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  **،  زهرا محمدي  *فرزاد غفوري
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  چکیده

از این مطالعه مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال  هدف
چارچوب نظري  .بوده است اي شبکه) ورزشی( بدنیشهر تهران با تأکید ویژه بر فعالیت 

 دیدگاه نظري داینر براي رفاه ذهنیو  مطالعه را دیدگاه نظري پاتنام براي سرمایه اجتماعی
پسارویدادي و مقطع عرضی است که  اي مقایسه -این مطالعه از نوع تحقیقات علّی .است

سال مناطق  60باالي ) مرد و زن( سالمندانجامعه آماري . پیمایش اجرا شده است صورت به
 عنوان بهنفر  305گانه شهر تهران بودند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد  22

با  و در دسترس هدفمند اي چندمرحله اي خوشهبه دو روش  گیري نمونه. نمونه برآورد شدند
که بین سالمندان فعال و غیرفعال  نتایج نشان داد. است شده انجاممحقق ساخته  پرسشنامهابزار 

نتایج تحلیل واریانس . وجود دارد دار معنیدر میزان سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی اختالف 
اعتماد اجتماعی، انسجام ( اجتماعی سرمایه هاي مؤلفهر تمامی ن داد دچندمتغیره نیز نشا

شادکامی، رضایت از زندگی، ( ذهنیرفاه  هاي مؤلفهو ) اجتماعی و مشارکت اجتماعی
بین ) اجتماعی) احترام( پذیرشاستحقاق، تأمین ذهنی، احساسات، مقایسه نسبی و عالیق و 

با بقیه سالمندان تفاوت آشکار وجود  فعالیت بدنی دارند؛ اي شبکه صورت بهسالمندانی که 
غیررسمی و شبکه محور  ،یافته سازمانمنظم،  صورت بهاین مطالعه بر فعالیت بدنی . دارد

  .سرمایه اجتماعی پافشاري دارد منشأ عنوان به

  سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، رفاه ذهنی فعالیت بدنی، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مسئله
زنده است که با ناپذیر در زندگی موجودات  سالمندي، فرآیندي ثابت، طبیعی و اجتناب

شود و تحت تأثیر عوامل ذاتی و  اجتماعی و فرهنگی مشخص می تغییرات روانی
 درونی مانند وراثت و عوامل بیرونی مانند رفتارهاي اکتسابی و محیط قرار دارد

)WHO, 2010: 8 .( پرداختن به فعالیت بدنی تأثیرات مثبتی بر سالمت جسمانی و
دهندة رابطۀ مثبت آن با رضایت از زندگی  ي که نشانروانی دارد؛ به همراه شواهد قو

این مزایا در هر گروه سنی یافت . است) SWB(باشد که بعد شناختی رفاه ذهنی  می
اي در  شود ولی با توجه به محدودیت ذاتی در این مرحله از زندگی، اهمیت ویژه می

زایش پیدا کرده هاي اخیر اف تحقیقات روي سالمندي در دهه. فرآیند سالمندي دارد
به این منظور که دانشی را براي استفاده در بهبود شرایط زندگی سالمندان ایجاد . است

  .دنکنند و منجر به سالمندي موفق شو
کارگیري عادات زندگی سالم که شامل انجام منظم فعالیت بدنی در این گروه  به
شکالتی که اغلب مرتبط کننده، عمدتاً در پیشگیري از م شود، یک فاکتور تعیین سنی می

 که عاملی .باشد بخشی که براي رفاه دارد، می با فرآیند سالمندي همراه با پیامدهاي نتیجه
 طور به ورزش جامعه، یک درون در مختلف اجتماعی عناصر میان از شود می سبب

 هاي فعالیت که این است گیرد، قرار اجتماعی سرمایۀ محققان بیشتر توجه مورد گسترده
انگیزش،  باعث توانند می که دارند را قابلیت این یافته سازمان غیر سطح در یورزش
). 110: 1392پارسا مهر و دیگران، ( افراد شوند اجتماعی در روحیۀ ایجاد و بخشی الهام

 اجتماعی ارتباطات و روابط دوستانه ایجاد براي اي وسیله عنوان به تواند می ورزش
 این .گیرد قرار استفاده مورد قومیت و مذهب لحاظ از مختلف طبقات بین ویژه به جدید
 نهایت در و بوده غیرورزشکار کنندگان مشارکت و ورزشکاران شامل توانند می افراد
 هاي فعالیت دیگر، عبارت به. شود منجر تعامل و اعتماد هنجارهاي به افزایش ندنتوا می

د نشومی مختلف ماعیاجت هاي شبکه در ها گروه ارتباط بین ایجاد موجب ورزشی
)Tonts, 2005: 137-142 .(  
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 ها ورزش بیشتر که است معتقد اجتماعی سرمایۀ پرداز نظریه مشهورترین 1پاتنام
 متقابل روابط این اثر در و شده محسوب ارتباطی ماهیتشان فعالیتی به با توجه

 روابطی عنوان به را اجتماعی سرمایۀ او. شود افراد مبادله می میان اجتماعی هاي پاداش
 هنجارها ها، شبکه اجتماعی شامل زندگی از خاصی هاي ویژگی دهندة نشان که افراد بین

 این از ناشی هاي همکاري که اجتماعی تعامالت از فرعی محصول و متقابل اعتماد و
 پاتنام. کند می تعریف سازد، می تر محتمل و تر آسان کنندگان مشارکت براي را تعامالت
 هاي ورزشی، گروه مانند( افقی نظم داراي هاي گروه در رکتمشا و عضویت
 ضروري اشکال از یکی را مدنی مشارکت هاي شبکه و...) داوطلبانه و هاي اتحادیه
 در مشارکت طریق از که روابط شخصی صورت همین به .داند می اجتماعی سرمایۀ

عنوان  به آن از پاتنام آنچه توسعۀ براي قابلیتی داراي شود، می ایجاد اجتماعات
  ).Perks, 2007: 378(کند، هستند  می یاد یافته تعمیم تعامل هنجارهاي

دهند و  بسیاري از محققان کیفیت زندگی سالمندان را مورد ارزیابی قرار می
هاي زندگی، کیفیت زندگی بر اساس تغییراتی  اند که در گذر سال همگی بر این عقیده

 ;Fisken et al, 2015: 19( گیرد افتد تحت تأثیر قرار می که در طول فرآیند پیري اتفاق می

Rachadel et al, 2015: 6; Sanitn et al, 2017: 104 .( اعتقاد بر این است که کیفیت بهتر
رفاه ذهنی به احساسات فردي، افکار، . اي وابسته به رفاه ذهنی است طور ویژه زندگی به

دامنۀ . زندگی خود، مرتبط استعقاید، الگوهاي فرهنگ و احساساتی در مورد 
توجهی با رفاه ذهنی دارند شامل سالمتی، وضعیت اشتغال،  متغیرهایی که ارتباط قابل

درآمد و ثروت مادي، وضعیت تأهل، ارتباطات جمعی، وضعیت مهاجرت، اعتماد به 
وهوا،  دیگران، داوطلب شدن، اختیار و نظارت، اعتماد به نهادها، آزادي، کیفیت آب

