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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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 .1گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانمرکزی ،تهران -ایران
(تاریخ دریافت 9911/26/62 :ـ تاریخ پذیرش)9911/21/99 :

چکیده
کیفیت زندگی سالمندان از دغدغههای اساسی امروز جامعهشناسان و بخش عمدهای از شاخصهای زندگی اجتماعی است .بررسی
جامعهشناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان میتواند موجب برنامهریزی نوین و اصالحات ضروری در بهینهسازی
سیاستها و برنامهریزیهای کشور شود .هدف از این پژوهش مقایسة جامعهشناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان
سنتی و مدرن بود .این مطالعه به صورت پیمایشی و با نمونهگیری تصادفی از سالمندان شهر رشت انجام شد .روایی با استفاده از روش
تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد .با استفاده از آزمون کلموگروفـ اسمیرنف ،ضمن بررسی
نرمال بودن متغیرها ،به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره پرداخته شد و با استفاده از رگرسیون گامبهگام ،با حذف متغیرهای کماثر و حفظ
متغیرهای با اثر معنادار ،یک مدل رگرسیون خطی تعدیلیافته برای کیفیت زندگی سالمندان به دست آمد .مقایسة دو گروه از سالمندان
سنتی و مدرن نشان میدهد از دیدگاه سالمندان مدرن تغییرشکل خانواده ،مشارکت اجتماعی ،شهرنشینی ،اشتغال زنان ،سرمایة فرهنگی،
شکاف نسلی ،ارزشمند بودن جوانی ،تغییرات اجتماعی ،و تکنولوژی بهترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت زندگی سالمندان
میگذارند .اما ،از دیدگاه سالمندان سنتی متغیر معنویت و سرمایة اجتماعی و در مرحلة بعد متغیر مشارکت اجتماعی و حمایت دولتی
بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت زندگی آنها میگذارند .یافتـههـای ایـن پـژوهش مـیتوانـد در حرکت نهادها و سازمانها در توجه
بیشتر به سرمایههای اجتماعی مؤثر واقع شود.

