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 چکیده

های  فرهنگ گروهاجتماعی با تمایل جوانان به خرده  -ناختی شروانهای  سرمایه   رابطهپژوهش حاضر با هدف  
خارجی   شدمنحرف  بود.  انجام  همبستگی  روش  لحاظ  وبه  بنیادی  هدف  لحاظ  به  آماری  تحقیق  جامعه   .

تحصیلی   سال  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشجویان  فرمول می   96-97پژوهش،  از  استفاده  با  که  باشند 
تعداد   جامع  200کوکران  عنوان  به  شدند.  نفر  انتخاب  نمونه  برای  ه  پژوهش  این  سرمایه  ریگاندازهدر  ی 

استفاده مورد  ساخته  محقق  (2007)ویآووللوتانز و    هاینامهاز پرسشسرمایه اجتماعی به ترتیب    و   ناختی شروان
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب    هانامه برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد پرسش.  قرار گرفت

آمد.    83/0 دست  یافته  جهتبه  پیرسون،  تحلیل  همبستگی  )ضریب  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  از  ها 
و   ناختی شروانسرمایه    بین  دهدهای پژوهش نشان می ( استفاده شد. یافتهTرگرسیون چندمتغیری و آزمون  

و تعهد( با تمایل به   های آن )اعتماداجتماعی و مؤلفه سرمایه و   ی(نیبخوش ی، آورتاب آن )،  هایمؤلفهخرده
وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز رابطه  معکوس  های منحرف رابطه معناداری  فرهنگ گروهخرده
تاب مؤلفه خوش آوریهای  اجتماعی ،  تعهد  و  اجتماعی  اعتماد  خرده  بینی،  به  تمایل  گروهبا  های  فرهنگ 

فرهنگ های اعتماد و و تعهد اجتماعی با تمایل به خردهبا توجه به رابطه معکوس مؤلفهمنحرف را تأیید کرد.  
توان از  و تعهد اجتماعی در میان جوانان می   نتیجه گرفت که با افزایش اعتمادتوان  می   ،های منحرفگروه

بینی به ترتیب برابر با  آوری و خوش همچنین ضریب تأثیر متغیر تاب افی کاست.  های انحرتمایل آنان به گروه
 بینی آوری و خوشتاب  دارای افراد چه هرتوان نتیجه گرفت که  می   که  به دست آمد  -224/0و    -248/0

 دارند.فرهنگ منحرف خرده به انجام کمتری تمایل باشند، باالیی 
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و مطالعات علوم اجتماعی،   انتظامی رشته مدیریت پیشگیری از جرم و عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم . استادیار2

 تهران، ایران



 1399، تابستان 56شانزدهم، شمارة  ناسی تربیتی، سال شروانعلمی فصلنامة                                            / 236

 

خرده شروانسرمایه    كلیدي:  واژگان عضویت،  به  تمایل  اجتماعی،  سرمایه  فرهنگ  ناختی، 
 .منحرف

 مقدمه
است.  متن   یکدیگر  به  اجتماعی  منفرد  کنشگران  پیونددهنده  عنصر  اجتماعی  رابطه 
به بررسی روابط اجتماعی پرداختهجامعه از همه، ماکس وبر  اند. شناسان کالسیک و پیش 

مشتمل بر کیفیت زندگی عینی و ذهنی(  کمیت و کیفیت روابط اجتماعی بر کیفیت زندگی )
مفهوم   از  استفاده  با  اجتماعی  روابط  کیفیت  و  کمیت  بررسی  دارد.  مهمی  تأثیر  افراد 

  ای یافته و مورد مداقه بیشتری قرار گرفته است. اجتماعی ابعاد تازه  ناختی وش روانهای  سرمایه
تعیین اجتماعی جوانان  آنان در زمینهکننده فرصتکیفیت و کمیت روابط  آینده  های  های 

دهند  هایی قرار میگوناگون زندگی خواهد بود. پیوندهای اجتماعی افراد، آنان را در موقعیت 
پیشنهاد می آنان  به  را  زندگی خاصی  روابط  و سبک  این  بررسی چگونگی  بنابراین  کنند. 

های منحرف  هفرهنگ گروهای خاص نظیر خردهفرهنگاجتماعی و نیز گرایش آنان به خرده
 کننده خواهد بود.خارجی در نوع زندگی آینده آنان جزو عوامل تعیین

زمینه که  زیستی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سازه  یک  عنوان  به  پاسخگوی  جوانان  و  ساز 
ی  هی مختلف در حوزهانا تغییرات اجتماعی هستند به موضوعی جاذب و محوری در گفتم

شده تبدیل  تمایزعمومی  فردگرایی،  استقاللاند  مصلحتطلبی،  و  عنوان  جویی  به  گرایی 
استسویه جوانان  از  افزایشی  به  رو  طیف  ارزشی  و  هویتی  اصلی    (. 1396  )ذکایی،   هایی 

دهه در  ارتباطات  فزاینده  ساختارهای  گسترش  پیچیده  و  روزافزون  تحوالت  و  اخیر  های 
ای  های تازهبا دیدگاه ناختیشروانو  شناختیهای جامعهکند که بررسیاجتماعی ایجاب می

پیوستگی پدیدهتبیین شوند. شاید مهم با  ترین ویژگی قرن حاضر،  با یکدیگر و  های بومی 
ها بارزترین ویژگی  فرهنگای از خردهگیری تنوع گستردهباشد که شکلهای جهانی  پدیده 

این خرده نمادی مشترک و در عرصهفرهنگآن است.  انتقال  ها در چارچوب  های جدید 
  ها افق  ،ساختاری زندگی جوانان  شرایط تغییر یافته  فرهنگی در سراسر جهان اشاعه یافته است. 

ی جوانی و سیال بودن فرهنگ  هافراگیر شدن ارزش  ،هاروی آنی جدید پیش هاو چالش 
زمینه جمله  از  میهاجوانان  سبب  که  هستند  جمعیتی  یی  گروه  یک  تنها  را  جوانان  گردند 

نخوانیم. جوانان یک مقوله اجتماعی و یک سازه اجتماعی و فرهنگی محسوب می شوند و  
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زمینه سان  همین  آنهابه  رفتار  و  نگرش  بر  تاثیرگذار  ن  های  تحوالت  و  بر  آن  تاثیرات  یز 
 (. 1396، بیشتری در نظر گرفت )ذکاییاجتماعی را نیز می بایست با پیچیدگی 

و  هاگروه  بوده  هنجارهای خاص خود  دارای  توانمندی هستند که  اشخاص  ی جوانان 
ی جوانی  هاگاه خرده فرهنگ  .ممکن است به صورت کامل از قواعد اجتماعی پیروی نکنند

اجتماعی شده و نگرانی بزرگ ترها را به همراه خواهد داشت . خرده فرهنگ  باعث مسایل  
  ها فرهنگی در ارتباط است این خرده فرهنگ  – های اجتماعیخیابانی جوانان معموالً با لغزش

می نشان  را  واقعی جوانان  پدیده1393  )ربانی،  دهندهنجارهای  مدگرایی همیشه  (.  مثل  ای 
یک نوع سرنوشت عالی را ایجاد می    هاآنبوده و گاه برای  برای جوانان یک خرده فرهنگ  

. کند. جوانان هر طبقه اجتماعی از لحاظ فرهنگی و رفتاری متفاوت از دیگر طبقات هستند
تمایل بر  پژوهش  این  در  است  شده  فرض  که  عواملی  از    فرهنگ خرده  به  جوانان  یکی 

