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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. 
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در  یاجتماع هیسرماهای مؤثر بر  شناسایی مؤلفه
)موردمطالعه  یاجتماع یگانگیب مواجهه با

دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد  انیدانشجو
 1(قاتیعلوم و تحق

 فاطمه عادلی نژاد

 واحد علوو  و حقیقیوا ، دانشوگاز د اد اسو می، ح،ورار، ا ورار       ی فرهنگی،شناس جامعهدانشجوی دکترای 
f.adeli9697@gmail.com 

 میرطاهر موسوی

و سو مر   دانشوگاز علوو  حوانشیشوی   مرکز حقیقیوا  مود ر ر رفواز اجتیواعی،     استاد ار ،مسئول سندز نو
 tr_mousavi@yahoo.com  اجتیاعی، ح،رار، ا رار

 علیرضا محسنی تبریزی

 Mohsenit@ut.ac.ir ، ح،رار، ا رار شناسی دانشكدز علو  اجتیاعی دانشگاز ح،رار استاد گروز جامعه

 چکیده
آن در کأاه   هدف مطالعه حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ارتقا سرمایه اجتماعی و تأثثرر  

ی( اسأت   ا تودرتأو الننأه  برگانگی اجتماعی اسأت  رو  ایأم مطالعأه ترکروأی و اع نأو       

 عمأان  هم صورت بهی( شناخت داریپد -پرمای  ال رفیکدر بخ  کمی و  ها دادهی آور جمع

انجام شأد  در بخأ  کمأی بأا اسأتفاده اع دو پرس أنامه برگأانگی اجتمأاعی و سأرمایه          

نفر دان جوی دان گاه علوم تحقرقات و دان گاه تهران بأه شأروه    410اع  ها دادهاجتماعی 

گرری هدفمند و  ی نسوتی گردآوری شد  در بخ  کرفی با رو  نمونها طوقهی ررگ نمونه

ی آور جمأع  ها دادهو رسردن به مرحله اشوا  نظری   نفر 16مصاحوه نرمه ساختاریافته با 

ی ها افتهی  وتحلرل شد یهتجز SPSS25 & Atlas ti افزارهای با استفاده اع نرمها  داده گردید 

و  -0.13( 0.01ال یهمأدل بخ  کمی ن ان داد  متغرر برگانگی اجتمأاعی بأا متغررهأای    

 19ی کرفأی  هأا  افتأه و معکوس دارد  اع تحلرأل ی  دار یمعنرابطه  -0.21( 0.001اعتماد ال

رتی  رسأانه   جنس یها  هرکلی  ها و سوک عندگ ارع    تغررر درشدن یجهانمقوله شامل 

 ی  احساساجتماع ی  رفاهعموم ی  فضاهایعال ینی  آموع د یها ارع   وپرور  آموع 

  اعتمأاد متقابأل   ی  شوکهاجتماع ی  خانواده  کفایتاجتماع ی  هنجارهاینسو رتمحروم
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و  ی  اشأتغا  اقتصأاد  یثوأات  یبأ   در بحأران  ی  مأدیریت سأانر  سأته یشا  خوب حکمرانی

نتأای  ایأم مطالعأه ن أان داد بأرای ارتقأا سأرمایه         درمجمأو  شد  استخراج  وکار کسب

به حوعه های اقتصادی  فرهنگی   جانوه همههای اجتماعی توجه  ربآساجتماعی و کاه  

 برنامه ریزان قرار گررد  موردتوجهسراسی و اجتماعی باید 

 برگانگی اجتماعی  سرمایه اجتماعی  اعتماد اجتماعی های کلیدی: واژه

 23/05/00تاریخ پذیرش:    31/04/00تاریخ بازبینی:    23/03/00تاریخ دریافت: 

 391-357، صص 1400 تابستان، 39، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

در علوو  اناواني        طوونني  چندان نهای   مفهومي است که پيشينه 1ی اجتماعي  سرمايه
طور  در   يون امويددی بوه    1990ی   تدريج از دهه  اجتماعي دارد. کاربرد اين مفهو  به

(، 1990، 3؛ کلمون 1986، 2شناسي )بورديو  هايي نظير جامعه  تحقيقات دانشگاهي رشته
  در  اسوت  يافتوه  يش افواا ( 1993، 5(   علو  سياسوي )پاتنوا   1992، 4اقتصاد )لوری

تلو  سودمت   پاشو ي، سياسوت، اوانواده، اجتماعوات   احواا ،        های مخ  حوزه
 بووده اسوت   توجه موردای   ملي   مديريت شهری، رفاه اجتماعي   در سطوح منطقه

(Kawachi, 2008) (Shortt, 2004) (Lafferty, 2015) (Krishna, 1999)ی   . ريشوووه
(   سوس   للون   1916) 6توان در کوار ليودا جوي. هانيفوان      ی اجتماعي را مي  سرمايه
ی   (، تا آغاز قرن بياوت  دناواک کورد. سوس ، ا وطدح سورمايه      1970  1960) 7لوری

شوهرهای بوارگ   ي زندل  مرگ ( »1961) 8اجتماعي نخاتين بار در اثر جين ج وبا
ی اجتمواعي در چوارچو  هماوايگي        ( طرح شد که از سورمايه 1961« )آمري ايي

هوای اجتمواعي، شو لي از      آن، شا ه بر اساس. (13, ص. 1392)پيران, محله يادکرد 
فقودان   دادند که در ارتااط با حفو  پواکيالي شوهر،     ی اجتماعي را تش يل مي  سرمايه

                                                                                                                                 

1. Social Capital 
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3. Coleman 
4. Loury 
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7. Glenn Loury 

8. Jane Jacobs 
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های اجتماعي   بهاود کيفيوت زنودلي، در مقاياوه بوا      يبآسجر    جنايت اياباني، 
توری از اوود نشوان      عوامل نهادهای رسمي نظير نير ی حفاظتي پلي ، کارايي بويش 

تايوين  ی اجتمواعي را بورای     ،  ی مفهو  سرمايه(43, ص. Krisotakis, 2004) دهند.  مي
تر از شهرهای ديگور هاوتند، توسوعه داد        اين  اقعيت که چرا براي از شهرها امن

اجتمواعي عنووان    جورام  ی اجتماعي را باعث ارتقاء کيفيت زندلي   کاهش   سرمايه
د ( بورای ا لوين بوار، ايون مفهوو  را  ار     1988. کلمن )(60, ص. 1383)اکاری,  کرد

( 1993هوای  ی در ار پوا توسوا پاتنوا  )      يوت، تود   درنهای سياسي کورد      حوزه
 شد. ی اجتماعي  پيگيری    ارد حوزه

باعوث حول    ،های ر ابوا اجتمواعي    اجتماعي از طريق کاهش هاينه ی  سرمايه
هوای    اد بين لور ه وچنين تض  های بين اشخاص   ه   آميا تضادها   تفا ت  ماالمت

بنودی    ی  وورت   . لواا حضوور   نحووه   (15, ص. 1384)چلاي,  شود  اجتماعي مي
شود، هرچه افوراد در جامعوه دارای ر ابوا      ی اجتماعي در جامعه باعث مي  سرمايه

اعتماد متقابول باشوند، بوه هموان ميواان از ارت وا  بوه        با کمک   همياری    توأ 
. (37, ص. 1384ماوارکي ,   &)چلاوي  در جامعه کاسته شوود  های اجتماعي  يبآس

ها   انواع جرام  اجتماعي   در کنوار    جلوليری از بر ز ناهنجاریاين امر از جهت 
اساسوا  از   سازی مشارکت مثات   فعاک فرد در زندلي اجتماعي،  از جهت زمينه ،آن

 ها   هنجارهای اجتماعي در چگونگي رفتار افوراد اعمواک    رز ا يرلااریطريق تأث
 .(249, ص. 1385)تقي لو ,  شود يم

ی اجتماعي، نقش مهموي در کواهش بور ز      دهند که سرمايه يممطالعات نشان 
ی در سومد نشوان داد،  ا مطالعههای اجتماعي   بيگانگي اجتماعي دارد. نتايج  يبآس

همااتگي منفي بين مشارکت اجتماعي   اعتماد در رابطه بوا لورايش جوانوان بوه     
يوانت  ا. چنودين مطالعوه کوه در    (Lundborg, 2005) زا  جود دارد يبآسرفتارهای 

ي انجا  شد بين ااتدک در ر ابوا هماوايگي   همااوتگي اجتمواع     متحده آمري ا 
هووای اجتموواعي   بيگووانگي اجتموواعي ارتاوواط معنووادار يافتنوود    يبآسووپووايين بووا 

(Winstanley EL, 2008) (Furr-Holden CD, 2011). 
 يندر بو  ياجتمواع  يگوانگي از ب ييبوان  يواان مدر ايوران   شوده  انجوا  مطالعات 
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 (1391چمنوي,   &)سراج زاده, قصوابي,   دهند. را لاار  مي  جوانان  ياندانشجو
ی اجتمواعي در    ی سرمايه  . ميانگين   رتاه(1394جعفريان,  &)رضايي, بااطيان , 
کشور در سطح    ی اجتماعي نشان از  ضعيت پايين اين سرمايه  پيمايش ملي سرمايه

ی   های ضوع  يوا فقودان سورمايه      . بازتا (1394)غفاری,   برای شهر تهران دارد 
تواند جامعه را در  ضعيت سوردرل       اجتماعي در سطوح کدن، مياني   ارد مي

