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مسألهیانبومقدمه
سیاستحتیواقتصاديوفرهنگیاجتماعی،عواملازکهاستايلفهمؤسالمتی

بهتوجهباامروزجهاندراست.جامعهدرافرادشرایطازبازتابیوپذیردمیتأثیر
برهادگرگونیوهاپیشرفتاینمستقیمتأثیربهتوجهباوگرفتهرتصوهايپیشرفت
)،3اجتماعیهاي(سرمایهیکدیگرباافرادروابطحتیو2زندگیرضایتو1زندگیکیفیت
کردهپیداايویژهاهمیت4اجتماعیبهزیستیجملهازآنابعادتمامیدربهزیستیمفهوم
يتوسعهجامعه،یکدرتوسعهبامرتبطهايبخشتماممشتركهدفکهطوريبهاست

است.سالمتطرحکردنعملیورفاهوسالمت
تمامیتوجهردموکهستايادهیپدآن،معنینیترگستردهدرهفاروسالمتی

طینبدوهنذسالمتیمفاهیمچهگر.استبشريجوامعوجتماعیايهاگروه،هاانسان
ساسیانقش،معاجووهافرهنگتمامیايبرمااندادهبووتامتف،مختلفيهازمانونمکا
ازیکیامروزه).5،3:2000همکارانومارکس(استکردهبازيهاننسااندگیزربتجادر

پویاییتضمیندرمهمینقشکهمختلفجوامعسالمتیارزیابیمهمواساسیمحورهاي
...وفرهنگیاجتماعی،مختلفاملعوازتابعیوکندمیایفاجامعههرکارآمديو

اجتماعییبهزیست6گلداسمیتزعمبهاست.اجتماعیبهزیستیازجامعهبرخورداري
ازیکیراآنواستدیگرانباارتباطدرفردمنفردومثبتدارمعنارفتارهايارزیابی
هجامعدرفردکاراییبهمنجرکهکند،میمعرفیايجامعههرسالمتهايشاخص

).1394همکاران،وفرخوشازنقلبه؛7،1966(الرسونگرددمی
جوامعاقشاريهمهبراياجتماعیبهزیستیازبرخورداريچهاگردرسمینظربه

بخاطرآنضرروت؛استبیشترياهمیتواجدجوانقشربرايامااست،اهمیتداراي
آنکیفیوکمیاهدافقتحقوملیيتوسعهورشدجریاندرجوانانمحورينقش
حداکثربهموجباجتماعیبهزیستیازجوانانبرخورداريگفتتوانمیواقعدراست؛

مدنیواقتصاديسیاسی،ارکتمشنظیرآناجتماعیمثبتیامدهايپوکارکردهارسیدن
داشت.خواهدهمراهبهراآنمنفیپیامدهايوهاآسیبآنان،برخورداريعدموشودمی

1 quality of life
2 life satisfaction
3 social capital
4 social health
5 Marks & Etal
6 Goldsmith
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ازبرخورداريعدمشود،گسستهجامعهبافرداجتماعیپیوندکهزمانیاستمعتقد1کرا
سفیريازنقلبه؛1391(فاضل،خواهدکردرفتاريکجمستعدرافرداجتماعی،هزیستیب
وکنندهتعیینعواملشناسایی2جهانیبهداشتسازمانهمچنین؛)7:1394شایسته،و

وخردطوحسدرریزيبرنامهوگذاريسیاستجهتدررااجتماعیبهزیستیبامرتبط
.)1-29: 1388فرخی،واصلزاهدي(داندمیوريکشهراساسیمسائلازراجامعهکالن

مختلفعواملازتابعیاجتماعیبهزیستیکهاستدادهنشانگوناگونمطالعات
يسرمایهعواملاینازیکیشدهمطرحنظریاتوشدهانجامهايپژوهشاساسبر.است

بهاجتماعیيسرمایهامپاتنرابرتانبیبه).1394شایسته،و(سفیرياستاجتماعی
وهمکاريکهدارداشارهاعتمادوهنجارهاها،بکهشنظیراجتماعیازمانسازخصوصیاتی

وسفیريازنقلبه؛1377(پانتام،کندمیتسهیلرامتقابلمنافعبرايیهماهنگ
).9:1394سته،شای

وارکتیمشجمعیدهیسازمانتواناییکهاستايمشخصهاجتماعیيسرمایه
کهشرایطیدررساند.میحداکثربهراعمومییاگروهیمشکالتحلبرايداوطلبانه

افداهبرايمنابعازهمکاريباتوأمجمعیاستفادهتوانایییعنیاجتماعی،يسرمایه
افزایشوتوسعهيزمینهدررایمثبتنتایجبتواندکهتاسبعیدباشدنداشتهوجودومیعم

واقعدر).1384:10تاجبخش،(باشدداشتهدنبالبهزندگیازکیفیتوزندگیازرضایت
دبوخواهداجتماعیيسرمایهنیازمنداجتماعیرفاهوسالمتافزایشوجامعهرشد

کمیتوکیفیتثیرأتتحتفرديهايشخصیتکهآنجاییزاو؛)1390:102(فرهمند،
استممکناجتماعیيسرمایهواجتماعیهايحمایتفقداناستفرديمیانروابط
کاهشوفراواناختالالتبهاحتماالًدهدتقلیلهاچالشبامقابلهبرايرافرديمنابع

خانواده،ازردفکهراهاییحمایتزیراشود،منجرزندگیکیفیتوزندگیازرضایت
قرارثیرأتتحترااوسالمتمستقیمغیرومستقیمکندمیدریافتجامعهیاودوستان

وفردپیوندونزدیکیاحساسچههردورکیم،ينظریهبربنا).104(همان:دهندمی
کاهشفردسالمتیافتادنخطربهاحتمالباشد،ترقويگروهشباحمایتوارتباط

میزانوجامعهبافرديرابطهجدیدجوامعاصلیکلمشیمدورکنظراز.یابدمی
همازبهکهکلیمشاسـت،اجتماعیيسرمایهوحمایتمیزانازفردبرخورداري

سستپیامدهايازگردد.برمیاجتماعیيسرمایهوپیوندهاعفضواعیاجتمیدگیپاش

1 Ecer
2 world health organization
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افتادنخطربهاجتماعیحمایتویاجتماعيسرمایهعدموجامعهابفرديرابطهشدن
کییزدیدگاهاز).2013همکاران،و1(نیکویستاستفرد(خودکشی)اجتماعیبهزیستی

يسرمایهازمتأثرحالعیندرواجتماعیبهزیستیبرثیرگذارأتاجتماعیعواملاز
رافردشخصیعملکردوزندگیکیفیتاست،معتقدکییزاست.زندگیکیفیتاجتماعی،

وردکارزیابیفرداجتماعیيسرمایهواجتماعیمعیارهايبهتوجهبدونتواننمی
استروانیوعاطفیجسمی،سالمتازبیشزيچیزندگیبااليکیفیتوخوبردعملک

آنبروگیردمیبردرنیزرااجتماعیهايچالشبامواجهيشیوهواجتماعیبهزیستیو
مفهومباوسیعشکلبهزندگیکیفیت).2،2012همکارانوتن(جگذاردمیثیرتأنیز

پیداارتباطاجتماعیمشارکتواعتماداجتماعی،يسرمایهاجتماعی،روابطبهزیستی،
).112:1387(نوغانی،کندمی

میزانوحجمبـهاجتماعی،يزمینهدرعاملموقعیتکهاستمعتقدنیز3بوردیو
فرديسرمایهقدرهریعنیدارد،بسـتگیوي)فرهنگیویتماعاجادي،اقتص(سرمایه
وسالمتخوداینوگیردمیقرارباالتريموقعیتدراجتماعیفضايدرباشد،بیشتر

همکاران،واقدمزاده(عباسدهدمیقرارثیرتأتحترافرداجتماعیبهزیستی
و(نوغانیاجتماعیيسرمایهباکهاستعاملیزندگیرضایتطرفی،از).122:1391

رابطهدر)19-30: 1394همکاران،و(سجودياجتماعیبهزیستیو)1389همکاران،
آنفقدانکهطوريبهاستجامعهوفردنیازهايترینمهمازیکیزندگیازرضایتاست.
نیازهايبنديطبقهدر4مازلودارد.پیدرجامعهوافرادبرايزیاديمنفیهايپیامد

استدادهقرارانساناساسیهاينیازدوميرتبهدررازندگیازرضایت،انسانسیاسا
ازایترضکهاستاینيهدهندنشانمطالعاتنتایج).72:1393همکاران،وفر(خوش

استارتباطدراجتماعیوروانیـجسمانیازاعمسالمتفمختلهايتحالبادگیزن
سالمتهايکنندهبینیپیشازیکیزندگیازرضایتو)5،260:2006همکارانو(زالینگ

).6،175:2006(لکیساست

1 Nyqvist & etal
2 Jetten & etal
3 Bourdio
4 Maslow
5 Zulling & et. al
6 Lelkes
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عواملازیکیاجتماعییستیبهزکهکردبیانتوانمیشدهگفتهمواردبهتوجهبا
کیفیتچگونهوچراکهاینمورددراست.زندگیازرضایتوزندگیکیفیتازپذیرتأثیر

هايبررسیاساسبرخودکهاینوبگذاردتأثیرفردجتماعیابهزیستیبرتواندمیزندگی
اساسبردارد.وجودزیاديتوضیحاتاست،ثرأمتاجتماعیيسرمایهازچگونهشدهانجام
وتقیممسطوربهتواندمیاجتماعیيسرمایهکهگویندمیپژوهشگرانعمده،1فوهررنظر

ورویدادهامقابلدررافردتواندمیوردگذابثیرأتاجتماعیبهزیستیبرمستقیمغیریا
آنانتبعبهوزندگیرضایتوزندگیکیفیتکهزاسترساوقایعوزندگیناگواراتفاقات

(فوهرر،باشـدداشتهمحافظتینقشاندازند،خطربهرافرداجتماعیبهزیستی
وزندگیازافرادخوباحساسیاتلقیکه؛کندمیبیانگونهایننیز2کلمن).815:2002

زیستی،روانی،يبرساختهتااستاجتماعیيبرساختهبیشترزندگیازرضایتداشتن
يسرمایههمانکهاجتماعیدیدگاهیباروایناز).1377(کلمن،فرديیاعاطفی

