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Abstract 
The quality of life of the elderly is one of the main concerns of sociologists today and 

comprises a major part of social life indicators. The sociological study of the effect of 

social capital on the quality of life of the elderly can lead to new planning endeavors and 

necessary reforms in optimizing the policies and plans in Iran. The purpose of this study 

was to compare the sociological impact of social capital on the quality of life of the 

traditional and modern elderly. This study was conducted as a survey using a randomly 

selected sample of the elderly in Rasht. Validity and reliability were verified using 

confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha, respectively. The normality of variables 

was examined using Kolmogorov-Smirnov test. Moreover, the multivariate linear 

regression model was adopted, and using a stepwise regression, the ineffective variables 

were eliminated while the significantly effective ones were maintained. This way, a 

modified linear regression model was obtained for the quality of life of the elderly. A 

comparison of the two groups of traditional and modern seniors showed that from the 

perspective of modern seniors, family form transformation, social participation, 

urbanization, women's employment, cultural capital, generation gap, valuableness of the 

youth period, social changes, and technology have the highest positive effects on the 

elderly, respectively. However, from the viewpoint of the traditional elderly, spirituality, 

social capital, social participation, and government support have the strongest effects on the 

quality of life. The findings of this study can move the institutions and organizations toward 

paying more attention to social capital. 
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 زندگی  کیفیتبر سرمایة اجتماعی تأثیر شناختی جامعهمقایسة 

 (رشت شهرمطالعه: سالمندان  مورد) و مدرن سالمندان سنتی

 1کاشانی مجید ،1امیرمسعود امیرمظاهری ،1یپور واجار منیر رستم

 ایران -مرکزی، تهران المی، واحد تهرانشناسی دانشگاه آزاد اس گروه جامعه. 1

 (99/21/9911ـ تاریخ پذیرش:  62/26/9911)تاریخ دریافت:  

 چکیده
اجتماعی است. بررسی   های زندگی ای از شاخص بخش عمدهو شناسان  جامعهامروز اساسی های  سالمندان از دغدغه زندگی  کیفیت
سازی  بهینهریزی نوین و اصالحات ضروری در  برنامه تواند موجب لمندان میزندگی سا  بر کیفیت سرمایة اجتماعی تأثیر شناختی جامعه

سالمندان زندگی   کیفیت بر سرمایة اجتماعی تأثیرشناختی  جامعهمقایسة . هدف از این پژوهش شودهای کشور  ریزی ها و برنامه سیاست
روایی با استفاده از روش . شدانجام شهر رشت  از سالمندان تصادفی  گیری صورت پیمایشی و با نمونه این مطالعه به. بودمدرن  و سنتی 

ضمن بررسی  ،اسمیرنفـ  کلموگروفبا استفاده از آزمون  .شدتأییدی و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ بررسی و تأیید عاملی   تحلیل
حفظ  و اثر کمبا حذف متغیرهای  ،گام به  یون گامو با استفاده از رگرس پرداخته شدخطی چندمتغیره  متغیرها، به مدل رگرسیون بودن  نرمال

سالمندان  گروه از دو ةمقایس. دست آمده زندگی سالمندان ب  کیفیتبرای  یافته تعدیلخطی   رگرسیون، یک مدل دار معنا متغیرهای با اثر
، سرمایة فرهنگی ،زنان  اشتغال هرنشینی،، شاجتماعی  مشارکتخانواده،   تغییرشکل دهد از دیدگاه سالمندان مدرن مدرن نشان می و سنتی 

سالمندان  زندگی  کیفیترا بر  مثبت تأثیربیشترین ترتیب  هتکنولوژی ب و ،اجتماعی   وانی، تغییراتبودن ج  ، ارزشمندنسلی  شکاف
 دولتی  حمایتو  اجتماعی  مشارکتبعد متغیر  ةمرحل و در سرمایة اجتماعیو  معنویت متغیر سنتی سالمندان از دیدگاه  ،اما گذارند. می

توجه  درها  سازماننهادها و حرکت  توانـد در هـای ایـن پـژوهش مـی یافتـه .گذارند می ها آن  زندگی  کیفیترا بر  مثبت تأثیربیشترین 
 مؤثر واقع شود. اجتماعی  های سرمایهبیشتر به 
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 مقدمه

در  ،کند. سالمندان بشری در ایجاد ارتقای سطح کیفی زندگی انسان تالش میتوسعة جامعة امروزه 

 ی، نیازسالمندیدورة ها در  آن روزافزونترین جمعیت انسانی، با توجه به نیازهای  باسابقه جایگاه

زایش کیفیت زندگی سالمندان به تر در اف مناسبزمینة . برای ایجاد دارندانسانی توسعة  به ویژه

ای از این عوامل به  ها نیازمندیم. بخش عمده کیفیت زندگی آن درک بهتر از عوامل اثرگذار بر

سرمایة توان به عنوان  ها می ها و نهادها مرتبط است که از آن گروه کیفیت ارتباط ما با سایر

 در این توسعه نام برد. اجتماعی

ای در افزایش  صر حاضر است. کاهش میزان باروری نقش عمدهمهم در ع موضوعیسـالمندی 

وقتی جمعیت  ،بر اساس تعریف سازمان ملل .(46: 6831 زاده اسماعیل) درصد سالمندان داشته است

 (.68: 6831 دادخـواه) استسالمند  آن کشور ،درصد برسد 7سال کـشوری بـه بـیش از  16باالی 

شامل زندگی   کیفیت» :کند گونه تعریف می را اینزندگی   یتکیف (W.H.O) سازمان جهانی بهداشـت

فرهنگی کـه در آن  های ارزشی و سیستم ای از درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینه احساس و

 بر . این مفهوم ابعاد مختلفی را در«ستهای او دغدغه مرتبط با اهداف، انتظارات، و کند و زنـدگی می

 ،، اعتقاداتاجتماعی  تعـامالت، وضعیت روانـی، اسـتقالل، (فیزیكی)می شامل سالمت جس ؛گیرد می

 604 تخمین زده شد 0262 در سال»بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی  .تعامالت محیطی

رود این  می سال و باالتر هستند. انتظار 16 ةسالخوردجمعیت جهان افراد  درصد( از 3میلیون نفر )

درصد از جمعیت جهان(  61) میلیارد نفرونیم  یکسه برابر شود و به حدود  اًتقریب 0262رقم در سال 

دارند، ولی  ترین نمودار جمعیت را کشورها سالخوردهترین  یافته توسعهحاضر  برسد. اگرچه در حال

شود بین  بینی می افتد. پیش اتفاق مییافته  توسعهجمعیت در کشورهای کمتر ترین سالخوردگی سریع

درصد  76مقایسه با  در یافته، کشورهای کمترتوسعه تعداد افراد سالخورده در 0262تا  0262 های سال

بوند  .(663: 6831میرزایی و همكاران ).« درصد افزایش یابد 062یافته،  افزایش در کشورهای توسعه

ر ابعاد که افراد د دنکن ای از رضایت یا نارضایتی تعریف می زندگی را درجه  اصطالح کیفیت و کورنر

زندگی تدارک شرایط الزم   کیفیت تر کنند یا به شكل ساده آن را احساس میزندگی خود مختلف 

 .(Bond, Corner, 2004,14) استبرای شادی و رضایت 
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 زندگی  کیفیتبر اجتماعی   های سرمایه تأثیر شناختی جامعه ةمقایسپژوهش درصدد بررسی این 

 ،این قشر از جامعه زندگی  کیفیت. با داشتن اهمیت ستاسالمندان مدرن و سنتی در شهر رشت 

 ؛شود های کشوری احساس می ریزی ها و برنامه حاتی در سیاستریزی نوآورانه و اصال نیاز به برنامه

 بهبود سالمتی و رفاه آنان کیفیت سازی سالمندان و یندهای توانمندطوری که بتواند با تمرکز بر فرا

 .بخشدزندگی این قشر را بهبود  

 لهئبیان مس

های  ها و مكاتب و حوزه زندگی بدون توجه به اصول نظریه  هر بررسی علمی و تجربی از کیفیت

