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چکیده
تغییر و تحوالت پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری بر شكلگیری و تشدید مشكالت اجتماعی
در بین جوانان تأثیر گذاشته است .از جمله مشكالت ناشی از این تحوالت میتوان به کجروی فرهنگی در
میان افراد جامعه اشاره کرد .مفهوم سرمایه اجتماعی به دنبال ماهیت و محتوایی که دارد با مسائل و
آسیبهای اجتماعی ارتباط پیدا میکند .به همین دلیل ،پژوهش حاضر به مطالعه کجروی فرهنگی در میان
دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پرداخته و درصدد مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با آن
است .این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی  333نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید
مدنی آذربایجان در سال تحصیلی  59-59که با روش نمونهگیری طبقهبندی شده انتخاب شدهاند ،صورت
گرفته است .اعتبار سازه ای و پایایی ابزار پژوهش از طریق تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار
گرفت که نتیجه حاکی از اعتبار و پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) با کجروی فرهنگی
رابطه معنادار معكوسی وجود دارد .همچنین ،سه متغیر اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام
اجتماعی توانستهاند  33درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را تبیین کنند.
کلیدواژهها :اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،کجروی فرهنگی.

 -1استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 -2دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز
 -3استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی خلخال ،خلخال ،ایران
* :نویسنده مسئول
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 .1بیان مسأله
با نگاهی به دنیای اطراف خود متوجه میشویم که همانقدر که مردم از هنجارها پیروی
میکنند ،تخطی و سرپیچی از قوانین اجتماعی نیز مشاهده میشود و بیشتر ما گاهی ،قواعد
رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیر پا میگذاریم (بحریپور و نیازی .)22 :1353 ،در تأیید
این ادعا ،پژوهشهای زیادی که براساس جمعیتهایی از جوانان و دانشجویان صورت گرفته،
حاکی از گستردگی نقض هنجارهای رسمی و سنتی در عرصههای فرهنگی است (برای نمونه
نگاه کنید به قاسمی1333 ،؛ سراجزاده1333 ،؛ کلدی و رحمانی فیروزجاه1333 ،؛ شمس و
همكاران.)1352 ،
این شواهد ،نشاندهنده کاهش پایبندی جوانان به برخی از هنجارها و ارزشهای فرهنگی
است که از آن با عنوان کجروی فرهنگی میتوان نام برد .منظور از کجروی فرهنگی،
رفتارهایی هستند که با هنجارهای فرهنگی سنتی و رسمی غالب در کشور ما مغایر هستند،
درحالیکه ممكن است همین رفتارها طبق قواعد و هنجارهای سایر کشورها ،جوامع و حتی
در مواردی هنجارها و ارزشهای خردهفرهنگهای داخلی نیز کجرفتاری به حساب نیایند
(سراجزاده و بابایی.)99 :1335 ،
امروزه ماهیت پیچیده آسیبهای اجتماعی ایجاب میکند تا در برخورد و شناخت با
تجدید و تكمیل نظریات موجود ،با اتكا به یافتههای نوین ،دایره شناخت خود را گستردهتر
سازیم .از این منظر ،سرمایه اجتماعی بهعنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارآیی باالیی در
تبیین و توضیح مسائل و مشكالت ،ازجمله کجرویهای اجتماعی و فرهنگی ،دارد .چنانچه
میتوان از آن به عنوان راهحل مشكالت اجتماعی نام برد (چلبی و مبارکی.)9 :1339 ،
سرمایه اجتماعی تابع قواعد و قوانین نوین زنددگی اسدت و دارای کارکردهدای مهمدی در
زمینههای مختلف اجتماعی میباشد .بدین ترتیب هرگاه یك نهاد اجتماعی بتواندد مشدارکت
اعضای خود را برای دستیابی به اهدداف خدا یدا حدل مسدألهای جلدب نمایدد ،مدیتواندد
کنشهای اعضا را تحتتأثیر خود قرار دهد و بر نحوه فعالیت آنها تأثیرگدذار باشدد .در واقدع،
سرمایه اجتماعی مفهومی است که به ارتباطات درونگروهی و بدینگروهدی افدراد جامعده بدا
یكدیگر اشاره دارد .اگرچه تعاریف مختلفی برای سرمایه اجتماعی بیان شده است ،بسیاری از
اندیشمندان اجتماعی ،سرمایه اجتماعی را به نوعی راه حل تمدام مسدائل و مشدكالت جوامدع
کنونی معرفی مدیکنندد (پدورتز .)29 :1553 ،همچندین سدرمایه اجتمداعی اسداس هویدت،
شناسایی و اعتبار جامعه میباشد؛ زیرا از سویی باال رفتن سرمایه اجتمداعی افدراد مدیتواندد
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مانع آسیبهای اجتماعی شود و افرادی که دارای سرمایه اجتمداعی مثبتدی باشدند از عدزت
نفس و خودپنداره باالیی بهرهمند خواهند شد که این موضوع باعث ایجاد روابط و پیونددهای
مشترکی با افراد دیگر اجتماع میگردد .از سویی دیگر ،فرسایش و کاهش سدرمایه اجتمداعی
افراد باعث ایجاد کجروی ،احساس ناامنی ،تضعیف و سستشدن پیوندهای اجتماعی خواهدد
شد .بنابراین ،بدون توجه به سرمایه اجتماعی ،پایداری نظم اجتماعی امكانپذیر نمیباشدد و
بدون وجدود آن نابهنجداری و بدینظمدی در جامعده راید مدیشدود و سدردرگمی ،تعدار ،
کشمكش ،بیتفاوتی و آسیب اجتماعی فزونی میگیرد .به عبارتی ضعف و کمبدود در میدزان
سرمایه اجتماعی ،نشانگر عالئم بیماری و تهدید سالمت جامعه است و جامعهای کده میدزان
سرمایه اجتماعی در آن به هر دلیلی کاهش یابد ،شاهد گسیختگیها و شدكافهدای عمیقدی
در میان گروههای اجتماعی خواهد بود (نیازی و همكارن.)122 :1359 ،
حال بر اساس موارد یاد شده ،نوشتار حاضر ،درصدد مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و
ابعاد آن با کجروی فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است.
 .4پیشینه پژوهش
یافتههای چلبی و مبارکی ( )1339در پژوهشی با عنوان «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و
جرم در سطوح خرد و کالن» ،حاکی از آن است که هم در سطح کالن و هم در سطح خرد
بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه معنادار معكوسی وجود دارد.
غفاری ( )1332در مطالعهای تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم»
بهگونهای غیرمستقیم به بحث ترس از جرم میپردازد .وی با بررسی انواع مختلف سرمایه
اجتماعی ،گسترش سرمایه اجتماعی عامگرایانه و کاهش سرمایه اجتماعی خا گرایانه را
موجب کاهش جرم میداند که این موضوع میتواند به تبع خود به کاهش میزان ترس از جرم
بیانجامد.
یافتههای تحقیق علیوردینیا و همكاران ( )1332در مطالعهشان تحت عنوان «سرمایه
اجتماعی خانواده و بزهكاری» ،حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده،
در بین پاسخگویان پسر بیشترین قدرت تبیینکنندگی بزهكاری را داشته است ،درصورتیکه
سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده ،بیشترین قدرت تبیینکنندگی بزهكاری را در بین
پاسخگویان دختر نشان داده است .همچنین در بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی خانواده،
صمیمیت اعضاء خانواده و حمایت اجتماعی رابطه معناداری با بزهكاری پسران داشته است،
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در حالیکه در بین پاسخگویان دختر ،آگاهی والدین و عضویت والدین در نهادهای اجتماعی با
رفتارهای بزهكارانه رابطه معناداری را نشان دادهاند.
عباسزاده و همكاران ( )1351در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و
آنومی اجتماعی»  ،نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (مشارکت اجتماعی،
انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی) با آنومی اجتماعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
