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Abstract
This study aims at identifying the factors affecting the promotion of social
capital and its impact on reducing social alienation. The method adopted was
combined and of nested type and collecting the quantitative and qualitative data
(survey - cognitive phenomena) was done simultaneously. The quantitative data
were collected through two questionnaires of social alienation and social capital
from 410 students of Tehran University and Science and Research Branch of
Islamic Azad University through proportional stratified sampling method. The
qualitative data were collected through purposive sampling and semi-structured
interviews with 16 people until the stage of theoretical saturation. The collected
data were then analyzed through SPSS25 & Atlas ti software. The findings of
the quantitative data analysis showed that the variable of social alienation has a
significant and inverse relationship with those of empathy (0.01) - 0.13 and trust
(0.001) - 0.21. Qualitative analysis of 19 categories including globalization,
change in values and lifestyle, gender stereotypes, media, education, religious
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values, higher education, public spaces, social welfare, feelings of relative
deprivation, social norms, family, social adequacy, network of mutual trust,
good governance, meritocracy, crisis management, economic instability, and
employment and business were extracted. Overall, the results showed that in
order to promote social capital and reduce social harms, planners should take
comprehensive attention to economic, cultural, political, and social areas into
their serious consideration.
Keywords: social alienation, social capital, social trust
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چکیده
هدف مطالعه حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ارتقا سرمایه اجتماعی و تأثثرر آن در کأاه
برگانگی اجتماعی اسأت رو
جمعآوری دادهها در بخ
انجام شأد در بخأ

ایأم مطالعأه ترکروأی و اع نأو تودرتأو الننأهای) اسأت
کمی و کرفی الپرمای

 -پدیدار شناختی) بهصورت همعمأان

کمأی بأا اسأتفاده اع دو پرس أنامه برگأانگی اجتمأاعی و سأرمایه

اجتماعی دادهها اع  410نفر دان جوی دان گاه علوم تحقرقات و دان گاه تهران بأه شأروه
نمونهگرری طوقهای نسوتی گردآوری شد در بخ

کرفی با رو

نمونهگرری هدفمند و

مصاحوه نرمه ساختاریافته با  16نفر و رسردن به مرحله اشوا نظری دادهها جمأعآوری
گردید دادهها با استفاده اع نرمافزارهای  SPSS25 & Atlas tiتجزیهوتحلرل شد یافتههای
بخ

کمی ن ان داد متغرر برگانگی اجتمأاعی بأا متغررهأای همأدلی ال -0.13 )0.01و

اعتماد ال -0.21 )0.001رابطه معنیدار و معکوس دارد اع تحلرأل یافتأههأای کرفأی 19
مقوله شامل جهانیشدن تغررر در ارع ها و سوک عندگی کلر ههای جنسرتی رسأانه
آموع وپرور

ارع های دینی آموع

عالی فضاهای عمومی رفاه اجتماعی احساس

محرومرت نسوی هنجارهای اجتماعی خانواده کفایت اجتماعی شوکه اعتمأاد متقابأل
 .1ا و وم میا وه دسترسوی د اد حقور مجوو
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسر.

CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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حکمرانی خوب شایسأتهسأانری مأدیریت در بحأران بأیثوأاتی اقتصأادی اشأتغا و
کسب وکار استخراج شد درمجمأو نتأای ایأم مطالعأه ن أان داد بأرای ارتقأا سأرمایه
اجتماعی و کاه

آسربهای اجتماعی توجه همهجانوه به حوعه های اقتصادی فرهنگی

سراسی و اجتماعی باید موردتوجه برنامه ریزان قرار گررد

واژههای کلیدی :برگانگی اجتماعی سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی
تاریخ دریافت 00/03/23 :تاریخ بازبینی 00/04/31 :تاریخ پذیرش00/05/23 :
فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،39تابستان  ،1400صص 391-357

مقدمه و بیان مسئله
سرمايهی اجتماعي 1مفهومي است که پيشينهای نهچندان طوونني در علوو اناواني
اجتماعي دارد .کاربرد اين مفهو بهتدريج از دههی  1990مويددی بوه ايونطور

در

تحقيقات دانشگاهي رشتههايي نظير جامعهشناسي (بورديو1986 ،2؛ کلمون،)1990 ،3
اقتصاد (لوری )1992 ،4علو سياسوي (پاتنوا  )1993 ،5افواايش يافتوه اسوت در
حوزههای مخ تلو

سودمت پاشو ي ،سياسوت ،اوانواده ،اجتماعوات احواا ،

مديريت شهری ،رفاه اجتماعي در سطوح منطقهای ملي مورد توجه بووده اسوت
(1999( )Lafferty, 2015( )Shortt, 2004( )Kawachi, 2008

 .)Krishna,ريشوووهی

سرمايهی اجتماعي را ميتوان در کوار ليودا جوي .هانيفوان )1916( 6سوس

للون

لوری ،)1970 1960( 7تا آغاز قرن بياوت دناواک کورد .سوس  ،ا وطدح سورمايهی
اجتماعي نخاتين بار در اثر جين ج وبا« )1961( 8مرگ زندلي شوهرهای بوارگ
آمري ايي» ( )1961طرح شد که از سورمايهی اجتمواعي در چوارچو

هماوايگي

محله يادکرد (پيران ,1392 ,ص .)13 .بر اساس آن ،شا ههوای اجتمواعي ،شو لي از
سرمايهی اجتماعي را تش يل ميدادند که در ارتااط با حفو پواکيالي شوهر ،فقودان
1. Social Capital
2. Bourdieu
3. Coleman
4. Loury
5. Putnam
6. Lyda J. Hanifan
7. Glenn Loury
8. Jane Jacobs
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جنايت اياباني ،آسيبهای اجتماعي بهاود کيفيوت زنودلي ،در مقاياوه بوا

جر

عوامل نهادهای رسمي نظير نير ی حفاظتي پلي  ،کارايي بويشتوری از اوود نشوان
ميدهند2004( .

 ,Krisotakis,ص ،)43 .ی مفهو سرمايهی اجتمواعي را بورای تايوين

اين اقعيت که چرا براي از شهرها امنتر از شهرهای ديگور هاوتند ،توسوعه داد
سرمايهی اجتماعي را باعث ارتقاء کيفيت زندلي کاهش جورام اجتمواعي عنووان
کرد (اکاری ,1383 ,ص .)60 .کلمن ( )1988بورای ا لوين بوار ،ايون مفهوو را ارد
حوزهی سياسي کورد درنهايوت ،تود هوای ی در ار پوا توسوا پاتنوا ()1993
پيگيری

ارد حوزهی اجتماعي شد.

سرمايهی اجتماعي از طريق کاهش هاينههای ر ابوا اجتمواعي ،باعوث حول
ماالمتآميا تضادها تفا تهای بين اشخاص ه چنين تضواد بين لور ههوای
اجتماعي ميشود (چلاي ,1384 ,ص .)15 .لواا حضوور نحووهی وورتبنودی
سرمايهی اجتماعي در جامعه باعث ميشود ،هرچه افوراد در جامعوه دارای ر ابوا
توأ با کمک همياری اعتماد متقابول باشوند ،بوه هموان ميواان از ارت وا

بوه

آسيبهای اجتماعي در جامعه کاسته شوود (چلاوي & ماوارکي  ,1384 ,ص.)37 .
اين امر از جهت جلوليری از بر ز ناهنجاریها انواع جرام اجتماعي در کنوار
آن ،از جهت زمينهسازی مشارکت مثات فعاک فرد در زندلي اجتماعي ،اساسوا از

طريق تأثيرلااری ارز ها هنجارهای اجتماعي در چگونگي رفتار افوراد اعمواک
ميشود (تقي لو  ,1385 ,ص.)249 .
مطالعات نشان ميدهند که سرمايهی اجتماعي ،نقش مهموي در کواهش بور ز
آسيب های اجتماعي بيگانگي اجتماعي دارد .نتايج مطالعهای در سومد نشوان داد،
همااتگي منفي بين مشارکت اجتماعي اعتماد در رابطه بوا لورايش جوانوان بوه
رفتارهای آسيبزا جود

