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 چکيده
ریزی  تغییرات اساسی در ساختار زندگی فردی و اجتماعی در دوران سالمندی و فقدان برنامه

سازی مواجه کرده  برای این مرحله از عمر، سالمندان و جامعه را با وضعیت کمابیش مسئله
طرد اجتماعی که در ادبیات نظری و نیز . جانبه است که نیازمند بررسی و ارزیابی همه

روز برای تحلیل مسائل و مشکالت همۀ اقشار اجتماع،  تبدیل به مبحثی به ها، گذاری سیاست
های سالمندی نیز جای  در سطوح و ابعاد مختلف شده است، چندیست در زمینۀ پژوهش

ای شدن  حاشیه -این پژوهش به بررسی وضعیت شمول . خوبی باز نموده است خود را به
در دو سطح عینی و داخته، و این مفهوم را سالمندان شهر تهران با عینک طرد اجتماعی پر

طرد از منابع مادی، طرد از خدمات اجتماعی، طرد : کرده است ذهنی و در پنج بعد عملیاتی
های اجتماعی و در دو سطح  از روابط اجتماعی، طرد از محله و نیز طرد از انواع فعالیت

 .است عینی و ذهنی تقسیم شده
تر، در مناطق  سالمند شصت سال و بزرگ    بر روی براساس بررسی نتایج پیمایش که 

از میان پنج وجه متفاوت طرد اجتماعی، تجربۀ طرد  به انجام رسید، ،8 و  1 ،   ، 8،  ،  
طرد از خدمات گوناگون، بیشترین فراگیری را بین  احساسهای فرهنگی و  از انواع فعالیت

پژوهش بین وجوه مختلف طرد  های براساس یافته. سالمندان ساکن تهران داشته است
سبب تجربۀ طرد در بقیۀ وجوه  یک وجهاجتماعی ارتباط درونی وجود دارد، و طرد از 

کند، سبب طرد ذهنی و  طور عینی در زندگی تجربه می درضمن طردی که سالمند به. شود می
 .شود درنهایت احساس در حاشیه قرارگرفتن سالمند می

 .ذهنی طرد عینی، طرد اجتماعی، طرد سالمندی، :های کليدی واژه
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 sbastani@alzahra.ac.ir ،(مسئول یسندهنو) الزهرا دانشگاه اجتماعی، علوم گروه دانشیار.  

 fatima_rahnama@yahoo.comدانشگاه الزهرا،  ی،ارشد پژوهشگر کارشناس.  

 maghazinejad@yahoo.comدانشگاه الزهرا،  یگروه علوم اجتماع استادیار .  
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 مقدمه و طرح مسئله
ناپذیر است که  سالمندی فرآیندی زیستی، حاصل تغییرات خودبخودی، پیشرونده و بازگشت

ایی  اما گذشته از تغییرات بیولوژیکی و طبیعی. دهد توانایی روحی و جسمی را بسیار کاهش می

ندان با تغییرات اساسی در ساختار زندگی دهد، سالم که در این دوره از زندگی انسان رخ می

پذیری با آن چندان برای فرد سالمند و نیز اطرافیان وی  اند که تطبیق فردی و اجتماعی مواجه

دهد  معتقد است هرچند تغییرات طبیعی که در دوران پیری رخ می( 991 )  مندلی. ساده نیست

شود که به شیوة زندگی و  بیرونی نیز میمنشأ درونی و ذاتی دارند، سالمند دچار برخی تغییرات 

  فرگوسن (. 1   مقامی،قائم از نقل به 991  مندلی،) عملکرد او در اجتماع بستگی دارد

ریزی برای این مرحله از  ها و فقدان برنامه ساله 56نیز با اشاره به بازنشستگی اجباری (  98 )

ری اجباری و کاهش واقعی درآمد محکوم ناگهان جامعه، سالمندان را به بیکا"نویسد  زندگی می

این . کند از سوی دیگر فردِ سالمند، همکارانش را در کار یا اوقات فراغت مالقات نمی. کند می

عالقگی به زندگی،  شود، و درنهایت بی عوامل باعث کاهش ارتباطات اجتماعی سالمند می

 (.همان) "ی خواهد داشتبودن ادامۀ زندگی و تمایل به انزوای اجتماعی را درپ هدف بی

های ناشی از آن در بسیاری  طور کلی ارزش ندادن به سالمندان از سوی جامعه و نارسایی به

از سوی دیگر عوامل مختلفی مانند  .سازد از موارد، این مرحلۀ زندگی را دچار مشکل می

سایر  بازنشستگی و کاهش درآمد ناشی از آن، کاهش ارتباطات اجتماعی، افزایش بیماری و

اند، ممکن است به کاهش مشارکت در زندگی  مسائلی که افراد در دوران کهنسالی با آن مواجه

ای که  پدیده (.118  ورومن،) ای شدن و انزوای اجتماعی سالمندان منجر شوند اجتماعی، حاشیه

ها و  مفهوم طرد اجتماعی که با توسعۀ برنامه .شود توصیف می «طرد اجتماعی سالمندان»با واژة 

یافته تبدیل  ها، به بخشی از جریان اصلی تفکر در بسیاری از کشورهای توسعه گذاری سیاست

زیرا این مفهوم اهمیت مشارکت در همۀ . شود تر از فقر شناخته می شده است، مفهومی گسترده

کند، و هم بر افراد و هم بر نهادها در راستای توانا  های یک جامعۀ خاص را منعکس می جنبه

بنابراین از آنجا که طرد، فقط . ختن و اجبار برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی متمرکز استسا

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Mandle 
2. Ferguson 
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شدن، جدا افتادن و  تر منزوی پردازد، بلکه فرآیندهای گسترده به محرومیت مالی نسبی فقرا نمی

دهد توانسته  های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می مشارکت محدود در فعالیت

 .خوبی جای خود را در مباحث سالمندی باز کند به

وبیش به برخی منابع و امکانات  ای دسترسی کم از سوی دیگر گرچه در هر جامعه

اش، به معیارهای متفاوتی وابسته  ضروریست، اما احساس سالمند و ارزیابی ذهنی از موقعیت

ستگی، سالمت، شرایط مادی است و هر فرد براساس ابعاد مختلفی مانند ارتباطات اجتماعی، واب

در این حالت محققان ترجیح . کند را با دیدگاه خود ارزیابی می های اجتماعی، آن و مقایسه

 .دهند طرد را در دو سطح عینی و ذهنی بررسی کنند می

بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی و توصیف ابعاد عینی و ذهنی طرد اجتماعی 

 .رابطۀ علّی بین طرد عینی و ذهنی است سالمندان در شهر تهران و تحلیل

 های پژوهش پرسش

 اند؟ سالمندان تهران با چه ابعادی از طرد اجتماعی عینی و واقعی مواجه -

 کنند؟ هایی احساس طرد و به حاشیه رانده شدن می سالمندان تهران چقدر و در چه زمینه -

 ارد؟چه ارتباطی بین طرد عینی و ذهنی در ابعاد مختلف وجود د -

 مروری بر پيشينۀ تحقيق

: شناخت عوامل خطرساز طرد در طول دوران زندگی"در پژوهشی با نام( 119 ) بکر و همکاران

که در مرکز ملی تحقیقات اجتماعی انگلستان انجام شد درپی شناسایی عوامل  "سالمندی

دارد  شواهد بیان می": نویسند آنها می. اند که سالمندان با آن مواجه بودندای  مطرودساز چندگانه

 ".تواند پیامدهای منفی شدیدی بر کیفیت زندگی داشته باشد که دو عامل خطرساز یا بیشتر می

عامل خطرزا را در سه زمینۀ منابع، مشارکت و کیفیت زندگی  5 محققان برمبنای ادبیات نظری، 

 :بررسی کردند که عبارتند از
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 شده در تحلیل طرد اجتماعی چندبعدی خطرساز استفادهعوامل .  جدول

