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پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم مولفههای سرمایه اجتماعی در تبیین رفتارهای پرخطرر
در بین جوانان صورت گرفته است .روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری کلیه افراد واقع در
سنین  51-43سال شهر تبریز به تعداد  197973نفر است .از این تعداد 946 ،نفر با اسرتفاد
از فرمول آماری کوکران و شیو خوشهای چندمرحلهای به عنوان حجم نمونه تعیین شردند.
جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیر اطالعرات از
نرم افزارهای  SPSS 22و  Smart-PLSاستفاد شد است .نتایج تحقیق حاکی از آن است
که همبستگی معکوس و معنی داری بین تمامی مولفههای سرمایه اجتماعی شام حمایت
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی برا برروز
رفتارهای پرخطر در سطح معناداری کمتر از  6/65وجود دارد .نتایج حاص از مدل معادالت
ساختاری پژوهش نیز نشان داد که متغیرهای حاضر در مدل مسیر توانستهاند  59/9درصد از
تغییرات متغیر وابسته رفتارهای مخاطر آمیز را تبیین نمایند.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتمراعی،
رفتار پرخطر ،جوان
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مقدمه
یکی از مسائ و آسیبهای اجتماعی که به طور جدی سالمت خانواد و بالتبع ،سرالمت جامعره را مرورد
تهدید جدی قرار داد و در سالهای اخیر با توجه بره تغییررات سرریع اجتمراعی ،از سروی سرازمانهرای
بهداشتی ،مجریان قانون و سیاست گذاران اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت موجود در جامعه
مورد توجه قرار گرفته است ،شیوع رفتارهای پرخطر 5در میان اقشار مختلف ،بره ویرژ جوانران مریباشرد.
جوانی به عنوان مرحلهای حساس از زندگی ،پدید ای است که هموار در جوامع بشری ،مهرم ،تاییرگرذار و
مورد توجه اندیشمندان بود است .دور جوانی ،دورانی بسیار بحرانی است که بروز رفتارهای مخاطر آمیرز
در این دور  ،عالو بر تهدید زندگیشخصی ،سالمت روانی و اجتماعی آنان ،میتواند در سطح جامعره نیرز
تاییرات منفی جبرانناپذیری داشته باشد.
بیان مساله
رفتارهای پر خطر عبارت است از رفتارهایی که ارتکاب آن ،احتمال صدمه و آسیب دیدن برای فرد و جامعه
را در پی دارد (زوکرمان .)12:2669،2این رفتارها ،مسئله عمد نگرانیهای بهداشرت عمرومی اسرت و بره
سالمتی و رفا فرد صدمه میزند و علت بسیاری از مرگ و میررهرا و بیمراریهرای نوجوانران و جوانران
میباشد (تیو و همکاران .)91:2652،4رفتارهای پرخطر ،میتواند در کوتا مدت و بلند مدت تاییر نامساعدی
روی سالمتی افراد داشته باشد و به شدت سالمتی دور بزرگسالی جوانران را نیرز تحرت تراییر قررار دهرد
(کروزبی و همکراران .)3:2667،3دور جروانی همررا برا فرصرتهرا ،مسرئولیتهرا و خطررات جدیردی از
سیگارکشیدن گرفته تا درگیری در رابطه جنسی میباشد که هر یک تهدیردی جردی علیره سرالمتی فررد
جوان به شمار میرود (ولف و همکراران .)29:2669،1برا توجره بره حساسریتی کره ایرن دور دارد ،برروز
رفتارهای پرخطر ،ضمن تهدید سالمت روانی ،اجتماعی و عاطفی ،میتواننرد برر پیکرر وجرودی آنهرا هرم
تاییرات زیانباری وارد آورند (علیوردی نیا .)523:5472،در واقع ،جوانان پرخطرترین و آسیبپذیرترین گررو
سنی برای این رفتارها میباشند (الهوردیپور و همکاران.)25 :5473 ،
شیوع رفتارهای پرخطر در بین جوان علیرغم فعالیرتهرای پیگیرانره ،در سرطح جهران دارای رشرد
تصاعدی بود است (موسوی و همکاران .)13:5479،بر این مبنا ،پیش بینی شد است که ترا سرال ،2646
تنها ،میزان بیماریها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات ،به رقم  56میلیون نفر برسد (ناجی.)3:5476،
از طرفی ،جوانی ساخت جمعیت در ایران ،و تأخر فرایند جامعه پرذیری نسربت بره ننرم نروین جهرانی در
جامعهی در حال گذار ایران ،به رشد آسیبهای اجتماعی نوجوانان و جوانان انجامیرد اسرت .جوانرانی کره
نمیتوانند بر مبنای ضعف عملکرد نهادهای جامعه پذیری و نابسامانی فضای سراختی در ننرام اجتمراعی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Risky behaviors
2 Zuckerman
3 Tu & et al
4 Crosby & et al
5 Wolf & et al
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تمایالت خود را به سوی رفتارهای همنوا سوق دهند ممکن است به رفتارهای انحرافی از جمله ،انحرافرات
جنسی ،دعوا و درگیری ،خرید و فروش مواد مخدر و اعتیراد روی آورنرد (جعفرری .)1:5477،مطرابق آمرار
سازمان پز شکی قانونی نیز ،شایع ترین عل مرگ و میر جوانان و نوجوانان زیر  21سال در ایران ،در مرتبه
اول ،تصادفات رانندگی و سپس مسمومیتهای ناشی از الک  ،مواد مخدر و خودکشی بود است (احمردی
و معینی.)2:5473،
5
نقش چشمگیر سرمایه اجتماعی و نحو حضور آن در زندگی کنشگران اجتماعی نیرز ،بره عنروان را
ح مشکالت اجتماعی تلقی می شود .سرمایه اجتماعی می تواند از سوی گرو هرای مختلرف بره عنروان
منبعی برای دستیابی به منابع سودمند به کار گرفته شود ،از آنجایی که سرمایه اجتماعی نقرش مرویری در
کاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد ،یکی از موضوعات پژوهشی مرتبط
با نهادهای اجتماعی است .افراد با گرد هم آمدن در قالب نهادهای اجتماعی ،سرمایه اجتماعی را شک می
دهند که پاداشهای این سرمایه - ،در شک حمایرتهرای مرادی و عراطفی ،اعتمراد متقابر  ،مشرارکت،
همبستگی اجتماعی و باالرفتن میزان آگاهی اجتماعی -به کنشگران در زندگی اجتماعی یراری مریرسراند
(سعادتی .)9:5477،سرمایه اجتماعی هموار به عنوان روابط حاضر در شربکههرای اجتمراعی در ارتبراا برا
بزهکاری ،جرم و جنایت ،خودکشی ،قت و سایر آسیبهای اجتماعی در مقایسه با عوام نهادهای رسرمی
مانند نیروی حفاظت ی ،پلیس و نیروهای انتنامی ،نقش بسرزایی در پیشرگیری و تعردی ایرن آسریبهرا و
معضالت اجتماعی دارد (فوکویاما .)56:5471،براین اساس پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی بره سرواالت
زیر میباشد :میزان سرمایه اجتماعی جوانان شهر تبریز در چه حدی است؟ بروز رفتارهای مخاطر آمیرز در
بین این قشر به چه میزانی است؟ و نهایتا این که چه رابطه و سهمی مولفههای سرمایه اجتماعی میتوانند
در میزان بروز رفتارهای پرخطر جوانان شهر تبریز داشته باشند؟

اهداف
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و سهم مولفههای سرمایه اجتماعی شام حمایت اجتمراعی ،مشرارکت
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی در تبیین رفتارهرای پرخطرر جوانران شرهر
تبریز میباشد.
اهمیت و ضرورت
جوانان به عنوان گروهی از جامعه ،دارای ظرفیت اجتماعی و سرمایه ای بالقو برای آیند جامعه محسروب
شد  ،هر گونه اقدام در جهت جامعه پذیری مناسب آنهرا و کراهش رفتارهرای نابهنجرار و پرخطرر ،ایررات
مطلوب و مفیدی را خواهد داشت .ارتباا رفتارهای پر خطر با شرایط سنی خاص یعنی جوانان جامعره ،بره
وضوح حاکی از این است که آسیب اجتماعی -روانی و کاهش توانمندی آنها ،از یک طررف جامعره را بره
حالتی ایستا تبدی کرد و از طرف دیگر ،ننم اجتماعی را دچار اختالل خواهرد کررد .پرس حفرو و ارتقرا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Social Capital
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سالمت جامعه ایجاب میکند که توجه ویژ ای به رفتارهای پرخطر و عوام مویر برر آن صرورت گیررد و
این امر به ویژ در مورد جوانان که بخش عنیمی از جمعیت جامعره کشرور را تشرکی مریدهنرد و دارای
خصوصیات فیزیولوژیکی و روان شناختی خاصی میباشند که آنها را در برابر رفتارهای پرخطر آسیب پرذیر
میکنند ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .به طور کلی ،شیو زندگی پرخطرری کره قشرر جروان انتخراب
میکند میتواند منجر به بروز بسیاری از مسای اجتماعی شد و به مراتب ،پیامدهای زیانباری را در سطوح
مختلف جامعه در پی داشته باشد (سعادتی.)5479،