دارد)(Lundborg, 2005

 .چنودين مطالعوه کوه در ايوانت

متحده آمري ا انجا شد بين ااتدک در ر ابوا هماوايگي همااوتگي اجتمواعي
پووايين بووا آس ويبهووای اجتموواعي بيگووانگي اجتموواعي ارتاوواط معنووادار يافتنوود
).(Furr-Holden CD, 2011) (Winstanley EL, 2008
مطالعات انجوا شوده در ايوران ميواان بوانيي از بيگوانگي اجتمواعي در بوين
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ميدهند( .سراج زاده ,قصوابي & ,چمنوي)1391 ,

(رضايي ,بااطيان  & ,جعفريان .)1394 ,ميانگين رتاهی سرمايهی اجتمواعي در

پيمايش ملي سرمايهی اجتماعي نشان از ضعيت پايين اين سرمايه در سطح کشور
برای شهر تهران دارد (غفاری .)1394 ,بازتا های ضوع

يوا فقودان سورمايهی

اجتماعي در سطوح کدن ،مياني ارد ميتواند جامعه را در ضعيت سوردرل
بهنوعي آنوميک قرار دهد .اهميت اين موضوع ،شاکله ا لي پژ هش حاضر است.
با توجه به اهميت قشر جوان دانشجو نقش آن در رشد توسعه جامعوه ،ايون
مطالعه در نظر دارد با يک ر

ترکياي به شناات عوامول تأثيرلواار در افواايش

سرمايهی اجتماعي پردااته بررسي نمايد کوه چگونوه ارتقواء سورمايه اجتمواعي
موجب کاهش بيگانگي اجتماعي دانشجويان ميشود.
 .1اهداف و سؤاال ت پووه
از اين مطالعه ،شناات آن دسته از ابعاد مؤلفوههوای اجتمواعي مورتاا بوا

هد

سرمايه اجتماعي است که در کاهش بيگانگي اجتماعي دانشجويان بوه دناواک آن
آسيبهای اجتماعي تأثيرلاار است.
در بخش کمّي به سؤانت زير پاسخ اواهي داد:
 -1آيا ميان اعتماد اجتماعي بيگانگي اجتماعي ،در بين دانشجويان دانشوگاه
تهران دانشگاه آزاد ،احد علو تحقيقات رابطه جود دارد؟
 -2آيا ميان احااس همدلي تعلق اجتماعي بيگوانگي اجتمواعي ،در بوين
دانشجويان دانشگاه تهران دانشگاه آزاد ،احد علو تحقيقات رابطه جود دارد؟
 -3سؤاک اين پژ هش در بخوش کيفوي ايون اسوت کوه سورمايهی اجتمواعي
چگونه از طريق کدا عوامل افاايش مييابد تا باعث کاهش بيگوانگي اجتمواعي
شود؟
 .2پیشینه پووه
(کريميان & غفوری کله )1399 ,در مطالعهای با عنوان «نقش سورمايهی اجتمواعي
در مياان بيگانگي سياسي شهر ندان تهراني» به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايهی

364

راهبرد اجتماعی – فرهنگی ♦ سال  ♦ 10شماره  ♦ 39تابستان 1400

اجتماعي بيگانگي سياسي ،همااتگي معني دار مع وس جود دارد .بر اسواس
يافته های اين مطالعه ،مؤلفهی اعتماد اجتماعي به عنوان ي ي از مؤلفههای سرمايهی
اجتماعي ،بيشترين همااتگي را بوا بيگوانگي سياسوي شوهر ندان دارد .يافتوههوای

پژ هش (توفيقيان فر & حايني )1391 ,با عنووان «بيگوانگي اجتمواعي جوانوان

عوامل اجتماعي مرتاا با آن» که در ميان جوانان  20تا  30ساله شهر ياسوج انجوا
شد ،نشان داد بين متغير اعتمواد اجتمواعي ،لورايشهوای مواهاي ،جمعوي ،ميواان
همنوايي اجتماعي رضايت از زندلي با بيگانگي اجتماعي رابطوه معنوادار جوود
دارد .ا ين مطالعه نشان داد که هرچه بين فرد جامعوه اشوتراکات بيشوتری جوود
داشته باشد ،رضايت از زندلي همنوايي بانتر اواهد بوود درنتيجوه بيگوانگي

اجتماعي کاهش اواهد يافت( .بني فاطمه & رسوولي )1390 ,در «بررسوي ميواان

بيگانگي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه تاريا عوامل مرتاا با آن» بوه ايون
نتيجه رسيدند که بيگانگي اجتماعي در بوين پاسوخگويان ،ميواان بوانيي را نشوان
ميدهد .آنها دريافتند که هرچه اعتماد اجتماعي در جامعه تقويت لوردد از ميواان
بيگانگي اجتماعي دانشجويان کاسته ميشوود .ايون مطالعوه بور اهميوت مشوارکت
دانشجويان در امور جامعه تأکيد نموده آن را عاملي در جهوت کواهش بيگوانگي
اجتماعي در ميان جامعه مورد مطالعوه مويدانود .پ وان

)(Pekkan N. U., 2019

در

پژ هشي با عنوان «تأثير سرمايهی اجتماعي بر بيگانگي شوغلي در کارکنوان بخوش
بهداشت درمان ترکيه» ،اثر هشت بعد از ابعاد سورمايهی اجتمواعي بور سوه بعود
بيگانگي شغلي را مورد بررسي قرارداد ،بر اساس يافتوههوای ايون مطالعوه ،ر ابوا
منفي معناداری بين تما ابعاد سرمايه اجتماعي بوهجوا مشوارکت در اجتماعوات
محلي ر ابا هماايگي بيگانگي شغلي مشاهده شد .نتايج ايون مطالعوه نشوان
داد چنانچه ،سطح سرمايهی اجتماعي کارمندان افواايش يابود ،بيگوانگي شوغلي در
جهت مقابل کاهش اواهد يافت .نتايج مطالعه يتامن )(Weitzman E. R., 2005که
با هد

«بررسي ارتااط بين سرمايهی اجتماعي سوء مصر

مواد ال لي در ميان

دانشجويان در ايانتمتحده آمري ا» انجا شد ،نشان داد دانشوجوياني کوه سوطوح
بانتری از سرمايهی اجتماعي را دارا بودند با کاهش اطرات ناشي از سوءمصور
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ال ل آسيب های اجتماعي ناشي از آن مواجه بودند .يافتهها نشوان داد سورمايهی
اجتماعي ،اثرات حفاظتي زيادی بر جلوليری از مصر

ال ل آسيبهوای ناشوي

از آن در ميان دانشجويان دارد .مطالعهای را وفيپوور هم واران
) 2011باهد

(Safipour J. ,

«بررسي بيگانگي اجتماعي دانش آموزان  15تا  19سالهی سومدی با

توجه به سابقهی مهاجرت آنها» انجا دادند ،نتايج اين مطالعه ،ارتااط قابلتوجهي
بين مهاجرت بيگانگي اجتماعي را نشان داد ،طوري ه نوجوانان نال ا ک نمورات
بانتری از بيگانگي را در مقياس انا ای اجتماعي ،ناات به ناول د

مهواجران

سومدیهای بومي داشتند.
بررسي پژ هشهای انجا شده مرتاا با موضوع اين مطالعه نشان مويدهود
بيشتر تحقيقات ،سرمايهی اجتماعي يا ي ي از مؤلفوههوای آن را در موورد ي وي از
انواع بيگانگي يا آسيب مورد بررسي قرار دادهانود در موورد عوامول موؤثر بور
سرمايه اجتماعي در ارتااط با بيگانگي اجتماعي تحقيقات اندکي انجا شوده اسوت،
بيشتر مطالعات انجا شده با ر

