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  چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادي و فرهنگی با سالمندي موفق در میان 

در این خصوص از . وپرورش تبریز صورت گرفته است ل باالتر آموزشسا 60معلمان بازنشسته 

روش . شده است ، براي بررسی موضوع استفاده...نظریات شاي، آرگایل، بوردیو، راو و کان و

وپرورش شهر  سال باالتر آموزش 60تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماري معلمان بازنشسته 

عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول  نفر به 380این تعداد  از. باشد نفر می 3403تبریز به تعداد 

براي سنجش سالمندي موفق از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و . کوکران انتخاب گردید

براي سنجش سرمایه . شده است ویلیامز و مقیاس رضایت از زندگی دینر و پاوت بهره گرفته

آوري  پس از جمع. شده است ساخته بهره گرفتهفرهنگی و سرمایه اقتصادي از پرسشنامه محقق 

هاي ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با  ها از آزمون ها، جهت آزمون فرضیه داده

دهد میانگین سالمندي  هاي توصیفی نشان می یافته. اقدام شده است Spssافزار  استفاده از نرم

همچنین ضریب . باشد حد متوسط میموفق در بین بازنشستگان آموزش پرورش شهر تبریز در 

درصد کل تغییرات مربوط به متغیر سالمندي موفق،  38دهدکه  تبیین شده رگرسیون نشان می

دهد،که متغیر  میزان ضرایب بتا نشان می. باشد ناشی از تغییرات سرمایه فرهنگی و اقتصادي می

درصد هر یک  7/39درصد و سرمایه اقتصادي به میزان  7/47سرمایه فرهنگی به میزان 

میزان باالي سرمایه اقتصادي و فرهنگی . اند صورت جداگانه بر سالمندي موفق تأثیرگذار بوده به

در بین سالمندان باعث افزایش سالمت روحی و روانی و افزایش شادمانی و رضایت از زندگی 

  .گردد در بین سالمندان بازنشسته می

قتصادي، سرمایه فرهنگی، سالمت عمومی، رضایتمندي سالمندي موفق، سرمایه ا :هاي کلیديواژه
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  بیان مسئله

اي  توسعه، تا انـدازه  یافته و درحال افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جهان توسعه

که این افزایش طول عمر،  طوري است که از آن با عنوان انقالب ساکت یاد شده است به

ست، یـک چـالش مهـم فـراروي ایـن جوامـع       جداي از اینکه یک دستاورد اجتماعی ا

عنوان یک موضوع اساسی  هاي اخیر به رو، مسئله سالمندي در سال ازاین. محسوب است

بـا افـزایش   . عنوان سال جهانی سالمندان نام گرفت را به 1999شده چنانچه سال  مطرح

نگی امید به زندگی، درك موضوعات در رابطه با ناتوانی و سالمتی در سالمندي و چگو

  . کند ارتقاي سالمتی و موفقیت افراد در دوران سالمندي اهمیت بیشتري پیدا می

هاي زندگی جوامع بشري، مقابله با  با توجه به تأثیرگذاري این پدیده در کلیه جنبه

هاي فرا راه این پدیده و استفاده از تدابیر مناسب براي ارتقاي وضعیت جسمانی،  چالش

امروزه یکی از راهبردهاي . ن داراي اهمیت بسیاري بوده استروانی و اجتماعی سالمندا

تأثیرگذار ارتقاي سالمت در سالمندان رسیدن به هدف سالمندي موفق
1
حل  است که راه 

ابوالحسـنی و  (هـاي دوران سـالمندي اسـت     مناسبی براي کـاهش مشـکالت و هزینـه   

سـالمتی و کیفیـت   سالمندي موفق یعنی عمر طـوالنی همـراه بـا    ). 63: 1397باستانی، 

  .زندگی بهتر براي سالمندان جامعه

توسعه بسیار شدیدتر از کشورهاي  افزایش جمعیت سالمند در کشورهاي درحال

ایران هم جزء کشورهایی است که مرحله گذار جمعیتی را طی . یافته خواهد بود توسعه

دهند  می آمارها نشان. کنند و داراي ساختار سنی جوان ولی در حال انتقال است می

همراه با افزایش جمعیت سالمند در جهان، ایران نیز با پدیده سالخوردگی جمعیت 

زیرا در حال حاضر ایران در . اي گریزناپذیر است رو خواهد شد و این پدیده روبه

در این مرحله میزان رشد ساالنه . مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت قرار دارد

در مقطع زمانی فعلی، . میزان رشد کل جمعیت استهاي مختلف سنی متفاوت از  گروه

                                                  
1. Successful Aging



  

  

  

  

195...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

را  1370هاي سنی قرار دارند که رشد انفجاري قبل از دهه  سالمندان ایران در گروه

  . کنند، بنابراین این روند کامالً طبیعی است تجربه می

نوبه خود میزان رشد سالمندان را  عالوه بر این افزایش شاخص امید زندگی نیز به

تاکنون  1335که جمعیت سالمندان از سال  طوري به). 12:1399فتحی، (ند ک تشدید می

، جمعیت سالمندان کشور به 1430شود تا سال  بینی می تغییرات زیادي داشته و پیش

بر اساس ). 10: 1399فتحی، (درصد جمعیت برسد  92/19نفر یعنی  445/987/18

سال تشکیل  60اد باالي درصد جمعیت ایران را افر 3/9حدود  1395سرشماري سال 

شود تا سال  بینی می پیش. دهند که حکایت از رشد پرشتاب جمعیت سالمند دارد می

میلیون نفر خواهد رسید  10سال در ایران تقریبًا به حدود  60جمعیت باالي  1400

دهند که سالمند شدن  این اعداد و ارقام نشان می). 542: 1399علی پور و همکاران، (

  .یران نیز مانند بسیاري دیگر از جوامع روندي افزایشی به خود گرفته استجمعیت در ا

رغم آنکه توجه به مسائل و مشکالت سالمندان در حوزه پزشکی قدمت  علی

طوالنی دارد اما توجه به این پدیده بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی نگرشی جدید 

ه، پیري بدنی تحت تأثیر دهد که برخالف تصور گذشت شواهد زیادي نشان می. است

ها نیست، بلکه عناصر مربوط به شیوه زندگی نیز به همان نسبت تأثیر قدرتمندي بر  ژن

& Rowe(پیري دارند  Kahn, 2004 .(شناختی به فرآیند  یعنی در کنار نگرش زیست

ها، باید سالمندي را  سالمندي و بررسی شخصیت سالمندان برحسب تغییرات درونی آن

به عبارتی، توجه . هاي اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز مطالعه کرد ستر و زمینهبر اساس ب

تنهایی شاخص نهایی سالمندي موفق نیست، بلکه عوامل  به این واقعیت که طول عمر به

 ،)Angel, 2014: 3(هاي فرهنگی نیز در آن دخیل هستند مربوط به کیفیت زندگی و زمینه

ق و زندگی خوب در دوران سالمندي ارتباط مستقیم بسیاري از معیارهاي سالمندي موف

  .هاي فرهنگی دارند با باورها و داشته



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      196

یکی از این معیارهاي مهم فرهنگی مرتبط با سالمندي موفق، انواع سرمایه و 

طور خاص سرمایه فرهنگی به
1

بر همین اساس در هر دوره . و سرمایه اقتصادي است 

ان الگوهاي فرهنگی مشترکی را در امور گوناگون تو زندگی و از جمله دوره سالمند، می

قشر . اي دارد زندگی یافت که بر میزان سالمت افراد و فرآیند سالمندي تأثیر گسترده

فرهنگیان سالمند که مورد مطالعه این تحقیق هستند، عموماً داراي تحصیالت عالیه 

هاي آموزشی  رههستند و نیز به دلیل شرکت در دو) یکی از عناصر سرمایه فرهنگی(

. صورت عملی سرمایه فرهنگی خوبی دارند کارگیري این دانش به ضمن خدمت و به

رسد که وجود میزان باالیی از معلومات در میان این قشر از جامعه،  بنابراین، به نظر می

