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  طرد اجتماعی سالمندان: مرور سیستماتیک هاي حوزه
 3لیال استاد هاشمی ؛2ایوب نافعی ؛*1ملیحه خلوتی

  
  چکیده

اسطه از دست دادن کار، کاهش درآمد و افزایش مشکالت مربوط به سالمتی در خطر کاهش مشارکت در و هسالمندان ب زمینه:
طرد  هاي حوزهمطالعه حاضر در جستجوي  .آیند به حساب میپذیر  هاي آسیب یکی از گروه و هاي مختلف زندگی حوزه

  اجتماعی سالمندان در کشورهاي مختلف است. 
پردازد. مطالعات مورد  می 1999- 2013هاي  این مطالعه به روش مرور نظامدار به بررسی مطالعات منتشرشده در سال ها: روش

و معادل فارسی آن از طریق موتور  elderly, aging, old peopleراه هم به  social exclusionبا استفاده از واژگان کلیدي  نظر
مورد  16آمده تعداد  دست مقاله به 77بررسی شدند. از  انتخاب وهاي اطالعاتی خارج و داخل کشور  و بانک googleجستجوي 

  با توجه به معیارهاي ورود، به مطالعه راه یافتند. 
اي  ترین مدل منطقی رویکرد توزیعی و رابطه در بریتانیا و رایجمورد)  9(رین تعداد مطالعات نشان داد که بیشتها  یافته :ها یافته
قرار  گرایی تبعیض و سالمند ،محیط و همسایگی ،بهداشت ،حوزه اجتماعی ،حوزه اقتصادي شاملحوزه در پنج  ها شاخصبود. 

درصد  5/12رکت مدنی و روابط اجتماعی، در مشا و درصد مطالعات دسترسی یا عدم دسترسی به خدمات 50گرفتند. در 
هایی بودند که  درصد مطالعات زندگی در محیط ایمن و همسایگی شاخص 7/18مطالعات برخورداري از بهداشت مناسب و در 

  بیشترین توجهات در سنجش طرد اجتماعی سالمندان را به خود جلب کردند.
گیري طرد  طراحی و سنجش طرد اجتماعی به کاهش مشکالت اندازهدر مجموع انتخاب مدل منطقی مناسب در  گیري: نتیجه

اي  تواند دسترسی به اطالعات سنجش دوره هاي خانگی نیز می شده در پنل آوري هاي جمع هکند. استفاده از داد اجتماعی کمک می
   طرد اجتماعی را آسان نماید.  

  مرور نظامدار ،طرد اجتماعی ،سالمند حوزه، :ها واژهکلید
  »5/12/1393پذیرش:    23/9/1393 دریافت:«          

  ، ایران، تهرانمعاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مددکاري اجتماعی . واحد1
  بهزیستی و توانبخشی، تهراندانشگاه علوم  ،. گروه آموزشی رفاه اجتماعی2
  ، تهرانبهزیستی و توانبخشیدانشگاه علوم  ،. گروه آموزشی مددکاري اجتماعی3
  01977317699معاونت درمان،  ،تهران، دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتیدار مکاتبات:  عهده*

Email: ma.khalvati@yahoo.com 
  

  مقدمه 
روند  در حال تجربهمانند بسیاري از کشورها، ایران 

با توجه به  باشد.مین خود ارشد جمعیت سالمندرو به 
سالگی را آغاز سن سالمندي  60سازمان ملل که  این

ایران  ،سازمانبینی این  طبق پیش  ،)1( ه استمعرفی کرد
بعد از کشورهاي امارات و بحرین، رتبه سوم جهان از 

آمارهاي بر اساس  .نظر سرعت پیر شدن جمعیت را دارد

 60ت باالي سازمان ثبت احوال کشور میزان رشد جمعی
درصد  26بیش از  2011-2050سال در ایران از سال 

 33حدود  2050رود در سال  بینی شده و انتظار می پیش
). این تغییر 2( سال باشند 60درصد جمعیت کشور باالي 

شناختی به همراه بهبود بهداشت و استانداردهاي  جمعیت
زندگی منجر به افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر 

). سالمندان با 4و  3( گرددباالي شصت سال می افراد
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هایی مانند از دست دادن کار و بازنشستگی، پدیده
مشکالت سالمتی، کاهش مشارکت، نشانگان افسردگی و 

ل، توجه به ی). این مسا5-10کاهش درآمد روبرو هستند (
 جمله دهد. از مشکالت سالمندان را در اولویت قرار می

  طرد اجتماعیسالمندي  قابل تأمل دورهل یمسا
(Social Exclusion) گونه که آمارتیا سن  است. آن

هاي تاریخی مفهوم طرد  ) اشاره کرده است ریشه2000(
گردد. با این وجود توجه  اجتماعی به آثار ارسطو برمی

زمانی آغاز گردید که رونه  1974معاصر به این مفهوم از 
ت کشور وزیر امور خارجه وق (René Lenoir) لونوار