امروزه صاحب نظران بر  اثرگذار است سرمایه اجتماعی است.    خارجی   منحرف  های گروه 
و موفقیت افراد در    هااین باورند که سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه فعالیت

به  تأ   دستیابی  بررسی  بر  اهداف خود دارد. هر چند  اجتماعی(  اجتماعی )سرمایه  ثیر روابط 
اما   تازه ای نیست،  به عنوان  روی مسایل اجتماعی موضوع  آزمون واقعی سرمایه اجتماعی 

شکل به  منجر  مفهومی  سازه  بینش یک  تازهگیری  این  های  تاثیر  و  اجتماعی  روابط  در  ای 
متغیرهای   از یکی عنوانبه ناختیش روان سرمایههمچنین  ها بر زندگی افراد می شود.  بینش 

نظر پژوهش  این  در مستقل  شامل ناختیش روان هایسرمایه .است شده گرفته در 

 داشتن  استمرار موفقیت، به  دستیابی برای هایش به توانایی فرد باور جمله از هاییویژگی

درباره اسناد هدف، کردن دنبال در  و هاسختی تحمل همچنین  و داشتن  خود مثبت 
 این  درباره (1997)2دارتی  و  وئوم گلدستوم،(.  2007  ،یوسف و 1لوتانز )  تاس  مشکالت

 میزان از فرد هایدریافت شامل روانی سرمایه که کنندمی اعالم ناختیش روان سازه

 فرایند در که است پیامدها عملکردی با شده ترسیم و معین  هایهدف بین  هماهنگی 

 زندگی توالی در پایدار  نسبتاً و درونی رضایت به و آیدمی دست  به  مستمر هایارزیابی

 متغیرهای  برخی  در نهفته عامل یا منبع یک ناختیشروان هایسرمایه .شودمی منتهی

 
1  . Luthans & Youssef 

2. Goldsmith, Veum & Darity 
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 در که است خودکارآمدی  و خوشبینی آوری،تاب امیدواری، قبیل از دیگر، ناختیشروان

 ادراک عنوانبه امید (.1،2006وست  و پاترا اوی، (است نمایان نیز متغیرها این از یک هر

 سپس و مشخص هدف سویراهی به ایجاد باعث که شودمی تعریف هایش توانایی از فرد

به برای چندگانه هایی راه از استفاده در وی برانگیختن   است، اهدافش  سوی پیشرفت 

 موفقیت  به رسیدن در  خود توانایی مورد در فرد که است مثبتی  اسنادی  سبک خوشبینی 

 هایتالش دربارۀ داشتن   اطمینان یعنی  خودکارآمدی .داردمی اتخاذ  آینده و  حاضر حال  در

 در مقاومت معنای به  آوریتاب و زاچالش  هایتکلیف مورد در موفقیت برای نیاز  مورد

است که امروزه به   نکته مهم آن . است موفقیت  به  رسیدن برای ها مصیبت و مشکالت  برابر
  فرهنگ های فردی سهم عمده در تغییر خردههای روانی در کنار تفاوتدلیل آن که مزیت

مؤلفهگروه  بیشتر شده است. تحقیقات  شروانهای سرمایه  های منحرف دارند، نقش  ناختی 
ی  کننده مهمی برای رفتارها بینیتواند پیش ناختی میش روانگوناگون نشان داده است سرمایه  

گرایش  نگرشفرانقشی،  و  خردهها  جمله  از  باشدفرهنگها  کجرو  جعفری،    ، )هویدا  های 
 (. 1391، آبادیپریوش و کمالی دولت

هوی    ی منحرف خارجی، رپ،هااز طرف دیگر ورود عناصر فرهنگی خرده فرهنگ
ماهیت   علت  به  است، که  فرهنگی  اشاعه  بازار  مصادیق  از  یکی  آن  نظایر  و  نامتقارن  متال 

سلطه و  و  هاآنگرتحمیلی  مردم  و  است  گرفته  خود  به  را  فرهنگی  هجوم  یک  حالت  ش 
استمسئولین   نموده  نگران  شدت  به  را  ویژگیجامعه  سبب  به  نوجوانان  و  جوانان  ی  ها. 
روانی و اجتماعی بیشتر از سایر اقشار اجتماعی در معرض این تهاجم قرار دارند و  ،جسمانی

ساالن و بزرگ ساالن مقاومت عه پذیری کامل در مقایسه با میانممکن است به خاطر عدم جام
کمتری در مقابل آن از خود نشان دهند . همچنین شهرهای بزرگ درمقایسه با سایر شهرها  

ناهمگونی اجتماعی و آزادی فردی مدخل    ش وسایل ارتباط جمعی،به خاطر توسعه و گستر
فره  خرده  این  فرهنگی  عناصر  گسترش  و  ورود  برای  چنین    هستند  هانگمناسبی  این  در 

ترین متصدی رسمی حفظ  تربیتی آموزش و پرورش به عنوان مهم  –ای رسالت فرهنگی  زمینه
ه عهده  وتربیت بخش اعظم نوجوانان جامعه را بو انتقال فرهنگ، که مسئولیت انتقال فرهنگ  

کند که مصادیق این جریان را در میان جوانان و نوجوانان شناسایی نماید و  ایجاب می ،دارد
  ها آنرا بیابد تا بتواند با مصون سازی فرهنگی    ها آنو ساز و کارهای تحقق عملی    هامکانیزم

 
1. Avey, Patera & West 
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(.    1391)هاشمی،    هنگی آنان را حفظ نمایدرا در برابر این جریان مقاوم نماید و هویت فر
اند که پذیرش عناصر فرهنگی بیگانه توسط اعضای یک جامعه در طول  تحقیقات نشان داده

به و  تمام اعضای یک جامعه همزمان عناصر فرهنگی  تدریج صورت میزمان  یعنی  گیرد، 
به عبارت دیگر ابتدا    پذیرند.پذیرند، بلکه به ترتیب و در طول زمان آن را میجدید را نمی

پذیرند. مطلوب بودن را می  ها آنپذیرند، سپس بیشتر  تعداد کمی از افراد ایده جدید را می
عناصر می و سایر  و هنجارها  نمادها  از  استفاده  دیگر  پذیرش از سوی  برای  را  زمینه  تواند 

 اعتقادات مربوط نیز فراهم آورد.
های  گیریجهت  هاآنبال دارد که یکی از  کاهش سرمایه اجتماعی پیامدهایی را به دن

های خودخواهانه  گیریرود که افراد یک جامعه به سمت جهتخودخواهانه است. انتظار می
پیچیده ترکیب  که  متقابل  تعهدات  و  حقوق  جای  به  شخصی  منافع  جهتو  از  گیری  ای 

اشاره کرد،    توان به آنخودخواهانه و دگرخواهانه است پیش بروند. پیامد دیگری که می
بنابراین اگر برای شناسایی وضعیت    فساد و انحرافات اجتماعی در سطح جامعه است.افزایش  

ها در میان جوانان و نوجوانان آگاهانه اقدام نکنیم و در صورت تمایل جوانان و  این گروه
علل و عوامل آن را شناسایی    ها موارد مورد عالقه،ت این گروهنوجوانان به هنجارها و اعتقادا 

های منحرف خارجی به فرهنگ حاکم در بین جوانان  های گروه بپردازیم، فرهنگننکنیم و  
و نوجوانان و سایر نوجوانان تبدیل خواهد شد که با اهداف نظام آموزشی کاماًل مغایر است  

