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  چکیده

. کنـد  شناختی است که هر دو بعد عینی و ذهنی روابط اجتماعی را با اهمیت تلقـی مـی   اي جامعه سرمایۀ اجتماعی سازه
هاي  توانند براي به حداکثررساندن احتمال موفقیت در کنش هستۀ اصلی این سازه به منابعی اجتماعی اشاره دارد که می

تواند نقش اساسـی در زنـدگی انسـان، حـاالت جسـمانی، روحـی و        ع میمندي از این مناب بهره. هدفمند قابل اتکا باشند
جانبـازان اعصـاب و   مبتنی بر این کارکردها، کانون اصلی این مقاله، بر بررسی میزان برخـورداري  . اجتماعی وي ایفا کند

، دوسـتان،  در محـیط اجتمـاعی خـانواده، خویشـاوندان    اسـتان مازنـدران را از سـرمایۀ اجتمـاعی      نخـاعی  ضایعۀروان و 
 25کـم   نفر از این جانبـازان بـا دسـت    838. و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تمرکز یافته است  همسایگان، جامعه

 269پژوهش حاضـر شـامل    ۀنمون. اند جامعۀ آماري این پژوهش را تشکیل داده) ناشی از اعصاب و روان(درصد جانبازي 
. آوري شـد  سـاخته جمـع   نامۀ محقـق  هاي تحقیق از طریق پرسش داده. خاب شدندصورت تصادفی ساده انت  نفر بود که به

طور متوسـط   به لحاظ فراوانی و نوع شبکۀ اجتماعی قابل اتکا براي جانبازان، به : اند از چند یافتۀ مهم این پژوهش عبارت
هرچه از خانواده به . گیرند رار میآخر ق  خویشاوندان در مرتبۀ اول، دوستان صمیمی در مرتبۀ دوم و همسایگان در مرتبۀ

یابد؛  داري کاهش می کنیم، سطح احساس برخورداري جانبازان از سرمایۀ اجتماعی به وجه معنی سمت جامعه حرکت می
درصـد جمعیـت مـورد بررسـی      75درصد جانبازان در خانواده از این احساس برخوردارند، حدود  73در حالی که حدود 

در پایان، بررسـی چرایـی فرسـایش سـرمایۀ     . آمیز ندارد ها رفتار احترام ابل اعتماد نیست و با آنمعتقدند که جو جامعه ق
هاي ناشـی از آن و نیـز بررسـی سـرمایۀ اجتمـاعی       اجتماعی جامعۀ آماري این پژوهش از سطح خانواده به جامعه، آسیب

  .شده است جانبازان در سطح ملی پیشنهاد 
  

، استان نخاعی ضایعۀجانبازان اعصاب و روان و ی، اعتماد، منابع اجتماعی عینی و ذهنی، سرمایۀ اجتماع :واژگان کلیدي
  .مازندران

  
  

  مقدمه و بیان مسئله
هـاي مـادي، انسـانی و     ایـن واقعیـت اجتمـاعی، خسـارت    . جنگ ایران و عراق حادثۀ مهمی در تاریخ زندگی مردم ایـران اسـت  

هاي جسمی و روحی براي بسیاري از جوانان و مردم ایـن مـرز و    وجود آمدن آسیب به. اجتماعی زیادي را به دنبال داشته است
ها را به  کند و نیاز آن هایی مسیر طبیعی زندگی افراد را دچار اختالل می تحقق چنین وضعیت. بوم پیامد واقعی این جنگ است

نـدي هرچـه بیشـتر جانبـازان از روابـط      م بهـره . سـازد  برخی خدمات، خاصه نیازهاي بهداشتی، رفاهی و اجتماعی مضاعف مـی 
تواند کمکی اساسی براي حل مسائل و مشکالت پیش روي آنان تلقی گردد؛ چه ایـن   می) سرمایۀ اجتماعی(اجتماعی قابل اتکا 

مندي از منابع اجتماعی، دسترسـی بـه    تواند از طریق بهره کند و کنشگر اجتماعی می کنندة امور را ایفا می سرمایه نقش تسهیل
هـا و   وجود آن منابع، احتمال دسترسی بـه آن اهـداف، یـا ممکـن نیسـت، یـا بـا سـختی         اهداف را براي خود آسان سازد که بی

  .فرسا همراه خواهد بود مشکالت طاقت

                                                             
1  . نخاعی در استان مازندران به لحاظ سالمت روانی،  ضایعۀبررسی وضعیت زندگی جانبازان اعصاب و روان و «این مقاله برآمده از طرحی است با عنوان

که با حمایت مالی سازمان بنیاد شهید و امـور ایثـارگران   » گذران اوقات فراغت ةدرمانی و نحوهاي اقتصادي و اجتماعی، رضایتمندي از خدمات  ویژگی
  .شود بدین وسیله از سازمان مذکور قدردانی می. استان مازندران انجام شده است
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. تواند نقشی اساسی در زندگی انسان، حاالت جسمانی، روحی و اجتماعی وي ایفـا نمایـد   مندي از سرمایۀ اجتماعی می بهره
بدان . کند ، اهمیتی دوچندان پیدا مینخاعی ضایعۀجانبازان اعصاب و روان و ت این مهم در خصوص جانبازان، خاصه بدیهی اس

وضـعیت  که است تحقیق آن سؤال اصلی  .برند هاي روحی رنج می اند و از آسیب ها عمالً با مشکالت جسمانی مواجه دلیل که آن
منابع اجتماعی عینـی  (از جهت برخورداري از سرمایۀ اجتماعی  استان مازندران نخاعی ضایعۀزندگی جانبازان اعصاب و روان و 

اي کـه   هاي اجتماعی اجتماعی در زندگی، پرسش اساسی آن است که آیا عرصه  با نظر به اهمیت سرمایۀچگونه است؟ ) و ذهنی
هـا بـه    عنوان منابع اجتماعی براي آن اند بهتو کنند، می در آن زندگی می استان مازندران نخاعی ضایعۀجانبازان اعصاب و روان و 

حساب آید؟ این جانبازان تا چه حد در محیط اجتماعی خانواده، خویشـاوندان، دوسـتان، همسـایگان، از ناحیـۀ سـازمان بنیـاد       
  شهید و امور ایثارگران، و در جامعه احساس برخورداري از منابع اجتماعی قابل اتکا را دارند؟

این در حالی اسـت کـه انجـام    . شده، پژوهشی یافت نشد که مستقالً و مستقیماً به مطالعه بپردازد در خصوص مسائل مطرح
مبتنـی بـر ایـن    . هـا ضـرورتی انسـانی و اجتمـاعی اسـت      شده و نیز پاسخ به آن یافته براي طرح درست مسائل اشاره تالش نظام

در راه تحقق این هدف، ابتدا بـه پیشـینۀ   . علمی بیابد شده پاسخ هاي بیان ها، مقالۀ حاضر سعی کرده است براي پرسش ضرورت
با . در مرحلۀ بعد روش مطالعه توضیح داده خواهد شد. شود شود، سپس چارچوب مفهومی تحقیق معرفی می تحقیق پرداخته می

  . شود گیري ارائه می بندي و نتیجه ها، جمع انجام تجزیه و تحلیل داده
  

  پیشینۀ پژوهش
اند که بـه   هاي تجربی اندکی یافت شده شده در منابع علمیِ موجود و در دسترس، صرفاً پژوهش انجاموجوهاي  حسب جست

ها، تحقیقـی بـا    از جملۀ این پژوهش. اند ها پرداخته هاي روحی آن موضوع کیفیت روابط اجتماعی جانبازان یا تأثیر آن بر ویژگی
ایـن  . اسـت » ت اجتماعی با میـزان افسـردگی جانبـازان قطـع نخـاعی     هاي مقابله با استرس و حمای بررسی رابطۀ شیوه«عنوان 

در شـیوة سـازگاري افـراد، بـا     ) مثل حمایت اجتمـاعی (و بیرونی ) هاي مقابله مثل شیوه(پژوهش با توجه به نقش منابع درونی 
زان قطـع نخـاعی، صـورت    هاي افسردگی جانبـا  اي و کیفیت روابط اجتماعی با میزان نشانه هاي مقابله شیوه  هدف بررسی رابطۀ

این تعـداد بـه شـیوة    . اند جانباز قطع نخاعی که در منزل اقامت داشته 70هاي این تحقیق عبارت بودند از  آزمودنی. گرفته است
نامـۀ افسـردگی بـک      نامۀ کیفیت روابـط اجتمـاعی و پرسـش    اي، پرسش ها به کمک مقیاس مقابله تصادفی انتخاب شدند و داده