کتابی با  1974بار به آن پرداخت و در  فرانسه براي اولین
در » فرانسوي یک نفر 10از هر  –طرد شدگان «عنوان 

، 1980به چاپ رساند. از سال  (Seuil) انتشارات سوي
عنوان یک  عنوان یک مفهوم و هم به بههم طرد اجتماعی 

مدل براي گسترش درك سنتی موضوعات مرتبط با فقر، 
د کم و محرومیت مورد استفاده قرار گرفته است درآم

اما هیچ تعریف واحدي از طرد اجتماعی مورد  .)11(
 .قبول قرار نگرفته و در مورد آن رقابت نیز وجود دارد

اکثر رویکردها تمایل دارند که فقر و طرد اجتماعی را 
ناپذیر معرفی کنند با این حال  عنوان دو زوج جدایی به

اعی در انگلستان، ادبیات اروپا و جهان تعاریف طرد اجتم
آن را متفاوت از فقر در نظر گرفته است. تعاریف متعددي 

پردازان متفاوت از طرد اجتماعی صورت  توسط نظریه
دهند در حالی که شناسایی عناصر  گرفته که نشان می

اي که در معنا با مفهوم طرد اجتماعی ارتباط  دهنده  تشکیل
هاي مهمی نیز در تأکید  تفاوتاما  ت پذیر اس دارند امکان
ها وجود دارد. این تعاریف در دو سطح  و لحن آن

بندي هستند. این دو سطح شامل  مختلف قابل طبقه
عنوان یک کل و  هاي جامعه به ساختار، فرایندها و ویژگی

از  ).13و  12( استموجود در آن جامعه   تجربه افراد
ط با طرد اجتماعی مفهوم مرتب 9مجموعه تعاریف موجود 
 دهنده خطوط کلی که نشاناستخراج شده است 

سازي طرد اجتماعی هستند که عبارتند از:  مفهوم
محرومیت، عدم مشارکت، عدم دسترسی به فرصت، 

فقدان قدرت، فقدان ادغام اجتماعی، جدایی از جامعه و 
 ). 14-24( از خودبیگانگی، شکاف، قطبی شدن و نابرابري

تعریف که بیشترین آمار ارجاعات را نیز به ترین  اما کامل
خود اختصاص داده است مربوط به تعریف لویتاس و 

باشد که معتقدند طرد اجتماعی  می )2007( همکاران
فرایندي پیچیده و چندبعدي است که شامل فقدان و یا 
محرومیت از منابع، حقوق، کاالها و خدمات و عدم 

هاي در  و فعالیت توانایی براي مشارکت در روابط عادي
هاي اقتصادي،  دسترس اکثریت مردم در جامعه در عرصه

اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی است که بر کیفیت زندگی 
عنوان یک کل تأثیر  افراد و برابري و انسجام جامعه به

ل ساختاري از قبیل ی). این تعریف مسا25گذارد ( می
جتماعی نابرابري، قطبی شدن، جنبش اجتماعی و انسداد  ا

 دهد. تعریف که در باال ذکر شد را مورد توجه قرار نمی
شامل یک ساختار هدفمند است و براي تسهیل  مذکور 

در جستجوي تجربه یا اثرات طرد بر سطح فردي و یا 
اي  طرد اجتماعی پدیده). 25( خانگی طراحی شده است

است که توسط هر فردي و در هر سنی ممکن است 
 ) معتقدند دالیلی2004و اسشارف ( . فیلیپسنتجربه شود

شود را  که موجب طرد اجتماعی در سالمندان میرا 
هاي وابسته به  توان در چهار گروه قرار داد: ویژگی می

هاي جامعه و  شده، ویژگی سن، محرومیت انباشته
دوره سالمندي  نیازهاي ).26-28( تبعیضات مبتنی بر سن

هایی  بال دارد. هزینهدن ها به براي دولت اي پرهزینهنتایج 
مدت،  هاي طوالنی که صرف خدمات بهداشتی، مراقبت

شود  امنیت اجتماعی و  اقتصادي و حمایت اجتماعی می
) و رفع این 30 و 29( ها است بار سنگینی بر دوش دولت

در سال  .هاي مناسب است مشکل جهانی نیازمند سیاست
اي از  وسیله مجموعه هدولت حذب کارگر بریتانیا ب 1998
خود را متعهد  (Quantitative) هاي اجتماعی کمی حوزه

 »فرصت براي همه«به سنجش طرد اجتماعی در برنامه 
(Opportunity for All) )1998) با این وجود  .)31) کرد

بار توسط بنیاد  طرد اجتماعی در انگلستان براي اولین
 British Joseph Rowntree) انگلیسی جوزف رونتر
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Foundation) نیز بررسی   1999گیري شد. در سال  اندازه
PSE (Poverty and social exclusion)  در بریتانیا اولین