نظام اجتماعی  و آثار و پیامدهای آن سالمت جسمانی و روانی جوانان و نوجوانان و امنیت  
از این رو مسئله تحقیق این است که چه رابطه ای بین سرمایه   شدت تهدید خواهد کرد.را به

های منحرف وجود دارد.  اجتماعی خانواده و تمایل جوانان و نوجوانان به خرده فرهنگ گروه
شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی می تواند به ما در درک بهتر علل تمایل 

 ی منحرف یاری رساند. هاوانان و جوانان به خرده فرهنگ گروه ج
( در تحقیقی که درباره علل گرایش جوانان به مظاهر فرهنگ غرب در  1396پور )حسن 

از   باالتر  اردبیل در حد  استان  در  است که جوانان  رسیده  نتایج  این  به  داده،  انجام  اردبیل 
ین جنسیت و وضعیت تأهل افراد ارتباط  متوسط به مظاهر فرهنگ غرب گرایش دارند. همچن 

به مظاهر    هاآنزیادی با گرایش به مظاهر غرب دارد. بین سطح تحصیالت فرد و گرایش  
غرب ارتباط معناداری وجود دارد و سطح تحصیالت و مشاغل پدران نیز ارتباط معنادار و  
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می نشان  غرب  فرهنگ  به  گرایش  با  را  )   دهد.زیادی  نیز  1395مهرعلی  علل (  بررسی  در 
های نابهنجار موسیقی به بررسی شناخت نحوه تأثیر عوامل  گرایش برخی از جوانان به گروه

رسانه و  مدرسه  دوستان  خانواده،  نظیر  گرایش  اجتماعی  بر  اجتماعی  طبقه  و  جمعی  های 
( با عنوان  1393نتایج تحقیق حیدری )  های نابهنجار موسیقی پرداخته است. جوانان به گروه

دهد که مبنای عمل جوانان در پیروی از مد دو گونه است: ده مدگرایی جوانان« نشان می»پدی 
ای است  های مطرود حاشیهفرهنگ گروهجوانانی که مدگرایی آنان به معنای پیروی از خرده

( 1392طالبی )  شان از مد صرفاً جنبه خودآرایی یا خودنمایی دارد.و جوانانی که معنای عمل
تحقیقی در نحوه عملکرد گروه در  و  آرایش  بررسی  به  ارزشی جوانان،  بیگانگی  و باره  ها 

های ساختاری در عملکرد نظام فرهنگی و تأثیر آن بر نهادهای فرهنگی و شناسایی ضعف
گیرد بین نحوه ارتباط و همکاری فرد  پردازد. وی نتیجه میآموزان میتعلقات ارزشی دانش 

یگانگی ارزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین  ها و نهادهای فرهنگی و ببا گروه 
رحیمی    های خارجی و بیگانگی ارزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.استفاده از رسانه

( در تحقیق خود با عنوان »بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی در آموزش و 1390)
دار خارجی و انواع آن، اصالح و  التحریر نمانامهای مقابله با آن«؛ البسه و لوازمپرورش و راه

های  های تند غربی و تماشای فیلمآرایش موی سر به سبک غربی و گوش دادن به موسیقی
به عنوان   پارتی  غیرمجاز، همچنین روابط آزاد دختر و پسر و شرکت در مجالس رقص و 

 اند.آموزان قلمداد شدهمظاهر تهاجم فرهنگی غرب در بین دانش 
)  1رایت  بین سرمایه اجتماعی خانواده و رفتار بزهکارانه را  2013و همکارانش  ( رابطه 

یافتهبررسی کرده به نظریه کلمن  با استناد  دهد که سرمایه اجتماعی  های آنان نشان میاند. 
اند که  همچنین نشان داده  هاآندهد.  خانوادگی در طول زمان میزان بزهکاری را کاهش می

خا اجتماعی  میسرمایه  افزایش  را  وظایف  سطح  و  متقابل  کنش  برای  نواده  مبنایی  و  دهد 
 سازد. واپایش اجتماعی غیررسمی فراهم می

متال و  ( در تحقیقی که درباره همبستگی میان گرایش به موسیقی هوی2015)2تروستل 
  تمایل به باورهای خرافی در میان جوانان انجام داده بود به این نتیجه رسید که بین ترجیح 

داردهوی  موسیقی وجود  معناداری  روابط  خرافات  و  جادویی  اعتقادات  تشدید  و    . متال 

 
1  . Wright 

2  . Trostel 
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( در اثر تحقیقی خود با عنوان مقاومت از طریق مناسک به  2016)1استوارت هال و جفرسون 
های پس از جنگ جهانی دوم مثل  فرهنگپردازند که خردههای نمادینی میتبیین صورت

کله  2تدها  راکرها 3ها پوستی،  پانک   4،  درگیر    5ها و  موجود  اجتاعی  نظام  با  آن  کمک  به 
هایی چون  ( به صورت مشاهده مشارکتی در زمینه گروه2014)6تحقیقی که ویلیز   .شوندمی

نشان میهیپی است  داده  انجام  مدرسه  نوجوان ضد  و  موتورسوار  پسران  هد که چندین  ها 
ای و جنسیتی  وجود دارد که با اختالف طبقاتی، منطقه  هاهای فرعی از گروهسلسه فرهنگ

پیدا می ارتباط   سرمایة که داد نشان (2010)7یوسف  و لوتانز آوی، مطالعة  .کنندمتمایز 

 نوآورانه رفتارهای مثل مثبتی رفتارهای  با و منفی رابطة  شغل ترک قصد با ناختیشروان

 (2000)  8لی   .دارد مثبت  رابطة شغل آمیزموفقیت انجام در خود هایتوانمندی  به افراد باور و
 کره، دانشجویان شناختی روان  سالمت و اجتماعی یهاحمایت رابطة مطالعة با تحقیقی در

 دانشجویان  و دارد دانشجویان روانی سرمایة با مثبتی رابطة اجتماعی  حمایت داد نشان

 پژوهشی در  .دارند کمتری استرس و روانی  فشارهای اجتماعی، حمایت  باالی سطح دارای

 روانی سالمت از باشند،  تر  منزوی اجتماعی لحاظ به افراد هرچه شد داده نشان  دیگر

 جامعه  آن باشد، بیشتر جامعه در اجتماعی پیوستگی هرچه  برعکس و برخوردارند کمتری

پیشینه    های صورت گرفته در از بررسیبا توجه به    (.33:  9،2000وایتفورد ) بود خواهد  تر سالم
می زمینه  تحقیقات،  در  نتیجه گرفت که  و    اجتماعی  -ناختیشروانهای  سرمایه  رابطهتوان 

خارجی تحقیقی صورت    منحرف  هایگروه  فرهنگ خرده  به   جوانان  تمایل  با  های آنلفهمو
 کند. که ضرورت انجام این تحقیق را چند برابر می  نگرفته است

 به است  نگر مثبت ناسیشروان از ایزیرمجموعه که ناختیش روان سرمایه  اصطالح

 لوتانز شد. معرفی ی(سازمان رفتار پردازنظریه بزرگترین  و )اولین  لوتانز فرد توسط  تازگی

 
1  . Hall, S.and Gefferson 

2  . Teds 

3  . Skinheads 

4  . Rockers 

5  . Panks 

6  . Willis 

7  . Avey, Luthans and Youssef 

8  . Lee 

9. Whitford 
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 رقابتی مزیت منبع و ترکیبی عامل یک عنوان به  هاسازمان در را اصطالح همکارانش این  و

