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سرمايه اجتماعي در سالمندان به منظور سنجش ميزانبررسي
 مطالعه موردي شهر نور:تعيين نگرش آنان به سراي سالمندان

 
 3سيدعبداهللا حسيني*  2قربانعلي ابراهيمي*  1محسن نوغاني

  چكيده 
مقاله حاضر در پي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در سالمندان شهر نور و نگرش آنـان نسـبت   

سرمايه اجتماعي با اسـتفاده از سـه مؤلفـه اعتمـاد اجتمـاعي، انسـجام       . به سراي سالمندان است
در اين تحقيق عمدتاً از نظريه پاتنام و تئـوري  . اجتماعي و مشاركت اجتماعي سنجيده شده است

گويـه   63ساخته بـا   دوركيم و شيوه تحقيق پيمايشي و پرسشنامه خود اجرايي و محققكاركردي 
جامعة آمـاري ايـن تحقيـق شـامل     . اي و سؤاالت باز استفاده شده است درجه 5در طيف ليكرت 

حجم نمونه براساس فرمول كوكران انتخاب شد كه . سال شهر نور است 60سالمند باالي  1746
هـا نشـان    يافتـه . اي بـوده اسـت   اي چندمرحله گيري، خوشه وش نمونهر. نفر است 400حجم آن 

بين ميزان اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر نـور و  : دهد مي
سالمندان شهر نور نسـبت  . نگرش سالمندان نسبت به سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد

  . دبه سراي سالمندان نگرش منفي دارن
سالمندي، سرمايه اجتمـاعي، سـراي سـالمندان، اعتمـاد اجتمـاعي و مشـاركت       : واژگان كليدي
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  مقدمه
مرسوم، عمدتاً بـه سـه نـوع سـرمايه طبيعـي، سـرمايه اقتصـادي و سـرمايه         سرمايه در ادبيات 
ادبيات رشد و توسعه در چند سال اخير گونه ديگري از سـرمايه را  . شود انساني تفكيك مي
هـا   هـا، ارزش  طور كلي شامل نهادها، روابط، گرايش سرمايه اجتماعي به. معرفي كرده است

به عبارت ديگر، سـرمايه  . امالت بين افراد حاكم استو هنجارهايي است كه بر رفتارها و تع
. كنـد  ها و هنجارهايي است كه مردم را قادر به عمل جمعـي مـي   اجتماعي آن دسته از شبكه

. گيـرد  سالمندي فرايندي زيستي است كه تمام موجودات زنده، ازجمله انسان را در بـر مـي  
ير طبيعي تغييرات فيزيولوژيكي و اي حياتي است و مس سالمندي نه يك بيماري، بلكه پديده

در . گـذارد  هاي اجتماعي متفاوت به معرض نمايش مي ها و واكنش رواني را به همراه كنش
ــال ســالمندان از ســنت   هــاي ملــي و اعتقــادي  ايــران مبنــاي تعهــدات ملــي و مردمــي در قب

بـه   بنـابراين توجـه خـاص   . گيرد درخصوص احترام و نيكي به والدين و سالمندان نشئت مي
. هاي فرهنگي و مذهبي است عنوان اولياي اصلي جامعه، در اصل ملهم از ارزش سالمندان به

قانون اساسي نيز رسيدگي به سـالمندان مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه       29و21بنابراين در اصول
دليل افزايش اميد به زندگي  به  21سالمندي در طول نيمه دوم قرن بيستم و ابتداي قرن. است

طبق گزارش سازمان ملل متحد در . دريجي ميزان مواليد رو به افزايش بوده استو كاهش ت
در  1975ميليـون نفـر، در سـال     200ميزان جمعيت سالمند كل جهـان در حـدود   1950سال 

رود ايـن   ميليـون نفـر بـوده اسـت و انتظـار مـي       590، 2000ميليون نفر و درسال  350حدود 
ميليـارد نفـر نيـز    970/1از مـرز   2050د نفـر و در سـال   ميليـار  100/1به  2025مقدار در سال 

  . )Coase, 1997(تجاوز كند 
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  هاي مختلف تعداد افراد سالمند جهان طي سال. 1جدول 

تعداد جمعيت سالمندسال
1950200000000 
1975350000000 
2000590000000 
20251100000000 
20501970000000 

درصـد،   2/3، 1335دهد كه در سال  سرشماري مقاطع مختلف مركز آمار ايران نيز نشان مي
و در ) ميليون نفـر  4(درصد  6/ 67، 1375، در سال)ميليون نفر5/2(درصد   5، 1365درسال 

سـال   60جمعيـت كشـور را سـالمندان بـاالي     ) ميليون نفـر  110/5(درصد  29/7، 1385سال
 ) 1385يران، مركزآمارا(دهند  تشكيل مي

سـال   50سال در جمعيت عمومي كشور در فاصـله  60براساس آمار، نسبت افراد باالي 
 26بـه بـيش از    2050بـرهمين اسـاس شـمار سـالخوردگان در سـال      . برابر شده اسـت  27/2

درصد خواهد رسيدكه اين تعـداد   23ميليون نفر و نسبت آن به كل جمعيت كشوربه حدود 
سوئد، نروژ، دانمارك، ايرلنـد و  (كنوني پنج كشور شمال اروپا نزديك به مجموع جمعيت 

اي  در آينـده ) 2006( سـازمان بهداشـت جهـاني    بنابراين با توجـه بـه گـزارش   . است) فنالند
هـاي   براسـاس سرشـماري  . مواجه خـواهيم شـد  » انفجار سالمندي«نزديك در ايران با پديده 

 1385تـا   1365هـاي   سالمندان طي سـال  صورت گرفته در استان مازندران نيز افزايش شمار
  . بسيار مشهود است

