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Abstract 
Social pessimism is a reflection of the society conditions and is rooted in numerous social 

factors. Social capital is an important variable that influences social pessimism. The present 

study was conducted with the intention of determining the relationship between social 

capital and social pessimism among the citizens of Yazd city. The method used in this 

study is survey research, where the optimal research sample size was determined to be 385 

people based on Cochran’s formula, and the samples were selected through multistage 

cluster sampling. The questionnaire was researcher-made and its validity was confirmed 

through content validation. Cronbach's alpha coefficient was 0.81 for social pessimism and 

0.75 for social capital, which indicate the acceptability of the instrument reliability. The 

findings of the study indicated that the social pessimism of the citizens was slightly below 

the medium level, while social pessimism of the majority of respondents was at the medium 

level. There was a negative and significant relationship between social capital variable and 

its different aspects (social network, social norm, and social trust) and social pessimism. 

Other variables including gender, age, and marital status did not have a significant 

relationship with social pessimism. The structural equation model – which had a good fit – 

showed that social capital had a significant and negative effect on social pessimism. 
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و بدبینی اجتماعی بین شهروندان  سرمایة اجتماعی ةرابطبررسی 

 شهر یزد

2شیوا کبریایی، *1علیرضا افشانی سید
 

 ، یزد، ایراندانشگاه یزدعلوم اجتماعی، دانشکدة . استاد، 1

 ، یزد، ایراندانشگاه یزد علوم اجتماعی،نشکدة دا، ارشد پژوهش علوم اجتماعی کارشناس. 2

 (79/27/2911ـ تاریخ پذیرش:  12/70/2911)تاریخ دریافت: 

 چکیده
از متغیرهای مهمی است که یکی  سرمایة اجتماعیرد. یگ یشه میمتعدد ر یط جامعه است و از عوامل اجتماعیبازتاب شرا یاجتماع ینیبدب

و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد انجام شد.  سرمایة اجتماعی ةرابطحاضر با هدف تعیین  بر بدبینی اجتماعی اثر دارد. پژوهش
ای  گیری خوشه ها با روش نمونه نفر تعیین شد و نمونه 583اساس فرمول کوکران  پیمایشی بود و حجم نمونه بر روش پژوهش

آلفای کرونباخ برای  . ضریبشدمحرز  وایی آن به صورت محتواییساخته بود و ر محقق از نوع ای انتخاب شدند. پرسشنامه چندمرحله
های  مطلوبیت پایایی ابزار است. یافته دهندة نشانبه دست آمد که  53/0برابر با  سرمایة اجتماعیو برای  88/0بدبینی اجتماعی برابر با 
این در حالی است که بدبینی اجتماعی اکثریت  .استبدبینی اجتماعی شهروندان اندکی کمتر از حد متوسط  نپژوهش نشان داد میانگی

هنجار اجتماعی( با بدبینی  ،اجتماعی ةشبکو ابعاد آن )اعتماد اجتماعی،  سرمایة اجتماعیپاسخگویان در حد متوسط بود. بین متغیر 
بینی اجتماعی نداشتند. معناداری با بد ةهل رابطأتسن و وضعیت  و معکوس و معنادار وجود داشت. متغیرهای جنسیت ةرابطاجتماعی 

 بر بدبینی اجتماعی بود. سرمایة اجتماعیو معکوس معنادار تأثیر دهندة  داشت، نشانکه برازش مناسب نیز  ،ساختاریمعادلة مدل 

 کلیدواژگان
 .اجتماعی، هنجار اجتماعی ةشبک ،بدبینی اجتماعی، سرمایة اجتماعی ،یاعتماد اجتماع
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 مقدمه
 است کهگران یر ارتباط با دگمان د یا بین دنیدر ا، رود  یا مید و تنها از دنیآ  یما یتنها به دن یگرچه آدم

ها به  زشت و ناپسند از اجتماع انسان ییا نماهایدارد  میکند و پاس  میرا خلق  یادیز یها ارزش

دوستد کند. دا  یو اقدام م ،گوید می سخن، ردیگ  یم میگران تصمیدر رابطه با د یگذارد. آدم میش ینما

ن یدهد. اگر ا  یل میاز روابط او را تشک یادیبخش ز گرانیاو در برابر د یریگ و واکنش و موضع

به تحقق  یو انسان یاله یها از ارزش یاریبس، ابدیده یدرست و پسند یریمس یآدم یبخش از زندگ

، تعاون، گرانیظن و اعتماد به د حسن، گذشت، سخاوت، ثاریا، یدار امانت، . صداقتپیوندد می

ن یدهد. با آمدن ا  ین عرصه خود را نشان میگر در همیلت دیها فض و ده ،یرخواهیخ، حتینص

، دلیبد، انتقام، یخودخواه، ینظر تنگ، انتیخ، نفاق یبرا ییجا، یروابط اجتماعة ها به عرص لتیفض

بر داران او وان و طرفیسال (.888: 8811 یانیکوت یماند )چراغ یت نمیو سوءن ،یخودمحور، گمانیبد

نقش  یجاد اختالالت روانیت بلکه در ایشخص یریگ شکل    تنها در  نه یفرد نیکه روابط باین باورند 

ارتباط  یر و تحول مداوم در برقرارییافراد محصول تغ یرشد روان ،گریدارند. به سخن د یاساس

که در سالمت  یعواملاز  یکیبنابراین، (. 222: 8831و همکاران  یگران است )قنبریمتقابل با د

ن مردد یاست. افراد بدب ینیمقابل آن بدبة و نقط ینیب خوش  اجتماعی افراد نقش دارد احساس ـ  یروان

ن باورند که یها بر ا      نیب شتر باشد. خوشیط سخت بین تفاوت ممکن است در شرایدارند. ایو ناپا

 Snyder) دارند ین انتظار بدبختیاما افراد بدب. اداره شوند یزیآم تیموفقة ویتوانند به ش یمات مینامال

اما  ؛انتظار دارند همه چیز طبق روال خود پیش برود افراد بینی یعنی خوشبنابراین . (307 :2009

 (.Scheier & Carver 1985: 239)امدهاست یج و پینتا یبرا یداشتن انتظارات منف یبه معنا ینیبدب

. در کندتصور  یاز غرض و آلودگ یکس را خال  چیمال و رفتار هتواند اع ینم بینیبدة انسان به واسط

ال و توهم یدائم به قدرت خ و وجود ندارد یمثبتة قهراً قو ،است یمنف ها  آنیة که روح ،ین افرادیچن

 (.881 :8831 کنند )احمدپور یجاد میش مشقت و دردسر ایخو یبرا

ر یز ییگرا قت را با شکیکنند و صداقت و حق           یم یرا نف یاخالق یها    ارزش یامروز یها    نیبدب

 یاجتماع ینیبدب .دانند      میدر خدمت خود  یگران را افرادیو د شوند می غافل از آنبرند و            یسؤال م

 یها    بر واکنش یر منفیشود و تأث           یف میتعر یاجتماع یها    مردم و نهاد بارةدر یمنف باورهای
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به  یاعتماد یشتر به بیب ینیمفهوم بدب. (Li et al 2011: 339-340) دهد ینشان م مردم را رگذار یأثت

و  غیر اجتماعیو  انهگران خودخواهیدرفتار   که است بر این باور . فرد بدبین کند میاشاره  مردم

 Cook & Medley) ندا  و مستحق رنج ه کردن ندارندیارزش اعتماد و تک ها آن و استاخالقی  غیر

ت و آرامش ین احساس امنیرین عموماً از ارتباط داشتن با سایافراد بدبرو،  ازین. (417-418 :1954

ها  آن یش روانین موضوع آسایکنند و ا یر میتفس یمنف یگونه رابطه را به شکل هر . چونکنند ینم

نکه از ارتباط یا باشند تا ادهند تنه یح میشتر ترجیها ب آن، ن روندیبرد. به دنبال ا ین میرا از ب

بروز هر  . چونندا ز دچار مشکلیها در مواجهه با امور روزمره ن گران رنج بکشند. آنینانه با دیبدب

 یریکارگ هشود از ب ین خود موجب مید و ایافزا یشان میها یر بر نگرانییاتفاق تازه و هر نوع تغ

هر  یِاحتمال هایخطرکنند  یچون تصور م .ندز کنیپره یفرد یها      تیاساس خالق ابتکار عمل بر

 یا ا به گونهیار محتاط یبس ید آن است و به مرور زمان فردیشتر از فوایار بیبس ینوع ابتکار

ز از عمل یو پره یباف یز منفیرا دستاو یالیکه گاه مخاطرات خ یطور ؛شوند یکار م محافظه یافراط

و  ین افراد شکل افراطیدر ا، ت مثبتیک خصوصی نزلةمبه  ،اطیاحت دیگر، دهند. به عبارت یقرار م

 (.81: 8831 یاردستان یمیرد )صمیگ یدردسرساز به خود م

که مردم به طور روزمره با  یکسان یعنی ،داران ها و بنگاه یبازار و مردم به کسبه یاعتماد یب

ت از عوامل دامن یفافعدم نظارت و نبود ش، است. طبعاً یزیبرانگ موضوع تأمل، ندا ها در ارتباط آن

اما  .آن را مرتفع ساخت یحد توان تا یدرست م یها هیاست و با اتخاذ رو یاعتماد ین بیزدن به ا

ندگان مجلس و کل دستگاه یمردم به نما یاعتماد یاز ب یزانیا می یاعتماد یب تر از آن خطرناک

مشاهده کرد؛ از اعتراض توان  یاعتماد را در سطوح مختلف م ن نبودِیکشور است. ا یبوروکراس

گسترده و  یها تا اعتراض یپزشک یاریج امتحان دستیج کنکور و اعتراض به نتایبه نتا یشگیهم

حق با معترضان بوده است  ،آشکارا ،ی. گرچه در مواردیمسابقات ورزش یها یروزافزون به داور

