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Introduction
With the growing trend of ageing in countries such as Iran, the issue of old population and its implications have
become of prominent importance. Ageing coefficient of Iranian population in the year 2011 was 24.35 percent, which
has increased nearly 14% compared to 1998. Increase in the country’s population today is much more noticeable than
any time before. Since the problems of the elderly have become a global concern, United Nations has named the year
1999 as “International Year of the Elderly”. One of the most important topics with regard to the elderly is their social
exclusion. Exclusion of the elderly exposes them at risk of mental and physical problems. These people are
vulnerable to many problems such as financial shortfalls, disability, illness, especially when the decline of pensions
and social activities undermines their morale. Responding to needs of the elderly is very important at this stage of
their lives in order to avoid experiencing social exclusion. Ageing of the population, especially the elderly, for
countries seeking to provide the security and welfare of older people are a real challenge. On the other hand, costs of
increasing elderly population and ignorance of this group for society makes the need for this research. In this
research, we study effective factors on social exclusion among Varamin’s elderly. To provide a theoretical framework
for the research, various sociological theories, ageing theories and theories of social exclusion were reviewed.
Finally, a multilevel analysis model of social exclusion was devised based on a combination of the relevant theories.

Materials & Methods
The study was conducted using the survey method.
Number of respondents, according to Cochran formula,
is 378 persons, selected by using stratified random
sampling. Data were collected through a questionnaire
constructed by the researcher. For data analysis, SPSS
program, descriptive and inferential statistics were
used. To assess the validity and reliability of the
research, content validity and Cronbach’s alpha
coefficient were used. Cronbach’s alpha for the social
exclusion variable was 0.80 and 0.94 for value
orientation.
Discussion of Results & Conclusions
Descriptive analysis of the respondents’ profile showed
that most of them were illiterate followed by those with
a higher school diploma. The monthly income of 33%
of the elderly was between 600 and 800 thousand
Tomans. In terms of cultural capital and socioeconomic status, approximately 60% of the elderly
were belonging to a low-level category. The majority
of respondents tended to hold fatalistic value
orientation, with women showing more fatalism than
men.
In terms of social exclusion, it was the case for 10%
of Varamin’s elderly to experience a relatively high

level of social exclusion. The majority of them (nearly
74%) experienced a medium level of exclusion while
16% were not excluded at all. Generally, women
experienced more exclusion than men.
The results of inferential statistics indicate that
gender, cultural capital, socio-economic status, and
value orientation are associated with social exclusion.
In other words, the social exclusion of women are more
than men and elderly with higher cultural capital,
socio-economic status and value orientation face fewer
social exclusion. According to Bourdieu, cultural
capital is accumulated during the socialization of the
individual. Those who fail to make use of cultural
goods, has no ability to prove their permanent interests.
Weber completed the Marx theory, outlined the
concept of socio-economic status and believed that a
person’s social prestige will be determined in this way.
Here, too, the elderly with higher socio-economic
status have less social exclusion. Finally the results
showed that greatest variance of social exclusion is
explained by socio-economic status and cultural
capital.
Keywords: Elderly, Social exclusion, Gender, Cultural
Capital, Socio-Economic Status, Value Orientation.
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بررسي عوامل تأثيرگذار بر مطروديت اجتماعي سالمندان (شهر ورامين)


علياکبر تاجمزيناني ،استاديار ،دانشكده علوماجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي

مهديه الريجاني ،كارشناس ارشد برنامهريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي
چکيده
امروزه با روند رو به رشد جمع يت سالمندان در بعضي از كشورهاي جهان ،از جمله ايران ،موضوع سالمندي و مسائل و مشکكال

مربکوب بکه

آنان از اهميت فزايندهاي برخوردار شده است .يكي از اين مباحث ،مطروديت اجتماعي سالمندان است .سکالمندان بکا طردشکد ي ،در معکر
خطرا
مشكال

فزايندهاي از جمله مشكال

روحي و رواني و بيماريهاي جسماني قرار خواهند رفت .سالمندان به عنکوان قشکري آسکي پکذير بکا

متعدد چون كمبودهاي مالي ،ناتواني ،بيماري ،از كارافتاد ي و  ...مواجه هستند؛ به خصوص زماني كه به علکت بازنشسکتگي و افکول

فعاليت اجتماعي دچار تضعيف روحيه ميشوند .نوع برخورد با سالمندان در اين مرحله از زند يشان بسيار اهميت مي يابد؛ اين كکه هموکون
دوران جواني مورد توجه قرار يرند و يا دچار طرد اجتماعي شوند .در اين مقاله عوامل تأثير ذار بر مطروديکت اجتمکاعي سکالمندان در شکهر
ورامين ،با استفاده از روش پيمايش و تكنيک پرسشنامه مورد بررسي قرار رفته است .براساس فرمکول كکوكران تعکداد پاسکاگويان  973نفکر
است كه با استفاده از نمونه يري تصادفي طبقهبندي شده ،از ميان سالمندان غير مقيم سراهاي سالمند در شهر ورامين انتااب شکدهانکد .نتکاي
حاصل از تجزيه و تحليل دادهها با نرمافزار  SPSSنشان ميدهد كکه متييرهکاي جنسکيت ،سکرمايه فرهنگکي ،پايگکاه اقتصکادي -اجتمکاعي و
جهت يري ارزشي با مطروديت اجتماعي رابطه دارند .به عبار

ديگر ،طرد اجتماعي زنکان بيشکتر از مکردان اسکت و سکالمنداني كکه سکرمايه

فرهنگي ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي و جهت يري ارزشي باالتري داشکته باشکند طکرد اجتمکاعي كمتکري خواهنکد داشکت .بيشکترين تيييکرا
مطروديت اجتماعي نيز با متييرهاي پايگاه اقتصادي -اجتماعي و سرمايه فرهنگي تبيين ميشود.
کليد واژهها :سالمندان ،مطروديت اجتماعي ،سرمايه فرهنگي ،جهت يري ارزشي ،پايگاه اقتصادي – اجتماعي ،محروميت ،شهر ورامين
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مقدمه و بيان مسأله

داشته باشند و بکه آنهکا اهميکت دهنکد .از آن جکا كکه مسکائل

امروزه موضوع سکالمندي و پيکري جمعيکت يكکي از مسکائل

سالمندان به يک نگراني مشترک جهکاني تبکديل شکده اسکت،

بسيار مهمکي اسکت كکه در اكککر كشکورها مکورد توجکه قکرار

سازمان ملل متحد سال  4555ميالدي را سال بينالمللي افکراد

مي يرد .پير شدن جمعيت به ويژه جمعيکت كهنسکاالن بکراي

سالاورده ناميد (شعاعي.)79 :4934 ،

كشورهايي كه به دنبال فراهم آوردن امنيت و رفاه براي تعکداد

آن چه اهميت مييابد اين است كه جوامک ماتلکف چکه

رو به رشد افراد سالمند خود هستند ،چالشي واقعي محسکوب

رفتاري با سالمندان دارند و فرهنگ هر جامعه چکه تکأثيري در

(نککوالن ،4551 ،نقککل از نيککازي و بابککايي فککرد.)43 :4950 ،

نوع برخورد بکا افکراد سکالاورده دارد زيکرا نکوع برخکورد بکا

هزينههايي كه افزايش جمعيت سالمند و توجه نكردن بکه ايکن

سالمندان نيز مانند تعريف اين مفهوم  ،داراي تنوع و اخکتالف

مککيشککود

قشر بر جامعه تحميل خواهد كرد ،ضکرور

پکژوهش دربکاره

است.

اين مسأله را بيشکتر مکيكنکد .ا رچکه در حکال حاضکر پيکري

در فرهنگ باستاني چين ،سالاورد ان بسيار مورد احترام

جمعيت در كشورهاي توسعه يافته بيشتر به چشم ميخورد اما

بودند و مرحله زند ي از  99سالگي بکه بعکد مطمک نتکرين و

از اهميت اين مسأله براي كشورهاي در حال توسعه نيز كاسته

آسودهترين دوره زنکد ي زن و مکرد بکه شکمار مکيرفکت .در

جمعيتکي نشکان مکيدهکد در

فرهنگ اهالي جزاير آنکدامان اسکتراليا ،اعضکاي سکالاورده در

سال هکاي آتکي احتمکال مواجکه شکدن بکا پيکري جمعيکت در

ساخت و سازمان جامعه موقعيت مسلطي داشتند و در رديکف

كشورهاي در حکال توسکعه هموکون ايکران نيکز وجکود دارد.

جوامعي كه در آن پيرسکاالري روا داشکت قکرار مکي رفتنکد

بررسي وضعيت سالمندان به عنوان قشري آسي پذير با سکاير

(عليااني .)49 ،42 :4934 ،در مقابل در ميان اقوام «فوالني» كه در

در اين حوزه تفاوتي اساسکي دارد؛ زيکرا اوالت تجربکه

آفريقا ميزيستند ،سالاورد ان كمكم در حاشيه زنکد ي قکرار

سالمندي براي همه انسان ها اجتنابناپذير اسکت و ثانيکات اكککر

مي رفتند و جامعه آنها را در عکين حيکا  ،از ن کر اجتمکاعي

انسان ها باالجبار در اطراف خود با افراد مسني روبکرو هسکتند

مرده تلقي ميكرد .در برخي از جوام بشري «پيركشکي» روا

نمي شکود ،زيکرا سکير تحکوال

مطالعا

كه با آنان مناسبا

شاصي و نزديک دارند .بکه همکين داليکل

داشککت .در ذشککته خيلککي دور در ميککان اسککكيموها ،فرهنککگ

(معيدفر: 4935 ،

جامعه اسكيموهاي سکالاورده را تشکويم مکيكکرد كکه محکل

مطالعه درباره سالمندان اهميت مضاعف مييابد

زند ي خود را ترک كنند و با رها كکردن خکويش در سکرماي

.)214

ضري

4

سالمندي كل كشور ايکران در سکال 6/63 ،4969

كشنده و فقدان غذا و پناهگاه ،خود را به دست مرگ بسپارند.

