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 چکیده
گیري و  یري بر شکلهاي پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گ دگرگونی 

از جمله مشکالت ناشی . تشدید مشکالت اجتماعی در بین جوانان تأثیر گذاشته است
کرد که بازتاب  توان به آنومی اجتماعی در میان افراد جامعه اشاره از این تحوالت می

مقاله حاضر به سنجش آنومی  به همین دلیل، .شرایط نابسامان و آنومیک است
نشجویان دانشگاه آزاد تبریز و تاثیر سرمایه اجتماعی بر آن پرداخته اجتماعی در میان دا

 .است

روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل دانشجویان  
باشد که تعداد کل آن بر  می 88-88کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 

نفر به روش  811ز این تعداد، نفر بوده است؛ که ا 98889اساس مرکز آمار دانشگاه 
ها،  آوري داده پس از جمع. اند اي به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده گیري طبقه نمونه

افزار  هاي پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم ها از آزمون جهت آزمون فرضیه
SPSS اقدام شده است. 

دانشجویان پاسخگو در حد  براساس نتایج تحقیق، میانگین آنومی اجتماعی در بین 
هاي  دهد که توان متغیر نتایج تحلیل رگرسیون انجام یافته نشان می. متوسط به باالست

درصد بوده و در این میان،  93مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته در حدود 
بر ( اعتماد نهادي، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی)هاي سرمایه اجتماعی  مؤلفه
 .است  اجتماعی تأثیر گذار بوده آنومی

اجتماعی، اعتماد نهادي، انسجام اجتماعی،   آنومی اجتماعی، سرمایه: کلمات کلیدی
 .مشارکت اجتماعی، دانشجویان

                                                 

 m.abbaszadeh1@yahoo.comهیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز  عضو  

 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز 

  شناسی جامعهکارشناس ارشد 
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    طرح مسأله
توسعه روند جهانی شدن و ادغام پذیري مرزهاي جغرافیایی، اقتصادي و فرهنگی و همچنین  

عدم انسجام و مواردي مانند آن، سردرگمی را در اکثر وجود مسائلی چون بیکاري، فقر، 

به بیان دیگر، جهان امروز در معرض بزرگترین تحوالت . هاي جهان پدید آورده است کشور

تاریخ بشر قرار دارد؛ دگرگونی هایی که فرصت هنجاري شدن و انطباق با شرایط جدید را 

شیانی و )آورد  مناسب را فراهم نمی محدود کرده و در بسیاري از موارد، امکان تصمیم گیري

همچنین رشد سریع جمعیت، دگرگونی ساختار اقتصادي، اجتماعی و (. 9986: 93محمدي،

سیاسی، بی تناسبی عمیق بین توسعه فنی و فرهنگی و به عبارت دیگر، توسعه ناموزون در 

آن رشد  مدیآهایی گردیده که پ قاعدگی ایران معاصر موجب شکل گیري صور نامنظم و بی

  (.9981: 913کلدي و رحمانی، )ها و انحرافات در شهرهاست  نابهنجاري

هاي در حال توسعه به طور سرنوشت سازي بر  هایی در کشور شتاب چنین دگرگونی 

. شکل گیري و تشدید مشکالت اجتماعی افراد جامعه، به خصوص جوانان تأثیر گذاشته است

اجتماعی نیز ناشی از شرایطی است که بخشی از آن  در این میان، آنومی به عنوان یک مشکل

 . هاي موجود در جامعه مربوط است هاي شتابان و بخشی دیگر به نا بسامانی به دگرگونی

ها و حتی پدید  در شرایط آنومیک، به دلیل ضعف در حاکمیت هنجارها، تعرض میان آن 

آید  اخالقی و اجتماعی پدید میآمدن عرصه هایی فاقد هنجارهاي روشن، عدم التزام به قواعد 

و الگوها بخوبی راهنماي رفتارهاي اجتماعی نیستند؛ به عبارت دیگر، در این شرایط، اختالل، 

در  .هنجاري بوضوح قابل مشاهده است تعارض، ناپایداري هنجارها و در برخی زمینه ها، بی

ی و اقتصادي و ضمن، گرایش به رفتارهاي نابهنجار از مسائلی است که توسعه اجتماع

سازد و هرگونه  گیري جامعه باثبات و دور از تنش و انحرافات را غیرممکن می شکل

: 93شیانی و محمدي،)سازد  ریزي و پیشرفت اجتماعی و اقتصادي را با خطر مواجه می برنامه

هاي آن با توجه به عواقبی که  بنابراین، مطالعه گرایش به رفتارهاي نابهنجار و ریشه(. 9986

 .تواند به همراه داشته باشد، از اهمیت زیادي بر خوردار است چنین گرایشاتی می

شهرها نیز با قرار گرفتن در مسیر رشد و تحوالت شتابان جهانی شدن از یک سو و  کالن  

هاي  رخدادهاي مهم اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و تغییرات ساختاري ناشی از آن در دهه

هاي  دگرگونی. ناسبی براي وضعیت بحرانی و آنومیک بوده استاخیر از سوي دیگر، بستر م

پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گیري بر شکل گیري و تشدید مشکالت اجتماعی 
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اعتمادي و  از جمله مشکالت اجتماعی و سیاسی؛ بی. افراد جامعه تأثیرگذار بوده است

ن در بدنه اجتماع، عدم مشارکت و سردرگمی، گسستگی پیوندهاي اجتماعی، عدم جذب جوانا

 حال بر اساس موارد یاد شده، مقاله حاضر، در پی پاسخگویی به این. باشد انزواي اجتماعی می

سئوال اساسی است که اوالً میزان آنومی اجتماعی در بین دانشجویان مورد بررسی تا چه 

است؟   ن تأثیر را بر آن داشتهاي است؟ و ثانیاً کدامیک از متغیرهاي مورد بررسی، بیشتری اندازه

هاي نظري و تجربی، به سؤاالت یاد شده  در این مقاله، تالش شده است بر اساس رویکرد

 . پاسخی علمی ارائه گردد

 پیشینه نظری تحقیق

 سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه براي اولین بار به طور رسمی به نوعی در کارهاي مارکس و در مفاهیمی چون 

سالیان متمادي طول کشید تا تعبیر و تفسیرهاي انسانی تري از . متجلی گردید ارزش افزوده

این گونه مفاهیم پدید آمد؛ به نحوي که به ضرورت موضوع، نقش سرمایه و انواع آن در 

، 3، سرمایه فرهنگی9توان به سرمایه مالی ها می از انواع سرمایه. آموزش نیز به تصویر کشیده شد

سرمایه اجتماعی به ارتباطات و . اشاره کرد 1و سرمایه اجتماعی 8مایه زبانی، سر9سرمایه انسانی

تواند به عنوان ابزاري براي رسیدن به  مشارکت اعضاي یک سازمان توجه دارد و می

بر اساس تعریف بوردیو، سرمایه اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا  .هاي اقتصادي باشد سرمایه

شده و شناخت و  ها و روابط سازمانی مستحکم ایدار شبکهمجازي است که به واسطه مزیت پ

ازنظر بوردیو، سرمایه اجتماعی عبارت . گیرد ها شکل می هاي متقابل، در افراد یا گروه آگاهی

است از مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که داراي شبکه نسبتاً 

به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی براي بوردیو آن بستر . بادوامی از ارتباطات نهادینه شده هستند

فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی است که در ارتباط مستقیم با عادات افراد و میدان فرهنگی 

جامعه شناس  ،6جیمز کلمن. شود هاي اجتماعی، سازمان یافته و صورت بندي می ناشی از کنش

                                                 
1 Financial Capital 
2 Cultural Capital 
3 Human Capital 
4 Linguistic Capital   
5 Social Capital  
6 Coleman  
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و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی  آمریکایی، براي تعریف سرمایه اجتماعی از نقش

سرمایه اجتماعی شیء واحدي نیست، »بر این اساس، . کارکردي از سرمایه اجتماعی ارائه داد

اي از یک  همه آنها شامل جنبه: بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند

هستند، تسهیل  هاي معین افرادي را که در درون ساختار ساخت اجتماعی است و کنش

هاي معینی را  هاي دیگر سرمایه است و دستیابی به هدف سرمایه اجتماعی مانند شکل. کنند می

سازد در کنار بوردیو و کلمن، رابرت  که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکان پذیر می

روي مفهوم ، جامعه شناس ایتالیایی، از معدود افرادي است که تمامی نیروي خود را 9پاتنام

هاي بنیادینی براي سنجش و کاربردهاي این واژه به  سرمایه اجتماعی متمرکز کرده و پژوهش

پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیم، مانند اعتماد، هنجارها و . انجام رسانده است

ر نهایت، داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و د ها می شبکه

از نظر وي، اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء، در شبکه، به . منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد

پاتنام، سرمایه اجتماعی را به . هاي اعضاي جامعه موجود است عنوان منابعی هستند که در کنش

به . داند یهاي سیاسی م  اي براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در نظام عنوان وسیله

ها را  اعتقاد او، سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجار و شبکه

بنابراین از نظر . یابد شود که با تسهیل اقدامات از طریق آنها، کارایی جامعه بهبود می شامل می

ها است؛ و  ريوي، اعتماد یکی از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی بوده که عامل تسهیل همکا

 .باشد هاي اجتماعی نیز عامل گسترش اعتماد می شبکه

3فرانسیس فوکویاما
ها  نیز همچون پاتنام در تعریف این مفهوم از وجود هنجارها و ارزش 

هاي غیررسمی در یک گروه را مد نظر دارد و بر این  البته او هنجارها وارزش. گوید سخن می

توان به عنوان وجود مجموعه معینی از  به سادگی می سرمایه اجتماعی را»گوید؛  اساس می

هاي غیررسمی تعریف کرد که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون در  هنجارها یا ارزش

ها و هنجارها به خودي خود  شان مجاز است، در آن سهیم هستند؛ البته مشارکت در ارزش میان

« هاي منفی باشد ممکن است ارزش ها باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی شود، زیرا این ارزش

درواقع، فوکویاما معتقد است که اعتماد، انتظاراتی است که بر (. 9988عباس زاده و مقتدایی، )

 .گردد اساس هنجارهاي مشترک و صداقت و رفتارهاي همکاري جویانه ایجاد می

                                                 
1  Putnam 
2 Fukuyama 
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وعی کنش به طور خالصه، سرمایه اجتماعی در برگیرنده روابطی در بین مردم است که به ن

. این سرمایه تا حدي ناملموس است؛ زیرا در برگیرنده روابط شخصی است. کند را تسهیل می

تواند در سطح فردي و درون گروهی و همچنین در سطح بین گروهی  سرمایه اجتماعی می

 .کاربرد داشته باشد

 آنومی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی و ارتباط سرمایه اجتماعی با آن

استفاده کرد، در نظر دورکیم، آنومی به  9از مفهوم آنومی 9819کیم اولین بار در سال امیل دور 

شود که در آن، هنجارهاي اجتماعی نفوذ خود را بر فرد از  وضعیتی در یک جامعه اطالق می

. در چنین شرایطی، افراد دیگر براي اقتدار اخالقی جامعه احترام قائل نیستند. دست بدهد

تقاضاها و . شود د دچار احساس تشویش، سردرگمی و فقدان راهنماي اخالقی میبنابراین، افرا

ها غلبه  ها بر آن یابد و خودخواهی هاي مادي آنها بی حساب و کتاب افزایش می خواهش

شرایط نابسامانی که مستعد بی نظمی، جرم و انحراف است، همه را تحت تأثیر قرار . یابد می

وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد آشکار به اعتقاد دورکیم،  .دهد می

هاي خود ندارند؛ درنتیجه، حالتی از  گونه مالکی در انتخاب کنند هیچگردد، افراد احساس می

در نظر (. 86: 9988اسالمی بناب، )شود  سازمانی در نظام اجتماعی آشکار میگسستگی و بی

وعی نابسامانی فردي و در قالب تعارض شخصیت فردي مدهاي آنومی در شکل نیآدورکیم، پ

این تعارض این  شود؛ نتیجهو خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی می

تضعیف فشارهاي . دهدهاي وجدان جمعی، کارآیی خود را از دست میاست که خواسته

-891: 9981می و داوري، سلی)شود که افراد به حال خود رها شوند جمعی نیز موجب می

 .ناپذیر خواهد بود با تبیین این تئوري در چنین شرایطی، رفتارهاي کجروانه اجتناب(. 931

ساختار اجتماعی و »، رابرت کینگ مرتون، مقاله پیشگام خود را با عنوان 9198در سال  

از طریق بررسی توان  کند که مقادیر جرم را می وي در تز خود پیشنهاد می. منتشر کرد« آنومی

مرتون این تئوري را براي تشریح مقادیر . ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه به دست آورد

 (.99: 3118بژرگارد و کوکران، )نسبتاً باالي جرم و کجروي مطرح کرد 

                                                 
1 Anomie 
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او در توضیح . خود بسط داد 9«نظریه فشار»مرتون، تلقی دورکیم از آنومی را در قالب  

در بین طبقات باال و پایین ادعا کرده که دو ساختار در بروز جرم و  دالیل تفاوت نرخ جرم

ساختار اول، اهداف و آرزوهایی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده : انحراف دخیل است

هاي نهادینه ساختار دوم، وسایل و راه. و تمام افراد جامعه در طول زندگی خواهان آن هستند

اي تأیید شده براي در سطح خرد، زمانی که فرد شیوه. آرزوهاشده براي رسیدن به آن اهداف و 

در . شوددستیابی به اهداف خود نداشته باشد، مستأصل شده و به وسائل نامشروع متوسل می

سطح کالن هم وقتی جامعه توان ارائه ابزار و وسائل قابل قبول براي دستیابی به اهداف مطرح 

البته جوامع از لحاظ درجه اهمیتی که . شودد آنومی میدر سطح خرد را ندارد، خود باعث ایجا

مرتن (. 9986: 93شیانی و محمدي،)شود، بایکدیگر تفاوت دارد براي اهداف و وسائل قائل می

بر این باور است که آنومی و بعضی از اشکال رفتارهاي نابهنجار، بیشتر ناشی از جدایی 

هاي ساخته شده اجتماعی براي  و راهموجود بین اهداف نهادي شده فرهنگی یک جامعه 

به عبارت دیگر، شکاف بین اهداف و وسایل مشروع . گیرد رسیدن به آن اهداف سرچشمه می

گارفیلد، ) شود ها در سطح فردي و اجتماعی می ها باعث شکست ارزش براي رسیدن به آن

9188 :383.) 

بازاري باعث ایجاد  هاي فرضیه اصلی تئوري مزبور این است که تنظیمات و سازوکار 

بازار، اهداف مادي را تقویت کرده و باعث افزایش حسابگري و . شود هاي آنومیک می فشار

کند، احتماالً  ها ادامه پیدا می وقتی این روند. شود گرایش ابزاري به سمت روابط اجتماعی می

حالی که وقتی اهداف از حمایت فرهنگی باالیی برخوردار باشد، در . دهد آنومی روي می

ابزارهاي هنجاري کنترل کننده، پیوسته نیرو و تأثیر خود را از دست بدهد، شرایط براي 

در یک محیط آنومیک، کنشگران بیشتر با نتایج و بازدهی . شود هاي آنومیک مهیا می فعالیت

تضیف کنترل . کند شوند نه با مشروعیت ابزارهایی که رفتارها را تنظیم می کنش درگیر می

شود که جرم و کجروي هم در  ي، احتماالً به افزایش میزان رفتارهاي نادرست منتهی میهنجار

 (196: 9118مسنر و روزنفیلد، . )گیرد این مقوله جاي می

اعتماد، مشارکت و انسجام )پردازان زیادي در طول زمان، تأثیر سرمایه اجتماعی  تئوري 

ها  ها، تعداد آنطوري که در برخی دورهبر آنومی اجتماعی را بررسی نمودند، به ( اجتماعی

بندي اگر بخواهیم از این تفسیرها یک تقسیم. اي دیگر کاهش یافته استافزایش و در دوره
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هاي تئوري انتخاب، تئوري: ها عبارتند ازتوان گفت که انواع این تئوريکلی داشته باشیم، می

ها در هر یک از این تئوري. دیگرهاي مرتبط هاي ترکیبی وتئوريساختار اجتماعی، تئوري

هاي مختلف از مفاهیم اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی براي  سعی شده است تا به روش

هاي متفاوت اجتماعی و انسانی در حل فرآیند وسیعی از مسائل جمعی کمک به تبیین توانایی

 : گردداشاره می در زیر به برخی از مهمترین آنها. مانند آنومی اجتماعی استفاده گردد

هاي عقالیی هستند، زمانی مرتکب  از دیدگاه انتخاب عقالنی، افرادي که داراي انتخاب 

آید، شوند که سود خالص مورد انتظاري که از این فعالیت به دست میجرم و کجروي می

ستین بنابراین، با توجه به تئوري انتخاب ویلسون و هرن. ها باشد آن 9بیشتر از آستانه اخالقی

تواند به آسانی به عنوان توان گفت که کاهش بالقوه پیوند و انسجام اجتماعی می  ، می(9181)

اي براي گرایش بازدارنده بالقوه در نظر گرفته شود؛ زیرا این کاهش از نظر فرد به عنوان هزینه

 گیريبه انحراف محسوب شده و اولین هزینه را با سود خالص آن مقایسه کرده و تصمیم

توان درنهایت، براساس تئوري انتخاب عقالنی می .کند نهایی را نسبت به انجام رفتار اتخاذ می