گیري رفتارهاي خاصی در راستاي ارتقاي سالمت گردد و در  تواند موجب شکل می

بنابراین، . گی موجبات بروز سالمندي موفق را فراهم آورددوران پیري و بازنشست

ارتقاي سرمایه فرهنگی مکانیسمی براي افزایش سالمندي موفق از طریق بقا
2

طول (

و رضایتمندي از زندگی) فقدان بیماري(، تندرستی )عمر
3

معتمدي، (است ) شادمانی(

1384 :190.(  

هاي  در بین افراد و گروه هاي اقتصادي و فرهنگی با توجه به اهمیت سرمایه

هاي  ویژه فرهنگیان سالمند و همچنین کاهش رشد جمعیت در سال مختلف جامعه، به

بنابراین، . شده است اخیر و افزایش جمعیت سالمند، بحث سالمندي موفق مطرح

هاي اقتصادي و فرهنگی بر سالمندي موفق  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه

سال باالتر شهر تبریز در پی پاسخگویی به این سؤال  60بازنشسته  در میان فرهنگیان

  هاي اقتصادي و فرهنگی بر سالمندي موفق چگونه است؟ است که تأثیر سرمایه

  

  

                                                  
1. Cultural capital
2. Survival
3. Life satisfaction



  

  

  

  

197...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

  پیشینه مطالعه 

هاي سالمت روان سالمندي در  تحقیقی را با عنوان شاخص) 1398(رحیمی و همکاران 

آوري اطالعات از بین  براي جمع. شده است اممند انج فرهنگ ایرانی با روش مرور نظام

دهـد کـه    هـاي تحقیـق نشـان مـی     یافتـه . شده است مقاله مرتبط انتخاب 51مقاله،  897

هایی همانند زندگی با خانواده، روابط و مشارکت اجتماعی، وضعیت بهداشـت و   مؤلفه

 هـاي  تـرین شـاخص   سالمت جسمی و روانی، باورهاي مذهبی و سبک زندگی، اصـلی 

هاي حمایتی، مراقبتی و سـنجش و پـایش    سالمندي سالم ایرانی است و اولویت برنامه

  .   ها باشد تواند متمرکز بر این مؤلفه وضعیت سالمندي در کشور می

در تحقیقی که بـا عنـوان الگـوي ورزش سـالمندان     ) 1397(جورکش و همکاران 

مـدیریت ورزشـی،   نظـران   ایران که با روش گرندد تئوري بـین متخصصـان و صـاحب   

پیشکسوتان ورزشـی، اعضـاي هیـات علمـی و همچنـین، مسـئوالن ادارات درگیـر در        

سالمندي اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداري در شهر اصفهان 

گیرند که زندگی فعال  اند، نتیجه می گیري هدفمند و نظري انجام داده با استفاده از نمونه

شود و افزایش سالمتی آنها ازجمله  زایش توانایی و کارایی فیزیکی میسالمندان باعث اف

هرچـه  . گیـرد  سرزندگی، شادابی و عملکرد عاطفی آنها در وضـعیت بهتـري قـرار مـی    

سالمندان زندگی پرتحرکی داشته باشند، میزان سـالمتی جسـمانی و روانـی آنهـا ارتقـا      

زندگی افراد سـالمند، بایـد مـورد     عنوان اصل مهم در ورزش و فعالیت بدنی به. یابد می

هـاي درمـانی و مراقبتـی،     هاي مرتبط قرار گیرد و درکنار برنامـه  توجه نهادها و سازمان

هزینه و سالم براي پیشگیري از بروز مشکالت مربوط به سالمندان به  عنوان روشی کم به

  . آن پرداخته شود

عناي زنـدگی کـه بـین    تحقیقی با عنوان سالمندي و م) 1396(احمدي و همکاران 

منظـور تحلیـل    بـه . انـد  سال در شهر تهران انجام داده 60نفر از افراد سالمند باالي  287

نتـایج  . انـد  هاي خی دو و تحلیل واریانس استفاده کرده ها از تحلیل محتوا و آزمون داده

دهد که خانواده، رابطه عاطفی، اخالقیات و نیاز بـه پـذیرش اجتمـاعی     تحقیق نشان می

  .  عنوان منبع معنا به زندگی سالمندان دارند بیشترین تأثیر را به
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تحقیقی را با عنوان شادکامی در دوران سالمندي بـه روش پیمـایش   ) 1395(مانی ا

ها از  وتحلیل داده براي تجزیه. اند نفر از سالمندان ساکن شهر همدان انجام داده 250بین 

نتـایج  . اند سیون چندگانه استفاده کردههاي آماري ضریب همبستگی و تحلیل رگر روش

نفس و شادکامی در سـالمندان رابطـه مثبـت معنـاداري      حاکی از آن است که بین عزت

نفـس   دهد کـه بـر اسـاس عـزت     گام نشان می به نتایج تحلیل رگرسیون گام. وجود دارد

هاي  خصهبنابراین، با بهبود شا. بینی کرد درصد از شادکامی سالمندان را پیش 42توان  می

) 1394(وفائی و همکاران . توان شادکامی آنان را ارتقاء بخشید نفس سالمندان، می عزت

بینی سالمندي موفق بر اساس راهبردهاي مدیریت زندگی بـه   در تحقیقی با عنوان پیش

ها  تحلیل داده. اند نفر از سالمندان ساکن شهر همدان انجام داده 300روش پیمایش بین 

شـده   همبستگی گشتاوري پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجامبا استفاده از 

دهد که راهبردهاي مدیریت زندگی با سبک زندگی سـالم ارتبـاط    نتایج نشان می. است

پذیري  بینی کننده زیرگروه خود مسئولیت اما، راهبردهاي مدیریت زندگی تنها پیش. دارد

بینـی کننـده زیرگـروه خـود      پـیش تنهـایی   جبـران نیـز بـه   . سبک زنـدگی سـالم اسـت   

وضعیت ، در تحقیقی با عنوان)1393(مداح .  پذیري سبک زندگی سالم است مسئولیت

 دان ایـران و سـوئد  هاي اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغـت در بـین سـالمن   فعالیت

گیـري تصـادفی    سالمند ایرانـی بـه روش نمونـه    825حجم نمونه شامل . پرداخته است

سالمند سـوئدي و   305اي با رعایت نسبت جنسی از مناطق مختلف شهر تهران،  خوشه

نتـایج نشـان   .سالمند ایرانی مقیم سوئد از طریق اداره آمار شهر استکهلم است 101نیز 

هاي اجتماعی و ایام فراغت در سه  تراکات بسیار، فراوانی و نوع فعالیترغم اش داد که به

عواملی مانند گسـترش  . هاي فرهنگی و محیطی مختلف است گروه فوق به دلیل تفاوت

شهرنشینی، کمبود تسهیالت، عدم آشنایی یا توجه به شیوه زنـدگی سـالم سـبب شـده     

ابط اجتماعی و نحوه گذران ایـام  است که میزان رضایت شهروندان سالمند ایرانی از رو

  .                                                                 فراغت از سالمندان سوئدي کمتر باشد



  

  

  

  

199...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

، در تحقیقی بـه بررسـی سـالمت روان و رابطـه آن بـا      )1392(شجاع و همکاران 

نفـر از   320بـین   این تحقیـق بـه شـیوه پیمـایش،    . سرمایه اجتماعی سالمندان پرداختند

نتـایج حـاکی اسـت کـه بـین      . شـده اسـت   سالمندان ساکن منطقه نه شهر تهران انجـام 

هاي اعتماد فردي و همبستگی و حمایت اجتماعی سـرمایه اجتمـاعی و همچنـین     مؤلفه

متغیرهاي سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، اشتغال، سن و مالکیت منـزل مسـکونی بـا    