 اجتماعي طرد خطرساز عوامل زیرمجموعه حوزه

 منابع

 اقتصادی و مادی منابع

 پایین نسبی درآمد

 مادی محرومیت

 بازنشستگی حقوق نداشتن

 خصوصی و عمومی خدمات به دسترسی

 خدمات به کم دسترسی

 نقل و حمل به کم دسترسی

 تصادیاق خدمات فقدان

 اجتماعی منابع
 کم اجتماعی حمایت

 دیگران با کم ارتباط

 مشارکت
 نوشتن و خواندن سواد ها مهارت و تحصیالت فرهنگ،

 عمومی انتخابات آخرین در ندادن یأر سیاسی و مدنی مشارکت

 زندگی کیفیت

 رفاه و سالمت

 پایین شده درک عمومی سالمت

 فیزیکی های فعالیت در کم مشارکت

 پایین روانی تسالم

 زندگی محیط
 نامناسب مسکن

 تعلق احساس فقدان

 هوا شدن تاریک از بعد رفتن بیرون از ترس جنایت

 

درصد سالمندان انگلیسی دو عامل خطرساز یا بیشتر را تجربه  61های آنها  براساس یافته

باالیی دارند و  عامل خطرساز با هم ارتباط درونی 5 همچنین دریافتند برخی از این . کنند می

برمبنای گزارش ) برخی دیگر نه؛ برای نمونه بیشترین همبستگی بین سالمت عمومی پایین

 .و نداشتن فعالیت فیزیکی مشاهده شد( سالمند

برای بررسی طرد اجتماعی سالمندان در کشورهای عضو ( 118 ) ورومن و همکاران

طرد "این پژوهش با عنوان . م داده استای تطبیقی بین این کشورها انجا اتحادیۀ اروپا مطالعه

انجام  118 در سال  "تطبیقی بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا طالعهم :اجتماعی سالمندان

 :گرفت به منظور پاسخ به سؤاالت زیر بود

 د؟دار هایی تفاوت چه مختلف کشورهای بین سالمندان اجتماعی طرد.  
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 دارد؟ وجود در تجربۀ طرد اجتماعی کشور هر سالمندان و جوانان بینهایی  تفاوت چه.  

 چیست؟ سالمندان طرد اجتماعی برای فردی عوامل خطرزای.  

 شوند؟ می سالمند اجتماعی طرد به منجر های یک کشور ویژگی کدام. 4

 را طرد که) خود، از ترکیب دو رویکرد فرانسوی  برای ساخت الگوی مفهومی نویسندگان

 و فقر که) و آنگلوساکسونی (بیندمی هافرهنگخرده و خاص اجتماعی تنظیمات مبنای بر اساساً

های  کنند؛ و ارتباط طرد اجتماعی با ویژگی استفاده می( داندمی ساختاری عوامل نتیجۀ را طرد

هایی را نیز  آنها در هر یک از این ابعاد طرد، شاخص.  دانند پذیر می غیرمادی و هم مادی را امکان

 را با دو شاخص یکپارچگی اجتماعی( اجتماعی ـ فرهنگی طرد) عد اولبُ: کنند مشخص می

( هنجارها و ها ارزش به اشاره) و یکپارچگی هنجاری( ها شبکه و اجتماعی ارتباطات به اشاره)

بندی کردند  را با دو شاخص توزیعی شاخص( ساختاری ـ اقتصادی طرد) شناسند و بُعد دوم می

 . است( مانند حقوق اجتماعی) و دومی غیرمادی( کاالشامل درآمد و ) که اولی مادی

 های تطبیقی موجود در نویسندگان با استفاده از این الگوی مفهومی و با تحلیل ثانویۀ داده

EU-SILC2005:ESS2002   وSHARE 2004  و با این فرض اساسی که طرد اجتماعی برابر با

 :فقر نیست به نتایج زیر رسیدند

سالمندان بین کشورهای مختلف عضو اتحادیۀ اروپا با هم متفاوت  میزان طرد اجتماعی

شده سالمندان نسبت به جوانان از محرومیت مادی کمتری رنج  در همۀ کشورهای بررسی. است

 .ترند تر و ایزوله برند، اما به لحاظ اجتماعی از جوانان منزوی می

 .طح فردی استکنندة طرد اجتماعی سالمندان در س بینی سالمت، بهترین پیش

 .کنندة طرد اجتماعی سالمندان در سطح کشوری است بینی نابرابری درآمد نیز بهترین پیش

 که پژوهشی "اجتماعی طرد و اجتماعی مراقبت" عنوان با خود کتاب در(  11 ) من بلک

 کشور 5 در سالمندان مراقبت نامبردن انواع از پس اروپاست؛ در سالمندان مراقبت از تطبیقی

 تعریف به توصیفی و تحلیلی چارچوب یک در یونان، و ایتالیا ایرلند، بریتانیا، نروژ، مارک،دان

 طرد از مانع که است خدماتی فراگیر خدمات او نظر از .پردازد می فراگیر خدمات های ویژگی

 و شهروندی پایگاه یکپارچگی، من بلک .کند خنثی می را آن یا شود می سالمندان اجتماعی

 طرد داند؛ همچنین می شدن ای حاشیه و طرد زمینۀ در اصلی عوامل را جامعه رد مشارکت

 اجتماعی زندگی در یکپارچگی و مشارکت کاهش شهروندی، حقوق انکار را سالمندان اجتماعی
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 اشاره اجتماعی و مادی منابع اهمیت به خود در پژوهش وی .داند می سالمند استقالل کاهش نیز و

( مادی و اجتماعی منابع) منبع یک به فقدان دسترسی سبب به اجتماعی طرد":نویسد می و کند می

وجود  به طرد موانع با عملکرد این .آید وجود می به اقتصادی و سیاسی اجتماعی، موانع علت به

نیازش،  مورد منابع به فرد میزان اتکای من، بلک نظر از ."کنند می کنترل تر آن را قوی افراد آید و می

 کنندة منعکس که دارد هم ایدئولوژیکی جنبۀ بلکه مادی است، و اجتماعی ابعاد به وابسته تنها نه

 .است جامعه سالمند افراد با ارتباط در فرهنگی انتظارات

 "طرد اجتماعی چندگانه و کیفیت زندگی افراد سالمند مطرود"در پژوهش ( 116 ) شارف

بردند، توانست  کال مختلف طرد رنج میسالمند که از اش   های عمیق با  وسیلۀ مصاحبه به

مجموعه عوامل بالقوة مشترک را شناسایی کند که منجر به طرد اجتماعی خواهند شد مانند 

های مزمن و از دست دادن منابع مادی به سبب بازنشستگی که از مهمترین این  شدن، بیماری بیوه

های مدنی،  روابط اجتماعی، فعالیت شارف طرد را در پنج دستۀ طرد از منابع مادی،. عوامل بودند

بندی کرد؛ هدف وی قراردادن سالمندان مطرود در یکی از این  خدمات اساسی و همسایگی طبقه

ترین شکل طرد اجتماعی، طرد از روابط  براساس نتایج این پژوهش معمول. پنج طبقه بود

رد از منابع مادی در ط. کرده بودند اجتماعی بود که سالمندان در معرض طرد چندگانه تجربه

شده، طرد از منابع مادی و روابط اجتماعی بود  ترین ترکیب دیده معمول. جایگاه دوم قرار داشت

. کرد های فقر و محرومیت و تنهایی و انزوای اجتماعی را تأیید می که ارتباط نزدیک بین پدیده

ای بود، که  ز خدمات پایهنکتۀ مهم دیگر ارتباط آشکار بین طرد از ارتباطات اجتماعی و طرد ا

برمبنای آن محدودیت در ارتباطات اجتماعی برای سالمندان ممکن است استفاده از خدمات در 

نکتۀ دیگری که شارف در پژوهش خود بدان پی برد اینکه . خانه و محیط بیرون را محدود کند

را با تأکید بر دو جنبۀ  بردن از انواع طرد، عموماً کیفیت مناسبی از زندگی سالمندان با وجود رنج

های زندگی  شان برای مستقل ماندن با وجود چالش اول توانایی: کردند شان ابراز می اصلی زندگی

 .های روحانی و فلسفی در این دوره از زندگی روزانه و دوم پذیرش دیدگاه

 تعریف مفاهيم

 تعریف طرد اجتماعي

 اروپا، اتحادیۀ) "ساده از آن مشکل استارائۀ تعریفی "ای پیچیده است که اجتماعی واژه طرد

 جدیدی ابزار به نابرابری، فقر و مفاهیم گسترش این مفهوم با (.994 سیلور، از نقل به:  99 
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 " با شده، تبدیل شده است و به حاشیه رانده افراد موقعیت و اجتماعی های شکاف یلتحل برای