کلیدواژگان
اعتماد اجتماعی ،سرمایة اجتماعی ،کیفیت زندگی ،مشارکت اجتماعی.
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مقدمه
امروزه توسعة جامعة بشری در ایجاد ارتقای سطح کیفی زندگی انسان تالش میکند .سالمندان ،در
جایگاه باسابقهترین جمعیت انسانی ،با توجه به نیازهای روزافزون آنها در دورة سالمندی ،نیازی
ویژه به توسعة انسانی دارند .برای ایجاد زمینة مناسبتر در افزایش کیفیت زندگی سالمندان به
درک بهتر از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی آنها نیازمندیم .بخش عمدهای از این عوامل به
کیفیت ارتباط ما با سایر گروهها و نهادها مرتبط است که از آنها میتوان به عنوان سرمایة
اجتماعی در این توسعه نام برد.
سـالمندی موضوعی مهم در عصر حاضر است .کاهش میزان باروری نقش عمدهای در افزایش
درصد سالمندان داشته است (اسماعیلزاده  .)46 :6831بر اساس تعریف سازمان ملل ،وقتی جمعیت
باالی  16سال کـشوری بـه بـیش از  7درصد برسد ،آن کشور سالمند است (دادخـواه .)68 :6831
سازمان جهانی بهداشـت ) (W.H.Oکیفیت زندگی را اینگونه تعریف میکند« :کیفیت زندگی شامل
احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینهای از سیستمهای ارزشی و فرهنگی کـه در آن
زنـدگی میکند و مرتبط با اهداف ،انتظارات ،و دغدغههای اوست» .این مفهوم ابعاد مختلفی را در بر
میگیرد؛ شامل سالمت جسمی (فیزیكی) ،وضعیت روانـی ،اسـتقالل ،تعـامالت اجتماعی ،اعتقادات،
تعامالت محیطی .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی «در سال  0262تخمین زده شد 604
میلیون نفر ( 3درصد) از جمعیت جهان افراد سالخوردة  16سال و باالتر هستند .انتظار میرود این
رقم در سال  0262تقریباً سه برابر شود و به حدود یکونیم میلیارد نفر ( 61درصد از جمعیت جهان)
برسد .اگرچه در حال حاضر توسعهیافتهترین کشورها سالخوردهترین نمودار جمعیت را دارند ،ولی
سریعترین سالخوردگی جمعیت در کشورهای کمترتوسعهیافته اتفاق میافتد .پیشبینی میشود بین
سالهای  0262تا  0262تعداد افراد سالخورده در کشورهای کمترتوسعهیافته ،در مقایسه با  76درصد
افزایش در کشورهای توسعهیافته 062 ،درصد افزایش یابد( ».میرزایی و همكاران  .)663 :6831بوند
و کورنر اصطالح کیفیت زندگی را درجهای از رضایت یا نارضایتی تعریف میکنند که افراد در ابعاد
مختلف زندگی خود آن را احساس میکنند یا به شكل سادهتر کیفیت زندگی تدارک شرایط الزم
برای شادی و رضایت است (.)Bond, Corner, 2004,14
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این پژوهش درصدد بررسی مقایسة جامعهشناختی تأثیر سرمایههای اجتماعی بر کیفیت زندگی
سالمندان مدرن و سنتی در شهر رشت است .با داشتن اهمیت کیفیت زندگی این قشر از جامعه،
نیاز به برنامهریزی نوآورانه و اصالحاتی در سیاستها و برنامهریزیهای کشوری احساس میشود؛
طوری که بتواند با تمرکز بر فرایندهای توانمندسازی سالمندان و بهبود سالمتی و رفاه آنان کیفیت
زندگی این قشر را بهبود بخشد.
بیان مسئله
هر بررسی علمی و تجربی از کیفیت زندگی بدون توجه به اصول نظریهها و مكاتب و حوزههای
جامعهشناسی نارسا خواهد بود .با توجه به زمینههای کیفیت زندگی و بهویژه سببشناسی آن،
کیفیت زندگی همچون بسیاری از پدیدههای اجتماعی معلول علت واحدی نیست و از طرفی تبیین
کیفیت زندگی به عنوان یک مجموعة بههمپیوسته نیازمند بررسی کلیة عوامل دیگر و متغیرهای
اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،و اقتصادی در ارتباط با یکدیگر است.
از دیدگاه پیر بوردیو ،که اولین تحلیل سیستماتیک از سرمایة اجتماعی را انجام داد ،سرمایة
اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و میتواند ابزاری برای رسیدن به
سرمایههای اقتصادی باشد .از نظر بوردیو ،سرمایة اجتماعی عبارت است از انباشت منابع بالقوه که
تصاحب یک شبكة بادوام روابط پشتیبانی سرمایة جمعی برخورد میکند و آن را مستحق اعتبار
میسازد ( .)Stones, 2000, 327بوردیو بر آن است که کیفیت زندگی به وسیلة کلیت ارتباطات بین
کنشگران حاصل میشود .از نظر بوردیو وجود تفاوتها در کنترل سرمایة اجتماعی توضیحدهندة این
موضوع است که به میزانی همانند سرمایة اقتصادی و فرهنگی از سویی منافع متفاوتی را برای افراد
فراهم میآورد و از دیگر سو در قدرت نفوذ کنشگران مختلف تفاوتهایی ایجاد میکند (الوانی
 .)6 :6873بنا به باور بوردیو ،سرمایة اجتماعی در ممالک سرمایهداری ابزاری برای تثبیت و تقویت
جایگاه اقتصادی افراد به شمار میرود .در این ممالک سرمایة اقتصادی پایه است و سرمایة اجتماعی
و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب میشود .دیدگاه بوردیو در زمینة سرمایة اجتماعی یک
دیدگاه ابزاری صرف است (الوانی  .)6 :6873عضویت در گروهها و درگیر بودن در شبكههای
اجتماعی که در گروه حاصل میشود و روابط اجتماعی حاصل از عضو بودن میتواند در تالش برای
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بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای گوناگون به کار برده شود .عضویت در گروهها باعث
ایجاد سرمایة اجتماعی میشود که دارای آثار تكثری بر شكلهای دیگر خواهد بود (الوانی :6873
 .)6از دیدگاه کلمن سرمایة اجتماعی نشاندهندة آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه
میتواند به مثابة منبعی برای آن گروه عمل کند .او بر آن است که سرمایة اجتماعی با کارکردش
تعریف میشود و به سرمایة اجتماعی به منزلة شیء واحد نمینگرد .کلمن وجود سرمایة اجتماعی را
در اعتماد ،ضمانت اجرایی کارآمد ،روابط مقتدرانه  ،و میزان تكالیف در گروه میداند (شارع پور
 .)628 :6832به این ترتیب او سرمایة اجتماعی را نه در خود افراد بلكه در روابط میان افراد میبیند.
جیمز کلمن سرمایة اجتماعی را از دیدگاه علمی چنین تعریف میکند :تنوعی از موجودات با دو
عنصر مشترک؛ همة آنها بخشی از ساختارهای اجتماعی را شامل میشوند و بعضی از فعالیتهای
عامالن را در آن ساختار تسهیل میکنند .یعنی سرمایة اجتماعی هر آن چیزی است ناشی از شبكة
روابط ،اعتماد ،حس عمل متقابل ،و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردی یا اجتماعی
میشود .از نظر کلمن سرمایة اجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل میکند .اما
اینكه جامعه از آن نفع میبرد یا خیر کامالً وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص است .بنابراین،
کلمن در تعریف سرمایة اجتماعی به کارکرد آن توجه میکند و به باور او سرمایه بخشی از ساختار
اجتماعی است که به کنشگر اجازه میدهد با استفاده از آن به منابع خود دست یابد .این بعد از
ساختار اجتماعی شامل تكالیف ،انتظارات ،هنجارها ،و ضمانتهای اجرایی است که انواع خاصی از
رفتار را تشویق یا منع میکند .سرمایة اجتماعی متعلق به تعامل اجتماعی است و از آنِ فرد نیست و
از چهار منبع سرچشمه میگیرد:
 .6مجموعة تعهدات و انتظارات متقابلی که افراد در قبال یکدیگر ایجاد میکنند؛
 .0کانالها یا مجاری اطالعرسانی؛
 .8هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر برای آن هنجارها؛
 .4سازمان اجتماعی انطباقپذیر ،مانند سازمانها یا گروههای داوطلبانه که به منظور برآورده
کردن هدف خاصی به وجود میآیند ،اما ساختارها چناناند که میتوانند برای اهداف دیگری نیز به
کار آیند (شارعپور .)3 :6832
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انسانها از مسیر اعتماد میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با هم همكاری کنند .تمایل
فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی مبتنی بر حس اطمینان به دیگران است؛ یعنی به
گونهای که از آنان انتظار میرود عمل میکنند و شیوة حمایتکننده در پیش میگیرند .از نظر
پاتنام ،شبكههایی که بر اساس ارزشها و هنجارهای مشترک شكل میگیرند منبع تولید و بسط
اعتماد اجتماعیاند و نوعی دارایی را تشكیل میدهند که اعضای آنها به منزلة سرمایه از آن
استفاده میکنند ( .)Putnam, 2003, 67نكتة مهم این است که اعتماد را نمیتوان به طور مصنوعی
ایجاد کرد .اعتماد محصول اوضاع اجتماعی و اقتصادی خاصی در جامعه است که در طول زمان از
طریق تكرار سلسلهای از تعامالت شكل میگیرد و به سه صورت خود را نشان میدهد:
 .6اعتماد میانفردی یا اعتماد به افراد آشنا؛
 .0اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیمیافته یا اعتماد به بیگانگان؛
 .8اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادها (شارعپور .)74 :6838
مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعهشناسان قرار گرفت .اما ریشههای
آن در جامعهشناسی را میتوان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت .مقولة کیفیت زندگی به شكل
وسیعی با مفهوم اعتماد و مشارکت اجتماعی و روابط اجتماعی ارتباط پیدا کرده است که میتواند
زمینة تقویت سرمایة اجتماعی شود .کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدی از شرایط و
وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص تعریف شده است (حریرچی  )33 :6833که
متكی به شاخصهای عینی و کمی است .به عبارت دیگر ،در بررسی نظری و تجربی مفهوم کیفیت
زندگی میتوان از دو رویكرد در سطوح عاملیتی و ساختاری بهره گرفت (آزاد ارمكی .)04 :6836
در نگاه اول مشاهدة اینكه مردم در مكانهای مختلف با اشكال و سبکهای زندگی متعدد و با
کیفیت متفاوت زندگی میکنند مسئلة خاصی را مطرح نمیکند .اما هنگامی که قضاوت دربارة
کیفیت زندگی و نابرابریهای قضایی و اجتماعی مطرح میشود ،کنجكاوی اولیه به مسئلة
اجتماعی تبدیل میشود .انسانها به طور ذاتی در تقابل و تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف
میسازند و اثر این کنشهای متقابل و نقش آنها تا حدی است که حذف آن زندگی را ناممكن
میکند .اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی به شناسایی این کنشها پرداختهاند و به مجموعة
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عواملی پی بردهاند که آن را سرمایة اجتماعی نامیدهاند .مفهوم سرمایة اجتماعی دربرگیرندة
مفاهیمی همچون اعتماد و همكاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که
نظامی هدفمند را شكل میدهد .ازینرو ،شناخت سرمایة اجتماعی میتواند جوامع را در گسترش
ابعاد سرمایة اجتماعی کمک کند و موجب افزایش عملكرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع
شود .کیفیت زندگی توصیفی از وضعیت بهزیستی جسمانی و اجتماعی فرد و توانایی و تأثیر آنها
بر انجام دادن امور روزمرة زندگی است .کیفیت زندگی را میزان لذت فرد از امكانات اساسی
زندگی هم تعریف کردهاند .این پدیده هم مانند سایر امور اجتماعی تحت تأثیر عوامل اجتماعی
متعدد شكل میگیرد؛ از جمله سرمایة اجتماعی و ابعاد سهگانة آن (عضویت در شبكههای
اجتماعی ،روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی) و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ( Kim, Kawachi,