هـا نشـان داد جانبـازانی کـه      یافتـه . دو تحلیـل گردیدنـد   هاي آماري تی و خی ها با استفاده از آزمون این داده. آوري شدند جمع
هـاي   ویـژه روش  اي متمرکـز بـر مسـئله، بـه     هـاي مـؤثر مقابلـه    داري از روش طور معنی  کمترین میزان افسردگی را داشتند، به

چنـین   هـم . کردنـد  وجوي حمایت اجتماعی و تفسیر مثبت اسـتفاده مـی   ریزي، جست آوردن به مذهب، مقابلۀ فعال، برنامه روي
جانبازانی برخوردار بودند کـه   هاي افسردگی را داشتند از حمایت اجتماعی کمتري نسبت به  جانبازانی که باالترین میزان نشانه

اشـتغال، اعـزام داوطلبانـه بـه      چنـین  هم. فردي بیشتري بودند هاي میان هاي افسردگی کمتري داشتند، و داراي کشمکش نشانه
هـا مبـین    نتیجۀ ایـن یافتـه  . هاي افسردگی کمتر رابطه داشته است با نشانه) شاخصی از اعتقاد و تمرکز کنترل درونی(ها  جبهه

هـاي افسـردگی، احسـاس بهتـر و تحمـل پیامـدهاي        اي ویژه در کـاهش نشـانه   هاي مقابله نقش مؤثر حمایت اجتماعی و شیوه
  ).40: 1381ابراهیمی، بوالهري و ذوالفقاري، (هاي جدي مانند قطع نخاع است  آسیبها و  بیماري

اجتماعی و اثـر    طور غیر مستقیم به مقولۀ منابع و سرمایۀ  عنوان تحقیقی یاد کرد که به  توان از آن به مطالعۀ دیگري که می
عنـوان   نامـۀ دورة کارشناسـی ارشـد بـا      لب پایـان آن بر افسردگی جانبازان پرداخته است، پژوهشی است محمدرضا متین در قا

بررسی افسردگی و تمایالت خودکشی در جانبازان بستري در آسایشگاه تهران و مقایسۀ آن با جانبازان قطـع نخـاعی بسـتري    «
ثیر مثبتـی  هاي این تحقیق نشان داد که حضور جانبازان در منزل و زندگی در کنار خانواده تـأ  یافته. انجام داده است» در منزل

  ).1370به نقل از متین صدر،  306: 1382بحرینیان و برهانی، (ها داشته است  بر عملکرد سالمتی آن
انـد،   پریشـی داشـته   بـار عـود بیمـاري روان     نفر از جانبازانی که سابقۀ یـک  138نیز به بررسی ) 1383(زاده و سیرتی  خاقانی

پزشکی ایـن   عوامل فردي، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي بر تشدید عالیم رواننتایج تحقیقاتی این محققان به تأثیر . پرداختند
مثل ناسازگاري در روابط اجتمـاعی  (ها از میان عوامل خانوادگی و اجتماعی، به عواملی  آن. جانبازان اعصاب و روان حکایت دارد

  .ها مؤثر بودند پزشکی آن رواناشاره کردند که بر تشدید عالیم ) میان اعضاي خانواده و بدرفتاري همسایگان



نفر از جانبازان شیمیایی سردشـت را مـورد مطالعـه قـرار      163اي، کیفیت زندگی  طی مطالعه) 1386(توالیی و همکارانش 
ایـن  . سال پس از مواجهه با گاز خردل صـورت گرفـت   15این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی . دادند

  .دانند درصد این جانبازان کیفیت زندگی خود را نامناسب گزارش می 85هد که حدود د مطالعه نشان می
 شـرکت  سـالمت  پـایش  طـرح  که در )نفر 576(کشور  در کل تحتانی اندام هردو عضو جانبازانِ قطع تمامی موسوي و همکارانش از

هـاي تحقیقـاتی ایـن     یافتـه . نفر تمایل خـود را بـراي همکـاري اعـالم کردنـد       335از این تعداد  .شوند مطالعه وارد تا کردند، خواستند
. بـود ) نفـر  124(درصد  2/37ترین نوع قطع عضو  ، قطع هردو اندام از زیر زانو، شایعپاسخگویاندهد که در میان این  محققان نشان می

. پرداختنـد  بـه فعالیـت ورزشـی مـی    ) نفـر  165(درصـد   7/50 مطالعه مورد دافرا از نیمی از بیش. داشتند درصد درد فانتوم 4/64حدود 
 میـزان  از از جانبـازان ) نفر 165(درصد  5/50حدود . سال قبل از مطالعه، سابقۀ بستري داشتند در طول یک) نفر 63(درصد  20حدود 

 بـه  مربـوط  نمـره  میـانگین  بیشترین و رد جسمانیدر ارزیابی از کیفیت زندگی، کمترین میانگین مربوط به د. بودند ناراضی خود درآمد

جامعـه  ) نرمـال ( عـادي  سـطح  از دار معنـی  طـور  به جانبازان در زندگی کیفیت حیطۀ 8 تمامی در نمرات میانگین. اجتماعی بود عملکرد
و  ورزشـی  فعالیـت  عـدم  سـیگار،  مصرف فانتوم، درد مطالعه، از قبل سال یک طول در شدن بستري مثبت سابقۀ جانبازانی که. بود تر پایین

سـابقۀ   میـان،  ایـن  در کـه  بودنـد  برخـوردار  بقیـه  به نسبت تري پایین زندگی کیفیت از داري معنی طور به بودند، گزارش کرده را بیکاري
 در عضـو  قطـع  بـا  جانبازان که داد نشان مطالعه این. داشت جانبازان زندگی درکیفیت را نقش ترین مهم درآمد، از رضایت و شدن بستري

 ورزش، بـه  تشـویق  جملـه  از بخشـی  تـوان  و حمـایتی  خـدمات  بهبـود  و ارائـه  که اند داشته تري پایین زندگی کیفیت تحتانی، هردو اندام

 آنـان  زنـدگی  کیفیـت  بهبـود  به تواند می گروه این به )آمپوتاسیون(اندام  قطع از ناشی ثانویۀ عوارض درمان و تفریحی،کنترل هاي برنامه

  .)303: 1388موسوي و دیگران، (کند  کمک
در طـرح پـایش سـالمت     1388جانباز اعصاب و روان استان اصفهان که در سـال   345به مطالعۀ) 1389(احمدي و نجاتی 

سؤالی و از طریـق مراجعـۀ پزشـک بـه منـزل       36نامۀ  این محققان با استفاده از پرسش. جانبازان شرکت کرده بودند، پرداختند
هاي این مطالعه، در میـان ابعـاد    مطابق یافته. آوري کردند هاي این تحقیق را جمع م معاینه و مصاحبۀ بالینی، دادهجانباز و انجا

مختلف کیفیت زندگی، فقط فعالیت فیزیکی این جانبازان وضعیت متوسط داشـته اسـت و در بقیـۀ ابعـاد، خاصـه بعـد روانـی،        
حققان اشاره دارند که افزایش سن این جانبازان تهدیدي براي کیفیت زندگی این م. ها بسیار پایین بوده است کیفیت زندگی آن

  ).13: 1389(کند  ها را تهدید می آنان است و بازنشستگی پیش از موعد جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی آن
  

  چارچوب مفهومی
این نظریـه، توجـه بسـیاري    . استفاده واقع شده استهاي علمی مختلفی مورد  اي است و در حوزه اي بین رشته سرمایۀ اجتماعی نظریه
شناسـی، علـوم سیاسـی و     هـاي مختلـف از جملـه اقتصـاد، علـوم بهداشـتی و پزشـکی، تعلـیم و تربیـت، جـرم           از محققان را در رشته

ایـن مفهـوم و   ابراز اشتیاق فراوان محققـان بـه   . المللی به خود معطوف ساخته است شناسی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین جامعه
هاي فردي یا اجتماعی زنـدگی، احتمـاالً بـه ویژگـی اصـلی ایـن رهیافـت، یعنـی مهـم           کارگیري آن در فهم و تشریح و تبیین جنبه به

  .شود شمردن ابعاد عینی و ذهنی روابط اجتماعی، مربوط می
پیر بوردیو، جیمز کلمـن و  : اجتماعی اجتماعی، مرور تعاریف سه دانشمند برجستۀ علوم  براي ارائۀ تعریفی از مفهوم سرمایۀ
نوایی با برخی دیگر از محققـان اهـل    شود، وقتی این هم این روش بیشتر تقویت می. رسد رابرت پاتنام روشی منطقی به نظر می

  هـاي اصـلی را بـه نظریـۀ سـرمایۀ      اجماع رو به رشدي وجود دارد که این سـه دانشـمند، کمـک   «نظر صورت گیردکه معتقدند 
  ).13: 2003فیلد، (» اند ی کردهاجتماع