پیشینه نظری پژوهش
رفتار پرخطر :خطر ،اتفاق یا احتمالی است که اگر شخصی در معرض آن قرار بگیرد ،آسیب خواهد دید و
یا ایر سویی را تجربه خواهد کرد ،همچنین ممکن است موجب از دست رفتن مال و اموال و بهرم خروردن
زندگی فرد شود (خجسته .)59:5473،رفتارهای پرخطر ،رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی فرد را در
معرض تهدید قرار میدهند .بطور کلی رفتارهای پرخطر به دو گرو قاب تقسیم میباشند :گرو اول ،شام
رفتارهایی میشوند که بروز آنها سالمت خود فرد را تهدیرد مریکنرد و گررو دوم رفتارهرایی هسرتند کره
سالمت و تندرستی و آرامش دیگر افراد جامعه را تهدید مینماید .از جمله رفتارهرای پرخطرری کره بررای
دیگران تهدید کنند میباشد میتوان به رفتارهای ضد اجتماعی مث دزدی ،پرخاشگری ،گریز از مدرسره،
فرار از خانه و رانندگی خطرناک اشار کرد و از جمله رفتارهای پرخطری که بر ای خود فرد خطرزا میباشد
مرریترروان برره مصرررف الک ر  ،مصرررف سرریگار ،تغذیرره ناسررالم و رفتارهررای جنسرری نرراایمن اشررار کرررد
(رومیانی 4:5475،و محمدی .)4:5476،توجه بره رفتارهرای پرخطرر در میران جوانران و ترالش در جهرت
شناخت و پیشگیری آنها از اواخر دهه  5776از ایاالت متحد آغاز شد و گسترش روزافزونی در میان سایر
جوامع داشته است .از سال  ،5775ایاالت متحد آمریکا یک برنامه ملی تحت عنوان «سیستم ننرارت برر
رفتارهای پرخطر »5را طراحی و به اجرا گذارد که ارزیابی نه مقوله از رفتارهرای پرخطرر شرام  :خشرونت،
خودکشی ،بیمالحنگی در رانندگی ،مصرف دخانیات ،الک و مواد ،رفتارهای پر خطرر جنسری ،رفتارهرای
تغذیه ناسالم و عدم انجام فعالیتهای بدنی و ورزش را در بر میگیرد .برنامه سیستم ننارت بر رفتارهرای
پرخطر ،یک منبع اطالعاتی مهم برای پایش میزان شیوع و تغییرات در رفتارهای مرتبط با سرالمت اسرت
که داد های این سیستم توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها از ایراالت متحرد آمریکرا جمرع آوری
میگردد .مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحد آمریکا ،شرش نروع بحرانری از رفتارهرای
مخاطر آمیز را مشخص کرد است -عدم فعالیت فیزیکی ،عادات بد غذایی ،سیگار کشیدن ،مصرف الک ،
رفتارهای جنسی و خشونت -که علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در میان جوانان و بزرگساالن مریباشرد
(رحمانی .)49:5473،در ایران نیز ،توجه به رفتارهای پر خطر با اجرای برنامه آموزش مهارتهرای زنردگی
در مدارس از سال  5475مورد توجه قرار گرفته است ،این طرح شام آمروزشهرای پیشرگیرانه در چهرار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 YRBSS
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مورد دخانیات ،اعتیاد ،ایدز و خشونت است که در قالب آمروزش مهرارتهرای ارتبراطی ،توانرایی تصرمیم
گیری ،توانایی تفکر خالق ،مهارت خودشناسی و توانایی مقابله با هیجرانهرا و ترنش و ...ارائره مریگرردد
(سلیمانی نیا و همکاران.)97:5473،
ایروین و رایان 5مخاطر جویی را رفتار بالقو مخربی بین افراد جوان تعریف میکنند که ممکن اسرت
از پیامدهای آن آگا یا ناآگا باشند .برای فهم تفاوت بین انواع رفتارهای پرخطر ،چهار گررو از رفتارهرای
مخاطر آمیز به وسیله گالون و همکارانش مشخص شد است که عبارت اند از :رفتارهرای مخراطر آمیرز
هیجان خواهی ،رفتارهای مخاطر آمیز حاکی از سرکشی و نافرمانی ،رفتارهای مخاطر آمیز بیاحتیاطانه و
رفتارهای مخاطر آمیز ضد اجتماعی (لیدر .)279:2667،به ننر میرسد بره لحراخ خطرپرذیری مضراعف
نوجوانان و جوانان و نیز با توجه به مفهوم «تغییر انتخاب »2در آنان ،رفتارهای پرخطر ،بریش از هرر گررو
سنی دیگر ،خاص گرو نوجوانان و جوانان باشد .مننور از خطرپذیری ،اشار به یک بعد شخصریتی اسرت
که بازنمای میزان تمای جوان برای اقدام به کنشهایی است که مستلزم پرذیرش میرزان معینری از خطرر
است و مننور از تغییر انتخاب ،تغییر در انتخاب گرو جوانان در مقایسه با تغییرر انتخراب طبیعری اعضرای
گرو به تنهایی است .در برخی موقعیت ها ،یک تغییر پرخطر ،زمانی مشاهد میشود کره جروان بره طرور
گروهی تصمیم به انتخاب یک عم یا کنش پرخطر یا رادیکال تر از زمانی میگیرد که به طور تک تک و
جدا از اقدام به آن اجتناب میورزد (شکری.)49:5472،
بنا به تعریف ایگرا و ایروین ،4رفتارهای پرخطر رفتارهایی هستند که به طور عمدی انجام میشروند و
پیامدهای نامشخصی به بار میآورند و احتمال دارد که این پیامدها بررای سرالمتی ،شرخص مضرر باشرند
(هوگارد .)76:5474،3آرنت 1نیز ،آن دسته از رفتارهایی کره پیامردهای شخصری و اجتمراعی دارد را رفترار
مخاطر آمیز تعریف میکند و به عقید وی ،افراد کنترل چندانی بر پیامردهای احتمرالی آن ندارنرد .آرنرت
معتقد است که مخاطر پذیری بیش از هر چیز تحت تاییر محدودیتهایی قررار دارد کره خرانواد  ،جامعره،
مدرسه و فرهنگ برای آن قائ میشوند (آرنت .)97:5771،مور و گالون 9نیز ،مخاطر جویی را بره عنروان
رفتاری تلقی میکنند که شام منافع کوتا مدت متوسط به باالست که نتیجه آن وجرود پتانسریلی بررای
زیانهای بیشتر طوالنی مدت است .آنان اید ای از مخاطر منفی را در تعریفشان منعکس میکننرد کره
عبارت است از مشارکت در رفتارهایی که بالقو پیامدهای منفی را در پی دارد که به شیو هایی بره وسریله
پیامدها یا منافع مثبت درک شد و مورد سبک و سنگین کردن قرار میگیرد ،این رفتارها ،عموما خیلی زود
در زندگی فرد رخ میدهد و ممکن است بخش جدایی ناپرذیر زنردگی فررد بررای تبردی شردن بره یرک
بزرگسال را تشکی دهد (لیدر .)279:2667،9در تعریفی دیگر ،رفترار پرخطرر ،رفتراری اسرت برا پیامردهای
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نامطلوب که با احتمال آسیب یا لطمه همرا میشود .اگرچه هیج اتفاق ننر روشنی در مورد تعریف مولفه-
های کلیدی که مفهوم رفتار پرخطر آن را در برگیرد نیست .اما ،عموما توافق کلی بر این اسرت کره چنرین
رفتارهایی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباا با سالمت و رفا افراد میباشد (ریتچر.)29:2656،5
سرمایه اجتماعی :بحث سرمایه اجتماعی در سال  5757توسط لیدا جی هانیفن 2برای نخستین بار
مطرح شد ،وی در توضیح اهمیت مشارکت در تقویت حاص کار مدرسه ،مفهوم سرمایه اجتماعی را مطرح
کرد و معتقد است ،سرمایهی اجتماعی داراییهای غیر ملموس ( شام حسرن نیرت ،دوسرتی ،همردردی،
مشارکت ،تعام اجتماعی بین افراد) است که بیشتر از همه در زنردگی روزانره مرردم ،مهرم و مرویر تلقری
میشرود (کمیسریون بهرر وری اسرترالیا .)56:5479،4سررمایه اجتمراعی در دهره  ،5716توسرط سریلی و
همکاران 3برای تحلی عضویت حومه نشینان شهری در کلوب ها ،بکار گرفته شد .امرا برا وجرود اهمیرت
سرمایه اجتماعی در تحقیقات اجتماعی تا سال  5796میالدی که توسط جرین یراکوب 1در ایررش بره نرام
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ،در برنامه ریزی شهری به کار برد شرد شرک جردی بره خرود
نگرفت .سپس این مفهوم توسط گلن لوری 9بکار گرفته شد ،وی سرمایه اجتماعی رامنبعی می داند کره در
ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد اجتماعی افراد سودمند می باشد.
در دهه  ،5776این اصطالح توسط جیمز کلمن 9جامعه شناس در معنای وسریع ترری مرورد اسرتفاد قررار
گرفت .به عقید کلمن سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است که ماننرد دیگرر اشرکال آن ،مولرد برود و
امکان دستیابی به اهداف معینی را که در نبود آن دست نایافتنی می باشند فراهم مری سرازد .در واقرع بره
اعتقاد کلمن ،سرمایه اجتماعی سبب می شود تا هزینه های دستیابی به اهداف معینی کاهش یابد .اهردافی
که در نبود سرمایه اجتماعی ،دستیابی به آنها تنها با صرف هزینه های زیاد امکانپرذیر مری شرود .مفهروم
سرمایه اجتماعی برای کلمن وسیله ای جهت تبیین نحو همکاری و تعاون افراد با یکدیگر میباشد .بدین
ترتیب کلمن بر سودمندی سرمایه اجتماعی تاکید می ورزد و آن را منبعی برای همکاری ،روابط دوجانبره و
توسعه اجتماعی می داند (کلدی .)577: 5473،وی سرمایه اجتماعی را به عنوان منبع مفید قابر دسرترس
برای یک کنشگر از طریق روابط اجتماعیاش تعریف میکند (غفاری .)93:5476،کلمن سرمایه اجتماعی را
به عنوان یک کاالی عمومی در ننر می گیرد که در کارکردش بدون خطر بود و دسته ای از هنجارهرا و
ضمانتها را فراهم می آورد که افراد را قادر به همکاری برای منفعت متقاب می سازد و کم خطر یا بردون
خطر است (فیلد .)37: 5472،به طورکلی ،از ننر کلمن خانواد ها ،گرو ها و جوامع دارای سرمایه اجتماعی
باال ،به رفا و آسایش بیشتری دست پیدا می کنند و به مراتب سبک زندگی سرالمترری خواهنرد داشرت و
جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین دارند ،برعکس جامعه اول ،گرفتار مسائ متعددی خواهند شد.
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از ننر پیر بوردیو 5نیز ،سرمایه اجتماعی اساسا مجموعه ای از روابط اجتماعی است که فرد یا گروهری
در اختیار دارد ،داشتن این نوع سرمایه به معنای برقراری و حفو روابط ،یا به معنای اجتماعی بودن اسرت،
مانند دعوتهای متقاب  ،گذراندن اوقات فراغت با دیگران و (...بون ویتز .)97:5475،این نوع سررمایه ،در
صورت نیاز ،حمایتهای سودمندی فراهم میکند و اگر فررد بخواهرد در موقعیرتهرای مهرم اجتمراعی،
مراجعین را جذب کند ،کامال ضروری بود و ممکن است که به صورت نوعی پول رایج ارائه شود (بوردیرو،
 .)164 :5799بوردیو از سرمایه اجتماعی به عنوان داراییهای اجتماعی یاد مریکنرد و معتقرد اسرت ایرن
موضوع بستگی به این دارد که این افراد تا چه انداز ای قادر به بسیج کردن سرمایه یک گرو مریباشرند
(خانواد  ،دوستان ،همکالسیها و( ...فیلد .)44:5472،2سرمایه اجتماعی از ننر وی ،بر تعهدات و ارتباطرات
اجتماعی مبتنی است و عضویت در یک گرو برای هر یک از اعضرایش از طریرق حمایرت یرک سررمایه
جمعی ،صالحیتی فراهم می کند که آنها را مستحق اعتبار به معرانی مختلرف کلمره مری کنرد (توسرلی و
موسوی .)7:5473،وی به این نکته توجه میکند که ایجاد و ایربخشی سرمایه اجتماعی وابسته به عضویت
در گرو های اجتماعی است که اعضای آن مرزهای گرو را از طریق مبادله اشیا و نمادها بنیان نهاد اند.
فرد با عضویت در گرو در مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادینه شد برین افررادی کره منرابع برالقو و
بالفعلی را دارند ،شریک میشود (وال و همکاران .)466:2667،4بره طرور کلری ،در مفهروم سرازی بوردیرو،
سرمایه اجتماعی شام روابط اجتماعی ای است ،که یک فرد می تواند برای دسترسی به منابع کسانی کره
با آنها در ارتباا است ،استفاد کند .او معتقد است که شبکه تماسهای اجتماعی ،بره خرودی خرود ایجراد
نمی شود ،بلکه همانند سرمایه انسانی یا فیزیکی ،محصول استراتژی های کاربردی و برنامره ریرزی شرد
سرمایه گذاری است .تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی نیازمند یک تالش یا سرمایه گذاری دائمی در زمینه
جامعه پذیری 3است (سعادتی.)25:5477،
به عقید رابرت پاتنام ،1سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی ،شبکه ها ،هنجارها
و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد به شیو ای مویرتر اهرداف مشرترک خرود را تعقیرب
نمایند .اید مرکزی ننریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه های اجتماعی ارزشمند هستند .تماس های
اجتماعی بر کارآیی افراد و گرو ها تاییر می گذارند .او این اصطالح را برای اشار به اتصال های بین افرراد
و شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقاب و اعتمادی که در نتیجه آنها بوجود می آید ،به کار برد (کلدی،
 .)575: 5473به ننر پاتنام ،در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشم گیر برخوردار است ،همکاری
آسررانتررر اسررت .از ننررر وی ،ویژگرریهررای حیررات اجتمرراعی – شرربکه هررا ،هنجاره را و اعتمرراد -کرره
مشارکتکنندگان را قادر میسازد تا با یکدیگر عم نمایند و به صورت مویرتر و کاراتر اهداف مشترکشان
را محقق سازند ،در نتیجه سرمایه اجتماعی به پیوندهای اجتماعی و هنجارها و اعتماد مرالزم برا آن اشرار
دارد (غفاری.)91:5476،
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پاتنام معتقد است اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواد  ،دوستان ،همکاران ،همسایگان،
دارایی های بسیار مهمی را تشکی می دهند که یک فرد می تواند در شرایط بحرانی آنها را بکار گیررد ،از
آنها بهر بگیرد و یا برای منافع مادی استفاد نماید .البته این مساله برای گررو  ،بیشرتر صردق مری کنرد.
اجتماعاتی که از نعمت مجموعه گوناگونی از شبکه های اجتماعی و انجمن های مدنی برخوردار هستند ،در
یک وضعیت محکم تری در مواجهه با فقر ،آسیب پذیری و ح منازعات قرار دارند و بهترر مری تواننرد از
فرصت های جدید بهر ببرند (توسلی و موسوی .)9: 5473 ،وی بر این عقید برود کره سررمایه اجتمراعی
درمان کام برای بسیاری از دردهای هر جامعه است .که افراد میتوانند در مواقع ضروری و نیاز از آن بره
نحو احسن استفاد نمایند.
فرانسیس فوکویاما 5سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیرر رسرمی
تعریف می کند که همکاری و تعاون میانشان مجاز اسرت ،در آن سرهیم هسرتند .هنجارهرایی کره تولیرد
سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید شام سجایایی از قبی صداقت ،ادای تعهردات و ارتباطرات دو جانره
باشد .همچنین هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند تقسیم پذیرند .یعنی می تواننرد تنهرا میران
گرو محدودی از مردم از همان اجتماع مشترک باشند و نه در میان دیگران .در حالی که سرمایه اجتماعی
در همه جوامع وجود دارد اما می تواند به طرق مختلف توزیع گردد (فوکویاما .) .)55-52: 5471 ،فوکویامرا
سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجار غیر رسمی می داند که همکاری بین دو یا افراد بیش تر را فراهم مری
نماید ،این هنجارهای تشکی دهند سرمایه اجتماعی می تواند از یک هنجار متقاب بین دو دوست شروع و
تا هنجارهای پیچید و دارای جزئیات بیشتر ادامه یابد .این هنجارها باید در یک روابط انسانی واقعی فراهم
آیند .اعتماد ،شبکه ها ،مدیریت مدنی ،وابسته به سرمایه اجتماعی اند و در نتیجه سرمایه اجتمراعی بوجرود
می آیند و هیچ نوع سرمایه اجتماعی به خودی خود بوجود نمی آید .مثال شبکه هرای اجتمراعی در فرراهم
آوردن اطالعات و حمایت برای اعضا می توانند مویر واقع شوند (فوکویاما.)9:2665،
ایوا کاکس 2سرمایه اجتماعی را در وجود پویشهای بین مردم تعریف میکند که شبکهها ،هنجارهرا و
اعتماد اجتماعی را موجب میشوند و هماهنگی و تعاون را برای کرنش متقابر تسرهی مرینماینرد .ایرن
پویشها همچنین ،به عنوان بافت یا چسب اجتماعی نیز شناخته میشوند .از طریق فعالیت و کار کردن برا
یکدیگر در سازمانهای داوطلبانه تساوی گر ،سرمایه اجتماعی افزایش مییابد .شرناخت و درک مشرکالت
مربوا به فرایندهای گروهی نیز امتیازی است که افراد را بره یکردیگر پیونرد مریدهرد .ارتبراا و اعتمراد
اجتماعی انباشته شد به گرو ها ،سازمانها و حتی کشورها اجاز میدهد که تسراه و تسرامح را توسرعه
دهند .به عقید کاکس ،سرمایه اجتماعی نسربت بره دیگرر اشرکال سررمایه از ارزش و اهمیرت بیشرتری
برخوردار است .این نوع سرمایه ،فراهم کنند شالود و بنیادی است که جامعه مردنی واقعری را مریسرازد،
بدون چنین شالود ای ما نمی توانیم انسان کامر باشریم .نقرش و اهمیرت سررمایه اجتمراعی در حیرات
اجتماعی ،به مانند نقش و اهمیتی است که زبان در جامعه انسانی دارد (غفاری.)76:5476،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Francis Fukuyama
2 Eva Cox
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طبق ننر مایک ولکاک و دیپا نارایان ،5سرمایه اجتماعی شرام اطالعرات ،اعتمراد و هنجارهرای دو
سویه ذاتی شبکههای اجتماعی هر فرد است .به عبارتی ،سرمایه اجتماعی عبارت از هنجارها و شبکههرایی
که به مردم برای کنش جمعی یاری میرسانند ،میباشد (مهم آن نیست که چه میدانی ،مهم آن است که
چه کسی را میشناسی) (پیران .)95:5472،اید اساسی سرمایه اجتماعی این است کره خرانواد  ،دوسرتان،
آشنایان و شرکا و همکاران شخص ،دارایی مهمی را تشکی میدهند ،سرمایه ای که به هنگام مواجره برا
یک بحران ،فینفسه مفیدند همچون دستاورد مادی که در بردارد (ولکاک و نارایان.)127:5477،
بو رویستاین 2بر آن است که سرمایه اجتماعی دارایی است که افراد ،سرازمانهرا و جروامعی کره ایرن
دارا یی را در اختیار دارند ،قادرند کارهایی را انجام دهند که اگر مقادیر کرافی از ایرن نروع سررمایه را نمری
داشتند ،قادر به انجام آنها نبودند .وی معتقد است سرمایه اجتماعی دارای دو بعد کیفی و کمی اسرت .بعرد
کمی برابر تعداد پیوندهای اجتماعیای است که فرد داراست ،هر قدر شبکههای اجتماعی گسترد تر باشند،
سرمایه اجتماعی فرد نیز بیشتر خواهد بود .تعدد عضویت فرد در شبکههای اجتماعی نوعی دارایی اسرت.
رویستاین بر آن است که شبکههای گسترد و متنوع در همهی وضعیتهایی که به کمک ،توصیه ،حمایت،
اطالعات ،تشویق و مراقبت نیاز داریم دارایی است .ولی ،وی ،بعد کمی را به تنهایی برای سرمایه اجتماعی
کافی نمی دارند و معتقد است عالو بر تعداد خالص پیوندهای اجتمراعی بره افرزودن ماهیرت کیفری ایرن
پیوندها نیز نیاز است .بدیهی است ،شناختن افراد بسیاری که نمی توان به آنها اعتمراد کررد یرا غیرر قابر
اعتماد شناخته شدن نزد جماعتی کثیر نمی تواند دارایی باشد .دومی ،میتواند حتی مایهی دردسر نیز باشد.
شناخته شدن به منزلهی فردی غیرقاب اعتماد ،خودخوا  ،خطرناک یا کسی که به دیگران کمک نمی کند
دارایی به حساب نمی آید .پس شبکهها فینفسه ارزشمند نیسرتند ،بلکره ،ارزش پیونردها و شربکههرا بره
کیفیت روابط درون شبکهها بستگی دارد .به همین ترتیب ،شهرت قاب اعتماد بودن و توانایی اعتماد کردن
به آشنایان برای فرد دارایی است ،اما اگر چنین فردی پیوندهای اندک و منزویای داشته باشد ،سررمایهی
اجتماعی زیادی حاص نخواهد شد (رویستاین.)523:5474،