شتر یها ب ن اعتراضیاة گستر، که باطل اعالم شد( ،چند سال قبل یپزشک یاری)مانند امتحان دست

 (.812 :8831 یو حل منازعه در کشور است )غفار یداور یبه نهادها یاعتماد یاز ب یا جلوه

منبع باارزش  منزلةبه پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به  سرمایة اجتماعیمفهوم 

شود )پورافکاری   که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می کند میاشاره 
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در  ،اما امروزه .مادی و فیزیکی بوده است ة در گذشته تأکید اصلی بر سرمای. (811 :8838 و شکری

 :8838 )علینی شود میبرداری  اجتماعی بهره ة از سرمای، اقتصادی و انسانی و های مالی کنار سرمایه

کند؛   کی و انسانی در جوامع ایفا میفیزیة تر از سرمای نقشی بسیار مهم اجتماعیة سرمای ،مروزا(. 21

دهند و   ها اثربخشی خود را از دست می سایر سرمایه اجتماعیة ای که در غیاب سرمای به گونه

ة سرمای، رو ازین .شود  های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می پیمودن راه

 (.81 :8818 و شیروانی یالوان) آید  ر میاجتماعی یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه به شما

اعتنایی هر یک از اعضا یا  دلسردی و بی در سطح پایینی است سرمایة اجتماعیکه  ای  در جامعه

به  اعتمادی  بی ،نارضایتی، احساس نبود اثربخشی، بر اثر بیگانگی اجتماعی ـ های جامعه گروه

اجتماعی ة اعضای شبک کم کم. همین عوامل باعث شکنندگی ساختار اجتماعی خواهد شد ـ دیگران

به آینده و انزوای  بدبینیبیماری ها را به  آنو  کند میاعی بدبین فرایندهای اجتمة را به هم

توجهی به ارتباطات  بی، بنابراین سازد. میدچار  ،گونه ارتباط اجتماعی به دور از هر ،اجتماعی

ساختار یا محیطی خواهد بود که در آن انسان  عامل فروپاشی هر فردی یا گروهی عناصر اجتماعی

 (.81: 8832 )صفاریان نیایدبه حساب  گیری اثرگذار و دارای قدرت تصمیم یعامل مثابةبه 

که  ید موانعیبا، افراد ةجانب همه یو مشارکت اجتماع یبا نشاط اجتماع یا داشتن جامعه یبرا

 یزیر ن موانع برنامهیرفع ا یو برا شوند ید بررسدهن یقرار م تأثیررا تحت  یانسان یها    ن آرمانیا

 یها    دن به آرمانیشرفت کشور و رسین موانع مهم در جهت پیاز ا یکیرد. یح صورت بگیصح

همچون  ،جامعه یایزوا همةاست که ی شکلم یاجتماع ینیاست. بدب یاجتماع ینیبدب یانسان

قرار  تأثیر را تحت ،دیآ یبشر به حساب م یها    شرفتین پیتر بزرگ ءکه جز، افراد یروابط اجتماع

ایران است و به لحاظ رشد صنعتی و علمی در جایگاه ة یافت های توسعهیزد از شهرشهر دهد.  یم

 .ل استیاشتغال و تحص یگر براید یافراد از شهرها یرایپذو مناسبی در کشور قرار دارد  اًنسبت

که شهر یزد نیز از آن است  صنعتی شدن پیامدهای منفی شهری ومواجهه با آنچه مسلم است 

افراد  سرمایة اجتماعیو به تبع آن کاهش زدایی  از جمله رشد فردگرایی و جمع ؛مستثنی نیست

 .شود میدوستی و افزایش بدبینی اجتماعی میان شهروندان یزدی  کاهش نوع که موجب جامعه

قسمت در  ،(818: 8831سوم )ی ایرانیان موج ها و نگرش ها ضمن اینکه در پیمایش ملی ارزش
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پاسخگویان  1/18از نظر  که ه استسنجیده شدنیز متغیر بدبینی  ،ی اخالقی مردمها ارزیابی ویژگی

در حد متوسط است  نیز درصد 1/81در حد زیاد و خیلی زیاد و از نظر  بدبینیرواج  در کل کشور

هایی است که بدبینی  استانة زمرهمین گزارش استان یزد در درصدهای منتشرشده در بر اساس  که

به با توجه . (112: 8831 ی ایرانها و نگرش ها ارزش) رواج یافته استدر حد زیاد در آن 

قات یو عدم اختصاص تحق یاجتماع ینیع بودن موضوع بدبیبدهمچنین و  ملی ی پیمایشها یافته

ران و به یدر کشور ا سرمایة اجتماعیبه موضوع بدبینی اجتماعی و ارتباط آن با  یو تخصص یعلم

و  سرمایة اجتماعی ةرابط ةزمیندر  یق و علمیدق ای الزم است مطالعه، زدیطور خاص در استان 

انجام شد االت ؤساین پژوهش با هدف پاسخگویی به این  . بنابراین،ردیبدبینی اجتماعی صورت گ

افراد بر بدبینی  اجتماعیسرمایة زد چقدر است؟ آیا ین شهروندان شهر یب یاجتماع ینیزان بدبیکه م

 ثیرگذاری چگونه است؟أها اثرگذار است؟ و سازوکار این ت اجتماعی آن

 ینظر مبانی
 بدبینی اجتماعی

منسجم از باورها و  یا را مجموعه ینی( بدب8332) 8تزمنیست. رایمحصول عصر حاضر ن ینیبدب

بشر  طبیعتفرد نسبت به  یلک یاندازها از چشم یکند که بخش یف میانتظارات از رفتار مردم تعر

گران یخود و د ینده و انتظارات نامعقول برایآة فرد دربار ةنانیبدب یها شهیاند ینیبدب ،بنابراین .است

دهند  دیگر اهمیت می کنند به یک وانمود میگران یکه د بر این باورندن گونه افراد ی. اشود یف میتعر

اعتماد  یو برا ،ندا ، خودخواهدارند ینییسطح فکر پاگران دیاند که  ها بر آن آنو در واقع چنین نیست. 

 با ،(2181) کالبانهان و 2رینا طبق نظر .(Fitz Gerald 2002: 8د )ستنیقائل نارزش  یو وفادار

 یگانگیب و یناامن ت احساسیامن احساس یجا به تجارت، افراد و وکار کسب یفضا شدن یجهان

 و ندیناخوشا موضوعِ نیا. شود   یم دورتر ها  آن انتظارات کردن هبرآورد از جامعه و کنند   یم یشتریب

 و یدیناام یعنی ؛سازد   یم انینما یعموم ینیبدب شکل در را خود  یشناخت روان قراردادِ از انحراف

 به شتریب نیبدب افراد شود   یم باعث موضوع نیا. است آن از یبخش فرد که یا جامعه از یناراحت

                                                                                                                                                    
1. Wrightsman 
2. Nair & Kamalanabhan 
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کنند و جامعه  تالش خود مدت کوتاه یشخص منافع کسب یبرا و بیندیشند طلبانه فرصت یرفتارها

 یکمتر به آسودگ یابیبا دستنیز  یاجتماع ینیبدب(. Nair & Kamalanabhan 2010دیده بگیرند )ارا ن

 ،نیبنابرا .گران ندارندیهمراه شدن با د یبرا یا زهیانگ باال یاجتماع ینیبا بدب افرادِاست و مرتبط 

، یاجتماع یها  گروه یه برخیرانه علیدگاه سوگی، دیت بشریاز ماه یدگاه منفیاز د یبیبا ترک ینیبدب

دن به هدف مطابقت دارد. یرس یبرا یاخالق یبه معنا یتوجه یو ب ،یاجتماع یبه نهادها یاعتماد یب

جه یدر نت .ستندین ،کارآمدبه شکل  ،شان یبا جهان اجتماع یباال قادر به سازگار ینیافراد با بدب

 (.Leung & Bond 2004: 166) آورند یبه دست م یقابل توجه یمنف یها  یخروج

. مطالعات بودبدبینی اجتماعی  بارةاین مطالعه خأل مطالعات علمی دردادن یکی از دالیل انجام 

مدیریت و حوزة شناسی یا در  روانحوزة در  بدبینی صورت گرفته است عمدتاً بارةمختلفی که در

ة کنند یکی از متغیرهای تبیینمنزلة به  سرمایة اجتماعیها بوده است. توجه به متغیر مهم  سازمان

بینی  خوشحوزة در ای  مطالعه اخیراًالبته بدبینی اجتماعی در مطالعات قبلی نیز مغفول مانده است. 

