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 کرده با اتباع خارجی  طرد اجتماعی زنان ایرانی ازدواج

  و عوامل مؤثر بر آن (افغانی -عراقی)

  خدیجه مظفری  منصوره اعظم آزاده

 02/02/69: تاريخ پذيرش  02/8/69: تاريخ دريافت

 چکیده 
کرده با اتباع  ر طرد اجتماعی زنان ازدواجاین مطالعه به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر ب

ساز عوامل مطرود»مدل تحقیق شامل متغیرهای؛ . پردازدمی( افغانی –عراقی )خارجی 
و  «احساس نابرابری»، «طرد دوران گذار به بزرگسالی»، «طرد جنسیتی»، «پیشین

عنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مختلف طرد  است که به «احساس داغ ننگ»
. اندشدهاین گروه از زنان لحاظ ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی)تماعیاج

 (افغانی –عراقی )کرده با اتباع خارجیِ  روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان ازدواج
گیری دردسترس گیری، نمونه نفر، و روش نمونه  28ساکن شهرستان نیشابور، حجم نمونه 

عوامل مطرودساز »، «احساس نابرابری»، «احساس داغ ننگ»ها، مبتنی بر یافته. است
در ایجاد  «طرد جنسیتی»و به نسبت کمتر  «عوامل مطرودساز پیشین»، «دوران گذار

تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد از . مطرودیت اجتماعی این گروه از زنان نقش دارند
ضیح متغیر طرد را نداشته و چهار متغیر قابلیت تو «طرد جنسیتی»بین این پنج متغیر، تنها 

های تحلیل مسیر نیز یافته. کننددرصد از تغییرات طرد اجتماعی را تبیین می 3 /2دیگر 
بینِ تغییرات متغیر طرد اجتماعی در  ترین پیش قوی «احساس داغ ننگ»دهد نشان می

 . نمونه مورد بررسی است

نابرابری، عوامل مطرودساز پیشین، طرد طرد، احساس داغ ننگ، احساس : واژگان کلیدی

 دوران گذار، زنان 
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 –عراقی )کرده با اتباع خارجی  طرد اجتماعی زنان ایرانی ازدواج» نامه کارشناسی ارشد با عنوان  مقاله حاضر برگرفته از پایان 2  

 .است که به کوشش نگارندگان در دانشگاه الزهرا به نگارش درآمده است( افغانی
 maazadeh@gmail.com: ؛ پست الکترونیکی شناسی دانشگاه الزهرا دانشیار جامعه  
 Samozaffari@yahoo.com: ؛ پست الکترونیکی شناسی کارشناس ارشد جامعه  
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 طرح مسئله
پیامدهای مثبتت و منفتی   تواند است که می های ایرانیهای زنان و خانوادهترین دغدغه مهمیکی از ازدواج 

های و فقر اجتماعی و فرهنگی از دالیل مهم ازدواج ،نبود آگاهی .داشته باشدها  آینده آنزندگی بسیاری در 
سه دهه گذشته و نیز بعد از جنگ تحمیلی، ورود و تردد خیل عظیم مهاجرین افغتانی و   طی .است ناموفق

ها پدیده ازدواج شترعی و نته قتانونی     های اجتماعی بسیاری شد که از بارزترین آنعراقی سبب بروز آسیب
  .استاین مهاجرین با دختران و زنان ایرانی 

 نفری 639،999،   درصد از جمعیت 39بیش از و مهاجران خارجی، طبق اعالم اداره کل اتباع 
ها ازجمله دهند و مابقی مربوط به سایر کشورمهاجران افغان تشکیل می، ایران را ساکنمهاجرین خارجی 

 طرح شناساییهمچنین مبتنی بر  (.82 2: روابط عمومی اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی)باشنداق میعر
و  اندهزار تبعه خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج نموده 3 حدود ، 33 2سال اتباع بیگانه
نفر از اتباع عراقی و افغانی عمدتاً مزدوج با بانوان ایرانی در شهر نیشابور ساکن هستند  999 قریب به 

 (.3 :  3 2روابط عمومی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی،)
ماده  .شرط ازدواج قانونی زن ایرانی با مرد خارجی است ،ن در حالی است که لزوم کسب اجازه از دولتای
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی در مواردی که منع قانونی ندارد، » :دارد قانون مدنی مقرر می 2939

ی شرایط نکاح موجود و لحاظ مدن که از هنگامی یعنی. «ی مخصوص از طرف دولت است موکول به اجازه
این ضمانت اجرا وجود دارد که  یتدرنها. موانع مفقود باشد، زن برای ازدواج با بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد

 .(293:  8 2کاتوزیان، ) شود ثبت میچنین ازدواجی طبق قانون مجازات اسالمی مشمول کیفر عدم
  2از سوی مسئوالن استان خراسان رضوی، حدود شده  بر طبق آمارهای ارائهعلیرغم منع قانونی، 

ها در از این ازدواج نیمیکه حدود  انددرآمدهغیررسمی اتباع عراقی  یارسمی ازدواج  هزار دختر مشهدی به
به گفته رئیس مجمع زنان شورای اسالمی کشور بیش  .است زمان اقامت این اتباع در ایران صورت گرفته

و با سوءاستفاده از فقر مالی و عدم آگاهی  تأهلأهل هستند و با کتمان درصد اتباع عراقی مت 36از 
  .( 2: 86 2طبیبی، )اند نمودهمسیر ازدواج خود را با دختران ایرانی هموار  ها،خانواده
 بسیاری مشکالت افتاده، اتفاق فرودست هایخانواده در و روستایی مناطق در غالباً که هاازدواج این

ازدواج با فردی بیگانه، مهاجر و دارای تابعیت . ها، و جامعه ایجاد کرده است، خانوادهبرای این زنان
 . دهداجتماعی زنان را افزایش می ، احتمال تکوین یا تشدید وضعیت طرد(افغان یا عراقی)غیرایرانی 

از بدو تولد، توان نتایج مشکالتی دانست که فرد در زندگی خود با آن مواجه بوده و طرد اجتماعی را می
های اجتماعی و اقتصادی و کمبود امکانات و تسهیالت تا پایان زندگی ادامه شروع و به دلیل فقدان مهارت

 .(8: 992 واحد محرومیت اجتماعی، )یابد می
بیشتری  گیری آن از اهمیت سازهای شکل ها مهم است، اما زمینه این ازدواج شناسایی تبعاتهرچند 

درصدد است تا با تمرکز بر چرخه زندگی زنان مزدوج با اتباع  حاضر پژوهش رو ینا از .برخوردار است
شده توسط آنان، از کودکی تا تجربه فرهنگیی، و اقتصادی، اجتماع ، از طرفی شرایط(عراقی -افغان)بیگانه
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تباع ازدواج را بررسی نماید و از طرف دیگر وضعیت طرد و شمول حال حاضر آنان را به عنوان همسران ا
 . های مختلف زندگی ترسیم نمایدخارجی در عرصه

های مختلف در دوره که انتقال طرد و محرومیت اجتماعی یابداهمیت میازآنجا  موضوع بویژهاین 
( 993 )هابکرافت های تحقیقمبتنی بر یافته. شده است امری ثابت آن نسلزندگی، همچنین انتقال بین

های مختلف محرومیت در آینده نیز با جنبه زیاد  احتمال  کنند بهتجربه میکودکانی که طرد و محرومیت را 
در دوران  پژوهشتوان انتظار داشت درصورتی که زنان جامعه آماری این می بنابراین. رو خواهند بودبهرو

احتماالً باشند، تجربه کرده ه و حیات اجتماعی خودخانوادشرایطی مطرودساز را در عرصه  کودکی و نوجوانی
بنا بر اهمیت موضوع مذکور، انجام تحقیقی درباره . اندمواجه نیز با طرد اجتماعی( بزرگسالی)در زمان حاضر 

بدین جهت مطالعه حاضر درصدد توضیح و تبیین ساز و . نمایدطردشدگی اجتماعی این زنان ضروری می
 .و افغانی است کرده با اتباع عراقیکارهای طرد و چرخه آن در بین زنان ازدواج

 پیشینه تحقیق
های انجام یافته در حیطه طرد، چرخه طرد و طرد زنان، امکتان یتافتن   علیرغم مرور و بازبینی اکثر پژوهش

عمده تحقیقات داخلی که زندگی زنان مزدوج با اتبتاع  . پژوهشی با موضوع خاص تحقیق حاضر، میسر نشد
بته طورمثتال توستلی    . تتاثیر مباحتح حقتوقی قترار دارنتد     اند، تحت خارجی و کودکان آنها را بررسی کرده