اما بـین مؤلفـه اعتمـاد اجتمـاعی و روابـط      . ود داردسالمت روانی سالمندان رابطه وج

انجمنی سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهاي مدت اقامت در محل، جنسیت، پوشـش  

بیمه، قومیت و اندازه خانوار با سالمت روان سـالمندان مطالعـه رابطـه معنـادار وجـود      

المت روانـی  هراندازه فرد از سرمایه اجتمـاعی بیشـتري برخـوردار باشـد از سـ     . ندارد

همچنین فرد داراي سـالمت روانـی بهتـر واجـد شـرایط      . تري برخوردار است مطلوب

هاي اجتماعی در جامعه است که این مسئله نشان از رابطـه   ها و نقش پذیرش مسئولیت

توانـد بـر    رو ارتقاي هـر یـک مـی    ازاین. دوطرفه سالمت روان و سرمایه اجتماعی دارد

  .  دیگري تأثیرگذار باشد

ــ ــاران کی ــی    ) 1390(انپور و همک ــین ویژگ ــه ب ــوان رابط ــا عن ــی ب ــاي  تحقیق ه

سـالمند بـا    96شناختی و رضایت از بازنشستگی در سـالمندان بازنشسـته بـین     جمعیت

وپـرورش شـهر    گیري در دسترس از مراجعان به کانون بازنشستگی آموزش روش نمونه

قیق، بین سالمت، اشـتغال بـه   هاي تح بر اساس یافته. اند انجام داده 1388اهواز در سال 

کار مجدد پس از بازنشستگی، داشـتن وضـع مـالی مناسـب و احسـاس سـودمندي بـا        

رابطه بین سن بازنشستگی . دار وجود دارد رضایت از بازنشستگی همبستگی مثبت معنی

دهـد   این پژوهش نشان مـی . و بازنشستگی همسر با رضایت از بازنشستگی منفی است

به کار مجدد پـس از بازنشسـتگی، داشـتن وضـع مـالی مناسـب و       که سالمتی، اشتغال 

امـا سـن بازنشسـتگی    . برند احساس سودمندي همگی رضایت از بازنشستگی را باال می

  .دهد باالتر و بازنشستگی همسر، رضایت از بازنشستگی را کاهش می
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لوال
1

تحقیقی را با عنوان نگرش مثبت به سالمندي و سالمتی ) 2010(و همکاران  

دهد که  نتایج تحقیق نشان می. اند نفر از سالمندان تایوانی انجام داده 316در میان 

اما در این میان . اند هاي مثبتی نسبت به سالمندي داشته سالمندان عموماً نگرش

سالمندانی که از حمایت اجتماعی کمتري برخوردار بودند، نگرش مثبت کمتري نسبت 

تر که  هاي افسردگی در ارتباط بود و نیز سالمندان جوانبه سالمندي داشتند که با نشانه

کردند،  تر شرکت می کردند و در اجتماعات بزرگ حمایت اجتماعی بیشتري دریافت می

هاي مثبت زیادتري نسبت به سالمندي داشتند که با میزان باالتر شادي در میان  نگرش

. آنان رابطه داشته است

فیوري و دنکال
2

ی با عنوان حمایت اجتماعی و سالمت روانی در تحقیق) 2012(

اند که دریافت حمایت  اند به این نتیجه رسیده نفر از سالمندان انجام داده 6767که بین 

که حمایت ابزاري و  درحالی. عاطفی فقط با سالمت روانی زنان رابطه مستقیمی دارد

مردانی . شته استاحساسی با سالمت روانی زنان و مردان با الگوهاي مختلف رابطه دا

کردند، فقط سطح باالیی از  غیراز خویشاوندان دریافت می که حمایت ابزاري به

. هاي افسردگی را داشتند نشانه

داهانی
3

تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر سالمندي موفق در ) 2014(و همکاران  

ی مرتبط با در این تحقیق کیفیت زندگ. اند سال در فرانسه انجام داده 75تا  65افراد 

اند و بر نقش بهزیستی  سازي کرده عنوان معیار سالمندي موفق مفهوم سالمت را به

اند و از رگرسیون لجستیک براي بررسی ارتباط بین  روانشناختی و جسمانی تأکید نموده

اجتماعی، جسمی و رفتاري -جمعیتی، روانی-سالمندي موفق و عوامل اجتماعی

دهد که بهزیستی جسمی و  از این پژوهش نشان می نتایج حاصل. شده است استفاده

کننده سالمندي موفق  اي از عوامل مهم تعیین روانی، ورزش منظم و وضعیت تغذیه

                                                  
1. Luo Lu
2. Fiori and Denckla
3. Dahany



  

  

  

  

201...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

هاي بهداشتی براي  هاي مراقبت ها و برنامه بنابراین بسیار مهم است که سیاست. است

                                                                                                                                       . تقویت پیري سالم و موفق بر این عناصر تأکید کنند

لی و همکاران
1

در تحقیقی با عنوان سالمندي موفق با کیفیت زندگی مرتبط با ) 2014(

ور تایوان انجام کننده آن را بین سالمند جامعه تایچونگ کش سالمتی و عوامل تعیین

هاي آنها  یافته. اند ها از رگرسیون لجستیک استفاده کرده وتحلیل داده براي تجزیه. اند داده

دهد که سالمندي موفق با سن، مشکالت مزمن مرتبط با سالمتی و حمایت  نشان می

ها در مطالعات خود بر اهمیت کیفیت زندگی تأکید نموده  بنابراین، آن. روانی مرتبط بود

                                                                                              .   اند سالمندي موفق را از طریق حمایت روانی اجتماعی تعریف کرده و

هیزل
2

تحقیقی را با عنوان سالمندي موفق در میان زنان مسن ) 2018(و همکاران  

هدف این مطالعه توصیف . اند ه نظریه مبنایی انجام دادهشده ، به شیو فیلیپینی زندانی

فرآیندي است که طی آن سالخوردگان زن فیلیپینی زندانی، پیري موفق را تجربه 

. شده است در این مطالعه از تئوري مبتنی بر اشتراوس و کوربین استفاده. کنند می

. اند شده هدفمند انتخاب طور زن فیلیپینی زندانی که به 15هاي نیمه ساختاري با  مصاحبه

مبارزه، انگیزه : ها پنج مرحله نسبت به سالمندي موفق را نشان داد، یعنی هاي آن یافته

کنند که چگونه زنان  این مراحل توصیف می. دوباره، اصالح، ادغام مجدد و پایداري

  .گیرند مسن زندانی فیلیپینی تحت تحول به سمت سالمندي موفق قرار می

  

  چارچوب نظري

هاي برانگیزاننده، همچون مقابله  شناختی به سالمندي موفق بر مهارت یک نگرش جامعه

تأکید ) یعنی فرایند رسیدن به سالمندي موفق(با تنیدگی و فقدان، در تعاملی اجتماعی 

راو و کان. ورزد می
3

دانند که شامل سه رفتار یا سه  ، سالمند موفق را توانایی می)1998(

                                                  
1. Li
2. Heizel
3. Rowe and Kahn
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هایی که منجر به  احتمال کم براي وجود بیماري و یا بیماري) 1: ویژگی کلیدي است

درگیري فعال با زندگی آنها تأکید ) 3کنش باالي ذهنی و بدنی ) 2. ناتوانی شود

اي از وجود بیماري و ناتوانی و پرهیز از  مالحظه طور قابل ورزند که تعریفشان به می

ست، بلکه درگیري فعال با مردم، سالمندي موفق تقلید جوانی نی. پیري متفاوت است

  .ها و در کل با زندگی است ها، فعالیت گروه

از جملـه  . شده است شناختی متعددي در خصوص سالمندي مطرح نظریات جامعه

نظریه عدم تعهد
1

الیان کامینگ و ویلیام هنري 
2

است که معتقدند کاهش تعامل اجتماعی  

هـا را کنـار    ل اکثر سالمندان، جامعه آندر دوران پیري به این دلیل است که برخالف می