پیشینه تجربی
نتایج تحقیق رحمانی ( ،)5473تحت عنوان «تراییر روابرط اجتمراعی برر برروز رفتارهرای پرخطرر در برین
دانشآموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد» ،نتایج نشان داد که تاییر متغیرهرای شربکه اجتمراعی (شربکه
خویشاوندان بالفاص  ،شبکه همسایگان و شبکه دوستان) ،حمایرت اجتمراعی (اطمینران از ارزش و پیونرد
قاب اعتماد) ،احساس تنهایی (تنهایی در خانواد و تنهایی اجتماعی) ،صمیمیت والدین ،عزت نفس و پیوند
افتراقی بر بروز رفتارهای پرخطر معنادار بود است.
پژوهشی تحت عنوان «رفتارهای پرخطر در بین دانشآموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران» ،توسط
رشید ( ،)5473انجام شد است .نتایج نشان داد که تجربه کشیدن قلیان ،کشریدن سریگار ،رابطره جنسری،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Michael Woolcock & Deepa Narayan
2 Bo Rothstein
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کتککاری در بیرون از خانه و تجربه مصرف الک به ترتیرب همرهگیرتررین رفتارهرای پرخطرر در میران
نوجوانان بودند .همچنین عوام اجتماعی و فردی شام روابط خانوادگی ،حمایتهرای اجتمراعی ،آگراهی
اجتماعی ،وجود الگوهای اجتماعی نامناسب ،اعتماد به نفس ،اختاللت اضطرابی ،هیجانخواهی ،افسرردگی،
کنترل خانواد  ،نقش و محتوای رسانههای جمعی و ننارت اجتماعی به عوان مهمترین عوام مویر بر بروز
رفتاهای پرخطر تشخیص داد شد اند.
نتایج پژوهش جمالینسب ( ،)5474تحت عنوان «بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباا آن با
حمایتهای اجتماعی ادراک شد در شهر یاسرو در سرال ،»1393نشران داد کره رابطره معنراداری برین
رفتارهای پرخطر و حمایتهای اجتماعی ادراک شد وجرود داشرته اسرت .همچنرین نترایج تحقیرق نشران
میدهد که رابطه معناداری بین ابعاد حمایتهای اجتماعی ادراک شد (خانواد  ،دوستان ،همکالسریهرا و
حمایت اجتماعی ادراک شد عمومی) و بروز رفتارهای پرخطر وجود دارد.
یافتههای تحقیق آقاجان ( ،)5474با عنوان «رابطه شبکهای تربیتی ادراک شد و حمایرت اجتمراعی
خانواد و دوستان با رفتارهای پرخطر در دانشجویان» ،حاکی از آن است کره سربکهرای تربیتری والردین
رابطه معناداری با بروز رفتارهای پرخطر داشته و متغیرهای سبک تربیتی ادراک شد درگیری مادر ،حمایت
مادر ،گرمی مادر ،گرمی پدر و حمایت دوستان  47درصد از تغییررات واریرانس رفترارهی پرخطرر را تبیرین
مینمایند.
پژوهشی تحت عنوان «بررسی جامعهشناختی مهارتهای اجتمراعی و ارتبراطی مر یر برر بازدارنردگی
رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز)» توسط معینی ( ،)5474انجام شد است .نتایج نشران
داد که بین متغیرهای درآمد ،دلبستگی به خانواد و دوستان ،تعهد به هنجارها ،مشرارکت ،براور بره اصرول
اخالقی ،خودپندار  ،خود-کنترلی ،همنشینی با دوستان بزهکار ،ننارت والردین برر فرزنردان ،مهرارتهرای
اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر (رانندگی خطرناک ،رفتارهرای خشرونت آمیرز ،تمایر و اقردام بره
خودکشی ،مصرف سیگار و قلیان ،مصرف الک و مواد مخدر ،رفتار جنسی و رفتارهرای مررتبط برا فضرای
مجازی) رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق داراییزاد ( ،)5474تحت عنروان «بررسری جامعرهشرناختی ایررات عوامر سراختاری و
سرمایهای بر سبک زندگی ناسالم در بین جوانان شرهر دلفران» ،حراکی از آن اسرت کره همبسرتگی برین
متغیرهای سرمایه اجتماعی (مشارکت غیررسمی ،مشارکت اجتماعی رسمی ،اعتماد برین شخصری ،اعتمراد
تعمیمیافته ،اعتماد نهادی) ،با سبک زندگی ناسالم معنادار و منفی بود است و متغیرهای مستق  37درصد
از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمود اند.
پژوهشی تحت عنوان «پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان برر اسراس شریو هرای فرزنرد پرروری،
سبکهای دلبستگی و انسجام خانوادگی» ،توسط سلیمی کوچی ( ،)5474به شیو پیمایشری انجرام شرد
است .نتایج پژوهش نشان داد که بین انسجام خانوادگی و بروز رفتارهرای پرخطرر رابطره معنرادار و منفری
وجود دارد .همچنین ،بین سبک دلبستگی از نوع وابستگی ،سبک دلبستگی اضرطرابی برا برروز رفتارهرای
پرخطر رابطه معنادار و مثبت وجود داشت.
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تحقیقی تحت عنوان «رابطه سبک زندگی مخاطر آمیز و احساس امنیت در حروز عمرومی در میران
جوانان شهر یزد» ،توسط براتیمقدم ( ،)5474انجام شد اسرت .بخشری از نترایج حراکی از آن اسرت کره
متغیرهای سن و سرمایهاجتماعی با سبک زندگی ناسالم رابطه معکوس و معناداری داشته است.
نتایج پژوهش رحیمی ( ،)5472تحت عنوان «رفتار سرالمت و عوامر مررتبط برا آن (مرورد مطالعره:
شهروندان شهر ارومیه)» ،نشان داد که رابطه خطی برین متغیرهرای سررمایه فرهنگری (عینری و ذهنری)،
سرمایه اجتماعی (حمایت اجتماعی ،روابط اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی) ،سرمایه اقتصادی
با رفتار سالمت معنادار بود است.
پژوهشی تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و رفتار پرخطر؛ نمونه مورد مطالعه :دانش آمروزان دبیرسرتانی
شهر کرمان» ،توسط بوستانی ( ،)5476انجرام شرد اسرت .نترایج تحقیرق نشران داد کره برین سره بعرد
سرمایههای اجتماعی (رابطه با معلمان و مسئوالن مدرسه ،رابطه خرانواد دانرشآمروز برا مدرسره ،روابرط
دانشآموزان با اعضای خانواد ) با بروز رفتارهای پرخطر رابطه منفی معناداری حاص آمد است ولری برین
بعد شبکه روابط دوستی با بروز رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود نداشته است.
پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن برا خطرپرذیری در دانشرجویان خوابگراهی
دانشگا عالمه طباطبایی تهران» ،توسط باقری یزدی ( ،)5477انجام یافته است .نتایج نشان داد که بین ابعراد
شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی با ابعاد خطرپذیری (رانندگی پرخطر ،خشونت و پرخاشگری ،مصرف الک ،
مصرف سیگار ،مصرف مواد مخدر ،رابطه جنسی پرخطر ،همبستگی منفی و معناداری حاص آمد.
نتایج تحقیق پفیفر و همکاران 5تحت عنروان «درک انعطرافپرذیری نوجوانران زن نسربت بره حراملگی در
تانزانیا» ،)2659( ،حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصرادی ،سررمایه
فرهنگی و سرمایه نمادین با رابطهجنسی ناایمن که منجر به بارداری نوجوانان میگردد وجود داشته است.
تحقیقی با عنوان «رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سبک زندگی در بزرگسراالن برزیر »،
توسط لوچ و همکاران ،)2651( 2انجام شد است .نتایج نشان داد که همبستگی معنرادار و معکوسری برین
شاخصهای سرمایه اجتماعی (حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتمراعی ،ایمنری جامعره) ،برا
رفتارهای مخاطر آمیز (فعالیت فیزیکی ناکافی ،تغذیه ناسالم ،مصرف سیگار ،مصرف الک ) ،حاص آمد.
تحقیق تحت عنوان «تاییر سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در درک نرابرابری هرای بهداشرتی:
4
کاربرد دیدگا بوردیو در تحقیق بر روی ادراکات سالمت جسرمانی و روانری» ،توسرط پینکسرتن و لیرونز
( ،)2653انجام یافته است .نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی و حمایت اجتمراعی)
و ادراکات سالمت جسمانی و روانی (مصرف سیگار ،مصرف الک  ،مصرف مواد مخدر ،رفتار جنسی ،فعالیت
ورزشی ،اختالالت روانی) ،همبستگی منفی حاص آمد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Pfeiffer & et al
2 Loch & et al
3 Pinxten & Lievens
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نتایج پژوهش سیموئز و متوس )2652( 5طی پژوهشی با عنوان «رفتارهای پرخطر در نوجوانران دارای
نیازهای خاص :آیا صالحیتهای اجتماعی و عاطفی بااهمیرتانرد؟» نشران داد کره برین صرالحیتهرای
اجتماعی و عاطفی(حمایت ،اعتماد ،همکاری و ارتبراا ،همردلی ،خودآگراهی و خرود-کارآمردی) رابطرهی
معناداری با رفتارهای پرخطر داشته است.
یافتههای پژوهش کوران ،)2669( 2تحت عنوان «رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصررف مرواد توسرط
دانش آموزان دبیرستانی» ،نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی(تعامالت خانوادگی ،مشرارکت اجتمراعی
خانواد  ،حمایت اجتمراعی ،اعتمراد اجتمراعی) و مصررف مرواد (مصررف الکر  ،مصررف سریگار ،مصررف
تنباکو،مصرف داروهای مسکن ،مصرف مرواد مخردر) ،رابطره معکروس و معنراداری وجرود داشرته اسرت.
همچنین ،مولفههای مذکور سرمایه اجتماعی در تحلی رگرسیونی  47/7درصد از تغییرات متغیر وابسرته را
تبیین نمود اند.
تحقیقی تحت عنوان «روابط اجتماعی حمایت و رفتارهای پرخطر مرتبط با سرالمتی جوانران در برین
دانشآموزان دبیرستانی الساوادور» ،توسط اسپرینگر و همکاران ،)2669( 4به انجام رسید است .نتایج نشان
داد که بین حمایت اجتماعی والدین و انسرجام اجتمراعی در مدرسره برا رفتارهرای مخراطر آمیرز جوانران
(خشونت و درگیری فیزیکی ،افکار خودکشی ،مصرف مواد و مقاربت جنسی) ،رابطه منفی و معکوسی وجود
داشته است.
3
نتایج پژوهش سالی ( ،)2662با عنوان «جوانان در معرض خطر :تجزیه و تحلی رفتارهرای بهداشرتی
دانشآموزان بخش روآنوک ،»1نشان داد که متغیرهرای پایگرا اجتمراعی -اقتصرادی ،حمایرت اجتمراعی،
اعتماد به مسئولین مدرسه ،مشارکت در فعالیتهای جمعی ،آگاهی از پیامردهای رفتارهرای مخراطر آمیرز،
تاییر مثبت و معناداری با بروز رفتارهای پرخطر داشته است.