بر موضوعات نامشخص بودن مسائل حقوقی ایتن مهتاجران و   ( 39 2)، و ایمانی و همکاران (83 2)نائینی
تحقیقات داخلی بررسی شده و مورداستفاده پژوهش حاضتر  . فرزندان مشترکشان با زنان ایرانی تمرکز دارند

، خواجته صتالحانی   (83 2)نژاد قاضی)طرد جوانان : کلی است در چند مقوله بندیدر حیطه طرد قابل دسته
، ( 8 2)التدین ، غفاری و تاج(82 2)شیانی )، طرد و محرمیت اجتماعی ((993 )، صالحی اصفهانی( 3 2)

ای های ختارجی نیتز همتین مقتوالت را در دایتره     پژوهش(. 83 2)فیروزآبادی)، و طرد زنان ((83 2)چلبی
، (993 )، لتویتس و همکتاران  (993 ) 2، دوانتی (2338)تر مدنظر دارنتد کته تحقیقتات هابکرافتت     گسترده
 .  انداز آن جمله(  92 )  ، و آیاک آبه(993 ) جهول

، طرد دوران گذار به بزرگسالی در تحقیق (2338)هابکرافت نسلی در پژوهشجا که طرد بیناز آن
، بیشترین (83 2)روستایی در تحقیق فیروزآبادی و صادقی، و طرد اجتماعی زنان محروم (993 )صالحی

 . شودهماهنگی را با پژوهش حاضر دارند، تحقیقات مذکور به اجمال تشریح می
های طولی ملی تأثیر تجارب دوران کودکی در سه با استفاده از روش پانل و داده( 2338)هابکرافت 

مادری )با پلیس را  بر تجربیات بزرگسالی افراد محور فقر دوران کودکی، اختالل در خانواده و تماس
یافته اصلی این . کندبررسی می( زودرس، فرزندآوری خارج از محدوده زناشویی، شکست متعدد در روابط

ها، طرد اجتماعی به صورت پیوسته های مختلف زندگی و نیز در بین نسلدهد در دورهپژوهش نشان می

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Devaney, J 

2 Jehoel. G 

3 Abe. A 
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ور اصلی تجربیات دوران کودکی نیز با یکدیگر ارتباط قوی دارند که همچنین سه مح. استانتقال یافته
 . دهنده ویژگی انباشتی محرومیت و طرد استنشان

با استفاده از هر دو روش کمی و کیفی به بررسی طرد اجتماعی، فرایندها ( 83 2)فیروزآبادی و صادقی
های حمایتی، طرد از شبکه)طرد اجتماعی  و علل آن در بین زنان فقیر روستایی پرداخته و ابعاد چهارگانه

مبتنی . استرا مورد سنجش قرار داده( روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، و شرمساری یا بدنامی اجتماعی
، با ای فرایندهگردد بلکه به گونهها طرد و محرومیت انباشتی زنان به موقعیت کنونی آنها بر نمیبر یافته

نسلی و با برخی وقایع خاص زندگی فردی، ساختار خویشاوندی، فقر مزمن و بینهای پیشینه آنها، ویژگی
عالوه بر آن عوامل اجتماعی و فرهنگی در به حاشیه راندن زنان از جریان اصلی اجتماع و . در ارتباط است
 . های خروج از فقر و محرومیت نقش دارندانسداد فرصت
ی ثانویه و با کاربرد چارچوب مفهومی مرتبط با ادبیات طرد هابا استفاده از آمار و داده( 993 )صالحی

جوانان به بزرگسالی را در سه بعد کسب آموزش و مهارت  اجتماعی و گذارهای زندگی، شمول و گذار موفق
ناپذیری در دهد و انعطافبرای اشتغال مولد، یافتن شغل، و تشکیل خانواده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 . داند، بازار کار و نهاد ازدواج را عامل طرد دوران گذار به بزرگسالی مینظام آموزشی

 چارچوب نظری

-افغتان )از آنجا که هدف تحقیق حاضر در وهله نخست بررسی طرد اجتماعی زنان مزدوج با اتباع بیگانته  

کته ابعتاد     و تئتوری جهتول   2است، از تئوری گیتدنز ( بزرگسالی)در تمام جوانب، و در زمان حاضر ( عراقی

تواند چندین شکل داشته  می گیدنز طرد اجتماعی ازنظر. کند، استفاده شدمختلف طرد اجتماعی را مطرح می

طرد اقتصادی . منظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مالحظه کرد ازتوان  که طرد و جذب را می طوری باشد به

 کننتد متی ه اقتصتاد را تجربته   زن از حوطرد شد نظر تولید یا مصرف، اجتماعات از یااست که فرد  وضعیتی

  .(233: 83 2، گیدنز)
تواند به است که به نظر گیدنز می طرد از بعد اجتماعیای محدودیت یا ضعف شبکه اجتماعی جنبه

های مطرود فرصت کمی برای عالوه بر این افراد و خانواده. تماس نداشتن با دیگران و نهایتاً انزوا بیانجامد

 .(238: همان)های بیرون از خانه دارند و فعالیت تفریح، مسافرت
 داند و آن را ناشی از فقدان منابع، مطرود، دور از دسترس می افرادگیدنز مشارکت سیاسی فعال را برای 

زنی و فشارهای غیررسمی،  چانه»: داند های ضروری برای دخالت در فرایند سیاسی میامکانات و فرصت

های سیاسی، همگی مستلزم تحرک، دقت و دسترسی به ر گردهماییشرکت در تظاهرات و حضور د

پیدایش دور باطلی  بهها و موانعی  وجود چنین چالش. شوداطالعات است که در اجتماعات مطرود پیدا نمی

 .(238:همان)«تواند وارد دستور کار سیاسی شودن اجتماعی نمیید که نیازها و صدای مطرودانجاممی

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Giddens 

2 Jehoel 
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به  «طرد اقتصادی و ساختاری»: هوم طرد اجتماعی بر دو جنبه اصلی داللت داردبه عقیده جهول مف

و محرومیت مادی و محرومیت از حقوق اجتماعی را  عنوان جنبه نخست، اشاره به ابعاد توزیعی طرد دارد؛

غام اد. را مدنظر دارد «ادغام ناکافی اجتماعی و فرهنگی»ای طرد یا جنبه دوم، بعد رابطه. شودشامل می

-به معنی عدم سازی فرهنگی ناکافی های اجتماعی اشاره دارد و یکپارچهبه روابط و شبکه اجتماعی ناکافی

 (.   : 993 جهول،) ستهای اصلی جامعه اانطباق با هنجارها و ارزش
گانه طرد اقتصادی، طرد توان کلیت مفهوم طرد اجتماعی را به ابعاد پنجمبتنی بر مباحح فوق می

 . ، طرد سیاسی، طرد فرهنگی و طرد حقوقی تفکیک نموداجتماعی

باشد، از از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال فرایندها و عوامل تکوین و تشدید طرد اجتماعی نیز می

نظریه داغ ننگ  های اجتماعی چلبی، و، صالحی، تئوری نابرابری آمارتیا سن ، ، اندرسون2نظریه هابکرافت

 .تاسهم سود برده 2گافمن
داند که به حذف کامل و طبیعی یک ی شرایطی میافزار نرمطرد اجتماعی را بسته ( 993 )هابکرافت 

عملی این  حل راهکند، هابکرافت از آنجا که این شرایط ناگزیر با سن فرد تغییر می. انجامدفرد از جامعه می

تکوین تدریجی طرد اجتماعی  ندهده نشانتواند داند که میکشف طیف وسیعی از عواملی می بالتکلیفی را

های نسلی بودن و انتقال طرد اجتماعی در تمام دورهاصل محوری نظریه هابکرافت تأکید بر بین. باشد

صورت فراگیر باعح ایجاد طیف  های دوران کودکی بهبنا به دیدگاه او، بسیاری از آسیب. زندگی است

ه فقر در کودکی، غیبت از مدرسه، نمرات آموزشی، تجرب. شودها در بزرگسالی میای از آسیب گسترده

های دوره بزرگسالی مرتبط ، همگی با طیف وسیعی از آسیب...و  ساختار خانواده، طبقه اجتماعی پدر و مادر،

متضمن خصوصیات و تجارب ، آن را مفهوم به حاشیه رانده شدن با کاربرد نیز (2338)اندرسون. است

مقبول و ی ها را از هنجارها و آن تجربه شده افرادوران کودکی و نوجوانی که در د داندمیناخوشایندی 