گفت که در صورت وجود انسجام و پیوندهاي اجتماعی و وجود روابط گرم متقابل و اعتماد 

شوند، زیرا با انجام کافی بین اعضاي جامعه، افراد در اغلب موارد مرتکب جرم و کجروي نمی

-اند، طرد می ها رابطه داشته بکه روابط خود را از دست داده و از طرف کسانی که با آنآن، ش

 (. 91: 9988چلبی و مبارکی، )شوند 

این سه تئوري، مستقل : سرمایه اجتماعی از سه دیدگاه نظري با جرم وکجروي ارتباط دارد 

سازمانی تئوري بی: تند ازاما مطابق باهم در درون دیدگاه ساختار اجتماعی وجود دارد که عبار

ها به نوعی، رابطه بین سرمایه  ، آنومی اجتماعی که هریک از آن9، تئوري فشار3اجتماعی

 . کند و جرم و کجروي را تبیین می( اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی)اجتماعی 

 مکتب شیگاگو در آمریکا 9191و  9131سازمانی اجتماعی در پی مطالعات دهه تئوري بی 

این تئوري در تبیین جرم و کجروي بر روي عوامل اجتماعی و اقتصادي، . تکوین یافته است

از دید این تئوري به دلیل توسعه . بویژه ساختار و سازمان اجتماعی جامعه تأکید دارد

اجتماعات مدرن، بویژه ... شهرنشینی، تغییرات سریع در صنعتی شدن، مهاجرت به شهرها و 
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رید، )شود اند که موجب افزایش جرم و کجروي میغییراتی مواجه بودهکالن شهرها، با ت

 (.8-1: 3119؛ کروم و دیگران، 996: 3111

بر اساس این تئوري، شهرهاي مدرن با تغییراتی مواجه بوده است، مثل تضعیف عالقه و  

روابط خویشاوندي، کاهش کارآیی نهادهاي اجتماعی، تضعیف روابط همسایگی، کاهش 

اعتمادي و مواردي مانند آن که محیط مناسبی براي  م اجتماعی، افزایش فقر، افزایش بیانسجا

سازمانی اجتماعی بر این است که عدم وابستگی به فرض بی. کندکجروي و جرم فراهم می

شود موجب رفتار انحرافی می... نهادها و سازمانهاي اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و 

( سازمانی شرایط بی)کند به عبارت دیگر، این تئوري بر شرایط تأکید می. (98: 9988احمدي، )

که در آن وابستگی به نهادهاي اجتماعی و سازمان اجتماعی از هم پاشیده و دیگر کنترلی 

 . شوداعمال نمی

ها، روابط اجتماعی و توانایی  دهد، جوانان در کسب ارزش بی سازمانی اجتماعی نشان می 

. باشد ها و ساکنان محل می اف مشترک، تحت تأثیر والدین، همسایهبراي کسب اهد

سازمانی  هاي ساختاري، همچون فقر و بیکاري همگی پیش بینی کننده نتایج بی مشخصه

باشد؛ لذا، سطح پایین تر انسجام اجتماعی جوانان، اغلب با متغیرهاي ساختاري مرتبط  می

بنابراین، تئوري ( 868: 3113بوِن و دیگران، . )مدهاي آنومی را افزایش دهدآتواند پی می

هاي اجتماعی را که مبناي  کند که گسیختگی شبکه سازمانی اجتماعی چارچوبی فراهم می بی

هاي اجتماعی آسیب  بنابراین، گسیختگی اجتماعی بر پیوند. ریزد کنترل جامعه است به هم می

. دهد پذیري جمعی را کاهش میزند، چون سطوح دسترس پذیري سرمایه اجتماعی و تأثیر می

 (989: 3113روز و کلیر، )

اعتماد و مشارکت )رسد که هر دو مؤلفه کلیدي سرمایه اجتماعی  به نظر منطقی می 

هاي شهري موجب افزایش  مشارکت در فعالیت. باشد با سازمان اجتماعی مرتبط می( شهروندان

همچنین، . یی براي کنترل اجتماعی باشدتواند به عنوان مبنا هاي اعضاي جامعه شده و می پیوند

شود که خود یک نوع مشارکت  ها منجر به نظارت دیگر اعضاي جامعه می مشارکت در فعالیت

بنابراین، سطوح باالي مشارکت اجتماعی باعث تقویت سازمان اجتماعی و . شود محسوب می

مسنر و روزنفلد، .)دشود و کاهش جرم و خشونت را به دنبال دار ارتقاء سرمایه اجتماعی می

3119 :386) 
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باشد که باعث  هاي محلی افراد می مطلب مهم در تئوري بی سازمانی اجتماعی، مکانیزم

هاي  پیوند. شود هاي اجتماعی ساکنان و کاهش هر نوع جرم و بی نظمی می افزایش پیوند

میزان کجروي و  سازمانی اجتماعی بر اجتماعی بیشتر به عنوان عوامل غیر مستقیم تأثیرگذار بی

 (.981: 3119کوبرین و ویتزر، )باشد  جرم می

سازمانی اجتماعی، خود بر مبناي مفاهیم سرمایه اجتماعی و انسانی بنا شده  تئوري بی 

هاي اجتماعی و منابع الزمه براي ایجاد تغییرات مثبت در  سرمایه اجتماعی به مهارت. است

فزایش ظرفیت عمل براي رسیدن به اهداف همچنین، باعث ا. زندگی اجتماعی نیاز دارد

ماهیت تئوري بی سازمانی این است که که برخی اجتماعات به دلیل اختالل . باشد اجتماعی می

سرمایه . نیستند 9مؤثر در فرآیندهاي رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی، قادر به خود تنظیمی

اشتراکات اجتماعی نیرومندي  باشد و آن، شامل اجتماعی ماهیت و بنیان کنترل اجتماعی می

است که براي تقویت نظم به وجود آمده و این همان چیزي است که باعث تقویت هنجارها 

سازمان، همواره از وجود  جوامع بی. یابد شود و در نتیجه، سطح انسجام اجتماعی افزایش می می

ابع کافی براي حفظ ها دچار کمبود من کشد؛ زیرا آن جرم و سایر شرایط تهدیدکننده، عذاب می

 (.8: 9118رُز و کلیر، )باشد  سرمایه اجتماعی می

. بر طبق تئوري بی سازمانی اجتماعی، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است 

ها  آورد، همان چیزي است که گروه آن نیروي جمعی بیرونی که براي تحمیل نظم به وجود می

شان توانا  تیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل غیررسمیرا نسبت به تحمیل هنجارها و در ن

نیافته تا حدودي گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر  بنابراین، اجتماعات سازمان. سازد می

 (.8: 9118رُز ،)ها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی الزم نیستند  باشد، به خاطر اینکه آن می

در کنترل جرم و  3ر روي اثربخشی جمعیهاي اخیرتر درون این تئوري بیشتر ب گرایش 

از این دیدگاه، اجتماعات داراي توان سازماندهی باالي رفتار ساکنان از . کندکجروي تأکید می

توانند اثربخشی طریق نهادهایی مثل خانواده، مدرسه و اجتماعات داراي همبستگی زیاد، می

ماد متقابل و مشارکت در اثربخشی جمعی نیز عبارت است از اعت. جمعی را توسعه دهد

طور کلی میزان پایینی از  جوامع با اثربخشی باال به. نظارت بر جوانان و حفظ نظم عمومی
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لذا (. 386: 3119؛ مسنر و روزنفلد، 983: 3119سیکل، )کنند خشونت و کجروي را تجربه می

باشد، جرم و  بر این اساس، هرچه اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی باال

 .رسد کجروي و در نهایت آنومی اجتماعی به حداقل ترین سطح خود می

سازمانی اجتماعی، مطالعه در ارتباط با تئوري بی 9181بعد از دهه  از جمله دیگر مطالعات 

در مدل سیستمی، . اندتحلیل جرم را بسط داده 3«سیستمی»است که مدل  9کازاردا و جانویتز

ها به طور یکنواخت، توانایی جامعه براي کنترل جرم و کجروي را افزایش تراکم و قوت شبکه

تواند به استدالل کرده که ابعاد مختلف سازمان اجتماعی و جامعه می 9مثالً سمپسون. دهدمی

هاي خویشاوندي و سطوح کنترل جرم و به تبع آن کاهش آنومی و ازجمله رواج و تراکم شبکه

این فاکتورها به ایجاد و انسجام اجتماعی کمک . جتماعی کمک کندهاي ا مشارکتی در سازمان

انسجام، . کندکند و مناطق داراي انسجام اجتماعی نیز کجروي و آنومی را آسانتر کنترل میمی

تواند کنترل اجتماعی را تضمین هاي متراکم و وسیع میثبات و اعتماد متقابل ناشی از شبکه