وي اولـین تحلیـل   . اجتمـاعی داشـته اسـت     شناس برجستۀ فرانسوي، سهمی قابل مالحظه در توسعۀ نظریۀ سرمایۀ بوردیو، جامعه
 کنـد کـه   بوردیو استدالل مـی ). 2001؛ نارایان و کاسیدي، 1998؛ پورتس، 2002خطّاب، (یافته را از این مفهوم عرضه کرده است  نظام

به همۀ انـواع سـرمایه، نـه فقـط آن شـکلی کـه         بالضروره، به مالحظه و توجه» ساختار و عملکرد جهان اجتماعی  در خصوص«ادراك 
  ).46: 1997بوردیو، ( وسیلۀ نظریۀ اقتصادي شناخته شده است، نیاز دارد به



در معنـاي وسـیع، زمینـه،    «. اسـت  3زمینـه اجتماعی مبتنی بر مفهـوم    سرمایۀ  هاي بوردیو در خصوص طور کلی، دیدگاه به 
کنـد و اعمـال و    هـا را ایجـاد مـی    اي از موقعیـت  مجموعـه . اي از زندگی اجتماعی است که قواعد سازمانی خـودش را دارد  حوزه

کـه  اي اجتمـاعی اسـت    براي مثال، خانواده زمینه). 262: 2002، 4کالهاون و دیگران(کند  ها را حمایت می اقدامات وابسته به آن
» ها موقعیت اجتماعی هستند ـ  دیده شود  ها، که همۀ آن مادر، و بچه/پدر، خانم/ـ میان شوهر   عنوان نظامی از روابط تواند به می

  ).343: 1998پورپورا، (
ـ ). 15: 2001لین، (کند  اي که در انبار جامعه یا در زمینۀ اجتماعی است، نگاه می عنوان پدیده بوردیو سرمایه را به دگاه از دی

فرهنگی، (اي  هایی که در یک زمینه دارند و بنابراین، حجم سرمایه شناس فرانسوي، عامالن اجتماعی مطابق موقعیت این جامعه
  بوردیـو سـرمایۀ  ). 46: 1997بوردیو، ( شوند بندي می آورند، طبقه ها به دست می که از طریق این موقعیت) اجتماعی، و اقتصادي

کـه خـود وي تصـریح     چنـان . آینـد  داند که از طریق روابط اجتماعی به دست می یِ قابلِ دسترسی میاجتماعی را منابع اجتماع
شـدة حاصـل از    وبیش نهادي اجتماعی، مجموعۀ منابع بالقوه و بالفعلی است که از طریق شبکۀ بادوامِ روابط کم  سرمایۀ: کند می

پردازان کلیدي حوزة سرمایۀ  الوه بر بوردیو، کلمن نیز از نظریهع). 46: 1997بوردیو، (شود  آشنایی و شناخت متقابل حاصل می
  .اجتماعی است

هـا منـافعی را در    گیـرد کـه آن   یافتۀ عامالن از این واقعیـت سرچشـمه مـی    از نظر کلمن وابستگی اجتماعی و عملکرد نظام
کنند و تشکیل رابطـۀ   جه، با یکدیگر تعامل میدر نتی. زندگی در نظر دارند که کامالً یا بعضاً تحت کنترل عامالن دیگر قرار دارد

). 300: 1990کلمـن،  (شان دست پیدا کننـد   که از طریق منابع موجود در این روابط به منافع دهند؛ به منظور این اجتماعی می
  ).2: 2000وینتر، (سازند  اجتماعی می  طور بنیادي، کلمن و بوردیو مفهوم نظري واحدي را از سرمایۀ ترتیب، به  بدین 

کند، تعریف کلمـن از مفهـوم    تعریف می و محل قرارگیري آن اجتماعی را بر اساس ماهیت  در مقایسه با بوردیو که سرمایۀ
  سـرمایۀ «: نویسـد  کـه مـی   چنـان . اجتماعی نه فقط مبتنی بر این دو ویژگی است، بلکه بر اساس کارکرد آن نیز هسـت   سرمایۀ

هـاي   هـاي گونـاگونی اسـت کـه ایـن ذات      شود که ذات واحدي نیست، بلکه داراي ذات اجتماعی بر اساس کارکردش تعریف می
هـاي   کـه کـنش   دهند، دوم ایـن  اي از ساختار اجتماعی را تشکیل می که جنبه اول این: گوناگون داراي دو عنصر مشترك هستند

  ).81: 1997کلمن، (» کنند یل میرا در درون این ساختار تسه -حقوقی  حقیقی و چه اشخاص خاصی از عامالن ـ چه اشخاص
نیسـت، چـون اثـر و کـارکرد آن وابسـته بـه محـیط        ) داراي کـارکرد مثبـت  (اجتماعی همیشه مثبت   از نظر کلمن سرمایۀ

فایـده یـا حتـی     ها مفید است، ممکـن اسـت بـی    اجتماعی که در تسهیل برخی کنش  شکل مشخصی از سرمایۀ. اجتماعی است
اجتمـاعی در    در مقایسـه بـا دیگـر اشـکال سـرمایه، سـرمایۀ      ). 302: 1990کلمن، (مضر باشد  هاي دیگر نسبت به برخی کنش

مشاهده ریختـه    تواند در شکل مادي قابل انسانی کمتر ملموس است و می  اگر سرمایۀ. ساختار روابط عامالن اجتماعی قرار دارد
  یابـد، سـرمایۀ   وسـیلۀ فـرد نمـود مـی     شـده بـه   نش کسبها و دا شود و اگر سرمایۀ انسانی کمتر ملموس است و به شکل مهارت

  درسـت مثـل سـرمایۀ فیزیکـی و سـرمایۀ     . که در روابط میان افـراد وجـود دارد   اجتماعی هنوز کمتر ملموس است؛ به دلیل این
آن وفـاداري   براي مثال، گروهی کـه در . چنین کارکردي دارد اجتماعی نیز   کنند، سرمایۀ انسانی که فعالیت مولد را تسهیل می

کلمـن،  (شدید و اعتماد قوي وجود دارد، قادر است کارهاي بیشتري انجام دهد تا گروهی که فاقد حس وفاداري و اعتماد باشد 
1997 :83.(  

: انـد از  اجتمـاعی عبـارت    از نظر او انـواع سـرمایۀ  . برد اجتماعی محسوب شوند، نام می  توانند سرمایۀ کلمن منابعی را که می
اجتمـاعی در سـاختار روابـط      ایـن اشـکالِ سـرمایۀ   . انتظارات، جریان اطالعات، قابلیت سـاختار اجتمـاعی و هنجارهـا    ، تعهدات

بنـابراین،  . هـا از طریـق روابـط اجتمـاعی اسـت      شدن آن اجتماعی، کسب  نقطۀ مشترك این اشکال سرمایۀ. اجتماعی قرار دارند
دانشمندان علوم اجتماعی که به توسعۀ نظریـۀ  ). 23: 2001لین، (» دهد یاساس سرمایۀ اجتماعی را تشکیل م«روابط اجتماعی 

شوند؛ اندیشمند برجستۀ دیگري بـه نـام پاتنـام نیـز در      اند، منحصر به بوردیو و کلمن نمی اجتماعی کمک اساسی کرده  سرمایۀ
  .توسعۀ این نظریه نقش اساسی ایفا کرده است

                                                             
3. Field 
4. Calhoun et al 



توانـد در مطالعـاتش دربـارة     اجتمـاعی مـی    سـرمایۀ  و دیدگاه وي در خصـوص   پاتنام یکی از دانشمندان علوم سیاسی است
کند که پیوندهاي اجتماعی  وي استدالل می. هاي داوطلبانه در جوامع دموکراتیک مورد مالحظه قرار بگیرد مشارکت در سازمان 

  ).2001لین، ( کند یاجتماعی جامعه اشاره م  ها به وسعت سرمایۀ ها و درجۀ مشارکت در آن با این سازمان
 - 20: 2000پاتنـام،  (کند  انسانی تعریف می  فیزیکی و سرمایۀ  اجتماعی را از طریق مقایسه با مفاهیم سرمایۀ  پاتنام سرمایۀ

که دو نـوع سـرمایۀ    در حالی . اجتماعی تفاوت اساسی وجود دارد  با سرمایۀ "فیزیکی و انسانی  سرمایۀ"از نظر پاتنام، بین ). 19
هـاي اجتمـاعی و    اجتمـاعی بـه ارتباطـات میـان شـبکه       دهنـد، سـرمایۀ   هاي افراد ارجـاع مـی   به دارایی) فیزیکی و انسانی( اول