رسد که درآمد،  از میان این عوامل به نظر می. دنشو شخصی و جرم و جنایت می امنیت
 ).Boarini, 2012: 47( ارتباطات اجتماعی و سالمت مورد توجه بیشتري قرار دارند

                                                
1. Putnam 
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المللی از عملکرد، ناتوانی و  بندي در سطح بین سازمان بهداشت جهانی یک طبقه
اي  عنوان وظایف ساده و پیشرفته را به» الیتفع« بندي سالمت ارائه داده و در این طبقه

تعریف کرده که شامل ارتباطات، تعامالت شخصی، تغییرپذیري و مشارکت اجتماعی 
کنندة رضایت  بینی تواند پیش تحقیقات نشان داده است که تعامل اجتماعی می. شوند می

سطح باالتري از رود که  تر انتظار می از زندگی باشد، افرادي با تعامالت اجتماعی بیش
کنند که تعامل  استدالل می) 2008(و دیگران  1لوکاس. رضایت اجتماعی را داشته باشند

نظر گرفتن کیفیت در مقابل کمیت تعامل، بر رضایت از زندگی  اجتماعی، بدون در
به این نتیجه رسیدند که ) 2000(و دیگران  2حال، پین کوارت تأثیرگذار است، بااین

ماعی مهم است، زیرا باعث ایجاد حمایت اجتماعی و بنابراین کیفیت تعامل اجت
بر این، ارتباط اجتماعی در میان افراد مسنی که به  عالوه. شود اي می نفس فزاینده عزت

د نشو شوند، منجر به سطوح باالتر رضایت از زندگی می فرد یا گروه دیگري ملحق می
  . تر از کمیت تعامالت است همو بیان کنندة این است که کیفیت تعامل اجتماعی م

نتایج مطالعات نشان داده است افرادي با سطوح باالتر رفاه ذهنی، سالمت روانی 
برحسب رفاه ). Keyes, 2002: 210(و جسمانی بهتر و کیفیت زندگی باالتري دارند 

مندي یک فرد، حمایت شدن از خارج خانواده است و  ترین چیز براي بهره ذهنی، مهم
هاي ورزشی، زمینه بسیار مهمی است که از طریق آن مردم با  ظر، فعالیتاز این ن

ورزش همچنین . کنند هستند و روابط متعددي را ایجاد می بسیاري از افراد در ارتباط
هاي بدنی متنوع بسیار  گرا با مشارکت در فعالیت افراد برون. شود مانع انزواي افراد می

 ,Gun( دهد ها را افزایش می کنند؛ رفاه ذهنی آن و پاداشی که دریافت می شده  فعال

گفته، این مطالعه بر آن است که سرمایه  ها و مسائل پیش با درك ضرورت). 38 :2006
در اینجا تأکید . اجتماعی و رفاه ذهنی را در بین سالمندان فعال و غیرفعال مقایسه نماید

یافته  روهیِ سازمانورزشِ گ( محور سالمندان بیشتر بر روي فعالیت بدنی شبکه

                                                
1. Lucas 
2. Pinquart 
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است؛ چرا که نگارندگان معتقدند این شیوه از سالمنديِ فعال، واجد ) غیررسمی
هاي  ها و پیامدهاي مفیدي براي کیفیت زندگی سالمندان خصوصاً از جنبه مکانیسم

  .ذهنی است اجتماعی و
  

  پیشینه پژوهش
ا سالمتی خصوصاً رفاه ذهنی یک سازه بسیار جامع و چندبعدي است که اغلب مرتبط ب
ارتباط مثبت میان . در دوران سالمندي بوده و با سالمندي فعال و سالم همراه است

خوبی به اثبات  فعالیت بدنی و رفاه ذهنی با تأکید بر افراد سالمند در مطالعات مقطعی به
 & Fernandes et al, 2001; Heo et al, 2018; Lucaschek, 2017( رسیده است

Olsun, 2014.( کنگ،  ساله و باالتر در هنگ 65سالمند  102اي روي  بر اساس مطالعه
 & Poon( دریافتند که فعالیت بدنی با رضایت از روابط رابطۀ مثبت دارد پون و فانگ

Fung, 2008: 3.(  
ساله  70- 96فرد سالمند  228اي روي  هاي ویتال و دیگران بر اساس مطالعه یافته

طور مثبتی با رفاه اجتماعی، جسمی، ذهنی و  لیت بدنی بهدر انگلستان نشان داد که فعا
سالمندي خوب که یک ) نمودار( وسیله منحنی ها به رشدي مرتبط است که همه این

). Veithal et al, 2015: 643( شده است مقیاس چندگانه از رفاه ذهنی است، ارزیابی
ولی نیز مورد آزمون قرار رفاه ذهنی در مطالعات ط بر این، تأثیر فعالیت بدنی بر عالوه

  . گرفته است
کنند که فعالیت  و باالتر بیان می 78شونده با سن  آزمون 1268و دیگران روي  1کو

  طور مثبتی رفاه ذهنی  گیري شده به اندازه 1991بدنی اوقات فراغت که در سال 
 بینی کرده است گیري شده را پیش اندازه 2007و  2003 که بعداً در سال متعاقب آن

)Keo, 2016: 47.(  

                                                
1. Ku 
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ساله و باالتر نشان داد  50فرد بازنشسته  2813روي  1مطالعه پاتوکینک و ساستاگ
اي کیفیت زندگی را در طول یک دورة دوساله بهبود  طور ویژه که مشارکت ورزشی به

دهند که ارتباط میان فعالیت بدنی  هاي حاصل از مطالعات طولی نشان می یافته. بخشید
). Patocnik et al, 2013: 497( تواند یک ارتباط علّی باشد ذهنی میو رفاه 

توانند ارتباط میان افزایش فعالیت بدنی و  سازوکارهاي زیادي وجود دارند که می
از جنبۀ عاطفی، . سطوح باالتري از خودارزیابی عاطفی و شناختی را توضیح دهند

که فعالیت بدنی با رهایی دهند  شناختی نشان می عصب - شناسی  هاي روان یافته
نفرین، سرتونین، اندروفین و دوپامین مرتبط است  هاي عصبی شامل نوراپی دهنده انتقال

ها و مواد شیمیایی هستند که معموالً با احساسات فرد مرتبط  ها هورمون که همۀ این
تواند به  هاي شناختی نیز، داشتن یک سبک زندگی فعال جسمانی می از جنبه. هستند

لمندان این امکان را بدهد که نیازهاي خود را در یک بازة زمانی برآورده کنند، با سا
احساسات مشابه، اشخاص دیگر را مالقات کرده و ارتباط نزدیک خود با خانواده و 

 ).Poon et al, 2008: 8( دوستان را حفظ کنند

 2آنتونیزنبا مطالعه مشارکت ورزشی در میان مهاجران آلمانی در هلند، ویرویل و 
وتحلیل کردند و  هاي ورزشی چندملیتی تجزیه سازه سرمایه اجتماعی را در میان باشگاه

