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 مقدمه 

هیا   شیرر  وییهه دا کی ن   تماعی و فرهنگی عظیمیی اا هیه  ججامعه ما چند دهه است تحوالت ا
های جدید، گسیتر  اواافینون شررنشیینی، جاهجیایی جمعییت،       ایجاد شرر .کند تجرهه می

دگی شیرری،  ها و اشاعه فرهنگ جرانی، پیچیدگی اواافینون انی   مراجرت گسترده هه شرر
های شدید اقتصیادی، تنریا هیشیی اا مسیائل متعیددی اسیت کیه         فشااهای ناشی اا ناهراهری

عنییوان  اکنییون افییراد جامعییه هییا  ن داگیییر هسییتند. ایییح مشییض ت کییه دا  ییال  ا ییر هییه  
هییرای ورییوا و افیینای    یهییای اوامییره مودنمییایی کییرده اسییت، هسییتر مسییاعد   واقعیییت
سامته است. شواهد نین  اکی اا  ن است که مشض تی  های اوانی گوناگون فراهم هیماای

مانند فقر منمح، تحصیی ت ناکیافی، نداشیتح  ماییت هیرای کیاه  فشیااها و انیدگی دا         
مناطق پرمطر یا نا امح و همچنیح، اویدادهای ناموشایند و ناگواا دا اندگی ماننید طی  ،   

یی هیر سی مت اوانیی افیراد دااد     سنا هه تأثیرهنگام نندیضان و اا دست دادن شغل  مرگ ناهه
؛ هیه نقیل اا قیقتییان و جع،یری،     2008 2؛ هاااالمبوس و هالبوان،2004و دیگران،  1)هاافام
اا هیدو پییدای  هشیر و دا    وجیودی کیه   (. ایح دا  الی است که مو وع سی مت هیا   1392

اً هعید  قرون و اعصاا میتلف مطرح هوده است، اما هرگاه اا  ن سینی هه میان  میده، عمومی  
مصیو  هیه هعید اوانیی  ن      هیه  ،جسمی  ن مد نظر قراا گرفته و کمتر هه سایر اهعاد س مت

 توجه شده است.  
ااتقیای سی مت    ههیای امییر دا امینی    هیایی کیه دا دهیه    تی    هتجرهی  ،اا سوی دیگر

امضانیات و  اا طرییق  کیه سی مت افیراد ییم جامعیه تنریا        دهید  میی صوات گرفتیه، نشیان   
شییود، هلضییه عوامییل محیطییی و اجتمییاعی نییین نقیی      میح نمیییأهرداشییتی تییهییای  مراقبییت
و یعیت اجتمیاعی هیر سی مت دا تعیییح       تیأثیر ای که  گونه کنند؛ هه ای هاای می کننده تعییح

هیای   کننیده  تعیییح »، عباات 1990 هده هاهداف توسعه هه اسمیت شنامته شده است و اا میان

                                                                                                                                        
1. Harpham 

2. Haralambos and halborn 
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هییا هییه چشییم  دهیییات علمییی و سیاسییت گیی اایای دا ا هییه طییوا فناینییده« اجتمییاعی سیی مت
مواد. ایح چرم  مرم دانگر  هیه سی مت، هاعیس گسیتر  هرچیه هیشیتر مطالعیات         می

(. 1392محیط اجتماعی هر س مت شده اسیت )فا یلی و همضیااان،     تأثیرمرهوط هه اهمیت 
وامیل  ای تأکید هر ایح است که س مت نیه تنریا توسیط ع    دا ایح تغییر نگر  هه طوا فناینده

، عوامل اقتصیادی، محیطیی و اجتمیاعی    ای اا افتاای، ایستی و ژنتیضی، هلضه توسط گستره
 (. 1387؛ هه نقل اا مواجه دادی و همضااان، 2002، 1شود )پیلضینگتون تعییح می

نیوگرایی سیریر و    ،اا جملیه کشیوا میا    ،ها توجه هیه اینضیه دا جوامیر دا  یال تحیول     
سوی فردگراییی افراطیی    های تااه قراا داده و هه اا دا سامتااها افراد  نامواون دا همه  واه

ساای سرمایه اجتماعی و افینای    هاا ،های مراقبت اا س مت  نرا ، یضی اا ااهدهد میسو  
مثیال  عناییت و  قیاپوا،    عنیوان   هیه های میتلف ) . نتایج پهوه است ن دا سطوح میتلف 

پوا، ایا ی و  امیان،   ؛ شااع1391رری، ؛ هناا جریبی و م1390، مقصودی؛ توکل و 1389
هیا دااای سیرمایه اجتمیاعی )اعتمیاد      دهند که هر اندااه افراد دا ایح سامتاا ( نشان می1393

هیای مویشیاوندی و  ی      های اجتماعی، اوانی و مالی، عضویت دا شبضه متقاهل،  مایت
اهند داشیت. هنیاهرایح   تعلق و واهستگی هه دیگران( هاالتری هاشند، س مت اوانی هیشتری مو

ای هیرای افیراد هیوده و هیه نظیر       و یعیت اجتمیاعی هرینیه   کننیده   یضی اا م،اهیمی که هیااگو 
های اندگی مراقبت کند، سیرمایه   تواند اا س مت اوانی افراد دا هراهر فشاا پهوهشگران می
 اجتماعی است.  

اکثریت تعاایف مرهوط هه م،روم سرمایه اجتماعی  ول سه  ،دا ادهیات علوم اجتماعی
هیای متقاهیل و اعتمیاد اجتمیاعی. شیبضه       های اجتمیاعی، هنجیاا   اند  شبضه محوا تمرکن یافته

شیود و مشیااکت دا اییح     عنیوان جنبیه سیامتاای سیرمایه اجتمیاعی دا  میی       اجتماعی هیه 
هیشیتر   اجتمیاعی نیین   و اعتمیاد  ی متقاهلها های افتاای است. هنجاا ها مشیصه ویهگی شبضه

شیوند )موسیوی و    ها و عقاید مشیی  میی   ها ااا  وجنبه شنامتی سرمایه اجتماعی هستند 
 (. 52  1394شیبانی، 

توانید هیه    های  مایتی میی  ها، داشتح اواهط اجتماعی قوی و شبضه مطاهق نتایج پهوه 
)اییا ی و دیگیران،   افراد دا او هه اوشیدن و للبیه هیر هسییاای اا مشیض ت کمیم کنید        

های اجتماعی ها ایجاد ااهطه ها یضدیگر و نگرداای ایح اواهیط،   (. افراد جامعه یا گروه1389

                                                                                                                                        
1. Pilkington 
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تواند دا  ل مشیض ت   شوند که دا مواقر  روای می اجتماعی می هدااای مینانی اا سرمای
ر . تداوم و اسیتمراا اواهیط اجتمیاعی سیالم، سیودمند و مبتنیی هی       هه  نرا کمم کنداندگی 
ل،ه اجتماعی نین ؤو ایح مشده های مشتر  موجب فنونی اعتماد اجتماعی  ها و ااا  هنجاا

هر ایح  1کند. وایت،واد های اوانی افراد پیشگیری می های میتلف اندگی اا  سیب دا صحنه
اا س مت اوانی کمتیری هریره    ،تر هاشند هاوا است که هرچه افراد هه لحاظ اجتماعی مننوی

 ن جامعییه و  ،هرچیه پیوسییتگی اجتمییاعی دا جامعیه هیشییتر هاشیید   ،هییرعض  مواهنید هییرد و 
هیای اوانیی و هربیود سی مت اوانیی       تیر مواهنید هیود. اییرا کیاه  هیمیاای       افراد  سیالم 

)ایمان  دهد میافنای   ،های اجتماعی افراد الام است هایی اا که هرای پ یر  نق  ویهگی
 (. 1387و همضااان، 

اجتمیاعی اییح    هی اوانیی اا  ن جریت مریم اسیت کیه هنینی      هیا  توجه جدی هه هیماای
وای فرد، عملضرد  مصو  دا جامعه ما هسیاا ایاد است. هیماای اوانی هر هرره هه ،ها هیماای

فرانیدان و افیاه اقتصیادی و    صیحی   شغلی، تداوم و پاییداای اادوا  و میانواده، پیروا     
سیااد )توکیل و مقصیودی،     گ ااد و اندگی فرد و اجتمیاع اا میتیل میی    می تأثیراجتماعی 
اجتمییاعی تلقییی ی متیصصییان، سیی مت اا محییوا توسییعه اقتصییادی    ،(. افیینون هییرایح1390
کنند. ایرا دستیاهی هیه افیاه جامعیه، افینای  امیید هیه انیدگی و هربیود کی،ییت انیدگی            می
پ یر نیسیت. اییح دا  یالی اسیت      الم امضانسای  امعهعنوان اهداف توسعه، هدون داشتح ج هه

؛ نواهیاال،  1389مثال  نواهاال و همضیااان،  عنوان  هههای انجام شده دا کشوا ما ) که پهوه 
ای کیه داصید    گونیه  هه ؛پاییح است مینان س مت اوان دا جامعه نسبتاًدهد  نشان می( 1390

اوستایی مشیضو  هیه امیت ل    سال هه هاالی ساکح مناطق شرری و  15قاهل توجری اا افراد 
. ایح امر، اهمیت توجه هه س مت اوانیی جامعیه و نقی  سیرمایه اجتمیاعی دا      هستنداوانی 

منجیر هیه انجیام     وایینان اجتمیاعی دوچنیدان سیامته      هربود  ن اا هرای پهوهشگران و هرنامه
 های متعدد شده است.  پهوه 

نتایج  نرا و ااائه یم اندااه اثر ها و نیاا هه تلیی  و ترکیب  افنای  پهوه همچنیح 
هیای انجیام شیده و  یروات       کلی اا یم سو و وجود تعااض و تناقض هیح نتایج پیهوه 
(، نییاا هیه فراتحلییل اا مطیرح     1384 ل اییح مسیئله اا سیوی دیگیر )ااهیدی و محمیدی،       

ااائیه مقییاس مشیترکی     ،های مریم فراتحلییل   سااد. ایح دا  الی است که یضی اا منیت می
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(. اییح  37-38  1390هاست )ودادهیر و هانی ساداتی،  ست که قاهل است،اده هرای همه  مااها
هیای   امر اا ایح نظر دااای اهمیت است که ممضیح اسیت مطالعیات میواد هراسیی اا  میااه      

هیای   های پیهوه   میتلف هرای سنج  است،اده کنند. افنون هر اینرا، است،اده اا هر یند یافته
اینی و ادااه جامعه نین عامل مرم دیگری است که موجب اهمیت اییح   میتلف جرت هرنامه

 (. 1379 نوع مطالعات شده است )صدیق سروستانی،
سیرمایه   تیأثیر هیای انجیام گرفتیه دا میواد      هناهرایح دا اینجا ها توجه هیه تنیوع پیهوه    

ود هیا و عیدم وجی    اجتماعی هر س مت اوان و وجود ناسااگاای، تعااض و ت،اوت دا یافتیه 
، تا هه ایح ترتیب هه  مد،  روات انجام چنیح پهوهشی اا هه میان مصو فراتحلیل دا ایح 

 ها استناد شود.   جای اعتماد هه یم پهوه  هه تحلیلی اا کل پهوه 
هاسیت   پهوه   ا ر پاسخ هیه اییح پرسی    اا توان گ،ت که هدف  ها ایح تو ی  می
تا چیه  ید   کلی سرمایه اجتماعی هر س مت اوان  ها، اندااه اثر ترکیبی و که ها توجه هه یافته

های میواد مطالعیه اا تو یی      تواند ت،اوت دا نتایج پهوه  است؟ کدام عامل یا عوامل می
 د؟  نده

 نظری . ادبيات 1

عنیوان متغییر مسیتقل و سیااه سی مت       هایی که ااهطه هیح سااه سرمایه اجتمیاعی هیه   پهوه 
هرای ایح  ،هایی که داشتند ها توجه هه ویهگیاند،  کردهاسی عنوان متغیر واهسته اا هر اوانی هه

دا تشری  مبیانی نظیری میود، نیسیت هیر دو م،ریوم سیرمایه         و اند فراتحلیل هرگنیده شده
اجتماعی و س مت اوانی اا ها استناد هه شواهد نظیری و تجرهیی میواد هراسیی قیراا داده و      

هییرای  گییاهی اا  ییروای اسییت اینجییا انیید. هییدیح لحییاظ دا   اهعییاد  نرییا اا تعییییح نمییوده 
شناسی، تعاایف و اهعادی که مطرح شده است، مبا س نظیری میواد اشیااه هیه طیوا       م،روم

ها، دا  ها و مبانی نظری پهوه  فشرده مروا شود تا هه ایح وسیله ها تجمیر و تلیی  دیدگاه
که هیا  شود فراهم اینان اجتماعی  یم جا، ایح امضان هرای کااهران فراتحلیل  ا ر و هرنامه

اط عات نسبی هسنده، وااد هحس شوند و دا پایان ها سرولت هیشیتری هیه داوای پردامتیه و    
 گیری کنند.   تصمیم

