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 چکیده 

است. ماهیت و  ایران ندبشری مان جامعةائل ترین مسمهمعلل آن یکی از  های اجتماعی  وآسیب       

های زندگی متفاوت در سبک های اجتماعی دارد، زیرامدل زندگی نقش کلیدی در ایجاد و یا کاهش آسیب

 .فراهم می کند رازمینة انحراف و آسیب های اجتماعی  ،جوانانافراد از جمله  جامعه سبب سر درگمی 

ب های جدی قرار دارند. هدف تحقیق حاضر دانشجویان نیز به سبب همین توسعه روزافزون در معرض آسی

بررسی تاثیر نگرش های اجتماعی و سیاسی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بر بروز آسیب های 

نفر  198اجتماعی در دانشگاه محقق می باشد. روش پژوهش حاضر پیمایش بوده و نمونه مورد مطالعه 

د سنجش قرار گرفته اند. نتایج تحقیق با استفاده از بوده که بصورت نمونه گیری تصادفی غیراحتمالی مور

( مورد Amosو همچنین مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیل معادالت ساختاری ) Spssنرم افزار 

اجتماعی با ضریب  سرمایهسنجش قرار گفته است. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان می دهد که متغیر 

بر آسیب های اجتماعی تاثیر  -242/0گرش سیاسی با ضریب رگرسیونی و متغیر ن -255/0رگرسیونی 

 دارند.
 

 اجتماعی، نگرش سیاسی سرمایهآسیب های اجتماعی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مساله

 صیانت از ذات فردی و جمعی یکی از دغدغه های اساسی بشر است. انگیزه و انتخاب مدل زندگی اعم از فردی و جمعی دو

 کارکرد ویژه مهم دارد:

 کندمیزان و سالمت زیست بومی افراد را تعیین می -1

 politicalهای جمعی صنفی مانند دانشجویان است.معیار و مدلی در نوع و کیفیت سالمت جمعی خصوصا در ساحت -2

and social-pathology هایشهیو شناخت ر ، کشفمطالعهو بدنبال  گرفته شده یستیاست که از علوم ز یدیمفهوم جد       

 ینظم یب یابی شهیمطالعه و ر ی و سیاسی،اجتماع یشناس بیدر واقع آس ی و سیاسی است.جتماعا ی و بی انضباطینظم یب

زا خواهد بود. به  بیآس یو رفتارها یکجرو سبب مراعات نشود یدر جامعه ا گراست که ا یها بیها و آس یها، ناهنجار

تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل میدر ارتباط با دانشجویان و دانشگاه ن مشکالتی شناخت چنی عبارت دیگر

هایی به سالمت جامعه کمک حلها و جلوگیری از تداوم آن عمل، با ارائه راههموار سازد، بطوری که عالوه بر درک عمل آن

 .نماید

یر در گردش و اداره جامعه و ایجاد تحوالت اساسی در راستای رشد نقش و اهمیت دانشجویان دانشگاه ها در دوران اخ     

علمی و فرهنگی در کشور بر همگان روشن است. با توجه به کارکرد مراکز دانشگاهی در تولید و نهادینه کردن بسیاری از 

حی نظام فرهنگی و رفتاری قواعد، هنجارها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی، تامل پیرامون فرایندهای کنونی آن و تبیین و طرا

 (.1391در دانشگاه ها تسهیل کننده را های توسعه اجتماعی است )فردوسی و آقاپور، 

های متنوع دانشجویان تاثیر بر این اساس توجه و التفات به نحو زیست سیاسی و اجتماعی نخبگان فعال و با ظرفیت     

گرایانه در بستر جامعه دانشگاهی و سی و عمومی جاری و در افق آیندهبنیادین در تنظیم و تنسیق نظام هندسی رفتارهای سیا

-های معنامندی آسیبملی دارد. الگوهای انتخابی سیاسی و فرهنگی دانشجویان بعنوان قاعده نخبگان کار ویژه ممتاز در امکان

هی، کاهش و افزایش  سطحی و عمقی های سیاسی و مدنی دارد. قشر دانشجویان حلقه واسطه و کاتالیزور در معنا دها و چالش

ها، تهدیدات و بحران سیاسی و اجتماعی دارد. اهمیت آسیب شناسی در نسبت دانشجویان بستگی به سطح، نوع و آسیب

ی بر رفتار دانشجویان متقابال دانشجویان گذاری سیاسی و اجتماعیرکیفیت رویکردهای سیاسی و اجتماعی دارد. به موازات تاث

ای احتمالی محیط سیاسی واجتماعی هط پیرامونی تاثر معناداری دارد. به عبارت دیگر دانشجویان و شناسایی آفتنیز بر محی

 ها نقش ویژه در فرایند محاسبه، ایجاد و معنادهی ادراکات مشترک ممکن در جامعه دارد.نآ

به منظور  دانشگاه محقق اردبیل هدف از این مطالعه عبارت است از شناخت وضعیت اجتماعی، سیاسی دانشجویان     

ساماندهی و رسیدن به وضعیت مطلوب و میزان ارتباط آن با آسیب های اجتماعی موجود در بین دانشجویان می باشد تا به 

 عنوان راهبردی در حل مسائل دانشجویان به کمک آید.

