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 چکیده
توان بهه سهرمایه اجتمهاعی و یمایهت اجتمهاعی      سالمندان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می یزندگ تیفیک

 یزنهدگ  تیه فیک ینه یب شیادراک شده در په  یاجتماع تیو یما یاجتماع هینقش سرما تعیین یاضر پژوهش هدف اشاره کرد.

 یاجتمهاع  نیو تام یسالمندان زن بازنشسته کانون بازنشستگان کشور یپژوهش شامل تمام نیا یجامعه آماربود.  زنان سالمند

 خهرو   و ورود ههای مورگهان  مه ک   جهدول  به توجه از این بین با .بودنفر  3999 یبیبه تعداد تقر 1931شهر رشت در سال 

 یزنهدگ  تیه فیک ههای انتخها  و پرسشهنامه   نفهر  969 یجه   ردسترس نمونه ای بهد گیرینمونه روش از استفاده با و پژوهش

ی را تكمیهل  بعهد  چنهد  شهده  ادراک یاجتمهاع  تیه یماو  (0999سرمایه اجتماعی اونیكس و بولن )  بهداشت یسازمان جهان

و تحلیل قرار گرفهت.   های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیهکردند. داده

  اجتمهاعی  عاملیهت   محلهی  جامعهه  در مشهارکت سرمایه اجتماعی و خرده مقیاس ههای   کل نمرههای پژوهش نشان بین یافته

  شهللی  تعام تو  زندگی ارزش   تنوع تحمل  دوستان و خانواده با تعام ت  همسایگان با تعام ت  اعتماد و امنیت ایساس

ی ادراک شده  یمایت خانواده  دوستان و افراد مه  دیگهر بها نمهره کهل کیفیهت زنهدگی و خهرده        و نمره کل یمایت اجتماع

 زنان سالمند رابطه مثبهت و معنهادار وجهود دارد    های س مت جسمانی  س مت روان  روابط اجتماعی و س مت محیطمقیاس

(91/9P<همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متلیرهای .) خهانواده  ایسهاس    تی  تعام ت شللی  یماارزش زندگی

 ینه یب شیپ را زنان سالمندان یزندگ تیفیک راتییتل از درصد 5/55 مجموع در و مثبت صورت بهامنیت و اعتماد  تحمل تنوع 

 یزنهدگ  تیه فیکبا  شده ادراک یاجتماع تییما توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی و(. بر این اساس می>91/9P) کنند یم

 دار آن هستند.بینی معنیقادر به پیشرابطه داشته و  ان سالمندزن

 

 سرمایه اجتماعی  یمایت اجتماعی  کیفیت زندگی  سالمندانها: کلید واژه
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