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چکیده
یکی از نیازهای بشر ،نیاز به شادمانی و ابراز شادی است .شادی میتواند با لذت بردن ،رضایتمندی ازمقتضیات نوع زندگی جمعی یا فردی
از جمله زندگی کاری ،تحصیلی ،فراغتی و ...نداشتن احساس منفی نظیر استرس ،افسردگی و  ...متبلور شود .شادمانی تنها یک موضوع فردی
و روانی نبوده بلکه عملی است که از تاثیر و تاثر متقابل با جامعه تولید می شود .به تعبیر دیگر از کنش متقابل انسانها در فرایند داد و
ستدهای اجتماعی در جامعه حاصل می شود .بنابرین عوامل مختلفی در قالب شبکه در تولید و افزایش و کاهش آن نقش دارند .لذا هدف از
این نگارش این مقاله تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادی در بین دانشجویان می باشد .جامعه هدف تعداد  9279نفر از دانشجویان
واحد علوم و تحقیقات تهران که مشغول به تحصیل می باشند با استفاده از فرمول کوکران  033نفر انتخاب شدند و از روش نمونه گیری
تصادفی سیستماتیک مورد پرسش قرار گرفتند .یافته ها نشان داد شادمانی و سرمایه اجتماعی دانشجویان به ترتیب ( )%55و (  )%30در
سطح خوب ارزیابی شد .در نتیجه رابطه سرمایه اجتماعی و شادی مورد تایید قرار گرفت .بطوریکه دانشجویانی که از سطح سرمایه اجتماعی
باالتری برخوردار بودند به نسبت شادتر از دانشجویانی که سطح سرمایه اجتماعی پایینتری داشتند.فضای اجتماعی ایجاد شده بین دانشجویان
که در آن روابط اجتماعی جدیدی در محیط جدید شکل گرفته که کنش های متقابل دانشجویی در این محیط باعث با نشاط تر شدن
دانشجویان شده است.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شادی ،همبستگی ،اعتماد ،مشارکت.
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مقدمه