ل پیوستگی و تعلق به جامعه و اعتماد اجتماعی، ساختار پیوندهاي بنابراین، مکانیسم تبدی. کند

در رابطه با سرمایه  8پاتنامدر واقع، تبیین (. 6-8: 3111برونینگ و دیگران، )اجتماعی است 

بر اساس منطق این . سازمانی دارد اجتماعی و کجروي و جرم نیز مستقیما ریشه در تئوري بی

این . هاي اجتماعی، زیرساختار سرمایه اجتماعی هستند که شبکهکند  تئوري، پاتنام استدالل می

زیرساختارها به گفته وي، اعمال معیارهاي رفتاري مثبت در جوانان را ممکن کرده و براي 

. کندهاي شغلی فراهم می ، الگوهاي نقش، حامیان آموزشی و فرصت1ها، راهنمایان رفتاري آن

عاطفی براي افراد، تأمین نفوذ و قدرت سیاسی و  ها، همچنین با ایجاد حمایت مالی و آن

برانگیختن افراد داوطلب براي پیوستن به نهادهاي اجتماعی به کاهش کجروي و آنومی 

هاي آسیب دیده، اعتماد و مشارکت پایین و انسجام اندک، جوانان را برعکس شبکه. انجامد می

ها  کنند و احتمال این امر را که آنکند تا خود رفتار خودشان را هدایت به حال خود رها می

مسنر و دیگران، . )دهد کننده عمل کنند، افزایش میهاي زودگذر و خود تخریببراساس انگیزه

دهد که دو مؤلفه اصلی  سازمانی اجتماعی نشان می به طور خالصه، تئوري بی(. 888: 3118
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مسنر و روزنفلد، )کند  ا میبا کجروي و جرم ارتباط پید( اعتماد و مشارکت)سرمایه اجتماعی 

3111 :386.) 

سازمانی اجتماعی بر شرایطی ساختاري و نوعی از توان چنین گفت که تئوري بیدر کل می

کند که نقطه مقابل اعتماد، مشارکت، همبستگی و پیوندهاي سازمان اجتماعی تأکید می

جامعه کم و  هاي اجتماعی ضعیف، مشارکت دراجتماعی است، شرایطی که در آن، شبکه

 . اعتماد نیز اندک است

براساس تئوري فشار، وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به احساسات منفی و سپس 

گردد؛ به ویژه اگر منابع هنجاري چیره شود؛ و حمایت والدین و همساالن قابل بزهکاري می

ی و همچنین کاهش توان گفت که فقدان تعلقات اجتماعطبق این تئوري، می. دسترسی نباشد

شود که افراد، هنگام روبرو شدن با سرمایه اجتماعی در جامعه و نیز در درون خانواده باعث می

شود که ها غلبه نمایند؛ در نتیجه احساسات منفی در آنان ایجاد می منابع فشار نتوانند بر آن

 (.93: 9988چلبی و مبارکی، )منجر به کجروي و ناهنجاري خواهد شد 

 وجود به متفاوتی نظري و هاي تحقیقی سنت و تئوري فشار از سازمانی اجتماعیي بیتئور 

منظور  فصل یک در معموالً دارد، مشترکی ها موضوع اینکه آن لحاظ به اگرچه، .است آمده

 در داند، همنوایی می ایجاد منشأ را هماهنگی اجتماعی و نظم، ثبات، ازآن ها هرکدام شود، می

 نظام. کند محسوب می انحراف و جرم بروز منشأ را هماهنگی عدم و نظمی بی که حالی

 یاجتماع نظام یک عنوان تحت صورتی در جامعه یک درون در نظام خرده یا اجتماع، اجتماعی،

 اتفاق نوعی آن، هاي ارزش و هنجارها درخصوص که شود توصیف می هماهنگ و یافته سازمان

 و آید وجود به قوي همبستگی آن اعضاي میان شد؛داشته با وجود رأي اجماع و درونی نظر

 انسجام و اگر در همبستگی برعکس، .یابد جریان آن در منظم اي گونه به اجتماعی تعامل

 نظام، آید، وجود به پراکندگی و تفرقه عناصر آن و اجزاء بین یا شود، ایجاد خللی آن اجتماعی

 است نکته این مؤید نظریات، این از کدام هر .شود توصیف می (نابسامان) آنومیک و سازمان بی

 کمتر جامعه یا اجتماع گروه، یک درون در انسجام و سرمایه اجتماعی و همبستگی چه که هر

 باالي میزان کنند ها تالش می آن از یک هر .بود اهد خو باالتر آن در انحراف و جرم میزان باشد،

در  نظریه، دو هر .نمایند تبیین را اي قومیه وگروه محروم پایین طبقات بین در و بزهکاري جرم
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اند  متمرکز شده ها نیز فرهنگ خرده و مجرم هاي بزهکار، گروه بر خاص طور به مواقع، برخی

 (.9988: 911وردي نیا،  علی)

شود؛ زیرا اوالً، اعتماد زمانی ها، آنومی موجب تخلیه سرمایه اجتماعی می بنابراین تئوري

بینی کنند؛ از ا محکم باشد و افراد بتوانند رفتارهاي یکدیگر را پیشگیرد که هنجارهشکل می

هاي روابط کاهش پیدا سوي دیگر، در محیط عاري از اعتماد، اگر سطوح مشارکت و شبکه

آنومی اجتماعی باعث کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش خشونت . کنند امري قابل انتظار است

تعهد قوي به نظم هنجاري باعث . شود تارها میاز طریق تضعیف هنجارهاي مسلط بر رف

ها تبعیت  هاي متقابل شکل گرفته و از هنجار افزایش اعتماد متقابل شده و در نتیجه کنش

بر عکس، وقتی مردم به همدیگر شک و تردید داشته باشند، نسبت به قدرت . خواهد شد

لذا به نظر (. 388: 3111مسنر و روزنفلد، )توان اعتماد کرد  هنجارها بطور معکوس نمی

رسد که سطوح سرمایه اجتماعی باید با آنومی رابطه معکوس داشته باشد و آنومی نیز با  می

 . کجروي و خشونت رابطه مثبتی دارد

ها با اطمینان از  شود، آن برطبق مورد یاد شده، زمانی که میان مردم اعتماد زیادي دیده می

هنجارها رعایت خواهد شد، خود نیز نسبت به نظم اینکه عمل متقابل تحقق خواهد یافت و 

در مقابل، عدم اعتماد موجب از میان رفتن ایمان نسبت . هنجاري تعهدي قوي خواهند داشت

هاي بینی تئوري آنومی، در محیط به عبارت دیگر، طبق پیش. به نیروي نظارتی خواهد شد

کجروي و خشونت افزایش خواهد هنجار، اعتماد اجتماعی کاهش یافته و در همان زمان،  بی

 (.99: 9119لدرمن و دیگران، )یافت 

کند، وقتی اعتماد باالست، افراد براي حفظ اعتماد به طور که کلمن اشاره می در واقع، همان 

گونه که  کنند با رعایت هنجارها، اعتماد طرف مقابل را جلب کنند و همانهمدیگر سعی می

هاي مشارکت قوي است و متراکم، احتمال همکاري شهروندان هکند، وقتی شبکپاتنام اشاره می

هاي مشارکت، اوالً هزینه دلیل آن هم این است که شبکه. شوددر جهت منافع جمعی بیشتر می

طلبی و خودخواهی، منافع فرد را به خطر  دهد، لذا فرصتبالقوه عهدشکنی را افزایش می

کنند نجارهاي قوي معامله متقابل را تقویت میها، هاندازد و از سوي دیگر، این شبکه می

توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی باال آنومی را کاهش لذا می(. 318-18: 9981پاتنام، )

 .دهدداده و به تبع آن جرم و کجروي را نیز کاهش می
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یکی از ابعاد تأثیر گذار سرمایه اجتماعی بر آنومی اجتماعی که در تحقیق حاضر به آن  

، ایجاد اعتماد به شیرازه 9به اعتقاد گیدنز .باشد پرداخت شده است، متغیر اعتماد اجتماعی می

شود؛ زیرا اعتماد، یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در  زمان و مکان مربوط می

ثر اعتماد باید دو سویه باشد تا مؤ. اندیشه اعتماد نیز یک اندیشه مدرن است. طول زمان آینده

به این دلیل است . واقع شود و در قبال رخدادهاي احتمالی در آینده، آسایش خاطر فراهم کند

گیدنز، )داند  در شخصیت نیز مربوط می 3که گیدنز اعتماد را با اندیشه آسایش خاطر اولیه

کند که در حقیقت،  می« پیله حفاظتی»به نظر گیدنز، جو داراي اعتماد، (. 988-981: 9981

کند  وشش اطمینان بخش است که به حفظ و تداوم محیط پیرامونی ما کمک مینوعی پ

 (. 9989: 989گیدنز،)

