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چکیده

سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه اد رد و میت او ند به عن ناو هب ندیسر یارب یرازبا    

سرمایههای اقتصادی باشد  .پژوهش حاضر با هدف بررسی ر با طه بین سرمایه اجتماعی با سالمت معن فص و یو تتتتتهاییی
شخصیتی انجام شد .روش پژوهش توصیفی و از ن عو همبستگی .دوب جامعه آماری این پژوهش ،ش انکراک هیلک لما ن   
زن در سازمان تامین اجتماعی استان گلستان دوب ند .تعد دا آنها  115نف درگ یرامش مامت و ر ی  .د در نیا رازبا قیقحت       
گردآوری هداد ها ،پرسشنامه دوب که اعتبار آن توسط اساتید این ح هزو آ نومزآ قیرط زا نآ ییایاپ و ل خابنورک یاف      
انجام شد .سالمت معنوی با استفا هد از پرسشنامه  swbsکه توسط الی نوس و پالوتزیان طراحی شده ،سرمایه اجتماعی اب
استفا هد از پرسشنامه استاندارد ناهاپیت و وگ شال و صفتهای شخصیتی با استفا هد از پرسشنامه کاستا و م ک ک رر ررری که
در سال  1985تحت عن ناو ( ) NEOتدوین گردید ،اندازهگیری شد .در جمع آوری اطالعات ،پرسشنامهها در اختی را
کلیه زنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و  105پرسشنامه بازگر اد نده شد .هلیسو هب اهریغتم نیب هطبار       
ضریب همبستگی پیرس نو و رگرسی نو چندمتغیره آزم نو و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .داد ناشن جیاتن هک

نیب     

سرمایه اجتماعی و سالمت معنوی و بین سرمایه اجتماعی و صفتهای شخصیتی رابطه معنا اد ری وج دو اد رد و س تمال
تهای شخصیتی میتوانند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.
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مقدمه

سرمایه اجتماعی به منزله اصلی اساسی برای دستیابی روپ یرون( تسارادیاپ هعسوت هب

رون و ی ییییی ییییییی،

 .) 91 31و راهی برای نیل به موفقیت و بهب دو عملکرد سازمان قلمد دا میشود(فیض آبادی.)0931 ،
مدیر نا و کسانی که بت او نند در سازمان ،سرمایه اجتماعی ایجاد کند ر ها کامی با ی و یلغش 

مزاس ا ین    

خ دو را هم او ر میکنند(امامقلی .)0931 ،معنویت در سازمانها و در محیطهای کار امروز به عن ناو
راهکاری اساسی برای اف از یش انگی هز کارکنان به عملکرد بهتر به شدت مورد تاکید اس .ت ی زا یک
دالیل مهم این امر نیازهای کارکنان و تغییرات آن اس ب.ت ه طوری که نیازهای کارکن نا ظاحل هب   
ن عو و حجم تغییر یافته است و سازمانهای کنونی در صورتی میتوانند موفق باشند که به نیازه یا
زیستی ،اجتماعی ،ر او نی و معنوی کارکنان پاسخ وگ باشند .سالمت معنوی ،س اعبا ریا د ار تمالس 

  

نیز هماهنگ میکند که این کار باعث اف از یش ت ناو سازگاری و کارکرد ر او نی فرد میش ووو .د این
بعد از سالتمیی ،اد رای ود بعد سالمت مذهبی و سالمت وج  تمالس .تسا یدو م سکعنم یبهذ      
کننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بی نهایت است و سالمت وج دو ی مطرح کننده ارتب رف طا د اب     
یتو نا آن را ت او نایی یکپارچه کر ند با عاد مختلف وج دو و اد شتن
خ دو  ،دیگر نا و محیط است که م 
انتخابهای متفاوت اد ن تس (چاوشیان و هم اراک ننن  ) 94 31 ،صف تتتهاییی شخص یامنهار نیلوا یتی    
تشخیص وضعیتشناختی و عاطفی افر دا هستند و بر نقشهای عاطفی-اجتم نیب یاهراتفر و یعا    
فردی یا شغلی افر دا تاثیر می ذگ راند .ویژگیهای شخصیتی ارتب یلغش درکلمع اب یگنتاگنت طا      
کارکنان اد شته به طوری که میتواند مسیر رسیدن به اهداف از پیش تعی  ار هدش نی ه .دزاس راوم   
یتوانند تعیین کننده رفتار فرد در سازمان باشند و تعد دا ی
تعد دا ی از ویژگیهای شخصیتی خاص م 
نیز باعث آسیبهای جدی در محیط کار میشوند که گا ر به طور صحیح و منطقی کنترل نگردند
خسارتهای جبر نا ناپذیری را به همر ها خ او هد اد شت ،شخصیت هر فرد نقش مهم رکلمع رد ی د
شغلی اش اد رد زیرا شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت بهیک شغل و شی هو ای که فرد به
یکن نن د (بابائی و نا
ص م یی 
اقت ئاض ا  یم خساپ یلغش ت د خشم ده صصصصصصصصصصصص صص
گد ر وگ نیهایی که در ساخت و کارکرد خان هداو در جامعه مد نر

اراکمه ننننن  .) 93 31 ،هم اب هار     
تفرگ ماجنا ههه هههه ،پای هاگ یعامتجا   

زنان نیز گد ر نوگ شده اس .ت صنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را هداد است که در خ زا جرا
خانه به اشتغال بپر اد زند .دستیابی زنان به منابع اقتصادی ناش رد راک زا ی زا جراخ ریخست و هناخ      
فضاهای تازه اجتماعی به وسیله آنان ،ساخت چند صد س داوناخ هلا ه تسا هتخاس نوگرگد ار و    

پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سالمت159 ....................................................................................