  .خیزد، مربوط است هنجارهاي عمل متقابل و وفاداري که از این ارتباطات برمی
در . اصالح کرد  1993اش را در سال  قبلیاجتماعی، تعریف   که فیلد اشاره کرد، پاتنام با ارائۀ این تعریف از سرمایۀ چنان هم

تعریـف کـرده بـود    » ها هاي سازمان اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجارها و شبکه ویژگی«اجتماعی را   تعریف قبلی، پاتنام سرمایۀ
نصر اساسی، شود که پاتنام در تعریف جدیدش از سرمایۀ اجتماعی، آن را به دو ع ترتیب، معلوم می  بدین). 167: 1993پاتنام، (

هـاي اجتمـاعی    عنوان عنصري اساسی از هنجارهایی یاد کرد کـه از شـبکه   تقلیل داد و از اعتماد به "ها و هنجارها شبکه"یعنی 
  .خیزد برمی

وري  تواند بهـره  اجتماعی را مبتنی بر روابط اجتماعی دانسته است که می  بر این اساس، پاتنام مانند بوردیو و کلمن، سرمایۀ
شـولر، بـارون و فیلـد،    (یابی به اهداف مشترك را تسـهیل کنـد    ها را تحت تأثیر قرار داده گسترش ببخشد و دست گروه افراد و
هـاي   اجتمـاعی ویژگـی    منظورم از مفهوم سـرمایۀ «: نویسد جا که می پاتنام خودش به این موضوع اشاره کرده است، آن). 2000
صورتی کارآمدتر براي  سازد تا با یکدیگر به کنندگان را قادر می ست که مشارکتهاي زندگی اجتماعی، هنجارها و اعتماد ا شبکه

  ).56: 1995پاتنام، (گیري اهداف مشترك همکاري کنند  پی
منابع موجود در روابط اجتمـاعی و سـاختار اجتمـاعی    «اجتماعی را   توان گفت بوردیو، کلمن و پاتنام سرمایۀ در مجموع می

لـین،  (» توانند بسیج شوند، وقتی عاملی بخواهد احتمال موفقیت در کنش هدفمند را افزایش دهد ع میاین مناب. کنند تلقی می
شناختی است که هر دو بعد عینی و ذهنی روابـط اجتمـاعی را بـا اهمیـت تلقـی       اجتماعی رهیافتی جامعه  سرمایۀ). 24: 2001

توانـد بـراي بـه حـداکثر رسـاندن احتمـال        اشاره دارد که مـی هستۀ اصلی این سازه، به منابع اجتماعیِ عینی و ذهنی . کند می
  :وجه مشترك این دو نوع منابع اجتماعی این است که. هاي هدفمند قابل اتکا باشند موفقیت در کنش

هستند؛ بدین معنی که در روابط اجتمـاعی میـان عـامالن اجتمـاعی قـرار دارنـد و بـه         اجتماعیهر دو نوع این منابع،  ·
هاي مشترك، هنجارهاي اجتمـاعی،   امالن اجتماعی و عناصر فرهنگی حاکم بر این ارتباطات، مثل ارزشارتباط میان ع

 . اند انتظارات اجتماعی و احساس پیوند اجتماعی مربوط
منـدي از ایـن منـابع، یـا      کنشگران اجتماعی از طریق چنین منابع اجتماعی قادرند به اهدافی دسـت یابنـد کـه بـدون بهـره      ·

زاده  جـانعلی (ن اهداف ممکن نیست، یا براي تحصیل آن اهداف با مشکالت فراوان و سختی مواجه خواهند بـود  دسترسی به آ
 ). 2005بستی،  چوب

مبتنی بر این برداشت از مفهوم سرمایۀ اجتماعی که چارچوب مفهومی ایـن   .این تعریف، راهنماي اصلی تحقیق حاضر است
  . شده، مقیاس سنجش سرمایۀ اجتماعی جانبازان تحت مطالعه ساخته شد تحقیق را تشکیل داده است، در دو بعد اشاره

  روش
: سـؤاالت زیـر پاسـخ دهـد    در پژوهش توصیفی پژوهشگر باید به . این پژوهش از نوع پژوهش کمی غیر آزمایشی توصیفی است

نحو مستند ارائـه کـرده اسـت؟      هاي پدیده را به آیا پژوهشگر ویژگی) آیا پژوهشگر اساساً پدیده را توصیف کرده است؟ ب) الف
توانـد   اي در پژوهش صورت نگرفته باشد، اصطالح پژوهش کمی غیر آزمایشی توصیفی، می اگر پاسخ مثبت باشد و هیچ مداخله

  ). 115: 1385شعبانی ورکی، (قرار گیرد مورد استفاده 
  
  
  

  



  شهرستانپژوهش به تفکیک و حجم نمونۀ آماري  ۀجامع. 1جدول 
  

 درصد تعداد  ستانشهر
 5.6 47 آمل
 11.5 96 بابل

 4.8 40 بابلسر
 8.2 69 بهشهر
 14.3 120 تنکابن
 3.7 31 جویبار
 2.7 23 چالوس
 7.2 60 رامسر
 17.9 150 ساري

 3.6 30 سوادکوه
 12.1 101 شهر قائم

 0.8 7 محمودآباد
 2.0 17 نکا
 2.7 23 نور

 2.9 24 نوشهر
 100 838  مجموع

 25کـم   رد ضایعۀ نخاعی و اعصاب و روان بـا دسـت  جانباز م 838پژوهش حاضر را ۀ مورد مطالع جمعیت: جمعیت و نمونه
و ) 1جدول ( استان مازندران ساکن بودند  شهرستان 15 در 87-86اند که در سال  تشکیل داده )اعصاب و روان(درصد جانبازي 

  . هاي مذکور مورد تأیید سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است ها و ویژگی فهرست اسامی آن
با سطح اطمینـان   )1982( کال چستر و مک جمعیتنمونۀ پژوهش حاضر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روي حجم 

صورت تصـادفی سـاده    هبود که ب) 7/12انحراف معیار (سال  46با میانگین سنی  نفر از جانبازان مازندران 269مل شادرصد  98
شـرکت در مطالعـه و پرکـردن    . انـد  انتخـاب شـده  ) نفـر  838(از جمعیـت مـورد نظـر     اس. اس. پـی . ۀ اسبا اسـتفاده از برنامـ  

  .ها بر اساس تمایل شخصی افراد انتخابی بود نامه پرسش
نامـۀ   در این پژوهش براي سنجش سرمایۀ اجتماعی با توجـه بـه چـارچوب مفهـومی از پرسـش     : ابزارگردآوري اطالعات

شـود کـه    تعریـف مـی  ) عینـی و ذهنـی  (عنوان منـابع اجتمـاعی    در این مطالعه، سرمایۀ اجتماعی به. ساخته استفاده شد محقق
منابع عینی قابل اتکا براي جانبازان در . هاي هدفمند قابل اتکا باشد تواند براي به حداکثر رساندن احتمال موفقیت در کنش می

بـراي سـنجش بعـد ذهنـی سـرمایۀ      . هاي اجتماعی خویشاوندي، همسایگی و دوسـتی تعریـف شـده اسـت     مندي از شبکه بهره
ور ایثـارگران اسـتان   مندي جانبازان از میزان احتـرام و اعتمـاد در خـانواده، سـازمان بنیـاد شـهید و امـ        اجتماعی، وضعیت بهره

هاي متغیر سـرمایۀ اجتمـاعی جانبـازان در     گویه/ها ها و پرسش ها، شاخص ابعاد، مؤلفه. مازندران و جامعه مورد توجه قرار گرفت
  .قابل مشاهده است 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي سرمایۀ اجتماعی جانبازان گویه/ ها ها، انواع و پرسش ابعاد، مؤلفه. 2جدول 
  

  ها گویه/ ها  پرسش  انواع  ها مؤلفه  ابعاد  متغیر

سرمایۀ 
 اجتماعی

 عینی
هاي  شبکه

 اجتماعی

 خویشاوندي
ا چند تا از خویشاوندان رابطه داري کـه از  ب

 کنی؟ ها احساس رضایت می رابطه با آن

  دوستی
چند نفر دوست صمیمی داري که از رابطـه  

منـدي   ها احساس نوعی بهـره  و تعامل با آن
  ؟کنی آرامش میمثل شادي و 

 همسایگی

تـوانی روي   تعـداد همسـایگانی کـه مـی    
هــا در مواقــع وقــوع حــوادث  کمــک آن