در واقع، جامعه و فرد سالمند بسیاري از روابط دوجانبه خود بـا همـدیگر را   . گذارد می

بر اساس این نظریه، گریزناپذیر بـودن مـرگ، فـرد را وادار بـه     . کنند متقابالً محدود می

هویگ هرست. کند هاي اجتماعی خود می ترك بخش مهمی از نقش
3

ریه فعالیتدر نظ 
4

 

شود و سـالمندي کـه    معتقد است که فعالیت باعث افزایش سالمتی در دوران پیري می

در واقـع، پیـري   . اي بهتـر بـا اوضـاع تطـابق خواهـد یافـت       گونه ماند، به فعال باقی می

هـاي   اي کشف شود،یا بـراي حفـظ نقـش    هاي تازه کند که نقش آمیز ایجاب می موفقیت

مانـد بـه گونـه     شخص سالمندي که فعـال بـاقی مـی   . جود آیداي به و قدیم،وسایل تازه

کننـد کـه    گیـري مـی   طرفداران ایـن نظریـه نتیجـه   .بهتري با شرایط تطابق خواهد یافت

  . تمایل به برقراري روابط اجتماعی دارنداندازه افراد میانسال، سالمندان به

گربریوم
5

در نظریه محیط اجتماعی 
6

ـ   ري بـه برخـی   معتقد است که رفتار دوران پی

بر اساس این نگرش، سه عامل مهم سالمتی، . شرایط بیولوژیک و اجتماعی بستگی دارد

. هاي اجتماعی بر سطح فعالیت فرد سـالمند تأثیرگـذار هسـتند    وضعیت مالی و حمایت

                                                  
1. Disengagement theory
2. Cummings and Henry
3. Huig Herfst
4. Activity theory
5. Gurbrium
6. social environment theory



  

  

  

  

203...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

اشلی
1

در نظریه اسـتمرار  
2

معتقـد اسـت افـرادي کـه نقـش فعـالی دارنـد، در توسـعه          

. آخرین مرحله زندگی دنباله مراحـل قبلـی اسـت   . ندکن ساختارهاي فردي مشارکت می

توانند معرف نوعی عـدم پیوسـتگی باشـند، امـا سـازگاري و       هاي اجتماعی می موقعیت

هـایی کـه در تمـام طـول زنـدگی       ها، عادات و ذوق سبک زندگی اصوالً از طریق سبک

و امـین جعفـري و    22: 1392شـیانی و زارع،  (پـذیر اسـت    شـده اسـت، امکـان    کسب

).308-306: 1398و میري و همکاران،  5: 1396مکاران، ه

تواند نقش سازنده و کلیدي بر سالمندي موفق داشته باشد،  از عواملی که می

هاي نمادین است که از  اي از ثروت سرمایه فرهنگی مجموعه. سرمایۀ فرهنگی است

گانیسم حالت هاي پایدار ار گردد که به شکل رغبت شده برمی سو به معلومات کسب یک

صورت موفقیتی مادي، سرمایه به حالت  گیرد و از سوي دیگر به درونی شده به خود می

شده  تواند به شکل نهادینه کند و می عینیت یافته میراث فرهنگی به شکل اموال جلوه می

صورت عناوین، مدارك تحصیلی و غیره که به استعدادهاي فرد عینیت  در جامعه به

کند و اغلب براي آن پایگاه قائل  آن را بازشناسی و نهادینه میبخشد و جامعه  می

  ).120: 1383توسلی، (شود  می

هاي  سرمایه فرهنگی نزدیک به مفهوم وبري شیوه زندگی است که شامل مهارت

گردد که فرد از طریق  هایی می خاص، سلیقه، نحوه سخن گفتن، مدرك تحصیلی و شیوه

نظر یادآور مفهوم مصرف چشمگیر وبلن  این نقطه. سازد آن خود را از دیگران متمایز می

نیز هست، یعنی طبقات باال با چشمگیر ساختن شیوه زندگی خود از دیگران متمایز 

بوردیو معتقد است سرمایه منبع عامی است که ). 134: 1389پور،  شارع(شوند  می

با این تعبیر . ردتواند شکل پولی و غیرپولی و نیز ملموس و غیرملموس به خود بگی می

هاي فرهنگی خاصی اشاره دارد که در روند  توان گفت که سرمایۀ فرهنگی به شیوه می

                                                  
1. Atchley
2. Continuty theory
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شده و ظرفیت شناخت افراد در کاربرد  هاي رسمی و خانوادگی در افراد تثبیت آموزش

  ). 134: 1389پور،  شارع(گیرد  لوازم فرهنگی را در برمی

ب تفاوت در نحوة زندگی و بروز کاربرد ابعاد مختلف سرمایۀ فرهنگی موج

هاي برتر اجتماعی و  تبع آن تفاوت در کسب موقعیت هاي گوناگون گردیده و به سلیقه

شود که خود  استفاده از امکانات مختلف و نیز اتخاذ رفتارهاي تندرستی را موجب می

به گردد افراد در دوران سالمندي کمتر  همین امر، اتخاذ رفتارهاي تندرستی، موجب می

در . بیماري مبتال شده و در صورت ابتال به بیماري نیز کمتر با تبعات آن درگیر شوند

چنین  هم. گیرند واقع دارندگان سرمایۀ فرهنگی باال در طبقۀ باالي اجتماعی قرار می

راحتی به ابعاد  دارندگان امتیازات اقتصادي که در طبقۀ باالي اجتماعی قرار دارند، به

  .یابند هنگی دست میمختلف سرمایۀ فر

دارد که رفتن به تئاتر، سینما و اپرا و خواندن روزنامه، داشتن  بوردیو اظهار می

ها و امکانات سرمایۀ فرهنگی به  عنوان نشانه تواند به ها می دوربین عکاسی، و امثال آن

تواند براي صاحب خود سرمایه  وي معتقد است که سرمایه اقتصادي می. شمار آید

اجتماعی ایجاد کند و سرمایه فرهنگی نیز با کارکرد خود سرمایه اقتصادي به  فرهنگی و

شده  هاي پابرجا و تثبیت ها و عادت بنابراین، سرمایه فرهنگی شامل گرایش. وجود آورد

ممتاز،(هاي تحصیلی و فرهیختگی است  پذیري و نیز صالحیت در طول فرآیند جامعه

نشگر در فضاي اجتماعی بستگی به حجم و به نظر بوردیو موقعیت ک).156: 1383

میزان سرمایۀ فرهنگی او دارد؛ یعنی هرقدر سرمایۀ فرد بیشتر باشد، در فضاي اجتماعی 

موقعیت باالتري خواهد داشت و این خود رفتار و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار 

  ).Cockeham, 2008: 163(دهد  می

گردید، سرمایۀ فرهنگی موجب گونه که در بحث سرمایۀ فرهنگی مطرح  همان

تبع آن اتخاذ رفتارهاي  هاي گوناگون و به تفاوت در نحوة زندگی و بروز سلیقه

تواند با ایدة  گردد که خود همین امر، اتخاذ رفتارهاي تندرستی، می تندرستی می

هاي پابرجا و  اي که عادت گونه به. سالمندي موفق ارتباط تنگاتنگی داشته باشد



  

  

  

  

