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رابطه سرمايه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کیفیت زندگی معلمان 
بازنشسته در شهرستان جوانرود

مقدمه:یكیازچالشهایمهمدردورهبازنشستگیموضوعكیفیتزندگی
است.هدفازپژوهشحاضر،بررسیتأثیرسرمایههایاجتماعی،اقتصادی
بازنشستهشهرستانجوانروددرسال بركیفیتزندگیمعلمان وفرهنگی

1399بودهاست.

انجام پیمایش روش: پژوهشحاضربراساسرویكردكمیوبهشیوه
به بازنشستهكه آنالینتوسطمعلمان بهشكل شدهاست.170پرسشنامه
شیوهتصادفیانتخابشدهبودند،تكمیلشد.ابزارمورداستفادهپرسشنامه
پرسشنامه همچنین و اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سرمایه محققساخته
تحلیل برای است. بوده جهانی بهداشت سازمان زندگی كیفیت استاندارد
همچنین و والیس كروسكال و منوایتنی مقایسهای آزمونهای از دادهها

رگرسیونچندمتغیرهاستفادهشدهاست.

از باالتر جوانرود شهرستان بازنشسته معلمان زندگی كیفیت یافته ها: 
متوسطبودهاستومیانگینبعدبهزیستیمحیطیكمترازابعاددیگربوده
است.میانگینكیفیتزندگیزنانوكمتراز50سالههانسبتبهبقیهگروهها
بیشتربودهاست.میانگینسرمایهاجتماعیمعلمانبازنشستهبیشترازسرمایه
اقتصادیوسرمایهفرهنگیبودهاست.سرمایهاجتماعیواقتصادیمردان
بودهاست.سرمایه مردان از بیشتر زنان فرهنگی اماسرمایه زنان، از بیش
اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیمعلمانبازنشستهبرحسبتحصیالت،سنو
جنسمتفاوتبودهاست.نتایجتحلیلرگرسیوننشاندادهاستكهسرمایه
اجتماعی،اقتصادیوفرهنگی56درصدازتغییراتكیفیتزندگیراتبیین

كردهاند.

بحث: باتوجهبهیافتههایپژوهشحاضرمهمترینسرمایهزندگیمعلمان
بازنشستهكهدركیفیتزندگیآنهانقشمهمیداشتهاستسرمایهاجتماعی
بودهودرسیاستهایاجتماعیبرایجمعیتسالمندبایددرنظرگرفتهشود.
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Introduction: One of the most significant chalanges dur-
ing retirement period is the isuue of quality of life. The 
aim of this study is to investigate the effect of cultural, 
economical, and social capital on the quality of life of 
the retired teachers in Jawanroud, a county in Kerman-
shah Province in 2020.
Method: The method of this study is descriptive-analyt-
ic. 170 teachers were randomly selected as the sample 
of the study. Questionnaires were utilized to gather the 
data. The instruments used were a researcher-made ques-
tionnaire on cultural, economic, and social capital as 
well as the standard quality of life questionnaire of the 
World Health Organization (WHO). Mann-Whitney and 
Kruskal-Wallis’ comparative tests as well as multivariate 
regression were used to analyze the data.
Findings: The results of the study indicated that the mean 
of social factor and quality of life of the retired teachers 
in Jawanroud was obove the average (3.43). The mean 
of social variable of retired children (3.50) was more 
than economic (2.50) and cultural (1.40) one. Cultural 
varaiable was more among women than men while so-
cial and economic of men were more that that of women. 
The results also demonstrated that there was a significant 
correlation between the quality of life and the variables 
of age and education. Finally, the regression analysis in-
dicated that the cultural, economical, and social capital 
as well as the quality of life had a significant correlation 
with each other, and these three variables had 0.56 of 
prediction for quality of life and its elements. 
Discussion: Therefore, it can be concluded that cultural, eco-
nomic and social capital are the most important capital for 
explaning the quality of life of the retired teachers, which 
should be taken into account by those in charge in this regard.
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Extended Abstract
Introduction: Retirement and old age are often interrelated phenomena that oc-
cur in a temporal symmetry and have different individual, social, and economic 
dimensions and consequences. One of the most important and progressive issues 
of Iranian society is the qualityof life of the elderly and retirees, in other words 
because their proportion is increasing in the coming decades due to the age tran-
sition caused by demographic transition. Quality of life has both objective and 
subjective aspects, and the World Health Organization(WHO) has assessed the 
dimensions of quality of life in four dimensions: physical health, mental well-
being, social relations, and communication and environmental health. The study 
of the quality of life is sociologically important because some aspects of quality 
of and many of the factors affecting it are social. In fact, the elderly live with the 
social, cultural, and economic habits they have acquired in during their lives. How 
they grow old depends on the type and amount and composition of the economic, 
social, and cultural capital. The purpose of this study was to investigate the effect 
of the social, economic and cultural capital on the quality of life of the retired 
teachers in Jawanroud in 2020.

Method: This research is based on quantitative approach and survey method. The 
research was cross-sectional in terms of time and descriptive in terms of its pur-
pose. The statistical population of the study comprised 423 retied people (389 
men, 34 women) who were the members of Jawanroud Retirement Center in 2020. 
170 copies of the questionnaires were completed online. The qestionnaire of the 
quality of life, social capital, economic capital, and cultural capital were used to 
collect the data. The face validity of the questionnaires was examined, and their 
reliability was assessed through Cronbach’s alpha and 0.86, 0.85, 0.80 and 0.69 
were obtained, respectively.

Findings: The mean age of the study sample was 55 years old, and 87% were male 
and 13% were female. 33% had high school diploma, 50% a Master’s degree, 
and 17% bachelor’s degree or higher. Approximately 20% of theretirees were em-
ployed after retirement, and most retirees lived with their spouses and children. 
Findings showed that the quality of life of retired teachers in Jawanroud was high-
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er than the average level (mean 3.43) and the average dimension of environmental 
welfare were lower than other dimensions. The quality of life had varying levels 
according to age, sex, education, marital status, and activity status. Those who 
were younger, more educated, had a spouse, and had a job were found to have 
a better quality of life. The average social capital of retired teachers (3.50) was 
higher than economic capital (2.05) and cultural capital (1.41). The economic and 
social capital of men was more than women, and the cultural capital of women 
was more than that of men. The economic, social, and cultural capital of those over 
the age of 60 has been lower than other age groups, but the economic, social, and 
cultural capital of those with a bachelor’s degree or higher, as well as those who 
were employed, has been higher.
The results of regression analysis showed that social, economic, and cultural capi-
tal explained 56% of the changes in the quality of life and the impact factor of 
social capital was 0.41, the economic capital was 0.28 and cultural capital was 
0.15. The coefficient of effect of economic and social capital on the dimension of 
physical health of quality of life was 0.37 and 0.34, respectively. The coefficient 
of impact of social and economic capital on the psychological well-being dimen-
sion of the quality of life was 0.39 and 0.28, respectively. Among the mentioned 
capitals, only social capital (0.73) has affected the dimension of social welfare. 
The coefficient of the impact of economic, social, and cultural capital on the di-
mension of environmental welfare was 0.33, 0.27, and 0.23, respectively. Thus, 
these investments have played an important role in the quality of life of the retired 
teachers,; however, the role of social capital has been more in the quality of life.