 ادبیات تحقیق
 آسیب های اجتماعی

از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین  آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که    

بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرآیند ریشه یابی بیماری 

اسانی که این واژه را وام ها گفته می شود. اما به سبب اینکه گاهی تشخیص بیماری از سالمتی دشوار است، لذا جامعه شن

گرفته و از آن آسیب اجتماعی ساخته اند به این معنا که اگر هنجار پذیرفته شده از سوی افراد جامعه نادیده گرفته شود، آنگاه 

(. همچنین زندگی اجتماعی 1394کژ رفتاری به وجود می آید و رفتار انسان شکل و شمایل بیماری به خود می گیرد )ستوده، 

به وسیله هنجارها، قوانین و مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی که رفتار آن  انسان

ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند مقید نباشند، فعالیت های انسان متوقف با دچار هرج و مرج خواهد شد. 

که در آن می توانیم جزئیات رفتار را به طور  یک دنیای اجتماعی برایمان می سازند ارزش های اجتماعی که بدان پایبندیم

مستقیم پیش بینی کنیم اما همیشه افراد این نظم را رعایت نمی کنند و مرتکب رفتار انحرافی خواهند شد و انحراف اجتماعی 

است که هم به تخلف از قانون )دزدی( و هم به ممکن است به صورت عدم همنوایی با هنجار تعریف شود اما دارای پیوستاری 



 

  

 

تخلف از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بدون قانون شکنی )فرار از مدرسه( ارجاع داده می شود به طور کلی اگر افراد برخالف 

بدون  هنجارها و ارزش هایی که بوسیله ی فرهنگ جامعه تعریف می شود رفتار کن به عنوان رفتار انحرافی شناخته می شود

 (1390آن که چنین رفتاری لزوما به قانون شکنی منتهی شود )زکی، 

(. این مالک های، در 1386در گونه شناسی آسیب های اجتماعی از مالک های متفاوتی می توان استفاده کرد )محسنی،     

ه در هر یک از این حوزه ها هر جامعه ای حداقل به چهار خرده نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اختصاص دارند ک

سرمایه فرهنگی یا دانش، سرمایه اجتماعی یا تعهد و منزلت، سرمایه سیاسی یا قدرت  –به چهار نوع سرمایه یا منبع ارزشمند 

مورد نیاز هر جامعه دست یابند. بنابراین در مجموع با چهارگونه کجروی رو به رو هستیم  –و سرمایه اقتصادی یا ثروت 

 (.1383و محمدی  1380)ستوده، 

براین اساس در مطالعه حاضر به تاثیر و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و نگرش سیاسی بر آسیب های اجتماعی اشاره     

 خواهیم کرد.

 سرمایه اجتماعی

ذا چارچوب سرمایه اجتماعی همان موضوعی را مورد بررسی قرا می دهد که بیان کننده نگرش اجتماعی افراد می باشد، ل     

 نظری مورد استفاده برای نگرش اجتماعی، نظر نظریه پردازانی که در مورد سرمایه اجتماعی سخن گفته اند را بیان می کنیم.

سرمایه اجتماعی شامل منابع مفید قابل دسترس برای کنش گران است که از طریق روابط اجتماعی آنها حاصل می گردد و به 

ر اختیار داشته د تا شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را دیک فرد یا گروه اجازه می ده

(؛ به عبارتی می توان گفت سرمایه اجتماعی نوعی ترتیبات اجتماعی ضروری است برای اینکه سایر سرمایه 1385باشد )فیلد، 

(. مفهوم 1385ود را انجام دهند )بن ، کروزوئه در عمل کارکرد خها )مادی، طبیعی، انسانی( بتوانند بیرون از دنیای رابینسون 

های توسعه تطبیقی های متفاوتی دارد و تنوع کاربردهای اخیر آن حتی از این هم بیشتر است. از نظریهسرمایه اجتماعی ریشه

از موضوعات بازسازی شهری های اقدام قومی، از مطالعات بهداشت و آموزش تا تشخیص محرومیت و طرد اجتماعی و تا نظریه

(. با 1378کار برده شده است )تونکیس،تا اقتصاد گذار همگی موضوعاتی هستند که مفهوم سرمایه اجتماعی برای بررسی آن به

وجود مناقشه ها و بحث های بی پایانی که در مورد تعریف این مفهوم وجود دارد، این اجماع نظر ضمنی نیز بین اندیشمندان 

عی وجود دارد که می توان سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه هایی از روابط اجتماعی در نظر گرفت که از طریق علوم اجتما

علیوردی نیا و همکاران، ارتباط ها و پیوندها با دیگران ایجاد می گردد و با هنجارهای بده بستان و اعتماد مشخص می شود )

1387.) 