205...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

پذیري چنان تأثیري بر افراد  شده در طول فرآیند جامعه دگی تثبیتهاي زن شیوه

گذارد که طی آن افراد به دلیل اتخاذ رفتارهاي تندرستی مناسب کمتر به بیماري  می

کنند  شوند و در نتیجه فعاالنه در زندگی اجتماعی مشارکت و همکاري می مبتال می

موقعیت کنشگر در فضاي اجتماعی همچنین از دیدگاه بوردیو، ). 22: 1387غفاري، (

بستگی به حجم و میزان سرمایۀ فرهنگی او دارد؛ یعنی هرقدر سرمایۀ فرد بیشتر باشد، 

در فضاي اجتماعی موقعیت باالتري خواهد داشت و این خود رفتار و سبک زندگی را 

  .دهد تحت تأثیر قرار می

ان  نیست که معتقدند ارتباط با ایدة سالمندي موفق از نظر راو و ک این امر بی

احتمال کم براي وجود ) 1:سالمندي موفق شامل سه رفتار یا سه ویژگی کلیدي است

) 3کنش باالي ذهنی و بدنی، و ) 2هایی که منجر به ناتوانی شود،  بیماري و بیماري

ها  واره گیري عادت در این راستا شکل). Cockeham, 2008: 164(درگیري فعال با زندگی 

و ) ها را درونی کرده است هایی که فرد در طول حیات خود آن ي از قابلیتا مجموعه(

که لزومًا آگاه  شود که فرد بدون آن اي براي فرد، موجب می ها به طبیعت ثانویه تبدیل آن

یعنی افراد بر اساس میزانی از سرمایۀ فرهنگی که دارند، . ها عمل کند باشد بر اساس آن

دهند که این امر  مینۀ سالمندي موفق را در خود پرورش میبا اتخاذ رفتارهاي مناسب ز

  ).24: 1387غفاري، (باشد  حاکی از وجود ارتباط بین این دو متغیر می

از نظر . باشد از متغیرهاي تأثیرگذار دیگر بر سالمندي موفق، سرمایه اقتصادي می

ریتزر،(رد گی بوردیو، معنا و مفهوم سرمایه اقتصادي از پهنه اقتصادي سرچشمه می

توانند کاالهاي فرهنگی بیشتري را در  افراد با داشتن سرمایه اقتصادي می). 725: 1390

در واقع، . اختیار داشته باشند و از این طریق سرمایه فرهنگی خود را افزایش دهند

شود و جایگاه آنان را ابتدا  موقعیت افراد برحسب حجم و نوع سرمایه آنها مشخص می

سازد به همین دلیل است که اکثر افراد  سپس در جامعه مشخص میدر خانواده و 

دهقانی و (دانند  مانند ارسطو، ثروت را یکی از عناصر ضروري رضایت از زندگی می به

  ).164: 1390همکاران، 
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دهد که افراد متعلق به طبقات باالتر در مقایسه با افراد متعلق به  مطالعات نشان می

شود  و کالً پایگاه اقتصادي و اجتماعی شاهراه شادي تلقی می تر شادترند طبقات پایین

آیزنک(
1

که  –بنابراین، کسانی که داراي سرمایه فرهنگی بیشتري هستند ). 113: 1387، 

ترند و این موفقیت نیز باعث  موفق -اجتماعی باالتري نیز دارند -طبیعتاً پایگاه اقتصادي

آرگایل(شود  ها می شادي آن
2

ها و  در همین رابطه برخی از تئوري ).60: 1392، 

شده در حوزه شادمانی به میزان و چگونگی تأثیر عوامل عینی و بهبود  هاي مطرح دیدگاه

ها نشان داده  اند که بیشتر نتایج مطالعات آن شرایط مادي بر سطح شادمانی افراد پرداخته

افراد ندارند  اي در سطح شادمانی کننده خود نقش تعیین خودي است شرایط عینی به

  ).167: 1390دهقانی و همکاران، (

پردازانی که معتقد است شادي و رضایت از زندگی افراد جامعه  از جمله نظریه

گیرد، کارل مارکس است وي معتقد  هاي مادي تحت تأثیر قرار می وسیله موقعیت به

نی و دهقا(آورد  است که وضعیت عینی و مادي زندگی، رفاه و سعادت به ارمغان می

مثابه زیربناي جامعه است  طبق نظر مارکس ساختار اقتصادي به). 164: 1390همکاران، 

عنوان بخشی از فرهنگ در زمره روبناي فرهنگی جامعه محسوب  و سرمایه فرهنگی به

طبقه اجتماعی نمود عینی ساختار اقتصادي است و پایه آن مالکیت خصوصی . گردد می

این دست دارایی تنها اموال شخصی ساده . شود انباشته می است که بر اثر منابع اقتصادي

توان به کمک آن چیزهایی با ارزش تولید کرد و ثروت  نیستند، بلکه منابعی است که می

از طرف دیگر طبقه تنها بعد عینی ندارد بلکه به عوامل ذهنی و خودآگاهی . اندوخت

اري است که مظهر عقایدي باشد رو بنا نیز متشکل از هر ساخت. طبقاتی نیز اشاره دارد

بنابراین اموري از ). 106: 1390ادریسی و همکاران، (که بر زندگی انسان اثر بگذارد 

قبیل مطالعه کتاب، تماشاي تلویزیون، گوش دادن به رادیو، معاشرت با دیگران، 

عنوان صوري از سرمایه فرهنگی و قسمتی از رو بنا  به... فراگیري آموزش غیررسمی و

  .شوند سوب میمح

                                                  
1. Eysenck
2. Argyll



  

  

  

  

207...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

اند که  چنین گزارش کرده) 2009(برخی از تحقیقات از جمله داینر و همکاران 

مردم کشورهاي ثروتمند از مردم کشورهاي فقیر بسیار شادتر و از نظر سالمت روانی 

معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط ) 1999(آرگایل . باالتري برخوردار هستند

درآمد بیشتر است؛ یعنی درآمد تا  ارتباط در بین اقشار کممثبت وجود دارد ولی این 

سازد بر نشاط تأثیر دارد ولی درآمد بیش  اي که نیازهاي مادي افراد را برطرف می اندازه

اي که  نکته). 166: 1390دهقانی و همکاران، (دهد  از مورد نیاز، نشاط را افزایش نمی

یزان معینی از پول، شرط الزم ولی در اکثر تحقیقات نشان داده شده آن است که م

  ).Kesebir and Diener, 2008: 122(ناکافی براي سالمت روانی و شادمانی است

توان گفت در صورت وجود سرمایه فرهنگی، افراد در  بر اساس مباحث نظري می

ها، هنجارها و پیوندهاي اجتماعی موجود در تعامالت اجتمـاعی از طریـق    قالب ارزش

هاي خود را افزایش دهند و در ضمن با به  توانند، قابلیت زارهاي فرهنگی میکاالها و اب

. هاي سالمندي موفق برخـوردار شـوند   دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از مؤلفه

هاي ارزیابی و تفسیر متفاوت رویدادها، به عبارتی دانش متفاوتی  سرمایه فرهنگی زمینه

. کنـد  هاي متعـدد ایجـاد مـی    اوتی را در افراد و گروههاي متف کند که هیجان را فراهم می

واسـطه ابعـاد    هاي اقتصـادي و فرهنگـی بـاالتري هسـتند، بـه      افرادي که داراي سرمایه

ها و انتظارات متفاوتی نسبت به  شناختی، حسی و رفتاري متفاوتی که دارند، که خواسته

  . سپري کنند توانند دوران سالمندي موفقی را بقیه افراد دارند، بهتر می

هاي انسان نسبت به میزان سرمایه فرهنگی که در اختیار  ها و کنش به عبارتی، هیجان

هاي فرهنگی موجب  بنابراین، میزان دسترسی افراد به سرمایه. دارند متغیر و متعدد هستند

آنچنان که سبک زندگی افراد . شود ها می احراز نوع خاصی از سبک از زندگی توسط آن

هـاي   دهند و آن بر بروز هیجان ها را تشکیل می فکرات، تفاسیر و ادراکات آنمجموعه ت

با توجه به . )1392:74اکبرزاده و همکاران، (شود  مؤثر واقع می...) غم، شادي و (خاص 

  :شود هاي زیر مطرح می شده فرضیه مباحث نظري و مطالعات تجربی انجام

  .جود داردبین سرمایه فرهنگی و سالمندي موفق رابطه و-

  .بین سرمایه اقتصادي و سالمندي موفق رابطه وجود دارد-
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  روش تحقیق