یافتههای بوستانی ( )1351در پژوهشی تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و رفتار پرخطر؛
نمونه مورد مطالعه :دانشآموزان دبیرستانی شهر کرمان» ،حاکی از آن است که سرمایه
اجتماعی نقش محوری در کاهش بروز رفتارهای پرخطر دانشآموزان دارد.
کریمی مزیدی و همكاران ( )1352در مطالعهشان با عنوان «رابطه سرمایه اجتماعی و
کجروی در بین دانشآموزان پسر  19تا  13ساله شهر تهران در سالتحصیلی -1351
 ،»1353نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و تمام ابعاد آن اعم از مشارکت ،اعتماد،
حمایت و انسجام اجتماعی و همچنین روابط متقابل با دیگران با کجروی دانشآموزان رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .همچنین ،سن و پایه تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به
عنوان متغیرهای زمینهای ،رابطه معناداری نشان دادهاند.
یافتههای غالمی و قرباننژاد شهرودی ( )1353در مطالعهشان با عنوان «بررسی تأثیر
سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان قائمشهر» ،نشان داد که بین سرمایه اجتماعی
خانواده و ابعاد آن (سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده ،سرمایه اجتماعی ساختاری
بیرون از خانواده ،سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده و سرمایه اجتماعی شناختی
بیرون از خانواده) با اعتیاد به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.
پاتنام ( )2331در تحقیقی که در ایاالت متحده با عنوان «سرمایه اجتماعی :اندازهگیری و
نتای » اجرا کرد ،به این نتیجه رسید که وجود سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی در کاهش میزان
جرم و جنایت و کاهش مراجعات و محكومیتهای بزهكارانه و نابرابریهای اقتصادی ،مدنی و
جنسیتی داشته است.
یافتههای رایت 1و دیگران ( )2331در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی خانواده و
درگیری بزهكاری» ،حاکی از آن است که رابطه بین سرمایه اجتماعی خانوادگی در طول
زمان ،میزان بزهكاری را کاهش و تأثیرات بدرفتاری را تعدیل میکند.
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چوانگ و چوانگ )2333( 1در پژوهشی با عنوان «تفاوتهای جنسیتی در رابطه بین
سرمایه اجتماعی و مصرف سیگار و الكل در تایوان» ،نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی با
استعمال سیگار و نوشیدن الكل رابطه منفی وجود دارد .اعتماد اجتماعی تأثیر قویتری بر
مصرف سیگار و الكل در بین زنان نسبت به مردان داشت؛ اما این اثر ،بین مردان ضعیفتر
بود .بین مشارکت اجتماعی و مصرف الكل رابطه مستقیمی مشاهده شد ،بدینصورت که
شرکت در انجمنهای مختلف ،فرصت نوشیدن الكل را افزایش میدهد.
یافتههای سمیح آکچوماک 2و باس تر ویل)2312( 3؛ یامامورا)2335( 9؛ رو و لی9
( )2313که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر جرم پرداختهاند ،حاکی از آن است که با
افزایش میزان سرمایه اجتماعی از میزان جرائم کاسته میشود.
در یك جمعبندی کلی در خصو پیشینه پژوهش ،میتوان گفت که تحقیقات داخلی و
خارجی صرفاً به رابطه سرمایه اجتماعی و جرم پرداختهاند و نشان دادهاند که بین سرمایه
اجتماعی و جرم رابطه منفی وجود دارد؛ اما بین سرمایه اجتماعی و کجروی فرهنگی
پژوهشی صورت نگرفته است .حال ،نوشتار حاضر درصدد مطالعه ارتباط این دو مفهوم است.
 .3مبانی نظری
 .1-3سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی را باید حلقه مهم پیوند بین ویژگیهای فردی و بستر اجتماعی بالفصل او
دانست (کینگ و فرو .)2339 ،اهمیت سرمایه اجتماعی در ظرفیت بالقوه آن برای پیوند زدن
افراد مستقل به یكدیگر است؛ بهطوریکه ،میتواند افراد ذینفعی را که شناخت اجتماعی
محدودی نسبت به هم دارند و از کمترین احساس وظیفه متقابل به یكدیگر برخوردارند به
افرادی تبدیل کند که عالیق و مصالح مشترکی دارند (اسمیت .)2333 ،سرمایه اجتماعی را
میتوان به منابع قابل دسترس در درون ساختارهای اجتماعی از قبیل اعتماد ،هنجارهای
روابط متقابل و اهداف مشترک که افراد را برای انجام کنشهای جمعی آماده میکند ،تعریف
کرد (کاواچی و برکمن .)2331 ،از مهمترین نظریهپردازان این حوزه میتوان به کلمن،
پاتنام ،فوکویاما و بوردیو اشاره نمود.
1. Chuang & Chuang
2. Semih Akçomak
3. Bas ter Weel
4. Yamamura
5. Roh & Lee
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بوردیو سرمایه اجتماعی را چنین تعریف مینماید :سرمایه اجتماعی عبارت است از
مجموع منابع فیزیكی یا غیرفیزیكی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبكه نسبتاً
بادوامی از ارتباطات نهادینه شده با آشناییهای دوجانبه و محترم هستند (فیلد-23 :1339 ،
 .)29به طور کلی باید گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی در کارهای بوردیو نه تنها
تعدیلکننده مهمی برای خوانش های هنجاری ،تجربی و ذاتی از این مفهوم است ،بلكه وی از
این مفهوم تعریف جامعهشناختی بسیار بهتری به عمل میآورد .در واقع ،بوردیو معتقد است
که سرمایه اجتماعی بهجای آنکه یك هنجار باشد به معنای نوعی رابطه اجتماعی است .به
بیان دیگر ،سرمایه اجتماعی برای بوردیو آن بستر فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی است
که در ارتباط مستقیم با عادات افراد و میدان فرهنگی ناشی از کنشهای اجتماعی،
سازمانیافته و صورتبندی میشود (عباسزاده و همكاران.)192 :1351 ،
کلمن نیز برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمك میگیرد و تعریفی
کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه میدهد .بر این اساس ،سرمایه اجتماعی شیء واحدی
نیست ،بلكه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها شامل
جنبهای از یك ساخت اجتماعی است و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار
هستند ،تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شكلهای دیگر سرمایه است و دستیابی به
هدفهای معینی را که در نبود آن دستیافتنی نخواهد بود ،امكانپذیر میسازد (کلمن،
.)932 :1353
از نظر پاتنام ،سرمایه اجتماعی مجموعه منابعی است که از طریق روابط بین افراد،
شبكههای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد تولید میشود .سرمایه اجتماعی به بیان
ویژگیهایی از یك سازمان و یا ساختار اجتماعی میپردازد؛ ویژگیهایی مانند اعتماد،
هنجارها و شبكههایی که جامعه را در فعالیتهای هماهنگ ،کارآمد میسازد و انجام کارهای
بزرگی را که بدون وجود سرمایه اجتماعی دست یافتنی نیست ،ممكن میسازد .وی عناصر
اساسی سرمایه اجتماعی را تعهد و اعتماد متقابل ،ارزشها و هنجارهای مشترک ،احساس
تعلّق ،صداقت و تعامالت اجتماعی میداند (گنجی و هاللی ستوده.)53 :1353 ،
فوکویاما نیز همچون پاتنام در تعریف این مفهوم از وجود هنجارها و ارزشها سخن
میگوید .البته او هنجارها و ارزشهای غیررسمی در یك گروه را مدنظر دارد و بر این اساس
میگوید :سرمایه اجتماعی را به سادگی میتوان بهعنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا
ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همكاری و تعاون در میانشان مجاز
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است ،در آن سهیم هستند؛ البته مشارکت در ارزشها و هنجارها بهخودیخود باعث تولید
سرمایه اجتماعی نمیشود ،زیرا این ارزشها ممكن است ارزشهای منفی باشد .در واقع،
فوکویاما معتقد است که اعتماد ،انتظاراتی است که براساس هنجارهای مشترک و صداقت و
رفتارهای همكاریجویانه ایجاد میگردد (عباسزاده و همكاران.)193 :1353 ،
 .4-3کجروی