 ،شناسی آن ویژه سبب زندگی و به  های کیفیت با توجه به زمینه. شناسی نارسا خواهد بود جامعه

ت و از طرفی تبیین اجتماعی معلول علت واحدی نیس   های زندگی همچون بسیاری از پدیده  کیفیت

عوامل دیگر و متغیرهای کلیة پیوسته نیازمند بررسی  هم بهمجموعة زندگی به عنوان یک   کیفیت

 دیگر است. و اقتصادی در ارتباط با یک ،اجتماعی، روانی، فرهنگی

سرمایة  ،را انجام داد سرمایة اجتماعی اولین تحلیل سیستماتیک ازکه  ،بوردیو پیراز دیدگاه 

تواند ابزاری برای رسیدن به  می مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و به ارتباطات و یاجتماع

ست از انباشت منابع بالقوه که ا عبارت سرمایة اجتماعی ،از نظر بوردیو .های اقتصادی باشد سرمایه

کند و آن را مستحق اعتبار  جمعی برخورد می  ةسرمایبادوام روابط پشتیبانی  ةشبكتصاحب یک 

کلیت ارتباطات بین  ةوسیلزندگی به   که کیفیت بر آن است(. بوردیو Stones, 2000, 327) سازد می

این  ةدهند توضیح سرمایة اجتماعیکنترل  ها در شود. از نظر بوردیو وجود تفاوت کنشگران حاصل می

ا برای افراد اقتصادی و فرهنگی از سویی منافع متفاوتی ر  ةسرمایموضوع است که به میزانی همانند 

)الوانی  کند هایی ایجاد می آورد و از دیگر سو در قدرت نفوذ کنشگران مختلف تفاوت فراهم می

داری ابزاری برای تثبیت و تقویت  در ممالک سرمایه سرمایة اجتماعی بوردیو، باوربنا به . (6: 6873

 سرمایة اجتماعیپایه است و  اقتصادی ة سرمایرود. در این ممالک  جایگاه اقتصادی افراد به شمار می

یک  سرمایة اجتماعی ةزمینشود. دیدگاه بوردیو در  و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می

 های بودن در شبكه   ها و درگیر (. عضویت در گروه6: 6873)الوانی  دیدگاه ابزاری صرف است

تواند در تالش برای  بودن میاجتماعی حاصل از عضو   شود و روابط اجتماعی که در گروه حاصل می 
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ها باعث  گروه های گوناگون به کار برده شود. عضویت در وزهحاجتماعی کنشگران در   بهبود موقعیت

: 6873الوانی ) های دیگر خواهد بود تكثری بر شكل آثارشود که دارای  می سرمایة اجتماعیایجاد 

اجتماعی یک گروه   که چگونه ساختارآن است  ةدهند نشان سرمایة اجتماعیاز دیدگاه کلمن  (.6

با کارکردش  سرمایة اجتماعیاست که  بر آن . اوکندمنبعی برای آن گروه عمل  مثابةتواند به  می

را  سرمایة اجتماعیکلمن وجود  نگرد. واحد نمی ء شی منزلةبه  سرمایة اجتماعیشود و به  تعریف می

 )شارع پور داند گروه می میزان تكالیف در و ،ه مقتدران ، روابطمدآکاراعتماد، ضمانت اجرایی  در

 .بیند میرا نه در خود افراد بلكه در روابط میان افراد  سرمایة اجتماعی(. به این ترتیب او 628: 6832

تنوعی از موجودات با دو  کند: را از دیدگاه علمی چنین تعریف می سرمایة اجتماعیجیمز کلمن 

های  شوند و بعضی از فعالیت اجتماعی را شامل می  ساختارهایها بخشی از  آن ةهم ؛عنصر مشترک

 ةشبكهر آن چیزی است ناشی از  سرمایة اجتماعید. یعنی نکن را در آن ساختار تسهیل می عامالن

اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردی یا اجتماعی   و هنجارهای ،روابط، اعتماد، حس عمل متقابل

کند. اما  یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل می اجتماعیسرمایة شود. از نظر کلمن  می

 ،وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص است. بنابراین برد یا خیر کامالً اینكه جامعه از آن نفع می

 او سرمایه بخشی از ساختار باورو به  کند به کارکرد آن توجه می سرمایة اجتماعیدر تعریف  کلمن

یابد. این بعد از   دهد با استفاده از آن به منابع خود دست ت که به کنشگر اجازه میاجتماعی اس 

است که انواع خاصی از  های اجرایی و ضمانت ،اجتماعی شامل تكالیف، انتظارات، هنجارها  ساختار

ت و فرد نیس اجتماعی است و از آنِ  متعلق به تعامل سرمایة اجتماعی .کند میرفتار را تشویق یا منع 

 گیرد: از چهار منبع سرچشمه می

 ؛کنند دیگر ایجاد می یک در قبالتعهدات و انتظارات متقابلی که افراد  ةمجموع .6

 ؛رسانی ها یا مجاری اطالع کانال .0

 ؛برای آن هنجارهاثر ؤمهای اجرایی  ضمانت هنجارها و .8

اوطلبانه که به منظور برآورده های د ها یا گروه مانند سازمان ،پذیر اجتماعی انطباق  سازمان .4

توانند برای اهداف دیگری نیز به  که می اند ساختارها چنان ، اماآیند کردن هدف خاصی به وجود می

 (.3: 6832 پور )شارع آیند  کار
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تمایل  و با هم همكاری کنند. کنند  دیگر ارتباط برقرار توانند با یک ها از مسیر اعتماد می انسان

یعنی به  ؛اجتماعی مبتنی بر حس اطمینان به دیگران است  ک در یک موقعیتفرد به قبول ریس

گیرند. از نظر  پیش می کننده در حمایت ةشیوکنند و  رود عمل می ای که از آنان انتظار می گونه

گیرند منبع تولید و بسط  ها و هنجارهای مشترک شكل می اساس ارزش هایی که بر شبكه ،مانتاپ

سرمایه از آن  منزلةها به  که اعضای آن دهند و نوعی دارایی را تشكیل می ندا اجتماعی  اعتماد

توان به طور مصنوعی  است که اعتماد را نمی  مهم این ةنكت (.Putnam, 2003, 67) کنند استفاده می

اجتماعی و اقتصادی خاصی در جامعه است که در طول زمان از    ایجاد کرد. اعتماد محصول اوضاع

 :دهد گیرد و به سه صورت خود را نشان می شكل می تای از تعامال ر سلسلهطریق تكرا

 ؛فردی یا اعتماد به افراد آشنا اعتماد میان .6

 ؛یافته یا اعتماد به بیگانگان اجتماعی یا اعتماد تعمیم  اعتماد .0

 .(74: 6838 پور )شارع ها و نهادها مدنی یا اعتماد به سازمان  اعتماد .8

 های اما ریشه .شناسان قرار گرفت اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعهزندگی از   مفهوم کیفیت

 زندگی به شكل  کیفیت ةمقولگرفت.   اواسط قرن بیستم پی تاتوان  شناسی را می آن در جامعه

تواند  اعی ارتباط پیدا کرده است که میاجتم  و روابط اجتماعی  مشارکتوسیعی با مفهوم اعتماد و 

زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدی از شرایط و   شود. کیفیت سرمایة اجتماعیویت تق ةزمین

که  (33: 6833)حریرچی  است  شدهوضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص تعریف 

 بررسی نظری و تجربی مفهوم کیفیت در دیگر، عبارتبه  است. های عینی و کمی متكی به شاخص

(. 04: 6836)آزاد ارمكی  تسطوح عاملیتی و ساختاری بهره گرفدر از دو رویكرد توان  میزندگی  

های زندگی متعدد و با  های مختلف با اشكال و سبک اینكه مردم در مكان ةمشاهددر نگاه اول 

 ةدرباراما هنگامی که قضاوت  .کند میخاصی را مطرح ن ةمسئلکنند  کیفیت متفاوت زندگی می

 ةمسئلشود، کنجكاوی اولیه به  و اجتماعی مطرح می ییهای قضا زندگی و نابرابری  کیفیت

ها به طور ذاتی در تقابل و تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف  شود. انسان میتبدیل اجتماعی 