ایج آن ( و نتCheng & Liao 2020: 1بینی پرداخته است ) و خوش سرمایة اجتماعیرابطة به 

اما  ؛گذارد میمثبت تأثیر بینی  بر خوشفقط گروهی  درون سرمایة اجتماعیبیانگر این بود که 

 گذارد. میتأثیر نفس بیش از حد نیز  بینی و اعتمادبه گروهی بر خوش برون سرمایة اجتماعی

های شخصیتی و سالمت روان با بدبینی  تیپرابطة شناسی عمدتاً به بررسی  مطالعات روان

های  ند تیپا ه( و نشان داد8828الهی  ؛ هیبت8811؛ شهابی 8811 و همکاران ییند )آقاا هداختپر

، یبدن یها شخصیتی مختلف سطح بدبینی متفاوت دارند و بین سالمت روان و ابعاد آن )نشانه

زان یممعنادار وجود دارد یا اینکه رابطة  ینی( با بدبیاضطراب، اختالل در عملکرد اجتماع

 .(8811 یتوکل یو منظر یموریت ریدارد )ام یت از زندگیبا رضا یمعنادار    ة رابط ینیب خوش

 شده و بدبینی را مورد توجه قرار درماندگی آموختهرابطة  ،اساس مدل اسنادی بر ،مطالعاتی نیز

ند با ا هنشان دادو ( 8831 ؛ رمضانی و همکاران8831 و همکاران ؛ احمدی8828 الهی )هیبت هداد

پذیری و بدبینانه  خورده به قطب آسیب آموزان شکست دانش هشد اسنادی درماندگی آموختهسبک 

بینانه( سبک بدبینانه در  )سبک خوش بازآموزی اسنادیمداخلة گرایش بیشتری دارند و با 

بینی  طریق بازآموزی اسنادی خوش یابد و از آموزان با اختالالت یادگیری خاص کاهش می دانش
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از بدبینی و  یریشگیتواند موجب پ یمیابد و همچنین  می و بدبینی کاهشکند  یپیدا مافزایش 

 ی پارانوئیدی شود.ها بیماری

و  ،عدم تفاوت بدبینی بر حسب جنسیت، وضعیت تأهلة دهند نشانبرخی مطالعات نیز 

 Fischer & Leitenberg؛8811 یتوکل یو منظر یموریت ریام؛ 8811وضعیت اشتغال است )شهابی 

در کارکنان  ینی( مشخص شد سطوح بدب13 :2182) شو همکاران 8هونیج ةدر مطالعالبته  .(1986

 وا( و چنگ و لی8828) یاله بتیهمطالعة و همچنین در  استمتأهل کمتر از کارکنان مجرد 

آموزان  تری نسبت به دانش دختر گرایش بدبینانه آموزان و دانشجویان ( نشان داده شد دانش2121)

 یان پسر دارند.و دانشجو

 دهندة نشان( 8311)و الیتنبرگ  2شریفمطالعة ند که ا هسن و بدبینی پرداخت ةمطالعاتی نیز به رابط

 شهون و همکارانیج مطالعةدر البته  .معناداری بین سن و بدبینی وجود نداردرابطة است که آن 

زان ین میشتریرد و بمعناداری وجود دارابطة  یرفتار ینی( مشخص شد بین سن و بدب13 :2182)

 د.یسال دبیست تا بیست و چهار  یسنردة توان در    یبدبینی را م

رابطة و به بررسی بوده تمرکز مها انجام شده عمدتاً بر بدبینی سازمانی  مطالعاتی که در سازمان

جه ( به این نتی13 :2182) شو همکاران هونیج. اند این متغیر با متغیرهای شغلی و سازمانی پرداخته

 ؛کمتر است ییف اجرایدر کارکنان بدون وظا یو رفتار یعاطف ینیرسیدند که سطوح بدب

( 11 :8831) و همکارانش یبیغرمطالعة وجود ندارد.  یدر بعد شناخت یکه تفاوت معنادار یحال در

و  یمنفرابطة  یسازمان ینیبا فرسودگی شغلی و بدب یشناخت روانسرمایة است که آن  دهندة نشان

 یبه طور منف یاجتماع ینی( نیز نشان داده شد بدب122 :2188) 8برناردومطالعة در دار دارد و  یمعن

 رابطه دارد. یدواریبا ام

 سبک اسنادی

 یاجتماع رفتار علل ای لیدال بارةدر مردم یداور نحوة به دادن نسبت ندیفرا مطالعة به اسناد نظریة

 مقدار به خود روزمرة یرفتارها علل درک یبرا دممر و است دهیچیپ یاجتماع یزندگ. پردازد   یم

                                                                                                                                                    
1. Ceyhon 
2. Fischer 

3. Bernardo 
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وجود  یکم احتمال، اما. نیاز دارند یشناخت ستیز و ،، اجتماعیی، فرهنگیخیتار اطالعات یادیز

 وجود با البته،. دنباش دسترس در شهیهم یآدم رفتار علل شناخت یبرا اطالعات نیا که دارد

 اگر یکنند، حت نییتب را زیچ هر علل کوشند ید مافرا از یاریرفتار، بس علل شناخت در تیمحدود

 که است فرض نیا بر یمبتن هیاین نظر (.121: 8821 ازکمپ)شوند  رو هروب زین یدرست انتقادات با

 آن طبق و تبیین خود در روابطی که با دیگران دارند احساساساس  بر را رفتار کی علت مردم

 نسبت یتیموقع عوامل به ای شیگرا یها یژگیو ا بهیرا  اررفت کی معموالً علت ها  . آنکنند   یم عمل

 ها نگرش مانند ،یو یدرون یها شیگرا به فرد یها کنش دادن  نسبت ش شاملیگرا اسناد. دهند   یم

 و یتیموقع عوامل به فرد یها کنش دادن نسبت شامل یتیموقع اسناد و ،ها زهیانگ و ها یژگیوو 

 یک حادثه بیشتر برة شد های اسنادی، علل درک سبکزمینة در (. 881: 8811است )ستوده  یطیمح

سبک اسناد  کند. اختصاصی تغییر می ـ و کلی ،ناپایدار ـ بیرونی، پایدار ـ اساس سه بعد درونی

ها و  بینانه فرد موفقیت بینانه یا بدبینانه باشد. در اسناد خوش تواند به دو صورت خوش می

برعکس دهد و در اسناد بدبینانه فرد  پایدار و عام نسبت میو  ونیرویدادهای مثبت را به عوامل در

ها را به عوامل  خاص و ناپایدار و شکستو  ها را به عوامل بیرونی کند؛ یعنی موفقیت عمل می

از دیدگاه بنابراین، (. 111: 8832دهد )نامنی و همکاران  پایدار و عام نسبت میو  درونی

گرایش به تعبیر و توجیه دنیای پیرامون خود دارد تا بتواند کنترل پردازان اسنادی، انسان  نظریه

 (.8821 )بروین بیشتر بر آن داشته باشد

 سرمایة اجتماعی

 ،نو ةجامعان یجوهر و بن مثابةو به  یعلوم اجتماعکلیدی م یاز مفاه یکی منزلةبه  ،سرمایة اجتماعی

عصر حاضر، از  یفردگرا ةجامعدر  ،یرتباطا یها جاد ارتباط و اعتماد در شبکهیند ایق فرایاز طر

ان یجاد ارتباط میو با ا یریشگیپ یانحرافات اجتماع ةفزایندگانه و رشد یازخودب ةجامعشدن  یا ذره

سرمایة ( 8333) یف بانک جهانی(. در تعر11 :8811 یحیکند )فص یل میافراد جامعه کنش را تسه

را شکل  یت تعامالت اجتماعیفیکه ک ییرهاروابط و هنجا و اشاره دارد به نهادها اجتماعی

ک جامعه را شکل داده یست که یاز نهادها ن یا مجموعه فقط سرمایة اجتماعیکه  یطور ؛دنده   یم

(. 31 :8831ستوده  یهالل و یدارد )گنج   یرا با هم نگه م ها  است که آن یچسب ةمثاببلکه به  ،است
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ها نهفته است  ان انسانیاست که در روابط م یا دهیا آن پدی زیآن چ سرمایة اجتماعی ،فنیهان    از نظر

رو یها را پ زد، آنیانگ یگر برمید کی در قبالها را  آن یآورد. همدل ید میها پد ان آنیت را مین و حسن

ش یآورد. افزا یان آنان را فراهم میدار میشتر و روابط پایمعاشرت بة نیسان زم نیو بد ،کند یجمع م

ها اثر  ان انسانیم یاجتماع یها و معاشرت یت و همدلین زان حسنیبر م یة اجتماعیسرماا کاهش ی

ة و رابط سرمایة اجتماعیان ین است که میا ،، در واقعنیفنة هااندیش یاصلة گذارد. هست یم

نهفته است  یاجتماعة در درون رابط سرمایة اجتماعیتنگاتنگ وجود دارد و  یوندیپ یاجتماع

ها  ان آدمیارزشمند م یروابط اجتماعة رندیرا دربرگ سرمایة اجتماعیو ی(. بورد1 :8811 ی)اجتهاد

، یجمع یها ، معاشرتیگیهمسا یها از جمله انجمن ـ یمشارکت مدن یها داند. در واقع، شبکه یم

به شمار  سرمایة اجتماعی یاز عناصر اساس ـ و ... ،یا ، احزاب تودهیورزش یها ها، باشگاه یتعاون

ارتباطات  و وندهایبه پ سرمایة اجتماعیتوان گفت  ی(. م31 :8811زاده  ییو لهسا ی)ماجدروند  یم

که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل  کند میباارزش اشاره  یمنبع عنوانک شبکه به ی یان اعضایم

 (.881 :8813 یرازیو ش یازیشود )ن یموجب تحقق اهداف اعضا م

سرمایة ن یید در تبیم مفیاز مفاه یکی، سرمایة اجتماعیپردازان  هیاز نظر یکی ،امایفوکو باوربه 

اساس اعتماد متقابل به  که بر یاعتماد عبارت است از گروه ةشبکاست. « اعتماد ةشبک» اجتماعی

 ،رو نیکنند. از یکسان استفاده می یها هنجارها و ارزش و ن خود از اطالعاتیگر در تبادالت بید کی

ها دارد.  ن گونه مبادلهیمربوط به ا یها نهیندها و کاهش هزیل فرایدر تسه یادیز نقش ها آن نیاعتماد ب

 یقید )صدیمختلف به وجود آ یها ها و سازمان ن گروهیب و ک گروهین افراد یتواند ب یاعتماد م ةشبک

د از اعتما .اعتماد است نیز در نظر پاتنام سرمایة اجتماعی یها از مؤلفه یکی(. 821 :8831و همکاران 

ک یگران است که در یرفتار د یریپذ ینیب شیو حاصل پ یت همکاریتقو یبرا یعناصر ضرور

تر  دهیچیتر و پ اما در جوامع بزرگ .شود   یگران حاصل میک با دینزد ییق آشنایکوچک از طر ةجامع

با  ،اعتماددر بحث  ،ابد. پاتنامی   یاز اعتماد ضرورت م یمیر مستقیا شکل غیتر  یر شخصیک اعتماد غی

که در  ،و نوع دوم را کند میاشاره  یو اعتماد اجتماع یبه دو نوع اعتماد شخص ،توجه به شعاع اعتماد