پيمايش از نوع کمي ميباشد ،ايون مطالعوه از

اين نظر با مطالعات لاشته متفا ت است ،در اين مطالعه با ر

ترکياي (کموي

کيفي) سعي شده است تا ديدلاه شرکتکنندلان مورد بررسي قرار ليرد.
 .3چارچوب نظری پووه
با توجه به اهميت بنيان نظری ،در کاربات هريک از ر ي ردهای نظری پوژ هش،
سعي شده است اهميت سرمايهی اجتماعي در اناوجا

پيوسوتگي جامعوه بوه

دنااک آن کاهش بيگانگي اجتماعي موردنظر قرار ليرد.
 .1-3رویکرد بیسازمانی اجتماعی

ديدلاه بي سازماني بيشتر متوأثر از نظريوه کوارلردلرايي سوااتي اسوت .توال وت
پارسونا 1در اين نظريه ،عامل ا لي پيوند ارده سيات ها را فرهنگ نظا ارزشي
ناشي از آن ميداند .ديدلاه سياتمي کارکردی به بيان سيات
توجه به د عنصر اباتگي عنا ر نظا

نظا اجتماعي با

تمايول عنا ور در دسوتيابي بوه تعوادک
1. Talcott Parsons
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ميپردازد .در اين طرز تلقي ،جامعه يا احودی کوه دارای سوازلاری نياوت بايود
معالجه ا دح شود .از نظر اين ديدلاه ،مشو دت آسويبهوای اجتمواعي در
طوک د رههای تغييرات سريع اجتماعي توسعه مييابد اين زماني است که افوراد
در رسيدن به اجماع ش ات مياورند .بخشهای عموده مشوخج جمعيوت از
طريق تقاضاهای جديدشان ،ميل شديد به تغيير در سطوح متعدد زندليشوان پيودا
نمودهاند که به لحاظ عد انطااق نيازها با سااتارها ،بيسازماني ش ل لرفته است.
اين نظريه بر اساس پيش فرضهايي از جمله :جامعهی سازمان يافتوه دارای ثاوات
است ،تغيير اجتماعي در هر جامعه به طور ماوتمر اتفواق موي افتود ،مشو دت
ماامل اجتماعي در طوک د رههای تغيير ،سريعتر لاوتر
اجتماعي غيرقابل اجتنا

موييابنود مشو دت

هاتند ،بنا نهاده شده است ،اساس ايون نظريوه بور ناوود

انطااق سيات با نيازهای کارکردی سيات همچوون حوداقل اناوجا اجتمواعي در
دستيابي به هد

کنترک نقشهای فردی است (آزاد ارم ي & بهوار ,1377 ,ص.

 .)40-38نظريهی بيسوازماني بوه طوور لاوتردهای در م توب شوي الو در تايوين
چرايي آسيبهای اجتماعي در جوامع شهری به کار لرفته شد در کار پيشوگامان
اين م تب چون پارک

1

برل  2مشاهده ميشود .پارک بنيانگاار م تب شوي الو

بر رابطهی بين مهاجرت بيسازماني اجتماعي تأکيد موينمايود ،ارناوت بورل
نظريهی د اير متحدالمرکا را با تأکيد بر نواحي لاار يا انتقالي به عنووان فضواهای
بيسازمان که ي ي پ

از ديگری رشد ميکنند توسعه مييابند ،مطرح موي کنود

(.)DELLER, 2010
مشخصههای سااتاری همچون فقر بي اری همگي پيشبيني کنندهی نتوايج
بيسازماني ميباشود ،لواا سوطوح پوايينتور اناوجا اجتمواعي جوانوان اغلوب بوا
متغيرهای سااتاری مرتاا ميتواند آسيبها بيگانگي اجتماعي را افواايش دهود.
ناد نظريهپردازان بي سازماني اجتماعي ،مش دت بر اساس شرايا فر وتهوای
ناماا ی ش للرفتهاند .تغييرات متأثر از نعتي شدن موجوب نواتواني در در نوي
1. Robert Ezra Park
2. Ernst W.Burgess
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کردن هنجارها سختي در يادليری بوهکوارليری آنهاسوت .در ايون ر ي ورد،
مش ل در سطح فرد مطالعه نمي شود بل وه بوه سوازمان اجتمواعي  -بويسوازماني
اجتماعي ربا داده ميشود ،به اين معني کوه بخوشهوای نظوا اجتمواعي نيواز بوه

ا دحات دارد (آزاد ارم ي & بهار ,1377 ,ص .)42 .بنابراين تئوری ،بيسازماني

اجتماعي چارچوبي را فراه ميکند که لاويختگي ،شوا ههوای اجتمواعي را کوه
مانای کنترک جامعه است ،بوره مويريواد لاويختگي اجتمواعي بور پيونودهای
اجتماعي آسيب مويزنود ،چوون سوطوح دسترسويپوايری سورمايهی اجتمواعي

تأثيرپايری جمعوي را کواهش مويدهود (عاواس زاده  ،محمود ,عليوااده اقود & ,
اسدمي بنا  ,1391 ,ص .)152 .مويتووان لفوت سورمايهی اجتمواعي عواملي در
کنترک اجتماعي است آن چيای است که لر هها را ناات به تحميل هنجارهوا
درنتيجه ناات به افاايش سطوح کنترک غيررسميشوان توانوا مويسوازد .بنوابراين،
اجتماعات سازماننيافته تا حد دی لرفتار جر

شرايا منفي ديگر ميباشوند ،بوه

ااطر اين ه آنها قادر به انااشت سرمايه اجتماعي نز نياتند (چلاي & ماوارکي ,

 ,1384ص .)12 .اعتماد مشارکت به عنوان مؤلفههای سرمايهی اجتماعي موجب
افاايش پيوندهای اعضای جامعه با سااتارهای کدن اجتماع ميلردد عواملي در
کاهش انا ا بيگانگي افراد جامعه است.
 .2-3رویکرد کجرفتاری /آنومی

ر ي رد کجرفتاری ،متأثر از نظريهی کنش متقابل نمادی به بررسي ريشههای مشو دت
اجتماعي در سااتهای ذهني متعدد

اقعيت در ميان لور ههوای ذی نفووذ افوراد

ميپردازد .اين ديدلاه بر انحرا از هنجارهای اجتماعي تأکيد دارد .در تحليل انحورا
رفتاری ،تأکيد ا لي بر د علت عمومي است :ناتواني در قاوک هنجارهای اجتمواعي
ش ات در قاوک اين هنجارها .اين ديدلاه به لحاظ اين ه بر رفتوار افوراد تأکيود دارد از
ديدلاه بيسازماني اجتماعي متفا ت است .نظريهی رفتار انحرافي به نظريههوای آنوومي

ناات داده ميشود (آزاد ارم ي & بهار ,1377 ,ص.)44 .