به نظر فوکویاما، از یک سو، بی اعتمادي باعث فرسایش سرمایه اجتماعی گردیده و به 

انجامد؛ و از  اي شدن، گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن شبکه روابط بین فردي می انزوا، ذره

ها، اغلب با پذیرش  گر، با تحریک و برانگیختن افراد و جستجو براي یافتن جانشینسوي دی

فرد را از ( در باندهاي بزهکاري، خرده فرهنگهاي منحرف و نظایر آن)هاي غیرقانونی  هویت

به نظر پاتنام، (. 933: 9988زتومکا، )سازد  حالت خود خارج کرده و او را از خود بیگانه می

وي، سرمایه اجتماعی را به منزله . هاي مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی است هاعتماد از مؤلف

کند که به وسیله اعتماد، گسترش  هاي ارادي و خودجوش معرفی می هایی از انجمن شبکه

هاي اصلی زندگی روزمره  کند که بدون اعتماد، اغلب فعالیت او بر این نکته تاکید می. اند یافته

کند که صداقت و اعتماد، اختالفات  بیان می 9«بولینگ یک نفره»کتاب  او در. شود غیرممکن می

 (.8: 3118تورگلر، )کند  زندگی اجتماعی را حل می

از دید . هاي سرمایه اجتماعی مؤثر بر آنومی، انسجام اجتماعی است یکی دیگر از مؤلفه 

نامید، قابل تعریف  می دورکیم، انسجام اجتماعی تنها به وسیله مواجهه با چیزي که وي نابهنجار

نابسامانی، خودگرائی، فقر، ناهماهنگی و تقسیم کار تحمیلی همگی از دید دورکیم . است

. بدین طریق، انسجام بهنجار مبین عکس این شرایط است. هایی از انسجام غلط بودند نمونه

گی دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهاي فرهن وي معتقد است که انسجام وقتی رخ می

                                                 
1
  A. Giddens 

2
  Security Basic 

3
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ها تنظیم و به  تنظیم شود، طوري که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند؛ جائیکه کنش

 (.886: 9988ترنر، )شود  ها قانونی تصور می وسیله هنجارها هماهنگ شده و نابرابري

دورکیم، احساسی . کند انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معیّن شکل و معنی پیدا می 

از نظر دورکیم، عاطفه جمعی . نامد می 9آید، عاطفه جمعی ن تعاملی به وجود میرا که در میدا

آید و  به وجود می( مثل اعیاد و مراسم ملی و مذهبی و غیره)عمیق اکثراً طی مناسک جمعی 

: 9981ازکیا و غفاري، )کند  بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی را فراهم می

981.) 

که در تحقیق حاضر به آن اشاره شده است، مشارکت  آنومی اجتماعییگر بر عامل موثر د 

 غیررسمی و هاي رسمی شبکه طریق از اي جامعه اجتماعی هر مشارکت .باشد اجتماعی می

 شهروندان و است (افقی) سطح ها هم شبکه این از بعضی .شود شناخته می افراد میان ارتباطات

 هاي عمودي شبکه دیگر، بعضی اما .کنند جمع می هم دور را برابر قدرت و وضعیت از برخوردار

 در. دهد می پیوند هم به مراتب سلسله بر مبتنی نابرابر روابط اساس بر را شهروندان که است

هاي  شبکه هرچه .شود شامل می را افقی و عمودي روابط از ها ترکیبی شبکه موارد، اغلب

 براي بتوانند شهروندان که دارد وجود بیشتري تمالاح باشد، تر متراکم اي جامعه در اجتماعی

 پیوندهاي ،(افقی) سطح هم مشارکت پیوندهاي از اي نمونه .نمایند همکاري متقابل منافع

 تقویت اجتماعی، سطح در اما دارند؛ جمعی مسائل حل در خاصی نقش که است خویشاوندي

 در مشترک عضویت)مدنی تهاي مشارک شبکه با مقایسه در هاي خویشاوندي شبکه همکاري

 موجب زند، دور می را هاي اجتماعی شکاف که مدنی هاي مشارکت شبکه .است کمتر( ها انجمن

 از مهمی بخش اجتماعی هاي مشارکت شبکه انواع ترتیب بدین و شده تري گسترده همکاري

 اجتماعی، ةسرمای منابع میان متقابل روابط .دهد تشکیل می را جامعه یک سرمایة اجتماعی ذخیرة

 از باشد، می افزاینده و کننده خود تقویت که هاي مشارکت شبکه و هنجارها اعتماد، یعنی

 بهره فریب، اعتمادي، بی عهدشکنی، یعنی ها ویژگی این نبود. است مدنی هاي جامعه ویژگی

 یکدیگر را تشدید نیافتگی توسعه هاي باطل دوره حفظ نابسامانی، در نظمی و بی انزوا، کشی،

توسعه نیافتگی نیز، شرایط و بستر مناسبی براي اعمال و رفتارهاي (. 9981: 381پاتنام،)کنند  می

 .کند آنومیک فراهم می
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 پیشینه تجربی تحقیق
آنومی »توسط معاونت اجتماعی ناجا در مشهد در پژوهشی تحت عنوان  9983در سال  

اس این تحقیق، مهمترین انواع بر اس. انجام شده است« اجتماعی در روابط اجتماعی جوانان

عدم تعهد و مسئولیت پذیري، مشکل ارتباط با والدین و مربیان و : ها عبارتند از نابهنجاري

 (.9983خوشکار، )اعتیاد 

آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل »پور در تحقیقی با عنوان  رفیع 

هاي اجتماعی شهر تهران  ه بررسی نابهنجاريبا طرح سه سوال اساسی ب« آنومی در شهر تهران

دهد که عدم رعایت هنجارهاي رسمی، بسیار فراگیر  نتایج این تحقیق نشان می. پرداخته است

دیاگرام علّی نهایی این تحقیق نشان . است و نیز میزان رعایت هنجارهاي غیر رسمی باالست

ها تاثیر  ي نامناسب بر نا بهنجاريدهد که عواملی چون نابرابري اجتماعی و وضعیت اقتصاد می

 (.9988پور،  رفیع)دارد 

به بحث از آنومی و « سرمایه اجتماعی و پیشگیري از جرم»غفاري در تحقیقی با عنوان  

ها در ذهن افراد نگرش  تواند نسبت به سازمان به نظر او سرمایه اجتماعی می. پردازد جرم می

هاي نظارتی و سایر نهادها در جایی  که عملکرد سازمانمثبتی ایجاد کند، به ویژه به این دلیل 

 (. 9988غفاري،)ها قوي است و سطوح همبستگی هنجاري باالست، مؤثرتر است که شبکه

هاي  جنبه بین  اي قوي اند که رابطه در مطالعات خود نشان داده( 3111)سمپسون و گروز 

 بر این مطالعات اغلب. وجود دارد  عدم ثبات و انسجام اجتماعی و اجتماعی سازمانی مختلف بی

هاي  یافته. است شده متمرکز جرم و کجروي میزان با شان اجتماع و رابطه سطح در کالن عوامل

زیاد، عدم نظم و انسجام  ثباتی بی نظیر هاي ساختاري، دهد، ویژگی نشان می( 9188) 9استارک

 .خواهد شد کجروي و جرم باالي میزان به اجتماعی، همگی منجر

هاي تحقیقی  بندي کلی از تمام نظریات و پیشینهدر مجموع، چنانچه بخواهیم یک جمع

هاي طور کلی براي کاهش نابهنجاري توان گفت که بهموجود در این زمینه داشته باشیم، می

 : هاي سرمایه اجتماعی دو استدالل اساسی وجود داردتأثیر مؤلفه اجتماعی تحت

( تبادل)هاي روابط هاي آن، هزینهسرمایه اجتماعی و مؤلفه استدالل نخست این است که 

هاي بین شخصی  آمیز تضادها، تفاوتدر نتیجه باعث حل مسالمت. دهد اجتماعی را کاهش می
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هاي از قبیل درک تبعیض غیرمنصفانه فرصت)و تضادهاي اجتماعی ( در خانه، محله و کار)

که  هارنظر قطعی فوکویاما است مبنی بر ایناین استدالل در حقیقت اظ. گرددمی( اقتصادي

هاي گردد که اقتصاددانان آن را هزینهگیري باعث کاهش امري تواند به طور چشم اعتماد می

 . اندگو و نظایر آن نامیدههاي گفتتبادل، هزینه

که جوامعی که در بین اعضایشان انسجام اجتماعی و پیوندهاي قویتري  استدالل دوم این 

این عامل، . هاي جمعی خودشان را سازماندهی و بسیج کنندتوانند کنشدارد بهتر میوجود 

تضاد و ستیز اجتماعی  دهد؛ بنابراین از پتانسیلطلبانه خود را کاهش میپتانسیل رفتار فرصت