هاي  توسعۀ مهارت: چهار بعد کلیدي از مزایاي سرمایه اجتماعی را مشخص کردند
پیشنهاد کمک و دریافت توصیه یا حمایت از (اجتماعی و عاطفی؛ ارائۀ خدمات متقابل 

وگوهاي قاطع و آزاد از  شامل گفت( ت اجتماعی رسمی؛ ارتباطا)مناطق دیگر
تواند منجر به  و مشارکت اجتماعی که می) حدومرزهاي نژادي و تفاوت میان مردم

 تواند پذیرش اجتماعی را افزایش دهد شناخت خود و دیگران شود و بنابراین می
)Verweel and Anthonissen, 2006: 109 .(سترس در با در نظر گرفتن تحقیقات در د

شود که ایجاد و استفاده از سرمایه اجتماعی تا  مورد ورزش و سرمایه اجتماعی تأیید می
  .هاي اجتماعی بستگی دارد میزان خاصی به کیفیت و محتواي منابع، ارتباطات و شبکه

                                                
1. Patokink & Sustag 
2. Verweel & Anthonissen 
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در سطح خرد، بیشتر مطالعات تجربی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفاه 
شناسان بر اهمیت  روان. اند ردي و روابط اجتماعی تمرکز کردهذهنی، روي اعتماد میان ف

که در ادبیات  بعد اجتماعی و نقش روابط اجتماعی بر رفاه ذهنی تأکیددارند، درحالی
تأکید » اي کاالهاي رابطه«اقتصادي اغلب بر اهمیت روابط اجتماعی با استفاده از واژه 

ترین  ادي، روابط اجتماعی یکی از مهمعالوه بر این همراه با شرایط اقتص. شده است
مطالعات تجربی در زمینه ورزش و سرمایه اجتماعی با دو  .فاکتورهاي رفاه ذهنی است

 شده  و از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده  اي و نگرشی انجام رویکرد شبکه
  . است

- جتماعیهاي ا دریافتند که بعد از کنترل ویژگی) 2009( در سال 1دیلینی و کیانی
توجهی روي ارتباطات  هاي ورزشی تأثیر قابل جمعیت شناختی، عضویت در باشگاه

هاي اجتماعی با دوستان  سیاسی و اعتماد به نهادهاي مدنی و تأثیر زیادي بر مالقات
  . دارد اما تأثیري بر اعتماد اجتماعی ندارد

دن و هاي یک نظرسنجی ملی از داوطلب ش با تحلیل داده 2در کانادا پرکس
، ارتباطات بسیار معنادار ولی خیلی ضعیفی را بین مشارکت 2000مشارکت در سال 

  ). Perks, 2007: 380( معیار مشارکت در جامعه پیدا کرد 11 ورزشی و
وتحلیل یک تحقیق کمی دریافت که  در ژاپن از تجزیه) 2010( 3اوکایاسو

هاي  اعتماد، شبکه هاي هاي ورزشی همگانی با مؤلفه مشارکت و عضویت در گروه
این . ارتباط دارد) هنجار بده بستان و حمایت اجتماعی( اجتماعی و هنجار عمل متقابل

تر بوده که شامل طیف  اي قوي هاي تخصصی و حرفه ارتباطات در اعضاي گروه
هاي  نسبت به اعضاي گروه ،شود هاي فرهنگی می اي از اعضاي جامعه و فعالیت گسترده

  .د و اغلب روي یک فعالیت ورزشی خاص متمرکزندمحلی که کمتر هستن

                                                
1. Delaney & Keaney 
2. Perks 
3. Okayasu 
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گیري تصادفی از یک جامعه  هاي بدست آمده از یک نمونه داده) 2006( سیپل
نروژي را مورد بررسی قرارداد و دریافت که عضویت در یک گروه ورزشی تأثیر مثبتی 

هاي  نتر از عضویت در انواع سازما بر اعتماد عمومی داشته است اما این تأثیر ضعیف
در این پژوهش مستقیماً  شده  کند که نمودارهاي استفاده سیپل تأیید می. دیگر بوده است

تواند تحت  جاي آن پدیدة اجتماعی که می گیرند، ولی به سرمایه اجتماعی را اندازه نمی
او . گیرد تأثیر انواع متغیرها و میزان سرمایه اجتماعی قرار گیرد موردسنجش قرار می

هاي ورزشی  ها گروه اهمیت تعیین سازوکارهاي اجتماعی که از طریق آنهمچنین به 
کند و سه سازوکار زیر را تعیین  توانند بر سرمایه اجتماعی تأثیر بگذارند تأکید می می
. ارائه و تسهیل اطالعات، تأثیر ارتباطات اجتماعی، و تقویت هویت و شناخت: کند می

حال  این سازوکارها را با جزییات بررسی کند، بااین ها تواند از طریق داده اگرچه او نمی
گرایانه و حیاتی از توسعۀ سرمایه  چنین مطالعاتی گامی مهم در جهت تحلیلی واقع

  ).Sieppel, 2006: 69( دهند هاي ورزشی را نشان می اجتماعی در گروه
هاي ورزشی و سرمایه اجتماعی یک  هرچند اکثر مطالعات کمی در مورد گروه

. پردازند اي می گیرند، مطالعاتی هم به رویکرد شبکه رد نگرشی را در پیش میرویک
هاي ورزشی را  تأثیرات سرمایه اجتماعی داوطلب شدن در گروه 1مثال هاروي عنوان به

عامل موقعیت که دسترسی افراد به : با استفاده از دو ابزار خاص ارزیابی کرده است
سنجد و عامل منابع که منابعی را که از طریق  میمردمی با شرایط اجتماعی متفاوت را 

 کند گیرد را تعیین و مشخص می هاي اجتماعی در دسترس افراد قرار می شبکه
)Harvey, 2004: 142 .(  

پیرامون توسعۀ سرمایه اجتماعی در ورزش  شده  ی انجامطورکلی تحقیقات کم به
نشان داد که تأثیر عضویت در ) 70: 2006( مثال مطالعه سیپل عنوان نتایج متباینی دارد؛ به

تر از تأثیر  یک گروه ورزشی داوطلبانه بر اعتماد عمومی و تعهد سیاسی عموماً ضعیف
  ). Sieppel, 2006: 70( باشد هاي داوطلبی غیرورزشی می آن در گروه

                                                
1. Harvey 
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هاي ورزشی و تفریحی رتبه خیلی  دریافت که اعضاي سازمان 1حال براون بااین
هاي اجتماعی در سنجش اعتماد اجتماعی  ي با اعضاي انواع دیگر سازمانباالتر یا مساو

  ). Brawn, 2012: 67( و سیاسی، بردباري و ارتباط با نزدیکان دارند
نشان داد که مشارکت در یک یا بیشتر از یک گروه ورزش همگانی یک  2هوي

که  درحالی باشد بینی کنندة مهم ولی ضعیف سطوح باالتر ارتباطات اجتماعی می پیش
  ).Hoe, 2012: 67( کند بینی نمی مشارکت در یک گروه غیرورزشی چنین اتفاقی را پیش