 .): 2007, 7سرمایة اجتماعی ابعاد متعددی دارد که میتوان آنها را در دو دستة کلی جای داد :بعد
ساختاری ،شامل پیوندهای موجود در شبكة اجتماعی تعامالت و شكل و ترکیب شبكه و عالیق
اجتماعی ،بعد ارتباطی ،شامل اعتماد و هنجارها و تعهدات و روابط اجتماعی .در این پژوهش بعد
ارتباطی مد نظر است .به زعم برگنر ،زمانی که فاصلة میان اهداف بهدستآمده و اهداف مورد
درخواست کم شود کیفیت زندگی افزایش مییابد .بنا به نظر کالمن در سنجش کیفیت زندگی باید
به تفاوت یا شكاف موجود میان انتظارات فرد و تجربة او در یک دوران خاص توجه کرد
( .) Coleman, 1984,10سرمایة اجتماعی جمع منابع واقعی و بالقوهای است که حاصل شبكة
بادوامی از روابط کمابیش نهادینهشده و آشنایی و شناخت متقابل است؛ طوری که موقعیت عامل
در زمینة اجتماعی به حجم و میزان سرمایة (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی) وی بستگی دارد
( .): Bourdieu, 2005, 147به هر حال ،مقولة کیفیت زندگی به شكل وسیعی با مفهوم رفاه،
روابط اجتماعی ،اعتماد ،و مشارکت اجتماعی ارتباط پیدا میکند (نوغانی .)660 :6837
هانری مندراس و آنتونی گیدنز جامعهشناسانی بودند که جوامع را بر اساس معیار پایبندی به
سنتها و شدت تغییر و تحوالت اجتماعی به دو دستة کلی سنتی و مدرن (یا گذشته و معاصر)
تقسیم کردند .همانگونه که این دو نوع جامعه به لحاظ مالکهای متعددـ نظیر میزان استقبال از
تغییرات ،وفاداری به سنتها ،حجم و تجانس جمعیت ،تنوع نقشهای اجتماعی ،میزان تحرک
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اجتماعی و شغلی ،باز یا بسته بودن در مقابل سایر جوامع و فرهنگها ،شدت انسجام و انتظام
اجتماعی ،دایرة همسرگزینی ،تنوع و تفاوت شیوههای تولید و مصرف کاالها ،تفاوت در اقتدار
مردان و زنان در جامعه و خانواده ،و غیرهـ با یکدیگر متفاوتاند ،به لحاظ مسئلة سالمندی و
وضعیت سالخوردگان نیز تفاوتهای اساسی بین این جوامع مشاهده میشود .درحالیکه در جوامع
سنتی پیری عمدتاً با تغییرشكل ظاهری و کاهش شدید تواناییهای جسمی و توان تولیدی
تشخیص داده میشد ،در جوامع مدرن پیری با سن تقویمی و بهویژه سن بازنشستگی تعریف
میشود .بدین معنا که در آن اکثر مردم از کار بازنشسته و از انواع خاصی از مزایای رفاهی ،مانند
حقوق بازنشستگی ،برخوردار میشوند (ریاحی .)64 :6837
با مرور موارد فوق و با مشاهدة کیفیتهای زندگی متفاوت در کالنشهرها از یک سو و از
سوی دیگر مشاهدة تمرکززدایی در امكانات و خدمات ،تراکمهای جمعیتی نامتوازن ،مدیریتهای
تمرکزگرا ،جداییگزینی اکولوژیكی ،حاشیهنشینی ،فقر و نابرابری ،فاصلة طبقاتی باال ،رفتارهای
فردگرا ،عدم اعتماد ،و کاهش سرمایة اجتماعیـ که از عوامل مهم توسعه استـ پژوهشگران در
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر برآمدند:
 .6چگونه سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن در شهر رشت تأثیر
میگذارد؟
 .0کدام نوع از سرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن در
شهر رشت میگذارد؟
 .8کدام نوع از سرمایة اجتماعی کمترین تأثیر را بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن در
شهر رشت میگذارد؟
مبانی نظری
نظریههای جامعهشناختی سالمندی

در زمینة سالمندی نظریات و دیدگاههای متنوع و گوناگونی مطرح شدهاند که در ادامه به طور
اجمالی به مهمترین نظریات جامعهشناختی در ارتباط با موضوع تحقیق میپردازیم.
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نظریة عدم تعهد یا عدم مشارکت