 به منجر ناختیشروان سرمایه ارتقای ،هاآن تحقیقات  اساس بر مطرح کردند. هاسازمان

 میان روابط )شبکه اجتماعی سرمایه و افراد( هایمهارت و انسانی )دانش  سرمایه ارتقای

 اما شد، مطرح کار محیط در ابتدا ناختیش روان سرمایه شود. بنابراین می سازمان در (هاآن

 عملکرد تحصیلی، عملکرد سالمتی،  در سرمایه این  خصوص تأثیر در هاییپژوهش  امروزه

 زیرا هستند، تحقیق این مستقیم غیر منبع هاهمین پژوهش  و رسیده انجام به   و ... ورزشی 

 نگرفته صورت  تحقیقاتی اقدام هیچ  و نشده توجه این مفهوم به تاکنون انحرافات زمینه  در

نظریه باره این  در همچنین  است.  مطرح مرزی درون حداقل مستقل تئوری و تاکنون 

 ناسان ش روان مطالعات  اتصال حلقه  پژوهش تا این شده باعث مهم  خل  این و است نگردیده

 محققان  باشد. جرم پیشگیری از زمینه در  های منحرففرهنگخرده مطالعات و نگرمثبت

 و(  2007  ،1یوسف  و لوتانز)  اندکرده ثابت نظری  طور به هم اغلب  ناختی ش روان سرمایه
 شناختی روان سرمایه که (2010 یوسف،  و لوتانز ،2اوی( اندداده نشان تجربی طور به هم

 و مدیکارآ بینی،خوش  امید، )شامل چندبعدی مفهوم یک یا مرکزی مفهوم یک
 ناختی،ش روان سرمایه  که باورند این بر همکارانش و لوتانز واقع، است. در کاری(سازش

 به منجر خودکارآمدی و امیدواری همچون گراییمثبت ناختیش روان بر متغیرهای تکیه با

 روابط  )شبکه  اجتماعی سرمایه و  افراد( های مهارت و  )دانش  انسانی سرمایه  ارتقای ارزش

ناختی  شروان متغیرهای از ناختی،شروان سرمایه بنابراین، شود.  می سازمان ( درهاآن  میان
امکان  و هستند پرورش و توسعه گیری،اندازه قابل که است  شده تشکیل گراییمثبت
متغیرها،   این  شد اشاره این  از پیش  که گونههمان دارد. وجود هاآن  بر مدیریت اعمال

 و پیج ) آوری؛تاب (د  بینی؛ خوش(ج  امیدواری؛ (ب  خودکارآمدی؛(الف:  از عبارتند
 (. 3،2004دونوهو 

سال   از  پیش  اجتماعی  سرمایه  مقاله  1916اصطالح  دانشگاه  در  از  هانیفان  توسط  ای 
( با عنوان  1961) 4ویرجینیای غربی مطرح شد، اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوبز

سرمایه اجتماعی مفهومی است  کار رفته است.  ی بزرگ آمریکایی بهمرگ و زندگی شهرها

 
1  . Youssef  

2. Avey 

3  . Donaldson & Ko 

4  . Jacobz 
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ها و مقاالت علمی  کاربرد این مفهوم در نظریه  1990تدریج از دهه  به  که پیشینه طوالنی ندارد.
شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با آثار افرادی نظیر جیمز کلمن،  های جامعهویژه رشتهبه

ت )فاضل و میری آشتیانی،  اس  پیر بوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته 
نظریات جرم1387 تلفیق  از طریق  نظریاتی است که  از جمله  اجتماعی  با  (. سرمایه  شناسی 
های  های اجتماعی به تبیین آسیب های سطح خرد و کالن در مورد ساختارها و شبکه بحث

  هستند.   برآمده از روابط اجتماعی   که بیشتر مسائل اجتماعیاجتماعی پرداخته است. ازآنجایی
اجتماعی    -ناختی ش روانهای  های مورداستفاده در این مقاله برای بررسی رابطه سرمایهنظریه

به خرده ، سرمایه  های منحرف نظریه سرمایه اجتماعی کلمن فرهنگ گروه با تمایل جوانان 
افتراقی ساترلند می  لوتانز،  ناختیشروان پیوند  پیوند اجتماعی هیرشی و نظریه  .  باشندنظریه 

می تعریف  آن  کارکرد  برمبنای  اجتماعی  سرمایه  است که  باور  این  بر  و ذات  کلمن  شود 
های گوناگون است که دو عنصر مشترک دارد: اول  ای از ذاتواحدی نیست بلکه مجموعه

همه   جنبه  هاآناینکه  بر  اجتماعیمشتمل  ساختار  از  کنش ای  برخی  اینکه  دوم  های  اند، 
(. او معتقد است که سرمایه  1390کنند )تاجبخش،  تار تسهیل میخ کنشگران را در محدوده سا

اجتماعی به صورت ذاتی در درون روابط و بین کنشگران وحود دارد و قادر است در هر  
(. کلمن بیشتر توجه خود را به سرمایه  2010،  1)پارسل   سطح از تراکم جمعیتی ایجاد شود

معطوف   خانواده  قلمرو  در  موجود  کلیدی  اجتماعی  عناصر  کلمن  نظریه  در  است.  کرده 
هاست که عنصری عینی است و دیگری هنجارها که  سرمایه اجتماعی خانواده، یکی شبکه

(. به نظر کلمن یکی از سازوکارهایی که در  2012،  2پاتریک ذهنی است )رایت و    عنصری
یوندهای عاطفی  پشود، ایجاد و حفظ  ها برای رسیدن به اهداف به کار برده میدرون خانواده

کند و تعهد و عالقه اجتماعی نیز عناصر اصلی  ی عاطفی تعهد تولید میپایدار است. وابستگ
اند. پس بدون نوع وابستگی عاطفی نظم هنجاری  دهنده هنجارهای اجتماعی و اخالقیتشکیل

از   که  متقابل  دوستی  متقابل،  اجتماعی  اعتماد  جمع،  به  تعلق  احساس  است.  غیرممکن 
 اند، همگی در وابستگی عاطفی ریشه دارند.های اصلی همبستگی اجتماعیویژگی

 
1  . Parsel 

2. Wright& Fitzpatrick 
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شود و  ویژه تعامل اجتماعی تداوم پیدا کند به رابطه اجتماعی تبدیل میهر گاه تعامل به
بر رابطه اجتماعی، در بستر تعامالت اجتامعی،  شود. افزوناین رابطه باعث وابستگی عاطفی می

(. از سوی دیگر 1395پذیرد )چبلی،  ن نیز صورت میپذیری یا اجتماعی کردجامعهنوعی  
هایی از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی است. بدین  بر جنبهچارچوب نظری این پژوهش مبتنی

سازی و نیز در تبیین رابطه سرمایه  هایی نظریه او در فرایند شاخصمعنی که از برخی از مؤلفه
 های انحرافی استفاده شده است. فرهنگ گروه تمایل به خرده اجتماعی خانواده و

رفتاری  کند. وی بر این اعتقاد است که کجهیرشی موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می 
افتد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف شده یا گسسته شود. پیوند اجتماعی  زمانی اتفاق می

ر جهت حفظ معیارهای خود به کار  به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که جامعه د
برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار  می

(. واپایش اجتماعی و پیوندهای اجتماعی یعنی عناصر 1392شود )ستوده،  دهد، گفته مییم
ند )سلمی و  باش می  کلیدی سرمایه اجتماعی، عناصر ضروری نظریه پیوند اجتماعی هیرشی