  هاي مختلف آمار سرشماري استان مازندران در سال. 2جدول

 1385 13651375استان مازندران
 2922432 22747632602008كل جمعيت

 244969 125894188527سال60باالي

نفردر سال  2274763شود، كل جمعيت استان مازندران از  طوركه در جدول ديده مي همان
از ) سال 60افراد باالي(رسيده است و تعداد سالمندان  1385نفر درسال  2922432به  1365

ايــن رونــد . افـزايش يافتــه اسـت   1385نفردرســال  244969بـه  1365نفـر در ســال   125894
ريزي جـدي بـراي تهيـه و گسـترش امكانـات الزم درجهـت        هشداري است كه لزوم برنامه
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با توجه به گسترش . كند هرچه بهتر زندگي كردن و گذران فراغت سالمندان را گوشزد مي
ها و  اي و محدود و كوچك شدن خانه و خانواده روزافزون فرهنگ مدرنيته و خانواده هسته

هاي ديگر  ان در خانه و مشغلهشاغل بودن زن و مرد وكمتر شدن رغبت به نگهداري سالمند
اي كه به تعبير دوركيم، هم داراي كاركرد اسـت و   عنوان پديده زندگي، سراي سالمندان به

هم كژكاركرد، در فرهنگ و زنـدگي اجتمـاعي مـا ايرانيـان جـاي بـاز كـرده و رفتـه رفتـه          
مندان خود حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه سال. شود بركميت وكيفيت آن نيز افزوده مي

هـا و چـه معيارهـا و     چه نظري نسبت به پديده اجتماعي خانه سالمندان دارند و با چه انگيـزه 
  كنند؟  نيازهايي را در سراي سالمندان جستجو مي

هرچه ميزان سرمايه اجتمـاعي  : فرضيه اصلي مورد بررسي در اين مقاله عبارت است از
ان ايـن شـهر نسـبت بـه سـراي سـالمندان       در سالمندان شهر نور بيشتر باشد، نگـرش سـالمند  

  : فرضيات فرعي اين مقاله نيز به قرار زير است. تر است منفي
بين ميزان اعتماد اجتماعي سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسـبت بـه سـراي     .1

  . سالمندان رابطه معكوس وجود دارد
بين ميزان انسجام اجتماعي سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسبت بـه سـراي    .2

  . سالمندان رابطه معكوس وجود دارد
بين ميزان مشاركت اجتماعي سـالمندان شـهر نـور و نگـرش سـالمندان نسـبت بـه         .3

  . سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد

  پيشينه تحقيق. 1
اي از مسـائل   ايه اجتمـاعي و تـأثيرآن بـر دامنـه    برخالف توجهات تئوريـك نسـبت بـه سـرم    

صـورت مسـتقيم    عمومي، مانند خانواده و سالمندي در جامعه ما مطالعات تجربي چنداني بـه 
رابطه بين سرمايه اجتماعي و سالمندي را مورد بررسي قرار نداده و همين امـر باعـث ايجـاد    

بـا توجـه بـه محـدوديت      بنـابراين . نوعي شكاف بين مطالعات نظـري و تجربـي شـده اسـت    
تـر شـدن وضـعيت     تحقيقات مرتبط با سرمايه اجتماعي و سراي سالمندان، ابتدا براي روشـن 

سرمايه اجتماعي، مروري برتحقيقات مربوط خواهيم داشت و سپس به تحقيقات مربوط بـه  
  . سالمندي خواهيم پرداخت
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  تحقيقات مرتبط با سرمايه اجتماعي. 1-1

هـاي   بررسـي سـرمايه اجتمـاعي در ايـران و راه    «ر تحقيقي با عنوان د) 1384(فيروزآبادي  -
سرمايه اجتماعي در ايران بـه ترتيـب اهميـت از عـواملي بـه ايـن       : كند عنوان مي» ارتقاي آن

همبستگي مستقيم و مثبت بـر سـرمايه اجتمـاعي در ابعـاد      »تعهد ديني«: پذيرد شرح تأثير مي
نيز از سايرعوامل تأثيرگذار » تحصيالت«. اركتي داردمش -شناختي و در ابعاد رفتاري -ذهني 

اي كـه رابطـه آن بـا سـرمايه اجتمـاعي بـه لحـاظ اهميـت          بر سرمايه اجتماعي است، به گونه
مشاركت رسمي يكي از اعضاي «. عنوان دومين عامل تأثيرگذار بر سرمايه اجتماعي است به

ت دارد و بـا عناصـر مفهـوم سـرمايه     نيز بـا سـرمايه اجتمـاعي رابطـه معنـادار و مثبـ      » خانواده
رابطه است با ساير عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي،  اجتماعي به غير از اعتماد نهادي كه بي

سال نسبت به جوانـان بـا ميـانگين     51با ميانگين سني » ميانساالن«. رابطه معنادار و مثبت دارد
نسبت به مهـاجرين از  » هاجرينغيرم«. سال از سرمايه اجتماعي باالتري برخوردارند 25سني 

به نسبت زنـان از سـرمايه اجتمـاعي بيشـتري     » مردان«. سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردارند
تري نسبت به تعهد ديني برخوردار است، بـر   كه از شدت ضعيف» باوري دين«. برخوردارند

  . سرمايه اجتماعي تأثير مثبت دارد
به اين » ن سطح وتوزيع سرمايه اجتماعيتخمي«درپژوهشي با عنوان ) 1385(سعادت  -