نوعي آنوميک قرار دهد. اهميت اين موضوع، شاکله ا لي پژ هش حاضر است.   به
ه به اهميت قشر جوان   دانشجو   نقش آن در رشد   توسعه جامعوه، ايون   با توج

مطالعه در نظر دارد با يک ر   ترکياي به شناات عوامول تأثيرلواار در افواايش    
ی اجتماعي پردااته   بررسي نمايد کوه چگونوه ارتقواء سورمايه اجتمواعي        سرمايه

 شود. گانگي اجتماعي دانشجويان ميموجب کاهش بي

  ت پووه سؤاالاهداف و . 1

هوای اجتمواعي مورتاا بوا      هد  از اين مطالعه، شناات آن دسته از ابعاد   مؤلفوه 
سرمايه اجتماعي است که در کاهش بيگانگي اجتماعي دانشجويان   بوه دناواک آن   

 تأثيرلاار است. های اجتماعي آسيب

 ي  داد:اواه  پاسخزير  سؤانتدر بخش کمّي به 
دانشوگاه   ياندانشجو يندر ب ي،اجتماع يگانگي  ب ياجتماع اعتماد يانم آيا -1

 رابطه  جود دارد؟ يقاتتهران   دانشگاه آزاد،  احد علو  تحق
 يندر بو  ي،اجتمواع  يگوانگي   بي   تعلق اجتماع ياحااس همدل يانم ياآ -2
 رابطه  جود دارد؟ يقاتدانشگاه تهران   دانشگاه آزاد،  احد علو  تحق ياندانشجو
ی اجتمواعي    اين پژ هش در بخوش کيفوي ايون اسوت کوه سورمايه       کسؤا -3

يابد تا باعث کاهش بيگوانگي اجتمواعي    چگونه   از طريق کدا  عوامل افاايش مي
 شود؟

 پیشینه پووه . 2

ی اجتمواعي    نقش سورمايه »ای با عنوان  در مطالعه (1399غفوری کله,  &)کريميان 
ی   به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايه« بيگانگي سياسي شهر ندان تهرانيدر مياان 
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بر اسواس   دار   مع وس  جود دارد. اجتماعي   بيگانگي سياسي، همااتگي معني
ی   های سرمايه عنوان ي ي از مؤلفه ی اعتماد اجتماعي به  های اين مطالعه، مؤلفه يافته

هوای   ي سياسوي شوهر ندان دارد. يافتوه   اجتماعي، بيشترين همااتگي را بوا بيگوانگ  
بيگوانگي اجتمواعي جوانوان      »با عنووان   (1391حايني,  &)توفيقيان فر  پژ هش

ساله شهر ياسوج انجوا    30تا  20در ميان جوانان  که« آن باعوامل اجتماعي مرتاا 
ی مواهاي، جمعوي، ميواان    هوا  يشلورا شد، نشان داد بين متغير اعتمواد اجتمواعي،   

همنوايي اجتماعي   رضايت از زندلي با بيگانگي اجتماعي رابطوه معنوادار  جوود    
ين مطالعه نشان داد که هرچه بين فرد   جامعوه اشوتراکات بيشوتری  جوود     ا .دارد

يجوه بيگوانگي   درنتداشته باشد، رضايت از زندلي   همنوايي بانتر اواهد بوود    
 يواان مبررسوي  »در  (1390رسوولي,   &)بني فاطمه  فت.اجتماعي کاهش اواهد يا

بوه ايون   «   عوامل مرتاا با آن يادانشگاه تار ياندانشجو يندر ب ياجتماع يگانگيب
نتيجه رسيدند که بيگانگي اجتماعي در بوين پاسوخگويان، ميواان بوانيي را نشوان      

اد اجتماعي در جامعه تقويت لوردد از ميواان   ها دريافتند که هرچه اعتم دهد. آن مي
شوود. ايون مطالعوه بور اهميوت مشوارکت        بيگانگي اجتماعي دانشجويان کاسته مي

دانشجويان در امور جامعه تأکيد نموده   آن را عاملي در جهوت کواهش بيگوانگي    
در  (Pekkan N. U., 2019)  . پ وان دانود  اجتماعي در ميان جامعه مورد مطالعوه موي  

ی اجتماعي بر بيگانگي شوغلي در کارکنوان بخوش      تأثير سرمايه»پژ هشي با عنوان 
ی اجتمواعي بور سوه بعود       ، اثر هشت بعد از ابعاد سورمايه «بهداشت   درمان ترکيه

هوای ايون مطالعوه، ر ابوا      ، بر اساس يافتوه قراردادبيگانگي شغلي را مورد بررسي 
جوا مشوارکت در اجتماعوات     اداری بين تما  ابعاد سرمايه اجتماعي بوه منفي   معن

نتايج ايون مطالعوه نشوان     محلي   ر ابا هماايگي   بيگانگي شغلي مشاهده شد.
ی اجتماعي کارمندان افواايش يابود، بيگوانگي شوغلي در       داد چنانچه، سطح سرمايه

که (Weitzman E. R., 2005) جهت مقابل کاهش اواهد يافت. نتايج مطالعه  يتامن
ی اجتماعي   سوء مصر  مواد ال لي در ميان   بررسي ارتااط بين سرمايه»با هد  

انجا  شد، نشان داد دانشوجوياني کوه سوطوح    « متحده آمري ا دانشجويان در ايانت
ز سوءمصور   ی اجتماعي را دارا بودند با کاهش اطرات ناشي ا  بانتری از سرمايه
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ی   ها نشوان داد سورمايه   های اجتماعي ناشي از آن مواجه بودند. يافته ال ل   آسيب
هوای ناشوي    اجتماعي، اثرات حفاظتي زيادی بر جلوليری از مصر  ال ل   آسيب

 , .Safipour J) پوور   هم واران    ای را  وفي  از آن در ميان دانشجويان دارد. مطالعه

ی سومدی با   ساله 19تا  15بررسي بيگانگي اجتماعي دانش آموزان »باهد   (2011
ي توجه قابلانجا  دادند، نتايج اين مطالعه، ارتااط « ها ی مهاجرت آن  توجه به سابقه

بين مهاجرت   بيگانگي اجتماعي را نشان داد، طوري ه نوجوانان نال ا ک نمورات  
قياس انا ای اجتماعي، ناات به ناول د   مهواجران     بانتری از بيگانگي را در م

 های بومي داشتند. سومدی
دهود   شده   مرتاا با موضوع اين مطالعه نشان موي  های انجا  بررسي پژ هش

هوای آن را در موورد ي وي از     اجتماعي يا ي ي از مؤلفوه  ی  بيشتر تحقيقات، سرمايه
موؤثر بور    انود   در موورد عوامول    دادهانواع بيگانگي   يا آسيب مورد بررسي قرار 

شوده اسوت،    سرمايه اجتماعي در ارتااط با بيگانگي اجتماعي تحقيقات اندکي انجا 
باشد، ايون مطالعوه از    شده با ر   پيمايش   از نوع کمي مي بيشتر مطالعات انجا 

کموي    ) يايترکاين نظر با مطالعات لاشته متفا ت است، در اين مطالعه با ر   
 کنندلان مورد بررسي قرار ليرد. شرکت  ي شده است تا ديدلاه( سعکيفي

 چارچوب نظری پووه . 3

با توجه به اهميت بنيان نظری، در کاربات هريک از ر ي ردهای نظری پوژ هش،  
ی اجتماعي در اناوجا    پيوسوتگي جامعوه   بوه       سعي شده است اهميت سرمايه

 قرار ليرد. موردنظردنااک آن کاهش بيگانگي اجتماعي 

 سازمانی اجتماعی   یب. رویکرد 3-1

ديدلاه بي سازماني بيشتر متوأثر از نظريوه کوارلردلرايي سوااتي اسوت. توال وت       
ها را فرهنگ   نظا  ارزشي   در اين نظريه، عامل ا لي پيوند ارده سيات  1پارسونا

جتماعي با داند. ديدلاه سياتمي   کارکردی به بيان سيات    نظا  ا  ناشي از آن مي
توجه به د  عنصر  اباتگي عنا ر نظا    تمايول عنا ور در دسوتيابي بوه تعوادک      

                                                                                                                                 

1. Talcott Parsons 
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پردازد. در اين طرز تلقي، جامعه يا  احودی کوه دارای سوازلاری نياوت بايود        مي
هوای اجتمواعي در     معالجه   ا دح شود. از نظر اين ديدلاه، مشو دت   آسويب  

يابد   اين زماني است که افوراد    سعه ميهای تغييرات سريع اجتماعي تو  طوک د ره
های عموده   مشوخج جمعيوت از      اورند. بخش  ش ات مي به اجماع در رسيدن

شوان پيودا     طريق تقاضاهای جديدشان، ميل شديد به تغيير در سطوح متعدد زندلي
 سازماني ش ل لرفته است.  اند که به لحاظ عد  انطااق نيازها با سااتارها، بي  نموده
ی سازمان يافتوه دارای ثاوات     هايي از جمله: جامعه  نظريه بر اساس پيش فرض اين

است، تغيير اجتماعي در هر جامعه به طور ماوتمر اتفواق موي افتود، مشو دت        
يابنود   مشو دت     تر لاوتر  موي    های تغيير، سريع  ماامل اجتماعي در طوک د ره

است، اساس ايون نظريوه بور ناوود     اجتماعي غيرقابل اجتنا  هاتند، بنا نهاده شده 
انطااق سيات  با نيازهای کارکردی سيات  همچوون حوداقل اناوجا  اجتمواعي در     

