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  چکیده

پذیر جامعه هستند. این زنان عالوه آسیب هایر فقیر یکی از گروهزنان سرپرست خانوا

مربوط به سرپرستی خانوار نیز    هایزنان در خانواده، متولی نقشبرای های متداول بر نقش

در ای برخزوردار اسزت.   ها از اولویت ویژهمندسازی آنتالش برای توان ،. از این روهستند

شزریی اساسزی بزرای شزکوفایی     نزی و روانزی پزیش   برخزورداری از آمزادگی  ه   ،این بین

تحقیق حاضر بزا هزد     ،زندگی است. بر این اساس هایفردی در دیگر عرصه هایقابلیت

 نزدی روانزی در زنزان سرپرسزت خزانوار در قالزب      ماجتماعی و توان ۀسرمای ۀبررسی رابط

ی کزورر  آمزوز زن شاغل در مراکز  کزارآفرینی و مرزار     423متشکل از پژوهشی پیمایشی 

برای اخذ نمونه، ابتدا مراک ی به صور  تصادفی از است. تهصور  پذیرف، شررداری ترران

انزد. ایزن رونزد تزا     شماری شدهلیست مراک  موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرک  تمام

 ۀنامز شده ادامه یافته است. اب ار گزردآوری ایالعزا  نیز  پرسزش    تعیین ۀتحقق حجم نمون

بسزتگی و تحلیزل   های آماری تحلیزل هزم  های حاصل با روشدادهده است. ساخته بومحقق

بسزتگی  در مجمزو  مییزد هزم   هزای تحقیزق   اند. یافتهوتحلیل شدهبستگی کانونی تج یههم

اسزت. در عزین    دهمندی روانزی بزو  اجتماعی و توان ۀهای مختلف سرمایمتوسط بین میلفه

 ۀمختلف سرمای هایبا میلفه «اعتماد به نفس»و  «گیریتوانایی تصمیم»بین  بستگیهم ،حال
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ای است. در بین متغیرهای زمینزه  بودهمندی روانی توان هایتر از سایر میلفهقوی اجتماعی

ارر مثبت بزر   ، درآمد و تحصیال  دارایسن ارر منفی و مد  سرپرستیدر اغلب موارد نی  

نقزش   ۀددهنز ، نشانکانونیبستگی ل همتحلی ،همچنیناند. روانی بوده یمندتوان هایمیلفه

 مندی روانی است.اجتماعی بر توان ۀکنندگی سرمایتبیین

 .زنان سرپرست خانوار ،سالمت روان ،مندی رواننتوا ،اجتماعی ۀسرمای: هاواژهکلید

 بیان مسأله. 1

ی هادهد تعداد زنان سرپرست خانوار یی سال( نشان می2432آمارهای مرک  آمار ایران )

با بیش از نرصده ار اف ایش به حدود دوونیم میلیون نفزر رسزیده اسزت کزه      2431تا  2431

خانوارهای با سرپرست  ۀنرخ ف اینددهد. درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می 2/22

مندسازی زنان سرپرست خزانوار در  توانها پیرامون راهکارهای زن، انجام مطالعا  و بررسی

 .ساخته استضروری  را آنابعاد مختلف 

موردمحزور   هزای و یزا پزژوهش   مندسزازی تزوان  هایبسیاری از نظریه در ،از سوی دیگر

 هزای توان شاهد حضور آشکار و یا ضمنی میلفزه میپذیر آسیب هایمندی گروهپیرامون توان

 ،لمندی بود. در عزین حزا  وردهای متصور برای توانآروانی به عنوان ال اما  و یا حتی دست

افراد به دلیزل تنزو  فزراوان شزرایط     روانی مندی توان یبه منظور ارتقامستقیم  ۀانجام مداخل

منزدی روانزی بزا سزایر ابعزاد      تزوان  هایبین میلفه دهاختصاصی هر فرد و نی  ارتبایا  پیچی

منزدی فزرد در   توان یارتقا م برایتر از اقداه ینهپرتواند به مراتب دشوارتر و میزندگی وی 

مندی با بعد اجتمزاعی آن کزه   بعد روانی توان ۀایر ابعاد باشد. در این وضعیت بررسی رابطس

در تحقیقا  مختلف قرابزت قابزل    دهشمطرح هایو چه به لحاظ میلفه میچه به لحاظ مفرو

اهمیزت   دارایتواند میآن دارد،  دهشتهشناخ هایو میلفه «اجتماعی ۀسرمای»توجری با مقوله 

 باشد.  

 تزه در این حوزه که در ادامه با تفصیل بیشزتر بزه آن پرداخ   دهشمروری بر تحقیقا  انجام

اجتمزاعی توجزه    ۀدهد در اغلب موارد رابطه بین سالمت روانی و سرمایمینشان  ،است دهش
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مندی روانی عالوه بزر سزالمت روانزی    است، در حالی که تواندهمحققان را به خود جلب کر

وی را بزرای   ،یگری در حیا   هنی و شخصزیتی فزرد اسزت کزه در مجمزو      ناظر بر ابعاد د

سازد. می دهمختلف زندگی آما هایفعال و اررگذار در عرصه یگرآفرینی به عنوان کنشنقش

 ۀمنزدی روانزی بزا سزرمای    بزین تزوان   ۀتحقیق ناظر بر بررسی رابطز این هد  اصلی  ،بنابراین

د کزه بزین   کرمطرح گونه اینرا حاضر اصلی تحقیق  توان سیالمی ،در نتیجه .است اجتماعی

آن چزه ارتبزایی برقزرار     هزای اجتمزاعی و میلفزه   ۀآن با سرمای هایمندی روانی و میلفهتوان

  ؟است

 پژوهش ۀپیشین. 2

مندسازی روانی موضو  تحقیقا  متعددی چزه  اجتماعی و توان ۀسرمایمیمفرو ۀدو حوز

تحقیقی با  (2113) 2و فوجی وارا 2اند. کاواچیدهگر بودر داخل ایران و چه در کشورهای دی

مربزوط بزه افزراد دوقلزو در      هزای اجتماعی و سالمت را با تحلیل رزانوی داده  ۀسرمای»عنوان 

 ۀددهنز نشزان  ی ایزن محققزان  هزا یافتهاند. انجام داده «4سالی در امریکامیان رشدپیمایش ملی 

لق و مشارکت اجتماعی با وضعیت سزالمت افزراد   معنادار اعتماد اجتماعی، احساس تع ۀرابط

 .است دهنش دهمشاهاجتماعی  ۀبین اختالل افسردگی با سرمای ایرابطه ،است. همچنین

ساختاری و شزناختی   هایبین میلفه ۀرابط ۀمطالع در تحقیق خود به( 2113) ولش و بری

. نتایج حاصزل  اندپرداختها در استرالی هنی  تندرستیاجتماعی با سالمت روان و ابعاد  ۀسرمای

 هنزی   تندرستیاجتماعی با سالمت روان و  ۀمعنادار بین هر دو بعد سرمای ۀرابط ۀددهننشان

شزد. بزر    دهبر حسب متغیر جنسیت مشزاه  هاجدی در یافته هایتفاو  ،است. همچنین دهبو

است، در حالی هتقوی با سالمت روان داش ۀاجتماعی رابط ۀدر مورد مردان سرمای ،این اساس

                                                           
1. Kawachi 

2. Fujiwara 

3. Midlife development in the USA 
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برتری برای رضایت از زندگی در کلیزت آن   ۀدکننبینیاجتماعی پیش ۀکه در بین زنان، سرمای

  (.2113، 2و بری 2)ولش است دهبو

اجتمزاعی بزر سزالمت و     ۀبررسزی نقزش و تزرریر سزرمای     ۀدر زمینمک فرسون های یافته

دگی منسزجم و بالنزده، در   خزانوا  هزای محزیط  دهزد نشان مزی  ،تندرستی کودکان و نوجوانان

عالوه بر این، کودکان و  ؛کنندمیتر عمل ساختن بستر مناسب برای رشد کودکان موفقفراهم

اجتماعی در اجتماعا  محلی پیرامونشان و یا در فضزای   ۀنوجوانانی که قادر به کسب سرمای

تر سزالمت و  منزدی از درجزا  بزا    ز پتانسیل بیشتری برای بررهابین این اجتماعا  باشند، 

  (. 47 ، ص.2124، 7و مورگان 6، چیتر1، مک گی3، کِر4)مکفرسون تندرستی برخوردار هستند

اجتماعی با سزالمت   ۀسرمای ۀمعطو  به بررسی رابط مطالعا  ۀدعمدر تحقیقا  داخلی 

بسزتگی  هزم خزود   در تحقیزق ( 2432) تزوکلی و توکلی، سموعی  ،است. کیوان آرا دهروان بو

افزراد  معکوسی بین اعتماد، احساس تعلق و معتمد بودن با سطح برداشزت روانزی   معنادار و 

نشان ( 2431) ی دی یباقر و یکسان، ینبو ،شجا نتایج تحقیق اند. مورد مطالعه گ ارش کرده

و  «اعتمزاد فزردی  » ۀاجتمزاعی دو میلفز   ۀبزرای سزرمای   دهشز شناسزایی  ۀداد از بین سه میلفز 

در  ،ای معنادار و مسزتقیم اسزت  با سالمت روان دارای رابطه «بستگی و حمایت اجتماعیهم»

 دهبزو  تهفاقد چنین ارتبایی با متغیر وابسز  «اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی» ۀحالی که میلف

 .است

ارزر متقابزل متغیرهزای     اگر دهدنشان می (2432) زاده، نوغانی و یوسفیرضویهای تهیاف

، روابط اجتماعی، ع   نفس و رفتزار پشزتیبان سزالمت    تحقیق شامل اعتماد، حمایتمستقل 

مد نظر قرار گیرد، اررا  متقابل مربوط به اعتماد، حمایزت و روابزط اجتمزاعی بزر دو     روان، 
                                                           
1. Welsh 

2. Berry 

3. Mcpherson 

4. Kerr  

5. McGee  

6. Cheater  

7. Morgan 
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هزای  تحلیزل  ،معنادار خواهزد بزود. همچنزین    شامل اضطراب و افسردگی شدید تهمتغیر وابس