: دهنـده سـرمايه اجتمـاعي در ايـران عبارتنـد از      نتيجه رسيده است كه عناصر عمده تشـكيل 
هـا، اسـتان يـزد بيشـترين      بندي استان همچنين از نظر رتبه. و مذهب) آموزش(سرمايه انساني 

  . تها به خود اختصاص داده اس سرمايه اجتماعي را در بين ساير استان
سال به مطالعه در كشور ايتاليا پرداخـت و بـه ايـن نتيجـه      25به مدت ) 1993( 1پاتنام -

شـمالي  (دست يافت كه علت تفاوت مشاهده شده در اوضاع اقتصادي مناطق مختلف ايتاليا 
او دريافت كه همبستگي بسيار قوي . تفاوت در سرمايه اجتماعي اين مناطق است) و جنوبي

طبـق  . ها در مناطق مختلف ايتاليا وجود دارد ركت مدني وكيفيت دولتهاي مشا ميان سنجه
نتايج او، مناطقي از ايتاليا كه داراي سرمايه اجتماعي بااليي هستند، توسعه اقتصادي بيشتري 

  . نيز دارند و دولت محلي آنها بيشتر در مقابل مردم پاسخگو است
الگوي فردمحـور ترتيـب داده    يك بررسي برپايه) 2001( 2گليزر، ليبسان وسكردات -

                                                                                                                                                       
1. Putnam 
2. Glaiser, Liabson & Sacerdote 
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رابطه ميان سرمايه اجتمـاعي و سـن، ابتـدا    . 1: اند و بر اساس مشاهدات به نتايجي دست يافته
. 3 كنـد،  سرمايه اجتماعي بـا تحـرك انتظـاري سـقوط مـي     . 2صعودي و سپس نزولي است، 

رد، بـاالتر  هاي اجتماعي نياز دا گذاري بر سرمايه اجتماعي، در مشاغلي كه به مهارت سرمايه
سرمايه اجتماعي در ميان افرادي كه مالـك خانـه هسـتند بيشـتر اسـت، چراكـه بـا        . 4است، 

هاي مبادالتي باال، كساني كه خانه دارنـد، اقـدام بـه فـروش خانـه ونقـل مكـان         وجود هزينه
ارتباطات اجتماعي با وجـود فاصـله مكـاني بـه شـدت      . 5مانند،  كنند ودر محل باقي مي نمي

كننـد، بـراي سـرمايه     گـذاري مـي   كساني كه بـراي سـرمايه انسـاني سـرمايه    . 6د، كن افت مي
رســد ســرمايه اجتمــاعي، داراي  بــه نظــر مــي. 7كننــد و  گــذاري مــي اجتمــاعي هــم ســرمايه

هـاي بـا سـرمايه     بـه عبـارت ديگـر، كسـاني كـه عضـو گـروه       . شخصي است هاي بين مكمل
  . ذاري برروي سرمايه اجتماعي دارندگ اجتماعي باال هستند، اشتياق بيشتري به سرمايه

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و ديگرخواهي در «در تحقيقي با عنوان ) 2001(پاتنام  -
كند كه روند انجام اعمال نوع دوستانه در طول دوره مـورد مطالعـه    گيري مي نتيجه» آمريكا

. كنـد  عي پيـروي مـي  از يك الگوي بامعنا در ارتباط با ميزان سـرمايه اجتمـا  ) 1998-1929(
در ديـدگاه مـا ديگرخـواهي    : او مـي نويسـد  . پاتنام معتقد است كه اين امر تصـادفي نيسـت  

بخشي از تعريف سرمايه اجتماعي نيست، اما حداقل در آمريكـا و شـايد درجاهـاي ديگـر،     
كننده بسيار قوي براي ديگرخواهي، اتصـاالت   كند كه يك پيشگويي نتايج تجربي ثابت مي

دهنـد، پـول واعانـه     افـرادي كـه خـون مـي    : دهـد  نتـايج كـار وي نشـان مـي    . استاجتماعي 
كننـد، همـان    پردازنـد و زمانشـان را صـرف كارهـاي داوطلبانـه مـي       مي) هاي خيريه كمك(

  . كساني هستند كه ارتباط اجتماعي بيشتري دارند

  تحقيقات مرتبط با سالمندي و سراي سالمندان. 2-1

در تحقيقي كـه توسـط انيسـتيتو مطالعـات خـانواده در اسـتراليا بـا عنـوان         ) 2003( 1استون -
انجـام گرفـت، نشـان داد كـه سـرمايه      » سالخوردگي، سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي«

اجتماعي و حمايـت اجتمـاعي در سـالمندان رابطـه مسـتقيم و مثبـت دارنـد و هرچـه ميـزان          
  . د، از حمايت اجتماعي بيشتري نيز برخورداراستسرمايه اجتماعي در سالمند بيشتر باش

                                                                                                                                                       
1. Aston 
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بــرداري از  بهــره«در تحقيقــي كــه دركانــادا بــا عنــوان ) 2001( 1الپورتــا و ديگــران - 
صورت گرفته و روابط بين سالمندي و » هاي بهداشتي سالمندي، سرمايه اجتماعي و مراقبت

انـد   گيري كرده اند، نتيجه هاي بهداشتي را بررسي و آزمون كرده سرمايه اجتماعي و مراقبت
هاي بهداشتي و طول عمر آنـان   كه هرچه سرمايه اجتماعي در سالمندان بيشتر باشد، مراقبت

  . نيز بيشتر خواهد بود
بعضـي از فرزنـدان والـدين را    «: كنند طبق تحقيقي بيان مي) 1373(ذينعلي و رضايي  -

در صـورتي كـه   : قيق مشخص شدطبق اين تح. »برند عنوان كمك به خودشان به منزل مي به
كمك متقابل در روابط خانوادگي وجود داشته باشـد وسـالمند در كارهـايي مثـل وظـايف      

