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عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی سالمندان 
در شهرهای کاشان و آران و بیدگل 

مقدمه:یكیازموضوعاتمهمدرهرجامعهای،توجهوبرنامهریزیبرای
سالمنداندرجامعهاستتاازانزواوطرداینافرادجلوگیریشود.ازاینرو،
پژوهشحاضردرصددسنجشعواملمؤثربرطرداجتماعیسالمنداندر
اینكهجمعیت به توجه با است. برآمده بیدگل و آران و كاشان شهرهای
سالمندشهرهایكاشانوآرانوبیدگلازمیانگینجمعیتسالمندكشور
آنها زندگی و سالمندان به توجهخاصی باید اینشهرها در است، بیشتر

داشت.
روش:اینپژوهشباروشپیمایشانجامشدهوحجمنمونهبااستفاده
طبقهای نمونهگیری روش با كه شد برآورد نفر 320 كوكران، فرمول از

انتخابشدند.
اجتماعی، سرمایه فرزندان، حمایت خویشاوندان، حمایت بین یافته ها:
و سالمندان فراغت اوقات و سازمانهایرسمی اقتصادی،حمایت سرمایه
متغیرهای بین اما داشتند. وجود معكوس رابطه سالمندان اجتماعی طرد
طرد و سالمندان وجنس تحصیالت سن، غیررسمی، سازمانهای حمایت
اجتماعیآنهارابطهوجودنداشتند.درتحلیلچندمتغیرهوتحلیلمسیرنیزاز
میانششمتغیرمستقلیكهرابطهمعكوسباطرداجتماعیسالمندانداشتند،

دومتغیرسرمایهاقتصادیوحمایتفرزندان،دارایتأثیرمستقیمبودند.
بحث:براساسیافتههامیتوانگفتهرچهسالمنداندرفعالیتهایزندگی
باشند، داشته بیشتر مختلفدسترسی بهسرمایههای باشند، درگیر روزمره
بیشترموردحمایتخانوادهوجامعهقراربگیرندوبیشتربهآنهاتوجهشود،
جامعه فعالیتهای در آنها اگر اما داشت. خواهند طردشدن احساس كمتر
نباشند، جامعه و خانواده توجه و موردحمایت و باشند نداشته مشاركتی

كمكمازنظراجتماعیطردومنزویمیشوند.
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Introduction: One of the important issues in any society 
is planning and paying attention to the elderly in the so-
ciety so as to prevent the matter of isolation and exclu-
sion of these people. Therefore, the present study seeks 
to assess the factors affecting the social exclusion of the 
elderly in the cities of Kashan and Aran and Bidgol (re-
ferring to one city and in Persian it is Aran va Bidgol). 
Method: This research was conducted by survey method 
and the sample size of the research, using Cochran’s for-
mula, was 320 people. In this study, stratified sampling 
method has been used to determine the sample. 
Findings: The results show that there is a significant and 
inverse relationship between support of relatives, sup-
port of children, social capital, economic capital, support 
of formal organizations and leisure of the elderly, and 
social exclusion of the elderly. However, there was no 
significant relationship between the variables of support 
of informal organizations, age, education, and the gender 
of the elderly and their social exclusion. In Multivariate 
Analysis and Path Analysis, among the six independent 
variables that have a significant and inverse relationship 
with the dependent variable of research, two variables 
of economic capital and children support were found to 
have a direct impact on the research dependent variable.
Discussion: Based on the experimental findings of this 
study, it can be said that the more the elderly are in-
volved in activities of daily living, the more they have 
access to various assets, the more they are supported by 
family and society, and the more they receive attention, 
and the less they will feel being rejected.
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Extended Abstract
Introduction: One of the most important issues in any society is to plan and pay 
attention to the elderly in the society so as to prevent the isolation and exclusion of 
these people. Therefore, the present study seeks to assess the factors affecting the 
social exclusion of the elderly in the cities of Kashan and Aran and Bidgol. Due to 
the fact that the elderly population of Kashan and Aran and Bidgol cities is higher 
than the average elderly population of the country, in these cities special attention 
should be paid to the elderly and their lives. According to field studies in the cit-
ies of Kashan and Aran and Bidgol, when the elderly reach the age of 60, they are 
generally isolated and no one pays much attention to them. Also, the elderly at this 
age no longer have much social activities and spend most of their time at home. 
Children also feel that the burden of their parents’ responsibilities falling on their 
shoulders and argue with each other to take care of their parents. Also, due to the 
fact that with the modernization of society, women and children are no longer 
at home to take care of their elderly, the elderly are either alone at home or they 
are left in a nursing home; therefore, the level of social exclusion and isolation 
increases among them. Due to the aforementioned reasons, as well as the lack of 
sufficient studies in this field in the cities of Kashan and Aran and Bidgol, we have 
sought to identify and investigate the social factors affecting the social exclusion 
of the elderly in these cities.

In general, the empirical background of research conducted worldwide and in Iran 
shows that the elderly are deprived and rejected in areas, such as material resourc-
es, social relations, civic activities, basic services, respect of others, neighborhood 
relations, social and mental health. The theoretical framework of this research 
is related to the theories of social exclusion and aging, and in this context, the 
theories of Anthony Giddens, Emile Durkheim, George Humans and the theory of 
aging activity have been mostly used. In general, in analyzing the social exclusion 
of the elderly, these theories emphasize variables, such as disability of the elderly, 
social disorder in the process of individualism, reducing the social status of the 
elderly and reducing the material profitability of the elderly for family and society. 
Based on the aforementioned theories, it can be concluded that the social exclu-
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sion of the elderly is a multidimensional process and according to the amount of 
economic capital, cultural capital and social capital of the elderly, which is differ-
ent; with the lack of this type of capital social exclusion of the elderly is increas-
ing. Also, if there is no support for formal and informal social institutions and the 
support of children and the network of kinship, social isolation and exclusion will 
increase among the elderly.

Method: In this study, we hypothesized that there is a significant relationship be-
tween the variables of children support, relative support, social capital, economic 
capital, support of formal and informal institutions and organizations with social 
exclusion of the elderly. This research was conducted by survey method and the 
sample size of the research, using Cochran’s formula, was 320 people. In this 
study, stratified sampling method has been used to determine the sample individu-
als. The statistical population of the present study consists of the elderly in Kashan 
and Aran and Bidgol in 2020. In this research, data entry was performed using 
SPSS statistical software and after performing statistical tests, the relationship be-
tween research variables was investigated. The Cronbach’s alpha coefficients ob-
tained for the research variables were all above 0.7, and therefore the instruments 
for measuring the research indicators were sufficiently valid.

Findings: Descriptive data of the main variables of the research show that: 1. Most 
of the respondents are from the middle and low level in terms of cultural capital; 
2. Most of the respondents are in the middle and low level in terms of the level of 
support of their children and relatives; 3. Most respondents are in the middle level 
in terms of social capital and economic capital; 4. Most of the respondents are in 
the middle and low level in terms of the level of support of formal and informal 
institutions and organizations; and 5. Most of the mentioned respondents are in 
the middle and low level in terms of social exclusion. In general, the data of this 
study show that the statistical population of the study is not in a favorable position 
in terms of children support, support of relatives, social capital, economic capital, 
support of formal, and informal institutions and organizations.
In this study, using Pearson Correlation coefficient test, the relationship between 
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independent variables and the social exclusion variable of the elderly has been in-
vestigated. The data obtained from the test of research hypotheses show that there 
is a significant and inverse relationship between the variables of children support, 
relative support, economic capital, social capital, support of formal institutions 
and organizations and the variable of social exclusion. In other words, with the 
reduction of children support, the support of relatives, economic capital, social 
capital, the support of formal institutions and organizations for the elderly, their 
social exclusion increases, and vice versa. The research data indicate that there 
is no significant relationship between the variables of support of informal orga-
nizations and social exclusion of the elderly. In Multivariate Analysis and Path 
Analysis, it was observed that the most important variables by which the social 
exclusion of the elderly can be predicted are the variables of Economic Capital 
and Children Support. 

Discussion: Given that the older age groups are vulnerable to the negative effects of 
aging, it is scientifically necessary to examine the feeling of rejection among the 
elderly and the problems associated with this phenomenon. Basically, neglecting 
the phenomenon of aging and the problems of the elderly will cause many prob-
lems for this stratum of society; a stratum that is currently growing in societies like 
ours. With the increasing problems of life and the nucleation of families and the 
fact that today in families as in the past not only men are looking for work but also 
other family members are working during the day, the level of care for the elderly 
has decreased. Over time, this leads to social exclusion of the elderly and reduced 
attention to them. The findings of this study are often in line with the findings of 
previous foreign and domestic studies on the effect of social factors in the exclu-
sion of the elderly. In general, these studies show that the attitude of people in the 
community towards the elderly is effective in their support and can be effective 
in their rejection or social acceptance. Based on the experimental findings of this 
study, it can be said that the more the elderly are involved in daily life activities, 
the more they have access to various assets, the more they are supported by family 
and society and the more attention they receive, and the less they will feel being 
rejected. But if they do not participate in the activities of society and are not sup-
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ported and taken care by the family and society, gradually they will be socially 
excluded and isolated.
In this study, the following suggestions have been made to deal with the factors af-
fecting the social exclusion of the elderly: 1. Paying attention to the various needs 
of the elderly; 2. Attention to formal and informal institutions to provide suitable 
conditions for the life of the elderly; 3. Informing relatives about the material 
and immaterial benefits of supporting the elderly; 4. Strengthening the support of 
governmental and non-governmental institutions and institutions in charge of the 
elderly for this stratum of society; 5. Establishment of associations and voluntary 
organizations for the support of the elderly; 6. More attention of formal and in-
formal institutions to the living conditions of the elderly; and 7. Strengthening the 
social relations of the elderly through culture building in this field.
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مقدمه
و پیشرونده خودی، به خود تغییرات حاصل زیستی، است فرآیندی سالمندی
بازگشتناپذیركهتواناییروحیوجسمیرابهطورچشمگیریكاهشمیدهد.سالمندی
دورهحساسیاززندگیاستكهبادامنهگستردهایازتغییراتفیزیولوژیكوروانشناختی
موجبازدستدادنبرخیحاالتازجملهضعفشناختی،زوالتدریجیجسم،حافظه
وعملكرداجتماعیشناختهمیشود.اماگذشتهازتغییراتبیولوژیكوطبیعیكهدردوره
سالمندیدرزندگیانسانرخمیدهد،سالمندانباتغییراتزیادیدرساختارزندگیفردی
واجتماعیروبهروهستندكهانطباقباآنبرایفردسالمندونیزاطرافیانویسادهنیست