اعتمزاد   منفی درآمد خانوار، ۀنی  رابطمنفی ع   نفس بر افسردگی و  ۀرابط ۀددهنمج ا نشان

 .استدهاجتماعی و رفتار پشتیبان سالمت روان بر اضطراب بو

بین متغیرهزای سزالمت روان و متغیرهزای     در تحقیق خود، (2436) و مرادیده زالرسائی

 ۀسن، تحصیال ، مد  اقامت، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابط

اجتماعی افراد  ۀهرچه سرمای انددریافته (2433) . کامران و ارشادیاندکرده دهاهمشمعناداری 

نیز  بزا تر خواهزد     هزا )حمایت متقابل( بیشتر باشد، سطح سالمت روان آن در بعد کارکردی

اجتماعی و هم سالمت روان در بین افراد شاغل و مترهزل بزیش از    ۀهم سرمای ،بود. همچنین

معنزادار و مثبزت بزین     ۀرابطخود  نی  در تحقیق (،2437) انی و جمالیسلط .سایر افراد است

 ۀۀابعزاد مزورد نظزر از سزرمای     در بزین . انزد کزرده  بیزان را اجتماعی و سالمت روانزی   ۀسرمای

 ۀمعنادار و مثبزت و سزرمای   ۀاجتماعی درون گروهی و ارتبایی دارای رابط ۀاجتماعی، سرمای

 ده)سالمت روان( گ ارش ش ادار آماری با متغیر وابستهمعن ۀاجتماعی برون گروهی فاقد رابط

 .است

تگی سز بمیید هزم (، 2437) کریملوو  رانی، شیانی شریفیان، های تحقیق خواجه دادییافته

در  ،و روانزی( اسزت   )جسزمی  اجتماعی شناختی با هر دو بعزد سزالمت   ۀمستقیم بین سرمای

 دهروان افراد دارای معنادار و معکوس بزو اجتماعی ساختاری تنرا با سالمت  ۀحالی که سرمای

بین منابع سزاختاری و   ۀرابط ۀدهندنشان (2431) پور و جرانبخش گنجهقاسمیتحقیق  .است

. از مجموعزه کارکردهزای حمایزت    اسزت کارکردهای حمایزت اجتمزاعی بزا سزالمت روان     

هزی  اجتماعی، حمایت عایفی و در بین منابع سزاختاری حمایزت اجتمزاعی، عضزویت گرو    

 نیز   (2431) سزیدان و عبدالصزمدی  . انزد ها را بزا سزالمت روان داشزته   بستگیترین همقوی

 دههای مختلف آن با سالمت روان مشاهاجتماعی و شاخص ۀبستگی معناداری بین سرمایهم

  .انددهکرو گ ارش 
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 مبانی نظری. 3

مزاعی و نظریزا    اجت ۀنظری اصلی شامل نظریا  مرتبط با سرمای ۀاین تحقیق با دو حوز

مزذکور از گسزتردگی و تنزو  قابزل      ۀاست. هر دو حوز دهمندسازی در ارتباط بوتوان ۀحوز

در ادامه تالش  ،برخوردار هستند. از این رو دهشتوجری در مفاهیم، تعاریف و مباحث مطرح

ر بزه  با تمرک  بر مباحث و نظریاتی که بیشت هاشود تا نگاهی گذار به هر یک از این حوزهمی

 آیند، صور  پذیرد.میحاضر  ۀکار مطالع

 اجتماعی ۀسرمای .1. 3

 ،بر اشکالی از سازمان اجتماعی، اعتماد مشتملاجتماعی  ۀسرمایابر  پاتنام معتقد است ر

 هزای متناسزب تسزریل کنزد    یی را از یریزق کزنش  آتواننزد کزار  میکه است  هاقواعد و شبکه

 اجتماعی را ماحصزل تغییزر در   ۀکلمن سرمای. (267 ، ص.4233، 4و نانِتی 2، لئوناردی2)پاتنام

، 2433مبزارکی،   وسان سزازد )چلبزی   آکه کنش را  داندمییی هاان اشخاص به شیوهیمروابط 

( فوایدی که فرد از مشارکت 2: استاین مفروم بر دو جنبه متمرک  به بوردیو توجه  (.1ص. 

آوردن دسترسی جتماعی عمدی برای فراهمبرقراری ارتبایا  ا (2ورد آمیدست ه در گروه ب

 ۀسزرمای فوکویامزا   .(413 ، ص.2433هرچه بیشتر به ایزن منزابع و سزود فزردی )تزاجبخش،      

که اعضزای گروهزی   داند می میی غیررسهامعینی از هنجارها یا ارزش ۀمجموع را اجتماعی

اجتمزاعی   ۀیسزرما از نظزر او   ن سزریم هسزتند.  آدر  ،انشان همکاری و تعاون اسزت یمکه در 

یزا   هایابی به اهدا  مشترک در گروهدیگر به منظور دستتوانایی افراد برای همکاری با یک

  . (21 ، ص.2331است )فوکویاما،  هاسازمان

اسزت. گروتزار  و    دهگران بیان شاجتماعی توسط پژوهش ۀابعاد گوناگونی برای سرمای

، اعتماد و انسزجام،  هاها و شبکهاند: گروهدهاجتماعی بیان کر ۀهمکاران شش بعد برای سرمای

                                                           
1. Putnam  

2. Leonardi 

3. Nanetti 
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 کنش جمعی و تعاون، ارتباط و ایالعا ، پیوند اجتماعی و شمول، تقویت و کزنش سیاسزی  

اجتمزاعی را در دو بعزد پیونزدهای     ۀلکاک و نارایزان سزرمای  وو (.1 ، ص.2113، 2)گروتار 

 (.3-3 ، صص.2333، 4انو نارای 2لکاکو)و اندگروهی سنجیدهگروهی و پیوندهای بروندرون

انزد   کزر کزرده   اجتمزاعی  ۀسزرمای ازکیا و غفاری سه بعد مشارکت، اعتماد و انسجام را برای 

ترریری که بر الگوی روابط اجتماعی فزرد   بنابرنی  آگاهی (. 237 ، ص.2434)ازکیا و غفاری، 

اجتمزاعی بزه    ۀسزرمای  هزای لفهیتواند یکی از ممی ،گذاردو سایر ابعاد حیا  اجتماعی او می

  (.22، ص. 2471 )چلبی، حساب آید

چون سزایر اشزکال سزرمایه بزه عنزوان منبعزی محسزوب        اجتماعی در مجمو  هم ۀسرمای

 دکنز مزی پزذیر  یابی به اهدا  گوناگون را بزرای دارنزدگان آن امکزان   شود که امکان دستمی

ترکیدی است که بر  اجتماعی بر ۀوجه مشترک اغلب تعاریف سرمای (.41 ، ص.2334 )پاتنام،

 (. عمزدتا  34 ، ص.2333 )پکسزتون،  گران اجتمزاعی دارنزد  پیوندهای  هنی و عینی بین کنش

 ۀای بعد عینی و انوا  اعتماد و نی  حمایت اجتماعی بعد  هنزی سزرمای  روابط اجتماعی شبکه

 (.213-211 ، صص.2333 )وولکاک، کنندمیاجتماعی را نمایندگی 

 ۀکزردن سزطح تحلیزل سزرمای    اجتمزاعی مشزخص   ۀعریف سرماییکی از مسائل مرم در ت

داند: سطح اجتماعی را در سه سطح قابل تحلیل می ۀاجتماعی است. یکی از رویکردها سرمای

و  3محله(، سطح میانزه )نرادهزا( و سزطح کزالن )سزطح ملزی( )هو نزد        خرد )فرد/ خانوار/

 ۀدو سزطح سزرمای   درتزوان  ا میاجتماعی ر ۀسرمای ،(. به یور کلی3 ، ص.2111 ،1اسوندسن

اجتمزاعی   ۀاجتماعی جمعی در نظر گرفت. در این پژوهش سزرمای  ۀاجتماعی فردی و سرمای

هم واحد سنجش آن و هم واحد تحلیزل آن فزرد    ،از این رو .فردی مد نظر قرار داشته است

 بوده است. 

                                                           
1. Grootaert 

2. Woolcock 

3. Narayan 

4. Hjollund 

5. Svendsen 
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 1مندسازی()توانمندی توان .2. 3

ای حزوزه  تهگذشز  ۀاجتماعی در یول چند ده ۀسرمای ۀچون نظریمندسازی همتوان ۀنظری

اسزت.   دهنظزری بزو   هزای قالزب  ۀپویا چه به لحاظ تحقیقا  تجربی و چه به لحاظ ارائ کامال 

اجتماعی، سیاسی، حقزوقی/ قزانونی و    اقتصادی، چون بعدمندی ابعادی همبرای توان معمو  

تقزدم و   بدون آن که ال اما  ا  متقابل هستند،. این ابعاد دارای اررشودمی تهروانی در نظر گرف

رشد و شکوفایی در  توان انتظار داشتمی ،به عبار  دیگر ؛باشند تهنسبت به هم داشترخری 

 .باشد تهنی  ارراتی داش هابر سایر آنو بیش کم  هایکی از این عرصه

در سطح خزرد   مندیبعد روانی و اجتماعی توان ۀدر تحقیق حاضر تمرک  اصلی بر مطالع

اجتمزاعی کزه    ۀسزرمای  ۀمنزدی بزا مقولز   پوشانی بعد اجتماعی تواناست. با توجه به هم دهبو

منزدی روانزی   شود تا مباحث نظری مربوط به تزوان میجا تالش در این ،تر  کر آن رفتپیش

کنزد: دانزش،   مزی گونزه معرفزی   مندی روانی را این( توان2113) بری مورد بررسی قرار گیرد.