  اضطراري حساب باز کنی، چند نفرند؟
 

  هاي سرمایۀ اجتماعی جانبازان گویه/ ها ها، انواع و پرسش ابعاد، مؤلفه. 2جدول ادامه 
  

  ها گویه/ ها  پرسش  انواع  ها مؤلفه  ابعاد  متغیر

 هنجارها ذهنی 

 احترام

 در خانواده
همسرم احترام فراوانی بـراي مـن قائـل    

  .شود می
  .ندا فرزندانم احترام زیادي برایم قائل

در بنیاد 
  شهید

بنیـاد   دست اندرکارانشأن جانبازان توسط 
  .شهید و امور ایثارگران رعایت می شود

دســت انــدرکاران بنیــاد شــهید و امــور 
احتـرام و ادب بـا جانبـازان     ایثارگران با

  .کنند رفتار می

  در جامعه

جو جامعه طـوري شـده کـه همسـر یـا      
هـا   که دیگران بفهمند آن فرزندانم از این

همسر یا فرزنـد جانبـاز هسـتند، اکـراه     
  .دارند

جو جامعـه طـوري شـده کـه اکثـراً بـه       
ه کننـد، بـ   جانبازان طور دیگري نگاه می

جانبازان براي رهایی از که برخی  طوري
جانبـازي خـویش را ابـراز     هـا،  زخم زبان

  .کنند نمی

 اعتماد

 در خانواده

مـن، همسـر و فرزنـدانم در خـانواده بــا     
  .کنیم یکدیگر از روي صداقت رفتار می

ام وقتی قـولی   هر یک از اعضاي خانواده
  .بدهند به آن وفادارند

در بنیاد 
  شهید

دست اندرکاران بنیاد شهید و  صداقتبه 
  .دارمباور امور ایثارگران 

دســت انــدرکاران بنیــاد شــهید و امــور 
  .ایثارگران به قولشان وفا دارند

  در جامعه
تـوان بـه    جو جامعه طوري شده که نمی

  .کسی اعتماد کرد
  .ستندزیاد نیهاي خوب در جامعه  آدم

  
 1تا  5برحسب جهت گویه، امتیاز  2شده در جدول  هاي بیان براي گویه): ذهنی(گذاري مقیاس سرمایۀ اجتماعی  نمره



هاي بسیار موافقم، موافقم، نظري ندارم،  با گزینه) هاي با جهت منفی براي گویه( 5تا  1و امتیاز ) هاي با جهت مثبت براي گویه(
گانـۀ   مندي از سرمایۀ اجتماعی در هـر سـطح از سـطوح سـه     بنابراین، بیشترین بهره. شد مخالفم و بسیار مخالفم در نظر گرفته

   6.خواهد شد 1و  5که میانگین آن به ترتیب  5محاسبه شده است 4و کمترین آن عدد  20ذکرشده عدد 
ایۀ اجتمـاعی  اي براي سـنجش سـرم   در این پژوهش از اعتبار سازه: اعتبار و پایایی سنجش سرمایۀ اجتماعی جانبازان

بر ) نامه پرسش(ها و نیز ساخت  ابزار گردآوري داده  چون مفاهیم اصلی تحقیق، تعریف نظري و عملی آن. جانبازان استفاده شد
اشـاره دارد کـه   ) عینـی و ذهنـی  (در این چارچوب، سرمایۀ اجتماعی به منـابع اجتمـاعی   . چارچوب مفهومی تحقیق ابتناء دارد

مبتنـی بـر ایـن تعریـف، بعـد ذهنـی       . هاي هدفمند قابل اتکا باشـد  ر رساندن احتمال موفقیت در کنشتواند براي به حداکث می
عـالوه بـراین، در   ). 2جـدول  (ها و انواع آن مد نظر قرار گرفت  این متغیر، ابعاد، مؤلفه) هاي اجتماعی شبکه(و عینی ) هنجارها(

ظریۀ سرمایۀ اجتماعی فعالیت تحقیقاتی انجـام داده بودنـد نیـز    این فرآیند با پنج تن از متخصصان و اهل فن که در خصوص ن
براي سنجش پایایی مقیاس سرمایۀ اجتمـاعی ذهنـی از آلفـاي    ). اعتبار صوري(ها مورد توجه قرار گرفت  مشورت شد و نظر آن

د کـه مقیـاس سـنجش    دهـ  اس نشـان مـی  . اس. پـی . افـزار اس  گرفته با استفاده از نرم صورت  محاسبۀ. کرونباخ بهره گرفته شد
ایـن  . درصد است 0.  68درصد و در جامعه  0.  80درصد، در سازمان بنیاد شهید  0.  84سرمایۀ اجتماعی جانبازان در خانواده 

  . ها در هر سه سطح داللت دارد درصدها به باالبودن میزان سازگاري گویه
  

  ها تجزیه و تحلیل یافته
رسـد و   نفـر مـی   55/3طور متوسط به  نظر جانبازان تعداد همسایگان قابل اتکا به دهد که از  نشان می 3هاي جدول  داده

 بـه در مواقـع وقـوع حـوادث اضـطراري      توانسـتند  چهار همسایه داشتند که مـی ) درصد 5/33(حدود یک سوم جانبازان 
اي  کننـده  کمـک  درصـد جانبـازان یـا همسـایۀ     22هاي جدول مـذکور، حـدود    بر اساس داده. ها امیدوار باشند آنکمک 

دارنـد،   در مواقـع اضـطراري  کننـده   همسـایۀ کمـک   2اگر به تعداد جانبازانی که صفر تا . ندارند یا فقط یک نفر را دارند
اي از تعـداد کـل جانبـازان مـورد      رسد کـه سـهم قابـل مالحظـه     درصد می 40توجه شود، درصد این جانبازان به حدود 

برنـد، در جـایی    ست این دسته از جانبازان کـه از وضـعیت خاصـی نیـز رنـج مـی      آید که الزم ا مطالعه است و به نظر می
آمـدن   مند باشند و این البته شاید به فـراهم  کننده بهره زندگی کنند که هرچه بیشتر بتوانند از همسایگان خوب و کمک

  . بسیاري از شرایط نیاز دارد
  

  گان قابل اتکا توزیع پاسخگویان برحسب برخورداري از تعداد همسای. 3جدول 
  

تعداد همسایگان قابل 
  اتکاء

  درصد تراکمی  درصد  پاسخگویانتعداد 

. 23 6/8 6/8 
1 37 8/13 3/22 
2 48 8/17 1/40 
3 29 8/10 9/50 
4 90 5/33 4/84 

 6/15 42 و بیشتر  5
100 

 100 269 جمع کل
 55/3 میانگین

                                                             
 .چون براي هر یک از هنجارهاي احترام و اعتماد، دو گویه در محیط هاي اجتماعی سه گانه در نظر گرفته  شد .5
را در هـر چهـار گویـه     "بسـیار مـوافقم  "به عنوان مثال در چهار گویه مربوط به سرمایۀ اجتماعی ذهنی جانبازان در جامعه، چنانچه جانبازي گزینـۀ  . 6

اجتمـاعی وي    جامعه دارد و جامعه کمترین احترام را براي وي قائل است و بنابراین، نمرة سرمایۀ که وي کمترین اعتماد را به گزید نشانۀ این بود  برمی
 .است 1صورت میانگین عدد  یا به 4عدد 



 4 مد
 981/3 انحراف استاندارد

  
جانبـاز مـورد بررسـی ایـن      269از . دهد مندي جانبازان را از تعداد دوستان صمیمی نشان می دامنۀ بهره 4هاي جدول  داده
 31حـدود  (نفـر    84درصد بین یک تا پنج دوست صـمیمی دارنـد؛ و    50درصد هیچ دوست صمیمی ندارند؛ حدود  3مطالعه، 

دوسـتی  . کننـد  منـدي مثـل شـادي و آرامـش مـی      احساس نوعی بهـره  ها از تعامل با آنشش دوست صمیمی دارند که ) درصد
هـاي سـخت، کارآمـدي و     هاي مختلـف، خاصـه زمـان    تواند نوعی پیوند اجتماعی عمیق محسوب شود که در زمان صمیمانه می

توانـد   شتر مـی مند باشد، بی براین اساس، هرچه عامل اجتماعی از این سرمایه بیشتر بهره. دهد اهمیت خودش را بیشتر نشان می
منـدي   مبتنی بر این معیـار، میـزان بهـره   . گیري براي انجام فعالیت، احساس حمایت و موفقیت کند در حل مشکالت یا تصمیم

  .جانبازان از دوستان صمیمی نسبتاً قابل مالحظه است
  مندي از تعداد دوستان صمیمی بهره توزیع پاسخگویان برحسب. 4جدول 

  

  درصد تراکمی  درصد  پاسخگویانتعداد   تعداد دوستان صمیمی
. 8 /.3 /.3 
1 22 2/8 2/11 
2 46 1/17 3/28 
3 31 5/11 8/39 
4 17 3/6 1/46 
5 21 8/7 9/53 