به  .داند   یجامعه سودمندتر م یشود، برا   یده میز نامیافته نی میبعضاً اعتماد تعم سرمایة اجتماعی مباحث

برد و    یم فراتر میشناس   یکه شخصاً م یانرا از فهرست کس« شعاع اعتماد»ن نوع اعتماد یا ،ینظر و
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و گسترش  یمدن یها ش مشارکتیپاتنام افزا شود. میتر در سطح جامعه را موجب  گسترده یهمکار

ا ی یا خاص به اعتماد اجتماعی یل اعتماد شخصیتبد یرا از سازوکارها یاجتماع یها شبکه

 ،است یک نگرش شخصیهمان اندازه که  ،یماعبه نظر پاتنام اعتماد اجت .کند یم یافته معرفی میتعم

 (.81 :8811 یو موسو یرود )توسل   یز به شمار مین ینظام اجتماع یضرور ییک دارای

ار یبس ییدارا همکاران، دوستان، ن است که خانوادهیا سرمایة اجتماعی یاصل ةاندیش بنابراین،

منافع  ازا یرد یبهره بگ ها  از آن یحرانط بیتواند در شرا   یک فرد میدهند که    یل میرا تشک یمهم

که از نعمت  یکند. اجتماعات   یشتر صدق میب گروه یبرا وضوعمن ی. البته اکنداستفاده ها  آن یماد

 و برخوردارند در مواجهه با فقر یمدن یها و انجمن یاجتماع یها از شبکه یگوناگون ةمجموع

 یها توانند از فرصت   یرار دارند و بهتر مقتری  در وضعیت محکمو حل منازعات  یریپذ بیآس

 .(Putnam & Gos 2002) د بهره ببرندیجد

 و بدبینی اجتماعی سرمایة اجتماعی ةرابط

، که با انتظارات نانهیب خوش اسنادیسبک  کیداشتن باید گفت  متغیردر رابطه با ارتباط این دو 

 ةسازند یابیبه ارز قیو تشوخود  با به حداقل رساندن سرزنش ،مرتبط است افتهی میمثبت تعم

در و  (Peterson 2000) دهد می گسترشفرد را  یاجتماع یسازگار ،یاجتماع یها تیموقع

فردی  بین مشکالتبیشتر احتمال دارد  نیبدب نسبت به افراد نیب خوشافراد مواجهه با افراد متنوع 

 ،. در مقابلپایدار بمانندبا افراد ارتباط  یو در برقراردهند نسبت  یو موقت یتیموقع را به عوامل

 استناد و نامطلوب ریرناپذییموانع ظاهراً تغبه  ایکنند  می خود را سرزنش ادیبه احتمال ز نیافراد بدب

 گزینند میرا براضطراب  ایشرم  یا گناهاحساساتی مانند نامطلوب تعامالت در و  کنند می

(Seligman 1991).  از حضور  ،نانهیب خوش ایمطلوب  یها دگاهیا دافراد ب ،یاصل کل کی منزلةبه

افراد با ولی  ندتربرخوردار انیو توافق اطراف تیو از حما برند می لذت شتریب همدر کنار 

 یها قدردان کنند کمتر از آن می کنند و احساس می درک بیشتر خصومت را ،نانهیبدب یها دگاهید

در را فرد  ییِتوانا مثبت احساسِ. (Lepore & Ituarte 1999; Srivastava et al 2006)شود  می

 .کند می لیدرک مسئله را تسه و دهد می شیمختلف افزا یها تیدر موقع گرانیارتباط با د یبرقرار

 .کاهد می یاجتماع یستگیاز شا ،تمرکز بر خود تیبا اغراق و تقو ،یمنف یخلق و خو ،مقابل در
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در  یدرک متقابل و همدرد جادِیمثبت ا حساسِا ،گسترده یشناخت یها سبک قیاز طر ،نیبنابرا

باعث شود که تنوع  دیبه سمت احساسات مثبت با شیگرا ،جهینت در .کند می لیلحظه را تسه

شکل  یاز روابط اجتماع یشتریتنوع ب جهیرود و در نت شیپ یخوب به یاز تعامالت اجتماع یشتریب

 (.Andersson 2012: 96)شود و حفظ  بگیرد

ر یپذ را امکان یاجتماع یها  ن گروهیب یاعتماد، همکار یبا فراهم کردن فضا ،اعیسرمایة اجتم

و  آیدفراهم  یشود منافع همگان یها باعث م ن آنیها و اعتماد ب  گروه ین همکاریو هم سازد می

(. از 218 :8811 یجاجرم یمانیو ا یروزآبادیابد )فیز کاهش ین یرسم ینظارت نهادها یها  نهیهز

ز یآم باعث حل مسالمت یروابط اجتماع یها  نهیق کاهش هزیطر از سرمایة اجتماعیر گیطرف د

و  یشود )چلب یم یاجتماع یها  ن گروهین تضاد بین اشخاص و همچنیب یها  تضادها و تفاوت

تواند  می سرمایة اجتماعیبودند که  بر آن( 2111) یتوو ساپار 8یسکارول ید .(81 :8811 یمبارک

 افراد سرمایة اجتماعیکه سطح  دادند ارائه یبگذارد و شواهد تجرب یرتأث یختشنا یریبر سوگ

 ؛دهد یشخود افزا یذهن یها مدل یروزرسان به اشتراک گذاشتن و به یها را برا آن یلتواند تما می

عوامل  بینی یشپ مثابةبه  سرمایة اجتماعی ینبنابرا. گذارد می یرها تأث آن یکه بر تعصب شناخت

بینی یک ویژگی شخصیتی مربوط به  خوش (.Cheng & Liao 2020: 9) دکن می ملع یشناخت

 وقایع آینده است که با به کار بردن آن در گذشت زمان پایداری نسبی پیدا بارةانتظارات مثبت در

آن در گذر زمان است. کارگیری  بهسبک اسنادی مرتبط با پایداری یا عدم پایداری بنابراین،  .کند می

با  افراد، را کنترل کنند. بدبینیتوانند  می دهد که می باور را ینا یاجتماع ةبکشگسترش 

در  ینقش اساس سرمایة اجتماعی ،رو یناز .شوند می تر ینب خوش ،دخو یذهن یها مدل یروزرسان به

با  ییها ارتباطات خود را گسترش دهند و شبکه یدبا افراد ،ینها دارد. بنابرا آن یشناخت یریسوگ

 یجهدر نت .دهند یشرا افزا یکنند تا دامنه و تنوع اطالعات قابل دسترس یجادع مختلف اجوام

 .(Cheng & Liao 2020: 20) باال ببرندنگرش مثبت خود را 

ی اجتماعی ها با گسترش شبکهن افراد و یز بیآم جاد روابط مسالمتیبا ا سرمایة اجتماعیپس، 

اتخاذ کنند. در روابط خود  ای نانهیب خوشسبک  شود افراد ین اشخاص باعث میکاهش تضاد بو 

                                                                                                                                                    
1. De Carolis 
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و  یو اعتماد اجتماع یاجتماع یها از جمله شبکه ،و ابعاد آن سرمایة اجتماعیش یبا افزا ،نیبنابرا

در شرایطی که  ،برعکس .در جامعه کاهش دادو ابعاد آن را  ینیتوان بدب یم ،هنجار اجتماعی

گسترش بدبینی در جامعه  ،کند مادآمیز نزول پیدا مییابد و فضای اعت کاهش می سرمایة اجتماعی

افراد از روابط و هنجارهای ة های بدبینان داوری تعبیرها و پیشو  ها سبک، . افزون بر اینیابد می

 یابد. شود. مسلم است که در این شرایط بدبینی اجتماعی افزایش می اجتماعی را موجب می

 

 
 مدل نظری پژوهش .1 شکل

 قیات تحقیفرض

 رابطه وجود دارد. یاجتماع ینیو بدب سرمایة اجتماعین یب

 اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد. ةشبکبین 

 بین اعتماد اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.

 بین هنجار اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.

 زنان و مردان تفاوت وجود دارد. یاجتماع ینین بدبیانگین میب

 رابطه وجود دارد. یاجتماع ینین سن و بدبیب

 تفاوت وجود دارد.هل أتت یبر حسب وضع یاجتماع ینین بدبیانگین میب

رمایة س

  اجتماعی

 

 بدبینی

 اجتماعی 

اعتماد 

 اجتماعی 

شبکه 

 اجتماعی

هنجار 

 اجتماعی 

 بدبینی فردی 

بدبینی 

 عمومی 

بدبینی 

یافته  تعمیم  



   645   سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد ةرابطبررسی 

 پژوهش شناسی روش

برای سنجش بدبینی  معتبر به دلیل فقدان ابزار پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

برای سنجش این متغیر استفاده شد. ساخته  محقق ةسشنامپرای قبلی، از ه اجتماعی در پژوهش

( استفاده شد. 8831) همکارانشافشانی و  پرسشنامةاز  سرمایة اجتماعیبرای سنجش  ،همچنین

 ،زدیساکن شهر  ، از هجده تا شصت و چهار سال،زدیشهروندان شهر  همةق را یتحق یآمار ةجامع

از  یتیجمع یاساس برآوردها . بردادندل یتشک ،8832مهرماه سال  و ماهشهریور یمقطع ةفاصلدر 

. بودنفر  121828ها  تعداد کل آن، (8831ران )ینفوس و مسکن مرکز آمار ا یعموم یسرشمار

درصد و  1 یدرصد و دقت احتمال 31نان یحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطم

 یا خوشه یریگ از روش نمونه، قین تحقیر اد. دشنفر مشخص  811 انسیحداکثر وار

 ةخوشپنج  منزلة بهزد ی یشهردار ةمنطقن صورت که ابتدا پنج یبد ؛دشای استفاده  چندمرحله

ها  خوشه یدر حکم بلوک برا یشهردار ةهر منطق ین اصلیادیها و م ابانیبعد خة و در مرحل یاصل

