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3، جلیل باباپور خیرالدین2، تورج هاشمی نصرت آباد1جعفر بهادري خسروشاهی

  چکیده
در واقع طرح . استسرمایه روانشناختی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرح شده 

بر این . دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سرمایه اجتماعی است این رویکرد نشان
اساس، هدف پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی 

جامعه . همبستگی بود -این پژوهش از نوع توصیفی .دانشجویان دانشگاه تبریز بود
بودند که از این میان  15000یان دانشگاه تبریز به تعداد آماري شامل کلیه دانشجو

. اي انتخاب شدند به روش نمونه گیري خوشه) دختر 200پسر،  200(نفر  400تعداد 
ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و مقیاس سرمایه  براي گردآوري داده

ده از روش هاي آماري هاي به دست آمده با استفا داده. اجتماعی دالویز استفاده شد
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد بررسی قرار گرفت و کلیه 

نتایج پژوهش نشان داد که . محاسبه گردید16نسخه  SPSSمراحل توسط نرم افزار 
. دارد يهاي آن با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار سرمایه روانشناختی و مؤلفه

هاي آن قادرند تغییرات  نشان داد که سرمایه روانشناختی و مؤلفه از سویی، نتایج
اساس افرادي که این بر  .بهزیستی روانشناختی را به طور معنی داري پیش بینی کنند

مند سرمایه اجتماعی باالتري نیز بهره تري داشته از  سرمایه روانشناختی مطلوب
  . هستند
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  مقدمه
به عنوان  )Positive Psychology(مثبت نگر  یروانشناس

و  یشادمان یح، بر فهم و تشریدر روانشناس يا تازه یکردرو
که بر  یعوامل یقدق ینیب یشپ ینو همچنیستی بهز یاحساس ذهن

از منظر روانشناسی مثبت، عدم وجود  .ثرند، تمرکز داردؤها م آن
بلکه . هاي بیماري روانی، شاخص سالمتی نیست نشانه

هاي مثبتی از این  سازگاري، شادکامی و اعتماد به نفس و ویژگی
دست، نشاندهنده سالمت بوده، هدف اصلی فرد در زندگی، 

بنابراین روانشناسان مثبت گرا، . هاي خود است شکوفایی قابلیت
کید دارند هاي فردي تأ ي مثبت و رشد تواناییها یژگیبر وجود و

  ]. 1[گیرند  در نظر می و جنبه مثبت روانی فرد را
یکی از  )Psychological Capital( سرمایه روانشناختی

شاخص هاي روانشناسی مثبت گرایی می باشد که با 
هایش براي دستیابی به  هایی از قبیل باور فرد به توانایی ویژگی

داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهاي  موفقیت،
]. 2[شود  مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می

بودن از سرمایه روانشناختی افراد را قادر  همچنین برخوردار
 هاي استرس زا، موقعیت سازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر می

 توان باالیی برخوردار ازتنش شده، در برابر مشکالت  کمتر دچار
کمتر تحت تأثیر  باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و

اینگونه افراد داراي سالمت  لذا ،وقایع روزانه قرار بگیرند
معتقد است که ] 4[سلیگمن ]. 3[روانشناختی باالتري نیز هستند 

هاي مثبت زندگی آدمی را در بر  سرمایه روانشناختی، جنبه
او معتقد است که سرمایه انسانی و اجتماعی آشکار . گیرد می

توان آن را به سادگی  بوده، به آسانی قابل مشاهده است و می
در حالیکه سرمایه روانشناختی، بیشتر . اندازه گیري و کنترل کرد

نابراین ب. بالقوه بوده، اندازه گیري و توسعه آن دشوار است
ص از خودش، داشتن هدف درك شخسرمایه روانشناختی شامل 

براي رسیدن به موفقیت و پایداري در برابر مشکالت تعریف 
اي ترکیبی و به هم  سرمایه روانشناختی، سازه]. 5[شود  می