شمار  ملی در تالش براي سنجش طرد اجتماعی به مطالعه 
رفت، که به معرفی یک متدولوژي براي سنجش فقر و  می

). 32و  24المللی پرداخت ( طرد اجتماعی در  سطح بین
گیري طرد اجتماعی در  موج اندازه به بعد 2001از 

کشورهاي عضو اتحادیه اروپا شروع شد و همچنان نیز 
، محققینی مانند 1960و  1950هاي  در دهه .ادامه دارد

) 1965( (Wedderburn) و ودربرن (Townsend) تونسند
هایی  ترین گروه نشان دادند که سالمندان یکی از بزرگ

د و با بیوگی و مجردي کنن هستند که  در فقر، زندگی می
) با 1981اند. تونسند ( پذیر شناسایی شده ویژه آسیب به

هایی از وابستگی  این ایده که سالمندان تحت تأثیر شکل
ساختاري قرار دارند بحث را گسترش داد. این وابستگی 
ساختاري توسط بازنشستگی اجباري، فقر و محدود شدن 

با آگاهی  1990هاي اجتماعی ایجاد شده که از دهه  نقش
بگیران وابسته به مزایاي  از گسترش نابرابري بین مستمري

هایی که دسترسی به حقوق بازنشستگی و  رفاهی و آن
). طرد 26انداز داشتند توسعه پیدا کرده است ( پس

شناسی  در مطالعات پیري 1990ویژه از دهه  هاجتماعی  ب
ر خصوص در بریتانیاي کبی ههاي سیاست عمومی ب و بحث

و همکاران  (Blackman) بلکمن ).33-35( گسترش یافت
) طرد اجتماعی سالمندان را فقدان مشارکت در 2001(

زندگی اجتماعی و عدم استقالل در زندگی روزمره 
. شرایط زندگی که کردنددلیل روند پیري تعریف  به

به   ممکن است فرایند طرد اجتماعی را خنثی کند وابسته
سالمندان مانند تغذیه، مسکن،  تأمین نیازهاي اساسی

حمایت اجتماعی و غیره است که به شدت با طبقه 
). در نتیجه، تغییرات 36( اجتماعی و جنسیت ارتباط دارد
هاي مختلف  تنها در سطح ذاتی روند پیري، سالمندان را نه

هاي گوناگون بلکه با توجه به درجه  و به شیوه
هاي در  اي و سبک پذیري فرد سالمند و منابع مقابله آسیب

به گفته بلکمن و  دهد. ها، تحت تأثیر قرار می دسترس آن
دهد که یک فرد  همکاران طرد اجتماعی زمانی رخ می

براي برآوردن نیازهاي یک  رامسن نتواند منابع مورد نیاز
دلیل وجود  درآورد.کنترل تحت   زندگی مستقل روزمره

(از  که دسترسی به یک منبع طرد اجتماعی این است
جمله منابع مادي و اجتماعی) توسط موانع اقتصادي، 
سیاسی و اجتماعی منع می شود. این موانع توسط 

آید که توسط افرادي که  وجود می همکانیسم طردي ب
شود.  دارند کنترل می  طرد شدهافراد قدرت بیشتري نسبت 

براي بعضی از افراد طرد به واسطه اعمال، کلمات و 
). چارچوبی که توسط 36( شود اد میایج عقاید دیگران

) و 2005؛1998)، روت لویتاس (1994هیالري سیلور (
) توسعه یافته است سهم مهمی در شناخت 2002جو بال (

ها و روشن  هاي ایدئولوژیک و سیاسی این تفاوت شهری
گرفته براي رفع  ها و اقدامات صورت کردن نتایج سیاست

نگاه کنید به یشتر براي اطالعات بطرد اجتماعی دارد (
فیت ی). براي مداخله در جهت بهبود ک38و  37 ،18

الزم است بدانیم با  زندگی فردي و اجتماعی سالمندان
توان روند طرد اجتماعی در  چه شیوه و ابزاري می

هایی که طرد اجتماعی در آن  و همچنین حوزه سالمندان
گیري نمود. بنابراین  سنجش و اندازهرا شود  حادث می

هاي طرد اجتماعی  طالعه حاضر با هدف شناخت حوزهم
انجام  دهد هایی که طرد در آن رخ می سالمندان و حوزه

که اقدامی در خصوص سنجش طرد  با توجه به این شد. 
ي ا اجتماعی سالمندان در ایران صورت نپذیرفته و حوزه

نیز در این زمینه تولید نگردیده است مطالعه حاضر بر پایه 
ال است که ؤماتیک به دنبال پاسخ به این سمرور سیست

هاي طرد اجتماعی سالمندان کدامند و طرد  حوزه
 دهد؟  هایی رخ می اجتماعی سالمندان بیشتر در چه حوزه

  
  ها وشمواد و ر

محسوب  سیستماتیک یا نظامدار مرور یک مطالعه این
مقاالت  کلیه شامل مطالعه این آماري جامعه شود. می