وزندگیازرضایتبینکهپرداختموضوعاینتبیینبهتوانمیاست،اجتماعی
طالق،میزانافزایشآمارهااساسبرکهطوريبهدارد.وجودرابطهعیاجتمايسرمایه
عدمفامیلی،آمدهايورفتکاهشتعهدات،بهپایبنديکاهشخودکشی،میزانافزایش
ازغیرهوروانیفشارهايواعتیاداسترس،اخالقی،قواعدبهپایبنديکاهشقوانین،رعایت

اعتمادهمچوناجتماعیيسرمایهمفاهیمباواشندبمیزندگیازرضایتعدمپیامدهاي
دارند.رابطهاجتماعیروابطيشبکهواجتماعیمشارکت،اجتماعی
مستقیمطوربهتواندمیاجتماعیيسرمایهه،شدبیانتوضیحاتبهتوجهبانهایتدر

زیستیبهبرزندگیرضایتوزندگیکیفیتمانندمیانجیعواملطریقازمستقیمغیرو
نیززندگیرضایتوزندگیکیفیتمتغیرهايمیانایندرباشد.ثیرگذارأتاجتماعی

يسرمایهتأثیرازمتأثرنیزخوددهستنگذارتأثیراجتماعیبهزیستیبرکهطورهمان
بهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطهدرراگريمیانجینقشوهستنداجتماعی
واجتماعیيسرمایهبینيرابطهنوشتاراینهدفاساسهمینبر.کنندمیایفااجتماعی
طریقاززندگیرضایتوزندگیکیفیتمیانجینقشتحلیلواجتماعیبهزیستی

هبودقائنشهرستانجوانانبیندراجتماعیبهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطه
بسزاییاهمیتازقشراینسالمتودارندجامعهدرايسازندهنقشجوانانکهچرااست؛

کیفیتهمچنینواجتماعیبهزیستیورفاهيتوسعههايزمینهایجاداست.برخوردار

1 Fuhrer
2 Colman
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راجامعهشدهتعریفاهدافتحققيزمینهتواندمیجوانانزندگیازرضایتوزندگی
طرفیازنماید.ترنزدیکسوميهزارهيتوسعهاهدافبهبیشترچههرراایرانوکندمهیا
ندتوامیباشد،ثیرگذارتأجواناناجتماعیبهزیستیبراندتومیعواملیچهکهایناساییشن
مصونماعیاجتمشکالتبرابردرراهاآنوکندکمکآنهااجتماعیبهزیستیافزایشبه

درآیندکنارامروزيزندگیمتغیرشرایطبابتوانندراحتیبههاآنکهشودموجبوسازد
درفردعملکردبهبودبهمنجرنهایتدروکندپیداکاهشاجتماعیهايآسیبنتیجه
طیدرکهارتباطایندرشدهانیبسؤاالتترینمهمنکاتیچنیناساسبرگردد.جامعه
از:اندعبارتدادخواهیمپاسخآنبهتحقیقفرایند

بهزیستیبااجتماعیيمایهسريرابطهدرزندگیازرضایتوزندگیکیفیتآیا-1
نماید؟میایفاگرانهمیانجینقشقاینشهرجواناناجتماعی

اجتماعیبهزیستیازمنديبهرهمیزانبررگذاریتأثاجتماعیعواملبهتوجهبا-2
صورتبهتوانمیاجتماعیيپدیدهاینارتقاءوپیشبرددرراهبردهاییوراهکارهاچه

داد؟ارائهعملیاتیوکاربردي

نظريمبانی
اجتماعیبهزیستی

واجتماعیعملکرداجتماعی،هايمهارتسطوحيبرگیرندهدراجتماعی،بهزیستی
ایناساسبر؛استبزرگتريجامعهازعضويعنوانبهخودازشخصهرشناختتوانایی
(دوستان،ملشاکهدیگرانباروابطکیفیتعنوانبهرااجتماعیبهزیستیکییزدیدگاه

مورددارد)عضویتهاآندرفردکهاجتماعیهايگروهوهمکاراننایان،آشنزدیکان،
کناردرکهدانستهمتعددعناصريشاملرااجتماعیبهزیستیويدهد.میقرارمطالعه
خوبخود،اجتماعیزندگیدررفاهازايدرجهچهدروچگونهکهاستاینربیانگیکدیگر

بررسیبرايراشاخصپنجفرديتحلیلسطحدرکییز).1،48:2004(کییزکنندمیعمل
:ازاستعبارتکهکهکندمیپیشنهاداجتماعیبهزیستی
رشدحالدرمثبتشکلبهجامعهکهاستاینمنظور:2اجتماعیشکوفایی-1

تواندمیوداشتخواهدرامثبتشکلبهرشدپتانسیليجامعهاینکهبهکردنفکراست.
يبالقوهتوانارزیابیازعبارتاجتماعیشکوفاییآورد.دربالفعلشکلبهراتوانمندياین

1 Keyes
2 social actualization
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واستتدریجیتکاملیکحالدراجتماعاینکهبهباورواستاجتماعتکاملمسیر
شهروندانواجتماعینهادهايطریقازکهداردمثبتتحولبرايايبالقوههايتوانمندي

شناساییبهقادروامیدوار،جامعهيآیندهشرایطمورددرسالمافرادشود.میاییشناس
سوداجتماعتکاملونیروهااینازافرادسایروخودکهمعتقدندوهستندجمعینیروهاي

).1387:176همکاران،ودرزيتبار(عبدااهللابرندمی
دنیايعملکردوندهیسازماکیفیت،درك:1اجتماعیانطباق)(همبستگی-2

وکیزز.استاجتماعیانطباقهمانبعدایندیگرناماست.نظرموردبعدایندراجتماعی
است.بینیپیشقابلومنطقیفهم،قابلاجتماعاینکهبهاعتقادکهمعتقدندشاپیرو
کنند،میزندگیآندرکهجهانینوعيدربارهتنهانهاندسالماجتماعینظرازکهافرادي

بهقادرکنندمیاحساسوبودهعالقمنددهدمیرخاطرافشانآنچهبهراجعهمچنینبلکه
حقیقتدرواستزندگیدرمعناییبیمقابلدرمفهوماینهستند.اناطرافشوقایعفهم
»داردخوداطرافاجتماعیدنیاييادارهودهیسازمانکیفیت،بهنسبتفردکهکیدر
)2،7:2004پیروشاوکیز(

پذیرشکهکندمیاینبهاشارهاجتماعیبهزیستیازبعدینا:3اجتماعیپذیرش-3
شخصیتبهمثبتینگرشکهافراديواقعدراست.خودپذیرشاجتماعیينسخهدیگران

وروانیسالمتدارايافرادپذیرندمیتوأمانرازندگیبدوخوبهايجنبهودارندخود
خصوصیاتبهتوجهباجامعهازفرددركاجتماعیپذیرشازمنظورستند.هاجتماعی

ذاتیبودنخوببهاعتماددیگران،پذیرششاملاجتماعیپذیرشاست.افرادسایر
سایرکناردرفردشودمیباعثآنهاهمگیکههاستانسانماهیتبهمثبتنگاهودیگران
دركاینبهپذیرندمیرادیگرانکهکسانیکند.راحتیاحساسانسانیيجامعهاعضاي
پذیرششاملروانیسالمتکهگونههمان؛هستندسازندهکلیطوربهافرادکهاندرسیده

انجامدیباجتماعیبهزیستیبهتواندمیهجامعدرنیزدیگرانپذیرششود،میخود
).1391:315،شالیصفريوهزارجریبی(

چیزهايافرادکهاحساسیاینازعبارتشاخصنای:4اجتماعیداشتسهم-4
يوسیلهبههاآنيروزمرههايفعالیتکهتفکرایندارند.جامعهبهارائهبرايارزشیبا

افرادآنطبقکهاستباورياجتماعیداشتسهمحقیقتدرشود.میدهیارزشجامعه

1 social coherence
2 Keyes & Shapiro
3 social acceptance
4 social contribution
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دارد.دنیايعرضهبرايندارزشمچیزکندمیفکروداندمیاجتماعحیاتیعضوراخود
قائلارزشآنانبرايبودنانساندلیلبهصرفاًکهدنیايدرتاکنندمیتالشافراداین

).19:1388آرام،(سامباشندسهیماست
يجامعهبااوهمراهیکیفیتگرفتننظردربافردیکرزیابیا:1اجتماعیانسجام-5

دیگرانیباراخودواستاجتماعازبخشیکهکندمیاحساسسالمفردباشد.میاطرافش
،کییزازنقل(بهدورکیمدیدگاهازداند.میسهیمسازند،میرااجتماعیواقعیتکه

منعکسهنجارهاطریقازبایکدیگرراافرادروابطاجتماعی،یگانگیوسالمت،)1998
فردي.گیردمیقراراجتماعیيانزواوبیگانگیبرابردراجتماعیانسجاممفهومکند.می
گروهونزدیکیاحساسخوداجتماعبهنسبتاستبرخورداراجتماعیانسجامازکه

:1387همکاران،ودرزيتبار(عبدااهللا»داندمیاعتمادوآرامشازمنبعیراخوداجتماعی
175.(

وبهزیستیيیهنظردراند.پرداختهاجتماعیبهزیستیمفهومهبزیاديپردازاننظریه
درآرامشوامنیتهمچوناعیاجتمبهزیستیدیگرهايشاخصبه2ورموناجتماعیرفاه

بهویتیواندروسينظریهدرو)252:1382همکاران،و(سجاديافرادبرايوجامعه
بالنکواست.شدهاشاره)3،251:1981ویتیو(اندروزجامعهدرنشاطوشادمانیشاخص

بهزیستیبهرویکرديباروانیسالمتواجتماعینظمبررسیدر،)2007(4دیازو
اجتماعینظمشاخصعنوانبهاجتماعیبهزیستیابعادبینکهاستدادهنشاناجتماعی

شده،دركسالمتنفس،عزتافسردگی،میزانمثلسالمتازدیگريهايجنبهبا
رضایتومنفیومثبتاحساساتی،اجتماعمتقابلهايکنشوآنومیمیزانمحرومیت،

بررسیبهخودتحقیقدر،)1998(کییز).5،61:2007دیزوبالنکو(داردوجودرابطه
وياست.پرداختهاجتماعیهايناهنجاريوخودبیگانگیازاجتماعی،بهزیستیيرابطه

زیستیبهبینکهاسترسیدهنتایجاینبهآمریکادراجتماعیبهزیستیيمطالعهدر
مثبتهايرابطهاجتماعیزندگیپذیريمسئولیتوپسنداجتماعرفتارهايبااجتماعی

واجتماعیانسجامبخصوصاجتماعیبهزیستیسطوحهمچنینشود؛میمشاهدهزیادي
همفکريمشکالتولهأمسحلبرايخوداطرافیانباکهافراديدراجتماعیمشارکت

1 social cohesion
2 Wermun
3 Andrews & Withey
4 Blanco & Diaz
5 Blanco & Dize



203تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی ...