شناختی یعنی امید،  -است که چهار مؤلفه ادراکی  پیوسته
 ، خودکارآمدي و تاب آوري)Optimism( بینی خوش

)Resilliency (ها در یک فرایند  ین مؤلفها. گیرد را در بر می

تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده، تالش فرد براي 
و او را براي ] 6[هاي فشارزا را تداوم می دهد  تغییر موقعیت

، مقاومت و سرسختی وي ]7[ورود به صحنه عمل آماده نموده 
در این میان، امید، یک ]. 8[کند  در تحقق اهداف را تضمین می

ت انگیزش مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن براي حال
در امید، از یک سو انگیزه خواستن به اراده براي . زندگی است

هاي مناسب  حرکت به سوي اهداف و از طرف دیگر بررسی راه
 خودکارآمدي، همچنین]. 9[براي حصول اهداف نهفته است 

 یک عمل انجام مورد هایش دری مورد توانای در فرد قضاوت

بینی، به معناي داشتن  از سویی خوش]. 10[ تعریف می شود
انتظارات مثبت براي نتایج و پیامدهاست و این پیامدها به عنوان 

تاب ]. 11[شوند  عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می
در . آوري نیز سازگاري مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است

ها یا شرایط  در برابر آسیبمقاومت منفعل  واقع تاب آوري صرفاً
بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و . تهدید کننده نیست

  ]. 12[سازنده محیط پیرامونی خود است 
نشان داد سرمایه روانشناختی با ] 13[در این میان، آولیو 

از (سرمایه اجتماعی رابطه مثبت دارد، لکن با تغییر منظر تبیینی 
نشان داده است که ] 14[کوپر  )ختیروانشناختی به جامعه شنا

لذا فقدان . سرمایه اجتماعی بر سرمایه روانشناختی اولویت دارد
یا ضعیف بودن سرمایه اجتماعی به انزواي فرد و فردگرایی منفی 

شود و نهایتاً به تضعیف سرمایه روانشناختی منتهی  منتهی می
روابط  اي از ، شبکه)Social Capital( سرمایه اجتماعی. شود می

و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و بین گروهی و 
هاي اجتماعی است  ها و گروه تعامالت افراد بین نهادها، سازمان

که به همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداري افراد و 
ها  ها از حمایت اجتماعی و انرژي الزم براي تسهیل کنش گروه

]. 15[شود  جمعی منجر میدر جهت تحقق اهداف فردي و 
نشان دادند که ] 16[ها، رومرو و کیروسیردس  مبتنی بر این تبیین

هاي اجتماعی تحمیلی، سرمایه اجتماعی موقتی شکل  در شبکه
گیرد و ممکن است در کوتاه مدت و به صورت موقعیتی تأثیر  می

در صورتیکه در . مثبت بر سرمایه روانشناختی داشته باشد
ماعی انتخابی و خلق شده، سرمایه اجتماعی به هاي اجت شبکه
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طور انعطاف پذیر گسترش یافته، به تجلی سرمایه روانشناختی 
هاي  ها، مهارت در این موقعیت.  شود عمیق و پایدار منتهی می

  .گردد انطباقی و سازگارانه افراد نیز افزونتر می
. گیرد افزون بر این، سرمایه روانشناختی در خالء شکل نمی

سر  هاي ترسیم شده فرهنگی و اجتماعی به آدمی در چارچوب
طور پیوسته از منابع فرهنگی و اجتماعی،  برد و به می

این . کند بازخوردهاي اطالعاتی و اصالحی دریافت می
بازخوردها قادرند در شکل دهی اهداف، معناي زندگی، مقاومت 

دگار ایفا هاي مثبت و منفی نقش مان در برابر فشار و خود ارزیابی
هاي اجتماعی حمایت کننده و  از این رو، فقدان شبکه .کنند

از  گسست روابط بین فردي و افول اعتماد بین فردي قادرند
هاي اجتماعی بازداري  هاي فردي در عرصه تظاهرات توانمندي