 سالمت روان

دا اگرچیه  دا  ال  ا ر، اشد، توسعه، شرری شدن و صنعتی شدن فناینده دا همه جوامر 
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دا انیدگی اوامیره  نریا اا    امیا  ها افاه نسبی هیه همیراه  واده،    مقایسه ها گ شته هرای انسان
وییهه سی مت اوان    هیه  ،های متنوع قراا داده است. هحس س مت تحت فشاا ناشی اا فعالیت
 هایی مطرح است.  دا ااتباط ها چنیح فشاا

شید و اکنیون    توجه میی  افراددا گ شته هیشتر هه س مت جسمانی تر گ،ته شد که  پی 
هیای هییح    س مت اوانی افراد نین مواد توجیه پهوهشیگران، هرنامیه ایینان اجتمیاعی و نریاد      

المللی قراا گرفته است. ایرا شواهد  اکی اا  ن است که س مت اوان ها کی،ییت انیدگی   
های اجتماعی مرتبط است. هرای انسان امیروای سیااگاای هیا     و عملضرد افراد دا همه  واه

، هدون هرمواداای کیافی اا  های متنوع ناگون، ای،ای داست نق های گو محیط،  ل تضاد
س مت اوان ممضح نیست. ایح نیاا انسان امروای و  روات توجیه هیه اییح هعید اا م،ریوم      

 س مت دا تعاایف میتلف پهوهشگران اا س مت اوان هااتاب یافته است. 
هیای م،ریوم کل یی     اوان، یضیی اا جنبیه  کند کیه سی مت    ها تأکید می یضی اا پهوه 

س مت هوده و عباات است اا قدات  اام ایستح و هیا میود و دیگیران دا  اامی  هیودن،      
هیا و مقاهلیه موفیق هیا      گیری دا هحران  گاهی اا داون و ا ساسات مویشتح، قدات تصمیم

اسیت اا  ، س مت اوانیی عبیاات   1(. اا نظر هو1395فشااهای اوانی )مرر ییح و همضااان، 
هییای دشییواا،  ثر کییاا کییردن دا موقعیییتؤاسییتعداد اوان هییرای همییاهنگی، موشییایند و میی 

(. هیه نظیر   1387، داشتح توانایی هرای هاایاهی تعادل مود )ایمان و همضیااان،  یپ یر انعطاف
د که هو دا تعریف مود، هیشتر هر توانایی دا انطبا  ها محیط و همچنیح  ،ظ تعیادل  اس می

وااد. سعادتی ها استناد هه تعریف ساامان جرانی هرداشیت، سی مت اوانیی     یاوانی تأکید م
تواند هیا فشیااهای    شناسد، می داند که دا  ن فرد، توانایی مود اا می اا  التی اا س متی می

گییری و مشیااکت    طبیعی اندگی مقاهله کند، هرای جامعه سودمند هیوده و قیادا هیه تصیمیم    
 مت اوانی مبنای افاه و س متی هرای افراد و جامعیه اسیت   س ،. هرایح اساساستاجتماعی 

هیای اجتمیاعی سی مت اوانیی      شود، دا ایح تعرییف نیین جنبیه    (. چنانضه م  ظه میپیشیح)
. کردتوان  نرا اا نوعی توانایی سااگاای ها محیط تلقی  مواد اشااه قراا گرفته است که می

دانید کیه عمیقیاً هیا تیوان       ی،یت اندگی میپهوهشی دیگر س مت اوانی اا یضی اا عناصر ک
فرد هرای تواان و همیاهنگی هیا دیگیران، تغیییر و اصی ح محییط فیردی و اجتمیاعی،  یل          
منطقیی، عادالنیه و مناسیب تضیادها و تمیای ت شیصیی ااتبیاط دااد )سیلطانی و جمییالی،         
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1387 .) 
رهیشیی  ، م،روم س مت اوانی شیامل تنداسیتی نهنیی، دا  میود اث    1اا نظر گیلبرت

)کااایی(، استق ل، شایستگی، واهستگی هیح نسلی و شنامت توانایی هیرای دا  منطقیی و   
هییای مییود اا  . همچنیییح دا شییرایط سیی مت اوانییی، افییراد توانییایی اسییتپتانسیییل عییاط،ی 

و هه طوا مؤثر دا سامتح کرده های معمول اندگی مقاهله  توانند ها ا طراب شناسند و می می
(. هر م ف تعاایف پیشیح،  نچه اا 1391کنند )هنااجریبی و مرری،  جامعه مود همضاای
تأکید هیشتر هر  االت داونی و اوانشنامتی است. موسوی و شییبانی   ، ید ایح تعریف هر می

هایی مانند عیدم وجیود    نین دا هراسی جامر مود دا ااتباط ها م،روم س مت اوان هه پااامتر
د و سران  مود(، توانایی تطبیق ها دیگیران، کنتیرل   داگیری داونی )ا ساس تر م هه مو

کننید   شیصی )تسلط هر ا ساسات و ت   هرای  ل مشض ت هه او  منطقی( اشیااه میی  
 (. 123-124  1394)موسوی و شیبانی، 

هیای میواد هراسیی دا     ها توجه هه ایح تعاایف و سیایر تعیاایف مشیاهری کیه پیهوه      
رهییایی کییه دا یانیید و همچنیییح متغ دهکییری ااائییه فراتحلیییل  ا ییر اا م،رییوم سیی مت اوانیی

تیوان   انید، دا مجمیوع میی    کاا هیرده  های استاندااد مود هرای سنج  ایح م،روم هه پرسشنامه
 اند   ها اهعاد ایر اا هرای م،روم س مت اوان دا نظر گرفته گ،ت ایح پهوه 

   ع ئم افسردگی؛ 
 جسمانی،   امت الت شبه 
   ا طراب و امت ل دا مواب؛ 
   .امت ل داکااکرد اجتماعی 

شیده م،ریوم سی مت اوان،      ال ها دا نظر گیرفتح تعیاایف موجیود و اهعیاد شناسیایی     
سی مت اا دا قیدات انطبیا  و سیااگاای افیراد هیا جامعیه،        اا توان ایح نوع  طواکل ی می هه

شیتح ا یطراب و افسیردگی(،    های اجتماعی، دااا هودن تنداستی نهنی )ندا پ یر  واقعیت
های اجتماعی، هرقیراای تعیادل هییح     تمایل هه اا ای متعادل نیااها، توانایی هرای ای،ای نق 

هیا و میدیریت    اهعاد میتلف اندگی شیصی و اجتماعی و توانایی دا  ل مشیض ت، تضیاد  
 . هناهرایح سی مت اوان هیشیی مریم اا م،ریوم کلیی     کردمحیط پیرامون توسط فرد مشاهده 

ای که اکنون  روات هربود و عیت  ن دا میان جمعییت   هه گونه ؛اود س مت هه شماا می
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افنی  نشاط و س مت اجتماعی و دستیاهی هه اهداف اشید و توسیعه اقتصیادی هیر      منظوا هه
 کسی پوشیده نیست. 

 سرمایه اجتماعی

یضی اا مبا ثی که دا دواان امیر وااد علوم اجتماعی شده است، کااهرد م،روم سرمایه دا 
. دا چرااچوب ایح هحس یضی اا م،یاهیمی  استشناسی  ن  های میتلف علمی و سنخ  واه

هیای هرگنییده میا هیرای      انید و دا پیهوه    پیردااان هیه  ن پردامتیه    که پهوهشگران و نظریه
. دا ادامیه،  اسیت ا هااتیاب یافتیه اسیت، م،ریوم سیرمایه اجتمیاعی       فراتحلیل نین هه طوا مضر

و سپ  ااتباط  ن ها س مت اوان هیه طیوا   کرده نیست هه هرمی تعاایف ایح م،روم اشااه 
 شود.   م صه هراسی می

اهمییت  »توان دا یم عباات م صه کیرد    پایه و اساس نظریه سرمایه اجتماعی اا می
توانند  قراای ااتباط ها یضدیگر و نگرداای  ن دا طول امان میها اا طریق هر انسان«. اواهط

دست  وادن چینهایی که هه تنرایی قیادا هیه کسیب  نریا نیسیتند و ییا ممضیح         ها هم هرای هه
ای اا  هییا اا طریییق مجموعییه دسییت  وانید، تیی   کننیید. انسیان   اسیت هییا دشییواای اییاد هییه  

شیود کیه دا    ل دا نریا ایجیاد میی   شیوند و اییح تمایی    های اجتماعی هیه هیم وصیل میی     شبضه
هیا   ها شریم شوند. اا  نجایی که اییح شیبضه   های مشتر  ها دیگر اعضای ایح شبضه ااا 
توان  نرا اا ساانده نوعی سرمایه دانست. هناهرایح اا دیید   می ،دهنده یم منبر هستند تشضیل

اد کیه اا طرییق   هیایی قیراا دا   فیلد، مضان تولید و انتشیاا سیرمایه اجتمیاعی دا داون شیبضه    
 گیرد.  اواهط اجتماعی شضل می

شناسیی ماننید    شده جامعیه  سرمایه اجتماعی ها هرمی متغیرهای شنامته ،هه نظر تاجبی 
اعتماد، نگرانی داهااه دیگران و مسیائل عمیومی، مشیااکت دا مسیائل عمیومی، انسیجام و       

دقیت دا معیانی   (. 1391همبستگی گروهی و همضاای، ااتباط دااد )پواافضاای و شضری، 
همیان   ؛کیه اواهیط اجتمیاعی نقطیه مشیتر   نراسیت      دهد میی ها نشیان   تم تم ایح متغیر

عنصری که سرمایه اجتماعی نین هر  ن تأکید دااد. اا نگاه کلمح، سرمایه اجتماعی نیه ییم   
هییای متضثییر اسییت و همییه  نرییا اا مصییلت سییامتمند اجتمییاعی و  جییوهر وا یید هلضییه نات

(. 462  1377ها هرموادااند )کلمیح،   کنشگران دا دامل سامتااهای  کنندگی کن  تسریل
سرمایه اجتماعی عنصری است که موجب  سانی و اا تیی انجیام کین  هیرای      ،اا ایح نگاه

 شود.  فرد و دانتیجه سرولت اواهط اجتماعی می
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کنیید کییه منظییوا اا سییرمایه اجتمییاعی وجییوه گونییاگونی اا سییاامان  پاتنییام تأکییید مییی
تواننید هیا تسیریل اقیدامات هماهنیگ،       هاست که میی  ها و شبضه ر اعتماد، هنجاااجتماعی نظی

گویید سیرمایه    (. البته دا تعری،ی دیگر می285  1379کااایی جامعه اا هربود هیشند )پاتنام، 
ها و اعتماد اشیااه دااد کیه    ها، هنجاا های ساامان اجتماعی اا قبیل شبضه اجتماعی هه ویهگی

سیرمایه   ،هییان دیگیر   کنید. هیه   هرای کسب سیود متقاهیل اا تسیریل میی    هماهنگی و همضاای 
های میتلف اجتماعی هرای ها هم هیودن   ورفیت افراد و گروهکننده  تواند هااگو اجتماعی می

هیایی سیودمند هیرای  نریا      وا  ل جمعی مشض ت هاشد کیه  اصیل  ن دسیت  واد   ظمن هه
 است.  