ضرورتا پیدایی تعادلی نو را در یک خانه ایجاب میکند .اشتغال زن با ایجاد گد ر وگ نیهای بنیادی
در ساخت شغلی جامعه ،نظام ارزشهای سنتی ،توزیع نقشها و پایگاهه نز یا

رم و د دددد  ،آث رب یرا   

خان هداو و سالمت زن بر جای اذگ ر هد است(ترکمن و فتحی .) 95 31 ،از جمله محرکهای محیطی
فشارزای مهمی که میتواند فشار ر او نی مزمنی را پدید آورد ن عو ش نآ هب صخش هک تسا یلغ   
اشتغال اد ر .د به طوری که گا ر فشار ر او نی ناشی از محیط کار بیش از حد رگ  دد میییتواند ببس    
ع او رض جسمی و ر او نی برای فرد ش دو و سالمت وی را بههه مخ طا رررهاندددازد و اهد ار ینامزاس فا   
تهدید کر هد و به کاهش کیفیت عملکردفرد منجر ش دو (مشتاق ع قش و هم اراک ننن  .) 95 31 ،ی زا یک
زب رگترین سازمانهای ک وش ر ،سازمان تامین اجتماعی است .سازمان تأمین اجتم مزاس کی یعا ان   
بیمهگر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش ک نارگرا زم د و 

ح گب قوق ی تروص هب( ر     

اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آز دا (به صورت اختیاری) اس .ت جمعی نیا ششوپ تحت ت     
ی گب یر است که با درنظر
سازمان ،شامل حد دو  ١٢میلی نو نفر بیمه شده و بیش از  ٢میلی نو نفر مستمر 
گرفتن افر دا خان هداو بیمهشدگان ،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی ب هب یش   
از  ٣٧میلی نو نفر میرسد .تامین اجتماعی استان گلستان با  542ه از ر نفر بیمه شده اصلی و  383نفر
شاغل در بخش بیمه ای در حال ارائه خدمات به بیمه شدگان است که از این تعد دا  115نف نانز ر
شاغل میباشند(مرکز آمار ادا ره کل تامین اجتماعی استان گلستان) .در این پ هوژ ششش ،در پ مینآ ی   
که آیا میتو نا سرمایه اجتماعی را بر مبنای سالمت معنوی و صفتهای شخصیتی زن نا رد لغاش
سازمان تامین اجتماعی استان گلستان پیش بینی کرد؟
تحقیقات پیشین در زمینه موض عو مورد نظر میتوانند منبع رد یشزرا اب یفرعم و قیقحت تیاده      
نظریههایی برای آزم نو و تف هاشم زا یلامتحا یاهریس دا اذل دنشاب ت فرعم هب شخب نیا رد ی          

تحقیقات اد خلی و خارجی می پر اد زیم .سلدن( ) 18 02در مقاله ای با عن ناو " بررسی تأثیر مدل پنج

عاملی صفات شخصیتی بر ساختار شبکه و دا ر کا

ساختار" نشان داد که بین ویژگیهاییی مختلفی

حهاییی
حهاییی منحص و درف هب ر رط حححح حححح
از قبیل ن عو نمونه ،نوع شبکه ،ر باو ط بین اعضای ش کب ههه ،طرح ح
اجتماعی و غیره تفاوت وج دو اد رد و ر باو ط بین شخصیت و موقعیت شبکه ،مه سا م تتتتت  ،ه دنچ ر   
ی ت و ا ن د مف ی د
گاهی وا قات ،ال وگ هایی وج دو اد رد که سب ته به ویژگی شخصیت مورد عالقه و زمینه م 
یا مضر باشد .سان نوگ لی( ) 17 02در مقاله ای تحت عن ناو "س و یعامتجا هیامر

رد یتمالس

ک وش رها" به این نتیجه دست یافت ک هیامرس نیب یلپ یعامتجا هیامرس تبثم و یفنم تارثا ه

حطس    
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اجتماعی و سالمتی است و ت نآ تاریثا بیشت رد ر مک یاهروشک

هکنیا و تسا دمآرد تاریثات         

اقتصاد اجتماعی سرمایه اجتماعی متفاوت است و سب ته به ن و لونگالپ.تسا یعامتجا هیامرس عو   

کور( ) 16 02در تحقیقی با عن ناو " رفاه ذهنی و استفا هد از رس نا ههههاییی اجتم گژیو ایآ :یعا یییییییهاییی
شخصیتی تأثیر مقایسۀ اجتماعی در فیس کوب

را متوسط می اد نند؟" نت اشن هعلاطم نیا جیا ن یم 

   

دهد که چ وگ نه تفاوتهای فردی در شخصیت ممکن است بر می ناز مقای سسس هی اجتم سیف رد یعا   
کوب

بر سالمت ذهنی افر دا تأثیر اذگب ر .د آجرلو و آقابخشی( ) 96 31در تحقیقی اونع اب ننننن " ر با طه

بین هوش اجتماعی با سالمت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج" هب

بررسی ر با طه این ود پر اد ختند .در این پژوهش با استفا هد از روش نمونهگیری تصادفی  071نف زا ر
زنان شاغل در سازمان بهزیستی به عن ناو گر هو نمونه انتخاب شدند .نتایج بدس یم ناشن هدمآ ت    
دهد که بین هوش هیجانی با سالمت اجتماعی در بین زنان ش ناتسرهش یتسیزهب نامزاس رد لغا    
کرج ،ر با طه معنا اد ری وج دو اد رد .عرفانی خانقاهی و همکار نا ( ،) 96 31دریافتند که بین مولفههای
ی و کیفی تتت زندگییی ک را ی ی
ی
ن س یامر ههه اجتم عا ی ی
هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان یبو ن ن
ش بینییی کنند ههه کیفی تتت زندگییی کارکنا ننن
ر با طه معنا اد ر وج دو اد شت و این ود متغیر میت او ننددد پیش ش
ی با ا تاکیددد بررر با عا ددد
باشند .نیاز آذری و عبداللهی ( ،) 96 31نشان داد ند که توسعههه س یامر ههه اجتم عا ی ی
سرمایه معنوی در بین اد نش آموز نا است و در نهایت ه تش