از ، قین تحقیدر ا. شدندان مطالعه یاسخگوپ، یبه روش تصادف ،آخرة در نظر گرفته شد و در مرحل

از  سنجند یق را میتحق یرهایکه متغ ییها هیشد گو یاوالً سع، ن منظوریداستفاده شد. ب ییاعتبار محتوا

 دیگر اینکهو ند شوانتخاب ، اند استفاده و اجرا شده مجرب استادانر نظر یکه ز ،نیشیقات پیتحق یها هیگو

گر استفاده شود. در ید ستاداناو ن امحققد از نظر یجد یرهایمتغ یها برا هین گویانتخاب بهتربه منظور 

 یها برا آن دیدگاهو از  شد و متخصصان نشان داده استادانشده به  نیگر پرسشنامة تدویک بار دی، تینها

 برخوردار ییاعتبار محتوا یق از نوعین تحقیا ةپرسشنام ،بین ترتیح پرسشنامه کمک گرفته شد. بدیتصح

ه دای مبتنی بر تکنیک تحلیل عامل برای سنجش اعتبار ابزار استفا عالوه بر آن، از اعتبار سازه .شد

 118/1به دست آمد و شاخص بارتلت نیز در سطح کمتر از  138/1برابر  KMOشد. شاخص 

 3یافته( شامل  ها در قالب سه عامل استخراج شد که عامل اول )بدبینی تعمیم بود. گویهمعنادار 

 گویه بود. 2و عامل سوم )بدبینی فردی( شامل  ،گویه 1گویه، عامل دوم )بدبینی عمومی( شامل 

جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بدبینی اجتماعی 

مطلوبیت پایایی ابزار  دهندة نشانبه دست آمد که  21/1برابر  سرمایة اجتماعیو برای  18/1برابر 

 .بود 2/1آلفا برای ابعاد این متغیرها نیز باالی  ،. همچنیناست
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 های پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای سازه .1جدول 

 آلفا  ضریب متغیر آلفا  ضریب متغیر

 21/1 بدبینی فردی 28/1 اجتماعی هنجار

 11/1 بدبینی عمومی 21/1 اعتماد اجتماعی

 21/1 یافته بدبینی تعمیم 28/1 اجتماعیشبکة 

 18/1 بدبینی اجتماعی 21/1 سرمایة اجتماعی

 های پژوهش یافته

نفر  281ان را مردان و یدرصد( از پاسخگو 2/81نفر ) 812تعداد ، نفر پاسخگو 811از مجموع 

 81 یسن ةبازدر  که بودسال  11/81ان ین سن پاسخگویانگیل دادند. میدرصد( را زنان تشک 1/18)

ان مجرد یپاسخگواز درصد  1/28 و ان متأهلیدرصد از پاسخگو 2/28سال قرار داشتند.  11 تا

 .دندکررا انتخاب  «ریسا» ةگزین نیز انیدرصد از پاسخگو 8/8 .بودند

 و ابعاد آن سرمایة اجتماعیمیانگین و انحراف معیار  .2جدول 

 درصد معتبر تعداد میزان انحراف معیار میانگین متغیر

 811/1 11/2 سرمایة اجتماعی

 1/1 88 کم

 1/11 818 متوسط

 1/2 81 زیاد

 132/1 11/2 اعتماد اجتماعی

 1/81 882 کم

 1/12 218 متوسط

 1/8 2 زیاد

 112/1 11/2 اجتماعی ةشبک

 2/88 18 کم

 2/11 881 متوسط

 8/2 1 زیاد

 112/1 81/8 هنجار اجتماعی

 3/2 88 کم

 1/28 221 متوسط

 1/21 33 زیاد
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ار یو انحراف مع 11/2 سرمایة اجتماعیزان یم ین شاخص کلیانگیکه م بوداز آن  یها حاک افتهی

باالتر است.  ( نسبت به میانگین ابعاد دیگر81/8است و میانگین هنجار اجتماعی ) 811/1آن 

ر از کمت یزد اندکیان شهروندان یدر م سرمایة اجتماعیزان ین میانگیم ،یکل طور  به بنابراین،

متوسط و  و شده )در سطوح کم یبند رتبه یها با توجه به داده ،نی( است. همچن11/2متوسط )

عاد بمتوسط قرار گرفت. بین ا ةرتبدر  درصد( 1/11ان )یاکثر پاسخگو سرمایة اجتماعی، اد(یز

باالترین  اجتماعی ةشبکترین میانگین و  پایین رعایت هنجارهای اجتماعی، سرمایة اجتماعی

 .شتدانگین را میا

 میانگین و انحراف معیار بدبینی اجتماعی و ابعاد آن. 3 جدول

 درصد معتبر تعداد متغیر انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 22/2 بدبینی اجتماعی

 1/22 12 کم

 1/11 211 متوسط

 1/1 88 زیاد

 188/1 13/2 بدبینی فردی

 3/11 828 کم

 2/11 821 متوسط

 3/3 81 دزیا

 128/1 81/8 بدبینی عمومی

 3/3 81 کم

 1/13 212 متوسط

 1/21 11 زیاد

 182/1 11/2 یافته بدبینی تعمیم

 1/88 823 کم

 1/11 281 متوسط

 3/3 81 زیاد

 

ار یو انحراف مع 22/2 یاجتماع ینیزان بدبیم ین شاخص کلیانگیکه م بوداز آن  یها حاک افتهی

( نسبت به میانگین ابعاد دیگر بیشتر و بدبینی 81/8ت و میانگین بعد بدبینی عمومی )اس 111/1آن 

 زدیان شهروندان یم یتماعاج ینیزان بدبین میانگیم ،یکل طور  به بنابراین،( کمتر است. 13/2فردی )

 و شده )در سطوح کم یبند رتبه یها با توجه به داده ،نی. همچناست( 22/2کمتر از متوسط )

 .رددادر حد متوسط قرار  درصد( 1/11ان )یاکثر پاسخگو یاجتماع ینیبدب، اد(یط و زمتوس
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 و ابعاد آن یاجتماع ینیو ابعاد آن با بدب سرمایة اجتماعیزان یر مین متغیب یس همبستگیماتر .4جدول 

 یعموم ینیبدب افتهی میتعم ینیبدب ابعاد
 ینیبدب

 یفرد
 یاجتماع ینیبدب

 یاجتماع ةشبک
***218/1- 

***281/1- 
**818/1- ***282/1- 

 -822/1*** یمشارکت اجتماع
***212/1- 

***281/1- 
***822/1- 

 -811/1*** یمشارکت مدن
***881/1- 

***281/1- 
***823/1- 

 -881/1*** ت شبکهیفیک
***812/1- 

***213/1- 
***811/1- 

 -111/1*** یاعتماد اجتماع
***181/1- 

***238/1- ***133/1- 

 -211/1*** افتهی میتعم اعتماد
***211/1- 

***838/1- 
***213/1- 

 -281/1*** یاعتماد نهاد
***811/1- 

**888/1- 
***211/1- 

 -888/1*** طیاعتماد مح
***118/1- 

***831/1- 
***821/1- 

 -111/1*** یشخص نیاعتماد ب
***181/1- 

***821/1- 
***122/1- 

 -888/1*** یهنجار اجتماع
***838/1- 

**881/1- ***213/1- 

 سرمایة اجتماعیزان یم
***118/1- 

***118/1- 
***221/1- 

***121/1- 

* P < 11/  ** P< 18/1  *** P < 118/1  

 

و  یمنف یهمبستگ یاجتماع ینیو بدب سرمایة اجتماعیزان ین میب دادنشان  1جدول  یها افتهی

 یزدیشهروندان  ة اجتماعیسرمایزان یهر چه م، گریبه عبارت د .( وجود داردP<118/1)دار امعن

وجود  دهندة نشان ج آزمونینتا ،نیابد. همچنی یها کاهش م آن یاجتماع ینیزان بدبیم ابدیش یافزا

زان یهر چه م ،. پسبود یاجتماع ینیو ابعاد بدب سرمایة اجتماعین ابعاد یو معنادار ب یمنف ةرابط

افته و ی میتعم ینیبدب و یفرد ینیبدب، بدایش یافزا یزدین شهروندان یو ابعاد آن ب سرمایة اجتماعی

شبکة ترین و  اعتماد اجتماعی قوی، سرمایة اجتماعیبین ابعاد  .یابد میکاهش  یعموم ینیبدب

 ةفرضیج حاصل از آزمون ینتا بنابراین، .ندترین رابطه را با بدبینی اجتماعی داشت اجتماعی ضعیف

 .کردد ییه را تأین فرضیصحت ا اول

داری ا، بین بدبینی اجتماعی و ابعاد آن در زنان و مردان تفاوت معن1ی جدول ها طبق یافته

 یید نشد.أتوان فرض صفر را رد کرد و این فرضیه ت نمی پس،(. P>11/1)وجود ندارد 
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 برحسب جنس یاجتماع ینیزان بدبیم ةمقایسمستقل جهت  یآزمون ت یخروج .5جدول 

 ریمتغ مقوالت نیانگیم اریانحراف مع یت یمعنادار  سطح

118/1 211/1 
 مرد 21/2 212/1

 یاجتماع ینیبدب
 زن 21/2 112/1

118/1 131/1 
 مرد 12/2 111/1

 افتهی میتعم ینیبدب
 زن 12/2 181/1

182/1 111/1 
 مرد 81/8 222/1

 یعموم ینیبدب
 زن 81/8 112/1

132/1 111/1- 
 مرد 11/2 122/1

 یفرد ینیبدب
 زن 18/2 228/1

 یاجتماع ینیر سن و ابعاد مختلف بدبین متغیب یس همبستگیماتر .6جدول 

 متغیر افتهی میتعم ینیبدب یعموم ینیبدب یفرد ینیبدب یاجتماع ینیبدب

 یب همبستگیضر 188/1 -811/1 -111/1 181/1
 سن

 داریامعنسطح  123/1 118/1 812/1 211/1

 