هاي ورزشی پتانسیل هدایت و  عقیده داشتند که گروه) 1998( 3دریسکال و وود
توسعه مهارت در سطح فردي و سالمت و هویت اجتماعی در سطح جمعی را دارا 

  . باشند می
هاي ورزشی اهمیت ویژه تعامل  ه اعضاي گروهدریافت ک )2005( 4تانتس

ها ظرفیت ایجاد  کند که گروه کنند و به این موضوع اشاره می اجتماعی را درك می
  ).Tonts, 2005: 137( باشند که ارتباطات بسیار نزدیکی با هم دارند را دارا می جوامعی
  

  چارچوب نظري پژوهش
سالمندي فعال، نظریه پاتنام براي  چارچوب نظري این پژوهش را تلفیقی از رویکرد

در فهم و تجربه، مفهوم . دهد سرمایه اجتماعی و نظریه داینر براي رفاه ذهنی تشکیل می
سالمندي از زنده ماندن در قرن بیستم به مفهوم تضمین کیفیت زندگی سالمندان در قرن 

ند عنوان از نگرش جدید و مثبت به سالمندي با چ. ویک، تغییر شکل داده است بیست
سالمندي . شود مانند سالمندي سالم، موفق، بهینه، مولد، فعال، مثبت و خوب یاد می

فعال را باید مفهومی چندبعدي و چند سطحی در نظر گرفت که همزمان در سطوح 
سازمان بهداشت جهانی در سال . شود گذاري از آن بهره گرفته می فردي و سیاست

                                                
1. Brown 
2. Hoye 
3. Driscoll & Wood 
4. Tonts 
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ر تجربه سالمندي فعال، تعریفی از آن ارائه داد ضمن تأکید بر اهمیت فرهنگ د 2002
دیگر سالمندي فعال،  عبارت به. که داراي سه رکن مشارکت، سالمت و امنیت بود

منظور بهبود  ها براي سالمت، مشارکت و امنیت به سازي فرصت فرایندي براي بهینه
   ).WHO, 2002( کیفیت زندگی افراد سالمند است

کند، اهمیت رفتارهاي ارتقادهنده  اد افزایش پیدا میطور که طول عمر افر همان
سالمت نیز با توجه به حفظ کارکرد و استقالل افراد و افزایش کیفیت زندگی آنان 

رفتارهاي ارتقادهنده سالمت یکی از معیارهاي عمده تعیین . شود روز بیشتر می روزبه
ها  به بسیاري از بیماري اي در عدم ابتال عنوان عامل زمینه کنندة سالمت هستند که به

هاي پیشگیري از  فعالیت بدنی و ورزش یکی از مؤثرترین روش. اند شده  شناخته
طبق نتایج تحقیقات فراوان به اثبات رسیده است که . اختالالت دوران سالمندي است

گذشته از  .کنند، از سالمتی و نشاط بیشتري برخوردار هستند سالمندانی که ورزش می
هاي اجتماعی  ثبت فیزیکی، تندرستی و روانی، در عصر حاضر بر ظرفیتپیامدهاي م

اي اجتماعی مبتنی بر ورزش،  ایجاد شبکه. ورزش براي سالمندان نیز توجه شده است
بسترسازي براي تشکیل سرمایه اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی از شبکه دوستان 

  .اي ورزشی براي سالمندان استه و همراهان از پیامدهاي مهم درگیر شدن در فعالیت
 سطوح ویژه به و اجتماعی سطح به عموماً اجتماعی سرمایه از پاتنام سازي مفهوم

 ها، روزنامه خواندن قبیل از( جامعه در شده  گذاشته نمایش به و اعتماد مشارکت
 ایهسرم پاتنام بنابراین،. دارد اشاره )دولت به اعتماد و هاي داوطلبانه سازمان در عضویت
 که اجتماعی اعتماد و هنجارها ها، شبکه مانند سازمان اجتماعی ویژگی را اجتماعی

 ,perks( کند می تعریف است، متقابل براي سود همکاري و هماهنگی کننده تسهیل

 هاي شبکه و افراد بین هاي اتّصال به اشاره براي را مفهوم این وي واقع، در). 397 :2007
 کاربرده به آید، می ها به وجود آن نتیجه در که اعتمادي و بلمتقا هنجارهاي و اجتماعی

 و دوستان خانواده، که است این اجتماعی سرمایه اصلی اندیشه پاتنام، نظر از .است
 ها آن بحرانی شرایط در تواند می فرد که دهند می تشکیل را مهمی بسیار همکاران دارایی

  . کند استفاده مادي منافع ايبر یا و گیرد بهره ها از آن برد، به کار را
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 سرمایه جزء ترین بنیادي را یکدیگر با ها آن و تعامالت افراد اجتماعی روابط پاتنام
 متقابل کنش به منجر ارتباطی، فعالیت هر نوع که اي گونه به کند؛ می تعریف اجتماعی
 موانع اعتماد،. است ایجاد اعتماد ساز زمینه مسئله این و شود می افراد بین رودررو
براري و ( شود می مؤثر تعامالت از بسیاري موجب و سازد می برطرف را ارتباطی

 و اجتماعی سرمایه رابطه به ویژه طور کتاب بولینگ به در پاتنام). 163: 1391همکاران، 
 )2004( از سوي دیگر داینر). Perks, 2007: 380( است پرداخته ورزشی مشارکت

در  مردم که شود می اي منفی و مثبت هاي ارزیابی امتم شامل ذهنی رفاه است معتقد
گروهی از مفاهیم رفاه  داینر همچنین یک ساختار چهار .دهند می انجام شان زندگی مورد

  :ذهنی را ارائه داده است
  ... .مند و خوشحال، قوي، مغرور، مصمم، عالقه: احساسات مثبت. 1
  ... .ل، عصبانی ونگران، غمگین، گناهکار، متزلز: احساسات منفی .2
  ... .رضایت، تحقق، حس، دستاورد، اهداف و: رضایت از زندگی. 3
 ...خانواده، شغل، سالمت، وضعیت اقتصادي، شرایط زندگی و: حیطه رضایت .4

)Diener et al, 2004: 193.(  
 رضایت زندگی، رضایت از همچون شناختی بازتابی هاي ارزیابی شامل ذهنی رفاه

 زندگی برابر وقایع در هاي عاطفی العمل عکس شامل همچنین و داتتعه عالقه، شغلی،
 هاي براي ارزیابی است چتري مانند ذهنی رفاه بنابراین. است ناراحتی یا شادي همچون
افتد، تفسیر  می اتفاق برایشان که وقایعی نوع و شان زندگی اساس بر افراد که متفاوتی

 از جنبه دو است اهمیت حائز دینر تعریف در که آنچه). Diener, 2005: 3-4( کنند می
 معموالً که شناختی جنبه یکی: گردد متمایز یکدیگر از باید که است ذهنی رفاه