، تحقیق حاضر را به متغیر (2338)و اندرسون( 993 )نظریات هابکرافت .جداکرده است جامعهپسندیده 

 . سازدبه عنوان نخستین حلقه فرآیند طرد اجتماعی رهنمود می «عوامل مطرودساز پیشین»
ها و عملکردهای مثابه محرومیتِ قابلیتیِ چندبعدی، شامل محرومیت از قابلیت فقر را به( 999 )سن

های اجتماعی های ارزشمند، روابط و فرصتیکی از این قابلیت. شوندداند که ارزشمند تلقی میمتفاوتی می

د را به تواند یکی از اجزای سازنده محرومیت قابلیتی باشد و فرلذا به اعتقاد سن طرد اجتماعی می. است

سن . تر سازدهای موجود در زندگی را برای او محدودهای دیگر نیز سوق داده، و فرصتسمت محرومیت

دهد و معتقد است ای طرد اجتماعی بسط میدیدگاه مطرودیت جنسیتی خود را در بطن مباحح رابطه

یت و آزادی افراد، باعح ها و تبعیضات جنسیتی، عوامل غیرمادی هستند که با تأثیر بر روی قابلمحرومیت

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Hobcraft 

2 Anderson 
3 Sen, A 
4 Goffman. 
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بر  «طرد جنسیتی»دیدگاه سن به طور ویژه بر تأثیرگذاری (.  : 999 سن، )شوندطرد و انزوای آنان می

 . های ارزشمند تأکید داردکسب قابلیتطرد اجتماعی با وساطت عدم

و عوامل در تحلیل طرد اجتماعی، بر دوره گذار از جوانی به بزرگسالی تأکید دارد  (993 )صالحی 
چنانچه عواملی در از نظر او . کندتحلیل می( تحصیل، اشتغال، و ازدواج)مطرودساز این دوره را در سه بعد

با . شودمی اجتماعیای طوالنی در آن ایجاد کند باعح طرد این گذار و انتقال اختالل ایجاد کرده و وقفه
توان قائل به د در طول دوره زندگی میدر مورد انتقال محرومیت و طر( 993 )توجه به بحح هابکرافت

. شد «طرد دوران گذار به بزرگسالی»و طرد اجتماعی با وساطت  «عوامل مطرودساز پیشین»رابطه بین 
توان های ارزشمند در دیدگاه سن، میهمچنین با احتساب تحصیالت، اشتغال و ازدواج به مثابه قابلیت

طرد »اجتماعی همه جانبه دوره بزرگسالی را با وساطتت با طرد  «تبعیض جنسیتی دوره کودکی»رابطه 
 . مفروض دانست «دوران گذار به بزرگسالی

نابرابری اجتماعی، ( 83 2)بنا بر نظر چلبی. بحح محرومیت و طرد با نابرابری اجتماعی عجین است
باشد که اگر به می دسترسی نابرابر افراد به منابع ارزشمند چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و معرفتی

پیامد هر نوع انحصاری سبب حس حقارت . شود "نوعی انحصار"تواند باعح رویه افزایش یابد، میطور بی
عدم دستیابی به آموزش، )طرد دوران گذار به بزرگسالی(. 22: 83 2چلبی،)شود و طرد و محرومیت می
در این . سازدردنظر چلبی را دشوار و محدود میدستیابی افراد به منابع چهارگانه مو( اشتغال و ازدواج موفق

-شرایط، افراد در مقایسه خود با دیگران در زمینه کسب منابع ارزشمند به احساس نابرابری اجتماعی می

 .رسند که متضمن همان پیامدهای نابرابری اجتماعی خواهد بود
عه آماری تحقیق حاضر نه صرفاً احساس حقارت حاصل از احساس نابرابری، بلکه ویژگی خاص جام

را تداعی  «داغ ننگ»متغیر واسط دیگر تحقیق حاضر یعنی ( زنان مزدوج با اتباع مهاجر افغانی و عراقی)
 .زندکند که مبتنی بر نظر گافمن، طرد اجتماعی را دامن میمی

یداً شود که شد کاربرده می جهت اشاره به ویژگی یا صفتی به «داغ ننگ»گافمن معتقد است، اصطالح 
عنوان یک فرایند منجر به حذف سیستماتیک برخی افراد از  داغ ننگ به. آور است بدنام کننده یا ننگ

کرزین و )اندهای خاص و یا عضو یک گروه خاصها دارای ویژگی شود، زیرا آنتعامالت اجتماعی می
 (.6:  92 به نقل از آلمن،  992:283 لیری، 
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 مدل تحقیق: 1لشک

 فرضیات تحقیق
 :اندبا توجه به چارچوب و مدل تحقیق، فرضیات اصلی زیر مورد آزمون تجربی قرار گرفته

اقتصادی، )گانه آن ساز پیشین با شاخص طرداجتماعی و ابعاد پنجرسد بین عوامل مطرودبه نظر می -
 .، رابطه وجود دارد(اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی

 .گانه آن، رابطه وجود داردسد بین طرد جنسیتی با شاخص طرد اجتماعی و ابعاد پنجربه نظر می -
گانه آن، رابطه رسد بین طرد دوران گذار به بزرگسالی با شاخص طرداجتماعی و ابعاد پنجبه نظر می -

 .وجود دارد
آن، رابطه وجود گانه برابری اجتماعی با شاخص طرداجتماعی و ابعاد پنجرسد بین احساس نابه نظر می -

 .دارد

 .گانه آن، رابطه وجود داردرسد بین احساس داغ ننگ با شاخص طرداجتماعی و ابعاد پنجبه نظر می -

 .باشدمفروض می یکدیگر نیز با متغیرهای مستقل و واسط بین رابطه مبتنی بر مدل تحقیق همچنین

عوامل مطرود ساز 
 پیشنی

 طرد

 جنسیتی

 طرد دوران گذار به بزرگسالی
 (حتصیالت، اشتغال، ازدواج)

 داغ ننگ احساس

 طرد اجتماعی
 (رهنگی، سیاسی، حقوقی، فاجتماعی، اقتصادی: ابعاد)

 اجتماعی  احساس انبرابری
 (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی: ابعاد)
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 روش تحقیق
در مرحلته اکتشتافی   . العتات، پرسشتنامه استت   آوری اطروش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایش و ابزار جمع

ستاختمند  نیمته  تحقیق، و به منظور تدوین بهتر سؤاالت پرسشنامه اصلی با تعدادی از افراد نمونه مصتاحبه 
ستاکن در شتهر   ( افغتانی  –عراقتی )کرده با اتباع خارجیِ جامعه آماری پژوهش، زنان ازدواج. اولیه انجام شد

هرچند مبتنی . باشندمی( شهرهای قدمگاه، درود و فیروزه)کوچک اطراف آن نیشابور و شهرها و روستاهای 
نفر از اتباع عراقی و افغانی عمدتاً مزدوج با بتانوان ایرانتی در شتهر نیشتابور      999 بر آمار رسمی قریب به 

اما طتی   ،(3 :  3 2واحد روابط عمومی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی،)ساکن هستند 
انتد  سنوات گذشته تعداد زیادی از این مهاجران به همراه همسران خود به کشور عراق یا افغانستان بازگشته

 . و در واقع آمار دقیقی از جامعه تحقیق در دسترس نیست
نمونه ندارد  دقت بهشود عمدتاً ربطی بنا بر نظر دواس؛ حجم جمعیتی که نمونه از آن انتخاب می

دقت مورد نظر و  برحسباس در کتاب پیمایش اجتماعی، حجم مقتضی نمونه را دو(. 33: 83 2دواس،)
جدولی ارائه نموده که مبنای تعیین حجم نمونه پژوهش  درواریانس برآوردشده از جمعیت، محاسبه و 

، بر اساس جدول %3آزمون، و با فرض خطای درصدی جمعیت در پیش  8با توجه به همگنی . حاضر است
های مخدوش احتمالی، این تعداد به به منظور جبران پرسشنامه. نفری کافیست 238نه مذکور حجم نمو

، موردمطالعهشرایط خاص جمعیت  تناسب بهگیری در این پژوهش،  روش نمونه. نفر افزایش یافت  28
 .باشدمی 2گیری در دسترس روش نمونه

 تعاریف مفاهیم و متغیرها
 متغیرهای مستقل -

 د ساز پیشینعوامل و شرایط مطرو

و تجارب  خصوصیات ساز پیشین، متضمنعوامل مطرود( 2338)بنا به تعریف اندرسون :تعریف مفهومی

