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چكيده

در کلیه اعصار ،توجه به سالمت روانی زنان ،از جمله مهمترین موضوعات بوده است؛ چرا که از یک منظر،

سالمت زنان با تأثیر گذاری بر سالمت کل اعضای خانواده ،زمینه ساز توسعه هر کشوری محسوب می گردد.
عوامل متعددی بر سالمت روانی تأثیر گذارند ،که در تحقیق حاضر تالش شده است تأثیر سرمایه اجتماعی -که

از موضوعات روز در سطح جهانی است -بر سالمت روانی زنان تحلیل گردد.

روش تحقیق ،پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان متأهل شهر تبریز به تعداد 378460بوده که

از این تعداد 384 ،نفر با اســتفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب شده اند .ابزار
مورد اســتفاده در تحقیق حاضر  ،پرسشــنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  spssو lisrel

استفاده گردیده است. .

نتايج تحقيق نشان داد كه همبستگي بين متغير سرمايه اجتماعي در ابعاد چهارگانه ،با متغير سالمت رواني ،به

جز رابطه بعد حمايت دوستان (بعدی از سرمایه اجتماعی) با بعد عالیم جسماني (بعدی از سالمت رواني) معني

دار بود؛ همچنين نتايج حاصل از تحليل مسیر انجام یافته نشان داد كه  10درصد تغييرات مرتبط با متغیر اختالل

در عالیم جسمانی 51 ،درصد تغییرات متغیر اضطراب 19 ،درصد تغییرات متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی و 41

درصد تغییرات مرتبط با متغیر افسردگی توسط متغیرهای مستقل مورد استفاده تبیین شده است.

واژه های کليدي :سرمایه اجتماعی ،اختالل در سالمت روانی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد بين شخصي

و زنان متأهل

 -1نویسنده مسئول ،استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
 -2کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
 -3استادیار دانشگاه علوم انتظامی
 -4رئیس اداره مطالعات و برآورد معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان آذربایجان شرقی -کارشناس روانشناسی
و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
m.abbaszadeh@yahoo.com
saadati2245@yahoo.com

مقدمه

خانــواده ،اولين كانون تربيت انســان بوده و زنان ،مدير خانواده و ســامت آنان ،اســاس
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خانواده و پيش شــرط توســعه است .انسان هاي ســالم ،محور توســعه پايدار هستند و زنان،
پرورش دهندگان انســان هاي ســالم بــوده و بي توجهي به ســامت زنان ،مي تواند ســبب
مشكالت عديده اي در شيوه زندگي و سالمت نسل هاي بعدي شود .خانواده داراي شبكه اي

از ارتباطات است و نوع ارتباطات در خانواده از عوامل موثر در سالمت رواني 1اعضاء خواهد

بود (سعيديان.)12:1382 ،سالمت زنان بر سالمت خانواده و جامعه تأثير گذاشته و از این رو
به پيشــبرد اهداف ،رشد و توسعه كشــور كمك مي كند .تحقيقات متعددی در كشورهاي

مختلف نشــان مــي دهد كه جامعه زنان به داليل متعدد بيــش از مردان در معرض اختالالت
روانــي و مســائل رواني -اجتماعــي قرار دارند .زنان ،بار مســئوليتهاي مرتبــط با نقش هاي
همســري ،مادري و مراقبت از ديگران را بر عهده داشــته و بخش عمده نيروي كار و كسب
درآمد ،به شمار می آیند (احمدي و همكاران.) 36-37: 1385 ،

طبق تعریف ســازمان جهانی بهداشت ،ســامت روانی عبارت اســت از قابلیت موزون و

هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی ،اجتماعی ،حل تضادها و تمایالت شخصی

بطور منطقی ،عادالنه و مناســب .در تعریف ســازمان جهانی بهداشت ،سالمت فرد عالوه بر
ارتباط با عوامل جســمانی و روانی ،در ارتباط با محیط اجتماعی نیز بیان شــده است .افزایش

روزافزون مشکالت روانی ،به دلیل پیامدهای اجتماعی ناگوار و تخصیص بخشی از اعتبارات
دولت ها ،سبب بذل توجه مسئوالن به سالمت روانی شده است (حسینی.) 55 :1378 ،

ســامت رواني به عنوان حالت عاطفي و تندرســتي اجتماعي تعريف شده است كه بر این

اســاس فرد مي تواند از عهده تنش هاي معمولي زندگي برآمده و به اســتعدادهاي نهاني اش

دســت يابد ،به طور صريح ،اين تعريف ،ارتباط بين ســامت رواني و ســرمايه اجتماعي 2را
نشــان مي دهد .شــبكه هاي اجتماعي 3اغلب اوقات نيازهاي محســوس مانند حمايت مالي و

حمايت عاطفي ،نظير مالقات ،پول ،همدردي و مواردی مانند آن را فراهم مي آورند .سرمايه
اجتماعي به عنوان يك مكانيسم روانشناختي در فراهم سازي امنيت در برابر فشار و بيماري،
همانند ضربه گير عمل مي كند (پوچین .) 30: 2006،رابطه تعداد زيادي از مفاهيم با سالمت
1- Mental Health
2- Social Capital
3- Social Networks

رواني ثابت شــده اســت كه در اين ميان ابعاد ســرمايه اجتماعي مانند اعتماد 1و رابطه آن با

ســامت روانــي (زوبریک و همــکاران ،)2001 ،حمايت اجتماعي 2و رابطه آن با ســامت
رواني (جان وود )26: 2006 ،از جمله مهمترین تایید شده ها است.

راه حل مشكالت اجتماعي تلقي مي شود .سرمايه اجتماعي مي تواند از سوي گروه هاي مختلف
به عنوان منبعي براي دستيابي به منابع سودمند به كار گرفته شود ،افراد خانواده با گرد هم آمدن
در قالب يك نهاد اجتماعي ،سرمايه اجتماعي را شكل مي دهند كه پاداش هاي آن در شكل

حمايت هاي مادي و معنوي به آنها در زندگي اجتماعي كمك مي كند (شكربيگي.)90: 1389 ،
ســرمایه اجتماعی در خانــواده ،باعث فراهم آوردن شــبکه حمایتی بــرای اعضای خانواده

می شــود .این حمایت ،همچنین می تواند از تأثیر بســیاری از عواملی که اغلب روی سالمت

جسمی و روحی افراد علی الخصوص زنان اثرات منفی می گذارد ،جلوگیری نموده و تا حد
زیادی کاهش دهد (بهزاد1381 ،ب .)49 :

حمایت اجتماعی یکی از زیرمجموعه های سرمایه اجتماعی است که اهمیت و تأثیرگذاری

آن بر روی سالمت روانی انسان ها به اثبات رسیده است .منظور از حمایت اجتماعی ،آسایش
جسمی و روانی است که بوسیله دوستان ،همسایگان ،خانواده و خویشاوندان برای فردی که
تحت فشــار روانی است فراهم می شود .با اعمال حمایت اجتماعی ،افراد از بهداشت جسمی

بیشــتری برخوردار شــده و در مقابله با فشــار روانی تا حدی در امان خواهند بود (قهاری و
همکاران .)70 :1385

اعتماد اجتماعي 3به عنوان بعد ديگري از سرمايه اجتماعي ،شالوده زندگي اجتماعي است،

اعتماد در ایجاد احســاس امنيت و با دارا بودن حســن ظن و خوش بيني ،زمينه ساز شخصيت

ســالم و تضمين كننده ســامت رواني در افراد مي باشــد .در خانواده ها ،هر زن و شــوهري
در صــدد جلب هرچه بيشــتر اعتمــاد یکدیگر بوده و هر پدر و مادري ســعي دارد در رابطه

بــا فرزندش جوی اعتماد آمیز ايجــاد نمايد ،لذا اعتماد در حوزه روابط انســاني و اجتماعي
مي تواند تمامي ابعاد زندگي را در بر گرفته و به عنوان يك مكانيسم روانشناختي -اجتماعي

كاركردهاي متعددي در زمينه هاي ،زناشــويي ،خانوادگي و اجتماعي در پي داشــته باشــد
1- Trust
2- Social Support
3- Social Trust
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نقش چشمگير سرمايه اجتماعي و نحوه حضور آن در زندگي كنشگران اجتماعي ،به عنوان
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(بهزاد 1381،الف.) 8 :
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بیان مساله

خانــواده به عنــوان کوچکترین و بنیــادی ترین واحــد اجتماعی و عامــل انتقال فرهنگ

و ارزش ها ،یکی از واحدهای اساســی جامعه اســت .این نهاد ،کانونی اســت که در شــکل
دهی شــخصیت اعضای خود نقش مهمی داشــته و منبع اصلی بهداشت جسمی و روانی آنها

می باشد .از طرف دیگر به واسطه نقش خطیر زنان در خانواده که یکی از اساسی ترین عوامل
اســتحکام و ســعادت و پايداري این نهاد می باشــد ،لذا می توان گفت،قلب جامعه در سینه

خانواده می تپد و زن ضربان حیات خانواده است .در نتیجه می توان اذعان کرد که اختالل در

ســامت روانی این قشر از افراد جامعه ،ضربان حیات خانواده را از کار می اندازد و به مرور،
قلب جامعه نیز به تبع آن ،آسیب های جدی به خود خواهد دید(موالوردی.) 93: 1385 ،

وجود يك جامعه سالم از نظر بهداشت رواني ،منوط به سالمت اجزاي كوچكتر آن جامعه،

ماننــد اجتماعــات كوچك و خانواده هاي موجود در آن جامعه اســت .در اين ميان خانواده
هسته مركزي هر جامعه و يكي از پايه هاي اساسي آن محسوب مي شود ،وجود خانواده هاي

سالم و مادران و زنان با سالمت روان بهتر ،مي تواند تاثير بسزايي در سالمت روان موجود و
ايجاد بهداشت رواني آن جامعه داشته باشد (اوتادي.)3 :1380،

تحقيقات متعدد در كشــورهاي مختلف نشــان مــي دهد كه جامعه زنان بــه داليل متعدد

بيش از مردان در معرض اختالالت رواني و مســائل روانــي  -اجتماعي قرار دارند .زنان ،بار

مســئوليت هاي مرتبط با نقش هاي همســري ،مادري و مراقبت از ديگران را بر عهده دارند و
بخش عمده نيروي كار و كســب درآمد را از یک چهارم تا يك ســوم خانوارها را تشكيل
مي دهند .ســامت روان زنان بــه دليل ايفاي نقش هاي متعدد آنــان در جامعه نيازمند توجه

اســت .اما با اين حال در اغلب مواقع ،فعاليت هاي انجام شده حول محور بهداشت باروري و

بهداشــت رواني آنان مورد غفلت واقع مي شــود .عالوه بر اين ،آنها بايد تبعيضات جنسي و
عوامل مرتبط با فقر ،گرسنگي ،سوء تغذيه و كار زياد را هم تحمل نمايند .زنان شهر تبریز نیز

به عنوان بخش عمده ای از جمعیت این شهر از این قاعده مستثنی نیست و تحقیقاتی که حول

وضعیت اجتماعی زنان نظیر خشــونت ،طالق ،رضایت شغلی و  ...در این شهر صورت گرفته
اســت ،لزوم انجام پژوهش عمده حول ســرمایه اجتماعی و سالمت روانی زنان شهر مذکور

بیش از پیش ضروری می سازد.