يکی از نیازهای بشر ،نیاز به شادمانی و ابراز شادی است .بیشتر افراد شادی را با لذت بردن ،رضايتمندی از زندگی و نداشتن احساس
منفی نظیر استرس ،افسردگی و  ...تعريف می کنند .ولی آيا واقعاً تعريف مشخصی از شادی وجود دارد و آيا ابراز شادی در ايران
به صورت فرهنگ مشخص و هنجارمندی درآمده است .شادی کردن ريشه در فرهنگ و تارخ يک ملت و جامعه دارد و برای بررسی
آن بايد به ريشه های تاريخی ،فرهنگی و ...يک ملت توجه کرد .موضوع شادمانی در زندگی از ديرباز مورد توجه نوع بشر بوده و
انسان همواره به دنبال اين است که چگونه می تواند بهتر زندگی کند ،چه چیزی بیشتر موجبات رضايتش را فراهم می سازد و با چه
ساز و کارهايی می تواند از زندگی در اين دنیا لذت ببرد .شادی و مسرت ،احساس درونی انسان است .نیازی است که هر انسانی در
زندگی خود ضرورت آن را احساس می کند ،همان گونه که نیاز به غذا و استراحت الزمه زندگی است ،نیاز به خوشحالی الزمه هر
زندگی سالم وکامیاب می باشد .وقتی شخص از نظر هیجانی تحريک می شود ،تجربه های خوشی به او دست می دهد و نشاط پیدا
می کند ( .ديکی ،7444 ، 7به نقل از نصوحی دهنوی ،احمدی و عابدی .) 09 :7030 ،شادمانی تنها يک موضوع فردی نبوده و تاثیر
و تاثر متقابل با جامعه دارد  .بنا به گفته ونهوون )7440( 6شادی فعالیت فرد را برمی انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می
کند (نصوحی دهنوی ،احمدی ،عابدی . )07 :7030 ،همچنین هیجان های مثبت فرصت هايی را در اختیارمان می گذارند تا روابط
بهتری ايجاد کنیم و بارآوری بیشتری از خود بروز دهیم .برادبری )7421( 0در پژوهش های خود دريافته است که عدم شادی و نشاط
يکی از عوامل بزهکاری و اضطراب می باشد ( جعفری ،عابدی و لیاقتدار .)0 :7036 ،فقدان شادی بهره وری اجتماعی را پايین آورده
و راه را بر خالقیت و پیشرفت و توسعه جامعه می بندد.
يکی از نشانه های شکل گیری شخصیت افراد ،نشاط و انبساط روحی می باشد .روان شناسان ،شادی و نشاط را در گرو اين می
دانند که در کلیه عواطف شخص و زندگی و هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد .و عقیده دارند که شادی وآرامش روحی در
خالقیت انديشه ،نقش بسزايی دارد(مظفر .)7010 ،
شادی و نشاط يک پديده و ويژگی در انسان است که براساس سه بعد يا مولفه مشخص می شود که شامل عاطفه مثبت ،رضايت
از زندگی ،و فقدان احساسات منفی می باشد .حاصل شدن حالت شادی و نشاط ،وابسته به عواطف مثبت ،رضايت از زندگی ،لذت،
آرامش ،اعتماد به خود ،شگفت زدگی و سرور  ،سرحال بودن ،و تهبیح شدن  ،و نیز فقدان احساسات مفنی مانند عصبانیت ،اضطراب
و افسردگی است( ارگايل  .)6337،روابط انسانی نیز ،به عنوان يکی از عوامل موثر ،سرچشمه شادی و لطافت انسان است که در
سايه آن امور تسهیل می گردد( میر کمالی .)7033،سرمايه اجتماعی يکی از مقوالتی است که دردهه های اخیربه طور جدی مورد
توجه علوم انسانی قرار گرفته است  .مفهوم سرمايه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی مانند اعتماد ،همکاری وهمیاری میان اعضای يک
گروه يا يک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهد و آنها را به سوی دستیابی به هدفی ارزشمند هدايت می کند .درواقع
منبع کنش های جمعی است که عامل پیوند دهنده ی عوامل اجتماعی خواهد بود و موجب استفاده ازمنابع فیزيکی و انسانی برای
رشد و توسعه جامعه می شود.
هرچه شاخص های سرمايه اجتماعی درجامعه ای زياد باشد آن جامعه از سرمايه اجتماعی باالتری نیز برخوردار است.خانواده به عنوان
نهادی اجتماعی  ،هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می نهد و با تأمین مجموعه ای ازنیازهای انسانی عهده دار نقش ها و
کارکردهای ويژه ای است .نظريه بورديو از نظريه پردازان انواع سرمايه و سبک زندگی به شادمانی يکی از جنبه های سبک زندگی
پرداخته است ( کامیاب و سايرين .)777 :7037 ،به عالوه بسیاری از عوامل مانند سالمتی و درآمد از طريق سبک زندگی بر شادمانی
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تاثیر می گذارند ( ايسالم 7و سايرين .)616 :6334 ،اصل کار بورديو به اين برمی گردد که عملکردهای افراد چگونه به واسطه ساختار
بیرونی دنیای اجتماعی آن ها تحت تاثیر قرار می گیرد .او تاکید دارد که زندگی اجتماعی را نمی توان حاصل جمع ساده رفتارهای
فردی تلقی کرد .از ديد بورديو نظام اجتماعی از طريق عادت واره6ها در فرد به عنوان عامل خود را بازتولید می کند  .از ديدی ديگر
عادت واره به ساختارهای ذهنی يا شناختی اطالق می شود که انسان ها از طريق آن با جهان اجتماعی برخورد می نمايند و دنیای
بیرون از طريق عادت واره به ذهن و رفتار فرد نفوذ می کند ( کاکرهام .)720 :6333 ،0مفهوم سبک زندگی از ديد بورديو را می توان
از دل عادت واره بیرون کشید .از ديد وی عادت مولد دو دسته نظام است :نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای ادراکت و
شناخت ها ( قريحه ها ) .نتیجه نهايی تعامل اين دو نظام سبک زندگی است .سبک زندگی همان اعمال و کارهايی است که به شیوه
ای خاص طبقه بندی شده و حاصل ادارکات خاصی می باشند .الگويی غیر تصادفی است و ماهیتی طبقاتی دارد ( فاضلی:7036 ،
 .)94البته بايد در نظر داشت که شادی به مفهوم فیزيولوژيک و روانی ،عملی فردی است و مورد بحث در اينجا نخواهد بود بلکه در
نگاه جامعه شناختی به عنوان مسئله ديده می شود .همچنین توجه به گروه های شاديانه ،رفتار جمعی شادی ،گروه هايی که کارشان
شاد کردن و خنداندن مردم است مثل کمدی های خیابانی ،حاجی فیروز ،نمايش های روحوضی ،تلخک ها ،جُنگ های شادی ،تئاتر
ارحام صدر (تئاتر معروف اصفهان) ،تئاتر های سیرکی و ...از جمله موضوعاتی است که می تواند در حیطه جامعه شناسی شادی و
خنده قابل مطالعه و تأمل باشد .بنابراين با در نظر داشتن اين که شادمانی بعدی از ابعاد سبک زندگی است می توان استنباط کرد که
خود دارای ماهیتی طبقاتی می باشد .اين ماهیت طبقاتی و چگونگی شکل گیری آن و علل و عوامل تاثیر گذار بر آن را می توان با
دقت در مفهوم تمايز بورديو روشن کرد .مفهوم تمايز يا تشخیص به معنای مجموعه تفاوت هايی است که رفتار و سبک های زندگی
افراد جامعه به دلیل موقعیت های متفاوتشان از لحاظ سرمايه و قرار گیری آن ها در میدان های اجتماعی گوناگون میان آن ها ظاهرمی
شود ( جمشیديها و پرستش .)2 :7032 ،با توجه به نمونه مورد بررسی در تحقیق حاضر که دانشجويان می باشند ،دارای جمعیت جوان
بوده و اين جمعیت جوان به عنوان اصلی ترين سرم ايه برای توسعه نیازمند توجه به سالمتی و به خصوص سالمت اجتماعی و نحوه
تعامالت اجتماعی و نشاط اجتماعی يا شادی در پس اين روابط است .دانشجويی که از سالمت روانی و اجتماعی کافی و مطلوب
برخوردار نباشد نمیتواند با چالشهای ناشی از ايفای نقشهای اجتماعی کنار آمده و خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق دهد.
همچنین خودکارآمدی به عنوان مهمترين عامل ايستادگی در برخورد با چالشهای زندگی و تضادهای آن میتواند دستخوش
تغییرات خاص اين دوره از تحول قرار گیرد و لذا توجه به میزان شادی در بین دانشجويان که منابع مديريتی آينده جامعه می باشند
برای رسیدن به جامعه ای سالم و پويا و توسعه يافته ضروری می نمايد و لذا بر همین اساس برنامه ريزان جوامع در حال توسعه بايد
تالش کنند تا میزان نشاط اجتماعی افراد جامعه خود را ارتقاء بخشند.