 هاي شده با روش انجام پژوهش هاي از پژوهشی حاصل
هاي سنجش طرد  حوزه درخصوص کمی و کیفی

 1999-2013 زمانی هدور در که است اجتماعی سالمندان
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  social exclusionکلیدواژه نخست مرحله در .منتشر شدند
با استفاده از موتور   elderly, aging, old people همراه  به

، Sage Pubیکی هاي الکترون جستجوي گوگل و مجله
Springer  وEBSCO سایت وزارت بهداشت   و وب

و  (WHO) سازمان جهانی بهداشت ،انگلیس، استرالیا
سازمان ملل جستجو شدند. براي یافتن مطالعات مشابه 

هاي اطالعاتی فارسی شامل پایگاه  داخلی نیز بانک
پژوهشگاه علوم ، (SID) اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

، بانک اطالعات (Irandoc) ایران و فناوري اطالعات
 پایگاه مجالت تخصصی نورو  (Magiran) نشریات کشور

(Noormags) همراه  هاي طرد اجتماعی به با کلیدواژه
سالمند و افراد مسن جستجو شدند که نتیجه جستجو 

نامه جهت اخذ درجه  محدود به یک مورد پایان
ت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعاکارشناسی ارشد در 

 77 شد که دسترسی به آن میسر نشد. در مجموع ایران
در مرحله دست آمد.  مطالعه مربوط به طرد اجتماعی به

آمده از نظر معیارهاي ورود شامل  دست بعد مقاالت به
 سنجش واضح طرد اجتماعی، سالمند بودن جمعیت هدف

اشاره به مدل منطقی یا چارچوب ، ))39( سال به باال 45(
هاي طرد اجتماعی سالمندان و  فی حوزهمفهومی، معر

 .معتبر و پایا بودن ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند
مطالعه به دلیل بررسی رابطه سنجی طرد اجتماعی با  12

مطالعه  2متغیرهاي مختلف نظیر دسترسی به اینترنت 
 13دلیل عدم اشاره به مدل منطقی و پارادایم علمی،  به

صورت  ختن به طرد اجتماعی بهدلیل پردا مطالعه به
مطالعه  6 (کلیه سنین بدون تفکیک سالمندان)، عمومی

آوري  ه توضیح در خصوص ابزار جمعیدلیل عدم ارا به
دلیل بحث نظري درباره طرد  مطالعه به 8ها، تعداد  داده

دلیل استفاده از  مطالعه به 11اجتماعی سالمندان، 
 9رت تکراري و صو هاي طرد اجتماعی سالمندان به حوزه

ها  اي و تحلیل داده هاي دوره ه گزارشیارابه دلیل مطالعه 
هاي اطالعاتی  هاي موجود در بانک با استفاده از داده

سازمان جهانی بهداشت و  سازمان ملل از فرایند مطالعه 

مورد ي داراي معیارهامقاله  16 در نهایت وحذف شدند 
  وارد مطالعه شدند.  نظر بوده و 

  
  ها  فتهیا

 کیفی ارزیابی و غربالگري مراحل  جستجو از پس
 16از مجموع  نظامدار مرور انجام شد بر اساس مطالعات

مطالعه در بریتانیا،  9اي که وارد مطالعه شدند تعداد  مقاله
مطالعه در استرالیا و یک مطالعه در کبک، هند، چین،  2

 مهادا در که اوکراین و  اتحادیه اروپا انجام گرفته است
 از مستخرج نتایج  و مطالعات این عمومی مشخصات

در یک مطالعه سن  ).1بررسی می شود ( جدول  ها آن
 55به باال، یک مطالعه  50مطالعه  4به باال،  48سالمندي 

به باال در نظر  65مطالعه  2 و به باال 60مطالعه  6به باال، 
. دو مطالعه مربوط به بورچاردت و است  گرفته شده

است  )2000) و گوردون و همکاران (1999ان (همکار
که سن گروه مطالعه با معیار ورود این مطالعه همخوانی 

ها گروه سالمند  که در گزارش آن دلیل این ندارد به
درصد  25صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار  به

مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر از روش کیفی 
درصد از  75اند و  ده کردهاها استف آوري داده براي جمع

آوري  نیاز خود را جمعهاي مورد  طریق پیمایش داده
درصد مطالعات با رویکرد محرومیت و  7/43نموده اند. 