 ی( همبستگP<11/1) یعموم ینیبعد بدب ر سن وین متغیب فقط، 1جدول  یها افتهیطبق 

، افتهی میر سن با ابعاد تعمین متغیبداری امعن ةرابط . اما،ردداوجود داری امعنو  معکوسو  ضعیف

توان فرض صفر  ینم پس،(. P>11/1) ردنداوجود  یاجتماع ینیبدب یو شاخص کل یفرد ینیبدب

 .شدند ییتأ «ود داردرابطه وج یاجتماع ینین سن و بدبیب» ةفرضیرا رد کرد و 

 هلأتت یبرحسب وضع یاجتماع ینیزان بدبیم ةمقایسمستقل جهت  یآزمون ت یخروج .7جدول 

 ریمتغ مقوالت نیانگیم اریانحراف مع یت یسطح معنادار

111/1 211/1- 
 مجرد 21/2 182/1

 یاجتماع ینیبدب
 متأهل 21/2 118/1

211/1 221/1 
 مجرد 12/2 181/1

 افتهی میتعم ینیبدب
 متأهل 11/2 121/1

821/1 111/8- 
 مجرد 11/8 121/1

 یعموم ینیبدب
 متأهل 21/8 121/1

123/1 181/1 
 مجرد 12/2 112/1

 یفرد ینیبدب
 متأهل 11/2 112/1
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ن شهروندان مجرد و متأهل یو ابعاد آن ب یاجتماع ینین بدبیانگین میب، 2جدول  یها افتهیطبق 

 شد.نیید أتچهارم  ةفرضین ی(. بنابراP>11/1) ردنداجود وداری امعنتفاوت 

 سازی معادالت ساختاری مدل

کند و مدل   شده از مدل نظری تحقیق حمایت می های گردآوری اینکه بدانیم تا چه اندازه داده رایب

طور  ساختاری استفاده شد. همان ةمعادلشده تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد از مدل  تدوین

و بدبینی  سرمایة اجتماعیلفه ؤمترین  اعتماد اجتماعی مهم ،شود  مشاهده می 8که در نمودار 

معکوس و ثیر أت سرمایة اجتماعی ،بدبینی اجتماعی است. همچنین ةلفؤمترین  مهم عمومی

افزایش یابد  سرمایة اجتماعیچه  هر ،به عبارت دیگر گذارد. میبر بدبینی اجتماعی داری امعن

 یابد.  جتماعی کاهش میبدبینی ا

 
 و بدبینی اجتماعی سرمایة اجتماعی ةرابطساختاری  ةمعادلمدل  .1نمودار 

، GFI ،NFIمقدار ، قرارداد ةپایبه منظور برازش مدل پیشنهادی از چند شاخص استفاده شد. بر 

IFI ،TLI،  وCFI ضرباشد تا مدل پذیرفته شود. در مدل حا 31/1تر از  باید برابر یا بزرگ ،

 ،همچنینمطلوبیت برازش مدل است.  ةدهند نشانشده است که  3/1بیشتر از  یادشدههای  شاخص

 کمتر است. 11/1نیز از  RMSEAو  8( کمتر از 811/2شاخص کای اسکویر نسبی )
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 نیکویی برازش های شاخص .8 جدول

 CMIN/DF RMSEA GFI CFI TLI NFI IFI شاخص
 313/1 311/1 323/1 313/1 311/1 111/1 811/2 مقدار

 و پیشنهادنتیجه 

از سالمت روان برخوردار باشند و  م داشت که افراد جامعهیسالم و متعادل خواه یا جامعه یهنگام

یة پا دهد که افراد جامعه بر یرخ م ین مهم زمانیا کنند.ت یفعال یاجتماع یها ن در عرصهیهمچن

که عواقب  را، های اجتماعی در جامعه بدبینی هبا گسترش اعتماد و شبک و هم رفتار کنند اباعتماد 

و  ،یبعد اجتماعاز ژه یو به ،ینیت موضوع بدبیبا توجه به اهمد. نکاهش ده ،مخرب به همراه دارد

سرمایة  ةرابطپژوهش حاضر به منظور بررسی  ،بر بدبینی اجتماعی سرمایة اجتماعیثیر أتهمچنین 

 یکل طور  به دادهای پژوهش نشان  زد انجام شد. یافتهیو بدبینی اجتماعی شهروندان شهر  اجتماعی

( است. البته با توجه به 22/2کمتر از متوسط ) یزد اندکیان شهروندان یم یاجتماع ینیزان بدبین میانگیم

 درصد( 1/11ان )یاکثر پاسخگو یاجتماع ینیبدب اد(یمتوسط و ز و شده )در سطوح کم یبند رتبه یها داده

 داشت.در حد متوسط قرار 

 ةشبکو  یاجتماع یهنجارها و ی)شامل اعتماد اجتماع سرمایة اجتماعیزان یم ةرابط زمینةدر 

. دکرفوق عمل  ةرابطد ییاول در جهت تأ ةفرضیآزمون ، یاجتماع ینیزان بدبی( و میاجتماع

 ،یاجتماع یهنجارها، یاعتماد اجتماع یعنی ـ و ابعاد آن سرمایة اجتماعیکه   یزمان ،نیبنابرا

 ینیگر داشته باشند بدبید کیبا ثر ؤممانه و یابد و افراد روابط صمیش یافزا ـ جامعه یها شبکه

 ها آن .( همخوانی دارد2121) ی چنگ و لیاها یافتهآمده با  دست هبنتیجة ابد. ی یکاهش م یاجتماع

. ذاردگ میمثبت تأثیر بینی  گروهی بر خوش گروهی و برون درون سرمایة اجتماعینشان دادند 

تواند دامنه و تنوع اطالعات  می گروهی برون سرمایة اجتماعیاند که  بر آن( 8331) کوهن و لوینتال

از  یشب ینتواند منجر به تخم می و دانش افراد کمک کند یشدهد و به افزا یشقابل دسترس را افزا

 یة اجتماعیسرمادر  ،. همچنینکمک کند ینیب نفس و خوش اعتمادبه ةتوسعحد دانش شود و به 

و  گسترشتواند روابط موجود در جامعه را  می اعتماد مکانیسم اصلی است که ،گروهی درون

 (. & LiaoCheng :2020 10) بینی را افزایش دهد خوش
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آمده با  دست به ةنتیجزنان و مردان وجود نداشت.  یاجتماع ینیزان بدبیتفاوت معناداری در م

تری در  ی اسنادی بدبینانهها زنان نسبت به مردان سبکداد که نشان  ،(8828) یاله بتیپژوهش ه

حاصل از پژوهش  ةنتیجکه با  یدرحال ؛همخوانی ندارد گزینند، برمیمسائل و رویدادها رویارویی با 

و با  ،وجود ندارددار امعن ةرابطت یو جنس ینیبدب ـ ینیب ن خوشیکه نشان داد ب، (8811) یشهاب

وجود تفاوت  ینیبدبـ  ینیب خوش وت یجنسبین  ، که نشان دادند(8311تنبرگ )یشر و الیپژوهش ف

جامعه  یط کنونیبا توجه به شرا ،د گفتیق حاضر بایتحق ةنتیجدارد. در ارتباط با  یهمخوان ،ندارد

اشتغال و  و هیالت عالیبه تحص یابیدست ةزمیندر  برای زنان و مردان باً برابریو وجود امکانات تقر

 شترینسبت به گذشته ب زنان ،یو اقتصاد یفرهنگ و یمختلف اجتماع یها شرفت در عرصهیپ

نکه یکنند. با توجه به ا یو احساس خودکارآمد داشته باشند را باورخود  یها یتوانمند توانند می

ثر ؤمو  ین احساس برابریا ،افراد شود ینیب تواند موجب خوش یبودن در جامعه مثر ؤماحساس   

 زنان و مردان وجود نداشته باشد. ینیزان بدبین میب یفاوتشود ت یبودن موجب م

هون و یجپژوهش  یها افتهیآمده با  دست به ةنتیج. نشدد ییتأ یاجتماع ینیزان بدبیسن و م ةرابط

 ،وجود دارد یرفتار ینین سن و بدبیب یمعنادار ةرابطکه نشان دادند  ،(2182) شهمکاران

 یدار یمعن ةرابطنکه یاز ا یحاک( 8311تنبرگ )یشر و الیفکه با پژوهش  یدرحال ؛ندارد یهمخوان

 وجود ندارد مطابقت دارد. ینیبدب ـ ینیب ن سن و خوشیب

 ةنتیجشهروندان مجرد و متأهل وجود ندارد.  یاجتماع ینیزان بدبیتفاوت معناداری در م

ن کارکنان یب ینیکه نشان دادند بدب ،(2182) شو همکاران هونیجپژوهش  یها افتهیآمده با  دست به

، (8811) یحاصل از پژوهش شهاب ةنتیجکه با  یدرحال ؛ناهماهنگ است ،کمتر از مجرد استهل أمت

 ،وجود نداردداری امعندر افراد مجرد و متأهل تفاوت  ینیو بدب ینیب ن خوشیب که نشان داد

سائل مختلف دو با م د گفت افراد مجرد و متأهل هریحاضر با ةفرضین ییدارد. در تب یهمخوان

دا کردن شغل مناسب و یپ و آن یها نهیمانند ازدواج و هز ییها یافراد مجرد با نگران ؛رو هستند هروب

ت خانواده و یریمد و اداره کردن خانواده یمانند حقوق مناسب برا ییها یافراد متأهل با نگران و... 

مجردان و  ینین بدبیب یتفاوت ،نیبراشود. بنا یها منجر م آن ینیکه به بدب اند گریبان به   دست... 

