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 48، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  
  **الهه جعفري ،* منصور حقيقتيان

  
نشينان شهر اصفهان      اجتماعي را بر سالمت رواني حاشيه      ة سرماي تأثير حاضر،   ة مقال :مقدمه

  .كند بررسي مي
 ارزنـان و زينبيـه      ة سالِ سـاكن در منطقـ      16 آماري اين پيمايش، از افراد بيش از         ةجامع :روش

بـراي  . اي انتخـاب شـدند      گيـري خوشـه      نمونـه  ة نفر به شيو   357از بين اين افراد،     . تشكيل شد 
سؤالي سالمت سازمان جهـاني بهداشـت و         28 استاندارد   نامة  پرسشسنجش سالمت روان، از     

 اجتمـاعي شـامل     ة سـرماي  نامه  پرسشاجتماعي، از آراي پوتنام و كلمن و         ةايبراي ارزيابي سرم  
  .ها، انسجام، و هنجارهاي غيررسمي استفاده شد هاي اعتماد، عضويت در شبكه مؤلفه
 بود كه هـر     63/2ها،     و ميانگين عضويت در شبكه     62/2 ميانگين اعتماد اجتماعي،     :ها  يافته

 و هنجارهـاي    21/3 انگين انـسجام اجتمـاعي،    همچنـين، ميـ   .  بـود  تر  كمدو از حد متوسط     
 06/3ميانگين سالمت روان نيـز      .  بود تر  بيش از حد متوسط      بود كه هر دو    06/3اجتماعي،  

 و )r=187/0(و بين انـسجام و سـالمت روان         ) r=115/0(بين اعتماد و سالمت روان      . بود
دار وجـود      مثبـت و معنـي     ة، رابطـ  )r=289/0(بين هنجارهاي اجتمـاعي و سـالمت روان         

، در كـل  . ها و سن با سالمت روان رابطه وجود نداشـت           داشت، اما بين عضويت در شبكه     
  . كند  سالمت روان را تبيين ميپراكنشدرصد از 5/13 اجتماعي، ةسرماي
 اجتمـاعي، هنجارهـاي غيررسـمي       ةهـاي سـرماي     از بـين مؤلفـه    . 1:  براساس نتـايج   :بحث
نشينان پايين است و      سطح اعتماد حاشيه  . 2داشت؛  را با سالمت روان     بستگي    همين  تر  قوي

  . بين نيستند  نهادهاي رسمي چندان خوشنسبت به
ورزشـي، در     هاي فرهنگي   برگزاري فعاليت از طريق   ها،    شود مسئوالن شهرداري     مي پيشنهاد

  .بهبود اين مسئله كوشا باشند
، هنجارهاي  اجتماعي، سالمت روانةنشيني، سرماي انسجام، حاشيه: ها كليدواژه

  .غيررسمي
  26/10/91: تاريخ پذيرش      05/04/91: تاريخ دريافت

                                                           
   )نويسنده مسئول( <Mansour_haghighatian@yahoo.com> :ان، رايانامه دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاق،شناس دكتر جامعه* 

  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقاني،شناس  ارشد جامعهيكارشناس** 

 سالمت رواناگروهي ب اجتماعي درونة سرمايرابطة
 نشينان حاشيه
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  مقدمه
: امروزه، عوامل مختلفي بر سالمت جسمي و رواني انسان اثر دارد كه عبـارت اسـت از        

 فـشارها و  .3؛ هاي شـديد اقتـصادي     نابرابري .2؛   زندگي شهري  روزافزونهاي    پيچيدگي. 1
ازجملـه عوامـل    . هـا سـروكار دارد     شـهري هـر روز بـا آن       هاي گوناگوني كه انسان       تناقض

 ماننـد   دائـم توان به مشكالت       مي  نيز،  بسزايي بر سالمت رواني افراد دارد      تأثيراجتماعي كه   
 زنـدگي در منـاطق       و  حمايت براي كـاهش فـشارها      نداشتن ،فقر مزمن، تحصيالت ناكافي   

 زنـدگي ماننـد طـالق، مـرگ         حوادث غيرمترقبـه و نـاگوار در      همچنين،  پرخطر يا ناامن و     
؛ هـاراالمبوس و    2004هارفام و ديگـران،     (دادن شغل اشاره كرد      از دست   و نابهنگام عزيزان 

 تـر   بـيش نشينان احتماالً    هاي مختلف ساكن در شهرها، حاشيه       از بين گروه  ). 2008هالبورن،  
برخي . )1387 ؛ برغمدي،1386رباني و طاهري، (اين گونه مشكالت قرار دارند در معرض   

) 1390 خسرونيا، (21ها در ايران را بين   ميزان ابتال به اين گونه بيماري      ،متخصصان سالمت 
نتايج برخي تحقيقات نيز حاكي از آن اسـت   . اند گزارش كرده ) 1390 دماري،( درصد   35تا  

گروبنـر و   (شـوند      دچار مشكالت رواني مي    تر  بيش معموالً   ،تر جامعه   كه افراد طبقات پايين   
  ). 1389؛ رياحي و ديگران، 1375 ،؛ پاالهنگ و ديگران2012 ،رانهمكا

توانـد بـه افـراد در      مـي ،هـاي حمـايتي    داشتن روابط اجتماعي قوي و شـبكه     ،ديگر ازطرف
افـراد  ). 1389ريـاحي و ديگـران،   (ك كند  كردن بر بسياري از مشكالت كم      روشدن و غلبه   هروب

 داراي ميزانـي از سـرماية       ،هـا   و استمرار در اين رابطـه      با ايجاد رابطه با يكديگر       ،جامعه يا گروه  
نتـايج  . كننـد  مي در حل مشكالت خود از آن استفاده         ،شوند كه در مواقع ضروري      اجتماعي مي 

.  يكـسان نيـست    ، اجتمـاعي  ةنـشينان از سـرماي     ميزان برخورداري حاشيه  در ارتباط با    تحقيقات  
سـواد و مهـاجر هـستند         كـم   و  فقيـر  ،نـشين  شيههاي حا    افراد محله  تر  بيشكه    ازآنجايي ي،ازطرف

 احتماالً امكان ايجاد روابط مـستمر و        ،)1386؛ بني فاطمه و كوهي،      1386قجاوند و نوابخش،    (
 عمومـاَ داراي    ،توجـه شـود كـه ايـن منـاطق         (طوالني كه به اعتمادسازي منجر شود را ندارنـد          