 1/46 124 و بیشتر 6
100 

 100 269 جمع کل
 71/5 میانگین

 6 مد
 314/6 انحراف استاندارد

  
هـا رضـایت حاصـل     دهد که از رابطه بـا آن  دامنۀ برخورداري جانبازان را از تعداد خویشاوندانی نشان می 5هاي جدول  داده

ها احسـاس رضـایت حاصـل     با آن  میانگین تعداد خویشاوندانی که در نظر جانبازان مورد مطالعۀ این پژوهش از رابطه.  کنند می
درصد این پاسخگویان هیچ خویشاوند قابل اتکایی  5/4دهد که  چنین نشان می جدول همهاي این  داده. نفر است 81/6شده  می

  . کنند ها احساس رضایت حاصل می ها بین یک تا هفت خویشاوند دارند که از رابطه با آن درصد آن 83ندارند و حدود 
بـازان از تعـداد دوسـتان صـمیمی     دهد که میانگین برخـورداري کـل جان   نشان می) 5، و 4، 3(هاي سه جدول  مقایسۀ داده

 بـه در مواقع اضطراري توانستند  است که جانبازان می) 55/3(برابر تعداد همسایگانی  5/1نفر است که این میزان بیش از  71/5
ه ها از تعداد خویشاوندانی است که جانبازان از رابط مندي آن حدود یک نفر کمتر از حد متوسط بهره. امیدوار باشندها  کمک آن

تعـداد همسـایگانی اسـت کـه سـرمایۀ      ) 9/1(حـدود دوبرابـر   ) 81/6(این میزان ). نفر 81/6(کردند  ها احساس رضایت می با آن
طور متوسـط،   بنابراین، به لحاظ فراوانی و نوع شبکۀ اجتماعی قابل اتکا براي جانبازان، به . شدند اجتماعی جانبازان محسوب می

هـا   که ایـن داده  ضمن این. گیرند ان صمیمی در مرتبۀ دوم و همسایگان در مرتبۀ آخر قرار میخویشاوندان در مرتبۀ اول، دوست
اي در بـین خویشـاوندان،    داراي پیوند اجتماعی عینی قابـل مالحظـه  ) طور متوسط به (تواند مبین آن باشد که این جانبازان  می

  .دوستان و همسایگان هستند
  
  
  
  



  شود ها احساس رضایت حاصل می مندي از تعداد خویشاوندانی که از رابطه با آن بهره توزیع پاسخگویان برحسب. 5جدول 
  

  درصد تراکمی  درصد  پاسخگویانتعداد   تعداد خویشاوندان قابل اتکا

. 12 5/4 5/4 

1 15 6/5 1/10 

2 28 4/10 4/20 

3 19 1/7 5/27 

4 20 4/7 9/34 

5 24 9/8 9/43 

6 13 8/4 7/48 

7 93 6/24 3/83 

8 4 5/1 8/84 

 2/15 41 و بیشتر 10
100 

 100 269 جمع کل

 81/6 میانگین

 7 مد

 004/8 انحراف استاندارد

  
دیدگاه جانبازان مورد بررسی را دربارة میزان رعایت هنجـار احتـرام و میـزان قابـل اعتمـاد بـودن اعضـاي         6جدول 

جانبـازان    آمیز و صـادقانه را نسـبت بـه    هاي این جدول وضعیت رفتار احترام عبارت دیگر، داده به . دهد خانواده نشان می
درصـد   12صدهاي ذکرشده در این جدول پیداست، بـه غیـر از حـدود    که از در چنان هم. دهد ها نشان می در خانوادة آن

ها که جو اجتماعی خانوادة خویش را به لحاظ میزان برخورداري از سرمایۀ اجتماعی در حـد پـایین ارزیـابی کردنـد،      آن
این، از سـرمایۀ  آمیز و صداقانه و وفاداري در خـانواده معتقـد بودنـد و بنـابر     ها به وجود رفتار احترام درصد آن 73حدود 

ها دربارة جمالتی که وضـعیت احتـرام و اعتمـاد در     درصد آن 15البته . اند اجتماعی باالیی در این دو بعد برخوردار بوده
 12توان این درصد را نیـز بـا کمـی مسـامحه و احتیـاط بـه        نظر بودند که شاید بشود گفت می سنجید بی خانواده را می

درصـد جانبـازان از جـو خـانوادگی بـا احتـرام و        25، این بدان معنی است که حـدود  درصد مذکور افزود؛ در آن صورت
چنین باشد، دور از انتظار نیست که ایـن دسـته از جانبـازان     اگر این. رفتار مبتنی بر صداقت و وفاداري برخوردار نیستند

شـاید بررسـی بیشـتر وضـعیت      .به لحاظ روحی و روانی و حتی جسمانی در فشار بیشـتري باشـند و بیشـتر رنـج ببرنـد     
هـا بتوانـد در    دهـی و آمـوزش اعضـاي خـانوادة آن     و مشـاوره ) البته توأم با رعایـت نکـات اخالقـی   (زندگی این جانبازان 

  . خانوادگی این دسته از جانبازان مفید باشد - ساماندهی جو اجتماعی
  
  
  
  
  
  
  



  اجتماعی در خانواده به درصدتوزیع پاسخگویان برحسب میزان برخورداري از سرمایۀ . 6جدول 
  

  ها عبارت
  بسیار
  موافقم

  موافقم
  نه موافق
  نه مخالف

  مخالفم
  بسیار
  مخالفم

همسرم احترام فراوانی براي من . 1
  .شود قائل می

37  32  13  6  12  

فرزندانم احترام زیادي برایم . 2
  .اند قائل

42  27  18  6  7  

من، همسر و فرزندانم در خانواده . 3
از روي صداقت رفتار با یکدیگر 

  .کنیم می
34  38  16  4  8  

ام وقتی  هریک از اعضاي خانواده. 4
  .قولی بدهند به آن وفادارند

32  49  13  4  2  

  25/7  5  15  5/36  25/36  میانگین

میانگین برخورداري از سرمایۀ 
باال، متوسط : اجتماعی در سه سطح
  و پایین

  پایین  متوسط  باال

75/72  15  25/12  

  
طـور میـانگین    بـه  . دهـد  نشان می) سازمانی(میزان برخورداري پاسخگویان را از سرمایۀ اجتماعی نهادي  7هاي جدول  داده
آمیز و میزان اعتماد در سازمان بنیاد شهید و امـور   کنندة وضعیت رفتار احترام هاي تعیین درصد این جانبازان با گویه 60حدود 

  . اند موافق یا موافق ایثارگران استان مازندران، بسیار
  

  به درصد ) سازمانی(توزیع پاسخگویان برحسب میزان برخورداري از سرمایۀ اجتماعی نهادي . 7جدول 
  

  ها عبارت
  بسیار
  موافقم

  موافقم
  نه موافق 
  نه مخالف

  مخالفم
بسیار 
  مخالفم

دست اندرکاران بنیاد  صداقتبه . 1
  . دارمباور شهید و امور ایثارگران 

23  37  29  9  2  

دست اندرکاران بنیاد شهید و امور . 2
  . ایثارگران به قولشان وفادارند

17  31  36  11  5  

دست اندرکاران بنیاد شهید و امور . 3
ایثارگران با احترام و ادب با جانبازان 

  . کنند رفتار می
26  40  24  7  3  

دست شأن جانبازان توسط . 4
بنیاد شهید و امور ایثارگران  اندرکاران

  . شود رعایت می
22  42  27  6  3  

  25/3  25/8  29  5/37  22  میانگین

میانگین برخورداري از سرمایۀ اجتماعی 
  باال، متوسط و پایین: در سه سطح

  پایین  متوسط  باال

5/59  29  5/11  

  
بـا  . دهـد  را نشـان مـی  ) در سـطح جامعـه  (میزان برخورداري جانبازان از سرمایۀ اجتماعی عمومی  8هاي جدول  داده



ها بیشـتر باشـد، بـه معنـی آن      شده در جدول منفی است، هرچه میزان موافقت با آن هاي بیان که جهت گویه نظر به این
جـدول کـه درصـد     2و  1هاي ستون  بر این اساس، داده. ودمندي از سرمایۀ اجتماعی کمتر خواهد ب است که میزان بهره

 25/55(اي از جانبـازان   طور میانگین درصد قابل مالحظـه  اند که به  دهد، مبین آن را نشان می "بسیار موافقم و موافقم"
سـرمایۀ   عـدم برخـورداري از  (ایـن میـزان   . بهـره هسـتند   آمیز و صداقت و وفاداري در جامعه بـی  از رفتار احترام) درصد