در واقع فضاهاي بی اعتمادي و گسست اجتماعی، فرصت . کنند
ی گرفته، او را از منابع جرات ورزي و خود ابرازي را از آدم

فقدان این منابع، چشم انداز . سازند عظیم بازخوردي محروم می
س، برد و یأ راي فرد در ابهام فرو میروندهاي آتی زندگی را ب

ناختی فرد جایگزین ناامیدي و بدبینی را در نظام ادراکی و روانش
  ]. 17[کند  می

 که به مطالعاتی است حاکی از آن پژوهشی متون در مروري

رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی  مطالعه و بررسی
بنابراین، ارائه نتایج تحقیقاتی که . پرداخته اند محدود هستند

درپی می آید ممکن است به طور مستقیم با موضوع تحقیق 
  حاضرارتباط نداشته باشند ولی در راستاي سوابق محسوب 

ان داد سرمایه اجتماعی در پژوهشی نش] 18[هارفام . می شوند
عوامل استرس زا را در زندگی کاهش داده، خطر این عوامل را 

ثیر حوادث تواند تأ رمایه اجتماعی همچنین میس. کند کم می
منفی زندگی همچون از دست دادن شغل را در زندگی کاهش 

از سویی در تحقیقی که با هدف بررسی رابطه بین سرمایه . دهد
ن مهاجران انجام شد، نتایج نشان داد اجتماعی و سالمت روا

عوامل مهمی چون حمایت خانوادگی پایین و به طور خاص 
تنهایی، دسترسی محدود و نامناسب به خدمات جمعی و تحقیر 

ثر ختل شدن سالمت و بهزیستی روانی مؤاجتماعی، در م
همچنین دسترسی نامناسب به خدمات، آشفتگی در . باشند می

، در از دست دادن خویشاوندان و دوستانهاي اجتماعی،  حمایت
نتایج تحقیقی که ]. 19[ثر دارند آشفتگی روانی مهاجران نقش مؤ

هاي اجتماعی و سالمت روانشناختی  به مطالعه رابطه حمایت
دانشجویان کره پرداخته بود نشان داد حمایت اجتماعی رابطه 

اراي مثبتی با سرمایه روانی دانشجویان دارد و دانشجویانی که د
سطح باالي حمایت اجتماعی هستند، فشارهاي روانی و استرس 

در پژوهشی دیگر نشان داده شد هر چه افراد ]. 20[کمتري دارند 
تري  به لحاظ اجتماعی منزوي تر باشند، از سالمت روانی پایین

برخوردارند و برعکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه 
در واقع، سرمایه ]. 21[د بود تر خواه بیشتر باشد، آن جامعه سالم

تواند عوامل استرس زا  اجتماعی با نقشی که در سالمتی دارد می
همچنین . را در زندگی کاهش داده، خطر این عوامل را کم کند

تواند حوادث منفی زندگی چون از دست  سرمایه اجتماعی می
شان  دادن شغل را کاهش دهد و باعث سازگاري افراد در زندگی

ا با توجه به مطالب پیش گفت و با عنایت به اینکه لذ. شود 
سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی رابطه دارد، بنابراین 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با 

  . سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه تبریز انجام گرفت
  

  روش 
معه آماري این جا. همبستگی بود -این پژوهش از نوع توصیفی

دانشگاه تبریز در سال تحصیلی پژوهش شامل کلیه دانشجویان 
با توجه به نوع پژوهش . نفر بود 15000بالغ بر تعداد با  90-89

و تعداد متغیرهاي مورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با 
نفر به دست آمد که با  375برآورد جدول مورگان، حجم نمونه 

نفر به شیوه نمونه  400ت آزمودنی ها تعداد در نظر گرفتن اف
به این ترتیب که ابتدا از بین . گیري خوشه اي انتخاب شدند

دانشکده به شیوه تصادفی انتخاب  5هاي موجود تعداد  دانشکده
و از هر دانشکده دو کالس به طور تصادفی انتخاب شد تا نمونه 