 تعریف "مندند بهره آن از جامعه اعضای بیشتر که زندگی امکاناتی از به دستیابی در ناتوانی

طرد، ": است کرده تعریف گونه این را طرد اجتماعی ،( 11 )  واحد طرد اجتماعی اروپا .شود می

 از ترکیبی با گوناگون های حوزه یا هایی است که در آن افراد حالت توصیف برای جامع ای واژه

 خانوادة فقیر، خانوادة کم، درآمد قدان مهارت،ف برند مانند بیکاری، می رنج  پیوسته هم به مشکالت

عوامل منجر به طرد ـ شامل عواملی که . "باال جرائم با محیطی در زندگی و بیماری پاشیده، هم از

اند؛ بر هم اثر  ـ اجتماعی دارندـ بسیار متعدد و گوناگون ریشه در فرد، خانواده یا وقایع اقتصادی

بعدی و  چند( 994 ) عقیدة سیلور البته به. کنند قویت میمتقابل دارند و اغلب یکدیگر را ت

  مشکالت تعریف طرد و حقیقت تفسیر آن"تنها ایرادی ندارد، بلکه  ارتجاعی بودن مفهوم طرد، نه

ای چندمعنایی  طرد، واژه. کند های مختلف و برحسب زمان و مکان، فرصتی تازه فراهم می با راه

 (.994  سیلور،) "ای نیاز دارد گسترده است؛ بنابراین به تعاریف معنایی

 سالمندی

و همکارانش سه وجه ویژة   فیلیپس. های گوناگون تعریف کرد بایست از جنبه سالمندی را می

 :کنند سالمندی را چنین بیان می

شناختی که درنتیجۀ باالرفتن سن و تغییرات بیولوژیک در فرد بروز  سالمندی زیست . 

 .کند می

 .کند که با گذشت سن ظرفیت سازشی و تطابق با محیط تغییر میشناختی  پیری روان . 

پیری اجتماعی که با گذشت سن، نقش فرد در خانواده، محل کار، اجتماع و نیز عالیق و  . 

 .کند های فرد تغییر می فعالیت

شناختی و  های گوناگون زیستی، روان از آنجا که سالخوردگی یا پیری، فرآیندی است با جنبه

عموماً اشتراک نظر دربارة تعریف . ستیابی به تعریف دقیق و روشن از آن میسر نیستاجتماعی، د

شناختی و  تر از تعاریف این پدیده از منظر روان شناختی پیری آسان یا تعاریف زیست

 .آید دست می شناختی به جامعه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Social Exclusion Unit  
2. Philips 
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تر،  ساله و بزرگ 51افراد ( WHO) در این پژوهش به تبعیت از سازمان بهداشت جهانی

 .اند سالمند در نظر گرفته شده

 ادبيات نظری

 51و  61از دهۀ . روند شمار می پذیر جوامع مختلف به های آسیب سالمندان، از جمله گروه

خاطرنشان کردند که سالمندان یکی از   و ویدربرن  میالدی محققان جهانی مانند تاونزند

ویژه مرگ یکی از زوجین و تنهاشدن  کنند؛ به در فقر زندگی میهایی هستند که  ترین گروه بزرگ

هایی که سبب طرد  ـ محرک دربارة عملکرد. شود پذیری این گروه می سالمند سبب افزایش آسیب

آنها ( 114 ) اند که اسمیت شوند، محققان به عوامل گوناگونی اشاره کرده اجتماعی سالمندان می

 :را به چهار دستۀ کلی تقسیم کرد

 مزمن، های بیماری بازنشستگی، با همراه درآمد تغییرات) های مربوط به سن ویژگی  . 

 ( ...و کردن زندگی تنها با سازگاری

 شرایط نامساعد تجمعی در طول دوران زندگی  . 

 های اجتماع ویژگی  . 

 .تبعیض به علت سن .4

ط بیماری و نیز عوامل رواب ،(118 ) براساس تحقیقات انستیتو سالمندی آکسفورد

ساز اصلی طرد در سالمندی  خانوادگی، مخصوصاً مرگ یکی از زوجین و طالق، عوامل خطر

دومین عامل خطرساز، فقر مالی و سومین آن نیاز به پرستار درصورت بیماری، زوال . هستند

ترتیب  شده از سوی این انستیتو، به سایر عوامل خطرساز معرفی. عقل یا معلولیت بیان شدند

زندگی در مناطق روستایی، مهاجر بودن، دسترسی محدود به خدمات و : د ازاولویت عبارتن

های اجتماعی، محله و مسکن نامناسب، خروج زودهنگام از بازار کار و فقدان دسترسی  مراقبت

 . ITبه 

مشکل اساسی در زمینه طرد اجتماعی سالمندان این است که فقر و نابرابری درآمد عناصر 

 ادغاممباحث طرد اجتماعی بیشتر درپی . شوند جتماعی محسوب میاصلی مباحث عام طرد ا

های مناسب پیرامون طبیعت فقر و طرد  جوانان و بیکاران در بازار کار است؛ بنابراین فقدان داده

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Townsend 
2. Wedderburn 
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مشکلی که ": نویسد در این باره می( 111 ) شارف. شده توسط سالمندان آشکار است تجربه

رو هستند عبارتست از نیاز به فراتر  اعی سالمندان با آن روبهسازی طرد اجتم محققان برای مفهوم

( ادغام اصلی عامل در نقش اشتغال بر تأکید مانند) رفتن از مباحث رایج پیرامون طرد اجتماعی

وی . "ویژه بررسی ادغام اجتماعی در زمینۀ روابط و منابعی که فراتر از اشتغال وجود دارند به

 منابع کمبود) ه این هدف را باور داشتن تفاوت بین وجه توزیعی فقرآغاز مناسب برای دستیابی ب

طرد فقط به ": نویسد داند و می می( اجتماعی پیوندهای کمبود) ای طرد و وجه رابطه( مادی

مثل جدا افتادن  شدن تر منزوی پردازد، بلکه به فرآیندهای گسترده محرومیت مالی نسبی فقرا نمی

با فقر پردازد که  نگی و اجتماعی، یا مشارکت محدود در آنها میهای سیاسی، فره از فعالیت

دهد، بلکه برای تمرکز بر  طرد اهمیت وجه توزیعی منابع مادی را کاهش نمی. همراه است

ای مانند مشارکت اجتماعی ناکارامد، کمبود یکپارچگی اجتماعی و کمبود  های رابطه موضوع

 .قدرت، مناسب است

طرد اجتماعی و سالمندان؛ به سوی یک چارچوب "ای با نام  در مقاله( 111 ) شارف

های سالمندی  بایست الزمۀ پژوهش ، سه شاخه از مباحث طرد اجتماعی را که می"مفهومی

 :کند شناخته شود چنین بیان می

  های مختلف داخل و خارج از  مباحث دورکیمی که بر مشارکت سالمندان در جنبه

کند و  شود و بر مشارکت و یکپارچگی فراتر از بازار کار تأکید می ای مربوط می های محله اجتماع

گیرد که سالمندان قادر به پذیرش آن  می هایی را در بر گسترة وسیعی از روابط اجتماعی و نقش

 .هستند

  های مکانی و جغرافیایی طرد متمرکز است و طرد را نمودی از  سطح دوم بر جنبه

فضا نقش مهمی در " :نویسد می( 998 ) پور ر این راستا مدنید. شناسد ای می های محله تبعیض

( هندسه) فضا نماد روابط اجتماعی است که بر شکل. یکپارچگی یا جدایی جوامع شهری دارد

بنابراین بررسی طرد اجتماعی بدون چنین . دهد گذارد و آن را شکل می این روابط تأثیر می

های  رد و یکپارچگی اجتماعی درواقع پدیدهط. ای ممکن نیست های محله نگاهی به تبعیض

 ".اجتماعی هستند -فضایی

  تأکید بر . کند معرفی می  ای از فقدان مشارکت در نهادها سطح سوم، مباحث طرد را گونه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Institutional Disengagement 
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  از نظر گانز. کنند ای خودداری می خدماتی است که مسئوالن از ارائۀ آن به مناطق حاشیه

 .شوند مواجه می "انزوای نهادی"کنان آن با مناطق اجتماعی مطرود و سا(  91 )

وجه طرد از منابع مادی، طرد از  6شارف و همکارانش با توجه به این سه گروه، طرد را در 

