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Abstract
Introduction: Among the factors effective in determining the mental health of individuals,
cultural factors and different social contexts are the most important ones. One of the factors that,
if recognized, can have a role on the quality of mental health among the citizens and is considered
to be a missing link in mental health is social capital
Objective: The aim of this study was to analyze the relationship between social capital and
mental health among over 20 year old citizens of Mashhad city in 1394.
Material and Methods: The method of this research was based on survey or measurement
subjected to correlative type. The statistical population was the citizens over 20 years old and
the number of participants was 1741521 in Mashhad in 1394 (2015). The sample were consisted
of 300 subjects which selected using Cochran formula. Data were obtained through Urban
HEART questionnaire for social capital and standard SCL-90 questionnaire for mental health.
Data were collected using multi-stage quotas sampling and analyzed by applying SPSS.
Results: In this study, all 300 adults were investigated. Of this number, 201 (67%) were and 99
(33%) were males and females, respectively. They were between 21-83 years old and most of
them, (189 (63%)) were over 45 years old. there was a positive relationship between mental
health and individual trust, correlation, social support and social investment (0.001), variables
such as living in newly- made places (0.021), getting access to parks and open areas (0.003), age
(0.011) and getting access to health centers (0.012) while there was no significant relationship
between mental health and social trust , collective relations and also other variables such as
household, gender, occupation, nationality and place of birth.
Conclusion: These findings suggested that as more social capital exist among citizens, mental
health is expected to be higher. Due to this fact that more healthy citizens are more participant
in city; Achieve to healthy and sustainable cities are more likely to be realized.
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بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر سالمتروان شهروندان (نمونه موردی شهر مشهد)

چکیده
ی اجتماعی بیش از سایر موارد مورد تأکید قرار داشته است .به همین منظور این بررسی قصد دارد تا رابطه و میزان تأثیر سرمایه
اجتماعی را بر سالمت روانی شهروندان مشهدی موردبررسی قرار دهد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی-تحلیلی است که در بهار سال  1921در بین جمعیت  10ساله و بیشتر شهر
مشهد به انجام رسیده است .به این منظور و با توجه به تعداد جمعیت شهر  900نفر بهصورت نمونهگیری طبقهبندیشده تصادفی
انتخاب گردیدند .دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه  SLC-90و عدالت شهری (به ترتیب برای سالمت روان و سرمایه
اجتماعی) گردآوری شد .دادههای گردآوریشده از این طریق با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :در این بررسی  900نفر از شهروندان مشهدی باالی  10سال مورد پرسش قرار گرفتند ،از این تعداد  101نفر ()%01/00
مرد و  22نفر ( )%99/00زن بودند .ازنظر سنی نمونه انتخابی در رده سنی  11تا  59سال قرار داشته و بیشترین آنها  152نفر
( )%09/00در رده سنی بیش از  11سال قرار داشتند .یافتههای استنباطی نشانگر آن است که مؤلفههای اعتماد فردی و همبستگی
و حمایت اجتماعی سرمایه اجتماعی ( ،)0.001.متغیرهای سکونت در محالت نوساز ( ،)0.011دسترسی به پارکها و فضاهای باز
( ،)0.009سن و سال ( )0.011و دسترسی آسان به مراکز بهداشتی و درمانی ( )0.011رابطه مثبت برقرار بوده است .این در حالی
است که بین مؤلفه اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهای بعد خانوار ،جنسیت ،نوع اشتغال ،قومیت
و محل تولد با سالمت روان رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این مطالعه ،میتوان عنوان داشت که هراندازه سرمایه اجتماعی بیشتری در بین شهروندان وجود
داشته باشد ،سالمت روانی باالتری قابلانتظار است .با توجه به اینکه شهروندان سالمتر ،مشارکت بیشتری در اداره امور شهردارند،
دستیابی به شهرهای سالم و پایدار بیشتر امکان تحقق پیدا میکنند.
کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی ،سالمت روان ،شهر سالم ،مشهد.
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مقدمه :در میان عوامل مؤثر بر سالمتی ،ابعاد اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهند .دراینبین سرمایه