 معموالً که عاطفی جنبه دیگري و شود می تصور زندگی از فرد صورت رضایت به
 و خوشایند احساسات میان تعادل یا افراد ناراحتی یا احساس شادي صورت به

 ).37: 1391هزارجریبی و صفري شالی، ( شود می گرفته نظر در ناخوشایند
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  مدل نظري پژوهش
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهش فرضیه
 .میزان سرمایه اجتماعی در بین سالمندان فعال و غیرفعال متفاوت است - 1

اي  شبکهصورت  هاي آن در بین سالمندانی که به میزان سرمایه اجتماعی و مؤلفه - 2
  .فعالیت ورزشی دارند، از بقیه سالمندان بیشتر است) گروه اجتماعی(

 .میزان رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال متفاوت است - 3

اي  صورت شبکه هاي آن در بین سالمندانی که به میزان رفاه ذهنی و مؤلفه - 4
 .ستفعالیت ورزشی دارند، از بقیه سالمندان بیشتر ا) گروه اجتماعی(

  

 سرمایه اجتماعی

 رفاه ذهنی

فعالیت بدنی شبکه 

 اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی انسجام اجتماعی
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 شناسی روش
اي  مقایسه - از نوع تحقیقات علّی) Research Design( این مطالعه از نظر طرح تحقیق

جامعه آماري . صورت پیمایش اجرا شده است پسارویدادي و مقطع عرضی است که به
گانه شهر تهران بودند که با استفاده از  22سال مناطق  60باالي ) مرد و زن(سالمندان 

گیري به دو  نمونه. عنوان نمونه برآورد شدند نفر به 305رگان تعداد جدول کرجسی مو
ها و  براي پاتوق(و در دسترس هدفمند ) براي منازل(اي  اي چندمرحله روش خوشه

 گانه محالت شهر تهران 10بندي  طبق خوشه. است شده  انجام) هاي سالمندان کانون
براي تکمیل پرسشنامه درب  18و  15، 5، 2مناطق ) معاونت اجتماعی شهرداري تهران(

بر مبناي اطالعات دریافت . هاي سالمندان و سراي محالت انتخاب شدند منازل و کانون
هاي الله، جوانمردان، ملت، جمشیدیه،  شده از سازمان ورزش شهرداري تهران، پارك

هاي ورزش گروهی براي  عنوان پاتوق اندیشه، والیت و پارك بزرگ بانوان به
  .ري در دسترس هدفمند از سالمندان فعال انتخاب شدندگی نمونه

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از تحقیقات تجربی و 
پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی با توجه به . هاي استاندارد جهانی بوده است مقیاس

مه سنجش رفاه شرایط جامعه بومی و اهداف تحقیق بر مبناي زمینۀ ورزشی و پرسشنا
ها و تجربه زیسته سالمند ایرانی  ها بر مبناي واقعیت ذهنی نیز با توجه به همین ضرورت

براي سنجش سرمایه اجتماعی با اقتباس از نظریه پاتنام و کلمن، از سه بعد . ساخته شد
هرکدام از . است شده  اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی استفاده

اي سنجش شده است که دامنه  درجه 5سؤال در طیف لیکرت  14اد با استفاده از این ابع
ذکر است اعتماد اجتماعی  شایان. است 42- 210صورت  امتیازات ممکن هر فرد به

 صورت ، انسجام اجتماعی به)یافته، نهادي و مدنی اعتماد بین شخصی، تعمیم( صورت به
عضویت سازمانی، شبکه روابط ( صورت و مشارکت اجتماعی به) خرد، میانه و کالن(

براي سنجش رفاه ذهنی به اقتباس . سنجش شده است) اجتماعی و تعامالت اجتماعی
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بعد  8، این متغیر در )82: 2003( و فیتزپاتریک) 190: 2004( سازي داینر از مفهوم
سبک زندگی، استحقاق، /شامل شادکامی، تأمین ذهنی، رضایت از زندگی، عالیق

ناخوشایند در قالب طیف /تماعی، مقایسه نسبی و احساسات خوشایندپذیرش اج
گویه  5براي هرکدام از ابعاد این متغیر تعداد . گیري شده است اي اندازه درجه 5لیکرت 

 40- 200صورت  در نظر گرفته شده است که دامنه امتیازات ممکن براي هر فرد به
  .است

استفاده و بر مبناي نظرات ) صصاننظر متخ(براي بررسی روایی، از روایی صوري 
بررسی پایایی ابزارهاي تحقیق بر اساس . ها ایجاد شد ها و گویه مؤلفه ایشان تغییراتی در

نفر از نمونه  35آزمون به تعداد  با انجام پیش) آلفاي کرونباخ( ضریب همسازي درونی
و  78/0ی بر مبناي نتایج، پایایی کل پرسشنامه سرمایه اجتماع. صورت گرفته است

ها و آزمون  براي تحلیل داده. آمده است دست به 76/0پایایی کل پرسشنامه رفاه ذهنی 
آزمون . است شده  تناسب استفاده فرضیات تحقیق از آمارهاي توصیفی و استنباطی به

هاي  براي مقایسه میانگین T اسمیرنوف براي بررسی نرمالیته، آزمون- کولموگروف
 شده  انجام) MANOVA(ذهنی؛ و تحلیل واریانس چندمتغیره سرمایه اجتماعی و رفاه 

  .است
  
  نتایج

 4/45. آورده شده است 1هاي تحقیق در جدول  اطالعات توصیفی مربوط به نمونه
درصد در گروه  6/54درصد از نمونۀ مورد بررسی از نظر فعالیت بدنی در گروه فعال و 

درصد را زنان  4/43ان سالمند و درصد از نمونه را مرد 6/56. غیرفعال قرار دارند
بیشتر از گروه غیرفعال ) 69/65(میانگین سن در دو گروه فعال . اند سالمند تشکیل داده

  .بوده است) 41/64(
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  شناختی نمونه سیماي جمعیت -1جدول 
  مجموع  غیرفعال  فعال  ها یآزمودن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  138  4/45  166  6/54  304  100  

  جنس
  6/56  172  4/58  97  6/61  85  مرد
  4/43  132  6/41  69  4/38  63  زن

  تحصیالت

  5/33  102  5/35  59  18  43  زیر دیپلم
  6/28  87  3/28  47  29  40  دیپلم
  4/21  65  4/16  27  5/27  38  دیپلم فوق

  5/12  38  8/10  18  5/14  20  لیسانس
  4  12  3  5  5  7  لیسانس و باالتر فوق

    41/64 ± 14/5  69/65 ± 45/5  )میانگین ± انحراف معیار( سن
  

از ) گونه/تیپ( سنخ 4در این تحقیق بر مبناي فعالیت بدنی و شیوة انجام آن، 
درصد از  6/54. به تفکیک آمده است 2سالمندان شناسایی شدند که در جدول 

درصد از نمونه  7/21. گونه فعالیت بدنی نداشتند سالمندان مورد بررسی هیچ
صورت حضور در  درصد به 5/14. صورت فردي داشتند اي ورزشی و بدنی بهه فعالیت