الیان کامینگز و ویلیام هنری در سال  6316تجزیهوتحلیلی ویژه در زمینة تأثیر سالخوردگی مطرح
کردند که به نظریة عدم مشارکت معروف شد .این نظریه بر آن است که جامعه و فرد سالمند در
رابطه با یکدیگر بسیاری از روابط دوجانبة خود را متقابالً محدود میکنند .بر اساس این نظریه،
اجتنابناپذیر بودن مرگ فرد را وادار میکند که بخش مهمی از نقشهای اجتماعی خویشـ نظیر
کار کردن ،خدمات داوطلبانه ،همسر بودن ،کارهای تفننی ،و حتی خواندنـ را ترک کند .اینها
کارکردهایی است که بهتدریج افراد جوانتر جامعه آنها را بر عهده میگیرند .در همان زمان
جامعه نیز خود را از سالمندان کنار میکشد و این کار را با اعمال رویههایی مانند منزوی کردن
آنان از نظر اقامت ،آموزش ،تفریحات ،و  ...به مرحلة اجرا درمیآورد (.)Beck, 1989, 12
نظریة فعالیت

این نظریه مخالف نظریة عدم تعهد است و هویگ هرست آن را مطرح کرد .هدف این نظریه توجه
به مسائل اجتماعی و علل دقیقی است که در ناسازگاری اشخاص مسن سهیماند .در کنار اینكه
برخی نقشها از سالمند سلب میشود ،نقشهایی که برای آنان باقی میماند بهروشنی تعریف
نمیشود .ابهامی که از این وضعیت ناشی میشود فرد را به حالت «بینظمی طبیعی» میکشاند .فرد
سالمند دیگر نه هدفی دارد نه هویتی .بنا بر نظریة فعالیت ،اگر نقشهای جدیدی جایگزین
نقشهای قدیمی نشود ،این بینظمی دائمی خواهد شد و فرد نهتنها با موقعیت ،بلكه با خودش نیز
ناسازگار و بیگانه خواهد شد (.)Mishara, Brian, 1986, 68
نظریة مبادله

نظریة مبادله را در سال  6332جیمز داود ،جامعهشناس امریكایی ،به منزلة یک نظریة سوم در
مقابل دو نظریة پیشین ،ارائه کرد .نظریة مبادله اینگونه استدالل میکند که روابط و عمل متقابل
اجتماعی میان افراد وقتی کامل مطرح میشود که همة شرکتکنندگان در آن احساس کنند از
روابط میان خود سود میبرند .افراد و گروهها نهتنها از پاداشهای مادی سود میبرند ،بلكه از
عشق و عالقه ،تأیید ،احترام ،و سایر پاداشهای غیر مادی نیز بهرهمند میشوند .نتیجهای که از
پذیرش نظریة مبادله حاصل میشود این است که آنهایی که نمیتوانند تبادل کاملی داشته باشند
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خویشتن را از نظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیتی نارسا احساس خواهند کرد (مثنوی :6877
.)37
نظریة استمرار

نظریة استمرار را نوگارتن ارائه و پیشنهاد کرد .وی بر آن بود که شخصیت افراد با افزایش سن
تغییر نمیکند و رفتار آنان بیشتر قابل پیشبینی میشود .آنها در عادات ،پایبندیها ،ارزشها ،و
بهخصوص در راهی که با توجه به موقعیت اجتماعی خود برگزیدهاند تداوم و استمرار را حفظ
میکنند .بنابراین ،با آگاهی بر این عوامل میتوان پیشبینی کرد که آنان چگونه پیر میشوند
(.) Beck, 1989,19
نظریة تعاملی

این نظریه را اسپنس ارائه کرد که یكی از پژوهشگران عرصة سالمندان است .وی تغییرات سنی را
منتج از واکنش میان خصوصیات هر فرد ،شرایط اجتماعی وی ،و سابقة واکنشهای او در برابر
اجتماع میداند .تأکید این نظریه بر وظایف و نقشهایی است که فرد در طول زندگی خود به
عهده داشته است .معموالً افراد سعی میکنند نقش و وظیفة خود را اصالح و متعادل کنند و از
نقشی به نقش دیگر بروند.
خالصة نظریههای جامعهشناختی در خصوص سالمندی در جدول  6قابل مشاهده است.
جدول  .1نظریههای جامعهشناختی سالمندی

تعریف

نام نظریه

نظریهپردازان

عدم تعهد

کامینگز و هنری ()6316

مبادله

جیمز داود ()6332

فعالیت

هویگ هرست ()6316

افرادی که فعال باقی میمانند با احساس رضایت پیر میشوند.

استمرار

نوگارتن ()6314

افراد همچنان که پیر میشوند سطح ثابتی از فعالیت را حفظ میکنند.

تعاملی

اسپنس ()6336

همچنان که جامعه فرد را از خود جدا میسازد ،فرد پیر به میل خود خویشتن را
کمتر با جامعه درگیر میکند.
روابط و عمل متقابل اجتماعی میان افراد وقتی کامل مطرح میشود که همة
شرکتکنندگان در آن احساس کنند که از روابط میان خود سود میبرند.

افراد با توجه به خصوصیات خود و شرایط محیط از مسئولیت و نقشی به مسئولیت
و نقشی دیگر میروند.
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در این مرحله ،بر اساس بنیانهای نظری پشتیبان ،به مالکها و زمینههای انتخاب متغیرهای 6
تا  66جهت بررسی در این پژوهش میپردازیم .این متغیرها بر اساس مطالعات و پژوهشهای
ثبتشده در خصوص مؤلفهها و متغیرهای اثرگذار بر کیفیت زندگی سالمندان به دست آمده و به
طور خالصه در جدول  0قابل مشاهده است.
جدول  .2متغیرهای مورد مطالعه در کیفیت زندگی سالمندان

نظریهپردازان

متغیر مورد مطالعه

نوع اثر بر کیفیت زندگی سالمندان

الكاک

جنسیت

اثر متفاوت دارد.

اینكلس

سرمایة فرهنگی بر حسب رفتارها ،نگرشها،

اثر مثبت دارد.

الگوی مصرف ،و ...

یكاالم

اعتماد و امنیت اجتماعی

اثر مثبت دارد.