اميل د رکي  1بر پايهی نظريهی آنومي نوع شناسي از اودکشوي را بور پيونود
1. David Emile Durkheim
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اجتماعي متمرکا نمود ،ا نوعي از اودکشي را اودکشي اوداواهانه ناميد آن
زماني است که افراد دارای پيوندهای اجتمواعي ضوعي

باشوند ،چيوا کموي بواقي

ميماند که به هنگا افاايش فشارهای ر اني مانع اودکشي آنهوا شوود .نووع د
اودکشي ديگراواهانه است زماني که افراد هدفي دارند کوه بوه دليول پيونودهای
قوی با لر ههای ا ليه اناجا اجتماعي زياد برای آن بميرد ،ميتوان آنها را بوه
فدا کردن جانشان تشويق کرد .اودکشيهای اوداواهانه ديگراواهانه بازتوابي
از د سر يک پيوستار هاتند که يک سر آن پيوند اناوجا اجتمواعي ضوعي
سر ديگر آن پيوند اناجا اجتماعي قوی است .نوع سو اودکشوي نابهنجارانوه
است که در پاسخ به تغييرات نالهاني ميباشد ،اين نوع اودکشي از نظور د رکوي
در زمان بحرانهای اقتصوادی شو وفايي اقتصوادی افواايش موييابود .در زموان
ش وفايي اقتصادی ،مقررات سنتي که معمون افوراد را محود د مويسوازد ،از بوين
مي ر د برای افراد دشوار است که اود را محد د کنند هرلا راضي نميشوند
(آر ن ,1387 ,ص .)380 .نظريهی آنومي رابرت مرتون 1به اين ن ته تأکيد مي کند
که جامعه بر دستيابي به هد

موفقيت اقتصادی اجتماعي تاکيد مويکنود ،اموا

شرايا اباار نز در دستيابي به اين اهدا
اهدا

سايل برای دستيابي به آن اهدا

جود ندارد .اين نظريه برتضواد بوين
در سطح فردی تمرکا ميکند ،در ايون

ر ي رد افراد ناموفق از جامعهی اوود بيگانوه مويشووند نتيجوهی ايون انوا ا
بيگانگي بر ز آسيبهای اجتماعي است ( ,DELLER, 2010ص.)227 .
بر طاق اين تئووری ،ضوع

در پيونودهای اجتمواعي بوهطوورکلي کواهش

سرمايه های اجتماعي ،عامل ناهنجاری آنومي در سوطح فوردی اسوت .تالواک در
اناجا اجتماعي دليلي برای بور ز ناهنجواریهوا ،انوا ا سوراوردلي افوراد در
جامعه ميباشد.
 .3-3نظریه انتخاب عقالنی

ا وک نظريهی انتخا
انتخا

عقدني برلرفته از اقتصاد نئوکدسيک است ،تأکيد نظريهی

عقدني برکنشگران است .کنشگر ،هدفمند يا دارای نيت به شمار مويآيود.
1. Robert K. Merton
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قصدی

عقدنوي مقا ود نيوت

کنشگران را در نظر ميليرد د محد ديت عمده بر کنش را مورد مدحظه قورار
ميدهد ،نخات کميابي منابع به اين معني کوه کنشوگران منوابع متفوا تي دارنود
دسترسيشان به منابع ديگر ه متفا ت است ،کنشگر کاي است که تد
سود

ميکند

را به حداکثر برساند اين هد  ،متضمن ايون اسوت کوه کنشوگر شوان

اود را برای رسيدن به اهدا

اود ساک سنگين کند؛ د مين مناع محد ديت

بر کنشهای فرد ،نهادهای اجتماعي است اين محد ديت نهوادی فوراه آ رنودهی
ضمانت اجرايي منفي مثات است که مشوق کنشهای ااص منوع کونشهوای
ديگر است .هومنا برپايهی ديدلاه اس ينر به اين نتيجه دست يافت که ت ورار هور
عملي که بيشترين پادا
بد

1

را برای فرد داشته باشد در آينده بيشتر اواهد بوود .پيتور

احانظر ديگر اين ديدلاه قضايای هوومنا 2را در سوطح کودن سوااتارهای

اجتماعي مورد بررسي قرار داده است (ريتوار ,1386 ,ص .)559 .بور اسواس ايون
تئوری ،ميتوان لفت در ورت جود سرمايهی اجتماعي مثاوت ،جوود ر ابوا
لر متقابل اعتماد کافي ،اعضای جامعه به آسيبهای اجتمواعي ر نمويآ رنود،
چراکه در اين ورت شا ه ر ابا اود را از دسوت مويدهنود در ايون فرآينود

هاينهی زيادی متحمل اواهند شد (چلاي & ماارکي  ,1384 ,ص .)10 .در مرکوا
اين ديدلاه نظری ،کنشگر هدفمند قرار دارد بر اين اساس کنشوگران بوا توجوه بوه
منافعشان آلاهانه دست به انتخا

ميزنند.

ماهيت اين پژ هش به نظريهی بيسازماني اجتماعي ناديکتر است .با توجوه
به سرعت تغييرات حا ل از مدرنيته ،پيشرفتهای ت نولوژی بيسازماني ناشوي
از آن ،فشار فاايندهای بر اعضای جامعه تحميل مي لردد که سات شدن پيوندهای
اجتماعي اعتماد متقابل بين اعضای جامعه آن را تشديد نموده زمينوه را جهوت
بيگانگي اجتماعي به دنااک آن بر ز انواع آسيبها فراه مينمايد.
1. Peter Michael Blau
2. George Casper Homans
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 .4روش تحقیق
مطالعهی حاضر ترکياي(کمي کيفي) است که به وورت هو زموان انجوا

ر

شد ،ا لويت ر ي رد ر

شنااتي در آن مطالعه کيفوي اسوت .در ايون مطالعوه از

راهارد تودرتو (ننهای) مدک همااتگي (پديدار شنااتي) استفاده لرديود .طورح
تودرتو ي ي از ر

های ترکياي است که در آن يک مجموعه داده ،نقش حموايتي

ثانويه را بر اساس داده های ا ليه نوع ديگر فراه مويآ رد ،مفر ضوات اساسوي
اين طرح عاارتنداز؛ اين وه يوک مجموعوه داده بوهتنهوايي کوافي نياوت ،بايود بوه
سؤاکهای مختل

جوا

داد برای پاسخگويي به هر سؤاک به انوواع مختلفوي از

دادههوا نيواز هاوت (کودرک & کرسووک ,1398 ,ص .)74 .در مودک همااوتگي،
دادههای کيفي در ن يک طرح کمي جای ميليرند .در اين مدک ،پژ هشگر دادهها

را بهعنوان بخشي از مطالعهی همااتگي اود جمعآ ری ميکند تا بتوانود توضويح
دهد که چه م انيا هايي در مدک همااتگي داالت دارنود (کودرک & کرسووک,

 ,1398ص .)77 .بخش کمي اين مطالعه به ر

پيموايش انجوا شود ،دادههوا از

ميان جامعهی آماری دانشجويان دانشگاههای د لتي تهوران دانشوگاه آزاد احود
علو

تحقيقات در تما مقاطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد دکتوری بور اسواس

راهارد نمونهليری طاقهای متناسب با حج نمونه با ر

نمونهليوری تصوادفي

ساده ،لردآ ری شد .حج نمونه با اسوتفاده از فرمووک کووکران  385نفور بورآ رد
لرديد ،سس

بهتناسب جمعيت دانشجويان د دانشگاه حج نمونه در د طاقه بوه

شرح جد ک زير محاساه شد.
جدول  .1حجم نمونه بر اساس طبقات دانشگاه محل تحصیل
دانشگاز
ح،رار
علو و حقیقیا

جامعه دماری
53.488
44.445

حجم نیونه
210
175

با توجه به توزيع آندين پرسشنامهها  410پرسشنامه 230( ،نفر دانشجوی دانشوگاه
تهوووران  180نفووور دانشوووجوی دانشوووگاه آزاد احووود علوووو
مشارکتکنندلان دريافت مورد ارزيابي قرار لرفت.