, ص. 1377بهوار,   &)آزاد ارم ي  های فردی است  دستيابي به هد    کنترک نقش
ب شوي الو در تايوين   ای در م تو   سوازماني بوه طوور لاوترده      ی بي  . نظريه(38-40

های اجتماعي در جوامع شهری به کار لرفته شد   در کار پيشوگامان    چرايي آسيب
شود. پارک بنيانگاار م تب شوي الو    مشاهده مي 2  برل  1اين م تب چون پارک

نمايود، ارناوت بورل       سازماني اجتماعي تأکيد موي   ی بين مهاجرت   بي  بر رابطه
کا را با تأکيد بر نواحي لاار يا انتقالي به عنووان فضواهای   ی د اير متحدالمر  نظريه

 يابند، مطرح موي کنود    کنند   توسعه مي  سازمان که ي ي پ  از ديگری رشد مي  بي

(DELLER, 2010). 
 يجنتوا  ی  کننده بيني يشپ يهمگ ي اریهمچون فقر   ب یسااتار یها مشخصه

جوانوان اغلوب بوا     ياناوجا  اجتمواع   تور  يينلواا سوطوح پوا    باشود،  يم سازماني يب
. دهود  يشرا افواا  ياجتماع يگانگي  ب ها يبآس تواند يمرتاا م یسااتار يرهایمتغ
ی هوا  فر وت سازماني اجتماعي، مش دت بر اساس شرايا    يبپردازان  يهنظرناد 

از  نعتي شدن موجوب نواتواني در در نوي     متأثر. تغييرات اند لرفته ش لناماا ی 

                                                                                                                                 

1. Robert Ezra Park
 

2. Ernst W.Burgess 
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. در ايون ر ي ورد،   هاسوت  آنيری کوارل  بوه کردن هنجارها   سختي در يادليری   
سوازماني   يبو  -شود بل وه بوه سوازمان اجتمواعي      ينممش ل در سطح فرد مطالعه 

ی نظوا  اجتمواعي نيواز بوه     هوا  بخوش شود، به اين معني کوه   يماجتماعي ربا داده 
 سازماني يب تئوری، ينبنابرا .(42, ص. 1377بهار,  &)آزاد ارم ي  ا دحات دارد

را کوه   ياجتمواع  یهوا  شوا ه  يختگي،که لاو  کند يرا فراه  م يچارچوب ياجتماع
 يونودهای بور پ  ياجتمواع  لاويختگي    ريواد  يه  مو بور  ،کنترک جامعه است یمانا

   ياجتمواع  ی  يهسورما  پوايری  يسترسو چوون سوطوح د   زنود،  يمو  يبآس ياجتماع
 &)عاواس زاده ، محمود, عليوااده اقود ,      دهود  يرا کواهش مو   يجمعو  يرپايریتأث

 عواملي در  ياجتمواع  ی  هيسورما تووان لفوت     . موي (152, ص. 1391اسدمي بنا , 
هنجارهوا     لميبه تحرا ناات  ها لر ه است که یايآن چ  است  يکنترک اجتماع

 ،نيبنوابرا  سوازد.  يتوانوا مو   شوان  يررسميسطوح کنترک غ شيناات به افاا يجهدرنت
بوه   باشوند،  يم گريد يمنف ايلرفتار جر    شرا یتا حد د افتهين  اجتماعات سازمان

ماوارکي ,   &)چلاي  اتندينز  ن ياجتماع هيها قادر به انااشت سرما آن ن هيااطر ا
ی اجتماعي موجب   های سرمايه  اعتماد   مشارکت به عنوان مؤلفه .(12, ص. 1384

لردد   عواملي در    افاايش پيوندهای اعضای جامعه با سااتارهای کدن اجتماع مي
 کاهش انا ا   بيگانگي افراد جامعه است.

 ی/ آنومیرفتار کج. رویکرد 3-2

های مشو دت    ی کنش متقابل نمادی به بررسي ريشه  متأثر از نظريهرفتاری،   ر ي رد کج
هوای ذی نفووذ   افوراد      های ذهني متعدد    اقعيت در ميان لور ه   اجتماعي در ساات

يد دارد. در تحليل انحورا   تأکپردازد. اين ديدلاه بر انحرا  از هنجارهای اجتماعي   مي
يد ا لي بر د  علت عمومي است: ناتواني در قاوک هنجارهای اجتمواعي    تأکرفتاری، 

يود دارد از  تأکش ات در قاوک اين هنجارها. اين ديدلاه به لحاظ اين ه بر رفتوار افوراد   
هوای آنوومي    يهنظری رفتار انحرافي به   سازماني اجتماعي متفا ت است. نظريه يبديدلاه 

 .(44, ص. 1377بهار,  &)آزاد ارم ي  شود يمناات داده 
ی آنومي نوع شناسي از اودکشوي را بور پيونود      ی نظريه  بر پايه 1اميل د رکي 

                                                                                                                                 

1. David Emile Durkheim 
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اجتماعي متمرکا نمود، ا  نوعي از اودکشي را اودکشي اوداواهانه ناميد   آن 
بواقي   زماني است که افراد دارای پيوندهای اجتمواعي ضوعي  باشوند، چيوا کموي     

شوود. نووع د      هوا  آنماند که به هنگا  افاايش فشارهای ر اني مانع اودکشي  يم
اودکشي ديگراواهانه است زماني که افراد هدفي دارند کوه بوه دليول پيونودهای     

را بوه   ها آنتوان  يمی ا ليه   اناجا  اجتماعي زياد برای آن بميرد، ها لر هقوی با 
های اوداواهانه   ديگراواهانه بازتوابي   يکشاودفدا کردن جانشان تشويق کرد. 

پيوند   اناوجا  اجتمواعي ضوعي        سر آناز د  سر يک پيوستار هاتند که يک 
ي نابهنجارانوه  اودکشو سر ديگر آن پيوند   اناجا  اجتماعي قوی است. نوع سو  

د رکوي    نظور  ازباشد، اين نوع اودکشي  يماست که در پاسخ به تغييرات نالهاني 
يابود. در زموان    يمو ی اقتصوادی   شو وفايي اقتصوادی افواايش     ها بحراندر زمان 

سوازد، از بوين    يمو افوراد را محود د    معمون ش وفايي اقتصادی، مقررات سنتي که 
 شوند ينم  هرلا راضي  دشوار است که اود را محد د کنند ر د   برای افراد يم
به اين ن ته تأکيد مي کند  1ی آنومي رابرت مرتون  . نظريه(380, ص. 1387ر ن, )آ

کنود، اموا     که جامعه بر دستيابي به هد    موفقيت اقتصادی   اجتماعي تاکيد موي 
 ينبرتضواد بو   يهنظر يناشرايا   اباار نز  در دستيابي به اين اهدا   جود ندارد. 

 يون در ا ،کند  يتمرکا م یآن اهدا  در سطح فرد به يابيدست یبرا يلاهدا     سا
انوا ا     يون ا ی  يجوه شووند   نت   يمو  يگانوه اوود ب  ی  افراد ناموفق از جامعه ي ردر 
 .(227, ص. DELLER, 2010) است ياجتماع یها  يببر ز آس يگانگيب

ي کواهش  طوورکل  بوه بر طاق اين تئووری، ضوع  در پيونودهای اجتمواعي       
های اجتماعي، عامل ناهنجاری   آنومي در سوطح فوردی اسوت. تالواک در      يهسرما

هوا،  انوا ا   سوراوردلي افوراد در       اناجا  اجتماعي دليلي برای بور ز ناهنجواری  
 باشد. يمجامعه 

 . نظریه انتخاب عقالنی3-3

ی   خا  عقدني برلرفته از اقتصاد نئوکدسيک است،  تأکيد نظريهی انت  ا وک نظريه
آيود.    انتخا  عقدني برکنشگران است. کنشگر، هدفمند يا دارای نيت به شمار موي 

                                                                                                                                 

1. Robert K. Merton 
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از جمله مفر ضات ا لي اين نظريه اين است که کنشگران، دارای هد    قصدی 
عقدنوي مقا ود   نيوت    ی انتخا    ها در جهت آن است، نظريه  هاتند که کنش آن

ليرد   د  محد ديت عمده بر کنش را مورد مدحظه قورار    کنشگران را در نظر مي
دهد، نخات کميابي منابع به اين معني کوه کنشوگران منوابع متفوا تي دارنود          مي

کند   شان به منابع ديگر ه  متفا ت است، کنشگر کاي است که تد  مي  دسترسي
ند   اين هد ، متضمن ايون اسوت کوه کنشوگر شوان       سود  را به حداکثر برسا

اود را برای رسيدن به اهدا  اود ساک   سنگين کند؛   د مين مناع محد ديت 
ی   های فرد، نهادهای اجتماعي است اين محد ديت نهوادی فوراه  آ رنوده     بر کنش

هوای    های ااص   منوع کونش    ضمانت اجرايي منفي   مثات است که مشوق کنش
ی ديدلاه اس ينر به اين نتيجه دست يافت که ت ورار هور     هومنا برپايه ديگر است.