هیای   هیا ییا ااا    وجود مجموعه معینی اا هنجااعنوان  فوکویاما سرمایه اجتماعی اا هه
شیان مجیاا اسیت،     کند که اعضای گروهی که همضاای و تعاون میان لیراسمی تعریف می

هیا و هنجااهیا هیه میودی میود       مشااکت دا ایح ااا  ،دا  ن سریم هستند. البته اا دید او
هیای من،یی    ااا  ها ممضح اسیت  شود؛ چرا که ایح ااا  هاعس تولید سرمایه اجتماعی نمی

شود که فوکویاما نین دا ایح تعریف هیا تأکیید    (. م  ظه می10-11  1379هاشند )فوکویاما، 
ها دا اواهط اجتماعی اا مد نظر  های لیر اسمی دا واقر مشااکت انسان ها و ااا  هر هنجاا

تنریا هیا   هیا   هیا و ااا   اییرا هنجیاا   ،دانید  قراا داده و  ن اا منبر مرم سیرمایه اجتمیاعی میی   
 کنند.   گیری اواهط پایداا و منسجم معنا پیدا می شضل

ای هیا   ای است که اا شبضه سرمایه اجتماعی انباشت مناهر واقعی و هالقوه ،هه نظر هوادیو
ای کیه   شیود. شیبضه   شده  شنایی و شنامت متقاهل  اصل می دوام اا اواهط کماهی  نرادینه

کند و  نان اا مسیتحق   ایه اجتماعی هرمواداا میهر یم اا اعضای مود اا اا پشتیبانی سرم
دا  الت عملی دا مبادالت مادی و نمادینی که تنرا سااد. ایح اواهط ممضح است  می اعتباا

نظیر   (. هیه 147  1384کند وجود داشته هاشد )هوادییو،    نان اا دا  ،ظ  ن اواهط کمم می
 ده است  کرو جنبه توجه  ید هوادیو نگاه اهناای هه ایح م،روم داشته و هه د می

 سود مشااکت فرد دا گروه؛ و 
  .هرقراای ااتباط اجتماعی و دسترسی هرچه هیشتر هه ایح مناهر و سود فردی 

 دهند    دا واقر اا نظر او دو چین عناصر اصلی سرمایه اجتماعی اا تشضیل می
  لیق هیه   میدعی دسیتیاهی هیه منیاهر متع     دهد مینات اواهط اجتماعی که هه افراد اجااه

 معاشران موی  شوند؛ 
 افرادی است کیه دا داون شیبضه    کمیت و کی،یت  ن مناهر. منظوا اا کمیت، تعداد
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میینان سیرمایه    ،اییح شیبضه گسیتره هیشیتری داشیته هاشید      هیه مینانیی کیه    قراا دااند. 
یاهیید. مقصییود وی اا کی،یییت،  جییم سییرمایه اقتصییادی،  افیینای  مییینییین اجتمییاعی 

دی است کیه کنشیگر هیا  نریا دا ااتبیاط اسیت. یعنیی میینان         فرهنگی و نمادیح افرا
 ،(. اا اییح منظیر  82  1389های م کوا )فصیحی،  مندی اعضای گروه اا سرمایه هرره

گییرد  نریا    شده و داگیری افراد دا مبادالتی که دا هستر  ن انجام می اواهط نرادینه
 سااد.   مند می اا اا سود متقاهل هرره

پردااانی است که م،روم سرمایه اجتمیاعی اا مید نظیر قیرااداده      یهنظراا جمله هم  1لیح
هیای   سرمایه اجتماعی هه مناهر نر،ته دا سامتااهای اجتمیاعی و موقعییت   ،است. دا  اای او

شود که اا طریق کن  هدفمنید قاهیل دسترسیی ییا گیرد وای اسیت. دا        ای گ،ته می شبضه
یعنی سرمایه اجتماعی منبعی داند؛  میدااایی ااتباطی  ااوی سرمایه اجتماعی  ،تعری،ی دیگر

اا نظر لیح مناهعی که دا ل ا (. 91  همان ید ) دست می است که اا طریق ااتباط ها دیگران هه
، عناصیر اصیلی   هسیتند هیا و کین  هدفمنید نر،تیه      های موجود دا شبضه یتعسامتااها، موق

هیا، ثیروت، قیدات و     ناهر نر،ته دا سامتاادهند و منظوا اا م سرمایه اجتماعی اا تشضیل می
 پایگاه اجتماعی است.  

انید، افینون هیر     پردااان و پهوهشگرانی کیه دا میواد سیرمایه اجتمیاعی اندشییده      نظریه
هندی کننید. دا یضیی اا    اند ها توجه هه اهعاد متنوع ایح سااه،  ن اا دسته دهکرتعریف، ت   

شیود.   گروهیی ییاد میی    گروهیی و هیرون   تمیاعی داون ها اا دو نوع سرمایه اج هندی ایح دسته
سرمایه اجتماعی دا جوامر سنتی )ماقبل مدان( هیشتر جنبیه   ،گمان شماای اا پهوهشگران هه

گروهی همراه ها اعتماد اجتماعی محدود و ما  داشته است که امیروا  ن اا هیه نیام     داون
وع دیگری اا سیرمایه اجتمیاعی   شناسند. دا جوامر امروای، ها ن می «سرمایه اجتماعی قدیم»

گروهی همراه ها اعتماد اجتماعی تعمیم یافتیه و عیام دااد    سر و کاا داایم که هیشتر جنبه هیح
(. 196  1385هرند )عبداللری و موسیوی،   نام می «سرمایه اجتماعی جدید»که اا  ن ها عنوان 

امیا  شیود،   وهیی میی  گر گروهی هاعس همبستگی و انسجام هیح هرچند سرمایه اجتماعی داون
ی میوااد  تیی   مو دا هراست ها و اجتماعات کوچم  ایح شضل اا سرمایه محدود هه شبضه

اجتمیاعی   ههای هناگتیر قیراا دهید. دا  یالی کیه دا سیرمای       تواند  نرا اا دا هراهر گروه می
ها اا طرییق   تر جریان دااد، امضان هربود و عیت گروه ای گسترده گروهی که دا شبضه هرون
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 .  سااد میفراهم اا تر  اد ااتباطات و اتصاالت عامایج
اجتمیاعی دو هعید    هانید کیه سیرمای    هندی اسییده  هسیاای اا پهوهشگران نین هه ایح جمر

هییا و عضییویت گروهییی و مشییااکت اجتمییاعی( و شیینامتی )اعتمییاد و     سییامتاای )شییبضه
اکثریت تعاایف  ول سیه   ،(. هه گمان  نرا1392و جع،ری،  نهمبستگی و...( دااد ) قیقتیا

های متقاهل و اعتمیاد. شیبضه    های اجتماعی، هنجاا گیرند که عبااتند اا  شبضه محوا قراا می
شود و مشااکت دا اییح   ه اجتماعی دا  مییعنوان جنبه سامتاای م،روم سرما اجتماعی هه

سیرمایه  ها و اعتمیاد هیشیتر جنبیه شینامتی      های افتاای است. هنجاا ها مشیصه ویهگی شبضه
 (. 52  1394شوند )موسوی و شیبانی،  ها و عقاید مشی  می اجتماعی هستند که ها ااا 

کنند که شضل شنامتی سرمایه اجتمیاعی موجیب اعتمیاد     تأکید می 1کاواچی و هرکمح
گیری اواهط صمیمیانه و هنجااهای متقاهل شده و اا ایح  هیشتر دا اواهط هیح شیصی، شضل

ها  کند. سرمایه اجتماعی سامتاای نین دا مشااکت افراد دا ساامان طریق فرد اا  مایت می
 (. 1391ااده،  کند )ا وی های اجتماعی نمود پیدا می و شبضه

پهوهشیگران هیا توجیه هیه تعیاایف و       ،هایی که هه  نرا اشااه شید  هندی گ شته اا تقسیم
دا سیه سیط  میواد     ها داهااه م،روم سرمایه اجتماعی دا یم جمر هنیدی،  ن اا  هندی دسته

 اند   توجه قراا داده
هیای   سرمایه اجتماعی دا قالب اواهیط فیردی و شیبضه    ،سط  مرد  دا ایح سط الف( 

های مشتر  اا شیامل شیده و شیضلی اا  ی  تعلیق و       ها و ااا  ااتباطی هیح افراد، هنجاا
سییرمایه  ،(. دا ایییح معنیا 1380کنید )ااکیییا و ل،یاای،    پیوسیتگی اجتمییاعی اا هاانمیایی مییی  

شیان دا نظیر    های کوچم هه منافر ها یا گروه عنوان اهناا دسترسی افراد، مانواده اجتماعی هه
هایی که هه مناهر مرم دسترسی داانید ییا    ها و گروه شود. اا ایح نگاه افراد، مانواده گرفته می

 ااسیرمایه اجتمیاعی هیشیتری    ،انید  دهکر نرایی که جایگاه ااهبردی مرمی دا شبضه تصرف 
توان هه نظریات افرادی ماننید   (. دا ایح سط  می44  1389هرمواداا مواهند هود )فصیحی، 

  .کلمح و هوادیو اشااه کرد
هیایی اا سیامت اجتمیاعی اا دااا     سرمایه اجتماعی جنبه ،سط  میانه  دا ایح سط ب( 

د. کنی  های ما  کنشگران اا دا داون سیستم یا سامتاا اجتمیاعی تسیریل میی    هوده و کن 
هیا و اواهیط هینیاهینی  نریا،      شود و سیاامان  ااتباطات افقی و عمودی اا شامل می ،ایح م،روم
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توانید دا   گیرنید. سیرمایه اجتمیاعی میی     ها و... دا امره  ن قراا می ها، شرکت اعم اا انجمح
 ،دا صوات تضراا و پایبندی همه اعضیا هیه تعریدات میود     ،کناا منافعی که هرای افراد دااد

  .(107-109  1394 واد )موسوی و شیبانی،  معی پدید منافر ج
عنییوان اواهییط قییراادادی و  سییط  کیی ن  دا سییط  کیی ن، سییرمایه اجتمییاعی هییه  ( 

شیود. اواهیط سیامتاای اسیمی ماننید قیوانیح        سامتاای نرادهای کی ن دا نظیر گرفتیه میی    
سیاسیی،  هیای   گیری نریاد  ومقراات،  ضومت، سط  مشااکت، سط  تمرکن و فرایند شضل

سیرمایه اجتمیاعی مجموعیه     ،شیود. اا اییح منظیر    سط  ک ن سرمایه اجتماعی اا شیامل میی  
 هلضه عامل نگرداای  نراست.   ،کنند نیست هندی می نرادهایی که جامعه اا پی

پیرداای پیرامیون سیرمایه     های هرگنییده فراتحلییل  ا یر، گ شیته اا م،ریوم      پهوه 
اند اهعاد م،روم سرمایه اجتمیاعی اا اا   دهکرکه هه صوات فشرده مروا شد، ت    ،اجتماعی

تعاایف استیرا  و هر اساس  ن هه سنج  هپردااند. ایح اهعاد عبااتنید اا  اعتمیاد اجتمیاعی    
ها، کمیم هیه دیگیران، همضیاای      )دا اهعاد میتلف(، مشااکت اجتاعی )عضویت دا شبضه

هیا(،  ماییت )اجتمیاعی، میالی و اوانیی(، ا سیاس تعلیق،         ا و نراده داوطلبانه ها افراد، گروه
 یگانگی، واهستگی و دوستی )اواهط همسایگی، مانوادگی، اواهط ها دوستان(. 

 اجتماعی بر سالمت روانی هگذاری سرمای سازوکار اثر. 2

ی افنون هر پردامتح هه م،اهیم سرمایه اجتماع ،های مواد هراسی دا فراتحلیل  ا ر پهوه 
های تجرهی، چگونگی ااتبیاط   های نظری مود ها استناد هه پهوه  و س مت اوان، دا هحس

اند کیه دا ادامیه هیه طیوا میتصیر میروا        هیح ایح دوم،روم اا هه طوا م،صل هه هحس گ اشته
گ اای سرمایه اجتماعی هر س مت اوانیی دا فراتحلییل    شود تا مبنای نظری و تجرهی اثر می

 راا گیرد. نین مواد اشااه ق
هر ایجیاد سی مت، سیرم هیر      مؤثرای دا ایران نشان داده است که دا هیح عوامل  مطالعه

داصید، سیرم عوامیل     25هه شرح ایر است  سیرم نظیام ااائیه سی مت      دسته اا عوامل تقریباً
داصید اسیت.    10محیطی و افتاای  داصد و عوامل فینیضی، ایست 15ژنتیضی و هیولوژیم 
)مرنیدی،  اسیت  داصید   50هیر سی مت    میؤثر که سیرم عوامیل اجتمیاعی     ایح دا  الی است

(. همچنیح نتیایج پهوهشیی کیه دا سیوئد انجیام      1387هه نقل اا مواجه دادی،  ؛2044  1385
اجتماعی و هیماای اوانی همبستگی قوی وجود دااد.  همیان سرمای دهد میگرفته است، نشان 
نظمیی   گی اا دا هیی  تأثیرعنیوان عیاملی    جتمیاعی هیه  ا هها، پاییح هودن سرمای هر اساس ایح یافته
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پهوهشیگرانی ماننید    ،(. افنون هیر اینریا  Lofords & Sundquist, 2007شود ) اوانی محسوب می
شیینامتی، سییامتااهای  هییای جامعییه و... هییا اویضییرد 3، اا2، کییاواچی، اایییت1هاافییام، دسیییلوا

اجتمیاعی   ه مایت اجتماعی و سیرمای های اجتماعی، عدم وجود مناهر  اجتماعی ناهراهر، نق 
(. دا اییح  1390کننید )توکیل و مقصیودی،     هیای اوانیی معرفیی میی     اا عامل اصیلی هیمیاای  

اعتمیادی دا جامعیه موجیب کیاه  تعرید       تحقیقات نشان داده شده کیه افینای  سیط  هیی    
شیود. هیه    های اجتماعی می اجتماعی، کاه  همضاای و مشااکت اجتماعی و افنای   سیب

و مشض ت طوالنی  دهد میوقایر من،ی اندگی اا کاه   تأثیراجتماعی  هاسد سرمای ینظر م
سااد. افنون هر اییح، اعتمیاد ممضیح اسیت ا یطراب دا میواد افتیاا         مدت اا قاهل تحمل می

 تیأثیر وقیایر اا تحیت    هینی پی تواند اداا  ما اا  دیگران اا کاه  دهد. همچنیح اعتماد می
انجامید.  ماییت    اا القا کند که همه ایح عوامل هه س مت اوانی میقراا داده و    کنترل 

تواند ااهطه اییح سیااه و سی مت اوان اا     اجتماعی است که می هاجتماعی مؤل،ه دیگر سرمای
هیای   منیاهر و کمیم   هتو ی  دهد. هه گمان پهوهشگران، ایح  مایت که شامل تریه و مبادلی 

