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 و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی
 دانشجویان: مطالعه مورد ،روانی سالمت
  شیراز دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده

  
  

  
  طاهره سلطانی

 جمالیمژده

  چکیده
در جریان توسعه یک کشور در کنار انواع سرمایه اعم از 
طبیعی، انسانی و مادي، سرمایه اجتماعی هم به عنوان برون 

در . داد و هم به عنوان درون داد توسعه به شمار می آید
یافته، سرمایه اجتماعی را حلقه اقتصاد کشورهاي توسعه ن
ثیري که أاز این رو به لحاظ ت. مفقوده توسعه نام نهاده اند

ها و از آن نسان اهاي مختلف زندگیسرمایه اجتماعی بر جنبه
ثیر أجمله سالمت روانی دارد، این پژوهش سعی در بررسی ت

از این حیث هدف . رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت روانی دارد
ثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آنأ حاضر بررسی تهشپژواز 

بر سالمت روانی ) درون گروهی، برون گروهی و ارتباطی(
 وولکاك وهايهنظری باشد که با استفاده ازدانشجویان می

نارایان و کاربرد روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز انجام 

 نفر 273اي و حجم نمونه گیري سهمیهروش نمونه. یرفتپذ
نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دو متغیر . تعیین شد

سرمایه اجتماعی به طور کلی و سالمت روانی به لحاظ آماري 
یعنی هر چه فرد از نظر . معنادار و جهت رابطه نیز مثبت است

قرار داشته برخورداري از سرمایه اجتماعی در سطح باالتري 
بررسی . استمند باشد از سالمت روانی بیشتري نیز بهره

رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی وارتباطی با سالمت 
.  بوددار و جهت رابطه نیز مثبتاروانی نیز از لحاظ آماري معن

لیکن بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و 
ر رابطه معناداري به لحاظ سالمت روانی نشان داد بین دو متغی

 .آماري وجود ندارد
  

ســــرمایه اجتمــــاعی، ســــالمت روانــــی، : هــــا کلیــــدواژه
  دانشجویان

Management & Development Process 
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کارشناس ارشد پژوهشکده علـوم اجتمـاعی       . 1 
 سی مرکز جمعیت شنا-دانشگاه شیراز

E.mail: t_soltani1380@yahoo.com 
ده علـوم اجتمـاعی     شککارشناس ارشـد پژوهـ    . 2 

   مرکز جمعیت شناسی-دانشگاه شیراز
E.mail: m_jamali2003@yahoo.com 
3. Mental health 

4. Social capital 

  
  
  
  
  
  

  روانی سالمت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی
 اجتماعی علوم دانشکده دانشجویان: مطالعه مورد

  شیراز دانشگاه
  

  1طاهره سلطانی
  2مژده جمالی

  مقدمه
 انسان، زندگی کیفیت بر آن مستقیم تأثیر و وريافن هاي پیشرفت علت به امروزه

 که اي گونه به است، یافته اي ویژه اهمیت آن بر اثرگذار عوامل و سالمت لهئمس
 از و زندگی کیفیت بهبود المللی، بین و ملی محلی، سطوح در توسعه مشترك هدف
 روانی سالمت بهداشت، جهانی سازمان تعریف طبق. است 3روانی سالمت جمله
 فردي، محیط اصالح و تغییر دیگران، با یهماهنگ و توازن قابلیت: از است عبارت
 از. مناسب و عادالنه منطقی، طور به شخصی هايتمایل و تضادها حل ،اجتماعی

 سالمت بر که بود خواهد عواملی بهتر درك به متکی بشر زندگی آینده رو این
 دیگران، با روابط کیفیت به مربوط عوامل این از بخشی .گذارد می اثر انسانی روانی
 4اجتماعی سرمایه عنوان با اهآن از که است غیررسمی و رسمی نهادهاي و ها گروه
 دلیل به اجتماعی سرمایه مفهوم که دریافت توان می تأمل کمی با .شود می یاد

 و نظري هاي تحلیل در تا است برخوردار پتانسیل این از محتوایش، و ماهیت
 که چرا است؛ روانی سالمت هاآن از یکی که شود گرفته کار به مختلف هاي حوزه

mailto:t_soltani1380@yahoo.com
mailto:m_jamali2003@yahoo.com
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1. Missing link 

2. Kilburn 

3. Blair Athol 

 تا باشد می جامع و مند سامان نگرشی مستلزم امور به نگر تسالم رویکردي داشتن
 بهزاد،( داد ارائه نیز مناسبی راهکارهاي اجتماعی، هاي واقعیت با متناسب بتوان