)باستانیوهمكاران،2014(.
اریكسون1یكیازنظریهپردازانروانشناسی،درتبیینوبررسیتئوریمراحلروانی-
اجتماعیرشد،زندگیانسانهارابهمراحلمختلفیتقسیمكردهاست.اومرحلهسالمندی
رامرحلهایمیداندكهفردباچالشبینانسجامویكپارچگیمنوناامیدیمواجهمیشود.
سالمنددراینمرحلهبهارزیابیزندگیخودمیپردازدودرتالشاستتاازخودشمیراثی
بگذاردكهبهنسلهایآینده،یكپارچگیتجربهراانتقالبدهد.سالمندانبااستفادهازتجربیات
خودمیتواننددرمراحلزندگیاجتماعیكارآمدومفیدباشندوبهعنوانیكمنبعمؤثردر
رابطهمیاننسلهاوایجادشوروانگیزهبرایخودوخانوادههایخودباشند.اینامروقتی
محققمیشودكهسالمتسالمندانبهخطرنیافتد.سالمتباهمهجوانبشازحقوقاولیه

افراددرجامعهاست)فرزانهوعلیزاده،2013(.
برایناساس،بهطوركلیارزشقائلنشدنبرایسالمندانازسویجامعهونارساییهای
از میكند. مواجه مشكل با را زندگی از مرحله این موارد، از بسیاری در آن از ناشی
دیگرسو،عواملمختلفیمانندبازنشستگیوكاهشدرآمدناشیازآن،كاهشارتباطات
1. Erikson
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روبهرو آنها با كهنسالی دوره در سالمندان كه دیگر عوامل و بیماری افزایش اجتماعی،
هستند،ممكناستباعثكاهشمشاركتدرزندگیاجتماعی،حاشیهایشدنوانزوای
میشود توصیف سالمندان اجتماعی طرد واژه با كه است پدیدهای سالمندان، اجتماعی

)باستانیوهمكاران،2014(.
طرداجتماعی1پدیدهایاستچندبعدیوبرابعادیمثلجداییوگسستازبازاركار،
اجتماعاتوسازمانهایاجتماعی،محرومماندنازكاالهاواستانداردهایزندگیدردسترس
اكثرمردموازفرصتهایاجتماعیدرزندگی،محرومماندنازمشاركتدرنهادهایاجتماعی
ونقضحقوقانسانیومدنی،عدمرضایتوعدمتعلقفردبهاجتماعاتهویتبخش،
حسانزوایاجتماعیوتبعیضازساختارهایرسمیونهادهایاقتصاد،جامعهودولت،
فرایندپویایدورشدنازسیستماجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیداللتداردكهادغام

شدناجتماعیافراددرجامعهراتعیینمیكند.
بنابراین،مفهومطرداجتماعیبرایتوصیفشرایطگروههایحاشیهایدرجامعهبهكار
گرفتهمیشود.گروههاییكههمازمنابعمنظماشتغالمحرومهستندوهمازچترحمایتی
قربانی شده، محروم شهروندی اساسی حقوق از طردشدگان، هستند. بیبهره رفاه دولت
تبعیضبودهوبهنهادهایقدرتمندهیچدسترسیوارتباطیندارندتابهآنهاكمكدهندو

صدایشانشنیدهشود)قادرزادهوخلقی،2018(.
اعضایجامعهداللت باسایر برگسست اجتماعی داردكهطرد اعتقاد روم2)1995(
دارد.اوپنجعاملاساسیرادرتعریفطرداجتماعیناممیبرد:1.چندبعدیبودنطرد:
طرداجتماعیرانمیتوانتنهابادرآمدسنجیدبلكهطیفوسیعیازشاخصهایاستاندارد
زندگیرادربردارد؛2.پویاییشونده:تحلیلطرداجتماعییعنیدرکفرایندهاوتعیین

1. Social Exclusion
2. Rome
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كردنعواملورودوخروجازآناست؛3.جمعیبودن:طرداجتماعیفقطبهاستانداردهای
زندگیافرادمربوطنمیشودبلكهشاملمنابعجمعی)ویافقدانآنها(درهمسایگیوجامعه
استكهبهمعنایامكاناتناكافیونامطلوباجتماعیمثلمدارسویران،مغازههایدور
ازدسترس،شبكهحملونقلضعیفوغیرهاست؛4.رابطهایبودن:پدیدهفقربرمسائل
توزیعی،نبودمنابعدردسترسافرادوخانوادهودرمقابل،طرداجتماعیبرمسائلرابطهای
تمركززیادتریدارد.بهعبارتدیگر،اینپدیدهبهمشاركتاجتماعیناكافی،عدمانسجام

اجتماعیوقدرتاشارهدارد.
طرداجتماعیمانندپدیدهایرابطهای)شاملانزوایاجتماعی،فقدانادغامویكپارچگی
پیوندهایخانوادگیوهمسایگی(است؛ از اجتماعیضعیفوگسست اجتماعی،شبكه
5.مصیبتبار:طرداجتماعینوعیجداییوگسستمصیبتبارازجامعهاستكهدراثر

محرومیتهایچندگانهودرازمدتبروزمیكند)فیروزآبادیوصادقی،2013(.
بهطوركلی،ندادنبهاءوارزشبهسالمندانازسویجامعهونارساییهایناشیازآن
دراكثرموارداینمرحلهاززندگیرادچارمشكلمیكند.ازسویدیگر،عواملمختلفی
همچونعواملمالیواقتصادی)تطبیقدادنباكمشدندرآمدودرنهایتتطبیقخودبا
وابستگیاقتصادیشانبهخانوادهیاجامعه(عواملمربوطبهسكونت)اغلبرفتنبهیك
اجتماعی عوامل سالمندان(، بهسرای رفتن برای سالمند افراد به فشار و خانهكوچكتر
)فقدانیامرگهمسر،خواهر،برادرودوستان(وعواملشغلی)بازنشستگیاجباریواز
دستدادنموقعیتكاری(سالمندانرادرپذیرفتنتغییراتنقششانناتوانمیكند.همهاین
عواملباعثشدهكهسالمندانجزویكیازاصلیترینگروههایآسیبپذیردرجامعهباشند
كهازنظررومن1)2008(آنهممعموالًبهخاطرخطركاهشمشاركتآنهادرزمینههای
مختلفزندگیاستوبهعلتازدستدادنشغل،كاهشدستمزد،كاهشدرآمدوافزایش

1. Roman
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بیماریایجادمیشود)رهنمایخرطومی،2011(.طبقگفتهرومنودیگرصاحبنظرانعرصه
سالمندی،ازدستدادنشـغلوكاهشدرآمدناشیازآن،كاهشیافتنارتباطاتاجتماعی،
افـزایشیافتنبیماریوسایرمسائلیكهانسانهادردورانآخرزندگیباآنهاروبهروهستند،
باعثكـاهشمشـاركتدرزندگیاجتماعی،حاشیهایشدنوانزوایاجتماعیسالمندان

میشوند.
منفیسالمندی اثرات بهخاطر كهمسنترینگروههایسنی اینموضوع به توجه با
آسیبپذیرهستند،پسارزیابیكردناحساسطرددربینافرادسالمندومشكالتمرتبط
بااینپدیده،حوزهپراهمیتیدرتوسعهدانشاست.گذرعمرورسیدنبهسالهایكهنسالی،
برایهمهانسانهاغیرقابلاجتناباست.اینروندوتوسعهبرایانسانهابسیارقابلتأملو
دارایاهمیتاست،زیراغفلتكردنازآنسبببروزمشكالتناتوانكنندهایخواهدشد
كهاگربهموقعپیشبینیشودودرصددتأمینكردنآمادگیهایالزمبرایمقابلهباآنهابرآییم،
ازشدتبارمشكالترودررویآیندهكمخواهیمكرد.مشكالتوبیماریهایناشیاز
پدیدهسالمندی،چهازجنبهسالمندیطبیعیوچهازجنبهبیماریهایسالمندی،درافرادی
ناتواناییهایامعلولیتهادچارباشند،اهمیتزیادیدارد.درسلسلهمراتب كهبهدرجاتیاز
حیاتطبیعیانسان،پیریآخرینمرحلهزندگیاستكهفرددرآنگذشتهراجمعبندی
نیازهای و بهمسائل توجهكردن زندگیاستو در میكند.سالمندییكدورهحساس
ایندورهیكضرورتاجتماعیاست.همچنین،توجهبهرفتارهایارتقاءدهندهسالمت
وكیفیتزندگیسالمندانامرمهمیاستكهازآنغفلتشدهاست)شجاعیوهمكاران،