   .مورد نظر محقق گردد
راي گردآوري داده ها استفاده در این پژوهش از دو ابزار ب

براي سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه . شد
 Luthans Psychological Capital(روانشناختی لوتانز
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Questionnaires(  در این ]. 22[و همکاران استفاده شد
ساختارهایی ر استاندار شده که به طور وسیعی پرسشنامه از مقادی

سنجند  بینی و خودکارآمدي را می خوشکه امید، تاب آوري، 
ها  استفاده شده است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس

سوال و هر خرده  24این پرسشنامه شامل . نیز اثبات شده است
گویه است و آزمودنی ها به هر گویه در مقیاس  6مقیاس شامل 

. دادند پاسخ) کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( اي لیکرت درجه 6
براي بدست آوردن نمره سرمایه روانی ابتدا نمره هر خرده 

ها به  مقیاس به صورت جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آن
نسبت خی دو . عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب شد

در  CFI ،RMSEAاست و آماره هاي  6/24این آزمون برابر با 
همچنین در ]. 22[بودند  08/0و  97/0این مدل به ترتیب 

به  85/0پژوهش حاضر میزان پایایی آن بر اساس آلفاي کرونباخ 
از سویی براي سنجش سرمایه اجتماعی از مقیاس . دست آمد

 -Delaviz Social Capital Scale(سرمایه اجتماعی دالویز 

DSCS (ي  این پرسشنامه به منظور سنجش سرمایه. استفاده شد
هاي سراسري، علوم پزشکی،  اهاجتماعی در دانشجویان دانشگ

این پرسشنامه ]. 23[آزاد و پیام نور تبریز هنجاریابی شده است 
سوال می باشد و روش نمره گذاري آن بر اساس  27حاوي 

 20و  19، 18اي لیکرت است که نمره سواالت  طیف پنج درجه
و ) 4(به صورت معکوس و بقیه سواالت به ترتیب کامالً موافقم 

اساس، نمره کل  بر این. شوند نمره گذاري می) 0(م فکامالً مخال
دالویز میزان پایایی این پرسشنامه را بر . باشد می 108این آزمون 

  در تحقیق ]. 23[گزارش کرده است  85/0اساس آلفاي کرونباخ 
حاضر نیز میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ 

هش، ابتدا ابزارهاي اجراي این پژو جهت. به دست آمد 87/0
مورد نیاز تهیه و سپس فرایند نمونه گیري به مرحله اجرا گذارده 

هاي  هاي مورد استفاده در بین نمونه شد و در پی آن پرسشنامه
انتخاب شده توزیع و اطالعاتی در رابطه با نحوه پر کردن 

هاي مورد نیاز استخراج و با  نهایتاً داده. ها داده شد پرسشنامه
. مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت 16نسخه  SPSS م افزارکمک نر

هاي توصیفی پراکندگی و تمایل  ها از شاخص براي تحلیل داده
هاي مربوط به  از سویی جهت تحلیل داده. مرکزي استفاده شد

هاي پژوهشی از روش ضریب همبستگی پیرسون با  فرضیه
و تحلیل  P>05/0و سطح معنی داري % 95ضریب اطمینان 

   .سیون همزمان استفاده شدرگر
  

  ها یافته
یافته ها حاکی از آن است که تعداد مردان و زنان به ترتیب هر 

مجرد و  %)8/36( نفر 147همچنین . نفر بوده است 200کدام 
هل بودند و میانگن سنی مردان و زنان نیز به متأ )2/63( نفر 253

از سویی . است) ±87/2( 64/24و ) ±50/3( 96/24ترتیب 
هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي مورد مطالعه و  شاخص

 1شماره  ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جدول
دهد  نشان می 2شماره جدول بطوري که. نشان داده شده است

سرمایه . است 56/54سرمایه روانشناختی داراي میانگین 
سرمایه از سویی . است 71/60اجتماعی نیز داراي میانگین 