(بهداشتباالتريمیزاننداشتندارتباطخوداطرافیانباکهيافرادبامقایسهدرکردندمی
).1392:92خشوعی،وزکیازنقل

اجتماعیسرمایه
واجتماعیعلوممباحثواردجديبطور60يهدهازاجتماعیيسرمایهوممفه
نداردوجوداجتماعیسازمانکییافردیکدروندراجتماعیيسرمایه.گردیداقتصادي

يسرمایهکلمن.)1385،همکارانومی(قاسداردودوجافرادبینطیارتبافضايدرلکهب
هنگامیاجتماعیيسرمایهاونظرهبت.اسدهکرفتعریکارکردشيوسیلهبهرااجتماعی

سازد.انآسرانشککهیابدرتغییايشیوهبهاشخاصمیانروابطکهشودمیادایج
مهباارتباطبرقراريبرايمردمتواناییوقدرتازاستعبارتجتماعیايسرمایهبنابراین

).1385:176سعادت،(
کهاسـتبالفعلیوبالقوهمنابعجمعحاصلاجتماعیيسرمایهبوردیودیدگاهاز
عضویتترسادهعبارتبهوافرادبینشدهنهاديروابطازبادوامیيشبکهمالکیتينتیجه

بعددوداراياجتماعیيسرمایه2پاکستوننظراز).1،15:2003فیلد(استگروهکیدر
ایندیگر.سويازافرادمانهبینذهنیپیوندهايوافرادمیانعینیطروابباشدمیاصلی
تأکیدآنبرکلمنکهگیردمیبردرراافرادبینروابطهماجتماعیيسرمایهازفتعری

(پاکستون،استمثبتواعتمادبـریمبتنبایدروابطنایاینکههموبودکرده
گوناگونوجوهاجتماعیيسرمایهکهدارداعتقادپونتامرابرتهمچنین)؛256:2002

داماتاقتسهیلباتوانندمیکههاستشبکهوهنجارهااعتماد،نظیراجتماعی،سازمان
در،)1394(ایمنی).5:1384مبارکی،و(چلبیبخشندبهبودراجامعهکاراییهماهنگ
ازیکیعنوانبهاجتماعیامنیتواجتماعییستیبهزبینکهدادنشانخودپژوهش

اجتماعیامنیتواجتماعیيسرمایهوداردوجودرابطهاجتماعیيسرمایههايلفهؤم
وجودمثبتيرابطههاآنبینوکندبینیپیشراافراداجتماعیبهزیستیانمیزتواندمی

در،)1391(شربتیانهمچوندیگريگرانپژوهشزمینهایندر).1394،(ایمنیدارد
بهزیستیبرمؤثرعاملیکعنوانبهاجتماعیيسرمایهکهاستدادهنشانخودپژوهش

يسرمایههايمؤلفهعنوانبهاجتماعیمشارکتواعتمادابعادوباشدمیاجتماعی
اندداشتهدانشجویاناجتماعیبهزیستیمیزانتعییندراراهمیتبیشتریناجتماعی

1 Fild
2 Paxton
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نشانژاپندرايمطالعهدر،)2009(1تاکاگاواوفوجیساوا).149-174: 1391شربتیان،(
پیوستهبهمتغیردوشده،ادراكفردياجتماعیيسرمایهمتغیرتعدیلازپسکهاندداده

داردعمومیسالمتبامعنادارييرابطه)صمیمیتو(مهربانیجامعهاجتماعیيسرمایه
بینارتباطارزیابیبا،)2008(همکارانوکیکوگنانی).503:2009تاکاگاوا،و(فوجیساوا
ثیرأتوایرانیوآمریکاییایتالیایی،دانشجویانمیاندراجتماعازدركاجتماعی،مشارکت

ازیکیعنوانبهکهاجتماعیمشارکتکهانددادهنشاناجتماعیبهزیستیبریرمتغدواین
بهزیستیمثبتیطوربهایتالیاییدانشجویانمیاندراجتماعیيسرمایههايلفهؤم

،)1392(رضایی).91-1392:92خشوعی،وزکیازنقل(بهکندمیتببینرااجتماعی
لعوامازبرخیشناختومشهدشهرشهرونداناجتماعیبهزیستیمیزانبررسیدر

بهاجتماعیبهزیستیبرتأثیرگذارمتغیرهايترینمهمکهاستدادهنشانتأثیرگذار
(رضایی،اجتماعیحمایتاجتماعی،اعتماداجتماعی،امنیتاحساسازاندعبارتترتیب
1392.(

زندگیکیفیت
است.مبهماياندازهتازندگیکیفیتيهساز،2)1994(همکارانوبالدويتعبیربه

مطرحفردزندگیگذرانچگونگیازپنداشتیعنوانبهفرديزندگیکیفیتسو،یکاز
شاملعامل؛یکحولزندگیهايموقعیتکیفیتر،تیکلبعديازو،شودمی

دیگرمنظريازاست.معینيهجامعیکدرفرهنگیاپیرامونیمحیطنظیرهاییموقعیت
عینی)ـ(اجتماعیکالنوذهنی)ـيفرد(خردطحسدودررازندگیکیفیتتوانمی

وتجاربزندگی،کیفیتادراکاتنظیرهاییشاخصشاملخردسطحکرد.تعریف
سطحواستزندگیازرضایتوخوشبختیرفاه،مانندرتبطمهايمعرفوفرد،هايارزش
ت.اسیطمحوزندگیشرایطسایروپرورشوآموزشمسکن،اشتغال،درآمد،شاملکالن

زیستیابعادتمامهکشودمیتعریفکلیمفهومیدگیزنکیفیتعملی،رديرویکدر
يهتوسعنظیرزندگیانتقالیهايجنبهيهعالوبهاتی،حینیازهايادي،مرضایتشامل
:1391همکاران،و(غفاريدهدمیپوششراتماکوسیسبهداشتوخودشناسیفردي،
ازانتظاراتوناست و همچرادافرناظر بمفهومیگیزندکیفیت3مالمننظربه).112

1 Fujisawa & Takegawa
2 Baldwin & etal
3 Mallman
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نظردرشودمیینتعامل پویاي بین فرد مفروض، جامعه و محل سکونت او تعیطریق
که فرد در آن نسبت به خود، شودمیهعنوان حالتی در نظر گرفتبهزندگیکیفیتدیوان

:1380(آسایش،داردیدرونآرامشاحساسدکنیمدگیاي که در آن زنهطبیعت، و جامع
بررسیاینکهکند،میبررسیجمعیوفرديابعاددررازندگیکیفیتنیز1فیلیپس.)95
کیفیت زندگی فردي در يهشود. الزممیشاملراذهنیوعینیهايمؤلفهفرديسطحدر

هايخواسترآوردنبعد عینی تأمین نیازهاي اساسی و برخورداري از منابع مادي جهت ب
مربوطزیرموارددرعملاستقاللداشتنبهذهنیبعددرواستشهرونداناجتماعی

: شودمی
رشدودگیزندرداريدفهمندي،ایترضویی،جذتلاملشذهنیرفاهفزایشا

ازايگستردهسطحدرمشارکتدگرخواهیوسعادتمسیردرشکوفاییورشدشخصی
در، )1392(همکارانواقدمعلیزاده).1390:98ان،همکارو(باسخااجتماعیهايفعالیت
همبستگیکهدادندنشاندانشجویانزندگیکیفیتبراجتماعیبهزیستیتأثیربررسی
نیزوداردوجوددانشجویانزندگیکیفیتواجتماعیبهزیستیبینمعناداريومثبت

سالمتیعنیزندگی؛تکیفیي هچهارگانابعادبامعناداريارتباطاجتماعیبهزیستی
، )2012(2پااول.داردمحیطیسالمتواجتماعیروابطسالمتروانی،سالمتجسمانی،

معنوي،واجتماعیبهزیستیبینقويومثبتهمبستگیکهدادنشانپژوهشیدر
زادهلهساییوماجدي).20:2012(پااول،داردوجودزندگیکیفیتوارتباطیعملکردهاي

يرابطهاجتماعیيسرمایهوزندگیکیفیتبینکهدادندنشانخودپژوهشدر،)1385(
بهاجتماعیباالييسرمایهکهدادنشانپژوهشایندرهاتحلیلوداردوجودمعناداري

واصلزاهدي).91- 136: 1385زاده،لهساییو(ماجديانجامدمیزندگیبااليکیفیت
يسرمایهوزندگیکیفیتيرابطهبررسینوانعباخودپژوهشدر،)1388(فرخی

داردوجودرابطهاجتماعیيسرمایهوزندگیکیفیتبینکهدادندنشاناجتماعی
بینکهدادنشانخودپژوهشدر،)1392(حقیقتیان).1388فرخی،واصل(زاهدي

رابطهیزندگکیفیتبااجتماعیيسرمایهکلينمرهواجتماعیيسرمایههايلفهؤم
).1392:128(حقیقتیان،داردوجود

1 Philips
2 Paul
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زندگیازرضایت
ایندرالبتهت،اسدچنابعاديدارايکهاستسازهايزندگیازرضایتنگاهایندر
زندگیازرضایتابعادشدهانجامکارهايبرخیدر. استحاکمتنوعینیزرویکرد
ازایترضوغلشازایترضکن،سمازرضایتخانوادگی،زندگیازرضایتاز:دانعبارت
ازرضـایتاز:عبارتندزندگیازرضایتابعاددیگراثريدر).20:1374(نایبی،تیتندرس