 و انسانی طبیعی، از ـ سرمایه انواع کنار در کشور یک توسعه جریان در .)1385
 شمار به توسعه داد درون انعنو به هم و داد برون عنوان به هم اجتماعی سرمایه ـ مادي
 توسعه 1مفقوده حلقه را اجتماعی سرمایه نیافته، توسعه کشورهاي اقتصاد در. آید می
 جمله از افراد که شود می فراهم رشدي چنین زمینه زمانی است بدیهی. اند نهاده نام

 این از. باشند برخوردار مطلوبی روانی سالمت از جامعه هايتحصیلکرد و جوانان
 آن ابعاد و اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی حاضر پژوهش انجام از هدف حیث،

 .است دانشجویان روانی سالمت بر) ارتباطی و گروهی برون گروهی، درون(

   پژوهشپیشینه
 در زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی منظور به که پژوهشی در
 بین رابطه که داد نشانش پژوه نتایج گرفت، صورت گنبدکاووس مختلف محله سه

 عالوه. است دار امعن درصد 99 اطمینان سطح در زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه
 به نسبت تصور بستان، بده ملی، امنیت: سنجه چهار مبناي بر اجتماعی سرمایه این، بر

 نمود تبیین درصد 36به میزان  را زندگی کیفیت هايتغییر انجمنی، عضویت و محله
  .)1385 اونق، و غفاري(

 پردازش و اساسی اثر ،“روان سالمت و اجتماعی پیوندهاي” عنوان با اي مقاله در
 سالمت و افسردگی اضطراب، هاي نشانه روانی، رنج روانی، فشار هاي واکنش روانی،
  .استشده  بررسی الگو دو براساس، روانی
 هاي حمایت و اجتماعی هاي شبکه آن وسیله به که هایی راه مطالعه، این در
 مشخص و گرفته قرار مدنظر دهد، می قرار تأثیر تحت را افراد روان سالمت محیطی،

 هاي گروه میان در روان، سالمت روي اجتماعی پیوندهاي حمایتی آثار که ه استشد
 هاي شبکه حمایت جلب در جنسیتی هاياختالف نمونه، براي .نیست یکسان جامعه

 شود می) مردان با مقایسه در (زنان روانی انیپریش بیشتر غلبه موجب اجتماعی،
  ).2000کاواچی و دیگران،(

 منطقه در افراد سالمت و اجتماعی سرمایه بین رابطه تطبیقی، بررسی یک در
 میزان جمله از اجتماعی و اقتصادي شرایط لحاظ از که 3بالیراتول و 2برن کیل
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1. Adelaide 

2. Cali  

 برخوردار مناسبی وضعیت از اجتماعی هاي مشارکت و درآمد میزان تحصیالت،
 نشان پژوهش نتایج. شد بررسی1آدالید بزرگ شهر و استرالیا جنوب مناطق با نبودند،
 طوري به. دارد وجود داري امعن رابطه افراد سالمت و اجتماعی سرمایه بین که دادند
 اجتماعی مشارکت و اعتماد از که بالیراتول و برن کیل منطقه دو در ساکن افراد که

در سطح  آدالید شهر و استرالیا جنوب ساکنان با مقایسه در بودند برخوردار تري پایین
  .)2006تیلور و دیگران، ( دنتري از سالمت قرار گرفتپائین
 سرمایه نقش “اندونزي در سالمتی و اجتماعی سرمایه” عنوان، با اي مقاله در

 از که دونزیاییان بزرگسال افراد از نفر 10،000 روانی و فیزیکی سالمت در اجتماعی
 در. شد بررسی د،نداشت شرکت خانواده هاي پیمایش در 1997 تا 1993 هاي سال

 سرمایه درونی روابط ابتدا سالمتی، ایجاد در ،اجتماعی سرمایه نقش تعیین راستاي
 نشان پژوهش نتایج. شد گرفته نظر در ،سالمتی ایجاد در انسانی سرمایه و اجتماعی

 شواهد اما ،دارد وجود مثبت ايرابطه ،سالمتی و اجتماعی سرمایه سطح بین که داد
د نش دیده روانی سالمت با انسانی و اجتماعی سرمایه بین رابطه اثبات براي محکمی

  .)2006داگالس و دیگران، (
 ساله 25 تا 15 جوان 1168 تعداد ،انجام شد کلمبیا 2کالی شهر در  کهپژوهشی در
 یک از روانی سالمت بررسی منظور به پژوهش این در. گرفتند قرار بررسی مورد
 ارتباطی و ساختاري اجتماعی سرمایه و شد استفاده ،گزارشی خود اي گویه 20 طیف
 سرمایه و شناختی جمعیت عوامل گرفتن نظر در با. شد مطالعه پژوهشگران توسط نیز