ممكن  ناها تا حدی است که حذف آن زندگی را  متقابل و نقش آن یها اثر این کنش سازند و می

 ةمجموعو به  اند ها پرداخته به شناسایی این کنشاجتماعی    علومن . اما در این میان دانشمنداکند می
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 ةدربرگیرند سرمایة اجتماعیمفهوم  اند. نامیده سرمایة اجتماعیاند که آن را  عواملی پی برده

جامعه است که   گروه یا یک  همكاری و همیاری میان اعضای یک و مفاهیمی همچون اعتماد

تواند جوامع را در گسترش  می سرمایة اجتماعیشناخت  ،رو ازین .دهد هدفمند را شكل می ینظام

 و موجب افزایش عملكرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامعد نککمک  سرمایة اجتماعیابعاد 

ها  آن تأثیر اجتماعی فرد و توانایی و و توصیفی از وضعیت بهزیستی جسمانی زندگی  کیفیت. دشو

زندگی را میزان لذت فرد از امكانات اساسی   ست. کیفیتادگی زن ةروزمرامور دادن بر انجام 

اجتماعی   عوامل تأثیرتحت اجتماعی   اموراند. این پدیده هم مانند سایر  زندگی هم تعریف کرده

  های شبكه)عضویت در  آن ةگان و ابعاد سه سرمایة اجتماعیاز جمله  ؛گیرد متعدد شكل می

 ,Kim, Kawachi) اجتماعی  و  اقتصادی  اجتماعی( و وضعیت  د، اعتمااجتماعی   روابط، اجتماعی

کلی جای داد: بعد  ةدستها را در دو  توان آن ابعاد متعددی دارد که می سرمایة اجتماعی .(: 7 ,2007

 شكل و ترکیب شبكه و عالیق و امالتتعاجتماعی  ة شبكشامل پیوندهای موجود در  ،ساختاری

اجتماعی. در این پژوهش بعد   تعهدات و روابط و هنجارها و ل اعتمادشام ،بعد ارتباطی ،اجتماعی 

آمده و اهداف مورد  دست میان اهداف به ةفاصلزمانی که  ،نظر است. به زعم برگنر  ارتباطی مد

زندگی باید   کالمن در سنجش کیفیت نظربه بنا  .یابد افزایش می زندگی  کیفیت درخواست کم شود

 او در یک دوران خاص توجه کرد ةتجربود میان انتظارات فرد و به تفاوت یا شكاف موج

(Coleman, 1984,10 .) ةشبكای است که حاصل  جمع منابع واقعی و بالقوه سرمایة اجتماعی 

که موقعیت عامل طوری  ؛ستاشناخت متقابل   و  آشنایی و شده بادوامی از روابط کمابیش نهادینه

 فرهنگی( وی بستگی دارد ،اجتماعی )اقتصادی،ة سرمای اجتماعی به حجم و میزان ةزمیندر 

(Bourdieu, 2005, 147 .): به شكل وسیعی با مفهوم رفاه، زندگی  کیفیت ةمقول ،به هر حال 

 (.660: 6837)نوغانی  کند میاجتماعی ارتباط پیدا   و مشارکت ،اجتماعی، اعتماد  روابط

بر اساس معیار پایبندی به را جوامع  ودند کهی بشناسان جامعههانری مندراس و آنتونی گیدنز 

کلی سنتی و مدرن )یا گذشته و معاصر( دستة اجتماعی به دو   شدت تغییر و تحوالت ها و سنت

نظیر میزان استقبال از  ـ های متعدد نوع جامعه به لحاظ مالک گونه که این دو . همانکردندتقسیم 

 های اجتماعی، میزان تحرک معیت، تنوع نقشها، حجم و تجانس ج تغییرات، وفاداری به سنت
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  ها، شدت انسجام و انتظام جوامع و فرهنگ اجتماعی و شغلی، باز یا بسته بودن در مقابل سایر 

مصرف کاالها، تفاوت در اقتدار  های تولید و همسرگزینی، تنوع و تفاوت شیوهدایرة اجتماعی، 

سالمندی و مسئلة ند، به لحاظ ا دیگر متفاوت یکبا  ـ و غیره ،مردان و زنان در جامعه و خانواده

که در جوامع  شود. درحالی های اساسی بین این جوامع مشاهده می وضعیت سالخوردگان نیز تفاوت

های جسمی و توان تولیدی  کاهش شدید توانایی سنتی پیری عمدتاً با تغییرشكل ظاهری و

ویژه سن بازنشستگی تعریف  و به شد، در جوامع مدرن پیری با سن تقویمی تشخیص داده می

مانند   ،که در آن اکثر مردم از کار بازنشسته و از انواع خاصی از مزایای رفاهیمعنا شود. بدین  می

 (.64: 6837شوند )ریاحی  برخوردار می ،حقوق بازنشستگی

ز سو و ا  شهرها از یک متفاوت در کالنزندگی    های کیفیت ةمشاهدبا مرور موارد فوق و با 

های  زن، مدیریتاوتهای جمعیتی نام خدمات، تراکم تمرکززدایی در امكانات و ةمشاهددیگر   سوی

طبقاتی باال، رفتارهای  ةفاصلنابرابری،  نشینی، فقر و گزینی اکولوژیكی، حاشیه تمرکزگرا، جدایی

در  شگرانپژوه ـ که از عوامل مهم توسعه است ـ سرمایة اجتماعیو کاهش  ،اعتماد   عدمفردگرا، 

 :برآمدندزیر سؤاالت گویی به  این پژوهش به دنبال پاسخ

 تأثیردر شهر رشت و مدرن  سنتی سالمندان  زندگی  کیفیتبر  سرمایة اجتماعیونه گچ. 6

 گذارد؟ می

و مدرن در  سنتی سالمندان زندگی   کیفیت بر را تأثیریشترین ب سرمایة اجتماعیدام نوع از ک. 0

 ؟گذارد میشهر رشت 

و مدرن در  سنتی سالمندان زندگی   را بر کیفیت تأثیرکمترین  سرمایة اجتماعیکدام نوع از . 8

 ؟گذارد میشهر رشت 

 مبانی نظری
 شناختی سالمندی های جامعه نظریه

به طور ادامه اند که در  های متنوع و گوناگونی مطرح شده سالمندی نظریات و دیدگاهزمینة در 

 پردازیم. شناختی در ارتباط با موضوع تحقیق می ات جامعهترین نظری اجمالی به مهم
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 یا عدم مشارکت تعهد  عدم ةنظری

سالخوردگی مطرح  تأثیرزمینة ویژه در  یوتحلیل تجزیه 6316  و ویلیام هنری در سال زالیان کامینگ

 است که جامعه و فرد سالمند دربر آن عدم مشارکت معروف شد. این نظریه نظریة که به کردند 

کنند. بر اساس این نظریه،  خود را متقابالً محدود میدوجانبة دیگر بسیاری از روابط  رابطه با یک

نظیر  ـ های اجتماعی خویش کند که بخش مهمی از نقش بودن مرگ فرد را وادار می ناپذیر اجتناب

ها  این کند.را ترک  ـ و حتی خواندن ،بودن، کارهای تفننی کردن، خدمات داوطلبانه، همسر کار

گیرند. در همان زمان  عهده می ها را بر تر جامعه آن تدریج افراد جوان بهکارکردهایی است که 

 منزوی کردن هایی مانند کشد و این کار را با اعمال رویه جامعه نیز خود را از سالمندان کنار می

 (.Beck, 1989, 12)آورد  اجرا درمیمرحلة و ... به  ،آنان از نظر اقامت، آموزش، تفریحات

 نظریة فعالیت

توجه . هدف این نظریه آن را مطرح کردهرست   هویگ تعهد است و  عدمنظریة این نظریه مخالف 

در کنار اینكه اند.  سازگاری اشخاص مسن سهیمناو علل دقیقی است که در مسائل اجتماعی  به

روشنی تعریف  ماند به میهایی که برای آنان باقی  ، نقششود میها از سالمند سلب  برخی نقش