از حــدود يك دهه پيش برخــي صاحبنظران ويژگــي هاي اجتماعي از قبيل همبســتگي

اجتماعــي ،اعتماد ،حمايت اجتماعي ،روابط اجتماعي و ...را تحت عنوان ســرمايه اجتماعي
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و سالمتي پرداخته اند .يك شبكه اجتماعي 1براي فرد حمايت

عاطفي ،ابزاري ،اطالعاتي فراهم مي نمايد و از آن طريق در تنظيم فعاليت هاي وي و كنترل
رفتارهاي مرتبط با ســامتي از قبيل خشونت هاي خانگي ،مصرف مشروبات الكلي ،استعمال
دخانيات و  ...نقش بازي مي كند .بنابراين رفتارهاي مرتبط با ســامتي و ســرمايه اجتماعي با
هم رابطه دروني دارند (کاواچی و همکاران.) 314: 1999 ،

ســرمایه اجتماعی به عنوان یک ســپر و عامل محافظت کننده ،می تواند در پیشــگیری از

بروز اختالالت روانی زنان ،مقابله بهتر با شرایط خشونت آمیز و کاهش بدرفتاری در روابط
زناشویی مؤثر باشد .بررسی ها نشان می دهد که ارائه حمایت های اجتماعی به زنان و افزايش
اعتمــاد بين زوجين ،در کاهش اختالالت روانی مانند مانند تنیدگی ،اســترس ،اضطراب و...

موثر اســت و بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سالمت روانی را به همراه دارد .برخورداری از

حمایتهای رسمی و غیر رسمی سبب می شود تا تصمیم به ترک رابطه برای زنان آسانتر باشد،
احســاس ســامت در آنها افزایش یابد و از اضطراب کمتری رنــج برند (پناغي و همکاران،

.)70-71: 1387

حمايــت اجتماعي نیز ،شــخص را در مقابل حــوادث و رويدادهاي فشــارزا و پيامدهاي

ناگوار زندگي مصون مي دارد .فقدان آن مي تواند براي شــخص اضطراب آور باشد .وقوع

رويدادهايي همچون خشونت خانگي ،بيماري و ...با استرس و اضطراب فراواني توام هستند.

در چنيــن موقعيت هايي اگر زنان تصور كنند كه كســي نيســت تــا از وي حمايت نمايد و
بطوركلي احســاس تنهايي نمايد ،قادر به رويارويي با اين رويداد استرس زا كه سالمت آنها
را تهديــد مي نمايد؛ نخواهد بود .مقابله موفقيت آميز با چنيــن موقعيت هاي ناگوار زندگي

زناشــويي به ميزان زيادي به نحــوه روابط اجتماعي ،برخورداري از شــبكه هاي اجتماعي و
بخصوص به حمايت اجتماعي ادراك شــده فرد بســتگي دارد (ثامتي .)4 :1375 ،همچنین،

در محيطي كه اعتماد وجود داشــته باشــد ،تعارض ها و ستيزهاي سهمگين كاهش مي يابد و
1- Social Network
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مطرح كردند كه باســامتي افراد در ارتباط مي باشــد .مطالعات تجربي متعددي در غرب به

133

درجه بردباري و شكيبايي افراد نسبت به يكديگر افزايش مي يابد .و افراد خود ،براي باالبردن

بهره وري ،دلسوزي نشان مي دهند .اعتماد را مي توان فرايند دگرگون شدن پيوندهاي يكسويه
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ناميد كه در آن همبســتگي بين افراد افزايش مي يابد و عالقه آنها نســبت به يكديگر فزوني
مي گيرد و راه را براي خود تنظيمي هموار مي ســازد .بدين ســان هر اندازه اعتماد بين زن و

شوهر به يكديگر بيشتر باشد و افزايش يابد ،تعارض ها ،اختالفات ،اختالالت ،اضطراب ،بی

خوابــی كاهش مي يابد و زمينه براي همكاري متقابل فراهم مي گردد (اميركافي.)2 :1374 ،
از طرفی ،بي اعتمادي سرمنشــاء بسياري از گرفتاري ها ،نابساماني ها ،ناامني ها ،خشونت ها،

بي ثباتي ها ،نارضايتي ها و رواج دروغ و ريا و نادرستي است (بهزاد 1381،الف.) 8 :
حال با در نظر گرفتن مطالب یاد شده ،سؤال اساسی این است که اوالً ،سالمت روانی زنان
شهر تبریز در چه وضعیتی قرار داشته و ثانیاً ،کدامیک از ابعاد سرمایه اجتماعی ،باالترین تأثیر
را بر افزایش ســامت روانی زنان مورد مطالعه داشــته اند؟ از این رو هدف از انجام پژوهش
حاضر ،پاسخگویی به ســؤاالت یاد شده از طریق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و بر سالمت
روانی زنان متأهل شهر تبریز می باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا كه زنان موجب امنيت خاطر و شــكل گيــري پيوندهاي اخالقي و عاطفي خانواده

مي باشند و آنها وظيفه تربيت و پرورش نسل آينده را بر عهده دارند ،لذا ،بايد در محيطي از

صلح و آرامش و احترام قرار گيرند .لذا شناخت عواملي كه زمينه ساز بروز اختالالت روانی
زنان در خانواده مي شــود حائز اهميت مي باشــد .همچنین ،بررسي ســامت روانی زنان در

خانواده نه تنها از لحاظ فردي و خانوادگي مهم اســت ،بلكه از نظر اجتماعي نيز حائز اهميت
مي باشد ،زيرا اثرات اختالالت روانی در خانواده تنها به زنان محدود نمي شود ،بلكه شوهران
و فرزندان و بطوركلي خانواده و جامعه را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

زنان به عنوان نيمي از جمعيت نقش غير قابل انكاري در توســعه و پيشــرفت جامعه دارند،

بنابرايــن بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند .اختالل در ســامت روانی زنان در جامعه
پيامدهاي بســيار نامطلوبي بر جاي مي گذارد كه از آن جمله مي توان به خدشــه وارد شدن

به كرامت انســاني و ذاتي زنان ،ايجاد ترس و عدم امنيت در زندگي زنان و ايجاد مشــكالت
بهداشتي و جسماني براي زنان اشاره كرد.

اهمیت کاربردی انجام تحقیق حاضر در این اســت که نتايج آن می تواند سیاست گذاران

و مجریان شــهر تبریز را در بهبود و افزایش ســامت روانی زنان در خانواده یاری رساند و از
عواقب اختالالت روانی این گروه از جامعه آگاه سازد تا آنان سیاست هایی را جهت كاهش

کمــک موثــری بنمايند .همچنین توجه به نکته نیز حائز اهمیت می باشــد که بيدارســازي و
آگاهي بخشــي ،به متوليان ســازمان هاي تربيتي شــهر تبریز نیز ،از جمله وزارت آموزش و

پرورش ،دانشــگاه ها ،رســانه ها و.. .مبني بر اينكه اختالل در ســامت روانی زنان مي تواند
ضمن تحميل هزینه های گزاف بر سیســتم درمانی و بهداشــتی جامعه ،دوام نظام اجتماعي را
با بحران مواجه سازد.
چارچوب نظری
• سالمت روانی

ســامت رواني ،از مباحث اساســي در حيطه علوم اجتماعي و روان شناسي است كه توجه

بســياري از نهادهاي بين المللي ،از جمله ســازمان بهداشت جهاني را به خود معطوف ساخته
اســت.كلمه  ،Haelthاز واژه  Holthيوناني برخاسته كه بعدها در انگليسيWholness ،

و  Holesticاز همين واژه اتخاذ شده است که به معني كمال و كامل و جامع ،و نشان دهنده

مقوله هاي تندرســتي فرد كامل ،تماميت و صحت و آســايش اوســت .سالمت روان ،يكي
از جنبه هاي مفهوم كلي ســامتي بوده و شــامل قدرت آرام زيســتن و با خود و ديگران در

آرامش بودن ،آگاهي از درون و احساســات خويشــتن ،قدرت تصميم گيري در بحران ها و
مقابله موفق با فشــارهاي رواني است .براساس تعريف ســازمان جهاني بهداشت ،سالمتي نه

فقط فقدان بيماري و نقص عضو است ،بلكه حالت رفاه كامل جسماني ،رواني و اجتماعي را
نيز در برمي گيرد .سالمت روان طبق اين تعريف ،مفهوم گسترده تر و فراتري از عدم بيماري

دارد .ســامتي موضوعي چند بعدي در نظر گرفته شده است كه با سه بعد رواني ،جسماني و
اجتماعي ســر وكار دارد .بطور خالصه مي توان گفت ،رفتار افراد داراي علل جسمي ،رواني
و اجتماعي مي باشد (بيابانگرد و جوادي.)141:1383 ،

در این میان ،سالمت زنان يكي از مهمترين اولويت هاي سالمت جامعه است كه در آن ،بر

اهميت رويكرد كل نگر و دوره زندگي تأكيد مي شود .سالمت زنان مطمئن ترين راه نيل به

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

امــراض روانی ،اتخاذ نمایند و از این طریق در بهبود و حفظ ســامت و اســتحکام خانواده
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اهداف كلي سالمت و ارتقاء كيفيت زندگي براي همه انسان ها است .وضعيت سالمت زنان

تأثير مهمي بر ســامت كودكان ،خانواده ،جامعه و محيط زيست دارد (احمدي و همكاران،
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.)4:1386