 در زنان که داد نشان نتایج افراد، روانی سالمت بر مؤثر فاکتورهاي عنوان به اجتماعی
 از دیگران، به نسبت مهاجران و غیردولتی هاي بخش کارگران مردان، با مقایسه
 و اجتماعی سرمایه بین نیز داري امعن رابطه. بودند برخوردار پایینی روانی سالمت
 با دیگران، به نسبت افراد اعتماد کاهش که طوري به شد، مشاهده روانی سالمت
  .)2004توردي و دیگران، ( بود همراه روانی سالمت کاهش
 انزواي به “روانی مشکالت بروز بر اجتماعی هاي شبکه تأثیر” عنوان با اي مقاله در

 تأثیر عنوان به شود، می آلزایمر به ابتال خطر افزایش باعث که سالخورده افراد اجتماعی
  .)2000فرگتیگ لیونی و دیگران،  (شد اشاره روانی سالمت بر اجتماعی سرمایه
 استفاده با ،روانی سالمت بر اجتماعی سرمایه اهمیت بر نیز) 2002 (دیگران و شریو

 شهري، نواحی در ساکن خانوارهاي از نفري 222 نمونه یک از آمده دست به هاي داده از
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 به. دارد روانی هاي ناراحتی با معکوسی رابطه اجتماعی سرمایه که رسیدند نتیجه این به
یوشر و ( است همراه روزانه هاي ناراحتی کاهش با اجتماعی سرمایه در افزایش عبارتی

 ردلیک و شید هالینگ ،)1939 (هام دان و فریس کالسیک مطالعات در .)2002دیگران، 
 ساخت با روانی سالمت بین رابطه نیز) 1978 (وهریس براون و) 1959 (لیگتن) 1958(

 .)2001کولن، (ت گرف ارقر تأیید و بررسی مورد ،فقر و اجتماعی انزواي اجتماعی،

  اي پژوهشنظریه چارچوب
 گرکنش به که است اجتماعی ساختار از بخشی اجتماعی سرمایه ،کلمن اعتقاد به
 سرمایه وي نظر به بنابراین یابد؛ دست خود منافع به آن از استفاده با تا دهد می اجازه

 بلکه نیست، واحد شیء اجتماعی سرمایه. شود می تعریف کارکرد آن با اجتماعی
 شامل هاآن همه آنکه اول: دارد مشترك ویژگی دو که است گوناگونی چیزهاي انواع
 درون در که افرادي معین هاي کنش آنکه دوم. است اجتماعی ساخت یک از اي جنبه

 به دستیابی و کند می تسهیل  راحقوقی چه و حقیقی اشخاص چه هستند، ساختار
 سازد می پذیر امکانرا  بود خواهند نیافتنی دست آن نبود در که را معین هاي هدف

  .)1377 کلمن،(
 سرمایه جمله از ها سرمایه دیگر کنار در را اجتماعی سرمایه کلمن اساس، این بر
 اجتماعی سرمایه ولی داند؛ می زندگی بهبود و پیشرفت عامل مادي و فیزیکی ،انسانی
  :سازد می متمایز ها سرمایه دیگر از را آن که است هایی ویژگی داراي

  .شود نمی مبادله آسانی به )الف
  .نیست فردي هیچ شخصی دارایی )ب
  .است دیگر هاي فعالیت فرعی نتیجه )ج
 دیگر هاي شکل برخی برخالف ـ بیشتر استفاده صورت در اجتماعی سرمایه )د
 بهبود و زیستی توسعه به و یابد می افزایش بلکه شود، نمی مستهلک تنها نه ـ سرمایه
  .)1990کلمن، (د کن می کمک ها انسان روانی و روحی زندگی

 اجتماعی سرمایه و است جمعی تعریفیک  اجتماعی سرمایه از فوکویاما تعریف
  :کند می تلقی جوامع و ها گروه دارایی عنوان به را

 غیررسمی هاي ارزش یا هنجارها از معینی مجموعه عنوان به اجتماعی سرمایه
 در است مجاز هاآن بین در تعاون و همکاري که گروهی اياعض کهبه نوعی  است
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 شامل باید اًاساس کند، می اجتماعی سرمایه تولید که هنجارهایی. هستند سهیم آن
 هنجارها این. باشد جانبه دو هايارتباط و هاتعهد به عمل صداقت، جمله از سجایایی