توان آن را جزء تحقیقات پهنانگر  تحقیق حاضر به جهت نوع آن، پیمایشی بوده که می

همچنین بر اساس معیار زمان مقطعی بوده است به این نحو که تحقیق . حساب آورد به

جامعه آماري این پژوهش کلیه افراد . تبه اجرا درآمده اس 1399حاضر در سال 

باشند که تعداد آنان  وپرورش شهر تبریز می سال باالتر سازمان آموزش 60بازنشسته 

. نفر برآورد شده است 380حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران . باشد نفر می 3403

کار مراحل . شده است اي استفاده گیري چندمرحله براي انتخاب نمونه از روش نمونه

  :گانه 11صورت بوده که بین مناطق  بدین

شـهرداري تبریـز    11و  9، 7، 5، 3، 1پس از تعیین حجم نمونه، منـاطق  : 1مرحله 

  شده؛انتخاب

  شده؛ها تخصیص داده به نسبت معلمان ساکن در مناطق منتخب، نمونه: 2مرحله 

  انتخاب معلمان در مناطق منتخب؛: 3مرحله 

  ازل معلمان منتخب؛مراجعه به من: 4مرحله 

  .شده استاستفاده spssافزار  ها از نرم وتحلیل داده براي تجزیه

سالمندي موفق متغیر وابسته و سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادي متغیرهاي      

بیلتز. مستقل این تحقیق هستند
1

با اذعان به پیچیدگی تعریف سالمندي موفق به چندین  

) شادي(و رضایتمندي از زندگی ) تندرستی(، سالمت )ابق(ویژگی آن، چون طول عمر 

در این تحقیق مقیاس سالمندي موفق بر اساس ). 44: 1384معتمدي، (اند  کرده اشاره

مبناي انتخاب . شده است هاي سالمت عمومی و رضایتمندي از زندگی ساخته مؤلفه

مفهوم یاد هاي سالمندي موفق، تحقیقاتی هست که از این عوامل براي سنجش مؤلفه

 ;Phelan, 2002; Bowling and Dieppe, 2005; Dahany, 2014(اند شده استفاده کرده

Heizel, 2018(  سالمت عمومی بر اساس پرسشنامه سالمت عمومی)GHQ-12 (

                                                  
1. Baltes



  

  

  

  

209...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

گلدبرگ و ویلیامز
1

مقیاس رضایتمندي از زندگی بر . گیري شده است اندازه) 1998(

کسب نمره . گیري شده است اندازه) 1984(نیر اساس مقیاس رضایتمندي از زندگی د

  .دهنده سالمندي موفق است باال در مجموع سؤاالت این دو پرسشنامه، نشان

مفهوم سرمایه فرهنگی نزدیک به مفهوم وبري شیوه زندگی است که شامل 

باشد که  هایی می هاي خاص، سلیقه، نحوه سخن گفتن، مدارك تحصیلی و شیوه مهارت

سرمایه فرهنگی ). 151: 1383ممتاز، (کند  آن خود را از دیگران متمایز میفرد از طریق 

فیلد، (شود  هاست که به شکل کاالها و ابزار فرهنگی نیز ظاهر می مجموعه از دانش

در . به اعتقاد بوردیو، مفهوم سرمایه فرهنگی داراي سه بعد اصلی است). 43: 1386

یافته یا  بعد تجسم. هنگی مدنظر بوده استپژوهش حاضر ابعاد عینی و ذهنی سرمایه فر

هاي روانی فرد نسبت به استفاده از کاالهاي فرهنگی  ذهنی شامل تمایالت و گرایش

  .است و بعد عینی شامل میزان مصرف کاالهاي فرهنگی است

هاي میزان عالقه به تماشاي  براي سنجش بعد ذهنی سرمایه فرهنگی، از معرف

گوش دادن رادیو، موسیقی، کار با اینترنت، میزان عالقه به  تلویزیون، میزان عالقه به

ها و مجالت، میزان عالقه به شرکت در جلسات علمی، خواندن  مطالعه روزنامه، نشریه

هاي  کتاب و مراجعه به کتابخانه، میزان عالقه به رفتن به موزه، کنسرت و نمایشگاه

اي و در قالب  در سطح سنجش رتبههنري و فرهنگی، سینما و تئاتر و مواردي مانند آن 

  .گیري شده است طیف لیکرت اندازه

ها نظیر نوشتار، نقاشی، ابزار و  سرمایه فرهنگی عینیت یافته در اشیاء مادي، رسانه

براي سنجش ). 44: 1386فیلد، (انتقال است  طورکلی در مادیت آن، قابل نظایر آن و به

زان استفاده از تلویزیون، رادیو، موسیقی، هاي می بعد عینی سرمایه فرهنگی، از معرف

ها و مجالت، میزان شرکت در  میزان کار با اینترنت، میزان استفاده از روزنامه، نشریه

جلسات علمی، میزان خواندن کتاب و مراجعه به کتابخانه، میزان رفتن به موزه، کنسرت 

                                                  
1. Goldberg and Williams
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آن در سطح سنجش  هاي هنري و فرهنگی، سینما و تئاتر و مواردي مانند و نمایشگاه

  .گیري شده است صورت محقق ساخته و در قالب طیف لیکرت اندازه اي، به رتبه

شود و  هاي مالی اطالق می سرمایه اقتصادي به درآمد پولی، سایر منابع و دارائی

). Stones, 2008: 222(توان در حق مالکیت یافت  اش را می تظاهر نهادینه

فرد شامل امکاناتی است که رفاه اقتصادي در اختیار دیگر، سرمایه اقتصادي  عبارت به

همچنین سرمایه اقتصادي یا ثروت مادي، در ). 165: 1390دهقانی و همکاران، (دارد 

تواند تبدیل به کاالهاي مادي  واقع قدرت پرداخت براي شکلی از سرمایه است که می

هاي  از طریق معرف سرمایه اقتصادي فرد ).Hiller.J. and Rooksby, 2012: 128(شود

وسایل رفاهی، درآمد فرد، نحوه مالکیت منزل، وضعیت منزل مسکونی، ماشین و نو ع 

صورت محقق ساخته  اتومبیل، زمین، باغ، سپرده بانکی و نوع اوقات فراغت و به

  .سنجیده شده است

پژوهش براي سنجش اعتبار، پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار چند نفر از در این  

هاي پرسشنامه  براي تعیین پایایی سؤال. شده است تید قرار گرفته و مورد تأیید واقعاسا

، نتایج تحلیل پایایی )1(طبق جدول . از تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده گردید

هاي سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادي و سالمت عمومی و  گرفته براي گویه انجام

  .باشد رضایت از زندگی در حد مطلوب می

  

  هاي مربوط به هریک از متغیرهاي تحقیق پایایی گویه -1جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخابعاد متغیرها  متغیرهاي تحقیق

  سرمایه فرهنگی
  856/0عینی

  814/0ذهنی

  769/0  -  سرمایه اقتصادي

  

  سالمندي موفق

  791/0رضایت از زندگی

  850/0  سالمت عمومی



  

  

  

  