کشاند. فرد  می «نظمی طبیعی بی»شود فرد را به حالت  ناشی میوضعیت . ابهامی که از این شود مین

های جدیدی جایگزین  فعالیت، اگر نقشنظریة  بر نه هویتی. بنادارد سالمند دیگر نه هدفی 

نیز وقعیت، بلكه با خودش تنها با م شد و فرد نه نظمی دائمی خواهد های قدیمی نشود، این بی نقش

 (.Mishara, Brian, 1986, 68)شد ناسازگار و بیگانه خواهد 

 مبادلهنظریة 

در سوم نظریة یک منزلة به امریكایی، شناس  جامعه ،جیمز داود 6332در سال  را مبادلهنظریة 

و عمل متقابل کند که روابط  گونه استدالل می مبادله ایننظریة . کردارائه  ،پیشیننظریة  مقابل دو

کنندگان در آن احساس کنند از  شرکتهمة شود که  اجتماعی میان افراد وقتی کامل مطرح می

بلكه از  ،برند های مادی سود می تنها از پاداش ها نه فراد و گروها برند. روابط میان خود سود می

که از ای  وند. نتیجهش مند می همادی نیز بهر های غیر و سایر پاداش ،احترام ،تأیید عشق و عالقه،

توانند تبادل کاملی داشته باشند  هایی که نمی آنکه  این است شود مبادله حاصل مینظریة پذیرش 
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: 6877خویشتن را از نظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیتی نارسا احساس خواهند کرد )مثنوی 

37.) 

 استمرار نظریة 

که شخصیت افراد با افزایش سن  بر آن بودوی  .کردنوگارتن ارائه و پیشنهاد استمرار را  نظریة 

و  ،ها ها، ارزش بندی ها در عادات، پای . آنشود میبینی  کند و رفتار آنان بیشتر قابل پیش تغییر نمی

اند تداوم و استمرار را حفظ  اجتماعی خود برگزیده  خصوص در راهی که با توجه به موقعیت هب

شوند  بینی کرد که آنان چگونه پیر می توان پیش عوامل می با آگاهی بر این ،بنابراین .کنند می

(Beck, 1989,19 .) 

 تعاملینظریة 

وی تغییرات سنی را . سالمندان است ةعرصکه یكی از پژوهشگران  کرداسپنس ارائه  رااین نظریه 

در برابر او های  واکنش سابقةو  ،اجتماعی وی  منتج از واکنش میان خصوصیات هر فرد، شرایط

هایی است که فرد در طول زندگی خود به  این نظریه بر وظایف و نقشتأکید داند.  جتماع میا

و از کنند خود را اصالح و متعادل وظیفة نقش و  کنند میاست. معموالً افراد سعی   عهده داشته

 نقشی به نقش دیگر بروند.

 .هده استقابل مشا 6 جدول درشناختی در خصوص سالمندی  های جامعه نظریهخالصة 

 شناختی سالمندی های جامعه نظریه. 1 جدول

 تعریف انپرداز نظریه نظریهنام 

 (6316) و هنری زکامینگ عدم تعهد
سازد، فرد پیر به میل خود خویشتن را  همچنان که جامعه فرد را از خود جدا می

 .کند کمتر با جامعه درگیر می

 (6332)جیمز داود  مبادله
همة شود که  تماعی میان افراد وقتی کامل مطرح میروابط و عمل متقابل اج

 برند. کنندگان در آن احساس کنند که از روابط میان خود سود می شرکت

 شوند. با احساس رضایت پیر میمانند  افرادی که فعال باقی می (6316) هویگ هرست فعالیت

 کنند. فعالیت را حفظ می ح ثابتی ازسط شوند افراد همچنان که پیر می (6314) نوگارتن استمرار

 (6336) اسپنس تعاملی
افراد با توجه به خصوصیات خود و شرایط محیط از مسئولیت و نقشی به مسئولیت 

 روند. و نقشی دیگر می
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 6 ی متغیرها های انتخاب زمینه ها و مالک ، بههای نظری پشتیبان بنیان اساس بر ،در این مرحله

های  و پژوهش این متغیرها بر اساس مطالعات. پردازیم یدر این پژوهش مجهت بررسی  66تا 

ه و ببه دست آمده  و متغیرهای اثرگذار بر کیفیت زندگی سالمندانها  مؤلفهشده در خصوص  ثبت

 است.قابل مشاهده  0در جدول  طور خالصه

 در کیفیت زندگی سالمندان متغیرهای مورد مطالعه. 2 جدول

 منبع بر کیفیت زندگی سالمندان نوع اثر همطالعمتغیر مورد  انپرداز نظریه

 .داردمتفاوت  اثر جنسیت الكاک
الكاک و همكاران 

(6836) 

 اینكلس
ها،  بر حسب رفتارها، نگرشفرهنگی  سرمایة 

 و ... ،الگوی مصرف
 (6871)آزاد ملكی  .اثر مثبت دارد

 .دارد اثر مثبت اعتماد و امنیت اجتماعی یكاالم
مزینانی و  تاج
 (6834)نی الریجا

 .اثر مثبت دارد اجتماعی  مشارکت اسكارف
مزینانی و  تاج

 (6834)الریجانی 

 .اثر مثبت دارد انسانیسرمایة  الروش
الروش و همكاران 

(0226) 
 (0224)کبیر  .اثر مثبت دارد دولتی  های حمایت کبیر

 ریاحی
شكل  تغییر ،زنان  اشتغال، شكاف نسلی
 فناوری و تكنولوژی، خانواده

سالمندان زندگی  کیفیت در یاثربخشی متفاوت
 .داردسنتی و مدرن 

 (6837)ریاحی 

 (6872)پور  عشقی .دارد نفیاثر م سن ریچمن

 النگر
 خودالقایی

 سب ناتوانایی سالمند()برح
 (6830)کریمی  .اثر منفی دارد

 منزلت و جایگاه سالمندان تورسون
در کیفیت زندگی سالمندان مدرن کمتر از 

 است.مؤثر  ندان سنتیسالم
 (6836)پهلوان 

 نیلسون
 

 سرمایة اجتماعی
 بنگالدش( )در

 .اثر مثبت دارد
نیلسون و همكاران 

(0221) 

 ماجدی و لهسانی
 سرمایة اجتماعی

 )در ایران(
 .اثر مثبت دارد

ماجدی و لهسانی 
(6836) 

 سرمایة اجتماعیهای اصلی  شاخص

اجتماعی   اعتماد ی پیوندها و معاهدات اجتماعی است.گیر شكل ةالزماعتماد  :اجتماعی  اعتماد

 (.66: 6838)اکبری  تعاون و همیاری است ةایجادکنند
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افراد متعلق به  ةهمکه  ،هنجار را نظامی از الگوهای رفتاری مكتسب با معیارهای رفتار: هنجار

 (.Cohen,1998, 74) اند تعریف کرده ،اند یک فرهنگ در آن سهیم

های ارادی داللت دارد که از  اجتماعی بر آن دسته از فعالیت  مشارکت :یاجتماع  مشارکت

و به صورت مستقیم  کنند میشهر و روستا شرکت  و ها اعضای یک جامعه در امور محله طریق آن

 (.08: 6813)محسنی تبریزی  دارند  اجتماعی مشارکت  دادن حیات  یا غیر مستقیم در شكل

جتماعی میزان برخورداری از محبت و مساعدت اعضای خانواده ا   حمایت :اجتماعی   حمایت

 (.Cobb, 1976, 38)شود  میها برخوردار  که فرد از آن استو دوستان 

 است.  آمده 8در جدول شناختی به اختصار  جامعهحوزة در  سرمایة اجتماعیهای   نظریه

 شناختی جامعهحوزة در  سرمایة اجتماعیهای  نظریه. 3 جدول

 سرمایة اجتماعیهدف از  سرمایة اجتماعیتعریف  ردازانپ نظریه

 اقتصادی سرمایة حفظ  .سازد منابعی که امكان دسترسی به منافع گروهی را فراهم می (6336) بوردیو

 (6333) کلمن
ها به  اجتماعی که کنشگران برای رسیدن به منافعشان از آن  هایی از ساختار جنبه