های فرهنگی، مدنی و سیاسی، طرد از روابط اجتماعی و نهایتاً طرد  خدمات، طرد از فعالیت

 .پردازیم که در روش تحقیق به آن میاند  های هر یک را معرفی کرده ای عملیاتی و شاخص محله

 سطوح طرد

های مهم و اساسیِ طرد، تفکیکی است که برحسب معیارها و موقعیت عینی و  بندی از دیگر طبقه

درحقیقت سطح عینیِ طرد به . های ذهنی آنان انجام شده است واقعی افراد، در مقابل ارزیابی

در این سطح، شرایط زندگی افراد براساس . اشاره دارد های واقعی حیات فردی و اجتماعی جنبه

، البته ارزیابی و ابراز سالمندان از وضعیت زندگی بد و دشو واقعیت کنونی آنان بررسی می

که طرد ذهنی،  در حالی (.89   نژاد، قاضی از نقل به ، 111 جوهل،) نامساعدشان مدنظر نیست

ت خود، از جنبۀ مطرود یا مشمول بودن به احساس و تلقی فرد از موقعیای از طرد است که  جنبه

 .اشاره دارد و ارزیابی ذهنی فرد از شرایط زندگی خود است

تأثیر  از آنجا که تلقی و ارزیابی هر فرد از موقعیت و شرایط زندگی خود ممکن است

زیستی  ای بر رفتارها و فعالیت و نیز مشارکت شخص در زندگی و تالش او برای به  هویژ

 اکنر) برانگیز و مهم است باشد، طرد در سطح ذهنی نیز در کنار طردِ عینی، تأمل هاجتماعی داشت

 (.999  ، لوئیس و

 روش پژوهش
گانۀ شهر    سال به باالی ساکن مناطق  51سالمندان  در میاناین پژوهش پیمایشی است که 

لمندان ، تعداد سا86  براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال . تهران انجام شده است

 آمار مرکز) گرفت درصد جمعیت تهران را دربر می 11/8نفر بوده است؛ که 15,519 تهرانی 

گانۀ تهران به سه خوشۀ باال، متوسط و پایین تقسیم و سپس از    در این پژوهش مناطق  (.ایران

 8از خوشۀ باال،   و  صورت تصادفی انتخاب شده است؛ شامل مناطق  هر خوشه، دو منطقه به

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
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بندی  نفر نیز به روش طبقه    . از خوشۀ پایین است 8 و 1 از خوشۀ متوسط و     و

 .های نامبرده انتخاب شدند ای، از خوشه خوشه

 .آمده است  شیوة سنجش متغیرها در جدول 

 شيوۀ عملياتي کردن متغيرها. 9 جدول

 سنجش شيوۀ ها شاخص وجوه مفهوم

 طرد

 اجتماعی

 مادی منابع از دطر

 اقساط و ها بدهی کسر از پس درآمد سرانۀ فقر

 مادی محرومیت

 توانایی ماندگار، کاالهای از مندی بهره مسکن، های ویژگی

 مناسب تغذیۀ برخورداری از سال، در سفر یک برای مالی

 پزشک هنگام نیاز به مراجعه نیز و

 خدمات از طرد

 اجتماعی

 :زیر خدمات از استفاده میزان

 و درمانگاه درمانی، های بیمه تلفن، گاز، و برق آب، عمومی، نقل و حمل

 بانک، پست، منزلت، کارت خصوصی، های مطب دولتی، های بیمارستان

 بار تره و میوه میادین نهایتاً و خواربار

 روابط از طرد

 اجتماعی

 ( تلفنی و رودر رو) روابط فراوانی انزوا

 روابط کیفیت و کمیت از رضایت میزان تنهایی

 حمایت

 اجتماعی

 هنگام کمک دریافت روزانه، برای نیازهای کمک دریافت

  دلتنگی و تنهایی بیماری و مالی و نیاز

 محله از طرد
 شب، فقدان تجربه در آمد و رفت برای امنیت برخورداری از ای، محله دسترسی

 آن ساکنان و محله به مثبت دیدگاه مزاحمت، یا جنایت

 های فعالیت از طرد

 فرهنگی -اجتماعی

 های فعالیت

 مذهبی

 مذهبی، ومجالس جمعه جماعت، نماز در شرکت

 مذهبی های فعالیت

 های فعالیت

 سیاسی

 جمهوری، ریاست و مجلس انتخابات در شرکت

 سیاسی های فعالیت

 های فعالیت

 مدنی -فرهنگی
 مدتی -فرهنگی های سازمان و ها گروه در عضویت

 

با مراجعه  ومصاحبه  از طریقها  پرسشنامه. آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد برای گرد

 (.  جدول) به خانۀ افراد کامل و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد
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 ميزان روایي متغيرها. 3 جدول
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 60/0 60/0 60/0 63/0 67/0 67/0 66/0 66/0 یيروا زانيم

 

 های پژوهش یافته

 سيمای پاسخگویان

میانگین . ندساله بود 51- 9درصد مرد  48درصد زن و   6شده،  از کل جامعۀ آماری بررسی

. شده متأهل بودند درصد سالمندان بررسی 9/59. سال گزارش شده است 9/51سن پاسخگویان 

درصد    /4از سوی دیگر . درصد آنان سواد ابتدایی داشتند 4 به  سواد و نزدیک درصد بی 9 /6

تر درصدشان نیز مدرک کارشناسی یا باال   /8از پاسخگویان سالمند با مدرک تحصیلی دیپلم و 

درصدشان پس  6/5مند بودند، البته  درصد پاسخگویان از مزایای بازنشستگی بهره 8 / . داشتند

متغیر بود و  1-1 تعداد فرزندان پاسخگویان بین . از بازنشستگی دوباره مشغول به کار شدند

ان کم یک فرزندشان در تهر درصد آنان نیز دست 94/ . دست آمد به 4/ 5میانگین تعداد فرزندان 

درصد در خانۀ یکی از  6/5درصد از پاسخگویان در خانۀ خود،  1/11. سکونت داشت

درصد سرپرست خانواده و  4/55. کردند اش زندگی می فرزندانشان و فقط یک زن با برادرزاده

درصد پاسخگویان نیز فرزندشان را سرپرست  5/5. درصد همسر سرپرست خانواده بودند 5 / 

 1 /5کم یک منبع درآمد برای گذران زندگی داشتند،  درصد دست 85 .خانواده اعالم کردند

 .های حمایتی وابسته بودند درصد به سازمان  / درصد آنان به فرزندانشان و نهایتاً 

 طرد اجتماعي

 مادی منابع از طرد

فقر برحسب قسط . عینی از منابع مادی، با دو شاخص فقر و محرومیت مادی سنجیده شد طرد
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های مربوط به سرانۀ درآمد  آماره 4در جدول . نوار و سرانۀ درآمد بررسی شده استو بدهی خا

هزار تومان است، اما بیشترین  51 ازای هر فرد  هرچند میانگین درآمد به. پاسخگویان آمده است

 .هزار تومان داشتند 61 ای کمتر از  درصد، درآمد سرانه  4/ درصد پاسخگویان برابر با 

 های سرانۀ درآمد پاسخگویان آماره. 4 جدول

 معيار انحراف ميانگين بيشينه کمينه

    / 6 هزارتومان 51  تومان هزار 161- 1 

 

در . اند براساس بررسی وضعیت مسکن سالمندان، برخی از آنان با مشکالتی مواجه بوده

درصد پاسخگویان به لحاظ هر شش ویژگی در شرایط مناسبی قرار  8/56که مسکن  حالی

 .ویژگی نامناسب گزارش شده است 6کم در یک و حداکثر در  اشت، مسکن بقیۀ آنان، دستد

. مندی ازکاالهای ماندگار مانند تلویزیون، تلفن و لباسشویی پرسش شد دربارة شاخص بهره

درصد از یک  4/ درصد از دو کاال و  8 درصد پاسخگویان از هر سه کاال،  11/ برمبنای نتایج، 

 .د بودندمن کاال بهره

اگر . کم یک سفر در سال پرسش شد از سالمندان درخصوص توانایی مالی برای دست

رود در این شاخص محروم  سفر نمی... پاسخگویی به علتی جز وضعیت جسمی، روحی و

علت مسائل اقتصادی امکان یک سفر  درصد سالمندان بیان کردند که به 6 / . شود شناخته نمی