701

صابری فر

مقدمه

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است که به
شیوه پیمایشی و از نوع همبستگی به انجام رسیده است .ازنظر
مقطع زمانی این بررسی در فصل بهار سال  1921در شهر مشهد،
اجراشده است .نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران در حد
 900نفر تعیین شد که جمعیت  10ساله و باالتر این شهر را در
برمیگرفت .با توجه به این حجم نمونه ،سطح اطمینان  21درصد
و میزان خطای معیار  1درصد تعیین شد .برای اخذ نمونه واقعی،
این شهر ازنظر درآمدی به  9منطقه پردرآمد (مثل منطقه سجاد
شهر) ،متوسط (چون کوهسنگی) و فقیرنشین (همانند کوی
کارگران) تقسیم شد و از هر منطقه با توجه به جمعیت ساکن
نمونه موردنیاز گزینش شدند .نمونهها به انتخاب خانواده و با توجه
به تمایل و در صورت داشتن حداقل  10سال سن ،وارد بررسی
شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این بررسی پرسشنامه بود که
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سرمایه اجتماعی ازجمله مواهبی است که کنش و واکنش
افراد را تسهیل میکند ( )1و این امر در ابعاد مختلف زندگی
تأثیرگذار است .بررسیهای صورت گرفته نشانگر آن است که
روابط و پیوندهای اجتماعی عامل ارتباط عاطفی در بین افراد بوده
و باعث احساس امنیت بیشتر میشود .بدون شک ،انسانهایی که
احساس امنیت بیشتری دارند ،از سالمت روانی بهتر و باالتری
برخوردارند .به همین دلیل ،عنوانشده است که هر چه پیوستگی
اجتماعی بیشتر باشد ،دستیابی به جامعه سالم سهلالوصولتر
است ( .)1مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که بین
شاخصهای اجتماعی با سالمت و نیز پیوستگی منفی با نرخ
مرگومیر وجود دارد .در این میان ،اعتماد تأثیرات قابلتوجهی بر
سالمت دارد .چراکه اعتماد اضطراب را کاهش داده و نوعی
احساس تداوم و نظم در رویدادها و امنیت وجود را در فرد به وجود
میآورد ( .)12این شرایط با تعریف سالمت که آن را مجموعهای
از استعدادهای روانی برای هماهنگی ،خوشایند و مؤثر کار کردن
و انعطافپذیری در موقعیتهای دشوار و داشتن توانایی بازیابی
تعادل میداند ( ،)9هماهنگ است.
حتی اگر سالمتی را بر اساس تعریف سازمان جهانی
بهداشت ،شامل رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی و نهفقط
عدم بیماری یا ناتوانی قلمداد کنیم ( ،)1بازهم سرمایه اجتماعی
جایگاه ویژهای را به خود اختصاص میدهد .چراکه مطابق اعتقاد
صاحبنظران حوزه سرمایه اجتماعی ،این سرمایه از تعهدات
اجتماعی ساختهشده و تحت برخی شرایط ،قابلتبدیل به سرمایه
اقتصادی است ( )1و بدون شک ،رفاه اقتصادی که از این طریق
ایجاد شود ،انگارههای منفی و تهاجمی چون خیر محدود را که به
تنش و اضطراب در جامعه دامن میزند ( ،)0از بین میبرد .در نبود
تفکر خیر محدود ،انسان قادر است بهصورت هدفمند در زندگی
حرکت نموده و اعمال او مبتنی بر تالش و تعقیب اهدافی ()1
است که هیچ نوع تضادی با منافع سایر افراد ندارد.
در تحقیقات متعددی مشخصشده است که شایعترین عامل
استرسزا ،مسائل اقتصادی است ( .)5عالوه بر آن ،وقتی
مشکالت اساسی و مهم جوامع چون فقر ،زندگی در محیطهای
فیزیکی ناسالم ،خشونت و  ...را موردتوجه قرار میدهیم ،مشاهده
میکنیم که تقریباً تمامی آنها بهنوعی با سرمایه اجتماعی در
ارتباط بوده و درصورتیکه این نوع سرمایه تقویت شود ( ،)1بهره-
گیری از سایر راهکارهای هزینهبر و غیرعادی ،ضرورت خود را از
دست میدهند؛ اما شرایط موجود در جامعه ایرانی که نشان می-
دهد میزان شیوع بیماریهای روانی در ایران حدود  11درصد
( 10/1درصد برای زنان و  10/5درصد برای مردان) است (،)2