ارکیطمحازایترضزندگی،محیطازرضایتخانواده،ازرضایتدوستان،ازایترضود،خ
مثالًنیست؛رضایتجنساززندگیازرضایتابعاددیگرياثريدر).1383:83(عظیمی،

داشـتن،مثبتنگاهوبودنشادآرزوها،بایافتهدستاهدافمیانتناسبزندگی،هبرغبت
،1آدامز(اجتماعیوروانیزیستی،لحاظبهخودازتصوروشکیباییوقدماتثب

میانتوازنبازتابزندگیازرضایتحساسا، )1998(2اینگلهارتنظربه.)470:1969
رضایت،)1995(3ازکمپنظرازآید.میوجودبهفرديعینیوضعیتوشخصیآرزوهاي

بینشدهادراكاختالفعنوانبهکهداردداللتايداورانهوشناختیيتجربهبرزندگیاز
تشکیلراطیفیتعریفاینشود.میتعریف)آرزوتحقق(زندگیدرپیشرفتوآرزو
مفهومبامفهوماینگیرد.میبردررارومیتمححستاکامرواییادراكازکهدهدمی

استمتفاوتدارد،کیدأت)احساساتوهیجان(عاطفیيتجربهبرکهخوشحالی
رازندگیازرضایت،)1985(4همکارانودینر.)2:1389، شالیصفريوهزارجریبی(

اساسبرراشانزندگیکیفیتافرادآندرکهاندکردهتعریفقضاوتیفرایندهايبعنوان
کهدهدمینشانتعریفاینکنند.میارزیابیفردشانبهمنحصرمعیارهايازايمجموعه
حساسايزمینهتغییراتبهنسبتبلکهنیست،فردبرايدائمیهدفزندگیازرضایت

گیردمیقرارتوجهوارزیابیموردپاسخگویانخودنظراتنقطهودیدگاهازوباشدمی
بهزیستیيرابطهبررسیدر،)1983(همکارانوساراسون).5،25:2008چامورو(اسوامی
خانواده،اعضايسويازاجتماعیحمایتکهانددادهنشانزندگیازرضایتواجتماعی

کاهشبهموجبزندگیازرضایتعدموشودمیزندگیازرضایتوسالمتارتقايسبب
شیريوافشانی).6،127:1983همکارانون(سارسوگرددمیاجتماعیبهزیستی

1 Adams
2 Ingelhart
3 Camp
4 Diner & et. al
5 Swami & Chamorro
6 Sarason & et. al
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بهزیستیوزندگیازرضایتيرابطهبررسیعنوانباپژوهشیدر،)1395(محمدآباد
اجتماعیبهزیستیابعادوزندگیازرضایتمیزانبینکهانددادهنشانزناناجتماعی
انطباقواجتماعیشکوفاییاجتماعی،پذیرشاجتماعی،مشارکتاجتماعی،(انسجام

باباییعلی).1395شیرمحمد،و(افشانیداردوجودمعناداريومثبتيرابطهاجتماعی)
ترینمهمازیکیاجتماعیيسرمایهکهدادندنشانخودپژوهشدر،)1390(باینگانیو

(علیداردوجودمثبتيرابطهآنهابینواستزندگیازرضایتيکنندهتبیینهايلفهمؤ
عنوانباخودپژوهشدر،)1389(همکارانونوغانی).82-113: 1390باینگانی،ویبابای

وزندگیازرضایتبینکهدادندنشانزندگیرضایتبراجتماعیيسرمایهثیرتأبررسی
اجتماعی،يسرمایههايلفهؤممیانازوداردوجودمعنادارييرابطهاجتماعیيسرمایه

ونوغانی(داردزندگیرضایتبرراثیرگذاريأتبیشترینعیاجتماروابطيلفهؤم
).1389همکاران،

کردبیانتوانمیایرانخارجوداخلدرشدهانجامهايپژوهشونظریاتبهتوجهبا
ازاجتماعیبهزیستیوداردوجودرابطهاجتماعیبهزیستیواجتماعیيسرمایهبینکه

کیفیتهمچونمیانجیمتغیرهايبین؛ماایندرذیرد.پمیتأثیراجتماعیيسرمایه
بهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطهدرکهدارندوجودزندگیرضایتوزندگی

زندگیکیفیتمتغیرهايبراجتماعیيسرمایهکنند.میایفاگرانهمیانجینقشاجتماعی
نیززندگیرضایتوزندگیفیتکیوگذاردمیتأثیراجتماعیبهزیستیوزندگیرضایتو

ازنیزخودوهستندتأثیرگذاراجتماعیبهزیستیبردوم،مستقلمتغیرهايعنوانبه
شکلدرراتحقیقمدلتوانمیروابطاینبهتوجهباپذیرند.میتأثیراجتماعیيسرمایه

ساسبرارانوشتاراینمفاهیمترینمهمسپسوکردترسیمپژوهشاینبرايذیل
کرد.تعریفذیلسطوردرنظريچارچوب

(نگارندگان)پژوهشنظريمدل:1شکل

سالمت 
اجتماعی

رضایت از زندگی

کیفیت زندگی

ي سرمایه
اجتماعی
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اجتماعیبهزیستی
کیفیتواجتماعدرعملکردشچگونگیازفردشناختوارزیابینظري:تعریف

اینطبق.هاستآنازعضويويکهاجتماعیيهاگروهونزدیکاندیگر،افرادباروابطش
آنطبقکهباوري(یاجتماعمشارکتاز:اندعبارتاجتماعیبهزیستیيهاشاخصتعریف

هايگروهدرروابطکیفیت(یاجتماعانسجامداند)،میجامعهحیاتیعنصرراخودفرد
دیگران)،بهنسبتمطلوبدیدگاه(یاجتماعپذیرش،)داردتعلقآنبهکهعیاجتما

اجتماعدرك(یاجتماعانطباقواجتماع)بالقوههايتواناییبهاعتقاد(یاجتماعشکوفایی
واجتماعیامنیت.)122:1998کییز،(بینی)پیشقابلوفهمقابلهوشمند،صورتبه

.)251:1981ویتی،و(اندروزاجتماعینشاط
يهامؤلفهواجتماعیبهزیستیيریگاندازهجهتحاضرپژوهشدرعملیاتی:تعریف

پذیرش،انسجام،شاملآنيمؤلفهپنجکهاجتماعیسالمتايماده33مقیاسازآن
است.شدهساخته،)1998(کییزتوسطواستاجتماعیانطباقومشارکتشکوفایی،

بهکهاستشدهساختهلیکرتطیفاساسبراجتماعییستیبهزيپرسشنامههايگویه
داده1کدمخالفکامالًو2کدمخالف،3کدنظربی،4کدموافقم،5کدموافقمکامالً
بابرابربهزیستیيپرسشنامهشدهاستانداردآلفايتحقیقاینرهمچنین داست.شده
است.آمدهبدست73/0

زندگیکیفیت
واستزندگیچگونگیمعنیبهلغوينظراززندگییفیتکنظري:تعریف
متفاوتدیگرانباوبودهفردبهمنحصرفرد،هربرايکهاستهاییتفاوتيدربرگیرنده

کهاحساسیاست؛شدهتعریفبهزیستیازفرداحساسعنوانبهزندگییفیتکاست.
(گاگنوموسدارداهمیتويبرايکهاستزندگیازهاییجنبهازفردرضایتدرآسایش

).1392:25شیخی،ازنقلبه؛ 1،26:1995هولزمنو
ارزیابیکوتاهفرماززندگیکیفیتمتغیرکردنعملیاتیبرايعملیاتی:تعریف

کهبردیمبهره)،1998جهانی،بهداشت(سازمانجهانیبهداشتسازمانزندگیکیفیت
وزندگیمحیطشناختی،روانسالمتسمانی،جسالمتيحوزهچهاردررازندگیکیفیت
1(ايدرجه5مقیاسدرگویه26باحوزهچهاراینکند.میگیرياندازهدیگرانباروابط

نظر،بیبه3کدموافق،به4کدموافق،کامالًبه5کدکهشودمیگذارينمره)5تا

1 Guggnumoss and Holzman
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وجودهمدیگرسؤالدواین،برافزوناست.شدهداده1کدمخالفکامالًو2کدمخالفم
تحقیقایندرکند.میارزیابیکلیشکلبهرازندگیکیفیتوسالمتوضعیتکهدارد

آمدهبدستپژوهشایندر84/0بابرابرزندگیکیفیتپرسشنامهشدهاستانداردآلفاي
است.

زندگیازرضایت
یاوخویشزندگیکلیکیفیتازفردذهنیارزیابیزندگی،ازرضایتنظري:تعریف

).1985همکاران،ودینر(استاشزندگیخاصهايجنبهازبرخی
ودینرزندگیرضایتيپرسشنامهازمفهوماینکردنعملیاتیبرايعملیاتی:تعریف

بهزیستنشناختیيمؤلفهکهگزاره5ازمقیاساینکردیم.استفاده،)1985(همکاران
مثالبرايکهدارندمیاظهارهاآزمودنیاست.شدهتشکیلکند،میگیرياندازهرافاعلی
است.نزدیکآرمانیزندگییکبههاآنزندگیچقدریاواندراضیخودزندگیازچقدر
تهیهسنیهايگروهيهمهبرايرا1زندگیازرضایتمقیاس،)1985(همکارانودینر
مرتبطزندگیازرضایتباآنسؤال10کهبودسؤال48ازمتشکلمقیاسایناند.کرده

یکعنوانبهویافتکاهشسؤالپنجبهنهایتدرمتعددهايبررسیازپسکهبود
دراستفادهبراي،)1383(سامانیرامقیاساینگرفت.قراراستفادهموردمجزامقیاس

لیکرتطیفاساسبرزندگیازرضایتيپرسشنامههايگویهاست.کردهمنطبقایران
و2کدمخالف،3کدنظربی،4کدموافقم،5کدموافقمکامالًبهکهاستشدهساخته
بابرابرزندگیازرضایتپرسشنامهکرونباخآلفاياست.شدهداده1کدمخالفکامالً