211...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

  ها  یافته

 4/38را مردان و ) نفر 234(درصد  6/61نفر پاسخگو،  380اد در این پژوهش، از تعد

 70میانگین سن پاسخگویان تقریباً .دهند درصد را زنان تشکیل می) نفر 146(درصد 

در ارتباط با .باشد سال، می 60و مینیمم آن  95سال است که با توجه به ماکزیمم سن 

درصد  78/30دیپلم، ) نفر 90(درصد 68/23توزیع فراوانی میزان تحصیالت سالمندان، 

 31/11لیسانس و ) نفر 126(درصد  15/33دیپلم،  تحصیالت در سطح فوق) نفر 117(

درصد به این  08/1لیسانس و باالتر و  سالمندان داراي تحصیالت فوق) نفر 43(درصد 

درصد محل سکونت  4/92در خصوص محل سکونت سالمندان، .اند گزینه پاسخ نداده

درصد سایر موارد را  5درصد منزل فرزندان و  6/2. اند ل شخصی اعالم کردهخود را منز

  .اند ذکر کرده

صورت یک  گویه به 25، براي سنجش سرمایه فرهنگی در کل از 2طبق جدول 

و  90/70میانگین متغیر فوق . شده است اي از اصالً تا خیلی زیاد استفاده گزینه 6طیف 

دهد سرمایه فرهنگی در بین سالمندان  که نشان میباشد  می 5/47میانگین درصدي آن 

این میزان برآورد . تر است وپرورش شهر تبریز از میزان متوسط پایین بازنشسته آموزش

و براي سرمایه  2/49و میانگین درصدي  67/34براي سرمایه فرهنگی ذهنی با میانگین 

ز پایین بودن سرمایه ، حاکی ا6/45و میانگین درصدي  04/36فرهنگی عینی با میانگین 

فرهنگی از بعد ذهنی و عینی در بین سالمندان بازنشسته آموزش پرورش شهر تبریز 

شود که  گزارش می 50/58همچنین، میانگین درصدي سرمایه اقتصادي . حکایت دارد

دهد وضعیت اقتصادي سالمندان بازنشسته آموزش پرورش شهر تبریز در حد  نشان می

  .باشد متوسط می

گویـه   41عنوان متغیر وابسته تحقیق در کـل   سنجش متغیر سالمندي موفق بهبراي 

بـر اسـاس   . شـده  قسـمتی اسـتفاده   6صورت یک طیـف   اي به گیري رتبه در سطح اندازه

وپـرورش   هاي تحقیق، میانگین سالمندي موفق در بین سالمندان بازنشسته آمـوزش  یافته
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در خصوص ابعاد سـالمندي  . باشد می 56ا و میانگین درصدي آن برابر ب 71/139شهر تبریز 

درصـد و رضـایت از   56توان گفت، میانگین درصدي سالمت عمـومی بـه میـزان     موفق می

شـده اسـت کـه گویـاي رضـایت از زنـدگی و سـالمت         درصد محاسبه57زندگی به میزان 

  .باشد باشد هرچند این میزان در حد متوسط می عمومی در بین سالمندان شهر تبریز می

  

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق آماره -2ول جد

میانگین متغیرها

درصدي

انحراف میانگین

معیار

حداکواریانس

ثر

چولگیحداقل

سرمایه فرهنگی 

  ذهنی
20/4967/3494/1508/254  7614086/1

سرمایه فرهنگی 

  عینی
60/4504/3615/1557/229  7416015/1

14933215/1  50/4790/7014/3094/908کل سرمایه فرهنگی

  119/0  4  23  71/29  45/5  47/13  50/58  سرمایه اقتصادي

1684124/1  85/9416/254/633  56  سالمت عمومی

-7818712/0  88/4463/727/58  57رضایت از زندگی

2468527/1  71/1392810/785  56سالمندي موفق

  

بین سرمایه فرهنگی در دو بعد عینی دهد که رابطه  نتایج آزمون همبستگی نشان می

معنادار است و همبستگی بین متغیرهاي فوق  01/0و ذهنی و سالمندي موفق در سطح 

شود، رابطه بین سرمایه  ، مالحظه می)3(که طبق جدول  طوري به. شود مستقیم گزارش می

ر و دا فرهنگی عینی و سالمندي موفق در ابعاد رضایت از زندگی و سالمت عمومی معنی

در خصوص متغیر سرمایه فرهنگی ذهنی نیز . شدت همبستگی مستقیم و متوسط است

در خصوص رابطه بین سرمایه اقتصادي . باشد دار و شدت همبستگی قوي می رابطه معنی

  .دار و شدت همبستگی متوسط به باال است و سالمندي موفق رابطه معنی



  

  

  

  

213...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

  فرهنگی و سالمندي موفق نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد سرمایه -3جدول 

داري سطح معنیضریب همبستگی پیرسون  متغیرهاي وابستهمتغیر مستقل

سرمایه فرهنگی عینی

316/0000/0  رضایت از زندگی

564/0000/0  سالمت عمومی

661/0000/0  سالمندي موفق

  

  سرمایه فرهنگی ذهنی

482/0000/0  رضایت از زندگی

607/0000/0  سالمت عمومی

703/0000/0  سالمندي موفق

  

  سرمایه فرهنگی

404/0000/0رضایت از زندگی

600/0000/0  سالمت عمومی

697/0000/0  سالمندي موفق

  

  سرمایه اقتصادي

428/0000/0  رضایت از زندگی

646/0000/0  سالمت عمومی

685/0000/0  سالمندي موفق

  

مودن سهم و تأثیر متغیرهاي سرمایه فرهنگی هدف از تحلیل رگرسیون، مشخص ن

آمده  دست نتایج به. بینی تغییرات متغیر سالمندي موفق است و اقتصادي در تعیین و پیش

دهد که ضریب همبستگی  ها نشان می از انجام تحلیل رگرسیون چندگانه روي داده

بدین . باشد یم 380/0و ضریب تبیین برابر با  617/0چندگانه رگرسیونی فوق برابر با 

درصد کل تغییرات مربوط به متغیر سالمندي موفق ناشی از تغییرات  38معنی که 

  .باشد سرمایه فرهنگی و اقتصادي می

دهد که اثر رگرسیون  عالوه بر این، نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی نیز نشان می

میزان دوربین واتسون دار است و  مانده، کامالً معنی یا اثر متغیر مستقل نسبت به اثر باقی

ها  مانده باشد که نشانگر این است که باقی می 92/1آمده براي این مدل برابر با  دست به

، متغیر وابسته )4(بر اساس جدول . باشد براي مدل رگرسیونی مستقل از هم می



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      214

نتایج حاصله از ضرایب . باشد سالمندي موفق بیشتر از متغیر سرمایه فرهنگی متأثر می

درصد و  7/47دهد متغیر سرمایه فرهنگی به میزان  میان کل پاسخگویان نشان می بتا در

صورت جداگانه تأثیر مثبت و  درصد هر یک به 7/39متغیر سرمایه اقتصادي به میزان 

  .اند داري بر سالمندي موفق داشته معنی

  

هاي تحلیل رگرسیون چندگانه سالمندي موفق آماره -4جدول 

  617/0(R)ضریب همبستگی چندگانه BetaTSigمتغیرها

  380/0ضریب تبیین  000/0  825/3  477/0سرمایه فرهنگی

  651/6اشتباه معیار برآورد  000/0  588/3  397/0سرمایه اقتصادي

  

  92/1  دوربین واتسون

  

تحلیل واریانس

F441/14آماره  

Sig000/0  

  

  گیري  بحث و نتیجه

لتزایده سالمندي موفق که توسط بی
1

مطرح شد راهکار مناسبی جهـت کـاهش   ) 1990(

طور که آمارهاي  همان. مشکالت سالمندي و ارائه پاسخ مطلوبی به این مشکالت است

دهـد، ایـده سـالمندي موفـق در بـین بازنشسـتگان        مربوط به متغیر وابسـته نشـان مـی   

 71/139کـه میـانگین سـالمندي موفـق      طوري به. وپرورش در حد متوسط است آموزش

سـالمندان بازنشسـته   % 56صورت درصد بیان شود، معـادل   شده است که اگر به محاسبه

اند، یعنی تقریباً نیمـی از   وپرورش شهر تبریز ایده سالمندي موفق را تجربه کرده آموزش