عدم دسترسی به منابع و امکانات به بررسی و سنجش 
درصد مطالعات  5/12اند.  طرد اجتماعی سالمندان پرداخته
یکرد درصد به رو 5/12به رویکرد عدم مشارکت، 

درصد به چندبعدي بودن طرد  5/12 و اي توزیعی و رابطه
درصد مطالعات نیز از  7/18ند. ه ااجتماعی استناد کرد

انگلیسی و  –سایر رویکردها مانند رویکرد فرانسوي 
 .نموده انددوایر متحدالمرکز استفاده 

مطالعه  16به کار رفته در  هاي شاخص 2در جدول 
) 3) اجتماعی 2تصادي ) اق1 حوزه:  5موجود  در 

 ) تبعیض و5و ) محیط و همسایگی 4بهداشت 
  ه در ـک هایی شاخص بندي شده است. طبقهرایی ـسالمندگ
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  مشخصات مطالعات مرتبط با سنجش طرد اجتماعی سالمندان - 1جدول 
 نویسنده مطالعه سال وري دادهآ منبع و ابزار جمع هدف جمعیت سن مدل منطقی

 سال به باال  16  هاي عادي تعدم مشارکت در فعالی
**  

) از BHPSشده در بررسی پنل خانگی بریتانیا( آوري هاي جمع داده
پرسشنامه و مصاحبه  با همکاري مرکز مطالعات طولی بریتانیا و 

  اسکس(انگلیس) واقتصادي و دانشگاه اجتماعی مؤسسه مطالعات
و  بورچاردت  1999

  )40همکاران (

 ه باالسال ب 60 محرومیت از منابع

شامل  )PSEهاي بررسی فقر و طرد اجتماعی در بریتانیا ( داده
) GHS( شده از بررسی عمومی خانوار در بریتانیا آوري اي جمعه داده

بررسی خانوار  و 1999در  ONS، نظرسنجی یکپارچه 99-1998
 مصاحبه و پرسشنامه از طریق 1999دار در بریتانیا  دنباله

 )32( پتسیوس 1999

 از منابع محرومیت
  تمام سنین

** 

)شامل PSEهاي بررسی فقر و طرد اجتماعی در بریتانیا ( داده
) GHS( شده از بررسی عمومی خانوار در بریتانیا آوري اي جمعه داده

و بررسی خانوار  1999در  ONS یکپارچه ، نظرسنجی99-1998
 از طریق  مصاحبه و پرسشنامه 1999دار در بریتانیا  دنباله

2000 
ن و گورد

 )24ران(همکا

 75تا  48 عدم دسترسی به منابع مادي و اجتماعی
کننده خدمات از سه مرکز خدمات مراقبتی سمبل  سالمند دریافت 12

لوج، مرکز روزانه کولیبا و واحد زندگی مستقل در ملبورن از طریق  
 ساختاریافته مصاحبه نیمه

2005 
 آنجلیو  واتر هوس

)41( 

منطقه محروم در سه شهر لیورپول، منچستر و  9سالمندان ساکن   سال به باال 60  ي عاديعدم مشارکت در فعالیتها
 ساختاریافته بخش نیوهام در لندن از طریق مصاحبه نیمه

2005 
و  اسشارف
 )42همکاران (

 سال به باال 50 طرد اجتماعی پدیده اي چند بعدي است
مندي در شده از اولین موج مطالعه طولی سال آوري هاي جمع داده

 ) از طریق پرسشنامه و مصاحبهELSAانگلیس (
2006 

و همکاران  بارنس
)43( 

 )3وهمکاران(بونو دل 2007 هاي حاصل از سرشماري مرکز ملی آمار انگلیس داده سال به باال 65 فقدان منابع اقتصادي و اجتماعی

اي است و  طرد اجتماعی داراي دو بعد توزیعی و رابطه
سطح خرد، میانه و کالن طبقه بندي عوامل خطر در سه 

 شده است
 سال به باال 55

شده از مطالعه بررسی اتحادیه اروپا از درآمد و  آوري هاي جمع داده
اجتماعی  ، بررسیEU-SILC (2005( شرایط زندگی

بهداشت، سالمندي وبازنشستگی در  و بررسیESS(2002اروپایی(
 حبهاز طریق  پرسشنامه و مصا SHARE (2004( اروپا

2008 
 و جیجسبرز

 )44(ورومن

 سال به باال 50 عدم دسترسی به منابع مادي و اجتماعی
شده در موج سوم  مطالعه طولی سالمندي در  آوري هاي جمع داده

 ) از طریق پرسشنامه و مصاحبهELSAانگلیس(
 )45(بارن 2009

 )46(ولویو بیلت 2010 مصاحبه عمیقکبک،  سال به باال 60 محرومیت از فعالیت و روابط اجتماعی

 سال به باال 60 آمریکایی -رویکرد سنتی فرانسوي و انگلیسی
شده در شش بررسی مرتبط با کیفیت زندگی در  وريآ هاي جمع داده

سالمندان چینی (دو بررسی در مناطق شهري شانگهاي و بیجینگ و 
 چهار بررسی در مناطق روستایی)

 )5(فنگ 2010

ندبعدي است و شامل فقدان اي چ طرد اجتماعی پدیده
 هاي اجتماعی است منابع و عدم مشارکت در فعالیت

 سال به باال 65
) در HILDAهاي جمع آوري شده در مطالعه طولی خانوار ( داده

 از طریق پرسشنامه و مصاحبه 2008تا  2001استرالیا از 
 )28(یو و میرانتی 2011

ت که مدل منطقی والش شامل چند دایره متحدالمرکز اس
هاي فردي، محل و جامعه،  الیه بیرونی شامل ظرفیت