سالمت زنان از نظر سازمان ملل متحد يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها است؛

چراكــه زنان به دليل شــرايط ويــژه فيزيولوژيك در دوره هاي مختلــف زندگي در معرض
آسیب پذيري بيشتري در مقايسه با مردان هستند .نيل 1و همكاران وی در زمينه سالمت افراد

با توجه به جنســيت آنان معتقدند :با وجود اين كه زنان نســبت به مردان طول عمر بيشــتري
دارند ،وضعيت ســامتي آنان در مقايسه با مردان ،پايين تر است .زنان ،همچنان بيشتر احتمال
دارد كه اضطراب و افسردگي را تجربه نمايند (صوفياني.)51:1386 ،

در پژوهش حاضر تاكيد عمده بر مدل سيستمي سالمت روانی (بعد اجتماعي آن) مي باشد

كه در آن انسان و رفتارهاي او در مجموع ،يك سيستم در نظر گرفته شده كه در آن ،عوامل
مختلف تأثير متقابل بر هم دارند .با اين ديد سيستماتيك مالحظه مي شود كه چگونه عوامل
متنوع زيســتي و عوامل رواني و اجتماعي انسان برهم ديگر اثر مي گذارند .براین اساس ،در

بیــن عوامل مؤثر برســامت رواني جنبه های مختلفی نظیر عوامــل فیزیکی مانند نور و صدا،
عوامل عاطفی و هیجانی مثل ترس ،محبت یا خشــم ،عوامل شــناختی مثل تفکر ،اســتدالل

و قضاوت و عوامل اجتماعی مانند تاثیر خانواده ،خویشــاوندان ،همســایگان ،دوستان و سایر
گروهای اجتماعی بسیار اهمیت می یابد؛ چیزی که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی می توان

یاد کرد.

• سرمایه اجتماعی

انسان بطور ذاتی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور

مــی کنــد .اثرات این کنش ها و تقابل ها و نقش آنها تا حدی اســت که حذف آن ،زندگی

را غیر ممکن می ســازد .بسیاری از اندیشــمندان علوم اجتماعی برای فهم تعامالت اجتماعی
از دهه  1990به بعد ،از مقوله ســرمايه اجتماعي استفاده کرده (کلمن1988 ،؛ بوردیو1984 ،؛

فوکویاما1982 ،؛ پاتنام )1995 ،و متذكر شده اند كه بر خالف برداشت های سنتی از مفهوم

سرمایه ،نظیر سرمایه فیزیکی ،مالی و انسانی ،سرمایه اجتماعی از طریق یک شخص به تنهایی
1- Neal

قابل حصول نبوده (هندرســون و همکاران )2001 ،و از طريق جمع محقق مي گردد .گفتني
است سرمایه اجتماعی برای اولین بار توسط جان یاکوب )1961-1993( 1مطرح گردید .ولی

بــه طور دقیق تر در نوشــته های بوردیو ( )1977-1972به کار رفت .ایشــان معتقد بودند که
ســرمایه اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی ،زبان مشــترک ،تعهدات متقابل ،احساس تعلق و
مواردی نظیر آن اســت (هویوســمان و وولف .)1 :2004 ،خالصه اينكه سرمايه اجتماعي در

برگيرنده روابطي در بين مردم اســت كه به طریقی كنش را تسهيل مي كند (کورومینا سولر،

.)12-13 :2006

پيربورديو ،2ســرمايه اجتماعي را شامل روابط اجتماعي اي مي داند ،كه يك فرد مي تواند

براي دسترســي به منابع با كساني كه در ارتباط اســت؛ استفاده كند .او معتقد است كه شبكه

تماس های اجتماعي ،به خودي خود ايجاد نمي شود ،بلكه همانند سرمايه انساني يا فيزيكي،
محصول اســتراتژي هاي كاربردي و برنامه ريزي شده سرمايه گذاري است .توليد و بازتوليد

ســرمايه اجتماعي نيازمند يك تالش يا ســرمايه گذاري دائمي در زمينه جامعه پذيري 3است

(شجاعي باغيني و همكاران .)401: 1387 ،به عقيده كلمن ،4سرمايه اجتماعي نوعي از سرمايه
است كه مانند ديگر اشكال آن ،مولد بوده و امكان دستيابي به اهداف معيني را كه در نبود آن

دســت نايافتني مي باشــند؛ فراهم مي سازد .در واقع به نظر كلمن ،سرمايه اجتماعي سبب مي
شود تا هزينه هاي دستيابي به اهداف معين كاهش يابد .اهدافي كه در نبود سرمايه اجتماعي،
دستيابي به آنها تنها با صرف هزينه هاي زياد امكانپذير مي شود (كلدي.)189: 1384 ،

به نظر رابرت پاتنام ،5سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي هاي زندگي اجتماعي ،شبكه ها،

هنجارها 6و اعتماد اســت كه مشاركت كنندگان را قادر مي سازد به شيوه اي مؤثرتر اهداف

مشــترك خود را تعقيب نمايند؛ چرا که تماس هاي اجتماعي بر كارايي افراد و گروه ها تاثير
مي گذارند .وی معتقد است همبستگي خيلي روشن و مثبتي بين متغيرهاي سالمت و سرمايه
اجتماعي وجود دارد و بطوركلي افراد با ســرمايه اجتماعي بيشــتر ،طول عمر بيشــتري داشته

و كمتر از ضعف ســامتي جســماني و رواني رنج مي برند .پاتنام تأكيد مي كند كه در تمام
1- Jane Jacobs
2- Pierre Bourdieu
3- Sociability
4- Coleman
5- Robert Putnam
6- Norms

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

ســرمایه اجتماعی مرتبط با شبکه های اجتماعی و منابع نگهدارنده آن است .از طرف ديگر،
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قلمروهاي تأثير ســرمايه اجتماعي كه در جوامع مختلف جستجو كرده ،در هيچ كجا اهميتي
باالتر از نقش آن در تندرستي و بهزيستي نيافته است (فيلد.)97-1386:98 ،
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به عقيده وولكاك و نارايان ،)2000( 1ايده اصلي ســرمايه اجتماعي اين است كه خانواده،

دوســتان و آشــنايان يك فرد ،يك دارايي مهمی را تشــكيل مي دهندكه مي توان در مواقع
بحرانی از آن استمداد كرده و آن را براي كسب منافعي بكار گرفت .افرادي كه از شبكه هاي

اجتماعي بيشتري بهره مندند ،قادر به رويارويي بهتري در برابر چالش هاي فرارويشان هستند

(شجاعي باغيني و همكاران .)33-34: 1387 ،در خصوص شبكه اجتماعي به عنوان شاخصي
از ســرمايه اجتماعي مي توان گفت كه شبكه هاي اجتماعي به عنوان ارتباط دهنده بسته هاي

اجتماعي اســت كــه از آن به عنوان مجموعه اي از مردم ياد مي شــود (دی النق .)2005 ،به
عقيده وينرت 2شــبكه هاي اجتماعــي موجب ايجاد تعلق ،صميميــت ،يكپارچگي اجتماعي

و دســتيابي به حمايــت عاطفي ،3حمايت اطالعاتي 4و حمايت ابزاري 5مي شــوند .پيوندهاي
گوناگون ،حمايت هاي اجتماعي متنوعي را براي اعضاي شبكه فراهم مي سازند (شارع پور،

.)171-172: 1387

برايان ترنر ،6معتقد اســت ســرمايه اجتماعي ،افراد را در مقابل دوره هاي حاد افســردگي

و اســترس حمايــت مي كند ،كاهش آن افــراد را در برابر حاالت رواني منفي آســيب پذير
مي كند .بر اين اســاس ،مي توان تصور كردكه ســرمايه اجتماعي مي تواند به عنوان ســپر و
محافظي در برابر اســترس ،افســردگي ،اضطراب ،تصادف ،خشــونت هاي خانگي ،پيري و

بيمــاري هاي مختلف عمــل كند (خيراهلل پور.)67:1383 ،كاواچــي و كندي ( ،) 1999يك
بازشــناخت روشنی مابين سرمايه اجتماعي و شــبكه هاي اجتماعي و حمايت فراهم آوردند،
آنها معتقدند كه پتانسيل ســرمايه اجتماعي ،توانايي تأثير ديرپا در سالمتي افراد دارد و اينكه
مدعي اند سرمايه اجتماعي بيشتر روي حمايت و شبكه هاي اجتماعي بنا شده است (کاواچی

و کنــدی .)1178 :1999 ،بعضي از مطالعات نيز نشــان داده اندكه اعتماد به عنوان شــاخص

اجتماعي در سالمتي تأثير بهتري دارد .تأثير اعتماد بر سالمتي ممكن است از طريق تركيب با
1- Woolcok & Naryan
2- Winert
3- Emotional Support
4- Informational Support
5- Instrumental Support
6- Bryan Turner

ســرمايه اجتماعي باشد ،بطور مثال ،اعتماد ممكن است باعث ترقي شبكه هاي اجتماعي شده

و از اين طريق ،باعث بهبود ســامتي افراد گردد .اعتماد باعث كاهش نگراني های اجتماعي
و تحدید استرس هاي مزمن مي شود (آبوت و فریذ.)878 :2008 ،
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نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد ،افرادی که از حمایت اجتماعی مطلوبی برخوردارند،

از شــیوه های مقابله ای موثری مانند مســاله مدارا اســتفاده می کنند و افرادی که از حمایت

اجتماعی مطلوبی برخوردار نیســتند از شیوه های مقابله ای نامؤثر و اجتنابی استفاده می کنند

(کســلر .)74 :1995 ،در ايــاالت متحده،كاواچي و همكاران مشــاهده کردند که هم اعتماد
اجتماعي و هم عضويت گروهي (نشــانگرهاي سرمايه اجتماعي) با اختالل روانی و جسمانی
رابطه داشته است (کاواچی و همکاران.)48 :19997 ،

هالتگريو و كروســبي 1دريک مطالعه همبستگي در سطح تحليلي كالن (ايالتي) در اياالت

متحده ،با هدف بررســي ارتباط بين ســرمايه اجتماعي و بیماری های جســمانی ،نشان دادند

که ســرمايه اجتماعي با كليه موارد یاد شــده ارتباط معنی داری داشــته است (هولت گریو و
کروسبی .)62-64 :2006 ،نتايج مطالعه مقطعي -مقايسه اي و بين كشوري ،پوالك و نيزبك