Discussion: The results showed that the evaluation of retired teachers quality of life 
was higher than the average level. It seems that the role of living with teachers’ 
satisfaction in accordance with their jobs has played an important role in this mental 
evaluation, otherwise the objective economic conditions that are evident from the 
economic capital and daily life of teachers are lower than the average level. It should 
be noted that the role of job in assessing the quality of life is important and it seems 
that the job of a teacher in the quality of life in old age is an important factor that of 
course needs to be studied and identified more accurately. Another important find-
ing of this study is the study of economic, social, and cultural assets of teachers that 
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people become habitual during their lives and in during old age period; they adjust 
their strategies according to them and organize their lives. The results also showed 
that the teachers’ social capital was higher than other capitals, which seems to be 
important for the role of the demographic transition, which led to the concentration 
of kinship and intra-group capital, as well as communication with the community 
to play a teacher role. However, the finding is thought-provoking, especially with 
regard to teachers as the cultural pioneers of their limited cultural capital. Cultural 
capital along with social capital can play an important role in the quality of life of the 
elderly, which unfortunately even the cultural strata of society do not benefit from it 
and inevitably spend their old age with social capital and watch while in the future 
with the transfer of age, the concentration of social capital of kinship in the Iranian 
society will also disappear and it would be more likely to be the burden on the el-
derly. Therefore, for active aging and increasing the quality of life of the elderly and 
reducing the burden on the elderly in the coming decades, it is necessary to increase 
the economic and cultural capital of society.
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مقدمه
بازنشستگیبهعنوانیكپدیدهاقتصادی-اجتماعیكهدرسالمندیاتفاقمیافتدواقعیت
با اقتصادیاست.امروزه ابعادوتبعاتمختلففردی،اجتماعیو مهمیاستكهدارای
توجهبهافزایشطولعمروامیدبهزندگی،مسئلهمهمتریتحتعنوانچگونگیگذران
عمروبهعبارتیكیفیتزندگیسالمندانمطرحاستكهپرداختنبهآن،ذهنصاحبنظران
ومحققاندرموردسالمندیرابهخودجلبكردهاست.رشدسریعجمعیتدردهههای
1350و1360كهنتیجهتجربهگذارجمعیتیبودهاستبهتدریجمقدماتگذارسنیوتبدیل

ساختارسنیجوانبهسالخوردهرادرایرانفراهممیكند.
مطابقسرشماریهایایران،تعدادجمعیتسالمندایراندردهههایاخیردرحالافزایش
بودهاست.درسرشماریسال5/2،1355درصد،سال5/4،1365درصد،سال6/6،1375
درصد،سال7/3،1385درصد،سال8/3،1390درصدوسال9/3،1395درصد)برای
استانكرمانشاه10/02درصد(ازجمعیتكشور،باالی60سالداشتهاند.)مركزآمارایران،

.)2016
فعالیتها، اجتماعی، ارتباطات ثبات، استقالل، بر بازنشستگی )1994( براون1 نظر به
مهارتهایحرفهایوافزایشاوقاتفراغتتأثیرگذاراست.همچنینبازنشستگیباكاهش
شبكههای همكاران، دوستان، كار، با توأم موارد سایر كاهش كار، دادن دست از درآمد،
بازنشستگاندر اجتماعیوشرایطشغلیهمراهاست.)بالكلی2008،2(مهمتریندغدغه
خصوصمسائلاقتصادیووضعیتخانوادگیاست.همزمانبابازنشستگی،تواناییجسمی
تحلیلرفتهوافرادخودراتحتفشارهایروحیمیبینند،ازطرفیدچارانزوایاجتماعی
واستیصالمالیمیشوند.شوارتز3بازنشستگیراانتقالبهالگویتازهزندگیمعرفیكرده
1. Brown
2. Blakeley
3. Schwartz
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وبهترینراهبرایحلمشكالتبازنشستگانراارائهخدماترفاهیبهآنهامیداند)غفاری
وامیدی،2008(.

پسبهنظرمیرسدزندگیروزمرهسالمندانبستگیبهوضعیتاقتصادی،اجتماعیو
حتیفرهنگیآنهادارد.سالمندانیكهوضعیتاقتصادیویاسرمایهاقتصادیبهتریدارند،
دارایشبكهتعامالتاجتماعیبیشتریباشندوهمچنیندارایذخیرهوانباشتفرهنگی
)سرمایهفرهنگی(باشندكهدرمشغولشدندورانسالمندیمفیدباشد،كیفیتزندگیبهتری
دارند.زیراسالمندانباعادتوارههایاجتماعی،فرهنگیواقتصادیكهدرمیدانزندگی
كسبكردهاندگذرانعمرمیكنند.چگونگیطیشدندورهسالمندیآنانبستگیبهنوعو

میزانوتركیبسرمایههایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدارد.
معلمانبازنشستهوارددورهسالمندیمیشوندوكیفیتزندگیدورهسالمندیآناننیز
برحسبمیزانونوعسرمایههایذكرشدهاستامانوعومیزانسرمایههایآنانمتفاوتاز
بقیهاقشارسالمندیاست.معلمانبازنشستهبنابهتأمیناجتماعیحداقلیكهدارندمتفاوت
باداشتنسرمایه بازنشستگانفرهنگی اینزمینهرنجمیبرند. ازسالمندانیهستندكهدر
فرهنگیدراشكالنهادیوعینیتیافته)بنابهماهیتشغلآنهاكهفرهنگیاست(،میتوانند
اقتصادیدردورهسالمندی اجتماعیو بهبودوضعیت برای ازكاالهایمختلففرهنگی
بهرهمندشوندودارایكیفیتزندگیبهتریباشند.معلمانبنابهداشتنروابطبادانشآموزان
ووالدینآنهامیتواننددرسنینبازنشستگیشبكهروابطاجتماعیخویشرانسبتبهبقیه

سالمندانافزایشدادهوچنینسرمایهاجتماعیمنجربهكیفیتزندگیآنهاشود.
درشهرجوانرودبرخیازبازنشستگاندرفعالیتهایاقتصادیمرتبطبابازارچهمرزی
مشغولبهفعالیتمیشوندامامعموالًفرهنگیانبازنشستهبهدلیلباراجتماعیوفرهنگی
شغلسابقآنها،ازاینكارامتناعمیورزند.بنابرایناینمطالعهدرپیپاسخبهسؤالهایزیر
است:كیفیتزندگیمعلمانبازنشستهشهرستانجوانرودچگونهاستوآیاكیفیتزندگی
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برحسبویژگیهایفردیآنهامتفاوتاست؟سرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمعلمان
متفاوت آنها فردی ویژگیهای برحسب آیا و است؟ چگونه جوانرود شهرستان بازنشسته
بنابراینهدف دارند؟ آنان زندگی كیفیت در نقشی سرمایههاچه این درنهایت و است؟
بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سرمایههای تأثیرگذاری میزان بررسی حاضر، پژوهش

كیفیتزندگیمعلمانبازنشستهشهرستانجوانرودبودهاست.