شود  هیرشی معتقد است چهار عنصر اصلی که باعث پیوند فرد و جامعه می  (.2014کیویوری،  
های اجتماعی( و اعتقاد و  شامل وابستگی به اجتماع، تعهد، مشغولیت )مشارکت در فعالیت

باور داشتن به قواعد اجتماعی است. نظریه هیرشی حاکی از آن است که کاهش دلبستگی و  
بزهکاصمیمیت   میزان  بر  خانواده  اعضای  متقابل  روابط  )احمدی،  در  دارد  مثبت  تأثیر  ری 

1394 .) 
شوند که تعداد  رفتار میدر نظریه پیوند افتراقی، ساترلند معتقد است افراد به این علت کج

توان  میشان است. براساس نظریه او  های غیرانحرافیهای انحرافی آنان بیش از ارتباطارتباط
کج که  ارزشگفت  و  هنجارها  یادگیری  نتیجه  بهرفتاری  انحرافی  چارچوب  های  در  ویژه 

های همساالن است. ساترلند در نظریه خود معتقد است که انحرافات  ها و گروهفرهنگخرده
شود. وی انحراف را به  های نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده آموخته میدر قالب گروه

ا  میتفاوت  مربوط  هنجارهای  رتباطات  حامل  که  دیگران  با  ارتباط  طریق  از  افراد  داند. 
داند  ها را چارچوبی میفرهنگساترلند خردهشوند  بهکار میتبهکارانه هستند، منحرف یا ت 

به واسطه آن فرد از ارزش های جاری اجتماع فاصله گرفته و در فضایی قرار دارد که  که 
های گرایش  خود زمینهاند و این همنشینی خودبهای او مهیا کردهشکنان و منحرفان برقانون

 (. 1389)امین صارمی، آورد به انحراف را در او به وجود می
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 روش  

علت انتخاب آن در    .به لحاظ روش همبستگی بود  به لحاظ هدف بنیادی وپژوهش حاضر  
رهایی است که باید سنجیده شود. جامعه  ی این پژوهش، وسعت جامعه موردنظر و تعدد متغی 

را تشکیل    96-97دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در سال    19090آماری این تحقیق را  
با  می باال بودن تعداد دانشجویان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  به لحاظ  دهد. 
عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری  نفر به 200های نامعین استفاده و تعداد  فهمؤل

تحصیلی  درنظرگرفته مقاطع  در  پسر  و  دختر  دانشجویان  شامل  پژوهش  این  برای  شده 
 باشد. ارشد و دکتری میکارشناسی، کارشناسی

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

 گفته: که در فرمول پیش 
Z 96/1شود می درصد اطمینان 95درصد صحت گفتار که با = ضریب 
Pدر نظرگرفته شده است.  5/0بررسی که در اینجا حداکثر  = نسبتی است برای صفت مورد 
qبررسی که از تفاضل    = نبود صفت موردq-1  در نظرگرفته    5/0آید که در اینجا  دست میبه

 شده است. 
d  در نظرگرفته شده است.   07/0در اینجا حداکثر  = محدوده اطمینان یا درجه اطمینان است و 
n.حجم جامعه آماری است = 

 باشد.می 05/0بوده و میزان خطا  95/0، سطح اطمینان برای انجام این پژوهش 
نمونه روش  از  پژوهش  این  طبقهدر  )نظامگیری  متناسب  این  ای  به  شد.  استفاده  مند( 
درصد(   10است و از هر گروه تعدادی )ها تقسیم شده  صورت که جامعه نمونه به دانشکده

 200ها از  نامهکنندگان پرسش سطح تحصیالت تکمیل به صورت تصادفی انتخاب شده است.
تعداد  آورینامه جمعپرسش  و  نفر کارشناسی  6نفر کارشناسی،    188شده،  نیز    5ارشد  نفر 

باشد. توزیع  میباشند. واحد تحلیل در سطح خرد و واحد مشاهده، فرد  دانشجوی دکتری می
های گفتاری انجام شده  با معرف  هاآنبر شدت موافقت یا مخالفت  افراد، درون طیف مبتنی

 است.
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  ناختی ش رواناز پرسشنامه سرمایه    ناختیشروانی سرمایه  ری گاندازهدر این پژوهش برای  
  طور به(، استفاده شد. در این پرسشنامه از مقادیر استاندارد شده که  2007)  وی آووللوتانز و  

امید،   استفاده    سنجدی می و خودکارآمدی را  نی بخوشی،  آورتابوسیعی ساختارهایی که 
ساخته استفاده شد. در  نامه محققاز پرسش ی سرمایه اجتماعی  ری گاندازهشد همچنین برای  

فرهنگ  های خردهبه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و نیز مؤلفه  های مربوطنامه مؤلفهاین پرسش 
بهگروه  منحرف  شد.های  طرح  مجزا  از    صورت  افراد  اجتماعی  سرمایه  سنجش  برای 

پرسش ساخته  محققنامه  پرسش  این  دارای  استفاده شد.  اعتماد    45نامه  ابعاد  بوده که  سؤال 
پرسش(، تعهد اجتماعی    10پرسش(، مشارکت )  10پرسش(، انسجام اجتماعی )  8اجتماعی )

نامه تمایل، نگرش  پرسش دیگر پرسش   30سنجد.  پرسش( را می  7داری )پرسش( و دین   8)
خرده از  دانشجویان  شناخت  گروهو  میفرهنگ  را  منحرف  مقیاس   سنجد.های 

تا خیلی  قسمتی لیکرت بوده و مبنای خیلی زیاد  ها مقیاس پنجنامهشده در پرسش کارگرفتهبه
شود و از پاسخگویان خواسته شده تا میزان  کم و کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم را شامل می

سازی واحدهای  نامه بیان کنند. سپس با یکسانهای پرسش موافقت یا مخالفت خود را با گویه
برای سنجش    سازی از طریق ترکیب ابعاد مفاهیم صورت گرفت.سنجش متغیرها، شاخص

سؤال    24این پرسشنامه شامل  نامه خودساخته استفاده شد.  ناختی افراد از پرسش شروانسرمایه  
  کرت ی ل ی  ادرجه  6به هر گویه در مقیاس    هایآزمودنگویه است و    6شامل    اسی مق و هر خرده  

دست آوردن نمره سرمایه روانی موافقم( پاسخ خواهند داد. برای به  کاماًلمخالفم تا    کاماًل)
عنوان  به ها آنو سپس مجموع  دیآیمدست صورت جداگانه بهابتدا نمره هر خرده مقیاس به

ی، هاشمی  خسروشاه یبهادرپژوهش    در   .محسوب خواهد شد  ناختیشرواننمره کل سرمایه  
باباپورخیرالدین،    آبادنصرت آلفای کرونباخ    انزی م  1391و  اساس  بر  پرسشنامه  این  پایایی 

آمده  به  85/0 هاشمی  خسروشاه یبهادر)  استدست  باباپورخیرالدین،    آبادنصرتی،  و 
(. پرسشنامه از روایی و پایایی خوبی برخوردار است. نسبت خی دو این آزمون برابر با 1391

هستند    08/0و    97/0در این مدل به ترتیب برابر    CFI  ،RMSEAی  هاآمارهاست و    6/24
.  اندکردهگزارش    90/0(. لوتانز و همکارانش پایایی پرسشنامه را باالی  2007لوتانز و آولیو،  )