2

نشــان داد كه نشانگرهاي ســرمايه اجتماعي شــامل «هنجارها» (عمل متقابل و اعتماد مدني)
و حمایت اجتماعی») با نشــانگرهاي مختلف سالمت شامل «ســامت كلي»« ،افسردگي» ،و

«محدوديت هاي عملكردي» در ســالمندان پيوســتگي دارند (پوالچ و نیزبک-391 :2004 ،

 .)383تــردی هارفام 3و همکارانش در ســال  2003به تحقیقی تحت عنوان ســامت روانی
و ســرمایه اجتماعی پرداختنــد .نتایجی که آنها از تحقیق خود گرفتنــد؛ عبارت بود از اینکه
سرمایه اجتماعی هم در بعد ســاختاری (مشارکت مدنی ،عضویت و فعالیت در سازمان های
رسمی و غیر رسمی) و هم در بعد شناختی (اعتماد ،روابط متقابل ،هنجارها) بر سالمت افراد

تأثیر می گذارند (هارپام .)539 :2003 ،یوشــر 4و دیگران ( )2002نیز با تأکید بر تأثیر سرمایه
اجتماعی بر ســامت روانی با اســتفاده از داده های بدســت آمده از یک نمونه  222نفری از

خانوارهای ساکن در نواحی شهری ،به این نتیجه رسیدندکه سرمایه اجتماعی رابطه معکوسی
1- Holltegrio & Koresbi
2- Pollach & Nesbeck
3- Harpham
4- Usher

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

پیشینه تجربی تحقیق

با اختالالت روانی دارد؛ به عبارتی افزایش در سرمایه اجتماعی با کاهش ناراحتی های روانی
همراه است (یوشر.)346 :2002 ،
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تحقيقي توســط ليســا جان وود 1تحت عنوان «ســرمايه اجتماعي ،محيط هاي همسايگي و

ســامت :توســعه ابزارهاي اندازه گيري و اكتشــاف رابطه ها از طريق تحقيق كمي و كيفي»
انجام شــد .نتايج حاصله نشــان داد كه بين حمايت اجتماعي همســايگان و اعتماد به آنها و

ســامت رواني افراد رابطــه معني داري وجــود دارد؛ منظور اينكه رابطه بدســت آمده بين
ســرمايه اجتماعي و همسايگي و ســامت رواني معني دار می باشد (جان ووود.) 7 :2006 ،
تحقيقي تحت عنوان «رابطه بين نشانه هاي افسردگي و حمايت اجتماعي در بين زنان تايواني

در طول ماه» توســط شــياهه 2و همكاران وی صورت گرفت .تكنيك مورد اســتفاده جهت
جمع آوري داده ها در اين تحقيق پرسشــنامه هاي اســتاندارد حمايت اجتماعي ( )PSSQو

افســردگي ( )EPDSبود .حجم نمونه به تعداد  186نفر از زنان بين  20-45ساله انتخاب شد.
نتايج تحقيق نشــان داد كه زنان مورد مطالعه ،زماني كه در خانه والدينشــان به سر مي بردند،

افســردگي كمتري داشــتند .همچنین ،دريافت ســطوح بااليي از حمايت اجتماعي در طول
يك ماه باعث مي شــود كه خطر ابتالء به افســردگي در بين اين زنان كاهش يابد (شــیاهه و
همکاران.) 573 :2004 ،

نتايج تحقيق لي ،3تحت عنوان «اســتفاده از الكل و غلبه بر استرس و تاثير حمايت اجتماعي

بر ســامتي» ،با حجم نمونه  326نفر زن 181 ،نفر مرد با تكنيك پرسشــنامه و روش پيمايش،

نشــان داد كه بين حمايت اجتماعي از ســوي دوســتان و خانواده در ابعــاد عملي ،عاطفي و
اطالعاتي و متغيرهاي افسردگي و سالمت جسمي و رواني رابطه معني داري وجود دارد (لی،

.)40 :2005

تحقيقــي تحت عنــوان «رابطه ســرمايه اجتماعي و ســامت روان در مهاجران» ،توســط

لهســائي زاده و مرادي با روش پيمايش و از طريق ابزار پرسشــنامه انجام شــده است .جامعه
آماري مورد مطالعه مهاجران وارد شــده به شهركرمانشاه بوده است .تعداد  600نفر از جامعه
آماري به شــيوه تصادفي سيستماتيك انتخاب شــدند .براي سنجش سالمت رواني از فرم 28

ســوالي  GHQو همچنين فرم  90ســوالي 90-SCLو براي سنجش سرمايه اجتماعي از سه
1- Janewood
2- Shyaheh
3- Lee

شــاخص اعتماد اجتماعي ،حمايت اجتماعي و مشــاركت اجتماعي استفاده شده است .نتايج
ضريب همبســتگي نشــان داد كه بين ســامت رواني و متغيرهاي اعتماد اجتماعي ،حمايت
اجتماعي و مشــاركت اجتماعــي رابطه معني داري وجود دارد و هر اندازه افراد در ســاختار
وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت (لهسائي زاده و مرادي.)161:1386 ،

طي دهه هاي اخير روان شناســان دريافته اند ،افرادي كه داراي سالمتي كمتري هستند و به

خصوص ضعف سالمت رواني دارند؛ كساني هستند كه شبكه اجتماعي كوچك و در نتيجه

دوستان صميمي اندكي دارند .يعني بين حجم و كيفيت شبكه هاي اجتماعي افراد و سالمتي
آنان ارتباط وجود دارد.گفته مي شــود كه خوشــبختي ،شادي يا رضايت از زندگي كام ً
ال با
روابط شــخصي افراد ارتباط دارد .دوســتي و همسايگي يكي از معيارهاي بهزيستي است كه
همانند ازدواج يكي از شاخص هاي اصلي احساس وابستگي و همبستگي و در نتيجه احساس

خوشبختي است .همچنين ،روانشناساني چون آدلر 1به نقش روابط صميمي در سالمت روان
تاكيد دارند؛ گالســر 2عشق و محبت هاي دريافتي را عامل اساسي در سالمت روان مي داند؛
اسكينر 3هم براي نقش تاييد اجتماعي و حمايت اجتماعي از سوي اطرافيان در سالمت رواني
افراد نقش اساســي قائل اســت و اســكينر بر نقش محرك هاي بيروني،كه مي توان آن را به
عنوان سرمايه اجتماعي در نظر گرفت ،در بهبود سالمت رواني تأكيد عمده اي داشته است.

بنابراین می توان اذعان نمود تأثير سرمايه اجتماعي در بهبود سالمت رواني مورد تأييد قرار

گرفته است؛ چراکه سرمايه اجتماعي نقش مهمي در كاهش اختالالت رواني مانند افسردگي

و نگراني داشــته و ســطوح پايين آن با خطر ابتالء به اختالالت رواني همراه اســت (مکینز،

)368 :2008

بطــور خالصه می توان بیان نمود جهت بررســی موضوع مورد مطالعه از نظریه های حوزه

ســرمایه اجتماعی نظیر رابرت پاتنام ،پیر بوردیو ،جیمــز کلمن ،کاکس و تئوری های حوزه
سالمت روانی مانند مدل زیستی– روانی و مدل سیستمی و همچنین پژوهش های انجام یافته

در ارتباط با موضوع مورد مطالعه اســتفاده شــده اســت .لذا ،با توجه به مطالب و توضيحات
ارائه شده در بخش تئوريكي پژوهش در حوزه سرمايه اجتماعي و سالمت رواني و همچنين
1- Adler
2- Glasser
3- Skinner

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

اجتماعي داراي ســرمايه اجتماعي باالتري باشــند ،ســامت روانی آنها در جامعه جديد در
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ ﭼﺮاﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ

پيشــينه عملي مذكور ،ارتباط ســرمایه اجتماعی با سالمت رواني در در مدل تجربی و تدوین

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼء ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت

(368 :2008
)ﻣﻜﻴﻨﺰ،
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
است:
گشته
متجلی
رواﻧﻲ زیر
فرضیه های
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ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪري
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮ

ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﺳﺘﺎن

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ

ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
اﺿﻄﺮاب
ﻧﺎﻛﻨﺶ وري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

اﻓﺴﺮدﮔﻲ

شکل شماره  :1مدل تحلیلی تحقیق براساس چارچوب نظری و پیشینه تجربی
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره) :(1ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی

بین ســرمایه اجتماعی (و ابعاد آن) و ســامت روانی و ابعاد آن در بیــن زنان متأهل رابطه
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ:
وجود دارد.

ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )و اﺑﻌﺎد آن( و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد .

فرضیه های اختصاصی

بین حمایت خانواده پدری و ســامت روانی (و ١١ابعــاد آن) در بین زنان متأهل رابطه وجود

دارد.

بین حمایت خانواده پدرشــوهری و ســامت روانی (و ابعاد آن) در بین زنان متأهل رابطه

وجود دارد.

بین حمایت دوستان و سالمت روانی (و ابعاد آن) در بین زنان متأهل رابطه وجود دارد.

بین اعتماد میان زن و شــوهرو ســامت روانی (و ابعاد آن ) در بین زنان متأهل رابطه وجود

دارد.