تحقيقوووات) از
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سنجش بيگانگي اجتماعي با مقياس اسر ک انجا شود ،ايون مقيواس دارای 5
لويه در فر مقياس لي رت در يک طي

 5لاينهای از کامد مووافق  ،5مووافق

 ،4بينظر  ،3مخالف  2کامد مخالف  ،1نمرهلااری ميشود .آلفای کر نااخ ايون
پرسشنامه در پژ هش (غفوری کلوه & محاوني تاريوای)1397 ,بوه ميواان 0834

محاساه لرديد ،برای سنجش سرمايهی اجتماعي از پرسشونامه  20سوؤالي سورمايه
اجتماعي در ن لر هي بر ن لر هي که توسا (رفيعي ,موسوی & ,قاسو زاده,

 )1395ساات ر ا سوازی شوده اسوت ،اسوتفاده شود .نتوايج حا ول از پايوايي
پرسشنامهی سرمايهی اجتماعي بوا اسوتفاده از آزموون آلفوای کر ناواخ در مطالعوه
رفيعي هم واران  0/81بورآ رد لرديود .تجايوه تحليول دادههوا بوا اسوتفاده از
نر افاار  spss 25انجا شود .بورای تجايوه تحليول دادههوا ،عود ه بور آمارهوای
تو يفي ا ز آمارهای اسوتنااطي آزموون آمواری رلرسويون چندلانوه بوه شويوهی
لووا بووهلووا اسووتفاده شوود .در مرحلووهی کيفووي در مووورد نگوور هووا تجربيووات
مشووارکتکننوودلان در اصوووص بيگووانگي اجتموواعي سوورمايهی اجتموواعي،
مصاحاه های کيفي انجا لرديد تا نتايج آن در در ن دادههای کمّي قرار داده شوود
به بيان رابطههوای پويشبينويکننوده کموک نمايود .در بخوش کيفوي از شويوهی
نمونه ليری هدفمند استفاده شد ،با استفاده از مصواحاهی نيموه سوااتاريافته از 16
نفر از دانشوجويان در مقواطع مختلو

از دانشوگاه آزاد احود علوو تحقيقوات

دانشگاه تهران ،مصاحاه هايي انجا شد .هفت نفر از شرکتکننودلان در مصواحاه،
دانشجوی دانشگاه علو

تحقيقوات  9نفور دانشوجوی دانشوگاه تهوران بودنود،

مصاحاهها تا زمان رسيدن به اشااع نظری ،ادامه يافت .مرحله اشااع زماني بوود کوه
دادهها توسا پژ هشگر ت راری تشخيج داده شد ،در طووک مصواحاه بوا رعايوت
ا وک اادق در پژ هش با کاب اجوازه از مشوارکتکننودلان مصواحاه ضواا
لرديد تا در زمان مناسب توسا پژ هشگر ،پياده کدلااری شوود .بوا اسوتفاده از
ر

تحليل تماتيوک موتن مصواحاههوا ،کدلوااری مقولوهبنودی شودند ،بورای

کدلااری دادههای کيفي از نر افاار اطل

تي آی استفاده شد ،بورای دسوتيابي بوه

اعتماد در بخش کيفي (معادک اعتاوار در پوژ هشهوای کموي) از ت نيوک مميوای
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(محاني تاريای ,1395 ,ص )287 .اسوتفاده شود از د نفور متخصوج در امور
اجتماعي دراواست شد که بر نحوهی کدلااریها اسوتخراج مقوونت نظوارت
نموده آنها را بررسي نمايند .از مجموع  225کد استخراجشوده پو

از رفوت

برلشت غور در کدها در مجموع  155کد استخراج شود ،دادههوا بوا اسوتفاده از
ماتري

با استفاده از شيوهی بحث بررسي ادغا شدند ،تاديل دادههوای کيفوي

به کمّي با شمار

کدها استخراج فرا اني آنها با استفاده از نر افاار اطل

توي

آی انجا شد.
 .1-4تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 بيگانگي اجتماعيبيگانگي اجتماعي را نوعي احااس يا ضعيتي بيان ميکنند کوه هور فورد در
رابطه با اود ،ديگران جامعه به اش اک لونالون احااس بيقدرتي ،بيهنجواری،
بيمعنايي ،انا ا ،تنفر از اود ،بر ز ميدهد ( ,Seeman, 1959ص.)783 .
جدول  .2تعریف عملیاتی مقیاس بیگانگی اجتماعی
ردیف
1
2
3
4
5

گویه
فكر میکنم ا رو ها بقار مشك به مسئوالر جامعه چندار ثیربیش نشاشد
فكر میکنم ا رو ها کیتر بتوار به کسی اعتیاد کرد
فكر میکنم در فكر حال بودر (د را غنقیر شیردر) ب،تر ا در فكر د ندز بودر باشد
فكر میکنم اوضاع و احوال خقلی ا مرد عادی رو به رو ب،تر میشود
فكر میکنم در عصری ندگی میکنم که کیتر میحوانم به د ندز خوشبق باشم

 سرمايهی اجتماعيسرمايهی اجتماعي ،شا های از ر ابا پيوندهای ماتنوي بور اعتمواد اجتمواعي
بين فردی بين لر هي تعامدت افراد با لر هها ،سازمانها نهادهای اجتمواعي
قرين همااتگي اناجا اجتماعي است ،حمايت اجتماعي نز را برای افوراد
لر هها به جود ميآ رد انرژی نز برای تاهيل کنشها در جهت تحقق اهدا

فردی جمعي را ميارميسازد (عاداللهي & موسووی ,1386 ,ص .)212 .سورمايه
اجتماعي با لويه هايي که در جد ک زير آ رده شده است ارزيابي ميشود:
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جدول  .3تعریف عملیاتی سرمایهی اجتماعی
گویه

1

هید ی و حعلق

2
3
4

ع ق متفاو
سشم ندگی متفاو
اعتیاد
مشارکر و هیكاری
اجتیاعی

5

معرف
احساس حعلق و هید ی با دوستار ،هیكارار و هیسا گار
شرکر در فعا قرهای جیعی دوستار ،هیكارار ،هیسا گار وسا ر اها ی مقله
شرکر در فعا قرهای جیعی افراد هم قو و مذهب
شرکر در فعا قرهای جیعی افراد خانوادز و خو شاوندار
احساس دوستی ،حعلق و هید ی با افراد هم قو و هممذهب خود میکنم
داشت دوستانی با سشم پوشش ،درا ش و اعتیادا د نی متفاو
داشت دوستانی با سطح حقصق  ،قومقر و وضعقر اقتصادی متفاو
اعتیاد به افراد هم قو و مذهب ،دوستار و اها ی مقل و اعضای خانوادز و خو شاوندار
هیكاری و مشارکر در برطرف نیودر مشك حی افراد هم قو و مذهب و دوستار  ،هیكارار و
اها ی مقل

 .5یافتههای پووه
 .1-5یافته های بخ

کمی

در پاسخ به سؤاک ا ک پژ هش ماني بر اين ه آيا ميان اعتماد اجتمواعي بيگوانگي
اجتماعي ،در بين دانشجويان دانشگاه تهران دانشگاه آزاد ،احد علوو تحقيقوات
رابطه جود دارد؟ از تحليل دادههای جموع آ ری شوده از  410شورکتکننوده در
بخش کمي ،اين نتيجه حا ل شود کوه ( )62/2در ود افوراد موورد مطالعوه زن
( )37/8در د مرد )66/6( ،در د مجرد )30/7( ،متأهل ( )2/7در د بيهمار،
( )54/6در وود غيوور شوواغل ( )45/4در وود شوواغل )38/8( ،در وود مقطووع
تحصيليشان کارشناسي ارشد )37/1( ،در د کارشناسوي ( )24/1در ود دکتورا
بودند )56/1( .در د ،دانشجوی دانشگاه تهران ( )43/9دانشجوی دانشوگاه آزاد
هاتند در ادامه برای بررسي رابطهی ميان اعتماد اجتماعي بيگوانگي اجتمواعي
از ضريب همااتگي پيرسون استفاده

شد.

جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اعتماد اجتماعی و بیگانگی
اجتماعی
متغقرهای
اعتیاد اجتیاعی

پارامترهای د مور هیشستگی
R
p-value

بقگانگی اجتیاعی
میاد ر پارامترهای د مور هیشستگی
-0/21
0/001
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نتايج نشان داد که متغير اعتماد اجتماعي با بيگانگي اجتمواعي ،ارتاواط مع ووس
معنيدار دارد ،طوریکه با افاايش اعتماد بين افراد مورد مطالعه از ميواان بيگوانگي
اجتماعي آنها ک ميشود (.)p-value<0/05
در پاسخ به سؤاک د

کوه آيوا ميوان احاواس همودلي تعلوق اجتمواعي

بيگانگي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه تهران دانشوگاه آزاد ،احود علوو
تحقيقات رابطه جود دارد؟ از ضريب همااتگي پيرسون استفاده شد .نتايج نشوان
تعلق بيگانگي اجتماعي با ه ارتاواط مع ووس

ميدهد که متغيرهای همدلي

معنيدار دارند با افاايش همدلي افراد مورد مطالعه ،از مياان بيگانگي اجتماعي
آنها ک ميشود (.)p-value<0/05
جدول  . 5نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای همدلی تعلق و بیگانگی
اجتماعی
متغقرهای
هید ی و حعلق

بقگانگی اجتیاعی
میاد ر پارامترهای د مور هیشستگی
-0/13
0/01

پارامترهای د مور هیشستگی
R
p-value

برای بررسي رابطهی رلرسيوني متغيرهای ماتقل بوا متغيور بيگوانگي اجتمواعي از
مدک رلرسيوني چندلانه به ر

همامان لا به لا استفاده شد ،به طوریکوه،

متغيرهايي که در تحليل تک متغيره رابطوهی معنويدار بوا بيگوانگي داشوتند ،بورای
بررسي ارتااطشان بوا بيگوانگي اجتمواعي در حضوور متغيرهوای ديگور ارد مودک
رلرسيون چندلانه شدند.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای پیشبینی بیگانگی اجتماعی
متغیرهای پیشبین
میدار ثابر
س
هید ی و حعلق
ع ق متفاو
اعتیاد

B

Sig

Beta

T

P

17.262
-.014
-.026
.080
-.279

.000
.577
.455
.021
.001

-.039
-.040
.111
-.185

10.172
-.558
-.748
2.319
-3.417

0/001
0/58
0/46
0/02
0/001
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نتايج آزمون تحليل رلرسيون چندلانه به شيوهی همامان ،حواکي از آن اسوت کوه
فرض ارتااط نداشتن مجموعهی متغيرهای ماتقل با متغير اباته تأييد نموي شوود
( .)p-value<0/05يعني اين ه؛ متغيرهای اعتماد همدلي بوه طوور کلوي بوا متغيور
اباته ارتااط رلرسيوني دارد.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام برای پیشبینی بیگانگی اجتماعی
گام
گا 1
گا 2

گا 3

گا 4

گا 5

متغقرهای پقشبق
میدار ثابر
اعتیاد
میدار ثابر
اعتیاد
ع ق متفاو
میدار ثابر
اعتیاد
ع ق متفاو
میدار ثابر
اعتیاد
ع ق متفاو
دردمد دز حا سقزدز مقلقور
میطع کارشناسی ارشد
میدار ثابر
اعتیاد
ع ق متفاو
دردمد دز حا سقزدز مقلقور
میطع کارشناسی ارشد
مجرد

بتا
-0/208
-0/211
0/140
-0/199
0/141
-0/200
0/143
-0/122
0/111
-0/188
0/129
-0/118
0/108
0/099

T

p-value

R2

F

p-value

31/51
-4/29
23/50
-4/40
2/92
23/48
-4/16
2/95
23/09
-4/19
3/01
-2/55
2/34
22/08
-3/93
2/70
-2/48
2/29
2/06

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/004
>0/001
>0/001
0/003
>0/001
>0/001
0/003
0/011
0/020
>0/001
>0/001
0/007
0/014
0/022
0/040

0/04

18/41

>0/001

0/06

13/63

>0/001

0/08

11/24

>0/001

0/09

9/89

>0/001

0/10

8/83

>0/001

به منظور مشخج کردن قویترين متغيرها برای پويشبينوي بيگوانگي اجتمواعي از
ر

رلرسيون لا به لا استفاده شد .نتايج اين تحليل (جد ک )7نشوان داد کوه

متغير اعتماد ،بعنوان قویترين متغير پيشبين ،به تنهايي  4در د اريان

بيگانگي

اجتماعي را تايين مي کند.
 .2-5یافتههای بخ

کیفی

در پاسخ به سؤاک سو پژ هش ،ماني بور اين وه سورمايهی اجتمواعي چگونوه از
طريق کدا عوامل افاايش مييابد تا باعث کاهش بيگانگي اجتمواعي شوود؟ از 16
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نفر از دانشجويان دانشگاههای آزاد احد علو تحقيقات دانشگاه تهران مصواحاه
انجا شد ،از اين تعداد 10نفر زن  6نفر مرد بودند .ميانگين سن شرکتکننودلان
 30,5ساک بود .از تحليل يافتهها  19مقولهی ا لي به شرح جود ک زيور اسوتخراج
لرديد.
جدول  .8ماتریس مقوالت کدها و فراوانی هر طبقه (عوامل تأثیرگذار در سرمایه اجتماعی و بیگانگی
اجتماعی)
بعد

فرهنگی

اجتیاعی

سقاسی
اقتصادی

میوال
ج،انی شدر
حغققر در ار ش ها و سشم ندگی
ساخر روابط جنسی
رسانه
دمو ش و پرورش
ار ش های د نی
دمو ش عا ی
فضاهای عیومی
رفاز اجتیاعی
احساس مقرومقر نسشی
هنجارهای عیومی
خانوادز
کفا ر اجتیاعی
ششكه اعتیاد متیابل
حكیرانی خوب
شا سته ساالری
مد ر ر در بقرار
بی ثشاحی اقتصادی
اشتغال و کسب و کار

حعداد کدها
8
4
9
5
10
3
8
3
6
8
7
2
10
5
13
5
4
7
8

مجیوع فراوانی
13
9
14
13
13
5
9
8
7
9
8
3
16
7
16
5
5
7
12

درصد فراوانی
7.2
5
7.8
7.2
7.2
2.7
5
4.4
3.9
5
4.4
1.6
8.9
3.9
8.9
2.7
2.7
3.9
6.7

جمعبندی و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر با هد

شناات عوامل مؤلفههای مؤثر بر سورمايه اجتمواعي در

مقابله با بيگانگي اجتماعي با استفاده از ر ي رد ترکياي در پاسخ به سوانت زيور
انجا شد.
سؤاک اين پژ هش در بخش کيفي ،اين است که چه عواملي ميتواند منجر بوه
افاايش سرمايهی اجتماعي کاهش بيگانگي اجتماعي شود .در بخش کمّوي ايون
سؤانت مطرح ميشود که آيا ميان احااس همدلي تعلوق اجتمواعي بيگوانگي
اجتماعي ،در بين دانشجويان دانشگاه تهران دانشگاه آزاد ،احد علوو تحقيقوات

شناسایی مؤلفههای مؤثر بر سرمایه اجتماعی در مواجهه با بیگانگی اجتماعی

377

رابطووه جووود دارد؟ آيووا ميووان اعتموواد اجتموواعي بيگووانگي اجتموواعي ،در ب وين
دانشجويان رابطه جود دارد؟ در پاسخ به اين سؤانت بوا توجوه بوه يافتوههوای
بخش کمي ،متغير اعتماد (-0/21 )0,001

=R

با متغير بيگانگي رابطوه مع ووس

معنادار دارد ،به اين مفهو که هر چه مياان اعتماد بوان باشود ،بيگوانگي اجتمواعي
کاهش اواهد داشت .نتايج اين مطالعه با پژ هش (بني فاطمه & رسوولي)1390 ,

) ،(Kuchenkova, 2017هماو ميباشد .همدلي تعلق ،متغير ديگری اسوت کوه بوا
بيگووانگي اجتموواعي ،رابطووه معنووادار منفووي دارد R =-0,13 )0,01( ،مطالعووه

(شهرياری & ناوی ،)1393 ,نتايج اين مطالعه را تأييد مينمايد.

