی مانند آسیب

ای و... در فضا شکل بگیرد که در تشدید طرد اجتماعی و عدم حل این معضل تاثیرگذار گیری هویت فرهنگی دورن محله
باشد که ولید گردد. توجه به این نکته نیز مهم میباشد و در نتیجه فضاهای طرد اجتماعی دائما در این منطقه تولید و بازت

های فرادست در این منطقه به طور خاص و شهر تهران به وجود این فضاها و ساکنان طرد شده برای بازار تهران و محله
که منطقه ای  31طور عام مفید است؛ چرا که وجود این ساکنان، همیشه نیروی کاری ارزان را برای شهر و منطقه 

ها، نظافت منزل، تواند فراهم کند که در مشاغل غیررسمی و ناپایدار مانند کار در کارگاهری و خدماتی است، میتجا
های بسیار ها استفاده شود که هزینهنگهبانی و سرایداری، کار در رستوران، نگهداری از سالمندان و کودکان و... از آن

که شامل محله های ایران، بهارستان، فردوسی و دروازه  31منطقه پایینی دارند. در انتها باید گفت قسمت شمالی 
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های طرد ه را تشکیل می دهند در اکثر شاخصدرصد از مساحت منطق11درصد از جمعیت منطقه و 10شمیران، که 
تبه اجتماعی دارای وضعیت مطلوب می باشند که این سبب شده است این چهار محله، به ترتیبی که در باال ذکر شده در ر

درصد از  10هکتار یا  411های پامنار، کوثر، تختی، قیام و آبشار، که و سوم و چهارم قرار بگیرند. محلههای اول، دوم 
دهند به ترتیب رتبه های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم درصد از جمعیت منطقه را تشکیل می 11و  31مساحت منطقه 
مزاده های سنگلج، هرندی، اماهای طرد اجتماعی قرار دارند. محلهخصوضعیت متوسطی از نظر شا و در را کسب کرده

باشند. این های دهم،یازدهم، دوازدهم و سیزدهم میهای طرد اجتماعی به ترتیب در رتبهیحیی و بازار از لحاظ شاخص
جمعیت را در منطقه که بیشترین وسعت و  31درصد از وسعت منطقه  46هکتار یا  558درصد از جمعیت و  46ها با محله

 شود از لحاظ شاخص های طرد اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. شامل می

 پیشنهادها
 گردد:ن منطقه پیشنهادهای ذیل ارائه میبرای حل مشکل طرد اجتماعی در ای

 هامحله توسعه و ایجاد مراکز فرهنگی، اجتماعی، تفریحی در جهت گسترش مشارکت اجتماعی و فرهنگی در کلیه -
ها شغلی برای همه ساکنان محله خصوصا افزایش درآمد خانوارهایی که در قلب مرکز تجاری شهر تهران ایجاد فرصت -

 کنند.زندگی می

ایجاد و گسترش مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مختص به افراد محله که توانایی اقتصادی الزم برای درمان بیماری  -
 و بهداشت فردی داشته باشند.

ها با توجه به وضعیت اقتصادی ساکنان به طوری که به کلیه ساکنان تجهیز، تقویت و ساخت مراکز آموزشی در محله -
 فرصت برابری از لحاظ آموزش داده شود.

 هایی که بافت فرسوده دارند.ساماندهی وضعیت کالبدی محله -
معابر، تقویت عملکرد نیروهای انتظامی و توجه ها از طریق رفع نقص روشنایی توجه بیشتر به امنیت اجتماعی در محله -

 باشد.های متروک و مخروبه که محلی برای معتادان و افراد شرور میبیشتر به خانه

هایی که از لحاظ ها تا صدای قشر فرودستی که در محلهترغیب به همکاری بیشتر مدیران شهری با ساکنان محله -
 ار دارند شنیده شود.شاخص طرد اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قر

-می ها که مانع از مهاجرت ساکنان از محلههای مردمی در محلهافزایش حس تعلق مکانی از طریق افزایش مشارکت -

 شود

 کمک به رفع مشکالت و کمبودهای خدماتی و رفع کمبودها از نظر تسهیالت زیربنایی. -

 خودهای های مرتبط به محلهگیریدخالت دادن ساکنان در تصمیم -
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