( به وضعیت فعالیت های مدنی در ایاالت متحده می پردازد. او در مطالعه 1995تنهایی( )پاتنام در مطالعه ی )بولینگ به      

بیان می دارد که سرمایه اجتماعی بخاطر کاهش فعالیت در انجمن ها ناشی از یک جهش نسلی، ظهور تلویزیون، و افزایش 

ام مشخصا تاکید بسیاری بر نقش این گونه زمان صرف شده برای رفت و آمدهای مکرر، در حالت زوال طوالنی مدت است. پاتن

از فعالیت های انجمنی دارد که مکررا اقوام و آشنایان دور را رودررو، گرد هم می آورند و از این طریق، عادات همکاری، 

معتقد همبستگی و نشاط عمومی را که او به عنوان منشا اعتماد و بده بستان اجتماعی فراگیر می بیند، نهادینه می کنند. او 

است که زوال سرمایه اجتماعی )که با کاهش فعالیت در انجمن ها سنجیده می شود( مساله ساز است، زیرا به شاخص های 

متعدد رفاه شامل بهداشت، آموزش و موفقیت ارتباط دارد. او نشان داد که وضعیت بهتر سرمایه اجتماعی، با شاخص های بهتر 

(. پاتنام پیوندهای قوی موجود در شبکه های همگن متراکم را مشابه 1387همکاران، د )شجاعی باغینی و رفاه همبستگی دار

چسب قوی اجتماعی می داند و معتقد است که آنها مناسب ترین موارد برای ایجاد حمایت های روان شناختی و اجتماعی 

 (.1387 ند)شجاعی باغینی و همکاران،مورد نیاز اعضا برای گذران فعالیت های روزانه شان هست

 های اجتماعی با سرمایه اجتماعی رابطه آسیب

است. به گفته زیمل  آن اعتماد اجتماعی، بسـتر تعـامالت و روابـط اجتمـاعی در جامعـه شاخص معتبر سرمایه اجتماعی و     

اس است که میان کننده این احس بیاناعتماد  باور داشته باشد، ییا اصل چیزیکه آدم به اعتماد وقتی و جود خواهد داشت 

وجــود دارد و ادراک مــا از آن موجــود از تــداوم  تصور ما از یک موجود و خـود آن موجـود پیونـد و وحـدت معینـی



 

  

 

شناسی از جمله دورکیم پایه اصلی هر نظم  معهنظران جاصاحب بــه نظــر  (.1377)گیدنز،  معینــی برخــوردار اســت

وابستگی عاطفی به جمع ) احساس عضوی( و روابط عـاطفی در جمـع دارد.  ن ریشـه دراجتماعی، عاطفـه اسـت و ایـ

شیوه کمی  به به کمک پنج عامل اصلی تعیین کننده آنتوان  منجر به اختالل رابطه ای را می فرسـایش سـرمایه اجتمـاعی

ـبت روابـط موجود بین جمعیت کنشگران به نس)ای پایین بودن چگـالی روابـط اجتمـاعی  تعریف نمود. مراد از اختالل رابطه

موجود بین کنشگران در جامعه به روابط یک جانبه  نسبت روابط دو جانبه)، قرینگی روابط اجتماعی ها( روابط ممکن بین آن

ی، است )چلب در روابط اجتماعیو هویت ها  اجتماعی و تنوع گروه ها  ، تعـدد روابـط اجتمـاعی، شـدت روابـط ها( بـین آن

دلیل روابط گرم در عرض جامعه به سردی گراید و احساس تعلق کنشگران به جامعه سست  در صـورتی کـه بـه هـر(. 1375

 میـزان اعتماد اجتماعی و نظم هنجاری و تعهدات جمعـی تضـعیف مـی شـوند و در نتیجـه اسـتحکام اجتمـاعی ،شود

 (.1388د) باقری زنوز و علمی ، گیر میخدشه دار شده و آسیب پذیری جامعه و افراد فزونی 

 نگرش سیاسی

نگرش سیاسی عمدتا به طرز تلقی های سیاسی و جهت گیری های منفی یا مثبت در برابر واقعیت های سیاسی گفته می     