عملي که بيشترين پادا  را برای فرد داشته باشد در آينده بيشتر اواهد بوود. پيتور   
را در سوطح کودن سوااتارهای     2 احانظر ديگر اين ديدلاه قضايای هوومنا  1بد 

 نيو بور اسواس ا  . (559, ص. 1386)ريتوار,   اجتماعي مورد بررسي قرار داده است
 جوود ر ابوا    ،مثاوت  ياجتماع ی  هيلفت در  ورت  جود سرما توان يم ی،تئور

 آ رنود،  ير  نمو  ياجتمواع  یها بيآسبه جامعه  یاعضا ي،لر  متقابل   اعتماد کاف
 نود يفرآ نيو   در ا دهنود  ي ورت شا ه ر ابا اود را از دسوت مو   نيچراکه در ا

در مرکوا   .(10, ص. 1384ماارکي ,  &)چلاي  متحمل اواهند شد یاديز ی  نهيها
اين ديدلاه نظری، کنشگر هدفمند قرار دارد بر اين اساس کنشوگران بوا توجوه بوه     

 زنند.  شان آلاهانه دست به انتخا  مي  منافع
تر است. با توجوه   يکنادسازماني اجتماعي  يبی   ماهيت اين پژ هش به نظريه

سازماني ناشوي    های ت نولوژی   بي يشرفتپتغييرات حا ل از مدرنيته،  سرعت  به
لردد که سات شدن پيوندهای  يمای بر اعضای جامعه تحميل  يندهفاااز آن، فشار 

ا جهوت  اجتماعي   اعتماد متقابل بين اعضای جامعه آن را تشديد نموده   زمينوه ر 
 نمايد. يمها فراه   يبآسبيگانگي اجتماعي   به دنااک آن بر ز انواع 

                                                                                                                                 

1. Peter Michael Blau 

2. George Casper Homans 
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 روش تحقیق. 4

انجوا    زموان  هو    وورت   بهی حاضر ترکياي)کمي   کيفي( است که   ر   مطالعه
يون مطالعوه از   در اي در آن مطالعه کيفوي اسوت.   شناات ر  شد، ا لويت ر ي رد 
ي( استفاده لرديود. طورح   شناات داري)پد يهمااتگای(   مدک  راهارد تودرتو )ننه

مجموعه داده، نقش حموايتي   کي  آنی ترکياي است که در ها ر  ي ي از  تودرتو
، مفر ضوات اساسوي   آ رد يمو های ا ليه نوع ديگر فراه     ثانويه را بر اساس داده

يي کوافي نياوت، بايود بوه     تنهوا  بوه اين طرح عاارتنداز؛ اين وه يوک مجموعوه داده    
به انوواع مختلفوي از    سؤاکبرای پاسخگويي به هر  داد  ی مختل  جوا  ها ؤاکس

مودک همااوتگي،    در. (74, ص. 1398کرسووک,   &)کودرک   نيواز هاوت   هوا  داده
ها  . در اين مدک، پژ هشگر دادهرنديل يمی کيفي در ن يک طرح کمي جای ها داده
کند تا بتوانود توضويح    آ ری مي ی همااتگي اود جمع  ز مطالعهبخشي ا عنوان بهرا 

کرسووک,   &)کودرک   يي در مدک همااتگي داالت دارنود ها ا يم اندهد که چه 
از  هوا  دادهکمي اين مطالعه به ر   پيموايش انجوا  شود،     بخش .(77, ص. 1398

ی د لتي تهوران   دانشوگاه آزاد  احود    ها دانشگاهی آماری دانشجويان   ميان جامعه
علو    تحقيقات در تما  مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد   دکتوری بور اسواس    

ليوری تصوادفي    ی متناسب با حج  نمونه   با ر   نمونها طاقهی ريل نمونهراهارد 
نفور بورآ رد    385ساده، لردآ ری شد. حج  نمونه با اسوتفاده از فرمووک کووکران    

بوه   د طاقهجمعيت دانشجويان د  دانشگاه حج  نمونه در  تناسب بهلرديد، سس  
 شرح جد ک زير محاساه شد.

 . حجم نمونه بر اساس طبقات دانشگاه محل تحصیل1جدول 

 حجم نیونه جامعه دماری دانشگاز
 210 53.488 ح،رار

 175 44.445 علو  و حقیقیا 

 
نفر دانشجوی دانشوگاه   230پرسشنامه، ) 410 ها پرسشنامهبا توجه به توزيع آندين 

نفووور دانشوووجوی دانشوووگاه آزاد  احووود علوووو    تحقيقوووات( از  180تهوووران   
 دريافت   مورد ارزيابي قرار لرفت. کنندلان مشارکت
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 5سنجش بيگانگي اجتماعي با مقياس اسر ک انجا  شود، ايون مقيواس دارای    
، مووافق   5ای از کامد  مووافق    لاينه 5لويه در فر  مقياس لي رت   در يک طي  

شود. آلفای کر نااخ ايون   لااری مي ، نمره1  کامد  مخالف   2، مخالف  3نظر  ، بي4
 0834 يواان م بوه (1397محاوني تاريوای,    &)غفوری کلوه  پرسشنامه در پژ هش 

سوؤالي سورمايه    20ی اجتماعي از پرسشونامه    ی سنجش سرمايهبرا لرديد، محاساه
قاسو  زاده,   &)رفيعي, موسوی, لر هي   بر ن لر هي که توسا  اجتماعي در ن

ده شود. نتوايج حا ول از پايوايي     ی شوده اسوت، اسوتفا   ر ا سواز ساات    (1395
ی اجتماعي بوا اسوتفاده از آزموون آلفوای کر ناواخ در مطالعوه         يهسرمای   پرسشنامه

بوا اسوتفاده از    هوا  داده ليو تحل    هيو تجابورآ رد لرديود.    81/0رفيعي   هم واران  
، عود ه بور آمارهوای    هوا  داده  تحليول   يوه  تجاانجا  شود. بورای     25spssافاار  نر 

ی   ز آمارهای اسوتنااطي   آزموون آمواری رلرسويون چندلانوه بوه شويوه       تو يفي ا
  تجربيووات  هووا نگوور ی کيفووي در مووورد   اسووتفاده شوود. در مرحلووه لووا  بووه لووا 

ی اجتموواعي،   در اصوووص بيگووانگي اجتموواعي   سوورمايه   کننوودلان مشووارکت
ی کمّي قرار داده شوود  ها داده در در نهای کيفي انجا  لرديد تا نتايج آن  مصاحاه

ی   کننوده کموک نمايود. در بخوش کيفوي از شويوه        ينو يب شيپو ی هوا  رابطه  به بيان 
 16از  افتهيسوااتار ی نيموه    ليری هدفمند استفاده شد، با استفاده از مصواحاه  نمونه

نفر از دانشوجويان در مقواطع مختلو  از دانشوگاه آزاد  احود علوو  تحقيقوات          
در مصواحاه،   کننودلان  شرکتهايي انجا  شد. هفت نفر از  هدانشگاه تهران، مصاحا

نفور دانشوجوی دانشوگاه تهوران بودنود،       9دانشجوی دانشگاه علو    تحقيقوات    
ها تا زمان رسيدن به اشااع نظری، ادامه يافت. مرحله اشااع زماني بوود کوه    مصاحاه

رعايوت  مصواحاه بوا    در طووک توسا پژ هشگر ت راری تشخيج داده شد،  ها داده
مصواحاه ضواا    کننودلان  مشوارکت ا وک اادق در پژ هش   با کاب اجوازه از  

لرديد تا در زمان مناسب توسا پژ هشگر، پياده   کدلااری شوود. بوا اسوتفاده از    
ی شودند، بورای   بنود  مقولوه ، کدلوااری    هوا  مصواحاه ر   تحليل تماتيوک موتن   

اده شد، بورای دسوتيابي بوه    اطل  تي آی استف افاار نر ی کيفي از ها دادهکدلااری 
 هوای کموي( از ت نيوک مميوای     معادک اعتاوار در پوژ هش  ) يفيکاعتماد در بخش 
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شود   از د  نفور متخصوج در امور      اسوتفاده  (287, ص. 1395)محاني تاريای, 
ظوارت    اسوتخراج مقوونت ن   ها یکدلااری   بر نحوهاجتماعي دراواست شد که 

    رفوت پو  از   شوده  استخراجکد  225ها را بررسي نمايند. از مجموع  نموده   آن
بوا اسوتفاده از    هوا  دادهکد استخراج شود،   155 مجموع در  غور در کدها  برلشت

ی کيفوي  هوا  دادهی بحث   بررسي ادغا  شدند، تاديل   ماتري    با استفاده از شيوه
اطل  توي   افاار نر با استفاده از  ها آنبه کمّي با شمار  کدها   استخراج فرا اني 

 آی انجا  شد.