 .کنند منبع استفاده میمنزلة 
 انسانی سرمایة حفظ 

 کند. هایی که همكاری برای منافع متقابل را تسهیل می و شبكه ،اعتماد، هنجارها (0228) پاتنام
و مؤثر  دموکراسیاقتصاد و حفظ 

 کارا

 (0222) فوکویاما
ای که  رسمی  های غیر هنجارها یا ارزش ای از اشتراک اعضای گروه در مجموعه

 .است  تعاون میانشان مجاز
 تعاوندر  فظ اشتراک جمعیح

 (0222) آپهوف
اجتماعی    های گوناگون سازمان را در شكل ساختاری آن با شكل سرمایة اجتماعی

 .زند پیوند می
 سرمایة اجتماعیمشارکت 

 کارایی اقتصاد و فعالیت انجمنی ،اجتماعی، اعتمادـ  آگاهی و توجه به امور سیاسی (0220) فه و فوشا

 شناسی روش

آماری  ةجامعاست.   پیمایشی ها گردآوری دادهشیوة و از منظر  از نظر هدف کاربردی حاضر پژوهش

تعیین  نفر 422کران واز فرمول کبا استفاده  حجم نمونه .بودمدرن شهر رشت  و سنتی سالمندان  شامل

این ی احصاآنجا که جهت  از و دست آمده ب 80/837 حداقل نمونه مطابق فرمول کوکرانواقع، در  شد.

 پرسشنامه 422تعداد  ،دست آیده تا کفایت نمونه بشود بیشتری توزیع پرسشنامة عدد نیاز است تعداد 

ای  درجه 6طیف لیكرت  پرسشنامه در ها آوری داده ابزار جمعد. شوتحلیل  آوری، و تجزیه جمع توزیع،
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و با استفاده از  73/2 از روش آلفای کرونباخ پژوهشپایایی این  .بود گیری تصادفی روش نمونه و

تباط از ار، ابتدا برای تعیین وجود بین متغیرها ها و روابط بررسی فرضیهدر  محاسبه شد. SPSSافزار  نرم

تعیین مدل  در .ها از ضریب گاما استفاده شد سپس برای تعیین شدت این همبستگی ودو ـ  آزمون کای

و  شدمتغیرها بررسی  بودن  نرمالاسمیرنف ـ  وفکلموگر آزمون استفاده از باابتدا  رگرسیون چندمتغیره

تر،  سادهجهت تعیین مدلی  ،. سپسمددست آه بها مدل رگرسیونی اولیه  آن بودن  نرمالتأیید با 

  کیفیت تعیین در نهاییو مدل  شدندحذف  شناسایی و ندشتدر مدل اولیه ندامعناداری متغیرهایی که اثر 

 .دست آمده ب)و مدرن(  سنتی سالمندان  زندگی

 
 (2 ، جدولتحقیقات گذشتهمطالعة ) سالمندان زندگی  کیفیتاولیة مدل . 1نمودار 

 پژوهش های یافته

( 66ـ 6پذیرترین متغیرهای )تأثیرمبنای شناسایی  زندگی سالمندان را بر  دارد کیفیت این پژوهش قصد

، (4X) تكنولوژی، (X3) تیدول  های حمایت، (X2) اجتماعی  مشارکت، (X1) جنسیتیعنی ـ   پژوهش

 جایگاه، (X9) زنان  اشتغال، (X8) نشینی شهر، (X7) خانواده   تغییرشكل، (X6) معنویت، (X5) نسلی  شكاف
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  ةسرمای، (X13) سرمایة اجتماعی، (X12) جوانی  شدن  ارزشمند، (X11) اجتماعی  تغییرات، (X10) سالمندان 

. کندبندی و مقایسه  مدلو  در دو گروه سنتی و مدرن بررسی ـ (X15) انسانی ة سرمای، و (X14) فرهنگی

پردازد،  سنتی و مدرن می زندگی سالمندان   پذیری کیفیتتأثیرای  چون این پژوهش به بررسی مقایسه

 ،ها توصیف دادهبه منظور  ،این پژوهشدر  .صورت گیردبا تكیه بر این متغیرها بررسی و ارزیابی باید 

 .دهیم نشان می Y نماد متغیر وابسته را با و X1, …, X15 نماد ا بامتغیرهای مستقل ر

 پژوهشوابستة متغیرهای مستقل و . 4 جدول

 مدرن زندگی  کیفیتهمبستگی با  سنتی زندگی  کیفیتهمبستگی با  متغیر مستقل متغیرشمارة 

 X1 77/2 0/89 جنسیت 1

 X2 0/95 0/95 اجتماعی  مشارکت 2

 X3 0/91 0/82 دولتی  های حمایت 3

 4X 0/31 0/90 تكنولوژی 4

 X5 0/72 0/92 نسلی  شكاف 5

 X6 1 0/88 معنویت 6

 X7 -0/48 0/96 خانواده   تغییرشكل 7

 X8 0/52 0/94 نشینی شهر 8

 X9 0/44 0/92 زنان  اشتغال 9

 X10 0/63 0/86 سالمندان  جایگاه 10

 X11 0/65 0/90 اجتماعی  تغییرات 11

 X12 0/37 0/91 جوانی  شدن  ندارزشم 12

 X13 1 0/88 سرمایة اجتماعی 13

 X14 0/52 0/92 فرهنگی ة سرمای 14

 X15 0/38 0/86 انسانی ة سرمای 15

 

 هم در سنتی سالمندان  هم در ،زندگی  کیفیتمستقل با متغیر  متغیر یزان و جهت همبستگی هرم

 SPSSافزار  اساس نرم بر همبستگی با ضریب گامااست. این   محاسبه و ارائه شده ،سالمندان مدرن

رابطه مستقیم  ،است. اگر مقدار گاما مقداری مثبت باشد در تغییر+ 6تا  -6 . مقدار گاما بینمحاسبه شد

العاده باال را بیان  باشد شدت فوق +6تا  -6 . وقتی مقدار گامااسترابطه معكوس  ،اگر منفی باشد و
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به متغیرهای  سنتی سالمندان  زندگی  کیفیتیزان همبستگی م دهد شان میاین بررسی ننتیجة  .کند می

 تغیرم .است 1+یعنی  .از نوع مستقیم و از سایر متغیرها بیشتر است« سرمایة اجتماعی» و« معنویت»

 .است -43/2 آن مقدار دارد و اثر منفی سنتی سالمندان زندگی   کیفیت در« تغییرشكل خانواده»

 .استمدرن از نوع مستقیم و تقریباً به هم نزدیک   سالمندان زندگی  کیفیت بر همبستگی متغیرها

ترین متغیر  عیفض .است« تكنولوژی» متغیر سنتی سالمندان زندگی   کیفیت ترین متغیر اثرگذار در عیفض

جزئیات بیشتر در خصوص  .است« دولتی  های حمایت»سالمندان مدرن متغیر  زندگی  کیفیتاثرگذار در 

 .است 0شرح نمودار   هها با هم ب آنمقایسة و مدرن و  سنتی سالمندان مبستگی متغیرها به تفكیک ه

 
 و مدرن سنتی سالمندان زندگی   کیفیتوابستة روند همبستگی متغیرهای مستقل و متغیرهای . مقایسة 2ر نمودا

 پژوهشهای استنباطی  یافته
 ی پژوهشبررسی همبستگی متغیرها

 ،(Yi) با متغیر وابسته (Xi)اصلی تک متغیرهای  بین تکرابطة معناداری ابتدا ها  هجهت تحلیل داد

) دو ـ  یعنی ابتدا بر اساس آزمون کای؛ شود بررسی می ،سالمندان زندگی  کیفیت یعنی
2

χ) 

 شوند. میبررسی زیر  های فرضیه

 :H0ارد زندگی سالمندان )مدرن( سنتی رابطه وجود ند  و متغیر کیفیتXi بین متغیر 

 :H1زندگی سالمندان )مدرن( سنتی رابطه وجود دارد   و متغیر کیفیتXi بین متغیر 

 دهد بین متغیر نشان می همبستگی بین متغیرهای پژوهش  بررسی ضریب نتایج آزمونبنابراین، 