اسكارف

مشارکت اجتماعی

اثر مثبت دارد.

الروش

سرمایة انسانی

اثر مثبت دارد.

کبیر

حمایتهای دولتی

اثر مثبت دارد.

شكاف نسلی ،اشتغال زنان ،تغییرشكل

اثربخشی متفاوتی در کیفیت زندگی سالمندان

خانواده ،فناوری و تكنولوژی

سنتی و مدرن دارد.

ریاحی
ریچمن
النگر

اثر منفی دارد.

سن
خودالقایی

اثر منفی دارد.

(برحسب ناتوانایی سالمند)

تورسون

منزلت و جایگاه سالمندان

نیلسون

سرمایة اجتماعی

در کیفیت زندگی سالمندان مدرن کمتر از

(در بنگالدش)
ماجدی و لهسانی

سرمایة اجتماعی
(در ایران)

سالمندان سنتی مؤثر است.
اثر مثبت دارد.
اثر مثبت دارد.

منبع
الكاک و همكاران
()6836
آزاد ملكی ()6871
تاجمزینانی و
الریجانی ()6834
تاجمزینانی و
الریجانی ()6834
الروش و همكاران
()0226
کبیر ()0224
ریاحی ()6837
عشقیپور ()6872
کریمی ()6830
پهلوان ()6836
نیلسون و همكاران
()0221
ماجدی و لهسانی
()6836

شاخصهای اصلی سرمایة اجتماعی
اعتماد اجتماعی :اعتماد الزمة شكلگیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است .اعتماد اجتماعی
ایجادکنندة تعاون و همیاری است (اکبری .)66 :6838
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هنجار :هنجار را نظامی از الگوهای رفتاری مكتسب با معیارهای رفتار ،که همة افراد متعلق به
یک فرهنگ در آن سهیماند ،تعریف کردهاند (.)Cohen,1998, 74
مشارکت اجتماعی :مشارکت اجتماعی بر آن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد که از
طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله و شهر و روستا شرکت میکنند و به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم در شكل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند (محسنی تبریزی .)08 :6813
حمایت اجتماعی :حمایت اجتماعی میزان برخورداری از محبت و مساعدت اعضای خانواده
و دوستان است که فرد از آنها برخوردار میشود (.)Cobb, 1976, 38
نظریههای سرمایة اجتماعی در حوزة جامعهشناختی به اختصار در جدول  8آمده است.
جدول  .3نظریههای سرمایة اجتماعی در حوزة جامعهشناختی

نظریهپردازان

تعریف سرمایة اجتماعی

هدف از سرمایة اجتماعی

بوردیو ()6336

منابعی که امكان دسترسی به منافع گروهی را فراهم میسازد.

حفظ سرمایة اقتصادی

کلمن ()6333
پاتنام ()0228
فوکویاما ()0222
آپهوف ()0222
افه و فوش ()0220

جنبههایی از ساختار اجتماعی که کنشگران برای رسیدن به منافعشان از آنها به
منزلة منبع استفاده میکنند.
اعتماد ،هنجارها ،و شبكههایی که همكاری برای منافع متقابل را تسهیل میکند.
اشتراک اعضای گروه در مجموعهای از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمیای که
تعاون میانشان مجاز است.
سرمایة اجتماعی را در شكل ساختاری آن با شكلهای گوناگون سازمان اجتماعی
پیوند میزند.
آگاهی و توجه به امور سیاسیـ اجتماعی ،اعتماد ،و فعالیت انجمنی

حفظ سرمایة انسانی
حفظ اقتصاد و دموکراسی مؤثر و
کارا
حفظ اشتراک جمعی در تعاون
مشارکت سرمایة اجتماعی
کارایی اقتصاد

روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوة گردآوری دادهها پیمایشی است .جامعة آماری
شامل سالمندان سنتی و مدرن شهر رشت بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  422نفر تعیین
شد .در واقع ،حداقل نمونه مطابق فرمول کوکران  837/80به دست آمد و از آنجا که جهت احصای این
عدد نیاز است تعداد پرسشنامة بیشتری توزیع شود تا کفایت نمونه به دست آید ،تعداد  422پرسشنامه
توزیع ،جمعآوری ،و تجزیهوتحلیل شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه در طیف لیكرت  6درجهای
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و روش نمونهگیری تصادفی بود .پایایی این پژوهش از روش آلفای کرونباخ  2/73و با استفاده از
نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .در بررسی فرضیهها و روابط بین متغیرها ،ابتدا برای تعیین وجود ارتباط از
آزمون کایـ دو و سپس برای تعیین شدت این همبستگیها از ضریب گاما استفاده شد .در تعیین مدل
رگرسیون چندمتغیره ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروفـ اسمیرنف نرمال بودن متغیرها بررسی شد و
با تأیید نرمال بودن آنها مدل رگرسیونی اولیه به دست آمد .سپس ،جهت تعیین مدلی سادهتر،
متغیرهایی که اثر معناداری در مدل اولیه نداشتند شناسایی و حذف شدند و مدل نهایی در تعیین کیفیت
زندگی سالمندان سنتی (و مدرن) به دست آمد.

نمودار  .1مدل اولیة کیفیت زندگی سالمندان (مطالعة تحقیقات گذشته ،جدول )2

یافتههایپژوهش
این پژوهش قصد دارد کیفیت زندگی سالمندان را بر مبنای شناسایی تأثیرپذیرترین متغیرهای (6ـ )66
پژوهشـ یعنی جنسیت ( ،)X1مشارکت اجتماعی ( ،)X2حمایتهای دولتی ( ،)X3تكنولوژی (،)X4
شكاف نسلی ( ،)X5معنویت ( ،)X6تغییرشكل خانواده ( ،)X7شهرنشینی ( ،)X8اشتغال زنان ( ،)X9جایگاه
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سالمندان ( ،)X10تغییرات اجتماعی ( ،)X11ارزشمند شدن جوانی ( ،)X12سرمایة اجتماعی ( ،)X13سرمایة
فرهنگی ( ،)X14و سرمایة انسانی ()X15ـ در دو گروه سنتی و مدرن بررسی و مدلبندی و مقایسه کند.
چون این پژوهش به بررسی مقایسهای تأثیرپذیری کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن میپردازد،
باید با تكیه بر این متغیرها بررسی و ارزیابی صورت گیرد .در این پژوهش ،به منظور توصیف دادهها،
متغیرهای مستقل را با نماد  X1, …, X15و متغیر وابسته را با نماد  Yنشان میدهیم.
جدول  .4متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش

شمارة متغیر

متغیر مستقل

همبستگی با کیفیت زندگی سنتی

همبستگی با کیفیت زندگی مدرن

1

جنسیت X1

2/77

0/89

2

مشارکت اجتماعی X2

0/95

0/95

3

حمایتهای دولتی X3

0/91

0/82

4

تكنولوژی X4

0/31

0/90

5

شكاف نسلی X5

0/72

0/92

6

معنویت X6

1

0/88

7

تغییرشكل خانواده X7

-0/48

0/96

8

شهرنشینی X8

0/52

0/94

9

اشتغال زنان X9

0/44

0/92

10

جایگاه سالمندان X10

0/63

0/86

11

تغییرات اجتماعی X11

0/65

0/90

12

ارزشمند شدن جوانی X12

0/37

0/91

13

سرمایة اجتماعی X13

1

0/88

14

سرمایة فرهنگی X14

0/52

0/92

15

سرمایة انسانی X15

0/38

0/86

میزان و جهت همبستگی هر متغیر مستقل با متغیر کیفیت زندگی ،هم در سالمندان سنتی هم در
سالمندان مدرن ،محاسبه و ارائه شده است .این همبستگی با ضریب گاما بر اساس نرمافزار

SPSS

محاسبه شد .مقدار گاما بین  -6تا  +6در تغییر است .اگر مقدار گاما مقداری مثبت باشد ،رابطه مستقیم
و اگر منفی باشد ،رابطه معكوس است .وقتی مقدار گاما  -6تا  +6باشد شدت فوقالعاده باال را بیان
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میکند .نتیجة این بررسی نشان میدهد میزان همبستگی کیفیت زندگی سالمندان سنتی به متغیرهای
«معنویت» و «سرمایة اجتماعی» از نوع مستقیم و از سایر متغیرها بیشتر است .یعنی  +1است .متغیر
«تغییرشكل خانواده» در کیفیت زندگی سالمندان سنتی اثر منفی دارد و مقدار آن  -2/43است.
همبستگی متغیرها بر کیفیت زندگی سالمندان مدرن از نوع مستقیم و تقریباً به هم نزدیک است.
ضعیفترین متغیر اثرگذار در کیفیت زندگی سالمندان سنتی متغیر «تكنولوژی» است .ضعیفترین متغیر
اثرگذار در کیفیت زندگی سالمندان مدرن متغیر «حمایتهای دولتی» است .جزئیات بیشتر در خصوص
همبستگی متغیرها به تفكیک سالمندان سنتی و مدرن و مقایسة آنها با هم به شرح نمودار  0است.

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

یافتههای استنباطی پژوهش
بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش
جهت تحلیل دادهها ابتدا رابطة معناداری بین تکتک متغیرهای اصلی ( )Xiبا متغیر وابسته (،)Yi

یعنی کیفیت زندگی سالمندان ،بررسی میشود؛ یعنی ابتدا بر اساس آزمون کایـ دو

()χ2

فرضیههای زیر بررسی میشوند.
بین متغیر  Xiو متغیر کیفیت زندگی سالمندان (مدرن) سنتی رابطه وجود ندارد H0:
بین متغیر  Xiو متغیر کیفیت زندگی سالمندان (مدرن) سنتی رابطه وجود دارد H1:

بنابراین ،نتایج آزمون بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان میدهد بین متغیر
تكنولوژی و کیفیت زندگی سالمندان سنتی رابطة آماری معنادار وجود ندارد .از سوی دیگر ،بین
متغیر جایگاه سالمندان و کیفیت زندگی سالمندان سنتی نیز رابطة آماری معنادار وجود ندارد.
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همچنین ،نتایج آزمون بررسی ضریب همبستگی نشان میدهد بین سایر متغیرها و کیفیت زندگی
سالمندان سنتی رابطة آماری معنادار وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج این آزمون نشان میدهد بین
همة متغیرها و کیفیت زندگی سالمندان مدرن رابطة آماری معنادار وجود دارد.
در ادامه نیز مقایسة برابری آثار مربوط به متغیرهای مستقل بین جمعیت سالمندان سنتی و بین
جمعیت سالمندان مدرن از طریق مقایسة متوسط اثربخشی این متغیرها برای این دو گروه از
سالمندان انجام شد .نتیجة آن بررسی در سطح اطمینان  36درصد به شرح زیر آورده شده است.
در نهایت ،همة روابط بین همة متغیرهای پژوهش به طور همزمان با اثربخشی کیفیت زندگی
سالمندان سنتی و مدرن بررسی شد.
بین متوسط اثربخشی دو جمعیت سالمندان سنتی و مدرن تفاوت معنادار وجود ندارد H0:
بین متوسط اثربخشی دو جمعیت سالمندان سنتی و مدرن تفاوت معنادار وجود دارد H1:

به عبارت دیگر:
H0 :
, H1 :
برای این بررسیها و مقایسهها از آزمون ناپارامتری کلموگروفـ اسمیرنف استفاده شد .نتایج