جامعه انسانی تنها مجموعه ی ساده ای از افراد نیست ،بلکه نظامی است که از پیوند آنها نتیجه می شود و معرف واقعیت ويژه ای است
که خصلت های خاص خود را دارد .از نظر دورکیم جامعه تنها از گرد آمدن اجزای خود و از تجمع انسانها به وجود نیامده ،بلکه
دارای هويت خاص و مستقلی است که او اين هويت مستقل را "وجدان جمعی "می نامد(" . ...ستوده ،7033 ،ص .)67بنابراين برای
فهم چگونگی و چرايی رفتار انسانها در جامعه آگاهی از ماهیت کنش های متقابل گروه ها و افراد تشکیل دهنده ی جامعه و مطالعه
ويژگی های زندگی اجتماعی و سه جنبه اساسی آن (ساختار،کارکرد،فرهنگ)ضروری است.ساختاراجتماعی مجموعه روابط میان
افراد  ،گروهها و طبقات مختلف جامعه است و نهادها و رفتارهای اجتماعی يا فرهنگی درآن جامعه براساس اين روابط نظم می پذيرد.
آدمی پیچیده در چنبره ارتباطات مدرن می کوشد تا بیشترين بهره را از زندگی ببرد .وسائل بی شمار تکنیکی به کمک آمده اند تا
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اط العات هر چه سريع تر از يک نقطه به سراسر جهان ارسال شوند .دنیای بدون غم ،خشم و جنگ ،سرشار از مهربانی و شادی،
آرزويی است که ريشه در خلقت و نهاد آدمی دارد .آرزويی که مقدمه غلبه بر تمام ناکامی هاست .در بافت جوان جامعه ما ،آنگونه
که بايد شادابی و پويايی يک جامعه فعال و سخت کوش به چشم نمی خورد .بايد پذيرفت که شادی و غم در زندگی اجتماعی انسان
ها ،تأثیرات عمده ای دارد .بايد در نظر داشت که جمعیت ايران پس از کشور اردن بیشترين آمار جوانان را به خود اختصاص داده
است ،جوانانی که نیاز به شادی و ابراز شادی دارند ،و همچنین ايران در جدول جهانی شادی رتبه پايینی کسب کرده (رتبه  )42که
در مقايسه با کشور هايی نظیر دانمارک ،سوئیس و حتی هند رتبه پايینی را نشان می دهد .اين آمار نشانگر اين مطلب است که پديده
شادی در ايران دچار بحران شده است و اين بحران در ايران و باالخص نزد جوانان ايرانی پديده ای است که قابل بررسی و در خور
توجه می نمايد.بنابراين هدف از نگارش اين مقاله شناسايی رابطه مولفه های سرمايه اجتماعی و شادی اجتماعی در بین دانشجويان
می باشد
مطالعات مختلفی در زمینه نشاط اجتماعی و سرمايه اجتماعی انجام شده که به نتايج برخی از اين مطالعات پرداخته می شود
جهانخواه ،جهانبخش ( )7034در بررسی نشاط اجتماعی و توسعه در ايران» ،نشان داد :نشاط اجتماعی ،سرمايه حیات اجتماعی انسان
ها است که می تواند در تحوالت اجتماعی و سیاسی جوامع نقش سازنده ای را ايفا کند .نشاط اجتماعی به مجموعه ای از عوامل
فردی و فرافردی مثل احساس (محرومیت ،رضايت مندی ،مقبولیت ،عدالت ،امنیت ،مشروعیت حاکمیت) رشد اقتصادی ،نرخ امید
به زندگی و امید به آينده و عدم بیگانگی سیاسی ،سطح سواد جامعه بستگی دارد .افزايش متغیرهای موصوف مولد و موجد نشاط و
شادابی در جامعه و باالرفتن فرهنگ مشارکت جويانه است و هر چه اين شاخص ها از رتبه باالتری برخوردار باشند جامعه با نشاط
تر ،فرهنگی تر و در نهايت توسعه يافته تر میشود و هر چه نزول رتبه را در شاخص های فوق شاهد باشیم ،روحیه افسردگی ،ناامیدی،
روحیه افسردگی و ياس بر ما غلبه می کند و همدلی کاهش می يابد و هرچه قدر نقش مردم در تصمیم گیری در آينده شان کمتر
باشد ،بی تفاوتی در جامعه حاکم می شود و عدم توجه مردم به حکومت و ساختار های آن کاهش توسعه يافتگی سیاسی را به دنبال
دارد .در اين پاياننامه از روش توصیفی ،تحلیلی و علی استفاده شده است البته در پارهای موارد هم از روش پیمايش بهرمند گرديده
است(جهانخواه.)7034 ،
موسوی ،سید محسن ( «.)7031به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکالن پرداخته است  .پژوهش حاضر
نشان داد :انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمايه اجتماعی در سطح کالن دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی میباشد
که اين نتیجه نشان میدهد "روابط همراه با اعتماد" را می توان به عنوان يکی از مهم ترين تعیین کنندههای شادمانی بازشناخت.
بررسیهای بیشتر در اين رابطه نشان داد خانواده و دوستان به عنوان عمده ترين منبع تامین کننده شادمانی مورد نیاز به افراد به شمارآمده
که در شرايط فعلی ،اغلب به عنوان پناهگاهی در مقابل ناامنی ،آنومی ،ناماليمات ناشی از محیط های خارجی را ايفا می کنند(موسوی،
.)7031
چین آوه ،محبوبه و همکاران( )7030در بررسی رابطه بین حمايت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سالمت روان دانشجويان نشان
دادند :حمايت اجتماعی به عنوان يک حائل يا میانجی بین استرسهای زندگی و اختالل در تندرستی عمل می کنند و هر چه شادکامی
فرد باالتر باشد نشان دهنده اين است که از حمايت اجتماعی بااليی برخوردار است (چین آوه و همکاران.)7030 ،
مهری ،اسداهلل ( ،)7043در «بررسی میزان تأثیر سرمايه اجتماعی بر سالمت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان در سال  ،»7043نشان
داد :بین متغیرهای زمینه ای (سن ،جنس ،تحصیالت و سابقه کار) با سالمت اجتماعی و سالمت روانی رابطه معناداری وجود ندارد.
در حالی که بین بعد مشارکت اجتماعی سرمايه اجتماعی با سالمت اجتماعی و سالمت روانی به ترتیب ( 3/964و  ،)-3/409بعد
روابط با دوستان و اقوام و خانواده ( 3/913و  ،)-3/012بعد اعتماد اجتماعی ( 3/440و  ،)-3/027بعد روابط همسايگی ( 3/2و -3/073
) ،بعد انسجام اجتماعی ( 3/932و  ،)-3/714بعد گرايش نسبت به ديگران ( 3/402و  ،)-3/630بعد ايثار نسبت به غريبه ها ( 3/022و
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 ،)-3/702بعد حمايت اجتماعی ( 3/474و  )-3/064و بعد عالقه به جامعه ( 3/064و  )-3/612همبستگی معنی داری مشاهده شد.
همچنین نتايج کلی ،رابطه معنی داری بین سرمايه اجتماعی با سالمت اجتماعی و سالمت روانی را نشان داد .طبق يافته ها ،اين پژوهش
در راستای مطالعات صورت گرفته در اين زمینه می باشد .بنابراين پیشنهاد می شود که به ارتقاء سالمت معلمان از طريق نظام های
آموزشی و تربیتی با افزايش سرمايه اجتماعی ،استفاده از روش های آموزشی گروهی و ايجاد شبکه های اجتماعی علمی ،آموزشی،
دوستی و تفريحی توجه شود(مهری.)7043 ،
ماکس هالر 7و مارکوس هندلر)6332( 6به اين موضوع پرداخته اند که «چطور روابط اجتماعی و ساختارها می توانند شادی و عدم
شادی تولید کنند؟» تحلیل مقايسه ای بین المللی اين تحقیق از يک نقطه نظر مقايسه ای– جامعه شناختی برخوردار است و نظريه
مرکزی آن اين است که شادی در رضايت بايد فرايند تعامل میان ويژگی های شخصیتی و آرزوها از يک سو و روابط اجتماعی و
ساختارهای اجتماعی بزرگ تر از سوی ديگر درک شوند .تحلیل رگرسیون چند خطی بین  97کشور جهان و با استفاده از پیمايش
جهانی سال ( )7441-7444انجام شده است ،يافته ها نشان میدهند که شادی و رضايت از زندگی دو مفهوم تفاوت هستند و رضايت
نیز با عوامل اجتماعی کالن مانند ثروت اقتصادی ملل ،توزيع درآمد ،وسعت دولت رفاه و آزادی سیاسی ارتباط دارد (به نقل از
ادريسی.)7047 ،
افراد از روابط نزديک خود در زندگی و کیفیت آن ها لذت می برند و اين با شادمانی آن ها در ارتباط است  .در واقع نقش روابط
نزديک در شاادمانی حقیقتی عمیق اسات (مايرز 7446 0به نقل از دمیر .) 649 :6334 ،9رابطه بین مشاارکت اجتماعی و شاادمانی نیز
مورد آزمون قرار داده شده است و وجود اين رابطه مورد تائید قرار گرفته است ( فیلیپس.) 7421 ،4
مالحظات نظری