 ارزشی هاي نظام تا هگرفت دوست دو بین مشترك دوسویه ساده هنجار از ها ارزش و
 از حال، این با. گیرد دربرمی را ستا  کرده ایجاد یافته سازمان هايمذهب که پیچیده
 به آمریکا جامعه در آن زوال که است اجتماعی سرمایه از یمهم نوع خانواده وي نظر
. ثیر گذاشته استأت جامعه آن در اجتماعی سرمایه کاهش بر گوناگون هاي شکل
 سوي از اعتماد و مدنی هاي مشارکت کاهش و سو یک از جنایت و جرم افزایش
  .)1999فوکویاما،  (است خانواده زوال نتیجه دیگر،
 همچون اجتماعی سازمان از خصوصیاتی شامل را اجتماعی سرمایه نیز تناموپ
 منافع براي هماهنگی و همکاري تسهیل باعث که دانسته اعتماد و هنجارها ها، شبکه
 و گیرد می کار به فردي سطح از فراتر را اجتماعی سرمایه مفهوم وي. شود می جانبه دو
 سرمایه تأثیرات نوع و ملی و اي منطقه سطح در اجتماعی سرمایه کارکرد چگونگی به

 توسلی( است مند عالقه اقتصادي توسعه نهایت در و دموکراتیک نهادهاي به اجتماعی
 الزم بعد دو در اجتماعی سرمایه است قدمعت تناموپ اساس، این بر .)1384 موسوي، و

 اجتماعی سرمایه شکل در تربیتی و فردي تر کوچک ابعاد در بیشتر اول بعد. است
 که محلی معماهاي و اجتماعی بزرگ مسائل در دوم بعد و است مفید گروهی درون
ضرورت  طلبد، می را جانبه همه مشارکت و است گروهی بین اجتماعی سرمایه نیازمند
 بین و گروهی درون اجتماعی سرمایه بعد دو نامتوازن ترکیب آنکه ضمن. یابدمی

 وي .شود مختلف هاي گروه بین انعطاف و مدارا کاهش باعث است ممکن گروهی
 داند می تر مفصل بررسی نیازمند را اجتماعی سرمایه ابعاد ،نفره تک بولینگ کتاب در
 وي .)162 ،1384 فیروزآبادي،( نیست بعدي تک مفهومی اجتماعی سرمایه که چرا
 تأثیر بر ایتالیا در اولیه کار در و انجمنی زندگی تراکم بر بیشتر کتاب، این در

  .است کرده تأکید اجتماعی سرمایه گیري شکل در عمودي به نسبت افقی هاي شبکه
 و فرهنگی اقتصادي، :سرمایه نوع سه به سرمایه گرفتن نظر در ضمن بوردیو
 که است اي بالقوه و بالفعل منابع انباشت اجتماعی، سرمایه که  دارداعتقاد اجتماعی
 و آشنایی از نهادینه وبیش کم روابط از پایدار به نسبت اي شبکه داشتن به مربوط
 از اعضا از یک هر براي گروه یک در عضویت دیگر، عبارت به. است متقابل شناخت
 اعتبار مستحق را آنان که ندک می فراهم صالحیتی جمعی، سرمایه یک حمایت طریق
  .)1997بوردیو، ( کند می مختلف معانی به
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 بهره افزایی هم دیدگاه از ،اجتماعی سرمایه بررسی در نیز نارایان و وولکاك
 گروهی، درون یا محدود اجتماعی سرمایه بعد سه در را اجتماعی سرمایه آنان. گرفتند
 بررسی مورد ارتباطی اجتماعی هسرمای و گروهی برون یا اتصالی اجتماعی سرمایه
 پیوندهاي همچون د،محدو شخصی منابع بر محدود اجتماعی سرمایه. دادند قرار

  .دارد اشاره نزدیک دوستی و خانوادگی
 مشکالت و مسائل کاهش بر ،گروهی درون پشتیبانی و تفاهم افزایش با بعد این

 بر نیز گروهی برون یاجتماع سرمایه. گذارد می تأثیر عمومی سالمت شدن مطلوب و
 هاي انجمن در عضویت مانند گروهی برون تر نامتجانس هايارتباط هاي شبکه

 سرمایه. گذارد می تأثیر افراد سالمت و زندگی نوع بر نیز این که دارد اشاره مختلف
 سطوح ارتباط با بعد این. دارد اشاره عمودي هايارتباط بر نیز ارتباطی اجتماعی
 دیدگاه براساس. گذارد می اثر جامعه افراد بهزیستی بر ،باالتر سطوح اب قدرت تر پایین