روش شناسی

روش تحقیــق به کار رفتــه در این پژوهش ،براســاس هدف تحقیق ،از نــوع کاربردی و

براســاس نحوه گردآوری داده ها ،پیمایشــی اســت .همچنین از لحاظ میزان ژرفایی پهنانگر
زنان متأهل شهر تبریز می باشدکه براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1385به
تعداد  378460نفر زن متأهل می باشدکه از این میان 384 ،نفر به روش نمونه گیری تصادفی

مطبق به نسبت  8منطقه شهرداری و با استفاده از فرمول كوكران انتخاب گردیده است.
جدول شماره  ،1تعداد نمونه اختصاصي را به تفكيك مناطق نشان مي دهد:
378460  (1.96) 2  .5  .5
 384
378460  (0 / 05) 2  (1.96) 2 .5  .5

Nt 2 pq
Nd 2 + t 2 pq

n

=n

جدول شماره  :1تعداد نمونه های تخصیص یافته به نسبت مناطق شهرداری
مناطق شهرداری

کل جمعیت زنان متأهل
به تفکیک منطقه

تعداد نمونه اختصاصی

منطقه1

83350

85

منطقه2

77593

79

منطقه3

91563

93

منطقه4

82044

83

منطقه5

18367

19

منطقه6

7008

7

منطقه7

13378

13

منطقه8

5184

5

جمع کل

378460

384

کیفیت وسیله اندازه گیری

در بخش کیفیت وســیله اندازه گیری ،بررســی اعتبار 1و پایایی 2وســیله انــدازه گیری از

مقوالت اساسی است .با توجه به اینکه سالمت روانی به عنوان یک سازه مطرح است ،بنابراین
1- Validity
2- Reliability

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

بوده و با در نظرگرفتن معیار زمان ،مقطعی اســت .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل کلیه
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برای ســنجش آن از معرف های عالئم جسماني ،اضطراب و بي خوابي ،اختالل در عملكرد

اجتماعي و افسردگي استفاده گردید .به عبارتي ،پرسشنامه سالمت رواني ( 1)GHQداراي 4
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ریز مقياس است :خرده مقياس نشانه هاي جسماني ،اضطراب و بي خوابي ،اختالل در عملكرد

اجتماعي و افســردگي .ميزان پایایی اين پرسشنامه به شيوه همساني دروني (آلفاي كرونباخ)

براي مقياس هاي یاد شده در حد قابل قبولی بوده است (فتحي آشتياني.)310:1389 ،

در تحقیــق حاضر نیز اعتبار و پایایی مقياس مجــددا ً مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت

تأیید شــد .برای ارزیابی اعتبار وســیله اندازه گیری از اعتبار محتوایی 2استفاده گردید؛ بدین

معنی که برای ارزیابی اعتبار ابزار اندازه گیری از نظر افراد صاحب فن برای بررســی فضای
مفهومی اســتفاده گردید .همچنین برای ارزیابی پایایی وسیله اندازه گیری در ارتباط با سازه

اختالل در ســامت روانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .مقدار ضرایب حاصله

باالتر از  0/6بوده که این امر نشــان می دهد پایداری درونی بین گویه ها در حد قابل قبولی
بوده است.

جدول شــماره  ،2ضريب آلفاي كل مقياس ســامت رواني و همچنين ضريب پايايي را به

تفكيك ابعاد چهارگانه اين مقياس (با مقایسه نتایج پیشین) را نشان مي دهد:

جدول شماره  :2ضریب پایایی برای متغیر وابسته (اختالل در سالمت روانی)

ابعاد سالمت روانی

ضریب پایایی ضریب پایایی برای ضریب پایایی ضریب پایایی
بدست آمده در هر بعد در تحقیق کل در تحقیقات کل در تحقیق
حاضر
پیشین
حاضر
تحقیقاتپیشین

اختالل در عالئم جسمانی

0/85

0/893

اضطراب و بی خوابی

0/87

0/844

اختالل در کارکرد اجتماعی

0/79

0/871

افسردگی

0/91

0/866

0/88

0/94

نکتــه :ضرایــب پایایی حاصله در تحقیق حاضر به تفکیک ابعاد ســامت روانی بیشــتر از

ضرایب پایایی حاصله در تحقیقات پیشین بوده است.

برای ارزیابی اعتبار ســازه اي 3مرتبط با سازه ســرمایه اجتماعی ،از تکنیک تحلیل عاملی

4

1- General Health Questionnaire
2- Content Validity
3- Construct Validity
4- Factor Analysis

اســتفاده شــد .با اســتفاده از تکنیک مذکور زیر مجموعــه های مرتبط با یــک بعد و تعداد
عوامل قابل قبول با اســتفاده از مقادیر ویژه 1مشــخص گرديد .معنــی داری آزمون بارتلت

2

( )Sig=0/000و نتایج آزمون آماری ( ) Kmo =0/903برای ابعاد مذکور ،نشان می دهدکه
برای انجام تحلیل عاملی ،کافی و مناســب می باشــد .نتیجه نهایی اینکه تعداد ابعاد قابل قبول

برای ســازه ســرمایه اجتماعی ،چهــار عامل حمایت خانــواده پدری ،حمایــت خانواده پدر

شوهری ،حمایت دوســتان و اعتماد بین شخصی تشخیص داده شدند .همچنين براي برآورد
ثبات دروني گويه هايي كه براي ســنجش متغير ســرمايه اجتماعي اختصاص يافته بودند ،از

روش آلفاي كرونباخ اســتفاده شــد ،ضرايب پايايي به دست آمده نشان مي دهد كه گويه ها
از همبستگي دروني بســيار بااليي برخوردارند .در جدول شماره  ،3تحليل پايايي گويه هاي

مرتبط با متغير ســرمايه اجتماعي و نتايج ابعاد تحليل عاملي ســرمايه اجتماعي نشان داده شده
است:

1- Eigen Value
2- Bartlett Test

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

ایــده تحلیل عاملی برای گویه های مورد نظر ،ایده مطلوبی بوده و تعداد نمونه انتخاب شــده

145

جدول شماره  :3نتایج و اجزاء تحلیل عاملی گویه های محقق ساخته و ضريب پايايي هر يك از ابعاد
متغيرسرمایه اجتماعی
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گویه ها

سرمایه اجتماعی

حمایت خانواده پدري

حمایت خانواده پدرشوهر

حمایت دوستان

اعتماد بین زن و شوهر

بار عاملی

ميزان احترام

0/536

ميزان صميميت

0/751

ميزان مشورت

0/521

حمايت از هر حيث

0/642

حمايت اقتصادي

0/413

ميزان تماس تلفني

0/840

ميزان ديدار

0/634

حمايت هاي عاطفي

0/851

ميزان رضايت

0/899

ميزان دلتنگي خانواده

0/846

ميزان احترام

0/670

ميزان صميميت

0/730

ميزان مشورت

0/794

حمايت از هر حيث

0/840

حمايت اقتصادي

0/778

ميزان تماس تلفني

0/814

ميزان ديدار

0/842

حمايت هاي عاطفي

0/844

ميزان رضايت

0/753

ميزان دلتنگي خانواده

0/830

به فكر سعادت بودن

0/833

ميزان اعتماد

0/840

ميزان صاف بودن

0/748

ميزان رازداري دوستان

0/800

يار بودن

0/571

ميزان دلتنگي دوستان

0/343

شريك غم دانستن

0/388

عمل به قول

0/665

رك گويي

0/448

انتقادپذيري

0/667

همكاري متقابل

0/630

وفاداري

0/797

تفاهم

0/730

خيرخواهي

0/602

اطمينان به گفته ها

0/805

آماره  /903. :KMOآزمون بارتلت =8419/202

درصد
واریانس
تبیین شده

16/26

20/59

مقادیر ویژه

5/24

7/66

ضريب
پايايي
هرعامل

ضريب
پايايي كل

0/912

0/938
0/901

10/914

11/233

3/820

3/931

0/823

0/818

كل واريانس تبيين شده= /59

يافته هاي توصيفي تحقيق
الف) سرمايه اجتماعي

براي ســنجش سازه ســرمايه اجتماعي از 35 ،گويه در قالب  4بعد حمايت خانواده پدري،

بين شــخصي با  8گويه،كه به صورت طيف ليكرت طراحي شــده بود ،استفاده گرديد .برای
مقایســه بهتر میانگینها با حذف اثرات گویه ها ،متغیرها اســتاندارد شدند .نتايج نشان داد :در

بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،در مقایسه ،به ترتیب ،ميانگين متغيرهای حمايت خانواده پدري و
اعتماد بین شــخصی بیشتر از میانگین متغیرهای حمايت های خانواده پدر شوهری و حمایت

دوســتان بوده است .نتیجه نهایی اینکه ميانگين سرمايه اجتماعي كل ،در بين آزمودني ها،در
حد متوسط رو به باال قراردارد .بطوركلي مي توان گفت كه ميزان حمايت هاي دريافتي زنان
در حــد مطلوبی بوده و در اين ميان ،زنان بيشــترين ميزان حمايت را از خانواده پدري شــان

دريافت نموده اند (جدول شماره 4و پيوستار شماره.)1

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

با  10گويه ،حمايت خانواده پدر شــوهري با  10گويه ،حمايت دوســتان با  7گويه و اعتماد

147

جدول شماره  :4آماره هاي استاندارد شده توصيفي ابعاد متغير سرمايه اجتماعي

133

ابعاد

ميانگين

انحراف معيار

چولگي

حمايت خانواده پدري

71/24

22/97

-0/90

حمايت خانواده پدرشوهري

54/39

25/60

-0/132

حمايت دوستان

47/50

19/95

-0/063

اعتماد بين شخصي

69/14

20/43

-0/49

111/25

89/5

67/75
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 96/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
ﺷﻤﺎره):(1
ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر
اجتماعي
متغيرسرمايه
میانگین کل
شماره :1
پيوستار

ب( اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
سالمت
اختالل
روانيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  28ﮔﻮﻳﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ ،اﺿـﻄﺮاب و
رواﻧﻲ از
ﺳﺎزهدرﺳﻼﻣﺖ
ب)ﺳﻨﺠﺶ
ﺑﺮاي
قالبﻫﺮﻛﺪام از اﻳـﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ،
ﺷﺪهبرﺑﻮد،
ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ
پرسشــنامهﻃﻴﻒ
اﻓﺴﺮدﮔﻲازﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
سازهاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﺧﺘﻼل در
ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ،
اﺳﺘﻔﺎدهدر
 28گويه
مشــتمل
استاندارد
ســامت رواني
ســنجش
براي

اﺑﻌﺎد ﺣﺎوي  7ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  14/11ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ  26و ﺣﺪاﻗﻞ  ، 7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌـﺪ اﺿـﻄﺮاب و ﺑـﻲ ﺧـﻮاﺑﻲ 13/91
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 13/99 ،اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ

عملكرد اجتماعي و 46
خوابي ،اختالل در67/75
بي89
جســماني ،اضطراب و /5
چهار بعد عالئم 111/25
133
افسردگي

كه به صورت طيف ليكرت تنظيم شــده بود ،اســتفاده گرديد ،هركدام از اين ابعاد حاوي 7
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 96/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اختالل در عالئم جسماني برابر با 14/11
گويه مي باشــند .نتايج نشــان می دهد :ميانگين بعد

ميانگيناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺷﻤﺎره)1
مذكور در حد متوســط رو به
حداقل ،7
حداكثر( 26:و
مي باشــد،كه با توجه به ميزان

پايين مي باشــد؛ ميانگين بعد اضطراب و بي خوابي  13/91برآورد شده ،كه از مقدار متوسط