ناخوشایند دوران کودکی و نوجوانی است که افراد را از هنجارها یا آنچه از نظر جامعته مقبتول و پستندیده    
هتای دوران کتودکی   بسیاری از آسیب، (993 )همچنین برمبنای دیدگاه هابکرافت . استکرده باشد جدامی

 .شودها و تجربه طرد در بزرگسالی میای از آسیبباعح به وجود آمدن طیف گسترده

هایی نظیر ساختار غیرمعمول خانواده، تجربه عوامل مطرود ساز پیشین با معرف :تعریف عملیاتی

... کالت تحصیل در کودکی، و فقرِ دوران کودکی، طبقه اجتماعی پدر و مادر، سایز خانواده پدری، مش
 (.83 2نژاد، قاضی)سنجش یافت 

 طرد جنسیتی

هایی دانست کته بته دلیتل    توان تبعیضطرد جنسیتی را می( 999 )مبتنی بر نظر سن :تعریف مفهومی

 .سازدها مختل میها را در تحقق قابلیت شود و آزادی آنجنسیت بر زنان اعمال می

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1convenience  



 

 

 

 

 

  3 ... زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع خارجی     طرد اجتماعی/ آزاده، مظفری 

 

 

کردن این شاخص، با تمرکز بر دوره کودکی و نوجوانی، میزان  برای عملیاتی: تعریف عملیاتی

و میزان احساس برابری و عدم  برابری در تخصیص امکانات و منابع خانواده بین فرزندان مذکر و مؤنح
 (.83 2قاضی نژاد،)های اجتماعی بین زنان و مردان در جامعه لحاظ شد تبعیض در فرصت

 طرد دوران گذار به بزرگسالی

معتقد است اگر در گذار و انتقال از دوران جوانی به بزرگسالی وجود  (993 )صالحی :ف مفهومیتعری

 ای طوالنی در سه بعد ازدواج، اشتغال و تحصیالت نماید، باعح مطرودیتت  عواملی ایجاد اختالل و وقفه
 .شودفرد می

چنین دلیل ازدواج این مفهوم با میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال پاسخگو، هم :تعریف عملیاتی

عنوان   ، نگرش و ارزیابی پاسخگو در مورد ازدواج خود با اتباع خارجی به(عراقی و افغانی)با اتباع خارجی
 .سنجش یافت... عامل و یا مانع پیشرفت، آرامش، رفاه، و 

 متغیرهای واسط

 اجتماعی نابرابری احساس

ی نابرابر آحاد جمعیتت بته منتابع ارزشتمند     نابرابری، دسترس( 83 2)بنا برنظر چلبی :تعریف مفهومی

، منتابع  (یافتته اقتتدار و قتدرت ستازمان   )، منابع سیاستی  (ثروت و درآمد)چهارگانه، یعنی منابع اقتصادی 
بته متوازات   . است( هاانواع معارف و مهارت)، و منابع معرفتی (آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی)اجتماعی 

، یک نوع احساس نابرابری وجود (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) وجود هر یک از انواع نابرابری
کند در مقایسه با شرایط زندگی اطرافیانش، دارد، بدین معنا که شخص، شرایطی را که در آن زندگی می

 . کندناعادالنه احساس می

خود به منظور سنجش احساس نابرابری اجتماعی از پاسخگو خواسته شد وضعیت : تعریف عملیاتی

اعتبار و نفوذ، )، منابع اجتماعی...(درآمد، مسکن، اتومبیل، و )را با وضع اطرافیان در زمینه منابع اقتصادی
های خود، داشتن مهارت احساس موفقیت، اطمینان به توانایی)، منابع فرهنگی(منزلت اجتماعی، آبرومندی

...( های محلی و کشوری، وگیریصمیممشارکت در ت)و منابع سیاسی...( برای زندگی بهتر، تحصیالت، و 
 . مقایسه کند

 احساس داغ ننگ

داغ ننگ فرایندی است که منجتر بته حتذف سیستتماتیک برختی افتراد از تعتامالت         :تعریف مفهومی

کترزین و لیتری،   )انتد  های خاص و یتا عضتو یتک گتروه ختاص     ها دارای ویژگی شود زیرا آن اجتماعی می
 .(6:  92 به نقل از آلمن،  992:283 
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داوری و تعصب نسبت به  یشپ هایی کهبرای عملیاتی کردن این مفهوم از گویه: تعریف عملیاتی

پاسخگویان، تهدید هویت پاسخگویان از طریق القاب زشت و شهرت نامناسب و یا احساس تحقیرشدگی 
 . سنجند، استفاده شدپاسخگویان  را می

 متغیر وابسته   

 آنطرد اجتماعی و ابعاد مختلف 
از؛ طترد   انتد  عبتارت باشتد کته   متغیر وابسته این پژوهش شاخص طرد اجتماعی و ابعاد مختلتف طترد متی   

 . اجتماعی، طرد اقتصادی، طرد سیاسی، طرد فرهنگی و طرد حقوقی

جهول، کمبود مرتبط با نیازهای اساسی و کاالهای مادی، محرومیت از شیوه : تعریف مفهومی

داند و هزینه مسکن را از مصادیق طرد اقتصادی میافتاده  عقبهای رداخت، پساز مشکلهای زندگی، بدهی
، همچنین فرصت محدود برای تفریح، فراغت، محدودیت یا ضعف شبکه اجتماعی(. 2: 993 جهول، )

گیدنز مشارکت . (233: 83 2گیدنز،)های بیرون از خانه نشان از طرد اجتماعی دارد مسافرت و فعالیت
 رای کسانی که مطرودند، دور از دسترس و آن را ناشی از فقدان منابع، امکانات وسیاسی فعال را ب

و جهول  (238:همان )داندمیو به مثابه طرد سیاسی ضروری برای دخالت در فرایند سیاسی  یها فرصت
مربوط ها و هنجارهای اجتماعی به ارزش عنوان ادغام فرهنگی ناکافی مطرح کرده که فرهنگی را به طرد
دسترسی به حقوق اجتماعی و خدمات دولتی دسترسی ناکافی و یا عدم همچنین او طرد حقوقی را. شودیم

 (.6: 993 جهول، )کند و غیردولتی تعریف می
در تعریف عملیاتی ابعاد مختلف طرد اجتماعی، تمرکز بر شرایط و وضعیت حال  :تعریف عملیاتی

، روابط (83 2نژاد، قاضی)های اوقات فراغت یتفعالهای بعد اجتماعی طرد، با شاخص. حاضر پاسخگو است
های مالی و عاطفیِ اقوام ی از حمایتمند بهرههای مذهبی محلی، همسایگی و خانوادگی، شرکت در تشکل

 .عملیاتی شد ...و دوستان و
ی هاپاسخگو،  معرف( پس از ازدواج)به منظور سنجش بعد اقتصادی طرد، با تمرکز بر شرایط اکنون 

، انداز پس، داشتن افتاده عقبهای ، قدرت پرداخت بدهیشرایط اسکان، میزان درآمد همسر و یا خود فرد
 تغذیهی، کیفیت خدمات بهداشتی درمانیرمنتظره، توان مالی دریافت غمشکالت مالی هنگام وقوع اتفاقات 

 . (83 2قاضی نژاد، )بکار گرفته شد  ...و 
کت در انتخابات محلی و کشوری، فرصت دخالت در فرایند سیاسی، های شربعد سیاسی طرد با گویه

 ازنظرها  نظر پاسخگو در مواردی چون اهمیت مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، و اهمیت زندگی آن
 . ، سنجش یافت...مسئولین و 

با های نداشتن همزبان، نگرانی همسایگان از رفت و آمد به منظور سنجش طرد فرهنگی از گویه
یابی به دلیل تفاوت فرهنگی، عدم دستیابی به شغل مناسب بدلیل خانواده یا بالعکس، عدم فرصت دوست

 .استفاده شد... تفاوت فرهنگی، نبود فرصت ازدواج مناسب فرزندان و 
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یارانه، حمایت کمیته )حق شهروندی  29مندی از بهرهمندی یا عدمبهره طرد حقوقی نیز با معرف
ت بهزیستی، ثبت رسمی ازدواج، شناسنامه فرزندان، بیمه تأمین اجتماعی، حساب بانکی، امداد، حمای

نام فرزندان در مدارس دولتی، و در مدارس های کاریابی برای خانواده، امکان ثبتدسترسی به آژانس
 .عملیاتی شد( نمونه

 ابزار سنجش  و پایایی 2اعتبار
برای احتستاب  . شد ر از طریق مراجعه به داوران مشخصهای تحقیق حاضها ومعرفاعتبار صوری شاخص

