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 شاغل زوان در اجتماعی سرمایه ابعاد اساس بر همراه تلفه از زا آسیب استفاده بیىی پیش 

 
 مرضیه عسیسی 

 

 چکیده:

 یَا حًزٌ در را خًد جایگاٌ سرعت بٍ كٍ است اجتماعي علًم حًزٌ در جذیذ وسبتاً مفًُمي اجتماعي یٍسرما: َذف ي مقذمٍ

 از است عبارت اجتماعي، سرمایٍ. است يذاكردٌپ...  ي ضُری یسیر بروامٍ سياست، اقتصاد، رياوطىاسي، پسضكي، چًن دیگری

 اجتماعي سرمایٍ تًان يم ،درياقع. كىذ يم تسُيل گريٌ، ي جامعٍ در را َمكاری ي َماَىگي كٍ( اجتماعي جًَر) ظرفيت یک

 ضبكٍ َمان آن، اجتماعي ساختار كٍ ومًد تلقي است، كاركرد ي محتًا ساختار، بعذ سٍ دارای كٍ مركب مفًُم یک را

 متقابل عمل َمان ويس آن كاركرد ي است اجتماعي َىجارَای ي اعتماد از عبارت آن، محتًای ي است اجتماعي ارتباطات

 َای يطمح در ضاغل افراد برای بخصًظ َمراٌ تلفه از زا يبآس استفادٌ كٍ است دادٌ وطان اخير تحقيقات. است اجتماعي

 اساس بر َمراٌ تلفه از زا يبآس استفادٌ بيىي يصپ حاضر پژيَص از َذف اساس ایه بر. است آيردٌ بار بٍ را مطكالتي كاری

 .بًد ضاغل زوان در اجتماعي سرمایٍ ابعاد

 ضُر در ضاغل زوان تمامي را حاضر پژيَص آماری جامعٍ. بًد َمبستگي مطالعات وًع از تًصيفي حاضر پژيَص ريش: ريش

. ضذوذ برگسیذٌ پژيَص ومًوٍ عىًان بٍ تصادفي يریگ ومًوٍ ريش با وفر 100 تعذاد َا آن بيه از كٍ دادوذ يم تطكيل ضيراز

 از زا يبآس استفادٌ پرسطىامٍ ي( 1991  گًضال، ي واَاپيت) اجتماعي َای یٍسرما پرسطىامٍ ضامل حاضر، پژيَص ابسارَای

 َمبستگي ضریب آماری یَا ريش از استفادٌ با پژيَص َای-دادٌ. بًد( 2002 َمكاران، ي جىاري( )COS) َمراٌ تلفه

 . ضذوذ يتحليل یٍتجس چىذگاوٍ رگرسيًن ي پيرسًن

 از اوذ عبارت كٍ اجتماعي سرمایٍ ابعاد با َمراٌ تلفه از زا يبآس استفادٌ ميسان بيه كٍ داد وطان پژيَص َای یافتٍ: َا یافتٍ

 ي دايطلباوٍ مطاركت ي َمياری -متقابل َمبستگي ي اوسجام متقابل، َمكاری ي تعاين مطترک، َىجارَای ي َا ضبكٍ اعتماد،

 آن بياوگر چىذگاوٍ رگرسيًن تحليل وتایج دیگر طرفي از. داضت يجًد( >01/0p) معىاداری ي مىفي َمبستگي جمعي ًَیت

 .بًدوذ معىادار ي مىفي صًرت بٍ َمراٌ تلفه از زا يبآس استفادٌ بيىي يصپ بٍ قادر اجتماعي سرمایٍ ابعاد تمامي كٍ بًد

 بُتری ي باالتر اجتماعي سرمایٍ از كٍ ضاغلي زوان كٍ كرد استىباط گًوٍ یها تًان يم يطًركل بٍ: گيری يجٍوت ي بحث

 .كىىذ يم استفادٌ َمراٌ تلفه از مؤثرتری وحً بٍ برخًرداروذ
 

 .ضاغل زوان َمراٌ، تلفه از زا يبآس استفادٌ اجتماعي، سرمایٍ ياشگان کلیدی:
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