 خاص طور به روانی سالمت و عام طور به زندگی کیفیت بهبود نارایان، و وولکاك
 اونق، و غفاري( باشد می اجتماعی سرمایه نامبرده بعد سه بین افزایی هم مستلزم
 به توجه عطف با حاضر پژوهش نظري چارچوب اساس، همین بر .)1385
  .است شده طراحی نارایان و وولکاك هايهنظری
 اجتماعی، سرمایه براي شده لحاظ ابعاد و پژوهش نظري چارچوب به توجه با
  :از  است عبارت پژوهش هاي فرضیه

  .دارد وجود رابطه دانشجویان روانی سالمت و اجتماعی سرمایه بین -
 وجود رابطه دانشجویان روانی سالمت و گروهی درون اجتماعی سرمایه بین -

  .دارد
  .دارد وجود رابطه دانشجویان روانی سالمت و گروهی برون اجتماعی سرمایه بین -
 .دارد وجود رابطه دانشجویان روانی سالمت و ارتباطی اجتماعی سرمایه بین -

 شناسی روش

 کمی هايپژوهش در رایج هاي روش از یکی که شیپیمای روش با پژوهش این
 پرسشهایی حاوي پرسشنامه. است پرسشنامه نیز پژوهش ابزار. است گرفته انجام است،
 ارتباطی و) گویه 14 (گروهی برون ،)گویه 9 (گروهی درون اجتماعی سرمایه درباره

  .است عمومی بهداشت ايگزینه 12 تست همچنین و لیکرت طیف قالب در) گویه 10(
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1. Reliabiity  

2. Validity 

 اجتماعی علوم دانشکده نشجویاندا پژوهش، این در مطالعه مورد آماري جامعه
 شیراز دانشگاه) ریزي برنامه و شناسی جامعه نظري، اقتصاد مدیریت، حسابداري،(

 حجم تعیین براي. بود نفر 950 حدود ،85ـ86 تحصیلی سال در هاآن تعداد که بودند
 نفر 273 با برابر نمونه حجم فرمول، این مطابق. شد استفاده کوکران فرمول از نمونه

 را مشابهی نتیجه نیز )1976 (لین جدول از استفاده با نمونه حجم همچنین. ستا
 لحاظ به که دانشجویانی یعنی پژوهش آماري جامعه به توجه با. داد نشان) نفر 278(

 تعلق داشتند طراحی شده گوناگونی هاي گروه به تحصیلی مقطع و رشته جنس،
 ابزار 1اعتبار آوردن دست به ورمنظ به .استفاده شد اي سهمیهگیري نمونه روش
 صاحبنظر افراد از نفر چندین اختیار در اجرا از پیش شد طراحی پرسشنامه ،سنجش

 2ییپایا آوردن دست به جهت شد واقع تأیید مورد که گرفت قرار موضوع این در
 . شد استفاده کرونباخ آلفا ضریب از پرسشنامه
 مختلف متغیرهاي از شده ساخته هاي طیف براي یک جدول در آماره این مقدار
 و ها پرسش بین آلفا ضریب باالي مقدار بیانگر آزمون این نتایج. شود می مشاهده

 .هاستآن بین وجود رابطه
 

 آزمون ضریب پایانی طیف انواع سرمایه اجتماعی و سالمت روانی. 1جدول 

   کرونباخيضریب آلفا ها تعداد گویه  ها طیف
  گروهی  درون  اجتماعی  سرمایه

  سرمایه اجتماعی برون گروهی
  اجتماعی ارتباطی سرمایه

  سالمت روانی

9  
12  
10  
12  

3/82%  
70%  

8/81%  
1/88%  

  متغیرها تعریف
 محیط اصالح و تغییر دیگران، با توازن و هماهنگی قابلیت به: روانی سالمت

 سبمنا و عادالنه منطقی، طور به شخصی هايتمایل و تضادها حل اجتماعی، و فردي
 تحت نگرانی، اثر در خوابی بی: از  است عبارت متغیر این هاي شاخص. شود می اطالق
 داشتن فرد، توانایی از کارها بیشتر شدن خارج بودن، بدخلق بودن، عصبی فشار
 امور، انجام در مفید نقش داشتن کارها، انجام از رضایت احساس میزان شوره، دل

  ... .و روزمره هاي فعالیت از بردن لذت انمیز گیري، تصمیم توانایی برخورداري
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 و روابط نهادها، از حاصل منابع و سرمایه از است عبارت: اجتماعی سرمایه
 دهد می شکل کیفی و کمی لحاظ به را جامعه اجتماعی متقابل کنش که هنجارهایی