پیشینه تجربی
باتوجهبهموضوعپژوهشكهنقشسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبركیفیت
زندگیبودهاست،بنابراینپژوهشهاییكهمیزانكیفیتزندگیدراقشارمختلفویانقش
ادامه عواملمؤثربركیفیتزندگیبررسیكردهاندموردواكاویقرارگرفتهاستكهدر
بهآنهااشارهشدهاست:برخیپژوهشهابهبررسیكیفیتزندگیاقشارجامعهپرداختهاند.
شعبانیوهمكاران)2017(بهپایینبودنكیفیتزندگیسالمندانمقیمسراهایسالمندان
شهرتهراناشارهكردهاند.محمدی)2014(بهمتوسطبودنكیفیتزندگیمعلمانبازنشسته
شهرهمداناشارهكردهاست.آزادیوهمكاران)2006(كیفیتزندگیسالمندانشهرایالم
درحدمتوسطبودهاست.دلیروعباسزاده)2012(كیفیتزندگیورزشكارانشهرتبریز

درحدمتوسطبودهاست.
پرداختهاند؛محمدی زندگی كیفیت در زمینهای متغیرهای نقش به مطالعات از برخی
)2014(بهنقشمتغیرهایسن،تحصیالتهمسر،تأهل،شغلقبلوبعدازبازنشستگی،
محلسكونت،بُعدخانوارو...پرداختهاست.طبقنتیجهپژوهشنبویوهمكاران)2011(
و محققیكمال ،)2011( همكاران و الیوارس است. مردان از كمتر زنان زندگی كیفیت
همكاران)2007(ووحدانینیاوهمكاران)2005(بهنقشتحصیالتدركیفیتزندگی
زندگی كیفیت در سن نقش به )2012( عباسزاده و قهفرخی جوانبختیان پرداختهاند.
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پرداختهاند.
و شعبانی كردهاند؛ اشاره زندگی كیفیت در روانشناختی ویژگیهای نقش به برخی
همكاران)2017(خودكارآمدی،محمدی)2014(عزتنفس،صمدیانوگروسی)2015(

حمایتعاطفی.
برخیپژوهشهابهنقشوضعیتاقتصادیوسرمایهاقتصادیدركیفیتزندگیاشاره
كردهاند.محمدی)2014(درآمدونوعمنزلمسكونی،صمدیانوگروسی)2015(سرمایه
اقتصادی،هوی1وهمكاران)2010(حمایتمالی،آبوتوساپسفورد)2006(شرایطمادی

ورضایتازدرآمد.
حمایت دیگران، با روابط اجتماعی، اعتماد مانند متغیرهایی نقش به پژوهشها بیشتر
اجتماعی،مشاركتاجتماعیودركلسرمایهاجتماعیدركیفیتزندگیتأكیدداشتهاند
اجتماعیومشاركت اشارهكرد:محمدی)2014(حمایت زیر پژوهشهای به كهمیتوان
،)2013( علیزادهاقدام ،)2012( عباسزاده و دلیر ،)2015( گروسی و اجتماعی،صمدیان
و ماجدی و )2008( اونق و غفاری ،)2010( قاسمیزاده ،)2011( فتوت و شریفیان
زمینه به )2006( ساپسفورد و آبوت )2013( همكاران و نلسون ،)2007( لهساییزاده
اجتماعی)حمایت،اعتمادوتعهداتاجتماعی(وهویوهمكاران)2010(بهحمایتاز

خانوادهنیزاشارهكردهاند.
برخیازپژوهشهابهبررسیرابطهسرمایهفرهنگیوكیفیتزندگیپرداختهاندمانند
دلیروعباسزاده)2012(درمطالعهبررسیكیفیتزندگیورزشكارانشهرتبریزبهنقش

سرمایهفرهنگیاشارهكردهاند.
باروش زندگی كیفیت مقاله فراتحلیل20 در مرساء)2020( آقاجانی و ذبیحیمداح
سنجشاندازهاثرعواملبهایننتیجهدستیافتندكهآموزشمثبتنگریوامیدزندگی،
1. Hui
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مشاركتاجتماعیغیرنهادی،سالمتجسمیوروانیونگرشهایمذهبیودینداریشدت
تأثیرآنهابركیفیتزندگیدرحدزیادبودهاست.

كیفیت به )2014( پژوهشمحمدی تنها كه داد نشان پژوهش تجربی پیشینه بررسی
زندگیمعلمانبازنشستهپرداختهاستوموضوعكیفیتزندگیپژوهشهایدیگر،سالمندان،
مؤثر عوامل بررسی در است. بوده روستائیان و سالمندان،جوانان مقیمسراهای سالمندان
بركیفیتزندگیهرپژوهشیبهبرخیازعواملتأكیدكردهبودكهدرجمعبندیعوامل
مؤثربركیفیتزندگیمعلمانبازنشستهشهرجوانرودبهپژوهشحاضركمككردهوهمه
عواملتحتعنوانسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیلحاظشد.همچنیندلیلانتخاب
عواملمذكوردرطرحمسئلهپرابلماتیكشدهتامشكلپژوهشهایسابقكهبهنظرعوامل
مطرحشدهمنتزعازكیفیتزندگیجامعهآماریبودهاستكاهشیابد.همچنینقشریاز
سالمندانموردبررسیقرارگرفتهاستكهبهنظرمیزانوتركیبسرمایهآنها)كهازعوامل
اصلیكیفیتزندگیاست(متفاوتازبقیهاقشارجامعهاست.همچنینالزمبهذكراستكه
معلمانبازنشستهشهرجوانرودبهدالیلاجتماعیوفرهنگیكمتردربازارچهمرزیمشغول

بهفعالیتمیشوندبنابراینضروریاستكهكیفیتزندگیآنهاموردپژوهشقرارگیرد.

چارچوب نظری
كیفیتزندگیمفهومیچندسطحی،مبهموغیرشفافاست.درحالیكهگروهیكیفیت
)نجات، دارند تأكید زندگی از فرد رضایتمندی بر و دانستهاند ذهنی مفهومی را زندگی
2008(.یاكیفیتزندگیبهمعنایاحساسیاستكهفردنسبتبهرفاهاجتماعی،عاطفیو
جسمانیخودداردوایناحساسمتأثرازایناستكهیكفرددرشرایطمختلفزندگیتا
چهاندازهبهخشنودیشخصینائلشدهاست)َگبه1وهمكاران،2013(.گروهیدیگرآن

1. Gabe
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رامفهومیعینیتلقیكردهاندوبرارضاینیازهایمادیوبهبودشرایطزندگیافرادتأكید
دارند)كفاشیوشمسالهی،2013(.دراینرویكردبهشرایطعینیزندگیوتعیینكنندههای
مرتبطباآنهاتأكیدشدهاست.اینبدانمعناستكهبرایتوسعهوبهبودكیفیتزندگییك
جمعیتبایدشرایطیفراهمآیدكهدرآننیازهایتعدادزیادیازافرادتاحدامكانبرآورد
شود،دراینزمینهاغلببهنظریهسلسلهمراتبنیازهایآبراهاممازلویامدلگاسیتاشاره

شدهاست)فرخی،2009(.
كولی،میدوبكر،دررویكردكنشمتقابلتأكیددارندكهكیفیتزندگیبهچگونگی
تعاملوكنشمتقابلنمادینتوجهدارد؛چراكهنگرشویمانندهرفرددیگریدرمورد
تصورمثبتومنفیاطرافیاندربارهشخصیتورفتارشتأثیربسزاییدرنحوهعملاوودر

كیفیتزندگیاشدارد)مختاریونظری،2011(.
براساسنظرمكالرن1)1996(،برایسنجشكیفیتزندگیبایدهمبهشاخصهای
عینیكهجنبههایملموسساختهشدهمحیطی،محیططبیعیوحوزهاجتماعیواقتصادی
رااندازهگیریمیكنند،توجهشودوهمبهشاخصهایذهنیكهبیانگراندازهحسرفاهافراد
ورضایتمندیازیكجنبهخاصاززندگیاستتوجهشود)رضوانیوهمكاران،2009(.
سازمانجهانیبهداشتنیز،كیفیتزندگیافرادراباتوجهبهچهاربعدسالمتفیزیكی،
بهزیستیروانی،روابطوارتباطاتاجتماعیوسالمتمحیطموردسنجشوارزیابیقرار

دادهوبرایهریكازاینابعاد،مصادیقیرابهشرحزیرارائهكردهاست:
به وابستگی میزان زندگی، روزمره فعالیت انجام توانایی شامل فیزیكی: سالمت )1
درمانهایپزشكی،قدرتوخستگی،تحرکوچابكی،دردوناراحتی،خوابواستراحت،

ظرفیتبرایكاروفعالیت.
2(سالمتروانی:شاملرضایتوتصورشخصازخودوظاهربدنیاش،احساسات

1. Mc Laren
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مثبتومنفیفرد،اعتمادبهنفس،اعتقاداتروحی،مذهبی،شخصی،تفكر،یادگیریوحافظه
وتمركز.