فرضیههای تحقیق
براساس پیشنه ننری و تجربی مطرح شد  ،فرضیههای پژوهش حاضر به شک زیر تدوین میگردد:
 بین حمایت اجتماعی و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز رابطه وجود دارد. بین مشارکت اجتماعی و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز رابطه وجود دارد. بین آگاهی اجتماعی و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز رابطه وجود دارد. بین انسجام اجتماعی و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز رابطه وجود دارد. بین اعتماد اجتماعی و میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز رابطه وجود دارد.ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Simoes & Matos
2 Roanoke
3 Sallee
4 Springer & et al
5 Curran
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روش شناسی
نوع پژوهش حاضر براساس نحو گردآوری داد هرا پیمایشری اسرت و برر اسراس هردف تحقیرق ،از نروع
کاربردی بود و از لحاخ میزان ژرفایی جز تحقیقات پهنانگر بود و با در ننر گرفتن معیار زمران ،مقطعری
است ،مننور اینکه در پژوهش حاضر داد هرا در مرورد چنردین صرفت مرورد مطالعره در مقطعری از زمران
( )5471-5479گردآوری شد است .جامعه آماری در این پژوهش ،شام کلیه افراد واقع در سنین 51-43
سال شهر تبریز میباشد که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،5476به تعداد  197973نفر
میباشند .تعداد نمونه آماری پژوهش نیز با استفاد از فرمول آماری کوکران  946نفر بررآورد شرد اسرت.
روش نمونه گیری نیز ،از نوع نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای میباشد و افراد نمونه به صورت تصادفی
از هر منطقه شهرداری (خوشه) و به تفکیک جنسیت به نسبت سهمی که در ک جامعه آماری دارند ،تعیین
و به صورت تصادفی جهت گردآوری اطالعات انتخاب شدند.
برای سنجش کلیه متغیرها و کسب اطالعات الزم به از پرسشنامه محقق ساخته اسرتفاد شرد اسرت
واعتبار این ابزارها ،اعتبار محتوایی 5از نوع اعتبار صوری 2و ساز ای 4میباشد .اعتبار پرسشرنامه رفتارهرای
پرخطر ،از طریق تکنیک تحلی عاملی تاییدی مرتبه دوم 3برا اسرتفاد از نررم افرزار  Smart-PLSمرورد
سنجش قرار گرفته است .متغیر رفتارهای پرخطر در این تحقیق با چهارد مولفه (متغیر پنهان مرتبره اول)،
شام خشونت ،رانندگی خطرناک ،مصرف خودسرانه دارو ،خودکشی ،هرز نگاری اینترنتی (سایبر سرکس)،
تغذیه ناسالم ،عدم تحرک ،اعتیاد به شبکههای مجازی ،مصرف سیگار ،مصرف قلیران ،مصررف مشرروب،
مصرف مواد مخدر ،رابطه جنسی ناسالم و قمارکردن ،با در قالب طیف لیکرت و در سطح سنجش رتبره ای
مورد سنجش قرار گرفته است .جهت بررسری اعتبراردرونی(همگررا )1مردل ،از شراخص متوسرط وریرانس
استخرا شد ( )AVE9استفاد شد است ،برای این شاخص حداق مقدار قاب قبرول طبرق ننرر مگنرر و
همکاران  /3میباشد (داوری و رضازاد  .)549:5472،این شاخص برای تمرامی ابعراد سراز رفترار پرخطرر
باالی  /3بود و در حد قاب قبولی میباشد ،به این معنی که متغیرهای پنهان مورد ننر توانسته اند براالی
 36درصد واریانس مشاهد پذیرهای خود را تبیین نمایند و در نتیجه روایی همگرای مدل حاضر مورد تایید
میباشد .جهت آزمون برازش و کیفیت مدل انداز گیری نیز ،از شاخص اشتراک برا روایری متقراطع ( CV
 ،)Com9استفاد شد است .این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر در پیش بینی متغیرهای مشاهد پرذیر
از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میباشد ،مقادیر مثبت این شاخص ،نشان از کیفیت مناسرب مردل
انداز گیری دارد (محسنین و اسفیدانی .)539:5474،در این پژوهش نیز ،مطابق یافته ها ،مقادیر به دسرت
آمد برای شاخص  ،CV Comهمگی مثبت بود و لذا ،کیفیت مدل انداز گیری مورد تایید میباشد .برای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Face Validity
2 Content Validity
5 Construct Validity
4 Second Order Confirmatory Factor Analysis
5 Convergent Validity
6 Average Variance Extracted
7 CV-Communality
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4