 و ها گروه دیگران، با روابط کیفیت به دیگر، عبارت به ).1384 مبارکی، و چلبی(
 ذکر تعریف به توجه با. شود می گفته اجتماعی سرمایه غیررسمی، و رسمی دهاينها

 و گروهی برون گروهی، درون اجتماعی سرمایه: بعد سه به اجتماعی سرمایه شده،
 پیوندهاي گروهی، درون اجتماعی سرمایه از منظور. است تفکیک قابل ارتباطی
 سرمایه از بعد این در رو، این زا. است استوار صمیمیت و تشابه بر که است اجتماعی
 دوستی و همسایگی خانوادگی، پیوندهاي جمله از محدود شخصی منابع بر اجتماعی
 گروهی برون اجتماعی سرمایه. شود می تأکید منابع این به نسبت اعتماد و نزدیک
 و شخصی هاي نزدیکی به اتکا جاي به افراد بین در که دارد ییهاارتباط به اشاره
 مانند ها انجمن در عضویت مانند است، متکی مشترك هاي عالقه بر شترك،م هویت
 نیز ارتباطی اجتماعی سرمایه. بسیج هاي پایگاه ورزشی، هاي تیم علمی، هاي انجمن

 اعم طور به و دارد اشاره رسمی قدرت با افراد و هااجتماع پیوندهاي به خاص طور به
 را متفاوتی هاي موقعیت قدرت ساختار در که هایی گروه و افراد بین هايارتباط به

 اشاره عمودي هايطارتبا بر اجتماعی سرمایه از بعد این بنابراین، .اند کرده اشغال
 پرورش، و آموزش به افراد اعتماد بر مشتمل متغیر این هاي شاخص. دارد

 اونق، و غفاري از نقل به نارایان و وولکاك (است... و شهر شوراي ها، بیمارستان
1385(.  
  ها یافته
 استنباطی و توصیفی بخش دو در پژوهش از آمده دست به نتایج به بخش این در
 گروهی، درون اجتماعی سرمایه (مستقل متغیرهاي توصیفی، آمار سطح در .شود اشاره
  شده توصیف فراوانی جداول قالب در وابسته متغیر همچنین و) ارتباطی و گروهی برون
 .شد استفاده رگرسیون از متغیرها ماهیت به توجه با نیز نباطیاست آمار سطح در. است

  گروهی درون اجتماعی سرمایه میزان
 اجتماعی سرمایه زمینه در را پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع ،دو جدول

 از درصد 7 ، دومندرج در جدول هاي یافته طبق. دهد می نشان گروهی درون
 سرمایه داراي درصد 70 پایین، گروهی وندر اجتماعی سرمایه داراي پاسخگویان
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 گروهی درون اجتماعی سرمایه داراي درصد 3/18 و متوسط گروهی درون اجتماعی
 پایین و متوسط سطح به ترتیب به فراوانی کمترین و بیشترین رو این از. بودند زیاد

  .دارد اختصاص
 

  وهیتوزیع فراوانی و درصد پاسخ به سرمایه اجتماعی درون گر. 2جدول 
  درصد فراوانی  درون گروهی میزان سرمایه اجتماعی
  پایین
  متوسط
  زیاد

  بدون جواب

19  
191  
50  
13  

7  
70  

3/18  
7/4  

  100  273  جمع

  
 گروهی برون اجتماعی سرمایه میزان

 برون اجتماعی سرمایه درباره را پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع سه جدول
 از درصد 6/69 جدول،این  رج در مندهاي یافته طبق. دهد می نشان گروهی

 معنی بدان این. ندبرخوردار پایینی گروهی برون اجتماعی سرمایه از پاسخگویان
 6/28. هستند عضو داوطلبانه انجمن سه در حداکثر افراد از درصد 6/69 که است
 به. ندبرخوردار متوسط گروهی برون اجتماعی سرمایه از نیز پاسخگویان از درصد
 و درندا عضویت انجمن هفت تا چهار در پاسخگویان، از تعداد این دیگر، عبارت
 در عبارتی به و باال گروهی برون اجتماعی سرمایه پاسخگویان، از درصد 7 تنها
  .ندرعضویت دا را انجمن هفت از بیش

  
  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سرمایه اجتماعی برون گروهی. 3جدول 

  درصد فراوانی  وهیبرون گر میزان سرمایه اجتماعی
  پایین
  متوسط
  زیاد

  بدون جواب

190  
78  
2  
3  

6/69  
6/28  

7  
1/1  

  100  273  جمع
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 ارتباطی اجتماعی سرمایه میزان