3(روابطاجتماعی:شاملارتباطاتشخصی،حمایتاجتماعیوفعالیتجنبی.
4(سالمتمحیط:شاملمنابعمادی،آزادی،ایمنی،میزاندردسترسبودنوكیفیت
مراقبتهایبهداشتی،درمانیواجتماعی،فرصتهایپیشروبرایكسبوبهدستآوردن
اطالعاتومهارتهایجدید،امكانفعالیتهایتفریحی،سالمتمحلهایكهشخصدرآن

زندگیمیكندوامكاناتآنوسالمتمحیطخانهاست)نجات،2008(.
یاسنجه كیفیتزندگیشاملدووجه بیانكردهاست: همانگونهكهالوتن)1991(
عینی-ذهنیاست.معیارهایعینیعمدتًاقابللمساندوجنبههایقابلتأییدزندگیچون
شرایطاقتصادیواجتماعیرادربرمیگیرد؛ازطرفدیگر،معیارهایذهنیسنجشكیفیت
از تصوری چه مردم اینكه و زندگی خصوص در احساسات سنجش به عمدتًا زندگی
جامعه افراد شادمانی یا رضایت میزان ارزیابی طریق از كه میپردازد دارند خود زندگی

قابلاندازهگیریاست)رضوانیوهمكاران،2009(.
استونز1،معتقداستكهسرمایهاقتصادیبهدرآمدپولی،سایرمنابعوداراییهایمالی

اطالقمیشودوتظاهراتنهادینهاشرامیتواندرحقمالكیتیافت)استونز،1998(.
هنجارهای اجتماعی، شبكههای از مجموعهای را اجتماعی سرمایه ،)2001( پاتنام2
شبكههای در مشاركت طریق از افراد وی، اعتقاد به میكند. تعریف اعتماد و همیاری
اجتماعیمیتوانندبهسرمایهاجتماعیدسترسیپیدابكنند.همچنینكلمن3)2012(،سرمایه
اجتماعیرابرمبنایكاركردآندرجامعهتعریفمیكند.البتهایننوعازسرمایهدرجوامع
سنتیبیشترمبتنیبرشناختبودوباپیوندهایخویشاوندیوشخصیتهایكاریزماوبزرگان
1. Stones
2. Puttnam
3. Coleman
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جامعهباحجمباالییازروابطبهاشكالسادهوبهصورتحضوریحاصلمیشد.امااین
گذار تجربه و شهرنشینی مدرنیزاسیون،صنعتیشدن، دلیل به حاضر زمان در روابط نوع

جمعیتیكهمنجربهكاهشبعدخانوادههاوخویشاوندانشدروبهزوالگذاشت.
براساسنظربوردیو1)1984(،سرمایهفرهنگیعبارتاستازشناختوادراکفرهنگ
وهنرهایمتعالی،داشتنذائقهخوبوشیوههایعملمتناسب.دیماجیو2)1985(،نیز
سرمایهفرهنگیراداشتنذائقههایدارایپرستیژوتواناییدرکوشناختاشیاءیاسبكهای
هنریمیداندكهدارندگاناقتدارفرهنگیبهآنهااهمیتمیدهند.ودیویدتراسبی3)2001(
یا درتعریفیدیگر،سرمایهفرهنگیرانوعیداراییمیداندكهمجسمكننده،ذخیرهكننده
تأمینكنندهارزشفرهنگیعالوهبرهرنوعارزشاقتصادیاستكهمیتواندداشتهباشد.

است داده نشان )1996( آیزنك4 زندگی، كیفیت در اقتصادی سرمایه نقش مورد در
كهافرادمتعلقبهطبقاتباالتردرمقایسهباافرادمتعلقبهطبقهپایینترشادترندوپایگاه
اقتصادی،اجتماعیشاهراهشادی]ورضایتاززندگی[تلقیمیشود.برخیازاقتصاددانان
براینباورنداگرشرایطاقتصادیمطلوبیفراهمآید،كیفیتزندگیانسانبهخودیخود
بهبودمییابد،چوندراقتصادشكوفاوتوسعهیافتهنیازهایاساسیانسانتأمینمیشود.دایر
وهمكاران)1999(،چنینگزارشكردهاندكهمردمكشورهایثروتمند،ازمردمكشورهای
فقیر،بسیارشادترند.آرگایل)1998(نیزمعتقداستكهبینسطحدرآمدونشاطارتباطی
مثبتوجوددارد،ولیاینارتباطدربیناقشاركمدرآمدبیشتراست)دریكوندی2002(.

لی5وهمكاران)2015(نشاندادندكهیكشبكهاجتماعیقویبادوستان،عاملیمهم
دررابطهباشادییكفرداست.بهعالوهداشتنارتباطاتبیشتریكشخصبهطورمثبتیبا
1. Bourdieu
2. Dimaggio
3. Throsby
4. Eyenck
5. Liu
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شادیاورابطهدارد.ُرز1همچنینبراینباوراستكهشبكههایاجتماعیوبهطورخاص
درفراهمكردنحمایتهایعاطفیوروانینقشمؤثریدرارتقایسالمتروانیافراددارند
عوامل كاهش موجب اجتماعی سرمایه دیگر، سوی از .)2007 مرادی، و زاده )لهسایی
استرسزادرزندگیفردیوسازگاریبیشترباموقعیتهایجدیدمیشودوحوادثمنفی
زندگیچونازدستدادنشغلوبازنشستگیراكاهشدهد.یعنیهرچهفردبازنشسته
دارایسرمایهاجتماعیبیشتریباشدازكیفیتزندگیذهنیباالتریبرخوردارخواهدبود

)استونز،1998(.
فالنگان2)1998(درخصوصسرمایهفرهنگیونقشوارتباطآنباكیفیتزندگی،
و آموزشی خدمات به دسترسی زندگی، كیفیت بر مؤثر عوامل ازجمله كه است معتقد
خدماتفرهنگی،امكاناتتفریحی،دسترسیبهاینترنتپرسرعت،وسایلارتباطیمدرنو
دسترسیبهامكاناتورزشیومواردیمانندآناست.سرمایهفرهنگینیزموجبتفاوت
درنحوهزندگیوبروزسلیقههایگوناگونوبهتبعآناتخاذرفتارهایتندرستیمیشودكه
خودهمینامراتخاذرفتارهایتندرستی،میتواندباایدهسالمندیموفقارتباطتنگاتنگی
داشتهباشد.بازنشستگانفرهنگیباداشتنسرمایهفرهنگیدراشكالنهادیوعینیتیافته،
بیشترمیتوانندازكاالهایمختلففرهنگیبرایبهبودوضعیتاجتماعیواقتصادیبهرهمند

شوندوكیفیتزندگیبهتریداشتهباشند)كفاشیوشمساللهی،2013(.
بنابراینباتوجهبهمبانینظریومسئلهپژوهشمیتوانفرضكردكهمعلمانبازنشسته
كهسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبیشتریدارنداحتماالًكیفیتزندگیبهتریدارند.