 وجود ندارد.ن متأهال
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معکوس با بدبینی اجتماعی رابطة و ابعاد آن  سرمایة اجتماعیآن است که مؤید پژوهش حاضر 

هنجار ، اعتماد اجتماعی، ی اجتماعیها و ابعاد آن )شبکه سرمایة اجتماعیبا افزایش بنابراین،  .دارد

در شهر یزد  سرمایة اجتماعیتوجه به اینکه میانگین با  .یابد می شبدبینی اجتماعی کاه اجتماعی(

که  ،اعتماد اجتماعی واجتماعی  یها شبکهافزایش توان با  می ،اندکی کمتر از حد متوسط است

کاهش جامعه را از پیامدهای اسفناکی که  ،دارندمیانگین کمتری نسبت به هنجارهای اجتماعی 

اگرچه در باید توجه داشت  .نجات داد ،اجتماعی از جمله بدبینی ،ددار دنبالبه  سرمایة اجتماعی

اگر بدبینی در جامعه  ،شود یکی از علل بدبینی اجتماعی شناخته می سرمایة اجتماعیاین پژوهش 

ست که ا یابد و این دور باطلی کاهش می و ابعاد آن متعاقباً سرمایة اجتماعی ،رو به فزونی باشد

 پیشنهاد ،سرمایة اجتماعیبرای ارتقای بنابراین، کند.  دی و درماندگی میاجتماع را دچار ناامی

 :شودتوجه موارد زیر  شود به می

 مدنی؛تشکیل و تقویت نهادهای ـ 

کاهش  بردن سطح اعتماد و جهت باالجامعه در ی عمومی ها و ارتقای آموزشسازی  غنیـ 

 ؛اکتسابیدرماندگی 

و  نهادهای اجتماعیتقویت آحاد مختلف مردم از طریق  بین افزاییی اعتمادها شبکه ایجادـ 

 مدنی؛

 .های اجتماعی افزایش مشارکتتوانمندسازی افراد جامعه از طریق ـ 
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 منابع
 .82ـ  8، صص 18، ش علوم انسانی ،«سرمایة اجتماعی. »(8811اجتهادی، مصطفی )

ارشـد   کارشناسـی  ةنامـ  پایـان ، «بررسی تأثیر سـوءظن در روابـط خـانوادگی   . »(8831احمدپور، نوروز )

 مدرسی معارف اسالمی گرایش اخالق اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی قم.

 ةاثربخشـی بـازآموزی اسـنادی بـر انگیـز     ». (8831) آرش آذرنییـاد ؛ اقر غبـاری بنـاب  ب ؛احمدی، طاهر

پزشـکی   شناسـی و روان  روان، «آموزان بـا اخـتالل یـادگیری خـاص     پیشرفت و سبک اسنادی دانش
 .881ـ  32، صص 1، ش 8، س ناختش

(. تهـران،  8831اسـتان کشـور )   88هـای پیمـایش در    های ایرانیان )موج سوم(، یافته ها و نگرش ارزش

 های ملی. پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، دفتر طرح

 تانتشـارا  مشهد، ،2چ  ماهر، ، مترجم: فرهادکاربردی اجتماعی شناسی روان .(8821) استوارت ازکمپ،

 .رضوی قدس آستان

بـدبینی بـا رضـایت از    ـ  بینی بررسی رابطة خوش. »(8811رضا منظری توکلی ) علی ؛تیموری، مهدیه امیر

 .81ـ  3، صص 2، ش زن و مطالعات خانواده، «دار در شهر رابر زندگی بین زنان شاغل و خانه

بینـی و بـدبینی بـا     خـوش  ةرابطـ . »(8811) پـور  آتـش  سید حمید ؛دهکردی یسیئر راضیه اصغر؛آقایی، 

، صـص  88، ش شناسـی  دانش و پـژوهش در روان  ،«سال شهر اصفهان سالمت روان در افراد بزرگ

 .881ـ  882

لـو و عبـاس    ، متـرجم: مجیـد محمـودعلی   شناسی بالینی بنیادهای شناختی روان(. 8821بروین، کریس )

 پویا. مقدم، تبریز، روان پور و حسن صبوری بخشی

ـ . »(8838کبــری شـکری )  ؛راهللپورافکـاری، نصـ   ثیر ســرمایة اجتمـاعی بــر سـالمت روانــی   أبررســی ت

تخصصـی   ةفصلنام، «ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر( دانشجویان )مطالعه

 .811ـ  812، صص 81، ش واحد شوشترـ   علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی

کیـد بـر   أمفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید با ت. »(8811مرضیه موسوی ) ؛عباس توسلی، غالم

 .82ـ  8، صص 21، ش علوم اجتماعی ةنام ،«های سرمایة اجتماعی نظریه

، مشـرق موعـود  ، «آورد ظهور منجی ره ،اصالح در روابط اجتماعی. »(8811چراغی کوتیانی، اسماعیل )

 .881 ـ 888، صص 3 ش
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 ،«سرمایة اجتماعی و جرم در سطح خـرد و کـالن   ةتحلیل رابط» .(8811محمد مبارکی ) ؛چلبی، مسعود

 .11ـ  8، صص 2، ش 1د ، شناسی ایران جامعه

های اسنادی و سبک کنار آمدن با استرس  سبک ةرابط(. »8831حسین انتصار فومنی ) خدایی، لیال؛ غالم

، 8، ش شناسـی  ن هـای نـوین روا   ایـده  ،«شناختی زنان سرپرست خانوار شهر زنجـان  روان ةبا سرمای

 .11ـ  83صص 

تـأثیر بـازآموزی   »(. 8831حسـین مکتبـی؛ ناصـر بهـروزی )     رمضانی، خسرو؛ منیجه شهنی ییالق؛ غالم

، صـص  2 ش ،ارمغان دانـش . «آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز بینی و بدبینی دانش اِسنادی بر خوش

822-818. 

 .نور آوای تهران، دوم، ویرایش ،81چ  ،اجتماعی شناسی روان(. 8811) اهلل هدایت ستوده،

بینی و بـدبینی در کارمنـدان ادارات دولتـی     و خوش A/Bهای  بررسی رابطة تیپ. »(8811شهابی، زیبا )

 تهران. ،ارشد، دانشگاه الزهرا کارشناسی ةنام ، پایان«شهر تهران

سیاسی بـر مشـارکت    بررسی تأثیر اعتماد»(. 8831مهدی اجاقی ازبری ) ؛صدیقی، بهرنگ؛ لینا ملکمیان

 .811ـ  828، صص 88، ش پژوهش اجتماعی ،«سیاسی

دکتـری تخصصـی،    ةرسـال ، «تفـاوتی اجتمـاعی جوانـان    ثر بر بـی ؤعوامل م. »(8832صفاریان، محسن )

 شمال. واحد تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی

 .قطره ،تهران ،2، چ ای اجتماعی بدبینی بیماری یا پدیده(. 8831صمیمی اردستانی، مهدی )

 بوستان کتاب. ةسسؤم، قم ،های اسالمی سرمایة اجتماعی در آموزه. (8838علینی، محمد )

میـانجیگری فرسـودگی شـغلی و بـدبینی     . »(8831بهنـوش ایـزدی )   ؛غریبی، مجتبی؛ علی جمالی قمی

، 3د ، طب جانبـاز  ،«شناختی ایثارگران شناختی و بهزیستی روان روان ةمیان سرمای ةسازمانی در رابط

 .31ـ  11، صص 2 ش

، مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی اعتماد اجتماعی و امید به آینده. (8831رضا ) غفاری، غالم

 .811ـ  888صص  ،8 ج، مطالعات فرهنگی و اجتماعی ةپژوهشکد، تهران کشور،

 .811ـ  23، صص 828، ش معرفت، «دین و سرمایة اجتماعی. »(8811اهلل ) فصیحی، امان

ـ   اقتصـادی  ةسـرمایة اجتمـاعی و توسـع   »(. 8811جـاجرمی )  حسـین ایمـانی   ؛احمـد  وزآبادی، سیدفیر

 .221ـ  832، صص 28، ش 1 ، سرفاه اجتماعی ،«شهر تهران اجتماعی در کالن
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ادراک بین فردی؛ رویکـردی در جهـت تحلیـل    »(. 8831ایرج مختارنیا ) ؛قنبری، سعید؛ فاطمه کالنتری

 .  283-221، صص 8، ش 1، سال شناسی روان رویش، «روابط اجتماعی

سرمایة اجتماعی )رویکرد نظری  داری و های دین رابطة گونه. »(8831ستوده ) مینا هاللی ؛گنجی، محمد

 .821ـ  31، صص 2، ش شناسی کاربردی جامعه ،«و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان(

ای، سـرمایة   بـین متغیرهـای زمینـه    ةررسی رابطب» .(8811زاده ) عبدالعلی لهسایی ؛ماجدی، سید مسعود

روسـتا و   ،(«مـوردی در روسـتاهای اسـتان فـارس     ةمطالعـ )و رضایت از کیفیت زندگی  ،اجتماعی

 .881ـ  38، صص 1، ش 3، س توسعه

اثربخشـی درمـان   (. »8832زاده؛ حمیده پیرانی؛ محمود جاجرمی )  نامنی، ابراهیم؛ حسن عبداهلل

گروهـی بـر سـرکوبی افکـار منفـی و درمانـدگی        ةبه شیو (ACT) دتعه مبتنی بر پذیرش و

ـ   111، صص 1، ش 21د  ،سبزوار دانشگاه علوم پزشکی، مجلة «شده در زنان نابارو آموخته

112. 