فیت و اختیار افراد برای این که بتوانند عامالنی فعال در زندگی خود و محزیط ایرافشزان   ظر

 (.21، ص. 2113 )بری، باشند

سزازمان رشزد و نمزو     ۀنظری ۀمندسازی روانی در حوزاز ادبیا  توان قابل توجریبخش 

. وی است( 1233) 2اسپریت ر مربوط به کارپراستناد یکی از نظریا   ،در این بین .است تهیاف

 منزدی روانزی چرزار بعزد شزامل     بزرای تزوان   (2331) 3و ولزدوز  4بر مبنای مباحزث تومزاس  

 ،بزه یزور خالصزه    اسزت.  تزه در نظر گرف 3و اررگذاری 7، خودمختاری6، شایستگی1معناداری

گزر  های فردی، شایستگی بیزان ارزش ۀمعناداری ناظر بر قابل درک بودن اهدا  شغلی بر پای

                                                           
1. empowerment 

2. Spreitzer 

3. Thomas 

4. Velthouse 

5. meaning 

6. competence 

7. self-determination 

8. impact 
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شزده، خودمختزاری   هزای درونزی  مرزار   ۀها بزر پایز  به توان انجام فعالیت باور فردی نسبت

میز ان  ۀ ددهنز اررگزذاری نشزان   ،نرایزت در سازی و گیری و تصمیممشتمل بر توانایی تصمیم

یندهای اجرای، عملیاتی و راهبزردی مربزوط بزه فعالیزت     آتواند بر فرترریری است که فرد می

 (.  2334-2333 ، صص.2331باشد )اسپریت ر،  تهاش داششغلی

تزوان در  مزی مندسزازی روانزی را   نظری به بحث تزوان  ۀترین حوزن دیک ،اف ون بر این موارد

توان بستری در نظر گرفت که سزایر  میسالمت روان را  ،سالمت روانی جست. از یک سو ۀحوز

منزدی روانزی بزه    وانت ،یابند و از سوی دیگرمیآن رشد و نمو  ۀمندی روانی بر پایتوان هایمیلفه

در حیا  سازمانی و شزغلی افزراد    مندی در مفروم و صور  جامع آن، صرفا عنوان بعدی از توان

اهمیزت   دارایمنزدی  زندگی فرد نی  ایزن شزکل از تزوان    هایبلکه در سایر عرصه ؛اررگذار نیست

ر داشزت. وی  منزدی نزایال کبیز   تزوان  ۀتوان نگاهی به نظریمیشدن این موضو  است. برای روشن

د. به کنمیورد ارائه آمندسازی را در قالب مفاهیم منابع، عاملیت و دستوجری به تواننگرشی سه

افتزد. عاملیزت در   ترریر آن اتفاق می شرایطی هستند که انتخاب تحت شامل منابع ،باور کبیر

« وردهاآدست»گری است و با خره گر اصلی و به نوعی کانون فرآیند گ ینش واقع نمایان

در هزر   ،منابع توسط عامالن اجتماعی در هر مقطع و یا به عبار  دیگزر  ۀماحصل سنت  هوشمندان

 (.  21 ، ص.2433کبیر،  ؛127-127 ، صص.2114، 2کبیر)مندسازی است سیکل توان

 قاعزدتا   ،شخصیتی و روانی فرد را در این مزدل مشزخص کنزیم    هایبخواهیم جایگاه ویژگی اگر

بزه فعلیزت رسزیدن     ،خواهیم یافزت. در واقزع   هاط را بین مفروم عاملیت و این ویژگیبیشترین ارتبا

گیززری، ی از قبیززل توانززایی تصززمیمهززایویژگززی زمززانهززمتززوان عززاملیتی افززراد مسززتل م وجززود  

پیشرفت است که در کنار سالمت روانی فزرد   ۀپذیری، اعتماد به نفس، ع   نفس و انگی ولیتیمس

بزرداری از  شدن به عاملی فعال و دارای قابلیت برای برزره فردی مستعد برای تبدیلتوانند او را به می

 ند.کنوردهای مورد نظر مبدل آموجود در مسیر کسب دست هایمنابع و فرصت

                                                           
1. Kabeer 
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 ،و تحلیزل اسزت   دهگونه که قدر  در سطوح مختلفی قابل مشزاه باید توجه داشت همان

های اجتمزاعی اسزت   یابی سوژهرک  بر قدر فرآیندی که موضو  اصلی آن تا حد زیادی متم

مزالوتره، بونزدر و   )تواند در سطوح مختلفی تعریف شود و مورد بررسزی قزرار گیزرد    نی  می

و گزاهی   اسزت گران فردی مندسازی ترکید بر روی کنشتوان ۀگاهی در مطالع (.2433شولر، 

که در سطوح کزالن   های جمعی در سطوح میانی مورد توجه است و گاهی نی  اتفاقاتیکنش

  .گیرنددهد، موضو  مطالعه قرار میمندسازی رخ مینظام اجتماعی در ارتباط با توان

مندی در سه سطح خرد، میزانی  های توانهایی را به عنوان معر ( شاخص2114) تینرآلب

مندی روانی در این تحقیق مورد توجه قزرار  چه به عنوان تواناست. آن دهو کالن فررست کر

گزری در  توانزایی گز ینش   ،به عنزوان مثزال   ؛در هر سه سطح مذکور بازتاب دارد ،استتهگرف

سزازی در سزطح میزانی )بزین فزردی( و      ینزد تصزمیم  آتواند به مشارکت در فرمیسطح خرد 

( 2113وایتسزاید ) (. 44 ، ص.2111، 2)آلبزرتین توانایی ایجاد تغییر در سطح کالن منجر شود 

گیزرد کزه از   مزی ار قلمرو مج ا و در عین حال مرتبط با هزم در نظزر   مندی چرنی  برای توان

به عمل در سطح جمعزی بزا هزد  ایجزاد      ،نرایتدر سطح فردی )پرداختن به خود( آغاز و 

شود. در حرکت بین این سزطوح و نیز  توجزه بزه عناصزر      میتغییرا  میرر در جامعه منتری 

مندی اجتماعی را روانی و توان-مندی فردیتوان متقابل ۀتوان رابطمیخوبی ها بهمتناظر با آن

 د. کر دهمشاه

 ارچوب نظری تحقیقهچ .3. 3

شامل سالمت روان، اعتماد بزه   هامندی روانی با ترکیبی از شاخصدر تحقیق حاضر توان

اسزت. در ارتبزاط بزا     دهپیشرفت، بازشناسی شز  ۀپذیری و انگی ولیتینفس، ع   نفس، مس

 2(2122چه در منابع مختلف از جمله بانزک جرزانی )  داشتن آنبا درنظر  اجتماعی نی ۀسرمای

مورد نظر عبار  از مشارکت اجتماعی، عضزویت گروهزی،    هایشاخصاست،  دهپیشنراد ش

                                                           
1. Albertyn 

2. http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0 
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یافتزه، روابزط خزانوادگی و خویشزاوندی،     اعتماد بین شخصی، اعتماد نرادی، اعتمزاد تعمزیم  

 است. دهاحساس ان وا بوعدم  ،نرایتدر  روابط همسایگی، روابط دوستی و

از قبیزل   هزا و عوامزل اجتمزاعی منفزی    پدیزده د کزه  نز کنمیاشاره  و مارمو  ویلکینسون

در حیا  اجتماعی فرد امکان مواجره بزا آن   و سرخوردگی که معمو   میاحتراعدالتی، بیبی

 (.3-21 ، صزص. 2114 ،و مزارمو   وجود دارد بر سالمت افراد اررگذار اسزت )ویلکینسزون  

اجتماعی با احساس امنیت و بزه تبزع    ۀبین بعد شناختی سرمای ۀرابطتوماس هارفام، گرنت و 

 .(217 ، ص.2112، 4و تومزاس  2گرنزت  ،2هارفام) انددهع   نفس را در فرد تشخیص دا ،آن

بر سالمت اجتماعی ضمن تقویت هویت و تشخص فرد  ۀسرمایلین نی  بر این باور است که 

تعزادل روانزی   ۀ دزننز نزوعی او را در برابزر عوامزل بزرهم    و بزه  گزذارد ر میوی ار و تندرستی

کزه   انزد اشزاره کزرده  نیز    کزاواچی و بزرگمن   .(23-24 ، صص.2112لین، ) کندمیمحافظت 

مالزم با پیوندهای ضعیف و در عزین حزال تعزامال  مزداوم      گروهی که معمو   هایفعالیت

افز ایش احسزاس تعلزق و     ۀبزه واسزط   ،اسزت اجتمزاعی   هزای دیگزر در عرصزه  افراد با یزک 

)کزاواچی و بزرگمن،    دکنمیخودارزشمندی به بربود رفاه  هنی و سالمت روانی افراد کمک 

 .(313-361 ، صص.2112

منزدی و  از تزوان میاست بدون آن که نزا  هکردکالوس اوفه در تعریفی که از اعتماد ارائه  

بین اعتمزاد اجتمزاعی و مقزو   مزذکور صزحه       ۀخوبی به رابطبه ،باشد دهسالمت روانی بر

دانزد کزه   مزی گزر اجتمزاعی   گذارد. وی اعتماد را باور به این موضو  در  هن یزک کزنش  می

رسزانی بزه   چه به ترتیب مستل م ترمین رفاه و یا آسزیب ندادن آندادن یا انجامدیگران از انجام

 (.222 ، ص.2433 )اوفه، داردمیوی است، باز 

 شود،می دهمشاه یک ه در شکلچنظری تحقیق مطابق آنمدل ث مطروحه، براساس مباح

 ست:هابین آن روابط مفروضمتغیرهای تحقیق حاضر و معر  

                                                           
1. Harpham  

2. Grant 

3. Thomas 
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 مدل نظری تحقیق -1 شکل
 

منزدی  اجتمزاعی افزراد و تزوان    ۀاصلی تحقیق از این قرار است: بین می ان سزرمای  ۀیضفر

فرعی نزاظر بزر    هایهتوان فرضیمیاصلی  ۀین فرضیها رابطه وجود دارد. بر مبنای اروانی آن

متغیرهزای   ۀو نیز  رابطز  مندی روانی توانهای میلفهاجتماعی و  ۀسرمای هایبین میلفه ۀرابط

اسزت، مزورد    دهچه در مدل نظری تحقیق تصویر شمطابق آن را های مذکورای با میلفهزمینه

 توجه و بررسی قرار داد.