ابطه لفه هاي آن با متغیر سرمایه اجتماعی رشناختی و مؤروان
  .مثبت و معنی داري دارند

  

  میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش: 1جدول 
  

 تاب آوري خوشبینی خودکارآمدي امیدواري سرمایه روانشناختی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

      62/9 56/54 سرمایه روانشناختی .1

     58/0** 60/4 71/13 امیدواري .2

    23/0** 68/0** 10/4 69/13 خودکارآمدي .3

   33/0** 39/0** 71/0** 73/3 71/13 خوشبینی .4

  07/0   09/0 02/0 45/0** 71/3 56/13 تاب آوري .5

  338/0** 29/0** 36/0** 30/0** 51/0** 67/12 71/60 سرمایه اجتماعی .6

٠۵/٠<P**    ٠١/٠<P*
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در راستاي انجام تحلیل رگرسیون چندگانه، ابتدا مفروضه هاي 
بررسی ) بینخطی بودن روابط بین متغیرهاي پیش ( مربوطه

ها تحلیل رگرسیون به  گردید و به لحاظ تحقق این مفروضه
از سویی با استفاده از روش هاي تعدیل نمرات، . عمل آمد

این براي تعیین بنابر. مقادیر پرت از فرایند تحلیل خارج گردیدند

لفه هاي سرمایه روانشناختی بر ؤثیر هر یک از متغیرهاي متأ
لفه هاي آن به عنوان اجتماعی، سرمایه روانشناختی و مؤ سرمایه

بین و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مالك وارد  متغیر پیش
نشان داده  2شماره معادله رگرسیون شدند که نتایج در جدول 

  . شده است
  

  خالصه تحلیل رگرسیون همزمان براي تبیین متغیر مالك بر اساس متغیرهاي پیش بین :2جدول 
  
  
  
  

  
  

سـرمایه  ( که رگرسیون نمرات متغیرهاي پیش بـین  بر این اساس
سـرمایه  (بـه طـرف متغیـر مـالك    ) لفه هاي آنو مؤ روانشناختی

از سـویی   .)>001/0P(ي معنی دار اسـت  نظر آماراز ) اجتماعی
دهد که متغیرهاي پیش بـین قادرنـد بـه طـور      یمنشان  R2مقدار

به طور معنـی دار پـیش    از تغییرات متغیر مالك را%  28 ترکیبی
منـدرج در جـدول    ßاز سویی با توجـه بـه ضـرایب    . بینی کنند

و  15/0خودکارآمدي با ضریب بتاي  شود کهمعلوم می  3شماره 
رابطـه مثبـت و معنـی داري بـا      21/0تاب آوري با ضریب بتاي 

 سرمایه اجتماعی دارند و سرمایه روانشناختی، امیدواري و خوش
رابطـه معنـی    01/0، 11/0، 23/0بینی به ترتیب با ضریب بتـاي  

  . ی ندارندداري با سرمایه اجتماع

  

  ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد براي پیش بینی متغیر مالك: 4ل جدو
 B  ß T P متغیرها

 19/0 28/1 23/0 30/0 سرمایه روانشناختی 

 11/0 60/1 11/0 32/0 امیدواري

 08/0 75/1 15/0 49/0 خودکارآمدي

 87/0  15/0 01/0 04/0 خوشبینی

  008/0  67/2  21/0  72/0  تاب آوري
  

  بحث 
رسی رابطه سرمایه روانشناختی و هدف اصلی این مطالعه بر

نتایج . لفه هاي آن با سرمایه اجتماعی در دانشجویان بودمؤ
لفه هاي آن با ان داد که سرمایه روانشناختی و مؤپژوهش نش

یعنی با افزایش . اجتماعی رابطه مثبت و معنی داري داردسرمایه 
. یابد سرمایه روانشناختی میزان سرمایه اجتماعی نیز افزایش می