 اجتماعي باال نيستند    ةماً داراي سرماي   عمو ، بنابراين ؛)هاي باالي جرم و بزهكاري نيز هستند        نرخ
 حاكي ،ديگر، نتايج برخي تحقيقات ازطرف). 2004؛ هارفام و ديگران، 1387 زاهدي و ديگران،(
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؛ برغمدي،  2007ماتوس،   (استنشينان    اجتماعي بين حاشيه   ةاز وجود ميزان نسبتاَ خوب سرماي     
هـره گرفـت كـه برخـي پژوهـشگران           حاضر، بايد از تمـايزي ب      ةنظر نويسندگان مقال   به). 1387

 زيـرا  ؛انـد   شـده قايـل  گروهـي  گروهـي و بـرون    اجتمـاعي درون ةبين سـرماي ) 1999نارايان، (
توانند بـا      ولي مي  ، را ندارند  تر  بزرگنشينان امكانات و لوازم مشاركت در نهادهاي جامعه          حاشيه

 پـژوهش حاضـر بـه       ،جهـت  ازاين). 2007ماتوس،  (يكديگر روابط خوب و پايدار برقرار كنند        
 زينبيه و ارزنان واقـع      ة در دو منطق   نشينان  حاشيه روابط اجتماعي بر سالمت رواني       تأثيربررسي  

گروهي   اجتماعي درون  ةتحت عنوان سرماي  اين روابط را     برخي   .در شهر اصفهان پرداخته است    
  . كنند مطرح مي

  
   تحقيقةپيشيني

 ة مثبـت سـرماي   تأثير عموماَ حاكي از     ، اجتماعي و سالمت روان    ة سرماي ةتحقيقات دربار 
 اجتمـاعي  ة تمـايزي بـين سـرماي      .1 : ولـي ايـن تحقيقـات      است،اجتماعي بر سالمت روان     

نـشينان صـورت گرفتـه       بين حاشـيه   تر  كم .2 ست؛ا   نشده قايلگروهي    گروهي و برون   درون
  . شود ها اشاره مي نآ در زير به نتايج برخي از ،با اين حال .است

 اجتمـاعي بـر سـالمت روانـي         ةبررسـي تطبيقـي سـرماي     « در   ،)1387(ديگران  ايمان و   
 ةبه اين نتيجه رسيدند كه متغيرهاي سرماي» هاي تهران و شيراز     دانشگاه دانشجويان غيربومي 

 تـأثير هـا     بر سـالمت روانـي آن      ،اجتماعي، سن، ميزان درآمد خانواده و قوميت دانشجويان       
نيـز، بـر سـرماية      ها   آنتأهل  ع تحصيلي، سن و وضعيت       سالمت رواني، مقط   .ارددار د  معني

  . بودشان اثرگذار  اجتماعي 
 اجتمـاعي و    ة سـرماي  ةرابط«ة   در مطالع  ،در شهر كرمانشاه  ) 1386(زاده و مرادي     لهسايي

 حمايـت اجتمـاعي و       و هاي اعتماد اجتمـاعي     ، به شاخص  »سالمت رواني در بين مهاجران    
 سرماية اجتماعي و    ةتحقيق نشان داد بين دو ساز     اين  ايج   نت .مشاركت اجتماعي تكيه داشتند   

  .رددار قوي وجود دا  مثبت و معنية رابطان،سالمت رواني مهاجر
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» سالمت روانـي و سـرماية اجتمـاعي در كلمبيـا          «  به بررسي  ،)2004(هارفام و ديگران    
ختي  ســاختاري و شــناعــدِ متغيــر ســرماية اجتمــاعي در دو بدر ايــن مطالعــه،. پرداختنــد

اعتمـاد بـه    . 1: سرماية اجتماعي هـشت مؤلفـه دارد كـه عبـارت اسـت از             . گيري شد  اندازه
شخـصي؛    اعتماد عميق، يعني اعتماد بين    . 3ي محلي؛   ها  سازماناعتماد به   . 2نهادهاي دولتي؛   

كنتـرل  . 6انـسجام و يكپـارچگي؛      . 5اعتماد منتشر يا رقيق، يعني اعتماد به افراد محلـه؛           . 4
از ي اين پژوهش،    ها  يافتهبراساس  . مشاركت مدني فرد  . 8مشاركت اجتماعي؛   . 7اجتماعي؛  

دار   معنـي  ة تنها اعتماد رقيق با سالمت رواني افراد رابطـ         ، سرماية اجتماعي  ةلفؤمهشت   اين
 متغيرهــاي مــرتبط بــا نــابرابري هــا معتقــد بودنــد  آن).2004هارفــام و ديگــران، (داشــت 
 ة رابط ،مهاجربودن بودن در اقتصاد غيررسمي و      شاغل  و ديسوا  مانند كم  ،اقتصادي اجتماعي

  .  با سالمت رواني دارنديتر قوي
 بيماري رواني و نداشتنعنوان   بين بهداشت رواني به در پژوهشي،)2009(ولش و بري 

هـا در ايـن       آن.  شـدند  قايل تمايز   ،عنوان حالت كلي رضايت از زندگي       به ،رواني سالمتي
 احـساس تعلـق داشـتن، اعتمـاد و     ،هاي گوناگون ركت اجتماعي در حوزه  مشا تأثير مطالعه،

در  روانـي هاي ملموس را بر بهداشـت روانـي و سـالمتي      حمايتداشتنكمك متقابل و 
 بـا   تـر   بيش سرماية اجتماعي براي مردان،       اين مطالعه،  نتايجبراساس  . كردنداستراليا بررسي   
موقعيـت مـالي، احـساس امنيـت و ميـزان           هاي شغلي،      رضايت از فرصت   ،بهداشت رواني 

 بـا  تـر  بـيش سرماية اجتماعي براي زنان، كه  درحالي ؛دار دارد  معنيةها رابط فراغت آن  اوقات
 سـرماية   تـأثير  معتقدنـد هـا    آن. ها رابطـه دارد     رضايت كلي از زندگي و رضايت از همسايه       

، مسئوليت خانواده داشتن،    بودن كردن، بومي   سن، فقر، تنها زندگي    تأثير مستقل از    ،اجتماعي
  ).2009ولش و بري، (داربودن و ميزان تحصيالت است  خانه