 روش تحقیق. 4

این افزراد از   اجتماعی ۀسرمایزنان سرپرست خانوار و روانی مندی می ان تواندر بررسی 

 هایدر مطالعا  اکتشافی تحقیق، از تکنیک ،عالوه بر این ؛است دهش دهتکنیک پیمایش استفا

متغیرهزای  دن کربزرای سنجشزپذیر   اسزت.  دهش دهو مصاحبه برره بر دهاسنادی، مشاه ۀمطالع

دوم تزا   ۀهزایی در مرتبز  معر حسب مورد، های مرتبه نخست، معر به عنوان  تحقیق اصلی

 اجتماعی: ۀسرمای
 هاآگاهی 
 اعتماد اجتماعی 
  روابط اجتماعی و

 ایعضویت شبکه
 اجتماعی مشارکت 
  احساس تعلق )عدم

 احساس ان وا(

 مندی روانی:توان
 گیریتوانایی تصمیم 
 پذیریولیتیمس 
 اعتماد به نفس 
 ع   نفس 
  پیشرفت ۀانگی 
 ای:زمینه هایویژگی سالمت روان 

 سن 
  تحصیال 
 وضعیت ترهل 
 بعد خانوار 
 مد  سرپرستی 
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است.  دهش دهموارد اول تا سوم آن آور (2) است که در جدول تهچرارم مورد توجه قرار گرف

 اند.نامه بودهبه پرسش دهواردش هایگویه در هر سطر هامعر آخرین  کر است  شایان
 

 متغیرهای تحقیق -1جدول 
د تعدا هامعرف

 گویه
سطح 
 سنجش

ضریب 
 مرتبه سوم دوم ۀمرتب اول ۀمرتب 1پایایی

عی
ما

جت
ی ا

ند
انم

تو
 

روابط اجتماعی و 
 ایعضویت شبکه

 0/402 ایفاصله 3 روابط خانوادگی و خویشاوندی
 0/315 ایفاصله 3 روابط همسایگی
 0/418 ایفاصله 2 روابط دوستی
 2- ایفاصله 21 عضویت گروهی

 ماد اجتماعیاعت
 0/396 ایفاصله 4 اعتماد بین شخصی
 0/424 ایفاصله 3 اعتماد نرادی

 0/315 ایفاصله 3 اعتماد تعمیم یافته

 آگاهی
 0/359 ایفاصله 4 عمومی هایآگاهی

 0/417 ایفاصله 4 آگاهی نسبت به حقوق شرروندی
 0/373 ایفاصله 4 - مشارکت اجتماعی
 0/405 ایفاصله 1 - احساس ان وا

نی
ذه

ی 
ند

انم
تو

- 
نی

روا
 

 0/356 ایفاصله 1 - گیریصمیمتتوانایی 
 0/825 ایفاصله 21 - ع   نفس

 0/326 ایفاصله 1 - اعتماد به نفس
 0/280 ایفاصله 3 - پذیریولیتیمس

 0/280 ایفاصله 7 - پیشرفت ۀانگی 
 323/1 ایفاصله 6 - سالمت روان

گی
ویژ

ی 
ها

ینه
زم

 ای

 - ایفاصله 2 - سن
 - ایفاصله 2 - بعد خانوار

 - ایفاصله 2 - مد  سرپرستی
 - اسمی 2 - وضعیت ترهل

 - ترتیبی 2 - وضعیت تحصیلی
 - ایفاصله 2 - درآمد

                                                           
1. Reliability  

های افراد در زمینۀ عضویت یا عدم عضویت در با توجه به این که نمره عضویت گروهی براساس حاصل جمع پاسخ .2

 است.  است، ضریب پایایی برای آن  کر نشده تماعی محاسبه شدههای اجاشکال مختلفی از گروه
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چون ع   نفزس،  تعریف عملیاتی متغیرهای فوق در مواردی همیند آتکمیل فربه منظور 

شزد. در سزایر    دهاستاندارد موجود برره بر هاینامهیشرفت از پرسشپ ۀسالمت روان و انگی 

ساختن متغیرها با توجه بزه منزابع نظزری و تعزاریف     های مورد نظر برای عملیاتیموارد گویه

به حجم زیاد  توجهاست. با دهموجود و نی  با مراجعه به تحقیقا  پیشین یراحی و تدوین ش

تعریزف   ۀپایزانی زنجیزر   ۀکه حلقنامه به پرسش دهی واردشهایا همان گویه نراییهای معر 

 .شودمیها صر  نظر آن کر اند، از دهعملیاتی متغیرهای تحقیق بو

اسزت کزه در آن    ساخته بودهای محققنامهاب ار سنجش متغیرهای تحقیق، پرسش ،بنابراین

در قالب ییزف   ،فسج  سالمت روان و ع   نهای مربوط به تمامی متغیرهای اصلی بهگویه

متغیزر بزین   هزر  نمزرا  مربزوط بزه     ۀبزاز  ،. بر این اساساندای یراحی شدهگ ینهلیکر  پنج

هزا بزوده   ضرب پنج در تعداد گویزه ها و حداکثری برابر با حاصلقلی برابر با تعداد گویهاحد

هززای نامززههززای متغیرهززای سززالمت روان و عزز   نفززس مسززتخر  از پرسززشاسززت. گویززه

ای به صور  چرارگ ینزه ها در آنهای قابل قبول برای هر گویه پاسخکه  انددی بودهاستاندار

 )بدون حد وسط( تعیین شده است. 

 قابلیت اعتماد و اعتبار   .1. 4

گیری از کتب و منزابع معتبزر موجزود در    نامه، ضمن بررهبرای تریید اعتبار صوری پرسش

متخصص و کارشناسان مورد  انادتچند از اس یراحی آن، یرح اولیه پس از تنظیم، توسط تنی

. دشز نرزایی تزدوین    ۀنامز بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحا  پیشنرادشده، پرسش

آلفزای کرونبزاخ    ۀآمار( از 2117توسط پا نت )شده با درنظرداشتن شاخص توصیه ،همچنین

ی برای کنتزرل و ترییزد روایزی    ابستگی بین گویههمگویه و بیشتر و از  برای متغیرهایی با ده

بسزتگی بزین    کزر اسزت در گز ارشم هزم     شزایان  .شد استفاده گویهیی با کمتر از ده متغیرها

، 2117شوند )پا نزت،  میبه عنوان مقادیر برینه در نظر گرفته  3/1تا  2/1ای مقادیر بین گویه

 یا پایین این بازه قرار داشتهزیاد در با   ۀای که با فاصلهای بین گویهبستگی(. هم6-7 صص.
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گزر معتبربزودن   بیزان  نتزایج حاصزل عمومزا     ،باشند، قابل قبول نخواهد بزود. بزر ایزن اسزاس    

 (.2 جدول)است  شده های به کار گرفتهشاخص

 آماری ۀجامعه و نمون .2. 4

آموزی و زنان سرپرست خانوار شاغل در مراک  مرار  شاملآماری تحقیق حاضر  ۀجامع

 است. دهبومندسازی زنان سرپرست خانوار شررداری ترران به ستاد توان تهل کورر وابساشتغا

 دهنفر بو 323 ( مطابق آمارهای موجود2432تعداد این افراد در حین انجام تحقیق )نیمه سال 

حجم مناسب نمونه، باید سطح ایمینزان مطلزوب و خطزای     ۀگیری دربارهنگام تصمیم است.

ی هزای مزورد نیزاز فرمزول    ۀنمونز  ۀانداز ۀبرای محاسب. را مورد توجه قرار داد برآورد میانگین

، حجم جامعزه  برآورد میانگینداشتن سطح ایمینان و خطای وجود دارد که بر مبنای دردست

برای یکزی از   دهانحرا  معیار برآوردش مثال )آماری  ۀو یک شاخص برآوردی معین از جامع

برای تعیین حجزم   کوکراندر تحقیق حاضر از فرمول . کنندمیعمل ( متغیرهای اصلی تحقیق

 :شد دهنمونه استفا

 
 

خطزای   dسطح ایمینزان مزورد نظزر،     tآماری،  ۀحجم جامع Nحجم نمونه،  nکه در آن 

آماری اسزت.   ۀبرای متغیر مورد نظر در جامع دهشدهانحرا  معیار برآور sو  برآورد میانگین

و بزر   36/2نفر و با درنظرداشتن سزطح ایمینزانی مسزاوی بزا      323 ای برابر بابا حجم جامعه

گیری به یور متناوب که در یول پیشرفت نمونه تحقیقۀ تمبنای انحرا  معیار متغیرهای وابس

برای متغیرهزای   1/2معادل  برآورد میانگیناست، اخذ نمونه تا تحقق خطای  دهشمیمحاسبه 

  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 423تعداد  ،نرایت در ،بر این اساسمذکور ادامه یافت. 