 .شد ها نیز از آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفادهپایایی مقیاس

 های تحقیقپایایی متغیر: 1جدول شماره
 ضریب پایایی تعداد گویه متغیر ضریب پایایی تعداد گویه متغیر

 %33 26 طرد اجتماعی %82 3 احساس نابرابری اقتصادی

 %36 3 طرد اقتصادی %83 8 احساس نابرابری اجتماعی

 % 3 3 طرد سیاسی %32 2 احساس نابرابری فرهنگی

 %32 29 طرد حقوقی %89   احساس نابرابری سیاسی

 %36 3 طرد فرهنگی %82 23 داغ ننگ

 % 3 29 طرد جنسیتی %33 8 طرد ازدواج

 هایافته
 های توصیفی یافته

درصتد را همستران اتبتاع افغتانی تشتکیل       22قیق را زنان مزدوج با اتباع عراقتی و  درصد از نمونه تح 63
درصتد از متادران پاستخگویان     33درصد از پتدران و   3. سال است  2سنی پاسخگویان  میانگین. اند داده
 .درصد از همسران این زنان کمتر از دیپلم است 38سواد هستند و سطح تحصیالت بیش از  بی

 ی مستقلتوصیف متغیرها

گیترد کته پاستخگویان در    عوامل مطرودساز شترایط و حتوادثی را دربرمتی   : عوامل مطرودساز پیشین

 های اولیه تکوین و انباشت محرومیت و طرد آنتان را رقتم زده  خانواده پدری خود با آن مواجه بوده و زمینه
ست، صرفاً به توصیف هر چند شاخص عوامل مطرودساز پیشین شاخصی مرکب از متغیرهای متعدد ا. است

هایی با بیش از درصد پاسخگویان در خانواده 89بیش از . شودبرخی از متغیرها، و شاخص کلی آن اکتفا می
درصتد از   3 . هتا استت  دهنده بار اقتصادی سنگین ایتن ختانواده  اند که نشانشش نفر جمعیت بزرگ شده

. اندرا در دوران کودکی تجربه کرده( ستی اقوامتک والد، تحت سرپر)پاسخگویان ساختار خانواده غیرمعمول 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Validity 

2 Reliability 
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ای شایع و فراگیر ، تجربه(9-299در دامنه) 3/36همچنین تجربه فقر در دوران کودکی با توجه به میانگین 
در مجموع میانگین میزان تجربه عوامل مطرودساز پیشین این گتروه از زنتان،   . در نمونه مورد بررسی است

  .و در سطح باالیی است( 9-299در دامنه)  2/3

درصد از پاسخگویان در حد متوسط، زیاد یا بسیار زیاد  2/36طرد جنسیتی در بین : طرد جنسیتی

این پاسخگویان تخصیص منابع وامکانات خانواده پدری خود را به نفع فرزندان پسر دانسته و به . است
در )میانگین طرد جنسیتی. عان دارندهای اجتماعی در جامعه بر حسب جنسیت اذتبعیض و نابرابری فرصت

دختر سربار خانواده و رفتنی و پسر نگاهدار "کلیشه جنسیتیِ . است و در حد متوسط 63، (9-299دامنه
 . دارای بیشترین میانگین در شاخص طرد جنسیتی است "نسل خانواده است

 حصیالت ناتمامتوان تنخستین مرحله طرد دروان گذار به بزرگسالی را می: طرد دوران گذار

درصد دارای تحصیالت ابتدایی،  63/ سواد، درصد از پاسخگویان بی 3 /2دهد ها نشان مییافته. دانست
بنابراین . درصد دارای تحصیالت مقطع کارشناسی هستند 2/2درصد دیپلم و 2/2درصد راهنمایی،   2/2

طرد از اشتغال به . اندتر دست یافتهدرصد از پاسخگویان به تحصیالت متعارف دیپلم یا باال  / صرفاً 
درصد از   3/ . ای دیگر از طرد دوران گذار به بزرگسالی در نمونه مورد بررسی شایع استعنوان جنبه

زنان شاغل نیز در مشاغل دارای منزلت و درآمد . اندها شاغل بوده درصد از آن 3 /8پاسخگویان بیکار و 
 . تواند نمودی از شمول در عرصه اشتغال تلقی شوده عمالً نمیفعال هستند ک( اکثراً کارگری)پایین 

طرد ازدواج . شودازدواج مناسب و موفق نیز بعد دیگری از ابعاد طرد دوران گذار به بزرگسالی تلقی می
در جمعیت زنان مزدوج با اتباع بیگانه به مواردی چون علت این نوع ازدواج و نگرش نسبت به ازدواجِ 

و  8/82( 9-299در دامنه)میانگین طرد ازدواج در نمونه مورد بررسی. پردازدیامدهای آن میشده و پحادث
-هایی که مطرودیت ازدواج را از دیدگاه این زنان ارزیابی میدر بین مجموعه گویه. در سطح باالیی است

 "خبر بودیم یش آمد بیام از مشکالت قانونی و غیرقانونی که بعد از ازدواج برایم پ من و خانواده" کند گویه
عنوان  به "ام برطرف نشد با ازدواج مشکالت مالی"ترین دلیل ازدواج این زنان و گویه  عنوان مهم به

 . نشده پس از ازدواج، دارای بیشترین میانگین است ترین مسئله حل مهم

 توصیف متغیرهای واسط 
و در  3/82، (9-299در دامنه )ری در جمعیت نمونه، میانگین شاخص احساس نابراب: احساس نابرابری

بنابراین اکثریت پاسخگویان، امکانات و منابع اقتصادی، اجتماعی، معرفتی و فرهنگی و . سطح باالیی است
یافته به خود و خانواده را در مقایسه بتا اطرافیانشتان نتابرابر ارزیتابی     های سیاسی تخصیصمنابع و فرصت

 . ندیابتر میکرده و وضعیت خود را نازل

و در  2/39، (9-299در دامنه)میانگین شاخص احساس داغ ننگ افراد نمونه: احساس داغ ننگ

در واقع جایگاه فرودست پاسخگویان بویژه به دلیل ازدواج با فردی بیگانه، و . سطحی بسیار باال است
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را برایشان رقم  داوری و تعصب دیگران قرار داده و القاب و شهرتی نامناسبمهاجر آنان را در معرض پیش
 .دار ساخته استاست، همچنین هویت آنان را با احساس تحقیرشدگی خدشهزده

 توصیف متغیرهای وابسته
با توجه به چندبعدی بودن متغیر طرد اجتماعی، در ادامه شاخص ترکیبی طرد اجتماعی و : طرد اجتماعی

در )ترکیبتی طترد اجتمتاعی    میتانگین شتاخص  . استت سپس هر یک از ابعاد به صورت مجزا توصیف شتده 
طور کل ستطح بستیار بتاالی     کرده با اتباع خارجی به دهد زنان ازدواجاست که نشان می 86، (9-299دامنه

 . کنندمطرودیت را در تمام ابعاد آن تجربه می
کیفیت و ) "طرد از گذران اوقات فراغت مناسب"و  "عدم ادغام اجتماعی"بعد اجتماعی طرد دو بخشِ 

، میانگین (9-299در دامنه)های توصیفیبر اساس یافته .شودرا شامل می( ذران اوقات بیکاریچگونگی گ
است که هم طرد افراد نمونه از شبکه روابط اجتماعی و هم  8/82ادغام اجتماعی پاسخگویان بعد عدم

در این  میانگین مطرودیت اوقات فراغت نیز. دهدهای اجتماعی مختلف را نشان میحذف آنان از صحنه
 . باشد می 3/83گروه از زنان 

به نحوی . کننداکثریت پاسخگویان نمودی از طرد اقتصادی را در زندگی حال حاضر خود تجربه می
و حاکی از فقر و تنگنای شدید مالی و معیشتی  2/89، (9-299در دامنه)که، میانگین طرد اقتصادی

 . پاسخگویان است
گانه طرد و بیشترین میزان در بین ابعاد پنج 8/88، (9-299در دامنه)میانگین طرد فرهنگی افراد نمونه 

دهد تفاوت فرهنگی زیربنای تحدید تعامل با دیگران و انسداد طرد فرهنگی نشان می. اجتماعی است
دستیابی فرزندان به شغل مناسب به دلیل عدم". ها استهای اشتغال و ازدواج فرزندان این خانوادهفرصت

 . های سازنده این شاخص داردبیشترین میانگین را بین گویه "نگیتفاوت فره
دهنده و بسیار باال است که از طرفی نشان  9/83افراد نمونه نیز( 9-299در دامنه)میانگین طرد سیاسی