بیانگر این است که از این راهکار یا استفاده نمیشود و یا استفاده
از آن در پایینترین حد ممکن قرار دارد .حالآنکه بهرهگیری از
این رویکرد در کالنشهرهای مذهبی چون مشهد که مجموعه
متنوعی از گروههای قومی و نژادی را در خود جایداده ،بسیار
ضروری است .چراکه به نظر میرسد ،شیوع بیماریهای روانی در
این شهر بیش از سایر شهرهای همارز میباشد .شاهد این مدعا
آن است که در مطالعهای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشخص گردید که قریب به  99/9درصد از مراجعین به
بیمارستانهای آن ،دچار نوعی اختالل روانی بودهاند (.)10
مطالعات مختلفی در سراسر جهان ارتباط بین سرمایه
اجتماعی و سالمت روان را مورد تائید قرار دادهاند که از آن میان
میتوان به مطالعات مربوط به مناطق روستایی چین ( ،)11دانش-
آموزان انگلیسی ( 19 ،)11شهر در آمریکا ( ،)19کشاورزان
استرالیایی ( ،)11شاغلین فنالند ( ،)11دانشجویان کرهای (،)10
شهروندان شهرکرد ( ،)11سالمندان منطقه  2شهر تهران ()15
وزنان و مردان شاغل در آموزشکدههای آموزشوپرورش (.)12
با توجه به شرایط توصیفشده ،هدف اصلی این بررسی آن
است تا نشان دهد آیا رابطهای میان سرمایه اجتماعی و سالمت
روان شهروندان مشهدی وجود دارد و یا خیر؟ بهطوریکه اگر این
رابطه تائید گردید ،مسئولین بهداشت و درمان عالوه بر ابعاد
دارویی و بیمارستانی ،در سیاستگذاریها به این مقوله نیز توجه
نشان داده و از قدرت و اثر آن غافل نمانند .به همین منظور ،تعیین
رابطه بین اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،هنجارهای
اجتماعی ،تعلق اجتماعی و متغیرهای زمینهای با سالمت روان،
موردتوجه این بررسی میباشد.
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اطالعاااات دماااوگرافیکی شااارکتکننااادگان در ایااان
بررساای در جاادول شااماره  1ارائااهشااده اساات .از مجموعااه
افراد شارکتکنناده در ایان بررسای  19/0درصاد آنهاا دارای
سااالمت رواناای مطلااوب و  10/1درصااد دارای اخااتالل رواناای
بودنااد .میاازان سااالمت روان بااه تفکیااک متغیرهااای مسااتقل
در جدول شماره  ،1ارائهشده است.

جدول  .1اطالعات دموگرافیک نمونه موردبررسی
شرح

جنسیت
دسترسی به پارک
وضعیت سکونت

وضعیت اشتغال

قومیت

دسترسی به مراکز درمانی
سن

نوع شغل

مرد
زن
مناسب
نامناسب
نوساز (قدمت کمتر از  10سال)
نسبتاً نوساز ( 10تا  90سال)
بافت فرسوده (قدمت باالتر از  90سال)
بیکار
شاغل
بازنشسته
فارس
کرد و ترک
سایر
خوب
متوسط
ضعیف
90-10
10-91
00-11
+00
اداری
غیر اداری

همانطور که در جدول  1مشخصشده است ،در متغیر
سکونت در محالت شهری ،بین سالمتروان و محله زندگی
بهخصوص محالت نوساز رابطه مشاهده شد .با استفاده از آزمون
تعقیبی توکی مشخص گردید که این اختالف بین افراد ساکن در