ب( اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

 13/99است،
اختالل
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ براي
بدست آمده
ميانگين
ﺑﺮايپايين تر
كهاﺿـﻄﺮاب و
ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ،
اجتماعي،ﺑﻌﺪ ﻋﻼﺋﻢ
عملكردﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر
در ﮔﻮﻳﻪ در
ﺑﺮ 28
بعدﻣﺸﺘﻤﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
رواﻧﻲ از
است؛ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزه

حداكثر
توجه به
،13/17
ميانگين
ﻃﻴﻒنيز با
افســردگي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وقرار دارد؛
ﻋﻤﻠﻜﺮدمتوســط
اﺧﺘﻼل ازدرمقدار
ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ،پايين تر
ﻫﺮﻛﺪام از اﻳـﻦ
ﮔﺮدﻳﺪ،
ﺑﻮد،بااﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
ﻟﻴﻜﺮت
بعدﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻪ

ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪباﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
 14ﻣﻲ
مي/11
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
اﺧﺘﻼل در
مقدارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﻲ دﻫﺪ:
ﻧﺸﺎن
آن،ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
725وﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲ
اﺑﻌﺎد ﺣﺎوي
گفت كه
توان
كلي،
ﻋﻼﺋﻢ طور
باشــد .به
متوســط مي
تر از
پايين
حداقل 7

ﺧـﻮاﺑﻲ 13/91
اختالالتﺑـﻲ
متأهل،اﺿـﻄﺮاب و
ﻧﮕﻴﻦ ﺑﻌـﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻴﺎ
ســامتﻣﻲ
بعد رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
شــدهﺣﺪ
ﻣﺬﻛﻮر در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
توجه26بهو ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ
رواني
زنان
روانی،
چهار
برآورد
ميانگين، 7هاي

ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 13/99 ،اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ

متوســط رو به پاييني را تجربه كرده اند؛ ميانگين اختالل در ســامت رواني كل نيز ،در بين

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،13/17ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  25و ﺣﺪاﻗﻞ  7آن ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻣﻘـﺪار

آزمودني ها در حد متوسط رو به پايين قرار دارد (جدول شماره  5و پيوستار شماره.)2

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ،زﻧـﺎن ﻣﺘﺎﻫـﻞ،

سالمت
اختالل
توصيفي
هاي
آماره
شمارهرا :5
ابعاداﺧﺘﻼل
روانيدر ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﺣﺪ
ﻛﻞ ﻧﻴﺰ،
دررواﻧﻲ
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اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  5و ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺷﻤﺎره.(2

رواﻧﻲ مقدار
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖدامنه
انحراف
ميانگينآﻣﺎره ﻫﺎي
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تغييرات متوسط
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
عاليم جسمانيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اختالل در اﺑﻌﺎد
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 19ﻣﻘﺪار 16/5
 3/49ﭼﻮﻟﮕﻲ0/57ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 26ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ 7
14/11
اﺧﺘﻼل در ﻋﻼﻳﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ

14/11

اضطراب و بي خوابي

13/91

نارسایی عملكرد اجتماعي

13/99

اﺿﻄﺮاب و ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

13/91
13/99
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4/92
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0/68
0/64
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7
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7
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اﻓﺴﺮدﮔﻲ
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49/25
 55/12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه

ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺷﻤﺎره) :(2ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ

متغيرسالمت رواني
پيوستار شماره ١٧ :2

16/5

17/5

17/5
17

16 16

64/5
64/5

34

يافته هاي استنباطي
آزمون همبستگي

براي ســنجش همبســتگي بين متغير ســرمايه اجتماعي با ابعاد چهارگانه (حمايت خانواده

در ســامت رواني با ابعاد چهارگانه (اختالل در عالئم جسمانی ،اضطراب ،نارسایی کارکرد
اجتماعی و افسردگی) از ضريب همبســتگي پيرسون استفاده شد .نتايج نشان داد :همبستگي

بين ســرمايه اجتماعي در تمامي ابعاد در سطح معناداري  ،0/01به جز بعد حمايت دوستان ،با
بعد عالئم جســماني سازه ســامت رواني به تأييد رسيده و نوع رابطه معكوس (منفي) است؛
بدین معنی که هرچه ســرمایه اجتماعی باالتر باشد اختالالت روانی در بین زنان مورد مطالعه
کمتر اســت .همبســتگي بين ســرمايه اجتماعي با ابعاد حمايت خانواده پــدري و اعتماد بين

شــخصي در ســطح معناداري  0/01و با ابعاد حمايت خانواده پدري و حمايت دوســتان ،در
ســطح معناداري  0/05با بعد اختالل در عملكرد اجتماعي سالمت رواني به تاييد رسيد ،نوع
رابطه نيز معكوس مي باشــد؛ همچنين همبســتگي بين ســرمايه اجتماعي با ســه بعد حمايت

خانواده پدري ،حمايت خانواده پدرشــوهري و اعتماد بين زن و شــوهر درســطح معناداري

 ،0/01و بعد حمايت دوســتان در ســطح معناداري  0/05با بعد اضطراب و بي خوابي ســازه
سالمت رواني به تأييد رسيد .و نوع رابطه نيز معكوس است؛ رابطه خطي بين سرمايه اجتماعي

و ابعاد آن ،با بعد افســردگي متغير سالمت رواني با اطمينان  %99و در سطح معناداري ،0/01
مورد تأييد واقع شــد ،همچنين نوع رابطه نيز معكوس مي باشــد ،بدين نحوكه هرچه سرمايه

اجتماعي زنان باالتر باشــد ،افســردگي در بين آنان درحد پاييني است؛ همبستگي بين متغير

ســرمايه اجتماعي با اختالل در ســامت رواني كل ،در ابعاد حمايت خانواده پدري ،حمايت

خانواده پدرشــوهر ،اعتماد بين شخصي با سطح معني داري  ،0/01و بعد حمايت دوستان در

ســطح معني داري  0/05به تاييد رسيد ،نوع رابطه نيز معكوس است ،به عبارتي هرچه سرمايه
اجتماعي زنان باالتر باشد ،اختالالت در سالمت روانی آنان نیز كمتر است (جدول شماره .)6

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

پدري ،حمايت خانواده پدرشــوهري ،حمايت دوســتان و اعتماد بين زن و شوهر) و اختالل
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جدول  :6آزمون همبستگي بين متغير سرمايه اجتماعي و سالمت رواني
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متغير

حمايت
خانواده
پدري

حمايت
حمايت
خانواده پدر
دوستان
شوهري

اعتماد بين سرمايه
زن و شوهر اجتماعي

اختالل در عالئم جسماني **-/300 **-0/247 ***-/048 **-0/273 **-0/170
اضطراب و بي خوابي

**-/390 **-0/315 *-0/122 **-0/346 **-0/195

اختالل در
روانی نارسایی کارکرد اجتماعي *-0/127
سالمت
**-/444 **-0/451 **-0/139 **-0/350 **-0/201
افسردگي
**-/313 **-0/295 *-0/105 **-0/271

اختالل روانی كل

** :معنی داری در سطح 0/01

**-/446 **-0/400 *-0/123 **-0/385 **-0/209

* :معنی داری در سطح 0/05

*** :عدم معنی داری

برازش مدل ساختاري

در مدل ســازی معادله ســاختاری تحقیق حاضر ،ماتریســی بر مبنــای واریانس متغیرهای

مشاهده شده و کواریانس میان آنها تشکیل گردید و برای برازش مدل ساختاری که از طریق

نــرم افزار 1LISRELحاصل آمد ،شــاخص های چندی مد نظر قرار گرفــت .یکی از آنها،

شــاخص های برازش مطلق ،2می باشــد .در زیر مجموعه شاخص های برازش مطلق ،یکی از
این شــاخص ها ،شاخص عدم معناداری کای اسکویر است .با توجه به این که کای اسکویر

حاصل آمده ،معنادار نشده است ،لذا برازش مدل حاصل آمده است .سایر شاخص های مورد
استفاده ،شــاخص نیکویی برازش و نیکویی برازش اصالح شده می باشد که مقدار هر دوی

آنها از  0/90بیشــتر بوده اســت ،لذا مدل آزمون شــده قابل تأیید می باشــد .یکی دیگر از

کاربردی ترین شــاخص ها ،ریشه میانگین مربعات خطای برآورد می باشد که مقدار نزدیک
به صفر بودن آن نشــان از برازش خوب مدل دارد (قاســمی .)1388 ،در مدل حاضر ،مقدار

خطا صفر آمده اســت .نتیجه این شاخص و نتایج سایر شاخص های حاصله نشان مي دهد كه
برازش مطلوب مدل حاصل آمده است (جدول شماره .)8

1- Linear Structural Relationships
2- Absolute Fit Indices

جدول شماره  :7شاخص های برازش مدل ساختاری
مقدار

شاخصهای برازش

کای اسکویر

1

سطح معنی داری کای اسکویر

0/5

درجه آزادی

1
1

شاخص نیکویی برازش

2

شاخصهای نیکویی برازش اصالح شده

3

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

4

0/99
0

یکی از موارد مهمی که در برازش مدل ساختاری مطرح است ،انجام تحلیل مسیر می باشد.

تحليل مســير يك روش پيشــرفته آماري است كه به وســيله آن مي توان عالوه بر ،تأثيرات
مستقيم ،تاثيرات غيرمستقيم هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نيز شناسايي كرد .به

همين خاطر در تحليل مســير ،چندين معادله رگرسيوني وجود دارد .از طرفي در تحليل مسير
مي توان ،ميزان كاذب وبودن روابط بين متغيرها را نيز نشان داد ،بدين معني كه چقدر از اين
روابط ناشــي از متغير مستقل موردنظر و چقدر ناشــي از متغيرهاي خارج از تحليل مي باشد
(حبيب پور و صفري.)514:1388 ،

در تحلیل مســیر حاضر ،تاثیرات مســتقیم ،غیرمســتقیم و کل ابعاد چهارگانه سازه سرمایه

اجتماعی (حمایت خانواده پدری زن ،حمایت خانواده پدرشــوهری زن ،حمایت دوســتان و
اعتماد بین شــخصی) ،بر ابعاد چهارگانه ســازه اختالل در ســامت روانی (اختالل در عالئم

جسمانی ،اضطراب ،نارسایی کارکرد اجتماعی و افسردگی) ،مورد بررسی قرار گرفته است.