 مثبت بـين    تأثيرها    آن تر  بيشآيد كه      اين نتيجه به دست مي     ،در بررسي تحقيقات پيشين   
 ولي اين تحقيقات عمومـاً بـه افـراد و           ،دهند  سرماية اجتماعي و سالمت رواني را نشان مي       

 در تحقيـق    .سـت  دانـشجويان غيربـومي و مهـاجران پرداختـه ا          هاي خاص، خصوصاً    گروه
نـشينان تكيـه شـد كـه تـاكنون           طـور ويـژه بـه سـرماية اجتمـاعي بـين حاشـيه               بـه  ،حاضر
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 متفـاوت و    ،عالوه اينكه نتايج تحقيقـات ديگـر نيـز         به.  كار شده است   تر  كمخصوص   دراين
  . است متناقض بعضاً

و مانند آن كه    بستگي    هم  و و پايدار مانند اعتماد   روابط اجتماعي مثبت     :مباني نظري تحقيق  
، ايـن    اسـت   تحت عنوان سرماية اجتماعي موردتوجه بسيار قرار گرفته        ، گذشته ةده دو در يكي 

هـاي    اي مشترك است كه افراد و گـروه          مانند سرمايه  ،رساند كه اين گونه روابط       كلي را مي   ةايد
  ).1990كلمن، (آن استفاده كنند  به نفع خود از ،توانند هنگام نياز درگير مي

 مثبت سرماية اجتماعي را بر بسياري تأثيرهرچند تحقيقات زيادي در چند سال گذشته،   
و بهداشـتي   ) 1998 ؛ پـورتس،  2004 مـسنر و همكـاران،    (هاي اجتمـاعي      از روابط و پديده   

ـ     ولـي ازآنجـايي    ست،نشان داده ا  ) 2009 ؛ ولش و بري،   2008 كاواچي و ديگران،  ( ن كـه اي
 و  دقيق نبـوده   ، هم ازنظر تعريف و هم ازنظر سنجش       ، است اي  رشته مفهوم چندبعدي و بين   

 اي   را اساسـاً پديـده     سرماية اجتماعي  ،)1995(و پوتنام   ) 1990(كلمن  . استانگيز  بر  مناقشه
 تـر   بـيش  آن را    ،)2004(و هارفام و ديگران     ) 1999(دانند، ولي استون و ديگران        جمعي مي 

 آن را   ،)1995(و پوتنـام    ) 1990( كلمـن    مانندبرخي  . پندارند   و شخصي مي    فردي اي  پديده
هـاي منفـي    جنبه،)1998(برخي ديگر مانند پورتس كه  درحالي ،دانند اساساً مثبت و مفيد مي   

. دارد مـشكالتي    نيـز گيـري    سرماية اجتماعي ازنظر سـنجش و انـدازه       . اند  قايل  براي آن  نيز
هـاي سـرماية اجتمـاعي        لفهؤدند اعتماد را نبايد يكي از م      معتق) 2000(و رز   ) 1990(كلمن  
رز . دانـد    سـرماية اجتمـاعي مـي      ةلفـ ؤاعتماد را يكي از سـه م      ) 1995( ولي پوتنام    دانست،

 ،بـسياري ديگـر   امـا   كنـد،     هاي روابط محدود مي     سرماية اجتماعي را فقط به شبكه     ) 2000(
، با ايـن حـال    . دانند  رماية اجتماعي مي   س يرا نيز از اجزا   ...  احساس تعلق داشتن و     و اعتماد

بنـدي   بـه ايـن جمـع     ) 1999 ؛ پاكـستون،  2004 هارفام و ديگـران،   (بسياري از پژوهشگران    
 مـشاركت   و عضويت گروهـي  وها شبكه(عد ساختاري  دو ب،اند كه سرماية اجتماعي    رسيده

 بـاره،  در ايـن     تمايز مهـم ديگـر    . دارد) ...وبستگي    همو  اعتماد  ( ذهني و شناختي ) اجتماعي
سـرماية  ). 1991نارايـان،   ( است   2گروهي  و برون  1گروهي تمايز بين سرماية اجتماعي درون    

                                                           
1- Bonding social capital  2- Bridging social capital 
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 ولي محدود بـه     ، اعتماد زياد   و گروهي كه ناشي از روابط فشرده و تنگاتنگ        اجتماعي درون 
 در برابـر  شـود و آن را        و انسجام گروه مي   بستگي    هم باعث   ،آيد  اندكي از افراد به وجود مي     

گروهي كـه   سرماية اجتماعي برونكه  درحالي ؛دكن تر مي تر و قدرتمند     مقاوم ،هاي ديگر   گروه
 امكان  ،شود  تر حاصل مي     گسترده اي  در شبكه ، ولي    ابزاري  و  فشرده تر  كماز اعتماد و روابط     

گروهـي،    بـرون  ةنـوع خاصـي از سـرماي      . دكنـ   وضعيت گروه را فراهم مي     يتوسعه و ارتقا  
 است كـه حـاكي از امكـان ايجـاد ارتبـاط بـا افـراد و                1 اتصالي يا ارتباطي   سرماية اجتماعي 

  . است ازنظر سياسي و اقتصادي  خصوصاً،نهادهاي قدرتمند و بانفوذ
گـذاري سـرماية اجتمـاعي بـر بهداشـت روانـي افـراد، ديـدگاه                تأثيرسازوكار  در ارتباط با    

 ،ل اقتـصادي  ئ افراد براي مسا   ،هرهاكند در ش    شناسي شهري ادعا مي    شناسي انساني در جامعه    بوم
شـود افـراد       باعـث مـي     امـر  پردازند و اين    خصوصاً براي شغل و زمين با يكديگر به رقابت مي         

بـرآن در شـهرها،      عـالوه .  فرستاده شوند  تر  كميت   مرغوب باها و مشاغل      طرف زمين   به ،تر  ضعيف
 روابـط   ، درعـوض   و ودشـ  هاي اجتماعي به تخريب روابط نزديك منجر مي         ها و تناقض    تفاوت
روابط نزديـك و مثبـت      ). 1992؛ پالن،   1385فكوهي،  (شود     ابزاري و موقت غالب مي      و كاري

 ، اينكه آيا ايـن روابـط      بارةدر. كند مياين شرايط سخت كمك     رويارويي با   اجتماعي به افراد در     
حائـل را    يا اينكه فقط هنگام بـروز مـشكل، نقـش            است رواني مثبت    تأثيرخود داراي    خودي به