دانش  شود که می تواند در طول زمان تغییر یابند. روش شناسی پیش رونده دیویی بر این ایده استوار است که دانشجویان و

آموزان افرادی پویا هستند که رشد می کنند، تغییر می یابند و واحد درسی را طلب می کنند که انعکاس دهنده موقعیت ویژه 

برای دانشجویان و دانش آموزان است. کسانی که عناصر مهم « مسئولیت»و « آزادی»رشد آن ها باشد. او مدافع هر دو امر 

او معتقد است که مدرسه و دانشگاه باید انعکاس دهنده اجتماع باشد تا دانش آموزان و  حیات دموکراتیک به حساب می آیند.

دانشجویان قادر باشند که پس از فراغت از تحصیل درک درستی از نقش جامعه خود برای حفظ منش دموکراتیک زندگی 

معه نخستین است و تربیت کردن ابزاری داشته باشند. در نظر دیویی، مدرسه و دانشگاه مینیاتوری از اجتماع و شکلی از جا

(. او به ویژه معتقد است که دموکراسی از رهگذر آموزش 1959زندگی اجتماعی است )دورکین، برای توسعه روحیه همکاری و

شناخته می شود. آموزش به طور پیوسته به شالوده شکنی و بازسازی جامعه می انجامد. دیویی همان گونه که تاثیر ابعاد 

ی تعلیم و تربیت توجه نشان می داد، به تاثیر مدرسه و دانشگاه بر افراد نیز آگاه بود. بنابراین فلسفه آموزش دیویی اجتماع

 تالش آگاهانه ای برای ایجاد تعادل میان نقش اجتماعی مدرسه و دانشگاه با تاثیرات آن روی توسعه اجتماعی، فکری و شخصی

هر صورت نظام آموزشی از دو مکانیسم اصلی نفوذ اجتماعی هنجاری و اطالعاتی برای (. در 1998افراد بود )بادوتیک و زیمل،

 تاثیر گذاری بر دانشجویان بهره می برد که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته شده است. 

دسته اول محققان به طور کلی نفوذ اجتماعی را به دو دسته تاثیر گروه بر افراد و افراد بر یکدیگر نقسیم می کنند. در      

معتقدند که این نوع نفوذ برای همرنگی کردن آن ها با انتظارات جمع است. بنابراین، غالبا غیرعمدی است. به این معنا که فرد 

با قرار گرفتن در یک گروه و برقراری ارتباط با دیگران، تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای آن گروه قرار می گیرد. از سویی دیگر، 

اغلب متکی به اطالعاتی هستند که از دیگران به دست می آورند. این وابستگی افراد به اطالعات می تواند موجب نوعی افراد 

؛دویتچ و 2006دیگر از نفوذ اجتماعی گردد. به گونه ای که برای کسب اطالعات اقدام به انطباق خود با گروه کنند )برون،

اهی، انجمن ها، خوابگاها، استادان و جز آن ها دارای هر دو پتانسیل برای اعمال (.دانشگاه با وجود دوستان دانشگ1954جرارد،

نفوذ اجتماعی برای تغییر و شکل گیری نگرش سیاسی دانشجویان است. جری کالم معتقد است که محیط های دانشگاهی 

(. از نظر 2009ی کالرک و فاوراکر،شرایط ایده آلی را برای بررسی فرایندهای شکل گیری و دوام فرهنگی مهیا می سازند )بار

گایموند نیز هر اندازه دانشجویان با گروه های هماالن دانشگاهی خود بیشتر همانند سازی کنند و در زندگی دانشگاهی بیشتر 

(. مشارکت سیاسی مهم ترین و اساسی ترین 1999رش قرار می گیرند )گایموند، درگیر شوند، بیشتر در مسیر تغییر نگ

نشجوی سیاسی است. مشارکت سیاسی در اصطالح سیاسی، به معنای تالش شهروندان، برای انتخاب رهبران خواست دا

خویش، شرکت موث در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر صورت بندی و هدایت سیاست دولت، می 

است که توجه اساتید و بزرگان و دانشگاهیان و  (. مشارکت سیاسی در بین دانشجویان از جمله مسائلی1382باشد )سجادی، 

را به خود جلب کرده است. سیاست بین دانشجویان نقش کمرنگ تری نسبت به سایر مسائل دارد، که برنامه ریزان درسی 

ن دانشگاها باید تجدید نظری در مورد آن داشته باشند. یعنی یا بیشتر و پررنگ تر کردن نقش سیاست، دانشجویان را با ای