پژوهش   ی  نورانیمیقددر  آلفای  1395)  یونسو  اساس  بر  پرسشنامه  این  پایایی  میزان   )
  ی آلفا  بیضر  از   استفاده  با  ییایپا  نزای م  زی ن  دست آمد. در پژوهش حاضربه  92/0کرونباخ  
ها برای تحلیل  آوری اطالعات و استخراج آن، دادهپس از جمع  .آمد  دستبه  89/0  کرونباخ
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برای ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.  منتقل و در تحلیل یافته  SPSSافزار  به نرم
   های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.تحلیل تأثیرات از روش

 نتایج
آمار   هایروش و توصیفی آمار هایروش شامل پژوهش  این کاررفته به آماری  هایروش

توصیف   برای معیار انحراف میانگین، از توصیفی  آمار سطح  در  .است بوده استنباطی
جامعه   به نمونه صفات تعمیم جهت استنباطی آمار سطح در .گردید استفاده موجود شرایط

 فرضیه آزمون برای متغیری چند ونی س رگر تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و  آزمون از

 .شد استفاده پژوهش 
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش   .1جدول    

 انحراف معیار  میانگین  متغیر

 05/3 53/13 ناختیشروانسرمایه 

 86/1 86/7 امیدواری 

 24/2 20/6 آوریتاب

 90/1 33/7 بینی خوش

 42/2 35/9 خودکارآمدی

   سرمایه اجتماعی

 79/4 89/32 انسجام اجتماعی 

 47/3 26/34 اعتماد اجتماعی 

 98/6 65/32 مشارکت اجتماعی

 59/4 11/33 تعهد اجتماعی 

 31/10 27/21 های منحرف تمایل به عضویت در گروه 

متغیرهای را نمرات معیار انحراف و میانگین  (1) جدول ناختی و  شروان  سرمایه در 
 .دهدمی نشان های منحرفتمایل به عضویت در گروه  با هاآن هایمؤلفه و سرمایه اجتماعی 

)اعتماد، انسجام    های آنانرسد میان سرمایه اجتماعی جوانان و مؤلفه: به نظر میاولفرضیه  
تمایل   و  اجتماعی(  تعهد  اجتماعی،  مشارکت  خرده  هاآناجتماعی،  گروهبه  های  فرهنگ 

 منحرف رابطه وجود دارد. 
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اجتماعی جوانان و تمایل به   های سرمایهمؤلفه  نتایج ضریب همسبتگی پیرسون بین .2جدول  
 های منحرف فرهنگ گروه خرده

 (sigسطح معناداری )  (Rهمبستگی پیرسون )  شاخص تمایل 

 0/ 004 - 0/ 529 اعتماد اجتماعی 

 23/0 - /.086 مشارکت اجتماعی

 34/0 - 0/ 070 انسجام اجتماعی 

 0/ 000 - 0/ 616 تعهد اجتماعی 

 0/ 002 - /.982 سرمایه اجتماعی

( شماره  جدول  اجتماعی2برابر  مشارکت  رابطه  به    و  (  تمایل  با  اجتماعی  انسجام 
( 95/0فرهنگ منحرف، براساس آزمون معناداری در سطح اطمینان آماری قابل قبولی )خرده

( آزمون  خطای  میزان  نیست.  از  sigمعنادار  باالتر  فرضیه  است.  05/0(  اساس  این  های  بر 
ی و تمایل  انسجام اجتماع   و  پژوهش که وجود رابطه همبستگی معنادار بین مشارکت اجتماعی 

و تمایل    اعتماد و تعهد اجتماعی رابطه میزان    شود. امافرهنگ منحرف بود، تأیید نمیبه خرده
خرده اطمینان  به  سطح  در  متغیر  دو  بین  رابطه  معناداری  آزمون  براساس  منحرف،  فرهنگ 

است. بر    000/0( معادل  sig( معنادار است. میزان خطای آزمون )0/  95آماری قابل قبولی )
و  اعتماد و تعهد اجتماعی  این اساس فرضیه پژوهش که وجود رابطه همبستگی معنادار بین  

همچنین رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل    شود.فرهنگ منحرف بود، تأیید میردهتمایل به خ
خرده اطمینان  به  سطح  در  متغیر  دو  بین  رابطه  معناداری  آزمون  براساس  منحرف،  فرهنگ 

است. بر    002/0( معادل  sigمعنادار است. میزان خطای آزمون )  (0/  95)آماری قابل قبولی  
ه وجود رابطه همبستگی معنادار بین سرمایه اجتماعی و  این اساس فرضیه اصلی پژوهش ک

خرده به  میتمایل  تأیید  بود،  منحرف  که  فرهنگ  باشد  این  شاید  امر  این  علت  شود. 
مثبت میفرهنگ گروهخرده مردم  دیدگاه کلی  منحرف در  به  های  نسبت  بنابراین  و  باشد 

 د. کنن های تمایل دارند برخورد منفی میکسانی که به این گروه
می  :دومفرضیه   نظر  سرمایه  به  میان  مؤلفهشروانرسد  و  جوانان  های  ناختی 

خوشآنان)امیدواری،تاب تمایل  آوری،  و  خودکارآمدی(  و  خرده  هاآنبینی  فرهنگ  به 
 های منحرف رابطه وجود دارد.گروه
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جوانان و تمایل به   ناختیشروان  های سرمایهمؤلفه  نتایج ضریب همسبتگی پیرسون بین .3جدول  
 های منحرف فرهنگ گروه خرده

 (sigسطح معناداری )  (Rهمبستگی پیرسون )  شاخص تمایل 

 08/0 - 0/ 143 امیدواری 

 0/ 001 - ./309 آوریتاب

 0/ 003 - 0/ 405 بینی خوش

 82/0 - 0168/0 خودکارآمدی

 0/ 003 0/ 481 ناختیشروانسرمایه 

( شماره  جدول  رابطه  3برابر  خرده(  به  تمایل  با  خودکارآمدی  و  فرهنگ  امیدواری 
( قبولی  قابل  آماری  اطمینان  سطح  در  معناداری  آزمون  براساس  معنادار  0/  95منحرف،   )

های پژوهش که  است. بر این اساس فرضیه 05/0( باالتر از sigنیست. میزان خطای آزمون )
و   امیدواری  بین  معنادار  همبستگی  رابطه  خردهوجود  به  تمایل  و  فرهنگ  خودکارآمدی 

نمی تأیید  بود،  اما منحرف  خوش  شود.  تابرابطه  و  خردهبینی  به  تمایل  و  فرهنگ  آوری 
معنادار است. (0/  95)منحرف، براساس آزمون معناداری در سطح اطمینان آماری قابل قبولی  

 توانمی آمده،دست به اعداد به  توجه  بااست.    000/0( معادل  sigمیزان خطای آزمون )

 و افراد بینیو خوش آوریتاب میزان بین  داریمعنی ولی معکوس رابطه  که  گرفت نتیجه
  آوری تاب دارای افراد چه  هر دیگر، عبارت به دارد، وجودفرهنگ منحرف  و تمایل به خرده

رابطه سرمایه    .دارندفرهنگ منحرف  خرده انجام  به کمتری تمایل  باشند، باالیی بینی و خوش
فرهنگ منحرف، براساس آزمون معناداری رابطه بین دو متغیر ناختی و تمایل به خردهشروان

(  sigدرصد( معنادار است. میزان خطای آزمون )  95در سطح اطمینان آماری قابل قبولی )
بین    0/ 003معادل   معنادار  همبستگی  رابطه  وجود  که  پژوهش  فرضیه  اساس  این  بر  است. 
 شود. فرهنگ منحرف بود، تأیید میناختی و تمایل به خردهشروانسرمایه 

 . تحلیل چندمتغیري 5-3
خردهبه به  تمایل  متغیر  تببین  گروهمنظور  این  فرهنگ  در  مدنظر  متغیرهای  منحرف،  های 