گری و مشارکت سیاسی آنان و از طرف دیگر گواه احساس طردشدگی آنان از حوزه عمل محدودیت کنش
بیشترین میانگین را بین  "گیری مسئوالن ندارممن جایی در تصمیم"اقع گویه در و. مسئولین است

 .های این بعد دارد گویه
میانگین این . دهدحق شهروندی بعد طرد حقوقی را تشکیل می 29برخورداری یا عدم برخورداری از 

خگویان اذعان درصد از پاس 8/33شایان ذکر است . ، و بسیار باال است6/88، (9-299در دامنه)شاخص 
این درصد در بین تمام اقالم . باشداند که حداقل یکی از فرزندانشان مشمول دریافت یارانه نمیداشته

 . شاخص طرد حقوقی بیشترین است

 تحلیل روابط دومتغیره
 روابط بین متغیرهای مستقل و واسط با متغیر وابسته

، متغیتر عوامتل مطرودستاز     جتدول  مبتنی بتر   :رابطه عوامل مطرودساز پیشین و طرد اجتماعی

و چهتار بعتد سیاستی، اقتصتادی، اجتمتاعی و فرهنگتی آن رابطته        ( 9/  )پیشین با شاخص طرد اجتماعی
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بنتابراین هتر چته پاستخگویان درگذشتته و      . استت همبستگی معنادار، مثبت، و در حد متوسط برقرار کترده 
اشتند در بزرگستالی و پتس از ازدواج نیتز     کودکی خود فقر و عوامل مطرودساز بیشتتری را تجربته کترده ب   

کته  دستتیابی بته حقتوق شتهروندی بتیش از آن     جا که عدماز آن .مطرودیت بیشتری را تجربه خواهند کرد
شده در دوره کودکی و نوجوانی پاستخگویان باشتد،   مرتبط با تجربه فقر و وقایع و حوادث مطرودساز تجربه

عوامل مطرودستاز پیشتین و طترد حقتوقی رابطته معنتاداری        حاصل تابعیت غیرایرانی همسران است، بین
 .مشاهده نشد

متغیر طرد جنسیتی با شاخص طرد   مطابق جدول  :رابطه طرد جنسیتی و طرد اجتماعی

ای معنادار، مثبت و ضعیف دارد ولی با ابعاد و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن رابطه( 29/9)اجتماعی
بنابراین پاسخگویانی که در خانواده پدری و جامعه . نادار و قابل تعمیمی ندارداقتصادی و سیاسی رابطه مع

های محدودتر جهت اند، بعد از ازدواج نیز با فرصتتجربه بیشتری از تبعیض و نابرابری جنسیتی داشته
ادغام در روابط اجتماعی، گسست بیشتر نسبت به فرهنگ جامعه و دسترسی کمتر به حقوق شهروندی 

هایی را رقم های جنسیتی ریشه دارد، ازدواجدر واقع تبعیض و نابرابری جنسیتی که در کلیشه. اندشدههمواج
عدم وجود رابطه . زند که تفاوت فرهنگی و محرومیت از حقوق شهروندی را به دنبال داشته استمی

دهد تجربه ان میمعنادار بین تجربه طرد جنسیتی در خانواده پدری و طرد اقتصادی در بزرگسالی نش
 .تبعیض جنسیتی در کودکی لزوماً با تجربه فقر و محرومیت اقتصادی در بزرگسالی همراه نیست

، رابطه طرد دوران گذار با شاخص طرد  مطابق جدول :رابطه طرد دوران گذار و طرد اجتماعی

متوسط و با ابعاد حقوقی و و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن معنادار، مثبت و در حد ( 9/  )اجتماعی
بنابراین زنانی که در گذار از جوانی به بزرگسالی دستاوردهای آموزشی، و . داری استسیاسی طرد فاقد معنا

اند، محرومیت مادی و گسست اجتماعی و فرهنگی بیشتری را تری داشتهتر و ازدواج نامطلوبشغلی نازل
بنا بر اهمیت . دارد( 2/9 )ترین رابطه را با طرد فرهنگیقوی در این بین طرد دوران گذار،. کنندتجربه می

توان دریافت وقوع ازدواجی نامتعارف که با الگوهای فرهنگی بعد ازدواج در شاخص طرد دوران گذار، می
 .ادغام این گروه از زنان در فرهنگ جامعه شده استمطابقت ندارد موجب عدم

رابطه بین احساس   بر اساس جدول :جتماعیرابطه احساس نابرابری اجتماعی و طرد ا

و چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی آن معنادار، ( 29/9)نابرابری با شاخص طرداجتماعی
بنابراین پاسخگویانی که امکانات و منابع اقتصادی و رفاهی، منابع اجتماعی، . مثبت و نسبتاً قوی است

یافته به خود را در مقایسه وضعیت با های سیاسی تخصیصرصتمنابع معرفتی و فرهنگی و منابع و ف
اند، مطرودیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی بیشتری تری برآورد کردهاطرافیانشان در سطح نازل

 . اندرا نیز گزارش داده

و ( 63/9)احساس داغ ننگ با شاخص طرد اجتماعی :رابطه احساس داغ ننگ و طرد اجتماعی

ترین رابطه مربوط به احساس داغ در این بین قوی. معنادار، مثبت و بالنسبه قوی دارد بعاد آن رابطهتمام ا
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داوری، و بنابراین هر چه زنان مزدوج با اتباع خارجی، تعصب، پیش. است( 62/9)ننگ و بعد اجتماعی طرد
تر شود، طرد اجتماعی را در تمام پنداره آنان منفیتعامالت منفی بیشتری را از اجتماع دریافت کنند و خود

 . کنندابعاد با شدت بیشتری تجربه می

 روابط دومتغیره بین متغیرهای مستقل و واسط با متغیر وابسته : 2جدول 

 

 طرد
 فرهنگی

 طرد
 حقوقی

 طرد
 اجتماعی

 طرد
 اقتصادی

 طرد
 سیاسی

 شاخص
 طرد

عوامل 
 مطرودساز

 پیشین 

ضریب 
 همبستگی

 2/9** 93/9  8/9*  3/9**   /9*   /9** 

سطح 
 معناداری

996/9 2/9 9 /9 993/9 9 /9 996/9 

 طرد 
 جنسیتی

ضریب 
 همبستگی

2 /9** 22/9** 23/9** 93/9 93/9 29/9* 

سطح 
 معناداری

992/9 996/9 993/9  /9 3/9 9 /9 

طرد دوران 
 گذار

ضریب 
 همبستگی

 2/9** 2 /9* 28/9**
  9/9** 23/9   /9** 

سطح 
 معناداری

999/9 96/9 999/9 999/9 3/9 992/9 

احساس 
 نابرابری

ضریب 
 همبستگی

  /9** 26/9 22/9**  2/9**   /9** 29/9** 

سطح 
 معناداری

999/9 6/9 999/9 999/9 999/9 999/9 

 داغ ننگ

ضریب 
 همبستگی

28/9** 28/9** 62/9**  3/9** 28/9** 63/9** 

سطح 
 معناداری

999/9 993/9 999/9 999/9 999/9 999/9 

 های واسط و مستقلروابط بین متغیر
-ای مثبت، و معنادار مشاهده شد که نشان متی رابطه( 3/9 )بین عوامل مطرود ساز پیشین و طرد جنسیتی

دهد غالباً تجربه فقر، و سایر عوامل مطرودساز در دوره کودکی با تجربه تبعیض جنستیتی در دوره کتودکی   
 . همراهی داشته است

بنابراین هر چه . ای مثبت و معنادار دارندرابطه( 9/  )ودساز پیشین و طرد دوران گذارعوامل مطر
شده در حوزه تحصیل، اشتغال تجربه عوامل مطرودساز در دوره کودکی شدیدتر باشد، دستاوردهای کسب

 نیز رابطه( 23/9)بین طرد جنسیتی و طرد دوران گذار. تر استوازدواج برای گذار به دوره بزرگسالی نازل
درواقع تجربه شدیدتر تبعیض جنسیتی در دوره کودکی با دشواری بیشتر . مثبت و معناداری برقرار است
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هر دو رابطه مذکور حاکی از انتقال طرد و محرومیت از دوره کودکی به . گذار به بزرگسالی همراه است
 .جوانی است

بنابراین . رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد، (6/9 )بین طرد دوران گذار و احساس نابرابری اجتماعی
تری دارند، نابرابری اجتماعی بیشتری را افرادی که دستاوردهای آموزشی و شغلی، و ازدواج نامطلوب