خط سیر زندگی، نیروهاي اقتصادي کالن است و 
مالی، تأمین، امنیت و  درونی شامل:درآمد و منابع پوسته

جایی، خدمات، تعامالت و  هونقل و جاب جرم، حمل
 باشد. می منابع اجتماعی

 سال به باال 60
یی در ایرلند و ایرلند شمالی از سالمندان ده جامعه  مختلف روستا

 طریق مصاحبه، بحث گروهی متمرکز، مطالعه موردي، پرسشنامه
2012 

ن او همکار والش
)11( 

 سال به باال 60 اي است طرد اجتماعی داراي دو بعد توزیعی و رابطه
 شده در موج چهارم  بررسی اجتماعی آوري هاي جمع داده

 رسشنامه و مصاحبهاز طریق پ (اوکراین)، )ESSاروپایی(
 )27(هریشینا 2012

هاي طرد اجتماعی و همچنین  مدل منطقی شامل حوزه
 باشد. عوام خطر در سطح فردي، خانگی و جامعه می

 سال به باال 50
شده در مطاله سازمان بهداشت جهانی از  آوري هاي جمع داده

از طریق  در هند، )SAGEسالمندي جهانی و بهداشت بزرگساالن(
 ه و مصاحبهپرسشنام

 )47(یک کالم 2012

 سال به  باال 50 محرومیت و عدم دسترسی به منابع
شده در مطالعه طولی سالمندي در  آوري هاي جمع داده

 ) از طریق پرسشنامه و مصاحبهELSAانگلیس(
 )9(کنل 2012

هاي دو پژوهش فوق، جمعیت  در دو مطالعه نشاندار اگر چه جمعیت مورد مطالعه با معیار ورود مطالعه حاضر همخوانی ندارد الزم به ذکر است که در تحلیل داده **
  اند. ها قرار گرفته سالمند به عنوان گروه مجزا مورد توجه و تحلیل داده
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  ندانهاي طرد اجتماعی سالم بندي شاخص طبقه -2جدول 
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 اقتصادي

 حمل و نقل و رفت و آمد
  

* 
        

* * * 
  

 * فقر/ محرومیت از منابع اقتصادي و مادي
     

* 
 

* 
 

* 
     

 درامد و منابع مادي/ اقتصادي
  

* * 
        

* * 
 

* 

فعالیت تولیدي و مشارکت در  بازار کار/ 
  رکت اقتصاديمشا

* 
  

* 
  

* 
  

* * 
    

 * دسترسی به خدمات/محرومیت از خدمات
  

* * * 
 

* * 
   

* 
 

* 
 

 فعالیت مصرفی
 

* 
              

 نیاز و دسترسی
     

* 
          

دسترسی به کاالهاي پایدار/ پس انداز/ 
  مسکن/کاالي مادي

* * 
 

* 
  

* 
   

* 
    

 طرد نهادي
         

* 
      

  سیاسی
  اجتماعی

 فرهنگی 

 فعالیت یا مشارکت مدنی/ اجتماعی/ جامعه اي
 

* * * 
 

* * * 
  

* * 
    

 * روابط اجتماعی / طرد از روابط اجتماعی
  

* * 
  

* * * 
 

* 
  

* 
 

فعالیت فرهنگی و اوقات فراغت/طرد از فعالیت 
     فرهنگی

* 
  

* 
      

* 
 

 پیوندها وشبکه هاي  اجتماعی
     

* 
      

* * 
  

 فعالیت سیاسی/ طرد از حقوق سیاسی
 

* 
       

* 
    

* 
 

تماس و حمایت اجتماعی/ محرومیت از حمایت 
   اجتماعی

* 
      

* * 
     

 ادغام اجتماعی و هنجاري
      

* 
         

 استقالل و حق انتخاب
  

* 
             

 حقوق اجتماعی
      

* 
        

* 

 سترسی به اطالعاتد
           

* 
    

 بهداشت
 بهداشت مناسب

  
* 

          
* 

  
 ارائه مراقبتهاي غیر رسمی

     
* 

          

محیط و 
 همسایگی

 ایمنی/محل امن براي زندگی
  

* 
         

* * 
  

 همسایگی/محله/محیط و همسایه
   

* * 
  

* 
        

 جرم و جنایت
            

* * 
  

 محرومیت از امکانات محلی
           

* 
    

 طرد ارضی
         

* 
      

تبعیض و 
سالمند 
 گرایی

 طرد هویت
         

* 
      

 طرد نمادین
         

* 
      

 قربانی شدن
             

* 
  

 تنهایی احساس شده
               

* 
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هاي  به حوزهها استخراج شدند مربوط  بندي حوزه طبقه
مورد،   10مورد، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  9 اقتصادي

مورد و تبعیض و  2 مورد، بهداشت 5همسایگی و محیط 
مطالعه مورد  16از مجموع  باشد. مورد می 4سالمندگرایی 

دسترسی یا عدم دسترسی به  ،بررسی در حوزه اقتصادي
عنوان یکی از  درصد مطالعات به 50خدمات در 

یی که بیشترین توجهات را در سنجش طرد ها شاخص
اجتماعی سالمندان به خود جلب کرده معرفی شده است. 