1. Rose
2. Flanagan
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روش
اینپژوهشبراساسرویكردكمیوبهشیوهپیمایشانجامگرفتهاست.جامعهآماری
به بازنشستگیشهرستانجوانروددرسال1399 بازنشستههایعضوكانون پژوهشتمام
تعداد423نفر)389مرد،34زن(بودهاند.دراینپژوهشواحدتحلیلمعلمانبازنشسته
شهرجوانرودبودند.تعدادنمونهبااستفادهازجدولمورگان205نفربرآوردشد.ازروش
نمونهگیریتصادفیسادهبراینمونهگیریاستفادهشد.روشانتخابنمونهبدینصورت
بودكهبامراجعهبهكانونبازنشستگان،لیستاعضاوشمارهتلفنآنهاتهیهشدوشمارههای
زوجبهعنواننمونهانتخابوگروهتلگرامیبرایآنهاتشكیلشد.لینكپرسشنامهوشرایط
ونحوهپاسخگوییبهپرسشنامهبرایاعضایگروهتوضیحدادهشد.تعداد165پرسشنامه
تلگرام بازنشستگانیكه به بامراجعهحضوری بهصورتآنالینتكمیلشد.5پرسشنامه
نداشتندتكمیلوتعداد35پرسشنامهبدونپاسخارسالشدهبودكهازفرآیندتحلیلدادهها

حذفشدند.
پرسشنامهسرمایهاجتماعی،سرمایهاقتصادیوسرمایهفرهنگیكهدراینجااستفادهشده
استقباًلدرمطالعهآمایشاستانكرمانشاه)1397(استفادهشدهاست.درمطالعهآمایش،
بخشفرهنگیواجتماعیآنبرایبررسینگرشوارزشهایشهرونداناستانكرمانشاه
پیمایشانجامشدهاستكهبرایسنجشسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیازپرسشنامه
در بود. گرفته قرار ارزیابی مورد شاخصها پایایی و اعتبار و شده استفاده محققساخته
پژوهشحاضرنیزازهمانپرسشنامهاستفادهشدهواعتبارصوریآندوبارهتوسطاساتید
گروهجامعهشناسیدانشگاهرازیموردارزیابیقرارگرفتهاست.ابزارسرمایهاجتماعیبا
پنجسؤال)طیفلیكرت(،سرمایهاقتصادیباچهارسؤالوسرمایهفرهنگیباپنجسؤال
سنجیدهشدهاست.برایرواییازاعتبارمحتوایصوریاستفادهشدهاست.نسبتاعتبار
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محتواCVR(1(باششداوربرایهمهگویههابرابربایكشدهبود.سؤاالتیاگویههااز
نظرداورانبرایسنجشسازههایموردنظرضروریتشخیصدادهشدند.الزمبهذكراست
كهیكیازابعادسرمایهاجتماعی)رابطه(كهبیشترباكیفیتزندگیسالمندانارتباطداشته
استدراینپژوهشسنجششدهاست.رواییسازههابااستفادهازتحلیلعاملیبررسی
شدهاستوپایاییآنازطریقآلفایكرونباخبررسیشدهاست.شیوهنمرهگذاریابزار
سرمایهاجتماعیبهاینشكلبودهاستكهابتدانمراتپنجسؤالباهمجمعزدهشدهو
سپسدوبارهكدگذاریمجددشدهوبهمقیاسنمرهیكتاپنجتبدیلشدهاند.نمرهیك
بهمعنایسرمایهاجتماعیخیلیكمونمرهپنجبهمعنایسرمایهاجتماعیخیلیزیادبوده
است.براینمرهگذاریشاخصسرمایهاقتصادیوسرمایهفرهنگینمرهعاملهرشاخص
بهمقیاسیكتاپنجتبدیلشدهاستونمرهیكبهمعنایسرمایهفرهنگیواقتصادیخیلی
كمونمرهپنجبهمعنایسرمایهاقتصادیوفرهنگیخیلیزیادبودهاست.سؤاالتهرابزار،

بارعاملیوضریبآلفایكرونباخآنهادرجدولزیرارائهشدهاست.

جدول )1( پرسشنامه سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

آلفای 
)α( کرونباخ

مقدار 
بارتلت KMO

بار 
عاملی گویه ها

ص
اخ

ش

0/85

0/68 میزانارتباطباخویشاونداننزدیكچقدراست؟

عی
تما

اج
ایه
0/83سرم میزانارتباطباخویشاونداندورچقدر

است؟
363 0/80 0/83 میزانارتباطباهمسایگانچقدراست؟

0/82 میزانارتباطباهمكارانچقدراست؟
0/77 میزانارتباطبادوستانچقدراست؟

1. Content Validity Ratio
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آلفای 
)α( کرونباخ

مقدار 
بارتلت KMO

بار 
عاملی گویه ها

ص
اخ

ش

0/80 277 0/705

0/93 درآمدتقریبیماهیانهشماچقدراست؟

دی
صا

اقت
ایه
0/85سرم میزانتقریبیپساندازشمادربانكهاچقدر

است؟

0/89 قیمتتقریبیوسایلمنزل)یخچال،
لباسشوییو...(چقدراست؟

0/81 قیمتتقریبیمنزلشماچقدراست؟

0/69
79 0/501

0/85 میانگینمطالعهشمادرروزچندساعت
است؟

گی
رهن

هف
مای
0/76سر درمجموعخانوادهشمادرماهچندجلد

كتابغیردرسیمیخرد؟

0/67 خانوادهشماچقدرهزینهفیلم،كنسرت،موزه
ونمایشگاهمیكند؟

0/71 سطحتحصیالت)مدرکتحصیلی(
0/62 تعدادمدرکهنری

بهداشت سازمان زندگی كیفیت استاندارد پرسشنامه از زندگی كیفیت بررسی برای
جهانینسخه26سؤالیباچهاربعدسالمتجسمانی،روابطاجتماعی،بهزیستیمحیطیو
بهزیستیروانیاستفادهشدهاست.اعتبارمحتوایصوریكهباشاخصنسبتاعتبارمحتوا
بهوسیلهدهداورازاساتیدگروهجامعهشناسیوروانشناسیدانشگاهرازیموردبررسیقرار
گرفتبرایهمهگویههابیشاز0/70بهدستآمد.رواییسازهآنبرایاطمینانبیشتربا

استفادهازتحلیلعاملیوپایاییآنازطریقآلفایكرونباخبررسیشدهاست.
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جدول )2( پرسشنامه کیفیت زندگی

آلفای 
)α( کرونباخ

مقدار 
بارتلت KMO

بار 
عاملی گویه ها

ص
اخ

ش

0/86 463 0/66

0/87 آیابرایزندگیروزمرهانرژیكافیدارید؟

می
جس

ت
الم

س

0/75 دردهایجسمانیچقدرمانعانجامفعالیتهای
موردعالقهشمامیشود؟

0/68 چقدردراستفادهازظرفیتكاریخود)بازار،
خریدو...(رضایتدارید؟

0/72 برایانجامكارهایروزمره،چقدربهدرمانهای
پزشكینیازدارید؟

0/71 چقدرازوضعیتخوابخودراضیهستید؟

0/88 ازتواناییخودبرایكاركردنچقدررضایت
دارید؟

0/88 ازتواناییخودبرایكاركردنچقدررضایت
دارید؟

0/87 0/67

0/87 چقدراززندگیلذتمیبرید؟

نی
روا

ت
الم

س

434

0/72 بهنظرشما،زندگیشماتاچهحدمعنادار
)باارزش(است؟

0/88 درانجامكارهاوامورروزمرهخودچقدرقادربه
تمركزهستید؟

0/75 آیاشكلوقیافهظاهریبدنتانموردقبول
شماست؟

0/80 ازتواناییكاركرده،خواب،خوراکورفتوآمد
خودتانرضایتدارید؟

0/73 چه مقدار دچار حاالتی مانند استرس و ناامیدی و 
اضطرابمی شوید؟
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آلفای 
)α( کرونباخ

مقدار 
بارتلت KMO

بار 
عاملی گویه ها

ص
اخ

ش

0/82 190 0/74

0/88 چقدرازروابطاجتماعیتانبادیگرانرضایتدارید؟

عی
تما

اج
بط
روا

0/81 چقدرازروابطجنسیخودرضایتدارید؟

0/88 چقدرازحمایتدوستانوآشنایانخودراضی
هستید؟

0/87

640 0/54

0/65 درزندگیروزمرهخودچقدراحساسامنیتو
آرامشمیكنید؟

طی
حی
تم

الم
س

0/78 محیطاطرافشماتاچهحدسالموبهداشتیاست؟
0/60 آیابرایرفعنیازهایخودپولكافیدارید.