 .در سال را نیز ندارند

بار مرغ،  ای یک کم هفته علت تنگدستی نتوانند دست دربارة وضعیت تغذیه، سالمندانی که به

درصد  5 / 8دست آمده،  براساس نتایج به. روند شمار می گوشت یا ماهی بخورند محروم به

 .بار در هفته گوشت و مرغ بخورند کم یک اند دست توانسته پاسخگویان نمی

. علت ناتوانی مالی است نکردن به پزشک به مراجعهآخرین شاخص محرومیت مادی، 

سبب مسائل  درصد پاسخگویان، در سال گذشته، پیش آمده است که به   / های  براساس گفته

کردن وسایلی مانند عینک، سمعک، واکر، ویلچر و دندان  مالی، امکان مراجعه به پزشک یا فراهم

 .اند مصنوعی را نداشته
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های فقر و محرومیت مادی  از منابع مادی، از ترکیب شاخصدرمجموع شاخص طرد عینی 

( تجربۀ طرد بسیار زیاد) تا پنج( فقدان تجربۀ طرد) میانگین این شاخص از یک. ارزیابی شد

 .گزارش شد  /14با انحراف معیار   /15برابر 

، از پاسخگویان دربارة کفایت درآمدشان برای طرد ذهني از منابع مادیبرای سنجش 

شان در مقایسه با همساالنشان و نگرانی آنان  ، ارزیابی وضعیت مالی دن نیازهای روزانهبرآور

 .بینی نشده، پرسش شد درخصوص مشکالت مالی پیش

که پاسخگویان اوضاع مالی خود برای برآوردن نیازهای روزانه را متوسط رو به باال  در حالی

درصد درحد متوسط،    /8زیاد و زیاد و درصد به اندازة خیلی  6 /4دانند، به لحاظ مالی  می

در دامنۀ نامبرده دارند،  میانگین احساس طردی که پاسخگویان از منابع مادی . نگران آینده بودند

 .گزارش شده است 85/1با انحراف معیار   / 8

 طرد از خدمات

عمومی،  ونقل ، از سالمندان دربارة میزان استفاده از خدمات حملطرد عيني از خدماتدربارة 

های خصوصی،  های دولتی، مطب های درمانی، درمانگاه و بیمارستان آب، برق و گاز، تلفن، بیمه

 .بار سؤال شد کارت منزلت، پست، بانک، خواربار و نهایتاً میادین میوه و تره

درصد پاسخگویان از خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نیز خواربار بسیار زیاد و  11به   نزدیک

بار از خدماتی بودند که تقریباً نیمی  کردند؛ استفاده از بانک و میادین میوه و تره فاده میزیاد است

درصد از پاسخگویان هیچ بیمۀ  1 /5. کردند از پاسخگویان بسیار زیاد و زیاد از آنها استفاده می

زیاد درصد پاسخگویان بسیار  1 . درصد آنان بیمۀ تکمیلی داشتند 5 / درمانی نداشتند و فقط 

کارت منزلت و پست، با کمترین استقبال در . بردند ونقل عمومی بهره می و زیاد از خدمات حمل

بین سالمندان مواجه شدند که تنوع نداشتن در کارکرد و کاربرد محدود آنها مهمترین دلیل 

درصدشان از    /4درصد پاسخگویان از کارت منزلت و 1/ فقط . رغبتی نسبت به آنها بود بی

 .کردند استفاده می پست

 1 /5درصد متوسط و  4/61درصد پاسخگویان طرد از خدمات را کم و بسیارکم،    /1

 .کنند درصد باال تجربه می

. براساس میزان رضایت سالمندان از خدمات مصرفی سنجیده شد طرد ذهني از خدمات

اسخگویان از درصد از پ   / ونقل عمومی بود و فقط  کمترین رضایت مربوط به خدمات حمل
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درصد پاسخگویان از  1 /4 های خدمات درمانی قرار دارد که  پس از آن بیمه. آن راضی بودند

جز خدمات آّب، برق، گاز، تلفن و خواربار که رضایت نیمی از پاسخگویان . آن رضایت داشتند

به سی درصد پاسخگویان را جلب  را جلب کردند، بقیۀ خدمات نامبرده فقط رضایت نزدیک 

درصد پاسخگویان طرد از  1/6بررسی طرد ذهنی از خدمات، حاکی از آن است که. کردند

درصدشان هم طرد باالیی  6 /1اندازة متوسط و  درصدشان به 8/48کردند،  خدمات احساس نمی

 .کردند از خدمات اجتماعی را احساس می

 طرد از روابط اجتماعي

تنهایی و فقدان حمایت اجتماعی سنجیده  با سه شاخص انزوا، اجتماعي روابط از عيني طرد

 .شود می

تعداد و  یعنی کمترین ارتباط با دیگران، که در این زمینه کمیت روابط ـ اجتماعي انزوای

درصدشان  1 / . با اطرافیانشان بسیار کم بوده است( 6/51) ـ بیشتر پاسخگویان فراوانی روابط

 .با دیگران رابطه داشتند درصدشان نیز بیش از متوسط 4 /5روابط متوسط و 

احساس تنهایی شرایطی است که شمار روابط موجود، کمتر از خواسته یا مناسب فرد است "

بنابراین برای  (.115  دماکاکس،) "یابد یا شرایطی که صمیمیت خواهان فرد در آن تحقق نمی

شان، به اندازة دلخواه سنجش تنهایی سالمندان، از آنان پرسیدند آیا میزان رابطۀ فعلی با اطرافیان

 آنان است؟ همچنین از نظر آنان چه اندازه از این رابطه صمیمانه و محترمانه است؟

ای که با اطرافیانشان دارند زیاد و  درصد پاسخگویان کمیت و کیفیت رابطه   / که  در حالی

سیارکم درصدشان کم و ب   درصدشان به اندازة متوسط و  1/44از آن راضی هستند،  حتی بیش

 .از چگونگی روابطشان با دیگران رضایت دارند

از سالمندان دربارة دریافت کمک برای انجام کارهای  اجتماعي های حمایتبرای بررسی 

که  تنهایی قادر به انجام آن نیستند، نیاز مالی، بیماری و نهایتاً تنهایی و دلتنگی، روزانه که به

 .رسش شدسالمند به مصاحب و همنشین نیاز دارد، پ

همسر و فرزندان تقریباً تنها منابع حمایتی سالمندان برای انجام کارهای روزانه بودند و 

کردن آن هم به اندازة  همسایگان فقط برای خرید. خویشاوندان در این زمینه هیچ سهمی ندارند

 .درصد سالمندان نقش حمایتی داشتند 1/ کم و برای 
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گاه  ی روزانه به کمک نیاز ندارند، اما نیاز به یک تکیههرچند همۀ سالمندان در انجام کارها

بنابراین از سالمندان . رسد صحبت برای همۀ پاسخگویان ضروری به نظر می مالی، پرستار و هم

 کنند؟ که هنگام نیاز در هر یک از موارد نامبرده روی کمک چه کسی حساب می پرسیده شد

. ام نیاز هستند و همسر در مرتبۀ بعدی قرار داردترین حامی آنها هنگ فرزندان سالمندان اصلی

همین علت از حمایت او   درصد سالمندان همسر ندارند و به 1 البته باید توجه داشت که 

نقش خواهر و برادر، خویشاوندان و دوستان در تأمین حمایت اجتماعی برای . شوند محروم می

را برای حمایت  "کس هیچ"یاز درصد پاسخگویان زمان ن4 . رنگ است سالمند بسیار کم

 .نداشتند

انزوا، تنهایی، ) میانگین شاخص طرد عینی از روابط اجتماعی از سه شاخص نامبرده

تجربۀ طرد ) تا پنج( فقدان تجربۀ طرد) دست آمد و از یک به( برخورداری از حمایت اجتماعی

 .گزارش شد56/1با انحراف معیار   /4 ،(بسیار زیاد

 میشل فاین "های ذهنی شاخص"با استفاده از  اجتماعي روابط از ذهني طردسنجش 

.  رود کار می دادن درک افراد سالمند از روابط خود با سایرین به انجام شد که برای نشان( 119 )

 کنید؟ چقدر احساس تنهایی می . : فاین برای سنجش این شاخص، چهار پرسش را بیان کرد

چه اندازه هنگام نیاز، کسی برای  . گاه دارید؟  تکیهچقدر هنگام مشکالت احساس کمبود  . 