.)2007
ازدرصد بیدگل آرانو اینكهدرصدجمعیتسالمندشهرستانكاشانو به باتوجه
كشوریبیشتربودهوحدود10درصدازجمعیتمنطقهكاشانوآرانوبیدگلراسالمندان
آنان به دادن اهمیت و سالمندان به توجه زمینه در باید شهرستانها این میدهند، تشكیل
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جایگاهویژهایداشتهباشند.براساستجربهزیستهومطالعاتمیدانیدرشهرستانهایكاشان
وآرانوبیدگل،عمومًاوقتیسالمندانبهسن60سالگیمیرسندگوشهگیرمیشوندوكسی

بهآنهاتوجهزیادینمیكند)دانشگاهعلومپزشكیكاشان،2021(.
بیشتروقتشان ندارندو اینسندیگرفعالیتاجتماعیزیادی همچنین،سالمنداندر
رادرخانهمیگذرانند.فرزنداننیزفكرمیكنندكهبارمسئولیتوالدینشانرویدوششان
سنگینیمیكندوبرایمراقبتازوالدینشانباهمبهچالشبرمیخورند.همچنین،باتوجه
بهاینكهجامعهبهسمتمدرنشدندرحالحركتاستودیگرمثلدورههایقبلزنان
درخانهنیستندكهازسالمندانخودمراقبتكنندیاسالمنداندرخانهتنهاهستندویااینكه
آنانرابهسرایسالمندانمیسپارند،بدینوسیلهطردوانزوایسالمندانافزایشمییابد.
بنابراین،باتوجهبهمسائلمذكور،روندروبهرشدجمعیتسالمنداندراینشهرستانها
وفقـدانچنـینمطالعـهایدرشـهرستانهایكاشانوآرانوبیدگل،مادرپیشناساییو

بررسیعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرطرداجتماعیسالمنداندراینمنطقهبودهایم.
درزمینهعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرطرداجتماعیسالمندانتحقیقاتچندانی
درسطحجهانی،یاكشورما،انجامنشدهاست.بااینحال،دراینجابهطورمختصربهنتایج
چندپژوهشتجربیدراینزمینهاشارهمیكنیم.دلبونو1وهمكارانشازسال2013-2007
درتحقیقیباعنوانجنسیت،سالمندانومطرودیتاجتماعی،باروشتحلیلثانویهدادهها،
بنابرتفاوتهایجنسیتیبررسیكردند.متغیرهایمطرودیت سطحمطرودیتاجتماعیرا
اجتماعی شبكههای در مراقبتوشركت كردن تأمین ازخدمات، استفاده مثل اجتماعی،
بودهاست.اینپژوهشازنمونهگیریSARSدرسال2001انگلستاناستفادهكردهاست.
یافتههانشاندادهاستكهتفاوتبینمردانوزنانسالمنددراستفادهكردنازخدمات،
تأمینمراقبتغیررسمیومشاركتدرشبكههایاجتماعی،پیامدتفاوتدروضعیتتأهل

1. Del Bonu
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وبرنامههایزندگیاستوتفاوتهایجنسیتیارتباطمعناداریبامطرودیتاجتماعیندارد.
درپژوهشیدیگركهتوسطشارف1درسال2005تحتعنوانطرداجتماعیچندگانهو
كیفیتزندگیافرادسالمندمطرودانجامشد،بهواسطهمصاحبههایعمیقباسالمندانیكهاز
شكلهایمتفاوتطردرنجمیبردند،عواملبالقوهمشترکكهباعثطرداجتماعیمیشودبه
دستآمد،مثلبیوهشدن،بیماریهایمزمنوازدستدادنمنابعمادیبهسبببازنشستگی
كهازمهمتریناینعواملبودند.شارفطردرا5نوعمیدانست:طردازمنابعمادی،طرد

ازروابطاجتماعی،طردازفعالیتهایمدنی،طردازخدماتاساسیوطردازهمسایگی.
براساسنتایجاینپژوهشمعمولیترینشكلطرداجتماعی،طردازروابطاجتماعی
بودكهسالمنداندرمعرضطردچندگانهتجربهكردهبودند.طردازمنابعمادیدرجایگاه
دومبود.معمولیترینطرد،طردازمنابعمادیوروابطاجتماعیبودكهارتباطنزدیكبین

پدیدههایفقرومحرومیتوتنهاییوانزوایاجتماعیراتأییدمیكرد)شارف،2005(.
باعنوانطرداجتماعیسالمندان: ورومن2وهمكارانویدرتحقیقیدرسال2008
مطالعهتطبیقیبینكشورهایعضواتحادیهاروپاانجامدادند.اینپژوهشبهدنبالپاسخ
تفاوتهایی بینكشورهایمختلفچه اجتماعیسالمنداندر بود:1.طرد بهسؤاالتزیر
دارد؟2.بینجوانانوسالمندانهركشورچهتفاوتهاییدرتجربهطرداجتماعیشانوجود
كدام .4 است؟ سالمندانچهچیزی اجتماعی برایطرد فردی 3.عواملخطرزای دارد؟
استفادهكردن با محققان منجرمیشود؟ اجتماعیسالمند بهطرد خصوصیاتیككشور
ازاینالگویمفهومیوباتحلیلثانویهدادههایتطبیقیوبااینفرضكهطرداجتماعی
ضرورتًابافقیربودنمرتبطنیست،بهایننتیجهرسیدندكهمیزانطرداجتماعیسالمندان

بینكشورهایعضواتحادیهاروپاباهمدیگرمتفاوتاست.درهمهكشورهایبررسیشده،

1. Sharf
2. Cok Vrooman
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سالمنداننسبتبهجوانان،محرومیتمادیكمتریدارند،اماازنظراجتماعیازجوانان
گوشهگیرترند.بهترینپیشبینیكنندهطرداجتماعیسالمنداندرسطحفردی،سالمتاست.
بهترینپیشبینیكنندهطرداجتماعیسالمنداندرسطحكشور،نابرابریدرآمداست)ورومن

وهمكاران،2008(.
بكروپاریسیدرتحقیقیدرسال2009باعنوانشناختعواملخطرسازطرددرطول
دورانزندگیسالمندیكهدرمركزملیتحقیقاتاجتماعیانگلستانانجامشد،بهدنبال
شناساییعواملمطرودسازچندگانهایبودندكهسالمندانباآنهامواجهمیشوند.نتایجنشان
دادكهدوعاملخطرسازیابیشترمیتواندپیامدهایمنفیزیادیبركیفیتزندگیسالمندان
داشتهباشد.محققانبرمبنایادبیاتنظری،پنجعاملخطرزارادرسهزمینهمنابع،مشاركت

وكیفیتزندگیبررسیكردند)بكروپاریسی،2009(.
همچنینتحقیقاتیكهتوسطپژوهشگرانداخلیانجامشده،دركنارعواملاقتصادی،
برنقشمهمعواملاجتماعیوفرهنگیدرطرداجتماعیسالمندانداللتدارند.سامآرامو
یزدانپوردرتحقیقیدرسال2010عواملمرتبطباكیفیتزندگیسالمندانشهرستانخمین
رابررسیكردند.براساسنتایجاینتحقیق،تعلقسالمندبهخانوادهاشومیزاناحتراموی
باكیفیتزندگیاومرتبطاست.دراینتحقیقبینسن،جنس،وضعیتتأهل،وضعیت
سواد،وضعیتمالكیتمسكنوارتباطبااعضایخانوادهباكیفیتزندگیسالمندانارتباط
وجودداشتهاست.تاجمزینانیوهمكارانشدرتحقیقیدرسال2011بهبررسیمطرودیت،
مطرودیت سطحی چند تحلیل عنوان با تحقیق این است. پرداخته جوانان سنی طبقه به
جوانانانجامگرفتهاستواطالعاتبنابرچارچوبیمعینومالكهاییمشخصدرچهار
سطحفردی،ارائهخدمات،ساختاریوسیاستیواجتماعیگردآوری،تجزیهوتحلیلشده

است.
حسینیوهمكاراندرتحقیقیدرسال2013باعنوانبررسیمیزانهمبستگیحمایت
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اجتماعیوسالمتسالمنداندرشهرتهرانانجامدادند.نتایجپژوهشنشاندادكهمیان
حمایتاجتماعیوسالمتعمومیهمبستگیمعناداریوجودداردواینهمبستگیدربعد
نشاطازسایرابعادوضعیتسالمتبیشتراست.پسبهرهگیریازحمایتاجتماعیمثبت