راهکار به عن ناو راهکارهای م ثو ررر در

توسعه سرمایه اجتماعی شناسایی گردید که عبارتند از :مشارکت ،اعتماد ،خ دو آگاهی ،سازگاری،
تعیین ارزشها ،شبکههای ر باو ط ،تن عو پذیری و مستقل ندوب  .آیباغی اصفهانی و هم ناراک (() 96 31
در مقاله ای با عن ناو "تاثیر سرمایه اجتماعی بر سالمت سازمانی در سازمانهای ود لتییی" رب هب ر یس   

سه بعد ر با طه ای،شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی پر اد ختند و نشان داد ند که در این میان ،بعد
ر با طه ای بیشترین تاثیر را بر سالمت سازمانی سازمانهای ود لتی اد ر .د حسین زئی و سهامی() 96 31
ی در  یدمآراکدوخ و یعامتجا هیامرس نیب در
در تحقیق" نقش او سطه ای بهزیستی ر ناو ش تخان ی ی

زنان فرهنگی شرستان سرباز" نشان داد ند که خ دو کارآمدی با سرمایه اجتماعی و مولفههای آن هب
استثنای مولفه اعتماد به خان هداو  ،ر با طه مثبت و معنا اد ر اد ر .د جاللی نا راکمه و ان (( ((( ) 95 31در مقاله

ی" هب
ای به عن ناو "نقش او سطه ای سالمت ر ناو در ر با طه میان باورهای مذهبی و سالمت س نامزا ی ی

بررسی ر با طه بین باورهای مذهبی با سالمت سازمانی پر اد خ .ت که نتایج حاکی از آن اس اب هک ت    
 99درصد اطمینان نه تنها باورهای مذهبی و سالمت سازمانی ر با طه مثب انعم و ت دا دراد دوجو یر   
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بلکه باورهای مذهبی با تاثیر اذگ ری بر سالمت ر ناو افر دا به ص تمالس اب زین میقتسم ریغ ترو      
سازمانی و مولفههای آن مرتبط اس .ت
به علت سگ ترش کیفی و کمی نظریهها در دهههای اخیر ،تنها دیدگاهه حاص یا بب بببنظران هک ار ی   
م .هب
مباحث آنها الهامبخش هدوب و رویکردهای نظری اصلی را شکل هداد است ،م م رور یی ییینم یا یم م
نظر وب ردیو ،سرمایه اجتماعی جمع منابع او قعی یا بال هوق ای است ک کبش زا لصاح ه ههه ههههای زا ماوداب
ر باو ط کمابیش نهادینهشده ،آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر ع وض یت در یک گر هو اس .ت
شبکهای که هر یک از اعضای خ دو

شپ زا ار ت م رادروخرب یعمج هیامرس ینابی یییییی یییییییکند ار نانآو    

مستحق اعتبار میسازد( تاجبخش )741 : 1384 ،کلمن تحت تاثیر کاربرد نظریه انتخاب عقالنی در
تبیین رفتار ،بر منافع فردی سرمایه اجتماعی تاکید میکند .پاتنام مفه مو سرمایه اجتماعی را فراتر از
سطح فردی به کار میگیرد و به چ وگ نگی کارکرد سرمایه اجتم قطنم حطس رد یعا ههه ههههای و مل و ی
ن عو تاثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای دموکراتیک و در نهایت توسعه اقتصادی عالقمند است...
اصطالح سالمت معنوی ک  اب نیتسخن ه در لاس     

. 1971م توس ناونع تحت گربوموا دیوید ط     

بهزیستی معنوی وضع شده بیش از همه بر بهزیستی شخصی فرد و ارتباط با خدای وا تاکید اد رد ا .ز
نظر الی نوس نیز مفه مو بهزیستی معنوی از ود مؤلفه ت کش یل شده ب هک تسا هزی تس ی هناشن یبهذم        
ارتباط با یک قدرت برتر یعنی خدا است و بهزیستی وج دو ی یک عنصر ر او نی اجتم و تسا یعا
نشانه احساس فرد است از این که کی تس  ،چه کاری و چرا انجام می دهد و به کجا تعلق اد رد ا .ین
ود بعد در ع اب ندوب کفنم نی مه

    تعام وسیلا ( دنراد یشوپمه و ل ننننننننن . 1983 ،م ) .در هراب اعبا د

شخصیتی افر دا  ،اد نشمند نا نظرات وگ نا وگ نی ارائه و ت سق یم بندیهای مختلفی ارائه گردیده است.
ازجمله این نظریات میتو نا به مدل پنج عاملی شخصیتر با رت مک کریو پل کاس  ات (( ، 1997 ، 1987
 ) 1999اشاره نم .دو مدل پنج عاملی ،شخصیت افر دا را به پ روجنر ناور دعب جن ییی یییی ،نورب

یارگ ییییی،

وظیفهشناسی ،تطا قب پذیری و گدوشگ ی نسبت به پذیرش تجربیات ت سق یم میکند .هر یک از اف دار
یتوانند نگرش و  تبسن یصاخ شیارگ به و فیاظو    
یهای خ دو طبق این مدل م 
بر حسب ویژگ 
ل 03 ،ویژ یگ
اهداف س لقن هب( دنشاب هتشاد ینامزا ینخ زا ففففف ف فففففففر و هم اراک ننن  .) 1388 ،آنه ک رد ا لل لل
شخصیتی را حاصل آوردهاند .تحقیقات در سالهای اخیر نشان می دهد که پنج بعد شخصیتی ،مبنا
یباشد (کاپالن ،استیگلر -کب ر و مایرز-برای زگ .) 2003 ،
و اساس سایر خصوصیات شخصیت م 
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ششناسی
رو 

ت،
این پژوهش به لحاظ هدف در زم هر تاقیقحت    ک اعالطا یروآ درگ هویش رظن زا و یدربرا تتتتت تتتتت

یباشد .جامعه آماری این تحقیق ،زنان شاغل ت ناتسا یعامتجا نیما   
توصیفی و از ن عو همبستگی م 
گلستان اس .ت در این تحقیق ازبا ر گردآوری هداد ها ،پرسشنامه است که اعتبار آن توسط اساتید این
حوزه و پایایی آن از طریق آزم نو آلفای کرونباخ انجام شد.برای اجرای ازبا ر از سه پرسشنامه که
حاوی  0 10سئ او ل دوب به شرح زیر استفا هد شد:
-پرسشنامه سالمت معنوی :سالمت معنوی از طریق پرسشنامه swbsکه توسط الی نوس