ها، تهيـه غـذا، مرتـب كـردن منـزل وكارهـاي خـارج از منـزل كمـك           خانه، نگهداري بچه
  . كند، رضايت بر جو خانواده حاكم است مي

زماني كه فرد سـالمند جـدا   : كند يگيري م گونه نتيجه در تحقيقي اين) 1378(فدايي  -
هـا   شـود، جـدايي نسـل    ها گسيخته مـي  از ديگر اعضاي خانواده گسترده زندگي كند، سنت

هاي منفي افـزون   گيرد و تنش آيد، تجددطلبي ظاهري جاي نوگرايي راستين را مي پديد مي
زيسـتي   -اجتمـاعي  -فرد سالمند فشارهاي رواني. يابد شود وتهاجم فرهنگي مصداق مي مي

را به شكل بيمـاري روانـي، تظـاهرات رفتـاري ضـد اجتمـاعي يـا بيمـاري جسـمي آشـكار           
  . سازد مي

نفـر از آنهـا در    96نفـر سـالمند كـه     258طـي پژوهشـي از   ) 1377(يعقوبي وحقيقت -
: هاي خود سكونت داشتند، چنين نتيجه گرفتند نفر در بين خانواده 162هاي سالمندان و خانه

هاي سالمندان، بيشتر از ميزان احساس تنهايي  ايي در سالمندان ساكن خانهميزان احساس تنه
در سالمندان همراه با خانواده بوده است و متغيرهايي از قبيل شـغل سـابق، تعـداد فرزنـدان،     

  . جنس و وضعيت مالي در بروز اين احساس در سالمندان مؤثر بوده است

  چارچوب نظري. 2
رابــرت پاتنــام و نظريــه كاركردگرايانــه اميــل دوركــيم   پــس از بررســي و تحليــل، نظريــه 
سـرمايه اجتمـاعي   » رابـرت پاتنـام  «از نظـر  . رود صورت تركيبي در اين تحقيق به كار مـي  به

و هنجارهـاي اعتمـاد و كـنش و    ) هاي اجتمـاعي  شبكه(پيوندهاي بين افراد : عبارت است از
                                                                                                                                                       
1. La parta 
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هاي سـرمايه اجتمـاعي    ر پاتنام، سنجهاز نظ. شوند واكنش متقابل كه از اين پيوندها ناشي مي
ميزان مشاركت در امور اجتماع محلي و زندگي سازماني، مشاركت : شامل موارد زير است

مثـل  (هـاي اجتمـاعي غيررسـمي     ، رفتار داوطلبانه، فعاليـت )مثل رأي دادن(در امور عمومي 
عامـل اساسـي    بـدين ترتيـب، سـنجه او داراي سـه    . و سطح اعتماد بين افـراد ) ديدار دوستان

از ديـدگاه پاتنـام، نظريـه سـرمايه     . سـنجه مشـاركت، سـنجه اعتمـاد و سـنجه انسـجام      : است
اجتماعي بر اين فرض استوار است كه هرچه با ديگـر افـراد ارتبـاط بيشـتري داشـته باشـيم،       

  ). 1380پاتنام،(اعتماد بيشتري به آنها خواهيم داشت 

  ابعاد سرمايه اجتماعي. 1-2

  
پردازيم، تعيـين   برابر تئوري كاركردي دوركيم، زماني كه به تبيين يك پديده اجتماعي مي

درتبيـين يـك واقعيـت    . هـاي اجتمـاعي ضـروري اسـت     كاركرد بـراي تبيـين كامـل پديـده    
ه بايد در بيشتر موارد، كـاركرد آن واقعيـت   اجتماعي، نشان دادن علت آن كافي نيست، بلك

بنـابراين براسـاس مطالعـات    . را در تثبيت سامان اجتماعي نيز نشـان دهـيم  ) سراي سالمندان(
گونه استنباط كرد كه خانواده سالمندان ديگـر درعصـر حاضـر اصـراري      توان اين پيشين مي

سـالمندي، كـاركردي   امـا هرچنـد كـاركرد    . برحضور و نگهداري سالمند در خانـه ندارنـد  
است، باز هم ) همچون ايجاد انرژي عاطفي و ايجاد قوت قلب در افراد خانواده(غيرملموس 

ازطرفـي ديگـر،   . سالمند در خانواده كاركردهايي دارد كه خانواده همچنان او را پذيراسـت 
كنـد؛ بـراي خـود كـاركرد و      هـدفي مـي   سالمند در سراي سـالمندان احسـاس پـوچي و بـي    

كند كاركرد خود را از دست داده و به موجودي سربار و اضافي  بيند، حس مي نمي اي فايده
دليل تمام اين احساسات سرخوردگي و پوچي  در نتيجه خانه سالمندان به . تبديل شده است

  .كه ممكن است براي سالمند در بر داشـته باشـد، مـورد اسـتقبال وي قـرار نخواهـد گرفـت       

 اجتماعيسرمايه 

 اعتماد اجتماعي انسجام اجتماعي مشاركت اجتماعي
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افراد، بر سرمايه اجتمـاعي آنهـا افـزوده شـده وافـراد تمايـل        از طرف ديگر، با باالرفتن سن
اي بنشـينند   بيشتري دارند با دوستان و نزديكان خود مراوده داشته باشند، تا اينكـه در گوشـه  

  ). 1373ذينعلي و رضايي، (

  شناسي تحقيق  روش. 3
خـوداجرايي و  ، پيمايشـي اسـت و از طريـق پرسشـنامه      به اقتضاي ماهيت كار، روش تحقيق