جامعه ازافراد کنشاااگری سااااخته شاااده اسااات که راه ها و اهداف مشاااترکی را دنبال می کنند  .اين اهداف مشاااترک بنابر منطق
کارکردگرايی قطعاً برحساب نیازهای مشاترک حاصل شده است  .بنابراين  ،راه ها و اهداف مشخصی وجود دارند که مورد توافق
جمع قرارگرفته اسات و به وسایله ی قراردادهای اجتماعی خودآگاه  ،يا ناخودآگاه  ،درجامعه مسالط شده است  .دراين نظريه  ،به
نااگزير ،حرکت يا کنش انساااان به ساااو ی اهداف  ،به دلیل ارادی واختیاری بودن آن دربرابرجبرهای اجتماعی  ،وبرخالف آنچه
درنظرياه دورکیم گفته شاااد ،ازراهها وطرق متفاوتی می گذرد ،ولی اين راهها وطرق مختلف ودرهمان حال مشاااترک ،قاعدتاً به
طرف اهداف مشترک وازقبل تعیین شده ی فرهنگی پیش می روند .انجام کنش ويا انتخاب راهها  ،به گونه ای بنابر مصلحت بینی
نظام جبرهای اجتماعی انتخاب می شوند ،وبنابراين  ،روابط ويا عناصری ازفرهنگ مادی ويا نامادی جامعه ،همیشه برانتخاب آدمی
تأثیر می گذارند(تنهايی .)699 : 7034،
درنظريه ی کنش پارساانز  ،اجزاءهمان افراد کنشااگری هسااتند که رفتار عقاليی و بخردانه دارند ،چرا که کنش براساااس نیازهای
مشترک  ،آگاهانه به سوی اهدافی سمت گیری می شوند.اگرچه مبنای کنش  ،نیازهای مشترک است  ،اما جهت آن دست يابی به
اهداف مشااترک خاصاای اساات که دسااته ای ازمردم آن را ازمیان اهداف فرهنگی موجود برگزيده اند .بنابراين درنظام اجتماعی
بزرگ پارسااونز  ،دو عنصاارمهم ديده می شااود :يکی انسااانهايی که کنشااگرهسااتند  ،و کنش آنها به نساابت قالب های نظام های
کوچک ترچهارگانه ای تبیین پذير هساتند  ،و ديگری  ،اهداف مشاترکی که بنابرنظام فرهنگی مساالم و مشاروع  ،تلقی می شااوند
،جای پاهايی که ازنظريه ی وبر درنظريه ی پاسونز ديده می شود(.تنهايی )7034 ،
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به نظرپارساونز،ارزشها و هنجارهای اجتماعی چگونگی کنش را شکل می دهند و رهبری می کنند .منظور او از ارادی بودن کنش
اجتماعی  ،به هیچ وجه آزادی مطلق دررفتار انفرادی نیست.درواقع به نظر پارسونز دو نوع روش يا شیوۀعمل دربرابرفرد وجود دارد
که يکی براسااس انگیزه های شاخصای استوار است و ديگری عملی است که برمنافع اجتماعی متکی است .به عبارت ديگر انگیزه
هاای فردی باا ارزش هاای موجود نظام اجتماعی انطباق می يابد و به همین داليل  ،نظام اجتماعی پايدارمی ماند.درعین حال کنش
اجتماعی جنبه عقالنی دارد و افراد همواره غايت و هدفی را دررفتار خود دنبال می کنند(توسلی .)609 : 7031 ،
درنظريۀ "رفتار" پارسااونز اصااطالحات مختلفی ازقبیل کنش  ،کنشااگر  ،موقعیت يا محیط  ،هنجارهای اجتماعی (اسااتاندارد
شاده) ،تمايل و اختیار فرد وجريان اجتماعی شدن دخالت دارد.پاسونز  ،رفتارها را حاصل پايگاه و نقش اجتماعی فرد درجامعه می
داند .کنش برخالف رفتار اساساًارادی است ،فرد درانجام دادن و انجام ندادن آن آزاد ومختار است .ازديدگاه پارسونز کنش های ا
جتماعی تحت تأثیرچهارخرده نظام عمل می کند:
الف) نهاد دينی که مسئولیت ثبات اخالقی را برعهده دارد و از ارزشهای فرهنگی عمومی مراقبت می کند.
ب)نهاد حقوقی که هنجارها وقوانین اجتماعی را تنظیم می کند .
ج)نهادهای اقتصادی که شرايط انطباق با محیط طبیعی را فراهم و حیات اقتصادی جامعه را تأمین می کند.
د)وسرانجام نهادهای سیاسی که ازهدف های عمومی جامعه مراقبت می کند (.همان  ،صص  609و )604
انتخااب و اختیاار  ،ازمیاان مجموعه ای صاااورت می گیرد که جامعه برآن توافق دارد  .مجموعه ای که قبالً به عنوان قراردادهای
اجتماعی  ،اعتقادات و ارزش ها درجامعه مدون گرديده است  .اگرفردی خالف توافق اجتماعی رفتارنمايد  ،ديگر فردی به هنجار
محساوب نمی شاود  .بنابراين انتخاب انساان براسااس مالک هايی قرار می گیرد که جامعه از قبل آنهارا درسات شامرده است  .به
عبارتی ديگر انسااان مجبور اساات راهی ازمیان راههای موجود انتخاب کند ودرپی دساات يابی به اهداف موجود باشااد ( .تنهايی
)694: 7034،
خالصه آنکه می توان درمتن کنشها و رفتارهای فرد روابط اورا با نظام به قرار زير برشمرد :
.7فرد  ،موجودی است افزون طلب که همواره درجستجوی غايت و هدفی است .
.6دربرابرفرد  ،شرايط وامکانات متفاوتی وجود دارد که می تواند برای دست يافتن به هدف خود ،آنها را به کارگیرد.
.0همه ی اين شرايط و امکانات اعم از ارثی ،زيستی و محیطی درتصمیم گیری های فرد تأثیر می گذارند .
.9ارزشها و هنجارهای اجتماعی به نوبه ی خود  ،جهت تصمیم گیری فرد را تعیین می کنند و بررفتار وی حاکم می باشند  ،درواقع
آزادی فرد درحدودی اساات که می تواند خود را با معیارها و موازين اجتماعی انطباق داده  ،طبق آنها رفتار کند ( .توساالی:7031 ،
 .)604بنابراين  ،کنش اجتماعی داوطلبانه ی وی  ،درقالبی اجتماعی انجام می گیرد و کنش فرد تحت تأثیر شارايط مختلف است .
فرد به ايفای نقش اجتماعی خود می پردازد و هنجارها تعیین کننده ی کنش ورفتار او هستند .
دريک فراگرد اجتماعی شدن موفق ،اين هنجارها وارزشها ملکه ی ذهن می شوند ،يعنی به صورت بخشی از وجود کنشگران
 ،يا "وجدان" آنها درمی آيند (.ريترز)702: 7031،
پیر بوردیو :اولین کسااای بود کاه ياک تحلیال نظااممند از سااارمايه اجتماعی را ارائه کرد .بورديو در مقالهاش در  ،7432با نام
«گونههای سارمايه» 7بیان میدارد که سارمايه اجتماعی «يک مجموعه از منابع موجود يا بالقوه اسات که منتج از يک شبکهی بادوام
متشکل از روابط کم و بیش نهادی شده در باب آشنايی و شناخت دو طرفه ،يا به بیان ديگر ،ناشی از عضويت در يک گروه است»
(.)Bourdieu, 1985: 249
از نظر بورديو سرمايه به سه شکل اساسی ظاهر میشود:
. The Forms Of Capital
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 -7سرمايه اقتصادی که بی درنگ و مستقیماً قابل تبديل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت نهادينه شود.
 -6سرمايه فرهنگی که در شرايط معین به سرمايه اقتصادی قابل تبديل است و ممکن است به شکل مدارک تحصیلی 7نهادينه شود.
 -0سارمايه اجتماعی که از تکالیف و تعهدات اجتماعی (پیوندها و ارتباطات) سااخته شاده ،و در برخی شارايط به سرمايه اقتصادی
قابل تبديل است ،ممکن است به شکل اصالت نجابت خانوادگی نهادينه شود ).(Ibid: 243
بورديو ،با مطرح کردن يک ساانت نئومارکساایسااتی ،به تعامالت ساارمايهاجتماعی با ديگر انواع ساارمايهها در بازتولید نابرابریهای
اجتماعی 6میپردازد .برای مثال ،او نشاان میدهد که ايجاد شابکه های مفید سرمايه اجتماعی برای افرادی که دارای سطوح باالتری
از ديگر انواع سارمايهها هساتند ،راحتتر انجام میشاود .اينگونه افراد «به خاطر سرمايه اجتماعیشان مورد توجه هستند ،و به خاطر
مشاهور بودن ،از امتیاز شاناخته شادن بهرهمندند ،آنها در مقايساه با تعداد جامعهپذيریشاان ،وقتی که به کار گرفته شاود ،سازندهتر
است» ( Ibid: 250؛ شجاعی باغینی)02-01 :7031 ،
بنابراين بورديو جايگاهی که برای سارمايه اجتماعی در نظر میگیرد بر گساتره پیوندها يا شبکههای اجتماعی متمرکز است .خانواده
يکی از نمونههای برجسااته اين پیوندها اساات .بر اين اساااس شاابکهای از روابط خانوادگی میتواند جايگاه يک گردش غیر رساامی
سرمايه باشد (فاين.)730 :7034 ،
فولی و ادواردز بیان میدارند که يک نقطهی قوت نقش بورديو ،که او را از کلمن و پاتنام متمايز میکند ،شفافیت و انسجامی است
که در بیان چگونگی ارزشیابی يا سنجش سرمايه اجتماعی ارائه میکند :بورديو مینويسد« :میزان سرمايه اجتماعی يک واحد خاص
تابعی اساات که از حجم تماسهای شاابکهای که میتواند بساایج کند ،و همچنین حجم ساارمايهای (اعم از اقتصااادی ،فرهنگی ،يا
نمادين) که به واسطهی ارتباط با کسانی که به آنها متصل است ،به دست میآورد» .همچنین از اين رويکرد بورديو ،مبنی بر اين که
موقعیت يک شابکهی اجتماعی ،درون يک حوزهی اقتصاادی – اجتماعی گستردهتر ،عامل مهمی در تعیین میزان توانايی آن شبکه
در ايجاد ارتباط بین منابع و اعضايش میباشد ،استقبال میکنند(شجاعی باغینی.)01: 7031 ،
بر طبق نظريهی بورديو ،سرمايه اجتماعی از دو بعد تشکیل شده است -7 :شبکه ها و ارتباطات روابط اجتماعی  -6جامعهپذيری.
بورديو مشاخصاً توضیح می دهد که افراد نبايستی فقط به رابطه داشتن با ديگران اکتفا کرده ،بلکه بايستی بدانند اين شبکهها چگونه
عمل میکنند و چگونه می توان اين روابط را در طول زمان حفظ کرد و از آنها بهره گرفت .بورديو به طور مشااخص تأکید میکند
که ابتدا بايستی شبکه های اجتماعی را ايجاد و سپس با مهارت کامل آنها را حفظ نمود تا بتوان از منابعشان بهرهبرداری کرد.
بورديو سااپس مفهوم «ساارمايه فرهنگی» را شاارح می دهد .او اين اصااطالح را برای اشاااره به اطالعات يا دانش دربارهی باورها و
سنتهای فرهنگی و معیارهای رفتاری خاصی که موفقیت و کامیابی در زندگی را ارتقا میدهند ،به کار میبرد .سرمايه فرهنگی در
خانواده ،با صرف منابع اقتصادی برای موارد مشخص و ارزشمند فرهنگی همانند کتاب ،بلیط تئاتر يا موزهها و ديگر صنايع فرهنگی
ويژه از والدين به فرزندان منتقل میشااود .اين مفهو م به طور ويژه با شااناخت و آشاانايی با زبان و فرهنگ مساالط در جامعه همراهی
دارد .در حالی که بورديو مبنا را بر اين قرار داده که سارمايه فرهنگی برای دانشاجويان طبقات باالی اجتماعی بیشترين سودمندی را
دارد ،ولی مقادمتااً باه شااانااخات چگونگی بهرهمندی افراد از اين دو گونهی سااارمايه و همچنین ،اينکه آنها چگونه برای بازتولید