در بخش کيفي با تمرکا بور دنيول کودن تأثيرلواار بور د متغيور سورمايهی
اجتماعي بيگانگي اجتماعي مجموعا 225 ،کد استخراج شد کوه پو

از رفوت

برلشت غور در کدها در مجموع  155کد مشترک در عوامول موؤثر بور کواهش
بيگانگي اجتماعي افاايش سرمايهی اجتماعي استخراج لرديد که چهوار بعود
 19مقوله ،شامل عوامول فرهنگوي ،عوامول اجتمواعي ،عوامول اقتصوادی عوامول
سياسوي حا وول اسوتخراج شووواهد ميوداني مطالعووه بوود .عاموول فرهنگوي ،شووامل
جهاني شدن با فرا اني (در د فرا انوي)  ،)7,2( 13تغييور در ارز هوا سواک
زنوودلي  ،)5( 9سوواات ر ابووا جناووي ،)7,8(14رسووانه ،)7,2(13آموووز
پر ر  ،)7,2(13ارز های ديني  ،)2,7( 5آموز

عوالي  )5( 9مويباشود .عامول

اجتمواعي ،مقوونت فضواهای عموومي ،)4,4( 8رفواه اجتمواعي ،)3,9( 7احاواس
محر ميت ناواي  ،)5( 9هنجارهوای عموومي  ،)4,4( 8اوانواده  ،)1,6( 3کفايوت
اجتماعي )8,9(16شا هی اعتماد متقابل  )3,9( 7را در بر ميليرد .عامل سياسي،
شامل ح مراني او

 ،)8,9(16شاياتهسوانری  ،) 2,7( 5موديريت در بحوران 5

( )2,7عامل اقتصادی در برليرندهی مقونت بيثااتي اقتصادی  ،)3,9( 7اشوتغاک
کاب کار )6,7( 12ميباشد.
بيشترين فرا اني مقونت ماتخرج از نگر

مشارکت کنندلان در اصووص

عوامل موثر در افاايش سرمايهی اجتماعي کاهش بيگانگي اجتمواعي مربووط بوه
ح مراني او  ،کفايت اجتمواعي ،جهواني شودن ،رسوانه  ،آمووز

پور ر ،
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ساات ر ابا جناي ،اشتغاک ،آموز

عالي احاواس محر ميوت ناواي اسوت.

مقولهای که بيشترين فرا اني را به اود ااتصاص داد ،ح مراني او  1است .اين
ن ته ،بيانگر اين است که بر اساس نگر
نقش راهاردی تاهيلکننده ،سطوح مختل
ح مراني او

مشارکتکننودلان د لوت مويتوانود بوا
جامعه را هدايت کند .بانوک جهواني

را بر اساس شش شوااج حوق اظهوارنظر پاسوخگويي ،ثاوات

سياسي ،کارايي اثربخشي د لت ،کيفيت قووانين مقوررات ،حاکميوت قوانون
کنترک فااد تعري

ميکند (سامتي ,رنجار & ,محاوني ,1390 ,ص .)186 .نتوايج

اين مطالعه با پژ هش (علمي & پاشايي( )1396 ,زاينوده ر دی ,ااور آبادی& ,

شو ياايي  )1396 ,کوه نشووان دادنود ح مرانوي اووو

عواملي در جهوت کوواهش

نابرابریها ،اشونت آسيبهای اجتماعي است ،هماو ميباشود .متغيور کفايوت
اجتماعي 2بعد از ح مراني او  ،از منظر مشارکتکنندلان بوه عنووان مهو تورين
عامل تأثيرلاار بر سرمايهی اجتمواعي بيگوانگي اجتمواعي مويباشود .تورا ر

3

هم اران  1978معتقد هاوتند کوه کفايوت اجتمواعي ،داشوتن مهوارتهوای رفتوار
اجتماعي است ،آنها بيان داشتهاند که الر شخصوي بتوانود بور رفتوار ديگوران بوه
طريقي تأثير بگاارد که از نظور اجتمواعي مقاووک اسوت ،دارای کفايوت اجتمواعي
قلمداد مي شود ،قابليتها کفايتهای اجتماعي بر پايهی اسوتعدادهای عواطفي
هيجاني ش ل مي ليرند ،برای مثاک کااني که تأثيرات اجتمواعي عميقوي بور جوای
مي لاارند بر نحوه ابراز احااسات اود نظارت دقيقي دارنود از ايونر هموواره
ميتوانند عمل رد اجتماعي اود را بهاوبي تنظي کنند ،بهلونهای که مطمئن شوند
تأثير مطلو

بر جای ميلاارند (قناری & پورشوهرياری ,1395 ,ص .)35 .نتوايج

بخش کيفي نشان ميدهد که کفايت اجتمواعي احاواس توانمنودی در افوراد در
برقراری ارتااط مائوليتپايری در جامعه ،عاملي در کاهش بيگانگي افواايش
سرمايه اجتماعي است .اين بخش از يافتهها با مطالعهی اسديان پيری هو راسوتا

است (اسديان & پيری .)1390 ,آنچوه مشوخج اسوت در د ران کنووني ،جهواني
1. Good Governance
2. Social Competence
3. Trower
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379

ارتااطات ال تر ني ي موجب دره ريختن فا ولههوا عواملي در

دلرلون شدن ر ابا اجتماعي کنشي بين افراد جامعه است ،تغييور در براوي از
شااجهای رفتاری حا ل از تغييرات ناشي از مدرنيته در ه ش اتن فوا ول
در ده دهی جهاني ارتااطات ،موجي از تغييرات را در ساک زندلي ارز هوا
با رهای جمعي به دنااک داشته است .يژلي اين تغييرات ،بر ز ساکهوای جديود
مصار

رسانهای در ر ابا اجتماعي در فضاهای مجازی است ،نقش رسوانه 2در

افاايش سرمايهی اجتماعي کاهش بيگانگي بر کاي پوشويده نياوت .نتوايج ايون
مطالعه با مطالعات (عليااده اقد ,سلطاني بهرا ,عليااده اقد & ,بابوايي آذر)1394
)2012

 (Fisher,که نشان ميدهند که بين مياان فعاليت در دنيای مجازی بيگانگي

اجتماعي رابطه مثاتي جود دارد ،ه راستا ميباشد .عامل اثرلاار ديگر ،با رهوای
جنايتي توجه به سااتارهای جناي است ،شيوههای رفتوار بوا زنوان بوه عنووان
نير هايي اثرلاار در تحونت جامعه ،نياز به ا دح رسيدلي دارد تا اين بخوش
از جامعه از آسيبها سوء رفتارهای ناشي از يژليهای جناي در امان مانوده
نقش حااس اود را در ارتقای جامعوه بوه سورانجا رسوانند .يافتوههوا نشوان داد
کليشههای جنايتي 3عامل بر ز بيگانگي اجتماعي است .نابرابری جنايتي عاوارت
است از؛ براورد يا عملي بر اساس جنايت افراد که بهتحقير ،طرد ،اوار شومردن
کليشهبندی آنان ميپردازد نشاندهنده ي اان ناودن دسترسي زنان مردان بوه
فر تها ام اناتي مانند ام انات آموزشي است .جنايت ،ي وي از يژلويهوای
طايعي افراد است که در بيشتر جواموع بور پايوهی معيارهوای فرهنگوي -اجتمواعي
ارزيابي ميشود در ساکهای ااير ،در کنار قوميت ،به ي ي از پايوههوای اساسوي
نابرابری اجتماعي تاديل شده است .ش لهای لونالوني از نوابرابری جناويتي در
سطح جهان ديده ميشود که ضعيت ناباامان بهداشت ،تغايه ،آموز  ،آلواهي
اشتغاک ازجمله مصاديق آن هاتند (بخارايي ,1394 ,ص .)60 .نتايج اين مطالعه بوا
پژ هش (معينيان  )1396 ,که نشوان داد تصوورات قوالاي جناوي باعوث احاواس
1. Globalization
2. Media
3. Gender stereotypes
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نابرابری بر ز آسيب ميشود ،ه سو ميباشد.
پر ر