 بیناز سوی دیگر،  .وجود ندارددار  امعنآماری  ة رابط سنتی سالمندان زندگی   کیفیت و یوژ تكنول

 وجود ندارد.دار  امعنآماری  ةرابطنیز  سنتی سالمندان زندگی   کیفیت جایگاه سالمندان و متغیر
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زندگی   و کیفیت هاسایر متغیربین دهد  نشان می همبستگی  همچنین، نتایج آزمون بررسی ضریب

بین دهد  میاین، نتایج این آزمون نشان  عالوه بر ارد.دوجود دار امعنآماری  ة رابط سنتی سالمندان 

 ارد.دوجود دار امعنة آماری رابطسالمندان مدرن  زندگی  کیفیت و متغیرهاهمة 

بین و  سنتی سالمندان جمعیت بین متغیرهای مستقل مربوط به آثار برابری مقایسة در ادامه نیز 

متوسط اثربخشی این متغیرها برای این دو گروه از مقایسة جمعیت سالمندان مدرن از طریق 

است.   درصد به شرح زیر آورده شده 36در سطح اطمینان آن بررسی نتیجة  .شدانجام دان سالمن

 زندگی  کیفیت اثربخشی ازمان ب هم طور  هب ی پژوهشمتغیرهاهمة روابط بین همة  ،در نهایت

 .شدو مدرن بررسی  سنتی سالمندان 

H0:   وجود ندارددار  معناو مدرن تفاوت  سنتی سالمندان بین متوسط اثربخشی دو جمعیت 

H1:   وجود دارددار  معناو مدرن تفاوت  سنتی سالمندان بین متوسط اثربخشی دو جمعیت 

 :به عبارت دیگر

H0: , H1:  

. نتایج شداستفاده اسمیرنف ـ  ناپارامتری کلموگروف ها از آزمون قایسهها و م برای این بررسی

داری امعنآماری و مدرن تفاوت  سنتی سالمندان بین  خانواده  ر تغییرشكلمتغی در زمینة نشان داد

 بینفرهنگی  ة سرمایمتغیر  در زمینة دادهمچنین، نتایج پژوهش در این بخش نشان  وجود ندارد.

این، نتایج پژوهش در این  بر  عالوه وجود ندارد.داری امعنآماری و مدرن تفاوت  سنتی سالمندان 

داری امعنآماری و مدرن تفاوت  سنتی سالمندان  بینزندگی   کیفیت متغیرر زمینة داد دبخش نشان 

 ی پژوهشسایر متغیرهاگفت بین توان  آمده می دست هباساس نتایج  در نهایت، بر وجود ندارد.

 وجود دارد.معناداری آماری و مدرن تفاوت  سنتی سالمندان جمعیت  میان

 زندگی سالمندان  فیتخطی در کی ةچندمتغیر رگرسیونتحلیل 

و  سنتی سالمندان زندگی   و متغیر کیفیت 66 تا 6خطی بین متغیرهای مستقل   رگرسیون ،تحلیلدر این 

بررسی وضعیت  جهتاسمیرنف ـ  کلموگروفنرمالیتة آزمون  ابتدا ین منظور،دب. شدند ارزیابیمدرن 

  نرمال ییدأضمن ت تا ه شددبر کار ه ب 66تا  6 برای متغیرهای مورد بررسی بودنن نرمال و بودن  نرمال

مدل اولیه برای  نخست،مرحلة در  فراهم شود.خطی   رگرسیوناستفادة ضرورت متغیرها این  بودن
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، گام به گامبا استفاده از تحلیل رگرسیون  ،سپسمدرن محاسبه شدند.  و سنتی سالمندان  زندگی  کیفیت

 هایضمن شناسایی متغیر .شدندطور مجزا ارزیابی ه رن بمد و سنتی سالمندان زندگی   کیفیتهای  مدل

وابستة ر متغی بررسیبرای ای  یافته تعدیلخطی   رگرسیونمدل  به ،ها از مدل اولیه با اثر ناچیز و حذف آن

سالمندان  زندگی  کیفیتعیناً برای  اتمحاسب این گفتنی استرسیدیم.  سنتی سالمندان  زندگی  کیفیت

 .آمددست ه ببه آن هم و مدل مربوط  شد انجامنیز مدرن 

 مدرنتحلیل رگرسیونی در جمعیت سالمندان 

 (6)رابطة  خطی زیررابطة  66تا  6 و متغیرهای مستقل ، Yیعنی ،کنیم بین متغیر وابسته فرض 

 باشد: برقرار

 
 نرمالن مدل فرض ای . پیشاست  آمده دست هخطای مدل بدهندة  نشان صادفی ت که در آن متغیر

 .استقل تمس  یخطی در متغیرها همنبودِ و Y وابستة متغیر تصادفی  بودن 

 :کند میدهد. یعنی تحلیل  تصادفی وابسته را نشان می  ربودن متغی  در بررسی نرمال

 :H0کند  میاز توزیع نرمال تبعیت  Y تصادفی متغیر

 :H1کند  میاز توزیع نرمال تبعیت ن Y تصادفی متغیر

 درصد، نرمال 36با اطمینان  H0فرضیة یعنی  ،Sig=0.585 > 0.05 شود که چون ه میمالحظ

طی دو مرحله  را ضومفرخطی   مدلتوانیم  میبنابراین، شود.  میتأیید  Yتصادفی   بودن متغیر 

را  اثر کمبعد متغیرهای مرحلة گیریم و در  متغیر را در نظر میهر پانزده اول مرحلة در ؛ تعیین کنیم

 .کنیم میرا تعیین  یافته تعدیلف و مدل حذ

 :66تا  6 (اولیه)متغیرهای  ةهمبر اساس  6رگرسیون مدل 

R تعیین  ضریببودن کل متغیرها در مدل الزم است ابتدا   دارمعنابرای 
و آوریم دست ه را ب 2

بر . کنیم مدل ارزیابی در، X1, …, X15یعنی  ،بودن کل متغیرهادار  معناسپس آزمون آنووا را برای 

تغییرات ناشی از دهندة  است که نشاندرصد  44مدل  تعیین  ضریب، SPSSاجرای اساس نتایج 

 است(.  هاست )و مقدار آن کمXiمتغیرهای 
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در   برای آزمودن SPSS در آنووااز آزمون  در این مرحله

و کمتر  sig=0.00شود که  مالحظه می .نیمک استفاده می ()برای حداقل یک  برابر 

آزمون  اساس خواهیم بر شود. حال می د میر H0فرضیة درصد  36پس با اطمینان است.  از 

 :کنیمیک از متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی را بررسی  هر نبودِفرض زیر لزوم وجود یا 

 
با  و  ،،  ،کنیم که برابر صفر بودن ضرایب  ، مالحظه میsigآمده،  دست هاساس نتایج ب بر

یعنی  ـ ضرایباین ی مستقل متناظر با مدل را با حذف متغیرها ،د. پسشو یید میأتدرصد  36اطمینان 

با متغیرهای  0رگرسیون مدل  ،تعیین  ضریببا هدف بهبود  .کنیم بی میمجدداً ارزیاـ   ،،  ،

یابد )بسیار باال  افزایش می 337/2 به 44/2 از تعیین  ضریبشود که  مالحظه می د.شو ارزیابی میمعنادار 

 ،حال .دار است معنامدل مورد بررسی  ضمیمه(واریانس   تحلیلاساس جدول  بر)( و است 6و نزدیک 

 کنیم: ارزیابی میخطی   رگرسیونوص ضرایب های زیر را در خص فرضیهدید در مدل ج

 
 ولدمتغیرهای مستقل حاضر در جهمة  26/2 آن با آلفایو مقایسة  sigبا توجه به مقادیر 

 آید: دست میه ند. پس مدل رگرسیونی به شرح زیر بمعنادار SPSSمحاسبات ضمیمة 

Y= 20272 X6 + 20868X8 +  20260X4 + 20234X  6 +20216X1-20608X  7 +  20260 X3 + 

20623X62 +20606X66 +20211X60 +20642X68 + 20218X64 +  

معنویت و و  اجتماعی  )مشارکت پانزدهمو  دوازدهمو  در مدل نهایی متغیرهای دوموضوح  هب