باعثسالمتوبهزیستیسالمندانمیشود.
بازگیردرتحقیقیدرسال2016باعنوانطرداجتماعیسالمندان)زنانشهرخرمآباد(
انجامدادهاست.میدانمطالعهتحقیقمذكورسرایسالمندانحاجصدیقوفرزانگانشهر
خرمآبادبودهاست.هدفپژوهشمذكورتفسیرزمینهایبسترهاوعللوپیامدهایطرد
اجتماعیافرادسالمندازبافتزندگیمتعارفاجتماعیوخانوادگیبودهاستكهدرآن
تجربههایاینافرادبعدازجداشدناززندگیعادیباروشكیفیتحلیلشدهاست.نتایج
اینپژوهشنشاندادكهزنانبهدلیلفقدانپشتوانهاقتصادی،نبوداقتدار،نادیدهگرفتنو
پافشاریارزشیبهخانهسالمندانرویآوردهاند.ایمانوشیردلدرتحقیقیدرسال2017
باعنوانتجربهبهزیستیعاطفیسالمندانمقیمدرآسایشگاه:یكمطالعهپدیدارشناسیانجام
دادند.اینپژوهشبارویكردكیفیوروشپدیدارشناسیانجامشدودرآن20سالمندكه
درخانهسالمندانشهركرمانزندگیمیكردند،بهروشنمونهگیریهدفمنددرطولیك
دوره10ماههموردمطالعهقراردادهشدند.دادههایجمعآوریشدهدرقالبعبارتهایاولیه،
مضامینفرعیومضامیناصلیطبقهبندیشدند.یافتههابر2مضموناصلیانرژیاحساسی
بادرونمایههایاحساسنشاطاجتماعیواحساسمهرورزیوركوداحساسیبادرونمایه
احساسناامیدیوزیستغمانگیزمشتملبودهدارای12مضمونفرعیبودهاست.نتایج
تحقیقمذكورنشاندادكهسالمنداناززندگیدرخانهسالمندان،همانرژیاحساسیو
همركوداحساسیراتجربهكردهاند؛همچنین،سهعاملاساسی،نیازهایعاطفیوروحی
سالمنداندرآسایشگاه،نحوهتعامالتاجتماعیباافراددرونوبیرونازآسایشگاهسالمندان

ووضعیتجسمانی،درتجربهبهزیستیعاطفیسالمندانبسیارنقشمهمیداشتهاند.
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چهارچوب نظری
از»جریانهایاصلی«فرصتهاومشاركت ماندن بامحروم برابر را آنتونیگیدنز1طرد
نكردندرزندگیاجتماعیمیداند.براساسنظریهگیدنز،»طردبررسیمكانیزمهاییاست

كهگروههایمحرومراازجریاناصلیاجتماعیجدامیكنند«.
گیدنزازدونوعطردصحبتمیكند:یكیطرداجباریودیگریطرداختیاری.طرد
اجباریبهدگربودگیافرادیاشارهداردكهطردرابهخاطرجنسیت،نژاد،سن،توانایی،
جایگاهوطبقه،ارزشهاوهنجارهایاجتماعیونظایریهمانندآنها،تجربهمیكنند.بهعقیده
گیدنز،طردبهنابرابریمربوطنمیشودبلكهمكانیزمهاییاستكهگروههایمحرومرااز
جریاناصلیاجتماعیجدامیشوند.یكیازانواعطردهایاجباریطردسالمندیاست.

نظریهعدممشاركتیاعدمتعهدبهاینامراشارهداردكهغیرقابلاجتناببودنمرگ،
فردراوادارمیداردكهخودسالمندبخشمهمیازنقشهایاجتماعیخودراترکكند.این
نقشهاكاركردن،خدماتداوطلبانه،همسربودن،كارهایتفننیوحتیخواندنمطالبرادر

بردارد،باطرداجتماعیسالمندیآمیختهاست.
و اخالقی پایههای او دوران در كه نابسامانیهایی بررسی و تبیین برای دوركیم2 امیل
بر كرد. ارائه را همبستگیاش نظریه بود، كرده راضعیف جامعه در همبستگی اجتماعی
اساساینمفهوم،جامعههمانتجلیگاههمبستگیاجتماعیاست.بهعقیدهدوركیمبحران
جامعهجدید،ازهمپاشیدگیاجتماعیوضعفپیوندهاییاستكهفردرابهگروهمربوط
میكند.بهعقیدهاو،باانتقالازهمبستگیمكانیكیبههمبستگیارگانیك،ارزشهایجمعی
افرادضعیفمیشود،تعهدافرادبهجامعهكاهشپیدامیكندوهرفردیتالشمیكندتا
فرد تمایالت مقابل نوعسدیدر كند.زمانیكههیچ دنبال را تمایالتشخصیخودش

1. Anthony Giddens
2. Emile Durkheim
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وجودنداردوهیچنوعامكاناتوشرایطعینینمیتواندپاسخگویآنباشد،پیوندافراد
باجمعكهسرچشمهاخالقیاتاست،ازمیانمیرود)حسینزادهوهمكاران،2007(در
واقعدررویكردهمبستگیدوركیم،طردبهمعنایگسستهشدنپیوندهایفردبانهادهاو

گروههایاجتماعیاستكهباعثگسستگیازخانوادهوسالمندانمیشود.
طبقنظریهفعالیت1،كنارهگرفتنازفعالیتهایجامعه،نهتنهابرایسالمندانبلكهبرای
نگاه از بتوانند، كه دارند رضایت احساس هنگامی فقط سالمندان است، مضر نیز جامعه
نظریه،شخص این اساس بر .)2007 دیگران، و )حسینزاده باشند مولد و مفید جامعه،
كند. پیدا تطابق جدید شرایط با میتواند بهتری بهشكل باشد، فعال هنگامیكه سالمند،
طرفداراننظریهفعالیتبراینعقیدهاندكهسالمندان،تواناییویاحتیتمایلبهایفاكردن
اكثرنقشهایخودراكهدرگذشتهانجاممیدادند،ندارند.اماآنهامعتقدندكهسالمندانمایل

بهبرقراركردنروابطمتقابلاجتماعیهستند.
نظریهفعالیتبراینعقیدهاستكه:1.افرادبرایاینكهباموفقیتبهدورهسالمندی
راهیابند،بایدتامیتوانندفعالباشند؛2.خیلیازافرادسالمندتازمانمرگنیزمیتوانند
اعضایفعالجامعهباشند.البتهاینقضیهاستثناداردكهتغییراتعالجناپذیرزیستشناختی
مربوطبهسالمندیشاملآنمیشود.سالمندانبامردممیانسالآنچنانتفاوتیندارندو
هماننیازهایروانشناختیواجتماعیرادارند.پسسالمندانبهتعاملاجتماعیبادیگران
نیازمندند؛3.افرادسالمنددوستدارندفعالباشندوافرادسالمندیكهفعالهستند،در
زندگیخشنودترند.افرادسالمندفعال،درطولعمرخودفعالبودهاند،بهعبارتدیگر،عدم
فعالیتپاسخیبرایدورهپیریوسالمندینیست)كیانپورفهفرخیوشكركن،2010(.

بتوانندازنگاهجامعه،به بیانگرایناستكهشهروندانسالمندوقتی نظریهفعالیت
خصوصازطریقكاریامزد،مفیدومولدباشند،احساسرضایتزیادیدارند)نیازیو

1. Activity Theory
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باباییفرد،2012(.همانطوركهمطرحشدایننظریهبراینعقیدهاستكهباپیرشدنافراد،
تعهداتكمنمیشودبلكهافرادیكهفعالهستنددردورهسالمندینیزفعالباقیمیمانند

واینگونهازطردوانزوایآنهاكاهشمییابد.
نظریهمبادله1كهدرسال1980توسطجیمزدیوید،2بااستفادهازنظریهجورجهومنز3،
مطرحشد،اینگونهاستداللمیشودكهروابطوعملمتقابلاجتماعیمیانافراد،وقتی
كاملاستكههمهافرادشركتكنندهدرآن،حسكنندكهازارتباطمیانخودسودمیبرند.
اینسودعالوهبربخشهایمادی،جنبههایعشقوعالقه،تأییدواحتراموسایرپاداشهای
غیرمادیرانیزدربرمیگیرد.موقعیتسالمنداندرجامعه،تابعمنفعتیاستكهسالمندان
باجامعهبه ارتباط میتوانندبرایجامعهداشتهباشندوهمچنین،منفعتیكهسالمنداناز
این باشد، دوسویه منفعت جامعه و سالمند متقابِل ارتباِط در هنگامیكه میآورند. دست
ارتباطتداومزیادیدارد،امااگرهركدام،یاهردوطرف،ازاینرابطهمنفعتیبهدست
نیاورند،اینرابطهبهمرورزمانازبینمیرود.پسباایننظرمیتوانپیشبینیكردكهدر
یكجامعهسودمحوركهازفرد،انتظارِكسبسوددارد،سالمندانمنزلتاجتماعیخودرا
ازدستمیدهند،بهایندلیلكهآنهانقشیدرافزایشداراییهایمادیجامعهندارند)نیازی

وباباییفرد،2012(.
پیربوردیو4درجامعهشناسیانتقادیخوددرتالشاستتاباافشاكردنسازوكارهای
طردآمیزوپنهانیسلطهنشاندهدكهچطورساختارها،نهادها،هنجارهاوروابطاجتماعی،
و فرودستان و میكنند بازتولید فرادست و باال گروههای نفع به را اجتماعی امتیازات
پاییندستیهاراازدستیافتنبهموقعیتهایباالتربهترمحروممیكنند.بهعقیدهبوردیو،هر

1. Exchange Theory
2. James David
3. George Humans
4. Pierre Bourdieu
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شخصیمقداریازسرمایهرادراختیاردارد،بهطوریكههمهافرادحجمخاصیازسرمایه
رادارند.افرادرامیتوانبهدوگروهتقسیمكرد:افرادیسرمایهآنهاازنظراقتصادیبیشتر