0/71 اخبارواطالعاتموردنیازروزانهبهچهمیزاندر
دسترسشماست؟

0/60 فرصتپرداختنبهكارهایشخصیخودتان
چقدراست؟

0/84 چقدرازشرایطوامكاناتمحلزندگیخود
رضایتدارید؟

0/86 چقدرازدسترسیبهخدماتبهداشتیودرمانی
رضایتدارید؟

0/77 ازامكاناتحملونقلووضعیترفتوآمدخود
رضایتدارید؟

يافته ها
استفادهشده اسمیرنوف كولموگروف- آزمون از دادهها توزیع نرمالبودن بررسی برای

است.مقدارzمتغیرهایكیفیتزندگی)2/13(،سرمایهاجتماعی)2/79(،سرمایهاقتصادی
)3/04(وسرمایهفرهنگی)3/84(باسطحمعنیداری)0/000(بودهاست.بنابراینمیتوان
گفتتوزیعمتغیرهایپژوهشنرمالنبودهاستوبرایآزمونفرضیههاازآزمونهایناپارامتری



      254      254

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      254

استفادهشدهاست.میانگینكیفیتزندگیمعلمانبازنشستهبرابربا3/34بودهاستكهباالتر
ازمتوسطبودهاست.میانگینابعادكیفیتزندگیبهترتیبسالمتروانی)3/58(،روابط

اجتماعی)3/57(،سالمتجسمی)3/4(وبهزیستیمحیطی)3/30(بودهاست.
از بیش بازنشسته معلمان اجتماعی سرمایه میزان سرمایه، انواع میانگین مقایسه در
سرمایههایاقتصادیوفرهنگیبودهاست.بهنظرمیرسدكهسرمایهفرهنگیبرایقشری
كهعهدهدارفرهنگجامعهاستبهنسبتسرمایههایاقتصادیواجتماعیدرسطحپایینی
قرارداشتهاست.مقایسهسرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبرحسبجنسنشانداده
است.هرچندسرمایهاجتماعیواقتصادیمردانبیشاززنانوسرمایهفرهنگیزنانبیش

ازمردانبودهاستامااینتفاوتبهلحاظآماریمعنیدارنبودهاست.

جدول )3( مقایسه میانگین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برحسب 

جنسیت بازنشستگان
ZPمن ویتنیMSDجنسیتمتغیر

كیفیتزندگی
3/330/48مرد

1413/500-0/710/47 زن
كل

3/41
3/34

0/51
0/48

سرمایهاجتماعی
3/510/69مرد

1497/0-0/320/74 زن
كل

3/43
3/50

0/75
0/69

سرمایهاقتصادی
2/050/92مرد

1502/0-0/300/76 زن
كل

2/01
2/05

1/04
0/93

سرمایهفرهنگی
1/390/66مرد

1445/0-0/600/54 زن
كل

1/52
1/41

0/62
0/65
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كیفیت است. بوده متفاوت معلمان تحصیالت سطح برحسب زندگی كیفیت مقایسه
وكمترین است بوده بقیهسطوحتحصیلی از بیش داشتهاند فوقدیپلم كه زندگیكسانی
كیفیتزندگیمربوطبهمعلمانبامدرکتحصیلیكمترازدیپلمبودهاست.همچنینمقایسه
سرمایهاقتصادی،سرمایهاجتماعیوسرمایهفرهنگیدارندگانمدرکتحصیلیلیسانسو

باالتربیشترازسایرگروهایتحصیلیبودهاست.

جدول )4( مقایسه میانگین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برحسب 

سطح تحصیالت بازنشستگان

fRMχ2dfpتحصیالتمتغیرها

كیفیتزندگی
5667/02دیپلم

14/5820/01 8599/06فوقدیپلم
2981/43لیسانسوباالتر

سرمایهاجتماعی
5670/96دیپلم

7/9820/01 8590/76فوقدیپلم
2998/14لیسانسوباالتر

سرمایهاقتصادی
5672/05دیپلم

7/4020/02 8589/64فوقدیپلم
2999/33لیسانسوباالتر

سرمایهفرهنگی
5672/05دیپلم

7/4020/02 8589/64فوقدیپلم
2999/33لیسانسوباالتر

RM=میانگینرتبه



      256      256

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      256

دادهشده نشان برحسبسن بازنشسته معلمان زندگی كیفیت مقایسه اینجدول در
است.معلمانیكهكمتراز50سالسنداشتهاندكیفیتزندگیبیشتریداشتهاندوهرچه
سنافزایشیافتهاستازكیفیتزندگیكاستهشدهاست.همچنینمقایسهسرمایهاجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیبرحسبسننشاندادهاستكهمعلمانبازنشستهایكهسنآنهاكمتر
از50سالبودهاستسرمایهبیشتریداشتهاند.درمرحلهبعد50تا60سالههاقرارداشتند
كهسرمایهآنهابیشازافرادباسنبیشاز60سالبودهاست.البتهاینتفاوتبرایسرمایه
اجتماعیبهلحاظآماریمعنیدارنبودهاستامابرایسرمایهاقتصادیوفرهنگیمعنیدار
بودهاست.الزمبهذكراستكهكیفیتزندگیبرحسبسننیزنشاندادكهكیفیتزندگی

بازنشستههاییكهسنآنهاكمتربودهاستبیشتربود.

جدول )5( مقایسه میانگین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برحسب گروه سنی
fRMχ2dfpگروه سنیمتغیرها

كیفیتزندگی
2594/68زیر50سال

7/4020/02 6012288/40-50سال
602360/15سالبهباال

سرمایهاجتماعی
2596/54زیر50سال

3/1320/20 6012258/83-50سال
602371/76سالبهباال

سرمایهاقتصادی
2587/62زیر50سال

7/7120/02 6012289/93-50سال
602359/70سالبهباال

سرمایهفرهنگی
2595/0زیر50سال

8/1120/01
6012288/23-50سال
602360/7سالبهباال

RM=میانگینرتبه
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برایتبیینسهمهریكازمتغیرهایمستقلدرپیشبینیكیفیتزندگیبازنشستگان
اقتصادی تأثیرسرمایهاجتماعی، نتایجآن ازتحلیلرگرسیونهمزماناستفادهشدهاست.
وفرهنگیبركیفیتزندگیرانشاندادهاست.الزمبهذكراستكهمفروضههایاستقالل
F،Rخطاهاوعدمهمخطیمتغیرهایمستقلبررسیشدهاست.درمدلرگرسیونیمقدار
وR2بهترتیب0/75،72/4و0/56بودهاست.ضریبتأثیرسرمایهاجتماعی0/41،سرمایه
اقتصادی0/28وسرمایهفرهنگیبا0/15بودهاستسطحمعنیدارینشاندادهاستكه

ضرایبمعنیداربودهاند.
جدول )6( نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر کیفیت زندگی

BSTEχ2tpمتغیرهای مستقلمتغیر وابسته

كیفیتزندگی

13/650/001-1/870/13مقدارثابت
0/280/050/415/560/001سرمایهاجتماعی
0/140/040/283/350/001سرمایهاقتصادی
0/110/050/152/260/02سرمایهفرهنگی