دهد ، نیز نشان می(29/9)گذار و احساس داغ ننگ رابطه مثبت و معنادار طرد دوران. کننداحساس می
با احساس داغ ننگ بیشتر ( ازدواج، اشتغال، تحصیالت)احل مختلف تجربه اختالل بیشتر در گذار از مر

 . همراه است
. نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد( 23/9)بین احساس نابرابری اجتماعی و احساس داغ ننگ

 . بنابراین هر چه احساس نابرابری اجتماعی زنان بیشتر باشد، احساس داغ ننگ آنان نیز شدیدتر است

 بینی میزان طرد معادله رگرسیونی پیش: رگرسیونی چند گانه تحلیل   
 مقتادیر  خطتی  داد ترکیتب  ، نشتان  - مندرج در جدول-، (2گام به با روش گام) متغیره چند رگرسیون نتایج

عوامل مطرودساز پیشین، طرد جنسیتی، طرد دوران گذار، احساس نابرابری اجتماعی، و )بینپیش متغیرهای
با توجه به میزان ضریب تعیتین  . است مرتبط شاخص طرد اجتماعی با معناداری طور هب( احساس داغ ننگ
درصد از تغییرات واریانس شاخص طرد اجتماعی با ترکیب خطتی مقتادیر متغیرهتای     3 /2استاندارد شده، 

ت معادله رگرسیون استاندارد شاخص طترد اجتمتاعی عبتار    مقادیربتا، با توجه به. بین قابل تبیین استپیش
 : است از

 طرد + = 232/9(احساس داغ ننگ+)9/ 2 (احساس نابرابری+)233/9(عوامل مطرود ساز پیشین)
 +9/  2(طرد دوران گذار)

توان دریافت به ترتیب احساس داغ ننگ، احساس با مقایسه ضرایب بتا در معادله رگرسیونی فوق، می
بیشترین سهم را در تبیین تغییرات واریانس  ساز پیشین، و سپس طرد دوران گذارنابرابری، عوامل مطرود

 . شاخص طرد اجتماعی دارند

 ثربا عوامل مؤشاخص طرد اجتماعی  تحلیل چند متغیری: 3 جدول

 عوامل مؤثر

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه

ضریب 
 تعیین

 ضریب تعیین
 استانداردشده

B 
 
b 
 

T sig 

 999/9 33/3  2/9   232/9 92/9  93/9  9/ 66 داغ ننگ

 992/9  /322 222/9 9/ 2  2/9   3/9   623/9 رابریناب

مطرودساز  عوامل
 پیشین

399/9  39/9  28/9 233/9 932/9 322/  993/9 

 3/9 9  /989 936/9 9/  2 32/9  32/9  322/9 طرد دوران گذار

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1Stepwise 
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 تحلیل مسیر 
ترین  قوی 69/9ه میزان ، متغیر احساس داغ ننگ با اثر مستقیمی ب( شکل)های تحلیل مسیرمبتنی بر یافته

در مرتبته دوم احستاس نتابرابری اجتمتاعی بتا اثتر       . بین شتاخص طترد اجتمتاعی استت     ترین پیش و مهم
و عوامل  2/9 ازآن طرد دوران گذار با اثر کل  پس. قرار دارد 9/ 2 (مجموع تأثیر مستقیم و غیرمستقیم)کل

باشند و درنهایت طرد جنسیتی بتا اثتر کتل    یهای بعدی طرد مبین پیش 23/9مطرود ساز پیشین با اثر کل 
مبتنی بر تحلیل مسیر احساس نتابرابری،  . شودبین شاخص طرد اجتماعی تلقی میترین پیشضعیف 98/9

درصد از واریانس شاخص طرد اجتماعی را  8 / طرد دوران گذار، عوامل مطرودساز پیشین و طرد جنسیتی 
 .کندتبیین می

 
 یرنمودار تحلیل مس: 2شکل

 گیری نتیجه 
است با اتخاذ رویکرد جامع طرد اجتماعی، وضعیت طرد و شمول زنان مزدوج بتا  تحقیق حاضر درصدد بوده

های مختلف حیات اجتماعی بررسی کنتد و  را در زندگی حال حاضر و در عرصه( افغان، عراقی)اتباع خارجی
های تکوین و تشدید آن را در مراحل انیزمبا توجه به ماهیت فرآیندی و انباشتی طرد اجتماعی، عوامل و مک

 . بررسی نماید( شرایط حال حاضر آنان)و نیز بزرگسالی ( گذشته زنان)کودکی و جوانی
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طرد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق در ( 993 )، و جهول(83 2)با استعانت از تئوری گیدنز
و ( 993 )مبتنی بر نظریه هابکرافت. سازی شدمابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و حقوقی مفهو

، متغیر طرد جنسیتی، به (999 )متغیر عوامل مطرودساز پیشین، و بر مبنای نظریه سن( 2338)اندرسون
و با تمرکز بر دوره ( 993 )عنوان عوامل برخاسته از دوره کودکی و نوجوانی و مطابق با نظریه صالحی

نگر تأثیرگذار بر طرد اجتماعی لحاظ بزرگسالی به عنوان سه متغیر گذشتهجوانی، متغیر طرد دوران گذار به 
، متغیرهای احساس نابرابری (992 )و نظریه گافمن( 83 2)بر اساس نظریه نابرابری اجتماعی چلبی. شد

 . اجتماعی و احساس داغ ننگ به عنوان متغیرهای واسط تحقیق به مدل تحقیق اضافه شدند
کی از آن است که تجربه افراد نمونه از شرایط مطرودساز پیشین بویژه فقر دوران های توصیفی حایافته

در مقابل طرد جنسیتی در دوره کودکی و نوجوانی به معنای تخصیص . ای شایع، فراگیر استکودکی تجربه
سوادی بی با توجه به. شودنابرابر امکانات و منابع خانواده بین فرزندان پسر و دختر در حد متوسط تلقی می

از زنان پاسخگو و   3/ درصد از پاسخگویان، همچنین عدم اشتغال  8/33یا تحصیالت کمتر از دیپلم 
، طرد دوران (شده و پیامدهایشنگرش منفی زنان نسبت به ازدواج حادث)میانگین بسیار باالی طرد ازدواج 

انگین باالی احساس نابرابری اجتماعی می. گذار به بزرگسالی نیز واقعیتی فراگیر درنمونه مورد بررسی است
در نمونه حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان، امکانات و منابع اقتصادی، فرهنگی ،اجتماعی، و سیاسی 

تر ارزیابی وضعیت خود را نازلیافته به خود و خانواده را در مقایسه با اطرافیانشان نابرابر و تخصیص
-افغان)گ، جایگاه فرودست و تحقیرشده زنان مزدوج با اتباع خارجیکنند و سطح بسیار باالی داغ نن می

 . دهدداوری، تعصب، و تعامالت نامطلوب اجتماعی قرار دارند، نشان میرا که در معرض پیش( عراقی
 89گانه آن نیز در نمونه مورد بررسی دارای میانگینی باالتر از شاخص طرد اجتماعی و تمامی ابعاد پنج

در بین ابعاد مختلف طرد اجتماعی، بعد طرد فرهنگی . و در سطح باالیی قرار دارند( 9-299در دامنه )
محوریت طرد فرهنگی بر تفاوت فرهنگی است که بویژه به دلیل نوع خاص . دارای بیشترین میانگین است
 .  شودازدواج افراد نمونه ایجاد می

دهد غالباً ، نشان می"پیشین و طرد جنسیتیساز عوامل مطرود"رابطه معنادار، مثبت، و درحد متوسط
تجربه فقر و سایر عوامل مطرودساز دوره کودکی با تجربه تبعیض جنسیتی دوره کودکی همراهی داشته 

در یک ( 2338)زا در دوره کودکی با یافته هابکرافتانباشتی بودن محرومیت و عوامل آسیب. است
 . راستاست

عوامل "، "ساز پیشین و شاخص طرد اجتماعیعوامل مطرود"وسطرابطه معنادار، مثبت، و در حد مت
دهنده ماهیت انتقالی نشان "طرد دوران گذار و طرد اجتماعی"، و "مطرود ساز پیشین و طرد دوران گذار

و ( 993 )های کودکی، جوانی و بزرگسالی و مؤید نظریه هابکرافتطرد و محرومیت در طی دوره
 . است( 2338)اندرسون