نایزتولاپ و

در سال  1982طراحی شده است ،اندازهگیری میییش ووو .د ای  اب همانشسرپ ن ده جوز هیوگ تمالس      
وج دو ی و هد وگ یه سالمت مذهبی هدوب و نمره سالمت معنوی با  20س او للل ،حاص تارمن عمج ل    
یباشد.
این ود زیر گر هو م 
پرسشنامه سرمایه اجتماعی :پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی در قالب  20س او ل سب ته ،پاسخ رباساس مقیاس  5درجه ای لی هان طسوت ترک ا اشوگ و تیپ ل د لاس ر

    

 1998س رد .دش هتخا نیا    

پرسشنامه سرمایه اجتماعی به او سطه با عاد آن سنجش میشود که شامل  4بعد م عامتجا تکراش یی ییی،
یباشد.
انسجام اجتماعی ،ر باو ط اجتماعی و اعتماد اجتماعی م 
پرسشنامه صفتهای شخصیتی :در این پژوهش به منظور بررس و ی ی گژ یییییهاییی شخص مرف زا یتی   کوتاه آزم نو ( ) NEOکه اد رای  60س او ل میباشددد ،اس هدافت نومزآ نیا .تسا هدش     

 5م درو زا

ویژگیهای شخصیتی افر دا را مورد سنجش قرار می دهد ک یروجنر ناور :زا دنا ترابع ه (((( (((((،)N
بر نو گرایی( ،)Eباز ندوب به تجربه( ،)Oت او فق( ،)Aو وجدانی ندوب ( .)Cهر کد ما از این ویژگیها
در این آزم نو با  12س او ل مورد سنجش قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل هداد ها در سطح آمار
توصیفی از فر اوا نی ،درصد ،میانگین ،و انحراف معیار ،و برای بررسی فرضیههای پژوهش در بخش
استنباطی از آزم نو ضریب همبستگی پیرس نو و رگرس نوی

و هناگدنچ ا مرن زا ف رامآ راز ییییی یییییی

spss

یشو .د
2استفا هد م 
در این پژوهش سه فرضیه به آزم نو

اهن ده لا .تسا هدش ففففف فففففف -صف تتتهاییی شخص هیامرس اب یتی    

پ-
اجتماعی ر با طه معنی اد ر اد رند .ب -سالمت معنوی با سرمایه اجتماعی ر با طه معنی اد ر اد رند .پ پ
یتوانند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.
سالمت معنوی و صفتهای شخصیتی م 

پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سالمت163 ....................................................................................

یافتههای تحقیق

جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی گروه مورد مطالعه
مجموعه

متغیر
وضعیت تاهل
وضعیت تحصیلی

تعد دا فرزند نا

درصد فر اوا نی

فر اوا نی

مجرد

24

22/9

متاهل

81

77/1

لیسانس

72

68 /6

ف قو لیسانس

33

31 /4

0

15

14 /3

1

40

38 /1

2

24

22/9

3

2

2/5

صهای متفاوت نشان می
جدول ف قو اطالعات جمعیتشناختی گر هو نمونه مورد مطالعه را در شاخ 
دهد .در وضعیت تاهل بیشترین فر اوا نی در گر هو متاهلها مشاهده می گر دد  ،در وضعیت تحص لی ییی
بیشترین فر اوا نی مرتبط با مدرک تحصیلی لیسانس میباشد ،در تعد دا فرزند نا نیرتشیب نانکراک    
فر اوا نی مرتبط با تک فرزند میباشد.

جدول  :2آمار توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی
حداقل آماره

حداکثر آماره

میانگین

انحراف استاندارد

آماره

آماره

آماره

آماره

مشارکت اجتماعی

5

25

16 / 57

4/ 08

انسجام اجتماعی

9

24

15 / 07

3/ 19

متغیر

جدول ف قو

ر باو ط اجتماعی

01

23

16 /5

3/ 16

اعتماد اجتماعی

8

25

16 /6

3/ 48

هداد های توصیفی حاصل از خر هد مقیاسهای متغیر سرمایه اجتماعی را نشان م هب .دهد ی    

طور جزیی میانگین و انحراف استاندارد خ هدر سایقم   

م کراش تتت اجتم رت هب یعا ت بی    

 16 / 57و 4/ 08

میباشد ،میانگین و انحراف استاندارد خر هد مقیاس انسجام اجتماعی به ترتیب  15 / 07و  3/ 19میباشد،
میانگین و انحراف استاندارد خر هد مقیاس ر باو ط اجتماعی به ترتیب  16 /5و  3/ 16میباشددد ،می گنا یننن و
انحراف استاندارد خر هد مقیاس اعتماد اجتماعی به ترتیب  16 /6و  3/ 48میباشد.
جدول  :3آمار توصیفی خرده آزمونهای متغیر صفات شخصیت
حداقل آماره

حداکثر آماره

میانگین

انحراف استاندارد

آماره

آماره

آماره

آماره

0

93

16 / 47

7/ 69

18

43

31 /66

6/ 32

سازگاری

6

28

18 / 55

4/ 52

متغیر
ر ناو رنجوری
بر نو گرایی
وظیفهشناسی

8

32

21 /6

5/ 33

تجربه گرایی

01

32

20 /7

4/ 57
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جدول ف قو

هداد های توصیفی حاصل از خر هد مقیاسهای متغیر صفات شخصیت را نشان می دهد.
 16 / 47و 7/ 69