استوافراددیگریكهسرمایهآنهاازنظرفرهنگیبیشتراست)گرنفل،2009(.
بوردیوبرایشرحنظریهخودازسهمفهوممهمومرتبطبههمیعنیسرمایه1،میدان2و
عادتواره3استفادهكردهاست:بوردیومیدانراحوزههایگوناگونومختلفزندگی،اعم
ازهنر،علم،دین،اقتصاد،سیاستو...تعریفمیكند.میدانیكنوعفضایساختمنداز
جایگاههاست.بهاعتقادبوردیودرهرحوزهومیدانی،بینبازیگرانیاگروههایاجتماعی
چهارنوعسرمایهوجودداردكهعبارتنداز:1.سرمایهاقتصادی،یعنیمقدارثروتوپولی
كههركدامازبازیگراناجتماعیدردستدارندوشاملدرآمدهاوبقیهانواعمنابعمالی
شبكهای یعنی اجتماعی، سرمایه .2 میكند؛ پیدا نهادی جلوه مالكیت قالب در كه است
واقعی منابع همه آن و دارند اختیار در افراد از كدام هر كه گروهی و فردی ارتباط از
بالقوهایكهمیتوانددراثرعضویتدرشبكهاجتماعیكنشگرانیاسازمانهابهدستآید
رادربرمیگیرد؛3.سرمایهفرهنگی،یعنیقدرتداشتنشناختوقابلیتاستفادهكردناز
كاالهایفرهنگیدرهرفرد.سرمایهفرهنگیدربرگیرندهتمایالتپایدارفرداستكهدر
زماناجتماعیشدندرفردانباشتهوایجادمیشوند؛4.سرمایهنمادین،یعنیمجموعهاز
ابزارهاینمادین،حیثیت،احتراموقابلیتهایفردیدررفتارهااستكهدراختیارفردقرار
دارد.سرمایهنمادینیكجزءازسرمایهفرهنگیاستوبهمعنایتواناییمشروعیتدادن،

تعریفكردنوارزشگذاردناست)فكوهی،2002(.
باتوجهبهنظریاتذكرشدهوازمجموعرویكردهاونظریاتمذكورمیتوانچنین

نتیجهگرفتكهطرداجتماعیسالمندان،جریانوفرایندیچندبعدی،پویاومزمناستكه
1. Capital
2. Field
3. Habitus
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باتوجهبهدارابودنسرمایهاقتصادی،سرمایهفرهنگیوسرمایهاجتماعیسالمندانمتفاوت
استوهمچنین،اینگونهمیتوانبیانكردكهدراثركمبودایننوعسرمایهها،گاهیطرد
اجتماعیسالمندانافزایشمییابدوهمچنینحمایتنهادهایاجتماعیرسمیوغیررسمی
بین در را طرد و انزوا است ممكن نباشد، اگر فرزندان و شبكهخویشاوندی وحمایت

سالمندانافزایشدهد.

فرضیه ها
1.بینحمایتشبكهخویشاوندیازسالمندانوطرداجتماعیدرمیانآنهارابطهوجود

دارد.
2.بینحمایتفرزندانازسالمندانوطرداجتماعیآنهارابطهوجوددارد.

3.بینحمایتنهادهاوسازمانهایاجتماعیرسمیازسالمندانوطرداجتماعیآنها
رابطهوجوددارد.

4.بینحمایتنهادهاوسازمانهایاجتماعیغیررسمیازسالمندانوطرداجتماعیآنها
رابطهوجوددارد.

5.بینسرمایهاجتماعیسالمندانوطرداجتماعیآنهارابطهوجوددارد.

6.بینسرمایهاقتصادیسالمندانوطرداجتماعیآنهارابطهوجوددارد.

روش
پرسشنامه تكنیك از استفاده با دادهها و بوده پیمایش پژوهش، این در تحقیق روش
آماریپژوهشحاضررا باالجمعآوریشدهاست.جامعه به میانسالمندان63سال در
از استفاده با كه دادند تشكیل درسال1399 بیدگل و آران و كاشان سالمندانشهرهای
روشنمونهگیریطبقهایانتخابشدند.دراینراستا،شهرهایكاشانوآرانوبیدگل،بر
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اساسبرآوردپژوهشهایتجربیانجامشدهدراینشهرهاوهمچنینشناختپژوهشگران
ازاینشهرهاازنظرجایگاهطبقاتیمناطقمختلفاینشهرها،بهسهمنطقهباال،متوسط
وپاییندستهبندیشدهوسپسازهرمنطقهمتناسبباجمعیتآنمنطقهسالمندانبرای
انجامپژوهشوگردآوریاطالعاتپژوهشانتخابشدند.روشتعیینحجمنمونهدراین

پژوهشاستفادهازفرمولكوكرانبودهاست.
جمعیتسالمنداندرسال1399،درشهركاشان43000نفرودرشهرآرانوبیدگل
8902نفربودهاند.برایناساس،دلیلاینكهجمعیتسالمنددرشهركاشانبیشتربوده،
آرانو درشهر و انتخابشدند نفر فرمولكوكران200 از بهدستآمده باعدد متناسب
بیدگلباتوجهبهجمعیتكمترآن120نفرانتخابشدند.دراینپژوهشبااستفادهنرمافزار
آماریSPSS،وروددادههاانجامشدهوپسازانجامآزمونهایآماری،رابطهبینمتغیرهای
متغیر متغیرهایمستقلو بین رابطه برایسنجش قرارگرفتهاست. پژوهشموردبررسی
وابستهپژوهشازآزمونضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشد.گویههایانتخابیمتغیرهای
پژوهش،پسازانجامپیشآزمون)بانمونه33نفر(،اجرایآزمونقابلیتاعتمادیاپایایی
)سنجشمیزانسازگاریدرونیمیانگویهها(،اجرایآزمونتحلیلعاملواطمینانیافتن
ازكاراییآنهادرسنجشمتغیرهاوتشكیلشاخصهایپژوهش،نهایتًابهعنوانابزارهای
آلفای مقادیر اینزمینهدرپیشآزمون بهكارگرفتهشدند.در متغیرهایپژوهش سنجش
برآوردشدهومالحظهشدكه متغیرهایاصلیپژوهش كرونباخمجموعهگویههایهمه
تمامیاینمقادیرباالی7/0بودهودرنتیجه،بینتمامیگویههایانتخابشدهبرایسنجش
متغیرهایاصلیپژوهشسازگاریوجوددارد.درجدولشماره1مقادیرآلفایكرونباخ

برایهریكازمتغیرهایاصلیپژوهشآمدهاست.
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جدول )1( میزان آلفای کرونباخ مقیاسهای پژوهش
αتعداد گویه هانام مقیاسردیف

60/812گذراناوقاتفراغت1
50/729حمایتخویشاوندان2
70/876حمایتفرزندان3
80/755سرمایهاجتماعی4
50/719سرمایهاقتصادی5
60/766حمایتنهادهاوسازمانهایرسمی6
50/883حمایتنهادهاوسازمانهایغیررسمی7
160/689طرداجتماعی8

مهمترینمتغیرهایتحقیقبهشرحزیرتعریفعملیاتیشدند:
به اعتماد .2 دیگران؛ از گرفتن كمك و دیگران به كردن كمك .1 اجتماعی: سرمایه
اطرافیانونزدیكان؛3.رضایتازروابطاجتماعیخودبادیگران؛4.شركتدرمهمانیهای
خانوادگی؛5.دعوتتوسطاقوامدرمراسمهایمختلف؛6.شركتدرانتخاباتملی)مانند
انتخاباتریاستجمهوریومجلس(؛7.مشورتاطرافیانبهخاطرحلوفصلمشكالت؛

8.شركتدرطرحهایملی،مانندسرشماریهایملی.
حمایتفرزندان:1.فرزنداندرانجامكارهایمنزلوخارجازآن؛2.كمكفرزندان
بدونچشمداشتدرمواقعسختیوبروزمشكل؛3.محبتهمیشهفرزندان؛4.دردسترس
بودنفرزنداندرمواردنیازوضرورت؛5.تأمینرفاهازسمتفرزندان؛6.بردننزدپزشك

درمواقعبیماریتوسطفرزندان؛7.همدمبودنفرزندان.

اوقاتفراغت:1.ورزشكردن؛2.همنشینیوارتباطبادوستانوخویشاوندان؛3.مطالعه
آزاد)شاملمطالعهكتاب،روزنامهومجله(؛4.رفتنبهگردشوتفریحدراماكنتفریحیداخل
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شهر)مثلپارکیااماكندیدنی(؛5.بازدیدازنمایشگاه،موزهیاجشنواره.6.رفتنبهمسافرت.
.2 محل؛ مساجد .1 مانند: ارگانهایی حمایت غیررسمی:  سازمانهای  و  نهادها  حمایت 

حسینیههایمحل؛3.پایگاههایبسیجمحل؛4.صندوقهایمالیمردمیومحلی؛5.دیگر
سازمانهایخیریهومردمی.

كمیته .2 1.هاللاحمر؛ مانند: ارگانهایی سازمانهایرسمی:حمایت و نهادها حمایت 

.6 درمان؛ و بهداشت اداره .5 اجتماعی؛ تأمین و رفاه اداره .4 بهزیستی؛ اداره .3 امداد؛
صندوقهایبیمهوبازنشستگیكشوری.

سرمایهاقتصادی:1.میزانپولبرایرفعنیازها؛2.میزانتواناییتأمیننیازهایضروری

وموردنیاززندگی؛3.برآوردهشدنخواستههایمالیدرزندگی؛4كفایتكردندرآمدبرای
برآوردننیازهایروزانه؛5.مستقلبودنازنظرمالی.