نشان داد در زمینة متغیر تغییرشكل خانواده بین سالمندان سنتی و مدرن تفاوت آماری معناداری
وجود ندارد .همچنین ،نتایج پژوهش در این بخش نشان داد در زمینة متغیر سرمایة فرهنگی بین
سالمندان سنتی و مدرن تفاوت آماری معناداری وجود ندارد .عالوه بر این ،نتایج پژوهش در این
بخش نشان داد در زمینة متغیر کیفیت زندگی بین سالمندان سنتی و مدرن تفاوت آماری معناداری
وجود ندارد .در نهایت ،بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان گفت بین سایر متغیرهای پژوهش
میان جمعیت سالمندان سنتی و مدرن تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
تحلیل رگرسیون چندمتغیرة خطی در کیفیت زندگی سالمندان
در این تحلیل ،رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل  6تا  66و متغیر کیفیت زندگی سالمندان سنتی و
مدرن ارزیابی شدند .بدین منظور ،ابتدا آزمون نرمالیتة کلموگروفـ اسمیرنف جهت بررسی وضعیت
نرمال بودن و نرمال نبودن برای متغیرهای مورد بررسی  6تا  66به کار برده شد تا ضمن تأیید نرمال
بودن این متغیرها ضرورت استفادة رگرسیون خطی فراهم شود .در مرحلة نخست ،مدل اولیه برای
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کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن محاسبه شدند .سپس ،با استفاده از تحلیل رگرسیون گامبهگام،
مدلهای کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن به طور مجزا ارزیابی شدند .ضمن شناسایی متغیرهای
با اثر ناچیز و حذف آنها از مدل اولیه ،به مدل رگرسیون خطی تعدیلیافتهای برای بررسی متغیر وابستة
کیفیت زندگی سالمندان سنتی رسیدیم .گفتنی است این محاسبات عیناً برای کیفیت زندگی سالمندان
مدرن نیز انجام شد و مدل مربوط به آن هم به دست آمد.
تحلیل رگرسیونی در جمعیت سالمندان مدرن
فرض کنیم بین متغیر وابسته ،یعنی  ،Yو متغیرهای مستقل  6تا  66رابطة خطی زیر (رابطة )6
برقرار باشد:
که در آن متغیر تصادفی

نشاندهندة خطای مدل بهدستآمده است .پیشفرض این مدل نرمال

بودن متغیر تصادفی وابستة  Yو نبودِ همخطی در متغیرهای مستقل است.
در بررسی نرمال بودن متغیر تصادفی وابسته را نشان میدهد .یعنی تحلیل میکند:
متغیر تصادفی  Yاز توزیع نرمال تبعیت میکند H0:
متغیر تصادفی  Yاز توزیع نرمال تبعیت نمیکند H1:

مالحظه میشود که چون  ،Sig=0.585 > 0.05یعنی فرضیة  H0با اطمینان  36درصد ،نرمال
بودن متغیر تصادفی  Yتأیید میشود .بنابراین ،میتوانیم مدل خطی مفروض را طی دو مرحله
تعیین کنیم؛ در مرحلة اول هر پانزده متغیر را در نظر میگیریم و در مرحلة بعد متغیرهای کماثر را
حذف و مدل تعدیلیافته را تعیین میکنیم.
رگرسیون مدل  6بر اساس همة متغیرهای (اولیه)  6تا :66
برای معنادار بودن کل متغیرها در مدل الزم است ابتدا ضریب تعیین  R2را به دست آوریم و
سپس آزمون آنووا را برای معنادار بودن کل متغیرها ،یعنی  ،X1, …, X15در مدل ارزیابی کنیم .بر
اساس نتایج اجرای  ،SPSSضریب تعیین مدل  44درصد است که نشاندهندة تغییرات ناشی از
متغیرهای Xiهاست (و مقدار آن کم است).
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در این مرحله از آزمون آنووا در  SPSSبرای آزمودن
(برای حداقل یک

برابر

در

) استفاده میکنیم .مالحظه میشود که  sig=0.00و کمتر

است .پس با اطمینان  36درصد فرضیة  H0رد میشود .حال میخواهیم بر اساس آزمون

از

فرض زیر لزوم وجود یا نبودِ هر یک از متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی را بررسی کنیم:
بر اساس نتایج بهدستآمده ،sig ،مالحظه میکنیم که برابر صفر بودن ضرایب

،

،

،و

با

اطمینان  36درصد تأیید میشود .پس ،مدل را با حذف متغیرهای مستقل متناظر با این ضرایبـ یعنی
،

،

،

ـ مجدداً ارزیابی میکنیم .با هدف بهبود ضریب تعیین ،رگرسیون مدل  0با متغیرهای

معنادار ارزیابی میشود .مالحظه میشود که ضریب تعیین از  2/44به  2/337افزایش مییابد (بسیار باال
و نزدیک  6است) و (بر اساس جدول تحلیل واریانس ضمیمه) مدل مورد بررسی معنادار است .حال،
در مدل جدید فرضیههای زیر را در خصوص ضرایب رگرسیون خطی ارزیابی میکنیم:
با توجه به مقادیر  sigو مقایسة آن با آلفای  2/26همة متغیرهای مستقل حاضر در جدول
ضمیمة محاسبات  SPSSمعنادارند .پس مدل رگرسیونی به شرح زیر به دست میآید:
Y= 20272X6 + 20868X8 + 20260X4 + 20234X6 +20216X1-20608X7 +20260 X3 +

20623X62 +20606X66 +20211X60 +20642X68 + 20218X64 +
بهوضوح در مدل نهایی متغیرهای دوم و دوازدهم و پانزدهم (مشارکت اجتماعی و معنویت و
سرمایة انسانی) حذف شدند.
رگرسیون چندمتغیره برای سالمندان سنتی

در این بخش از پژوهش به تحلیل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر کیفیت زندگی
سالمندان مدرن میپردازیم .فرضکنیم بین متغیر وابسته ،یعنی ،Yو متغیرهای مستقل  6تا  66رابطة
خطی زیر برقرار باشد:
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که در آن متغیر تصادفی  εنشاندهندة خطای مدل بهدستآمده است .پیشفرض این مدل نرمال
بودن متغیر تصادفی وابستة  Yو نبودِ همخطی در متغیرهای مستقل است .جدول ضمیمه بررسی
نرمال بودن متغیر تصادفی وابسته را نشان میدهد .یعنی تحلیل میکند:
متغیر تصادفی  Yاز توزیع نرمال تبعیت میکند H0:
متغیر تصادفی  Yاز توزیع نرمال تبعیت نمیکند H1:

در بررسی آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته مالحظه
میشود که چون  Sig=0.519 > 0.05است فرضیة  ،H0یعنی با اطمینان ( 36درصد) نرمال بودن متغیر
تصادفی  ،Yتأیید میشود .پس ،میتوانیم به تعیین مدل خطی مفروض طی دو مرحلة زیر برسیم .بر
اساس آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف ابتدا متغیرهای مستقل و وابسته را معرفی میکنیم.
در مدل رگرسیونی  9همة متغیرهای اولیة  9تا 91
2