تعریف کجروی کاری مشكل است ،زیرا تعاریف مختلفی از آن صورت گرفته است .برای
مثال ،از نظر گیدنز ،کجروی ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی است که شمار زیادی از
افراد یك اجتماع یا جامعه پذیرفتهاند (گیدنز .)259 :1359 ،در واقع ،انحراف هرگونه رفتاری
است که با انتظارات جامعه یا یكی از گروههای مشخص درون جامعه منطبق و سازگار
نباشد .انحراف ،دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ میدهد که فرد یا گروهی
معیارهای جامعه را رعایت نمیکند (کوئن .)219 :1353 ،اریكسون )1532( 1انحراف را
عملی میداند که مردم احساس میکنند باید نسبت به آن واکنش نشان دهند و این واکنش
انواع گوناگونی از تنبیه و توبیخ را شامل میشود .بودن )1535( 2کجروی را رفتاری میداند
که مخرب زندگی باشد ،مورد سرزنش قرار گیرد یا موجب آسیب و جریمه گردد .گروهی،
کجروی را صفتی دانستهاند که انسان هیچ کنترلی بر آن ندارد .مثالً دیویس)1539( 3
سیاهان و افراد فل را کجرو دانسته است و گافمن )1525( 9جذامیان و کسانی را که زخمها
و داغهای عمیقی در صورت دارند را کجرو میداند (صدیق سروستانی.)12 :1335 ،
بكر 9معتقد است که بعضی از انسانهای قدرتمند میتوانند به دیگران برچسب منحرف
بزنند؛ بنابراین ،منحرف فینفسه وجود ندارد ،بلكه حاصل برچسب زدن به دیگران است
(حسینینثار و فیوضات .)15 :1353 ،از نظر دوب 3نیز کجروی رفتاری است که اعضای
قویتر یك گروه اجتماعی آن را تخلفی جدی نسبت به ارزشها یا معیارهای مهم خود
میدانند (دوب .)129 :1553 ،در مجموع ،منظور از کجروی ،عمل یا رفتاری است که به
نوعی ناقض هنجارهای رسمی یا غیررسمی جامعه باشد.