است.آمدهبدستتحقیقایندر84/0

اجتماعیسرمایه
یاوبالقوهمنابعانباشتحاصلعیاجتمايسرمایهکلیمفهومدرنظري:تعریف

درشدهنهادینهبیشوکمروابطازبادواميشبکهیکمالکیتبهمربوطکهاستبالفعلی
).1384(فیروزآبادي،شودمیایجادگروهیکدرعضویتباکهاستافراديبین

يپرسشنامهازمفهوماینکردنعملیاتیبرايحاضرپژوهشدرعملیاتی:تعریف
سهبهاجتماعیروابطکمیتوکیفیتمجموعازکهکردیماستفادهساختهمحققخود
اعتماداست.آمدهبدستاجتماعیانسجامواجتماعیمشارکتاجتماعی،اعتمادبعد

1 SWLS
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بستگان،وفامیلخانواده،بهپاسخگویاناعتمادواطمینانمیزانسنجشازاجتماعی
طیفاساسبرکهاستشدهاستفاده...وهمشهریانمحله،اهالیهمسایگان،دوستان،

است.شدهداده5کدکامالًو4کدزیاد،3حدوديتا،2کدکم،1کداصالًبهلیکرت
مذهبی،نهادهايوهاگروهباپاسخگویانهمکاريينحوهوحضورازاجتماعیمشارکت
ایندرنیزواستآمدهتبدس...وعلمیهايگروهشهرها،شوراهايبسیج،ورزشی،
...وعزاداريعروسی،مانندجمعیهايفعالیتدرپاسخگویانمشارکتمیزانتحقیق
تا،2کدکم،1کداصالًبهلیکرتطیفاساسبرکه...وبستگانوفامیلخانواده،اعضاي

نمیزاازاجتماعیانسجامنیزاست.شدهداده5کدکامالًو4کدزیاد،3حدودي
واقتصاديسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،وضعیتازپاسخگویانارزیابیوانتظارات

2کدبد،3متوسط،4کدخوب،5کدخوببسیاربهکهاستآمدهبدستمحیطیزیست
يپرسشنامهيشدهاستانداردآلفايتحقیقایندراست.شدهداده1کدبدبسیارو

ست.ا74/0بابرابراجتماعیيسرمایه

پژوهششناسیروش
روابطوسازيکمیبرمبتنیتحلیلی)ـ(توصیفیپیمایشروشازتحقیقایندر

قاینشهرستانجوانانمطالعهمورديجامعهاست.شدهاستفادهمتغیرهابینهمبستگی
ونفوسسرشمارياساسبرکهبودهجنوبیخراساناستاندرواقعمرد)وزنازاعم(

حجمواستبودهنفر42573مطالعهمورديجامعهجوانانکلتعداد،)1390(مسکن
روشاساسبرکهاندشدهانتخابنفر400بابرابرکوکران،فرمولازاستفادهبانمونه
خودوشدهاستاندارديهاپرسشنامهطریقازآمارييجامعهافرادياخوشهيریگنمونه

.اندتهگرفقرارمطالعهموردساختهمحقق

N =نفر)42573(آمارييجامعهحجم
n =نمونهجمعیت
d =05/0



211تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی ...

p =5/0(هستندجامعهدرصفتواجدکهافراديدرصد(
q =5/0(هستندجامعهدرصفتفاقدکهافراديدرصد(
t =96/1(درصد95اطمینانسطحدراستانداردواحدنرمالمتغیرمقدار(

تعریفبهتوجهباکهاستاینسال30تا18جوانانآماريينمونهابانتخدلیل
29ایراندرازدواجواشتغالسنسنیيفاصلهمتوسط،)1384(جوانانملیسازمان

شهروندعنوانبهرااجتماعیپذیريمسئولیتکهاستایرانیجوانيجامعهبرايسال
یونسکودیدگاهازکودكحقوقکنوانسیون1يمادهتعریفاساسبروپذیرندمیجامعه

شوند.نمیتعریفپذیريمسئولیتفقداندلیلبهشهروندسال18زیرافراد،)1989(
جهتجزئیمربعاتحداقلروشوساختاريمعادالتیابیمدلازپژوهشایندر

شمندزراروشیساختاري،معادالتروششد.استفادهمدلبرازندگیوهافرضیهآزمون
آزمونهدف،کههاییپژوهشدرواقعدراست.متغیرهابیندرعلیيرابطهبررسیبراي
شود.میاستفادهساختاريمعادالتمدلتحلیلازمتغیرهاستبینيرابطهازخاصیمدل
چندرگرسیونيخانوادهازنیرومندوکلیبسیارروشیکساختاريمعادالتیابیمدل

حققمبهکهاستعمومیخطیمدلبسطتر،دقیقبیانبهوسیرمتحلیلومتغیري
قرارآزمونموردهمزمانايگونهبهرارگرسیونمعادالتازايمجموعهدهدمیامکان
.دهد

مشاهدهمتغیرهايروابطيدربارههافرضیهآزمونبرايجامعرویکردیکمدلاین
SMARTافزارنرمازهادادهتحلیلوهتجزیمنظوربهپژوهشایندراستمکنونوشده

PLSتحلیلبراي1هاالندتوسطشدهپیشنهادجزئیمربعاتحداقلايمرحلهدوروشو
تحلیلازدومگامدروتأییديعاملیتحلیلازاولگامدر.استشدهاستفادههاداده

مربعاتحداقلروشکمکبهیابیمدلبرد.میرهبههاسازهبینروابطتحلیلبرايمسیر
همزمانPLS).2،2010(ونداردکاربردانسانیعلومجملهازمتنوعهايحوزهدرجزئی

پنهانمتغیرهايباآشکارمتغیرهايارتباطکهبیرونیمدل)1کند:میبررسیرامدلدو
رادیگرآشکارمتغیرهايباآشکارمتغیرهايارتباطکهدرونیمدل)2؛کندمیبررسیرا

مسیرها،برايرااستانداردرگرسیونضرایبتوانمیPLSطریقازکند.میگیرياندازه
دستبهمفهومیمدلايبرراهاشاخصياندازهودرونیمتغیرهايبرايراتعیینضرایب

1 Huland
2 Wen
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بتاضرایبواقعدرخطوطرويبرشدهنوشتهاعداد).1،2004کاپلنو(هینلینآورد
داخلاعداد. استیرمسضریبهمانکهاستمتغیرهامیانرگرسیونيمعادلهازحاصل

طریقزاآنبـینپـیشمتغیرهـايکـهاسـتمـدلیR2مقداريدهندهنشاندایرههر
الزممسـیرضـریببـودنمعنـادارمیـزانبررسیبراياند.شدهوارددایرهآنبهفلش
.دهدمینشانمسیرضرایبTقدارمشود.دادهنشانمسیرهرTمقدارتااست

میزانپرسشنامه،ازآمدهدستبههايدادهازاستفادهباییپایاسنجشمنظوربه
نشان1جدولدرآننتایجکهاستهشدمحاسبهکرونباخآلفايروشبااعتمادضریب

بهواعتمادقابلیتازپرسشنامهکهاستاینيدهندهنشاناعدادایناستشدهداده
همگراروایینیز،االتسؤرواییسنجشمنظوربه.استبرخوردارالزمدقتازدیگرعبارت

2شدهاستخراجواریانسمیانگینمعیارتوسطPLSمدلدررواییاینشد.محاسبه

)AVE(کهاستواریانسیمیزانيدهندهنشانشاخص،اینگیرد.میقرارتحلیلمورد
، )1981(3الکروفورنلمعیار،اینبرايآورد.میدستبهرهایشنشانگاز)متغیر(سازهیک

حداقلکندمیتضمینمقداراینکهچراکنندمیپیشنهادرا5/0ازبیشترمقادیر، )1981(
همکاران،و(حشمتیشودمیتعریفنشانگرهایشتوسطسازهیکواریانسدرصد52

.شودمیارائهتحقیقایندرهمگرارواییبررسیازحاصلنتایجادامهدر.)1394
عاملیتحلیلازهمگرا،رواییيمحاسبهبرعالوه،االتؤسرواییسنجشمنظوربه

در. داردکاربردانسانیعلومهايپژوهشاکثردرواستآماريفنیککهشداستفادهنیز
،77/0برابراجتماعیبهزیستیشاخصبرايKMOآزمونمقداراکتشافیعاملیتحلیل

بابرابراجتماعیيسرمایهو70/0بابرابرزندگیازرضایت،64/0بابرابرزندگیفیتکی
تعدادکهگرفتنتیجهتوانمیاستبزرگتر5/0ازمقداراینکهاینبهتوجهباو61/0

آزمونمقدارعاملی،تحلیلنتایجهمچنیناست؛مناسبعاملیتحلیلاجرايبرايهانمونه
دهدمینشانکهاستمعنادار01/0ازکوچکترخطايسطحدرکه)17/3120(بارتلت

همدیگرباباالییهمبستگیعاملهراالتؤسواستشدهانجامدرستیبههاعاملتفکیک
است.سازهاعتبارازنشانکهدارند

1 Haenlein & kaplan
2 average variance extracted
3 Furner & Alker
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سازهعاملیتحلیلگزارشووابستهومستقلمتغیرهايپایایی:1جدول

ویهگتعدادمتغیرها
همگرارواییسازه)رواییعاملی(تحلیلپایایی

آلفايمقدار
کرونباخ

عاملیبار
KMO

احتمالبارتلت
AVEمعناداري

330.7377/017/3120001/0821/0اجتماعیبهزیستی
----769/0اجتماعیشکوفایی
----675/0اجتماعیانطباق
----781/0اجتماعیانسجام

----675/0اجتماعیمشارکت
----777/0اجتماعیپذیرش

2684/064/043/931001/0623/0زندگیکیفیت
584/070/093/841001/0742/0زندگیازرضایت
3174/061/027/430001/0615/0اجتماعیيسرمایه

ي پژوهشهایافته
یکسانیسهمازتحقیقایندرمردوزنجوانانکهاستدادهنشانتحقیقنتایج

بدست73/3معیارانحرافوسال03/24دهندگانپاسخسنیمیانگینهستند.برخوردار
عنواندیپلمراخودتحصیالتمیزانتحقیقزماندرجوانانازدرصد41واستآمده

کهاندداشتهمانتوهزار900تا600بیندرآمدمیانگیندارايهاآناکثریتواندنموده
است.بررسیموردينمونهازدرصد27معادل