تعداد

درصد

101
22
191
05
151
01
11
10
152
01
111
10
15
110
99
11
11
11
101
51
52
100

01.00
99.00
11.9
11.1
00.99
11.99
11.91
11.01
09.00
10.99
10.01
19.99
10.00
50.00
11.00
2.00
12.00
15.00
91.00
12.00
12.01
99.99

محالت نوساز و بافت فرسوده شهری است .بدینصورت که افراد
ساکن در محالت نوساز سالمت روانی بهتری نسبت به ساکنین
محالت فرسوده و قدیمی دارند؛ اما بین افراد ساکن در محالتی
که دارای قدمتی بین  10تا  90سال هستند ،تفاوتی مشاهدهنشد.
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برای سنجش سطح سالمت روان از پرسشنامه استاندارد SCL-
 90استفاده گردید که ابعاد  2گانه بیماری (افسردگی ،اضطراب،
پرخاشگری ،ترس مرضی ،پارانویید ،روانپریشی ،شکایت
جسمانی ،بعد وسواسی-اجباری ،حساسیت در روابط متقابل) را
شامل میشد .روایی و پایایی این پرسشنامه در بررسیهای قبلی
بر پایه روش آلفای کرون باخ در حد  0/20به تائید رسیده بود
( .)11برای ابعاد سرمایه اجتماعی نیز از پرسشنامه عدالت شهر
( )Urban HEARTاستفاده گردید که روایی و پایایی آن در
مطالعات قبلی در حد  0/51تائید شده بود ( .)10با توجه به اینکه
در این بررسی ،برخی از گویههای پرسشنامه اخیر با توجه به
شرایط موردبررسی تغییر پیدا نمود ،مجدداً ارزیابی روایی و پایایی
به انجام رسیده و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده در حد قبل
به دست آمد .درنهایت دادههای گردآوریشده با استفاده از

نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در این بررسی
با توجه به کمی و یا کیفی بودن متغیرها ،همچنین دو حالته یا
چند حالته بودن آنها از آزمونهای  ،tتحلیل واریانس یکطرفه
و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .در این مطالعه ،سالمت
روان بهعنوان متغیر وابسته مدنظر بوده و رابطه دیگر متغیرها با
آن مورد آزمون قرار گرفت.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این بررسی نشان میدهد که بین مؤلفههای اعتماد
فردی و همبستگی و حمایت اجتماعی سرمایه اجتماعی و متغیر
سکونت در محالت مختلف شهر ،دسترسی به فضای باز و پارک-
ها ،اشتغال ،سن و دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با
سالمتروان رابطه وجود دارد .بین سالمتروان و مؤلفههای
اعتماد فردی و همبستگی و حمایت اجتماعی سرمایه اجتماعی در
این بررسی رابطه مثبت معنیداری مشاهده شد؛ اما بین مؤلفه
اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی با سالمتروانی با اختالفی جزئی
( )0/011رابطه مشاهده نشد که این امر دالیل متعددی دارد که
باید بررسیهای دقیقتری دراینارتباط به انجام برسد.
مطابق بررسی کنونی ،همبستگی و حمایت اجتماعی یکی
از مؤلفههای سرمایه اجتماعی بود که بر سالمتروانی تأثیرگذار
بود .این یافته در کار کوندو و همکاران ( )11که تحقیقی در ارتباط
با سالمندان ژاپنی انجام داده بودند ،تائید شده بود .بنازاده نیز در
تحقیقی در شهر کرمان نشان داد که کسانی که از حمایت
اجتماعی باالتری برخوردارند ،اعتمادبهنفس افزونتری داشته و
سالمت روانی بیشتری را تجربه میکنند (.)11

جدول  .1میانگین سالمت روان با توجه به متغیرهای مستقل
شرح

جنسیت
وضعیت سکونت
دسترسی به پارک
وضعیت اشتغال
دسترسی به درمان
نوع شغل
قومیت

میانگین

انحراف معیار

1.11
1.91
1.19
1.59
1.19
1.22
1.55
0.01
0.22
1.01
1.01
0.22
1.01
1.52
0.22
0.11
0.01