به طور جزیی میانگین و انحراف استاندارد خر هد مقیاس ر ناو رنج رت هب یرو ت بی    

میباشد ،میانگین و انحراف استاندارد خر هد مقیاس بر نو گرایی به ترتیب  28 /53و  6/ 05میباشددد،
نو
میانگین و انحراف استاندارد خر هد مقیاس سازگاری به ترتیب  18 / 55و  4/ 52میباشددد ،می گنا ین ن
ف
ن و انح ار ف ف
انحراف استاندارد خر هد مقیاس وظیفهشناسی به ترتیب  21 /6و  5/ 33میباشد ،می گنا ین ن
یباشد.
استاندارد خر هد مقیاس تجربه گرایی به ترتیب  20 /7و  4/ 57م 
جدول  :4آمار توصیفی متغیر سالمت معنوی
حداقل آماره

حداکثر آماره

میانگین

انحراف استاندارد

آماره

آماره

آماره

آماره

سالمت وج دو ی

01

50

34 / 46

9/1

سالمت مذهبی

01

49

27 /77

متغیر

جدول ف قو

11 / 34

هداد های توصیفی حاصل از متغیر سالمت معن  یم ناشن ار یو د هب .ده ییزج روط

     

ف
یباشد ،می گنا یننن و انح ار ف ف
میانگین و انحراف استاندارد سالمت وج دو ی به ترتیب  34 / 46و  9/1م 
یباشد.
استاندارد خر هد مقیاس سالمت مذهبی به ترتیب  27 /77و  11 / 34م 

جدول  :5ماتريس ضرايب همبستگي پیرسون بین سالمت معنوی با سرمایه اجتماعی
متغیر

1

سالمت وج دو ی

1

2

3

سالمت مذهبی

**0/77

1

مشارکت اجتماعی

**0/03

* 0/ 18

1

انسجام اجتماعی

4

4

5

** 0/ 27

** 0/ 24

** 0/ 47

1

ر باو ط اجتماعی

* 0/ 16

0/ 12

** 0/ 46

** 0/ 50

1

اعتماد اجتماعی

* 0/ 19

0/ 09

** 0/ 46

** 0/ 79

** 0/ 50

1

سرمایه اجتماعی

** 0/ 29

** 0/ 20

** 0/ 78

** 0/ 81

** 0/ 79

** 0/ 79

6

1

* *در سطح  0/01معني اد ري است* .در سطح  0/ 05معني اد ري است.
ی را ن اش ننن
نتایج مندرج در جدول ف قو  :همبستگی معنا اد ری بین سالمت معنوی با ا س یامر ههه اجتم عا ی ی
می دهد و به طور جزیی بین خر هد مقیاس سالمت وج دو ی با م یعامتجا تکراش (( ((( ،)0/03ان ماجس
اجتماعی (  ،)0/ 27ر باو ط اجتماعی (  ،)0/ 16اعتماد اجتم  یعا ((  )0/ 19همب گتس ی  میقتسم  م یرادانع    
ی(  ،)0/ 18ان اجس ممم اجتم عا ی ی
ی
وج دو اد رد و بین خر هد مقیاس سالمت وج دو ی با ا م کراش تتت اجتم عا ی ی
(  ،)0/ 24همبستگی مستقیم معنا اد ری وج دو دار .د بین خ در ههه مقیا سسس س مال تتت اجتم ب یعا اا ااا س تمال
وج دو ی (  )0/ 29و سالمت مذهبی (  ،)0/ 20همبستگی مستقیم معنا اد ری وجو ددد اد رد .همچن ب نی ین   
سرمایه اجتماعی با سالمت معنوی همبستگی (  )0/ 28مستقیم معنا اد ری وج دو اد ر .د

پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سالمت65 1....................................................................................
تهای شخصیتی با سرمایه اجتماعی
جدول  :6ماتريس ضرايب همبستگي پیرسون بین صف 
متغیر

1

ر ناو رنجوری

1

بر نو گرایی

2

4

3

** -0/ 32

1

سازگاری

** -0/ 38

** 0/ 51

1

وظیفهشناسی

** -0/ 37

** 0/ 63

** 0/ 68

1

5

تجربه گرایی

* -0/ 18

** 0/ 71

** 0/ 54

* 0/ 67

1

مشارکت اجتماعی

* -0/ 18

** 0/ 26

** 0/ 17

* 0/ 19

0/30

6

7

8

9

1

-0/ 12

** 0/ 26

** 0/ 19

* 0/ 18

0/ 11

** 0/ 47

1

ر باو ط اجتماعی

** -0/ 20

** 0/ 28

**0/22

* 0/ 20

** 0/ 18

** 0/ 46

** 0/ 50

1

اعتماد اجتماعی

-0/ 07

* 0/ 21

** 0/ 16

0/ 05

0/ 12

** 0/ 46

** 0/ 79

** 0/ 50

1

سرمایه اجتماعی

* -0/ 18

** 0/ 32

** 0/ 23

** 0/ 19

0/ 14

** 0/ 78

** 0/ 81

** 0/ 79

** 0/ 79

انسجام اجتماعی

* *در سطح  0/01معني اد ري است* .در سطح  0/ 05معني اد ري است.

ی را
نتایج مندرج در جدول ف قو  :همبستگی معنا اد ری بین صفتهای شخصیتی با ا س یامر ههه اجتم عا ی ی
نشان می دهد و بین مشارکت اجتماعی با صفات شخصیت ش یارگنورب ؛لما ییییی (  ،)0/ 26س راگزا ی ی
ی
(  ،)0/ 17وظیفهشناسی(  ،)0/ 19همبستگی مستقیم معنا اد ری وج دو اد ر .د انسجام اجتماعی تافص اب   
شخصیت شامل؛ برونگرایی (  ،)0/ 26سازگاری (  ،)0/ 19وظیفهههشناسییی(  ،)0/ 17همب گتس ی میقتسم    
معنا اد ری وج دو اد ر .د ر باو ط اجتماعی با صفات شخص یارگنورب ؛لماش تی ییییییی (  ،)0/ 28س راگزا ی ی
ی
( ،)0/22وظیفهشناسی(  ،)0/ 20تجربه گرایی (  )0/ 18همبستگی مستقیم معنا اد ری وج دو اد ر .د اعتماد
ی م یقتس م م
م
ی (  ،)0/ 16همب گتس ی ی
اجتماعی با ص اف تتت شخصی تتت ش لما ؛؛ برونگرایییی (  ،)0/ 21س راگزا ی ی
معنا اد ری وج دو اد رد .بین مشارکت اجتماعی (  ،)0/ 18ر باو ططط اجتم  یعا ( (  ،)0/ 20ناور اب روجنور   
معنادا هاشم یر د یم ه رگ دد .نینچمه اب یعامتجا هیامرس نیب                   