هاي مشارکت  در حوزه سیاسی اجتماعی فرهنگی شاخص
کار  درصد مطالعات به 50مدنی و روابط اجتماعی در 

اند. در حوزه بهداشت، برخورداري از بهداشت  رفته
جش قرار درصد مطالعات مورد سن 5/12مناسب در 

شده در حوزه محیط  هیهاي ارا گرفته است. از بین شاخص
درصد مطالعات زندگی در محیط ایمن  7/18و همسایگی 

شده در  هاي معرفی اند. شاخص و همسایگی را سنجیده
هاي ذهنی  حوزه تبعیض و سالمندگرایی نیز بیشتر شاخص

  اند.     گیري قرار داده را مورد مداقه و اندازه
  

  بحث
هاي طرد  لعه حاضر با هدف شناخت حوزهمطا

 16از مجموع  اجتماعی سالمندان صورت پذیرفت.
مورد داده  3اي که بعد از ارزیابی وارد مطالعه شدند  مقاله

هاي مورد نیاز خود را از مطالعات طولی سالمندي در 
اي  . مطالعه)44و  42، 9( اند ) اخذ کردهELSAانگلیس (

کند و از   روز میه هاي خود را ب صورت سالیانه داده که به
  ،) استخراج شده استHSEمطالعه سالمت در انگلیس (

محصول کار مشترك دپارتمان اپیدمیولوژي و بهداشت 
)، مرکز ملی تحقیقات UCLعمومی دانشگاه کالج لندن (

اجتماعی و دپارتمان بهداشت انگلیس است. اطالعاتی که 
ره سالمت افراد شود دربا آوري می در این مطالعه جمع

سال شامل جزئیات سالمت و بیماري، شیوه  50باالي 
پژوهش از  2زندگی، رژیم غذایی و نمونه خون است. 

شده اطالعات مورد نیاز خود را از بررسی  موارد بررسی
اند که  ) کسب کردهPSEفقر و طرد اجتماعی در بریتانیا (

 هاي بررسی عمومی : دادهاز جمله شامل سه دسته داده
)، بررسی شیوه زندگی و GHSخانوار در بریتانیا (

دار مطالعه  ) و بررسی دنبالهONSها در بریتانیا ( نگرش
در  PSE. )32و  24( عمومی خانوار در بریتانیا است

بریتانیا اولین بررسی ملی است که در صدد سنجش طرد 
کند تا روشی را که در  باشد و تالش می اجتماعی می

گیري فقر  ابل استفاده است، براي اندازهالمللی ق سطح بین
و طرد اجتماعی معرفی کند. در این خصوص 

هاي یورك، بریستول، الفبورو و هریوت وات و  دانشگاه
 2کنند.  اداره  ملی آمار در بریتانیا با یکدیگر همکاري می

هاي بررسی  مطالعه از مجموعه مطالعات بررسی شده داده
 27(ورد استفاده قرار دادند ) را مESSاجتماعی اروپایی (

هاي بررسی  که یکی از این موردها عالوه بر داده) 43و 
) EU-SILCاجتماعی اروپا از بانک آمار اتحادیه اروپایی (

درباره درآمد و شرایط زندگی در اروپا و همچنین 
هاي بررسی سالمت، سالمندي و بازنشستگی در  داده

ف بررسی اجتماعی . هد)43( اروپا نیز استفاده کرده است
هایی با کیفیت باال در مطالعات  اروپایی کاربرد روش

شود  آوري می جمع ESSخود است. اطالعاتی که توسط 
هاي انسانی،  هاي اجتماعی (جنسیت، ارزش تمام حوزه

مهاجرت، مشارکت اجتماعی، نگرش به رفاه، دموکراسی، 
ه گیرد. پژوهش مربوط ب سالمندگرایی و ...) را در بر می

) SAGEکشور هند از اطالعات سازمان بهداشت جهانی (
درباره سالمندي و بهداشت بزرگساالن در تجزیه و تحلیل 

در بررسی  )1999(. بورچاردت)46( خود بهره برده است
 .خود از اطالعات پنل خانگی بریتانیا استفاده کرده است

بریتانیا مورد در خانوار را  5500اولین موج این بررسی 
ی قرار داد. هدف  اصلی این بررسی، درك تغییرات بررس

اجتماعی و اقتصادي در سطح فرد و خانوار در بریتانیا 
در پژوهش خود از ) 2007(. دل بونو )39( است

اطالعات و جداول آمار منتشرشده توسط دپارتمان آمار 
در  )2011( . میرانتی)3( دولت بریتانیا استفاده کرد