زمینه متغیرهای  شد.  بررسی  چندمتغیری  رگرسیون  تحلیل  طریق  از  سرمایه  ای  پژوهش 
بینی و خودکارآمدی(،  آوری، خوشتاب  های آنان )امیدواری،فهناختی جوانان و مؤلشروان
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عنوان متغیرهای مستقل  به  (سرمایه اجتماعی و اجزای آن )اعتماد، مشارکت، انسجام و تعهد 
( وارد معادله  Step Wiseوارد معادله رگرسیوی شدند. این متغیرها با روش گام به گام )

معادله   وارد  ابتدا  داشت  را  تأثیر(  )ضریب  بتا  ببیشترین  که  متغیری  که  ترتیب  بدین  شدند. 
)  Tشد و چنانچه آزمون  می معناداری  اطمینان  وا  95در سطح  متغیر  بود  معادله درصد(  رد 
 شد. شد و در غیر این صورت از معادله حذف میمی

 های منحرف فرهنگ گروهخروجی رگرسیون چندمتغیری عوامل مؤثر بر تمایل به خرده .  4جدول  
 B Std.Error Beta T Sig متغیرها 

 .../. 93/5  87/3 02/23 ثابت معادله 
 .../. - 34/4 - /.375 /. 145 /. 63 اعتماد اجتماعی 
 0/ 000 - 62/6 - 0/ 346 0/ 151 71/0 تعهد اجتماعی 

 0/ 000 - 16/5 - 0/ 248 0/ 167 52/0 آوریتاب
 0/ 000 - 41/3 - 0/ 224 0/ 182 47/0 بینی خوش

 .../. 4/.05 /. 351 /. 359 45/1 تمایل به عضویت 

به   بتا )ضریب تأثیر( متعلق  بر این اساس  -375/0)  اعتماد اجتماعیبیشترین  ( است که 
خردهمی به  تمایل  بر  که  متغیری  مهمترین  گفت  است،  توان  مؤثر  منحرف  اعتماد  فرهنگ 

است. عالمت منفی بیانگر جهت معکوس این اثرگذاری است، یعنی هر چه قدر    اجتماعی
ر ییابد و برعکس هفرهنگ منحرف کاهش میتمایل به خرده  ،افزایش یابداعتماد اجتماعی  

تعهد    شود.فرهنگ منحرف بیشتر میتر شود تمایل به خردهضعیفاعتماد اجتماعی  چه قدر  
بیشترین ضریب تأثیر را دارد. بتا یا ضریب تأثیر این    اعتماد اجتماعیپس از متغیر    اجتماعی

« می-./346متغیر  اساس  این  بر  که  است  قدر  «  چه  هر  گفت  اجتماعی  توان  افزایش  تعهد 
تمایل  می خردهیابد  نیز  به  منحرف  متغیر    یابد.می  کاهش فرهنگ  تأثیر  ضریب  همچنین 

 دارای افراد چه هر  است که  -224/0و    -0/ 248بینی به ترتیب برابر با  آوری و خوشتاب

 دارند.فرهنگ منحرف خرده به انجام کمتری تمایل باشند، باالیی بینیآوری و خوشتاب
/. است و ضریب 57متغیرهای مستقل با متغیر وابسته برابر با  (  Rمیزان همبستگی چندگانه )

( با  Rsquareتعیین  برابر  یعنی  32(  است،  از طریق    32/.  وابسته  متغیر  واریانس  از  درصد 
 شود.  متغیرهای واردشده در الگو تبیین می
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 خروجی میزان همبستگی چندگانه.  5جدول  
 (Sigسطح معناداری )  Fمقدار  (R squareضریب تعیین ) (Rهمبستگی چندگانه ) 

57 ./ 32 ./ 71/15 ./... 

 گیري  نتیجه بحث و 
اجتماعی و تمایل جوانان به    ناختی وشروانهای  مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه

گروهخرده است.  فرهنگ  پرداخته  منحرف  یافتههای  تحلیل  تحقیقبرابر  از    برخی   های 
شد،   پذیرفته  پژوهش  این  جمله  فرضیات  از    رابطهاز  اجتماعی  تعهد  و  اجتماعی  اعتماد 

  رابطه   در حالی که  های منحرف تأیید شدتمایل جوانان به گروه  سرمایه اجتماعی با های  مؤلفه
مؤلفه از  اجتماعی  انسجام  و  اجتماعی  به  مشارکت  جوانان  تمایل  بر  اجتماعی  سرمایه  های 

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان تأثیر    همچنین   (. 3)جدول  شدنهای منحرف تأیید  گروه 
ترین  که مهمطوریهای منحرف با یکدیگر متفاوت است. بهها بر تمایل به گروهاین مؤلفه

ا به گروهمتغیر  بر تمایل  ترتیب  ثرگذار  به  اجتماعیهای منحرف  اجتماعی، تعهد  و    اعتماد 
گروه در  عضویت  به  بین  تمایل  است.  بوده  انحرافی  اجتماعیهای  به    اعتماد  تمایل  و 

و  خرده منفی  صورت  به  همبستگی  این  شد.  مشاهده  معناداری  رابطه  منحرف،  فرهنگ 
افزایش   با  به خردهاعیاعتماد اجتممعکوس است یعنی  های منحرف فرهنگ گروه، تمایل 

می کاهش  کاهش  با  و  و  یابد  اجتماعی  خردهمتاعتماد  به  گروهایل  منحرف فرهنگ  های 
( 1395)  ( و مهرعلی و همکاران1393)  های حیدرینتایج این یافته با پژوهش   یابد.افزایش می

تواند به قوام  های پژوهش حاضر میهمچنین یافته  ( همسو است. 2013)  و رایت و همکارانش
و اجتماعی از  ناختی  شروانهای سرمایه  که مؤلفه( مبنی بر این 2007)  نظریه لوتانز و همکاران 
( خود  اجزای  انعطافامیدواری، خوشمجموعه  و  بینی،   )شبکه  اجتماعی سرمایهپذیری( 

هم (هاآن میان روابط گویای  مسئله  این  بیانجامد.  است  مؤلفهبیشتر  سرمایه  کنشی  های 
با توجه    های منحرف قرار گرفته.باشد که در امتداد خط فکری افراد با گروهناختی میشروان

، نهادها و  هاسازماناعتماد بیشتری نسبت به توان گفت اگر در جامعه جوانان  به این رابطه می
های منحرف جلوگیری توان از گرایش و جذب آنان به گروه می، به راحتی  مسئولین کنند

در سطح جامعه و به خصوص در    اعنماد و تعهد اجتماعیکرد. بنابراین تقویت و گسترش  
تواند در ایجاد نظم اجتماعی و همچنین حفظ  ادین میی بین جوانان به صورت یک مؤلفه بن
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های منحرف شود.  ها و عقاید گروه توجه به منافع و حقوق دیگران و عدم گرایش به نماد
شود و افراد اگر باعث تعهد درونی در بین افراد می  تعهد اجتماعی و اعتمادزیرا پایبندی به  

کنند و نباشد، احساس گناه و پیشمانی می   تعهدات درونیعملی را مرتکب شوند که مطابق  
 شود. همین امر مانع تکرار آن عمل می

نشان آزمون نتایج و خوشتاب متغیر بین  که  داد همبستگی  از  آوری  ی  هامؤلفهبینی 
خرده با  شناختی  روان  سرمایة به  منحرفتمایل   و مثبت  همبستگی  (4)جدول  فرهنگ 