 عمومـاً   ، ولي نتـايج   ،)2001به نقل از كاواچي و بركمن،        (وجود دارد نظر   كند، اختالف  ميبازي  
 بـا ديگـران   تـر  بـيش  ،كنـد  اعتماد به افراد كمك مي  . حاكي از نقش مثبت اين گونه روابط است       

مكانات  به اطالعات و ا   ،طريق ي وارد شوند و ازاين    تر  بيشهاي ارتباطي     تعامل داشته و در شبكه    
  .يابندي دسترسي تر بيشبهداشتي و آموزشي 

 يكي از منابع اساسي و مهم ايجاد روابط اجتماعي مثبت و سرماية ،)1990(ازنظر كلمن 
 ارتباطات فشرده و تنگاتنگ است كه باعث افـزايش انـسجام گروهـي و اعتمـاد                 ،اجتماعي

نيز معتقد  ) 1995(پوتنام  . دآور   رفتار افراد به وجود مي     درشود و نوعي كنترل غيررسمي        مي
 جمعـي و    ةگيري روحي   به شكل  ،ها  اي  محله است روابط فشرده و مستمر با همسايگان و هم        

                                                           
1- linking social capital 
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طلبانـه    رفتارهـاي منفـي و فرصـت   برهاي غيررسمي  كند و كنترل رفتارهاي مدني كمك مي  
  . كند مياستفاده از اعتماد ديگران را تقويت  مانند سوء

ـ       اسـت كـه    اجتمـاعي، حمايـت      ةهاي سرماي   لفهؤيكي از م    منـابع و    ة شـامل تهيـه و مبادل
هاي ناشـي از       فشار رواني و استرس    ،حمايت. شود   اطالعاتي و ابزاري مي     و هاي عاطفي   كمك

هاي ديگـر   لفهؤ از م، انسجام و نظارت نيز ومشاركت. كند مي را تعديل    هحوادث ناگوار روزمر  
 اين متغيرهـا را بـر سـالمت         ةاسي بود كه رابط   شن دوركيم اولين جامعه  . استسرماية اجتماعي   

ي ازقبيـل   دار  معنيهاي    ، نقش ها با هم    گامي آن   همو  افراد با گروه     كتمشار. كردرواني مطالعه   
نيـز  هـا     نقـش  تقويـت ايـن    .كنـد   ها تعريـف مـي     را براي آن  ...  شغلي و   و هاي خانوادگي   نقش
  . كند  ايجاد ميدر افرادتگي داشتن و وابس  تعلق و احساس ارزشمندبودن،خود ةنوب به

       عـد سـاختاري و شـناختي و در چـارچوب           در تحقيق حاضر، سرماية اجتماعي در دو ب
  .نشينان در نظر گرفته شده است روابط حاشيه

  روش
 سـاكن    سالِ 16  بيش از   افراد نيز از  آماري   ة جامع .بودروش تحقيق اين مطالعه پيمايش      

 ،1388 كه طبـق بـرآورد جمعيـت در سـال            كيل شد تش شهر اصفهان     در در زينبيه و ارزنان   
و ) =0٫5q=  ،0٫5p(  نفر با استفاده از فرمول كوكران      357 اين افراد، از بين   . بود نفر   125000

بـين   متغيـر پـيش   . اي انتخاب شـدند     گيري خوشه  نمونهاز طريق     و  مقدماتي ةبرمبناي مطالع 
.  آورده شده است   1 ر جدول ها و بارهاي عاملي د     شاخص.  سرماية اجتماعي است   ،پژوهش

 برابر بـا    ، پايايي سازگاري دروني اعتماد اجتماعي برحسب آلفاي كرونباخ        شود  يادآوري مي 
 و هنجارهـاي    ۰٫۷۸هـا برابـر بـا          عضويت در شـبكه    ،۰٫۸۳ انسجام اجتماعي برابر با      ،۰٫۸۲

  .  بود۰٫۷۵غيررسمي برابر با 
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   اجتماعيةيها و بارهاي عاملي متغير سرما  شاخص.1 جدول
متغير 
  بين پيش

  )Item(گويه ها شاخص
بارهاي 
 عاملي

ضرايب 
  تبيين

 ۰٫۶۹ ۰٫۸۳  هاي خيريه و كمك به بيماران خاص انجمن
 ۰٫۴۸ ۰٫۶۹  انجمن اوليا و مربيان مدارس

 ۰٫۷۰ ۰٫۸۴ )جشن نيكوكاري و كاري درخت(هاي عمومي  فراخوان
 ۰٫۵۰ ۰٫۷۱ )هاي ورزشي محلي بسيج و باشگاه و احمر هالل(در شركت 

عضويت 
 ها در شبكه

 ۰٫۱۲ ۰٫۳۵  )عيد فطر و  شعبانةنيم(هاي مذهبي  شركت در جشن
 ۰٫۰۸ ۰٫۲۸  . خودم را دارمة احساس خان،در اجتماع محلي

 ۰٫۱۶ ۰٫۴۰  .ند مردم قابل اعتمادتر بيش ممن معتقد
 ۰٫۶۹ ۰٫۸۳  .ندهمه به فكر خودشان هست

اگر مجبور باشم فرزند كوچك خود را در منزل تنها 
 ۰٫۰۸ ۰٫۶۸  .ها كمك بگيرم توانم از همسايه  مي،بگذارم

 ۰٫۳۷ ۰٫۶۱  . افراد جامعه يكي نيستتر بيش ظاهر و باطنِ

اعتماد 
  اجتماعي

 ۰٫۸۱ ۰٫۹۰  .ها چشم ديدن يكديگر را ندارند  آدم معموالً،در اين شهر
 ۰٫۸۶ ۰٫۹۳  .مانند نميوقرارشان   قول بر سر مردم زياد،مروزها

 ۰٫۷۶ ۰٫۸۷  .گذارند همديگر را كاله مي  سر، بتوانند مردماگر
كنند و به حق  نمياستفاده   از يكديگر سوءمردم معموالً

 ۰٫۴۲ ۰٫۶۵  .اند ضيخود را

تر را نگه   و كوچكتر بزرگ احترام افراد معموالً
 ۰٫۰۱ ۰٫۱۹۰  .دارند نمي

، براي رسيدن به چيزي كه  از هر راهييمتوان نمي
 ۰٫۲۸ ۰٫۵۳  .خواهيم، استفاده كنيم مي