 

  

 

ئله و موضوع مهم اجتماعی آشنا کنند. مشارکت سیاسی به عنوان فعالیت فردی و جمعی اعضای  سطوح مختلف سیاسی و مس

بندی تمایالت و گرایش ها به منظور اداره سیاسی جامعه در بین دانشجویان به دالیل مختلف از جمله جوان بودن،  -رده

الح گرایی، عدم محافظه کاری اقتصادی و نیز به علت عالقه و شناختی که تحرک، استقالل طلبی، نوجویی، آرمان گرایی، اط

(. 1380نسبت به مسایل جامعه پس از ورود به دانشگاه پیدا می کند از ویژگی های خاص خود برخوردار است )شکرخواه،

اهلل خامنه ای نیز می فرماید: مسئولیت بزرگ دانشجویان تحلیل درست، بررسی کارشناسانه و ریشه یابی مسائل  حضرت آیت

 اساسی کشور و جهان اسالم و حضور هوشیارانه، یا نشاط و فعال در صحنه است.

 پیشینه تحقیق

تی اساسی در بین دانشجویان دختر و روان شناخ –(، تحقیقی با عنوان بررسی آسیب های فرهنگی 1396محمدزاده )       

یب هشت گروه عمدة آسپسر انجام داده است. این تحقیق که با روش تحلیل عامل اکتشافی انجام شده است، نشان می دهد که 

 به غرب و قانون یشگرا ی ارزشی،احساس ب ینی،از: ضعف باورهای د بودند عبارت یبکه به ترت شده استرا استخراج  شناسی

با جنس مخالف، مسائل مرتبط  یمسائل مرتبط با ازدواج و دوست ی،و افسردگ ناامیدی گردان، به داروهای روان یشگرا یزی،گر

مسائل مرتبط با ازدواج و  یزی،گر به غرب و قانون یشنشان داد که گرا یججلب توجه. نتا و به مد یشبه اوقات فراغت، گرا

با گروه  یسهدارند. گروه مذکر در مقا یاندانشجو ینرا در ب یوعش یزانم ترینیشب ی،و افسردگ ناامیدی با جنس مخالف، یدوست

 به دست آوردند. یشتریمذکور نمرات ب یشتر عامل هایمؤنث در ب

(، تحقیقی با عنوان عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های 1393پروین و همکاران )     

ودگردان و دولتی( انجام داده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رد مقایسه ای بین خوابگاه های خاجتماعی )با رویک

آسیب های اجتماعی مانند سیگار، تماشای سایت ها و فیلم های غیرمجاز و مصرف قلیان دارای بیشترین میزان شیوع در بین 

و متغیر سازگاری اجتماعی با  156/0با میزان ضریب پیرسون  دانشجویان می باشد. طبق تحقیق حاضر متغیر فشار اجتماعی

 دارای روابط معنادار آماری با متغیر وابسته تحقیق می باشند. 311/0میزان ضریب همبستگی 

مطالعه ای با عنوان رابطه ی سرمایه اجتماعی و کجروی در بین دانش آموزان پسر  ،(1392مزیدی و همکاران )کریمی          

دهد بین سرمایة اجتماعی و تمام ابعـاد آن اعـم از مـشارکت،  ها نشان می افتهساله شهر تهران انجام داده است. یا 18تا  15

 95ضریب اطمینان   آمـوزان، بـا حمایت و انسجام اجتماعی و همچنین روابط متقابل با دیگران بـا کجـروی دانـش اعتمـاد،

 پایة تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به داری وجود دارد. همچنین، سـن و درصد از نظر آماری رابطة منفی و معنی

 .اند داری نشان داده درصد، از نظر آماری رابطة معنی 95ای بـا ضـریب اطمینـان  عنوان متغیرهای زمینه

ام داده اند. یافته های ( تحقیقی با عنوان تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر جرم انج1392رازقی و رضوانی )

تحقیق حاضر نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد و رابطه سرمایه اجتماعی و 

جرم یک رابطه پیچیده و چندساحتی است به گونه ای که افزایش سرمایه اجتماعی منفی درون گروهی، باعث افزایش جرم می 

یه اجتماعی برون گروهی و درون گروهی باعث کاهش جرم می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که شود ام افزایش سرما

(، اعتماد تعمیم یافته یا -15/0(، احساس تعلق )-17/0(، اعتماد ساختاری )- 21/0سرمایه اجتماعی مشارکت مذهبی )

کننده میزان ارتکاب به جرم ضرب وجرح  ( به ترتیب بیشترین قدرت تبیین-10/0( اعتماد بین فردی )-12/0اجتماعی )

 عمدی را دارند.