 . تعریف نظری و عملیاتی متغیرها4-1

 بيگانگي اجتماعي -
کوه هور فورد در     کنند يمبيگانگي اجتماعي را نوعي احااس يا  ضعيتي بيان 

ی، هنجوار  يبي، قدرت يبنالون احااس رابطه با اود، ديگران   جامعه به اش اک لو
 .(783, ص. Seeman, 1959) دهد يي، انا ا، تنفر از اود، بر ز ميمعنا يب
 

 . تعریف عملیاتی مقیاس بیگانگی اجتماعی2 جدول

 گویه ردیف
 مسئوالر جامعه چندار ثیربیش نشاشد به مشك  ا   رو ها بقار  کنم میفكر  1
 اعتیاد کرد یا   رو ها کیتر بتوار به کس کنم میفكر  2
 در فكر حال بودر )د  را غنقیر شیردر( ب،تر ا  در فكر د ندز بودر باشد کنم میفكر  3
 شود میب،تر  رو  رو  به  یا  مرد  عاد یخقل و احوال اوضاع  کنم میفكر  4
 باشم بق  خوشبه د ندز  حوانم میکه کیتر  کنم می ی ندگ یدر عصر کنم میفكر  5

 
 ی اجتماعي  هيسرما -

 اجتمواعي  اعتمواد  بور  ماتنوي  پيوندهای   ر ابا از یا شا ه ،اجتماعي   ی  سرمايه
 اجتمواعي  نهادهای   ها سازمان ها، لر ه با افراد تعامدت   لر هي بين   فردی بين

   افوراد  برای را نز  اجتماعي حمايت است، اجتماعي اناجا    همااتگي قرين  
 اهدا  تحقق جهت در ها کنش تاهيل برای نز  انرژی   آ رد يم به  جود ها لر ه

. سورمايه  (212, ص. 1386موسووی,   &)عاداللهي  سازد ميميار را جمعي   فردی
 :شود يماجتماعي با لويه هايي که در جد ک زير آ رده شده است ارزيابي 
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 ی اجتماعی  تعریف عملیاتی سرمایه. 3جدول 

 معرف گویه 

 هید ی و حعلق 1

 گار هیساو  با دوستار، هیكارار یو هید  حعلق احساس
 مقله یاها  ر ساو گار دوستار، هیكارار، هیسا یجیع یها رقدر فعا  شرکر

 افراد هم قو  و مذهب یجیع یها رقدر فعا  شرکر
 افراد خانوادز و خو شاوندار یجیع یها رقدر فعا  شرکر

 کنم می خود مذهب هم و قو  هم هید ی با افراد و حعلق دوستی، احساس
 داشت  دوستانی با سشم پوشش، درا ش و اعتیادا  د نی متفاو  ع  ق متفاو  2
 داشت  دوستانی با سطح حقصق  ، قومقر و وضعقر اقتصادی متفاو  متفاو سشم  ندگی  3
 اعتیاد به افراد هم قو  و مذهب، دوستار و اها ی مقل و اعضای خانوادز و خو شاوندار اعتیاد 4

5 
مشارکر و هیكاری 

 اجتیاعی
هیكارار و هیكاری و مشارکر در برطرف نیودر مشك حی افراد هم قو  و مذهب و دوستار ، 

 اها ی مقل

 های پووه  یافته. 5

 . یافته های بخ  کمی5-1

 يگوانگي   ب ياعتماد اجتمواع  يانم در پاسخ به سؤاک ا ک پژ هش ماني بر اين ه آيا
 يقوات دانشگاه تهران   دانشگاه آزاد،  احد علوو  تحق  ياندانشجو يندر ب ي،اجتماع

کننوده در    شورکت  410شوده از  های جموع آ ری    از تحليل داده رابطه  جود دارد؟
زن    مطالعوه  موورد ( در ود افوراد   2/62)بخش کمي، اين نتيجه حا ل شود کوه   

 همار، يدر د ب( 7/2  ) ( متأهل7/30) ،مجرد( در د 6/66) مرد، ( در د8/37)
( در وود مقطووع  8/38) ( در وود شوواغل، 4/45)   شوواغل يوورغ در وود (6/54)

( در ود دکتورا   1/24)( در د کارشناسوي    1/37)شان کارشناسي ارشد،  يليتحص
ی دانشوگاه آزاد  ( دانشجو9/43)( در د، دانشجوی دانشگاه تهران   1/56) بودند.

ی ميان اعتماد اجتماعي   بيگوانگي اجتمواعي     هاتند در ادامه   برای بررسي رابطه
 .از ضريب همااتگي پيرسون استفاده شد

 

 یگانگیو ب یاعتماد اجتماع یرهایمتغ ینارتباط ب یبررس یبرا نیرسوپ یآزمون همبستگ یجنتا .4 جدول

 یاجتماع

 متغقرهای
 بقگانگی اجتیاعی

 میاد ر پارامترهای د مور هیشستگی پارامترهای د مور هیشستگی

 اعتیاد اجتیاعی
R 21/0- 

p-value 001/0 
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مع ووس     نتايج نشان داد که متغير اعتماد اجتماعي با بيگانگي اجتمواعي، ارتاواط  
که با افاايش اعتماد بين افراد مورد مطالعه از ميواان بيگوانگي     دار دارد، طوری  معني

 (.>05/0p-value) شود  اجتماعي آنها ک  مي
  ي تعلوق اجتمواع     ياحاواس همودل   يوان م يوا آدر پاسخ به سؤاک د   کوه  

حود علوو    دانشگاه تهران   دانشوگاه آزاد،  ا  ياندانشجو يندر ب ياجتماع يگانگيب
نشوان   يجنتا شد.استفاده  يرسونپ يهمااتگ يباز ضر رابطه  جود دارد؟ يقاتتحق

ارتاواط مع ووس   ي با ه  اجتماع يگانگيتعلق   ب    يهمدل  يرهایکه متغ دهد  يم
 ياجتماع يگانگيب يااناز م ،افراد مورد مطالعه يهمدل يشدارند   با افاا دار  ي  معن

 (.>05/0p-value) شود  يآنها ک  م
 

. نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای همدلی  تعلق و بیگانگی 5جدول 

 اجتماعی

 قرهایمتغ
 یاجتیاع قگانگیب

 ید مور هیشستگ یپارامترها  رمیاد ید مور هیشستگ یپارامترها

 و حعلق هید ی
R 13/0- 

p-value 01/0 

 
از  ياجتمواع  يگوانگي ب يور ماتقل بوا متغ  يرهایمتغ يونيرلرس ی  رابطه يبررس یبرا

 کوه،   یبه طور ،چندلانه به ر   همامان   لا  به لا  استفاده شد يونيمدک رلرس
 یبورا  ،داشوتند  يگوانگي بوا ب  دار  يمعنو  ی  رابطوه  يرهتک متغ يلکه در تحل يرهاييمتغ

د مودک   ار يگور د متغيرهوای در حضوور   ياجتمواع  يگوانگي ارتااطشان بوا ب  يبررس
 .چندلانه شدند يونرلرس

 

 یاجتماع یگانگیب ینیب شیپ یزمان برا هم یوهچندگانه به ش یونرگرس یلآزمون تحل یجنتا. 6جدول 

 B Sig Beta T P نیب شیپمتغیرهای 
 001/0 10.172  000. 17.262 میدار ثابر

 58/0 558.- 039.- 577. 014.- س 

 46/0 748.- 040.- 455. 026.- هید ی و حعلق

 02/0 2.319 111. 021. 080. ع  ق متفاو 

 001/0 3.417- 185.- 001. 279.- اعتیاد
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از آن اسوت کوه    يحواک  ،همامان ی  يوهچندلانه به ش يونرلرس يلآزمون تحل يجنتا
ي شوود  نمو  أييد اباته ت يرماتقل با متغ يرهایمتغ ی  فرض ارتااط نداشتن مجموعه

(05/0p-value<.) يور بوا متغ  يبوه طوور کلو    اعتماد   همدلي يرهایمتغ ين ه؛ا يعني 
 .دارد يوني اباته ارتااط رلرس

 

 ی بیگانگی اجتماعینیب شیپبرای  گام به گام وهیش. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به 7جدول 

 T p-value R2 F p-value بتا بق  قشپمتغقرهای  گام

 1گا  
 <001/0 41/18 04/0 <001/0 51/31  میدار ثابر

    <001/0 -29/4 -208/0 اعتیاد

 2گا  

 <001/0 50/23  میدار ثابر

 <001/0 -40/4 -211/0 اعتیاد <001/0 63/13 06/0

 004/0 92/2 140/0 ع  ق متفاو 

 3گا  

 <001/0 48/23  میدار ثابر

 <001/0 -16/4 -199/0 اعتیاد <001/0 24/11 08/0

 003/0 95/2 141/0 ع  ق متفاو 

 4گا  

 <001/0 09/23  میدار ثابر

09/0 89/9 001/0> 
 <001/0 -19/4 -200/0 اعتیاد

 003/0 01/3 143/0 ع  ق متفاو 

 011/0 -55/2 -122/0 دردمد دز حا سقزدز مقلقور

 020/0 34/2 111/0 میطع کارشناسی ارشد

 5گا  

 <001/0 08/22  میدار ثابر

10/0 83/8 001/0> 

 <001/0 -93/3 -188/0 اعتیاد

 007/0 70/2 129/0 ع  ق متفاو 

 014/0 -48/2 -118/0 دردمد دز حا سقزدز مقلقور

 022/0 29/2 108/0 میطع کارشناسی ارشد

 040/0 06/2 099/0 مجرد

 
از  ياجتمواع  يگوانگي ب بينوي   يشپو  یبرا يرهامتغ ترين  یبه منظور مشخج کردن قو

نشوان داد کوه    (7جد کيل )تحل ينا يجلا  به لا  استفاده شد. نتا يونر   رلرس
 يگانگيب يان در د  ار 4 ييبه تنها بين،  يشپ يرمتغ ترين  یبعنوان قو ،اعتماد يرمتغ

 .کند يم يينرا تا ياجتماع

 ی بخ  کیفیها افته. ی5-2

ی اجتمواعي چگونوه   از     اين وه سورمايه  در پاسخ به سؤاک سو  پژ هش، ماني بور  
 16از باعث کاهش بيگانگي اجتمواعي شوود؟   يابد تا  طريق کدا  عوامل افاايش مي
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اه های آزاد  احد علو  تحقيقات   دانشگاه تهران مصواح   نفر از دانشجويان دانشگاه
 کننودلان  شرکتنفر مرد بودند. ميانگين سن  6زن    نفر 10انجا  شد، از اين تعداد

اسوتخراج   يور زی ا لي به شرح جود ک    مقوله 19 ها  ساک بود. از تحليل يافته 30,5
 لرديد.