سـطح  . اي و سؤاالت باز انجام شده اسـت  درجه 5گويه در طيف ليكرت  63محقق ساخته با
 60جامعة آماري اين تحقيق شامل سالمندان بـاالي  . مشاهده، فرد و واحدتحليل، خرد است

در حـدود  1385سال شهرنور است كه برابر آمار سرشماري عمومي نفـوس و مسـكن سـال    
دهند، براساس فرمول كـوكران   داد افرادي كه حجم نمونه راتشكيل ميتع. نفر هستند 1746

اي  گيـري در ايــن تحقيــق خوشــه  روش نمونــه. نفــر اســت 400انتخـاب شــدند كــه برابــر بـا   
ها سعي شده است تساوي تعداد زنـان و   در هنگام توزيع پرسشنامه. اي بوده است چندمرحله

آوري شـد كـه پـس از كنـار      امه جمـع پرسشـن  400در مجمـوع  . مردان سالمند رعايت شود
  . پرسشنامه مورد ارزيابي و تحليل نهايي قرار گرفت 380هاي مخدوش،  گذاشتن پرسشنامه

هـاي ارادي داللـت دارد كـه از طريـق آن      مشاركت اجتماعي بـه آن دسـته از فعاليـت   
ادن طور مستقيم يا غيرمستقيم در شـكل د  اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر و روستا به

هاي مشاركت مدني يكـي   شبكه«). 1375محسني تبريزي، (حيات اجتماعي مشاركت دارند 
تـر   اي متـراكم  هـا در جامعـه   از اشكال ضروري سرمايه اجتماعي هستند و هرچـه ايـن شـبكه   

هـاي مشـاركت    شـبكه . باشند، احتمال همكاري شهروندان درجهت منافع متقابل بيشتر است
هاي ارتباطي كـه   اين هنجارها شبكه. كنند متقابل را تقويت ميمدني هنجارهاي قوي معامله 

به كسب حسن شهرت و وفاي به عهد و پذيرش هنجارهاي رفتار جامعه محلي متكي اسـت  
كننـد و جريـان    هـاي مشـاركت مـدني ارتباطـات را تسـهيل مـي       شـبكه . كنـد  را تقويت مـي 

دركـار پاتنـام   ). پاتنـام، پيشـين  ( »بخشـند  اطالعات را درمورد قابل قبول بودن افراد بهبود مي
حـوزه عمـومي بـه مشـاركت در     . شـود  مشاركت به دوحوزه عمومي و داوطلبانه تقسيم مـي 

هايي  انتخابات و مسائل مربوط به وظايف شهروندي است و در امر داوطلبانه انواع مشاركت
هايي از  در اين تحقيق مشاركت اجتماعي با معرف. پذيرد است كه به خواست فرد انجام مي

هاي سياسـي، فعاليـت در    ، شركت در بحث)...شوراها و ،مجلس(قبيل شركت در انتخابات 
  . گيرد مساجد و تعيين متغيرهاي مناسب مورد سنجش قرار مي
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براي سنجش روايي از روش . ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق، پرسشنامه است
پرسشنامه را در . شود، استفاده شده است روايي صوري كه روش توافق داوران نيز ناميده مي

اي صاحب نظر و متخصص قـرار داده و نظـر ايشـان را در مـورد ابزارمـان جويـا        اختيار عده
براي سنجش پايايي ابزار تحقيـق از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ كـه بـراي همسـازي        . ايم شده

  . است 80/0ها مناسب است، استفاده شده است كه ضريب آلفا برابر با  دروني گويه

  بررسي فرضيات تحقيق . 4
 1در اين تحقيق براي تعيين اثر ابعاد متغيرهـاي مسـتقل از روش رگرسـيون چندگانـه جبـري     

شـامل اعتمـاد   (استفاده شده است كـه در آن تمـامي ابعـاد متغيـر مسـتقل تحقيـق       ) همزمان(
  . شوند يطور همزمان وارد معادله م به) اجتماعي، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي

  تحليل رگرسيون چندگانه براي تبيين متغير وابسته. 3جدول

 ضرايب استانداردضرايب غيراستاندارد مدل
T Sig. 

BStd. ErrorBeta 
001/0 -365/3 -322/0-084/1مقدار ثابت 

000/0 -161/3 -281/0-114/0-359/0اعتماد اجتماعي 
000/0 -163/5 -481/0-082/0-424/0انسجام اجتماعي 
000/0  -796/0 -084/0-117/0-093/0مشاركت اجتماعي 

  نگرش: متغير وابسته

فرضـيه   3فرضيه قابل تعميم هسـتند، بنـابراين    3اين ) =000/0sig(با توجه به سطح معناداري 
شـامل  (براي تشخيص اينكه سهم كـدام يـك از ابعـاد متغيـر مسـتقل      . شوند تحقيق تأييد مي

بيني متغيـر وابسـته    در تبيين و پيش) اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي
يـك كمتـر، بايـد بـه جـدول بـاال        يعني نگرش به سراي سالمندان بيشتر است و سـهم كـدام  

در جـدول معادلـه رگرسـيوني، اهميـت نسـبي هـر متغيـر مسـتقل در توضـيح          . مراجعه شـود 
عالمـت  . آيـد  هاي رگرسيوني به دسـت مـي   تغييرات وابسته با مشاهده مقدار ضرايب يا وزن

هــاي رگرســيون، اعــم از ضــرايب خــام يــا غيراســتاندارد و ضــرايب اســتاندارد،   منفــي وزن
. دهنده تأثير منفي و معكوس ابعاد متغير مسـتقل بـر نگـرش بـه سـراي سـالمندان اسـت        نشان