درادامهبااستفادهازمدلرگرسیونباروشهمزمان،تأثیرمتغیرهایسرمایهاجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیبرابعادكیفیتزندگیموردبررسیقرارگرفتهاست)درقالب4مدل
رگرسیونی(.نتایجضریبتأثیربتاكهدرمدلهایرگرسیونیمعنیدارشدهانددرجدول)6(
آمدهاست:متغیرهایسرمایهاجتماعیواقتصادیبربعدسالمتجسمیوسالمتروانی
اقتصادی ازسرمایه بیشتر اجتماعی میزانضریبسرمایه گذاشتهاند. تأثیر زندگی كیفیت
بودهاست.ازبینمتغیرهایمستقلفقطسرمایهاجتماعی)0/73(بربعدروابطاجتماعی
كیفیتزندگیتأثیرگذاشتهاست.متغیرهایسرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبهترتیب
باضریبتأثیر0/34،0/27و0/23بربعدسالمتمحیطیكیفیتزندگیتأثیرگذاشتهاند.
بهعبارتدیگرسرمایهاجتماعیبرهمهابعادكیفیتزندگیتأثیرداشتهاست.سرمایهاقتصادی
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برابعادسالمتجسمی،روانیومحیطیكیفیتزندگیتأثیرگذاشتهاستوسرمایهفرهنگی
تنهابربعدسالمتمحیطیكیفیتزندگیمعلمانبازنشستهتأثیرداشتهاست.

جدول )7( نتایج ضرایب بتا تحلیل رگرسیون تأثیر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر 

ابعاد کیفیت زندگی

محیطیاجتماعیروانیجسمیمتغیرهای وابسته

متغیرهایمستقل
**0/27**0/73**0/39**0/43سرمایهاجتماعی

**0/34-**0/28**0/37سرمایهاقتصادی

**0/23---سرمایهفرهنگی

 
(**P0/001

بحث
اینپژوهشباهدفبررسیتأثیرسرمایههایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبركیفیت
زندگیمعلمانبازنشستهشهرستانجوانروددرسال1399انجامشدهاست.نتایجتحلیل
دادههانشاندادكهكیفیتزندگیمعلمانبازنشستهبامیانگین3/34باالترازحدمتوسط
بودهاست.ایننتیجههمسوبانتایجتحقیقاتانجامشدهتوسطآزادیوهمكاران)2006(
دادندكه نشان پرداختهاندو ایالم كیفیتزندگیسالمندانشهر بررسی به بودهاستكه
میانگینكلیكیفیتزندگیافرادبیشازحدمتوسطبودهاست.همچنینبایافتههایمحمدی
)2014(كهبهبررسیكیفیتزندگیمردانبازنشستهآموزشوپرورشهمدانپرداختهبود
ونشاندادكهمیانگینكیفیتزندگیبا75/46ازنمره120بیشازحدمتوسطبودهاست،

همخوانیداشتهاست.
مقایسهكیفیتزندگیبرحسبجنسیتنشاندادهاستكهدركلكیفیتزندگیزنان
بیشازمردانبازنشستهبودهاست.اینیافتهبایافتههایپژوهشنبویوهمكاران)2011(
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كهكیفیتزندگیمرتبطباسالمتدرسالمندانشهربجنوردرابررسیكردهونشاندادند
كهزنانكیفیتزندگیپایینترینسبتبهمردانتجربهمیكنندمطابقتندارد.امابانتایج
میزان دادند نشان و دادند انجام بازنشستگان درباره كه تاكو و مقدم رضاخانی مطالعات
بودهاستهمخوانی ازكیفیتزندگیمردان باالتر معناداری بهطور زنان كیفیتزندگی
داشتهاست.درتوضیحاینیافتهمیتوانگفتكهزنانبازنشستهبهدلیلداشتناستقالل
نسبیمالی)حقوقماهیانه(وارتباطبادوستانوهمكارانصنفیخود،طبیعتًاازحمایت

اجتماعیبیشتریهمبرخوردارهستند.
تفاوت بازنشسته معلمان بین تحصیالت برحسب زندگی كیفیت میانگین مقایسه در
معنیداربودهاست.بدینمعناكهكیفیتزندگیافرادیكهدارایمدرکتحصیلیفوقدیپلم
بودندبیشازبقیهسطوحتحصیلیاستوكمترینمیانگینكیفیتزندگیمربوطبهمعلمان
انجامگرفته تحقیقات از بسیاری یافتههای است. بوده دیپلم از كمتر تحصیلی مدرک با
زندگی كیفیت با معناداری ارتباط تحصیالت سطح كه است آن از حاكی رابطه این در
این كردهاند. تجربه را بهتری زندگی كیفیت باالتر، تحصیالت با بازنشستگان و داشته
نتیجه،بایافتههایمطالعاتالیوارس1وهمكاران)2007(،حبیبیسوالوهمكاران)2008(،
محققیكمالوهمكاران)2007(كهبرتأثیرتحصیالتبهعنواننقطهمثبتیدربرخورداری
ازیكسالمندیموفقداللتداشتهورضایتمندیوكیفیتزندگیباالتررابهدنبالدارد،
همسوبودهاست.دلیلاینیافتهآناستكهافرادباتحصیالتباالتراحتماالًهمسرمایه
اقتصادیبیشتروهمازسرمایهفرهنگیباالتریبرخوردارندواوقاتفراغتدورانپیری
كیفیتزندگی اززندگیودرنتیجه ازرضایت پرمیكنندو متنوعتری باسرگرمیهای را

باالتریدارند.
همچنینیافتههانشاندادندكهرابطهسنباكیفیتزندگیدارایهمبستگیمنفیبوده

1. Olivares
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است.یعنیهرچهسنافرادافزایشیافتهازكیفیتزندگیآنانكاستهشدهاستومعلمان
بازنشستهباسنكمتراز50سالدارایكیفیتزندگیبیشتریبودهاست.ایننتیجهپژوهش
بایافتههایمطالعاتنبویوهمكاران)2011(كهنشاندادند،افرادیكهدرسنینپایینتری
بازنشستهمیشدندازرضایتبیشتروكیفیتزندگیبهتریبرخورداربودند،مطابقتدارد.
همچنینبانتایجمطالعهجوانبختیانقهفرخیوعباسزاده)2012(كهنشاندادهاستافراد
باسنبازنشستگیباالتر،رضایتكمتریازبازنشستگیدارندكهدرنتیجهكیفیتزندگی

آنهانیزكاهشمییابد.
دلیلاینیافتهآناستكهبازنشستههایموردمطالعهبراساسدستورالعملبازنشستگی
قبلازموعدوزارتخانهمتبوع،ترجیحمیدادندزودتربازنشستهشوندتاقبلازكارافتادگی
بهتربتوانندشغلیبیابندتاازطریقآنبهدرآمدوارتقایمعیشتوكیفیتزندگیخود

كمككنند.
نتایجمقایسهمیانگینانواعسرمایهنشاندادهاستكهسرمایهاجتماعیمعلمانبازنشسته
بامقدارمیانگین3/50باالترازحدمتوسطوبیشازمیانگینسرمایههایاقتصادیبا2/05
نتیجهگذار باروابطخویشاوندیگستردهكه بنا ایران با1/41بودهاست.در وفرهنگی
جمعیتیوحفظمناسباتگذشتهاست،سرمایهاجتماعیدرونگروهیشدهاستوبرای
همهاقشارجامعهسرمایهاجتماعیزیاداست.برایفرهنگیانهمبهواسطهرابطهشغلیكهبا
دانشآموزانووالدیندارندبهنظرمیرسدسرمایهاجتماعیبیشترباشدواینمزیتنسبی
مهمیاستكهمیتواننددرافزایشكیفیتزندگیآنهانقشداشتهباشد.بهاینترتیباین
یافته،تئوریپاتنام»مبنیبررابطهوهمبستگیبینسرمایهاجتماعیواحساسخوشبختی