با توجه به پراکندگی مراک  کورر در سطح منایق مختلف شرر ترزران و بزه منظزور اخزذ     

یریق ین ه اگیری مورد استفاده، بآماری، روش نمونه ۀادفی از جامعصای تا حد امکان تنمونه

بین لیست مراک  کورر بزه صزور  تصزادفی    است که پس از تعیین حجم نمونه، ابتدا از  دهبو
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مورد نظر بزرای   هایشاغالن دارای ویژگیمییک مرک  انتخاب و پس از مراجعه به آن از تما

مزورد نظزر    ۀیند تا تحقزق حجزم نمونز   آاین فر. است دهگیری به عمل آمآماری، نمونه ۀجامع

گر همکار صور  پرسشتحقیق با کمک پنج  ۀنام کر است تکمیل پرسششایان . ادامه یافت

 .گرفت

 هوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیروش تجزیه .3. 4

ای مزورد سزنجش قزرار    متغیرها در سزطح فاصزله   ۀدبا توجه به این که در این تحقیق عم

بسزتگی  تکنیک تحلیل هزم و از  بررسی روابط دومتغیریبستگی برای اند، از تحلیل همتهگرف

متغیرهای مسزتقل مزورد نظزر،     و تهمتغیرهای وابس ۀرابطیی برای بررسی و تفسیر نراکانونی 

 .شد تهبرره گرف

 توصیفی هاییافته. 5

 16 ۀسال و کمتزرین افزراد در بزاز    31تا  46 ۀبه لحاظ شرایط سنی، بیشترین افراد در باز

درصزد   3/22گو معزادل  پاسخ 73اند. تهدرصد قرار داش 2/1و  3/43سال و با تر به ترتیب با 

ساله و کمتزر از آن   21درصد نی   3/2ساله و  11تا  36درصد از ایشان  2/41ساله،  41تا  26

 ،گزذرد مزی  هزا نآ هزای گویان بزر خزانواده  اند. بررسی مد  زمانی که از سرپرستی پاسخدهبو

سه تا  ۀدرصد در باز 1/23کمتر از سه سال،  ۀدرصد ایشان در باز 3/4قرارگرفتن  ۀددهننشان

در سزال و   دهنه تا دواز ۀدرصد در باز 3/43شش تا نه سال،  ۀدرصد در باز 2/41شش سال، 

 اند. تهسال و بیشتر از آن قرار داش دهدواز ۀها در بازدرصد آن 27 ،نرایت

 3/21درصد دارای همسر،  3/32گویان مجرد، درصد از پاسخ 3/24از نظر وضعیت ترهل 

هزا  اند. در مورد بعد خانوار نی  یافتهمطلقه بودهدرصد  1/22شده( و درصد بیوه )همسر فو 

درصزد از   6/41نفزر معزادل    33حکایت از خودسرپرستی )یعنی بعد خانوار برابزر بزا یزک(    

ها در این شاخص مربزوط بزه خانوارهزای    با ترین فراوانیپس از آن است.  گویان بودهپاسخ

تزرین مقزادیر مربزوط بزه     پزایین  درصزد و  3/24درصد و  3/23با  ،سه و چرارنفره به ترتیب
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درصزد از   2/21اسزت.   درصزد بزوده   2/2و  3/1بزا   ،نفره به ترتیزب خانوارهای شش و هفت

 اند. نفره بودهها پنجدرصد آن 3خانوارها نی  دو نفره و 

درصزد   2/23است که  بودهاین گویان حاکی از بررسی وضعیت تحصیلی پاسخ ،همچنین

درصزد در حززد   6/32تزا انترزای راهنمزایی،     2/41حزد ابتزدایی،    هزا دارای سزوادی در  از آن

انزد. شزش   درصد دارای تحصیال  کارشناسی بوده 2/2فوق دیپلم و  3/3دبیرستان یا دیپلم، 

بزه لحزاظ وضزعیت     انزد. گویان قزرار داشزته  درصد نی  بی سواد در بین پاسخ 3/2نفر معادل 

 3/22ه ار تومان،  211د را ماهیانه کمتر از درآمد خوگویان از پاسخدرصد  2/21درآمدی نی  

تزا   411درصزد   6/27ه ار تومزان،   411تا  211درصد  7/21ه ار تومان،  211تا  211درصد 

هز ار   311درصزد   4/22 ،نرایتدر ه ار تومان و  311تا  411درصد  2/24ه ار تومان،  411

 اند.دهان کربی تومان و بیشتر،

مینیمم، مزاک یمم، میزانگین و انحزرا  معیزار متغیرهزای       گو با پاسخ صحیح،تعداد پاسخ

 مندی روانی در جزدول اجتماعی و توان ۀمفروض برای سرمای هایاصلی تحقیق شامل میلفه

 است. دهش دهآور (2)
 توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق هایشاخص -2 جدول

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد نام متغیر

 2/92 8/65 15/00 3/00 324 شرروندی حقوق به نسبت آگاهی

 2/29 8/10 15/00 3/00 322 عمومی هایآگاهی

 2/94 8/92 15/00 3/00 324 اجتماعی مشارکت

 4/82 12/02 25/00 5/00 322 ان وا و یرد احساس

 2/28 2/68 12/00 00/ 323 گروهی عضویت

 2/10 7/21 15/00 3/00 324 یافتهتعمیم اعتماد

 3/53 9/78 20/00 4/00 322 نرادی اعتماد

 3/69 11/69 20/00 4/00 324 شخصی بین اعتماد

 3/29 10/21 20/00 4/00 324 همسایگی روابط

 3/34 14/29 20/00 4/00 324 خویشاوندی و خانوادگی روابط
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 2ادامه جدول 
 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد نام متغیر

 2/03 6/20 10/00 2/00 323 دوستی روابط

 4/08 14/98 25/00 5/00 322 گیریتصمیم واناییت

 1/81 18/33 20/00 11/00 324 پذیریولیتیمس

 3/99 18/32 25/00 5/00 323 نفس به اعتماد

 4/98 27/70 40/00 16/00 322 نفس ع  

 4/15 20/23 34/00 11/00 324 پیشرفت به میل

 4/29 16/57 24/00 6/00 323 روان سالمت

 

 تحلیلی هاییافته.6

آن در این پژوهش در حکم متغیر مزالک   هایاجتماعی و میلفه ۀسرمایبا توجه به این که 

منزدی روانزی   تزوان  هایمیلفه باای متغیرهای زمینهبه بررسی روابط  جا صرفا هستند، در این

هزای  میلفزه ای و یرهزای زمینزه  بسزتگی بزین متغ  ضرایب هزم  (4)جدول در  شود.پرداخته می

ضزعیف  بستگی همسن  متغیر شده،باساس مقادیر گ ارش .آورده شده استمندی روانی توان

متغیزر مزد     .اسزت  تهداشز  «پیشزرفت  ۀانگیز  »و  «عز   نفزس  »با متغیرهای را و معکوسی 

ای منزدی روانزی دار  تزوان  هزای بزا سزایر میلفزه    «پیشزرفت  ۀانگی » ج  متغیربهسرپرستی نی  

بستگی مندی روانی همتوان هایمیلفهو بعد خانوار بین  است. متوسطیضعیف تا بستگی هم

دارای  منزدی روانزی  تزوان  هزای وضعیت تحصزیلی نیز  بزا میلفزه    متغیر . است دهنش دهمشاه

عز    »متغیرهزای   بزا بستگی بین این متغیر هممی ان که بیشترین  است دهبستگی مثبتی بوهم

 هزای نیز  بزا میلفزه    «درآمزد »متغیزر   ،در نرایزت شزود.  می دهمشاه «د به نفساعتما»و  «نفس

بیشزترین مقزدار آن مربزوط بزه     است که  تهمتوسطی داشمثبت و بستگی هممندی روانی توان

 است. دهبو «پیشرفت ۀانگی » متغیر
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 ایمندی روانی و متغیرهای زمینهبستگی بین متغیرهای توانهم -3 جدول
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 -/1730** 0/016- 0/072- 0/019- -/1380* 0/017- سن

 /1260* /1760** /2600** /2710** /3340** /2150** تحصیلی وضعیت

 0/039 0/047 0/065 0/066- 0/048 0/078 بعد خانوار

 0/026 /2320** /1550** /2070** /2220** /2380** مد  سرپرستی

 /3140** /2340** /2890** /2530** /2880** /2520** ماهیانه درآمد
 درصد معنادار است. 33بستگی در سطح هم **

 درصد معنادار است. 31بستگی در صطح هم *
 

 ۀدندهآزمون آنوا نشان به کمک وضعیت ترهلبا  مندی روانیتوان هایمیلفه ۀبررسی رابط

، «گیززریتصززمیم توانززایی»اخززتال  معنززادار در میززانگین مقززادیر مربززوط بززه متغیرهززای   

مزورد   هزای در گزروه  «روان سزالمت »و  «پیشرفت به میل»، «نفس ع  »، «پذیریولیتیمس»

 .(3 )جدول بررسی )مجرد، مترهل، بیوه و مطلقه( است
 

 مندی روانی و وضعیت تأهلوانت هایمؤلفه ۀنتایج آزمون آنوا برای بررسی رابط -4 جدول
 معناداری Fآماره  

 0/028 3/067 گیریتصمیم توانایی

 0/089 2/191 نفس به اعتماد

 0/035 2/899 پذیریولیتیمس

 0/007 4/091 نفس ع  

 0/027 3/095 پیشرفت به میل

 0/017 3/458 روان سالمت

 

مندی روانی، بررسزی  توان هایمیلفهاجتماعی و  ۀسرمای هایدر ارتباط با رابطه بین میلفه

 دهد.میبستگی نتایج  یل را به دست ضرایب هم
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  دهبستگی معنزادار بزو  اجتماعی دارای هم ۀسرمای هایبا تمام میلفه «سالمت روان»متغیر 

بزرای متغیرهزای    432/1و  313/1برابزر بزا    هابستگیبیشترین هم ،است که در این بین

برابزر   هابستگیو کمترین هم «عمومی هایآگاهی»و  «وندیخویشا و خانوادگی روابط»

 است. «همسایگی روابط»و  «یافتهتعمیم اعتماد»برای متغیرهای  212/1و  266/1با 

  دهاجتمزاعی بزو   ۀسزرمای  هایمیلفهمیبستگی معنادار با تمادارای هم «ع   نفس»متغیر 

و  «عمزومی  هزای آگزاهی »کور با بین متغیر مذ هابستگیبیشترین هم ،است. در عین حال

 هزا بسزتگی و کمتزرین هزم   432/1و  336/1برابر بزا   «خویشاوندی و خانوادگی روابط»

 221/1و  216/1برابزر بزا    «نرزادی  اعتمزاد »و  «همسزایگی  روابزط »مربوط به متغیرهای 

 شود.می دهمشاه

  تهنزادار داشز  گی معتبسز اجتمزاعی هزم   ۀسرمای هایبا تمام میلفه «اعتماد به نفس»متغیر 

دارای  473/1و  433/1بزا   «همسزایگی  روابزط »و  «اجتماعی مشارکت»است. متغیرهای 

دارای  216/1و  234/1بزا   «نرزادی  اعتمزاد »و  «یافتهتعمیم اعتماد»بیشترین و متغیرهای 