سترالیا از بانک اطالعات بررسی طرد اجتماعی در ا
بررسی پویایی خانوار، درآمد و کار در استرالیا 
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)HILDA(  2001که توسط دپارتمان خدمات اجتماعی از 
. موج اول این )28( آوري شده است استفاده کرد جمع

خانوار را مورد بررسی قرار داد. مطالعه  7628بررسی 
را از هاي مورد نیاز خود  در چین نیز داده )2010(فنگ

ه ددست آور مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی در چین به
این مطالعات در دو منطقه شهري شانگهاي و  .است

بیجینگ و در چهار منطقه روستایی انجام شده است. این 
ها با مشارکت مؤسسات چینی و ژاپنی انجام  نظرسنجی

اي و با  ها نیز چند مرحله گیري آن شده است و نمونه
. )5( پرسشنامه معتبر صورت گرفته است 300استفاده از 

هاي خود را از طریق  مانده نیز داده پژوهش باقی 4
یافته و  ساختار مصاحبه عمیق، پرسشنامه، مصاحبه نیمه

ه و تجزیه و تحلیل دبحث گروهی متمرکز به دست آور
هاي  ترین تعداد حوزه . کم)45و  41 ،40 ،6( اند نموده

ط به پژوهش دل بونو و مربو ومورد  3معرفی شده 
 8ها  و بیشترین تعداد حوزه )3(است  همکاران در بریتانیا

و   )27( مربوط به مطالعه هریشینا در اوکراین ومورد 
پژوهش  6اشد. تعداد ب می )40( واتر هوس در ملبورن

شده مدل منطقی خود را بر پایه فقدان یا  بررسی
اجتماعی  محرومیت یا عدم دسترسی به منابع اقتصادي و

مطالعه با  4. )44و  40، 32، 24، 9، 3( اند بنیان گذارده
ها و روابط اجتماعی، به  تکیه بر عدم مشارکت در فعالیت

 2. ) 45و  41 ،39، 28( اند پدیده طرد اجتماعی نگاه کرده
اي را پایه کار خود قرار  مطالعه رویکرد توزیعی و رابطه

در ترسیم  )2006ن (بارنس و همکارا. )43و  27( اند داده
مدل منطقی خود به چندبعدي بودن طرد اجتماعی اشاره 

از رویکرد فرانسوي و  )2010فنگ (. )42( ندا کرده
نیز  )2012( . والش)5( آنگلوساکسون استفاده کرده است

هاي متحدالمرکز  در مطالعه خود مدل منطقی با دایره
ل بیرونی شامالیه رااستفاده کرده است. در این مدل 

هاي طرد اجتماعی  الیه درونی شامل حوزه و عوامل کالن
نیز مدل  )44( )2008( جیجسبرز و ورومن. )6( است

کتورهاي طرد اجتماعی اف کمنطقی خود را بر اساس ریس
قطه بنا نهادند. ندر سه سطح فردي، خانگی و جامعه 

نظر  مشترکی که همه این رویکردها و تعاریف بر آن اتفاق
اي چندبعدي،  ت که طرد اجتماعی پدیدهدارند این اس

اي است که عاملیت در آن نقش  پویا، نسبی و رابطه
. دیگر وجه مشترك این مطالعات کند اساسی بازي می

کاربرد مدل منطقی و رویکرد خاص به طرد اجتماعی 
مطالعات دو مطالعه مدل منطقی قوي و  این دراست .

به مطالعه اند که مربوط  ه نمودهیواضح و روشنی ارا
در ایرلند  )11( همکاراندر هند و والش و  )47( کالم یک

که  دادنشان  حوزه  5ها در  بندي حوزه طبقه است.
و هاي اقتصادي و اجتماعی  بیشترین تمرکز بر روي حوزه

هاي دسترسی و یا عدم دسترسی به خدمات و  شاخص
 استمشارکت یا عدم مشارکت مدنی و روابط اجتماعی 

هاي دیگر  تواند بر طردشدگی در حوزه زه میکه این حو
  تأثیر بگذارد. 

  
  گیري نتیجه

طور  در سنجش طرد اجتماعی بهاتخاذ مدل منطقی 
تواند راه  میطور خاص  کلی و طرد اجتماعی سالمندان به

دشوار سنجش طرد اجتماعی را تا حد زیادي هموار 
و اند که بهترین راه بررسی  ها نشان داده نماید.  پژوهش

سنجش طرد اجتماعی در سالمندان نیز استفاده از 
هاي خانگی و  آوري شده از طریق پنل هاي جمع داده

ند روند اتو باشد که به درستی می اي می هاي دوره بررسی
طرد اجتماعی در جمعیت سالمند را نشان دهد. این 

هاي  زمینه طراحی و تدوین حوزه تواند پیش مطالعه می
 سالمندان در ایران باشد.مناسب طرد اجتماعی 
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