برای معنادار بودن کل متغیرها در مدل الزم است ابتدا ضریب تعیین  Rرا به دست آوریم و سپس
آزمون تحلیل واریانس (آنووا) را برای معنادار بودن کل متغیرها ،یعنی  ،X1, …, X15در مدل
ارزیابی کنیم .بر اساس نتایج  ،SPSSضریب تعیین مدل  78/8درصد و نشاندهندة تغییرات ناشی
از متغیرهای Xiهاست (و مقدار آن قابل توجه و خوب است) .در این مرحله از آزمون آنووا ،به
آزمودن

در برابر

(برای حداقل یک

)میپردازیم .همچنین ،از نتایج  SPSSمالحظه میشود که  sig=0.00و کمتر از
است .پس ،با اطمینان  36درصد فرضیة  H0را رد میکنیم .به عبارت دیگر ،مدل پیشنهادی معنادار
است .حال میخواهیم بر اساس آزمون فرض زیر لزوم وجود یا نبودِ هر یک از متغیرهای مستقل
در مدل رگرسیونی را بررسی کنیم:
در بررسی رگرسیون متغیرهای معنادار مدل  ،8با توجه به  sigآزمون ،برابر صفر بودن برخی
ضرایب با اطمینان  36درصد تأیید شد .پس مدل را با حذف این ضرایب اصالح و دوباره ارزیابی
میکنیم .بر اساس نتایج  ،SPSSدر مدل رگرسیونی  8با متغیرهای معنادار ضریب تعیین از 2/788
به  2/331افزایش مییابد (بسیار باال و نزدیک  6است) .همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده در
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 SPSSبا توجه به مقادیر  sigو مقایسة آن با آلفای  2/26درصد همة مقادیر معنادارند .پس مدل
رگرسیونی بهبودیافته به شرح زیر به دست میآید:
Y= 2/003X0 + 2/066X8 + 2/688X6 +2/066 X1 +2/066 X68+

توجه داریم که در مدل نهایی پژوهش حاضر متغیرهای اول و هشتم و نهم (جنسیت و
شهرنشینی و اشتغال زنان) حذف شدند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از مدلهای رگرسیونی ،مدل اولیه (مدل  )6را که به طور کلی در
خصوص کیفیت زندگی سالمندان مطرح شد میتوانیم به تفكیک برای کیفیت زندگی سالمندان
سنتی و مدرن مدلبندی کنیم.

نمودار  .3مدل مفهومی کیفیت زندگی سالمندان سنتی و مدرن (محقق ساخته)
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بحث و نتیجه
این پژوهش با هدف مقایسة جامعهشناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی
و مدرن انجام شد .در این پژوهش ،از بین پانزده متغیر مورد مطالعه ،همبستگی کیفیت زندگی
سالمندان سنتی به متغیرهای معنویت و سرمایة اجتماعی از نوع مستقیم و مثبت و از سایر متغیرها
بیشتر است .متغیرهای مشارکت اجتماعی و حمایت دولتی و شكاف نسلی نیز اثر معناداری بر
کیفیت زندگی سالمندان سنتی دارند .همچنین ،از پانزده متغیر پژوهش متغیرهای جنسیت،
حمایتهای دولتی ،تكنولوژی ،شكاف نسلی ،تغییرشكل خانواده ،شهرنشینی ،جایگاه سالمندان،
تغییرات اجتماعی ،ارزشمند شدن جوانی ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة فرهنگی ،و اشتغال زنان بر
کیفیت زندگی سالمندان مدرن از نوع مستقیم و مثبت و تقریباً به هم نزدیکاند .ضعیفترین متغیر
اثرگذار بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی متغیر تكنولوژی است .همچنین ،ضعیفترین متغیر
اثرگذار بر کیفیت زندگی سالمندان مدرن متغیر تغییرات اجتماعی است .در بخش ارزیابی مدل
رگرسیون چندمتغیره بین متغیرهای مستقل  6تا  66و متغیر وابسته ( )Yابتدا با آزمون کلموگروفـ
اسمیرنف نرمال بودن متغیرها بررسی شد و مدل رگرسیونی مفروض اولیه به دست آمد .سپس،
جهت تعیین مدلی سادهتر متغیرهایی که اثر معناداری در مدل اولیه نداشتند شناسایی و از مدل
حذف شدند .این کار برای هر دو گروه سالمندان ،سنتی و مدرن ،به طور مجزا انجام شد و معلوم
شد که اغلب متغیرهای مورد بررسی در این دو گروه از سالمندان با یکدیگر متفاوتاند .همچنین،
متغیرهای اثرگذار مشترک در مدلهای حاصلة آنها میزان متفاوتی در اثربخشی بر مدل نهایی
بهدستآمده دارند .نتیجة این پژوهش مبین دو مدل متفاوت برای کیفیت زندگی سالمندان سنتی و
مدرن است؛ طوری که مدل کیفیت زندگی سالمندان سنتی سادهتر و فقط به پنج متغیر شكاف
نسلی ،شهرنشینی ،تغییرات اجتماعی ،ارزشمند بودن جوانی ،و سرمایة فرهنگی وابسته است .در
صورتی که مدل کیفیت زندگی سالمندان مدرن پیچیدهتر است و به دوازده متغیر جنسیت،
حمایتهای دولتی ،تكنولوژی ،شكاف نسلی ،تغییرشكل خانواده ،شهرنشینی ،جایگاه سالمندان،
تغییرات اجتماعی ،ارزشمند بودن جوانی ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة فرهنگی ،و سرمایة انسانی
بستگی دارد .نیلسون و همكارانش در سال  0221میالدی طی پژوهشی ارتباط بین سرمایة
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اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان را در روستاهای بنگالدش بررسی کردند .آنها در پژوهش
خود نتیجه گرفتند متغیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر دارد که با نتایج
بهدستآمده در این پژوهش در گروه سالمندان سنتی همخوانی دارد .ماجدی و لهساییزاده نیز در
سال  6836در بررسی سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در استان فارس اعتماد را تأثیرگذارترین
متغیر بر کیفیت زندگی سالمندان معرفی کردند که با نتایج این پژوهش ،که بر اثرگذاری باالی
متغیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان سنتی تأکید دارد ،همسوست.
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