هیای ناشیی اا    هیای اوانیی و ا یطراب    توانید فشیاا   شود، می عاط،ی و اط عاتی و اهناای می
،  ن(. دا تأییید  1392 وادث ناگواا اندگی اوامره اا تعیدیل کنید ) قیقتییان و جع،یری،     

 رها ها افنای  دسترسی هه  مایت اجتماعی و هی  عضویت دا شبضهمعتقدند پهوهشگران دیگر 
اااشیمندی اا تقوییت    عنت ن،ی  و میود   ،ها های اجتماعی دا ایح شبضه عرده گرفتح نق 

(. 1391، و همضیااان  ااده انجامید )ا یوی   مثبیت هیر سی مت اوان میی     تیأثیر کند، که هه  می
ها،  ماییت عیاط،ی اسیت کیه هیه نوهیه میود سی مت اوان اا تقوییت           هیشی ااایح  مایت

هیا هیا    که شبضه دهد میدا ایح ااتباط، و دا چااچوب نظریه شبضه تو ی   4کند. کااولیح می
هایی هرای اعمال اجتمیاعی معنیاداا دا    ها و فرصت های عاط،ی، دوستی کردن  مایت فراهم

ثری هر عنت ن،  افراد، افنای  توان  نرا هیرای  ؤهسیاا مرم و م تأثیرقالب سرمایه اجتماعی، 
اا اییح طرییق موجیب افینای  ا سیاس       انید و هیا دا  مقاهله ها مشض ت انیدگی و افسیردگی  

ح ااتباط هیح  مایت )هه عنوان یضی اا اهعیاد سیرمایه اجتمیاعی( و    د. اینشو س مت اوانی می
و همضااان  نین میواد هراسیی قرااگرفیت.     5س مت اوان دا پهوهشی دیگر توسط تامپسون
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گیرا هیه ییم جامعیه فردگیرا دچیاا        نتایج نشان داد که مراجران دا گ ا اا یم جامعه جمیر 
توانید دا سی مت    های اجتماعی می مایتشوند و   های اوانی و عاط،ی می مشض ت و فشاا

 (.  1386ااده و مرادی،  اوان  نرا نق  مرمی داشته هاشد )لرسایی
ایمان و همضااان  نین دا تبیییح سیااوکاا ااهطیه سیرمایه اجتمیاعی و سی مت اوانیی        

 تیأثیر دهند که سرمایه اجتماعی اا دوجنبه سامتاای و شنامتی هیر سی مت اوان    تو ی  می
توانید هیه طیوا اسیمی و لیراسیمی اثیرات  یوادث من،یی          گ ااد. اا جنبه سامتاای می می

هیای اجتمیاعی، عیاط،ی و اوانیی کیاه        اندگی مانند اا دست شغل اا ها افنای   ماییت 
سی مت   و اا جنبه شنامتی ممضح است اا طریق افنای  ا ساس امنیت، عنت ن،ی   و دهد

 (. 1387ااان، اوانی اا هربود هبیشد )ایمان و همض
هیه هراسیی ااهطیه     ،و همضاان  دا پهوهشی ها است،اده اا اویضرد چندسیطحی  1هامانو

انید.  نریا دایافتنید کیه هیر دو نیوع سیرمایه         هیح سرمایه اجتمیاعی و سی مت اوان پردامتیه   
هگی ااد.   تیأثیر توانید هیر سی مت اوان     اجتماعی شینامتی و سیامتاای دا سیط  محلیه میی     

د کیه انیدگی دا محلیه قاهیل اعتمیاد دا      اد دا پهوهشی دیگیر نشیان میی    2همچنیح تامپاهلون
. افینون هیر اییح، ا سیاس     دهد میمقایسه ها محله کمتر قاهل اعتماد، س مت اوان اا افنای  

(. هنیاهرایح سیرمایه   1393پیوا و همضیااان     هیشد )شیااع  تعلق نین هرداشت اوان اا هربود می
یح فردی هلضه اا طریق جیاای شیدن و گسیتر  دا سیط      اجتماعی نه تنرا اا طریق اواهط ه

 قراا دهد.  تأثیرتواند س مت اوان اا تحت  اجتماعات هم می
ای دا اوسیه نشان داد که مییان سی مت عیاط،ی افیراد هیا مشیااکت دا        اا، دا مطالعه

هییای اجتمییاعی اسییمی و لیراسییمی و هرمییواداای اا  مایییت و اعتمییاد اجتمییاعی،  شییبضه
اجتمیاعی و یگیانگی اجتمیاعی دا     هسیرمای معتقید هیود   وجیود دااد و   داای نیمعهمبستگی 

دا هریتانیا دا تحقیقی کیه دا   3(. مم کالو Rose, 2000س مت اوانی افراد مؤثر هستند )
هیح مراجران انجام داد، اثبات کرد که سطوح هاالی مشااکت اجتماعی مطیر میرگ و مییر    

)توکیل و   دهید  میی افاه و س مت عاط،ی اا افنای   های اوانی اا کاه  و ناشی اا هیماای
 (. 1390مقصودی  

ها و تأکید هر سااوکاا ااهطه مثبت هییح سیرمایه اجتمیاعی و سی مت      ها وجود ایح یافته
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اوانی، هرمی شواهد  اکی اا وجود ااتباط من،ی میان ایح دو متغیر و یا عیدم وجیود ااهطیه    
دسیلوا و همضااان دا یم مروا سیستماتیم هر تحقیقیات انجیام شیده دا     ،است. هرای مثال

مواد ااهطه سرمایه اجتماعی و س مت اوان دایافتند که سرمایه اجتماعی دا اهعیاد شینامتی   
 دهید  میی و سامتاای، هم ااهطه مثبیت، هیم ااهطیه من،یی و همچنییح عیدم ااتبیاط اا نشیان         

همضاان  ها اینضیه شیواهد تجرهیی دامصیو      (. فا لی و1391، و همضااان ااده )ا وی
دهنید ولیی هیا اسیتناد هیه هرمیی        اجتمیاعی هیر سی مت اوان اا نشیان میی      همثبت سرمای تأثیر

اجتمیا عیی و سی مت اوان اا همچنیان دا  ید فر ییه تلقیی         ههیح سرمای هااهط ،ها پهوه 
اجتمیاعی   هثییر سیرمای  کننید کیه تیأ     کنند.  نرا ها اشااه هه مطالعات انجام گرفته تأکید می می

ای دا  شود. هرای مثال، دا  الی کیه مطالعیه   فردی هر س مت اوانی دا همه موااد تأیید نمی
، دا مقاهیل، دا  دهید  میی اجتماعی پاییح و امت الت اوانی اا نشیان   ههیح سرمای هااهط هریتانیا
 هیح سییرمایهی  هفریقیایی ی  مریضیایی ااهطی     ان  700 هو همضیااان  داهیاا   1کاترونیا  همطالعی 

 (. 1392شود )فا لی و همضااان،  اجتماعی ها ا طراب و افسردگی تأیید نمی
توانید هیه    شود که سیرمایه اجتمیاعی میی    ها همه اینرا، دا یم ااایاهی کلی م  ظه می

 های ایر س مت اوان اا هربود هبیشد    شیوه
 ا جلیوگیری اا  توانید هی   کنید کیه میی    اجتماعی اواهطی اا هیح افراد تعریف می سرمایه

 مننوی شدن، ناامیدی، ا طراب و افسردگی اا کاه  دهد؛ 
 های هیشتری هرای دایافیت و اهیدای  ماییت اجتمیاعی دا      سرمایه اجتماعی فرصت

 ؛  دهد میامتیاا افراد قراا 
 های میرتبط هیا سی متی اا هییان، اجیرا و       ها و ااا  تواند هنجاا سرمایه اجتماعی می

 کنترل کند؛  
 تمیاعی اا طرییق مشیااکت اجتمیاعی هاعیس پیوسیتگی و تعلیق اجتمیاعی         سرمایه اج

 شود.   می
اهعاد دو سااه سرمایه اجتمیاعی   پرداای و دا اینجا هه همیح مقداا مروا تعاایف، م،روم

 ،شود، ایرا همان طوا که گ،تیه شید   و س مت اوانی و چگونگی ااتباط میان  نرا هسنده می
هیای   سرمایه اجتماعی هر س مت اوانی هر اساس پیهوه   تأثیرهدف مقاله  ا ر فراتحلیل 
شده دا  د توان میود   های انجام فرض هر ایح است که پهوه  ،موجود است. افنون هر ایح
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 اند.   هه صوات م،صل هه م،اهیم سرمایه اجتماعی و س مت اوانی پردامته

 روش تحقيق . 3

هیه   1یل است،اده شده است. ولفاو  پهوه   ا ر اا نوع کمّی است که دا  ن اا فراتحل
شیود؛ تحلییل اولییه، تحلییل ثانوییه و       میان سه نوع تحقیق ت،ضییم قائیل میی    2نقل اا گ س

ها دا یم مطالعیه پهوهشیی اسیت. تحلییل ثانوییه،       فراتحلیل. تحلیل اولیه، تحلیل اصلی داده
هیای   ضنییم ها ها هدف پاسیگویی هه سؤال اصلی پهوه  ها اسیت،اده اا ت  تحلیل مجدد داده

هیای قبلیی اسیت. فراتحلییل، تحلییل        ماای هرتر یا پاسییگویی هیه سیؤاالت جدیید هیا داده     
دسیت   های من،رد هه ای اا نتایج تحلیلی که اا پهوه  هاست. یعنی تحلیل  ماای دسته تحلیل

(. کولییم و همضیاا  هیه    8  1385 مده است و هدف  ن یضپااچه کیردن نتیایج )ولیف،    
شیود کیه    کنند که دا  ن فراتحیل نوعی او   ماای تلقی می اشااه می 3تعری،ی اا جانسون

هیای مسیتقل اا یضیدیگر میواد اسیت،اده قیراا        ای اا پیهوه   هرای ترکییب نتیایج مجموعیه   
پرداانید و   هایی که همه  نرا هه  امون یم فر یه مشیتر  میی   گیرد؛ مجموعه پهوه  می

هیای قبلیی    نتیجیه کلیی مطالعیات و پیهوه      هایی دا هااه گیری اا  ماا استنباطی هرای نتیجه
توان گ،ت هنگامی که  (. ها توجه هه ایح تعاایف میKulik & Kulik, 1989کنند ) است،اده می

مطالعیه مجیدد   های متعددی صوات گرفته هاشد، امضان  داهااه یم مو وع ما  پهوه 
ن  میاای میا ،   هیا اسیت،اده اا فنیو    تیوان  . همچنیح میی وجود داادها  و مقایسه ایح پهوه 

چنیح کیاای میود     و هه یم نتیجه وا د اسیدکرد نتایج  نرا اا ها یضدیگر تل،یق و ترکیب 
شیود.   ( که اا  ن هه فراتحلییل ییاد میی   1384 ،یم پهوه  مستقل است )ااهدی و محمدی

هیا اا مطالعیات     وای یافتیه  هناهرایح  نچه فراتحلیل هر  ن تضییه دااد عبیاات اسیت اا جمیر    
توانید نقیاط    میی و وا ترکیب  نریا هیرای اسیت،اده علمیی و کیااهردی      ظمن پراکنده هه من،رد و

(. دا واقیر اگیر   1379 عف و قوت کااهای پهوهشی اا نین نشان دهد )صدیق سروسیتانی،  
،  نگاه هسیاا مریم مواهید هیود    یمعلم اا انباشت و پاالی  اط عات و شنامت دا نظر هگیر

هیایی کیه سیؤاالت     اچه کردن قاهل اعتماد و معتبیر پیهوه   هایی هرای مروا و یضپا اهنمود
هیای موجیود دا فراتحلییل اییح امضیان اا فیراهم        اوییه  و یضسانی دااند، وجود داشته هاشید 
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توان هه دو شیوه ک می و کی،یی انجیام داد. دا    (. فراتحلیل اا می6-7  1385سااد )ولف،  می
پهوهشگر هه دنبیال ییافتح مقیداای هیه     فراتحلیل ک می که دا واقر نوعی او   ماای است، 

ها  اثر  نام اندااه اثر است تا هه کمم  ن هتواند هم معیاا مشترکی هرای قضاوت داهااه اندااه
های مواد هراسی ااائه دهد و هم  نریا اا تل،ییق کنید. وا ید تحلییل دا       های پهوه  و یافته

یییح نییوع تحقیییق، جامعییه  مییاای دا ا ،فراتحلیییل یییم پییهوه  اسییت. هییه عبییاات دیگییر 
 .  استشده دا یم مو وع ما   های انجام پهوه 

کیه هیه    دهید  میهایی تشضیل  هرایح اساس، جامعه  ماای ایح فراتحلیل اا کلیه پهوه 
دا  1395هراسی ااهطه هیح سرمایه اجتمیاعی و سی مت اوانیی پردامتیه و تیا  نا میاه سیال        

 هاست.   وا د تحلیل نین هر کدام اا ایح پهوه  ؛اند قالب مقاله منتشر شده
 هه طوا م صه دا اینجا هرای انجام فراتحلیل ک می  ا ر مرا ل ایر طی شده است  