درصد از پاسخگویان  2/9و ) صرفاً براي ورزش و فعالیت بدنی( جمع ورزش همگانی
صورت  یافته اما غیررسمی به صورت منظم، هدفمند، سازمان سالمندانی بودند که به

عالیت مشترك ورزشی با سالمندان این گروه عالوه بر ف. اي فعالیت بدنی داشتند شبکه
مساعی در امور داوطلبانه و مشارکتی را  تعامل، تشریک/دیگر در شبکه؛ ارتباط اجتماعی

  .نیز در برنامه خود داشتند
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  هاي سالمندان بر مبناي فعالیت بدنی و نوع انجام سنخ -2جدول 
 درصد  فراوانی  ها سنخ

  Inactive(  166  6/54( رفعالیغ
  Individual Active(  66  7/21( يفرد - فعال
  Crowded Active(  44  5/14( یجماعت - فعال

  Network-Based Active(  28  2/9( محور شبکه - فعال
  100  304  جمع

  
اسـمیرنوف   -هـا از آزمـون کولمـوگروف    منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده به

  دسـت  به) sig>0.05( نییع 05/0با توجه به اینکه سطح معناداري باالتر از . استفاده شد
ها و مقایسه متغیرهاي اصلی و  هاي پارامتریک براي بررسی فرضیه از آزمون ،آمده است

براي مقایسه  Tنتایج آزمون . است شده  هاي نمونه استفاده ها در بین گروه هاي آن مؤلفه
ه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در دو گروه سالمندان فعال و غیرفعال در جدول شـمار 

نشان داده است که بین سالمندان فعال و غیرفعال در  Tنتایج آزمون . آورده شده است 3
دار  اختالف معنـی ) P<0.01( و رفاه ذهنی) P<0.01( دو متغیر اساسی سرمایه اجتماعی

مراتب بهتـري در هـر دو متغیـر بـه دسـت       هاي به وجود دارد و سالمندان فعال میانگین
  .اند آورده

 
  ایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعالمق -3جدول 

  میانگین  تعداد  گروه  متغیر
انحراف 

  معیار
 يدار یمعن Tمقدار 

  سرمایه اجتماعی
  94/19  83/153  166  غیرفعال

25/6-  001/0  
  52/21  74/168  138  فعال

  رفاه ذهنی
  41/26  62/146  166  غیرفعال

64/6-  002/0  
  09/27  98/156  138  فعال
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هاي سرمایه اجتماعی و رفـاه ذهنـی در بـین     براي تحلیل و مقایسه میانگین مؤلفه
 شـده   اسـتفاده ) MANOVA(گانه سالمندان از تحلیل واریانس چنـدمتغیره   4هاي  سنخ
گروه برقرار بوده  4ها در بین  با توجه به نتایج آزمون لون؛ فرض همگنی واریانس. است
ها  توان گفت حداقل در یکی از متغیرها و مؤلفه می 4بر اساس جدول  ).P>0.05( است
  .دار وجود دارد گروه مورد بررسی تفاوت معنی 4بین 

  
  ها هاي آن بر روي نمرات متغیرها و مؤلفه) MANOVA( نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره -4جدول 

 يدار یمعن dfخطا  dfفرضیه  f  مقدار  نام آزمون

  001/0  873  36  83/5  582/0  اثر پیالیی
  002/0  854  36  47/6  490/0  المبداي ویلکز

  001/0  863  36  14/7  894/0  اثر هتلینگ
  0001/0  291  12  94/16  699/0  ریشه روي نیبزرگتر

  
نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی به همراه  5جدول 

گانه سالمندان بر مبناي  4هاي  س در بین گروهبر این اسا. دهد هایشان را نشان می مؤلفه
ها تفاوت  هاي آن فعالیت بدنی، در میانگین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی و تمام مؤلفه

  ).P<0.01( دار وجود دارد معنی
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  ها هاي آن بر روي نمرات متغیرها و مؤلفه) MANOVA( نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره -5جدول 
منبع 
  متغیر

 SS df MS F P  متغیر

  گروه

  000/0  56/12  3/892  3  92/2676  اعتماد اجتماعی
  024/0  18/3  45/444  3  35/1333  انسجام اجتماعی

  001/0  66/41  2/3466  3  7/10398  مشارکت اجتماعی
  001/0  3/25  9/9843  3  77/29531  )کل( سرمایه اجتماعی
  001/0  61/6  57/61  3  71/184  شادکامی

  001/0  31/17  02/109  3  06/327  تأمین ذهنی
  001/0  86/12  02/282  3  06/846  رضایت از زندگی

  001/0  57/8  34/162  3  02/496  سبک زندگی/ عالیق
  001/0  65/4  49/50  3  49/151  شده  عدالت ادراك/استحقاق

  001/0  12/21  41/1759  3  25/5278  پذیرش و احترام اجتماعی
  001/0  94/8  26/78  3  80/228  محرومیت نسبی/مقایسه نسبی

 احساسات
  )ناخوشایند/خوشایند(

37/1044  3  12/348  25/14  001/0  

  001/0  93/21  9/14803  3  7/44411  )کل( رفاه ذهنی
  

ها در بین  بر مبناي اطالعات آزمون تعقیبی توکی و مقایسه زوجی میانگین
در بقیه متغیرها  هاي تأمین ذهنی و عالیق، گانه، مشخص شد غیر از مؤلفه 4هاي  گروه

غیرفعال و ( هاي فعال جماعتی و فعال شبکه محور با دو گروه اول ها بین گروه و مؤلفه
ها نشان داده است  مقایسه همگنی میانگین. دار وجود دارد تفاوت معنی) فعال انفرادي

هاي انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی،  که سالمندان فعال شبکه محور در مؤلفه
گروه دیگر تفاوت  3ضایت از زندگی، احساسات و احترام اجتماعی با شادکامی، ر

به دلیل گسترده . گیرند دار داشته و در یک دسته میانگین به لحاظ همگنی قرار نمی معنی
هاي چهارگانه  بودن جدول مقایسه زوجی آزمون توکی براي ابعاد متغیرها، مقایسه گروه
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. آورده شده است 6عی و رفاه ذهنی در جدول تنها براي متغیرهاي اصلی سرمایه اجتما
، سالمندانی که فعالیت بدنی شبکه محور دارند، به طرز معناداري 5بر اساس جدول 

هاي سالمندان  میانگین بیشتري در سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی نسبت به بقیه گروه
  ).ماییدها در جدول توکی توجه ن با بقیه گروه 4به مقایسه گروه ( اند کسب کرده

  
براي مقایسه زوجی رفاه ذهنی و سرمایه ) Tukey HSD( نتایج آزمون تعقیبی توکی -6جدول 

  هاي چهارگانه اجتماعی در بین گروه
  )sig( يدار یمعن  خطاي استاندارد  ها نیانگیمتفاوت   )j( گروه  )i(گروه  متغیر وابسته