خ و سوکعم طباور ییو     

ر ناو رنجوری (  ،)-0/ 18ورب نننگرایییی (  ،)0/ 32س یراگزا

(  )0/ 23و وظیفهههشناس  ی ( (  )0/ 19ر طباو

معنا اد ری مشاهده می گر .دد

گامها

ضریب همبستگی چندگانهR

ضریب بتا استاندارد شده )(Beta

شده

2

سالمت وج دو ی

0/ 37

0/ 20

0/ 13

0/121

01/ 36

1/589

0/ 05

2

مج وذ ر ضریب همبستگی چندگانه R

مج وذ ر ضریب همبستگی چندگانه تعدیل

خطای استاندارد برآورد

ضریب t

معنا اد ری

ود ربین او ت نوس

1

بر نو گرایی

0/ 32

0/ 24

0/01

0/ 096

01/ 51

2/ 402

0/10

2/ 209

متغیرهای پیش بین

هم خطی هداد ها

جدول  :7ضریب همبستگی چندگانه ،ضرایب رگرسیون ،ضریب تعیین ،خطای استاندارد برآورد و هم خطی دادهها

تلورانس

VIF

1/ 199

0/ 834

1/ 199

0/ 834
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ی توسططط س مال تتت معنوییی و
ش بینییی س یامر ههه اجتم عا ی ی
چنانکه در جدول ف قو مشاهده میییش ووو د ،پیش ش
صفتهای شخصیتی طی ود گام ،هدوب است .برپایه آنچه که در جدول بعد ارائههه شد ههه  ،طییی اگ ممم
وا ل ،صفت بر نو گرایی ( )0/01درصد بصورت انحصاری و اف هدوز در پیش بینی سرمایه اجتماعی
نقش اد شته است .در گام مود با اف ندوز شدن سالمت معنوی ت ناو پیش بینی متغیر سرمایه اجتماعی
به (  )0/ 13اف از یش یافت .و مقادیر بدست آمده از آماره  tنشان دهندهی پیش بینییی معنییی اد ر متغیررر
سرمایه اجتماعی میباشد .همچنین با توجه به مقادیر بدست آمده از ( )Betaبه ترتیب صفت ورب ننن
ن اثررر را بررر س یامر ههه اجتم عا ییی اد را
ی (  ،)0/ 20بی یرتش ن ن
گرایی (  ،)0/ 24خر هد مقیاس س یامر ههه اجتم عا ی ی
هستند .همچنین با هدف تعیین تفاوت بین مقادیر او قعی و مقادیر پیش بینی شده با مدل رگرسی نو ،
ازآماره ود ربین او ت نوس استفا هد شد ،که بر با ر با  2/ 209دوب که این مقدار در اد منه بین  1تا  ،3ن اش ننن
از مستقل ندوب خطاها اد شته است .در مقادیر  VIFدر تمامی مسیر و متغیرها اد رای ت رو ممم او ری نا س س
س
ل اب الالال و ت رو ممم او ری نا س س
س
نب هدو و همچنین ضریب تحمل باال اد رند ،در نتیجه ،مقداررر ض یر ببب تحمل ل
پایین ،نشان دهنده عدم هم خطی ندوب و مناسب ندوب مدل رگرسی نو است.
بحث و نتیجهگیری

تهای شخصیتی با سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار دارند.
 -1صف 

این نتایج هم وس با یافتههای موسوی و همکار نا ( ،) 94 31زارع و زارع ( ،) 92 31محمد قدسی

و شهر ما پور ( ،) 92 31بای و همکار نا  ،) 15 02( 1گرسن ،پالگنول و کوررر ،) 16 02( 2فان و گ
همکار نا  ،) 15 02( 3نو رویدن راکمه و ان (( ((( ،) 15 02ف با یو(( ) 15 02و س ندل (( ) 18 02ک ناشن ه

داد ند بین صفتهای شخصیتی و سرمایه اجتماعی ر با طه معنی اد ر وج دو اد رد ،هم وس میباشد.
ی
ود رکیم (  ) 1977معتقد است از جمله م از یای بال هوق زندگی عمومی ،یکپارچگی و همب گتس ی ی
اجتماعی است ،یعنی یک احساس تعلق و سباو تگی ،درک آگاهی مشترک و اد شتن سرنوشت
جمعی .این م از یای زندگی اجتماعی یک اساس و بنیان برای تعریف جهانی و کلی از سرمایه
ی
اجتماعی است .چ وگ نگی انفصال فرد از نظم جمعی و نا سب امانی در سیستم هنجاری و آن مو ی ی
از مباحث اخصی است که در تئوری نا سب امانی (بی هنجاری) اس و شلو( ت

رب ی یی یییی،) 2009 ،4
1
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ی در سط ححح ف در ییی و دی رگ ییی در سط ححح
ص مییی دهددد« :یکی ی
ی را ت یخش ص ص
ود رکیم ود نو ععع آن مو ی ی
اجتماعی.آنومی در سطح فردی یا آنومیا نوعی احساس فردی از بی هنجاری اس تتت و ن گناش ررر
ی،
حالتی فکری است که در آن احساسات فرد نسبت به خ دو وی سنجیده میییش ووو د ( وتراب ل نی ی ی
ی
بیالنسینی و ساراسینو .) 2009 ،1چنین حالتی همر ها با اختالالتی در در نو فرد هدوب و وا ن عو ی ی