در سرمایه اجتماعی و بیگانگی  تأثیرگذارماتریس مقوالت کدها و فراوانی هر طبقه )عوامل  .8جدول 

 اجتماعی(

 یدرصد فراوان یمجیوع فراوان حعداد کدها میوال  بعد

 فرهنگی

 7.2 13 8 شدر یج،ان

 5 9 4 یدر ار ش ها و سشم  ندگ ققرحغ

 7.8 14 9 یساخر روابط جنس

 7.2 13 5 رسانه

 7.2 13 10 دمو ش و پرورش

 2.7 5 3  نید یار ش ها

 5 9 8 یدمو ش عا 

 اجتیاعی

 4.4 8 3 یعیوم یفضاها

 3.9 7 6 یرفاز اجتیاع

 5 9 8 ینسش قراحساس مقروم

 4.4 8 7 یعیوم یهنجارها

 1.6 3 2 خانوادز

 8.9 16 10 یاجتیاع  رکفا

 3.9 7 5 ششكه اعتیاد متیابل

 سقاسی

 8.9 16 13 خوب یحكیران

 2.7 5 5 یساالر  ستهشا

 2.7 5 4 در بقرار  ر رمد

 اقتصادی
 3.9 7 7 یاقتصاد یثشاح یب

 6.7 12 8 اشتغال و کسب و کار

 گیری  بندی و نتیجه  جمع

يه اجتمواعي در  بر سورما های مؤثر  ی حاضر با هد  شناات عوامل   مؤلفه  مطالعه
با استفاده از ر ي رد ترکياي   در پاسخ به سوانت زيور   مقابله با بيگانگي اجتماعي

 انجا  شد.
تواند منجر بوه   يماين پژ هش در بخش کيفي، اين است که چه عواملي  سؤاک

بيگانگي اجتماعي  شود. در بخش کمّوي ايون   ی اجتماعي   کاهش   افاايش سرمايه
 يگوانگي   بي تعلوق اجتمواع  ي   احااس همدل يانم ياآشود که   سؤانت مطرح مي

 يقوات دانشگاه تهران   دانشگاه آزاد،  احد علوو  تحق  ياندانشجو يندر ب ي،اجتماع
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 يندر بوو ي،اجتموواع يگووانگي  ب ياعتموواد اجتموواع يووانم آيووا رابطووه  جووود دارد؟
هوای   ت   بوا توجوه بوه يافتوه    سؤاندر پاسخ به اين  رابطه  جود دارد؟ نيادانشجو

  با متغير بيگانگي رابطوه مع ووس     =R -21/0( 0,001اعتماد )متغير  بخش کمي،
دارد، به اين مفهو  که هر چه مياان اعتماد بوان باشود، بيگوانگي اجتمواعي      معنادار

 (1390رسوولي,   &)بني فاطمه پژ هش  باکاهش اواهد داشت. نتايج اين مطالعه 
(Kuchenkova, 2017) ،همدلي   تعلق، متغير ديگری اسوت کوه بوا    باشد يم هماو .

مطالعووه  R =-0,13( 0,01)بيگووانگي اجتموواعي، رابطووه معنووادار   منفووي دارد،    
 نمايد.   يمأييد ت، نتايج اين مطالعه را (1393وی, نا &)شهرياری 

 ی  يور سورمايه  لواار بور د  متغ  يرثأکودن ت  يول با تمرکا بور دن در بخش کيفي 
کد استخراج شد کوه پو  از رفوت       225جموعا ، اجتماعي   بيگانگي اجتماعي م

کد مشترک در عوامول موؤثر بور کواهش      155برلشت   غور در کدها در مجموع 
ی اجتماعي استخراج لرديد که  چهوار بعود       بيگانگي اجتماعي   افاايش سرمايه

مقوله، شامل عوامول فرهنگوي، عوامول اجتمواعي، عوامول اقتصوادی   عوامول         19
. عاموول فرهنگوي، شووامل  مطالعووه بوود  يوداني حا وول اسوتخراج شووواهد م سياسوي  

هوا   سواک    ارز  در (، تغييور 7,2) 13شدن با فرا اني   )در د فرا انوي(   يجهان
    (، آموووز 7,2)13(، رسووانه7,8)14ير ابووا جناوو  (، سوواات5) 9ي زنوودل
باشود. عامول     ( موي 5) 9ي عوال  (، آموز 2,7) 5يني د های (، ارز 7,2)13پر ر 

 (، احاواس 3,9) 7ياجتمواع  (، رفواه 4,4) 8يعمووم  یفضواها اجتمواعي، مقوونت   
 (، کفايوت 1,6) 3اده (، اوانو 4,4) 8ي عمووم  (، هنجارهوای 5) 9ي ناوا  يتمحر م
ليرد. عامل سياسي،   ( را در بر مي3,9) 7 اعتماد متقابل ی  (   شا ه8,9)16ياجتماع
 5 در بحوران  (، موديريت  2,7) 5سوانری   ياته، شا(8,9)16 او  يح مرانشامل 

 (، اشوتغاک 3,9) 7ی اقتصاد ثااتي يبی مقونت   (   عامل اقتصادی در برليرنده2,7)
 باشد.    ( مي6,7) 12 کار    کاب

کنندلان در اصووص     بيشترين فرا اني مقونت ماتخرج از نگر  مشارکت
ی اجتماعي   کاهش بيگانگي اجتمواعي مربووط بوه      عوامل موثر در افاايش سرمايه

ح مراني او ، کفايت اجتمواعي، جهواني شودن، رسوانه ، آمووز    پور ر ،       
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محر ميوت ناواي اسوت.    ساات ر ابا جناي، اشتغاک، آموز  عالي   احاواس  
است. اين  1ای که بيشترين فرا اني را به اود ااتصاص داد، ح مراني او   مقوله

توانود بوا     کننودلان د لوت موي     ن ته، بيانگر اين است که بر اساس نگر  مشارکت
کند. بانوک جهواني    کننده، سطوح مختل  جامعه را هدايت   نقش راهاردی   تاهيل

  پاسوخگويي، ثاوات    اظهوارنظر شش شوااج حوق   ح مراني او  را بر اساس 
  يي   اثربخشي د لت، کيفيت قووانين   مقوررات، حاکميوت قوانون     کارا سياسي،
. نتوايج  (186, ص. 1390محاوني,   &)سامتي, رنجار,  کند فااد تعري  مي کنترک

 &)زاينوده ر دی, ااور آبادی,    (1396پاشايي,  &)علمي اين مطالعه با پژ هش 
کوه نشووان دادنود ح مرانوي اووو  عواملي در جهوت کوواهش       (1396شو ياايي ,  

باشود. متغيور کفايوت      های اجتماعي است، هماو مي  ها،  اشونت   آسيب  نابرابری
تورين    کنندلان بوه عنووان مهو      مشارکتبعد از ح مراني او ، از منظر  2اجتماعي

   3باشود. تورا ر   ی اجتمواعي   بيگوانگي اجتمواعي موي      عامل تأثيرلاار بر سرمايه
رفتوار  هوای   کفايوت اجتمواعي، داشوتن مهوارت     هاوتند کوه  معتقد  1978هم اران 

که الر شخصوي بتوانود بور رفتوار ديگوران بوه        اند داشتهبيان  ها آني است، اجتماع
اجتمواعي مقاووک اسوت، دارای کفايوت اجتمواعي       نظور  ازبگاارد که  تأثيرطريقي 

ی اسوتعدادهای عواطفي       ی اجتماعي بر پايهها تيکفاها    شود، قابليت قلمداد مي
ليرند، برای مثاک کااني که تأثيرات اجتمواعي عميقوي بور جوای      هيجاني ش ل مي

هموواره   ر  نيو ا ازلاارند بر نحوه ابراز احااسات اود نظارت دقيقي دارنود     مي
ی که مطمئن شوند ا لونه به، کننداوبي تنظي   توانند عمل رد اجتماعي اود را به مي
. نتوايج  (35, ص. 1395پورشوهرياری,   &)قناری  لاارند يممطلو  بر جای  تأثير

در  افوراد در که کفايت اجتمواعي   احاواس توانمنودی     دهد يمبخش کيفي نشان 
ی در جامعه، عاملي در کاهش بيگانگي   افواايش  ريپا تيمائولبرقراری ارتااط   

ی اسديان   پيری هو  راسوتا     ها با مطالعه  سرمايه اجتماعي است. اين بخش از يافته
 يجهوان  ي،د ران کنوون  رآنچوه مشوخج اسوت د    .(1390پيری,  &)اسديان  است
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در  يهوا   عوامل    فا وله  يختنموجب دره  ر ي يانقد  ارتااطات ال تر ن  1شدن
از  يدر براو  ييور تغ ،افراد جامعه است ينب ي  کنش يدلرلون شدن ر ابا اجتماع

ه  ش اتن فوا ول     در يتهاز مدرن يناش ييراتحا ل از تغ یرفتار یها  شااج
هوا        ارز  يرا در ساک زندل ييراتاز تغ يارتااطات، موج يجهان ی  در ده ده

 يود جد یهوا   بر ز ساک ييرات،تغ ينا يژلي  .به دنااک داشته است يجمع یبا رها
در  2، نقش رسوانه است یمجاز ی  در فضاها يدر ر ابا اجتماع یا  مصار  رسانه
ی اجتماعي   کاهش بيگانگي بر کاي پوشويده نياوت. نتوايج ايون       افاايش سرمايه
 (1394بابوايي آذر  & ,عليااده اقد   ,سلطاني بهرا  ,عليااده اقد ) عاتمطالعه با  مطال