(پورجعفري و

فرهنگکي و

درصد و در سال  40/59 ،4979درصد بوده است
آبککائي .)9 : 4934 ،ا ککر ضککري

در ايران هم هر چند مردم به برخي اعتقادا

سککالمندي را بککراي سککال 4950

ديني پايبند هستند و سالاورد ي هنوز آن چنان ويژ کي بکارز

محاسبه كنيم عدد  21/99درصکد بکه دسکت خواهکد آمکد كکه

جمعيتي نيست و وجود ارزشهاي فرهنگي مکبت ،هم در نهاد

نزديک به  %41نسبت به سال  4979افزايش داشکته اسکت .بکه

خککانواده و هککم در ن ککام فککاميلي ،كمتککر سککالاوردهاي را از

طور كلي افزايش ميزان افراد پير در جمعيکت امکروز كشکورها

حمايتهاي خانواد ي محروم ميدارد امکا چنکين نيسکت كکه

شکده اسکت كکه

خانوادهها در هر شرايطي پکذيراي سکالمندان خکويش باشکند.

سالمندان را بيشکتر در مکد ن کر

بنابراين ميتوان مالح ه نمکود همکان طکور كکه درصکد رشکد

بسيار زيادتر از ذشته است .اين امکر سکب
دانشمندان مسائل و مشكال

سالمندي در كشورها و جوام  ،ماتلف اسکت طردشکد ي يکا
4

 .طريقه محاسبه ضري

سالمندي در هر روه :عده افراد  69سال به باال تقسيم بر

عده افراد صفر تا  41سال ضرب در .400
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حمايککت از سککالمندان در سککطا خککانواد ي نيککز در جوامکک
ماتلف ،متفاو

است.

سالمندان در شراين عادي با مشكال

خاص خود رو به

رو هستند اما ا ر با طرد اجتماعي نيکز رو بکه رو شکوند ،ايکن

نوع برخورد با سالمند و مشاركت دادن وي در خانواده و
يا جامعه مسألهاي حياتي براي سالمند محسوب ميشود كکه از

مشکكال

و بيمککاريهکا مضککاعف مکي ککردد .باشکي از ايککن

بيمککاريهککا ،مشککكال

روحککي و روانککي اسککت كککه در اثککر

زند ي از يک سو و ناديده شدن از سوي ديگر بکه

ديد بسياري از افراد و يا حتي پژوهشکگران دور مانکده اسکت.

ناماليما

يكککي از نمودهککاي طردشککد ي سککالمندان سککپردن آنهککا بککه

سراا آنها آمده است .بنابراين ضروري است عوامل تأثير کذار

آسايشگاههاست .به طور كلي عللي چون كاهش ميزان اعتقکاد

بر طرد اجتمکاعي سکالمندان بررسکي شکود و تکا حکد امكکان

به سنتها و ارزشمند بودن سالمندي ،تيييکر سکاز و كارهکاي

شرايطي براي آنها ايجاد شکود كکه از طکرد اجتمکاعي در امکان

انتقال دانش و تجربيا  ،كاهش مشاركت سکالمندان در توليکد

بمانند.

اقتصککادي ،هسککتهاي شککدن خککانوادههککا ،كککاهش كاركردهککاي
خانوادههاي جديد ،اشتيال زنان ،افزايش شكاف بين نسکلهکا،

سؤاالت تحقيق

ارزشمند شدن جواني و ظواهر فيزيكي و جسمي افراد و تييير

وضعيت مطروديت اجتماعي سالمندان شکهر ورامکين چگونکه

در معمککاري و فضککاي زنککد ي منککازل مسککكوني ،در كککاهش

است؟

اهميت و ارزش سالمندان و بکروز شکراين نامناسک

زنکد ي

عوامل مؤثر بر مطروديکت اجتمکاعي سکالمندان شکهر ورامکين

براي آنها و به نوعي طرد شدن آنها از جامعکه تأثير کذار بکوده

كدامند؟

است (نيازي و بابايي فرد.)59 :4950 ،

چه روههاي از سالمندان شهر ورامين از مطروديت اجتمکاعي

از داليل ضرور

بررسي وضکعيت اجتمکاعي سکالمندان

رن ميبرند؟

اين است كه آنها با توجه به رويدادهايي ماننکد بازنشسکتگي و
پايان اشتيال ،احساس تنهکايي ،طردشکد ي و همونکين فشکار

پيشينه پژوهش

ناشي از صنعتي شدن جوام كه بکه جکدايي عکاطفي و روانکي

از آن جا كه مباحث مرتبن با سالمندان ،بهويکژه در دهکههکاي

فزاينکده اي قکرار

بسکياري در

افراد منجکر مکيشکود ،در معکر
مي يرند

خطکرا

(اعزازي ،4976 ،به نقل از نيازي و باباييفرد.)43 : 4950 ،

اه تنها به سک

فقکدان جزئکي توانکايي سکالمندان و يکا

اخير بسيار مورد توجه قرار رفته است ،مطالعا

رابطه بکا ايکن موضکوع در حکوزههکاي ماتلکف ماننکد حکوزه
روانشناسک کي ،پزشکککكي ،حقکککور ،انحرافکککا

اجتمکککاعي و

بيماري هکايي كکه در ايکن دوران بکه سکراا آنهکا مکيآيکد ،بکا

جامعهشناسي و ...انجکام شکده اسکت .در ايکن ميکان ،مباحکث

ناماليمتي و نامهرباني با آنها برخورد ميشود و يا از جامعکهاي

جامعهشناسانه بيشتر مورد توجه و تأكيد ما قرار رفته است.

كه در آن زند ي ميكنند طرد ميشوند و فرصت مشاركت در

رياحي ( )4937در رابطه با موقعيت و جايگکاه سکالمندان

فعاليتهاي اجتماعي از آنها رفته ميشود .عليرغم اين كکه در

ذشته و معاصر ،مطالعهاي تطبيقي انجام داده است.

اكکر موارد بروز بيماري و كاهش توانکايي سکب

در جوام

انکزواي فکرد

به اعتقاد وي ،در جوام سنتي سالمندان تمامي ابزارهکاي الزم

سالمندان توانايي انجام بعضي از

براي اقتکدار و سکروري ،بکهويکژه قکدر  ،حيکيکت يکا اعتبکار

كارهاي اجتماعي را دارند ولي افراد جامعه آنهکا را از حضکور

اجتماعي را در اختيار داشتند و قادر به كس

منزلت اجتماعي

در اجتماع و يا مشاركت اجتماعي محروم ميسازند.

برجسته و ايفاي نقشهاي كليدي در خانواده و جامعکه بودنکد

سالمند ميشود ،اهي اوقا

اما تحوال

ايجاد شده در عرصکههکاي اجتمکاعي ،اقتصکادي،
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حقوقي ،آموزشي و خانواد ي در دوران جديکد ،سکب

تنکزل

چهار سکطا فکردي ،ارائکه خکدما  ،سکاختاري و سياسکتي و

موقعيت و جايگکاه سکالمندان در مقايسکه بکا جوامک

ذشکته

اجتماعي ردآوري و تجزيه و تحليل شده است.
دل بونککو و همكککارانش ( )2007-2049در پژوهشککي بککا

رديده است.
ساالروند و عابدي ( )4937به بررسي علکل و انگيکزههکاي

عنوان جنسکيت ،سکالمندان و مطروديکت اجتمکاعي ،بکا روش

اقامت در سراي سالمندان از ديکد اه سکالمندان اسکكان يافتکه

تحليل ثانويه دادهها سطا مطروديکت اجتمکاعي را بکر اسکاس

پرداختهانکد .ايکن محققکان دو مفهکوم ورود اختيکاري و ورود

تفاو هاي جنسيتي مطالعکه كکرده انکد .متييرهکاي مطروديکت
4

اجباري را مورد تأكيد قکرار دادهانکد .مصکاديم ورود اختيکاري

اجتماعي شامل استفاده از خدما  ،تأمين مراقبت و مشاركت

مالي

در شبكههاي اجتمکاعي اسکت .ايکن پکژوهش از نمونکه يکري

و

( 2)SARsسال  2004انگلستان استفاده نموده اسکت .يافتکههکا

ورود در حالت ناهشياري است كه هکر كکدام داراي مصکاديم

نشان داد كه تفاو

ميکان مکردان سکالمند و زنکان سکالمند در

ديگر هم هستند.

استفاده از خدما  ،تأمين مراقبت غير رسکمي و مشکاركت در

عبارتند از ورود با موافقت قبلي ،ورود به سب

مشكال

و خانواد ي و مصاديم ورود اجباري شامل ورود بکا فريک

منوچهري و همكاران ( )4937در رابطه با ميکزان و انکواع

شبكههاي اجتماعي ،اغل

پيامد تفاو

در وضکعيت تأهکل و

سوء رفتار خانگي با سالمندان مراجعهكننده به پارکهاي شکهر

برنامککههککاي زنککد ي اسککت و تفککاو هککاي جنسککيتي ارتبککاب

تهران تحقيم نمودند .يافتهها نشان دادنکد كکه  37/3درصکد از

معنيداري با مطروديت اجتماعي ندارد.

نمونههاي پژوهش ،حکداقل يکک نکوع از سکوء رفتکار و 21/5

جوئل جيزبکرز9و ورومکن )2003( 1پژوهشکي بکا عنکوان

درصد از نمونهها تجربه هم زمان هر چهار نوع سوء رفتکار را

مطروديت اجتماعي سالمندان  :مطالعه تطبيقکي ايکاال

اروپکا

داشتهاند 31/3 .درصد از نمونههاي پژوهش ،تجربه سوء رفتار

انجام دادند .در اين پژوهش ابعاد مطروديت اجتماعي در چهار

عاطفي 63/9 ،درصد تجربه غفلت 10/4 ،درصد تجربکه سکوء

بعد مورد بررسي قرار رفته است .يافتهها نشان مکيدهکد كکه

رفتار مالي و  99/2درصد از نمونهها تجربه سوء رفتار جسمي

سالمندان كشورهاي اروپکاي شکمالي (اسکكانديناوي) و هلنکد

را عنوان نمودند.