سیون همزمان نشان داد که متغیر مؤلفه از سویی نتایج تحلیل رگر

خودکارآمدي و تاب لفه هاي هاي سرمایه روانشناختی و مؤ
جتماعی را پیش بینی از تغییرات سرمایه ا% 28آوري قادرند 

] 25-24[ هاي قبلی این یافته ها با نتایج برخی از پژوهش. کنند
سرمایه روانشناختی تابعی از سرمایه اجتماعی . همخوانی دارند

است و کمیت و کیفیت تعامالت در روابط اجتماعی تعیین کننده 
از سویی روابط اجتماعی افراد بر میزان . سرمایه اجتماعی است

بنابراین تغییرات در . گذارد می ها تأثیر وانشناختی آنسرمایه ر

  F  R R2 Sig  میانگین مجذورات  مجذوراتمجموع  تغییرات  مدل      

70/3699  53/18498 رگرسیون    95/31    53/0    28/0  001/0  

        -   77/115  97/45616 باقیمانده  همزمان  
        -     51/64115 مجموع  
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تواند در عملکرد یک  کمیت و کیفیت این روابط اجتماعی می
] 26[بنا به مطالعه آدلر و همکارشهمچنین . فرد تأثیرگذار باشد

که نوسانات و تغییرات در وضعیت سرمایه  شدنشان داده 
در میزان سرمایه روانشناختی در سطوح فردي و عمومی، با تغییر 

به این ترتیب که سرمایه . اجتماعی رابطه و همخوانی دارد
تر سالمت فردي و عمومی، میزان  اجتماعی، با وضعیت مناسب

بینی باالتر، افزایش انجام رفتارهاي مثبت بهداشتی، افزایش  خوش
تاب آوري در برابر مشکالت و کاهش اختالالت روانی در 

افرادي که از سرمایه روانشناختی  از سویی،. باشد ارتباط می
باالیی برخوردارند، توانایی تعامالت گروهی و مشارکتهاي 

بنابراین آنچه افراد را به یکدیگر . اجتماعی بیشتري را دارا هستند
دهد و باعث تکرار و تداوم و بیشتر شدن تعامالت  پیوند می

راي به نظر می رسد افراد دا. گردد، سرمایه روانشناختی است می
امالت اجتماعی مداوم و بیشتري سرمایه روانشناختی باالتر، تع

  . شوند از زندگی اجتماعی بهتري بهرمند میو داشته 
یافته دیگر پژوهش نشان داد که امیدواري، رابطه مثبت و 

یعنی با افزایش امیدواري . معنی داري با سرمایه اجتماعی دارد
این یافته نیز با . بدیا میزان سرمایه اجتماعی نیز افزایش می

همسویی ] 28[ و اسنایدر و لوپز] 27[ لوتانز و جنسن تحقیقات
ها در  توان گفت که همه انسان در تبیین این یافته نیز می. دارد

هنگام گرفتاري به حمایت و مشارکت دوستان و اطرافیان خود 
هر چه میزان سرمایه  لذا .نیاز دارند تا احساس امنیت کنند

حمایت دیگران بیشتر باشد، امیدواریشان نیز بیشتر اجتماعی و 
رسد از فردي که امیدواري نسبت به  از سویی به نظر می. است

توان انتظار داشت با دید مثبتی به  آینده خود ندارد، نمی زندگی و
افرادي که امیدواري پایینی در زندگی دارند اغلب . زندگی بنگرد
هاي الزم براي  توانایی هاي ویژه و کنند که مهارت احساس می

داشت کمی از موفقیت در  رفتار میان فردي را ندارند و چشم
هاي  اما احتمال عضویت در شبکه. هاي اجتماعی دارند موقعیت

هاي گروهی افرادي که امیدواري  اجتماعی رسمی و انجمن
باالیی در زندگی دارند بیشتر بوده، ممکن است  توانایی برقراري 