شـده در ایـن    هـاي درج  یابد، اگر میانگین درصد جانبازانی که نه موافق و نه مخـالف گویـه   افزایش می) اجتماعی عمومی
درصد جانبازان معتقدند کـه جـو جامعـه     75وقت، حدود  آن. نیز به درصد مذکور اضافه شود) درصد 19(اند  جدول بوده

بـودن سـطح برخـورداري جانبـازان از      اي به پایین وجود چنین یافته. آمیز ندارد مها رفتار احترا قابل اعتماد نیست و با آن
  . سرمایۀ اجتماعی در جامعه داللت دارد

  به درصد) در سطح جامعه(از سرمایۀ اجتماعی عمومی   توزیع پاسخگویان برحسب میزان برخورداري. 8جدول 
  

  ها عبارت
  بسیار
  موافقم

  موافقم
  نه موافق
  نه مخالف

  مخالفم
  بسیار
  مخالفم

توان  جو جامعه طوري شده که نمی. 1
  .به کسی اعتماد کرد

35  29  17  13  6  

  جو جامعه طوري شده که اکثراً به. 2
کنند،  جانبازان طور دیگري نگاه می

که برخی جانبازان براي  طوري به
ها، جانبازي خویش  رهایی از زخم زبان

  .کنند را ابراز نمی

37  29  16  12  6  

جو جامعه طوري شده که همسر و . 3
که دیگران بفهمند  یا فرزندانم از این

ها همسر و یا فرزند جانباز هستند،  آن
  .اکراه دارند

17  27  20  25  11  

زیاد هاي خوب در جامعه  آدم. 4
  .ستندنی

22  25  23  21  9  

  8  75/17  19  5/27  75/27  میانگین
میانگین برخورداري از سرمایۀ 

باال، متوسط و : سطح اجتماعی در سه
  پایین

  باال  متوسط  پایین

25/55  19  75/25  

  
دهد که میانگین میزان برخـورداري ایـن جانبـازان از سـرمایۀ اجتمـاعی در       نشان می 8و  7، 6هاي سه جدول  مقایسۀ داده

عبارت دیگـر، وقتـی از سـطح     به . خانواده بیشتر از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، و در این سازمان بیشتر از جامعه است
مندي ایـن جانبـازان    کنیم، میزان بهره و امور ایثارگران استان مازندران و جامعه حرکت میخانواده به سوي سازمان بنیاد شهید 

معنـی  . درصـد  75/25، و 5/59، 75/72: طور متوسط عبارت است از این میزان به ترتیب به . یابد از سرمایۀ اجتماعی کاهش می
سـرمایۀ   هـاي سـنجه    درصد این جانبازان بـا گویـه   60 و 73طور میانگین حدود   که به ساده این درصدها آن است که در حالی

هـا از سـرمایۀ    پاسخ مثبت دادند، درصد برخـورداري آن  "بسیار موافقم و موافقم"اجتماعی در خانواده و سازمان مذکور در حد 
  . یابد درصد کاهش می 26به حدود ) جامعه(اجتماعی در سطح عمومی 

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

برنـد   انبازان اعصاب و روان و ضایعۀ نخاعی مورد مطالعه در استان مازندران از مشـکالت جسـمی و روحـی رنـج مـی     بخش بزرگی از ج
هـا داراي مشـکالت    درصـد آن  90دهد که حـدود   هاي تحقیقاتی این محققان  نشان می یافته). 1387زاده، یعقوبی و صمدي،  جانعلی(

سالم شناخته شـدند کـه ایـن امـر     %) 8/7(نفر  21وك به اختالل روانی بودند؛ تنها درصد این جانبازان مشک 92جسمانی بودند؛ حدود 



درصـد   80بردنـد؛ حـدود    ها از عارضۀ وسواس رنج مـی  درصد آن 86مبین میزان شیوع باالي اختالالت روانی در این گروه است؛ باالي 
درصـد مشـکوك    30ند؛ به لحاظ مشکل افسردگی، حدود کرد  این جانبازان مشکل حساسیت را در روابط متقابل با دیگران احساس می

درصـد تـرس    68درصد آنان مشکل خصومت روانـی داشـتند؛ حـدود     78درصد افسرده بودند؛ حدود  52به داشتن افسردگی و حدود 
زاده، یعقـوبی و صـمدي،    جـانعلی (داشـتند   یـدي یپـردازي پارانو  اندیشـه درصد مشـکل   84کردند؛ و حدود  مرضی در خود احساس می

  .  درصد این جانبازان از بهداشت روانی برخوردار نبودند 80بنابراین، به طور متوسط باالي ). 217- 226: 1387
در خصوص جانبـازان جسـمی و شـیمیایی شهرسـتان مشـهد نیـز       ) 1388(هاي تحقیقاتی بهدانی و همکارانش  یافته

جانبـاز جسـمانی و    200در مطالعـۀ مـذکور   . داشـته اسـت  ) 1387(زاده و همکـارانش   علیهـاي جـان   نتایجی شبیه یافته
گیري  درصد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مشهد به روش نمونه 40شیمیایی از کل جانبازان باالي 

مـورد    SCL- 90 –Rدشـدة نامـۀ استاندار  وضعیت سالمت این جانبازان بـا اسـتفاده از پرسـش   . تصادفی انتخاب شدند
درصد این جانبـازان دچـار نـوعی آسـیب      95دهد که  آمده از این تحقیق نشان می دست هاي به یافته. بررسی قرار گرفت

جانباز اعصاب و روان در کل کشـور کـه    970عالوه براین، پژوهش انجام شده در خصوص  .بودند) سایکوپاتولوژي(روانی 
کـم بـه یـک     درصد این جانبـازان دسـت   47دهدکه حدود  ازان شرکت کردند، نشان میدر طرح پایش سالمت بنیاد جانب

هـاي تنفسـی، قلبـی، عروقـی،      بیمـاري : ها به ترتیب عبارت بودنـد از  ترین این بیماري شایع. اند بیماري مزمن دچار شده
  ).8: 1389نجاتی و احمدي، (هاي سیستم ادراري و دیابت  بیماري
ها در پاسخگویان این مطالعه کمک مؤثر کند، خـود بـه مطالعـه یـا      اند به بروز و تشدید این آسیبتو که چه عواملی می این

انـد برخوردارنبـودن جانبـازان از     توان اشاره کرد که نشـان داده  هاي تحقیقاتی می مطالعات مستقلی نیاز دارد؛ اما به برخی یافته
هـاي تحقیقـاتی    یافتـه . 7هاي روحی آنان منجر شده است تشدید بیماريها به  سرمایۀ اجتماعی و روابط اجتماعی نامناسب با آن

ایـن محققـان بـه بررسـی تـأثیر عوامـل فـردي،        . توان در حمایت از این گزاره تفسیر کـرد  را می) 1383(زاده و سیرتی  خاقانی
هـا نشـان    نتـایج پـژوهش آن  . پزشکی جانبازان اعصـاب و روان پرداختنـد   خانوادگی، اجتماعی و اقتصادي بر تشدید عالیم روان

از منظر این جانبازان، سـهم ایـن عوامـل در    . اند ها داشته اي بر بیماري آن گفته تأثیر باال و قابل مالحظه دهد که عوامل پیش می
درصد، عدم مراجعه به پزشک معـالج؛ حـدود    65درصد، مصرف نامرتب دارو؛ حدود  85: تشدید عالیم بیماري چنین بوده است

فکري و احترام متقابـل پـدر    از دست دادن شغل به دلیل ابتال به بیماري؛ در میان عوامل خانوادگی، عدم سازش، هم درصد، 98
درصـد، عـدم    90درصد، عدم سازش همسر با بیمـار؛ بـیش از    72درصد، عدم سازش والدین با بیمار؛ حدود  72و مادر؛ حدود 

درصد، عدم برخورداري از تسهیالت رفـاهی   98اجتماعی و اقتصادي؛ حدود درصد، در میان عوامل  85سازش فرزندان با بیمار؛ 
شـود   بنابراین، مشاهده می. درصد، بدرفتاري همسایگان و دوستان 82درصد، مضایق مالی؛ حدود  95و امکانات تفریحی؛ حدود 

را در تشـدید بیمـاري   ) ۀ اجتمـاعی سـرمای (که جانبازان مورد بررسی در این مطالعه، فقدان روابط اجتماعی مناسب و قابل اتکا 
هاي مربوط به میزان برخورداري جانبازان مورد مطالعۀ ایـن پـژوهش از سـرمایۀ     تحلیل داده. خویش مهم و مؤثر ارزیابی کردند