كمترين مطروديت را تجربه ميكنند .در همه كشورها شاخص

سامآرام و يزدانپکور ( )4935عوامکل مکرتبن بکا كيفيکت

فقدان سالمت ،عامل مهمي براي افکزايش احتمکال مطروديکت

زند ي سالمندان شهرستان خمين را مورد بررسي قرار دادهاند.

اجتماعي در همه ابعاد به شمار ميآيد .از سوي ديگکر درآمکد

بر اين اساس ،ميکزان تعلکم سکالمند بکه خکانوادهاش و ميکزان

خانواده تأثير مهمي بر محروميت مادي و دسترسي بکه حقکور

احترام وي با ميزان كيفيکت زنکد ي او ارتبکاب دارد .همونکين

اجتماعي در بيشترين كشورها داشته است اما سکن و جنسکيت

رابطه بين سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سواد ،وضکعيت تملکک

عوامل تأثير ذار جدي بر ابعکاد مطروديکت اجتمکاعي نيسکتند

مسكن و ميزان ارتباب با اعضکاي خکانواده بکا كيفيکت زنکد ي

همونين ا ر كشورها سطا بيشکتري از رفکاه مکادي ،حمايکت

سالمند مرتبن است.

اجتماعي ،نابرابري درآمدي كمتر و اميد بکه زنکد ي بيشکتر را

تا مزيناني و همكارانش ( )4950پژوهشي انجام دادهانکد

فراهم نمايند ،سالمندان كمتر طرد ميشوند.

كه به لحاظ بررسي مطروديت ،با مقاله حاضکر مشکترک اسکت
اما به طبقا

سني جوانان پرداخته است .اين پژوهش با عنوان

تحليل چند سطحي مطروديت جوانکان انجکام شکده اسکت .و
اطالعا

بر اساس چارچوبي معين و مالکهايي مشکاص در

1

Provision of Care
2
Sample of Anonimised Records
3
Jehoel-Gijsbers
4
Vrooman
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بررسي عوامل تأثير ذار بر مطروديت اجتماعي سالمندان (شهر ورامين)

موهلي )2040( 4تنشهاي نهادي و تاصصي (حرفکهاي)
را در مراقبت از سالمندان سوئدي بررسکي كکرده اسکت .ايکن
پژوهش با استفاده از رويكردهاي ارتباطي ،نيازهاي ضروري و

ولي مهمترين اشكال در اين شيوه اعتبار و تعميمدهي آن است
كه به راحتي امكانپذير نيست.
بر اين اساس با توجه به نبود پژوهشي درباره مطروديکت

وضعيت محين مراقبت از سکالمندان را در مركکز سکالمندان و

اجتمککاعي سککالمندان در ايککران و همونککين انجککام تحقيقککا

خانه مطالعه كرده است يازده مصاحبه با كارمندان اداره رفکاه و

خارجي به روش كيفي ،سعي ميشکود ايکن مقالکه بکه نحکوي

سازمان مراقبت معلوالن انجکام شکده و دادههکا تحليکل ثانويکه

انجام شود كه بتواند تا حد امكان جاي خالي اين بعد از مسأله

شدهاند و در نهايت ،چهار ويژ ي در اين اداره پيکدا شکده كکه

سالمندان را در ميان تحقيقکا

پکر كنکد و كاسکتيهکاي سکاير

شامل حم سالمندي ،زند ي در خانه ،ارتباب خوب ،شکعف و

پژوهشها را رف كند و يا به حداقل برساند.

خوشحالي اسکت .مکيتکوان فکت ايکن اداره از رويكردهکاي
متفاو

و دو انه استفاده كرده است و مهار

و تاصص نيکز

مباني و چارچوب نظري

بسيار ناآ اهانه و بدون تأثير پکذيرفتن از تكنيکک و اسکتراتژي

در ميان ن ريا

مراقبت ،اعمال شده است.

حوزه مطروديت اجتماعي سالمندان بحث كنکد وجکود نکدارد.

جامعهشناسي ن ريههاي خاصي كه صکرفات در

به طور كلي در داخکل كشکور پکژوهشهکاي بسکياري در

آن چه در اين رابطه به دست آمده است ن رياتي است كه هکر

ارتباب با سالمندان انجام شده است .هر چند ايکن پکژوهشهکا

كدام جدا انه درباره سالمندي و يا مطروديت اجتماعي سکان

متفاو

و متنوع به ن ر ميرسد (هموون علکل و انگيکزههکاي

فتهاند.

اقامت در سراي سالمندان ،مقايسه وضکعيت سکالمندان سکاكن

دانشمندان ،سالمندي را از ديد اههکاي متفکاوتي بررسکي

سککراها و خانککههککا از ديککد اههککاي ماتلککف ،كيفيککت زنککد ي

كردهاند و ن ريههاي ماتلفي در ايکن رابطکه ارائکه نمکودهانکد.

سککالمندان ،تجککارب سککالمندان مقککيمسککراها ،مطالعککه تطبيقککي

روهککي ن ريککه خککود را بککر اسککاس جنبککههککاي پزشککكي و

وضککعيت سککالمندان در ذشککته و حککال و ) ...امککا اكکککر ايککن

فيزيولوژي و پاتولوژي عنوان كردهاند .تصکور ايکن اسکت كکه

در اسکتان يکا

عامل ارث ميتواند تأثير قاطعي در طکول عمکر انسکان داشکته

شهر مورد بررسي و يا محل استقرار سکالمندان اسکت و همکه

باشد چرا كه در برخي خانوادههکا طکول عمکر افکراد بيشکتر از

علمي ندارنکد .از پکژوهشهکا يکا مقالکههکاي در

خانوادههاي ديگر است؛ ن ريههاي زيستشناختي پيري با ديد

تحقيقا

تكراري است و تنها تمايزشان ،تفاو

آنها ضرور

دسترس نيز مقالهاي در رابطه با مطروديت اجتماعي سکالمندان
يافت نشد و تنها چند پژوهش داخلي به مسأله مطروديکت بکه
تنهايي به عنوان مسألهاي اجتماعي پرداختهاند.

انتقادي به اين قضيه مينگرند.
اين ن ريهها شامل اختالل در كنش دسکتگاه ايمنکي بکدن،
پير شدن سلولي ،تيييرا

در پژوهشهاي خارجي نيز كارهاي متعددي انجام شکده

سيستم غدد داخلي ،ن ريه تکوارثي،

فرسود ي و ن ريه مواد زائد ميشود.

كه به مسائل مرتبن با سالمندي چون پرداختهکاي مسکتمري،

رويكرد عمده ديگر درباره سالمندي ،رويكردهاي جامعکه

بيمههاي تكميلي ،تجربه زند ي سالمندان و  ...پرداخته اسکت.

شناختي است كه به نقش عوامکل اجتمکاعي در پديکدار شکدن

اين پژوهشها از تحليل ثانويه و به طور كلکي از روش كيفکي

سالمندي روند اجتماعي سالمندي ،نوع نگاه جامعه به سکالمند

استفاده كرده اند .هر چند پژوهش كيفي ويژ يهاي مکبتي دارد

و همونين نقش اجتمکاعي در حمايکت از سکالمندان و ماننکد
اينها توجه دارند (نيازي و باباييفرد .)63 : 4950 ،اين ن ريا

Muhli

1

بکه
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ن ريههاي عدم مشاركت ،فعاليکت ،مبادلکه ،محکين اجتمکاعي،
ن ريه تداوم و ن ريه تضاد اشاره ميكنند.

مارشال ،به روههايي اشاره ميكنکد كکه مکيتواننکد از طريکم
انسداد اجتماعي برتريشان را به هزينه آنهايي كه متفکاو

ن ريه عدم مشاركت يا عدم تعهد به اين امکر اشکاره دارد

بکا

اعضککاي آنهککا هسککتند ،تککأمين و حفکک كننککد .ايککده اصککلي
9

كه غيرقابل اجتناب بودن مرگ ،فرد را وادار ميكند كه باکش

رويكردهاي فرهنگي مکل ن ريه طبقه پايين از موراي ()4551

مهمي از نقشهاي اجتماعي خويش را ترک كند .اين نقشهکا

اين است كه مطروديت بايکد در ايسکتارها و رفتارهکا و سکبک

داوطلبانکه ،همسکر بکودن،

زند ي فرد طرد شده ريشکهيکابي شکود .بکرعكس ،طرفکداران

ميتواند شامل كار كردن ،خکدما

كارهاي تفنني و حتي خوانکدن مطالک

باشکد

1

(علياکاني:4934 ،

رويكردهاي ساختاري هموکون مکوريس ( )4551بکر عوامکل

 .)19ن ريه فعاليت بيان ميكند كه شهروندان سالمند تنها وقتي

محروميت روههکاي خکاص

ساختاري مکل بازار كار كه سب

احساس رضايت ميكنند كه بتوانند از ديد جامعکه ،بکهويکژه از

از امتيازا

(حسکينزاده و همكکاران،

.)2 :2040

طريم كار با مکزد ،مفيکد و مولکد باشکند

متوسن يک جامعه ميشود تأكيد دارند

(تا مزينکاني،

9

 ،4936نقل از نيازي و باباييفرد .)73 : 4950 ،در ن ريکه مبادلکه بيکان

از ن ککر سککيلور ( )4551تعريککف و علککت مطروديککت

ميشود كه روابن و عمل متقابل اجتماعي ميان افراد وقتکي بکه

اجتماعي و به تب آن ،رويكردها و مقياسها براي جلو يري و

ونهاي كامل مطرح ميشود كه تمامي شکركتكننکد ان در آن

يا خنکي كردن مطروديت اجتماعي ،به وسيله فرهنکگ سياسکي

(علياکاني:4934 ،

تعيين ميشود .ونهشناسکي سکه انکه او از مطروديکت

احساس كنند از روابن ميان خود سود ميبرند

غال

 .)19ن ريه محين اجتماعي به عواملي چکون سکالمتي ،اوضکاع

اجتماعي شامل همبسکتگي ،تاصصکي كکردن و انحصکار ،بکر

مالي و پشتيباني اجتماعي كه بر سطا فعاليت فرد مسکن تکأثير

مبناي رويكردهاي ت وريكي ،ايدئولوژيهاي سياسي و مباحث

مي ذارد اشاره ميكند (نيازي و بابکاييفکرد .)75 :4950 ،در مقابکل

ملککي ماتلککف قککرار دارد .او همونککين در مقالککه خککود ونککه

ن ريه محين اجتماعي ،ن ريه تداوم بيان مکيكنکد كکه آخکرين

چهارمي را به عنوان پارادايم ار انيک مشاص ميكند

مرحله زند ي دنباله مراحل قبلي است .موقعيتهاي اجتماعي

.)5 :2009

ميتواند معرف نوعي عکدم پيوسکتگي باشکد امکا سکاز اري و
سبک زند ي به طکور اساسکي از طريکم سکبکهکا ،عکادا
ذورهايي كه در تمام طول زند ي كس