(Fisher, 2012) دهند که بين مياان فعاليت در دنيای مجازی   بيگانگي  که نشان مي
 یبا رهوا  يگر،عامل اثرلاار د باشد.  اجتماعي رابطه مثاتي  جود دارد، ه  راستا مي

 نرفتوار بوا زنوان بوه عنووا      یها  يوهش ،است يجنا ی  توجه به سااتارها يتيجنا
بخوش   يندارد تا ا يدليبه ا دح   رس يازن ،اثرلاار در تحونت جامعه ير هايين

در امان مانوده     يجنا یها  يژلياز   يناش یها   سوء رفتارها  يباز جامعه از آس
هوا نشوان داد    يافتوه  رسوانند. جامعوه بوه سورانجا      ینقش حااس اود را در ارتقا

عامل بر ز بيگانگي اجتماعي است. نابرابری جنايتي عاوارت   3ی جنايتيها شهيکل
، طرد، اوار شومردن  ريتحق بهافراد که  تيجنااست از؛ براورد يا عملي بر اساس 

ي اان ناودن دسترسي زنان   مردان بوه   دهنده نشان   پردازد يمبندی آنان     کليشه
ی هوا  يژلو ي ، ي وي از  تيجنا  ام اناتي مانند ام انات آموزشي است.  ها فر ت

اجتمواعي   -ی معيارهوای فرهنگوي    يوه پابور   جواموع  شتريبطايعي افراد است که در 
ی اساسوي  هوا  هيو پا، به ي ي از تيقومی ااير، در کنار ها ساک  در  شود يمارزيابي 

ي در تيجناو از نوابرابری  ی لونالوني ها ش لاست.  شده  ليتادنابرابری اجتماعي 
ناباامان بهداشت، تغايه، آموز ، آلواهي     تي ضعکه  شود يم دهيد  جهانسطح 

. نتايج اين مطالعه بوا  (60, ص. 1394)بخارايي,  مصاديق آن هاتند ازجملهاشتغاک 
که نشوان داد تصوورات قوالاي جناوي باعوث احاواس        (1396)معينيان ,  پژ هش
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 باشد.  شود، ه  سو مي  نابرابری   بر ز آسيب مي
بوه عنووان    2  آموز  عالي 1پر ر     آموز های کيفي نشان داد نقش   يافته

بايود   ی اجتماعي  د  متغير تأثيرلاار در کاهش بيگانگي اجتماعي   افاايش سرمايه
 ،کوه دارد  یا    لاوترده  يراط ي     پر ر  با  ظاآموزمورد توجه قرار ليرد، 

 ي،  نوجوان يدر د ران کودک .اواهد لااشت يندهبر نال آ یا  کننده ونآثار دلرل
 يبوه شو ل ناآلاهانوه حتو     ياریاز استعدادها ش وفا شده   چوه باوا باو    ياریبا

نهاد مهو    ينبه نهاد آموز    پر ر    توجه به ا يدنر نق بخش ،سرکو  شوند
 یهوا   آموز  بهتوجه  .جوامع دارد یبرا يادیثمرات ز ي،  به دنااک آن آموز  عال
 ير هوای ن ي  سورلردان  يودی از ناام يعمل یها    آموز  يمعطو  به فر ت شغل

نتوايج ايون    .کمک به ارتقا جامعه اواهد بود یبرا یا  ياهجوان اواهد کاست   انگ
باشد،  ی به اين نتيجوه   مي  (Janis Swenson, 2001)مطالعه در راستای نتايج مطالعه

رسيد که هرچه بيگانگي اجتماعي بيشوتر باشود، رضوايت از نظوا  آمووز  عوالي       
 کمتراست.
 ي  بو  ينواامن  يودی، مربوط به آن باعث ناام يدهای  تهد ي اریاست ب بديهي

ارت وا    یرا برا ينهزم يت،از عد  قطع يفشار ناش .شود  يجوانان جامعه م یاعتماد
باشد کوه   یا  لهئما ينا يدشا ،سازد  يم ياجامعه مه دافرا يناز جرام  در ب ياریبه  با

 ،کننود  ياحاواس نواامن   ،جامعوه  افوراد  ياز کنار آن عاور کرد،  قتو  ينتوان به راحت
آن  ناوات بوه سرنوشوت    يتفوا ت   يآن ب يننشان اواهند داد که کمتر يالعمل  ع  

   ی  اقتصواد  يبوه نظوا  موال    یاعتماد  يب. است يتيهو  يجامعه   لرفتار شدن به ب
. است يراا یها  ياز ناامن ييها  نمونه ،در بازار بورس   سها  يراا یها  ي رش اتگ
ی منفوي در  ها ت انه کهی اود نشان دادند   در مطالعه (1397بيرانوند,  &)درلاهي 

ی اجتماعي چون طدق، اعتياد   ها بيآساقتصاد با افاايش فقر، بي اری   لاتر  
ی اناواني،    ی اجتماعي موجب کاهش سورمايه ها بيآسجر  ارتااط دارد   افاايش 

 .  شود يمی   رشد اقتصادی  ر بهره
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کننوده    نگوران  يتي ضوع  ،مختلو   یهوا   لر ه يندرب 1محر ميت نااي ی  تجربه
را در  ياناجا    همدل ی،شهر یدر فضاها ينامتناسب ادمات رفاه يعتوز ،است

کارد،   يطاقات مختل  جامعه م ين  عدا ت را ب ينهبار ک قرار داده یمعرض نابود
جامعوه را از   ياوه، مقا يون حا ول از ا  ير انو  یها    تنش يانمدا   همتا ی  ياهمقا

موورد   يود فعاک محر   اواهود سواات کوه با    ير هایاز ن يميمشارکت بخش عظ
آنچه هاوت     ينتفا ت مشهود ب ،موجود در جامعه یها  د لانگي .يردتوجه قرارل
شوده در   يو  تحر يقحقوا  ي  براو  يلر ه یها  رسانه یها  يا شود، پ  يآنچه ادعا م

. نتوايج  لواارد   يمو  يبواق  ياجتماع کنشگرانبر  باری  ياناثرات ز ی،مجاز یها  شا ه
کوه بوه ايون نتيجوه رسويدند کوه        (Kawachi I. , 1999) (Stiles B. L., 2000) العه مط

احااس محر ميت نااي در اتخاذ الگوهای انحرافوي   جور  نقوش دارد، بوا ايون      
 اوان است.  مطالعه ه 

هوای    اعتموادی، بودبيني   کواهش سورمايه    آيد، بي   طور که از نتايج برمي  همان
جمعي نه تنها يک جناه بل ه، تما  ابعواد زنودلي اجتمواعي را تحوت توأثير قورار       

دهد، در اين شرايا ميل به مهاجرت در اذهان جوانان   آرز ی جاتن زنودلي    مي
ا ربايد   يا آنها ر  ی تد  را از نير های فعاک جامعه مي  بهتر در جايي ديگر، انگياه

هوای عموومي    های اقتصادی، افوک مشارکت  ثااتي  برد. بي  تفا تي فر  مي در  رطه بي
دهود، آنچوه     را دربرداشته   هم اری با د لت را به مياان قابل توجهي کاهش موي 

  بوه ی اجتمواعي حواک حاضور موا اسوت،        آيد، اين است کوه بيگوانگي ماوئله     برمي
ی اجتمواعي      کرد که برای افاايش سورمايه ليری  يجهنتتوان  لونه مي ي، اينطورکل

به عوامل اقتصادی، سياسي، فرهنگوي     جاناه  همهکاهش بيگانگي اجتماعي توجه 
ی اجتماعي، بوين فورد   سوااتارهای      قرار ليرد. سرمايه توجه مورداجتماعي بايد 

 عنوان يک عامل حفاظتي باعث کواهش  آ رد   به   مي جامعه پيوندهايي را به  جود 
ی اجتمواعي    لردد. ناايد از اين مهو  غافول شود کوه سورمايه      بيگانگي اجتماعي مي

ی جوامووع اناوواني اسووت، پوو  بووا توجووه بووه اهميووت آن بايوود   عوواملي در توسووعه
ی   ی به تقويت   ارتقای سرمايها توسعهی ها برنامهرياان در   لااران   برنامه ياستس
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 اجتماعي توجه کافي داشته باشند.
ی   هوای تأثيرلواار بور سورمايه      هش، ضمن اين ه سعي شود مؤلفوه  در اين پژ

 د  مقولهاجتماعي   بيگانگي اجتماعي بررسي شود، تدشي در جهت  اکا ی اين 
ی بيگوانگي      کش  محتواهای تجربه زياته به عمل آمد. آنچه مال  است، رابطوه 

ی ا معوه جای اجتمواعي، متوداال   د سوويه اسوت، هرچوه در        اجتماعي   سرمايه
يابود   يوا در معورض     ی اجتماعي کواهش موي    بيگانگي اجتماعي بان باشد، سرمايه

 ليرد. تهديد قرار مي
در اداموه پيشوونهادهايي جهوت ارتقوواء سوورمايه اجتمواعي   کوواهش بيگووانگي    

 اجتماعي به شرح زير ارامه مي لردد:
 نودی  ر  نظور  ازی اجتماعي را   بررسي  ضعيت بيگانگي اجتماعي   سرمايه

ی مطالعوات، باوتری جهوت    هوا  افتهی   استنااط   استخراج يها یاستراتژبا کمک 
 ی ادقانه.ها دهياتوليد 

  آموز  عالي در جهت    پر ر     آموز ی درسي در محتوابازنگری در
يواز  موردنهوای   یتوانمنود آمووزان جهوت ارتقواء      ی دانشجويان   دانشتوانمندساز

 جامعه.