احساس بی هنجاری ،پوچی و بی قدرتی را تجربه میکند .آنومی در سطح اجتماعی ،ن گناش ررر
نوعی اختالل در شخصیت و بی هنجاری است که در آن احساسات فر ددد با ا توجههه بههه سی متس
سرمایه اجتماعی سنجیده میشود زمانی که ت او زن شخصیتی همانند بر نو گرایی ،سازگاری و
م رفتاررر خو ددد و تطبی ققق آن با ا
انطباق با اجتماع وج دو ندارد ،فرد فاقد وسیله الزم جه تتت تنظیم م
مع یار ها ی اج تماعی م قرر و ن یز فاق د اح ساس حمای ت جمعی و پ ش ت ی با نی اج تماعی اس ت ( با ی و
ی و ت ریثأ ششش بررر آن یمو
ی پیونددد اجتم عا ی ی
همکار نا  .) 14 02 ،2از طرفی دیگر هیرشییی در تئ رو ی ی

(علیوردی نیا ،) 1387 ،مارکس در تئوری از خ بدو یگانگی (آر نو  ) 1381 ،و مرتو ننن در بحثثث
ی را عد ممم ح وض ررر
آنومی (رفیع پور ،) 1378 ،براساس رویکرد بیماری محور ،س یامر ههه اجتم عا ی ی
ع او مل شخصیتی ضد اجتماعی مانند از خ بدو یگانگی و بی هنجاری (آنومی) ،ر ناو رونجوری
که سبب ارتقا سطح ر ب طباو ی درف ن ییی یییی ،م کراش تتت  ،اعتم دا یامرس و هه ههه اجتم درگ یم یعا د دددددد ،
اد نستهاند (شفلر و همکار نا .) 2008 ،3

با توجه به این معیارها ،صفات شخصیت از طریق سب ترسازی اعتماد ،صداقت ،تعهد ،مشارک ت
ی در ترغیببب و اقنا ععع س عامتجا هیامر یی ییی خ او هددد
ش زراب ی ی
و انسجام اجتماعی و خ گداونا ییی نقش ش
اد شت.

-2سالمت معنوی با سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار دارند.
ی خان راکمه و یهاق ا  ن (( ((( ،) 96 31نیاززز آذری و عبد لا ل یه
این نتایج هم وس با یافتههاییی عرف نا ی ی

ک ،) 2005 ( ،4گان کارپنا شش ش ،) 13 02( ،5والزبل و مو
( ،) 96 31وا زک یتجرام و کیتجرام ت کککککک کک

ی ر با طههه معنییی اد ری
همکار نا  )2102( ،6که نشان داد ند بین سالمت معنوی با س یامر ههه اجتم عا ی ی
1
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وج دو اد رد ،هم وس میباشد .به نظر میرسد برخور اد ری افر دا از سالمت معنوی ،باعث مجه ززز
شدن آنها به باور ،ایمان و نگرشهایی میش دو که به دنبال آن ،پیامدهای مثبتی را برای ف در

1

به همر ها اد رد که وج دو سرمایههای اجتماعی ،یکی از همین پیامد  تسا تبثم یاه ((( ((((پوپتا ا ،
 .)2102سالمت معنوی از نظر مفهومی به این حقی تق

باز می گر دد که فرد ت او ن هب تسا هتس    

لحاظ درونی ،با خ دو و خالق هستی که منبع حقی سا تق تتتتت  ،ارتب ارقرب طا ر اب و دنک  و انعم    
ارزشهایی که به آن معتقد است ،به صورت هدفمند به زندگی خ دو ادا مه میدهد ،در تبب نی
این یافته میتو نا چنین استدالل کرد که نتایج این پژوهش رد ییاوتحم تادیکات اب عر هص     

ش .) 13 02 ،2س تمال
معنویت و معنویت گرایی و سرمایه اجتماعی همراستا اس تتت (گان کارپنا ش ش
معنوی با ایجاد حس ارتباط با جهان و ساخت یک چ مش

اند هدرتسگ زا

دوخ یگدنز هب و   

ی میییش ووو د ( وا زک و کیتجرام ت
دیگر نا  ،موجب ت وق یت سرمایههاییی اجتم عا ی ی

3

یتجرام ککک ککک
ک،

ب ،جهت
 ) 2005هم چنین میت ناو گفت که سالمت معنوی از طریق تد وچراچ کی کرا ببب ببب
تفسیر و توصیف تجارب زندگی و به موجب آن فراهم کر ند نوعی اح و ماجسنا ساس
ی م .تسا رثو
پیوستگی وج دو ی ،در اکتساب و ارتقاء مولفههههاییی س هیامر اجتم عا ی ی

مهب    

تکیههه بررر

ارزشهای معنوی نظیر اعتماد ،ارزشمندی و کرامت انسان ،باور به اهداف مثبت و مطلوب در
زندگی انسان ،شکلی از اعتماد و به دنبال آن تأثیر اذگ ری معنوی را فراهم می نماید.

ی را پیش ش
ش
د س یامر ههه اجتم عا ی ی
- 3سالمت معنوی و صفتهای شخصیتی میتوانند د
بینی کنن د.

ی (،) 96 31
این نتایج با یافتههای عرفانی خانقاهی و هم اراک ننن ( ،) 96 31نیاززز آذری و عبد لا لهی ی

موسو یی ی و هم راک ا ننن ( ،) 94 31زارع و زارع ( ،) 92 31محم دد قدس یی ی و ش اره ممم پو رر ر (،) 92 31
گان کارپنا شش ش ،) 13 02( ،والزبلو ممم و هم راک ا ننن  ،)2102( ،اب یی ی و هم راک ا ننن ( ،) 15 02گرس نن ن،
پالگنول و کور ( ،) 16 02فانگ و هم اراک ننن ( ،) 15 02نو روید ننن و هم اراک ننن ( ،) 15 02ف با ی ووو
( ،) 15 02هم وس میباشد.
ی نظیررر
در چارچوب این رویکرد ،پاتنام سرمایه اجتماعی را بر اساس ویژگی سازمان اجتم عا ی ی
ی و هم گنها ی ی
ی
ل هم راک ی ی
شبکهها و هنجارها اجتماعی در نظر می گیرد که میت او نددد بههه ت یهس ل ل
1
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3
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2

پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سالمت169 ....................................................................................