نتايج نشــان داد :بر اساس شــاخص های نیکویی برازش (خطا برابر با صفر ،عدم معنی داری
کای اســکویر ،باال بودن میزان نیکویی برازش اصالح شــده) ،مدل آزمون شده ،مورد تایید
قرار گرفته است.

)1-Chi- Square(X2
)2-Goodness of Fit(GFI
)3-Adjusted Goodness of Fit(AGFI
)4-Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

0/35
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اثر مســتقيم متغير حمایت خانواده پدری بر متغیر اختالل در عالئم جســمانی  ، -0/06اثر

مستقیم حمایت خانواده پدرشوهری بر متغیر اختالل در عالئم جسمانی  ، -0/19تأثیر مستقیم
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متغیر حمایت دوســتان بر متغیر وابســته  -0/02و اثر مســتقیم متغیر اعتماد بین زن و شوهر بر
متغیر اختالل در عالئم جســمانی برابر با  -0/16و معنادار بوده اســت .نتیجه برجسته اینکه در

میان متغیرهای مســتقل مورد اســتفاده ،متغیر حمایت خانواده پدرشوهری باالترین تأثیر را بر
متغیر اختالل در عالئم جســمانی داشته اســت؛ بعالوه ،ابعاد چهارگانه سازه سرمایه اجتماعی

در مجموع توانســته اند  10درصد از تغییرات متغیر وابســته (اختالل در عالیم جســمانی) را

تبیین نمایند.

اثر مســتقیم متغیر اختالل در عالئم جسمانی بر متغیر اضطراب  0/62بوده است .اثر مستقیم

متغیــر حمایت خانواده پدری بر متغیر اضطراب  -0/01بــوده و متغیر مذکور ،از طریق متغیر
اختالل در عالئم جســمانی  -0/04و در مجمــوع  -0/05تأثیر معناداری را بر متغیر اضطراب

داشــته است .اثر مســتقیم متغیر حمایت خانواده پدری بر متغیر اضطراب  -0/13و معنی دار
بوده اســت؛ متغیر مذکور ،از طریق متغیر اختالل در عالئم جســمانی  -0/12اثر معنی دار بر
متغیر یاد شــده داشته اســت .در مجموع ،تأثیر کل متغیر اختالل در عالیم جسمانی بر متغیر
اضطراب  -0/25و معنادار بوده اســت .اثر مســتقیم متغیر حمایت دوســتان بر متغیر اضطراب

 -0/07و معنادار بوده اســت؛ این متغیر ،از طریق متغیر اختالل در عالئم جســمانی  -0/01بر
متغیر وابسته تاثیر داشته اســت .مجموع کل تأثیرات متغیر مذکور ،بر متغیر اضطراب معنادار

و  -/08برآورد گردید .همچنین اثر مســتقیم متغیر اعتماد بین زن و شــوهر بر متغیر اضطراب

 -/10و معنادار بوده و این متغیر از طریق متغیر اختالل در عالئم جسمانی  -0/10و در مجموع
 -/20تأثیر معنادار ی را بر متغیر اضطراب داشــته اســت .با در نظرگرفتن تأثیرات مســتقیم و
غیرمســتقیم و کل متغیرها ،متغیرهای حمایت خانواده پدرشــوهر و اعتماد بین زن و شــوهر

بیشــترین تأثیر را بر متغیر اضطراب داشــته اند؛ همچنین  51درصد از تغییرات متغیر اضطراب
توسط متغیرهای مستقل مورد استفاده تبیین شده است.

اثر مســتقیم متغیر اختالل در عالئم جســمانی بر متغیر نارســایی کارکرد اجتماعی  0/27و

معنادار می باشــد .تأثیر مستقیم متغیر حمایت خانواده پدری  -0/01بوده و این متغیر از طریق

متغیر اختالل در عالئم جسمانی  -0/02بر متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی تأثیر داشته است؛

مجمــوع کل تأثیرات متغیر مذکور بر متغیر نارســایی کارکرد اجتماعی  -0/03بوده اســت.

اثر مســتقیم متغیر حمایت خانواده پدرشــوهری بر متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی  -0/13و
معنادار بوده اســت؛ اثر این متغیر از طریق متغیر اختالل در عالئم جسمانی  -0/05بوده و در

مجموع تاثیرات کل متغیر مذکور ،بر متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی  -0/18و معنادار بوده
معنادار بوده اســت .متغیر اعتماد بین شخصی  0/18اثر مســتقیم و معناداری بر متغیر نارسایی

کارکرد اجتماعی داشــته و این متغیر از طریق متغیر اختالل در عالئم جسمانی نیز  -/04تاثیر
معناداری بر متغیر مذکور داشــته اســت؛ مجموع کل تأثیرات متغیر اعتماد بین زن و شوهر بر
متغیر نارســایی کارکرد اجتماعی  -/22و معنادار بوده اســت .درضمن ،متغیرهای اعتماد بین

زن و شــوهر و حمایت خانواده پدرشــوهری زن باالترین تاثیر را بر متغیر نارســایی کارکرد

اجتماعی داشته اند .در مجموع  19درصد از تغییرات متغیر نارسایی کارکرد اجتماعی توسط
ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی تبیین شده است.

اثر مســتقیم متغیر اختالل در عالئم جســمانی بر متغیر افسردگی  0/43و معنادار بوده است.

اثــر مســتقیم متغیر حمایت خانواده پدری زن بر متغیر افســردگی  -0/01بوده اســت؛ متغیر
مذکــور ،از طریــق متغیر اختالل در عالئم جســمانی -0/03 ،اثر غیر مســتقیم و در مجموع

 -0/04بر متغیر افســردگی تاثیر داشته است .اثر مستقیم متغیر حمایت خانواده پدرشوهری بر
متغیر افســردگی  -0/11و معنادار بوده اســت؛ همچنین متغیر مذکور ،از طریق متغیر اختالل

در عالئم جسمانی  -0/08و در کل  -19درصد تاثیر معنادار بر متغیر افسردگی داشته است.
اثر مســتقیم متغیر حمایت دوســتان بر متغیر افسردگی  -0/09و معنادار بوده است؛ این متغیر،

از طریق متغیر اختالل در عالئم جســمانی  -0/01و در مجموع  -0/10تاثیر معنادار بر متغیر

افســردگی داشته است .اثر مســتقیم متغیر اعتماد بین زن و شوهر بر متغیر افسردگی  -0/29و
معنادار برآورد گردید .این متغیر از طریق متغیر اختالل در عالئم جســمانی  -0/07و در کل

 -0/36تاثیر معناداری بر متغیر افســردگی داشــته اســت .همچنین متغیرهای اعتماد ،حمایت
خانواده پدرشوهری و حمایت دوستان به ترتیب باالترین تاثیر را بر متغیر افسردگی داشته اند

و در مجموع متغیرهای مورد اســتفاده توانســته اند  41درصد از تغییرات متغیر افســردگی را

تبیین نمایند (جدول شماره 9و مدل شماره.)1

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

است .اثر مســتقیم متغیر حمایت دوستان بر متغیر وابسته نارسایی کارکرد اجتماعی  -0/07و
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جدول شماره  :8تحلیل مسیر عوامل موثر بر اختالل در سالمت روانی براساس متغيرهاي مستقل
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متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

نوع اثر

اثرکل

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

-/06

-

-/06

-/19

-

-/19

-/02

-

-/02

اعتماد بین زن و شوهر

-/16

-

-/16

اختالل در عالئم جسمانی

/62

-

/62

حمایت پدری

-/01

-/04

-/05

-/13

-/12

-/25

حمایت دوستان

-/07

-/01

-/08

اعتماد بین زن و شوهر

-/10

-/10

-/20

اختالل در عالئم جسمانی

/27

-

/27

-/01

-/02

-/03

-/13

-/05

-/18

-/07

-

-/07

اعتماد بین زن و شوهر

-/018

-/04

-/22

اختالل در عالئم جسمانی

/43

-

/43

حمایت پدری

-/01

-/03

-/04

-/11

-/08

-/19

-/09

-/01

-/10

-/07

-/36

حمایت پدری
حمایت پدرشوهری
حمایت دوستان

حمایت پدرشوهری

حمایت پدری
حمایت پدرشوهری
حمایت دوستان

حمایت پدرشوهری

اختالل
در عالئم
جسمانی

اضطراب

نارسایی
کارکرد
اجتماعی

افسردگی

حمایت دوستان
اعتماد بین زن و شوهر

**  :معني دار در سطح 0/05

-/29

*  :غير معني دار

اثرات
تحلیل
شده

/10

/51

/19

/41

اثرات
تحلیل
نشده

/90

/49

/81

/59

متغیر وابسته :ابعاد سالمت روانی

جمع بندي

در پژوهش حاضر ،سرمایه اجتماعی در سطح خرد و در چهار بعد مورد مطالعه قرار گرفته

و رابطه آن ،با متغیر سالمت روانی مورد بررسی قرار گرفته است .در یک جمع بندی کلی به

لحاظ نظری ،می توان اذعان نمود که سرمایه اجتماعی دارای بسیار مهمی محسوب می شود
که افراد در مواقع بحرانی زندگی خود می توانند از این سرمایه به نحو احسن استفاده نمایند،

در واقع ســرمایه اجتماعی به عنوان سپرکاهش بسیاری از آالم و دردهای ناشی از اختالالت
روانی عمل می نماید و در بهبود سالمت روانی افراد نقش موثری دارد.

نتايج حاكي از آن اســت كه رابطه معکوسی بين متغیر سرمايه اجتماعي و ابعاد مربوطه اش

ســرمايه اجتماعي) ،وجود دارد ،بدين معني كه هرچه ســرمايه اجتماعــي زنان مورد مطالعه

بيشــتر باشد ،اختالالت رواني در بين آنها پايين تر خواهد بود؛ عكس اين موضوع نيز صادق
مي باشد.