                                                                                                                                                       
1. Enter 
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دهد كه همه ابعاد متغير مستقل مورد بررسي معنادار بـوده و هـر    جداول رگرسيوني نشان مي
ضرايب تأثير استاندارد موجود در جدول نشـان  . هاي متفاوتي هستند يك از آنها داراي وزن

، مـؤثرترين  ) = 481/0Beta(م اجتماعي با ضـريب تـأثير رگرسـيوني    دهد كه متغير انسجا مي
در رتبـه دوم، متغيـر اعتمـاد    . نگرش به سراي سالمندان است) بيشترين تأثير(كننده  بيني پيش

در رتبـه سـوم متغيـر    . قـرار دارد ) =Beta 281/0(اجتماعي با ضـريب اسـتاندارد رگرسـيوني    
كمتـرين  ) =Beta 084/0(اسـتاندارد رگرسـيوني   مشاركت اجتماعي قرار دارد كه با ضـريب  

توان  هاي باال، مي بنابراين با توجه به داده. بعد متغير مستقل موجود داراست 3تأثير را در بين 
ميـزان سـرمايه اجتمـاعي در سـالمندان     «نتيجه گرفت كه فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اينكـه  
  . شود تأييد مي» طه معكوس داردشهر نور با نگرش آنان نسبت به سراي سالمندان راب

بين ميزان اعتماد اجتماعي سالمندان شهر نور و نگرش سـالمندان  : فرضيه  فرعي اول -
براي آزمون ايـن فرضـيه از رگرسـيون    . نسبت به سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد

دين معنـا  بـ . چندگانه استفاده شده و نتيجه به دست آمده فرضيه تحقيق را اثبات كرده است
كه هرچه اعتماد اجتماعي در سالمندان شهر نور افـزايش يابـد، نگـرش سـالمندان بـه خانـه       

براساس تحليل رگرسيوني انجام شده، متغير اعتمـاد اجتمـاعي در   . شود تر مي سالمندان منفي
رتبه دوم تأثيرگذاري بر نگرش سالمندان و پس از متغير انسـجام اجتمـاعي قـرار دارد و در    

  . سوم متغير مشاركت اجتماعي قرار داردمرتبه 
بين ميزان انسجام اجتماعي سالمندان شهر نور و نگرش سـالمندان  : فرضيه فرعي دوم -

براي آزمون ايـن فرضـيه از رگرسـيون    . نسبت به سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد
ابراين هرچـه  بنـ . چندگانه استفاده شده كه نتيجه آن، فرضـيه تحقيـق را اثبـات كـرده اسـت     

انسجام اجتماعي در سالمندان شهر نور افزايش يابـد، نگـرش سـالمندان بـه خانـه سـالمندان       
بر اساس تحليل رگرسيوني انجام شده، متغير انسجام اجتماعي در بين سـاير  . شود تر مي منفي

  . ابعاد سرمايه اجتماعي تأثيرگذاري بيشتري بر نگرش سالمندان به خانه سالمندان دارد
بـين ميـزان مشـاركت اجتمـاعي سـالمندان شـهر نـور و نگـرش         : فرضيه فرعي سـوم  -

براي آزمـون ايـن فرضـيه از    . سالمندان نسبت به سراي سالمندان رابطه معكوس وجود دارد
رگرسيون چندگانه استفاده شده است و نتيجه به دست آمده فرضيه تحقيـق را اثبـات كـرده    

در ســالمندان شــهر نــور افــزايش يابــد، نگــرش  بنــابراين هرچــه مشــاركت اجتمــاعي. اسـت 
بر اساس تحليل رگرسـيوني انجـام شـده، متغيـر     . شود تر مي سالمندان به خانه سالمندان منفي
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مشاركت اجتماعي در بين ساير ابعاد سرمايه اجتماعي كمترين تأثير را بر نگـرش سـالمندان   
  . دارد

  اي خروجي آزمون توزيع دوجمله. 4جدول 

نتيجه 
 آزمون

سطح
معناداري

سطح
 آزمون

نسبت
 آزمون

 متغيربندي طبقه تعداد درصد

تأييد 
فرض 
 مقابل

000/0  05/0 60% 
81%  
19% 

308  
72 

3<  
<3 

 سراي سالمندان

 مجموع  100%380    

از آنجـا  : توان ادعـا كـرد   براساس نتايج و مشاهداتي كه در جدول نشان داده شده است، مي
دهـد كـه آمـاره مشـاهده شـده       و نتايج تجزيه و تحليل نشان مـي است  6/0كه آماره آزمون 

تــر از آمــاره آزمــون  اســت، چراكــه آمــاره مشــاهده شــده بــزرگ 19/0بــراي ايــن فرضــيه 
  . است) 19/0>60/0(

فرضيه اصلي تحقيق در مورد رابطه معكوس و معنادار بين ميزان سـرمايه اجتمـاعي در   
بنا بر اين فرض، هرچه سـالمند از  . سالمندان شهر نور و نگرش آنها به سراي سالمندان است

تـري بـه سـراي سـالمندان دارد و      سرمايه اجتماعي بيشتري برخـوردار باشـد، نگـرش منفـي    
براساس نتايج حاصل از آزمـون فرضـيه، رابطـه    . كند لمندان مياستقبال كمتري از سراي سا

معكوس و معناداري بين ميزان سرمايه اجتماعي در سالمندان شهر نـور و نگـرش بـه سـراي     
بـه عبـارت ديگـر،    . شود سالمندان مشاهده شده است، بنابراين فرضيه اصلي تحقيق تأييد مي

ر بيشتر شود، نگرش سـالمندان ايـن شـهر    هرچه ميزان سرمايه اجتماعي در سالمندان شهر نو
  . تر است و بالعكس نسبت به سراي سالمندان منفي