هاي سالمندي موفـق از قبیـل    اند که برخوردار از شاخص افراد مورد مطالعه اذعان کرده

  .عمومی هستندرضایت از زندگی و سالمت 

                                                  
1. Byltz



  

  

  

  

215...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

درصد  5/47عنوان متغیر مستقل تحقیق  میانگین درصدي سرمایه فرهنگی به

لذا . شود این یافته در بین قشر فرهنگیان تا حدودي پایین اعالم می. آمده است دست به

پایین بودن سرمایه فرهنگی در بین دبیران بازنشسته که زمانی خود کنشگران فرهنگی 

همچنان . تواند موقعیت و جایگاه آنان را دگرگون سازد یشدند، م جامعه محسوب می

کند، موقعیت کنشگر در فضاي اجتماعی بستگی به حجم و میزان  که بوردیو مطرح می

یعنی هرقدر سرمایه فرد بیشتر باشد در فضاي اجتماعی . سرمایه فرهنگی او دارد

ت تأثیر قرار موقعیت باالتري خواهد داشت و این خود رفتار و سبک زندگی را تح

هاي  نوبه خود موجب تفاوت در نحوه زندگی و بروز سلیقه سرمایه فرهنگی به. دهد می

گردد که خود همین امر یعنی اتخاذ  گوناگون و تبع آن اتخاذ رفتارهاي تندرستی می

. تواند با ایده سالمندي موفق ارتباط تنگاتنگی داشته باشد رفتارهاي تندرستی، می

فراد بر اساس میزانی از سرمایه فرهنگی که دارند، با اتخاذ رفتارهاي دیگر ا عبارتی به

دهند که این امر حاکی از وجود  مناسب زمینۀ سالمندي موفق را در خود پرورش می

  .ارتباط بین این دو متغیر است

توان گفت در جامعه مورد مطالعه، اهمیت سرمایه فرهنگی در  بنابراین، می

توان از نظریه بوردیو براي تبیین این  مشخص است و میسالمندي موفق به روشنی 

بنا به اعتقاد بوردیو کسب سرمایه فرهنگی تنها راه تحرك صعودي . مسئله استفاده کرد

تواند موفقیت  در نتیجه سرمایه فرهنگی بیش از عوامل دیگر می. شود محسوب می

تبدیل سرمایه فرهنگی به  سالمندان را تبیین نماید دلیل آن در واقع این است که قابلیت

ها بیشتر است در واقع این بخش از نظریه بوردیو که معتقد است در جهان  سایر سرمایه

هاي اقتصادي و  معاصر اهمیت سرمایه فرهنگی در زندگی افراد بیش از سرمایه

هاي تحقیق و نتایج حاصله رگرسیون چندگانه متغیر سرمایه  با یافته. اجتماعی است

درصد همسویی  7/39درصد و متغیر سرمایه اقتصادي به میزان  7/47میزان فرهنگی به 

  .دارد
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کنند بر  شان کسب می بنابراین، سرمایه فرهنگی که سالمندان در طول زندگی 

هاي  نتایج این بخش از این تحقیق با یافته. ها تأثیرگذار است سالمندي موفق آن

، باقري )2010(تی، دپ و واهیا ، جس)1979(هایی مانند اردمن و پالمور  پژوهش

، فرهادي و همکاران )1390(، میرزایی و همکاران )1390(، خسرونژاد )1386(

، )1394(، بلوردي )1392(، صادقی و خادمی )1392(، زارع و همکاران )1392(

  .همخوانی دارد) 1396(، امین جعفري و همکاران )1395(جعفري 

ست که سرمایه اقتصادي بر سالمندي موفق نتایج تحلیل چند متغیره حاکی از آن ا

یعنی با افزایش سرمایه اقتصادي در بین سالمندان بازنشسته . تأثیرگذار بوده است

گر شده و بالطبع رضایت و سالمت  وپرورش، ایده سالمندي موفق بیشتر جلوه آموزش

وسط گرفته ت بر اساس مطالعات انجام. یابد عمومی در بین سالمندان نیز افزایش می

دهد که افراد متعلق به طبقات باالتر در مقایسه با افراد متعلق  ، نشان می)1998(آیزنک 

تر شادترند و کًال پایگاه اقتصادي و اجتماعی شاهراه رضایت از زندگی  به طبقات پایین

، حاکی ست کسانی که داراي سرمایه اقتصادي )1999(مطالعات آرگایل . شود تلقی می

ها  ترند و این موفقیت نیز باعث شادي و رضایت از زندگی آن قبیشتري هستند موف

کند بر شادمانی  اي که نیازهاي مادي افراد را برآورده می درآمد تا اندازه. شود می

افراد داراي . دهد تأثیرگذار است ولی درآمد بیشتر از حد نیاز شادمانی را افزایش نمی

اال و خدمات مورد نیاز استفاده کنند و بر توانند از ک سرمایه اقتصادي باالتر بهتر می

پایگاه . هاي متفاوتی هم هستند اساس میزان سرمایه اقتصادي که دارند داراي پایگاه

هاي درویش پور و  این نتیجه با یافته. متفاوت سرمایه فرهنگی متفاوتی نیز در پی دارد

و همکاران  ، زارع)1392(، شجاع و همکاران )1390(، کیانپور )1388(همکاران 

  .همخوانی دارد) 2014(، و لی و همکاران )1392(

کل جمعیت از رشد  در ایران مانند بسیاري از کشورها جمعیت سالمندان نسبت به 

تري داشته،  آهنگ سریع 80و  70این رشد در دهه . تري برخوردار است سریع

ات شاخص اکنون در حال سالمندتر شدن است تغییر که جمعیت سالمند هم طوري به



  

  

  

  

217...     سالمندي موفق بر اساس رویکردهاي سرمایه اقتصادي و   

اي  اکنون توجه به مسائل سالمندان از اهمیت ویژه دهد که هم سالمندي نشان می

برخوردار است با توجه به رشد سریع جمعیت سالمندي کشور، پدیده سالخوردگی در 

بایست  هاي فراروي آینده خواهد بود که می ترین چالش ایران هم بعنوان یکی از مهم

هاي زیادي که براي  در کنار مؤلفه. مه ریزان قرار گیردمورد توجه جدي مسئوالن و برنا

طورکلی،  دستیابی به سالمندي موفق داراي اهمیت هستند، عوامل اجتماعی و فرهنگی به

اي در سالمندي موفق ایفا  طور خاص، نقش عمده هاي فرهنگی و اقتصادي به و سرمایه

باالتري برخوردار باشند از کنند و هر چه سالمندان از سرمایه اقتصادي و فرهنگی  می

بنابراین، در کنار اقداماتی مثل بیمه . تري نیز برخوردار خواهند بود سالمندي موفق

بازنشستگی و تأمین اقتصادي افراد در دوران سالمندي، مداخله براي تغییر در سبک 

طور خاص سرمایه فرهنگی افراد، ضرورتی مهم براي جلوگیري از  ها و به زندگی، ذائقه

هاي  با توجه به یافته. هاي دوران سالمندي و دستیابی به سالمندي موفق است آسیب

  :شود شده، پیشنهادهاي زیر مطرح می تحقیق و مطالب بیان

اصالح باورهاي فرهنگی در خصوص سالمندي  

سازي و آگاهی سازي در خصوص سرمایه فرهنگی و سالمندي موفق فرهنگ  

فزایش میزان سرمایه فرهنگیافزایش امکانات و تسهیالت براي ا  

آموزش و ترویج سالمندي موفق بر اساس مبانی سرمایه فرهنگی  

 تفریحی، سرگرمی، مطالعه و (سهولت دسترسی سالمندان به مراکز فرهنگی(...  

افزایش مراکز فرهنگی خاص سالمندان  
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  منابع

انتشارات : اصفهانمسعود گوهري انارکی، : ، ترجمهروانشناسی شادي، )1392. (آرگایل، مایکل
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