(، مطالعه ای با عنوان سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه های آسیب شناختی روابط 1388باقری زنوز و علمی )       

ن حوزه پرداخته است. کیفی انجام شده است به مفهوم سازی در ایاجتماعی در ایران، انجام داده اند. این مطالعه که به روش 

وی بیان می کند که سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارایی باالیی در تعیین و تشریح مسائل اجتماعی از 

جمله آسیب های اجتماعی دارد. در این تحقیق رابطه آسیب های اجتماعی با سرمایه اجتماعی با استناد به نتایج تحقیقات 

 د بحث قرار گرفته است.انجام گرفته مور

ی فردی هانقش شاخص)و جرم جوانان  در مقالة خود تحت عنوان همبستگی بین سرمایة اجتماعی( 2006)سلمی و کیویوری 

اند. نتایج  و ساختاری سرمایة اجتماعی، رابطة این دو متغیر را بررسی کرده های سطح فـردی ، با کنترل شاخص (و ساختاری 



 

  

 

حمایت والدین  ری مثل خودکنترلی، کنتـرل شـده بـود، کـاهشساختامی که متغیرهای سطح فردی و هنگا دهـد نـشان مـی

سد پیوندهای ضعیف  نظر میر همبستگی دارد. به و کنترل کم معلم و ضعیف بودن اعتماد بین اشخاص، با رفتـار بزهکارانـه

 .کند او را در مقابل خطر بزهکاری حمایت نمیشود،  وقت می کار پاره والدین که باعث پیوند نوجـوان بـه بـازار

در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطـة بـین سـرمایة اجتمـاعی و تقلب کردن و مصرف الکل و  (2008ازدن ازبی )       

رمایة های سـ هـای ترکیه را مطالعه کرد. نتایج نشان داد بیشتر سنجه نفر از دانـشجویان دانـشگاه 450استفاده از خشونت، 

ای منفـی را دربـر  های مثبت و هم جنبهه دار نیست و سرمایة اجتماعی هم جنبه طـور ثابـت و مثبتی معنی اجتمـاعی بـه

و آزمون شد. این مفهوم تاثیر عنوان مفهوم جدید، برای اولین بار استفاده  میگیرد. محرومیت با فقدان سرمایة اجتماعی به

 مثبتی بر رفتار انحرافی داشت.

( تحقیقی با عنوان تاثیر سرمایه اجتماعی بر جرم را در هلند انجام دادند. این تحقیق 2012سمی آکوماک و بس تر ول )       

نشان داد که سرمایه اجتماعی برای توضیح و تبیین اینکه چرا جرم در سراسر فضاهای ناهمگون رخ می دهد مهم است. طبق 

 سرمایه اجتماعی و ابعاد اعتماد و مشارکت رو به کاهش است، رو به افزایش است. ،کهیافته های تحقیق حاضر جرم در جاهایی 

 فرضیه های تحقیق

 تاثیر دارد. دانشجویان آسیب های اجتماعی بر اجتماعی سرمایه. 1

 تاثیر دارد. دانشجویان آسیب های اجتماعی برنگرش سیاسی  .2

 روش تحقیق

جامعه ه شده است و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاد    

. برای سنجش نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند 198تعداد د که نمی باش دانشجویان دانشگاه محققآماری تحقیق حاضر 

 .شده است نشان داده 1پایایی سواالت از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که در جدول 

 
 : پایایی ابزار اندازه گیری 1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال )گویه( متغیر

943/0 31 آسیب های اجتماعی  

751/0 8 نگرش سیاسی  

اجتماعی سرمایه  32 942/0  

 منبع: یافته های تحقیق

 

اده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده در این پژوهش برای تعیین اعتبار از اعتبار صوری و همچنین اعتبار عاملی استف     

 استفاده شده است. 22های این پژوهش از نرم افزار اس پی اس اس وآموس 

 یافته ها
 یافته های توصیفی

 (درصد 1/35) تحقیق نمونه نفر از  66به پرسشنامه تحقیق نشان داد، در حدود  دهندگانپاسخاز  آمدهدستبهاطالعات         

بوده است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از این می باشد که بیشترین در صد فراوانی  مرددرصد(  9/64نفر ) 122، زن

 سال می باشد.  22سن ( نمونه تحقیق مربوط به 9/26)

هستند. همچنین  متأهل درصد 8/6 و ازدواج نکرده پژوهش نمونه درصد 2/93عالوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که 

  در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند.درصد نمونه  1/63سطح تحصیالت نشان می دهد که بررسی متغیر 

درصد پاسخگویان دارای  5/59از یافته های دیگر این تحقیق مربوط به متغیر سرمایه فرهنگی می باشد که در حدود 