و

شکده اسکت ،تعيکين

ميشود (بروكمن ،4577 ،4نقل از همان  .)30 :ن ريه تضاد نيز ماننکد
ساير ن ريهها به نقد ن ريه عدم تعهد و فعاليت ميپردازد .اين
ن ريه بيان ميكند كه اين ديد اهها اغل

تأثير طبقه اجتمکاعي

را در زند ي سالمندي ناديده رفتهاند .موقعيکت ممتکاز طبقکه
باال به طور معمول سب

ميشود سالمت و انکرژي آنهکا بهتکر

باشد و عاليم پيري ،ديرتر در آنها ظاهر ردد

(محسکني تبريکزي،

 ،4975نقل از نيازي و بابايي فرد.)34 :4950 ،

در رابطه با ن ريا

6

(ت وبالد ،

7

ن ريککهپککردازي چککون كرونککر ( )4557بککه ابعککاد ماتلککف
مطروديت پرداخته است .مطروديت اقتصادي مکل مشاركت در
بازار كار و استاندارد كکافي زنکد ي ،مطروديکت نهکادي مککل
دسترسککي بککه نهادهککاي عمککومي ،مطروديککت فرهنگککي مکککل
انت ارا

از روههاي خاص در جامعه ،مطروديکت اجتمکاعي

مکل عدم وجود ارتباطا

اجتماعي و مطروديت فضکايي مککل

جدايي محلي حوزه زند ي (ت وبالکد .)7 : 2009 ،روهکي ديگکر
نيز مطروديت اجتماعي را شامل پن بعد ميداننکد :مطروديکت
از مناب مادي ،مطروديکت از روابکن اجتمکاعي ،مطروديکت از
فعاليتهاي مدني ،مطروديت از خدما

اساسي و مطروديکت

مربوب به مطروديکت اجتمکاعي بايکد

فت رب 2با استفاده از ن ريههاي وبکر ،دوركکيم ،مرتکون و
Brukman
Gereb

1
2

3

Murray
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(اسكارف

و همكاران.)9 :2004 ،4

فردي آنها ،ابعاد عنوان شده در سکطا فکردي و خکانواد ي در

الگککوي چنککد سککطحي تبيککين مطروديککت اجتمککاعي

مباني ن ري ،در اين پژوهش در سطا فردي و شاصيتي خود

ماتلکف را در

سالمندان سکنجيده خواهکد شکد .ايکن ابعکاد شکامل جنسکيت،

يک الگوي واحد جم بندي نموده است .بر اسکاس ايکن

سرمايه فرهنگي ،پايگاه اقتصکادي -اجتمکاعي و جهکت يکري

تا مزيناني ،عناصر تبييني و هماکوان ن ريکا
قال

توجه به اهميت نقش سکالمندان و ويژ کيهکا و خصوصکيا

الگو عواملي را كه به مطروديکت اجتمکاعي منجکر مکيشکوند،

ارزشي است.

ميتوان در پکن سکطا فکردي ،خکانواد ي ،محلکهاي ،ملکي و

جنسيت :ن ريهپردازان فمينيسکتي در رابطکه بکا جنسکيت

سلسله

اعتقاد دارند كه مردان و زنان به شيوههاي بنيکادي بکا يكکديگر

ميشکوند كکه افکراد دچکار مطروديکت

دارند و در انديشيدن ،احسکاس ،ارتبکاب بکا ديگکران و

بينالمللي شناسايي و تقسيم كرد اين عوامل به صور
مراتبي و تعاملي سب

تفاو

شوند و نتوانند از آن چه به طکور معمکول در اختيکار متوسکن

جهان اجتماعي به ونهاي متفاو

افراد جامعه قرار دارد بهرهمند شوند (تکا مزينکاني.)939 : 4950 ،

زنان نيز به دليکل تجربکه مشکترک سکلطهپکذيري تحکت ن کام

جامعهشناختي

مردساالري با هم مشترک است .آنها داراي تجربهها ،ارزشهکا

مطروديککت اجتمککاعي بيککان مککيشککود.

مکيتکوان

به عبار

ديگر در اين الگو ،تلفيقي از ن ريا

سککالمندي و ن ريککا

عمل ميكنند .زنکد يهکاي

و عاليم مشترک هستند .بکا توجکه بکه ايکن مطالک

جنسيت ،قوميت ،سکرمايه فرهنگکي در سکطا فکردي؛ پايگکاه

جنسککيت را بککه عنککوان يكککي از متييرهککاي تأثير ککذار در

اقتصادي -اجتماعي ،محين و جو خانواده ،جهت يري ارزشي

كنار ذاري و مطروديکت اجتمکاعي افکراد محسکوب كکرد .در

خککانواده ،سککاختار خککانواده در سککطا خککانواد ي؛ منطقککه

سنين پيري ،تعداد زنان سالمند بيش از مردان است زيکرا نکر

جيرافيککايي ،سککطا توسککعه يککافتگي محککل زنککد ي در سککطا

مرگ و مير مردان باالتر است .در سال  ،2009زنان  15درصکد

جمعيتشناختي ،بازار كار ،ن کام آموزشکي،

جمعيت  0تا  21ساله 90 ،درصد جمعيت  29تا  16سکاله99 ،

ايدئولوژي سياسي ،ن ام دادرسي ،ن ام رفاهي در سطا ملي و

درصد جمعيت  69تا  71ساله 95 ،درصد جمعيکت  79تکا 31

بحرانهاي منطقهاي و جهاني ،تحکريمهکاي جهکاني و جهکاني

ساله و  70درصد جمعيت باالي  39سال را تشكيل مکيدادنکد

شدن در سطا بينالمللي قرار مي يرد (تکا مزينکاني .)4950 ،بکه

(الكاک 2و همكاران.)252 : 4954 ،

محلهاي؛ تيييرا

عنوان مکال انتااب متييرهايي چون سکرمايه فرهنگکي ،پايگکاه

سرمايه فرهنگي :بر اساس ن ريه باز توليد فرهنگي ،طبقه

اقتصادي -اجتماعي و يا جهت يري ارزشي با توجکه بکه نکوع

اقتصادي باالي جامعه ميكوشد تا برتري خود را بر بقيه اقشار

شاخصها و مؤلفههايي كه برايشان در ن ر رفته شکده اسکت

جامعه ،عالوه بر طرر ماتلف اجتماعي از طريم متمايز كردن

فعاليت ،عدم مشاركت يا تعهکد ،محکين اجتمکاعي،

مفهکوم

با ن ريا

تضاد و تداوم ارتباب پيدا ميكند.

فرهنگ خود از ساير مردم حف نمايد .بکدين ترتيک

سرمايه فرهنگي و ابعاد سه انه آن در كانون توجه اين ن ريکه

اين الگو به عنوان چارچوب ن ري تحقيم در ن ر رفتکه

9

قرار دارد .بورديو اعتقاد دارد افراد و خانوادهها را ميتکوان از

شده است اما به علت ميدان تحقيم (شهر ورامين) ،سطا ملي

لحاظ سرمايه فرهنگي آنها مقايسه كکرد

و بينالمللي قابل بررسي نيسکت و از سکوي ديگکر بکه علکت

 .)499 :4934به اعتقاد بورديو ،نميتوان ساختار و كاركرد جهان

انتااب منطقه شهري امكان مطالعه شكاف بين شکهر و روسکتا

اجتماعي را تبيين كرد مگر اين كه مفهوم سرمايه را در تمکامي

و يا مقايسه سطا توسعه يافتگي وجود ندارد .به طور كلکي بکا

اشكال آن و نه صرفات در شكل اقتصادي آن بکه جهکان معرفکي

Scharf

1

(شکارعپکور و خکوشفکر،

Alcok
Bourdieu

2
3
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كرد (فكوهي4934 ،؛ نقل از روحکاني .)49 :4933 ،بنکابراين رفتارهکا،

در اين پژوهش مورد توجه قرار رفته است ،بحث نو رايي و

نگرشها ،الگوي مصرف و ...در زنکد ي فکرد سکالمند بسکيار

يا سنت رايي است .افراد ممكن است بکا تيييکر و بکه سکمت

اهميت دارد .سرمايه فرهنگي نکه تنهکا در ميکزان فرسکود ي و

توسعه پيش رفتن جوام  ،به نو رايي روي آورند و يا ايکنكکه

اجتمکاعي

همونککان سککنت ککرا بککاقي بماننککد .دليککل مقاومککت در برابککر

ضعف و ناتواني بلكه در ميزان مشاركت و تعامال

نوآوريها و بدبيني نسبت به آن ،بيشتر کرايش تقدير رايانکه

او نيز تأثير ذار است.
پايگاه اجتماعي – اقتصادي  ":ماركس بر اين بکاور بکود
4

كه قدر

و اعتبار اجتماعي افکراد نشکأ

در جوام توسعه نيافته تلقي شده است .بکه عبکار

ديگکر در

رفتکه از موقعيکت

متون مربوب به توسکعهيکافتگي ،متفكکران ن ريکه نوسکازي دو

اقتصادي آنهاست .از اين رو دليلي نميديد كه آنها را به عنوان

جامعه سنتي و نو را دو قط

انگاشتهاند .ايکنكلس در تحليکل

علل و ابعاد جدا انه نابرابري اجتماعي مورد مطالعه قرار دهد.