1. Erickson
2. Boudon
3. Davis
4. Goffman
5. Becker
6. Doob
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 .2چارچوب نظری
سرمایه اجتماعی از سه دیدگاه نظری با جرم و کجروی ارتباط دارد :این سه نظریه عبارتند از:
نظریه بیسازمانی اجتماعی ،نظریه فشار ساختاری و نظریه آنومی اجتماعی .هر یك از این
نظریهها به نوعی ،رابطه بین سرمایه اجتماعی و کجروی را تبیین میکنند.
بر اساس نظریه بیسازمانی اجتماعی ،شهرهای مدرن با تغییراتی مواجه بوده است ،مثل
تضعیف عالقه و روابط خویشاوندی ،کاهش کارآیی نهادهای اجتماعی ،تضعیف روابط
همسایگی ،کاهش انسجام اجتماعی ،افزایش فقر ،افزایش بیاعتمادی و مواردی مانند آن ،که
محیط مناسبی برای کجروی و جرم فراهم میکند .فر بیسازمانی اجتماعی بر این است که
عدم وابستگی به نهادها و سازمانهای اجتماعی از قبیل خانواده ،مدرسه و غیره موجب رفتار
انحرافی میشود (احمدی .)93 :1352 ،به عبارت دیگر ،این نظریه بر شرایط تأکید میکند
(شرایط بیسازمانی) که در آن وابستگی به نهادهای اجتماعی و سازمان اجتماعی از هم
پاشیده و دیگر کنترلی اعمال نمیشود (عباسزاده و همكاران.)192 :1351 ،
بیسازمانی اجتماعی نشان میدهد ،جوانان در کسب ارزشها ،روابط اجتماعی و توانایی
برای کسب اهداف مشترک ،تحت تأثیر والدین ،همسایهها و ساکنان محل میباشد.
مشخصههای ساختاری ،همچون فقر و بیكاری همگی پیشبینیکننده نتای بیسازمانی
میباشد؛ لذا ،سطح پایینتر انسجام اجتماعی جوانان ،اغلب با متغیرهای ساختاری مرتبط
میتواند پیامدهای بیهنجاری را افزایش دهد؛ بنابراین ،نظریه بیسازمانی اجتماعی چارچوبی
فراهم میکند که گسیختگی شبكههای اجتماعی را که مبنای کنترل جامعه است به هم
میریزد .بنابراین ،گسیختگی اجتماعی بر پیوندهای اجتماعی آسیب میزند ،چون سطوح
دسترسپذیری سرمایه اجتماعی و تأثیرپذیری جمعی را کاهش میدهد (عباسزاده و
همكاران.)192 :1351 ،
نظریه بیسازمانی اجتماعی ،خود بر مبنای مفاهیم سرمایه اجتماعی و انسانی بنا شده
است .سرمایه اجتماعی به مهارتهای اجتماعی و منابع الزمه برای ایجاد تغییرات مثبت در
زندگی اجتماعی نیاز دارد .همچنین ،باعث افزایش ظرفیت عمل برای رسیدن به اهداف
اجتماعی میباشد .ماهیت نظریه بیسازمانی این است که برخی اجتماعات به دلیل اختالل در
فرایندهای رسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی ،قادر به خودتنظیمی مؤثر نیستند .سرمایه
اجتماعی ماهیت و بنیان کنترل اجتماعی میباشد و آن ،شامل اشتراکات اجتماعی نیرومندی
است که برای تقویت نظم به وجود آمده و این همان چیزی است که باعث تقویت هنجارها
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میشود و در نتیجه ،سطح انسجام اجتماعی افزایش مییابد .جوامع بیسازمان ،همواره از
وجود جرم و سایر شرایط تهدیدکننده ،عذاب میکشند؛ زیرا آنها دچار کمبود منابع کافی
برای حفظ سرمایه اجتماعی میباشند (حبیبزاده و همكاران.)93 :1353 ،
در کل میتوان چنین گفت که نظریه بیسازمانی اجتماعی بر شرایطی ساختاری و نوعی از
سازمان اجتماعی تأکید میکند که نقطه مقابل اعتماد ،مشارکت ،همبستگی و پیوندهای
اجتماعی است ،شرایطی که در آن ،شبكههای اجتماعی ضعیف ،مشارکت در جامعه کم و
اعتماد نیز اندک است (عباسزاده و همكاران.)199 :1351 ،
نظریه فشار ساختاری نیز فر میکند که وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به
احساسات منفی و سپس بزهكاری میگردد؛ بهویژه اگر منابع هنجاری چیره شود و حمایت
والدین و همساالن قابل دسترسی نباشد .طبق این نظریه ،میتوان گفت که فقدان تعلقات
اجتماعی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه و نیز در درون خانواده باعث میشود
که افراد ،هنگام روبهرو شدن با منابع فشار نتوانند بر آنها غلبه نمایند؛ در نتیجه احساسات
منفی در آنان ایجاد میشود که منجر به کجروی و ناهنجاری خواهد شد (چلبی و مبارکی،
.)12 :1339
نظریه بیهنجاری یا آنومی اجتماعی ،نظم ،ثبات و هماهنگی اجتماعی را منشأ ایجاد
همنوایی میداند ،درحالیکه بینظمی و عدمهماهنگی را منشأ بروز جرم و انحراف محسوب
میکند .یك نظام اجتماعی (یك جامعه ،اجتماع ،یا خرده نظام در درون یك جامعه) در
صورتی تحت عنوان یك نظام اجتماع سازمانیافته و هماهنگ توصیف میشود که در خصو
هنجارها و ارزشهای آن نوعی اتفاقنظر درونی و اجماع رأی وجود داشته باشد ،میان اعضای
آن همبستگی قوی به وجود آید و تعامل اجتماعی بهگونهای منظم در آن جریان یابد.
برعكس ،درصورتیکه در همبستگی و انسجام اجتماعی آن خللی حاصل شود ،یا کنترل
اجتماعی در آن دستخوش زوال گردد یا بین اجزا و عناصر آن تفرقه و پراکندگی به وجود آید،
نظامی بیسازمان و آنومیك (نابسامان) توصیف میشود .در واقع ،این نظریه قائل به این نكته
است که هر چه همبستگی و انسجام در درون یك گروه ،اجتماع یا جامعه کمتر باشد ،میزان
جرم و انحراف در آن باالتر خواهد بود (ایكرز و سلرز.)195 :2339 ،
همچنین طبق نظریه بیهنجاری ،آنومی و کجروی موجب تخلیه سرمایه اجتماعی
میشود؛ زیرا اوالً ،اعتماد زمانی شكل میگیرد که هنجارها محكم باشد و افراد بتوانند
رفتارهای یكدیگر را پیشبینی کنند؛ از سوی دیگر ،در محیط عاری از اعتماد ،اگر سطوح
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مشارکت و شبكههای روابط کاهش پیدا کنند امری قابلانتظار است که آنومی اجتماعی باعث
کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش خشونت از طریق تضعیف هنجارهای مسلط بر رفتارها
میشود .تعهد قوی به نظم هنجاری باعث افزایش اعتماد متقابل شده و در نتیجه کنشهای
متقابل شكل گرفته و از هنجارها تبعیت خواهد شد .برعكس ،وقتی مردم به همدیگر شك و
تردید داشته باشند ،نسبت به قدرت هنجارها بهطور معكوس نمیتوان اعتماد کرد .در واقع،
زمانی که میان مردم اعتماد زیادی دیده میشود ،آنها با اطمینان از اینکه عمل متقابل تحقق
خواهد یافت و هنجارها رعایت خواهد شد ،خود نیز نسبت به نظم هنجاری تعهدی قوی
خواهند داشت .در مقابل ،عدم اعتماد موجب از میان رفتن ایمان نسبت به نیروی نظارتی
خواهد شد .بهعبارتدیگر ،طبق پیشبینی نظریه بیهنجاری ،در محیطهای بیهنجار ،اعتماد
اجتماعی کاهش یافته و در همان زمان ،کجروی و خشونت افزایش خواهد یافت (عباسزاده و
همكاران.)193 :1351 ،