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
هـاي غيررسـمي اسـت كـه اعضـاي       سرمايه اجتماعي مجموعه معينـي از هنجارهـا يـا ارزش   

طوركـه   همـان . گروهي كـه همكـاري و تعـاون ميانشـان مجـاز اسـت، در آن سـهيم هسـتند        
سرمايه اجتماعي از سه بعد اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي  دانيم مي

شود و در اين مقاله بـا تركيـب وتحليـل ايـن سـه بعـد، ميـزان سـرمايه اجتمـاعي           تشكيل مي
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هاي تحقيق، سالمندان شهر نور از اعتماد اجتمـاعي،   برابر يافته. سالمندان سنجيده شده است
كت اجتمـاعي بـااليي برخوردارنـد و براسـاس تحليـل رگرسـيوني       انسجام اجتماعي و مشار

انجام شده، متغير انسجام اجتماعي بيشترين سـهم را داراسـت و در رتبـه دوم، متغيـر اعتمـاد      
اجتماعي و در مرتبه سوم متغير مشاركت اجتماعي قرار دارد كه كمترين تأثير و سـهم را در  

  . بين سه بعد متغير مستقل موجود داراست
ز ديدگاه پاتنام، نظريه سرمايه اجتماعي بر اين فرض استوار است كه هرچـه بـا ديگـر    ا

ايـن بـا   . افراد ارتباط بيشتري داشته باشيم، اعتماد بيشتري به آنها خواهيم داشـت و بـالعكس  
. نظر فوكوياما نيز همخواني دارد كه سرمايه اجتماعي با شعاع اعتماد، ارتباط تنگاتنگي دارد

تر باشد، سرمايه اجتمـاعي نيـز بيشـتر     ع اعتماد در يك گروه اجتماعي گستردههرچقدر شعا
خواهد بود و به تبعيت از آن، ميزان همكاري و اعتمـاد متقابـل اعضـاي گـروه نيـز افـزايش       

همچنين به نظر كلمن، هرچه بيشتر افراد از يكديگر درخواست كمك كننـد،  . خواهد يافت
دليـل رفـاه و فراوانـي،     هنگـامي كـه بـه   . يشتر خواهد بودمقدار سرمايه اجتماعي ايجادشده ب

كمك دولت، يا عامل ديگري، افراد كمتر به يكديگر نياز داشته باشـند، سـرمايه اجتمـاعي    
سرمايه اجتماعي مانند سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي اگـر تجديـد   . شود كمتري ايجاد مي

انتظـارات  . رود به تدريج از بين مي نشود، مستهلك شده و روابط اجتماعي اگر حفظ نشود،
شود و هنجارها به ارتباطات اجتمـاعي مـنظم    و تعهدات با گذشت زمان ضعيف و ناپديد مي

توانـد بـراي سـرمايه     گسيختگي سازمان اجتماعي يا روابط اجتمـاعي مـي   ازهم. بستگي دارد
فـراد، مشـاغل،   هـايي كـه بـه جـاي ا     اختراع اجتماعي سـازمان . اجتماعي بسيار ويرانگر باشد
تواند  دهند، شكلي از سرمايه اجتماعي فراهم كرده است كه مي عناصر ساختار را تشكيل مي

كنندگان مشاغل  درمواردي كه افراد، صرفاً اشغال. ثباتي افراد حفظ كند ثبات را در برابر بي
امـا  . شـود  هستند، تنها عملكرد شاغالن، نه خود ساختار، با تحرك افـراد دچـار اخـتالل مـي    

آورد  اي را به وجـود مـي   براي هر شكل ديگر سرمايه اجتماعي، تحرك فردي، كنش بالقوه
بـه تعبيـر دوركـيم،    . كه نابودكننده خود ساختار و سرمايه اجتماعي وابسته به آن خواهد بود

شـود، ميـل بـه     آنجا كه هنوز انسجام و يكپارچگي جمعـي و وجـدان اخالقـي مشـاهده مـي     
بازنشستگي نه تنها به معناي از دست دادن . مام مشتقات آن بيشتر استنگهداري سالمند با ت

فرزندان معموالً . شغل، بلكه به مفهوم از دست دادن تماس با ديگران در محل كار نيز هست
اند و با مرگ خويشـاوندان و دوسـتان و    براي خودشان، خانه و زندگي مستقلي تشكيل داده
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علت وجود فاصله مكاني، برقرار كـردن ارتبـاط    ست و يا به روابط با آنها نيز از دست رفته ا
  . كنند تر معموالً كمتر از جوانان سفر مي مشكل است، چراكه افراد مسن

شايد از اين ديدگاه بتوان پديده سالمندي را به مانند معضـل خودكشـي كـه دوركـيم     
ديــده بررســي كــرد، ناشــي از كــاهش انســجام و يكپــارچگي اجتمــاعي دانســت، چراكــه پ 

ازجمله خودكشي معضـل امـروز اجتمـاع      سالمندي نيز مانند بسياري از معضالت اجتماعي،
هاي سنتي با يكپارچگي و انسـجام بـاالي اجتمـاعي، ايـن معضـل كـامالً        است و در فرهنگ

خانواده سالمندان در عصر حاضر اصـراري برحضـور و نگهـداري    . رسد شده به نظر مي حل
همچـون  (امـا هرچنـد كـاركرد سـالمندي، كـاركردي غيرملمـوس       سالمند در خانه ندارند، 

باشـد، بـاز سـالمند در خـانواده     ) ايجاد انرژي عاطفي و ايجاد قـوت قلـب در افـراد خـانواده    
كاركردهايي دارد كه خانواده همچنان او را پذيرا است و از طرفـي ديگرسـالمند در سـراي    