هاي زیر قابل  حال بر اساس چارچوب نظري و تجربی تحقیق، مدل نظري  و فرضیه. کاهدمی

 : استنباط است

 مدل نظری تحقیق

  

 

 

 

 

 های تحقیق فرضیه

 .بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی رابطه وجود دارد: فرضیه کلی

 هاي جزئی فرضیه

 .بین اعتماد اجتماعی و آنومی اجتماعی رابطه وجود دارد -

 .بین انسجام اجتماعی و آنومی اجتماعی رابطه وجود دارد -

 .تماعی رابطه وجود داردبین مشارکت اجتماعی و آنومی اج -

 شناسی روش
در این تحقیق به لحاظ مفهومی از روش مطالعه اسنادي و از حیث تجربی براي بررسی 

ابزار گردآوري . ها از روش پیمایش استفاده شده است متغیرها، تحلیل و آزمون فرضیه

 سرمایه اجتماعی

 انسجام اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 آنومی
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قرار ( Pre-Test)آزمون  که ابتدا پرسشنامه تحقیق مورد پیش. اطالعات پرسشنامه بوده است

اي و نیز  هاي چندگزینه پرسش( Reliability)گرفته و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پایایی

پس از . اند محاسبه شده است هایی که در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته پرسش

نباخ آوري شده است و الفاي کرو ها از طریق پرسشنامه نهایی جمع اصالحات الزم مجددآ داده

ها  براي آنها محاسبه گردیده است که در مجموع پایایی محاسبه شده براي هر کدام از پرسش

 (.9جدول شماره )باشد در سطح مطلوب می

مشتمل بر )پردازش وتجزیه و تحلیل آماري اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی 

 .ستانجام شده ا( هاي همبستگی، رگرسیون چند متغیري آزمون

 های پرسشنامه نتایج تحلیل پایایی سنجه: 1جدول شماره 

 متغیر ها ابعاد ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه

 آنومی اجتماعی - /88 99

 اعتماد اجتماعی /89 93

 مشارکت اجتماعی /81 99 سرمایه اجتماعی

 انسجام اجتماعی /81 1

 گیری  جامعه آماری و روش نمونه
تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در سال جامعه آماري این 

. نفر بوده است 98889ها بر اساس مرکز آمار دانشگاه  هستند که تعداد کل آن 88-88تحصیلی 

نفر  986اي تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد  نمونه به روش نمونه گیري طبقه

هاي گمشده و مخدوش بر نتایج  جلوگیري از تأثیر پرسشنامه براي. انتخاب گردیده است

 . نفر افزایش یافت 811تحقیق، نمونه آماري مورد نظر به تعداد 
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 تعریف مفاهیم و متغیرها

آن، اي است که در  ، جامعه(آنومیک)طبق نظر دورکیم، جامعه بی هنجار :آنومی اجتماعی

به نظر  (.3119: 913سیگل،)شکسته شده و یا نادیده انگاشته شده است ( هنجارها)قواعد رفتار

، آنومی وضعیتی اجتماعی است که ویژگی بارز آن از هم پاشیدگی معیارهاي حاکم 9آبرکرامبی

مفهوم آنومی، شکاف موجود میان تفسیر عمل اجتماعی . بر روابط و تعامالت اجتماعی است

شیانی و )کند  فردي را با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعی با پیوند میان آنها، پر میدر سطح 

هنجاري، فقدان وسیله قانونی براي دسترسی به  و از دیدگاه مرتون بی(. 98: 9986محمدي،

 (.399: 3111پوفر،)اهداف مشروع است 

احساس بی قدرتی  -3ناامیدي نسبت به آینده؛ -9: هاي سنجش آنومی عبارتند از صشاخ 

-8نبود قاعده و قانون مشخص در زندگی؛  -9و بدبینی نسبت به امور روزانه و عادي؛ 

غیرقابل پیش بینی بودن  -6بیهوده تلقی کردن زندگی؛  -1احساس عدم هدفمندي در زندگی؛ 

اي  که در سطح سنجش رتبه... عدم پایبندي به اصول اخالقی و -8بیزاري از زندگی؛  -8آینده

 .رد اندازه گیري قرارگرفته استمو

شود که  سرمایه اجتماعی از تغییراتی در روابط میان اشخاص حاصل می :سرمایه اجتماعی

. شود این سرمایه در روابطی که بین اشخاص برقرار است، یافت می. کند کنش را تسهیل می

جاي ندارد،  سرمایه اجتماعی که براي رشد جوانان مهم است، منحصراً در محدوده خانواده

 (.9988: 88تاجبخش، )توان آن را در بیرون از خانواده و در جامعه نیز یافت  می

اي بادوام از  سرمایه اجتماعی، جمع منابع واقعی و یا بالقوه اي است که حاصل شبکه 

روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر، عضویت در یک گروه 

کند، وآنان  که هر یک از اعضاي خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار میاین شب. است

این روابط ممکن است فقط در حالت عملی در مبادالت . سازد را مستحق کسب اعتبار می

بدین سان . کند، وجود داشته باشد مادي و یا نمادینی که آنان را در حفظ آن روابط کمک می

ملک یک فرد به اندازه شبکه پیوندهایی بستگی دارد که او حجم سرمایة اجتماعی مورد ت

اقتصادي، )تواند به طرزي مؤثر بسیج کند؛ و عالوه بر آن وابسته است به حجم سرمایه  می

این بدان معنی است که . در تصرف کسانی که وي با آنان مرتبط است( فرهنگی، یا نمادین

                                                 
2 Abercrombie 
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هنگی مورد تملک یک فرد، یا حتی مورد سرمایه اجتماعی اگرچه به سرمایه اقتصادي و فر

ناپذیر است، با این حال،  تملک کل مجموعه عواملی که وي با آنها مرتبط است، نسبتاً تقلیل

هرگز از این حجم مفروض کامالً مستقل نیست؛ چون مبادالت نهادینه ساختن شناخت متقابل، 

همچنین چون سرمایة اجتماعی . کند باز شناسی حداقلی از همگنی عینی را پیشاپیش ایجاب می

کند  اي که او به سهم خودش در تملک دارد، اثري متکثرکننده اعمال می بر سرمایه

هاي اعتماد نهادي، انسجام  براي سنجش سرمایه اجتماعی، مؤلفه(. 988: 9988تاجبخش،)

 .اجتماعی و مشارکت اجتماعی مد نظر بوده است

کند که در  اعتماد را به صورت انتظاري تعریف می ،(9111)فوکومایا  :اعتماد اجتماعی( الف

جامعه اي با رفتار منظم، مشارکتی، مشروع و بر پایه هنجارهاي مشترک بر روي بخشی از 

بر نقش اصلی نهادها  9از سوي دیگر، هاردین. (888: 3118بت، ) دهد اعضاي جامعه رخ می

 طبق دیدگاه(. 3: 3118روبال و وسز؛ )به مثابه ایجادکننده اعتماد اجتماعی هستند تأکید دارد 

کند؛ چون اعتماد  ، مفهوم اعتماد فرآیندهاي شبکه اجتماعی و اقتصادي را تسهیل می3جانسون

به نظر وي، براي ایجاد ارتباط اجتماعی، شخص باید . تساختار مهمی در مدل کنش متقابل اس

هاي خود و دیگري از طرد شدن را  بتواند فضایی آکنده از اعتماد ایجاد کند که در نتیجه، ترس

،  به نظرگامبتا( 888: 3118بت، )کاهش داده، امید به پذیرش، حمایت و تأیید را ارتقاء بخشد 

هر چه اهمیت اعتماد . گردد هاي فرد تلقی می ناپذیر و ضروري براي کنش اعتماد جزء جدائی

ي ما در ارتباط با دیگران ها هایمان افزایش یابد، میزان انتخاب گیري ها و تصمیم در کنش

 (.8: 3118جیوستا، )گردد  تر می پذیرتر و عملی امکان

یافته و اعتماد نهادي مورد  در اینجا اعتماد در قالب سه سنجة اعتماد بین فردي، اعتماد تعمیم

سنجش قرار گرفته است که نمرة اعتماد اجتماعی از جمع نمرات سه مؤلفه فوق محاسبه شده 

 .است

که میزان آن . به معناي اعتماد به افراد خانواده، خویشان، دوستان و همکاران است ردی،اعتماد ف

 .گیري شده است در افراد بر اساس طیف لیکرت اندازه

                                                 
1 Hardin 
2 Johnston 
3 Gambetta 
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شود که از طریق  ، اعتماد به بیگانگان یا افراد کمتر آشناي اجتماع را شامل مییافته اعتماد تعمیم

 : گیري شده است زههاي زیر در قالب طیف لیکرت اندا گویه

 . اند پیله اکثر مردم در معامله با دیگران درستکار و بی شیله  -9

 .دهند اند و واقعاً به جز خود به هیچ کس دیگر اهمیت نمی خیلی از مردم فقط در فکر خویش-3