 در را پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع ،چهار جدولهاي مندرج در داده
 6/10 جدول، این هاي یافته طبق. دهد می نشان ارتباطی اجتماعی سرمایه زمینه
 سرمایه داراي درصد 6/80 پایین، ارتباطی اجتماعی سرمایه داراي افراد از درصد

 بخش. بودند باالیی اجتماعی سرمایه داراي درصد 3/3 و متوسط ارتباطی اجتماعی
 .بودند متوسط سطح در ارتباطی اجتماعی سرمایه داراي پاسخگویان از اي عمده

 
  ارتباطیتوزیع فراوانی و درصد پاسخ به سرمایه . 4جدول 

  میزان سرمایه اجتماعی
  درون گروهی

  درصد فراوانی

  پایین
  متوسط
  باال

  بدون جواب

29  
220  
9  
15  

6/10  
6/80  
3/3  
5/5  

  100  273  جمع

 روانی سالمت میزان

 نشان را روانی سالمت طیف به دانشجویان پاسخ درصد و فراوانی توزیعپنج،  جدول
 از درصد 7/48 پایین، روانی سالمت از پاسخگویان از درصد 9/2 جدول، طبق. دهد می

. ندبرخوردار باالیی روانی سالمت از درصد 4/41 نهایت در و متوسط روانی سالمت
  .است» متوسط «سطح به متعلق درصد بیشترین دهد، می نشان ها داده که گونه همان
 

  توزیع فراوانی و درصد پاسخ به طیف سالمت روانی. 5جدول 
  درصد وانیفرا  میزان سالمت روانی

  پایین
  متوسط
  زیاد

  بدون جواب

8  
133  
113  
19  

9/2  
7/48  
4/41  

7  
  %100  273  جمع
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 متغیرها بین روابط و ها فرضیه آزمون

 و گروهی برون گروهی، درون (اجتماعی سرمایه بین رابطه ،شش جدول در
 تأثیر این، بر عالوه. شد بررسی) روانی سالمت (پژوهش وابسته متغیر و) ارتباطی

 قرار بررسی مورد جداگانه طور به نیز روانی سالمت بر اجتماعی سرمایه عاداب
  .گرفت

 و کلی طور به اجتماعی سرمایه متغیر دو بین رابطه که دهد می نشان تحقیق نتایج
 هر دیگر، عبارت به. است مثبت نیز رابطه جهت و معنادار آماري لحاظ به روانی سالمت

 از باشد، داشته قرار باالتري سطح در اجتماعی مایهسر از برخورداري نظر از فرد چه
 سطح و درصد 17 آمده دست به R مقدار. است مند بهره نیز بیشتري روانی سالمت
  .است 00/0 معناداري

 لحاظ از روانی سالمت و گروهی درون اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی
 از پاسخگو چه هر که معنی بدین. است مثبت نیز رابطه جهت و دار امعن آماري
 مند بهره نیز بیشتري روانی سالمت از باشد، برخوردار باالتري اجتماعی سرمایه

  .است% 01 معناداري سطح و %16 نیز آمده دست به R مقدار. خواهد بود
 و گروهی برون اجتماعی سرمایه بین رابطه وجود احتمال فرضیه آزمون نتایج
 R میزان. ندارد وجود معناداري رابطه غیرمت دو بین که دهد می نشان روانی سالمت

 گروهی برون اجتماعی سرمایه گفت توان می اساس این بر. است پایین بسیار  R2و
  .ندارد تأثیر پاسخگویان روانی سالمت بر

 اجتماعی سرمایه متغیر دو بین رابطه وجود از حاکی شش جدول هاي یافته
 مثبت و مستقیم صورت به بطهرا جهت آنکه ضمن. است روانی سالمت و ارتباطی
 باشد، باالتر افراد ارتباطی نوع از اجتماعی سرمایه میزان چه هر که معنا بدین. است

 %12 آمده دست به R آنکه ضمن. خواهد داشت بهتري وضعیت آنان روانی سالمت
  .است% 05 نیز معناداري سطح و
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اجتماعی و ابعاد آن با نتایج تحلیل رگرسیون رابطه بین متغیر سرمایه . 6جدول
  سالمت روانی پاسخگویان