افتادن در زندگي   باعث عقب،رعايت قوانين و مقررات
 ۰٫۰۷ ۰٫۲۶  .شود مي

سرماية 
 اجتماعي

هنجارهاي 
غيررسمي

ها فقط به فكر سود نيستند و حرام و حالل هم  آدم
 ۰٫۳۲ ۰٫۵۷  .شود سرشان مي
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متغير 
  بين پيش

  )Item(گويه ها شاخص
بارهاي 
 عاملي

ضرايب 
  تبيين

۰٫۰۰۲۵ ۰٫۰۵ .توانم از دوستان خود كمك بگيرم كمك نياز دارم، ميبه ي وقت
ها يا افرادي از اقوام ديگر در  كردن بين افغاني از زندگي

 ۰٫۱۴ ۰٫۳۸  .برم ام لذت نمي محله

 همسايگان از ،كشي كند  ما اسبابة به كوچاي هاگر غريب
 ۰٫۰۴ ۰٫۱۹  .كنند  استقبال نمياو

 ۰٫۰۸ ۰٫۲۹  .نيستند مان دوستمهمكاران
 ۰٫۰۳ ۰٫۱۷ .كنم احساس ميگروه  خود را عضوي از ر،در محل كا

كنم ابتكاراتي براي انجام كارها  در محيط كار سعي مي
 ۰٫۱۰ ۰٫۳۲  .، بدون آنكه از من خواسته باشندكنمارائه 

 ۰٫۲۳ ۰٫۴۸  .هيچ احساس تعلقي نسبت به افراد ندارم
 ۰٫۱۳ ۰٫۳۶ .هايم باخبر شوم اي محله همسايگان و همكنم از حال  سعي مي
 ،دهم اوقات براي همكارانم كارهايي انجام مي بعضي

 ۰٫۳۵ ۰٫۵۹  .بدون اينكه جزء وظايفم باشد

 ۰٫۳۶ ۰٫۶۰ .هايم حساب كنم توانم روي همسايه براي رفع نيازهايم نمي
 ۰٫۰۴ ۰٫۲۰  .كنم براي جامعه ارزش ندارم احساس مي

انسجام 
 اجتماعي

 ۰٫۰۵ ۰٫۲۲ .ام نكردههمسايگان و آشنايان بيمار خودم به  ياكنون كمكت

  
 براي بيان مخالفت ،موافق نباشمكسي  ةاگر با عقيد

 ۰٫۵۶ ۰٫۷۵  .كنم خود احساس راحتي نمي
  

 اسـتاندارد   نامـة   پرسشمتغير مالك پژوهش، سالمت روان است كه براي سنجش آن از            
هاي مختلـف ترجمـه        به زبان  ،نامه  پرسشاين  .  شد سالمت سازمان جهاني بهداشت استفاده    

پاالهنـگ و   (باشـد     مـي  تأييـد  شده و اعتبار آن در كشورهاي مختلف ازجمله ايـران مـورد           
.  آورده شـده اسـت     2ها و بارهاي عاملي در جدول      شاخص). 1380تقوي،  ؛  1375ديگران،  

  . بود۰٫۹۱ برابر با ،پايايي سازگاري دروني سالمت روان برحسب آلفاي كرونباخ
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  ها و بارهاي عاملي متغيير سالمت روان  شاخص.2جدول 

  )Item(گويه  ها شاخص متغير وابسته
بارهاي 
 عاملي

ضرايب 
  تبيين

 ۰٫۵۶ ۰٫۷۵  .دليل نگراني زياد، خوابم بسيار كم شده است به
از خواب بيدار وابيدن در شب، پس از خ

  .شوم مي
۰٫۶۰ ۰٫۳۶ 

 زمان زيادي ،روم به رختخواب ميشب وقتي 
 ۰٫۵۵ ۰٫۷۴  .كشد تا خوابم ببرد طول مي

 خوابي اضطراب و بي

 ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۹  .رو و خجالتي هستم كنم آدم كم احساس مي
 ۰٫۰۶ ۰٫۲۴  . خوب و سالم هستمكامالً

 ۰٫۰۲ ۰٫۱۵  .به داروهاي تقويتي نياز دارم
 ۰٫۱۴ ۰٫۳۷  .شوم ضعف دارم و مدام خسته مي

 ۰٫۱۱ ۰٫۳۳  .بيمار هستم
 ۰٫۲۰ ۰٫۴۵  .ام دچار سردردهايي شده

  ۰٫۵۵ ۰٫۷۴  .شود گاهي فشارهايي به سرم وارد مي

  م جسمانيئعال

  ۰٫۵۵ ۰٫۷۴  .شود گاهي بدنم داغ يا سرد مي
 ۰٫۵۰ ۰٫۷۱  .دائم تحت فشار هستم
 ۰٫۲۴ ۰٫۴۹  .ام عصباني و بدخلق شده

زده   و وحشتترسم مياز چيزي  ،بدون دليل
  .شوم مي

۰٫۷۸ ۰٫۶۱ 

 ۰٫۲۵ ۰٫۵۰  .شوره دارم  مواقع عصبي هستم و دلتر بيش
 ۰٫۸۵ ۰٫۹۲  .اعصابم خراب است و توان كاري ندارم

 ۰٫۸۳ ۰٫۹۱  .شدم مردم و از همه چيز راحت مي كاش مي

سالمت روان

  م افسردگيئعال

 ذهنم را مشغول ،بردن خود بين فكر از
 ۰٫۸۶ ۰٫۹۳  .كند مي
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  )Item(گويه  ها شاخص متغير وابسته
بارهاي 
 عاملي

ضرايب 
  تبيين

 ۰٫۶۲ ۰٫۷۹  .انجام هر كاري از توانايي من خارج است
 ۰٫۲۴ ۰٫۴۹  .نمي توانم خودم را مشغول و سرگرم نگه دارم

 بيش از حد معمول وقت ،براي انجام كارها
 ۰٫۱ ۰٫۳۱  .كنم صرف مي

 ۰٫۵۰ ۰٫۷۱  .دهم خوبي انجام مي كارهايم را به
 ۰٫۴۲ ۰٫۶۵  .كنم يت مي انجام كارهايم احساس رضاةاز نحو