بهزیستیمیانگینکهاستدادهنشانتحقیقيوابستهومستقلمتغیرهايمیانگین
زندگیکیفیتمیانگیندادنشانهایافتههمچنین؛است60/108بابرابرجواناناجتماعی

بودهدرصد) 6/15(زندگیازرضایتودرصد)3/58(اجتماعیيسرمایه،درصد)9/81(
است.
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وابستهومستقلمتغیرهايمعیارانحرافومیانگینتوزیع:2جدول
مقداربیشترینمقدارکمترینمعیارانحرافمیانگینمتغیرها

60/10866/1879165اجتماعیبهزیستی
14/2597/51535اجتماعیشکوفایی
43/1813/71630اجتماعیانطباق
90/2499/51535اجتماعیانسجام
46/1939/61930اجتماعیمشارکت
21/2300/71435اجتماعیپذیرش

9/817/1341114زندگیکیفیت
3/581/122799اجتماعیيسرمایه

6/153/4525زندگیازرضایت

قائنشهروانانجکهاستاینبیانگراجتماعیبهزیستیوضعیتذیلجدولدر
حددرودرصد)5/69(متوسطحدوددرودرصد)3/19(پاییناجتماعیبهزیستیداراي

اند.بودهدرصد)3/11(باال

کل)(اجتماعیبهزیستیهايگویهدرپاسخگویانفراوانیتوزیع:3جدول
تجمعیدرصدفراوانیاجتماعیبهزیستی

773/193/19پایین
2785/698/88متوسط

453/11100باال
-4000/100جمع

میانجیمتغیربینبایدکندعملمیانجیمتغیرعنوانبهبتواندمتغیريکهاینبراي
کنترلباوباشدداشتهوجودمعناداريهمبستگیيرابطهبینپیشومالكمتغیرهايو

ذیلهايگامواقعدرد.کنتغییربینپیشومالكمتغیربینيرابطهمیانجیمتغیراثر
.شودگرفتهنظردربایدواسطنقشبررسیبراي

.باشدداشتهوجودمعناداريرابطهمالكمتغیروبینپیشمتغیربین-1
.باشدداشتهوجودمعناداريرابطهواسطمتغیروبینپیشمتغیربین-2
.باشدداشتهوجودمعناداريرابطهمالكمتغیروواسطمتغیربین-3
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ومستقلمتغیرگردد.میانجامواسطنقشآزمون3تا1هايگامییدأتصورترد
شود.میگرفتهنظردرمالكمتغیرعنوانبهوابستهمتغیروبینپیشعنوانبهواسطمتغیر

بین و مالكبین متغیر پیشمدل نقش واسط در رابطه

مالكوبینپیشمتغیربینيرابطهدرواسطنقش:2شکل

منظوراینبهگیرد.انجامترتیببهگانه4هايگاماستالزمفرضیهبررسیبراي
زیرجدولاست.شدهانجامرگرسیونیهمبستگیضریبآزموناز3-1هايگامییدأتبراي

دهد.مینشانراپژوهشمتغیرهايهمبستگیضریب

تحقیقمتغیرهايبینهمبستگیزمونآ:4جدول
اجتماعیيیهسرما زندگیازرضایت زندگیکیفیت اجتماعیسالمت متغیر

- - - 1 اجتماعیسالمت
- - 1 **251/0 زندگیکیفیت
- 1 **336/0 **462/0 زندگیازرضایت
1 **198/0 **142/0 **321/0 اجتماعیيسرمایه

بین دو متغیر تأثیر متقابل از نوع همبستگی وجود دارد.**

ازرضایتوزندگیکیفیتمیانجیمتغیرهايبینشودمیمشاهدهکهطورهمان
ایندردارد.وجودمعناداريهمبستگیيرابطهبینپیشومالكمتغیرهايوزندگی
روابطمسیر،تحلیلدرشود.میپرداختهساختاريمدلبررسیبهذیلاشکالدرقسمت

گرفتهنظردرمتمایزمسیرهايانعنوبهویابندمیجریانجهتیکدرمتغیرهابین
نموداریعنیآن،يعمدهویژگیطریقازصورتبهتریندرمسیرتحلیلمفاهیمشوند.می

متغیر واسط

متغیر وابسته متغیر مستقل



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 216

.شوندمیتبیینسازد،میآشکاررامتغیرهابیناحتمالیعلیپیوندهايکهمسیر
د.دهمینشانراتحقیقمدلمسیرنموداروساختاريمعادالتمدل،2و1هايشکل

استانداردتخمینحالتدرشدهبرازشمفهومیمدل:3شکل

پارامترهامعناداريحالتدرشدهبرازشمفهومیمدل:4شکل

تعیینضریباست.گویاتريمعیارهمبستگیضریببهنسبتتعیینضریب
متغیربامستقلمتغیرچندیایکبینيرابطهتوانمیآنباکهاستمعیاريترینمهم

يوسیلهبهوابستهمتغیرتغییراتدرصديکنندهبیانضریباینداد.توضیحراوابسته
باتحقیقيشدهبرازشمدلتعیینضریب1شکلبهتوجهبا.استمستقلمتغیرهاي

62حدوداساس،اینبراست.مشاهدهقابل4جدولدرآنمعنادارمتغیرهايبهتوجه
رضایتوزندگیکیفیتاجتماعی،يسرمایهثیرأتتحتاجماعیمتسالتغییراتازدرصد

ازدرصد57وزندگیکیفیتتغییراتدرصد60همچنین.استشدهتبیینزندگیاز
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آنمابقیوگیرندمیشکلاجتماعیيسرمایهاساسبرزندگیازرضایتمتغیرتغییرات
است.نشدهگرفتهنظردرمدلدرکههستندعواملی

تحقیقمدلواسطووابستهمتغیرتعیینضریب:5جدول
R2 متغیرنام
627/0 اجتماعیبهزیستی
607/0 زندگیکیفیت
573/0 زندگیازرضایت

بزرگترtيآمارهمقداراگرشد.استفادهtآزمونازتحقیقهاهفرضیردیاتأییدبراي
ردصورتاینغیردرتأییدمورد05/0خطايسطحدرمربوطهيفرضیهباشد،±96/1از

دادهپاسخسؤالدوبهبایدمیانجیمتغیرهايآماريهايآزموندرهمچنین؛ گرددمی
Xمستقیمغیراثرآیاب)است؟چقدرYبرMطریقازXمستقیمغیراثرالف)شود

است؟معنادار)وابستهمتغیر(YبرMطریقاز)مستقلمتغیر(
ازوابستهمتغیربرمستقلمتغیرمستقیمغیراثریعنیاولؤالسبهپاسخجهت

اثرمقدارروشایندر.کرداستفاده، )1982(سوبلروشازتوانمیمیانجیمتغیرطریق
برمستقلمتغیراثرaفرمولایندرکهشودمیمحاسبهزیرفرمولبامستقیمغیر

يمحاسبهبرعالوهاستوابستهبرمیانجیمتغیراثرbومیانجی
غیراثرمعناداريسوبلمانندهاییآزمونازاستفادهباتوانمیمستقیمغیراثرمیزان

اثراتمعناداريافزارهانرميهمهکهاستذکرشایانکرد.محاسبهنیزرامستقیم
يمعناداراما؛دهندمیارائهخودهايخروجیدروکردهمحاسبهرامتغیرهابینمستقیم

درکهفرمولیاساسبررامستقیمغیراثرمیزانبعضاًوکنندنمیارائهرامستقیمغیراثر
کهشدهحسابدستیبایدمستقیمغیراثرمعناداريبنابراین،دهندمیارائهشدگفتهباال
.استشدهآوردهسوبلروشاساسبرآنمحاسبهفرمولادامهدر
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هافرضیهآزمونمعناداريورگرسیونیضریب:6جدول
نتیجه T رگرسیونیضریب فرضیاتمسیر فرضیه
تأیید 55/7 537/0 زندگیکیفیتاجتماعیيسرمایه 1
تأیید 94/8 503/0 زندگیازرضایتاجتماعیيسرمایه 2
تأیید 94/7 574/0 اجتماعیبهزیستیاجتماعیيسرمایه 3
تأیید 29/6 620/0 اجتماعیزیستیبهزندگیکیفیت 4
تأیید 11/8 605/0 اجتماعیبهزیستیزندگیازرضایت 5
تأیید 19/4 332/0 اجتماعیبهزیستیزندگیکیفیتاجتماعیيسرمایه 6
تأیید 99/3 304/0 اجتماعیبهزیستیزندگیازرضایتاجتماعیيسرمایه 7

گیرينتیجهوبحث
بهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطهثیرأتحاضريمطالعهانجامازهدف

18جوانانبیندرزندگیازرضایتوزندگیکیفیتمتغیرهاينقشيبواسطهاجتماعی
يزمینهدرتوصیفیهايیافتهاست.دهبو1395سالدرقائنشهرستانيساله30تا

مورديمعهجاپاسخگویانازدرصد70حدوددر3/19کهدادنشاناجتماعیبهزیستی
استشدهمشخصهمچنیناست؛بودهمتوسطحددراجتماعیبهزیستیدارايمطالعه

يرابطهاجتماعیبهزیستیبازندگیازرضایتزندگی،کیفیتاجتماعی،يسرمایهبینکه
وزندگیازرضایتزندگی،کیفیتافزایش،باکهمعنابدیندارد.وجودمعناداريومثبت

یافت.خواهدافزایشزندگیسطحدرجواناناجتماعیبهزیستیاعی،اجتميسرمایه
وزندگیکیفیتاجتماعی،يسرمایهمتغیرهايکهدادنشانفرضیاتآزموننتایج

میانجینقشهمچنیناست،بودهثیرگذارتأاجتماعیبهزیستیمتغیربرزندگیازرضایت
بااجتماعیيسرمایهبینيرابطهدرزندگیرضایتوزندگیکیفیتمتغیرهاييگرایانه

برمتغیردواینيوسیلهبهاجتماعیيسرمایهواستشدهییدتأاجتماعیبهزیستی
برمتغیراینمستقیمصورتبهواست،داشتهنیزمستقیمغیرثیرأتاجتماعیبهزیستی
است.داشتهثیرأتجواناناجتماعیبهزیستی
بهتوانمیاجتماعیبهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطهتبییندر
واجتماعیبهزیستیبینکهدادنشانخودپژوهشدر،)1394(ایمنیهايپژوهش
وداردوجودرابطهاجتماعیيسرمایههايلفهؤمازیکیعنوانبهاجتماعیامنیت