جامعه مدرن معتقد است ضمن اينكه كليت جامعکه از جهکت

ماكس وبر 2با تشکايص ايکن نكتکه كکه قشکربندي در جوامک

ساختار پويا و نو است ،عناصر فرهنگي و انساني آن نيز مدرن

صنعتي مشاصات پيوسته و هماهنگ نيست ،با اين ن ر مکاركس

شده است .براي انسکان در ايکن فرهنکگ و جامعکه ،زمکان بکا

ماالف بود .در نزد وي فردي ممكن اسکت در يكکي از ابعکاد

اهميت است و همه امور رو به سوي آينده دارد .در حالي كکه

نابرابري اجتماعي موقعيتي برتر داشته باشد اما در ابعکاد ديگکر

در جامعه سنتي ،انسان به ذشته ميانديشد و زمان حال را نيز

رسکمي بروكراتيکک

(اينكلس ،4566 9،نقل از آزاد ارمكي،

در موقعيت پاييني قرار يرد .مکالت مقاما
ممكککن اسککت قککدر

زيککادي داشککته امککا از ثککرو

اجتمککاعي نککاچيزي برخککوردار باشککند»
جامعهشناسان اغل

و اعتبککار

بر اساس ذشته تفسير ميكند
.)2 :4976

(عضککدانلو.)413 :4931 ،

مفهوم پايگاه اقتصادي -اجتماعي را بکراي

فرضيات تحقيق

اشاره به آنوه وبکر در ن کر داشکت اسکتفاده مکيكننکد .پايگکاه

 -بين جنسيت و عکدم مطروديکت اجتمکاعي سکالمندان شکهر

اقتصادي -اجتماعي باالي سالمندان ايکن امكکان را بکراي آنهکا

ورامين رابطه معنادار وجود دارد.

فراهم ميسازد تا بتوانند راحتتر دوران پيري خکود را سکپري

 -بين سرمايه فرهنگي و عدم مطروديکت اجتمکاعي سکالمندان

كنند .به عنوان مکال داشتن توانايي مالي سب

مکيشکود بکراي

خويش پرستار بگيرند و يا نيازهاي دارويي و درماني خکود را
برطرف كنند .از سوي ديگر ،ا ر داراي تحصيال

و موقعيکت

شهر ورامين رابطه معنادار وجود دارد.
 بين پايگاه اقتصادي -اجتماعي و عدم مطروديکت اجتمکاعيسالمندان شهر ورامين رابطه معنادار وجود دارد.

اجتماعي باال باشند ميتوانند ارتباب خود را با وجود پيکري بکا

 -به ن ر ميرسد بين جهت يري ارزشکي و عکدم مطروديکت

اقوام ،روه سني جوان و سايرين حف كنند و بکه جکاي طکرد

اجتماعي سالمندان شهر ورامين رابطه معنادار وجود دارد.

اجتماعي ،مداخله اجتماعي داشته باشند.
جهت يري ارزشي :جهت يري ارزشي ،اصول درست يا

روششناسي

نادرستي است كه افراد آنها را مکيپذيرنکد و يکا رد مکيكننکد.

در اين تحقيم از روش پيمايش اسکتفاده شکده اسکت .جامعکه

پذيرش نوعي خاص از ديکد اههکا و نگکرشهکا

آماري اين تحقيم كليه سالمندان  60سال به باالي شهر ورامين

ميشود كه سبک زنکد ي افکراد تيييکر كنکد و يکا دچکار

(غير مقيم در سراهاي سالمند) به تعداد كل  21106نفر اسکت

مشكلي چون طرد اجتماعي شوند .يكي از اين ديکد اههکا كکه

كه تعکداد  973نفکر از طريکم فرمکول كکوكران عنکوان نمونکه

اهي اوقا
سب

Marx
Weber
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2

Enkels

3
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انتااب شدند .نحوه محاسبۀ تعيين حجم نمونه به شکرح ذيکل

دارند ميتوان فت كه از پايکايي بکااليي برخکوردار هسکتند و

است:

نتاي  ،قابل تعميم به كل جامعه آماري است.

جمعيت يا جامعه آماري
حجم
(ضري

در پرسشککنامههککاي محقککم سککاخت الزم اسککت تعککاريف

=N

عملياتي به همراه شاخصها و ويههکاي مکورد اسکتفاده بيکان

نمونه= n

اطمينان 59درصد)

شوند .تعريف عملياتي به تعريفي اطالر ميشود كه از طريکم

t =4/56

(احتمال وجود صفت معين در نمونه)

آن ،مفهوم با استفاده از شاخصهايي كه براي انکدازه يکري آن

P =0/9

(دقت احتمالي مطلوب يا نصف فاصلۀ اطمينان) 0/09
(احتمال عدم وجود صفت معيني در نمونه) 0/9

=d

=q

مطروديت اجتماعي

N =21106

p  0.5, t  1.96 , d  0.05 , q  0.5
Nt 2 pq
Nd 2  t 2 pq

23439 / 522
 378 / 2
61 / 9754

24406  1.96   0.5  0.5

لويتاس و همكاران ( )2007مفهوم مطروديکت را بکدين شکرح

n

تعريف ميكنند« :فراينکدي پيويکده و چنکد بعکدي كکه شکامل

n

و

2



نمونه يري به صور

24406  0.05  1.96   0.5  0.5
2

2

تصادفي طبقهبندي شده اسکت .در

طبقه تقسيم ميشود و نمونههاي مستقل از هر طبقکه انتاکاب
ميشوند (بيكکر .)59 : 4936 ،بکراي مککال در ايکن پکژوهش كکه
جنسيت به عنوان يک متيير مستقل در ن ر رفته شده اسکت،
نسبت سالمندان مذكر و مؤنث بايکد بکه همکان نسکبتي كکه در
جامعه وجود دارد ،تعيين شود .در جامعکه مکورد ن کر 42072
نفر ( 15/16درصکد) سکالمند مؤنکث و  42991نفکر ()90/99
سالمند مذكر وجود دارد .از آنجا كه تعداد سالمندان مکذكر و
مؤنث به يكديگر نزديک است ،از هر طبقه به نسکبت مسکاوي
در نمونه انتااب رديد.
از طريم پرسشنامه محقکم سکاخت جمک آوري

رديککد .بککراي تجزيککه و تحليککل دادههککا از نککرمافککزار  Spssو
آمارهاي توصيفي و استنباطي استفاده شد .واحد تحليل در اين
مطالعه فرد سالمند و سطا تحليل خرد اسکت .بکراي سکنجش
اعتبار و پايايي تحقيم نيکز از اعتبکار محتکوا و ضکري

نداشتن يا محروم سازي از مناب  ،حقور ،كاالها و خکدما

قادر نبودن بکر مشکاركت در روابکن و فعاليکتهکاي معمکولي

نمونه يري طبقهبندي شده جامعه به خرده روههکايي بکه نکام

اطالعا

به كار برده ميشود ،تعريف ميشود

(دالور.)99 : 4950 ،

آلفکاي

كرونبا استفاده شده است .ميکزان آلفکاي كرونبکا در متييکر
مطروديت اجتماعي  0/30و براي متيير جهکت يکري ارزشکي
 0/51به دست آمد؛ از آنجا كه هر دو متيير آلفايي بکاالي 0/7

ميشود كه براي اكکريت افراد يک جامعه در دسکترس اسکت»
(تا مزينکاني .)931 : 4950 ،مطروديت اجتماعي داراي چهار بعکد
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي است.
الف  -بعد اقتصادي

بعد اقتصادي يكي از جنبههاي كليکدي و ملمکوس مطروديکت
اسککت .مطروديککت اقتصککادي نککاتواني در مشککاركت در كسک
مشاغلي اسکت كکه درآمکد كکافي را بکراي بکرآوردن نيازهکاي
ابتدايي سالمند به وي ميدهد .اين بعد بکه سکؤالهکايي چکون
درآمد ،توليد ،دسترسي به كاالها و خدما

و بازار كار و شيل

مربوب ميشود (يكاالم.)6 :2042 ،4
در اين پژوهش اين بعکد از طريکم سکؤال دربکاره درآمکد
كافي داشتن براي برآوردن احتياجا  ،امكان پيکدا كکردن كکار
مناس

در صور

تمايکل داشکتن و دريافکت وام در صکور

نيازمند بودن سنجيده شد.
ب  -بعد سياسي

مطروديت سياسي فقدان دسترسي به مناب قدر

و ناتواني در

مشاركت معنادار در فرآيندهاي تصميم يکري فراتکر از سکطا
Yekkalam

1
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خانواده تعريف شده است .اين بعد باش مهمي در كشورهاي

(اسكارف و همكاران.)7 :2004 ،

در حال توسعه به شمار ميآيد و با موضوع حکم شکهروندي،

در اين پژوهش اين بعد از طريکم سکؤال دربکاره شکركت

از اين حقور شناخته ميشود .برنامه توسکعه

كردن سالمند در جشنها و هي تهاي مذهبي ،مسجد رفکتن و

دسترسي و لذ

اتحاديه اروپا 4اشاره مکيكنکد كکه ايکن حقکور شکامل امنيکت

شركت در مراسم و برنامههاي مربوب به مسجد سنجيده شد.

شاصي ،آزادي بيان ،مشاركت سياسکي و برابکري فرصکتهکا
ميشود

جنسيت

(يكاالم.)6 :2042 ،

در اين پژوهش بعد سياسي از طريم سؤال درباره شركت
كردن در انتاابا  ،يكسان دانستن قوانين براي همکه اعضکاي
جامعه و دفاع از حم در صور

در اين پژوهش جنسيت افراد به ايکن صکور
است :جنسيت :

مرد...

پرسکيده شکده

زن...

ضاي شکدن؛ بکا مراجعکه بکه
سرمايه فرهنگي

مراكز قانوني سنجيده شد.