طرد جنسیتی و طرد "، و "طرد جنسیتی و شاخص طرد اجتماعی"معنادار، مثبت و نسبتاً ضعیف رابطه 
تبعیض جنسیتی را عامل طرد و انزوای ( 999 )سن. است( 999 )، تا حدودی مؤید نظریه سن"دوران گذار
ها ابلیتداند و بر این باور است که اعمال تبعیض جنسیتی بر زنان، آزادی آنان را در تحقق قزنان می
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های انسانی ارزشمند لحاظ اگر کسب دستاوردهای تحصیلی، شغلی و ازدواج موفق، قابلیت. سازدمختل می
به . استها در جوانی و بزرگسالی شدهتوان گفت تبعیض جنسیتی در کودکی مانع تحقق قابلیتشود می

 .       گذاردصحه میطور ضمنی این روابط بر انتقال محرومیت و طرد در طول دوره زندگی نیز 
مؤید نظر  "طرد دوران گذار و شاخص طرد اجتماعی"رابطه معنادار، مثبت و درحد متوسط 

است که اختالل یا وقفه طوالنی در دستیابی به تحصیالت، اشتغال و ازدواج موفق را از ( 993 )صالحی
 . داندعوامل طرد اجتماعی می

و اشتغال مناسب، هم چنین برخورداری ازدواج متعارف  دستیابی به سطح متعارف تحصیالت و آموزش،
هایی تلقی کرد که در نهایت دسترسی افراد به منابع ارزشمند توان ابزارها یا مکانیزمو مطلوب را می

اعتبار، منزلت )، منابع اجتماعی...(درآمد، مسکن، و )منابع اقتصادی –(83 2)چهارگانه مورد نظر چلبی
-گیریمشارکت در تصمیم)و منابع سیاسی...( های زندگی و موفقیت، مهارت)ع فرهنگی، مناب...(اجتماعی و 

بنابراین در شرایط طرد دوران گذار، دسترسی به منابع . کندرا تسهیل می –..( های محلی و ملی و 
طرد دوران گذار و احساس "رابطه معنادار، مثبت و متوسط . شودچهارگانه مذکور دشوار و محدود می

 .  نیز مؤید همین دشواری است  "برابری اجتماعینا
احساس "و  "احساس نابرابری اجتماعی و شاخص طرد اجتماعی"رابطه معنادار، مثبت و نسبتاً قوی 
الزم به ذکر است احساس . گذاردصحه می( 83 2)بر نظریه چلبی  "نابرابری اجتماعی و احساس داغ ننگ

واقعیت عینی است و بنابراین تخصیص نابرابر منابع و امکانات نابرابری اجتماعی نمودی ذهنی از یک 
 -افغان)یافته زنان مزدوج با اتباع خارجیجایگاه و موقعیت تنزل... اقتصادی، منزلت و اعتبار اجتماعی و 

در برخورداری از این منابع نسبت به اطرافیان، از طرفی به عنوان واقعیت عینی و متمایزکننده این ( عراقی
شود و از طرف دیگر به عنوان یک نمود ذهنی از ه، منجر به طردشدگی اجتماعی همه جانبه آنان میگرو

 .زندمی یافته، به احساس داغ ننگ دامندرک موقعیت تحقیرشده و تنزل
نیز مؤید نظریه گافمن  "احساس داغ ننگ و شاخص طرد اجتماعی"رابطه معنادار، مثبت و قوی 

 . باشدمی( 992 )
حقیق حاضر روابط بین متغیرهای مستقل و واسط، با ابعاد مختلف شاخص طرد اجتماعی نیز در ت

، "طرد دوران گذار"، "طرد جنسیتی"، "ساز پیشینعوامل مطرود"هر پنج متغیر . استبررسی شده
با بعد اجتماعی طرد و نیز بعد فرهنگی طرد روابط  "احساس داغ ننگ"، و "احساس نابرابری اجتماعی"
ها و طردشدگی دوره کودکی و جوانی، احساس جایگاه فرومایه در بنابراین آسیب. نادار و مثبتی دارندمع

-تواند زمینهشدگی زنان مزدوج با اتباع عراقی و افغانی مینشانکسب منابع ارزشمند، و تمایزیافتگی و داغ

 . شودادغام فرهنگی آنان ادغام اجتماعی، و عدمساز ضعف شبکه اجتماعی، عدم
احساس "، و "احساس نابرابری اجتماعی"،"طرد دوران گذار"، "ساز پیشینعوامل مطرود"چهار متغیر

با بعد اقتصادی طرد روابط معنادار و مثبتی دارند اما بین طرد جنسیتی و طرد اقتصادی رابطه  "داغ ننگ
جربه فقر و سایر عوامل های ذکرشده اگر چه تمبتنی بر یافته. معنادار و قابل تعمیمی مشاهده نشد
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مطرودسازکودکی با تجربه طرد جنسیتی دوره کودکی در یکراستاست، اما طرد و تبعیض جنسیتی لزوماً با 
 . تجربه فقر و محرومیت از امکانات اقتصادی دربزرگسالی همراه نیست

قی طرد با بعد حقو "احساس داغ ننگ"، و "طرد دوران گذار"، "طرد جنسیتی"صرفاً بین متغیرهای 
چه موجب محرومیت زنان نمونه تحقیق و فرزندان در واقع آن. اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

متغیر طرد جنسیتی صرفاً تخصیص . شود، ماهیت ازدواج آنان با اتباع بیگانه استآنان از حقوق شهروندی می
دختر سربار خانواده و "در واقع گویه . گیرددربرنمی نابرابر امکانات و منابع خانواده بر مبنای جنسیت فرزندان را

های جنسیتی دارد دارای بیشترین میزان که حکایت از کلیشه "رفتنی و پسر نگاهدار نسل خانواده است
. ها باشدساز این نوع از ازدواجدهنده یکی از عوامل سببتواند نشانمیانگین در این شاخص است و می

ران گذار به بزرگسالی، طرد از ازدواج به معنای نگرش و ارزیابی زنان از ازدواج همچنین در شاخص طرد دو
نشان شدن زنان نمونه تحقیق نیز به نوع خاص ترین علت داغمهم. خود و پیامدهای آن محوریت دارد

ازدواج در بنابراین با توجه حضور عنصر . گرددآنان بازمی( ازدواج با اتباع بیگانه، مهاجر و فرودست)ازدواج
 . هرسه متغیر مذکور و ماهیت طرد حقوقی بواسطه نوع ازدواج، معناداری روابط یادشده قابل توجیه است

با  "احساس داغ ننگ"، و "احساس نابرابری اجتماعی"، "ساز پیشینعوامل مطرود"صرفاً متغیرهای
ل مطرودساز دوره کودکی، در واقع تجربه فقر و عوام. بعد سیاسی طرد رابطه مثبت و معناداری دارند

حاصل تعصب، و )ننگاحساس و ارزیابی توزیع نابرابر منابع و امکانات ارزشمند، همچنین احساس داغ
گری و مشارکت ، از طرفی با محدودیت کنش(داوری اجتماع نسبت به زنان مزدوج با اتباع بیگانهپیش

جالب است که . مسئوالن همراه استسیاسی و از طرف دیگر با احساس طردشدگی آنان از حوزه عمل 
های سازنده بعد طرد بیشترین میانگین را در گویه "مسئوالن ندارم گیریمن جایی در تصمیم"گویه 

 . سیاسی داشته است
ترین و متغیر احساس داغ ننگ قوی( تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر)های چندمتغیرهمبتنی بر یافته

در مراتب بعد متغیرهای احساس نابرابری . شودماعی تلقی میبین شاخص طرد اجتترین پیشمهم
متغیر طرد جنسیتی نیز . اجتماعی، طرد دوان گذار به بزرگسالی، و عوامل مطرودساز پیشین، قرار دارند

 . باشدبین شاخص طرد اجتماعی تلقی میترین پیشضعیف
جانبه زنان مزدوج با اتباع همه دهد طرد اجتماعی و محرومیتهای تحقیق نشان میدر مجموع یافته

اگر چه حاصل موقعیت و وضعیت زندگی اکنون آنان است که بویژه در روابط نسبتاً ( عراقی -افغان)بیگانه 
با شاخص طرد اجتماعی تبلور یافته اما صرفاً به  "احساس داغ ننگ"و  "احساس نابرابری اجتماعی"قوی 

نان و فقر مزمن کودکی، همچنین دشواری گذار از جوانی به شود بلکه از زندگی گذشته آآن خالصه نمی
های مختلف قائل شدن به انتقال محرومیت و طرد اجتماعی در طی دوره. گیردبزرگسالی نیز نشأت می

 . گذاردنیز بر آن صحه می( 83 2)های  تحقیق فیروزآبادی و صادقیزندگی واقعیتی است که یافته
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