 .اند که در مواقع نیاز بتوانند از تو کمک بگیرند ها  فقط از آن رو با تو دوست خیلی-9 

 .دیکن ها اعتماد می تا چه اندازه به غریبهشما  -8

، بازگوي خوش بینی و اطمینان افراد نسبت به عملکرد نهادها و گروههاي اعتماد نهادی

براي سنجش این معرف میزان اعتماد افراد براي شماري از نهادها و گروههاي . اجتماعی است

ز جمع نمرات افراد شاخص اجتماعی از طریق طیف لیکرت سنجیده شده و سپس با استفاده ا

 (. 9988: 998پور و دیگران، علی)ها محاسبه شده است  اعتماد نهادي هر یک از آزمودنی

توان پیوندهاي نظم یافته، تبادالت یا  را می 9مفهوم انسجام اجتماعی: انسجام اجتماعی( ب

ماعی را گیدنز، انسجام اجت. ها تعریف کرد دوسویگی کردارها، را میان کنشگران یا جمع

: 9988گیدنز، )کند  معطوف به نظام مندي در سطح کنش متقابل چهره به چهره تعریف می

مندي از احساس پذیرش از سوي دیگران و احساس راحتی در  انسجام به مفهوم بهره(. 89

ها  ها عضویت داشته و یا در آن در آن هایی که افراد محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروه

 (.9981: 398اسماعیلی، )د مشارکت دارن

اهمیت دادن افراد به یکدیگر، احترام گذاردن به حقوق : هاي انسجام اجتماعی معرف 

همدیگر، همکاري با همدیگر، کمک به هنگام گرفتاري، به فکر همدیگر بودن، دلداري دادن به 

 ....د وهمدیگر به هنگام مشکل حاد، وجود روابط محبت آمیز و انسان دوستانه میان افرا

مشارکت به معنی به کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن : مشارکت اجتماعی( ج

بخشد، گذر از حالت بالقوه به بالفعل  آنچه که مشارکت را تحقق می. در یک اقدام جمعی است

اوکلی معتقد است که مشارکت عبارت است ». شود است؛ صرف نظر از موفقیتی که حاصل می

گاري مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان براي پاسخگویی به از احساس ساز

ها، بر  گیري، اجراء و ارزشیابی برنامه هاي توسعه از طریق درگیر کردن آنان با تصمیم برنامه

 (.93-99: 9983محسنی، )« اساس تالشهاي سازمان یافته

                                                 
1  Social Solidarity 
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بی، شرکت در نماز شرکت در مراسم مذه: مشارکت اجتماعی عبارتند ازهاي  معرف 

هاي علمی، مشارکت در انتخابات، ارائه پیشنهادات براي حل مشکل  جمعه، مشارکت در انجمن

هاي دانشجویی، میل به مشورت با دیگران در مشکالت  در داخل دانشگاه، عضویت در تشکل

 هاي سیاسی، مشارکت روزمره، میل به تبادل اطالعات با دیگر دانشجویان، مشارکت در تشکل

 ... هاي ورزشی دانشگاه و شرکت در نماز جماعت دانشگاه و  در تیم

 های پژوهش یافته

 های توصیفی یافته

اي  گویه در سطح اندازه گیري فاصله 99براي سنجش آنومی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته،   

تماعی در میانگین آنومی اج، 3شماره با توجه به جدول نتایج به دست آمده . استفاده شده است

باشد این امر بیانگر آن است  می/ 118و میزان چولگی برابر با  88/89بین دانشجویان پاسخگو 

 . که احساس آنومی در بین دانشجویان در حد متوسط به باالست

هاي توصیفی،  بر اساس آماره. گویه طرح شده بود 93براي سنجش میزان اعتماد اجتماعی 

دهد که  ها نشان می این داده. باشد می -/899ومیزان چولگی  93/99 اجتماعیمیانگین اعتماد 

 .اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان در حد متوسط به باال است

توان  بر اساس نتایج حاصله می. گویه طرح شده بود 1براي سنجش انسجام اجتماعی  

. باشد می -/969ا و میزان چولگی برابر ب 98/99گفت که میانگین این متغیر در بین دانشجویان 

دهد که میزان انسجام اجتماعی در میان دانشجویان در حد متوسط بوده  ها نشان می این یافته

 . است

بر اساس نتایج حاصله . گویه طرح شده بود 91براي سنجش متغیر مشارکت اجتماعی، 

رابر و میزان چولگی ب 18/89توان گفت که میانگین مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان  می

دهد میزان مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان از مقدار متوسط  باشد که نشان می می/ 188با 

 .به دست آمده کمتر بوده است

توان گفت که میانگین  می( 3جدول شماره )در کل با جمع نمرات ابعاد سرمایه اجتماعی  

 . باشد کمتر می سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان پاسخگو از مقدار متوسط، اندکی
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 های اصلی تحقیق مربوط به متغیر های پراکندگی آماره: 2جدول شماره 

 میانگین متغیر
انحراف 
 معیار

 چولگی واریانس
دامنه 
 تغییرات

 ماکزیمم مینیمم

 66 91 19 /118 91/919 91/91 88/89 آنومی اجتماعی

 88 8 81 -/899 39/11 18/8 93/99 اجتماعی اعتماد

 86 99 69 /188 6/911 38/93 18/89 ماعیمشارکت اجت

 18 1 81 -/969 89/81 91/1 98/99 انسجام اجتماعی

مجموع سرمایه 
 اجتماعی

9/18 8/99 9/981 988/- 89 31 16 

 های استنباطی یافته

پیرسون  rهاي سرمایه اجتماعی با متغیر وابسته با استفاده از آزمون  همبستگی هر یک از مؤلفه 

همبستگی بین اعتماد اجتماعی و آنومی ( الف: دهد نتایج حاصله نشان می. ستآزمون شده ا

توان گفت که هر چه از میزان اعتماد  باشد؛ بر این اساس می دار می اجتماعی معکوس و معنی

اجتماعی دانشجویان کاسته شود، به همان میزان، احساس آنومی اجتماعی در بین دانشجویان 

 .صادق است عکس آن نیز ؛رود باال می

براي آزمون همبستگی بین دو متغیر آنومی اجتماعی و انسجام اجتماعی نیز از آزمون ( ب 

r ست و نوع رابطه نتایج حاصله نشان داد که فرضیه مذکور قابل تأیید ا. پیرسون استفاده گردید

ها و  ندبنابراین، هر چه میزان انسجام اجتماعی یعنی، پیو. باشد معکوس می بین دو این متغیر

تبادالت دوسویه میان کنشگران، همکاري، احترام و روابط محبت آمیز و انسان دوستانه در بین 

کند؛ عکس  دانشجویان رو به کاستی گذارد، به همان اندازه آنومی اجتماعی نیز افزایش پیدا می

 .آن نیز صادق است

آنومی اجتماعی  نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرهاي مشارکت اجتماعی و( ج

. باشد نشان داد که فرضیه مذکور قابل تأیید و نوع رابطه بین دو این متغیر، معکوس می

بنابراین، هر چه میزان مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان رو به کاستی گذارد، به همان 

 .کند، عکس آن نیز صادق است اندازه آنومی اجتماعی نیز افزایش پیدا می
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آزمون همبستگی بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی نیز از  در مجموع براي 

نتایج نشان داد که بین دو متغیر یاد شده همبستگی معنی دار و . پیرسون استفاده شد rآزمون 

 (. 9جدول. ) معکوسی وجود دارد

 ماعینتایج آزمون همبستگی بین متغیر آنومی اجتماعی و ابعاد سرمایه اجت:  جدول شماره 
 متغیر وابسته اعتماد نهادي

 تعداد ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داري متغیرهاي مستقل

 اعتماد اجتماعی 981 -/368 111/1

 انسجام اجتماعی 988 -/311 111/1

 مشارکت اجتماعی   988 -/331 111/1

 سرمایه اجتماعی 981 -/311 111/1

  

 تحلیل رگرسیون چندگانه

هاي عمده سرمایه اجتماعی در  ل رگرسیون، مشخص نمودن سهم و تأثیر مؤلفههدف از تحلی 

بر اساس نتایج حاصله که به روش رگرسیون . تعیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است

بیشتر متأثر از متغیر ( آنومی اجتماعی)توان گفت که متغیر وابسته  انجام یافته است، می 9همزمان

حکایت از آن دارد که چهار متغیر مانده در مدل ( 8)نتایج جدول زیر . اعتماد اجتماعی است

R=931/1)درصد از کل واریانس آنومی اجتماعی را تبیین نمایند 93/1اند  درمجموع توانسته
2 .)