سرمایه 
  اجتماعی

1  
2  99/9-  86/2  003/0  
3  13/10-  33/3  014/0  
4  9/33-  02/4  000/0  

2  
1  99/9  86/2  003/0  
3  1439/0 -  83/3  000/1  
4  98/23/0-  44/4  000/0  

3  
1  13/10  33/3  014/0  
2  1439/0  83/3  000/1  
4  84/23-  76/4  000/0  

4  
1  98/33  02/4  000/0  
2  98/23  44/4  000/0  
3  84/23  76/4  000/0  

  رفاه ذهنی

1  
2  24/11-  78/3  017/  
3  90/23-  40/4  000/0  
4  30/36-  30/5  000/0  

2  
1  24/11  78/3  017/0  
3  65/12-  05/5  061/0  
4  06/25-  85/5  000/0  
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3  
1  90/23  40/4  000/0  
2  65/12  05/5  061/0  
4  40/12-  28/6  200/0  

4  
1  30/36  30/5  000/0  
2  06/25  85/5  000/0  
3  40/12  28/6  200/0  

  )Inactive( رفعالیغگروه = 1
  )Individual Active( يفردگروه فعال = 2
  )Crowded- Active( یجماعتگروه فعال = 3

  )Network-Based Active( يا شبکهگروه فعال = 4
 

 گیري بحث و نتیجه
هدف از این پژوهش مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و 

 2شناسی و سنخ 1بندي نکته اساسی در این مقایسه، نوآوري در بخش. استغیرفعال بوده 
نکتۀ مهمی که غالباً در تحقیقات . سالمندان بر مبناي شیوة انجام فعالیت بدنی بوده است

ها صرفاً بر مبناي وجود یا فقدان فعالیت جسمانی و  پیشین مورد غفلت بوده و مقایسه
درصد  2/9، تنها شده  شناسی ارائه بر مبناي سنخ. است شده  ورزشی در سالمندان انجام

یافته و غیررسمی بر بستر شبکه  از سالمندان مورد بررسی فعالیت ورزشی منظم، سازمان
این مطالعه فارغ از مقایسه سالمندان فعال و . اند که نرخ پایینی است اجتماعی داشته

تواند  اي می صورت شبکه ی بههایی تأکید دارد که انجام فعالیت بدن غیرفعال بر ظرفیت
  .براي سالمندان به ارمغان آورد

نتایج این مطالعه نشان داده است که میانگین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در 
کنند، از سالمندان غیرفعال و  محور ورزش می صورت جماعتی و شبکه سالمندانی که به

 با نتایج تحقیقات چان و دیگران ها این یافته. صورت انفرادي بسیار باالتر است فعال به
                                                

1. Segmentation 
2. Typology 
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)Chon et al, 2018:147(؛ پون و دیگران )Poon et al, 2008:72(؛ و پاتوکنیک 
)Patocnick, 2013:497 (اجتماعی سرمایه به که کارکردي ترین رایج. خوانی دارد هم 

 از طریق که است منافعی سرچشمه اجتماعی سرمایه که است شود، این می منسوب
 1وارد و تامپوبولون .شوند می است، عاید فرد خود خانواده از فراتر مراتب به هک ها شبکه

هاي  ها و فعالیت اند که سرمایه اجتماعی، برآمده از دوستی در پژوهشی نشان داده
در پژوهش دیگري ). Ward and Tompoboloun,2001: 70( تفریحی ورزشی است

ورزش بر اعتماد و سرمایه اجتماعی در  اند که اثرات و دیگران نشان داده 2داون وارد
عنوان اهرمی  دهد و در نهایت ورزش و فعالیت بدنی به تعداد خاصی از کشورها رخ می

  ).Downward et al, 2011: 189( کند براي ترویج و توسعه سرمایه اجتماعی عمل می
حال نتایج برخی مطالعات در خصوص تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد  بااین

؛ 48: 2013زاده و دیگران،  بیگ( خوان نیست عی در سالمندان با این تحقیق هماجتما
این عدم همخوانی در واقع نقطه عزیمت تحقیق حاضر را ). 65: 1394ذبیحی و نودهی،
  . تشکیل داده است

صورت انفرادي  پنداشتۀ کلیدي مطالعه حاضر این بوده که انجام فعالیت بدنی به
اجتماعی افراد نخواهد داشت و حضور و مشارکت در حوزه  چندان تأثیري بر عملکرد
تواند اثربخشی  اي از روابط ساختاري و شناختی است که می عمومی و بودن در شبکه

فعالیت بدنی را در ایجاد و بهبود سرمایه اجتماعی و همچنین رفاه ذهنی سالمندان به 
. بود روابط اجتماعی استیکی از اهداف ورزش و فعالیت بدنی، به. همراه داشته باشد

اي انجام شود،  صورت گروهی و شبکه خصوص زمانی که به ورزش و فعالیت بدنی به
این نتایج با . شود موجب بهبود تعامالت اجتماعی و کیفیت روابط بین افراد می

. همسو است) 173: 2008(و سیپل ) 72: 2001(3هاي تحقیقات وارد و تومپوبالن یافته

                                                
1. Ward & Tampobolon 
2. Downward et al 
3. Tompobolon 
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کسانی که به : کنند بطه، ارتباط بین این دو متغیر را چنین بیان میها در این را آن
هاي اجتماعی غیررسمی بیشتري تعلق دارند بیشتر مایلند وقت و پول خود را به  شبکه

  . هاي ورزشی اختصاص دهند چنین فعالیت هاي داوطلبانه و هم انجام دادن فعالیت
مایه اجتماعی، برآمده از نشان دادند که سر) 2001( تامپوبالن و همکارانش

 در این رابطه سیپل. هاي تفریحی و ورزشی بسیار قوي است ها و فعالیت دوستی
طور داوطلبانه مشارکت دارند، از  هاي ورزشی به افرادي که در سازمان: گوید می) 2008(

اعتماد اجتماعی بیشتري برخوردار بوده و بیشتر به پیگیري مسائل سیاسی و مدنی 
در همین ارتباط باید گفت که ورزش ). Sieppel, 2008: 178( مندند عالقه جامعه خود

تحرکی و  کفایتی، بی نفسه با ایجاد شادي، فرد را از افسردگی، بی هاي بدنی فی و فعالیت
نفس  نفس و عزت سازد و موجب افزایش اعتمادبه تفاوتی به اتفاقات اطرافش، دور می بی

افراد توانمند نیز دقیقاً . گردد ی و تحقق خویش میو در نتیجه افزایش میل به زندگ
شمارند، تسلیم  ها را غنیمت می ها فرصت داراي همین خصوصیات هستند، آن

پذیر هستند، به خدا و خود ایمان دارند و با این باور بهتر بودن را  شوند، انعطاف نمی
  .کنند تجربه می

هاي ورزشی در  تأثیر باشگاه"عنوان  در پژوهشی با) 2010( اُکایاسو و همکاران
عنوان یک  کنند که سرمایه اجتماعی به چنین بیان می "ایجاد سرمایه اجتماعی در ژاپن 

هاي ساخت سرمایه  ورزش یکی از راه. حل براي حل مشکالت مختلف جامعه است راه
افراد با عضویت در باشگاه با . کند عنوان یک کاتالیزور عمل می اجتماعی است و به