  ]. 28[بهتري را با دیگران داشته باشند  ارتباط اجتماعی

یافته دیگر پژوهش نشان داد که خودکارآمدي با سرمایه 
نتایج این بخش نیز با . اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار دارد

همسو ] 29[و بندورا ] 25[استجوکویک  هاي تحقیقات یافته
 این یافته بیانگر آن است، فردي که از خودکارآمدي باالیی. است

سازد و  تري با دیگران برقرار می برخوردار است، رابطه مناسب
ها را فراخوانده و احساس کارآمدي   هاي آن متقابالً حمایت

هاي خود اطمینان  افرادي که نسبت به توانایی. نماید بیشتري می
ندارند، سازگاري اجتماعی ضعیفی دارند که این امر به نوبه خود 

عی و احساس کارآمدي هاي اجتما موجب کاهش حمایت
یکی از عوامل افزایش ] 29[ چرا که طبق نظر بندورا. شود می

به بیانی دیگر . یید دیگران استتأخودکارآمدي، تشویق و 
افرادي که از خودکارآمدي باالیی برخوردار بوده، اطمینان دارند 

ها  توانند از این راه توانند کارهاي خود را انجام دهند، می که می
هاي حمایت  ان ارتباط اجتماعی برقرار کرده، شبکهبا دیگر

تري بنا کنند و به طبع آن احساس توانمندي  اجتماعی محکم
شواهد حاکی از آن است افرادي که به . بیشتري نمایند

هاي مخاطره دچار  ند، در موقعیتهاي خود اعتماد ندار توانایی
ند ثري عمل کنمیدي شده، احتمال اینکه به نحو مؤس و ناایأ

این امر به نوبه خود منجر به احساس ناکارآمدي . یابد کاهش می
شود که برقراري تعامالت  گردد و همین امر باعث می بیشتر می

هاي  اجتماعی فرد با دیگران کاهش یابد و کمتر به سوي گروه
  ].30[اجتماعی تمایل داشته باشد 

همچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که خوشبینی با 
در تبیین این . اجتماعی رابطه مثبت و معنی داري دارد سرمایه

ها و  توانند به خواسته توان گفت افراد در سایه امنیت می یافته می
آرامش و با آسودگی خاطر  ها در انسان. اهداف خود دست یابند

وقتی افراد . بین باشند می توانند به جامعه و محیط پیرامون خوش
کنند و روابط اجتماعی و تعامل  توانند به دیگران اعتماد می

. برقرار نمایند که از اطرافیان خود احساس ایمنی کنند صحیح
گیرد که اطمینان داشته باشند  بینی، زمانی در افراد شکل می خوش

اي تنظیم شده است که حقوق و  روابط میان افراد به گونه
شود و کارها و امور جامعه  هاي حیاتی آنان محقق می خواسته

بینی باعث  خوش. ر درست و طبیعی خود را طی خواهد کردمسی
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هاي اجتماعی و افراد مختلف در شبکه  شود که فرد با گروه می
روابطش تماس و پیوند داشته باشد و به عبارتی از سرمایه 
اجتماعی باالیی برخوردار شود، اعتمادش به سایر اعضاي جامعه و 

  ].31[ماس است بیشتر شود ها در شبکه روابطش در ت افرادي که با آن
یافته دیگر پژوهش نشان داد که تاب آوري با سرمایه 

این یافته نیز با نتایج . اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار دارد
توان  در تبیین این یافته می. همسو است] 33-32[ هاي پژوهش

گفت فرد تاب آور، ارتباط اجتماعی بیشتري با دیگران دارد و 
شود، به  مکالمه با دوستان و اطرافیان خود می زمانی که درگیر

. کند و انتظار دریافت حمایت دارد نوعی با او درد و دل می
کنند به  اینگونه افراد زمانی که این حمایت را دریافت می

زا  هاي تنش سازگاري بیشتري دست یافته، بهتر با موقعیت
تی با به عبارتی توانایی ایجاد و حفظ دوس. برخورد می نمایند