برآورد پایایی 5گویههای متغیرهای پنهان مدل انداز گیری ،از تکنیک آلفای کرونباخ 2و پایایی مرکرب
دلوین -گلدشتاین) ،استفاد شد است .نتایج حاص از آزمون آلفای کرونباخ حاکی از آن است که ضررایب
به دست آمد برای تمامی متغیرهای پنهان در مدل انداز گیری ،باالتر از  6/9بود و در حرد قابر قبرولی
میباشد .به دلی برتری پایایی مرکب ،نسبت به آلفای کرونباخ ،جهت بررسی همسانی درونی مردل انرداز
گیری ،از این شاخص نیز ،استفاد شد است ،نتایج به دست آمرد شراخص پایرایی مرکرب بررای تمرامی
متغیرهای پنهان حاضر در مدل ،باالتر از  6/9بود و در حد قاب قابولی میباشد و نشان از پایرایی مناسرب
مدل انداز گیری است .پایایی ترکیبی به دست آمد برای سراز رفتارهرای پرخطرر نیرز برابرر برا 6/746
میباشد (جداول شمار .)5
(p

جدول شماره ( ) :نتایج و اجزاء تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب پایایی هر یك از مولفههای
سازه رفتار پرخطر
مولفههای رفتار پرخطر
خشونت
رانندگی خطرناک
مصرف خودسرانه دارو
خودکشی
هرز نگاری اینترنتی (سایبر سکس)
تغذیه ناسالم
تحرک ناکافی
اعتیاد به شبکههای مجازی
مصرف سیگار
مصرف قلیان
مصرف مشروب
مصرف مواد مخدر
رابطه جنسی ناسالم
قمار کردن
ساز رفتار پرخطر

AVE

6/975
6/172
6/396
6/993
6/999
6/352
6/999
6/931
6/941
6/774
6/965
6/939
6/976
6/953
6/129

پایایی
6/714
6/722
6/269
6/712
6/717
6/966
6/739
6/737
6/739
6/794
6/719
6/757
6/717
6/723
6/776

پایایی ترکیبی
6/777
6/794
6/997
6/717
6/791
6/954
6/714
6/717
6/719
6/797
6/792
6/741
6/794
6/747
6/746

CV Com

6/979
6/172
6/353
6/991
6/999
6/364
6/921
6/933
6/942
6/774
6/979
6/924
6/977
6/967
6/366

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Reliability
2 Cronbachs Alpha
3 Composite Reliability
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همچنین ،برای برآورد اعتبار تشخیصی( واگرا )5مدل ،از روش ماتریس فورن و الرکر 2اسرتفاد شرد
است ،طبق این معیار جذر شاخص  ،AVEیک متغیر پنهان باید بیشتر از همبسرتگی آن متغیرر پنهران برا
متغیرهای پنهان دیگر باشد ،این امر نشانگر آن است که همبستگی آن متغیر پنهان ،با مشراهد پرذیرهای
خود بیشتر از همبستگیاش با متغیرهای دیگر است (سید عباس زاد و همکاران .)595:5475،در پژوهش
حاضر نیز ،براساس نتایج ماتریس فورن و الرکر ،مقادیر جذر  ،AVEبرای تمامی متغیرهای پنهان (مولفه)
که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار دارند ،از مقدار همبستگی میان آنها ،که در خانرههرای
زیرین و راست قطر اصلی قرار گرفته اند ،بیشتر میباشد .بنابراین میتوان اذعان نمود که متغیرهای مکنون
در مدل حاضر ،تعام بیشتری با مشاهد پذیرهای خود دارند تا با سراز هرای دیگرر ،بره عبرارتی ،اعتبرار
واگرای مدل در حد مناسبی بود و مورد تایید میباشد (جدول شمار .)2
جدول شماره ( ) :ماتریس سنجش روایی تشخیصی(واگرا) فورنل -الرکر

نتایج به دست آمد از تحلی عاملی ساز سرمایه اجتماعی نیز نشان میدهد که با توجره بره معنری داری
آزمون بارتلت و مقدار حاص آزمون  ،KMOجهت انجام تحلی عاملی و کفایرت نمونره ای در حرد مناسربی
میباشد ،همچنین براساس مقادیر ویژ به دست آمد  ،نهایتا ،پنج مولفهی حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتمراعی،
مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و انسجام اجتماعی ،برای تقلی گویههایی که برای سنجش ساز سررمایه
اجتماعی طراحی شد بودند ،تشخیص داد شد و در مجموع پنج مولفهی مذکور توانسته اند  91/77درصرد از
واریانس  42گویهها را تبیین نمایند .ضرایب پایایی به دست آمد برای ابعراد و سراز سررمایه اجتمراعی نیرز،
نشان از پایایی درونی گویهها و در حد مناسب و قاب قبولی میباشد (جدول شمار .)4
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Discriminant Validity
2 Fornell & Larcker
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جدول شماره ( ) :نتایج و اجزاء تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب پایایی هر یك از ابعاد
متغیر سرمایه اجتماعی
مولفه

حمایت
اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
آگاهی
اجتماعی
انسجام
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی

مقادیر

واریانس

کل

ویژه هر

تبیین شده

واریانس

عامل

هر عامل

تبیین شده

2/54

55/71

6/967

2/99

53/72

6/939

5/92

7/64

4/23

59/51

6/794

2/25

54/53

6/994

%91/77

آزمون بارتلت
x2

492/35

P

6/666

آزمون
KMO

6/966

ضریب

ضریب

پایایی

پایایی

هر مولفه

کل

6/949
6/739

یافتههای توصیفی پژوهش
براساس یافته های تحقیق 16/4 ،درصد ،معادل  459نفر از پاسخگویان را مرردان و  37/9درصرد ،معرادل
 454نفر از آنان را زنان تشکی داد اند؛  96/1درصد از نمونه مورد مطالعه ،مجررد 49/5 ،درصرد متاهر و
 5/9درصد مطلقه و  6/9درصد همسر فوت شد گزارش شد اسرت؛ براسراس نترایج حاصر  7/7 ،درصرد
پاسخگویان را دانشآموزان 12/1 ،درصد را دانشجویان 1/9 ،درصد را دارندگان مشاغ آزاد 9/4 ،درصرد را
شاغلین بخش دولتی 3/9 ،درصد شاغلین را بخش خصوصی 3/5 ،درصد را کارگران 53/4 ،درصد را افرراد
خانه دار و  5/9درصد را نیز دارندگان سایر مشاغ تشکی داد اند؛ همچنین ،در برین نمونره آمراری مرورد
مطالعه ،بیشتر پاسخگویان ( 43/9درصد) ،دارای مدرک لیسانس بود اند ،همچنین ،دارندگان مدرک دیرپلم
نیز با  21/9درصد در رتبه بعدی قرار داشتهاند .تحصیالت پردر اکثرر پاسرخگویان دیرپلم ( 46/7درصرد) و
ابتدایی ( 25/7درصد) بود و تحصیالت مادر بیشتر آنان بیسرواد ( 29/9درصرد) ،دیرپلم ( 29/2درصرد) و
ابتدایی ( 23/7درصد) گزارش شد است .میانگین سن پاسخگویان مرورد مطالعره نیرز 23/19 ،سرال برود
است ،در این میان کمترین سن  51سال و باالترین آن  43سال مریباشرد ،همچنرین بیشرتر افرراد مرورد
مطالعه ( 47/7درصد) ،در گرو سنی  26-23سال قرار داشته است .میانگین درصدی متغیرر سرن(،)49/73
کمتر از حد متوسط میباشد.
نتایج آمار های توصیفی مولفههای ساز سرمایه اجتماعی شام حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتمراعی،
مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و انسجام اجتماعی حاکی از آن است که:
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 میانگین نمرات حمایت اجتماعی با انحراف معیار  52/19 ،3/62برآورد شد اسرت .در ایرن میران حردپایین نمرات  ،1حد باالی آن  26و دامنه تغییرات  51میباشرد .میرزان حمایرت اجتمراعی  24درصرد
پاسخگویان در حد باال 47/5 ،درصد در حد متوسط و  47/7درصد در حد پایینی بود است.
 میانگین نمرات اعتماد اجتماعی با انحراف معیار  22/71 ،3/29بود است ،به طوری که حرد پرایین نمررات ،55حد باالی آن  44و دامنه تغییرات  22میباشد .همچنین ،میزان اعتماد اجتماعی  25/4درصرد نمونره
مورد مطالعه در حد باال 95/4 ،درصد در حد متوسط و  59/1درصد در حد پایینی برآورد شد است.
 میانگین متغیر مشارکت اجتماعی  22/13با انحراف معیار  3/15میباشد ،در این بین ،کرانه پایین نمرات ،56کرانه باالی آن  41و دامنه تغییرات نیز  21بود است ،براساس نترایج حاصر  ،میرزان مشرارکت
اجتماعی  52/1درصد پاسخگویان در حد باال 97/7 ،درصد در حد متوسط و  57/9درصرد نیرز در حرد
پایینی قرار داشته است.
 میانگین متغیر آگاهی اجتماعی با انحراف معیار  52/93 ،4/26گزارش شد است ،به طوری که حد پاییننمرات این متغیر  ،1حد باالی آن  26و دامنه تغییرات  51بود است .همچنین ،براساس نترایج توزیرع
درصدی ،میزان آگاهی اجتماعی  52/5درصد از پاسخگویان در حد باال 94 ،درصرد در حرد متوسرط و
 23/7درصد در حد پایینی قرار داشته است.
 میانگ ین متغیر انسجام اجتماعی با انحراف معیار  56/29 ،2/41برآورد شد است و کرانه پایین نمراتاین متغیر  ،3کرانه باال  26و دامنه تغییرات آن  59بود است .همچنین ،میرزان انسرجام اجتمراعی
 9/7درصدافراد مورد مطالعه در حد باال 95 ،درصد در حرد متوسرط و  25/5درصرد در حرد پرایینی
برآورد شد است.
 میانگین برآورد شد ساز سرمایه اجتماعی با انحراف معیار  7/75برابر با  76/77بود است ،در ایرنمیان ،کرانه پایین نمرات متغیر مذکور ،33 ،کرانه باالی آن  567و دامنه تغییر نمرات  91بود است.
نتایج توزیع درصدی نیز نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی  21/3درصد پاسخگویان در حد براال،
 97/1درصد در حد متوسط و  1/5درصد در حد پایینی قرار داشته است .میانگین درصدی نیز بررای
تمامی مولفه ها و ساز سرمایه اجتماعی با ماکزیمم  566و مینیمم  ، 6باالتر از حرد متوسرط بررآورد
شد است.
 میانگین حاص برای ساز رفتارهای پرخطر با انحراف معیار  33/39برابر با  592/29برآورد شد اسرت،در این میان ،کرانه پایین نمرات این متغیر ،569 ،کرانه باالی آن  429و دامنه تغییر نمرات  226برود
است .نتایج توزیع درصدی نیز نشان داد که میزان رفتارهای پرخطر  3/4درصد پاسخگویان در حد باال،
 24/7درصد در حد متوسط و  95/7درصد در حد پایینی قرار داشته است .همچنین میرانگین درصردی
ساز رفتارهای پرخطر با ماکزیمم  566و مینیمم  37/99 ،6درصد برود اسرت کره میرانگین حاصر ،
حاکی از آن است که ،میزان بروز رفتارهای پرخطر در نمونه مورد مطالعه در حرد متوسرطی قررار دارد
(جدول شمار .)3
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جدول شماره ( :)4آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

نتایج آزمون همبستگی
و رفتارهرای پرخطرر از ضرریب همبسرتگی r

جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای سررمایه اجتمراعی
پیرسون استفاد شد است .نتایج حاکی از آن است که:
 همبستگی حمایت اجتماعی با مولفههای خشونت ،رانندگی خطرناک ،خودکشی ،استعمال سیگار ،مصرفمشروب ،مصررف مرواد مخردر برا اطمینران  77درصرد و در سرطح معنراداری کروچکتر از  6/65و برا
هرز نگاری با اطمینان  71درصد و در سطح معناداری کوچکتر از  6/61به تایید رسید؛ نوع رابطههرای
مذکور نیز منفی و معکوس میباشد ،همبستگی متغیر حمایت اجتماعی با سایر مولفرههرای رفتارهرای
پرخطر به لحاخ آماری معنادار نبود است.
 همبستگی بین مشرارکت اجتمراعی برا مولفرههرای راننردگی مخراطر آمیرز ،خرود درمرانی ،خودکشری،هرز نگاری ،استعمال قلیان ،مصرف مشروب ،مصرف مواد مخدر ،رابطه جنسی ناسالم برا اطمینران 77
درصد و در سطح معناداری کوچکتر از  6/65مورد تایید واقرع شرد ،همچنرین رابطره خطری مشرارکت
اجتماعی و استعمال سیگار با اطمینان  71درصد و در سطح معناداری کوچکتر از  6/61به تایید رسرید،
نوع روابط حاص نیز ،منفی و معکوس بود اسرت .در ایرن میران ،همبسرتگی برین متغیرر مشرارکت
اجتماعی با مولفههای خشونت ،تغذیه ناسالم ،تحرک ناکافی ،اعتیاد به شبکههای مجازی و قمار کردن
به لحاخ آماری معنادار نبود است.
 همبستگی بین آگاهی اجتماعی با مولفههای رانندگی خطرناک ،خرود درمرانی ،هررز نگراری ،اسرتعمالسیگار ،مصرف مشروب ،مصرف مواد مخدر ،قمار کردن با اطمینران  77درصرد و برا خطرای کمترر از
 6/65به تایید رسید ،همچنین ،رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی و استعمال قلیان با اطمینان  71درصد
و با خطای کمتر از  6/61مورد تایید واقع شد ،نوع رابطههای مرذکور ،منفری و معکروس بررآورد شرد
است .رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی با مولفههای خشونت ،خودکشی ،تغذیه ناسالم ،تحرک ناکافی،
اعتیاد به شبکههای مجازی ،رابطه جنسی ناسالم از ننر آماری معنادار نبود است.
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 رابطه خطی بین متغیر انسجام اجتماعی و تمامی مولفههای رفتار پرخطرر بره جرز خودکشری و تحررکناکافی با اطمینان  77درصد و در سطح معناداری کوچکتر از  6/65به تایید رسید ،نوع روابط به دسرت
آمد نیز منفی و معکوس میباشد.
 همبستگی بین اعتماد اجتماعی و تمامی ابعاد رفتارهای پرخطر به جز خودکشی ،مصررف مرواد مخردر ورابطه جنسی ناسالم به لحاخ آمراری در سرطح معنراداری کروچکتر از  6/65در رابطره برا مولفرههرای
خشونت ،رانندگی خطرناک ،هرز نگاری ،تحرک ناکافی ،اعتیاد به شبکههای مجازی ،استعمال سیگار،
استعمال قلیان معنادار میباشد ،همبستگی اعتماد اجتماعی در رابطه با مولفههای خود درمرانی ،تغذیره
ناسالم ،مصرف مشروب و قمار کردن نیز در سرطح معنراداری کروچکتر از  6/61معنرادار برود اسرت،
همچنین ،نوع همبستگیهای حاص شد  ،منفی و معکوس میباشد.
 همبستگی بین ساز سرمایه اجتماعی و مولفههای خود درمانی ،هرز نگاری ،استعمال سریگار ،اسرتعمالقلیان ،مصرف مشروب ،مصرف مواد مخدر ،رابطه جنسی ناسالم و ساز رفتار پرخطرر برا اطمینران 77
درصد و در سطح معناداری کوچتر از  6/65به تایید رسید ،رابطه متغیر مذکور ،با رانندگی مخاطر آمیرز
نیز با اطمینان  71درصد و با خطای کمتر از  6/61مورد تایید واقع شد ،نوع همبستگیهای بره دسرت
آمد از ننر آماری معنادار می باشد ،به این معنی که برا افرزایش سررمایه اجتمراعی برروز هرر یرک از
رفتارهای پرخطر فوق ،رو به کاهش میگذارد ،عکس رابطه نیز مورد تایید اسرت ،برا کراهش سررمایه
اجتماعی ،میزان بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان افزایش مییابد ،همچنرین نترایج نشران داد کره
رابطه خطی بین سرمایه اجتماعی با مولفههای خشونت ،خودکشی ،تغذیره ناسرالم ،تحررک ناکرافی و
اعتیاد به شبکههای مجازی به لحاخ آماری معنادار نبود است (جدول شمار .)1
جدول شماره ) :)5آزمون همبستگی بین متغیر سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر

** :معنی داری در سطح /65

* :معنی داری در سطح /61

*** :عدم معنی داری
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مدل معادالت ساختاری
در پژو هش حاضر جهت برازش مدل انداز گیری ،برازش مدل ساختاری ،مدل کلی و نهایتا ،برآورد ایررات
مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستق بر متغیر بروز رفتارهای پرخطر از نرم افزار  ،Smart-PLSاستفاد
شد است .نتایج حاکی از آن است که مقادیر به دست آمرد بررای شراخص متوسرط واریرانس اسرتخرا
شد ( )AVE5جهت بررسی اعتباردرونی(همگرا )2مدل ،برای تمامی ابعاد باالتر از  /3برود و در حرد قابر
قبولی میباشد .جهت آزمون برازش و کیفیت مدل انداز گیری ،از شاخص اشتراک با روایی متقراطع( CV
 ،)Com4استفاد شد است .مقادیر مثبت این شاخص ،نشان از کیفیرت مناسرب مردل انرداز گیرری دارد
(محسنین و اسفیدانی .)539:5474،مطابق یافتهها نیز ،مقادیر به دسرت آمرد بررای شراخص ،CV Com
همگی مثبت بود و لذا ،کیفیت مدل انداز گیری پژوهش مورد تایید میباشد.
برای برآورد پایایی 3گویههای متغیرهای پنهان مدل انداز گیری پرژوهش حاضرر ،از تکنیرک آلفرای
کرونباخ 1و پایایی مرکب ،9استفاد شد است .نتایج حاص از آزمون آلفای کرونباخ حاکی از آن اسرت کره
ضرایب به دست آمد برای تمامی متغیرهای پنهان در مدل انداز گیری ،باالتر از  6/9بود و در حد قابر
قبولی میباشد .نتایج به دست آمد شاخص پایایی مرکب نیز برای تمامی متغیرهای پنهان حاضر در مدل،
باالتر از  6/9بود و در حد قاب قبولی میباشد و نشان از پایایی مناسب مردل انرداز گیرری اسرت .بررای
برآورد کیفیت مدل ساختاری از شاخص افزونگی  ،CV Red9استفاد شد است ،معروف تررین و شرناخته
شد ترین معیار انداز گیری این توانایی ،شاخص  Q2استون-گیزرلر 7است ،مقادیر  Q2مثبت نشراندهنرد
این است که مقادیر مشاهد شد خوب بازسازی شد اند و مدل توانایی پی بینی دارد ،در پرژوهش حاضرر
نیز ،تمامی مقادیر به دست آمد برای این شاخص مثبت بود و در نتیجه مدل ساختاری از کیفیت مناسبی
برخوردار است به عبارتی ،متغیرهای مستق توانرایی پریش بینری متغیرر وابسرته را دارنرد .یکری دیگرر از
معیارهای برآورد برازش مدل ساختاری شراخص  Redundancyمریباشرد ،مقرادیر براالی  /4بررای ایرن
شاخص نشان از برازش مناسب تر بخش ساختاری مدل را دارد که در پرژوهش حاضرر ،ایرن مقردار /463
حاص آمد و نشان از برازش خوب مدل ساختاری میباشد ،برای سنجش عملکرد کلی مدل(مردل انرداز
گیری و مدل ساختاری) ،از شاخص نیکویی برازش ،GOF7استفاد شد است ،مقردار ایرن شراخص بررای
مدل حاضر برابر با  6/115بود و نشاندهند مطلوبیت و برازش کلی مدل میباشد (جدول شمار .)9

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Average Variance Extracted
2 Convergent Validity
3 CV-Communality
4 Reliability
5 Cronbachs Alpha
6 Composite Reliability
7 CV Redundancy
8 Stone-Geisser
9 Goodness of Fit
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جدول شماره( :)6برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تحقیق
برازش
متغیر

AVE

پایایی

پایایی

CV
Com

ترکیبی
آگاهی
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی
حمایت
اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
انسجام
اجتماعی
رفتار پرخطر

CV
Red

Redundancy

مدل
کلی
GOF

6/129

6/992

6/735

6/129

6/499

6/179

6/996

6/754

6/179

6/179

6/399

6/957

6/763

6/399

6/453

6/335

6/976

6/779

6/435

6/412

6/171

6/992

6/737

6/171

6/436

6/344

6/791

6/799

6/432

6/346

6/463

6/115

براساس نتایج تحقیق به ترتیب متغیرهرای انسرجام اجتمراعی ،اعتمراد اجتمراعی ،آگراهی اجتمراعی،
مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی بیشترین تاییر را به صورت مستقیم بر متغیر بروز رفتارهرای پرخطرر
داشتهاند .در این میان ،تاییر مستقیم تمامی متغیرهای مذکور ،به جز متغیر حمایت اجتماعی ،با توجه به  tبه
دست آمد  ،بیشتر از مقدار  5/79بود و در سطح  6/61و کمتر معنادار مریباشرد .همچنرین ،نروع تراییرات
مستقیم متغیرهای حاضر در مدل ،بر بروز رفتارهای پرخطر منفی و معکوس میباشد .تمامی متغیرها به جز
متغیر آگاهی اجتماعی ،تاییر غیرمستقیمی نیز بر متغیر وابسته داشتهاند .ضرایب تاییر کلی تمامی متغیرهای
مستق شام آگاهی اجتماعی ( ،)-/532اعتماد اجتماعی ( ،)-/279حمایرت اجتمراعی ( ،)-/277مشرارکت
اجتماعی ( ،)-/237انسجام اجتماعی ( )-/453بر بروز رفتارهای پرخطر با توجه بره  tبره دسرت آمرد  ،بره
لحاخ آماری معنادار میباشد ،در این میان ،متغیر انسجام اجتمراعی بیشرترین تراییر را برر برروز رفتارهرای
پرخط ر داشته است ،نوع تاییرات کلی متغیرهای مستق نیز بر متغیر وابسته منفی و معکوس بود است .در
مجموع متغیرهای حاضر در مدل معرادالت سراختاری توانسرته انرد  59/9درصرد از تغییررات متغیرر برروز
رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند (جدول شمار  7و نمودار شمار .)5
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جدول شماره( :)7تحلیل مسیر میزان بروز رفتارهای پرخطر بر مبنای مدل معادالت ساختاری
نوع اثر
متغیر مستقل

اثر
مستقیم

TValues

اثر غیر
مستقیم

اثرکل

TValues

آگاهی اجتماعی
اعتماد اجتماعی
حمایت اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
انسجام اجتماعی