حمایت خویشاوندان:1.درمیانگذاشتنمشكالتبااقوام؛2.كمكخویشاوندانبدون

چشمداشتدرمواقعسختی؛3.پاسخدادنمحبتبامحبتتوسطاقوام؛4.كمكدوستانو
آشنایاندرمواقعسختی؛5.كمككردناعضایفامیلبدونداشتنمنفعتشخصی.

طرداجتماعی:1.گوشدادنهمسایههابهدردودلها؛2.گوشدادنفرزندانبهدردودلها؛

3.كمكگرفتنازخویشاونداندرمواقعسختی؛4.بازدیدفرزنداندراكثرمواقع؛5.احترام
فرزندانوارتباطخوب؛6.رابطهخوبباهمسایگانومردممحله؛7.عدمتندیوخشونت
ازجانبفرزندان؛8.دعوتازجانبخویشاونداندرمهمانیها؛9.كمكمالیفرزنداندرحد
توانایی؛10.ارزشمندبودنمشاركتسالمنددرفعالیتهایگروهیوجمعی؛11.تكیهبرافراد
هنگاممشكالت؛12.استفادهاطرافیانازتجاربسالمند؛13.عدمتوجهكمترازجانبدیگران
بهخاطرسنوسال؛14.عدممحدودیتازجانبدیگرانبهخاطرمشكالتمالی؛15.عدم

احساسدرموردعدمحوصلهدیگرانبهسالمند؛16.عدماحساستنهایی.
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یافته ها

توصیف بافت نمونه
یافتههایتوصیفینشاندادكهازنظر»جنس«41.9درصدازپاسخگویانمردو58.1
از بودند. ازنظر»وضعیتتأهل«،31درصدمجردو69درصدمتأهل بودند. درصدزن
نظر»محلسكونت«،35.5درصدباهمسر،31.3درصدباهمسروفرزندان،15.9درصد
درصد 32.5 »تحصیالت«، نظر از میكردند. زندگی بهتنهایی درصد 14.7 و فرزندان با
فوقلیسانس درصد 10.2 و لیسانس 29.8 دیپلم، درصد 27.5 ابتدایی، تحصیالت دارای
بودند.8/28درصدازهمسرانپاسخگویاندارایتحصیالتابتدایی،6/25دیپلم،10درصد
ازنظر»درآمدهمسر«3.1درصددارایدرآمد لیسانسو1.6درصدفوقلیسانسبودند؛
یكمیلیونتومان،60.6درصددومیلیونتومان،3.2درصدسهمیلیونتومان،1.9درصد

چهارمیلیونتومانو0.6درصدپنجمیلیونبودهاند.

توصیف متغیرهای اصلی
جدول )2( توزیع نسبی پاسخگویان برحسب هر یک از متغیرهای اصلی پژوهش

بدون پاسخجمعباالمتوسطپایینمتغیرها

طرداجتماعی
f10515840320

0
%32.849.412.5100

حمایتخویشاوندان
f8220226310

10
%25.663.18.187/96

حمایتفرزندان
f4421250306

14
%13.866.315.662/95
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بدون پاسخجمعباالمتوسطپایینمتغیرها

سرمایهاجتماعی
f2021182313

7
%6.365.925.681/97

سرمایهاقتصادی
f4519665306

14
%14.161.320.332/95

حمایتنهادهاو
سازمانهایرسمی

f3218394309
11

%1057.229.456/96

حمایتنهادهاو
سازمانهایغیررسمی

f8916354306
14

%27.850.917.662/95

اوقاتفراغت
f13113243306

14
%40.941.313.462/95

جدولشماره)2(توزیعنسبیپاسخگویانبرحسبهریكازمتغیرهایاصلیپژوهشرانشان
میدهد.دراینجابهبیشتریندرصددرهریكازمتغیرهااشارهمیشود:درزمینه»طرداجتماعی«
49.4درصدازپاسخگویاندرسطحمتوسط؛درزمینه»حمایتخویشاوندان«63.1درصددرسطح
متوسط؛درزمینه»حمایتفرزندان«3/66درصددرسطحمتوسط؛درزمینه»سرمایهاجتماعی«
9/65درصددرسطحمتوسط؛درزمینه»سرمایهاقتصادی«3/61درصددرسطحمتوسط؛در
زمینه»حمایتنهادهاوسازمانهایرسمی«2/57درصددرسطحمتوسط،درزمینه»حمایت
نهادهاوسازمانهایغیررسمی«50.9درصددرسطحمتوسط؛ودرزمینه»اوقاتفراغت«41.3
درصددرسطحمتوسطوضعیتخودراارزیابیكردهاند.باتوجهبهاینكهبیشترمتغیرهااز
نظرمیزاندرسطح»متوسط«و»پایین«قراردارند،میتوانگفتكهدرمجموع،سالمنداناز
نظربرخورداریازحمایتخویشاوندان،حمایتفرزندان،سرمایهاجتماعی،سرمایهاقتصادی،
حمایتنهادهاوسازمانهایرسمی،حمایتنهادهاوسازمانهایغیررسمیوگذراناوقات
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فراغتازوضعیتچندانمطلوبیبرخوردارنیستند.

آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و طرد اجتماعی سالمندان
به پیرسونوسطحمعناداریآن ازآزمونضریبهمبستگی استفاده با اینبخش در
بررسی و سالمندان( اجتماعی )طرد وابسته متغیر با مستقل متغیرهای بین رابطه بررسی

فرضیههایپژوهشپرداختهایم.
جدول )3( نتایج آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل و طرد اجتماعی سالمندان

آزمونهای آماری و نتایج آنها
متغیرهای وابسته

rpنتـیجه آزمون

رابطهمعنادارومعكوس0/4160.000-سرمایهاقتصادی
رابطهمعنادارومعكوس0/3550.000-سرمایهاجتماعی
رابطهمعنادارومعكوس0/3170.001-اوقاتفراغت
رابطهمعنادارومعكوس0/3000.002-حمایتفرزندان

رابطهمعنادارومعكوس238/00.001-حمایتنهادهاوسازمانهایرسمی
رابطهمعنادارومعكوس211/00.035-حمایتخویشاوندان

عدمرابطه063/00.535-حمایتنهادهاوسازمانهایغیررسمی

برای را پیرسون همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و میزان 3 شماره جدول
ترتیب به پیرسون، ضریب میزان اساس بر میدهد. نشان پژوهش متغیرهای از یك هر
حمایت فرزندان، حمایت فراغت، اوقات اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه متغیرهای
نهادهاوسازمانهایرسمیوحمایتخویشاوندانباطرداجتماعیدارایرابطهمعنادارو

معكوسهستند.
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عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی سالمندان
تحلیلرگرسیونروشیجهتمطالعهسهمیكیاچندمتغیرمستقلدرپیشبینیمتغیر
گامبهگام رگرسیون از اینجا در رگرسیونی، تحلیل تكنیكهای انواع میان از است. وابسته
استفادهشدهاست.روشگامبهگامبرایپیشبینی)نهتبیین(متغیروابستهاستفادهمیشود.در
واقعدررگرسیونگامبهگامتمامیمتغیرهایمستقلواردمدلمیشوندوآنمتغیرمستقلی
در گامبهگام ازمدلحذفمیشود.روش باشد نداشته وابسته متغیر بر تأثیرچندانی كه
رگرسیونتأثیرهركدامازمتغیرهایمستقلرابرمتغیروابستهبهصورتتكبهتكوجداگانه

بررسیمیكند)سرمدودیگران،2008(.
جدول )4( تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی طرد اجتماعی

RR 2متغیرهای واردشدهمراتب ورود متغیرها
.R

2
AdjSES

a0/4160/1730/1655/9سرمایهاقتصادیگاماول
b0/5230/2740/2595/6حمایتفرزندانگامدوم

براساسجدولشماره4تحلیلرگرسیونیچندمتغیرهتادوگامپیشرفتهاست.درگام
)R(اولمتغیر»سرمایهاقتصادی«واردمعادلهشدهاستكهضریبهمبستگیچندگانهآن
برابربا0/416وضریبتعیین)R2(برابربا0/173است.همچنینضریبتعیینتعدیلشده
نیز5/9بودهاست.درگامدوممتغیر اینمتغیر استاندارد با0/165وخطای برابر )2R(
با برابر )R( آن كهضریبهمبستگیچندگانه است معادلهشده وارد فرزندان« »حمایت
)2R(برابربا0/274است.همچنینضریبتعیینتعدیلشده)R2(0/523وضریبتعیین

برابربا0/259وخطایاستاندارداینمتغیرنیز5/6بودهاست.
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جدول )5( عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی طرد اجتماعی
BβTpنام متغیرردیف

810/40/000-0/417-3/43-سرمایهاقتصادی1
0/3660/000-0/317-0/363-حمایتفرزندان2

p = 0/000R2 = 0/274R = 0/523 

در فرزندان« »حمایت و اقتصادی« »سرمایه یعنی رگرسیونی معادله درون متغیرهای
سطح99درصدمعنادارهستند.برایناساسمیزانبتایایندومتغیربهترتیبعبارتاست
فرایند به توجه با بهدستآمده متغیر بهصورتكلیرگرسیوندو از0/417-و0/317-.
رگرسیونگامبهگامودادههایآنبرایپیشبینی)تبیین(طرداجتماعیبهصورتزیراست:

Y=»0/417-«)»سرمایهاقتصادی«(+»0/317-«)»حمایتفرزندان«(

معادلهرگرسیونیمذكورنشانمیدهدكهمهمترینمتغیرهاییكهمیتوانبهواسطهآنها
طرداجتماعیدرمیانسالمندانراپیشبینیكردسرمایهاقتصادیوحمایتفرزنداناست.
چندمتغیره رگرسیون معادالت از استفاده با كه است تحلیلی تكنیكی مسیر تحلیل
استانداردشدهبهبررسیمدلهاینظریمیپردازد)میلر،2001(.اینتكنیكبهارزیابینسبی
پیوندهایمستقیموغیرمستقیممتغیرهاپرداختهوبهفهمسازوكارعّلیدربینآنهاكمك
میكندوهمچنینمیزانتطابقمدلبامجموعهایازدادههارامشخصمیسازد)دواس،

.)2014
و وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای عّلی تأثیرات نشاندهندهچگونگی مسیر تحلیل 
همچنینتأثیرمتغیرهایمستقلبریكدیگراست.اینروشهممیزانتأثیرمستقیممتغیرهای

مستقلوهمتأثیرغیرمستقیمآنهابرمتغیروابستهراازطریقضرایبمسیرنشانمیدهد.
ضرایبمسیرهمانبتاهایاضرایباستانداردشدهرگرسیونهستندكهمیزانتأثیِرخالِص

هرمتغیِرمستقلبرمتغیروابستهرانشانمیدهند.
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جدول )6( تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر طرد اجتماعی سالمندان
تأثیر کلتأثیر غیرمستقیمتأثیر مستقیمنام متغیر

0/788-0/371-0/417-سرمایهاقتصادی
0/417-0.100-0/317-حمایتفرزندان

براساسجدولشماره)6(دومتغیر)سرمایهاقتصادی،حمایتفرزندان(دارایتأثیر
مستقیموسهمتغیر)حمایتسازمانهایرسمی،سرمایهاجتماعی،حمایتخویشاوندان(نیز
دارایتأثیرغیرمستقیمبرمتغیروابستهاند.همچنین،ازنظراهمیتوتأثیرمتغیرهایمستقل
برمتغیروابستهپژوهشدررگرسیونچندمتغیرهوتحلیلمسیر،مهمترینمتغیرها،بهترتیب،

عبارتنداز:1.سرمایهاقتصادی؛2.حمایتفرزندان.
شکل )1( مدل مسیر عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی سالمندان



عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی سالمندان در شهرهای کاشان و آران و بیدگل
Factors Affecting the Social Exclusion of the Elderly ...

329      

متغیرهای ضعف همراهی با اقتصادی سرمایه ضعف كه میدهد نشان مسیر مدل
بر فرزندان اجتماعی،حمایتخویشاوندانوحمایت حمایتسازمانهایرسمی،سرمایه
طردسالمنداناثرگذاراست.همچنین،ضعفحمایتفرزندانباهمراهیضعفمتغیرهای
حمایتسازمانهایرسمیوحمایتخویشاوندانبرطردسالمنداناثرگذاراست.بهبیاندیگر،
وجودضعفدرمتغیرهایدارایتأثیرغیرمستقیمبرطردسالمندانتضعیفبیشترسرمایه
اقتصادیوحمایتفرزندانرابهدنبالدارندودرمجموع،وجودضعفدرتمامیمتغیرهای
مذكورپدیدآورندهطرداجتماعیسالمنداناست.درنتیجه،هرچندضعفمتغیرهایسرمایه
اقتصادیسالمندانوضعفحمایتفرزندانشاندرطرداجتماعیآنهامهمترینعواملطرد
اجتماعیسالمندانهستند،امادراینزمینهنبایدنقشضعفمتغیرهایحمایتسازمانهای
رسمی،ضعفسرمایهاجتماعیسالمندانوهمچنینضعفحمایتخویشاوندانرانادیده

گرفت.

بحث 
منفیسالمندی اثرات بهخاطر كهمسنترینگروههایسنی اینموضوع به توجه با
آسیبپذیرهستند،بررسیاحساسطرددربینافرادسالمندومشكالتمرتبطبااینپدیده،
حوزهپراهمیتیدرتوسعهدانشاست.گذرعمرورسیدنبهسالهایكهنسالی،برایهمه
انسانهاغیرقابلاجتناباست.مشكالتوبیماریهایممكنازپدیدهسالمندی،چهازجنبه
سالمندیطبیعیوچهازجنبهبیماریهایسالمندی،درافرادیكهبهدرجاتیازناتواناییها
یامعلولیتهادچارباشند،اهمیتباالتریدارد.باافزایشمشكالتزندگیوهستهایشدن
خانوادههاوباتوجهبهاینكهدرخانوادههامانندقبلفقطمردبهدنبالكارنمیرودبلكه
ازاینرو،فرصتوتواناییمراقبت اعضایدیگرخانوادههمدرطولروزشاغلهستند،
ازسالمندانكمشدهاست،اینامربهمرورزمانسببطرداجتماعیسالمندانوكمشدن
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توجهبهآنهامیشود.مسلمًااینوضعیتسببواردشدنضربهسختیبهسالمندانبهدلیل
وابستگیعمیقشانبهخانوادهمیشود.باتوجهبهاینكهدرپژوهشهایانجامشدهدرزمینه
طردوسالمندی،طرداجتماعیبررسینشدهاست،هدفاصلیاینپژوهشمطالعهنظری
وتجربیعواملاجتماعیوفرهنگیمؤثربرطرداجتماعیسالمنداندرشهرهایكاشانو

آرانوبیدگلبودهاست.
فرضیههایاینپژوهشدربخشطردازنظریهطرداجتماعیگیدنزودوركیمودر

سالمندیازنظریهفعالیتومبادلهونظریهبوردیوبرگرفتهشدهاست.
ازآزمونفرضیهنخستنشاندادكه نتیجهحاصل دربخشتجربیپژوهشحاضر،
بینحمایتخویشاوندانوطرداجتماعیپاسخگویانرابطهمعنادارومعكوسوجوددارد.
طرد میزان و خویشاوندان حمایت بین معكوس و معنادار رابطه وجود فرض بنابراین،
طرد خویشاوندان، حمایت افزایش با كه: این یعنی میشود؛ تأیید پاسخگویان اجتماعی
كه )2013( همكاران و حسینی پژوهش با پژوهش، این نتایج مییابد. كاهش اجتماعی
معتقدندبهرهگیریازحمایتاجتماعیمثبتباعثسالمتوبهزیستیسالمندانمیشود،

همسواست.
درفرضیهدومپژوهش،فرضوجودرابطهمعنادارومعكوسبینحمایتفرزندانو
طرداجتماعیپاسخگویانتأییدشد؛یعنیباافزایشحمایتفرزندان،میزانطرداجتماعی
كاهشمییابدوبرعكس.نتایجاینپژوهش،باپژوهشسامآرامویزدانپور)2010(همسو
استكهمعتقدندمیزانتعلقسالمندبهخانوادهاشواحترامویباكیفیتزندگیاومرتبط
است.هرچهتعلقسالمندبهخانوادهبیشترباشدوتوسطاعضایخانوادهاشحمایتشود،
ازطرداجتماعیدراماناست؛همچنین،نتایجپژوهشبازگیركهنشاندادكهزنانبهدلیل
نبوداقتدار،نادیدهگرفتنوپافشاریارزشیبهخانهسالمندانرویآوردهاند،بانتایجتحقیق

حاضرهمسواست.
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سرمایه بین معكوس و معنادار رابطه وجود فرض نیز، حاضر پژوهش سوم فرضیه
اجتماعیوطرداجتماعیپاسخگویانتأییدشد:یعنیبهموازاتباالرفتنسرمایهاجتماعی،
طرداجتماعیكاهشمییابدوبرعكس.نتایجاینپژوهشباپژوهشبكروهمكارانشدر
سال2009همسواست.آنهامعتقدندكهیكیازعواملخطرسازدرطرداجتماعیسالمندان

عدموجودمنابعاجتماعی،مشاركتومحدودشدنروابطاجتماعیاست.
طرد و اقتصادی سرمایه بین معكوس و معنادار رابطه وجود فرض پژوهش، این در
اجتماعیپاسخگویاننیزتأییدشد:یعنیبهموازاتباالرفتنسرمایهاقتصادی،طرداجتماعی
كاهشمییابدوبرعكس.نتایجاینپژوهشباپژوهششارفدرسال2005همسواست.
ارتباط اجتماعیاستو مادیوروابط منابع از معتقداستمعمولیترینطرد،طرد وی
نزدیكبینپدیدههایفقرومحرومیتوتنهاییوانزوایاجتماعیوجوددارد.همچنین،
اقتصادی فقدانسرمایه معتقداست بازگیرهمسواستكه پژوهش با پژوهش این نتایج

باعثطرداجتماعیسالمندانمیشود.
دراینپژوهش،فرضوجودرابطهمعنادارومعكوسبینحمایتسازمانهایرسمیو
طرداجتماعیسالمندانتأییدشد:یعنیبهموازاتباالرفتنحمایتسازمانهایرسمی،طرد
اجتماعیكاهشمییابدوبرعكس.نتایجاینپژوهشباپژوهشورومنوجوئلجیزبرز
درسال2008همسواستكهمعتقدنداگركشورهاسطحباالتریازحمایتاجتماعی،رفاه
مادیوامیدبهزندگیبیشتروسطحپایینتریازنابرابریدرآمدیرافراهمكنند،سالمندان
كمترطردمیشوند.فرضیهششمپژوهشحاضر،یعنیفرضوجودرابطهمعنادارومعكوس
بیناوقاتفراغتوطرداجتماعیپاسخگویانتأییدشد:یعنیبهموازاتباالرفتناوقات
فراغت،طرداجتماعیكاهشمییابدوبرعكس.ایمانوشیردل)2017(،درپژوهشخود
بهایننتیجهرسیدندكه:سهعاملاساسی،نیازهایعاطفیوروحیسالمنداندرآسایشگاه،
نحوهتعامالتاجتماعیباافراددرونوبیرونازآسایشگاهسالمندانووضعیتجسمانی
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آنهادرتجربهبهزیستیعاطفیسالمندانبسیارنقشمهمیدارندونتایجاینتحقیقبانتایج
باتحقیقمذكورهمسواست.