نابرابریهای اجتماعی با هم کار میکنند ،میپردازد( .همان)49-44 :
پورتس ديدگاه بورديو را مورد بررسی قرار داده است .پورتس از اينکه تحلیل بورديو مورد توجه قرار نگرفته اظهار تأسف میکند،
زيرا تحلیل بورديو را قویترين تحلیل در بین تحلیلهايی میداند که مفهوم سرمايه اجتماعی را در گفتمان جامعه شناسی وارد کرده
است .نگاه او به اين مفهوم ابزاری است ،زيرا توجه خود را بر دو جنبه متمرکز کرده است )7 :فوايدی که فرد از مشارکت در گروه
. educational qualifications
. Social inequalities
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به دساات میآورد )6 .برقراری ارتباطات اجتماع ی عمدی برای فراهم آوردن دسااترساای هر چه بیشااتر به اين منابع و ساااود فردی
(پورتس .)034 :7039 ،ساارمايه اجتماعی مورد نظر پیر بورديو ،حاصاال جمع منابع واقعی و يا بالقوه ای اساات که از شاابکه بادوام از
روابط کم و بیش نهادينه شاده ،آشانايی و شاناخت متقابل يا به بیان ديگر با عضاوي ت در يک گروه به دست می آيد  .پس به تمام
عوايد و منابعی که مجموعه افراد از قبیل موقعیت اجتماعی ،عضاويت و ارتباط تنگاتنگ خود با انواع شابکه ها ،نهادها و سازمان به
دسات می آورند سارمايه اجتماعی اطالق می شاود ( غفاری . ) 79 :7031 ،پس سرمايه اجتماعی به شبکه آشنايان و روابط گروهی
مربوط می گردد که فرد در درون آن قرار گرفته است و می تواند به نفع خود از آن استفاده کند ( ممتاز. )743 :7030 ،
ساارمايه اجتماعی از نظر جیمز کلمن از طريق کارکردش تعريف میشااود .ساارمايه اجتماعی منبعی اجتماعی -ساااختاری اساات که
دارايی و سرمايه افراد محسوب میشود .اين دارايی شی واحدی نیست ،بلکه ويژگی هايی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد
و باعث میشااود افراد با سااهولت بیشااتری وارد کنش اجتماعی شااوند (کلمن .)926 :7011 ،بنابراين از نظر کلمن ساارمايه اجتماعی
جنبهای از ساااختار اجتماعی برای کنشااگران اساات که کنشااگران میتوانند از آنها برای کسااب منافعشااان اسااتفاده کنند101).
.(Coleman, 1988:
کلمن ،سارمايه اجتماعی را به شاکل زير تعريف میکند:مواردی که دو ويژگی را مشترکاً دارا هستند ،همگی بعدی از يک ساختار
اجتماعی را در بر میگیرند ،و برخی کنشهای مشااخص افرادی که درون ساااختار هسااتند را تسااهیل میکنند .برخالف ديگر انواع
سارمايه ،سارمايه اجتماعی ريشاه در سااختار روابط درون و بیرون افراد دارد .سرمايه اجتماعی ورای افراد و ابزارهای فیزيکی تولید
است.اشکال سرمايه ای که او شناسايی کرده ،عبارتند از تعهدات و انتظارات ،پتانسیل اطالعات ،7هنجارها و ضمانت اجراهای مؤثر،
روابط مبتنی بر اقتدار ،ساازمان دهی متناساب و هدفمند اجتماعی .بر خالف بورديو ،کلمن معتقد اسات که سرمايه اجتماعی نتیجهی
سرمايهگذاری مستقیم نیست ،بلکه محصول جنبی فعالیتهای ديگر است.
سیستم خانوادگی مبنای تعريف کلمن از سرمايه اجتماعی است .از نظر او سیتسمهای خانوادگی از
الف -سرمايه مالی (منابع مالی برای هزينههای خانواده و پرورش کودک)
ب -سرمايه انسانی (تحصیالت و مهارتهای اقتصادی والدين)
ج -سرمايه اجتماعی ساخته شدهاند.
در حالی که دو مفهوم اول به توانايی شاناختی و مالی والدين اشااره دارند ،مفهوم سوم دقیقاً به ابعاد اجتماعیتر و بینفردی زندگی
خانوادگی اشااااره دارد ( .(Coleman, 1988; 1990با عطف به تعريف قبلی بورديو ،دو جزء جدا از هم سااارمايه اجتماعی را
شااناسااايی کرده اساات:ساارمايه اجتماعی  .7به عنوان يک ساااختار رابطهای و .6به عنوان فراهم کنندهی منابع برای ديگران از طريق
رابطه با افراد .) (Coleman, 1988ساارمايه اجتماعی مشااخصاااً با کارکردش تعريف میشااود و به يک دارايی که فرد يا افراد
می توانند به عنوان يک منبع از آن اساتفاده کنند اشااره دارد« .سارمايه اجتماعی ،هرگونه رابطهی اجتماعی است که منبعی برای فرد
محسااوب شااود»  .35) (Coleman, 1990:از اين گذشااته ،کلمن منافع متعدد ساارمايهی اجتماعی ،شااامل انتظارات و تعهدات
اعتماد و بدهبستان و تثبیت هنجارها و ارزشها در روابط را مورد تأکید قرار میدهد ).(Coleman, 1988
عالوه بر اين ،تعريف باه ارتباطات بین اعضاااای خانواده توجه میکند .از آنجايی که اين مهارتهای ارتباطی ،مطابق با نظر کلمن،
قواعد و هنجارها مبنايی را شاکل داده و به اين ترتیب تعهدات و مسائولیتپذيری فردی را در بین اعضای خانواده تحکیم میکنند،
در ساختار خانواده نیزاهمیت دارند .کلمن همچنین مشاهده کرد که سرمايه اجتماعی در شبکههای اجتماعی به هم پیوسته ،نیز بسیار
قوی است .گرچه ممکن است به نظر آيد اين مفهوم دارای ماهیتی ثابت است،ولی بايد توجه داشت که کلمن سرمايه اجتماعی را به
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شاااکال ياک سااااخات نسااابتااً ناپايدار تعريف کرده که میتواند در طول زمان و در واکنش به وضاااعیتهای متفاوت تغییر کند
).(Furstenberg and Hughes, 1995
پاتنام در جوامعی که در آنها مردم می توانند مطمئن باشاند که اعتماد مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد بلکه جبران میشود ،احتمال
زياادتری برای انجاام معاامالت و مباادالت وجود دارد .برعکس ،مباادالت مکرر در طی يک دوره زمانی نیز به نوبه خود توساااعه
هنجارهای معامله متقابل عمومی را به دنبال میآورد .در مجموع انواع مشخصی از شبکههای اجتماعی ،خودشان روند حل مشکالت
عمل جمعی را تساهیل مینمايند .مارک گرانووتر 7معتقد است هنگامی که توافقاتی درون يک چارچوب بزرگتر روابط شخصی و
شبکههای اجتماعی حاصل میشود ،اعتماد ايجاد میگردد و انگیزه تخلف از مقررات رنگ میبازد (پاتنام.)644 :7039 ،
پاتنام در چگونگی فرآيند تبديل اعتماد فردی به اعتماد اجتماعی معتقد است که اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده از دو منبع
مرتبط يعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکههای مدنی – ناشی می شود وی در بحث تقدم و تأخر سه عامل مذکور که منابع سرمايه
اجتماعی را میساازند معتقد است« :اعتماد اجتماعی به هنجارهای معامله متقابل ،شبکههای مشارکت مدنی و همکاری موفقیتآمیز
متقابالً يکديگر را تقويت میکنند .وجود نهادهای همکاری جويانه کارآمد مسااتلزم مهارتها و اعتماد بین اشااخاص اساات اما آن
مهارتها و اين اعتماد نیز به نوبه خود به وسیله همکاری سازمانيافته تلقین و تقويت میشوند .هنجارها و شبکههای مشارکت مدنی،
به رفاه اقتصادی کمک مینمايند و به نوبه خود نیز توسط اين رفاه تقويت میشوند ».وی به يک نوع «تحلیل تعادلی» به جای تحلیل
خطی در ارتباط اين سااه عنصاار با يکديگر معتقد اساات (همان .)034 :به زعم پاتنام منابع ساارمايه اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و
شااابکاهها معموالً خود تقويت کننده و خود افزاينده اند .دور باز تولید کننده فضاااايل ،به تعادل اجتماعی همراه با ساااطح بااليی از
همکاری،اعتماد ،معامله متقابل ،مشارکت مدنی و رفاه جمعی منجر میشود.اين ويژگیها معرف جامعه مدنیاند .برعکس فقدان اين
ويژگیها در جوامع غیرمدنی نیز خود خصلتی تقويتکننده دارد .عهد شکنی ،بیاعتمادی ،فريب و حیله ،بهره کشی ،انزوا ،بینظمی
و رکود يکديگر را در يک جو خفقانآور دورهای باطل تشديد میکنند.
وی شبکه های افقی را آن شبکه های میداند که زمینه مشارکت افراد را در جامعه فراهم میسازد و تأکید وی در اينجا روی
انجمنهای داوطلبانه است .در کتاب مذکور پاتنام انجمن های داوطلبانه را محدود به آن کلوب های ورزشی و انجمنهای فرهنگی
میکند که اثراتی بر يکپارچگی و وفاق اجتماعی میگذارند .وی در جايی ديگر ادعا میکند که اين شبکهها از اشکال ضروری
سرمايه اجتماعی محسوب میشوند و هر چه اين شبکه ها متراکم تر باشند احتمال بیشتری وجود دارد تا شهروندانش بتواند در جهت
منافع متقابل همکاری نمايند(پاتنام .)642 :7033،وی معتقد است که انجمنهای داوطلبانه که جزو شبکه های افقی محسوب میشوند
به شیوههای گوناگونی بر تعاون و تعامل اجتماعی مابین کنشگران تأثیرمیگذارند(پاتنام.)710- 7446:719 ،
 -7اين انجمنها هزينههای بالقوه عهدشکنی را در هر معامله ای افزايش میدهد .به عبارت ديگر اين انجمن ها به خاطر شبکه های
افقی که ايجاد میکنند .ريسک فرصت طلبی را در معامالت افزايش میدهند.
 -6اين انجمن ها هنجارهای قوی تقابل (معامله متقابل ) را تقويت میکنند.
 -0انجمن های داوطلبانه ارتباطات را تسهیل میکنند و جريان اطالعات را در زمینه قابل اعتماد بودن افراد ،بهبود بخشید.
 -9انجمن های داوطلبانه تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری هستند که می توانند به عنوان يک چارچوب فرهنگ شفاف برای
همکاری آينده عمل کنند.
از نظر لوری ،سرمايه اجتماعی مجموع منابعی است که در ذات روابط اجتماعی و د رسازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد
شناختی يا اجتماعی کودک يا جوان سودمند است( .گلن لوری 7437به نقل از پورتس )4 :7443:اين منابع برای افراد مختلف،
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متفاوت است و می تواند مزيت مهمی برای کودکان و نوجوانان در رشد سرمايۀ انسانی شان باشد .لوری مفهوم سرمايه اجتماعی را
برای تشخیص منابع اجتماعی سودمند برای توسعه سرمايه انسانی ،وارد اقتصاد کرد ،با اين حال گامی فراتر نمی گذارد تا مفهوم
سرمايه اجتماعی را با دقت ساخته و پرداخته کند( .گلن لوری 7437به نقل از پورتس.)4 :7443:
فرضیه پژوهش