ها  ها توجه هه مو وع که هراسی ااهطیه سیرمایه اجتمیاعی     . جستجو دا میان پهوه 1
عنوان متغیر واهسته است و ها دا نظیر گیرفتح جامعیه     عنوان متغیر مستقل و س مت اوانی هه هه

اا  ماای، تمامی مقاالت علمی پهوهشی داملی که ایح عنیوان ییا عنیاوینی نندییم هیه  ن      
ی معتبر ایتترنتی شامل پایگاه اط عات علمی جریاد دانشیگاهی، پایگیاه    ها دا پایگاه ،داشتند

هیای هرمیی مجی ت     مج ت تیصصی نوا، پایگاه هانم اط عات نشریات کشوا و پایگاه
شان، مقیاالتی دا اییح ااتبیاط هیه چیا        افت ها توجه هه  واه فعالیت داملی که ا تمال می

ه شدند.  اصل تی   اییح مر لیه گیرد وای     اسانده هاشند، جستجو و پ  اا شناسایی تری
  .مقاله مرتبط هوده است 17

گری(  دا اییح   . مروا متون مقاالت و گنین  مقاالت مناسب و واجد شرایط )لرهال2
مر له هر اساس معیااهای گناا   ریب همبستگی ااهطه هیح دو سااه سیرمایه اجتمیاعی و   

مقالیه میرتبط گینین      11ه  میاای،  و مشی  هودن جامع داای معنیس مت اوانی، سط  
وسییله   های هرگنیده، م،روم س مت اوان هه شدند. الام هه تو ی  است که دا همه پهوه 

های استاندااد و دا دسیترس ماننید پرسشینامه سیاامان جریانی هرداشیت و م،ریوم         پرسشنامه
  .های محقق سامته سنجیده شدند سرمایه اجتماعی توسط پرسشنامه

های میواد هراسیی  هیرای تحقیق اییح هیدف        اط عات الام اا پهوه . گرد وای 3 
کییااهرگی تریییه شیید کییه دا  ن فررسییت اط عییاتی کییه هاییید اسییتیرا  شییود شییامل نییام    

)ها(، سال انتشاا، جامعه  ماای، نوع و مینان  ریب همبستگی هیح دو سااه سیرمایه   نویسنده
گیری قیید شیده هیود     و شیوه نمونه،  جم نمونه داای معنیاجتماعی و س مت اوانی، سط  



 پنجم و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     158

  . وای شد های مواد نظر اا مقاالت جمر که هه کمم  ن، اط عات و داده
افیناا  دا اییح مر لیه اط عیات اسیتیرا  شیده اا        ها هیه نیرم   . واود اط عات و داده4
  .دش)نسیه دوم( وااد  CMAها دا نرم افناا  پهوه 

های مواد هراسیی اسیتیرا     ست که اا پهوه نیستیح هرونداد ایح فرایند، اط عاتی ا
 یرایب   ،شیود  طیوا کیه م  ظیه میی     (  مده است. همیان 1شده و دا قالب جدول شمااه )

تغیییر   579/0تیا  یداکثر    164/0همبستگی هیح سرمایه اجتماعی و س مت اوانی اا  داقل 
 کند.   می

 خالصه اطالعات جمع آوري شده .1جدول 

 ردیف وسالمحقق حجمنمونه مماریجامعه ضریبهمبستگی گیرینمونه

 1 (1386لهساییااد ومردای) 600 مهاجران 55/0 تصادفیسیستماتیک

 2 (1387ایمان،مردایوحسینیرودبارکی) 500 دانشجویان 535/0 تصادفیسیستماتیک

 3 (1387سلطانیوجمالی) 273 دانشجویان 17/0 ایسهمیه

 4 (1389عنایتومقاپور) 386 هااعضایخانواد  32/0 ایتصادفیطبقه

 5 (1390سیهانوعبهالصمهی) 300 معلمانوکارکنان 214/0 ایسهمیه

 6 (1391پورافکاریوشکری) 370 دانشجویان 429/0 ایتصادفیطبقه

 7 (1391رضویااد ،نوغانیویوسفی) 303 دانشجویان 20/0 ایطبقه

 8 (1391هزارجریبیومهری) 375 معلمان 579/0 ایسهمیه

 19/0 ایخوشه
نشینانحاشیه
 سال16باالی

 9 (1392حقیقتیانوجعفری) 357

ایچنهخوشه
 ایمرحله

 10 (1392فاضلی،جنادلهوطالبیان) 21792 شهرونهان 22/0

 164/0 ایتصادفیطبقه
دبیرانسطح

 متوسطه
320 

مهرمیی ،سعادتی،عباسی،نریمانیو
 (1395محمهی)

11 

 . بررسی مفروضات فراتحليل  4

هییا، نیسییت،  ای اا پییهوه  پییی  اا اعیی م انییدااه اثییر نرییایی فراتحلیییل کمّییی مجموعییه   
هیا و سیوگیری دا انتشیاا  نریا میواد       های فراتحیل دا مواد همگنی ایح پهوه  فرض پی 

 هراسی قراا گرفت. 

 های مورد بررسی همگنی پژوهش. فرض 1-4

وا گینین  میدل   ظمن های هرگنیده، هه دا اینجا هرای هراسی همگنی یا عدم همگنی پهوه 
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اسیت،اده شیده اسیت کیه نتیایج  ن دا       Qمناسب هرای هر واد اندااه اثیر ترکیبیی اا  امیون    
( کیه  460/243 اصل اا  امون ) Qها توجه هه اینضه مقداا  .شود ( نمای  داده می2جدول )

توان گ،ت هیا اطمینیان هسییاا     ، میاست داای معنی( >001/0Pدا سط  ) 10ها داجه  اادی 
های میواد هراسیی، تأییید و فر ییه صی،ر یعنیی        %( فر یه ناهمگح هودن پهوه 999ایاد )

( نسیبت هیه   Qشود. ها ایح وجود، ها توجه هه اینضه اییح  میااه )   ها اد می همگنی ایح پهوه 
ها، توانایی  امون هیرای پی یر     اثر  ها  ساس هوده و ها افنای  شماا اندااه رتعداد اندااه اث

کاا گرفتیه   نین دا ایح  امون هه Iکند،  مااه دیگری هه نام مج وا  ناهمگنی افنای  پیدا می
اییح  میااه مقیداا     ،کنید. دا واقیر   % تغیییر میی  100تیا   0اا  Iشود. دامنیه مقیداا مجی وا     می

نندیضتیر هاشید،    100کند. هر چه مقداا  مااه هیه   ناهمگنی اا هه صوات داصد هاانمایی می
ها نیاهمگنی هیشیتری وجیود دااد.  یال هیا توجیه هیه         اثر   دهنده ایح است که میان اندااه نشان

هیه   توان اینگونه استدالل کرد که نندییم  می ،(  مده است2که دا جدول ) Iمقداا مج وا 
هیا، ناشیی اا    های موجود میان اندااه اثرها ییا نتیایج  اصیل اا پیهوه      داصد اا ت،اوت 96

. هناهرایح  روای است هرای دستیاهی هه اندااه اثر ترکیبی دا مییان  استناهمگون هودن  نرا 
 های مواد هراسی اا مدل اثرات تصادفی است،اده شود.  پهوه 

 ( Q)آزمون  نتایج آزمون همگني مطالعات .2جدول 

 I-Squared (P-Value)داریمعنیسطح (Dfدرجهماادی) Qمقهار شاخصمماری

 893/95 0/000 10 460/243 نتای 

 . فرض سوگيری انتشار 2-4

شیود، هراسیی سیوگیری انتشیاا اسیت.       هایی که دا فراتحلیل انجام میی  یضی دیگر اا تحلیل
اثر ترکیبی عاای اا مطا هر واد کنید، هایید هیه همیه     هرای اینضه فراتحلیل هتواند یم اندااه 

ااهطه سرمایه اجتمیاعی و سی مت اوانیی دا دامیل کشیوا انجیام       مصو  مطالعاتی که دا
و هتواند  نرا اا ااایاهی کند. عدم هراسی تمامی ایح مطالعات و هاشد گرفته، دسترسی داشته 

ای شیود   تواند منجر هه پدیید  میدن مسیئله    های ما ، می همچنیح هروا هرمی دیگر اا مطا
 گویند.   که هه  ن مطای انتشاا می

 واد کیه   وجود میی  هایی اا هرای انجام دقیق فراتحلیل هه هر یم اا ایح موااد دشواای
ی پیشنراد شده است. دا اینجا هرای هراسی فرض ،های میتل ها و ااه  نرا نین او هرای  ل 
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ای  و او  همبسیتگی اتبیه   1نبود سوگیری انتشاا دا فراتحلیل  ا ر اا ترسیم نموداا قی،یی 
هیا همیه  نریا دا     وا افنای  دقت دا نتایج  امونظمن ، است،اده شده است. هه2هگ و منومداا

 ده است.  شنه محاسبه دو دام داای معنیسط  

 . نمودار قيفی1-2-4

هایی که هرای تشیی  سوگیری یا مطای انتشاا اهیداع شیده، ترسییم نمیوداا      یضی اا او 
عنوان هیشیی اا فراتحلییل معرفیی     هه 1984ایح نموداا اا دا سال  3قی،ی است. الیت و پیلمر
کییه وان  مییاای (. نمییوداا قی،ییی مبتنییی هییر ایییح اصییل اسییت 1391کردنیید )سیداهریشییمی، 

کند. هنیاهرایح دا ترسییم اییح نمیوداا،      ها ها افنای  اندااه نمونه  نرا افنای  پیدا می پهوه 
 ،دا پاییح نموداا پراکنده شده و هیرعض   ،هایی که اندااه نمونه  نرا کوچم است پهوه 
د. دا شیون  دا هاالی نموداا نماییان میی   ،تر هستند هایی که دااای اندااه نمونه هناگ پهوه 

صواتی که هیچ مطایی وجود نداشته هاشد، نموداا هه شیضل ییم قییف وااونیه دامواهید      
 گیرد.   دا صوات وجود مطا، نموداا قی،ی، شضلی نامتقاان هه مود می ، اما مد

دااینجا هرای هراسی سوگیری انتشاا، اا نموداا  مااه دقت )وااونه مطای اسیتاندااد(  
، شضل قیف وااونه دهد می نشان 1گونه که نموداا  . همانفیشر است،اده شده است zهر سب 

هیای میواد    هیای فراتحلییل ییا پیهوه      ایح واقعیت است که توایر دادهکننده  هوده و هااگو
هیای میواد هراسیی     دیگیر دا انتشیاا پیهوه     ،هراسی هه طوا نسبی متقیاان اسیت. هیه هییان    

تیوان دا میواد نبیود     سوگیری اخ نداده است. ها ایح وجود تنرا هر اساس نموداا قی،یی نمیی  
 های  ماای دیگر هم هرره هرد.  د، هلضه هاید اا تضنیمکرتوا  انتشاا داوای 

 

                                                                                                                                        
1. Funnel plot 

2 Begg and Mazumdar rank correlation 
3. Light and Pillemer (1984)  
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 فيشر براي بررسي سوگيري انتشار zنمودار قيفي دقت بر حسب  .1نمودار 

 ای بگ و مزومدار  . همبستگی رتبه2-2-4

های  ماای است که دا ایح پیهوه  هیرای     امونجمله او  همبستگی هگ ومنومداا اا 
هه عبااتی عدم وجود مطای انتشاا دا فراتحلیل اثرات سیرمایه  یا هراسی تقاان نموداا قی،ی 

فر یه ایر مطرح  اجتماعی هر اوی س مت اوانی است،اده شده است. دا واقر دا  امون دو
    است
  و فر یه ص،ر  وجود تقاان دا نموداا قی،ی )عدم وجود مطای انتشاا( -
 فر یه یم  عدم وجود تقاان دا نموداا قی،ی )وجود مطای انتشاا(.   -

ای انجیام   اد یا پ یر  ایح فر یات ها واسطه محاسبه و  امون  ریب همبستگی اتبیه 
های اثر و واایان  ایح اثرات  ن واهستگی هیح اندااهکه مینا ،گیرد. اگر مقداا ایح  ریب می

شیود کیه هییح     داا نشود،  نگاه معلوم می ، ص،ر هاشد یا هه لحاظ  ماای معنیدهد میاا نشان 
(. 1395ای وجود نیدااد )نییاای و همضیااان،     ها و واایان   نرا ااهطه اندااه اثرات پهوه 

کیرد، دا  ن   ن دیگر عدم تقاان مودنمایی می ال دا اینجا اگر ااهطه وجود داشت یا هه هیا
های اثر هناگتیر، دقیت ییا وااونیه      ای منظم دا ااتباط ها اندااه گونه افت هه صوات انتظاا می

(، 3گونه نشده اسیت. مطیاهق جیدول )    دا  الی که ایح ،مطای استاندااد هیشتر مشاهده شود
دودامنیه میواد  امیون     ااید معنیی ( که دا سط  -309/0ای ) مقداا  ریب همبستگی اتبه

(. هناهرایح فر یه صی،ر کیه دال   P=185/0داا نیست ) قراا گرفته است، هه لحاظ  ماای معنی
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 شود.  هر وجود تقاان دا نموداا قی،ی یا عدم وجود مطای انتشاا است، پ یرفته می