جهت دستیابی به منافع متقابل بیانجامد و در ضمن این شبکهها تحت تاثیر ع او مل فردی همان ن د
سطح سازگاری شخصی ،بر نو گرایییی ،م داعبا یمامت رد تمالس و هتفای لیصحت تکراش      

ی س یامر ههه
ر او نی ،اجتماعی و معنوی میییباشد ( دا کب راکمه و الو ا ننننن  .) 11 02 ،1جنبههه س راتخا ی ی
ی،
ی و غ ی ر ر سم ی ی
اجتماعی که به با عاد کمی و قابل مشاهده سازمان و شبکههای اجتماعی رسمی ی
ل مهمییی در ت وق ی تتت ک یارا ییی
مانند تراکم ،اندازه و اد منه نفوذ شبکهها اطال ققق میییشو ددد  ،عامل ل
شبکههای ارتباطی است .در مقابل ،سرمایه اجتماعیشناختی ناظر بر با عا ددد کیفییی ایننن مفهو ممم
هدوب و متغیرهایی نظیر ارزشها ،هنجارهای متقابل و اعتماد را در برمیگیرد که میییت او نددد با ا
ایجاد هنجارهای رفتاری معطوف به سالمت ،کنترللل رفتارهاییی پرخطررر ،ان او ععع حمای تتت هاییی
اجتماعی و ایجاد ازبا رهای غیررسمی مبادله اطالعات ،بر م وق له کلی سالمت تأثیر اذگ رد ( نو
ل اصلییی
رویدن و همکار نا  .) 15 02 ،در او قع ،در حالی که با عادشناختی سرمایه اجتماعی عامل ل
در س قو

ی نی ززز در
نداد افر دا به کنش جمعی در زمینه سالمت تلقییی میییشو ددد  ،با عا ددد س راتخا ی ی

تسهیل این امر موثرند (موسوی و همکار نا  .) 94 31 ،به طور کلی میت ناو دریافت که با عدم
ت او زن شخصیتی همانند عدم وظیفهشناسی ،درک متقابل ،انعطافپذیری و عدم بهرهگیری از
با عاد متفاوت سالمتی منجر به مشارکت نداشتن در فعالیتهای اجتماعی و عدم اعتما ددد  ،م نا ععع
جذب فرد در چارچوبهای اجتماعی میگر دد  ،در این صورت فرد احساس میکند که هیچ
یاش وجو ددد ند را ددد و ن بس تتت بههه ارزشها ا و
ن ارزشهاییی ف در ییی و اجتم عا ی ی
ی یب ن ن
فصل م کرتش ی ی
ن
ی) ،بن یاربا ن ن
ی اجتم عا ی ی
ش یکپ گچرا ی ی
هنجارهای اجتماعی بیتفاوت و بیاعتماد میش دو (ک ها ش ش
احساس می کند که سرنوشت اجتماع به نیروها یا ا س اهراتخا ییی خ جرا ییی مر وب ططط اس تتت نههه بههه
ل نیس تتت
اج از ی ت کش یلدهنده اجتماع و برای اجتماع ت ناو بال هوق ای در مسیر تکاملی خ دو قابل ل
(کاهش ش وک فایی اجتماعی) ،با این تفکر شخص احساس میکند که جامعههه آنقدررر پیچید ههه
ی) و
ی اجتم عا ی ی
ش پیوس گت ی ی
شبینییی کر ددد (ک ها ش ش
است که نمیت ناو آن را فهمید و آیند ههه را پیش ش
بنابراین نگرش مثبت خ دو را نسبت به اجتماع و حتی افر دا آن جامعه از دست میدهد (کا ه ش
پذیرش اجتماعی) ( بای و همکار نا  .) 15 02 ،وقتی که نگرشهای ف قو در فرد ایجاد شد فر ددد
کارآیی خ دو را از دست میدهد و احساس میکند که نقش مهمی در پیشرفت و آینده جامع ه

Adeqbola
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نمیت او ند اد شته باشد (کاهش سهم اد شت اجتماعی) و در نهایت سرمایه اجتماعی فرد کاهش
مییابد و نتیجه آن تعارض ،اختالل در رفتارهای اجتماعی و سگ ترش فساد و ناهنج را یییهاییی
ل مهمییی در پذیرش ش
ش
ن س عامتجا هیامر یی ییی عامل ل
اجتماعی ،زب هکاری و جز آن میییشو ددد  .بن یاربا ن ن
ب
هنجارهای اجتماعی است که فرد را قادر به تع دا للل مثب تتت و اجتناببب از پاسخخخهاییی ن ولطما ب ب
میکند و در پس زمینهی آن صفتهای شخصیتی و سالمت در تمامی با عاد و به طور مشخص
معنوی که به طور ضمنی در پس زمینهی خان گداو ی ،تعاملی شکل می یابد میتواند در طول
این مسیر شکلگیری سرمایههای اجتماعی ن شق ی اساسی ایفا کنند (قاسمی ج بو نه و همکار نا ،
 .) 95 31به طور اجمالی به نظر میرسد که سرمایه اجتماعی عال هو بر صفات شخصیتی و با ع دا
ل ،ورگ ههه هاییی
معنوی سالمت حاصل پدیدههایی همچ نو اعتمادمتقابل ،تعامل اجتماعی متقابل ل
اجتماعی ،احساس هویت جمعی ،احساس وج دو تص ریو ییی م رتش ککک از آیند ههه وکاررر گروهییی
میباشد که با تعامالت موثر بین فردی و گروهی زمینههای پیشگیری از خطرپذیری سبو یاری
از آسیبهای اجتماعی را فراهم آورد.

منابع

آبیاغی اصفهانی ،سعید( .) 92 31طراحی و تبیین مدل م او جهه با فرس رد یعامتجا هیامرس شیا

امزاس ننننننننن  ،رس رتکد هلا ااااا ،

رشته مدیریت ،پردیس فار با ی اد ن گش اه تهر .نا
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