 ( حذف شدند.انسانیسرمایة 

 سنتی سالمندان چندمتغیره برای  رگرسیون

زندگی   کیفیت خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر  تحلیل رگرسیونبه از پژوهش در این بخش 

رابطة  66تا  6 مستقلو متغیرهای  ،Yیعنی ،کنیم بین متغیر وابسته فرض پردازیم. مدرن می  سالمندان

 باشد:  خطی زیر برقرار
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 النرمفرض این مدل  است. پیش  آمده دست هخطای مدل بدهندة  نشان εکه در آن متغیر تصادفی 

بررسی  ضمیمهجدول  .استقل تخطی در متغیرهای مس هم نبودِو  Yوابستة تصادفی  متغیر بودن 

 :کند میدهد. یعنی تحلیل  بودن متغیر تصادفی وابسته را نشان می  نرمال

 :H0 کند میاز توزیع نرمال تبعیت  Yتصادفی  متغیر

 :H1 کند میاز توزیع نرمال تبعیت ن Yتصادفی  متغیر

مالحظه بودن متغیر وابسته   جهت بررسی نرمالاسمیرنوف ـ  کولموگروفآزمون  در بررسی

بودن متغیر   نرمال)درصد(  36یعنی با اطمینان  ،H0فرضیة  است Sig=0.519 > 0.05 شود که چون می

بر  زیر برسیم.مرحلة مفروض طی دو خطی   مدلتوانیم به تعیین  میپس، شود.  میتأیید  ،Yتصادفی 

 کنیم. ابتدا متغیرهای مستقل و وابسته را معرفی میاسمیرنوف ـ  کولموگروفن اساس آزمو

 91تا  9اولیة متغیرهای همة  9 یرگرسیوندر مدل 

R تعیین  ضریبکل متغیرها در مدل الزم است ابتدا بودن معنادار برای 
و سپس آوریم دست ه را ب 2

مدل  در، X1, …, X15یعنی  ،متغیرها کلمعنادار بودن را برای  ا(آنوو)واریانس   تحلیلآزمون 

تغییرات ناشی  ةدهند درصد و نشان 8/78مدل  تعیین  ضریب، SPSSنتایج بر اساس . کنیمارزیابی 

 به ،آنوواهاست )و مقدار آن قابل توجه و خوب است(. در این مرحله از آزمون Xiاز متغیرهای 

داقل یک )برای ح در برابر   آزمودن

 و کمتر از  sig=0.00شود که  مالحظه می SPSSنتایج از  ،همچنین .پردازیم می(

معنادار مدل پیشنهادی  ،به عبارت دیگر. کنیم میا رد ر H0فرضیة درصد  36با اطمینان  ،پساست. 

یک از متغیرهای مستقل  هر نبودِاساس آزمون فرض زیر لزوم وجود یا  خواهیم بر حال می .است

 :کنیمدر مدل رگرسیونی را بررسی 

 
، برابر صفر بودن برخی آزمون sig، با توجه به 8دار مدل معناهای  رگرسیون متغیردر بررسی 

ارزیابی دوباره . پس مدل را با حذف این ضرایب اصالح و شدتأیید  درصد 36با اطمینان  ضرایب

 788/2 از تعیین  ضریبمعنادار با متغیرهای  8 یرگرسیونمدل ، در SPSSنتایج بر اساس . کنیم می

در آمده  دست هببر اساس نتایج  همچنین (.است 6یابد )بسیار باال و نزدیک  افزایش می 331/2 به



   558   … زندگی سالمندان سنتی و مدرن شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت  مقایسة جامعه

SPSS توجه به مقادیر با sig پس مدل  ند.معنادارمقادیر  همة درصد 26/2آن با آلفای مقایسة  و

 آید: دست میه ح زیر برگرسیونی بهبودیافته به شر

Y= 003/2 X0 + 066/2 X8 + 688/2 X6 +  066/2 X1 +  066/2 X68+  

و  جنسیت) نهمم و هشتو  اولمتغیرهای پژوهش حاضر توجه داریم که در مدل نهایی 

 ( حذف شدند.زنان  اشتغالو  شهرنشینی

طور کلی در ه که برا  (6 )مدل های رگرسیونی، مدل اولیه مدلآمده از  دست هاساس نتایج ببر 

کیفیت زندگی سالمندان برای به تفكیک  توانیم میشد  مطرحخصوص کیفیت زندگی سالمندان 

 بندی کنیم. سنتی و مدرن مدل

 
 (محقق ساخته)کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن مفهومی مدل . 3 نمودار
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  بحث و نتیجه

زندگی سالمندان سنتی   بر کیفیت عیسرمایة اجتما تأثیر شناختی جامعهمقایسة این پژوهش با هدف 

زندگی   همبستگی کیفیت متغیر مورد مطالعه،پانزده از بین  ،در این پژوهشو مدرن انجام شد. 

سایر متغیرها  و از و مثبت از نوع مستقیم سرمایة اجتماعی و به متغیرهای معنویت سنتی سالمندان 

 نیز اثر معناداری بر ی و شكاف نسلیحمایت دولتو  مشارکت اجتماعی های بیشتر است. متغیر

 ،جنسیتپژوهش متغیرهای پانزده متغیر از  ،همچنیند. ندار سنتی سالمندان زندگی   کیفیت

، سالمندان  جایگاه، نشینی شهر، خانواده   تغییرشكل ،نسلی  شكاف، تكنولوژی ،دولتی  های حمایت

بر  اشتغال زنانو ، فرهنگی ة سرمای، یسرمایة اجتماع، جوانی  شدن  ارزشمند، اجتماعی  تغییرات

ترین متغیر  ند. ضعیفا هم نزدیک و تقریباً به و مثبت درن از نوع مستقیمزندگی سالمندان م  کیفیت

ترین متغیر  ضعیف ،. همچنیناستمتغیر تكنولوژی  زندگی سالمندان سنتی  کیفیتبر اثرگذار 

ارزیابی مدل  بخش . دراست یرات اجتماعیتغیسالمندان مدرن متغیر زندگی  بر کیفیت اثرگذار 

ـ  کلموگروفبا آزمون ابتدا  (Y) و متغیر وابسته 66تا  6متغیرهای مستقل  بینرگرسیون چندمتغیره 

 ،. سپسآمددست ه مفروض اولیه بو مدل رگرسیونی  شدبودن متغیرها بررسی   نرمالاسمیرنف 

ی در مدل اولیه نداشتند شناسایی و از مدل دارمعنا  تر متغیرهایی که اثر سادهجهت تعیین مدلی 

معلوم و شد  طور مجزا انجام  هب ،و مدرن سنتی  ،سالمندان. این کار برای هر دو گروه ندشدحذف 

 ،ند. همچنینا دیگر متفاوت گروه از سالمندان با یک که اغلب متغیرهای مورد بررسی در این دو شد

شی بر مدل نهایی ها میزان متفاوتی در اثربخ آنة حاصلهای  گذار مشترک در مدل متغیرهای اثر

و  سنتی سالمندان زندگی   دو مدل متفاوت برای کیفیت مبیناین پژوهش نتیجة  دارند.آمده  دست هب

 شكاف متغیر پنجبه فقط تر و  ساده سنتی سالمندان زندگی   مدل کیفیتکه طوری  ؛استمدرن 

در  .وابسته استفرهنگی  سرمایة و  ،بودن جوانی  مند، ارزشاجتماعی  تغییرات، شهرنشینی، نسلی 

جنسیت،  متغیر دوازدهو به است تر  پیچیده مدرنزندگی سالمندان   که مدل کیفیت  صورتی

، سالمندان  جایگاهنشینی، خانواده، شهر  شكل ، تغییرنسلی  شكافتكنولوژی،  ،دولتی  های حمایت

انسانی  سرمایة و فرهنگی،  سرمایة ، سرمایة اجتماعی جوانی،  بودن  اجتماعی، ارزشمند  تغییرات