 .7به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
 .6به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
 .0به نظر می رسد بین همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
 .9به نظر می رسد بین حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
 .4به نظر می رسد بین سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد.
روش شناسي

در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی از روش پیمايش استفاده شده است به طوريکه روش تحقیق مورد استفاده
در اين پژوهش از لحاظ زمانی به صورت مقطعی ،از لحاظ میزان ژرفايی ،پهنانگر ،از بعد کارکردی پژوهش کاربردی و از بعد زمینه
و قلمرو اجرا و نحوه جمع آوری داده ها میدانی در نظر گرفته شده است .جامعه مورد مطالعه در اين تحقیق جوانان دانشجو که در
واحد علوم و تحقیقات تهران در دانشکده های علوم پايه و دانشکده های فنی و مهندسی مشغول تحصیل می باشند که تعداد آنها
برابر با  4164نفر است و صفات مشترک میان آنها دانشجو بودن و همچنین تحصیل در واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 7046
است ،انتخاب شده است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شده است به اين صورت که :
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یافته ها

يافته های حاصل از عملیات میدانی نشان داد 9620:درصد از پاسخ گويان زن و با 4121درصد از پاسخگويان مرد می باشند9421.
درصد مجرد و  4920درصد متاهل هستند 66/0 .درصد کارشناسی 47/1 ،درصد کارشناسی ارشد و  64/1درصد در مقطع دکتری
مشغول به تحصیل می باشند 71/0 .درصد 64تا  63سال  03/3 ،درصد  03تا  62سال  63/1 ،درصد  04تا  07سال  67/1 ،درصد 93
تا  02سال  6/3 ،درصد  94تا  93سال می باشند.سطح سرمايه اجتماعی در بین دانشجويان  3/20سطح خوب  63 ،درصد متوسط و
 71درصد سطح پايین ارزيابی شد  .و میزان شادمانی در بین دانشجويان  3/44سطح خوب  03 ،درصد سطح پايین و  74درصد سطح
متوسط بدست آمد .يافته های استنباطی حاصل از آزمون فرضیه به شرح ذيل نشان داد:
فرضیه  :1به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان مشارکت اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
جدول ( : )7آزمون همبستگی پیرسون میان مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی
متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()3/34

مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

033

3/243

3/373

با توجه به جدول ( )7میزان ضريب همبستگی میان متغیر های مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی برابر با  3/243محاسبه شده است
که اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش ( يا کاهش) مشارکت اجتماعی میزان نشاط
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اجتماعی افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  3/373است و کوچکتر از  3/34محاسبه شده
است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه  : 2به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان اعتماد اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
جدول ( : )6آزمون همبستگی پیرسون میان اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی
متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()3/34

اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی

033

3/179

3/331

با توجه به جدول ( )6میزان ضريب همبستگی میان متغیر های اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی برابر با  3/179محاسبه شده است که
اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش ( يا کاهش) اعتماد اجتماعی میزان نشاط اجتماعی
افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  3/331است و کوچکتر از  3/34محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین اعتماد اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه  :3به نظر می رسدبین همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان همبستگی اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
جدول ( : )0آزمون همبستگی پیرسون میان همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی
متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()3/34

همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی

033

3/496

3/390

با توجه به جدول ( )0میزان ضريب همبستگی میان متغیر های همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی برابر با  3/496محاسبه شده است
که اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش (يا کاهش) همبستگی اجتماعی میزان نشاط
اجتماعی افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  3/390است و کوچکتر از  3/34محاسبه شده
است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین همبستگی اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه  :4به نظر می رسد بین حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اين که میزان حمايت اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
جدول ( : )9آزمون همبستگی پیرسون میان حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی
متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()3/34

حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی

033

3/266

3/374

با توجه به جدول ( )9میزان ضريب همبستگی میان متغیر های حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی برابر با  3/243محاسبه شده است که
اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش (يا کاهش) حمايت اجتماعی میزان نشاط
اجتماعی افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  3/374است و کوچکتر از  3/34محاسبه شده
است بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین حمايت اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیه  : 5به نظر می رسد بین سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
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با توجه به اين که میزان سرمايه اجتماعی و میزان نشاط اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
استفاده می شود.
جدول ( : )4آزمون همبستگی پیرسون میان سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی
متغیرها

تعداد

مقدار ضريب همبستگی

سطح معنی داری ()3/34

سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی

033

3/136

3/374

با توجه به جدول ( )4میزان ضريب همبستگی میان متغیر های سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی برابر با  3/136محاسبه شده است که
اين میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدين معنی که با افزايش (يا کاهش) سرمايه اجتماعی میزان نشاط اجتماعی
افزايش (يا کاهش) می يابد .با توجه به سطح معناداری اين رابطه که برابر با  3/374است و کوچکتر از  3/34محاسبه شده است
بنابراين فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تايید می شود .يعنی بین سرمايه اجتماعی و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری

نشاط (شادکامی) به عنوان عامل تحرک و نظم يکی از خلقیات اساسی در زندگی فردی است و نقش مهمی در چارچوب حیات
روانی و اجتماعی او بازی می کند .نشاط يکی از نیازهای اساسی انسان و الزمه حیات اجتماعی اوست ،نشاط به قوام جامعه کمک
کرده و تقويت کننده بعضی روابط اجتماعی است .نشاط عبارت از چگونگی داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی است ،اين نوع
داوری متأثر از ادراکات شخصی فرد و تجربه احساسات و عواطف مثبت است که بر سبک تبیین ،قضاوت و تصمیمگیری او اثر
میگذارد (سلیگمن .)33 : 6336 ،نشاط اجتماعی يکی از مهمترين نیازهای جوامع بشری است و اصلیترين محرک دستیابی به
اهداف بشر میباشد .نشاط موجب نگرش مثبت به زندگی ،خودپنداری مثبت ،برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطفی ،امیدواری
به آينده ،نگرش مطلوب و رضايت آمیز به خود و ديگران ،روابط اجتماعی متعادل ،دوری از کینه و نفرت ،انتخاب آگاهانه اهداف
زندگی ،تالش برای تحقق اهداف ،دوری از اتالف وقت و کاهلی ،افزايش موفقیتهای زندگی ،برخورداری از شاخصهای باالی
زندگی ،عملکرد بهتر سیستم ايمنی در مقابل استرسها ،خواب بهتر ،تمايل بیشتر در کمک به ديگران ،عملکرد بهتر شغلی – تحصیلی
و تصمیمگیری بهتر میگردد (شريفی و ديگران)20 :7034 ،
مفهوم سرمايه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی مانند اعتماد ،همکاری وهمیاری میان اعضای يک گروه يا يک جامعه است که نظام
هدفمندی را شکل می دهد و آنها را به سوی دستیابی به هدفی ارزشمند هدايت می کند .درواقع منبع کنش های جمعی است که
عامل پیوند دهنده ی عوامل اجتماعی خواهد بود و موجب استفاده ازمنابع فیزيکی و انسانی برای رشد و توسعه جامعه می شود .هرچه
شاخص های سرمايه اجتماعی درجامعه ای زياد باشد آن جامعه از سرمايه اجتماعی باالتری نیز برخوردار است.خانواده به عنوان نهادی
اجتماعی  ،هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می نهد و با تأمین مجموعه ای ازنیازهای انسانی عهده دار نقش ها و کارکردهای
ويژه ای است.
با توجه به مطالعه حاضر که در يک محیط کامال علمی و دانشجويی انجام شده است يافته های میدانی مويد رابطه بین سرمايه اجتماعی
و ابعاد آن چون مشارکت  ،اعتماد  ،همبستگی و حمايت اجتماعی با شادی است با توجه به اين که اين منابع خود به داليل مختلفی
در محیطهای انسانی تولید و يا باز تولید می شوند از طرفی عوامل اثر گذار و يا يک محرک نقش اساسی و سازنده در تعامالت
انسانی از جمله کیفیت ،نوع  ،ابعاد و شعاع روابط اجتماعی در فضای اجتماعی دارند که خود بازتولید شادی را به همراه خود به محیط
دانشجويی که مبتنی است بر نیاز خاص دوران علم آموزی است افراد با استفاده از برقراری ارتباط با ديگران(ساير دانشجويان )در
صدد پاسخ گويی بهینه به نیازهای خود هستند و از طرف ديگر نوعی رقابت و رفاقت را چاشنی عمل اجتماعی خود قرار داده اند.
همانطور ک ه يافته ها نشان داد میزان سرمايه اجتماعی در بین دانشجويان در سطح خوبی حدود  20درصد قرار دارد و از طرف ديگر
میزان شادمانی در اين محیط علمی برابر با  44درصد ارزيابی شد که نشان از محیطی سالم دارد در نتیجه رابطه بدست آمده بین سرمايه
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اجتماعی و شادی با نتايج تحقیق لیونگ و همکاران و پوتنام و همکارن همسويی دارد همانطور که لیونگ و همکاران از بررسی
نقش سرمايه اجتماعی در شادی مردم دريافتند که رابطه معنی داری بین شادی و هر سه بعد سرمايه اجتماعی که توسط کلمن با نام
های اعتماد و التزامات ،کانال های اطالعاتی ،هنجارها و ضمانت اجرايی مطرح شده ،وجود دارد .همچنین ،آنها نشان دادند که يک
شبکه اجتماعی قوی با دوستان عاملی مهم در رابطه با شادی يک فرد است .به عالوه ،داشتن ارتباطا بیشتر يک شخص به طور مثبتی
با شادی او رابطه دارد(لیوينگ و همکاران  )73 :6373نتايج تحقیق حاضر نیز نشان داد فاصله ،ابعاد و شعاع سرمايه اجتماعی در بین
دانشجويان کمتر است ،که خود مويد برطف شدن نیازها و ايجاد فضای شاد و با نشاط در بین دانشجويان را نشان می دهد پس می
توان دريافت سرمايه گذاری اجتماعی در کنار ساير سرمايه های می تواند يک عامل موثر در تولید و بازتولید کنش های اجتماعی
از جمله شادی موثر باشد .از نظر پوتنام و همکاران نیز،سرمايه اجتماعی يک پیش بینی کننده قوی برای تعیین میزان شادی افراد و
کیفیت زندگی در اجتماع است و لذا برای افزايش سطح شادی شادی مردم سرمايه گذاری در سرمايه اجتماعی بسیار ارزشمند تر از
سرمايه گذاری های اقتصادی است(جعفری و همکاران .)69 : 7030،همچنین آنها دريافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت
بیشتری دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند ،نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی تر ،ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند،
شادتر هستند(دريکوندی.)61 :7037،
از نتايج اين تحقیق می توان دريافت با باالرفتن سن ،تجربه اندوزی در کنار ساير عوامل در يک محیط علمی منجر به شکل گیری
و يا باز تولید شبکه اجتماعی (دانشجويی) با خصوصیات و شاخص های جديد در حال شکل گیری است که افراد با توجه به موقعیت
اجتماعی _ اقتصادی  ،فرهنگی و سیاسی ......خود در تعامل هستند .در پی شکل گیری اين شبکه،عوامل ،عناصر و اجزاء آن در کنش
با يکديگر به يک نوع تعامل اجتماعی _ فرهنگی در محیطی جديد روی اورده اند که می تواند به يک جامعه سالم و پايدار منجر
شود.به نظر میرسد عوامل سازنده اين شبکه جديد نقش اساسی در تغییر کیفیت محیطی و سبک زندگی جديد بازی می کنند.
در تحقیقی ديگر ،ريچارد رز( ) 6333معتقد است که سرمايه اجتماعی بیش از سرمايه انسانی (میزان تحصیالت ،درآمد ،موقعیت
اجتماعی فردی و )...در میزان شادی افراد جامعه موثر است(جعفری و همکاران )70 :7030،رز همچنین بر اين باور است که شبکه
های سرمايه اجتماعی به طور خاص در فراهم آوردن حمايت های عاطفی و روانی نقش موثری در اتقای سالمت روانی افراد دارند.در
سطح فردی نیز مشخص شده است که سرمايه اجتماعی همبستگی مستقیمی با شادی درونی دارد ؛ به آن دلیل که سرمايه اجتماعی
نوعی حمايت و فرصت های سهیم شدن با ديگران را فراهم می کند(.اکبر زاده و همکاران.)19 :7046،