شکل  :1مدل نظری پژوهش

در مجموع با تكیه بر چارچوب نظری ،مدل نظری و پیشینه پژوهش ،میتوان فرضیههای
زیر را طرح نمود:
 .1-2فرضیه کلی

 بین سرمایه اجتماعی و کجروی فرهنگی رابطه وجود دارد. .4-2فرضیههای جزئی

 بین اعتماد اجتماعی و کجروی فرهنگی رابطه وجود دارد. بین مشارکت اجتماعی و کجروی فرهنگی رابطه وجود دارد. بین انسجام اجتماعی و کجروی فرهنگی رابطه وجود دارد. .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی است و به روش پیمایش انجام شده است .برای
گردآوری اطالعات مدنظر از تكنیك پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است .جامعه
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آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی
 1359-1359میباشد که براساس اطالعات موجود تقریباً  2333نفر هستند .حجم نمونه با
بهرهگیری از جدول لین 1با لحاظ پارامتر  93درصد ،سطح اطمینان  59درصد و خطای 9
درصد  333نفر برآورد شده است .با توجه به تنوع رشتهها و دانشكدهها از شیوه نمونهگیری
طبقهبندیشده استفاده شده است.
 .1-2تعریف مفاهیم

کجروی فرهنگی :رفتارهایی است که براساس معیارهای اخالقی و نظام هنجاری سنتی
اسالمی و هنجارهای رسمی غالب ناپسند و گاه جرم به حساب میآیند .این متغیر داری دو
بعد ذهنی و عینی میباشد ،به این معنی که افراد دارای نگرش مثبت به این نوع رفتارها
کجرو ذهنی و افرادی که عمالً مرتكب چنین رفتاری شدهاند ،کجرو عینی به حساب میآیند
(سراجزاده و بابایی .)1335 ،در پژوهش حاضر این متغیر به تأسی از پژوهش قاسمی و
همكاران ( ،)1352در دو بعد عینی و ذهنی در قالب طیف لیكرت مورد سنجش قرار گرفته
است.
سرمایه اجتماعی :را میتوان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعیاند و فعالیتهای
جمعی را تسهیل میکنند .این منابع که از طریق اجتماعیشدن حاصل میشوند ،دربرگیرنده
اعتماد ،هنجارهای مشارکتی و شبكههایی از پیوندهای اجتماعی است که موجب گردآمدن
افراد بهصورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه بهمنظور تأمین هدفی مشترک میگردد
(قدسی و مردانپور شهر کردی .)93 :1352 ،در پژوهش حاضر ،متغیر سرمایه اجتماعی با
استفاده از ابعاد اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی مورد سنجش قرار
گرفته است.
در پژوهش حاضر ،جهت تأمین اعتبار طیفهای بهکار رفته در سنجش متغیرها از اعتبار
محتوایی و همچنین اعتبار صوری استفاده شده است .بدینصورت که هر متغیر با استفاده از
تعاریف نظری موجود و سازههای نظری بهصورت یك سازه عملیاتی مفهومبندی شده است
(اعتبار محتوایی) .همچنین پرسشنامه پس از طراحی توسط دو نفر از اساتید جامعهشناسی
مورد تأیید قرار گرفته است (اعتبار صوری) .برای سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای تمام متغیرها میزان آلفا بیش از  3/23بهدست آمد.
این محاسبات در جدول  1نشان داده شده است.
1. Lin
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جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
متغیر
سرمایه اجتماعی