 به نظر خودتان دوستان زیادی دارید؟ .4کمک در اطرافتان هست؟ 

درصد پاسخگویان بیان کردند که درصورت نیاز به کمک به اندازة زیاد و  56که  در حالی

درصد    /  .کردند درصدشان هم احساس تنهایی می 66/ بسیار زیاد کمک اطرافشان دارند، 

کردند  درصد هم احساس کمبود دوست می   /1سالمندان زیاد و بسیار زیاد احساس تنهایی و 

 .و معتقد بودند که دوستان کم یا بسیار کم دارند

میانگین این شاخص از . دست آمد ها به میزان طرد ذهنی پاسخگویان از ترکیب نتایج پرسش

با انحراف معیار   /55برابر ،(بسیار زیاد احساس طرد) تا پنج( فقدان احساس طرد) یک

 .کردند درصد پاسخگویان احساس طرد از روابط اجتماعی نمی 9/4فقط . گزارش شد11/1

 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 .استفاده کرده است HILDA surveyها را از  فاین این شاخص.  
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 طرد از محله

دهندة آنهاست، نقش مهمی در پراکندگی یا انسجام  از آنجا که فضا نماد روابط اجتماعی و شکل

 ـ اجتماعی هستند هایی فضایی پدیدهیا طرد اجتماعی نیز  ادغامجوامع شهری دارد و 

همسایگی تأثیر  ،(116 ) های شارف براساس پژوهش (. 11 :شارف از نقل به ،998 :پور مدنی)

 طردبرای سنجش . شان دارد مهمی بر احساس افراد سالمند از خود و کیفیت زندگی روزانه

تجربۀ جنایت یا مزاحمت  ای، امنیت و فقدان ، از سالمندان دربارة دسترسی محلهمحله از عيني

درصد پاسخگویان طرد از محله را کم و  11. و دیدگاه مثبت به محله و ساکنان آن پرسش شد

میانگین این . کردند درصد به اندازة باال تجربه می 1/6اندازة متوسط و  درصد به 4 /4بسیارکم، 

و انحراف معیار   /  اال، برای تجربۀ طرد ب 6برای فقدان تجربۀ طرد و   ای از  شاخص با دامنه

 .گزارش شد 11/1آن 

شان  چقدر از محله: از سالمندان پرسیدند ای محله روابط از ذهني طردبرای سنجش 

درصد آنان کم و  8/14اند و آیا تا آخر عمر به ماندن در همین محله تمایل دارند؟  راضی

. اد احساس طرد از محله داشتنداندازة زی درصد به 6 /6اندازة متوسط و  درصد به 8/9بسیارکم، 

برای احساس  6برای فقدان احساس طرد و دامنۀ باالی   میانگین این شاخص با دامنۀ پایین 

 .گزارش شد  /11و انحراف معیار آن   / طردشدگی، 

 ـ مدني های اجتماعي طرد از فعاليت

جنبۀ اجتماعی و  هایی با ـ مدنی بر فعالیت های اجتماعی برای بررسی طرد عینی از فعالیت

های مذهبی،  ها به سه دسته فعالیت این فعالیت. مشارکت سالمند در اجتماع، تمرکز شده است

 . اند ـ مدنی تقسیم شده سیاسی و فرهنگی

ندرت در این  درصد نیز به 1/5ها مشارکت نداشتند و  یک از این فعالیت درصد در هیچ 4 /5

طور مقطعی از مصادیق فعالیت سیاسی  های سیاسی حتی به بات و فعالیتشرکت در انتخا

درصد سالمندان در انتخابات شرکت نداشتند یا    به   نزدیک. است مانند شرکت در انتخابات

 .ندرت در آن شرکت کردند به

مشارکتداشتند.هایمذهبیفعالیت  
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. ها پرسش شد ها و سازمان های مدنی از سالمندان دربارة عضویت در گروه در زمینۀ فعالیت

های مختلف و حتی عضویت  ها عضویت در کتابخانه، فرهنگسرا، انجمن دسته از فعالیت این

براساس نتایج فقط دو . گیرد الحسنه را دربر می های خیریه و قرض هیئت امنای مسجد و صندوق

 .نفر عضو کانون مسجد بودند  نفر عضو فرهنگسرا، سه نفر عضو کتابخانه و 

های مذهبی، سیاسی و مدنی، میزان طردشدگی از  یتترکیب سه شاخص مشارکت در فعال

های  شان در فعالیت درصد سالمندان مشارکت  / فقط . دهد های اجتماعی را نشان می فعالیت

میانگین این . درصد پایین بوده است 1/55درصد متوسط و  1 / اجتماعی به اندازة باال، 

با انحراف معیار   / 1 ،(مشارکت قدانف) تا پنج( باال مشارکت) ای از یک ها در دامنه شاخص

های طرد، از انواع  درصد پاسخگویان نیز در همۀ شاخص 6/5. دست آمده است به 54/1

 .های اجتماعی دور بودند فعالیت

ـ مدنی ابتدا با این پرسش آغاز شد که از نظر  های اجتماعی سنجش طرد ذهنی از فعالیت

ر سالمندان در جامعه دارد و از سوی دیگر چقدر سالمندان سن چه تأثیری بر مشارکت و حضو

شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه بازدارنده است؟ نظرشان دربارة توجه مسئوالن به سالمندان 

گیرد؟ و درنهایت اینکه  دهد و از آن بهره می چیست؟ چقدر جامعه به تجربۀ سالمندان ارزش می

 حضور و مشارکت خودشان در جامعه چگونه است؟

 البته) دانند های اجتماعی زیاد می درصد نقش سن را در کاهش فعالیت 5 / 8که  الیحدر

درصد سالمندان  61اما ( دارد بدن توانایی و سالمتی بر که تأثیری لحاظ به و غیرمستقیم طور به

معتقدند که جامعه شرایط حضور سالمند در اجتماع را فراهم نیاورده و درنتیجه موجب 

درصد پاسخگویان معتقدند مسئوالن  1 /4. ان در اجتماع شده استشدن حضورش کمرنگ

سالمندان کامالً از دید مسئوالن کنار "درصدشان معتقدند  1 مملکت به آنها توجه دارند و 

درصد سالمندان معتقدند در جامعۀ ما به تجربۀ سالمندان  6 . "شود اند و به آنها توجه نمی رفته

 41به  که نزدیک شود، در حالی های مختلف استفاده می زمینهدهند و از آنها در  ارزش می

درصد پاسخگویان در اجتماع حضور پررنگ  1 /4درنهایت . درصدشان خالف این نظر را دارند

آنها نیز معتقدند در زندگی اجتماعی    /5اند، اما  دارند و از میزان حضور خود در جامعه راضی

 احساس فقدان) ای از یک گین این شاخص در دامنهمیان. مشارکت و حضور پررنگی ندارند

 .گزارش شده است 18/1با انحراف معیار   /11 ،(باال طردشدگی احساس) تا پنج( طرد
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 مقایسۀ ابعاد طرد عيني و ذهني

تجربۀ ) در این قسمت برای ارائۀ تصویری روشن از طرد اجتماعی، ابعاد عینی طرد اجتماعی

 .اند مقایسه شده( احساس سالمندان) و ابعاد ذهنی آن( سالمندان

 ( شده تجربه) درصد پاسخگویان مطرود در هر وجه از طرد اجتماعي عيني. 5 جدول

 ها انواع فعاليت محله روابط اجتماعي خدمات منابع مادی ابعاد

 19 1 56 1  69 فراوانی

 54/  1/6  8/6 4 /4 1/48 درصد

 

درصد و پس از آن  54/ ها با  از انواع فعالیت از میان پنج وجه متفاوت طرد اجتماعی، طرد

. اند درصد، وجوهی هستند که سالمندان بیشتری با آن مواجه  8/6طرد از روابط اجتماعی با 

 (.6 جدول) اند درصد، وجهی است که سالمندان کمتری با آن مواجه 1/6طرد از محله با 

 ( شدهاحساس) عي ذهنيدرصد پاسخگویان مطرود در هر وجه از طرد اجتما. 6 جدول

 ها انواع فعالیت محله روابط اجتماعی خدمات منابع مادی ابعاد

 1  9  8  4  4  فراوانی

 5 /  6 /4 4 /5 1 /5 9 /6 درصد

 