يافتههای کيفي نشان داد نقش آموز

1

آموز

عالي 2بوه عنووان

د متغير تأثيرلاار در کاهش بيگانگي اجتماعي افاايش سرمايهی اجتماعي بايود
مورد توجه قرار ليرد ،آموز

پر ر

با ظاي

اطير لاوتردهای کوه دارد،

آثار دلرلون کنندهای بر نال آينده اواهد لااشت .در د ران کودکي نوجواني،
باياری از استعدادها ش وفا شده چوه باوا باوياری بوه شو ل ناآلاهانوه حتوي
سرکو

شوند ،ر نق بخشيدن به نهاد آموز

به دنااک آن آموز
معطو

پر ر

توجه به اين نهاد مهو

عالي ،ثمرات زيادی برای جوامع دارد .توجه به آموز هوای

به فر ت شغلي آموز های عملي از نااميودی سورلرداني نير هوای

جوان اواهد کاست انگياهای برای کمک به ارتقا جامعه اواهد بود .نتوايج ايون
مطالعه در راستای نتايج

مطالعه)(Janis Swenson, 2001

ميباشد ،ی به اين نتيجوه

رسيد که هرچه بيگانگي اجتماعي بيشوتر باشود ،رضوايت از نظوا آمووز

عوالي

کمتراست.
بديهي است بي اری تهديدهای مربوط به آن باعث نااميودی ،نواامني بوي
اعتمادی جوانان جامعه ميشود .فشار ناشي از عد قطعيت ،زمينه را برای ارت وا
به باياری از جرام در بين افراد جامعه مهيا ميسازد ،شايد اين مائلهای باشد کوه
نتوان به راحتي از کنار آن عاور کرد ،قتوي افوراد جامعوه ،احاواس نواامني کننود،
ع

العملي نشان اواهند داد که کمترين آن بيتفوا تي ناوات بوه سرنوشوت آن

جامعه لرفتار شدن به بيهويتي است .بياعتمادی بوه نظوا موالي اقتصوادی
رش اتگيهای ااير در بازار بورس سها  ،نمونههايي از ناامنيهای ااير است.

(درلاهي & بيرانوند )1397 ,در مطالعهی اود نشان دادند که ت انههای منفوي در
اقتصاد با افاايش فقر ،بي اری لاتر

آسيبهای اجتماعي چون طدق ،اعتياد

جر ارتااط دارد افاايش آسيبهای اجتماعي موجب کاهش سورمايهی اناواني،
بهره ری رشد اقتصادی ميشود.
1. Education
2. Higher Education
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تجربهی محر ميت نااي 1دربين لر ههوای مختلو  ،ضوعيتي نگورانکننوده
است ،توزيع نامتناسب ادمات رفاهي در فضاهای شهری ،اناجا
معرض نابودی قرار داده بار کينه عدا ت را بين طاقات مختل
مقاياهی مدا

همدلي را در
جامعه ميکارد،

همتايان تنشهای ر انوي حا ول از ايون مقاياوه ،جامعوه را از

مشارکت بخش عظيمي از نير های فعاک محر

اواهود سواات کوه بايود موورد

توجه قرارليرد .د لانگيهای موجود در جامعه ،تفا ت مشهود بين آنچه هاوت
آنچه ادعا ميشود ،پيا های رسانههای لر هي براوي حقوايق تحريو

شوده در

شا ههای مجازی ،اثرات زيانباری بر کنشگران اجتماعي بواقي مويلواارد .نتوايج
مطالعه

)(Stiles B. L., 2000

( )Kawachi I. , 1999کوه بوه ايون نتيجوه رسويدند کوه

احااس محر ميت نااي در اتخاذ الگوهای انحرافوي جور نقوش دارد ،بوا ايون
مطالعه ه اوان است.
همانطور که از نتايج برميآيد ،بي اعتموادی ،بودبيني کواهش سورمايههوای
جمعي نه تنها يک جناه بل ه ،تما ابعواد زنودلي اجتمواعي را تحوت توأثير قورار
مي دهد ،در اين شرايا ميل به مهاجرت در اذهان جوانان آرز ی جاتن زنودلي
بهتر در جايي ديگر ،انگياهی تد

را از نير های فعاک جامعه ميربايد يا آنها را

در رطه بيتفا تي فر ميبرد .بيثااتيهای اقتصادی ،افوک مشارکتهوای عموومي
را دربرداشته هم اری با د لت را به مياان قابل توجهي کاهش مويدهود ،آنچوه
برميآيد ،اين است کوه بيگوانگي ماوئلهی اجتمواعي حواک حاضور موا اسوت ،بوه
طورکلي ،اينلونه ميتوان نتيجهليری کرد که برای افاايش سورمايهی اجتمواعي
کاهش بيگانگي اجتماعي توجه همه جاناه به عوامل اقتصادی ،سياسي ،فرهنگوي
اجتماعي بايد مورد توجه قرار ليرد .سرمايهی اجتماعي ،بوين فورد سوااتارهای
جامعه پيوندهايي را به جود ميآ رد به عنوان يک عامل حفاظتي باعث کواهش
بيگانگي اجتماعي مي لردد .ناايد از اين مهو غافول شود کوه سورمايهی اجتمواعي
عوواملي در توسووعهی جوامووع اناوواني اسووت ،پو

بووا توجووه بووه اهميووت آن بايوود

سياست لااران برنامهرياان در برنامههای توسعهای به تقويت ارتقای سرمايهی
1. Relative Deprivation
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اجتماعي توجه کافي داشته باشند.
در اين پژ هش ،ضمن اين ه سعي شود مؤلفوههوای تأثيرلواار بور سورمايهی
اجتماعي بيگانگي اجتماعي بررسي شود ،تدشي در جهت اکا ی اين د مقوله
کش

محتواهای تجربه زياته به عمل آمد .آنچه مال است ،رابطوهی بيگوانگي

اجتماعي سرمايهی اجتمواعي ،متوداال د سوويه اسوت ،هرچوه در جامعوهای
بيگانگي اجتماعي بان باشد ،سرمايهی اجتماعي کواهش موييابود يوا در معورض
تهديد قرار ميليرد.
در اداموه پيشوونهادهايي جهوت ارتقوواء سوورمايه اجتمواعي کوواهش بيگووانگي
اجتماعي به شرح زير ارامه مي لردد:
 بررسي ضعيت بيگانگي اجتماعي سرمايهی اجتماعي را از نظور ر نودی
با کمک استراتژیهای استنااط استخراج يافتههوای مطالعوات ،باوتری جهوت
توليد ايدههای ادقانه.
 بازنگری در محتوای درسي در آموز

پر ر

آموز

عالي در جهت

توانمندسازی دانشجويان دانشآمووزان جهوت ارتقواء توانمنودیهوای موردنيواز
جامعه.
 توجه يژه برنامهرياان سياستلااران به لر ههای آسيبپاير جامعوه بوه
لحاظ اقتصادی اجتماعي.
 تقويت رابطهی ميان حاکميت نظوا سياسوي مورد در سوطوح اورد
کدن ايجاد باتر مناسب جهت جلب اعتماد اجتماعي.
 توجه به نهادهای ا لي جامعه ،چون نهواد اوانواده نقوش آن در اعوتدی
جوامع انااني.
 توجه بوه نيازهوای جوانوان ،فوراه نموودن زمينوهی اشوتغاک حمايوت از
کاب کارهای نوپا.
 مديريت حيح جامعه ،بخصوص در شرايا بحراني به عنوان عاملي جهت
کاب اعتماد بين د لت مرد .
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