کجروی فرهنگی

ابعاد

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

اعتماد اجتماعی

19

3/22

مشارکت اجتماعی

13

3/29

انسجام اجتماعی

5

3/25

ذهنی

3

3/31

عینی

3

3/33

همچنین پیش از پرداختن به فرضیههای پژوهش الزم است تا عوامل درونی طیف
کجروی فرهنگی مطالعه شوند .به این جهت از تكنیك آماری تحلیل عاملی استفاده شده
است .براساس تحلیل عاملی که در خصو مؤلفههای تشكیل دهنده کجروی فرهنگی انجام
گرفته (جدول  ،)2دو عامل اساسی وجود دارد و هر عامل متشكل از گویههایی است که
معنای مشترکی دارند .بعد اول که متشكل از  3گویه است ،نشاندهنده بعد ذهنی کجروی
فرهنگی است .ضریب عاملی که در مقابل هر یك از گویهها نوشته شده نشاندهنده اهمیت
هر یك از گویهها است .بر این اساس ،گویه «به نظر من با ظاهر شدن زنان با آرایش و حجاب
نامناسب در اماکن عمومی ،نباید بهعنوان جرم برخورد شود» ،با باالترین بار عاملی بیشترین
سهم را در تشكیل بعد ذهنی کجروی فرهنگی داشته است .دومین عامل تشكیلدهنده
کجروی فرهنگی ،بعد عینی است .این بعد نیز از  3گویه تشكیل شده است .ضریب عاملی
گویه «برخی اوقات به موسیقیهایی که بر اساس قوانین کشور ایران غیرمجاز هستند گوش
میدهم» برابر با  3/25است که نشاندهنده اهمیت باالی آن در این بعد است.
بهطورکلی میتوان گفت که با توجه به آماره  KMOدر تمام ابعاد ،دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب است .نتیجه آزمون بارتلت نیز برای عوامل بهکار رفته برای سنجش متغیرها
در سطح اطمینان  55درصد ،معنادار است .در واقع با در نظر گرفتن میزان خطای قابل
قبول در سطح یك درصد ،معناداری محاسبه شده برای این ضریب ،معادل  3/333است که
نشان میدهد تمامی گویههای بهکار رفته برای سنجش ابعاد ،قدرت تبیینکنندگی موردنظر
را داشتهاند.
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جدول  :4نتایج تحلیل عاملی متغیر کجروی فرهنگی
گویههای کجروی فرهنگی

بار

واریانس

عاملی

تبیینشده

اشكال نداشتن پوشاندن موی سر در مهمانیهای دوستانه و
خانوادگی

3/29

اشكال نداشتن نگهداری حیوانات (گربه و )...در داخل منزل

3/23

رواج پیدا نكردن دوستی و رابطه دختر و پسر بدون اطالع
والدین

3/22

جرم نپنداشتن ظاهر شدن زنان با آرایش و حجاب نامناسب
در اماکن عمومی

3/25

اشكال داشتن استفاده از مشروبات الكلی

3/22

طراحی لباس بر اساس فرهنگ خودی و عدم استفاده از
مدلهای غربی

3/29

سر زدن به سایتهای غیراخالقی در اینترنت

3/22

گوش دادن به موسیقیهای غیرمجاز

3/25

کم گرفتن در انتخاب مدل لباس خود از ماهواره و سایتهای
اینترنتی

3/29

دوستی و رابطه نزدیك با جنس مخالف

3/29

پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان

3/22

شرکت در پارتیهای مختلط غیرخانوادگی

3/21

استفاده از سایتهای غیرخبری غیرمجاز

3/23

تذکر از مأموران انتظامی دانشگاه به خاطر پوشش

3/35

33/93

فرهنگی

KMO

ذهنی

Sig= 3/333

اشكال نداشتن شرکت افراد در پارتیهای مختلط

3/23

کجروی

33/39

K.M.O= 3/33

اشكال نداشتن هدیه دادن به دوست مخالف در روز ولنتاین

3/21

ابعاد

آزمون

عینی

 .2یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش حاکی از آن است که پاسخگویان در بدازه سدنی  15تدا  33سدال
قرار دارند و میانگین سنیشان  21/3سال است .همچنین  33/3درصد از پاسدخگویان یعندی
 139نفر مرد و  33/9درصد یعنی  232نفر نیدز زن بدودهاندد .از نظدر وضدعیت تأهدل13/2 ،
درصد پاسخگویان متأهل و  31/3درصدد نیدز مجدرد هسدتند .عدالوه بدر ایدن  93درصدد از
پاسخگویان از پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین 35 ،درصد متوسط و  13درصد نیز از پایگداه
باال برخوردار بودهاند.
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سایر یافتههای توصیفی پژوهش حاکی از آن است که  13/1درصد پاسخگویان میزان
سرمایه اجتماعیشان در حد پایین 32 ،درصد در سطح متوسط و  9/5درصد نیز در سطح
باالیی قرار دارد .میانگین سرمایه اجتماعی با  1/51صدم در سطح پایینی قرار دارد .میانگین
کجروی فرهنگی با  2/32صدم در سطح پایینی قرار دارد .در جدول شماره  3گویههای
کجروی فرهنگی بر حسب میانگین آورده شده است .گویه «تذکر از مأموران انتظامی
دانشگاه به خاطر پوشش» از باالترین میانگین و گویه «اشكال نداشتن هدیه دادن به دوست
مخالف در روز ولنتاین» از پایینترین میزان میانگین در میان گویههای کجروی فرهنگی
برخوردار است.
جدول  :3توصیف گویههای کجروی فرهنگی بر حسب میانگین
گویههای کجروی فرهنگی