  پاير جامعوه بوه    يبآسی ها لر هلااران به  ياستسرياان     برنامه  يژه توجه
 لحاظ اقتصادی   اجتماعي.

 ی ميان حاکميت   نظوا  سياسوي   مورد  در سوطوح اورد          تقويت رابطه
 کدن   ايجاد باتر مناسب جهت جلب اعتماد اجتماعي.

      توجه به نهادهای ا لي جامعه، چون نهواد اوانواده   نقوش آن در اعوتدی
 وامع انااني.ج

       ی اشوتغاک   حمايوت از     توجه بوه نيازهوای جوانوان، فوراه  نموودن زمينوه
 ی نوپا. کارها کاب

  عنوان عاملي جهت  مديريت  حيح جامعه، بخصوص در شرايا بحراني به
 کاب اعتماد بين د لت   مرد .
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نامه   پایها   . .(مطالعه موردی ر ستای فارسنجاز توابع سونقر )سياسي   اجتماعي 
 .انشگاه تهران، دانش ده علو  اجتماعي، دکا اساسی ا اد

مطالعوه  )اجتماعي موثر بر نابرابری جنايتي-تحليلي بر عوامل فرهنگي .(1394) .ا ,بخارايي
مجل  علمی پژوهشی مطالهات توسهه    .ساک شهر ا فهان 20-49ی زنان متاهل 

 .82-59 ,ااتماعی و فرهسگی

دانشوجويان   بررسي مياان بيگانگي اجتماعي در بين .(1390) .ز ,رسولي & ,.ح ,بني فاطمه
مجله  پژوهشهی   )جامعه شناسوي کواربردی    .دانشگاه تاريا   عوامل مرتاا با آن

 .26-1 ,(علوم انسانی رانشگاه اصفها 

چواپ ا ک نشور    :تهوران  .مبانی مفهومی و نظري سرمای  ي ااتماعی .(1392) .پ ,پيران
 .علمي

فصهلسام    .اعيبررسي رابطوه ی سورمايه اجتمواعي   امنيوت اجتمو      .(1385) .  ,تقي لو 
 .257-240 ,،مطالهات  اهبرري

بررسي بيگانگي اجتمواعي جوانوان   عوامول     .(1391) .س ,حايني & ,.ح .ع ,توفيقيان فر
 .58-45 ,اوانا  اساختی صلسام  مطالهات اامه   .اجتماعي مرتاا با آن

 :تهوران  . .تشريح   تحليل نظوری نظو  اجتمواعي    :جامعه شناسي نظ  .(1384) .  ,چلاي

 .نشر ني .چاپ هفت  

تحليل رابطه سرمايه اجتماعي   جر  در سوطح اورد      .(1384) .  ,ماارکي  & ,.  ,چلاي
 .44-3 ,مجل  انجمن اامه  اساسی ایرا  .کدن

مطالعه رابطه بين تعارضات اانوادلي   عات  .(1395) .ر ,دهقاني & ,.  ,اواجه نوری 
 .61-45 ,علوم ااتماعی .ن شهر شيرازدانش آموزا :مورد مطالعه)نف  نوجوانان 
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بررسوي   .(1395) .ا ,داميوار   & ,.ص ,جهاناازيوان  ,.ص ,پناهي ناوب  ,.  ,اواجه نوری 
مطالعوه مووردی دانوش    )های  الديني با از اودبيگانگي نوجوانان رابطه بين ساک

-1 ,علوم ااتمهاعی  .(1390-91آموزان دبيرستاني داتر   پار شهر شيراز درساک 

22. 

های اجتمواعي   رشود اقتصوادی    بررسي رابطه آسيب .(1397) .ا ,بيرانوند & ,.ح ,رلاهيد
برنامه    .DSGEر ي ورد   :زاايران با تاکيد بر سرمايه انااني در الگوی رشد در ن

 .100-59 , یزي و بورا 

عوامول اجتمواعي مووثر بور بيگوانگي       .(1394) .  ,جعفريان & ,.س ,بااطيان  ,.  ,رضايي
 .99-83 ,مطالهات ملی .اجتماعي زنان شاغل شهر ار  آباد

ساات   ر اسازی پرسشونامه سونجش    .(1395) .د ,قاس  زاده & ,.  ,موسوی ,.ح ,رفيعي
 .179-161 , فاه ااتماعی .سرمايه اجتماعي در ن لر هي   بر ن لر هي

 .ر نينش :تهران  .نظريه های جامعه شناسي در د ران معا ر .(1386) .ج ,ريتار
 یتأثيرشااصووها ي(. بررسوو1396, ع. ) يااييشوو  &,  ., ی,  ., ااوور آبادیر د ينوودهزا

 يودار رشد   توسوعه پا  ی. پژ هشهایاو  بر توزيع درآمدبا به کارلير يح مران
 52-25(, یاقتصاد یپژ هشها)

تحليل تاثير شااج های ح مراني اوو    .(1390) .  ,محاني & ,.ه ,رنجار ,.  ,سامتي
کشوورهای جنوو  شورقي آسويا      :شوااج توسوعه اناواني مطالعوه مووردی     بور  

(ASEAN). 223-183 ,پژوهش هاي  اد و توسه  اقتصاري. 

بررسوي رابطوه دينوداری   بيگوانگي      .(1391) .س ,چمني & ,.ر ,قصابي ,.س ,سراج زاده
 اهبهرر ااتمهاعی    .دانشجويان دانشگاه تربيوت مودرس   :مورد مطالعه)اجتماعي 
 .125-103 ,فرهسگی

علل   پيامد تعارض کار اانواده   بررسي بيگوانگي   .(1393) .س ,ناوی & ,.  ,شهرياری
پژوهش هاي  اهبرري مسهائل ااتمهاعی    .از کار به عنوان ي ي از پيامودهای آن 

 .59-45 ,ایرا  

بررسوي رابطوه بوين     .(1391) .س ,اسدمي بنوا   & ,.  ,عليااده اقد  ,عااس زاده ، محمد
 .172-145 ,مطالهات و تحقیقات ااتماعی .سرمايه اجتماعي   آنومي اجتماعي 

سورمايه اجتمواعي در ايوران؛  ضوعيت موجوود،       .(1386) .  ,موسووی  & ,.  ,عاوداللهي  
 .233-195 , فاه ااتماعی .د رنمای آينده   ام ان شناسي لاار

(. 1394آذر, س. ) ييبابوا  &اقود  ,  .,   ادهايو بهورا , س., عل  ياقد ,  ., سلطان اادهيعل 
 انيموورد مطالعوه دانشوجو    ياجتماع يگانگيبا ب يجمع یارتااط رسانه ها يبررس

 .یو علوم ااتماع یاامه  اساس یکسفرانس مل نیسوم. ايدانشگاه تار

 .بينا :تهران .لاار  پيمايش ملي سرمايه ی اجتماعي در ايران .(1394) .غ ,غفاری

شونااتي تواثير دينوداری بور     تايين جامعوه  .(1397) .ع ,محاني تاريای & ,.  ,غفوری کله
در ناد شوهر ندان   (از اود، از جامعه   از سياست)اش اک   موضوعات بيگانگي 

 .208-185 ,بر سی مسائل ااتماعی ایرا   .بالغ تهراني
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ايوت  طاعي، هوو  هيجواني   کف  های شوخساک .(1395) .  ,پورشهرياری & ,.ح ,قناری
 .108-79 ,اندیش  هاي نوین تربیتی .اجتماعي در دانشجويان

بررسي رابطوه بوين سواک  الوديني موادر بوا        .(1387) .س ,عريضي ساماني & ,.ا ,کاظمي
 .118-104 ,مجل   وا  اساسی  .الگوی مصر  سيگار در دانش آموزان

بيگوانگي   نقوش سورمايه اجتمواعي در ميواان     .(1399) .س ,غفووری کلوه   & ,.ع ,کريميان
 .198-171 ,جامعه شناسي سياسي ايران .سياسي شهر ندان تهراني

 .آييژ :تهران  . وش هاي پژوهش ترکیبی .(1398) .ج ,کرسوک & ,.  ,کدرک

 .اطدعات :تهران . وش تحقیق کیفی ر  مکاتب تفسیري .(1395) .ع ,محاني تاريای
 يضدر تاعو  يتيجناو  يرات قالابه نقش تصو يجامعه شناات ي(. نگاه1396, ن. ) ينيانمع

در  يتصوورات قوالا   يون ا يریموثر بر ش ل ل یا ينهزنان   عوامل زم يهعل يشغل
 .179-163, ز  و مطالهات خانواره. يرانفرهنگ ا

)بحران يگوانگ ياز اودب نيرابطوه بو   ي(. بررس1392, ع. )یايتار یريم &مهرا ,  .,  یريم
)مورد مطالعوه جوانوان    يآنان به انحرافات اجتماع شيلرا ااني( جوانان   متيهو
 .76-67یرانش انتظام یفصلسام  علم ساله شهر کرمانشاه(. 29 - 15

رفاه اجتماعي   عوامل مووثر بور آن مطالعوه     .(1390) .ر , فری شالي & ,.ج ,هاارجرياي
 .22-1 پژوهش و برنام   یزي اهري .موردی شهر تهران
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