 اند.دهبو «اعتماد به نفس»بستگی با کمترین هم

  اجتماعی  ۀسرمای هایمیلفه ۀدار با همبستگی معنادارای هم «گیریتوانایی تصمیم»متغیر

 بین اعتماد»و  «شرروندی حقوق به نسبت آگاهی»است. متغیر مذکور با متغیرهای  دهبو

 «همسزایگی  روابط»و با متغیرهای  443/1و 414/1بستگی برابر با بیشترین هم «شخصی

 ت.اس تهرا داش 231/1و 232/1بستگی برابر با کمترین هم «نرادی اعتماد»و 

  است کزه   دهبستگی بواجتماعی دارای هم ۀسرمای هایمیلفه ۀنی  با هم «پذیریولیتیمس»متغیر

 «احسزاس انز وا  »و  «شخصی بین اعتماد» بستگی بین این متغیر با متغیرهایبیشترین مقادیر هم

 حقزوق  بزه  نسزبت  آگاهی»و کمترین مقادیر نی  مربوط به متغیرهای  -411/1و  441/1برابر با 

 است. 231/1و  224/1برابر با  «نرادی اعتماد»و  «رروندیش

 ۀعزدم رابطز   ۀددهننشان «پیشرفت ۀانگی »بستگی مربوط به متغیر ضرایب هم ،در نرایت 

سزایر   بزین اسزت.   «روابزط دوسزتی  »و  «روابط همسزایگی »در بین آن با متغیرهای  معنا
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 دهمعناداری مشزاه  هایبستگیمه، «پیشرفت ۀانگی »با متغیر اجتماعی  ۀسرمای هایمیلفه

و  «شزرروندی  حقزوق  بزه  نسزبت  آگزاهی »شود که بیشترین آن مربوط به متغیرهزای  می

 اعتمزاد »و کمترین آن مربوط بزه متغیرهزای    -266/1و  237/1برابر با  «احساس ان وا»

 است. 262/1و  222/1برابر با  «اجتماعی مشارکت»و  «نرادی

 

 مندی روانیتوان هایمؤلفهاجتماعی و  ۀسرمای هایمؤلفهبستگی بین هم -5 جدول

 

 کانونی  بستگی همتحلیل  مبتنی بر چندمتغیره بررسینتایج  .1. 6

بسزتگی  همها، از تحلیل ناجتماعی در کلیت آ ۀمندی روانی و سرمایانبین تو ۀبرای بررسی رابط

اسزت،   دهشز  دهآور (6) چنزدمتغیری کزه در جزدول    هزای نتزایج آزمزون  است.  دهش دهکانونی استفا
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 /2870** /2230** /3530** /2940** /3410** /2620** شرروندی حقوق به نسبت آگاهی

 /2560** /2760** /3360** /3210** /4460** /3810** عمومی هایآگاهی

 /1610** /2940** /3340** /3940** /2970** /2120** اجتماعی مشارکت

 /2650** /2890** /2490** /3050** /2530** /2390** گروهی عضویت

 /1980** /2710** /2640** /2430** /2930** /1660** یافتهتعمیم اعتماد

 /1210* /4020** /2450** /2560** /2200** /2060** نرادی اعتماد

 /2300** /3350** /3390** /2810** /3290** /2310** شخصی بین اعتماد

 0/111 /2850** /2410** /3780** /2060** /2020** همسایگی روابط

 /1990** /2940** /3010** /2830** /3810** /4080** خویشاوندی و خانوادگی روابط

 0/065 /2610** /3080** /3530** /2460** /2380** دوستی روابط

 -/2660** -/3050** -/3040** -/2830** -/3220** -/2110** ان وا و یرد احساس

 
 درصد معنادار است. 33بستگی در سطح هم **

 درصد معنادار است. 31بستگی در صطح هم *
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 مین معناست که تمزا ه آ. این موضو  باست دهشتریید معناداری مدل تحلیل کانونی ارائه دهندۀنشان

 اند.دهمعنادار با سایر متغیرها بو ۀبه مدل تحلیلی حداقل دارای یک رابط هدمتغیرهای واردش
 

 کانونی بستگیهم داری برای مدل تحلیلچندمتغیری معنی هاینتایج آزمون -6 جدول
 Fمعناداری آماره  2آزادی خطا ۀدرج 1آزادی فرضیه ۀدرج Fآماره  مقدار نام آزمون

 111/1 2726 66 114/4 722/1 4پیالیس

 111/1 2676 66 413/3 127/2 3هتلینگ

 111/1 2113 66 321/4 323/1 1ویلک 

     437/1 6روی 
 

 ۀبستگی کانونی ابتدا یک جفت متغیر کانونی براساس ترکیب خطی مجموعدر تحلیل هم

به یوری کزه دو   ؛شودمیمتغیرهای مستقل )یا همگام( محاسبه  ۀو مجموع تهمتغیرهای وابس

دیگر باشند. جفت متغیرهای کزانونی بعزدی نیز     بستگی با یکهم ۀر دارای بیشینمتغیر مذکو

شزوند.  مزی از دو مجموعه متغیر تعریزف   دهمانو بر روی واریانس باقی دهعبراساس همین قا

تعزدادتر  شده، برابر با تعزداد متغیرهزا در مجموعزه کزم    تعداد جفت متغیرهای کانونی تعریف

 641/1بستگی برابزر بزا   دارای هم دهشن جفت متغیر کانونی محاسبهاست. در این تحقیق اولی

، 244/1، 421/1، 411/1برابزر بزا    ،بعدی مزدل بزه ترتیزب    هایاند. این مقدار برای ریشهدهبو

بستگی کانونی معزر  میز ان واریانسزی در متغیزر     مقادیر مجذور هم است. 222/1و  263/1

است که بزا متغیزر کزانونی متنزاظر بزا متغیرهزای        تهبسکانونی متناظر با مجموعه متغیرهای وا

 شود. میمستقل در همان ریشه تبیین 

 
 

                                                           
1. Hypoth. DF 

2. Error DF 

3. Pillais 

4. Hotellings 

5. Wilks 

6. Roys 
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 2بستگی کانونیو هم 2مقادیر ویژه -7جدول 

 بستگی کانونیمجذور هم بستگی کانونیهم دار ویژهقم )یا توابع ( 3هاریشه ۀشمار

2 613/1 641/1 437/1 

2 233/1 411/1 226/1 

4 223/1 421/1 216/1 

3 113/1 244/1 113/1 

1 123/1 263/1 123/1 

6 121/1 212/1 121/1 
 

یزا جفزت متغیرهزای کزانونی      هزا ریشزه که باید به آن توجه داشت، معناداری  میمر ۀتنک

را مزد نظزر قزرار داد.     3عزد توان نتایج تحلیل کزاهش ب  میاست. به این منظور  دهاستخرا  ش

اول تا سزوم   هایاست، معناداری ریشه دهگ ارش ش (3)دول براساس نتایج حاصل که در ج

 قابل تریید است.
 

 تحلیل کاهش بعد -8 جدول
 Fمعناداری آماره  آزادی خطا ۀدرج آزادی فرضیه ۀدرج Fآماره  5المبدای ویلکز  هاریشه

 111/1 13/2113 66 321/4 323/1 6 تا 2
 111/1 33/2233 11 114/2 722/1 6 تا 2
 113/1 27/2162 46 671/2 324/1 6 تا 4
 233/1 23/323 23 234/2 313/1 6 تا 3
 663/1 11/171 23 312/1 362/1 6 تا 1
 327/1 11/236 6 333/1 331/1 6 تا 6

 

در توابع اول تا سزوم کزه    تهضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای وابس (3)در جدول 

مشزابه   است. ضزرایب کزانونی اسزتاندارد تقریبزا      دهش دهاند، آوردهبه لحاظ آماری معنادار بو

                                                           
1. Eigenvalue 

2. Canonical Correlations 

3. Roots 

4. Dimension Reduction Analysis 

5. Wilks L. 
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در تزوان گفزت   می ،به عنوان مثال ؛شوندمیضرایب بتا در تحلیل رگرسیون چندمتغیره تفسیر 

افز ایش یزک واحزد انحزرا  اسزتاندارد در متغیزر       صور  رابت نگاه داشتن سایر متغیرها،  

مربوط بزه متغیزر   ۀرا  استاندارد نمرهز در انحواحد  231/1 اف ایش به «گیریتوانایی تصمیم»

 شود.میدر جفت ریشه یا تابع کانونی اول منجر  تهپنران متناظر با مجموعه متغیرهای وابس
 

 ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای وابسته -9 جدول
 ضرایب کانونی استاندارد 

 تابع سوم تابع دوم تابع اول نام متغیر

 136/1 133/1 231/1 گیریتصمیم توانایی

 333/1 -146/2 247/1 نفس به اعتماد

 164/1 223/1 273/1 پذیریولیتیمس

 -463/1 333/1 313/1 نفس ع  

 -121/2 -227/1 237/1 سالمت روان

 124/1 131/1 211/1 پیشرفت ۀانگی 
 

 بستگی بین متغیرهای هربستگی کانونی، می ان هماهمیت در تحلیل هم دارایدیگر  ۀآمار

تزوان  مزی براساس ایزن آمزاره    مجموعه با متغیر کانونی متناظر با آن در توابع مورد نظر است.