متغیر میانشش از آمد: دست به زیر نتایج نیز مسیر تحلیل و چندمتغیره تحلیل در
مستقلیكهدارایرابطهمعنادارومعكوسبامتغیروابستهپژوهشبودهاند،یعنی،حمایت
سازمانهای حمایت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرزندان، حمایت خویشاوندان،
تأثیر دارای فرزندان، حمایت و اقتصادی سرمایه یعنی متغیر، دو فراغت، اوقات رسمی،
دارای اجتماعی طرد پیشبینی معادله بنابراین، بودهاند. پژوهش وابسته متغیر بر مستقیم
متغیرهایحمایت یعنی متغیر، ازمعادله،سه متغیرهایخارج میان از بودهاست. دوگام
خویشاوندان،سرمایهاجتماعیوحمایتنهادهاوسازمانهایرسمیدارایتأثیرغیرمستقیم

)باواسطه(برمتغیروابسته)»طرداجتماعیسالمندان«(بودهاند.
تجربی یافتههای اساس بر آن، با مرتبط و پژوهش این نظری چهارچوب مبنای بر
پژوهشحاضر،میتوانبهاینجمعبندیرسیدكه:هرچهسالمنداندرفعالیتهایزندگی
روزمرهدخیلباشند،هرچهاوقاتفراغتوامكاناتشاندراینزمینهبیشترباشد،هرچه
دسترسیبیشتربهسرمایههایمختلفبرایشانفراهمشودوهرچهبیشترموردحمایتهای
اجتماعیرسمیوغیررسمیقرارگیرندوبهآنهاازلحاظمادیوغیرمادیبیشترتوجه
شود،كمتراحساسطردبهسراغآنهامیآید.امااگرآنهاموردتوجهنباشندودرفعالیتهای
جامعهشركتینداشتهباشند،كمكممنزویمیشوندوطرداجتماعیدرآنهاایجادمیشود.

نتایجیافتههایتجربیاینپژوهشتأییدكنندهنظریههایطرداجتماعیگیدنزودوركیم،
نتایج از پژوهش این تجربی یافتههای همچنین، است. سالمندی فعالیت و مبادله نظریه
پژوهشهایگذشتهپشتیبانیمیكند.باتوجهبهاینكهشهرستانهایكاشانوآرانوبیدگل
10 وحدود بوده بیشتر كشوری سالمند جمعیت میانگین از سالمندشان جمعیت درصد
درصدازجمعیتمنطقهكاشانوآرانوبیدگلراسالمندانتشكیلمیدهندكهكاهشموالید
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درسالیانگذشتهوافزایشامیدبهزندگیمیتواندازجملهدالیلاینامرباشد،توجهبه
سالمندانواهمیتدادنبهآناندراینشهرستانهابایدجایگاهویژهایداشتهباشند.

براساستجاربزیستهومطالعاتمیدانی،عمومًاوقتیسالمندانبهسن60سالگی
میرسندگوشهگیرمیشوندوكسیبهآنهاتوجهزیادینمیكند.همچنین،سالمنداندراین
سندیگرفعالیتاجتماعیزیادیندارندوبیشتروقتشانرادرخانهمیگذارند.فرزندان
نیزفكرمیكنندكهبارمسئولیتوالدینشانرویدوششانسنگینیمیكندوبرایمراقبتاز
والدینشانباهمبهچالشبرمیخورند.دراینپژوهشدریافتیمكهحمایتخویشاوندان،
اقتصادی،حمایتسازمانهایرسمیواوقات حمایتفرزندان،سرمایهاجتماعی،سرمایه
فراغتسالمندانباطرداجتماعیسالمندانمرتبطاستوهرچهبراینمتغیرهاافزودهشود،

سالمندانكمتراحساسطردخواهندكرد.
سالمندان طرد بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل با رویارویی برای بهطوركلی،

پیشنهادهایزیرارائهشدهاند.اینپیشنهادهابرآمدهازنتایجتجربیاینپژوهشهستند:
برنامهریزیها بیشتر امروزه اخیر، سالهای درطی ما بهجوانیجمعیتكشور توجه با
رویمسائلجوانانمتمركزشدهاست.اماهمانطوركهبیانشدروندروبهرشدسالمندان،
بتوانیماز تابهوسیلهآن نیازدارد برنامهریزیهایگستردهتررا مطالعاتبیشتروهمچنین
آسیبهاییكهمیتوانددامنگیرسالمندانشودجلوگیریكنیم.بههمیندالیلتوجهبهنیاز
اكثرمواقع مراقبتیسالمنداندر قرارگیرد.هزینههایدرمانیو بایدموردتوجه سالمندان
بسیارزیاداستكهباتوجهبهشرایطاقتصادیآنان،پرداختكردناینهزینههابرایشان

بسیاردشواراست.
بایدشرایطیدرجامعهبهوجودآوردكهبیمهها،هزینههایدرمانیسالمندانراتحت
پوششقراردهندوحتیسالمندانیهمكهبیمهنیستندقادرباشندتاازمزایایخاصبیمهای
و...برخوردارشوند.سازمانتأمیناجتماعیقادراستباتدابیروبرنامهریزیهایحساب
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شدهبهاینامررسیدگیكند.بایدبیمههایسالمندانانواعبیماریهارابرایآنهادربرگیرد
ـ بهداشتی مراكز میتوان همچنین، باشند. نداشته را درمانشان هزینهیهای نگرانی آنها تا
درمانیكهتنهابهسالمنداناختصاصداشتهباشدتأسیسكردتاسالمندانراحتتربتوانند
عصا، مثل كمكی، ابزارهای یا و كنند دریافت مناسب هزینه با را پزشكی انواعخدمات
با میتواند نیز بهزیستی سازمان كنند. راخریداری ... و مصنوعی دندان عینك،سمعك،
كمكبیمارستانهاومراكزدرمانی،سالمندانرادراینرابطهحمایتكند.ازمسائلیكهدر
برنامهریزیهایشهریاهمیتپیدامیكندمناسبساختنخیابانها،پیادهروها،پاركهاوسایر
نقاطشهریبرایسالمنداناستكهبهشهرداریوبخشزیباسازیمناطقشهریارتباط
پیدامیكند.دراینموردنیزسالمندانبایدموردتوجهوحمایتباشند.یكیازدورههای
دوره، این مسائل به كردن توجه است. دورهسالمندی انسانها زندگی در مهم و حساس
ازجملهموضوعكیفیتزندگیسالمندانوعواملمؤثربرآن،مانندحمایتهایاجتماعیاز
اهمیتزیادیبرخورداراست،زیرااینگروهجزوگروههایآسیبپذیرجامعههستند.آنها
برایارتقاءكیفیتزندگیشانبایدزیرپوششانواعگوناگونحمایتهایرسمیوغیررسمی
قرارداشتهباشند.باافزایشحمایتهایغیررسمی،طرداجتماعیوعدمپذیرشاجتماعی
سالمندانكمترمیشود.باتوجهبهاینكهسالمندانالهامبخشخانوادهها،كانونهایمحبت
واستحكامنظامخویشاوندیوپیونددهندهنسلهاهستند،وجودعواطفدرنظامخانوادهو
خویشاوندیبرایتعاملباسالمندان،نقشتأثیرگذاریداردوارتباطاتخانوادگیراقوام
میبخشد.آگاهسازیخانوادههاودیگرافراددرگیردرشبكهاجتماعشخصیافرادسالمند
برایایجادپیوندهایعاطفیقویترباسالمندانمیتواندمانعازطردوگوشهگیریسالمندان

شودوهمچنینباعثافزایشمشاركتوسالمتشاندراجتماعشود.
ازسویدیگر،باتوجهبهاینكهسالمنداندردورهسالمندیبامشكالتدرمانی،رفاهی
واقتصادیروبهرومیشوندوتواناییاینراندارندكهبههمهامورشانرسیدگیكنند،یعنی
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نهتنهابازنشستهاندوحقوقشانبسیارپاییناست،بلكهنیازهایدیگرینیزدارندكهبااین
حقوقپاییننمیتوانندبهامورشانرسیدگیكنند.بنابراین،سازمانهایمرتبطبااموررفاهی
وبازنشستگیكشوربایدبرایدورانبازنشستگیسالمندانخدماترفاهیواقتصادیفراهم
كندتاآنهااحساسكاستیوگوشهگیریوبهتبعآن،احساسطرداجتماعینداشتهباشند

وبتواننددرجامعهوزندگیاجتماعیمشاركتداشتهباشند.
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