از طرفــي ،همچنــان كــه در چارچوب تئوريكــي مطرح گرديــد ،برخــورداری زنان از

حمایت هــای اجتماعــی و افزایش اعتمــاد بین آنان و شوهرانشــان ،بهبــود کیفیت زندگی
زناشویی و ارتقای سالمت روانی را به همراه دارد .برخورداری از حمایت های رسمی و غیر
رســمی ســبب می شود تا احساس ســامت در آنها افزایش یافته و از اضطراب کمتری رنج

ببرند .دروكر و همكاران وی معتقدند ســرمايه اجتماعي باال ،باعث كاهش خطراتي مي شود
كه ســامت رواني افراد را تهديد مي كنند .وی از دوستان به عنوان يك منبع با ارزش جهت
بهبود سالمت روانی ياد مي كنند .از ديد پاتنام نيز ،همبستگي معني داري بين سرمايه اجتماعي

با حد باالي سالمت روان و احساس خوشبختي وجود دارد ،وي معتقد است سرمايه اجتماعي

دارايي مهمي است که فرد مي تواند در شرايط بحراني از آن استفاده نمايد،كمك هايي كه
افراد از سوي شبكه اجتماعي دريافت مي كنند ،تاثير بسزايي در كاهش فشار روحي -رواني
دارد .به نظر پاتنام ،زندگي در جامعه اي كه داراي ميزان قابل مالحظه اي از سرمايه اجتماعي
مي باشد ،راحت تر است؛ چرا كه شبكه هاي اجتماعي ،هنجارهاي قدرتمند بده بستان فراگير
را تقويت كرده و مشــوق ظهور اعتماد اجتماعي هســتند .اين چنين شبكه هايي ،همكاري و

ارتباطات را تسهيل كرده ،به اعتبارها افزوده و از اين راه ،غلبه بر بسیاری از مسائل و مشکالت
فردی و اجتماعی در جریان كنش جمعي را ممكن مي سازند.

كلمن ،سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از منابع مي داند كه در روابط خانواده و در سازمان

اجتماعي محلي وجود دارند و براي رشد اجتماعي يا شناختي افراد مفيد هستند .اين منابع براي
افراد مختلف متفاوت اند و مي توانند امتياز مهمي را براي آنان در مواقع بحراني فراهم آورند.

از نظر وي ،خويشــاوندي بطور عام و خانواده بطور خاص ،نشان دهنده يك پايه مهم جامعه
هســتند .در ديدگاه كلمن ،خانواده به عنوان سرمايه اجتماعي در نظر گرفته شده است كه به

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

با سالمت رواني و ابعاد آن (به جز بعد اختالل در عالئم جسماني با بعد حمايت دوستان متغير
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رفاه و سالمت رواني بيشتر مي انجامد؛ و باعث بهبود سالمت روانی اعضاء خانواده می گردد.
همچنين از نظر فوكوياما ،خويشــاوندي به عنوان قوي ترين شكل ارتباط اجتماعي در جوامع
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معاصر باقي مانده اســت .هر چند اخالق جديد ،پايه هاي ارزشــي فرهنگ خويشــاوندي را

سســت نموده است ،اما قدرت هويت بخشــي و جامعه پذيري بي بديل و بهترين زمينه ،براي

شــبكه هاي ارتباطي مي باشد .اهميت خويشاوندي از يك جامعه به جامعه اي ديگر به ميزان
زيــادي فــرق مي كند .اما جامعه اي وجــود ندارد كه بطور كامل خويشــاوندي در آن محو

شــده باشد .انسان در حالت طبيعي ،جداي از خانواده ،فردي منزوي است ،فردي كه با ديگر
آدميان در جامعه مدني ،فقط به عنوان وسيله اي براي ارضاي تمايالت خودخواهانه اش جمع

مي شود .در ديدگاه وولكاك و ناريان نيز سرمايه اجتماعي به عنوان پشتوانه مهمي در بهبود و
مطلوب شدن سالمت رواني مي باشد ،به عالوه ،بريان ترنر معتقد است كه سرمايه اجتماعي،

افراد را در برابر افسردگي و استرس حاصل از همسرآزاري ،طالق و ...محافظت مي نمايد .به

عالوه ،در نظر براون فقدان سرمايه اجتماعي نظير خويشاوندان عاملي موثر در بروز اختالالت
رواني بوده و اعتماد ،نقش اساســي در زندگي زناشويي دارد؛ چرا که افزايش آن در كاهش

افسردگي بســي مهم است ،همچنين ،وي بر نقش حمايت هاي دريافتي در كاهش اضطراب

و افســردگي اهميت اساسی قائل است .حال با توجه به نقش اساسی و مهم خانواده در بهبود

ســامت روانــی و به مراتب کاهش اختالالت روانی در بین زنــان متأهل و با در نظر گرفتن

محیط پدر ســاالر حاکم بر خانواده های شهر تبریز (سعادتی )1389،می توان اذعان نمود که
مباحث و تئوری های مطرح شده حول سرمایه اجتماعی (در ابعاد حمایت و اعتماد) و ارتباط

آن با اختالالت روانی با نتایج پژوهش حاضر سازگاری دارد .همچنین در شهر مذکور ،باید
بر تاثیر ،همفکری و همیاری خویشاوندان در حل مسائل و مشکالت زناشویی و حمایت های

دریافتی از ســوی آنها صحه گذاشــت که این امر ،در راســتای نظریات کلمن و فوکویاما
می باشد.

در تأييد محتواي نظريات فوق ،نتايج تحقيقات پناغي و همكاران ( ،)1387لهســائي زاده و

مردادي ( ،)1386خيراهلل پور ( ،)1383ســفيري و ميرزا محمدي ( ،)1385جان وود (،)2006

شــياهه و همكاران ( ،)2004لي( ،)2005هلي ول( )2006و يونگ الرانسه ( ،)2004نشان داد
كه بين سرمايه اجتماعي و سالمت رواني رابطه معناداري وجود دارد ،پس مي توان گفت كه
نتايج تحقيقات انجام شــده پیشین و محتواي نظريات مذكور ،همسو و منطبق با نتيجه تحقيق

حاضر بوده ،بنابراين قابل كاربرد در جامعه آماري مورد مطالعه مي باشد.حال با توجه به نتايج
به دست آمده ميتوان پيشنهادهاي زير را ارائه داد:

با توجه به نتايج حاصله از تجزيه و تحليل مدل رگرســيوني و تحليل مسير مشخص شد كه

موثر در پيش بيني و تبيين اختالالت رواني زنان اســت،كه كاهش آن زمينه و بســتر را براي
بروز اختالالت رواني ،فراهم مي آورد ،لذا زوجين بايد وقت زيادي را صرف تقويت ارتباط

و اعتماد بين خود با اعضاء خانواده ،مخصوصاً بين خودشان نمايند ،البته بايد توجه داشت كه
اين ارتباط و اعتماد بايد مبتني بر صميميت بوده و خالصانه باشد؛ چراكه فقط در اين شرايط،
سرمايه اجتماعي در بين زوجين افزايش يافته و منجر به كاهش اختالالت رواني مي گردد.

همچنین ،پيشــنهاد مي گردد مفهوم ســرمایه اجتماعی ،ابعاد و سطوح آن از سوی بسیاری

از نهادها تبیین و تشریح شود تا نقش این متغیر در پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیب های

اجتماعی روشن گردد و سرمایه اجتماعی به عنوان کلیدی اساسی در حل بسیاری از مشکالت

زوجین مخصوصاً قشــر زنان مطرح گردد و در سر لوحه برنامه های ارگان های ذی ربط قرار
داده شود.

همچنین ،یکی از نتایج تحقیق حاضر ،تاثیر حمایت خانواده پدر شــوهری زنان بر سالمت

روانی آنان می باشــد ،می توان نتیجه گرفت که با توجه به فرهنگ حاکم بر جو خانوادگی

قلمرو مکانی تحقیق (شــهر تبریز) ،بسیاری از مردان (شــوهران) به مراتب میزان ارتباط شان
به خانواده پدری شــان بیشــتر از خانواده همسرانشان می باشد و این امر به نوبه خود در میزان
ارتباط ســایر اعضای خانــواده ،علی الخصوص زن بــا خانواده پدرشــوهری در ارتباط می

باشــد ،لذا ،نحــوه برخورد ،حمایت های عاطفــی ،مالی ،ابزاری و  ...از ســوی خانواده های

پدرشــوهری از زنــان مذکور ،که به عنوان عضــوی از خانواده پذیرفته شــده اند ،به مراتب

بیشــتر از ســایر حمایت های دریافتی از ســوی خانواده های خود و دوســتان خواهد بود .از
طرفی مســائلی مانند اتکا به شــوهر و احســاس احترام و ارزشــمندی در خانواده پدر شوهر
اهمیت مســاله را دو چندان می نماید .همچنین نتایج برخی از تحقیقات (سعادتی )1389 ،این

مســاله را نشان داده که دخالت نابه جای خانواده شــوهری در زندگی زوجین باعث افزایش

خشــونت و اختالالت روانی علیه زنان می شود .بنابراین می توان نتیجه گرفت که چگونگی
رابطه خانواده پدرشــوهری با عروســان خود تأثیر بسزایی در روند و بهبودی زندگی زوجین

سرمایه اجتماعی و سالمت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز

اعتماد شخصي بين زوجين به عنوان يكي از بعدهاي اساسي سازه سرمايه اجتماعي ،از عوامل
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علی الخصوص سالمت روانی زنان خواهد داشت .در نتيجه پیشنهاد می گردد که هر یک از
زوجین در راستای بهبود ارتباط نزدیک و صمیمی با فامیل های همسرانشان گام بر دارند و از
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بروز هر گونه مشکالت جزئی که زمینه را برای مسائل عدیده ای در خانواده فراهم می نماید؛

جلوگیری نمایند.

از آنجا كه در تحقيق حاضر ،سرمايه اجتماعي در ابعاد چهارگانه تقريباً با تمامي اختالالت

رواني زنان همبســتگي معناداري و معكوسي داشت ،بنابراين پيشنهاد مي شود كه زمينه براي

بروز و افزايش اين ســرمايه چه در ســطح خانواده و چه در سطح جامعه فراهم آيد ،چرا كه
اين مفهوم با توجه به تئوري ها و پيشــينه هاي مطرح شــده در بخش نظري تحقيق ،پيوندها و

ارتباطات ميان اعضاي يك شــبكه را به عنوان يك منبع با ارزش در نظر مي گيرد كه با خلق
هنجارها و اعتماد دوســويه موجب تحقق اهداف اعضاء مي شــود ،وجود ميزان قابل توجهي
از سرمايه اجتماعي موجب تسهيل كنش هاي اجتماعي گشته ،به طوري كه در مواقع بحراني

مي توان براي حل مشــكالت از آن ،به عنوان اصلي ترين منبع فائق آمدن بر اختالالت رواني
سود جست كه پژوهش حاضر مويد اين مهم مي باشد.
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