او . بينـد  اي نمـي  كـاركرد و فايـده  كند، بـراي خـود    هدفي مي سالمندان احساس پوچي و بي
كند در اين سرا كاركرد خود را از دست داده و بـه موجـودي سـربار تبـديل شـده       حس مي

دليل تمام اين احساسات سرخوردگي و پوچي كـه ممكـن    در نتيجه خانه سالمندان به. است
توان  اين ميبنابر. است براي سالمند در بر داشته باشد، مورد استقبال وي قرار نخواهد گرفت

گيري كرد كه سالمندان شهر نور نسبت به سراي سالمندان نگرش منفي دارنـد و ازآن   نتيجه
اما سالمندان فاقـد همسـر بـه داليـل مختلفـي، از جملـه احسـاس تنهـايي         . كنند استقبال نمي

شديد، احساس پوچي و بيهودگي، احساس عدم تعلق، نياز به تعامل بيشتر و با جمـع بـودن،   
از خانـه سـالمندان   ... ه مراقبت و پرستاري، نياز بـه احتـرام و توجـه، نيـاز بـه آرامـش و      نياز ب

گذار از سنت به مدرنيته، افراد طبقات مياني و بـاال قبـل    در جوامع در حال. كنند استقبال مي
در اثـر تـوأم شـدن بـا     . گيرند ها و سبك زندگي مدرن قرار مي از ديگران در معرض ارزش

سـان هنجارهـاي    شـود و بـدين   پـذير مـي   ام ارزشي مـدرن، در فـرد جامعـه   زندگي مدرن، نظ
هـاي احتمـالي، تـأثيرات خـويش را بـر نظـام        برآمده از زندگي مدرن به واسطه عمل متغيـر 

توان انتظار داشت كـه افـراد طبقـات بـاالتر، كمتـر از       رو، مي از اين. گذارد ارزشي افراد مي
گيـري   گونـه نتيجـه   بنابراين شايد بتوان ايـن . سته باشندطبقات پاييني به نظام ارزشي سنتي واب

اند و  ها و سبك زندگي مدرن قرار نگرفته كردكه سالمندان شهر نور هنوز در معرض ارزش
بـه تعبيـر دوركيمـي، آنجـا كـه هنـوز       . پذير نشـده اسـت   نظام ارزشي مدرن، در آنان جامعه

ود، ميل به نگهداري سالمند بـا  ش انسجام و يكپارچگي جمعي و وجدان اخالقي مشاهده مي
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  . تمام مشقات آن بيشتر است
سازان كشـور بايـد در نظـر داشـته باشـند كـه تغييـر نظـام ارزشـي و           يمممسئوالن و تص
ويژه افزايش سرمايه اجتماعي در جامعه، چيزي نيسـت كـه بتـوان صـرفاً بـا       فرهنگ افراد، به
ايجاد تغيير در نظام ارزشـي  . نامه به آن دست يافت و يا از آن جلوگيري كرد دستور و آيين

منــد رويكــرد عقالنــي و منطقــي اســت و گــرفتن  و فرهنــگ جامعــه بــيش از هــر چيــز نياز 
هـاي ضـربتي    شـبه و اجـراي برنامـه    هـاي يـك   هاي شتابزده و عجوالنه، طـرح برنامـه   تصميم

شـود نهادهـاي    بنابراين پيشنهاد مـي . چندماهه، تنها تأثيرات معكوس برجاي خواهد گذاشت
وري از ســاز، بــا گــزينش كارشناســان و متخصصــان و اخــذ تصــميمات منطقــي و د تصــميم
هاي شتابزده، روند تغييرات ارزشي و فرهنگي جامعه را تسريع نكرده و از هجوم  سازي قانون

  . فرهنگ غرب و تأثير بسزاي آن بر قشرجوان جامعه نيز غافل نمانند
 –هاي سنتي، عوامل اجتماعي  گذار بر گرايش به ارزش هاي تأثير ازآنجا كه اكثر متغير
تـر كـردن رونـد تغييـرات ارزشـي در كشـور و        سد براي منطقير فرهنگي هستند، به نظر مي

-جلوگيري از نفوذ بيشتر فرهنگ غربي و بسترسازي براي شـناخت بيشـتر فرهنـگ ايرانـي     
توانـد دامنـه    اي كه مـي  بهترين شيوه. اسالمي، تالش فراگيري در سطح كالن ضروري است

هـاي   باشـد، انجـام كـار    شـته  وسيعي از محـدوده تحقيـق را در برگيـرد و كـارايي بـااليي دا     
. فرهنگي با استفاده از انرژي و امكانات سـازمان صـدا و سـيما و آمـوزش و پـرورش اسـت      

ها و دعوت از كارشناسـان و اجـراي    ها و سريال تواند با ساخت فيلم سازمان صدا و سيما مي
كـردن   ها در افزايش ميزان همبستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي درجامعه و روشـن  برنامه

. باشـد   نقـش بسـزايي داشـته    -خانـه سـالمندان   –زواياي تاريك و اثرات منفـي ايـن پديـده    
تواند با تهيه مطالب مرتبط و مطلوب، ذهنيت نسل جوان را نسـبت بـه    آموزش و پرورش مي

هـاي   شناسـي فرهنـگ غربـي، پيامـد     هاي حـل تضـاد در جامعـه، آسـيب     مسائل خانواده، راه
ي در جامعه را روشن ساخته و درگسترش فرهنگ تعامـل، مـدارا،   تغييرات ارزشي و فرهنگ

  . وگو و مذاكره نقش مهمي ايفا كند گفت
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