بینیپیشراافراداجتماعیبهزیستیمیزانتواندمیاجتماعیامنیتواجتماعیيسرمایه
همچوندیگريپژوهشگرانزمینهایندردارد.وجودمثبتيرابطههاآنبینوکند
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یکعنوانبهاجتماعیيسرمایهکهاستدادهنشانخودپژوهشدر،)1391(شربتیان
عنوانبهاجتماعیمشارکتواعتمادابعادواستاجتماعیبهزیستیبرمؤثرعامل

اجتماعیبهزیستیمیزانتعییندررااهمیتبیشترینجتماعیايسرمایههايلفهؤم
کهانددادهنشانژاپندرايمطالعهدر،)2009(تاکاگاواوفوجیساوا. اندداشتهدانشجویان

يسرمایهپیوستهبهمتغیردوشده،ادراكفردياجتماعیيسرمایهمتغیرتعدیلازپس
کیوگنانیدارد.عمومیسالمتبامعنادارييبطهراصمیمیت)و(مهربانیجامعهاجتماعی

میاندراجتماعازدركاجتماعی،مشارکتبینارتباطارزیابیبا،)2008(همکارانو
نشاناجتماعیبهزیستیبرمتغیردواینثیرأتوایرانیوآمریکاییایتالیایی،دانشجویان

میاندراجتماعیيسرمایههايلفهؤمازیکیعنوانبهکهاجتماعیمشارکتکهاندداده
در،)1392(رضاییکند.میتببینرااجتماعیبهزیستیمثبتیطوربهایتالیاییدانشجویان

عواملازبرخیشناختومشهدشهرشهرونداناجتماعیبهزیستیمیزانبررسی
بهیاجتماعبهزیستیبرتأثیرگذارمتغیرهايترینمهمکهاستدادهنشانتأثیرگذار

بودهاجتماعیحمایتاجتماعی،اعتماداجتماعی،امنیتاحساس:ازاندعبارتترتیب
واجتماعیيسرمایهبینکهدادندنشانخودهايپژوهشدرمحققانایننهایتدراست.

يکنندهتبیینتواندمیاجتماعیيسرمایهوداردوجودمثبتيرابطهاجتماعیبهزیستی
بودههمسوحاضرنوشتارعدديوکمیاطالعاتبانتایجایناست؛اجتماعیبهزیستی

است.
هايپژوهشبهتوانمیزندگیکیفیتواجتماعیيسرمایهبینيرابطهتبییندر
وزندگیکیفیتبینکهدادندنشانخودپژوهشدر،)1385(زادهلهساییوماجدي
کهدادنشانپژوهشایندرهاتحلیلوداردوجودمعنادارييرابطهاجتماعیيسرمایه
،)1388(فرخیواصلزاهديانجامد.میزندگیبااليکیفیتبهاجتماعیباالييسرمایه

دادندنشاناجتماعیيسرمایهوزندگیکیفیتيرابطهبررسیعنوانباخودپژوهشدر
در،)1392(نحقیقتیادارد.وجودرابطهاجتماعیيسرمایهوزندگیکیفیتبینکه

يسرمایهکلينمرهواجتماعیيسرمایههايلفهؤمبینکهدادنشانخودپژوهش
خودهايپژوهشدرمحققاناینکرد.اشارهدارد،وجودرابطهزندگیکیفیتبااجتماعی

وداردوجودمثبتيرابطهزندگیکیفیتواجتماعیيسرمایهبینکهدادندنشان
دستاوردهايبانتایجاینباشد؛زندگیکیفیتيکنندهتبیینتواندمیاجتماعیيسرمایه
است.بودههمسوحاضرپژوهشآماري
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هايپژوهشبهتوانمیزندگیازرضایتاجتماعیيسرمایهبینيرابطهتبییندر
ازیکیاجتماعیيسرمایهکهدادندنشانخودپژوهشدر،)1390(باینگانیوباباییعلی
مثبتيرابطههاآنبینوباشدمیزندگیازرضایتيکنندهتبیینهايلفهمؤترینمهم

يسرمایهثیرتأبررسیعنوانباخودپژوهشدر،)1389(همکارانونوغانیدارد.وجود
اجتماعیيسرمایهوزندگیازرضایتبینکهدادندنشانزندگیرضایتبراجتماعی

روابطيلفهمؤاجتماعی،يسرمایههايلفهؤممیانازوردداوجودمعنادارييرابطه
درمحققاناینکرد.اشارهدارد،زندگیرضایتبرراثیرگذاريتأبیشتریناجتماعی
مثبتيرابطهزندگیازرضایتواجتماعیيسرمایهبینکهدادندنشانخودهايپژوهش

نتایجاینباشد.زندگیازرضایتيندهکنتبیینتواندمیاجتماعیيسرمایهوداردوجود
است.بودههمسوحاضرتحقیقازآمدهدستبههايدادهبا

هايپژوهشبهتوانمیاجتماعیبهزیستیوزندگیکیفیتبینيرابطهتبییندر
زندگیکیفیتبراجتماعیبهزیستیتأثیربررسیدر،)1392(همکارانشواقدمعلیزاده

کیفیتواجتماعیبهزیستیبینمعناداريومثبتهمبستگیکهادنددنشاندانشجویان
يچهارگانهابعادبامعناداريارتباطاجتماعیبهزیستینیزوداردوجوددانشجویانزندگی
سالمتواجتماعیروابطسالمتروانی،سالمتجسمانی،سالمتیعنیزندگی؛کیفیت

بینقويومثبتهمبستگیکهدادننشاپژوهشیدر،)2012(پااول.داردمحیطی
کرد.اشارهدارد،وجودزندگیکیفیتوارتباطیعملکردهايمعنوي،واجتماعیبهزیستی

اجتماعیبهزیستیوزندگیکیفیتبینکهدادندنشانخودهايپژوهشدرمحققاناین
باشد.ماعیاجتبهزیستیيکنندهتبیینتواندمیزندگیکیفیتداردوجودمثبتيرابطه

است.بودههمسوحاضرپژوهشازآمدهدستبهنتایجبانتایجاین
هايپژوهشبهتوانمیاجتماعیبهزیستیوزندگیازرضایتبینيرابطهتبییندر

زندگیازرضایتواجتماعیبهزیستیيرابطهبررسیدر،)1983(همکارانوساراسون
رضایتوسالمتارتقايسببخانواده،اعضايسويازاجتماعیحمایتکهانددادهنشان

گردد.میاجتماعیبهزیستیکاهشبهموجبزندگیازرضایتعدموشودمیزندگیاز
زندگیازرضایتيرابطهبررسیعنوانباپژوهشیدر،)1395(محمدآبادشیريوافشانی

بهزیستیابعادوزندگیزارضایتمیزانبینکهانددادهنشانزناناجتماعیبهزیستیو
هايپژوهشدرمحققاناینکرد.اشارهدارد،وجودمعناداريومثبتيرابطهاجتماعی

داردوجودمثبتيرابطهاجتماعیبهزیستیوزندگیازرضایتبینکهانددادهنشانخود
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هايیافتهبانتایجاینباشد؛اجتماعیبهزیستیيکنندهتبیینتواندمیزندگیازرضایت
است.بودههمسوحاضرنوشتار

وزندگیکیفیتزندگی،ازرضایت،اجتماعیبهزیستیموضوعامروزهحقیقتدر
ونظرانصاحبازبسیارييعالقهوتوجهکههستندمباحثیازاجتماعیيسرمایه

درهاپژوهشازبسیارييپایهواساسکهطوريبهاست،کردهجذبخودبهرافیلسوفان
ايویژهاهمیتازگوناگونمطالعاتومباحثمیاندروگرفتهقرارجهانسرتاسر

درهاانسانهنوزمختلف،هايزمینهدرعلمیهايپیشرفترغمبهکهچرابرخوردارند.
وروانیسالمتتواندمیکهشوندمیمواجهوقایعیواتفاقاتها،موقعیتباخودزندگی

اندازد.مخاطرهبهراهاآناجتماعی
هايرشتهسایروشناسانجامعهيعالقهمورد،اجتماعیبهزیستیاحساساخیراً

برخورداراجتماعیبهزیستیاززمانیافرادگفتتوانمیاست.گرفتهقرارتوسعهبامرتبط
باشند.برخوردارمعینیشرایطازاجتماعیواقتصاديروانی،زیستی،لحاظبهکههستند

اجتماعیيسرمایهدارايبافردکهشودمیایجادفرددرزمانیاجتماعیبهزیستیایناز
باشدداشتهرضایتخودزندگیازباشد،داشتهوسیعیارتباطیيشبکهوباشدقدرتمندي

.باشدبرخوردارباالییزندگیکیفیتازو
ریزيبرنامهوعهتوسرویکردهايتغییریاتکویندرثريؤمنقشاجتماعیبهزیستی

اجتماعی،یابیزمینههايدادهاساسبرتوسعههاییبرنامهتدوینعبارتیبه،دارداجتماعی
نگاهتقویتبهمنجروآوردمیوجودبهپایینبهباالازریزيبرنامهدررویکردتغییرنوعی

نوعاین؛شودمییاجتماعگذاريسیاستآن،پیدروتوسعههايبرنامهدرباالبهپاییناز
الگواینهايدادهکهچرااست،اجتماعیریزيبرنامهوگذاريسیاسترویکرددردگرگونی

يمثابهبهاجتماعیگذاريسیاستوریزيبرنامهشوند.میطراحیوعرضهباالبهپاییناز
تماعی،اجساختارهايشناختمستلزمسویکازتوسعه،هايبرنامهاجرايجهتدرابزاري

اجتماعیتعامالتالگوهايشناختمستلزمدیگرسويازوفرهنگیواقتصاديسیاسی،
.استافرادزندگیازرضایتوزندگیکیفیتاجتماعی،بهزیستیافراد،

هدفوهاریزيبرنامهباکهاستالزمآمدهدستبهنتایجبهتوجهبانهایتدر
ازرضایتاجتماعی،يسرمایهتاباشندصدددرکشورریزانبرنامهاصولیهايگذاري
يواسطهبهتادهندافزایشکشورسازانآتیهعنوانبهراجوانانزندگیکیفیتوزندگی