0.11
1.19
1.11
1.11
1.11
9.25
1.51
9.51
1.19
1.01
1.01
0.52
1.20
1.11
1.01
1.11
1.90

مرد
زن
نوساز
نسبتاً نوساز
بافت فرسوده
مناسب
نامناسب
بیکار
شاغل
بازنشسته
مناسب
نامناسب
اداری
غیر اداری
فارس
کرد و ترک
سایر

سطح معنیداری

1.29
0.011
0.009
0.011
0.011
0.512
0.111

جدول  .9ضریب همبستگی بین نمره سالمت و سایر متغیرهای مستقل
نوع متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی
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همانطور که در این جدول مشخصشده است ،افرادی که
منازلشان در نزدیکی پارکها و فضاهای باز استقرار داشته و
دسترسی راحتتری به این اماکن دارند ،از سالمت بهتری نسبت
به سایرین برخوردار میباشند .عالوه بر آن ،بین وضعیت اشتغال
و سالمت روان رابطه مشاهده شد .بهطوریکه افراد بیکار و
بازنشسته ،سالمت روان نامناسبتری نسبت به افراد شاغل
داشتند .در این بررسی ،بین متغیر جنسیت ،نوع شغل و قومیت با
سالمتروان رابطه مشاهده نگردید .رابطه بین متغیرهای کمی
مطالعه و سالمتروان با آزمون ضریب همبستگی پیرسون
موردبررسی قرار گرفت که اطالعات آن در جدول شماره ،9
ارائهشده است .با توجه به پرسشنامه استاندارد مورداستفاده در این
بررسی ،نمرات باال در این جدول نشاندهنده وجود اختالل و
نمرات پایین ،بیانگر برخورداری فرد از سالمت روانی میباشد.
آزمونها نشاااان داد که بین ساااالمت روان با مؤلفههای
اعتماد فردی ،همبساااتگی و حمایت اجتماعی رابطه وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،هر چه فرد از اعتماد فردی و همبستگی و حمایت
بیشاتری برخوردار باشد ،دارای سالمت روانی مطلوبتری است.
این در حاالی اسااات کاه بین مؤلفاه اعتمااد اجتماعی و روابط
انجمنی با ساااالمتروان رابطهای مشااااهده نشاااد .بین سااان
شرکتکنندگان در بررسی و سالمت روان آنها نیز رابطه وجود
داشت .مطالعه نشان داد که با باال رفتن سن ،سالمتروانی افراد
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کااهش مییابد .بین متغیر درآمد و بعد خانوار با ساااالمت روان
رابطهای مشاهده نشد.
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تشکر و قدردانی
نویسنده مقاله از مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شهر
مشهد به خاطر همکاری و مساعدت آنها و همچنین دانشجویان
گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین دانشجویان
برنامهریزی شهری پیام نور به جهت تکمیل پرسشنامهها تقدیر و
تشکر میکند.
نویسنده متذکر میشود که هیچ نوع تداخل مدافعی وجود
ندارد.
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در این مطالعه بین سن و سالمتروان رابطه معکوسی
مشاهده گردید که این یافته در مطالعات متعددی به اثبات رسیده
است ( .)19عالوه بر آن ،در بررسی حاضر بین سکونت در محالت
نوساز و سالمتروان رابطه مشاهده شد که این یافته باکار باقری
و عظمتی ( ،)11هماهنگ میباشد .بر این اساس ،میتوان اینطور
استدالل نمود که محالت نوساز عالوه بر کیفیت مناسب
مسکونی ،معموالً افراد با شرایط سنی و درآمدی هماهنگ را
دورهم جمع کرده و این امر ارتباط اجتماعی را افزایش داده و
درنتیجه میتواند در کاهش استرس و اضطراب افراد مؤثر باشد.
درواقع ،این افراد بیشتر تمایل به مشارکت پیداکرده و با انجام
نقشهای اجتماعی گستردهتر ،در بهبود سالمت روانی خود نیز
ایفای نقش خواهند کرد .این در حالی است که محدودیتهای
اجتماعی و فرهنگی و همچنین ناتوانی افراد در استفاده از شیوه-
های مؤثر مقابله با عوامل استرسزا که عمدتاً نتیجه دوری گزینی
و عدم ارتباط با همنوع میباشد ،باعث افزایش شیوع اختالالت
روانی میشود (.)11
نکته بسیار مهمتر آن است که هر چه روابط اجتماعی افراد
بیشتری باشد ،سالمتروانی بهتری را تجربه میکنند .این شرایط
وقتی به اثبات میرسد که افراد شاغل از سالمت روان باالتری
برخوردار میباشند .چراکه این افراد در محیط کار با افراد و گروه-
های بیشتری سروکار داشته و ارتباطات دوستانه و صمیمانه
بیشتری برقرار مینمایند که این موضوع بر سالمت روان آنها
تأثیرگذار میباشد ( 19و .)10
در این بررسی مشخص گردید که دسترسی به فضاهای باز
و پارکها میزان سالمتروانی در افراد را ارتقا میبخشد .این
نتیجه در تحقیقات متعددی که به این مسئله توجه نشان دادهاند،
تائید شده است که یکی از آنها مطالعات الهیجانیان و شیعهبیگی
است (.)11
در بررسی حاضر ،دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی
بهعنوان عامل ارتقادهنده سالمتروانی مورد تائید قرار گرفت.
بهعبارتدیگر ،افرادی که در مجاورت مراکز درمانی سکونت
داشته و یا دسترسی آسانی به این مراکز داشتند ،از سالمتروانی
باالتری برخوردار بودند .این یافته ،در بررسیهای متعددی مورد
تائید قرارگرفته است ( .)15شاید یکی از دالیل آن باشد که