متغیر   متغیر مستقل
  وابسته

B β  R  2R  T  Sig.
T  

سالمت   سرمایه اجتماعی
  روانی

156/0  179/0  179/0  032/0  760/2  006/0  

سرمایه اجتماعی 
  گروهی  درون

سالمت 
  روانی

266/0  166/0  166/0  027/0  609/2  010/0  

سرمایه اجتماعی 
  گروهی  برون

مت سال
  روانی

407/0  099/0  099/0  010/0  568/1  118/0  

سرمایه اجتماعی 
  ارتباطی

سالمت 
  روانی

204/0  126/0  126/0  016/0  -  005/0  

  گیري نتیجه
 سرمایه بین که است آن از حاکی متغیرها بین آماري هاي آزمون از حاصل نتایج
 هر دیگر، بارتع به. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه روانی سالمت و اجتماعی
 افزوده وي روانی سالمت میزان بر یابد، افزایش فرد اجتماعی سرمایه میزان چقدر
 روانی سالمت با گروهی درون اجتماعی سرمایه ،پژوهش این در همچنین .شود می

 به نسبت بیشتري اعتماد فرد چقدر هر که معنا بدین داد، نشان را داري ا معن ارتباط
 نظر از باشد، داشته خود هاي محلی هم و همسایگان دوستان، نزدیک، و دور بستگان
 اجتماعی سرمایه ،پژوهش این در. دارد قرار تري مطلوب سطح در روانی بهزیستی
 اذعان توان می بنابراین. نداد نشان را داري امعن رابطه روانی سالمت با گروهی برون
 هنري، ادبی، مذهبی، يها انجمن جمله از ها انجمن در فرد عضویت میزان که نمود
 توان نمی و ندارد فرد روانی سالمت بر تأثیري بسیج هاي پایگاه و ورزشی علمی،
 که ارتباطی اجتماعی سرمایه لیکن. داد تعمیم کل آماري جامعه به را فرضیه این

 اعتماد و فرامحلی اجتماعی نهادهاي با ارتباط و تعامل چگونگی به مربوط
 پلیس نیروي و مطبوعات شهر، شوراي جمله از نهادها این به نسبت دانشجویان

 تصور چه هر دیگر، عبارت به. داشت مستقیمی ارتباط روانی سالمت با شود می
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 در اجتماعی اعتماد و باشد تري مثبت جهت در شده یاد نهادهاي عملکرد از افراد
 ريباالت سطح در نیز افراد روانی سالمت باشد، داشته وجود نهادها این خصوص

  .گیردمی قرار
 هايپژوهش هاي یافته بیشتر با حاضر پژوهش نتایج که شود می مشاهده کل در
 همخوانی) 2006( تایلور و )1384 (نقاو و غفاري نظیر ،پیشینه در شده مطرح
 این بر. داد تعمیم آماري جامعه کل به توان می را آن از حاصل نتایج بنابراین دارد،
  :کرد مطرحزیر را  ادپیشنه چند توان می اساس
 و مطلوب هايارتباط برقراري نحوه زمینه در زندگی هاي مهارت آموزش ـ

  .اطرافیان با سازنده
 خودشکوفایی، و استقالل زمینه نمودن فراهم فرزندان، هاي توانایی شناسایی ـ

 به عالقهایجاد  و دیگران به متقابل اعتماد تقویت ،فرزندان در خودباوري افزایش
  .کودکی دوران از خانواده توسط جامعه
 افزایش جهت هاآن در فعال شرکت و محلی مختلف هاي انجمن ایجاد ـ

 سرمایه تقویت باعث خود نوبه به این که( همسایگان بین متقابل اعتماد روزافزون
  .)شود می افراد روانی سالمت افزایش نتیجه در و اجتماعی

  براي  دولت توسط داوطلبانه هاي منانج در مردم فعال مشارکت زمینه افزایش ـ
  .جامعه افراد روانی سالمت افزایش نهایت در و مردم هايتعامل گسترش

  

  منابع
 علمی فصلنامه .روان سالمت ارتقاي براي بستري اجتماعی سرمایه )1381 (داود بهزاد، §

  .53-43 ).6 (دوم سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی
 .جدید و کالسیک نظریات در سرمایه مفهوم .)1384 (موسوي مرضیه و عباس غالم توسلی، §

  ).26( ،اجتماعی علوم نامه
 سطوح در جرم و اجتماعی سرمایه رابطه تحلیل .)1384 (مبارکی محمد و مسعود چلبی، §

  ).2 (6 دوره ،ایران شناسی جامعه مجله .کالن و خرد
 مجله .زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه.)1385( اونق نازمحمد و غالمرضا غفاري، §

  ).1(اول دوره ،ایران اجتماعی مطالعات
 اجتماع مجدد احیاي و فروپاشی: نفره یک بولینگ .)1384( احمد سید فیروزآبادي، §

 ).2 (6 دوره ،ایران شناسی جامعه مجله .آمریکایی
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