-/534
-/293
-/679

2/53
4/57
6/776

-/622
-/265

-/532
-/279
-/277

2/53
4/22
4/43

-/561

5/77

-/534

-/237

2/91

-/275

4/77

-/624

-/453

3/44

اثرات
تبیین شده
()R2

59/9

اثرات تبیین
نشده

72/3

نمودار شماره ( ) :تعیین مسیر تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر بروز رفتارهای پرخطر بر
اساس مدل معادالت ساختاری پژوهش
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بحث و نتیجهگیری
جوانی به عنوان مرحلهای حساس از زندگی و دورانی بسیار بحرانی است که بروز عوام مخراطر آمیرز در
این دور  ،عالو بر تهدید زندگیشخصی ،سالمت روانی و اجتماعی آنان ،مریتوانرد در سرطح جامعره نیرز
تاییرات منفی جبرانناپذیری داشته باشد .پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه شناختی سهم مولفههای
سرمایه اجتماعی در تبیین رفتارهای مخاطر آمیز در بین جوانان شهر تبریز انجام شد است.
از دیدگا هانیفن ،سرمایه اجتماعی جز داراییهای غیرملموس فرد تلقی میشود که در زندگی
روزمر تاییر فراوانی دارد و میتواند به عنوان سپری دفاعی در برابر آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار
گیرد ،پاتنام نیز تز اصلی سرمایه اجتماعی را عبارت از این میداند که شبکههای اجتماعی داراییهای
مهمی در زندگی افراد به شمار میروند که فرد میتواند در موقعیتهای بحرانی و آسیبزا از منافع آن به
نحو احسن برخوردار شود؛ از دید کلمن ،سرمایه اجتماعی دستیابی به هزینه دستیابی به اهداف خاصی را
کاهش داد و می تواند در داشتن سبک زندگی سالم و به دور از مخاطر مویر عم نماید؛ بودیو بستر
شک گیری سرمایه اجتماعی را محیط فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه میداند ،سرمایه اجتماعی از ننر
وی ،مجموعهای از تماسها و تعامالت اجتماعی است که به کنشگر وزن اجتماعی خاصی میبخشد،
طبیعی است نوعی رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و طرد اجتماعی وجود داشته باشد چرا که اعتماد
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از مولفههای مهم سرمایه اجتماعی
محسوب میشوند و این مولفهها با مفهوم طرد اجتماعی در تضاد قرار دارند .در این راستا ،اعتماد بسترساز
حمایت اجنتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی است ،به این صورت که در جامعهای که اعتماد
اجتماعی وجود دارد امکان حمایت و تعام افراد و نهایتا مشارکت کنشگران در حوز های اجتماعی وجود
دارد ،در چنین جامعهای افراد احساس آرامش نمود و به آنان احساس زائید بودن و بیمحتوا بودن دست
نمیدهد .در واقع اعتماد به حلقهای میماند که زنجیر های اجتماعی را به هم پیوند میدهد .در یک جامعه
سالم حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی به متنهی الیه خویش میرسد و همین امر ،بستر را برای
شک گیری رفتارهای بهنجار و سالم فراهم مینماید و برعکس ،در جامعهای که اعتمادی وجود ندارد و
افراد نسبت به همدیگر سو تفاهم دارند بستر الزم را برای تعامالت سازند و همبستگی و مشارکت خالق
فراهم نمیگردد و نوعی عدم تجانس اجتماعی و تضاد و آسیبهای اجتماعی در چنین جامعهای محتم
می باشد و همچنان که کاکس نیز معتقد است فقدان اعتماد اجتماعی با عدم پیروی از قوانین و هنجارها،
رفتارهای ضد اجتماعی ،جرم ،خودکشی ،خشونت ،مسائ بهداشتی و سایر مسائ اجتماعی همرا خواهد
بود .با توجه به توضیحات ننری فوق میتوان اذعان نمود که رفتارهای پرخطر محصول یک جامعهای
است که افراد اعتماد چندانی نسبت به یکدیگر نداشته و صد البته پیوندهای عمیق اجتماعی در چنین
جامعهای گسسته است .در نهایت ،یک جامعه نامنسجم ،جامعه ناآگاهی نیز هست ،چرا که آگاهی محصول
روابط عمیق اجتماعی و درک بسترهای اجتماعی است جامعه از هم گسیخته زمینه را با این استدالل برای
شک گیری ناآگاهی اجتماعی فراهم میکند که همین امر در مرحله بعدی میتواند فضایی را برای شک -
گیری رفتارهای پرخطر فراهم کند که افراد نسبت به عواقب و پیامدهای آن آگاهی ندارند .در این میان
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معناداری مولفههای پنجگانه سرمایه اجتماعی شام حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی،
اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی با میزان بروز رفتارهای پرخطر همسو با محتوای ننریات مطرح شد و
بخشی از نتایج پژوهشی رحمانی ( ،)5473رشید ( ،)5473جمالی نسب( ،)5474آقاجان ( ،)5474معینی
( ،)5474داراییزاد ( ،)5474کوچی ( ،)5474براتی مقدم ( ،)5474رحیمی ( ،)5472بوستانی (،)5476
باقری یزدی ( ،)5477پفیفر و همکاران ( ،)2659لوچ و همکاران ( ،)2651پینکستن و لیوتز (،)2653
سیموئز و متوس ( ،)2652کوران ( ،)2669اسپرینگر و همکاران ( )2669و سالی ( ،)2662میباشد.
در یک جمعبندی کلی که میتوان بیان نمود بسترسازی جهت بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی
جوانان هم در سطح خانواد وهم درسطح جامعه از طریق باالبردن حس اعتماد اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،فراهم آوردن حمایتهای اجتماعی الزم و مشارکت قشر جوان در امور اجتماعی
و فرهنگی بیش از پیش ضروری به ننر میرسد ،چرا که با توجه به تئوریها و پیشینه های مطرح شد در
بخش ننری تحقیق و نتایج حاص از پژوهش حاضر ،وجود میزان قاب توجهی از سرمایه اجتماعی موجب
تسهی کنشهای اجتماعی گشته و زمینه را برای رسیدن به اهداف معین میسر میسازد و متعاقبا میتواند
در برابر مسای و آسیبهای اجتماعی ننیر بروز رفتارهای مخاطر آمیز جوانان همچون سپری عم نماید.
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باقری یزدی ،هانیه السادات ( ،)5477بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن برا خطرپرذیری در دانشرجویان
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بون ویتز ،پاتریس ( ،)5475درسهایی از جامعه شناسی پیرر بوردیرو ،ترجمرهی :جهرانگیری ،جهرانگیر ،حسرن
پورسفیر ،تهران :نشر آگه.
پیران ،پرویز ( ،)5472مبانی مفهومی و ننری سرمایه اجتماعی ،تهران :نشر علم.
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جعفری ،قاسم ( ،)5477مطالعه جامعه شناختی سهم عوام ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان
در شهر تبریز(مطالعهی موردی مناطق حاشیه نشین) ،پایان نامره کارشناسری ارشرد پرژوهش علروم اجتمراعی،
دانشگا تبریز ،دانشکد علوم انسانی و اجتماعی.
جمالینسب ،امین ( ،)5474بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباا آن با حمایتهرای اجتمراعی ادراک
شد در شهر یاسو در سال ،1393پایاننامه کارشناسی ارشد مشاور توانبخشی ،دانشگا آزاد اسالمی مرودشت،
دانکد علوم تربیتی و روانشناسی ،گرو مشاور .
خجسته ،حسن ( ،)5473ارتباطات خطر :ننریهها و مدیریت آن ،تهران :پژوهشگا فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
داراییزاد  ،علی ( ،)5474بررسی جامعهشناختی ایرات عوام ساختاری و سرمایهای بر سبک زندگی ناسرالم در
بین جوانان شهر دلفان ،پایاننامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگا مازنردران ،دانشرکد علروم انسرانی و
اجتماعی ،گرو علوم اجتماعی.
رحمانی ،مریم ( ،)5473تاییر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر
بجنورد ،پایان نامه دکتری جامعه شناسی گرایش مسای اجتماعی ایران ،دانشگا اصرفهان ،دانشرکد ادبیرات و
علوم انسانی ،گرو علوم اجتماعی.
رحیمی ،نوشین ( ،)5472رفتار سالمت و عوام مرتبط با آن (مورد مطالعه :شهروندان شهر ارومیه) ،پایراننامره
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگا تبریز ،دانشکد علوم انسانی و اجتماعی ،گرو علوم اجتماعی.
رشید ،خسرو ( ،)5473رفتارهای پرخطر در بین دانشآموزان نوجوان دختر و پسرر شرهر تهرران ،فصرلنامه رفرا
اجتماعی ،سال پانزدهم ،شمار  ،19صص.45-19 :
رویستاین ،بو ( ،)5474دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد ،ترجمهی :رهبری ،الدن ،شارعپور ،محمرود ،فاضرلی،
مهمد ،فتاحی ،سجاد ،تهران :نشر آگه.
رومیانی ،ضرغام ( ،)5475ایربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد گالسر برر نگررش بره مصررف سریگار و
رفتارهای پرخطر در بین مددجویان کانون اصالح تربیت ،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور گرایش توانبخشی،
دانشگا عالمه طباطبایی ،دانشکد روانشناسی و علوم تربیتی.
سعادتی ،موسی ( ،)5479تبیین جامعهشناختی عوام مویر بر بروز رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه :جوانران -43
 51سال شهر تبریز) ،پایاننامه دکتری جامعهشناسی مسائ اجتماعی ایران ،دانشرگا کاشران ،دانشرکد علروم
انسانی.
سعادتی ،موسی ( ،)5477بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ،همسرآزاری و سالمت روانی در بین زنان متاهر
شهر تبریز ،پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگا تبریز ،دانشکد علوم انسانی و اجتماعی.
سلیمانی نیا ،لیال ،علیرضا ،جزایری ،پروانه ،محمدخانی ( ،)5473نقش سالمت روان در ظهور رفتارهای پرخطرر
نوجوانان ،فصلنامه رفا اجتماعی ،سال پنجم ،شمار  ،57صص.91-76
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سلیمی کوچی ،آرمان ( ،)5474پیش بینی رفتارهای پرخطرر نوجوانران برر اسراس شریو هرای فرزنرد پرروری،
سبکهای دلبستگی و انسجام خانوادگی ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگا تربیت معلم ،دانشکد
روانشناسی و علوم تربیتی ،گرو روانشناسی.
علیوردینیا ،اکبر ( ،)5474بررسی وضعیت رفتارهای پرخطر در میان دانشرجویان دانشرگا مازنردران ،فصرلنامه
توسعه اجتماعی ،دور  ،9مار  ،4صص.524-513 :
غفاری ،غالمرضا ( ،)5476سرمایه اجتماعی و امنیت انتنامی ،تهران :انتشارات جامعه شناسان.
فوکویاما ،فرانسیس (،)5471پایان ننم سرمایه اجتماعی و حفو آن ،ترجمه توسلی ،غالمعباس ،تهران :حکایات
قلم نوین.
فیلد ،جان ( ،)5472سرمایه اجتماعی ،ترجمهی :غفاری ،غالمرضا ،رمضانی ،حسین ،تهران :انتشارات کویر.
کلدی ،علیرضا ( ،)5473سرمایه اجتماعی و خانواد  ،مجموعه مقالههای نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتمراعی و
رفا اجتماعی ،زیر ننر :شریفیان یانی ،مریم ،تهران :انتشارات دانشگا علوم بهزیستی و توانبخشی.
کمیسیون بهر وری استرالیا ( .)5479سرمایهی اجتماعی و تاییر آن بر سیاستگذاری عمومی ،ترجمهی :نصیری،
مرتضی ،تهران :انتشارات پژوهشکد مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
محمدی ،کیامرث ( ،)5476نقش واسطهگری عزت نفرس بررای کیفیرت زنردگی و رفتارهرای پرخطرر در برین
دانشجویان دانشکد علوم تربیتی دانشگا آزاد اسالمی واحد مرودشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاور ،
دانشگا آزاد اسالمی واحد مرودشت ،دانشکد علوم تربیتی و روانشناسی.
معینی ،مهدی ( ،)5474بررسی جامعهشناختی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مر یر برر بازدارنردگی رفتارهرای
پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز) ،پایاننامه دکتری جامعهشناسی ،دانشگا شیراز ،دانشرکد ی اقتصراد،
مدیریت و علوم اجتماعی ،گرو علوم اجتماعی.
موسوی ،فریبا ،سجادی ،حمیرا ،رفیعی ،حسن و فیضی ،آوات( ،)5479برخی عوام خانوادگی مرتبط با اقدام بره
خودکشی ،فصلنامه رفا اجتماعی ،سال هفتم ،شمار  ،29صص.14-92
ناجی ،مامیثا ( ،)5476رابطه افسانهی شخصی ،رفتارهای پرخطر با سالمت عمومی در دانش آموزان دختر و پسر
سوم دبیرستان شهر قزوین ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگا بین المللی امام خمینی(ر )،
دانشکد علوم اجتماعی.
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