دهی به متغیر کانونی متناظر با آن شد  و ضعف می ان مشارکت هر یک از متغیرها در شکل

در  ،به عنوان مثزال  ؛دکرارزیابی  دهشیا توابع محاسبه هامجموعه را در هر یک از جفت ریشه

پیشزرفت   ۀو انگیز   333/1بسزتگی برابزر بزا    ، ع   نفس بزا ترین هزم  تغیرهای وابستهبین م

 تزابع اول جفزت   با متغیر کانونی نظیر با این مجموعه دررا  123/1بستگی برابر با کمترین هم

 .(21 )جدولاست  داشته
 

 و متغیرهای کانونی تهبستگی بین متغیرهای وابسضرایب هم -11 جدول
 تگیبسضرایب هم 

 تابع سوم تابع دوم تابع اول نام متغیر

 223/1 -131/1 732/1 گیریتصمیم توانایی

 233/1 -172/1 761/1 نفس به اعتماد
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 11ادامه جدول 
 بستگیضرایب هم 

 تابع سوم تابع دوم تابع اول نام متغیر

 221/1 123/1 717/1 پذیریولیتیمس

 -233/1 222/1 333/1 نفس ع  

 123/1 -213/1 736/1 سالمت روان

 422/1 123/1 123/1 پیشرفت ۀانگی 
 

                                                               ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مسزتقل در توابزع اول تزا سزوم      (22)در جدول 

                                           شود در اولین تابع کانونی، بزا ترین ضزرایب بزه      می    ده            گونه که مشاه         است. همان    ده ش    ده   آور

       اعتماد  »  ،  «                          روابط خانوادگی و خویشاوندی »  ،  «  می   عمو     های   اهی گ آ »                  مربوط به متغیرهای    ،     ترتیب

   «              مشزارکت اجتمزاعی   »  و    «            اعتماد نرزادی  »  ،  «                          آگاهی نسبت به حقوق شرروندی »  ،  «        بین شخصی

                                                                         است. سایر متغیرها دارای ضرایب کانونی استاندارد ضعیفی در تابع اول هستند.     ده  بو
 

 ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مستقل -11 جدول
 کانونی استاندارد ضرایب 

 تابع سوم تابع دوم تابع اول نام متغیر

 423/1 133/1 112/1 (معکوس)احساس ان وا 

 227/1 -133/1 233/1 اجتماعی مشارکت

 113/1 113/1 -111/1 عضویت گروهی

 261/1 412/1 -143/1 یافتهتعمیم اعتماد

 -222/1 -447/1 233/1 نرادی اعتماد

 274/1 437/1 277/1 شخصی بین اعتماد

 443/1 -432/1 -112/1 روابط همسایگی

 -621/1 224/1 461/1 روابط خانوادگی و خویشاوندی

 -223/1 -113/1 122/1 روابط دوستی

 621/1 223/1 241/1 آگاهی به حقوق شرروندی

 113/1 111/1 323/1 های عمومیآگاهی
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نران نظیر بزا آن در توابزع کزانونی    بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر پ هابستگیهم

بسزتگی  کمترین همکانونی،  شود. در مورد اولین تابعمی دهمشاه (22)اول تا سوم در جدول 

بسزتگی مربزوط بزه متغیزر     و بیشترین هزم  311/1برابر با  «روابط همسایگی»مربوط به متغیر 

دارای مسزتقل   متغیرهزای  ۀهمز  ،اسزت. در مجمزو    633/1برابزر بزا    «عمزومی  هزای آگاهی»

متغیرهای مستقل در جفت  ۀقوی با متغیر کانونی متناظر با مجموع                      بستگی متوسط تا نسبتا هم

  اند.دهریشه یا تابع نخست بو
 

 بستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای کانونیهم -12 جدول
 بستگیضرایب هم 

 تابع سوم تابع دوم تابع اول نام متغیر

 313/1 273/1 111/1 (معکوس)احساس ان وا 

 437/1 -433/1 133/1 اجتماعی مشارکت

 263/1 -131/1 121/1 عضویت گروهی

 444/1 243/1 373/1 یافتهتعمیم اعتماد

 221/1 -233/1 121/1 نرادی اعتماد

 413/1 241/1 613/1 شخصی بین اعتماد

 422/1 -143/1 311/1 روابط همسایگی

 323/1 -123/1 633/1 روابط خانوادگی و خویشاوندی

 212/1 -131/1 332/1 روابط دوستی

 467/1 214/1 614/1 آگاهی به حقوق شرروندی

 -246/1 221/1 633/1 عمومی هایآگاهی

 

ن توجزه داشزت میز ان    ه آبز  دبستگی کانونی بایز که در تحلیل هم میآخرین شاخص مر

ی کانونی در هر جفت ریشزه  و مستقل است که توسط متغیرها تهواریانسی از متغیرهای وابس

وکزار خزواهیم داشزت کزه     جا با دو واریانس سزر شوند. در اینمیشده، تبیین سبهیا تابع محا

و واریزانس   تهمتغیرهای وابسز  ۀتوسط متغیر پنران متناظر با مجموع دهششامل واریانس تبیین
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گونه مستقل( است. همانگام )یا متغیرهای هم ۀتوسط متغیر پنران متناظر با مجموع دهشتبیین

پنران  هایتوسط متغیر دهشواریانس تبیین تهپیداست برای متغیرهای وابس (24)که از جدول 

درصزد   227/71در سه جفت تابع کانونی معنادار به لحاظ آماری در مجمو  برابر بزا   تهوابس

درصزد از   213/23 ،درصد آن مربوط به تابع نخست اسزت. همچنزین   233/11است که  دهبو

واریانس متغیرهای مذکور توسط متغیرهای پنران مستقل در سه جفت تزابع کزانونی معنزادار    

    درصد آن مربوط به تابع نخست است. 332/22است که  دهتبیین ش
 

 قابل تبیین با متغیرهای کانونی تهوابسمیزان واریانس متغیرهای  -13 جدول

متغیرهای 

 کانونی

درصد واریانس 

توسط  دهشتبیین

 متغیر پنهان وابسته

واریانس تجمعی درصد 

توسط متغیر  دهشتبیین

 پنهان وابسته

درصد واریانس 

توسط ه دشتبیین

 متغیر پنهان مستقل

واریانس تجمعی درصد 

توسط متغیر  دهشتبیین

 پنهان مستقل

2 233/11 233/11 332/22 332/22 

2 143/22 444/66 437/2 423/24 

4 733/3 227/71 341/1 213/23 
 

   هزا                  درصدی واریزانس آن     33 /   432               حکایت از تبیین     ها                                در مورد متغیرهای مستقل نی  یافته

                است که سزرم تزابع       ته                                                              توسط متغیرهای پنران مستقل در سه تابع معنادار به لحاظ آماری داش

                               درصد از واریانس متغیرهزای مسزتقل       23 /   336   ،           است. همچنین    ده  بو    42 /   233              نخست برابر با 

    ته                           است که سرم متغیر پنران وابس    ده       تبیین ش       مذکور           در سه تابع     ته                      سط متغیرهای پنران وابس  تو

    . ( 3 2       )جدول     است    22 /   327                      در تابع نخست برابر با 
 

 قابل تبیین با متغیرهای کانونی( گامهم)میزان واریانس متغیرهای مستقل  -14 جدول

متغیرهای 
 کانونی

درصد واریانس 
یر توسط متغ دهشتبیین

 پنهان وابسته

واریانس تجمعی درصد 
توسط متغیر  دهشتبیین

 پنهان وابسته

درصد واریانس تبیین 
توسط متغیر  دهش

 پنهان مستقل

واریانس تجمعی درصد 
توسط متغیر  دهشتبیین

 پنهان مستقل

2 327/22 327/22 233/42 233/42 
2 374/1 43/24 743/7 142/43 
4 136/2 336/23 461/21 432/33 
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                   و مستقل توسزط متغیزر       ته                                از هر یک از مجموعه متغیرهای وابس    ده ش                   مقدار واریانس تبیین

     توان   می                     است. براساس این شاخص   2                                               پنران مقابل در هر تابع کانونی معر  شاخص اف ونگی

   تر            گونه که پیش       د. همان  کر           را ارزیابی     ته                                     ی بین دو مجموعه متغیرهای مستقل و وابس        ّ روابط علّ

       درصزد و      23 / 4              برابر بزا حزدود       ته                                        مقدار این شاخص برای مجموعه متغیرهای وابس     شد،      بیان

              توان این ادعزا    می   ،                  درصد است. بنابراین    23 / 1                                         برای مجموعه متغیرهای مستقل برابر با حدود 

                          اجتماعی( دارای قزدر  بیشزتر      ۀ                                                      را مورد تریید قرار داد که مجموعه متغیرهای مستقل )سرمای

       عکزس آن     ت                       مندی روانی( نسبت بزه حالز       )توان    ته                 وعه متغیرهای وابس                    در تبیین واریانس مجم

      است. 

 گیریبحث و نتیجه. 7

منزدی  آن بزا تزوان   هایاجتماعی و میلفه ۀبین سرمای ۀتحقیق حاضر با هد  بررسی رابط

 ۀرابطز تزر  یزابی بزه نتزایج دقیزق    است. به منظور دسزت  تهصور  گرفآن  هایروانی و میلفه

نتزایج در   اسزت.  مزد نظزر بزوده   نیز   مندی روانی های توانمیلفهای افراد با زمینه هایویژگی

درآمزد، وضزعیت تحصزیلی و مزد       تر بزین متغیرهزای  قوی بستگیهم ۀددهننشان ،مجمو 

بزا متغیرهزای    و ضزعیف بزین متغیزر سزن    معکوس  ایرابطهو های مذکور سرپرستی با میلفه

منزدی روانزی بزا    هزای تزوان  میلفه ۀبررسی رابط .تاس دهبو «پیشرفت ۀانگی »و  «ع   نفس»

، «گیریتصمیم توانایی»وضعیت ترهل اختال  معنادار در میانگین مقادیر مربوط به متغیرهای 

هزای مزورد   در گزروه  «روان سزالمت »و  «پیشرفت به میل»، «نفس ع  »، «پذیریولیتیمس»

مرورشزده  تحقیقزا   برخزی  در  .داد را مورد تریید قراربررسی )مجرد، مترهل، بیوه و مطلقه( 

زاده، نوغزانی  رضویو ( 2433(، کامران و ارشادی )2113کاواچی و فوجی وارا ) ۀرابط مانند

تحصیال ، سن و وضعیت درآمد، بین با نتایج مورد اشاره ( روابط مشابری 2432و یوسفی )

  ست.بیان شده ا سسالمت روان و ع   نفاجتماعی،  ۀهای سرمایمیلفهترهل با 

                                                           
1. redundancy 
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 با تمزامی اجتماعی  ۀهای سرمایمیلفهتمامی بین  بستگی معنادارهای تحقیق میید همیافته

پیشزرفت نیز  غیزر از     ۀانگیز   .اسزت  دهپیشرفت بزو  ۀج  انگی بهمندی روانی های توانمیلفه

اجتمزاعی   ۀهزای سزرمای  بزا سزایر میلفزه    «روابزط دوسزتی  »و  «روابط همسزایگی »متغیرهای 

چزون و  در تحقیقزا  مختلفزی هزم   بیش و کزم  چنین نتایجی  است. تهدار داشبستگی معناهم

 گ ارش شده است.( 2124( و مکفرسون و دیگران )2113ولش و بری )

و  تهمندی روانزی در مجموعزه وابسز   های توانبستگی کانونی با قراردادن میلفهتحلیل هم

مستقل، منزتج بزه اسزتخرا  سزه     گام یا اجتماعی در مجموعه هم ۀهای سرمایدادن میلفهجای

بستگی بین متغیر کانونی متناظر جفت ریشه یا تابع کانونی معنادار به لحاظ آماری شد که هم

و در جفزت   411/1، در جفزت دوم برابزر بزا    641/1با هر مجموعه در جفت نخست برابر با 

ویزژه  کانونی بزه  بستگیاست. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل هم دهبو 421/1سوم برابر با 

منزدی  اجتمزاعی بزر تزوان    ۀاصلی تحقیق مبنی بر ترریر سزرمای  ۀبررسی مقادیر اف ونگی فرضی

خزوانی  های بخش زیادی از تحقیقا  مرورشده هزم این نتیجه با یافته روانی قابل تریید است.