دسترسی افراد به این مراکز امکان پیگیری روند درمان را تسهیل
نموده ( )12و اساساً درمان برخی از انواع بیماریهای روانی بدون
بهرهگیری از روشهای درمانی و دارویی امکانپذیر نمیباشد
()90
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان عنوان نمود که نتایج کلی
این بررسی در جهت تائید نتایج تحقیقات قبلی بوده و این یافته
مورد تأکید قرار گرفت که سرمایه اجتماعی با متغیرهای اصلی
چون اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و هنجارهای اجتماعی
نوعی امنیت و آسودگی خاطر در شهروندان ایجاد کرده و این امر
در بهبود امنیت روانی و سالمت روان خود را نشان میدهد.
درواقع ،با تقویت این سرمایه مهم و اساسی ،فرد به قدرت آرام
زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن ،آگاهی از درون و
احساسات خود صادقانهتر برخورد نموده و توانمندی بیشتری برای
مقابله با بحرانهای احتمالی به دست میآورد؛ بنابراین ،پیشنهاد
میگردد ضمن تقویت مطالعات مربوط به پزشکی اجتماعی در
دانشکدههای پزشکی و علوم بینرشتهای چون برنامهریزی
شهری ،شرایطی به وجود آید که حضور مردم در اجتماعات
سرزنده و نشاطآور بیشتر شده و فضاهای کالبدی شهر به نحوی
ساماندهی شود که حضور بیشتر و فعالتر مردم زمینهسازی گردد.
شکلگیری انجمنهای مختلف محلی ،تقویت هویت مکانی و
تقویت روحیه مشارکتجویی در مردم و همچنین افزایش روز
افزودن اعتماد متقابل بین ساکنین محالت ،باعث تقویت سرمایه
اجتماعی شده و این امر نیز در افزایش سالمتروان ساکنین
تأثیرگذار خواهد بود.

] [ DOI: 10.20286/hrj-010205

همبستگی و حمایت
اعتماد و روابط انجمنی
اعتماد فردی
سن و سال
میزان درآمد
بعد خانوار

9.01
1.22
9.01
11.1
111.11
1.11

0.11
0.11
0.51
5.21
111.9
1.19

-0.112
-0.111
-0.101
0.155
0.111
-0.95

0.001
0.011
0.001
0.011
0.125
0.101
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