درصد از پاسخگویان بر مبنای  48که  براساس مقایسۀ طرد عینی و ذهنی، در حالی

درصد  9 /6آیند،  شمار می مادی بههای عینی فقر و محرومیت مادی مطرود از منابع  شاخص

دانند و این تصور موجب فشارهای روانی برای آنان  پاسخگویان به لحاظ ذهنی خود را فقیر می

درصد به لحاظ عینی نیز  5 / درصد مطرود ذهنی از منابع مادی،  9 /6از این . شده است

یط خوب برمبنای درصد با وجود شرا  / روند؛ اما  شمار می مطرود از منابع مادی به

 .های عینی، ارزیابی مثبت از وضعیت اقتصادیشان ندارند شاخص

کارگیری خدمات  درصد پاسخگویان مطرود از به 4 /4دربارة خدمات شهری با اینکه 

دانند و معتقدند در  درصدشان ارائۀ خدمات به سالمندان را مناسب نمی 1 /5آیند  شمار می به

نیمی از افراد با احساس . به نیازهای سالمندان توجه نشده استریزی و طراحی خدمات،  برنامه

. آیند شمار می به لحاظ عینی نیز مطرود از خدمات به ،(درصد پاسخگویان   /8) طرد از خدمات
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شیوة   درصد پاسخگویان با وجود قادر نبودن به استفاده از خدمات به 1 /5از سوی دیگر 

عینی از خدمات، از نوع خدمات ارائه شده به سالمندان  مناسب و قرارگرفتن در گروه مطرودین

 .کردند راضی بودند و احساس طرد از آن نمی

های عینی کمیت روابط، رضایت از کمیت و کیفیت روابط و نیز دریافت  برمبنای شاخص

حال  با این. درصد مطرود از روابط اجتماعی شناخته شدند  8/6حمایت اجتماعی هنگام نیاز، 

کنند و بقیه به نظرشان با وجود  صد طردشدگی از روابط اجتماعی را احساس میدر 4 /5

کنند و معتقدند هنگام نیاز به کمک و مشکالت نیز همواره  دوستان زیاد، احساس تنهایی نمی

های  درصدشان برمبنای شاخص 1 /5درصد مطرود ذهنی،  4 /5از . کسی نزدیکشان هست

مندی از حمایت هنگام  درصد با وجود روابط مناسب و بهره 4عینی نیز مطرود شناخته شدند و 

 .کنند نیاز، احساس طرد از روابط اجتماعی می

آمد در محله را  و شدن جرأتِ رفت درصد تجربۀ طرد از محله، پس از تاریک 1/6با وجود 

درصدشان احساس  6 /4. شوند و همسایگان معتمدی ندارند وآزار می ندارند؛ در محله اذیت

اند و درصورت امکان حتماً محلۀ خود را تغییر  کنند، از محله خود ناراضی د از محله میطر

درصدشان احساس طردشدگی از محله هم   / درصد مطرود عینی از محله،  1/6از . دادند می

 .کنند می

های مذهبی، سیاسی و مدنی نقش چندانی  درصد پاسخگویان در فعالیت 54/ هرچند 

شدن از جامعه دارند و اینکه در اجتماع جایی برای آنها  دشان احساس راندهدرص 5 / ندارند، 

تر آنها در جامعه  دهند و شرایط اجتماعی مانع از حضور فعال نیست، به تجربیاتشان ارزش نمی

درصدشان برمبنای  1 /5های اجتماعی،  درصد مطرود ذهنی از فعالیت 5 / از این . است

درصد نیز با وجود  1/6اند و  ها نیز مطرود شناخته شده ع فعالیتمعیارهای عینی طرد از انوا

 .کنند اهمیت بودن می احساس طردشدگی و کم  فعالیت

  

 تجربۀ طرد عميق

برد که از طرد در  کار می برای توصیف افرادی به( 111 ) طرد عمیق اصطالحی است که لویتاس

رد عمیق در دو بعد عینی و ذهنی در این پژوهش ط. برند دو یا چند زمینۀ مختلف رنج می

 بررسی شد.
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 کنند سالمنداني که طرد چندگانه را تجربه مي. 6 جدول

 در پنج وجه در چهار وجه در سه وجه در دو وجه در یک وجه فقدان تجربۀ طرد تجربۀ طرد

 6 8  9     1    فراوانی

 4/    /8   /1 6 /    /8  /4 درصد

 

 4/ سخگویان در هیچ وجهی مطرود شناخته نشدند، درصد پا  /4که فقط  در حالی

درصد در دو  6 / درصد در یک وجه،    /8. وجه مطرود شناخته شدند 6درصدشان در هر 

درنتیجه . درصد نیز در چهار وجه مطرود شناخته شدند   /8درصد در سه وجه و    /1وجه، 

 .کنند پنجه نرم می و ستتنها با طرد بلکه با طرد عمیق د درصد از پاسخگویان نه  8/8

 ( شده تجربه) ارتباط بين وجوه مختلف طرد اجتماعي عيني. 7 جدول

 محله ها انواع فعاليت روابط اجتماعي خدمات منابع مادی شده نوع طرد تجربه

 8/4 1 /  1 /9 6 /  - منابع مادی

 8/1 8 /1 1 /  - 6 /  خدمات

 8/4 9 /8 - 1 /  1 /9 روابط اجتماعی

 1/4 - 9 /8 8 /1 1 /  ها فعالیت انواع

 - 1/4 8/4 8/1 8/4 محله

 

ترین ترکیب طرد چندگانه  های اجتماعی، شایع ترکیب طرد از روابط اجتماعی و انواع فعالیت

طرد از روابط اجتماعی و . اند درصد پاسخگویان با آن مواجه 41به  بین سالمندان است که نزدیک

های معمول  های اجتماعی نیز ترکیب ز منابع مادی و فعالیتمنابع مادی و نیز ترکیب طرد ا

 درادغام برمبنای نتایج جدول، . اند درصد سالمندان با آن مواجه 1 به  دیگری هستند که نزدیک

مندی از منابع مادی ممکن است از بروز سایر وجوه طرد پیشگیری  روابط اجتماعی و نیز بهره

 .کند
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 کنند دگانه را احساس ميسالمنداني که طرد چن. 2 جدول

 در پنج وجه در چهار وجه در سه وجه در دو وجه در یک وجه فقدان تجربۀ طرد تجربۀ طرد

     4 4   4  6 فراوانی

  /5 8/1  /  9 /6   /   6/4 درصد

درصدشان در    / کنند و  درصد پاسخگویان در هیچ وجهی احساس طردشدن نمی  6/4

 .کنند درصد پاسخگویان احساس طرد عمیق می 6 / بنابراین . کنند یک وجه احساس طرد می

 آزمون ارتباط بين وجوه طرد عيني و ذهني

 برای آزمون ارتباط بین وجوه طرد عینی و ذهنی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد

براساس نتایج، اوالً در سایر وجوه طرد اجتماعی، بین سطح ذهنی و عینی ارتباط  (.1  جدول)

طور معناداری با  مسائل ذهنی به":گونه که برخی محققان نیز تأکید کردند همان. وجود دارد

. شمار آیند و درحقیقت وجوه عینی باید پیشایندی بر وجوه ذهنی به "مسائل عینی ارتباط دارند

تنها ارتباط همبستگی بین سطوح عینی و ذهنی وجود دارد بلکه وجوه مختلف نیز با  ثانیاً نه

نامند؛ در  یگر مرتبطند و این همان چیزی است که در ادبیات طرد آن را مفهوم اتصال مییکد

 ،998 : موری ،999 :سیسی: نک) اینجا موضوع، شناسایی روابط درونی و متقابل است

تنها با طرد  برای نمونه طرد عینی از منابع مادی نه (. 11 : فارینگتون از نقل به 999 : راندلف

ع مادی ارتباط دارد، بلکه ارتباط آن با طرد از روابط اجتماعی در هر دو سطح عینی ذهنی از مناب

یعنی . و ذهنی، طرد از خدمات در سطح عینی و طرد از محله در سطح ذهنی نیز معنادار است

 .شود افزایش یا کاهش طرد عینی از منابع مادی سبب افزایش یا کاهش در وجوه نامبرده می
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 گيری بحث و نتيجه

بینیم؛  در جوامع امروزی با افزایش امید به زندگی، روند رو به رشد جمعیت سالمندان را می