 دارد.

سزازی  زمینزه ری ی و اقدام در راستای رسد برنامهبا توجه به نتایج این پژوهش به نظر می

قابلیزت  ه در اجتما  کز زنان سرپرست خانوار  ۀحضور اجتماعی میرر و مشارکت فعا نبرای 

آمزوزی بزا   ها و مراک  اشتغال و مرار های همیار، کارگاهچون گروههایی همتعریف در قالب

 ۀمحزور در حیطز  های جمعی جانبی، جلسا  بحث مشترک، واگذاری خزدما  تعامزل  برنامه

اجتمزاعی   ۀها را دارد، عالوه بزر تقویزت سزرمای   ی به افراد داویلب و مانند اینخدما  شرر

اهمیت این موضزو   روانی ایشان نی  اررگذار باشد.  مندیسطح توان یتواند بر ارتقاها، میآن

 -های روانیمیلفه یویژه از آن جرت است که مداخال  مستقیم در ارتباط با بربود و ارتقابه

هزای مضزاعفی   تواند به لحاظ ه ینه، زمان و ارربخشی  زم بزا چزالش  اد میشخصیتی در افر

هزای بیشزتر   همراه باشد. در عین حال بررسی دقیق و تریید این موارد مستل م انجام پزژوهش 

  است.



 چهاردهم سال             مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                             96

 

 نامهکتاب

 .ترران: نشر نی .ایران روستایی ۀجامع بر ترکید با روستایی ۀتوسع (.2434) غ. ،غفاری و م. ازکیا، .2

اجتمزاعی اعتمزاد    ۀسزرمای  .تزوان بزه شزرروندان اعتمزاد داشزت؟     (. چگونه مزی 2433وفه، ک. )ا .2
 .شیرازهنشر  :ترران .، مترجمان(پویان .حخاکباز و  .ا) .دموکراسی و توسعه

 .نشر نی: ترران .شناسی نظمجامعه .(2471). چلبی، م .4

. جرم در سزطوح خزرد و کزالن   اجتماعی و  ۀسرمای ۀتحلیل رابط(. 2433. )م ،مبارکی. و م ،چلبی .3

 .4-33 (،2) 6 ،شناسی ایرانجامعه

اجتمزاعی و   ۀسزرمای  ۀ(. رابطز 2437. )م کریملزو و  .م شزیانی،  .،رانی، م شریفیانخواجه دادی، ا.،  .1

 .34-212 (،42و  41) 3. رفاه اجتماعیسالمت مادران. 

مزورد  )المت روانزی  اجتمزاعی و سز   ۀبین سزرمای  ۀ(. بررسی رابط2437سلطانی، ط. و مژده،  . ) .6

 (،63و  63) ،مزدیریت و توسزعه   .(علوم اجتمزاعی دانشزگاه شزیراز    ۀمطالعه: دانشجویان دانشکد

222-217. 

اجتمزاعی و سزالمت روان زنزان و مزردان.      ۀسرمای ۀ(. رابط2431سیدان،  . و عبدالصمدی، م. ) .7

 .223-213 (،32) 22 ،رفاه اجتماعی

 ۀ(. تحلیزل عزاملی سزرمای   2431)  . .سی  دیز  یبزاقر  . و  ،یکسزان . ح.، سی، نبزو  .،مشجا ،  .3

دانشگاه علوم پ شزکی   ۀمجلشرر ترران.  3 ۀآن با سالمت روان سالمندان منطق ۀاجتماعی و رابط
 .32-31 (،4، )خراسان شمالی

اجتمزاعی و سزالمت روان در    ۀسزرمای  ۀ(. رابطز 2433پور، م. و جرزانبخش گنجزه، س. )  قاسمی .3

 22 ،پژوهشی دانشگاه علزوم پ شزکی لرسزتان )یافتزه(    علمی مجلۀ آباد.دانشجویان شررستان خرم

(2،) 63-17. 

اجتمزاعی شزبکه و سزالمت روان.     ۀسزرمای  ۀ(. بررسزی رابطز  2433کامران،  . و ارشزادی، خ. )  .21

 .23-13 (،4) 2 ،پژوهش اجتماعی

 . )وردهزا.  آمندشزدن زنزان: منزابع، عاملیزت، دسزت     (. ترملی در سنجش قدر 2433کبیر، ن. ) .22

 ترران: نشر آگه. مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه.توان ، مترجم(.صادقی

 انتشارا  ققنوس. :ترران .(چاوشیان .ح) .آرار آنتونی گیدن  ۀچکید .(2434) .کسل،   .22



 96               ... خانوار سرپرست زنان در يروان یمندتوان و ياجتماع یةسرما ةرابط                اولشمارة 

 

اجتماعی با سزطح   ۀبین سرمای ۀ(. رابط2432کیوان آرا، م.، توکلی، ن.، سموعی، ر. و توکلی،  . ) .24

 .2113-2161 (،7) 3 ،مدیریت ایالعا  سالمتانی. برداشت رو

رفزاه  اجتماعی و سالمت روان در مراجران.  ۀسرمای ۀ(. رابط2436لرسائی زاده،  . و مرادی، گ. ) .23
 .262-231 (،26) 7 ،اجتماعی

مندی زنان به عنزوان یزک متغیزر در    (. سنجش توان2433مالوتره، آ.، بوندر، ک. و شولر، س. ر. ) .21

مندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایزج  توان ، مترجمان(.محمد .مداح و   .ه)مللی. البین عۀتوس

 . ترران: نشر آگه.توسعه
16. Albertyn, R. M. (2005). Increased accountability through monitoring 

empowerment programs. Journal of Family Ecology and Consumer 

Sciences, 33(1), 31-36. 

17. Berry Brittany, M. (2011).  The protective role of psychological 

empowerment on tobacco use behaviors (Unpublished master’s thesis). 

Virginia University, Richmond, VA. 

18. Fujiwara, T., & Kawachi, I. (2008). Social capital and health: A study of 

adult twins in the US. American Journal of Preventive Medicine, 35(2), 139-

144. 

19. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of 

prosperity New York: Free Press. 

20. Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N. & Woolcock, M. (Ed.). (2004). 

Measuring social capital: An integrated questionnaire, World Bank 

Working Paper (No. 18), Washington D.C.: World Bank Publications. 

21. Harpham, T., Grant, E., & Thomas, E. (2002). Measuring social capital 

within health surveys: Key issues. Health Policy and Planning, 17(1), 106-

111. 

22. Hjollund, L., & Svendsen, G. T. (2000). Social capital: A standard method 

of measurement. Denmark: The Aarhus School of Business.  

23. Kabeer, N. (2003). Gender mainstreaming in poverty eradication and the 

millennium development goals: A handbook for policy-makers and other 

stakeholders. Canada: Commonwealth Secretariat, International 

Development Research Centre (IDRC). 

24. Kawachi, I., & Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. Journal 

of Urban Health, 78(3), 458-467. 

25. Kerri, M., Kerr, P. D. S., Cheater, F., & Morgan, A. (2013). The role and 

impact of social capital on the health and wellbeing of children and 

adolescents: A systematic review. Scotland, UK: Glasgow Centre for 

Population Health, Glasgow Caledonian University. 



 چهاردهم سال             مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                             93

 

26. Kvinnofroum (2001). Measuring women’s empowerment: A report from a 

pilot project on methods for measuring women’s empowerment in Southern 

Africa. Sweden, Stockholm: Funded by UNDP. 

27. Lin, N. (2001). Building a network theory of social capital. In N., Lin, K. S., 

Cook, & R. S. Burt (Eds.), Social capital: Theory and research. New York: 

Transaction Publishers. 

28. Morgan, A., & Swann, C. (2004). Social capital for health: Issues of 

definition, measurement and links to health. London: Health Development 

Agency. 

29. Paxton, P. (1999). Is social capital declining in the United States? A multiple 

indicator assessment. American Journal of Sociology, 105(1), 88-127. 

30. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making democracy 

work: Civic traditions in modern Italy. New Jersey, United States: Princeton 

University Press.  

31. Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: 

Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management 

Journal, 38(5), 1442-1465. 

32. Whiteside, M. (2009). A grounded theory of empowerment in the context of 

Indigenous Australia (Unpublished doctoral dissertation). Australia: James 

Cook University. 

33. Wilkinson, R. G., & Marmot, M. (Eds.). (2003). Social determinants of 

health The solid facts. Denmark: WHO Regional Office for Europe. 

Retrieved from http://www.euro.who.int /data/ assets/ pdf_file/ 0005/ 98438/ 

e81384.pdf 

34. Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a 

theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27(2), 151-

208. 

35. Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for 

development theory, research, and policy. The World Bank Research 

Observer, 15(2), 225-249.  

 