 اي بگ و مازومدار نتایج حاصل از آزمون همبستگي رتبه .3جدول 

 Z-Value ضریبهمبستگیمقهار شاخصمماری
 (P-Value)داریمعنیسطح

 دودامنه

 185/0 323/1 -309/0 نتای 

 های فراتحليل یافته. 5

 های نمونه الف( محاسبه اندازه اثر تفكيكی پژوهش

( ااائیه شیده   4ها هه ت،ضییم هیر پیهوه  محاسیبه و دا جیدول )      دا گام نیست، اندااه اثر
های واجد شرایط اا  است. الام هه تو ی  است، ها توجه هه اینضه دا هراسی ما همه پهوه 

انید،   عنوان اندااه اثر سرمایه اجتماعی هر سی مت اوان اسیت،اده کیرده    هه r ریب همبستگی 
 rای نیست ها هه کااگیری یم مقیاس مشتر ، اییح  یرایب هیه شیام      هناهرایح دیگر نیا

.  نچیه کیه   هسیتند ها همان  رایب همبستگی مطالعات  اندااه اثر ،تبدیل شوند. هه هیان دیگر
و سیط    zهیا، محاسیبه مقیادیر     ( تااگی دااد، هر واد کمینه و هیشینه اندااه اثر4دا جدول )

افیت، انیدااه اثیر همیه      و انتظاا هم می دهد میای  است. همانطوا که جدول نم داای معنی
، 164/0کمتریح اندااه اثر هه میینان   ،ایح داا هستند. افنون هر معنی 99/0ها داسط   پهوه 

که دا میان معلمیان شیرر ااا  انجیام پ یرفتیه     است متعلق هه مطالعه مرر ییح و همضااان  
متعلق هه پیهوه  هیناا جریبیی و مریری      ،579/0است. همچنیح هیشتریح اندااه اثر هه مینان 

گونیه کیه    دست  مده است. همیان  ایح هاا دا شرر همدان هه ، امااست که هاا دا میان معلمان
گونه موااد  شود، میان نتایج ایح دو پهوه  تناقض و ت،اوت وجود دااد. دا ایح م  ظه می

هیا اا هیه شییوه علمیی      اه اثیر توانید انیدا   ایرا می ،کند است که امتیاا فراتحلیل مودنمایی می
 د. رترکیب نموده و نتیجه کلی گناا  ک
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 خالصه اطالعات مربوط به محاسبه اندازه اثرات تفکيکي فراتحليل  .4جدول 

P-Value Z-Value ردیف وسالمحقق انهاا اثر حهپایین حهباال 

 1 (1386لهساییااد ومردای) 550/0 492/0 603/0 109/15 000/0

 2 (1387ایمان،مردایوحسینیرودبارکی) 535/0 469/0 595/0 312/13 000/0

 3 (1387سلطانیوجمالی) 170/0 052/0 283/0 821/2 005/0

 4 (1389عنایتومقاپور) 320/0 227/0 407/0 490/6 000/0

 5 (1390سیهانوعبهالصمهی) 214/0 103/0 319/0 746/3 000/0

 6 (1391پورافکاریوشکری) 429/0 342/0 509/0 787/8 000/0

 7 (1391رضویااد ،نوغانیویوسفی) 200/0 089/0 306/0 511/3 000/0

 8 (1391هزارجریبیومهری) 579/0 507/0 643/0 748/12 000/0

 9 (1392حقیقتیانوجعفری) 190/0 088/0 288/0 619/3 000/0

 10 (1392فاضلی،جنادلهوطالبیان) 220/0 207/0 233/0 966/32 000/0

003/0 947/2 269/0 055/0 164/0 
مهرمیی ،سعادتی،عباسی،نریمانیومحمهی

(1395) 
11 

 ب( محاسبه اندازه اثر ترکيبی فراتحليل

و میدل   1هرای محاسبه ایح اندااه اثر ترکیبی دو او  وجود دااد که شامل مدل اثرات ثاهت
است. دا مدل اثرات ثاهت، فرض هر اییح اسیت کیه وااییان  موجیود هییح        2اثرات تصادفی

منید نباشیند.    مگیری هوده و دااای انحراف نظا نهتواند ناشی اا مطای نمو ها تنرا می اندااه اثر
 وای شده دست هه استنتا   های جمر تواند تنرا هر پایه پهوه  دا ایح  الت فراتحلیلگر می
شود که اندااه اثر، یم متغیر تصیادفی دااای تواییر    فی فرض میهنند. دا مدل اثرات تصاد

نرمال ها میانگیح و واایان  مشی  است. هناهرایح واایان  مدل اثرات تصادفی اا دو جنء 
گییری و وااییان  هییح مطالعیات تشیضیل شیده اسیت )سیداهریشیمی،          شامل واایان  نمونه

هیا(، اا میدل اثیرات     ون همگنیی پیهوه   ) امی  Q(. دا اینجا ها توجه هه نتایج  امیون  1391
 تصادفی است،اده شده است. 

ها و ااقیام   ( ااائه شده است.  مااه5نتایج مرهوط هه محاسبه اندااه اثر کلی دا جدول ) 
دهند که اندااه اثر ترکیبی تصادفی ااهطه سرمایه اجتماعی و س مت اوانیی   مرهوط نشان می

ان قیراا داشیته و   نی ( فاصله اطمی433/0و  د هاالی )( 233/0است که هیح  د پاییح ) 337/0
. هناهرایح هاید گ،ت که دا کل، سرمایه اجتماعی هه میینان  استداا  دا سط  هسیاا ایاد معنی

                                                                                                                                        
1. Fixed effects model 
2. Random effects model 
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هیا اسیت،اده اا معییاا کیوهح      ،گ ااد. هه سییح دیگیر   می تأثیرهر س مت اوانی افراد  337/0
متغیر سرمایه اجتماعی دا  د متوسیط  توان گ،ت که دا کل،  ( می6)مراجعه شود هه جدول 

شود که انحیراف انیدااه اثرهیای     گ اا است. ها ایح توصیف مشی  می هر س مت اوان اثر
مطالعات مواد هراسی اا مینان اندااه اثر ترکیبیی ییا هیه عبیااتی واگراییی مییان نتیایج اییح         

وجیود  میده    صی ههعوامل ما تأثیرها هاشد یا تحت  مطالعات یا هاید ناشی اا مطای پهوه 
 شود.  هاشد که دا ادامه هحس، ایح مسئله نین واکاوی می

 هاي مورد بررسي نتایج حاصل از محاسبه اندازه اثر تركيبي )تصادفي( فراتحليل پژوهش .5جدول  

 Z-Value P-Value باالحه پایی حه (rانهاا اثر) تعهادمطالعات پرسش

رابطهبی سرمایهاجتماعیبا
 سالمتروانی

11 337/0 233/0 433/0 094/6 000/0 

 دست آمده از فراتحليل معيار كوهن، براي تفسير اندازه اثر به .6جدول 

 r d انهاا اثر

 2/0 1/0 کم

 5/0 3/0 متوسط

 8/0 5/0 ایاد

 گر های تعدیل های مربوط به نقش عوامل و متغير ج( یافته

هیای میواد هرسیی     (، پهوه 2نشان داد )نگاه کنید هه جدول  Qهمان طوا که نتیجه  امون 
ااهطیه هییح سیرمایه اجتمیاعی و سی مت       ،دا ایح فراتحلیل ناهمگون هسیتند. هیه هییان دیگیر    

ای، فراتحلیل هایید   های هرگنیده قراا دااد. ها چنیح نتیجه پهوه   ویهگی تأثیراوانی، تحت 
هیا اا تبیییح    واند واایان  موجیود و ت،یاوت  ت گر می مشی  سااد کدام متغیر )های( تعدیل

کند. هدیح منظوا ت   گسترده و پر ا متی صوات گرفت تا دوهیااه تمیامی مشیصیات،    
های هرگنیده مواد هااهینی قراا گیرد. دا ایح ت  ،  شیضاا   ها دا پهوه  فر یات و متغیر
ی و تجرهیی  هیای مرمیی کیه هیه ا تمیال اییاد و هیر  سیب شیواهد نظیر           شد هرمی اا متغیر

کیاا گرفتیه شیوند، توسیط مقیاالت هرگنییده،        گیر هیه   عنوان متغیرهای تعیدیل  توانستند هه می
هرانگیینی هسییاای اا مقیاالت میواد هراسیی،       هیه طیرا تعجیب    ،اند. هرای مثال گناا  نشده
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انید. همچنییح هییچ     میانگیح سینی و  تیی جنسییت جامعیه  میاای میود اا گیناا  نضیرده        
جداگانه دا میان انان و مردان انجام نگرفتیه اسیت. هنیاهرایح دا عمیل،      ای هم هه طوا مطالعه

گیر هریره هبیرد. دا     عنوان متغیر تعیدیل  ایح فراتحلیل نتوانست اا دو متعیر مرم سح و جن  هه
کیه  « امان انجیام پیهوه   »و « نوع جامعه  ماای»ها تنرا دو متغیر مرم یعنی  وااسی پهوه 

گر انتیاب شیدند کیه دا ادامیه     های کی،ی تعدیل عنوان متغیر دا همه مقاالت موجود هود، هه
 شود.   هه نق   نرا دا تو ی  واایان  موجود اشااه می

 « نوع جامعه آماری»کنندگی متغير  . بررسی نقش تعدیل1

هایی که اط عات مرهوط هه  ن دا همه مطالعات موجود هوده و منطقی هیم هیه    یضی اا متغیر
. دا اسیت « نوع جامعه  میاای » ،گر دا نظر گرفته شود نوان متغیر تعدیلع اسید که هه نظر می

هیای   های گرد وای شده دا میان گیروه  واقر پرس  ایح است که ها توجه هه اینضه پهوه 
 ییا ممضیح اسیت امیت ف دا نتیایج       ،هیای میتل،یی هیه انجیام اسییده      اجتماعی و جمعییت 

نیوع جامعیه   »هیا هیر  سیب متغییر      ها ناشی اا ایح همیح امر هاشد؟ محاسبه اندااه اثیر  پهوه 
ه شده است. محاسبه اندااه اثرات ترکیبی هه ت،ضییم هیر   د( نمای  دا7دا جدول )«  ماای

اثرها دا فاصیله    هسااد  نیست اینضه همه انداا دسته اا جامعه  ماای چند نضته اا  شضاا می
انیدااه اثیر    ،داا هسیتند. دوم  هیح  د پاییح و  د هاال قیراا گرفتیه و هیه لحیاظ  میاای معنیی      

هماننید   ( دا  ید متوسیط و تقریبیاً   335/0( و معلمیان ) 345/0ترکیبی دا میان دانشیجویان ) 
مت دا میان ایح دو گروه مینان اثرگی اای سیرمایه اجتمیاعی هیر سی       ،هستند. هه هیان دیگر

نشیینان   انیدااه اثیر ترکیبیی مرهیوط هیه گیروه مریاجران و  اشییه         ،اوان یضسان اسیت. سیوم  
افت کیه   . ها اینضه گمان میاست( دا  د متوسط و اندکی هیشتر اا دو گروه پیشیح 386/0)

سیرمایه   تیأثیر های اجتماعی تحیت   نشینان هی  اا سایر گروه س مت اوان مراجران و  اشیه
 ،. چریاام دهید  میی ولی محاسبات فراتحلیل تنرا اندکی ت،اوت اا نمای  شان هاشد  اجتماعی

شوند، سرمایه اجتمیاعی   عنوان جامعه  ماای انتیاب می ها هه هنگامی که شرروندان و مانواا
 . دهد می( اا هر اوی س مت اوان نشان 26/0 عی،ی ) تأثیر

کیه   گونیه  ( اسیت. اییرا همیان   287/0( اندااه اثرترکیبی کلی )7یافته جدول ) تریح مرم
سرمایه اجتمیاعی هیر سی مت اوان     تأثیر( اشااه شد، میانگیح کلی 5پی  اا ایح دا جدول )
) د  یعیف( کیاه  یافتیه     287/0که دا اینجا هه اقم است  337/0افراد دا  د متوسط و 
اثرهیای ترکیبیی     دااه اثر ترکیبی نرایی هر اساس اندااهانکه هنگامی  ،است. هه عباات دیگر
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شود،  نگیاه میینان انیدااه اثیر تصیادفی ترکیبیی کلیی         هر دسته اا جامعه  ماای محاسبه می
توان نتیجه گرفت کیه یضیی اا    کند. هناهرایح می ای کاه  پیدا می پیشیح تا  د قاهل م  ظه

وجیود   میواد هراسیی دا اییح فراتحلییل و هیه     واایان  هیح مطالعیات  کننده  عوامل مرم تبییح
گر نیوع جامعیه  میاای     )هه مینان متوسط( متغیر تعدیل 337/0 مدن اندااه اثر کلی هه مینان 

(، و دا یم اااییاهی کلیی هایید گ،یت     287/0است.  ال ها توجه هه اندااه اثر ترکیبی تااه )
هیر چنید    اسیت؛ دا  د  یعیف  سااه سرمایه اجتماعی هر س مت اوان افراد  تأثیرکه مینان 