 و  بیشتر بینی خوش مانند  شناختی  روان  سرمایة  افزایش  با  عبارتی  به .  دارد وجود  معناداری 
 کاهش جوانان در  فرهنگ منحرفتمایل به خرده ،مشکالت برابر  در آوریتاب افزایش 

مؤلفه  .یابدمی این  تأثیر  میزان  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  گروهاما  به  تمایل  بر  های  ها 
های  که مهمترین متغیر اثرگذار بر تمایل به گروهطوریمنحرف با یکدیگر متفاوت است. به

به ترتیب   به ع بینی  خوش  ، آوریتابمنحرف  تمایل  بوده  ضویت در گروهو  انحرافی  های 
بازیابی  شروانبرنده نقش سرمایه  ( از ماهیت پیش 2010)  سیلوا و هامیلتون  .است ناختی در 

جوانان کسانی هستند که تحمل  حکایت دارد.    فرهنگ منحرف تمایل به خرده  خود به هنگام
این    هاآنناختی باال به  شرواندهند و سرمایه  پذیری باالیی از خود نشان میابهام و شکست

می را  خردهامکان  به  )تمایل  ناکامی  و  شکست  تجربه  هنگام  که  منحرف( دهد    فرهنگ 
  یدوار بوده وبینی مناسب به آینده ام پذیری از خود بروز داده و با اتخاذ سبک خوشانعطاف

تکرار   و  موجود  وضعیت  بردن  بین  از  برای  را  شرایط  نفس  به  اعتماد  به  تا  کنند  تالش 
( و هارفام 2000)  های لینتایج این یافته با پژوهش های گذشته تغییر دهند. همچنین  موفقیت

و  بینی  ، خوشآوریتاببین    ( همسو است.2010)  ( و آوی و همکارانش 1994)  و همکاران
فرهنگ منحرف، رابطه معناداری مشاهده شد. این همبستگی به صورت منفی  ه خردهتمایل ب

های  فرهنگ گروهتمایل به خردهبینی و خوش  ، آوریتابو معکوس است یعنی با افزایش  
های  فرهنگ گروهو تمایل به خردهبینی  ، خوشآوریتابیابد و با کاهش  منحرف کاهش می

 به  افراد هرچه  که دریافت ( نیز2000)  وایتفورد  زمینه همین  در یابد.  منحرف افزایش می

 هرچه  برعکس و  کمتری برخوردارند روانی  سالمت  از  باشند، تر  منزوی  لحاظ اجتماعی 

 به  توجه رو ازاین بود.   خواهد تر سالم جامعه آن باشد، جامعه بیشتر در اجتماعی  پیوستگی

 سرمایة  کارکردهای  از های منحرف  فرهنگ گروهخردهاز    جوانان  آگاهی  که  نکته  این

 بهبود و پیشرفت جهت در تواندمی که ایسرمایه  بخشد؛می ضرورت را شناختی روان
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فرهنگ  خردهاز   توسعة و رشد هدف  با آنان در نفوذپذیری افزایش  و جوانان فردی  عملکرد
 کاهش تمایل جوانان به عوامل ترینمهم از یکی بنابراین   .شود استفاده های منحرفگروه 

 همچون گرایی  مثبت   شناختی روان  متغیرهای  بر  تکیههای منحرف،  فرهنگ گروهخرده

 سرمایة  ارتقای به تواند می که است خودکارامدی  و آوری تاب بینی، خوش امیدواری،

 منجر های منحرففرهنگ گروهخرده حوزۀ  در  جوانان یها مهارت و دانش مانند  انسانی

 شود. 
توان گفت  همچنین با توجه به نتایجی که از آزمون فرضیات ارائه شده به دست آمده، می 

گیرد که شبکه مسجمی از روابط اجتماعی وجود داشته  که سرمایه اجتماعی زمانی شکل می
انی که اعتماد افراد نسبت به یکدیگر  ماجتماعی باشد. به طور کلی زباشد، که مبتنی بر اعتماد  

یابد، روابط افراد به یکدیگر از انسجام بیشتری برخوردار بوده و افراد نسبت به  افزایش می
می بیشتری  پایبندی  و  تعهد  احساس  یکدیگر  با حقوق  سالم  روابط  وجود  نتیجه  در  کنند. 

نبال دارد و این چرخه سالم، باعث رشد افراد و در نتیجه  شارکت را به دماطرافیان اعتماد و  
کند و تعهد و عالقه اجتماعی  عاطفی تعهد تولید می  وابستگیبه نظر کلمن    شود.جامعه می

تشکیل اجتماعی و اخالقینیز عناصر اصلی  وابستگی  دهنده هنجارهای  نوع  بدون  اند. پس 
جمع، اعتماد اجتماعی متقابل، دوستی  عاطفی نظم هنجاری غیرممکن است. احساس تعلق به  

ویژگی از  اجتماعیمتقابل که  اصلی همبستگی  ریشه  های  عاطفی  وابستگی  در  اند، همگی 
 دارند.
ها عضویت  شود در تحقیقات آتی در بین افرادی که در این گروهرو پیشنهاد میازاین  

داشته و دانشجویان، مطالعه تطبیقی انجام شود. گفتنی است که آگاهی نداشتن والدین از این  
تبلیغات و اطالعگروه  باید از طریق  رسانی و سپس متقاعدسازی افکار عمومی )جامعه(  ها 

های منحرف تحریک کنند.  فرهنگها و مسئولین را نسبت به پدیده خرده حساسیت خانواده
 پذیر است. این مهم از مسیر رسانه )ملی و محلی( امکان

 باالیی ارزش  جامعه  برای  هاآن ناختی شروان سالمتی  و هستند جامعه  عظیم  قشر جوانان 

میدارد نشان  تحقیق  نتایج  خوشتاب که  دهند.  و  مؤثربینی  آوری  به   بر  یتأثیر  تمایل 
نمود که  پس می  .دارد فرهنگ منحرفخرده پیشنهاد    ناختی ش روان سرمایه  ارتقای ابتوان 

و خوشتاب) را شاخص  ،بین جوانان در  ( بینیآوری  به    در جهت کاهش  توانمند  تمایل 
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 زندگی  ارزیابی طریق  از  عملی  لحاظ  به  توانمندی این .فراهم نمود  فرهنگ منحرفخرده

 باید ریزانبرنامه و گذارانسیاست  رسد می  نظر به  بنابراین . گیردمی قرار  مدنظر جامعه افراد

 تعادل نوعی دهند، ارتقاء  را جوانان زندگی کیفیت موجود  امکانات و ابزار اساس بر

 تقویت به  تبلیغاتی نظام یک با و آورند وجود  به برای آنان  جامعه در  فعال  ویکپارچگی

 با پژوهش این  پژوهشی هر  همانند  .بپردازند اجتماعی هایهمبستگی و  مناسبات

مورد   نمونه  توان گفت می پژوهش این  های محدودیت ازجمله بود  روهایی روبهمحدودیت
 نیست اجتماعی هایگروه  معرف سایر که بودند دانشجویان نمونه پژوهش  این  در بررسی

 است بهتر و شود  نیز استفاده جامعه هاینمونه سایر از آتی هایپژوهش  در است بهتر و

 تعمیم امکان تا گیرد بررسی انجام و گردد آوریجمع جغرافیایی مناطق سایر از هایینمونه

 .شود فراهم  بیشتری اطمینان با نتایج

 منابع 

 تهران: انتشارات سمت.   جامعه شناسی انحرافات.(.  1394احمدی، حبیب. )
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