وان به متوسط بودن میانگین سرمایه فرهنگی سرمایه فرهنگی متوسط می باشند، همچنین از یافته های مهم این تحقیق می ت

 .اشاره کرد 99/2



 

  

 

د نشان می دهد که آسیب های اجتماعی در متغیر اصلی تحقیق که آسیب های اجتماعی می باشمیانگین همچنین 

 (.155از  52/56سطح متوسط رو به پایین قرار دارد ) 

 یافته های تحلیلی
آمده است بین  2مبستگی پیرسون استفاده شده است. همان گونه که در جدول برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب ه      

 وجود دارد.  معکوسو  منفیرابطه  آسیب های اجتماعیبا  سیاسینگرش  اجتماعی وسرمایه 

 
 : نتایج آزمون همبستگی 2جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیر

 000/0** -276/0 اجتماعیسرمایه 

 000/0** -264/0 سیاسینگرش 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

معنادار  معکوسو  منفیرابطه  آسیب های اجتماعیو  سرمایه اجتماعینشان دهنده این مدعا است که بین  2جدول        

می یابد همچنین یافته های این جدول نشان می  کاهش آسیب های اجتماعی اجتماعی،وجود دارد، یعنی با افزایش سرمایه 

نگرش دارد یعنی با افزایش در  معکوس معنادار وجودو  منفیرابطه  بین نگرش سیاسی و آسیب های اجتماعیکه دهد 

 . سیاسی، آسیب های اجتماعی کاهش می یابد

 آزمون مدل تحقیق
 برای آزمون مدل نظری تحقیق حاضر از نرم افزار آموس استفاده شده است.     

 
 بر آسیب های اجتماعی : مدل تاثیر متغیرهای تحقیق 1شکل 

 
 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

می باشد. این مدل تاثیر مستقیم متغیرهای تحقیق  متغیرهای مورد مطالعهبیانگر مدل تجربی تحقیق در بین  1شکل       

می دهد، نشان می دهد. همان گونه که مدل نشان  آسیب های اجتماعیرا بر متغیر سیاسی نگرش  اجتماعی ویعنی سرمایه 

 12( می باشد. این بدین معنی است که متغیرهای حاضر در مدل توانسته اند 12/0ضریب تعیین متغیرهای حاضر در مدل )

( می =Beta - 25/0) سرمایه اجتماعیبیشترین تاثیر مربوط به  1درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. طبق شکل 

 باشد. 

 



 

  

 

 مدل تحقیق :شاخص های برازندگی 3 جدول

 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

ماره . نتایج آدارد یا خیر آماره های برازش در معادله ساختاری نشان می دهند که آیا مدل نظری با داده های نمونه تناسب      

د که ان می دهنها نش می دهد که تمام آماره ها در محدوده قابل قبول قرار دارند. این آماره های مدل ساختاری تحقیق نشان

 مدل نظری تحقیق توسط داده های نمونه مورد حمایت قرار گرفته است. 

 بحث و نتیجه گیری
اجتماعی در  هایهمانطور که مطرح شد، هدف این تحقیق، شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی و نگرش سیاسی بر آسیب        

انشجویان دنفر از  198بین دانشجویان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایش و حجم نمونه مورد مطالعه 

ط رو طح متوسستوصیفی تحقیق حاضر نشان داد آسیب های اجتماعی در دانشگاه محقق در  نتایجبوده است.  دانشگاه محقق

 آسیب های اجتماعیعی بر سرمایه اجتماداد که  نشان آموس افزارنرم از حاصل . نتایج(155از  52/56به پایین قرار دارد )

نتایج  می یابد. هشکا دانشجویاندر بین  آسیب های اجتماعییعنی با افزایش سرمایه اجتماعی،  .دارد معکوسیو  منفیتاثیر 

و  رازقی( ، 1388) علمیو  باقری زنوز( ، 1393) مزیدی و همکارانکریمی ( ، 1393) همکارانو  پرویناین تحقیق با تحقیق 

( ، 2008) یازدن ازی( ، 2006) کیوپوریو  سلمی(،  که در داخل کشور انجام شده است و همچنین تحقیق 1392) رضوانی

  (، که در خارج از کشور انجام شده است، همخوانی دارد.2012) بس ترولو  سمی آگوماک

ر آموس ته های نرم افزایافاشاره کرد.  آسیب های اجتماعیبر  نگرش سیاسیمی توان به تاثیر از نتایج دیگر این تحقیق        

، گرش سیاسینیعنی با افزایش دارد. نگرش سیاسی بر آسیب های اجتماعی تاثیر منفی و معکوس معناداری نشان داد که 

 . است(، هماهنگ 1396) محمدزادهتایج تحقیق نتایج این تحقیق با نآسیب های اجتماعی در بین دانشجویان کاهش می یابد. 