در اين پژوهش ،سرمايه فرهنگي به عنوان متييري مورد توجکه
يکک

ج -بعد اجتماعي

قرار مي يرد كه با سنجش ابعاد دو انه آن بکه صکور

باهاال و الپير ،سه مقوله مهم را از جنبکه اجتمکاعي مطروديکت

شاخص تركيبي درآمده است .اين شاخص تركيبي شامل ميزان

بيان مکي كننکد كکه شکامل محکدوديت دسترسکي بکه خکدما

مصرف كاالهاي فرهنگي به طور عيني و مدار تحصيلي فکرد

اجتماعي (سالمت و تحصيل) ،دسترسي به بازار كار و فرصت

ميشود

(شارعپور و خوشفر.)497 :4934 ،

براي مشاركت اجتماعي و نهايتات روابکن ميکان افکراد ،دولکت و
2

شهروندان ميشود .به طور خالصه اين بعکد بکر محروميکت از

الف  -سرمايه فرهنگي عينيت يافته

پيوندهاي اجتماعي خکانواده ،دوسکتان و همسکايگان و ميکزان

اين بعد از سرمايه فرهنگي كه به مصرف كاالها اشاره دارد بکا

(يكکاالم،

اين سکؤال سکنجيده شکد كکه سکالمندان چکه ميکزان كاالهکاي

اعتماد و امنيت در مرحله پاياني زند ي اشاره ميكنکد
.)7 :2042

فرهنگي چون كتاب ،روزنامه و كامپيوتر را مورد استفاده قکرار

در اين پژوهش اين بعد از طريکم سکؤال دربکاره ارتبکاب

ميدهند.

سالمند با خانواده (كمک مالي خانواده ،تسکلي خکاطر دادن در
وقت ناراحتي ،حامي بودن در وقت بيماري و يکادآوري زمکان

ب  -سرمايه فرهنگي نهادي شده

خوردن داروها توسن آنها) ،ارتباب با خويشاوندان (شركت در

اين بعد از سرمايه فرهنگي با سؤال دربکاره ميکزان تحصکيال

جشنها و مراسم فاميل) ،ارتباب با دوسکتان (مالقکا

آنهکا در

خار از منزل) ،اعتماد بکه همسکايگان و احسکاس امنيکت در

كه براي سنجش پايگاه اقتصادي-اجتماعي هم در ن کر رفتکه
شده است سنجيده شد.

وقت تنهايي سنجيده شد.
پايگاه اقتصادي -اجتماعي
د  -بعد فرهنگي

متييرهاي اصلي تعيکين كننکده جايگکاه يکک فکرد در جامعکه،

بر اساس كار ايوانکدرو ،در زمينکه مطروديکت از فعاليکتهکاي

تحصيال  ،درآمد و شيل هستند .اين موارد به طور عمده بکه

مکذهبي ،کروههکاي

مفهوم وبر از منزلت اجتمکاعي مکرتبن هسکتند و سکه فکاكتور

فرهنگي ،معيارهاي شركت در اجتماعا

اجتماعي و فعاليتهاي مدني مورد ارزيابي قرار رفتکه اسکت
UNDP

1

objectified
institutionalized

2
3
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تعيين كننده پايگکاه اقتصکادي-اجتمکاعي بکه شکمار مکيرونکد

بيكار يا در جست و جوي كار و خانهدار نيز براي كسکاني كکه

(پرستون و توبمن4551 ،4؛ نقل از سيفزاده.)50 :4936 ،

بيكار هستند و خانمهايي كه مشيول به كار نيستند اضافه شکد.

در اين پژوهش مؤلفههکاي پايگکاه اقتصکادي -اجتمکاعي،

الزم بککه ذكککر اسککت كککه در سککؤال ،عنککوان شککد در صککور

يعني تحصيال  ،درآمد و شيل در ن ر رفته شدهاند.

بازنشسته بودن عنوان شيل قبلي ذكر شود.

الف  -تحصيالت

جهتگيري ارزشي

انتقککال دانککش ،مهککار هککاي شککيلي ،هنجارهککاي فرهنگککي و
ارزشهاي اجتماعي را از نسلي به نسل ديگر كه تحت هدايت
و ن ار

معلمان ،دبيران و استادان دوره ديده صور
مي ويند

تحصيال

مي يرد

(عضدانلو.)473 :4933 ،

در اين پژوهش تحصيال

با توجه به ن ريا

پژوهش ،براي سنجش جهت يري ارزشي

از دو بعد تقدير رايي و تدبير رايي استفاده شد.
الف  -تقديرگرايي

از طريم زينکههکاي بيسکواد،

سواد قرآني ،ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان ،ديپلم و تحصکيال

براي سنجش اين بعد ،از سالمند خواسته شد كکه پاسکخ دهکد
چقدر با اين ويهها موافم يا ماالف است :سرنوشت هركسي

دانشگاهي سنجيده شد.

از قبل تعيين شده است و نميتوان آن را تيييکر داد و روزي و
قسمت ما از زند ي همين است كه االن داريم.

ب  -درآمد

به اجر

يا دستمزد شيلي و حرفهاي و يا سود حاصکل شکده

از سرمايه ذاري ،درآمد مي ويند

(عضدانلو.)259 :4933 ،

در اين مطالعه ميزان درآمکد از طريکم سکؤالي كکه داراي
زينههاي زير بود سنجيده شد :زير  400هزار تومان 404 ،تکا
 200هزار تومان 204 ،تا  900هزار تومان 904 ،تکا  100هکزار
تومان 104 ،تا  600هزار تومان 604 ،تا  300هزار تومان304 ،
تا يک ميليون تومان و يک ميليون تومان به باال.

براي سنجش اين بعد اين سؤال مطرح شد كه سالمند چقدر با
اين ويهها موافم يکا ماکالف اسکت :تنهکا عامکل موفقيکت و
خوشباتي هر كسي سعي و تالش خکود اوسکت و سرنوشکت
در اين ميان نقشکي نکدارد .اعتقکاد بکه سرنوشکت يکک اعتقکاد
خرافي است.
يافتههاي پژوهش

ج  -شغل

بنا به تعريف وزار

بهداشت ،هر فعاليت فكري يا بکدني كکه

قانونات مجاز باشد و به من ور كس
صور

ب  -تدبيرگرايي

يرد شيل ناميده ميشود

درآمد (نقدي يا غيرنقدي)
(سيفزاده.)54 :4934 ،

در اين مطالعکه نکوع فعاليکت سکالمند از طريکم تقسکيمبنکدي
صاحبان مشاغل شامل قکانون کذاران و مقامکا

عکالي رتبکه،

متاصصان ،تكنسينهکا و دسکتياران ،كارمنکدان امکور اداري و
دفتککري ،كاركنککان خککدماتي و فروشککند ان ،كاركنککان مککاهر
كشاورزي ،جنگلداري و ماهيگيري و ...سنجيده شد .دو زينه
Preston and Taubman

1

 -1توصيف مشخصههاي جمعيتي پاسخگويان
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جدول  -1مشخصههاي جمعيتي پاسخگويان

روه سني

وضعيت تأهل

تحصيال

نمونه

درصد

زن

مرد

درصد

زن

مرد

متغير

درصد

درصد

متغير

درصد

درصد

60-61
69-65
70-71
79-75
30-31
 39به باال
هر ز ازدوا
نكرده
متأهل
طالر رفته
بيوه
بيسواد
قرآني
ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
ديپلم
تحصيال
دانشگاهي
973

2596
2993
4995
4995
4094
193
099

9991
2390
4999
4993
997
997
090

9190
999
1092
1295
192
2999
192
294
4995
791

3490
494
4390
2390
099
4993
699
4093
2199
4691

تعداد زنان و مردان در سه روه سني با هکم تفکاو

نکککککوع
فعاليت

درآمکککد
ماهيانه

متاصصان
تكنسينها و دستياران
كارمندان امور اداري و دفتري
كاركنان خدماتي و فروشند ان
كاركنان ماهر كشاورزي ،جنگلداري

099
496
4596
193
294

294
992
1690
2096
699

صنعتگران

090

997

مونتاژكاران و رانند ان
كار ران ساده
خانهدار
404تا200هزار
204تا900هزار
904تا100هزار
104تا600هزار
604تا300هزار
304تا4ميليون
4ميليون تومان به باال

090
494
7091
296
999
791
2396
2199
4999
4691

699
4496
090
494
296
496
4596
1493
4390
4999

قابکل

كاركنان امور اداري و دفتري معرفي نمودهانکد و  % 2096جکزء

توجهي دارند؛ در روه سني  60-61سال تعداد مردان نزديک

كاركنان خدماتي و فروشکند ان هسکتند .كکار ران سکاده هکم

به  % 6و در کروه سکني  69-65سکال  % 192بيشکتر از زنکان

 % 4496از نمونه مردان را تشكيل ميدهند .در خصوص درآمد

است .بر عكس در روه سني  30-31سال تعداد زنکان % 691

پاساگويان بيشتر زنان ( )%23/6ميزان درآمد خکانوار خکويش

بيشتر از مردان است .در ساير روههکاي سکني تعکداد زنکان و

را  104تا  600هزار تومان اعکالم كردنکد و مکردان بکا ،%1493

مردان به هم نزديک است .بيشترين درصد متأهالن با  % 34به

 604تا  300هزار تومان اعالم كردند.

مردان و بيشترين درصد بيوههکا بکا  % 10بکه زنکان اختصکاص
دارد .در خصوص تحصيال

 % 9991از كکل نمونکه (زنکان و

توصيف نگرشها و موقعيتهاي پاسخگويان

مردان) بيسواد هسکتند %291 ،سکواد قرآنکي دارنکد %4399 ،در

الف -توزيع پاسخگويان بر حسب متغير سرمايه فرهنگي

مقط ک ابتککدايي %999 ،در مقط ک راهنمککايي و  %699در مقط ک

براي سنجش سرمايه فرهنگي از دو بعد عينيت يافته و نهکادي

دبيرسککتان هسککتند %2094 ،ديککپلم دارنککد و  %4495هککم داراي
تحصيال

دانشگاهي هستند.