صورت مدرن  کنند همچنین اگر باشگاه به ی که عضو آن هستند ارتباط برقرار میگروه
هاي ورزشی، دیگر  ها و یا گروه هاي متفاوت مثل تیم و امروزي باشد و داراي بخش

کرده و سرچشمه سرمایه اجتماعی از عضویت در این  ها ارتباط برقرار افراد با آن
ر مهمی که محققان در این تحقیق به آن دست البته موضوع بسیا. شود ها آغاز می گروه

یا متوسط و با  با شرایط مناسب و مرفه و(یافتند این بود که موقعیت جغرافیایی 
 تأثیرگذار است شده باشگاه ورزشی در میزان سرمایه ایجاد ...)امکانات پایین

)Okayasu et al, 2010: 165.(  
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ات مفیدي بر ابعاد مختلف زندگی تواند اثر پرداختن به فعالیت بدنی و ورزشی می
هاي مختلف جسمی، روحی روانی و اجتماعی  افراد داشته باشد که این اثرات در جنبه

تواند منجر به ارتقاي احساس رضایت از  هاي ورزشی می حضور افراد در فعالیت. است
مطالعه حاضر نشان داد که میزان ). Beigzadeh et al, 2013: 485(زندگی آنان شود 

ضایت از زندگی در بین سالمندان فعال که فعالیت بدنی منظم داشتند با سالمندان ر
طوري که میانگین رضایت از زندگی در بین  غیرفعال اختالف معناداري دارد، به

اي به این نتیجه  مطالعات گسترده. از سالمندان غیرفعال بوده است سالمندان فعال باالتر
نی در ارتقاي کیفیت زندگی و رضایت زندگی نقش اند که فعالیت جسما اشاره کرده

فعالیت بدنی سبب تغییرات گسترده با جهت مثبت ). Brawn et al, 2014: 675( دارد
شود که برآیند این تغییرات باالتر بودن  هاي جسمانی، روانی و اجتماعی می در ویژگی

  . رضایت از زندگی است
فعال از نظر شادکامی و سرزندگی از نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد سالمندان 

فعالیت جسمانی احساس خوب بودن . دارند سالمندان غیرفعال در وضعیت بهتري قرار
عنوان یک تفریح براي افراد  در واقع انجام فعالیت جسمانی به. را به همراه دارد

شود که با ایجاد شادي در سالمند همراه است و اثرات فیزیولوژیکی و  محسوب می
شود؛ اثرات خود را به جا  شیمیایی که در وضعیت روانی و هیجانی افراد ایجاد میبیو
 هاي دهنده ترشح انتقال افزایش با شادکامی که دهد می نشان مطالعات طرفی از. گذارد می

 است ارتباط در کورتیززول سطح هورمون کاهش و سروتونین و دوپامین مانند عصبی
 کورتیزول و سروتونین و دوپامین سطح افزایش نی دربد فعالیت و ورزش از آنجا که و

به  شادکامی سالمندان و نشاط افزایش در مؤثر عاملی عنوان به تواند می مهمی دارد، نقش
 ).45: 1394 شیربیگی و دیگران،(آید  شمار

اي بر رفاه ذهنی را باید در  یکی از سازوکارهاي اثرگذاري فعالیت بدنی شبکه
 پور نتایج مطالعه برادران و حسین. ه اجتماعی جستجو کرداي سرمای نقش واسطه

از . دار بودن رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی را نشان داده است معنی) 57: 1394(
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هاي چارچوب نظري پاتنام، اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در رفاه ذهنی  بین مؤلفه
 هاي کیفیت بر فردي، عوامل کنار در جدید رویکردهاي و مطالعات. افراد داشته است

 تأکید اجتماعی رفاه و ارتقاي...)  و اجتماعی همبستگی عدالت، نابرابري،( اجتماعی
 بهتر، عبارت به. دهد می تشکیل اجتماعی سرمایۀ را ها این کیفیت اصلی محور. کنند می

 وسالمتی  احساس زندگی، به امید عمومی، و فردي بیشتر، سالمت اجتماعی سرمایۀ
 افزایش با اندك، اجتماعی سرمایۀ که درحالی کند؛ ایجاد می بیشتر رضایتمندي و رفاه

 همراه...  و کار محیط از نارضایتی ناآرامی، احساس روانی، اختالالت قلبی، هاي بیماري
  .است بوده

  
  هاي پژوهشی پیشنهاد

و شناسی از فعالیت بدنی سالمندان  این مطالعه نقطه شروعی براي درك سنخ
بوده است؛ ) فعال و غیرفعال( مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان

بدیهی است انجام مطالعاتی در مورد شناخت و اثبات سازوکارهاي علّی اثرگذاري 
تبع آن تقویت رفاه ذهنی در  اي بر ایجاد سرمایه اجتماعی و به فعالیت بدنی شبکه

با توجه به نتایج متناقضی که . عی به دست خواهد دادهاي جدید و بدی سالمندان، یافته
 اخیراً در مورد عدم وجود شواهدي مبنی بر اثربخشی ورزش در بهداشت عمومی

)Wide and Varner,2016: 11 ( شود در  شده، به پژوهشگران آینده پیشنهاد می ارائه
یح بر این مورد دست به پژوهش زده و نقش ورزش را در دو قالب سرگرمی و تفر

) 2015( هاي برگ همچنین بر اساس یافته. سالمتی و تندرستی سالمندان بررسی نمایند
. روند هاي فعالیت بدنی به شمار می تعامل اجتماعی و احساس لذت، از انگیزاننده

هاي  شود محققان، به بررسی این موضوع در سنین مختلف پرداخته و نقش پیشنهاد می
  ).Berg, 2015: 342( آن را مقایسه کنند
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  هاي کاربردي پیشنهاد
هر راهبرد، سیاست و یا برنامه  که توان تأکید کرد با توجه به نتایج تحقیق می

عملیاتی براي ارتقاء سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی سالمندان از رویکرد سالمندي فعال 
اي ترین رفتاره بر این اساس با توجه به اینکه فعالیت بدنی یکی از مهم. گذرد می

ارتقادهنده سالمت جسمی و روانی سالمندان است و با عنایت به نتایج این پژوهش 
  :توان پیشنهاد کرد اقدامات زیر را می

  ویژه فعالیت بدنی  هاي مختلف به تحلیل جامعه هدف سالمندان از منظر فعالیت
  ؛)STP( با رویکرد بازاریابی مبتنی بر هدف

   هاي کوچک محلی مبتنی بر شبکه  گروهتسهیل حضور و مشارکت سالمندان در
هاي  یافته، فعالیت بدنی شبکه محور و یا فعالیت اجتماعی با محوریت ورزش سازمان

  داوطلبانه اجتماعی؛
  در ) پاتوق( هاي سالمندي ریزي براي تشکیل هسته سنجی و برنامه امکان

  .محالت براي ارتقاء تعامالت اجتماعی مبتنی بر ورزش و فعالیت بدنی
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