 و خانوادهان برای وجودش ونان توجه و محبت کنند انی که دوست دارند اطرافیان به آسالمند

پس جامعه در سطح کالن و خانواده در سطح خُرد موظفند . مهم و باارزش باشد اجتماع

شرایطی را فراهم کنند که سالمند احساس عزت نفس کند و سالمندی فقط دورة انتظار برای 

 .مرگ نباشد

اجتماعی، این مفهوم در پنج وجه طرد از در این پژوهش با توجه به هدف یعنی بررسی طرد 

 .های اجتماعی، روابط اجتماعی و محله بررسی شد منابع مادی، خدمات اجتماعی، انواع فعالیت

گزارش   /14و انحراف معیار آن   /15میانگین وجه طرد عینی از منابع مادی بین سالمندان، 

اما میانگین طرد ذهنی از منابع . ددرصد پاسخگویان در این وجه مطرود شناخته شدن 1/48شد و 

درصد پاسخگویان  9 /6گزارش شد و  85/1با انحراف معیار   / 8مادی، کمتر از وجه عینی و 

درصد که به لحاظ عینی، مطرود مادی شناخته    /8. کردند نیز احساس طرد از منابع مادی می

از پاسخگویان، با وجود درصد   / . کردند شده بودند، طرد از منابع مادی را احساس نمی

ارزیابی مثبت از وضعیت اقتصادیشان نداشتند و  ،(شرایط عینی) برخورداری از وضعیت خوب

بنابر سخن شارف، سالمندانی که دوران قبل از سالمندی خود را . کردند احساس طردشدگی می

دی را نخواهند آسانی تغییر اوضاع اقتصادی حاصل از سالمن اند، به در رفاه نسبی مالی گذرانده

های باالی پزشکی  رسد، مخصوصاً که این افراد با هزینه این تناقض درست به نظر می. پذیرفت

 .اند که احتماالً بار روانی سنگینی درپی دارد نیز مواجه

شده را نداشتند درنتیجه  مندی مناسب از خدمات ارائه درصد پاسخگویان امکان بهره 4 /4

کردند که ارائۀ  درصد سالمندان احساس می 1 /5در مقابل . اند همطرود از خدمات شناخته شد

ریزی و طراحی خدمات، به نیازهای سالمندان  خدمات به سالمندان نامناسب بوده و در برنامه

درصد به لحاظ عینی نیز مطرود از    /8درصد مطرود ذهنی،  1 /5از بین . توجهی شده است بی

نکردن از  درصد پاسخگویان با وجود استفاده 1 /5دیگر از سوی . آمدند شمار می خدمات به

شده به سالمندان  شمار آمدن در گروه مطرودین عینی از خدمات، از خدمات ارائه خدمات و به

 .کردند راضی بودند و احساس طرد از آن نمی

البته . شده در وجه روابط اجتماعی مطرود شناخته شدند درصد سالمندان بررسی  8/6

آمدهای سالمندان با  و طرد در این وجه طبیعی است زیرا بیشتر روابط و رفت باالبودن
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منابع اصلی کمک به سالمند هستند؛ درنتیجه نقش سایر ( با همسر) فرزندانشان است، و فرزندان

اما میانگین طرد ذهنی از روابط . ها حتی برادر و خواهر نیز در این خصوص بسیارکم است گروه

درصد پاسخگویان احساس طرد از  4 /5طرد عینی گزارش شده است و اجتماعی کمتر از 

درصد نیز در هر دو وجه عینی و ذهنی مطرود شناخته شدند و  1 /5. کنند روابط اجتماعی می

را احساس  درصد از سالمندانی که به لحاظ عینی از روابط اجتماعی طرد شدند، طرد از آن  4/ 

 .کنند نمی

درصد پاسخگویان احساس  6 /4اما . د از محله را تجربه کردنددرصد پاسخگویان طر 1/6

طرد از محله داشتند، از محلۀ خود راضی نبوده و درصورت امکان حتماً محله خود را تغییر 

درصد احساس طردشدگی از محله نیز   / درصد پاسخگوی مطرود از محله،  1/6از . دادند می

 .داشتند

گزارش شده  1/1با انحراف معیار   /14ها،  نواع فعالیتشده از ا میانگین وجه طرد تجربه

همچنین مشارکت پاسخگویان در . درصد نیز در این وجه مطرود شناخته شدند 54/ است و 

میانگین این شاخص در . های مذهبی و مدنی بوده است های سیاسی بیشتر از فعالیت فعالیت

درصد پاسخگویان احساس  5 / گزارش شد و  18/1با انحراف معیار   /11وجه ذهنی، 

طردشدگی از جامعه دارند و اینکه در اجتماع جایی برای آنها نیست، به تجربۀ آنها ارزش 

درصد  5 / از این . تر آنها در جامعه است گذارند و شرایط اجتماعی مانع از حضور پررنگ نمی

طرد، از انواع  درصد برمبنای معیارهای عینیِ 1 /5های اجتماعی،  مطرود ذهنی از فعالیت

ها، احساس  درصد نیز با وجود انواع فعالیت 1/6ها نیز مطرود شناخته شدند و  فعالیت

درصد با وجود انفعال در اجتماع، احساس  48بنابراین . کنند اهمیت بودن می طردشدگی و کم

دغدغه های داوطلبانه،  بودن و انجام فعالیت برای این افراد در جامعه. طردشدن از آن ندارند

 .اند نیست و با انتخاب خود از آن کنار کشیده

احساس طرد نیز افزایش  ،(تجربۀ فرد) بر اساس نتایج، با افزایش طرد اجتماعی عینی

و مسائل عینی  "ابعاد عینی و ذهنی با هم در ارتباطند "بنابراین بر مبنای نظر الوتن که . یابد می

بایست پیشایندی بر  ند و درحقیقت وجوه عینی میطور معناداری با مسائل ذهنی در ارتباط به

 .وجوه ذهنی درنظر گرفته شوند، که در این پژوهش نیز اثبات شد
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رساند و  همچنین نتایج پژوهش، خصلت پویایی و همبستگی وجوه طرد با یکدیگر را نیز می

 .اینکه تجربۀ طرد در یک وجه با تجربه و احساس طرد در وجوه دیگر در ارتباط است

 پيشنهاد و راهکارها

ـ اجتماعی و نیز  های فرهنگی درصد سالمندان از انواع فعالیت 54براساس نتایج این پژوهش، 

رسد که  بنابراین ضروری به نظر می. اند درصدشان از روابط اجتماعی طرد شده  6به  نزدیک

ع مشارکت و های مؤثری برای افزایش حضور سالمندان در جامعه و خانواده، با رفع موان روش

 :شوند در این راستا راهکارهایی پیشنهاد می. های جدید، انجام شود نیز تعریف نقش

 های جدید برای سالمندان؛ بکارگیری تجربه و مهارت سالمندان در زمینۀ  تعریف نقش

این امر موجب . بهره برد -تر محور یا گسترده های محله در قالب طرح-آموزش به جوانان 

 .مندی جامعه از مزایای آن خواهد شد ها و بهره ین نسلافزایش روابط ب

 سالمندان فعال و مستقل  رایآموزشی ب وهای اجتماعی، فرهنگی و تفریحی  برنامه تعریف

 .ها محلهدر 

 مندی سالمندان  بازنگری در شیوة ارائۀ خدمات شهری و ایجاد تغییرات، برای امکان بهره

سالمندان به مشکالتی اشاره . ونقل عمومی یل حملبرای نمونه درخصوص وسا: از این خدمات

کند، طراحی بد و نامناسب  را سخت و خطرناک می اند مانند شلوغی وسایل که استفاده از آن کرده

ها،  ها، بیمارستان اختصاص تسهیالت و خدمات برای سالمندان در ادارات، بانک .ها و هزینه

 .بار میادین میوه و تره

 ،این . بزرگترین و در برخی موارد تنها منابع حمایتی آنان هستند فرزندانِ سالمندان

ویژه سالمندانی که برای کارهای روزانۀ خود کمک نیاز  به–موضوع، نگهداری از سالمندان 

تعریف خدمات . ها و خود سالمند درپی داشته است های بسیاری برای خانواده چالش -دارند

ممکن ( Day Care) و مراکز نگهداری روزانۀ سالمندان دولتی پرستاری و نگهداری از سالمندان

 .است گامی بزرگ در حل این مشکل باشد
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