سرمایة پژوهشی ارتباط بین طی میالدی  0221در سال  شنیلسون و همكاران بستگی دارد.
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ها در پژوهش  . آنبررسی کردندروستاهای بنگالدش  دررا سالمندان  زندگی  کیفیتو  اجتماعی

دارد که با نتایج  تأثیرسالمندان  زندگی  کیفیتبر  سرمایة اجتماعی متغیرنتیجه گرفتند  خود

در نیز زاده  همخوانی دارد. ماجدی و لهسایی سنتی سالمندان  گروه در پژوهشدر این آمده  دست هب

 ترینگذارتأثیردر استان فارس اعتماد را  زندگی  کیفیتو  سرمایة اجتماعیدر بررسی  6836سال 

ی باالگذاری  اثر که بر ،نتایج این پژوهشبا د که سالمندان معرفی کردن زندگی  کیفیت بر متغیر

 .سوست هم دارد،تأکید  سنتی سالمندان زندگی   بر کیفیت سرمایة اجتماعیمتغیر 
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 منابع
 دانشگاهی.  ، سازمان انتشارات جهادشناسی در ایران جامعه(. 6836رضا غفاری ) ، تقی؛ غالم آزادارمكی

، «نوسازی: مطالعة موردی دربارة تقدیرگرایی فرهنگی در ایرانبررسی نظریة (. »6871آزادرمكی، تقی )

 .023ـ  636، صص 08و  00، ش فرهنگای  رشته نشریة میان

 ، مترجم: مهرداد میردامادی، تهران، مرکز.شناسی متفكران بزرگ جامعه(. 6873استونز، راب )

 .62 ش ،4 ، سسالمند پیام توانبخـشی ،«سالمندی ةبررسی پدید(. »6831) زاده، خالد سماعیلا

اجتمــاعی بــر    ة نقش سرمایة اجتماعی در مشـارکت، بررســی تــأثیر ســرمای    » (.6838) اکبری، امین

 .اجتماعی، دانشگاه تهران  علوم ةارشد، دانشكد کارشناسی ةنام ، پایان«مـشارکت سیاسـی

جـی و همكـاران، تهـران،    ، متـرجم: حمـزه گن  شناسی پیـری  ن روا(. 6816میشارا، برایان و همكاران ) ال

 اطالعات.

 ، تهران، نی.دانش مدیریت(. 6873الوانی، مهدی )

 دانژه. تهران،،کمال حسین محققی سید ، مترجم:زندگی و سالمندان  کیفیت(. 6833) لین کورنر ؛جان ،بوند

هــای ســالخوردگان و  هــا و ارزش بررســی و مقایســة ویژگــی(. »6836پهلــوان، منــوچهر و همكــاران )

، دانشـگاه علـوم پزشـكی بابـل،     ای سالمندی و سالمت مجموعه مقاالت همایش منطقه، «اناننوجو

 .617ـ  647صص 

افـه؛   کـالوس  ولكـاک؛  مایكـل پانتام؛ رابرت ؛ جیمزسمیوئل کلمن ؛فرانسیس فوکویاما؛ بخش، کیان تاج

افشـین   مترجم:، و توسعه ،سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی (.6833) بوردیو پیر پورتس؛ آلهاند

 خاکباز و حسن پویانی، تهران، شیرازه.

مـرور ادبیـات دربـارة وضـعیت جوانـان در ایـران و تعیـین        (. 6832اکبر و همكاران ) مزینانی، علی تاج
 ، انتشارات نمایندگی یونیسف در ایران.دار در ارتباط با جوانان کشور موضوعات اولویت

 سمت. تهران، ،شناسی عههای جام هنظری (.6838) حسین توسلی، غالم

سـاله و بـاالتر    16آن در سـالمندان   ثر بـر ؤزندگی و عوامل مـ   بررسی کیفیت» (.6830) فعتی، نرگسر

 .بهشتی پزشكی شهید  دانشگاه علوم ،تهران ،«کهریزک ةساکن آسایشگاه خیری

 .86ـ  7، صص 68، ش 63، س راهبرد، «درآمدی بر نظریة سرمایة فرهنگی(. »6833روحانی، ح )
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سـالمندان در جوامـع گذشـته و     مطالعة تطبیقـی موقعیـت و جایگـاه    (. »6837ریاحی، محمداسماعیل )

 .06ـ  62، صص 62و  3، ش 8، س سالمند، «معاصر

ابعاد و کارکردهای سرمایة اجتمـاعی و پیامـدهای حاصـل از فرسـایش آن،     (. 6832) پور، محمود ارعش
 تشارات پیام نور.، تهران، اناجتماعی ایران ئل بررسی مسا

رابطة سرمایة فرهنگـی بـا هویـت اجتمـاعی جوانـان، مطالعـة       (. »6836پور، محمود و همكاران ) شارع

 .647ـ  688، صص 02، ش نامة علوم اجتماعی، «موردی: شهر تهران

 ، تهران، مهتاب و معین.مشكالت دوران پیری(. 6872پور، مجتبی ) عشقی

، متـرجم:  گـذاری اجتمـاعی   مرجع سیاسـت (. 6836) کارن  ،راولینگسون ،مارگارت  ،می ، پیتالكاک، 

 .0، ج )ع(مزینانی و محسن قاسمی و مرتضی قلیچ، تهران، نشر امام صادق اکبر تاج علی

مرکـز نشـر    ،حسـن سـرایی   متـرجم:  ،رگرسیون چنـدمتغیری در روش رفتـاری  (. 6877کرلینجر، فرد )

 دانشگاهی تهران.

 ، تهران، ارسباران.شناسی اجتماعی روان(. 6830کریمی، یوسف )

مسائل و مشكالت جسمانی، اجتماعی، و روانی سالمندان منطقة (. »6838رضا و همكاران ) کلدی، علی

 .044ـ  000، ص 64، ش 4، س رفاه اجتماعی، «تهران 68

 .تهران، توتیا ، شناسی درآمدی بر جامعه(. 6834کوهن، بروس؛ محسن ثالثی )

ای، سـرمایة   بررسی رابطة بـین متغیرهـای زمینـه   (. »6836زاده ) عود؛ عبدالعلی لهساییماجدی، سید مس

نشریه روستا و توسعه، ، «اجتماعی، و رضایت از زندگی: مطالعة موردی در روستاهای استان فارس

 .686ـ  36، صص 4، ش 3د 

، دانشگاه علوم پزشكی انهای سالمندی تهر علل سپردن سالمندان به آسایشگاه (. 6876مثنوی، عطااهلل )

 بخشی. و توان

میـان   ةملی، بررسـی رابطـ   ةبیگانگی مانعی برای مشارکت و توسع» (.6876) رضا محسنی تبریزی، علی

، مرکـز  6فرهنگـی، ش   ی اهپژوهش فصلنامه، پژوهشـ  ة، نام«سیاسی ـ اجتماعی  بیگانگی و مشارکت

 های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. پژوهش

 ، تهران، آرون.رضایت اجتماعی در ایران(. 6830ی، منوچهر و همكاران )محسن

https://www.agahbookshop.com/%D9%BE%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%83%20-%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%8A%20-%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%DA%AF%D8%B3%D9%88%D9%86_360440
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هـای رو   سالخوردگی جمعیت در ایران و هزینـه (. »6831میرزایی، محمد؛ سعداهلل دارابی؛ میترا باباپور )

 .613-661، صص .0،، ش 60، د سالمند، «به افزایش بهداشت و درمان

، بهداشت روان ةنام ویژه، «اجتماعی و راهكارهای بهبود آن ـ سالمت روانی(. »6832) احمدعلی ،نورباال

 .661-666، صص .0، ش 67ج 

 علـوم ، «زنـدگی شـهروندان و رابطـة آن بـا سـرمایة اجتمـاعی در مشـهد        کیفیـت  (. »6873نوغانی، محسن )
 .642-666، صص 6، ش 6، ش بهار و تابستان، د .مشهد ،انسانی  ادبیات و علوم ةدانشكد، اجتماعی 
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