وپیشنهادهامحققینادامهدرکند.پیداافزایشنیزآناناجتماعیبهزیستیمیزانآن،
اند.داشتهعنوانخصوصایندرراراهکارهایی
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پیشنهادات
استالزمزندگیکیفیتساختاربراجتماعیيسرمایهثیرگذاريتأبهتوجهاب-

رفاهیواجتماعیهايگذاريسیاستشهرستانواستانسطحدرامرمسئولینسويازکه
بسترسازيیافتنافزایشبرايسایروهمشهریانخانواده،بااجتماعیتعامالتيحوزهدر

زندگیازرضایتاجتماعیزندگیساختاردرفرد،ماعیاجتيسرمایهافزایشباتاشود
کندپیداافزایشابعاديهمهدرفرد

کهاستالزماجتماعیبهزیستیبراجتماعیيسرمایهتاثیرگذاريبهتوجهبا-
...وزنانوجوانانجملهازاجتماعیهايگروهمشارکتوتشویقباشهرستانوقتمدیران

انجامراالزمهايبسترسازياجتماعیوفرهنگیهايانجمنوهاتشکلدرشرکتبراي
اجتماعیبهتر زندگی کردنشهرسطحدراجتماعیوفرهنگیهايریزيبرنامهباوداده
دهند.افزایشراجوانانجملهازاجتماعیهايگروه
بردنباالوزندگیکیفیتافزایشجهتدرهاییریزيبرنامهوهاسیاستاتخاذ-
بهضروريامرياستانوشهرستانولینئمسسويازباآنابعادتمامدرزندگیازرضایت

رسد.مینظر
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:منابعفهرست 
،"جهانبزرگشهرصدیکدرزندگیکیفیتسنجش").1380(حسینآسایش،
.8يشمارهشهرسازي،جستارهاييفصلنامه
ازرضایتيرابطهبررسی").1395(حمیدهمحمدآباد،شیريسیدعلیرضا و افشانی،
يدانشکدهبهداشتطلوعيدوماهنامه،"یزدشهرزناناجتماعیبهزیستیوزندگی

.2يدورهپانزدهم،سالیزد،بهداشت
يمنطقهزناناجتماعیبهزیستیبراجتماعیامنیتتأثیربررسی).1394(نفیسهایمنی،

مرکزنورپیامدانشگاهشناسی،جامعهگروهارشدناسیکارشينامهپایانتهران،شهر4
تهران.غرب

مریميترجمه،صنعتیيپیشرفتهيجامعهدرفرهنگیتحول).1388(رونالداینگلهارت،
.کویرانتشاراتتهران:وتر،

شاخصبنديرتبه").1390(ارشکمسائلی،ولطفعلیشهري،کهنهعاقلیمهدي؛باسخا،
.37يشمارهدهم،سالاجتماعی،رفاهيفصلنامه،"کشورهاياستانردزندگیکیفیت

نشرتهران:اولچاپدموکراسی،واعتماداجتماعی،يسرمایه. )1384(کیانتاجبخش،
.شیرازه

درجرمواجتماعیيسرمایهيرابطهتحلیل").1384(محمدمبارکی،و مسعودچلبی،
.2يشمارهششم،سالایران،شناسیجامعهيمجله،"کالنوخردسطح

،"زندگیکیفیتبراجتماعیيسرمایهثیرأتبررسی". )1392(منصورحقیقتیان،
.4يشمارههفتم،سالشوشتر،واحداسالمیزادآدانشگاهاجتماعیعلوميفصلنامه

عدالتثیرگذاريأت").1394(یعقوبیمهارتی،رضا و علیخوراکیان،محمدرسول؛حشمتی،
،"پیشنهادهانظامارزشمیانجینقشبرکیدأتباپیشنهاديارائهبرايانگیزهبرايمراوده

.13يشمارههفتم،سالتحول،مدیریتينامهپژوهش
فاطمهاکبرزاده،و راضیهمحمدي؛فاطمه؛محمدزاده،آرزو؛محمدي،غالمرضا؛فر،خوش

سالایران،اجتماعیمطالعاتيمجله،"اجتماعیبهزیستیواجتماعیامنیت").1393(
.7يشمارهنهم،

بااجتماعیيسرمایهمیزانيرابطهبررسی").1388(جوادفرخی،و محمداصل،زاهدي
يشمارهاجتماعی،علوميفصلنامه،"تهرانساکنخانوارهايسرپرستانزندگیکیفیت

49.



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 224

آنبرثرؤمعواملواجتماعیتسالم").1392(الساداتمریمخشوعی،ومحمدعلیزکی،
سوم،سالشهري،شناختیجامعهمطالعاتيمجله،"اصفهانشهرشهروندانبیندر

.8يشماره
در: دسترسقابلجوانان،سنینمورددرنظريهايدیدگاه.)1384(جوانانملیسازمان

http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/83765/1.
تأکیدبااجتماعیامنیتواجتماعیسالمتيرابطهبررسی").1388(اهللاعزتآرام،سام

اول.يشمارهاول،سالاجتماعی،انتظاميفصلنامه،"محورجامعهپلیسرهیافتبر
خانوادهاجتماعیيسرمایهيرابطهبررسی". )1394(سولمازشایسته،وخدیجهسفیري،

.3ي ، شماره4ي دورهاجتماعی،مددکارييفصلنامه،"جواناناجتماعیبهزیستیبا
،"اجتماعیبهزیستیهايشاخص".)1384(جاللسید،صدرالساداتوحمیراسجادي،
.208و207يشمارهاقتصادي،وسیاسیاطالعات
بررسی". )1394(فرزینعبدي،سولماز و آوردیده،رضا؛راد،معصومیعادل؛سجودي،

چهارم،سالشناسی،روانرویشيمجله،"زندگیازترضایبرثرؤماجتماعیعوامل
.12يشماره

يفصلنامه،"هااستاناجتماعیيسرمایهتوزیعوسطحتخمین").1385(رحمانسعادت،
.23يشمارهششم،سالاجتماعی، رفاه

واجتماعیيسرمایههايمؤلفهمعناییپیوندبرتأملی").1391(محمدحسنشربتیان،
،"مشهدنورپیامدانشگاهدانشجویانبیندراجتماعیبهزیستیازمنديبهرهمیزان

.5يشمارهدوم،سالجوانان،مطالعاتشناسیجامعهيفصلنامه
حریر.نشرتهران:اول،چاپ،زندگیکیفیتشناسیجامعه).1392(محمدتقیشیخی، 

و ودادهیر، ابوعلیرحیم، بدري گرگري؛ علیزاده اقدام، محمدباقر؛محمد، زادهعباس
مراقبتیخودزندگیسبکبرثرؤمفرهنگیواجتماعیعواملبررسی".)1391(

.1ي شمارهاول،يدورهفرهنگی،ـاجتماعیيتوسعهلعاتمطا،"شهروندان
متغیرهايواجتماعیبهزیستیارتباطبررسی).1387(هاديتباردرزي،عبداهللا

ينامهپایانبخشی،توانوبهزیستیعلومدانشگاهدانشجویاناجتماعیدموگرافیک
بخشی.توانوبهزیستیعلومدانشگاهارشدکارشناسی

يدورهآموزاندانشبیندردینداريوزندگیازرضایت").1383(ژگانمعظیمی،
يفصلنامهدو،")مشهد7و 5، 4آموزشینواحیودرگز،فردوس(شهرهايمتوسطه

.3يشمارهاول،يدورهمشهد،فردوسیدانشگاهاجتماعیعلوميمجله
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رضایتبراجتماعیيسرمایهثیرأتبررسی". )1390(بهمنباینگانی،ویحییبابایی،علی
.4يشمارهیازدهم،سالایران،شناسیجامعهيمجله،"جوانانمیاندرزندگیاز

زندگیکیفیتيمطالعهروند").1391(حمزهنوذري،علیرضا و کریمی،غالمرضا؛غفاري،
.،3يشمارهاول،يدورهاجتماعی،تحقیقاتومطالعاتيفصلنامه،"ایراندر

بااجتماعیبهزیستیواجتماعیيسرمایهبینيرابطهبررسی").1390(ناصرند،فرهم
.10يشمارهشناسی،جامعهمطالعاتيمجله،"خانوادهامنیت

هايراهوایراندراجتماعیيسرمایهبررسیپژوهش).1384(سیداحمدفیروزآبادي،
.فرهنگیانقالبعالیشورايتهران:آن،ارتقاي

اي،زمینهمتغیرهايبینيرابطهبررسی").1385(عبداهللازاده،لهسائیو مسعودماجدي،
،"فارساستانروستاهايموردييمطالعهزندگی:کیفیتازرضایتواجتماعیيسرمایه

.نهمسالتوسعه،وروستايفصلنامه
ی،انتهرخانوارهايسرپرستانخوشبختیاحساسمیزانسنجش).1374(هوشنگنایبی،
.ارشادوزارتبنیاديهايپژوهشمرکزشناسی،جامعهارشدکارشناسیينامهپایان

يسرمایهثیرتأبررسی").1389(حسناحمدي،و احمدفوالدیان،محسن؛نوغانی،
اول،سالجوانان، دانشگاه آزاد بابل،شناسیجامعهيمجله،"زندگیرضایتبراجتماعی

.3يشماره
وشهروندانزندگیکیفیت").1387(اصغرپور، احمدرضا و صفا، شیمانوغانی، محسن؛

يدانشکدهاجتماعیعلوميمجله،"مشهدشهردراجتماعیيسرمایهباآنيرابطه
پنجم.سالفردوسی،دانشگاهانسانیعلوموادبیات

بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و "). 1389(رضاصفري شالی،جعفر و ،هزارجریبی
رفاه و يزیربرنامهيفصلنامه،"در استان مرکزي:موردييمطالعه: عوامل مؤثر بر آن

.3ي سال دوم، شمارهاجتماعی، يتوسعه
انتشاراتتهران:اجتماعی،رفاهآناتومی).1391(رضاشالی،صفريو جعفرهزارجریبی،

فرهنگ.وجامعه
:درسترسدقابلکودك،حقوقکنوانسیون).1989(یونسکو

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm.
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