 % 7091از زنککان خانککهدار هسککتند و نزديککک بککه  % 20از آنهککا
كاركنان امور اداري و دفتري هستند % 16 .از مردان خود را از

استفاده شد .با در ن ر رفتن نمرههاي كس

شکده در هکر دو

بعد و تقسيمبندي آنها ،سه روه باال ،متوسن و پايين به دست
آمد و از اين طريم ،سرمايه فرهنگي سالمندان توصيف شد.
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جدول  -2توزيع فراواني متغير سرمايه فرهنگي بر حسب جنسيت پاسخگويان
سرمايه فرهنگي
پايين
متوسن
باال
كل

زن

کل جمعيت نمونه

مرد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

496
11
5
435

7290
2999
193
40090

37
30
22
435

1690
1299
4496
40090

229
421
94
973

9590
9293
392
40090

جدول  2نشان ميدهکد كکه نزديکک بکه  % 60سکالمندان

ب -توزيع پاسخخگويان بخر حسخب متغيخر پايگخاه اقتصخادي-

سرمايه فرهنگي پايين %92 ،سکرمايه فرهنگکي متوسکن و % 3

اجتماعي

سرمايه فرهنگي باال دارند .به تفكيکک زنکان و مکردان سکالمند

پايگاه اقتصادي -اجتماعي از مجموع سه شاخص تحصيال ،

درصد سرمايه فرهنگي پايين زنان ،بيشتر از مردان اسکت؛ %72

شيل و درآمد به دست آمده است .هر سه در سه طبقه پکايين،

از زنان و  % 16از مکردان سکرمايه فرهنگکي پکايين دارنکد .در

متوسککن و بککاال تقسککيمبنککدي شککده و سککپس بککا تركيک

ايککن

مقابل  % 4496مردان سرمايه فرهنگي باال دارند و تنها  % 193از

معرفها ،متيير پايگاه اقتصادي-اجتماعي شكل رفته است.

زنان از سرمايه فرهنگي بااليي برخوردارند.
جدول  -توزيع فراواني متغير پايگاه اقتصادي -اجتماعي بر حسب جنسيت پاسخگويان
پايگاه اقتصادي-
اجتماعي

زن
فراواني
495
24
25
435

پايين
متوسن
باال
كل

مرد
درصد

کل جمعيت نمونه

فراواني
73
69
13
435

7999
4494
4999
40090

جدول  9نشان ميدهد كه  % 9791از سالمندان در پايگکاه
اقتصادي -اجتماعي پايين % 2292 ،در طبقه متوسکن و % 2091
در طبقه باال قرار دارند .ا ر از ن ر جنسيت ،پايگاه اقتصکادي-
اجتماعي را مقايسه كنيم مشاص مکيشکود عليکرغم ايکن كکه
بيشترين درصد زنان و مردان سالمند در طبقه پايين قرار دارند
اما زنان ( ) %7999بيشتر از مردان ( )% 1499در اين طبقه قکرار
رفتهاند .از سوي ديگر تعداد مرداني كه در طبقه متوسن قرار

درصد
1499
9999
2991
40090

فراواني
247
31
77
973

درصد
9791
2292
2091
40090

در حالي كه زنان ،بيشتر از آن كه به طبقه متوسن تعلم داشکته
باشند ( ) %4494به طبقه باال تعلم دارند (.)%4999
توزيع پاسخگويان بر حسب متغير جهتگيري ارزشي
براي ساختن اين متيير ،ابتدا ابعاد تدبير رايي و تقدير رايي با
هم تركي

و سپس به سه مقوله پايين ،متوسکن و بکاال تبکديل

شدهاند.

دارند ( ) %9999بيشتر از تعداد آنها در طبقه باالسکت ()%2991
جدول  -4توزيع فراواني متغير جهتگيري ارزشي بر حسب جنسيت پاسخگويان
شدت

متغير

پايين
متوسن
باال

جهت يري
ارزشي
كل

زن
فراواني
400
60
25
435

درصد
9295
9497
4999
40090

مرد
فراواني
79
79
19
435

درصد
9396
9396
2293
40090

کل جمعيت نمونه
درصد
فراواني
1993
479
9992
499
4590
72
40090
973
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جدول 1نشان ميدهد كه  % 19از سکالمندان نمکره پکايين
كس

د -توزيع پاسخگويان بر حسب متغير مطروديت اجتماعي

كردند و رايش بيشتري به تقدير رايي دارند %99 ،آنها

متيير مطروديت اجتماعي ،شامل  1بعد اسکت .بکراي تشکكيل

كردنکد .در رابطکه بککا

شدند و

نمکره متوسکن و  %45نمکره بککاال كسک

متيير مطروديت اجتماعي همه معرفها با هم تركي

بکا جنسکيت مکيتکوان فکت كکه

بعد از رتبهبندي در سه مقوله پايين ،متوسن و بکاال جکاي داده

تقککدير رايي زنککان بککيش از مککردان اسککت زيککرا  %92زنککان

شدند .بنا بر كد ذاري ميتوان فت نمونکهاي كکه نمکره بکاال

جهت يري ارزشي پايين و  %94جهت يري متوسن داشتهانکد

كس

كند و در کروه بکاال قکرار بگيکرد مطروديکت نکدارد و

در حالي كه جهت يري ارزشي پکايين و متوسکن مکردان هکر

نمونهاي كه نمره پايين كس

كدام  %9396به دست آمده است.

داراي مطروديت است.

جهت يري ارزشي متناس

كند و در روه پايين قرار بگيرد

جدول  -5توزيع فراواني متغير مطروديت اجتماعي بر حسب جنسيت پاسخگويان
شدت

متغير

مرد

زن
فراواني

پايين
متوسن
باال

مطروديت
اجتماعي

درصد

23
490
94
435

كل

4193
6393
4691
40090

کل جمعيت نمونه

فراواني
5
415
94
435

درصد
193
7393
4691
40090

فراواني
97
275
62
973

درصد
593
7993
4691
40090

با توجه به جدول  9ميتوان فت كکه  % 7993سکالمندان

اجتماعي آنها بيشتر از مردان است اما همانطور كه فته شکد،

مطروديت نسبي دارنکد .مطروديکت اجتمکاعي زنکان و مکردان

در هر دو جنس بيشترين درصد مطروديت ،به طبقه متوسکن و

سالمند نيز در حد نسبي است .هر دو از ن ر فراواني در طبقکه

مطروديت اجتماعي نسبي اختصاص دارد.

باال (نداشتن مطروديت) يكسان هسکتند .تفکاو

بکين زنکان و

مردان اين است كه زنان مطروديت اجتمکاعي بکاالتري نسکبت

آزمون فرضيات

به مردان دارند؛ زيرا زنان  %4193از روه پايين و مکردان %193

الف -آزمون تفاوت ميانگين نمره عدم مطروديت اجتمخاعي بخر

از روه پايين را تشكيل ميدهند؛ به عبار
بيشتر از مردان ،نمره پايين كس

ديگر چکون زنکان

حسب متغير جنسيت

كردند پس ميزان مطروديکت

جدول  -6آزمون تفاوت ميانگين نمره عدم مطروديت اجتماعي بر حسب متغير جنسيت
متغير
جنسيت

مقوله
زن
مرد

ميانگين عدم مطروديت اجتماعي
94933
91902

آزمون

T

-2949

Sig= 0.03

در جدول فور ،سطا معناداري برابر با  0909است؛ از آن

آزمون  ،Tميانگين عدم مطروديت اجتماعي در بين مردان بيش

جا كه اين مقدار پايينتر از  0909است نتيجه رفتکه مکيشکود

بکه لحکاظ آمکاري معنکادار اسکت؛

كه تفاو

آماري معنادار در ميانگين نمرههاي عدم مطروديکت

اجتماعي زنان و مردان وجود دارد .به عبار

ديگکر ،بکر طبکم

از زنان بوده و اين تفکاو

بنابراين طرد اجتماعي زنان بيشتر از مردان است.
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ارزشي

ب -آزمون رابطه همبستگي بين نمره عدم مطروديت اجتماعي و
سرمايه فرهنگي ،پايگخاه اقتصخادي -اجتمخاعي و جهختگيخري

جدول  -7آزمون رابطه همبستگي بين نمره عدم مطروديت اجتماعي و سرمايه فرهنگي ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي و جهتگيري ارزشي
آزمون پيرسون

پايگاه اقتصادي-

سرمايه فرهنگي

جهتگيري ارزشي

اجتماعي
عدم مطروديت
اجتماعي

نتاي حاصل از ضري

پيرسون

0997

0999

0943

سطا معناداري

0900

0900

0900

همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه

دست آمده است .اين بدان معناست كه با باال رفتن ميکزان هکر

بککين عککدم مطروديککت اجتمککاعي و سککرمايه فرهنگککي ،پايگککاه

متيير ،نمره عدم مطروديت هم باال مکيرود و بکا پکايين آمکدن

اقتصادي -اجتماعي و جهت يري ارزشي ،همبسکتگي معنکادار

ميزان متييرها ،نمره عدم مطروديت هم پايين ميآيد.

و مستقيمي وجود دارد؛ زيرا سطا معناداري در هر سکه متييکر
 0900و كمتر از  0909است و آزمکون پيرسکون نيکز مکبکت بکه

ج -رگرسيون

جدول  -8رگرسيون تبيين عدم مطروديت اجتماعي و متغير جنسيت ،سرمايه فرهنگي ،پايگاه اقتصادي اجتماعي و جهتگيري ارزشي
ضري

متيير

Beta

Rsquare

سطا معناداري

جنسيت

09440

0900

09042

سرمايه فرهنگي

09979

0900

09495

پايگاه اقتصادي-اجتماعي

09993

0900

09419

جهت يري ارزشي

09434

0900

09099

جدول فور نشان ميدهد كه بين همه متييرهاي تحقيم و
عدم مطروديت اجتماعي رابطکه معنکادار وجکود دارد .ضکري
ر رسيون نشان ميدهد كه به ترتي

طرد و بياعتنايي از سوي خکانواده ،محکين كکار و کروههکاي
اجتمککاعي قککرار مککي يرنککد .از طککرف ديگککر خصوصککيا

و

متيير پايگکاه اقتصکادي-

ويژ يهاي فردي درون سالمندان نيز آنها را مستعد طرد شدن

اجتماعي  % 4199سرمايه فرهنگي  ،% 4995جهت يري ارزشي

از جامعه خواهکد كکرد .در ايکن پکژوهش نويسکند ان تکالش

 % 999و جنسيت  % 492از واريانس عدم مطروديت اجتمکاعي

نمودند تا متييرهاي تأثير ذار را بر طکرد اجتمکاعي سکالمندان

را تبيين ميكنند.