دوام و داشتن سرمایه اجتماعی باال از عوامل مهم در افزایش 
در واقع هر چه فرد بیشتر داراي ارتباطات . تاب آوري است

اجتماعی باشد، از حمایت روانی و اجتماعی بیشتري برخوردار شده، 
  ]. 32[به همان نسبت از تاب آوري باالتري برخوردار خواهد شد 

  

  نتیجه گیري
دانشجویان قشر عظیم جامعه هستند و سالمتی روانشناختی آنها 

از طرفی سرمایه اجتماعی به . براي جامعه ارزش باالیی دارد
تواند به رضایت از زندگی و سرمایه  عنوان یک عامل مهم، می

سرمایه اجتماعی . روانشناختی افراد و دانشجویان کمک کند
رویی موفقیت آمیز و اي براي رویا نیرومندترین نیروي مقابله

آسان افراد در زمان درگیري با شرایط تنش زا شناخته شده، 
از سویی ارتقاي . کند تحمل مشکالت را براي افراد تسهیل می

سرمایه روانشناختی در جامعه، شاخص توانمندي نظام اجتماعی 
این توانمندي به لحاظ عملی از طریق ارزیابی . رود به شمار می

بنابراین به نظر می رسد . گیرد عه مدنظر قرار میزندگی افراد جام
سیاست گذاران و برنامه ریزان باید بر اساس ابزار و امکانات 
موجود کیفیت زندگی افراد جامعه را ارتقاء دهند، نوعی تعادل و 
یکپارچگی فعال در جامعه به وجود آورند و با یک نظام تبلیغاتی 

 . اعی بپردازندهاي اجتم به تقویت مناسبات و همبستگی

هاي مختلف میزان  از سویی با توجه به اینکه در جوامع و فرهنگ
 لذا هاي گروهی متفاوت است؛ روابط اجتماعی و مشارکت

شود این پژوهش در شهرها و مناطق جغرافیایی  پیشنهاد می
شود که در  همچنین پیشنهاد می. دیگري نیز انجام گیرد

مشاهده استفاده شود و هاي مشابه آتی از مصاحبه و  پژوهش
به یک مشکل و رفتار  میزان امیدواري و تاب آوري فرد نسبت

 هاي آن با پژوهش حاضر اجتماعی وي مشاهده شده و داده
هاي پژوهش بر اساس  یافته کهیی آنجااز . مقایسه شود

ی در شخصي ها گزارشی بود و دهگزارش د هاي خو یاسمق
اي ناخودآگاه، تعصب در ه یل یافتهدلاصوالً به  ها پرسشنامه

یج نتااست  ممکنین ایف هستند و تحری مستعد ده پاسخ
یتاً از ماهاز سویی پژوهش حاضر . یاندازدبپژوهش را به مخاطره 

توان روابط به دست آمده را از  ینمین بنابرا. ی بودهمبستگنوع 
که پیشنهاد می شود در  کردی تلقی معلولنوع روابط علت و 

   .ورد توجه قرار گیردپژوهش هاي آتی م

 
  تشکر و قدردانی

دانند از دانشجویانی که با مشارکت خود،  محققان وظیفه خود می
زمینه اجراي این پژوهش را فراهم ساختند، کمال تشکر و 

ها آرزوي موفقیت و نی را به عمل آورد و براي همه آنقدردا
در ضمن این پژوهش بر گرفته از پایان نامه . بهروزي کند

  .  کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز می باشد
  

  سهم نویسندگان 
جعفـر  : ها؛ تهیه نگارش مقالـه آوري و تجزیه و تحلیل دادهجمع

  بهادري خسروشاهی
هاشـمی  تـورج  : تجزیه تحلیـل داده هـا  طرح و موضوع مطالعه؛ 

  نصرت آباد
ــا     ــل داده ه ــه تحلی ــه، تجزی ــوع مطالع ــرح و موض ــل : ط جلی

  باباپورخیرالدین
  

  تعارض منافع
  .گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ
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