  :اند از ها عبارت دهد که برخی از آن ها و نتایج مهمی را نشان می اجتماعی، یافته
اي در بین خویشـاوندان، دوسـتان و    داراي پیوند اجتماعی عینی قابل مالحظه) طور متوسط به (این مطالعه  پاسخگویان ·

همسایگان هستند؛ اما بین میانگین برخورداري کل جانبازان از تعداد دوستان صمیمی، تعداد همسایگان قابـل اتکـا در   
، تفاوت وجود دارد؛ بـه  شده است ها احساس رضایت حاصل می مواقع اضطراري، و تعداد خویشاوندانی که از تعامل با آن

طـور متوسـط خویشـاوندان در مرتبـۀ اول،      که به لحاظ فراوانی و نوع شبکۀ اجتماعی قابل اتکا براي جانبازان، به  طوري 
تقدم خویشاوندان نسبت بـه دو گـروه دیگـر،    . گیرند آخر قرار می  دوم و همسایگان در مرتبۀ  دوستان صمیمی در مرتبۀ

هـا بـا    ها و نیز بـه کمیـت و کیفیـت تعـامالت اجتمـاعی آن      یزان و سطح آشنایی جانبازان با آنشاید به پیوند نسبی، م
اي  که به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، ممکن است خویشـاوندان جانبـاز بـراي وي اعتبـار ویـژه      ضمن این. یکدیگر برگردد

                                                             
ی بیشتري برخوردارند، از سالمتی بیشـتر،  هایی که از سرمایۀ اجتماع اند آن هاي تحقیقاتی  فراوانی وجود دارد که نشان داده البته از طرف دیگر، یافته. 7

سرمایه اجتماعی و سـالمتی  «اي با عنوان  در مقاله) 1387(محمد اسماعیل ریاحی . مندند تري نیز بهره امید به زندگی باالتر، و عملکرد بهداشتی مثبت
  .استبه بسیاري از این تحقیقات اشاره کرده » توصیف رابطه و تبیین علی سازوکارهاي اثرگذاري(



 . ها پیوند داشته باشد قائل باشند و این احترام با زمینۀ مذهبی آن
اي بین میزان برخورداري جانبازان از سرمایۀ اجتماعی در خانواده و در سطح سازمان بنیاد شهید و  قابل مالحظهتفاوت  ·

کـه میـزان    طـوري  ها از منابع اجتماعی در جامعه وجود دارد؛ بـه   امور ایثارگران استان مازندران با میزان برخورداري آن
بـه عبـارت   . برابر، و در سازمان دوبرابر بیشتر از جامعه اسـت  ، حدود سهمندي ایشان از سرمایۀ اجتماعی در خانواده بهره

هـا   اند، به قولشان وفادارند و با آن ها صادق درصد جانبازان معتقدند همسر و فرزندان آن 73تر، در حالی که حدود  دقیق
هـا   اعتمـاد نیسـت و بـا آن    درصد جمعیت مورد بررسی معتقدند که جو جامعه قابل 75آمیز دارند، حدود  روابط احترام
بنـابراین، فرضـیۀ فرسـایش سـرمایۀ اجتمـاعی جانبـازان از خـانواده بـه جامعـه، در خصـوص           . آمیز نـدارد  رفتار احترام

تواند به روحیۀ ایثارگري در جامعه صدمه وارد کنـد یـا    چنین واقعیتی احتماًال می. پاسخگویان این پژوهش معتبر است
جانبازان خدشه وارد کند و احتماًال باعث این تصور شود که اکثـر جامعـه بـراي ایثـارگران     کم به روحیۀ ایثارگري  دست

ارزش و اهمیت مناسب قائل نیستند و با فرض صحیح و واقعی بودن چنین تصوري، احتمال کـاهش روحیـۀ ایثـارگري    
  .در افراد و از جمله جانبازان وجود دارد

ان از خانواده به جامعه، در خصوص پاسخگویان این پژوهش به تحقیقـی  گرچه چرایی فرسایش سرمایۀ اجتماعی جانباز ·
آگاهی یا  ، کم)1387پور،  شارع(توسط دولت در کشور  "توهم اجتماعی تجلیل از جانبازان"مستقل نیازمند است، شاید 

و مشـکالتی رنـج   که جانبازان چه کسانی هستند، از چـه دردهـا    توجهی بخشی از افراد جامعه نسبت به این غفلت یا بی
هاي دیگـر نسـبت بـه     ها و دولت شود، ناآگاهی جامعه از رفتار ملت ها از سوي دولت ارائه می برند، چه خدماتی به آن می

هاي فرهنگی مراکز و مؤسسـات مسـئول، خاصـه آمـوزش و پـرورش، آمـوزش        ، خأل موجود در برنامه8بازماندگان جنگ
معرفـی جانبـازان و مسـائل و      هاي عمومی، خاصه صدا و سیما، در خصوص هعالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رسان

تواند از جمله عوامل مؤثر بر نحوة  ها می ها و نیز جایگاه بازماندگان جنگ در دیگر کشورها و نزد دیگر ملت مشکالت آن
بـودن سـطح    تـورم و پـایین  کـاري،   البته شاید مشکالت اقتصادي جامعه، خاصه مشکل بی. جانبازان باشد رفتار مردم با 

جانبـازان    کـه بـه   درآمد بخش بزرگی از مردم زمینه را براي به وجود آمدن این شرایط و تبلیغ غیر واقعـی دربـارة ایـن   
هاي همین مطالعۀ  که یافته  در حالی. ها در زندگی هیچ مشکل اقتصادي ندارند، فراهم سازد شود و آن چیز داده می همه

اي کـه دارنـد، فقـط     درصد جانبازان مورد مطالعۀ این پژوهش با میزان درآمد ماهانه 75حدود دهد که  علمی نشان می
  )نگاه کنید به جدول پیوست(هاي ماهانۀ خویش را تأمین کنند  درصد هزینه 60توانند بین یک تا  می

و نیـز چرایـی فرسـایش     شود سرمایۀ اجتماعی جانبـازان در سـطح ملـی    هاي این مطالعه، پیشنهاد می با توجه به یافته ·
 .هاي ناشی از آن بررسی شود سرمایۀ اجتماعی جامعۀ آماري این پژوهش از سطح خانواده به جامعه و آسیب

 
درصد جانبازان مورد مطالعه از سرمایۀ اجتماعی در سازمان بنیاد شـهید   40دهد حدود  هاي این تحقیق نشان می یافته ·

دهـی   که سازمان مذکور نقش خـدمات  اي، و با نظر به این فرض اعتبار چنین گزاره با. و امور ایثارگران برخوردار نیستند
که پاسخگویان این مطالعـه از   عهده دارد و نیز با توجه به این  اصلی و مسئولیت مستقیم پیگیري امور این جانبازان را به

بنـابراین،  . دهد وضعیت مطلوبی را نشان نمیبرند، میزان مذکور، نسبتاً باالست و  دیدگی حاد یا نسبتاً حاد رنج می آسیب
شده و مجرب در این سازمان، نظارت دقیـق   کارگیري افراد تربیت هاي کارآمد مثل به هاي کارساز و برنامه اّتخاذ سیاست

و کامل بر رفتار کارکنان، تشویق کارمندان و مسئوالن متعهد به اخالق و قانون و برخورد مناسب با خاطیـان، از جملـۀ   
بررسـی علمـی و مسـتمر دیـدگاه     . مورد نظر و عمل قرار گیرد تواند در این خصوص،  ها و اقداماتی است که می یاستس

هـا در روابـط اجتمـاعی و     نحوة رفتار کارکنان بنیاد شهید و میزان قابل اعتماد و صـادق بـودن آن    جانبازان در خصوص
گـذاري،   هاي مؤثر و قابل اتکـا بـراي سیاسـت    د از جمله سازوکارتوان دیگر هنجارهاي الزم در امور ارتباطی سازمانی می

  . ریزي و اقدام سازمانی باشد برنامه
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  پیوست
 

  ها جدول توزیع پاسخگویان برحسب نظرشان دربارة درصد پوشش درآمد ماهانه نسبت به هزینۀ ماهانۀ زندگی آن

  درصد  فراوانی  مقوالت 

  5/1  3  صفر درصد

  4/4  9  درصد 10تا  1

  9/4  10  درصد 20تا  11

  9/6  14  درصد 30تا  21

  4/9  19  درصد 40تا  31

  36  73  در صد 50تا  41

  8/12  26  درصد 60تا  51

  3/14  29  درصد 70تا  61

  4/5  11  درصد 80تا 71

  1  2  درصد 90تا  81

  5/3  7  درصد 100تا  91

  100  203  جمع

  درصد 5/51.  میانگین

  درصد 50  مد

  درصد 243/20  انحراف استاندارد
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