وكیفیتزندگی«راتأییدمیكند.
اماسرمایهفرهنگیبرایقشریكهعهدهدارفرهنگجامعهاستدرسطحپایینیقرار
داشتهاست.دلیلاینیافتهممكناستمرتبطباجذبنیرویانسانیفاقدسرمایهفرهنگی
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و تجربی حافظه، مانند فرد هر خاص جسمی و فكری )ویژگیهای تجسمیافته بعد در
رفتاری...(درزماناستخدامبودهباشدكهدرزماناشتغالوبازنشستگی،موجبضعف

سرمایهفرهنگیدرافرادبازنشستهشدهاست.
مقایسهمیانگینمتغیرهایسرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبرحسبجنسیت،نشان
دادهاستكهسرمایهاجتماعیواقتصادیمردانبیشاززناناماسرمایهفرهنگیزنانبیشتر
ازمردانبودهاست.اینتفاوتبهلحاظآماریمعنیدارنبودهاست.درتوضیحاینیافته
میتوانگفتكهمردانبهدلیلنقشیكهدرسرپرستیخانوادهدارند،بیشتردرمحیطخارج
ازمنزلودرارتباطبیشتربادوستانواطرافیانداشتهوطبیعتًاحمایتاجتماعیبیشترینیز
دریافتمیكنندوشانسبرخورداریازدونوعسرمایهاقتصادیواجتماعیرابیشاززنان

داشتهاند)نبویوهمكاران،2011(.
همچنیندرمقایسهمیانگینمتغیرهایسرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیاینپژوهش
برحسبسطحتحصیالتنشاندادهاستكهسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدارندگان
یافته این است. بوده تحصیلی گروههای سایر از بیش باالتر و لیسانس تحصیلی مدرک
پژوهشدرتأییدیافتههایمطالعاتحبیبیسوالوهمكاران)2008(وحدانینیاوهمكاران
)2005(بودهاست.درتوضیحاینیافتهمیتوانگفتكهتحصیالتباالعالوهبرارتقاء
پایگاهاجتماعیافراد،موجبافزایشسطححقوقودرآمدبیشترونیزسرمایهفرهنگیفرد
دربعدنهادیمیشود.همچنینازنظربوردیو،تحصیالتنمودیازسرمایهفرهنگیاست

)فاضلی،2009(.
درنهایتنتایجتحلیلرگرسیونتأثیرسرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیبركیفیت
زندگی،نشاندادهاستكهتقریبًا56درصدازواریانسكیفیتزندگیبراساسمتغیرهای
سرمایهاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیقابلتبیینبودهاست.بااینتفاوتكهسرمایهاجتماعی
بابتای0/41نسبتبهسرمایهاقتصادیبامقداربتای0/28وسرمایهفرهنگیبامقداربتای
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تبیینكیفیتزندگیمعلمان برای بهعنوانیكپیشبینیكنندهقوی توانستهاست 0/15
پاتنام،كلمنوبوردیودربارهنقش مبانینظری با یافتهپژوهش این بازنشستهعملكند.
سرمایهاجتماعیدركیفیتزندگیمطابقتدارد.همچنینبانتایجمطالعاتعلیزادهاقدامو
بازنشستگان باكیفیتزندگی همكاران)2013(كهبهبررسیرابطهبینسرمایهاجتماعی
دانشگاهتبریزپرداختهاستكهنشاندادسرمایهاجتماعیوابعادآنیكپیشبینیكننده
قویبرایتبیینكیفیتزندگیدرمیانبازنشستگاندانشگاهتبریزبودهاست،همسواست.
كیفیت و اجتماعی سرمایه بین رابطه كه )2011( فتوت و شریفیان یافتههای با همچنین
سرمایه كه دادند نشان آن در و كردند مطالعه را شیراز آزاد دانشگاه دانشجویان زندگی
اجتماعیبهمیزانبیشازحدمتوسط)r=0/51(بركیفیتزندگیدانشجویانمؤثربودهاست،

همسواست.
كهسرمایه تفاوت این با است؛ كرده زندگیصدق كیفیت ابعاد در نیز اینوضعیت
اجتماعی روانیوروابط بهزیستی ابعاد برای بیشتری كنندگی پیشبینی اجتماعی،قدرت
ابعاد برای اقتصادی، سرمایه بعد مرحله در است. داشته دیگر سرمایه نوع دو به نسبت
سالمتجسمیوبهزیستیمحیطیدارایقدرتپیشبینیبیشترینسبتبهدونوعسرمایه
دیگربودهاست؛اماسرمایهفرهنگی،فقطبابعدبهزیستیمحیطیبهلحاظآماریمعنیدار

بودهوبامقداربتای0/23درصدآنهاپیشبینیكردهاست.
بهعنواننتیجهكلیمیتوانگفتاگرچهكیفیتزندگیمعلمانبازنشستهدرحدمتوسط
استاماباتوجهبهسنكممعلمانبازنشستهنسبتبهبقیهاقشارجامعهوبااستفادهازروابطو
شبكههایاجتماعی)باتوجهبهیافتهنقشسرمایهاجتماعیدركیفیتزندگی(كههمچناندر

بسترجامعهایرانجاریوساریاستمیتوانبهافزایشكیفیتزندگیسالمندانكمككرد.
تداومواستمرارروابطاجتماعینیازمندهزینهاقتصادینیزهستوباتوجهبهكمبودسرمایه
اقتصادیسالمندان،الزماستسیاستگذارانودولتمرداندراینزمینهتوجهجدیداشتهباشند.
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پیشنهادهای کاربردی
اجتماعی.1 سرمایه بهعنوان خویشاوندی و خانوادگی اجتماعی، حمایتهای چون

درونگروهیبهمقدارزیادیبركیفیتزندگیبازنشستگانتأثیرگذاربودهاست؛اهتمام
برقراریروابط اجتماعیو افزایشعزتنفس،سودمندی تقویتآنكهموجب برای

اجتماعیمیشود،پیشنهادمیشود.
تأیید.2 نیز حاضر پژوهش در كه بازنشسته معلمان معیشتی و مالی وضع بهبود برای

شدهاستاجرایكاملقانونهمسانسازیحقوق،افزایشپوششبیمههایخدماتیو
درمانیوفعالكردنتعاونیهایمسكنومصرفتوصیهمیشود.

نتایجپژوهش.3 بهعنوانقشریكهعهدهدارفرهنگجامعههستنددر بازنشسته معلمان
بنابراین بودند. متوسط ازحد كمتر )1/41( فرهنگی سرمایه دارابودن ازلحاظ حاضر
بادراختیار ارتقایاینسرمایه ازسویمسئوالنوسازمانهایذیربطتدابیریبرای
گذاشتنكاالهایفرهنگی،بازدیدازنمایشگاههایكتابواماكنفرهنگییابنهایویژه

خریدكتابو...اتخاذشود.

محدودیتهای پژوهش
دسترسیبهجامعهآماریموردنظر،یعنیبازنشستگان،بهدلیلشرایطقرنطینهكروناییو
ممنوعیتتماسحضوریباآنانمشكلبود.ازآنجاكهپرسشنامهآنالینطراحیشدهبود،
تعدادیازبازنشستگانبهدلیلنداشتنگوشیوتلگرامقادربهشركتدرپژوهشنبودند
وبنابراینبرایتكمیلمجددپرسشنامهورسیدنبهحجمنمونهبرآوردشدهاولیه)205(با
مشكلمواجهشدیم.ناتوانیبرایشركتدرپژوهشبهعلتبیماریهایجسمیوچشمی

ازدیرمحدودیتهابود.
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