منابع
 .7آرگايل ،مايکل ( .)7030روانشناسی شادی .ترجمه :فاطمه بهرامی ،حسن پاالهنگ ،حسن گوهری .تهران :نشر جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی.
 .6آزموده ،پیمان ( .)7030رابطه جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجويان دانشگاه شهید بهشتی .پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهید بهشتی ،چاپ نشده.
 .0آيزنک ،مايکل ( .)7014روانشناسی شادی .ترجمه :مهرداد فیروز بخت و خشايار بیگی .تهران :انتشارات بدر.
 .9آيزنک ،مايکل ( .)7013همیشه شاد باشید .ترجمه :ز .چلونگر .تهران :انتشارات نسل نو انديش.
 .4احتشامی اکبری ،کاملیا (« .)7032نقش علم بازاريابی در سالمت اجتماعی .»7-نشريه تفاهم 62 ،و 64خرداد.
 .2احمدی ،بتول و ديگران ( .)7032سیمای سالمت زنان .تهران ،شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،چاپ نشده.
 .1ازکیا ،مصطفی و دربان آستانه ،علیرضا ( .)7036روش های کاربردی تحقیق جدول اول .تهران :انتشارات کیهان.
 .3ازکیا ،مصطفی؛ غفاری ،غالمرضا؛ ايمانی ،علی و احمد رش ،رشید ( .)7034نظريه های اجتماعی معاصر با رويکرد توسعه .تهران :نشر علم.
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 .4اصغر پور ،احمدرضا ( .)7039سنجش میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی  39-7030و عوامل موثر
بر آن .پايان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-پژوهش ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،چاپ نشده.
 .73امینی رارانی ،مصطفی ( ،)7034بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و سالمت اجتماعی در ايران .پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ،چاپ نشده.
 .77ببی ،ارل ( .)7037روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد اول .ترجمه :رضا فاضل .تهران :انتشارات سمت.
 .76براتی ،سارا ( .)7043بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سالمت اجتماعی (نمونه مورد بررسی جوانان  74-64ساله شهرستان بجنورد).
پايان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان (گرايش زن و خانواده) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،چاپ نشده.
 .70بیات ،محبوبه ،نادری فر ،مهین؛ بیات ،مقداد؛ میری ،مجید و فروغی ،سعید (« .)7032سالمت اجتماعی کودکان  1-77ساله ساکن مراکز نگهداری
شبانهروزی» .دو ماهنامه پرستاری ايران ،شماره  ،0پايیز.
 .79پاتر ،رابرت و لويد ،ايونز ( .) 7039شهر در جهان در حال توسعه .ترجمه :کیومرث ايران دوست ،مهدی دهقان و میترا احمدی .تهران :سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 .74پاتنام ،رابرت (« .)7014دموکراسی و سنتهای مدنی» .ترجمه :محمد تقی دلفروز .تهران :روزنامه سالم.
 .72پاتنام ،رابرت و ديگران ( .)7039سرمايه اجتماعی ،اعتماد دمکراسی و توسعه .ترجمه :افشین خاکباز و حسن پويان .تهران :نشر شیرزاده.
 .71پیران و ديگران (« .)7034کار پايه مفهومی و مفهوم سازی سرمايه اجتماعی (با تأکید بر شرايط ايران)» .فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال ششم ،شماره
.60
 .73توسلی ،غالمعباس ( .)7024نظريه های جامعه شناسی .تهران :نشر سمت.
 .74توسلی ،غالمعباس ( .)7036مشارکت اجتماعی در شرايط جامعه آنومیک ،رابطه آسیب ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی .تهران:
انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 .63چین آوه ،محبوبه و الهام روستايی ( .)7030رابطه بین حمايت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سالمت روان دانشجويان .طرح پژوهشی مصوب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان ،چاپ نشده.
 .67حاتمی ،پريسا ( .)7033-34بررسی عوامل موثر بر سالمت اجتماعی دانشجويان با تاکید بر شبکه های اجتماعی .پايان نامه کارشناسی ارشد
مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،چاپ نشده.
 .66ستوده ،هدايت اهلل ( .)7013آسیب شناسی اجتماعی .تهران :نشر آوای نور.
 .60سرايی ،حسن ( .)7036مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق .تهران :انتشارات سمت.
 .69سرايی ،حسن ( ،)7034روش های تحقیق پیشرفته ،جزوه دوره دکتری ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
 .64سلیمانی ،محمد (« .)7031نقش سرمايۀ اجتماعی در توسعۀ اقتصادی ،مروری بر مطالعات انجام شده» .مجلۀ راهبرد ،شمارۀ  ،74پايیز ،ص -714
.720
 .62سیف الهی ،سیف اله و رحمانی خلیلی ،احسان (« .)7047روابط و مناسبات در کالن شهرها و همگرايی قومیت ها» (ص  .)761مجموعه مقاالت
همايش ملی اقوام ايران  ،7939مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .61شارون ،جوئل ( .)7014ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسی .ترجمه :منوچهر صبوری .تهران :نشر نی.
 .63شجاعی باغینی ،محمد مهدی و همکاران ( .)7031مبانی مفهومی سرمايه اجتماعی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .64عجم نژاد ،رضا ( .)7033بررسی عوامل موثر بر سالمت اجتماعی معلمان شهر مراغه .پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال ،چاپ نشده.
 .03علیپور ،احمد (« .)7034ارتباط حمايت اجتماعی با شاخص های ايمنی بدن در افراد سالم :بررسی مدل تاثیرکلی» .مجله روانپزشکی و روانشناسی
بالینی ايران (انديشه و رفتار) تابستان( 76 ،پیاپی  ،)94ص.704-709
 .07کلمن ،جیمز ( .)7011بنیادهای نظريه اجتماعی .ترجمه :منوچهر صبوری .تهران :نشر نی.
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