علـوم  ، «نـوگرایی  ةهای سرمایة اجتماعی در اندیش  تبیین مؤلفه. »(8813محمد شیرازی ) ؛نیازی، محسن

 .882ـ  823، صص 2، ش اجتماعی

، 812، ش تـدبیر ، «اصل محـوری توسـعه   ،سرمایة اجتماعی» .(8818رضا شیروانی ) علی ؛الوانی، مهدی

 .22ـ  81صص 

آمـوزان بـا توجـه بـه موفقیـت و شکسـت        بررسی سبک اسناد دانـش . »(8828محمد ) الهی، سید هیبت

 شد، تربیت معلم.ار کارشناسی ةنام ، پایان«شده اساس اسناد درماندگی آموخته تحصیلی و جنسیت بر

References 

Agaei, A., Raeisie-Dehkordi, R., & Atash-Poor, S. H. (2007). “The relationship between 

optimism and pessimism with mental health in Isfahan city adults”, Knowledge and 

Research in Psychology, (33), pp. 117-130. (in Persian) 

Ahmadi, T., Ghobari Bonab, B., & Azarniad, A. (2016). “The Effectiveness of Attribution 

Retraining on achievement motivation and attributional style of Children specific 

learning disabilities”, Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 3(4), pp. 97-110. 

(in Persian) 

Ahmadpour, N. (2011). “The study of the effect of suspicion on family relationships”, 

Master Thesis in Islamic Education, Islamic Ethics, Qom University of Islamic 

Education. (in Persian) 



   665   سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد ةرابطبررسی 

Alvani, M. & Shirvani, A. R. (2004). “Social capital is the central principle of 

development”, Tadbir Monthly, (147), pp. 16-22. (in Persian) 

Amir-Teymouri, M. & Manzari-Tavakoli, A. R. (2009). “The study of the relationship 

between optimism and pessimism with life satisfaction among working and housewives 

in Rabor 2009”, Women and Family Studies, (2), pp. 9-30. (in Persian) 

Andersson, M. A. (2012). “Dispositional optimism and the emergence of social network 

diversity”, The sociological quarterly, 53(1), pp. 92-115. 

Bernardo, A. B. (2013). “Hope grounded in belief: Influences of reward for application and 

social cynicism on dispositional hope”, Scandinavian Journal of Psychology, 54(6), pp. 

522-528. 

Brewin, CH. R. (1997). Cognitive Foundations of Clinical Psychology, By: M. Mahmoud-

Alia, H. Bakhshipour, & H. Sabouri, Tabriz, Ravan Pouya. (in Persian) 

Ceyhun, S., Malkoç, N., & Arslan, N. (2017). “Investigation of organizational cynicism”, 

European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(12), pp. 59-76. 

Chalabi, M. & Mubaraki, M. (2005). “Analysis of the relationship between social capital 

and crime at the micro and macro levels”, Iranian Journal of Sociology, Vol. 6, (2), pp. 

3-44. (in Persian) 

Cheng, L. J. & Liao, C. C. (2020). “Connecting Social Capital, Cognitive Bias, and 

Entrepreneurial Intentions: About Gender Differences”, Contemporary Management 

Research, 16(1), pp. 1-34. 

Cheraghi-Kotiani, I. (2009). “Reform in social relations led to the emergence of a savior”, 

The Promised East, (9), pp. 111-134. (in Persian) 

Cook, W. W. & Medley, D. M. (1954). “Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for 

the MMPI”, Journal of Applied Psychology, 38(6), pp. 414-418. 

Ejtehadi, M. (2007). “Social Capital”, Journal of Humanities, 53, pp. 12-1. (in Persian) 

Ellini, M. (2012). Social Capital in Islamic Teachings, Qom, Book Garden Institute. (in 

Persian) 

Fassihi, A. (2007). “Religion and Social Capital”, Knowledge, (123), pp. 79-100. (in 

Persian) 

Firoozabadi, S. A. & Imani-Jajarmi, H. (2006). “Social capital and socio-economic 

development in Tehran's 22 municipal districts”, Social welfare quarterly, 6(23), pp. 

197-224. (in Persian) 

Fischer, M. & Leitenberg, H. (1986). “Optimism and pessimism in elementary school-aged 

children”, Child development, 57(1), pp. 241-248. 

FitzGerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: Its relationship to perceived 

organizational injustice and explanatory style (Doctoral dissertation, University of 

Cincinnati). 

Ganji, M. & Hilali stodeh, M. (2011). “The Relationship between Religions and Social 

Capital (Theoretical and Experimental Approach among the People of Kashan)”, 

Applied Sociology, (2), pp. 95-120. (in Persian) 

Ghaffari, G. R. (2016). Social Trust and Hope for the Future, Collection of Articles on the 

Social Status of the Country, Vol. 3, Tehran, Research Institute for Cultural and Social 

Studies, pp. 111-166. (in Persian) 



655     ،9911 زمستان، 4، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

Gharibi, M., Jamali Qomi, A., & Izadi, B. (2017). “Mediation of burnout and organizational 

pessimism in the relationship between psychological capital and psychological well-

being of martyrs”, Veteran Medicine, Vol. 9, (2), pp. 86-90. (in Persian) 

Ghanbari, S; Kalantari, F., & Mokhtarnia, I. (2017). “Interpersonal perception; An 

Approach to the Analysis of Social Relations”, The Development of Psychology, 6 (3), 

pp. 239-225. (in Persian) 

Hibatollahi, S. M. (1994). “A study of students' documentation style according to academic 

success and failure and gender based on learned helplessness documents”, Master's 

thesis, Teacher training. (in Persian) 

Khodaei, L. & Antesar foumany, G. H. (2017). “The relationship between the attributive 

styles and the stress coping styles with the psychological capital of female headed 

household Zanjan”, JNIP, 1(1), pp. 39-50. (in Persian) 

Lepore, Mark L., & Ituarte, P. H. G. (1999). “Optimism about Cancer Enhances Mood by 

Reducing Negative Social Interactions.” Cancer Research Therapy and Control, (8), pp. 

165–74. 

Leung, K. & Bond, M. H. (2004). “Social Axioms: A Model for Social Beliefs in 

Multicultural Perspective”, In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social 

psychology, 36, pp. 119-197. 

Li, F., Zhou, F., & Leung, K. (2011). “Expecting the worst: Moderating effects of social 

cynicism on the relationships between relationship conflict and negative affective 

reactions”, Journal of Business and Psychology, 26(3), pp. 339-345. 

Majidi, S. M. & Lahsaeizadeh, A. A. (2006). “The study of the relationship between 

contextual variables, social capital and satisfaction with quality of life: A case study in 

rural areas of Fars province”, Rural and Development Quarterly, Vol. 9, (4), pp. 91-

136. (in Persian) 

Mete, Y. A. (2013). “Relationship between organizational cynicism and ethical leadership 

behavior: A study at higher education”, Procedia- Social and behavioral sciences, 89, 

pp. 476-483. 

Nair, P. & Kamalanabhan, T. J. (2010). “The impact of cynicism on ethical intentions of 

Indian managers: The moderating role of seniority”, Journal of international business 

ethics, 3(1), p. 14. 

Namani, E., Abdollahzadeh, A., Pirani,
 
H., & jajarmi,

 
M. (2018). “The Effectiveness of 

Group Therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) on suppression of 

negative thoughts and learned helplessness in Infertile Women”, Journal of Sabzevar 

University of Medical Sciences, 25, (5), pp. 60-607. (in Persian) 

Niazi, M. & Shirazi, M. (2010). “Explaining the components of social capital in the idea of 

modernity”, Journal of Social Sciences, (2), 129-137. (in Persian) 

Oskamp, S. (1991). Applied Social Psychology, translated by Farhad Maher, Second 

Edition, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications. (in Persian) 

Peterson, Ch. (2000). “The Future of Optimism”, The American Psychologist, 50, pp. 44–55. 

Pourafkari, N. & Shokri, K. (2012). “The effect of social capital on students' mental health 

(a study among students of Islamic Azad University, Shushtar Branch)”, Journal of 

Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, (16), pp. 167-186. (in 

Persian) 



   655   سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد ةرابطبررسی 

Putnam, R. D. & Goss, K. A. (2002). “Introduction. In Putnam (ed.), Democracies in Flux, 

the Evolution of Social Capital in Contemporary Society”, Oxford University Press. 

Ramezani, Kh; Shahni Yilaq, M; Maktabi, Gh.H; & Behroozi, N. (2015). “The effect of 

documentary retraining on optimism and pessimism of primary school students in 

Ahvaz”, Armaghan Danesh., (2), pp. 183-172. (in Persian) 

Renani, M. & Moayedfar, R. (2015). Cycles of moral and economic decline (social capital 

and development in Iran), Tehran, Critique Plan Publishing. (in Persian) 

Saffarian, M. (2018). “Factors Affecting Youth Social Indifference”, PhD Thesis, Islamic 

Azad University, North Tehran Branch. (in Persian) 

Samimi Ardestani, M. (2017). “Pessimism of disease or social phenomena”, Tehran, Qatreh 

Publishing, seventh edition. (in Persian) 

Scheier, M. F. & Carver, C. S. (1985). “Optimism, coping, and health: assessment and 

implications of generalized outcome expectancies”, Health psychology, 4(3), pp. 219-247. 

Seligman, M. E. P. (1991). Learned Optimism, New York: Free Press. 

Shahabi, Z. (2006). “A Study of the Relationship between A/ B Types and Optimism and 

Pessimism in Government Employees in Tehran, M.Sc”, Thesis, Al-Zahra University, 

Tehran. (in Persian) 

Siddighi, B., Malekmian, L., & Ojbari Azbari, M. (2011). “Investigating the effect of 

political trust on political participation”, Social Research Quarterly, (11), pp. 171-188. 

(in Persian) 

Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (Eds.) (2009). Oxford handbook of positive psychology, 

Oxford university press. 

Sotoudeh, H. (2007). Social Psychology, Tenth Edition, Second Edition, Tehran, Avae 

Noor Publications. (in Persian) 

Srivastava, Sanjay, Kelly M. McGonigal, Jane M. Richards, Emily A. Butler, & James J. 

Gross (2006). “Optimism in Close Relationships: How Seeing Things in a Positive Light 

Makes Them So”, Journal of Personality and Social Psychology, 91, pp. 143–53. 

Tavasoli, G. A. & Mousavi, M. (2005). “The concept of capital in the classical and the new 

views, with emphasis on social capital theories”, Social Sciences Letters, (26), pp. 1-32. 

(in Persian) 