 های اجتماعی میتلف هاالتر اا ایح مقداا اا نشان دهد.  ممضح است ایح اثرگ اای دا گروه

 « نوع جامعه آماري»اندازه اثر تركيبي رابطه سرمایه اجتماعي با سالمت روان بر حسب  .7جدول 

 تعهادمطالعات نو جامعهمماری
  مهلاثراتتصادفی

 Z-Value P-Value حهباال حهپایی  انهاا اثرترکیبی

 001/0 432/3 512/0 153/0 345/0 4 دانشجو

 032/0 149/2 583/0 031/0 335/0 3 معلم

 05/0 909/1 677/0 -011/0 386/0 2 ایمهاجروحاشیه

 000/0 045/5 353/0 161/0 26/0 2 شهرونه

 000/0 665/6 364/0 205/0 287/0 11 کل

 « زمان انجام پژوهش»کنندگی متغير  . بررسی نقش تعدیل2

 ،سیاله  های مواد هراسی دا اییح فراتحلییل دا ییم هیااه امیانی ده      ها توجه هه اینضه پهوه 
هییا و  انیید و دا ایییح مییدت جامعییه مییا اویییداد   انجییام شییده 1395تییا  1386یعنییی اا سییال 

های مرمی اا تجرهه نموده است، پی  اییح ا تمیال وجیود دااد کیه ااهطیه مییان         دگرگونی
شرایط امانی و تحوالت سامتاای و اجتماعی  تأثیرسرمایه اجتماعی و س مت اوانی تحت 

ای دا نظیر   گر طبقیه  عنوان یم متغیر تعدیل نین هه« جام پهوه امان ان»ل ا قراا گرفته هاشد. 
گرفته شد تا نق  ا تمالی  ن دا تو ی  واایان  میان مطالعات و تعییح اندااه اثر ترکیبیی  

)مراجعیه شیود   « امان انجام پهوه »اثرهای ترکیبی هر  سب   مشی  شود. محاسبه اندااه
رات میان  د پاییح و هاالی فاصیله اطمینیان قیراا    که همه اندااه اث دهد می( نشان 8هه جدول 

هیا   اثر  . افنون هر ایح، مروا ایح  ریبهستندداا  ( معنی000/0گرفته و دا سط  هسیاا ایاد )
کنید؛ هیه اییح ترتییب کیه       های امیانی میتلیف تغیییرات قاهیل تیاملی اا هیااگو میی        دا دواه
سااند که هه طیوا   (  شضاا می1386-1389)مواد نظر شده دا هااه امانی  های انجام پهوه 

اسیت کیه هیا معییاا کیوهح،       408/0متوسط اندااه اثر سرمایه اجتماعی هیر سی مت اوانیی،    
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کننید کیه سیرمایه     هیای اییح دواه ادعیا میی     شود. یعنی پهوه  ای متوسط ااایاهی می اندااه
( نییین 1390 -1391متوسییط هییر سیی مت اوان افییراد دااد. دا هییااه امییانی )  تییأثیراجتمییاعی 
)دا  ید متوسیط( تحیت     368/0کنند که س مت اوان افراد هیه میینان    ها تأکید می پهوه 
تیر اا   هرچند که ایح اندااه اثیر، کمیی پیاییح    ،سرمایه اجتماعی قراا دااد. هه هیان دیگر تأثیر

تیا   1386تیوان گ،یت کیه اا سیال      اندااه اثر دواه قبلی است ولی دا یم ااایاهی کلیی میی  
هوده است. ها ایح وجود  مؤثرایه اجتماعی دا  د متوسط هر س مت اوانی افراد ، سرم1391

دهنید   اینرا نشان میی  و کنند (، اوایت دیگری اا هااگو می1392-1395تر ) های تااه پهوه 
)دا  د  یعیف( هیر سی مت اوان افیراد      219/0که سااه سرمایه اجتماعی دا کل هه مینان 

 1386تواند گویای ایح هاشد که دا دواه امانی  ها می اثر  اندااه گ ااد. ایح امت ف می تأثیر
، و عیت و چگونگی تغییرات سرمایه اجتماعی و هه تبیر  ن سی مت اوانیی افیراد     1391تا 

 است.  1395تا  1392مت،اوت اا و عیت و تغییرات ایح دو متغیر دا هااه امانی 
هیه  « امان انجیام پیهوه   » سب متغیر  گ شته اا ایح، اندااه اثر ترکیبی کلی نین که هر

دست  مده است، دا مقایسه ها اندااه اثر ترکیبی کلی که پی  اا ایح و هیدون   هه 22/0مینان 
ای اا نشیان   محاسبه شده هود، کاه  قاهیل م  ظیه   337/0گر هه مینان  دمالت متغیر تعدیل

ن  هییح مطالعیات متغییر    دهنده واایا کند یضی دیگر اا عوامل تو ی  ، که تأکید میدهد می
. هناهرایح ها توجه هه ایح یافتیه مریم فراتحلییل و دا ییم اااییاهی      است« امان انجام پهوه »

( هیر اوی  22/0کلی هر  سب امان، هایید گ،یت کیه سیرمایه اجتمیاعی هیه میینان  یعیف )        
 است.  تأثیرگ اا س مت اوان افراد 

 با سالمت روان بر حسب زمان انجام پژوهشاندازه اثر تركيبي رابطه سرمایه اجتماعي  .8جدول 

 مطالعاتتعهاد امانانجامپژوهش
  مهلاثراتتصادفی

 Z-Value P-Value حهباال حهپایی  انهاا اثرترکیبی

89-86 4 408/0 230/0 559/0 269/4 000/0 

91-90 4 368/0 169/0 538/0 515/3 000/0 

95-92 3 219/0 206/0 231/0 274/33 000/0 

 000/0 634/33 233/0 208/0 22/0 11 کل

 های راهبردی فراتحليل د( یافته

هراسی، محاسبه و مقایسه اندااه اثرات ت،ضیضی و ترکیبی سرمایه اجتماعی هر سی مت اوان  
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انید )مراجعیه شیود هیه      های میتلیف اجتمیاعی کیه میواد مطالعیه قیراا گرفتیه        دا میان گروه
که ها افنای  یا کیاه  سیرمایه اجتمیاعی دا مییان  اشییه      (  اکی اا  ن است 7و4جداول

نشینان )همراه ها مراجران(، دانشجویان و معلمان، س مت اوان  نرا نین دا  د قاهل تیوجری  
یاهد. اییح یافتیه    ( افنای  یا کاه  می335/0و  345/0، 386/0)هه طوا متوسط و هه ترتیب، 

هیای میا     اجتماعی فیو  دااای ویهگیی   های اا  ن لحاظ مرم و ااهبردی است که گروه
 اا جمله    ،اینی اجتماعی دااند ای دا هرنامه هوده و جایگاهی ویهه

 های امیر ها گستر  سریر شررنشینی و هه دنبال افنای  افسااگسییته مو   طی سال
شیدت افینای     نشیح هه مصو  ک ن شررها، جمعیت  اشیه مراجرت هه شررها، هه

 ؛کننید  میلییون ن،یر هیر واد میی     13که اکنون تعداد تقریبی  ن اا تا ای  گونه یافته، هه
دا معرض مطر فقر، هیضیاای و انیواع هنهضیاای هسیتند. هنیاهرایح       جمعیتی که اکثراً

کاه  سرمایه اجتماعی و هه دنبال  ن کاه  س مت اوان دا میان چنییح جمعییت   
 تواند هه یم هحران اجتماعی تبدیل شود.   عظیمی می

  اوییه  مییوا  عیالی، تعییداد دانشیجویان هییه طییرا     هییا گسیتر  هییی  ،امییر  طیی دهییه
هیا ن،یر اا جوانیان کشیوا دا      ای که اکنیون میلیون   گونه هه ،هاوانضردنی افنای  یافته

سسیات( مشیغول   ؤهای میتلف )دولتی،  ااد، لیرانت،اعی، پردی  و سیایر م  دانشگاه
اه  سی مت اوان دا  تحصیل هستند. ل ا کاه  سرمایه اجتمیاعی و دا نتیجیه، کی   

توانید نشیانگر ومامیت او یاع اجتمیاعی دا       کیرده میی   ها جوان تحصیل میان میلیون
 ینده هاشد. ایرا ایح جوانان دا واقر نیروی انسانی ماهر و مواد نییاا هیرای دسیتیاهی    

 .  هستندکشوا هه اهداف توسعه 
 ا دا  میوا   س مت اوانی معلمان نین ها توجه هه  جم جمعیت و ووی،ه سنگیح  نر

 تیأثیر و پروا  و ااتباط مداوم  نرا ها کودکان و نوجوانیان هسییاا مریم اسیت. لی ا      
توانید   توجه سرمایه اجتماعی هر افنای  و کاه  س مت اوانی ایح جمعیت می قاهل

 دااای اهمیت ااهبردی هاشد. 
ییاد کیرد،   عنیوان یافتیه ااهبیردی     توان اا  ن هیه  تر دیگر ایح فراتحلیل که می یافته مرم

سرمایه اجتماعی هر س مت اوان است )نگیاه کنیید    تأثیرنق  دواه امانی دا افنای  مینان 
های امانی ما  مانند  توان چنیح استنباط کرد که دا دواه (. مطاهق ایح یافته می8هه جدول 
های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اثرگ اای سرمایه اجتماعی هر س مت اوان هیشیتر   هحران
ویهه دا میان اقشیاا اجتمیاعی میا      هه ،هایی سرمایه اجتماعی شود. ایرا دا چنیح هحران می
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)هرای مثال مراجران،  اشیه نشینان، دانشجویان و معلمان( ها سرعت هیشتری کیاه  یافتیه و   
  ید.  ای پاییح می دا نتیجه سط  س مت اوانی  نرا نین هه طرا قاهل م  ظه

 گيری نتيجهبندی و  جمع

هیای   های  ن اا جمله مبا ثی اسیت کیه دا سیال    سرمایه اجتماعی و پیامددامصو  حس ه
امیر وااد گ،تمان علوم اجتماعی شده و مواد توجه پهوهشگران قراا گرفته اسیت. یضیی اا   

هایی که دا ایح ااتباط مطرح شده، ااهطه سرمایه اجتماعی و س مت اوانی اسیت. دا   هحس
هیا   د توجه پهوهشگران علوم اجتماعی هوده و شماای اا پیهوه  کشوا ما نین ایح ااهطه موا

سیااه سیرمایه اجتمیاعی هیر سی مت       تیأثیر دهند که مینان  ها نشان می اند. یافته هه  ن پردامته
ای که  تی دا مییان ییم سینخ اا جمعییت تحقییق ماننید        گونه ست. ههااوان هسیاا مت،اوت 

دست  مده است.  ال ایح پرس  هه مییان   مت،اوتی هه های اثر دانشجویان یا معلمان نین اندااه 
سیرمایه اجتمیاعی هیر سی مت اوان چقیدا       تیأثیر  ید که سرانجام هه طوا متوسط میینان   می

تواند واایان  هیح مطالعات اا تو ی  دهد؟ فراتحلیل کمّیی   است؟ کدام متغیر یا عوامل می
وصیی،ی اییح فراتحلییل هییانگر  ن     های ت . یافتهستها  ا ر ت شی هرای پاسخ هه ایح پرس 

)متعلیق هیه    164/0های مواد هراسی، کمتریح اندااه اثر هیه میینان    است که دا میان پهوه 
)متعلق هه پهوه  هنااجریبی و  579/0 ن   ( و هیشتریح1395پهوه  مرر ییح و همضااان، 

میده  دسیت    هیه  Q. نتایج  امون همگنی گویای اییح اسیت کیه مقیداا     است( 1391مرری، 
شیود. همچنییح مشیی      ها تأییید میی   داا هوده و هناهرایح فر یه ناهمگح هودن پهوه  معنی
گردد. ها توجه  می ااها هه ایح ناهمگنی ه داصد اا ت،اوت هیح اندااه اثر 96که  دود شود  می

ها، فراتحلیل  ا ر اا مدل اثرات تصادفی هرای هر واد اولیه اندااه اثیر ترکیبیی    هه ایح یافته
محاسبه کرده است کیه   337/0گر هه مینان  ست،اده نموده و  ن اا هدون مدامله متغیر تعدیلا

. هرای اطمینان اا اینضه ایح میینان  استمتوسط سرمایه اجتماعی هر س مت اوان  تأثیرهیانگر 
مطای انتشاا مطالعات قراا نیدااد، نمیوداا قی،یی ترسییم      تأثیرهر واد اولیه اندااه اثر، تحت 

ای هگ و منومداا مواد هراسیی قیراا گرفتیه اسیت.      و تقاان  ن توسط همبستگی اتبهشده 
 ن است که نموداا قی،ی متقاان هوده و هنیاهرایح سیوگیری انتشیاا وجیود     کننده  نتایج هااگو

که هر واد اندااه اثیر ترکیبیی تصیادفی اولییه     کرد توان تأکید  می  ندااد. ها توجه هه ایح یافته
 قاهل اطمینان هوده و اا داستی و دقت هاالیی هرمودااا است. 