 ۰٫۲۳ ۰٫۴۸  .ثري در انجام كارها برعهده دارمؤنقش مفيد و م
گيري در امور مختلف برايم مشكل  تصميم

 ۰٫۴۹ ۰٫۷۰  .شده است

ام  هاي روزانه توانم از فعاليت سختي مي به
 ۰٫۶۶ ۰٫۸۱  .لذت ببرم

 ۰٫۵۰ ۰٫۷۱  .ارزشي هستم شخص بي
 ۰٫۹۲ ۰٫۹۶  .كننده است  نااميدزندگي كامالً

 ۰٫۷۴ ۰٫۸۶  .ماندن ندارد زندگي ارزش زنده
 ۰٫۴۲ ۰٫۶۵ .ر خودم خالص شومشممكن است بتوانم از 

 ۰٫۳۷ ۰٫۶۱  .م در نظر ندارما هيچ هدفي براي آينده و زندگي
زده  شوم و عجوالنه و شتاب زود آشفته مي

 ۰٫۴۱ ۰٫۶۴  .كنم عمل مي

 ۰٫۰۳ ۰٫۱۷  .دهم  ن اهميت ميي و نظر ديگراأ به ر
 ۰٫۴۹ ۰٫۷۰  .ورزم م را دوست دارم و به آن عشق ميا زندگي
راحتي رابطه  هب، ها نياز دارم  كه به آنيبا افراد

 ۰٫۲۵ ۰٫۵۰  .كنم ميبرقرار 

 ش اجتماعيكن

 

 بپردازم، به امور شخصي و خانه  همتوانم مي
 ۰٫۴ ۰٫۶۳   . امور اجتماعيبههم 
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  ها  يافته
  . شود  آماري پرداخته ميةبه شرح اطالعات توصيفي نمون ،در ابتدا

  اي گويان براساس متغيرهاي زمينه  توزيع فراواني و درصد پاسخ.3 جدول
  ها گزينه  متغير  ارزنان  زينبيه

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
 ۶۴٫۸۹ ۸۵ ۵۵٫۳۱ ۱۲۵  زن  جنسيت

  تأهل ۴۱٫۹۸ ۵ ۳۷٫۶۱ ۸۵  مجرد
 ۵۸٫۰۲ ۷۶ ۶۲٫۳۹ ۱۴۱  تأهلم

 ۱۱٫۵۸ ۲۴ ۱۷٫۲۵ ۳۹  ابتداييتحصيالت سواد و  بي
 ۱۲٫۸۳ ۲۹ ۱۹٫۹۱ ۴۵  سيكل
 ۷٫۶۳ ۱۰ ۱۱٫۵۰ ۲۶  دبيرستان
 ۳۸٫۹۳ ۵۱ ۳۵٫۴۰ ۸۰  ديپلم

 ۶٫۸۷ ۹ ۵٫۷۵ ۱۳  فوق ديپلم

  ميزان تحصيالت

 ۶٫۱۱ ۸ ۱۰٫۱۷ ۲۳  ليسانس
 ۵۴٫۹۶ ۷۲ ۵۸٫۸۵ ۱۳۳  شخصي
 ۲۲٫۱۴ ۲۹ ۲۶٫۱۱ ۵۹  اي اجاره

 ۱٫۵۳ ۲ ۱٫۷۷ ۴   پدريةخان
  مسكن

 ۲۱٫۳۷ ۲۸ ۱۳٫۲۷ ۳۰  سازماني
 ۹٫۹۲ ۱۳ ۱۲٫۳۹ ۲۸  هزار تومان 100 از تر كم
 ۲۶٫۷۲ ۳۵ ۱۶٫۳۷ ۳۷   هزار تومان200تا101بين 
 ۳۰٫۵۳ ۴۰ ۳۰٫۰۹ ۶۸   هزار تومان300تا201بين 
 ۲۴٫۴۳ ۳۲ ۲۷٫۴۳ ۶۲   هزار تومان500تا301بين 
 ۶٫۱۱ ۸ ۷٫۵۲ ۱۷   هزار تومان700تا501بين 

 ةدرآمد ماهيان
  خانوار

 ۲٫۲۹ ۳ ۶٫۱۹ ۱۴  تر بيشهزار تومان و  701بين 
 ۶۷٫۹۴ ۸۹ ۶۰٫۶۲ ۱۳۷  بيكار  وضعيت شغلي ۳۲٫۰۶ ۴۲ ۳۹٫۳۸ ۸۹  شاغل

 ۴٫۳۰ ۴٫۱۱  بعد خانوار
 ۳۰٫۱۲ ۳۱٫۶۵  ميانگين سني

 ۳٫۰۵ ۳٫۰۷  )برحسب منطقه(سالمت روان 
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نزديك به . ندا گويان متأهل درصد پاسخ 60 از  بيش،دهد  نشان مي3ه ارقام جدولك چنان
 ،درصد در مقطع ديـپلم هـستند       40/35ها داراي تحصيالت زير ديپلم و بيش از          نيمي از آن  

ـ              درصد آن  85يعني بيش از     دسـت  ه  ها داراي تحصيالتي نيستند كه بـا آن شـغل مناسـبي ب
 كـه  استهزار تومان در ماه  300تر از   كم،ها درصد آن  60 نزديك به    ةدرآمد ماهيان . بياورند

نيـز  گويـان   درصـد پاسـخ   60بيش از .  با توجه به بعد خانوار جالب توجه است        ،اين مسئله 
 12/30 سـال و در ارزنـان        65/31 ، زينبيـه  ةگويان در منطق   ميانگين سني پاسخ  . بيكار هستند 

 ميانگين سالمت   . نفر بود  30/4 نفر و در ارزنان      11/4 ، زينبيه ةبعد خانوار در منطق   . سال بود 
 ازنظر سالمتي در حـد  ،دهد هر دو منطقه  است كه نشان مي3 حدود ،روان در هر دو منطقه 

  .ميزان سالمتي هر دو جنس نيز در حد متوسط بود. متوسط هستند
  

  هاي متغير مستقل ميانگين شاخص .4 جدول
  Sig  درصد  انحراف معيار  ميانگين N  متغير

 ۰٫۰۰۱ ۳۲ ۰٫۶۰ ۲٫۶۲ ۳۵۲  اعتماد اجتماعي
 ۰٫۰۰۱ ۲۰ ۰٫۳۸ ۳٫۲ ۳۴۹  انسجام اجتماعي
 ۰٫۰۰۱ ۴۷ ۰٫۸۸ ۲٫۶۳ ۳۵۳  عضويت در شبكه
 ۰٫۰۰۱ ۲۷ ۰٫۵۱ ۳٫۰۶ ۳۵۴  هنجار اجتماعي