وان تشده، می  ش های مروربه طور کلی، با توجه به یافته های تحقیق حاضر و همچنین با استناد به نتایج یافته های پژوه      

 میه نشان چراغ راهی است کنقش دارد. این نتیجه،  آسیب های کاهشدر  و نگرش سیاسی نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی

جتماعی و اش های دهد که مسئوالن و عوامل دست اندرکار تصمیم گیرنده در دانشگاه محقق اردبیل، اگر در جهت تقویت نگر

 و به تبع انشگاهاعتماد دانشجویان و همجنین تقویت بینش سیاسی دانشجویان برآیند، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در د

 آن در جامعه می شوند.

 منابع
 

، اجتماعی در ایران (، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه های آسیب شناختی روابط1388ز، بهارک؛ علمی، محمود، )باقری زنو
 .125- 138مطالعات جامعه شناسی، سال دوم، شماره پنجم: 

                                                        
1. Chi-Square/ Degrees of freedom 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Comparative Fit Index 
4. Goodness of Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 

 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

 قبولقابل 3کمتر از  724/1 1نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی

  2شاخص ریشه میانگین مربعات خطا
 08/0خوب: کمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
 خوب

 قبولقابل 90/0بیشتر از  973/0 3شاخص برازش تطبیقی

 قبولقابل 90/0 از شتربی 994/0 4شاخص نیکویی برازش

 قبولقابل 80/0 از بیشتر 956/0 5شدهشاخص نیکویی برازش اصالح



 

  

 

رفتارهای پر خطر و آسیب های (، عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به 1393پروین، ستار؛ کالنتری، عبدالحسین؛ داودی، مریم، )

 .170- 151: 26اجتماعی )با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی(، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 

، روزحمد تقی دلفم(، اعتماد، سرمایه اجتماعی و اقتصاد، مجموعه مقاالت اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه 1387تونکیس، فران )

 انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهران، چاپ اول.

 ( جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.1375چلبی، مسعود، )

، پژوهش های اطالعاتی و جنایی، سال هشتم، (، تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر جرم1392رازقی، نادر؛ رضوانی، مهدیه، )

 .26 – 9: 3شماره 

 .24(، آسیب شناسی اجتماعی )جامعه شناسی انحرافات(، تهران: انتشارات آوای نور، چاپ 1394ستوده، هدایت اهلل )

 اردیبهست.(، جهانی شدن و جهان اسالم، فرصت ها و تهدیدها، کنفرانس وحدت اسالمی، تهران: 1382سجادی، عبدالقیوم )

 (، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران.1387شجاعی باغینی، مهدی و همکاران )

(، از آغاز تا روزگار اینترنت، دروازه بانی در رسانه های خبری جهان، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هفتم، 1380شکرخواه، یونس، )

 .1832شماره 

 (.2)6 سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری.زن در توسعه و سیاست, ،(1387) ، مهدیورمزیار ، محمود،پور عشار، اکبر، نیاعلیوردی 

 .سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی، ترجمه: محمد کمال سروریان،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (1385فاین، بن)

سیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها )با تاکید بر دختران دانشجو(، زن در (، آ1391فردوسی، طیبه؛ آقاپور، سیدمهدی، )

 .25 – 45: 3، شماره 4فرهنگ و هنر، دوره 

 .سرمایه اجتماعی، ترجمه: غالمرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر (1386فیلد، جان)

(، رابطه ی 1392ثانوی، رمضانعلی؛ حبیب پور گتابی، کرم؛ علی پور، فردین، ) کریمی مزیدی، سجاد؛ زارعی محمدآبادی، حسن؛ قادری

، رفاه اجتماعی، شماره 1390 – 1391ساله شهر تهران در سال تحصیلی  18تا  15سرمایه اجتماعی و کجروی در بین دانش آموزان پسر 

50 :111 – 134. 

 ثالثی، تهران، نشر مرکز.(، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن 1377گیدنز، آنتونی، )

 (، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارت طهوری.1386محسنی، منوچهر )

روان شناختی اساسی در بین دانشجویان دختر و پسر، فرهنگ در دانشگاه  –(، بررسی آسیب های فرهنگی 1396محمدزاده، علی، )

 .76 – 55: 1اسالمی، سال هفتم، شماره 

 ، تهران: نشر روابط عمومی.1370 – 1380(، بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه 1383) محمدی، زهرا
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