همچنیح هرای شناسایی مناهر واایان  هیح مطالعات و مینان اثرگ اای ا تمیالی  ن هیر   
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« امیان انجیام پیهوه    »و « نیوع جامعیه  میاای   »اندااه اثیر ترکیبیی دو متغییر     ،هر واد اولیه
 است.    گر انتیاب شده های تعدیل عنوان متغیر هه

سیااد کیه    یعنی نوع جامعه  ماای دا محاسبات  شیضاا میی   ،واادکردن نیستیح متغیر
 میاای هیه طیوا نسیبی مت،یاوت اا یضیدیگر هیوده و         اندااه اثر ترکیبی هه ت،ضیم نوع جامعه

هیای  میاای    دا میان جامعههناهرایح مینان اثرپ یری س مت اوانی افراد اا سرمایه اجتماعی 
. گ شته اا ایح، مینان اندااه اثر ترکیبی کلیی  استهای اجتماعی گوناگون مت،اوت  و گروه

کنید.   یعنی اا اثرپ یری متوسط هه اثرپ یری  یعیف کیاه  پییدا میی     ،287/0هه  337/0اا 
قی  نیوع   پ  دا محاسبه اندااه اثر سرمایه اجتماعی هر س مت اوان و داوای دا ایح هااه ن

تیوان ادعیا کیرد کیه      جامعه  ماای هسیاا اهمیت دااد. مبتنی هر ایح یافته جدید فراتحلیل می
محدود هودن نتیجه مطالعه هیه ییم ییا چنید      تأثیرای گنین  شود که هتواند  اگر نمونه جامر

س مت اوان افراد اا  287/0نمونه ما  اا هر طرف سااد،  نگاه سرمایه اجتماعی هه مینان 
سرمایه اجتماعی هیر   تأثیرکه  دهد میمحاسبه نشان  ،قراا مواهد داد. ها ایح وجود تأثیر تحت

س مت اوان دا میان مراجران )هه همراه  اشیه نشینان(، معلمیان و دانشیجویان هیه صیوات     
هیا و اهمییت اجتمیاعی     ماطر ویهگیی  توان ایح یافته اا هه ت،ضیضی نمود هاااتری دااد که می

 . کردای مرم و ااهبردی تلقی  د اشااه، یافتههای موا جمعیت
است. وااد کردن ایح متغیر دا محاسیبات  « امان انجام پهوه » ،گر دیگر متغیر تعدیل

کیه میینان اثرگی اای سیااه سیرمایه اجتمیاعی هیر سی مت اوان هیر  سیب            دهید  میی نشان 
انیدااه اثیر ترکیبیی     شود که ها معلوم می تواند مت،اوت هاشد. دا هر واد های امانی، می دواه

( هیاالتریح میینان و دا دواه   1390-91( و )1386-89های امانی ) سرمایه اجتماعی دا دواه
( کمتریح مینان اا دااد. محاسبه اندااه اثیر ترکیبیی کلیی نیین گوییای  ن      1392-95امانی )

 22/0هیه   337/0شود تا  ریب کلی پیشیح اا مقداا گر موجب می است که ایح متغیر تعدیل
هیا و هیا    یاهد، که نشان اا اهمیت  ن دااد. ها توجه هیه اییح یافتیه    )اثرگ اای  عیف( کاه  

های  میاای میتل،یی میواد هراسیی قیراا گرفتیه         گاهی اا اینضه دا هر دواه امانی، جامعه
هیودن سیرمایه اجتمیاعی هیر سی مت اوان       میؤثر توان تأییید کیرد کیه میینان      است، پ  می

گییرد. کیه    اعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر دواه امانی قراا میشرایط اجتم تأثیر تحت
ای ااهبردی یاد کرد. ها اییح   عنوان یافته ماطر اهمیت قاهل توجه  ن، هاید هه اا ایح یافته نین هه

 ال، مطالعات هعدی هاید معلوم کنند کیه سی مت اوانیی افیراد تحیت چیه شیرایطی ییا دا         
هیشیتر ییا کمتیری هیر      تیأثیر اقتصادی، سیاسیی و فرهنگیی   های اجتماعی،   ضوا کدام متغیر
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 گ ااند.  س مت اوان می
توان هه چنید   گیری کلی می  ال ها توجه هه  نچه که هیان شد و دا یم داوای و نتیجه

   کردنضته اشااه 
 هیا هییح نتیایج مطالعیات مرهیوط هیه        فراتحلیل  ا ر توانست هه تناقض و ناسااگاای

سرمایه اجتماعی هر س مت اوان پایان داده و شدت ایح ااهطه اا دا کل )یا دا  تأثیر
سیرمایه  کیرد کیه   تیوان ادعیا    نمونه ملی( دا  د متوسط تعییح کند. هرایح اساس میی 

اجتماعی یضی اا مناهر مرم س مت اوان جامعه است. ل ا هرگونه  سیب هه ایح نوع 
اینان اجتماعی، هه طیوا نسیبی هیه     و هرنامه توجری هه  ن دا نند مدیران سرمایه و کم

 مننله هه مطر اندامتح س مت اوان افراد جامعه مواهد هود؛  
 گرفتح نق  امیان   یضی اا دالیل ناسااگاای دا نتایج مطالعات مواد هراسی، نادیده

 تیأثیر . ایرا ایح فرا تحلییل اثبیات کیرد کیه     استانجام تحقیق و نوع جمعیت تحقیق 
هیای جمعییت    ی هر س مت اوان هر  سیب شیرایط امیانی و ویهگیی    سرمایه اجتماع

 شود؛   تحقیق، تعدیل می
 هایی که پی  اا ایح مواد اشیااه قیراا گرفیت،     ها و یافته ها توجه هه ایح نتایج، تحلیل

های  ساای و شررنشینی طی سال توان استدالل کرد که ها گستر  اواافنون شرر می
هیای کوچیم هیه     ادی مریاجرت اا اوسیتاها و شیرر   افنای  لیرع ،امیر و هه تبر  ن

میلییون ن،یر(،    13نشیینی )هنیا هیه اوریااات تیا       ها و دا نتیجه افنای   اشیه شرر ک ن
هیگیانگی، جیدایی اا اجتماعییات سینتی و تغیییرات اااشییی، شیاهد کیاه  فناینییده       

هیای   نشینان و جمعیت سییال دا شیرر    سرمایه اجتماعی دا میان مراجران و  اشیه
تواند موجب گسیتر  انیواع    ها هستیم که هه نوهه مود می شرر قماای پیرامون ک نا

امت الت اوانی دا ایح مناطق شود )مراجعه شود هه تحقیقات نوا هیاال و همضیااان،   
هیای ایانبیاا اجتمیاعی     و سایر تحقیقات مشاهه( کیه اییح مسیئله پیامید     1387و 1378

هیای اسیمی انحرافیات     توان هیه  میاا   اط میما  مود اا هه دنبال دااد )داایح ااتب
 اجتماعی مراجعه کرد(؛ 

  های امانی هیا توجیه هیه شیرایط نیامطلوب اجتمیاعی، سیاسیی و         دواهاسد  میهه نظر
توانید موجیب کیاه  انسیجام، اعتمیاد،       اقتصادی )هیرای مثیال وجیود هحیران(، میی     

ه میاطر  مشااکت، پیوندها و  ماییت اجتمیاعی )سیرمایه اجتمیاعی( ییا هیرعض  هی       
شرایط مطلوب مود هاعیس هربیود سیرمایه اجتمیاعی شیده و اا اییح طرییق سی مت         
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س مت اوانی هر گروه اجتماعی  ،قراا دهد. دا ایح میان تأثیراوانی جامعه اا تحت 
 ،تا  دی هستگی هه و عیت و ویهگی  ن دا شیرایط امیانی موجیود ییا هیه عبیااتی      

اعی مواهید داشیت. دا اییح چریااچوب،     مندی اا سرمایه اجتم هستگی هه مینان هرره
هیای اجتمیاعی اا اهمییت      ید که سرمایه اجتماعی دا میان هرمی اا گیروه  نظر می هه

پ یری اوانیی  نریا ناشیی اا اییح      هسیاا ایادی هرمواداا است، هه همیح دلیل  سیب
 امر نین نمود هیشتری دااد. 

 ی پيشنهادات راهبرد

گیر،   هیای تعیدل   دا مجموع و هدون دا نظر گرفتح متغیر هرچند ،همچنان که نتایج نشان داد
توان گ،ت که مینان اثرگ اای سرمایه اجتماعی هیر سی مت اوان دا  ید متوسیط و هیا       می

هیا و   دا میان هرمی گیروه  تأثیرایح  ، اماها هه طوا نسبی  عیف است دانظر گرفتح ایح متغیر
هاشید.  کننیده   و  تیی نگیران   های امانی میا  ممضیح اسیت قاهیل توجیه      همچنیح دا دواه

ثر اا أشیدت متی   های اجتماعی که س مت اوان  نرا هیه  ها سه مواد اا گروه پهوه هراساس 
. هر ایح هستندنشینان )هه همراه مراجران(  سرمایه اجتماعی است دانشجویان، معلمان و  اشیه

   کردهای ایر اشااه  توان هه ااهبرد اساس می

 در ميان دانشجویانبهبود سرمایه اجتماعی . 1

ها توجه هیه موقعییت اجتمیاعی ممتیاا و نقی  مریم دانشیجویان دا  یال و  ینیده جامعیه و           
 همچنیح متاثر هودن س مت اوان  نان اا سرمایه اجتماعی،  روای است   

 یید   ها مواد هااهینی و ااایاهی قراا گیرد. ایرا هیه نظیر میی    های فرهنگی دانشگاه هرنامه 
ها موفق نبوده یا سرمایه اجتماعی و س مت اوان دانشیجویان دا  نریا    که یا ایح هرنامه

 جایگاهی نداشته است؛ 
 های تضمیلی مناسیب، اعتمیاد هییح فیردی، اعتمیاد       ت   شود تا ها تریه و اجرای هرنامه

یافته، اعتماد سیاسی و مشااکت اجتمیاعی دا مییان دانشیجویان هربیود      اجتماعی تعمیم
 های سرمایه اجتماعی هستند.   ل،هؤم تریح مرماد و مشااکت پیدا کند، ایرا اعتم

 سازی سرمایه اجتماعی در ميان معلمان . توجه به باز2

اا دیر هاا معلمان اا مننلیت و سیرمایه اجتمیاعی هیاالیی دا جامعیه هرمیواداا هودنید، ولیی          
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یافتیه  های امیر هه شیضل نیامطلوهی تغیییر     ، گویای  ن است که ایح و عیت طی سالشواهد
وا هااساای سرمایه اجتماعی و هه دنبیال  ن افینای  سی مت اوان دا مییان     ظمن است. ل ا هه

 کرده و مرم الام است   ایح جمعیت تحصیل
      دا اهعاد میتلف )مادی و معنوی( مواد  مایت اجتماعی قراا گیرنید، اییرا هیه نظیر

ااائیه   ،مثیال  د که اقدامات انجام شیده، کیافی ییا مناسیب نبیوده اسیت )هیرای       اس می
دن کیر هیا، فعیال    امتیااات ویهه هرای است،اده اا مدمات افاهی دا شررها و مسافرت
هیای  یروای    وام یصندو  نمیره فرهنگیان یا هرصندو  دیگر دا ااسیتای اعطیا  

 قرض الحسنه و...(؛ 
         ت شی گسترده و منظم صوات گییرد تیا اعتمیاد اجتمیاعی و سیاسیی دا مییان  نیان

تیی   هییرای افیینای  مشییااکت معلمییان دا      ،د )هییرای مثییال افیینای  پیییدا کنیی  
ای که ا سیاس کننید میواد     گونه هه ؛های  مواشی و هربود شرایط کاای اینی هرنامه

 گیری قراا دااند(.  توجه مراجر تصمیم

 نشينان  . افزایش حمایت اجتماعی از حاشيه3

اییت اجتمیاعی )دا اهعیاد    پ یرتریح اقشاا اجتمیاعی هسیتند.  م   نشینان اا جمله  سیب  اشیه
هایی که جامعه دچاا هحران اقتصادی است، امری فیوای و   ویهه دا دواه هه ،میتلف( اا  نرا

 مدت ایر اا مد نظر قراا داد   توان هرای مثال اقدامات کوتاه  روای است. دا ایح ااستا می
 ای اایگان دا  واه مانواده، اادوا ، کاایاهی و...؛ ااائه مدمات مشاواه  
  های شغلی؛   ای اایگان هرای کسب مراات های فنی و  رفه ااائه  موا 
  های فوای؛   الحسنه ویهه دا مناطق ما  هرای  مایت های قرض ایجاد صندو 
  ااائه مدمات هرداشتی اااان و مناسب؛ 
     هیای کیاه     اسیت کیه سیاسیت    ن هیا، منیوط هیه     هرنامیه اا البته موفقییت اییح نیوع

ای  ج اهیت دا مبیادی  رکیت مریاجریح هیه     ناو اع و اف مراجرت اا طریق هربود
 ها ها موفقیت هه پی  هرود.   اشیه شرر
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