 ۰٫۰۰۱ ۲۲ ۰٫۴۱ ۲٫۸۸ ۳۴۳   اجتماعيةسرماي
  

 از  ،نـشين   سرماية اجتماعي ساختاري افـراد حاشـيه       ،آيد   بر مي  4كه از ارقام جدول    چنان
 سـطح  است و از ابعاد سرماية اجتماعي شناختي نيز، اعتمـاد در             تر  كمني آن   ذه نوع شناختي 

 3 يعنـي    ، از حد وسـط نظـري      تر  كمها     سرماية اجتماعي آن   ، درمجموع .تري قرار دارد   پايين
  .  در حد متوسط هستند، نيستندكمهايي هم كه   آن جنبه،است و حتي

  

  ان ابعاد سرماية اجتماعي با سالمت روةرابط. 5 جدول

اعتماد   وابسته مستقل
  اجتماعي

انسجام 
  اجتماعي

عضويت در 
  شبكه

هنجار 
  غيررسمي

 ةسرماي
  اجتماعي

0٫115=r 0٫187=r 0٫31=r 0٫289=r 0٫187=r 
  سالمت روان

0٫03=sig 0٫001=sig 0٫56=sig 0٫01=sig 0٫01=sig 
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و سـالمت   دار بين اعتماد اجتمـاعي        مثبت و معني   ةحاكي از وجود رابط   ،  5ارقام جدول 
بين عضويت در شبكه    . است )r=0٫19(و انسجام اجتماعي و سالمت روان       ) =0٫11r(روان  

 رابطه  نبود كه   است 0٫56 داري  و سطح معني   درصد 31بستگي    هم ضريب   ،و سالمت روان  
 ة رابط ،بين رعايت هنجارهاي غيررسمي و سالمت روان      . دهد  را نشان مي  بين اين دو متغير     

ضـريب  . است 0٫29آن  بستگي    هم ضريب    و تغيرهاي ديگر وجود دارد    م نسبت به ي  تر  قوي
كـه   اسـت    0٫01داري    و سطح معنـي    0٫19بين سرماية اجتماعي و سالمت روان       بستگي    هم

توان نتيجـه گرفـت هرچـه ميـزان            و مي  استاي مثبت بين اين دو متغير         رابطه ةدهند نشان
  . برعكسيابد و  ها نيز افزايش مي ، سالمت روان آنيابد افزايشسرماية اجتماعي افراد 
بين بـر متغيـر مـالك از         زمان متغيرهاي پيش    هم تأثيربراي سنجش    :رگرسيون چندگانه 

  . شد استفاده 1گام به رگرسيون چندگانه روش گام
  

   اجتماعيةبين بر سرماي  اثر متغيرهاي پيشة رگرسيون چندگان.6 جدول
  داري سطح معني ضريب تعيين بتا  متغيرهاي مستقل

 ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۸۵ ۰٫۲۹۲   اجتماعيةسرماي
 ۰٫۰۱۰ ۰٫۰۱۹ -۰٫۱۳۸  جنس
 ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۱۴ ۰٫۱۱۹  سن

 ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۲۹ ۰٫۱۷۱  اقتصادي اجتماعيپايگاه 
  

داري بر     تأثير معني  ،اقتصادي اجتماعي  اجتماعي، سن و پايگاه      ةمتغيرهاي جنس، سرماي  
ترين سهم     بيش ، درصد 5/8تماعي با   از بين متغيرهاي تحقيق، سرماية اج     . سالمت روان دارد  

  . را در تبيين سالمت روان دارد
  

  همبستگيضريب   ضريب تعيين  شده  لضريب تعيين تعدي
۰٫۱۳۵ ۰٫۱۱۰ ۰٫۳۳۲ 

                                                           
1- stepwise 
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 ،بـين  تـوان بيـان داشـت كـه متغيرهـاي پـيش              تركيب خطـي مـي     پراكنشبا استفاده از    
 تغييرات متغيـر    ةبقي. كنند  ي سالمت روان را تبيين م     پراكنشدرصد از   5/13رفته تنها    هم روي
نيامدن برخي  حساب  به،بودن سالمت روان و همچنين  و چندبعديگيدليل پيچيد  به،مالك

  . متغيرهايي است كه بر اين متغير تأثيرگذار هستند

  بحث
نـشينان    روابط اجتماعي مثبت بر سـالمت روان حاشـيه         تأثير تعيين   ،هدف اين پژوهش  

 مـوارد  ة در بقي،ها جز شاخص عضويت در شبكه هب پژوهش،   براساس اين  .شهر اصفهان بود  
از ميـان   . داري وجـود داشـت     مثبـت و معنـي    بـستگي     هـم بين و مـالك      بين متغيرهاي پيش  

. دهـد  ي را نشان ميتر قويبستگي  هم  اجتماعي، هنجارهاي غيررسمي،ةهاي سرماي  شاخص
ها به ايـن      آن .كند   مي ييدتأنيز نتايج پژوهش حاضر را      ) 2001(تحقيقات كاوچي و ديگران     

هـا بـاالتر بـود، ازلحـاظ         اعتمادي اجتماعي در آن    هايي كه سطح بي    نتيجه رسيدند كه ايالت   
 از حـد    تـر   كمسطح  در ارتباط با    . ندومير نيز، سطوح باالتري را به خود اختصاص داد         مرگ

ـ         ،نشينان متوسط اعتماد در بين حاشيه     ين جوامـع    بايد خاطر نشان ساخت كه تحقيقاتي كه ب
؛ افشاني و   1388 هزار جريب و صفري شامي،    (نشين ايران نيز انجام شده       شهري غيرحاشيه 

 اعتمـاد بـه افـراد       تـر   كـم  بيـانگر ميـزان متوسـط يـا           عموماً ،)1386 ؛ اميري، 1388 ديگران،
منظـور   بـه . دهد شعاع اعتماد افراد شهري خيلي زيـاد نيـست            و درواقع نشان مي    ستناآشنا