شناسايي نمايند .
آمارها نشان ميدهد كه بيشترين نمونکه تحقيکم در کروه

نتيجه

سني  60-61سال قرار دارند .از ن ر تأهکل بيشکترين کروه را

سالمندان به عنوان باش مهمي از افراد جوام همکواره مکورد

متأهالن و بعد بيوهها تشكيل ميدهند .اكکر آمارها در رابطه بکا

مربکوب بکه

سالمندان ،به بيسوادان و در مرتبه بعد ،بکه كسکاني

غفلت واق شدهاند ،حال آنكه مسائل و مشكال

تحصيال

سالمندي با افزايش روزافکزون جمعيکت آنکان بکيش از پکيش

كه ديپلم دارند اختصاص مييابد .زنکان بيشکتر خانکه دارنکد و

اهميت مييابد .زنان و مردان با پا ذاشتن به سنين پيري مکورد

مردان كارمندان امکور اداري و دفتکري و كاركنکان خکدماتي و
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رابطه سرمايه فرهنگي با مطروديت اجتماعي هم معنکادار

فروشند ان هسکتند از لحکاظ درآمکدي  %99سکالمندان داراي
درآمد ماهيانه بين  600تا  300هزار تومکان هسکتند و طبقکا

است .طبم ن ر بورديو سکرمايه فرهنگکي در خکالل اجتمکاعي

پايين درآمدي ،كمترين درصد را به خود اختصاص ميدهد.

شدن در فرد انباشته مکيشکود .فکردي كکه قابليکت اسکتفاده از

از لحاظ سرمايه فرهنگي و پايگکاه اقتصکادي -اجتمکاعي،

كاالهککاي فرهنگککي را نداشککته باشککد ،در واقک قابليککت اثبککا
پايدار خويش را هم ندارد؛ چنين فردي كه قکادر بکه

تقريبککات  % 60سککالمندان در سککطا پککايين قککرار رفتککهانککد.

تمايال

جهت يري ارزشي سالمندان بيشکتر کرايش بکه تقکدير رايي

تحقم باشيدن به تمايال

دارد .از لحاظ مطروديت اجتماعي هم ميتوان فت سالمندان

كه ناخودآ اه از جامعه كنار ذاشته نشود؟

خويش نيست چطکور انت کار دارد

پايگاه اقتصادي -اجتماعي و جهت يري ارزشکي هکم بکا

ورامين داراي مطروديت اجتماعي هستند و اين ميزان در حکد

مطروديت اجتماعي رابطه معنادار دارند .وبر در تكميل ن ريکه

نسبي است.
نتاي اين پژوهش و جداول رابطه دو متييکره بکين متييکر

ماركس مفهوم پايگاه اقتصادي -اجتماعي را بيان كرد و اعتقکاد

مستقل تحقيم و متيير وابسته نشکان مکيدهکد كکه جنسکيت و

داشت كه اعتبار اجتمکاعي يکک فکرد از ايکن طريکم مشکاص

مطروديت اجتماعي رابطه معناداري با يكکديگر دارنکد .ميکزان

ميشود .در اينجا نيز هر چه سالمند پايگاه اقتصادي -اجتماعي

مطروديت اجتماعي زنان بيشتر از مردان است؛ طبم ن ريکا ،

باالتري داشته باشد ،مطروديت كمتري دارد و برعكس هر چه

دليل اين امر تفاو هاي بنيکادين زنکان و مکردان در احسکاس،

پايگاه پايينتري داشته باشد ،طرد اجتمکاعي بيشکتري خواهکد

انديشککيدن ،ارتبککاب بککا ديگککران و جهککان اجتمککاعي اسککت.

داشت .از سوي ديگر هر چه جهت يري بکاالتر و بکه سکمت

فمينيستها معتقدند با وجود تفاو ها و تنوعهکا در مکردان و

تککدبير رايي مککيرود ،مطروديککت كمتککر مککيشککود و هککر چککه

زنان ،نوعي همساني يا يک هويت مشترک در بين مردان و در

جهت يري ارزشي پايينتر و به سکمت تقکدير رايي مکيرود،

ديگر ،زنکد ي زنکان بکه دليکل

مطروديت اجتماعي سالمند بيشتر ميشود .به اعتقکاد ايکنكلس

تجربه مشترک سلطهپکذيري تحکت ن کام مردسکاالري بکا هکم

( )4566در جامعه مدرن ،عناصر فرهنگي و انساني نيکز مکدرن

بين زنان وجود دارد .به عبار
مشترک است

(محمدپور و همكاران.)499 :4933 ،

ميشود .در چنين جامعهاي همه چيز رو به سوي آينده دارد و

مقايسههاي انجام شکده در رابطکه بکا متييکر جنسکيت در

ا ر چنين نباشد ،زند ي فرد همسکو بکا جامعکه نيسکت .طبکم

پژوهشهاي ماتلف نشکان مکيدهکد كکه بکر خکالف تحقيکم

ن ريه طبقه پايين از مکوراي ( )4551نيکز مطروديکت بايکد در

حاضککر ،دل بونککو و همكککارانش ( )2007-2049بککه ارتبککاب

ايستارها و رفتارها يا سبک زند ي فرد طرد شکده ريشکهيکابي

معناداري بکين تفکاو هکاي جنسکيتي و مطروديکت اجتمکاعي

شود.

دست نيافتند .جيزبرز و ورومن ( )2003نيز در پکژوهش خکود

آمارها نشان ميدهنکد كکه بيشکترين ميکزان تبيکين متييکر

به اين نتيجه رسيدند كه سن و جنس عامکل تأثير کذار جکدي

مطروديت اجتماعي ،در درجه اول با  % 4199به وسکيله متييکر

بر مطروديت اجتماعي نيست.

پايگاه اقتصادي -اجتماعي و در درجه دوم با  % 4995به وسيله

در مقابل ،جديدي و همكارانش ( )4950در پژوهشي كه

سرمايه فرهنگي صور

ميپذيرد.

مربوب به كيفيت زند ي است به اين نتيجه دسکت يافتنکد كکه

در يک جم بندي كوتاه ميتکوان فکت همکه متييرهکاي

عامل جنسيت ،متييري تأثير ذار است؛ به طکوريكکه كيفيکت

مستقل با مطروديت اجتماعي رابطه معنادار دارنکد و بيشکترين

زند ي مردان بيش از زنان بوده است .در پکژوهش سکامآرام و

عوامل تأثير ذار كکه تيييکرا

مطروديکت اجتمکاعي را تبيکين

يزدانپور ( )4935نيز نتاي نشکان داد متييکر جنسکيت در كنکار

ميكنند پايگاه اقتصادي -اجتماعي و سرمايه فرهنگي هستند.

ساير متييرها با كيفيت زند ي سالمندان مرتبن است.

با توجه به آنوکه طکي مراحکل ماتلکف تحقيکم حاصکل
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سراهاي سالمند بسپارند .از سوي ديگر به علت آن كکه تعکداد

رديده است پيشنهادهاي زير ارائه مي ردد:
 .4با توجه به جواني جمعيت كشکورمان طکي سکالهکاي

سالمندان در خانوارها نسبت به كودكان ،نوجوانکان ،جوانکان و

اخير ،اكکر برنامهريزيهکا روي مسکائل جوانکان متمركکز بکوده

ميانساالن كمتر است ،دسترسي به سالمندان با مشکكل مواجکه

بيشکتر و

ميشود .دشوار بودن انجکام مصکاحبه بکا سکالمندان بکه علکت

است ولکي رونکد رو بکه رشکد سکالمندان مطالعکا

بيسواد بودن يا داشتن سواد پايين و كم حوصلگي آنها از ديگر

همونين برنامهريزيهاي بيشتري را ميطلبد.
 .2تأسيس مراكز مکددكاري اجتمکاعي بکراي سکالمندان و

محدوديتهاي اين تحقيم به شمار ميرود.

خانوادههايي كه داراي فرد سالمند هستند كمک ميكند تا هکم
سالمندان با حضکور در جلسکا

مربکوب بکه مركکز ،احسکاس

طردشد ي و كنار ذاري نكنند و اعتماد به نفکس بکاال كسک

منابع
آزاد ارمكککي،

« .)4976( .بررسککي ن ريککه نوسککازي :مطالعککه

كنند و هم خانوادههايشان بتوانند با مشکاوره بکا مکددكاران بکا

مککوردي دربککاره تقککدير رايي فرهنگککي در ايککران»،

زند ي با سالمند خويش كنار بيايند .اين مراكکز هکم

نشککريه ميککان رشککتهاي فرهنککگ ،ش  22و  ،29ص

مشكال

ميتواند به صکور
جان

خصوصکي و هکم بکه صکور

دولتکي از

سازمان بهزيستي تأسيس شود.

.203-454

الكاک ،پ.؛ مي ،م .و كارن ،ر .)4954( .مرج سياست کذاري

 .9طبم نتاي تحقيم ،سرمايه فرهنگي باال عامکل مکؤثر در

اجتماعي ،ترجمه :علي اكبکر تکا مزينکاني ،محسکن

جلو يري از طرد اجتماعي شناخته شد؛ بنابراين تأسيس مراكز

قاسککمي و مرتضککي قلککي  ،جلککد دوم ،چککاپ اول،

فرهنگي خاص سالمندان براي ذراندن اوقا

فراغت ،نه تنها

نقش عمدهاي در تقويت روحي سالمندان خواهد داشت بلكکه
سب

ميشود ميزان سرمايه فرهنگي آنان نيز افزايش يابد .ايکن

مراكز ميتواند امكان مطالعه ،تفريا ،سر رمي ،كارهاي دسکتي
و امور مشابه را تدارک ببيند.

تهران :نشر امام صادر (ع).
بيكر،

 .)4936( .نحوه انجام تحقيقکا

اجتمکاعي ،ترجمکه:
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