دهد، سه متغیر اعتماد اجتماعی، انسجام  هاي جدول یاد شده نشان می همانگونه که یافته

داري بر  ها تاثیر معنی اهم در مدل دخالت داده شده و همه آناجتماعی و مشارکت اجتماعی ب

توان گفت که متغیر اعتماد  هاي اخیر می بنابراین، با توجه به یافته. اند آنومی اجتماعی داشته

میزان آنومی در جامعه تعیین کننده تر بوده و  هاي دیگر، در تبیین اجتماعی در مقایسه با متغیر

گیري کرد که هر جامعه اي داراي  توان نتیجه اشد؛ به طوري که میب داراي اهمیت خاصی می

 .اعتماد باالیی باشد، افراد آن جامعه کمتر دچار احساس آنومی خواهند شد و برعکس

                                                 
1 Inter 
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 های تحلیل رگرسیون چند گانه آنومی اجتماعی آماره: 4جدول شماره 

 918/1 ضریب همبستگی چند گانه سطح معنی داري t بتا متغیر

 931/1 ضریب تعیین 111/1 -86/8 -/399 ماد اجتماعیاعت

 996/1 ضریب تعیین تصحیح شده 119/1 -81/3 -/981 مشارکت اجتماعی

 191/1 -36/9 -/999 انسجام اجتماعی

 18/1 اشتباه معیار برآورد

 1/9 کمیت دوربین واتسون

 آنالیز واریانس

 

 F 98/99کمیت 

 111/1 سطح معنی داري

 گیری بحث و نتیجه

هاي اجتماعی و  مسائل اجتماعی جوانان ایران، هم گام با پدیده جهانی شدن و رخداد 

جوانان امروز از لحاظ احساسات، اعتقادات، . اقتصادي دستخوش دگرگونی شده است

هاي دیگر متفاوت هستند و لذا مسائل آنان هم در اثر تحوالت پدید  ها و رفتارها با نسل نگرش

نمایانگر وجود احساس ( 8/89)نتایج به دست آمده از پژوهش . ، متفاوت خواهد بودآمده

آنومی زیاد در میان دانشجویان است؛ این ارزیابی گویاي وضعیتی است که دانشجویان در آن، 

کنند که بسیار نگران کننده و خطر ساز  حالتی از گسستگی میان خود و جامعه را تجربه می

 .است

هاي مذکور در بین کل  ضرایب همبستگی مربوط به متغیرج تحقیق، بر اساس نتای 

هاي اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی  دهد که متغیر پاسخگویان نشان می

داري است؛ یعنی هر چه اعتماد اجتماعی،  با شاخص آنومی اجتماعی داراي رابطه منفی و معنی

فرد بیشتر باشد و فرد احساس مثبت باالیی نسبت به هاي اجتماعی، خود باوري در  پیوند

دیگران داشته باشد، اقدام به ایجاد روابط متقابل زیادي با اطرافیان خود کرده و همچنین اگر 

عالقه به کمک و همکاري با دیگران در فرد وجود داشته باشد، نابسامانی و کجروي در جامعه 

همچنین نتایج حاصله از معادله . یابد ز کاهش مییافته و در نتیجه آنومی اجتماعی نی  کاهش

هاي اعتماد  رگرسیونی در میان کل پاسخگویان نیز حاکی از آن است که اگر چه متغیر

اي تاثیر منفی و  اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی هر کدام به صورت جداگانه

متغیر اعتماد اجتماعی بیشترین میزان  ها اند، اما در بین آن داري بر آنومی اجتماعی داشته معنی
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تبیین آنومی اجتماعی را به خود اختصاص داده است؛ به طوري که این شاخص توانسته است 

 . درصد واریانس آنومی اجتماعی را تبیین نماید-/399به تنهایی 

ها و  هاي این پژوهش، مواردي چون ناروشنی معیارها براي تشخیص راه طبق یافته 

اعتماد شمرده شدن از  اعتمادي نسبت به دیگران، تصور بی درست از نادرست، بیهاي  شیوه

هاي غلط پیشرفت در جامعه، بدبینی و  سوي دیگران، احساس تبعیض، تصور نامطلوب از شیوه

ناامیدي نسبت به آینده و دستیابی به آرزوها و زندگی مطلوب، نارضایتی از زندگی، انزوا و 

شارکت و همکاري، عدم همدلی و صمیمیت، احساس بی قدرتی، فرد گرایی و گریز از م

تصور مبهم از آینده، نبود قائده و قانون مشخص در زندگی، همه معرّف شرایط نابسامان 

است که بر احساس آنومی اجتماعی ( دانشجویان)اقتصادي در ذهن جوانان -اجتماعی

این شرایط، نسبت قابل توجهی از همانطور که در مباحث نظري آمد، در . تأثیرگذار بوده است

 . ها و تبعیت از قواعد و رفتار دچار مشکالت جدي هستند جوانان در انتخاب هنجار

اعتماد، مشارکت و انسجام ) شود که سرمایه اجتماعی در پایان، بر این نکته تأکید می 

ود؛ لذا تواند به عنوان منبعی ارزشمند همچون سایر اشکال سرمایه محسوب ش می( اجتماعی

تواند به عنوان شکلی از محرومیت در کنار فقر، نبود شغل  ذخیره محدود سرمایه اجتماعی می

اگر ذخیره موجود سرمایه اجتماعی براي رسیدن به اهداف . و آموزش محدود مطرح گردد

تواند مقادیر  سازمانی اجتماعی و فشار می هاي بی مورد نظر کافی نباشد، در این صورت، تئوري

سازمانی  هاي تئوري بی به طور خالصه، با توجه به دیدگاه. ي جرم و کجروي را تبیین کندباال

توان با مقادیر جرم، خشونت و کجروي مرتبط  اجتماعی، آنومی و فشار، سرمایه اجتماعی را می

دانست که این عمل از طریق تعیین نیروي تنطیم کننده هنجارها و منابع مورد نیاز براي رسیدن 

 . گیرد هداف مورد نظر انجام میبه ا

هاي تشویقی و یا هر عامل دیگر،  باید با اعمال اهرم بر اساس نتیجه تحقیق پیشنهاد می

ها و  هاي اجتماعی سوق داد تا از این طریق، با ایجاد حلقه دانشجویان را به سمت مشارکت

تواند به کاهش آنومی  هاي اجتماعی آنان افزایش یابد؛ عاملی که می پیوندهاي دوستی، سرمایه

 .اجتماعی در بین آنان منجر گردد

ها و مسئولین  ها، عملکرد سازمان براي کاهش آنومی اجتماعی در بین دانشجویان طبق یاقته

باید با عملکرد بهینه توأم با صداقت،  ها می سازمانی تأثیرگذار است، بنابراین، مسئوالن سازمان
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صورت تحقق این امر . شجویان نسبت به آنان جلب گرددتدابیري اتخاذ کنند تا اعتماد دان

 . یابد سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان افزایش و آنومی کاهش می

 منابع
 

  زاده، شیراز ، ترجمه عبدالعلی لهسائیپیدایش نظریه جامعه شناختی، (9988)اچ ترنر، جاناتان :

 .انتشارات نوید

  انتشارات دانشگاه شیراز: یراز، شنظریه انحرافات ،(9988)احمدي، حبیب. 

  بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در »، (9981)ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا

 .99-9: 98، شماره نامة علوم اجتماعی، «نواحی روستایی شهرستان کاشان

 ن نامه ، پایابررسی امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن، (9988)بناب، سید رضا  اسالمی

 .، دانشگاه آزاد تبریزپژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد

  فصلنامه ، «هاي استان اصفهان بندي سرمایه اجتماعی در شهرستان سطح»، (9981)اسماعیلی، رضا

 .388-331: 39، شمارهرفاه اجتماعی

  شر ن: ، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهرانهای مدنی دموکراسی و سنت، (9981)پاتنام، رابرت

 .سالم

  نشر شیرازه: ، تهرانسرمایه اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه، (9988)تاجبخش،کیان. 

  تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد »، (9988)چلبی، مسعود و مبارکی، محمد

 .   88-9: 33شماره  ،شناسی جامعهمجله ، «و کالن

  فصلنامه امنیت ، «روابط اجتماعی جوانان آنومی اجتماعی در»، (9983)خوشکار، علیرضا

 .39-91: ، پیش شماره اولاجتماعی

  انتشارات سروش :، تهرانآنومی یا آشفتگی اجتماعی در شهر تهران، (9988)رفیع پور، فرامرز. 

  نشر ستوده: ، ترجمه فاطمه گالبیاعتماد یك نظریه جامعه شناختی، (9988)زتومکا، پیتر. 

 تحلیل جامعه شناختی احساس آنومی اقتصادي »، (9986)محمدعلی  محمدي، و شیانی، ملیحه

 .98-99: 31، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی، «در میان جوانان

 مجله انجمن ، «سرمایه اجتماعی و دانش آفرینی»، (9988) لیال ،مقتداییو  زاده، محمد عباس

 .38-9: 9دوره دهم، شماره ، ایران شناسی جامعه
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