 انـسجام اجتمـاعي و       و  اعتمـاد اجتمـاعي    ، بايد نشينان اصفهان   روان حاشيه  افزايش سالمت 
 تنها عـواملي نيـستند كـه        يادشده،عوامل  . ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي را افزايش داد      

ن  امـا مـسئوال    ،وجـود دارد  نيز  شود و قطعاً عوامل ديگري        موجب افزايش سالمت روان مي    
ايـن   ،هـاي فرهنگـي و ورزشـي       فعاليـت از طريـق     ،ها  فرهنگي كشور و خصوصاً شهرداري    

هاي جمعي مثـل      ها و برگزاري همايش     ازجمله ساخت فيلم  . دهند ميرا افزايش    ها  شاخص
 همچنـين آمـوزش و      .كننـد   ها برگـزار مـي      ها شهرداري   وقت گشت كه بعضي   هاي كوه   برنامه
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رعايت هنجارها   همديگر و    هتواند با گنجاندن مطالبي درخصوص اعتماد افراد ب         پرورش مي 
هـا درحـال     هاي تربيتـي، بـراي نوجوانـان كـه شخـصيت آن            هاي درسي و كالس    در كتاب 

 درنتيجه با افـزايش  .ي در افزايش سرماية اجتماعي داشته باشد   مؤثر نقش   ،گيري است  شكل
توانـد     سالمت روان تا حدودي افزايش يافته و مـي         ،ها  نشين سرماية اجتماعي در بين حاشيه    

   . ر ارتقاء زندگي آنها داشته باشدي دمؤثرنقش 
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تحليلي : اعتماد اجتماعي در شهر يزد    ،  )1388زمستان(. ديگران ر و . افشاني، ع  -
 ،36 شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان، شـماره پيـاپي         جامعه ،از سطوح و عوامل   

  .74تا57 :4ش
 داري بر سـرماية    شناختي تأثير دين   تحليل جامعه ،  )1386. (اميري سفرجاني، ز   -

شناسـي، دانـشگاه     ارشد جامعـه    كارشناسي ةنام  پايان ،اجتماعي در شهر اصفهان   
  .آزاد اسالمي، واحد دهاقان

بررسي تطبيقـي سـرماية اجتمـاعي و سـالمت      ،  )1387 (.ت و ديگران  . ايمان، م  -
ــشگاه    ــومي دان ــشجويان غيرب ــي دان ــيراز   روان ــران و ش ــاي ته ــصلنام ،ه  ةف

  .169تا143: ، پاييز و زمستان)31و30 (8، سال پژوهشي رفاه اجتماعي علمي
 ة غربت بر سرماية اجتماعي اهالي محل      ة تخريب محل  تأثير،  )1387. (برغمدي، ه  -

  .283تا263): 28( 7، سال پژوهشي رفاه اجتماعي  علميةفصلنام ،خاك سفيد
ــي - ــوهي  بن ــه، ح و ك ــدهاي   ، )1386 (.، كفاطم ــرات و پيام ــل، اث ــين عوام تعي

پژوهـشي علـوم      علمـي  ةفـصلنام  ،هاي تعديل آن   راهكار ةنشيني و ارائ   حاشيه
  .24تا7): 3 (2، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر، سالاجتماعي

هاي رواني در     گيرشناسي اختالل  رسي همه بر،  )1375. (و ديگران . پاالهنگ، ح  -
  .27تا19): 4 (2 انديشه و رفتار، سال ،شهر كاشان

 ، سـالمت روان   نامـة   پرسـش  بررسي روايي و پايـايي    ،   )1380. (ر. م. تقوي، س  -
  .394تا381 ):20( 5، سال شناسي  روانةمجل

درصد جمعيت ايران به اختالالت روانـي دچـار         21حدود  ،  )1390. (خسرونيا، ا  -
  .8: 1390ارديبهشت 24،  آفتاب يزدةروزنام ،هستند

ــاهري - ــاني، ر و ط ــاعي شــكل ، )1386. (، زرب ــل اجتم ــر عل ــي ب ــري  تحليل گي
 ةفـصلنام ، ) ارزنان و داركةمنطق:  مورديةمطالع(فهان  نشيني در شهر اص    حاشيه
 2شوشـتر، سـال      ، دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد      پژوهشي علوم اجتماعي   علمي

  .110تا75 ):3(
 بين حمايت اجتماعي و سـالمت       ةبررسي رابط ،  )1389(. ا و ديگران  . رياحي، م  -

 .121تا80): 39 (10، سال وهشي رفاه اجتماعيپژ  علميةفصلنام ،روان
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 ةفــصلنام ، اجتمــاعيةفقــر و ســرماي ، )1387 (.ديگــران ج و. زاهــدي، م -
  .106تا79): 28( 7، سال پژوهشي رفاه اجتماعي علمي

 اجتمـاعي، بررسـي مـسائل       ة ابعاد و كاركردهـاي سـرماي      ،)1383. (پور، م  شارع -
  . گهآ ،شناسي ايران، تهران انجمن جامعهاجتماعي ايران، 

  . نينشر  ،اسي شهري، تهرانشن  انسان،)1385. (فكوهي، ن -
نـشيني در    نگرشـي بـر مـشكالت حاشـيه       ،  )1386. (، م جاوند، ك و نـوربخش     -

، دانـشگاه آزاد    پژوهشي علوم اجتماعي    علمي ةفصلنام ،) ارزمان ةمنطق(اصفهان  
  .150تا127): 3 (2اسالمي واحد شوشتر، سال 

ـ   ،)1990. (كلمن، ج  - ، )1377. (م صـبوري،  ة، ترجمـ   اجتمـاعي  ةبنيادهاي نظري
  . نينشر  ،تهران

 سرماية اجتماعي و سالمت روانـي       ة رابط ،)1386 (.، گ زاده، ع و مرادي    لهساني -
 ):26( 7، سـال  پژوهـشي رفـاه اجتمـاعي     علمـي ةفـصلنام ، در بين مهـاجران  

  .180تا161
ـ     ،  )1388 (.ج. ، ر هزار جريبي، ج و شـامي      - ثر بـر اعتمـاد     ؤبررسـي عوامـل م

  پيـاپي  ة كاربردي، دانـشگاه اصـفهان، شـمار       شناسي  جامعه ،اجتماعي شهروندان 
 .38تا17: 4 ة، شمار36
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