انحراف

حداقل

حداکثر

میانگین

اشكال نداشتن هدیه دادن به دوست مخالف در روز ولنتاین

1

9

2/13

1/21

اشكال نداشتن شرکت افراد در پارتیهای مختلط

1

9

3/31

1/91

اشكال نداشتن پوشاندن موی سر در مهمانیهای دوستانه و
خانوادگی

1

9

3/23

1/35

اشكال نداشتن نگهداری حیوانات (گربه و )...در داخل منزل

1

9

2/23

1/39

رواج پیدا نكردن دوستی و رابطه دختر و پسر بدون اطالع والدین

1

9

2/21

1/23

جرم نپنداشتن ظاهر شدن زنان با آرایش و حجاب نامناسب در
اماکن عمومی

1

9

2/23

1/33

اشكال داشتن استفاده از مشروبات الكلی

1

9

2/22

1/32

طراحی لباس بر اساس فرهنگ خودی و عدم استفاده از مدلهای
غربی

1

9

2/92

1/32

سر زدن به سایتهای غیراخالقی در اینترنت

1

9

3/93

1/29

گوش دادن به موسیقیهای غیرمجاز

1

9

2/99

1/31

کم گرفتن در انتخاب مدل لباس خود از ماهواره و سایتهای
اینترنتی

1

9

2/39

1/35

دوستی و رابطه نزدیك با جنس مخالف

1

9

3/29

1/91

پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان

1

9

3/25

1/29

شرکت در پارتیهای مختلط غیرخانوادگی

1

9

9/32

1/29

استفاده از سایتهای غیرخبری غیرمجاز

1

9

3/92

1/39

تذکر از مأموران انتظامی دانشگاه به خاطر پوشش

1

9

9/23

1/19

معیار
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همانطور که قبالً هم گفته شد ،پژوهش حاضر دارای یك فرضیه اصلی و سه فرضیه
فرعی است که بهمنظور بررسی صحت و سقم این فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است .اطالعات جدول  ،9حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن
(اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) با کجروی فرهنگی پاسخگویان
همبستگی منفی معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی و ابعاد آن میزان
کجروی فرهنگی پاسخگویان کاهش پیدا میکند؛ بنابراین فرضیههای پژوهش مورد تأیید
واقع میشوند.
جدول  :2آزمون فرضیههای پژوهش
متغیر

نوع آزمون

مقدار

سطح معناداری

آزمون فرضیه

اعتماد اجتماعی

پیرسون

-3/23

3/333

تأیید

انسجام اجتماعی

پیرسون

-3/22

3/333

تأیید

مشارکت اجتماعی

پیرسون

-3/29

3/331

تأیید

سرمایه اجتماعی

پیرسون

-3/31

3/333

تأیید

برای نشان دادن تأثیر سرمایه اجتماعی بر کجروی فرهنگی پاسخگویان از آزمون
رگرسیون استفاده شده است .اطالعات مندرج در جدول  9نشان میدهد که همبستگی
چندگانه ( )Rبین ابعاد سرمایه اجتماعی و کجروی فرهنگی  3/93است .ضریب تعیین ()R2
نیز  3/23است .به این معنی که  23درصد از تغییرات کجروی فرهنگی پاسخگویان را سه
متغیر اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی تبیین میکنند .ضرایب تأثیر
استاندارد موجود در این جدول نشان میدهد که بهترتیب اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی و انسجام اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کجروی فرهنگی پاسخگویان دارند.
جدول  :2آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبیین کجروی فرهنگی
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

اعتماد اجتماعی

-3/39

-3/29

-9/93

3/333

مشارکت اجتماعی

-3/29

-3/15

-3/99

3/331

انسجام اجتماعی

-3/23

-3/19

-2/93

3/312

Sig=3/331

F=19/15

متغیرهای مستقل

خالصه مدل

2

R =3/23

R=3/93

در ادامه ،مدل معادله ساختاری پژوهش حاضر ترسیم شده است .مدل با استفاده از
نرمافزار  Amosرسم گردیده و مالحظه میشود که متغیر پنهان وابسته یعنی کجروی
فرهنگی از دو بُعد تشكیل شده است .همچنین یك ضریب همبستگی مشاهده میشود که
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تأثیر متغیر مستقل یعنی سرمایه اجتماعی بر کجروی فرهنگی پاسخگویان را نشان میدهد.
متغیر سرمایه اجتماعی  -3/33بر کجروی فرهنگی پاسخگویان تأثیر دارد .مجذور بارهای
عاملی هر یك از این ابعاد نشان میدهد که هر کدام از معرفها تا چه اندازه تبیینکننده
متغیرهای پنهان (سرمایه اجتماعی و کجروی فرهنگی) هستند .مالحظه میشود که متغیر
اعتماد اجتماعی بیشترین سهم را در ساختن متغیر سرمایه اجتماعی و بعد ذهنی بیشترین
سهم را در ساختن متغیر کجروی فرهنگی بر عهده دارند.

شکل  :4مدل معادله ساختاری پژوهش

در جدول  ،3تعدادی از مهمترین معیارهای برازش مدل آمده است .بهطور کلی میتوان
گفت که تمامی شاخص های برازش مدل قابل قبول هستند .بنابراین مدل ترسیم شده ،نشان
میدهد که دادههای تجربی ما میتوانند تا حدودی با نظریهها پوشش داده شوند.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش مقتصد
CMIN/DF
2/25

RMSEA
3/39

PNFI
3/93

PCFI
3/93

شاخصهای برازش

شاخصهای برازش

تطبیقی

مطلق

TLI
3/59

NFI
3/52

CFI
3/53

AGFI
3/51

GFI
3/52

 .2نتیجهگیری
تغییرات به وقوع پیوسته در دهههای اخیر ،نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی
جامعه میدهد .تحوالتی که چه بخواهیم و چه نخواهیم با نظم سنتی پیشین در تقابل است.
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امروزه با تشدید فرایندهای جهانیشدن و پیامدهای فرهنگی -اجتماعی آن ،بهویژه
مصرفگرایی ،تكثر جوامع و به تبع آن آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جوانان (بهویژه
دانشجویان) به موضوع سیاستهای اجتماعی مبدل شدهاند .جوانان بهعنوان یكی از مهمترین
گروههای سنی ،تنها افرادی نیستند که در معر فرایندهای متفاوت توسعه اجتماعی قرار
گرفتهاند ،بلكه آنها به شیوهای متفاوت از سایر گروههای سنی به این رویدادها واکنش نشان
دادهاند.
بر اساس یافتههای پژوهش ،سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی ،انسجام
اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با کجروی فرهنگی دارای رابطه منفی و معناداری است؛ یعنی
هر چه اعتماد اجتماعی ،پیوندهای اجتماعی ،خودباوری در فرد بیشتر باشد و فرد احساس
مثبت باالیی نسبت به دیگران داشته باشد ،اقدام به ایجاد روابط متقابل زیادی با اطرافیان
خود کرده و همچنین اگر عالقه به کمك و همكاری با دیگران در فرد وجود داشته باشد،
کجروی فرهنگی کاهش مییابد .این یافتهها در راستای یافتههای پژوهش چلبی و مبارکی
( ،)1339عباسزاده و همكاران ( ،)1351کریمی مزیدی و همكاران ( ،)1352پاتنام
( ،)2331سمیح آکچوماک و باس تر ویل ( ،)2312یامامورا ( ،)2335رو و لی ( )2313است.
همچنین نتای حاصله از معادله رگرسیونی در میان کل پاسخگویان نیز حاکی از آن است که
اگر چه متغیرهای اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی هر کدام بهصورت
جداگانهای تأثیر منفی و معناداری بر کجروی فرهنگی داشتهاند ،اما در بین آنها متغیر اعتماد
اجتماعی بیشترین میزان تبیین کجروی فرهنگی را به خود اختصا داده است؛ بهطوریکه
این شاخص توانسته است به تنهایی  -3/29درصد واریانس کجروی فرهنگی را تبیین نماید.
با استنباط از نظریه بیهنجاری اجتماعی میتوان گفت که تعهدات قوی به نظم هنجاری،
احتماالً با اعتماد وسیعی توأم است؛ زیرا هنگامیکه مردم به یكدیگر اعتماد داشته باشند،
میتوانند مطمئن باشند الزامات متقابل عمل و هنجارها اطاعت خواهد شد .در مقابل ،زمانی
که مردم شك زیادی به دیگران داشته باشند ،ایمان کمی به نیروهای نظارتی خواهند داشت و
بدینسان میزان کجروی افزایش خواهد یافت (کریمی مزیدی و همكاران .)1352 ،در
مجموع سه متغیر اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی توانستهاند 23
درصد از تغییرات کجروی فرهنگی پاسخگویان را تبیین کنند.
بر اساس مباحث نظری و یافتههای این پژوهش ،میتوان گفت با گذر جامعه از حالت
سنتی به مدرن ،بحث سرمایه اجتماعی افراد جامعه ،مخصوصاً جوانان و دانشجویان ،اهمیت
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بیشتری پیدا میکند .ورود به جامعه جدید که به نحوی ،تمام ساختارها را دگرگون ساخته ،به
لحاظ روانی زندگی کنشگران را تحت تأثیر قرار داده است و در جامعه ما نیز ،به مثابه
جامعهای در حال گذر از مرحله سنتی به مرحله مدرن ،این مبحث مطرح است .زندگی افراد
در فرایند گذار ،دست خوش تغییر و دگرگونی میشود .این تغییر ،نه تنها در زندگی ،بلكه در
تمام نظام ارزشها و هنجارهای کنشگران نیز تأثیر میگذارد .زندگی کردن در این ساختار
جدید ،مستلزم گسترش سرمایه اجتماعی است« .سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت و
انسجام اجتماعی) میتواند بهعنوان منبعی ارزشمند همچون سایر اشكال سرمایه محسوب
شود؛ لذا ذخیره محدود سرمایه اجتماعی میتواند به عنوان شكلی از محرومیت در کنار فقر،
نبود شغل و آموزش محدود مطرح گردد .اگر ذخیره موجود سرمایه اجتماعی برای رسیدن به
اهداف مورد نظر کافی نباشد ،در این صورت ،نظریههای بیسازمانی اجتماعی و فشار میتواند
مقادیر باالی جرم و کجروی را تبیین کند» (عباسزاده و همكاران .)1351 ،به طور خالصه ،با
توجه به دیدگاههای نظریه بیسازمانی اجتماعی ،فشار و بیهنجاری ،سرمایه اجتماعی را
میتوان با مقادیر جرم ،خشونت و کجروی مرتبط دانست که این عمل از طریق تعیین نیروی
تنظیمکننده هنجارها و منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مورد نظر انجام میگیرد.
 .1-2ارائه راهکار

با توجه به یافته های پژوهشی که افزایش سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی و انسجام اجتماعی) افراد باعث کاهش میزان کجروی فرهنگی آنها میشود،
میتوان راهكارهایی چند در این زمینه ارائه نمود.
برای تقویت میزان اعتماد اجتماعی در جوانان و دانشجویان الزم است که افراد جامعه و
متولیان امور جوانان ،به شرکت دادن جوانان در کارهای جمعی در قالب گروهها و تشكلهای
داوطلبانه و غیرداوطلبانه پرداخته و زمینههایی که شبكه ارتباطی بین جوانان و جامعه را به
صورت سالم برقرار میکند را فراهم کنند تا بده و بستانهای عاطفی میان جوانان و سایر
اعضای جامعه صورت گیرد و از این طریق روحیه همبستگی اجتماعی و اعتماد جوانان در
جامعه افزایش یابد .همچنین با اعمال اهرمهای تشویقی و یا هر عامل دیگر ،دانشجویان را به
سمت مشارکت اجتماعی سوق داد تا از این طریق ،با ایجاد حلقهها و پیوندهای دوستی،
سرمایه اجتماعی آنان افزایش یابد؛ عاملی که میتواند به کاهش کجروی فرهنگی در بین آنان
منجر گردد.
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