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چکیده
خردهفرهنگ های متفاوت بر اساس موضوعات متفاوتی همانند قومیت ،دین و نژاد شکل میگیرند .یکی
از این موضوعات خردهفرهنگهای جوانان است .هدف ما در این پژوهش تعیین رابطۀ سرمایه اجتماعی
با خردهفرهنگ های جوانان است و اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیراتی بر گرایش جوانان به
خردهفرهنگهای مختلف دارد .این پژوهش در دو بخش اکتشافی و توصیفی انجام شده است .ابتدا در
بخش اکتشافی برای ساختن ابزار مناسب و شناخت خردهفرهنگهای مختلف جوانان شهر یزد ،با 20
نفر از جوانان شهر یزد مصاحبه کیفی انجام شد و پس از شناسایی اینگونهها و ساختن ابزار مناسب،
پیمایش اجرا شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  385نفر انتخاب شد .روش نمونهگیری در
این پژوهش بهصورت خوشهای چندمرحلهای بوده است .یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان
در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد و سرمایه اجتماعی با تیپهای پرخاشگری و لُمپن در
صحبت کردن ،جلف و لُمپن در آرایش و پوشاک ،منزوی و بزهکار در ارزشها و هنجارها ،اعتیاد،
مذهبی و ورزش کردن در اوقات فراغت ،تماشا و گوش کردن به فیلم و موسیقی خارجی و صرف غذای
گیاهی رابطهای معنادار و همبستگی باالیی دارند.
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مقدمه

1

فرهنگ جوانان بهعنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه به همان میزان توسعهیافته و مسـتقل
میشود كه گـروه جوانـان بـهعنوان گـروه سـنی و اجتمـاعی مسـتقل در جامعـه پـذیرش مییابـد،

(شفرز .)190:1387 ،2گروهی از آنها كه وجـه مشخصهشـان باورهـا ،ارزشهـا و هنجارهـای

خاص آنها در مقابل فرهنگ مسلط یا نظم اجتماعی حاكم اسـت ،فرهنـگ جوانـان را تشـکیل
میدهند .بروز این فرهنگ را میتوان در سـبك ،كـنش ،ذائقـه و سـبك زنـدگی جوانـان مشـاهده
كرد .تا قبل از دهۀ  1960میالدی واژۀ فرهنگ جوانان چندان در محافل علمـی رواج نداشـت،
اما امروزه تقریباً همه پذیرفتهاند كه فرهنگ جوانان نهتنها یك واقعیت اجتماعی است ،بلکـه در
برخی از جوامع در مخالفـت آشـکار بـا وضـع موجـود فرهنگـی ـ اجتمـاعی قـرار گرفتـه و حتـی

نشاندهندۀ آینده جامعه نیز هست (شهابی .)1382 ،تصور فرهنگ جوانـان همچـون پدیـداری
جدید که بهطور ویژه محصول جامعه مدرن معاصر است به دو پیش فرض اساسی ارجاع دارد:
نخست اینکه فرهنگ جـوانی واکنشـی اسـت بـه موقعیـت اجتمـاعی متمـایز جوانـان در جامعـه

معاصر و دوم اینکه واکنشی اسـت بـه چـالشهـای پـیش روی جوانـان در طـول دورۀ انتقـال بـه

بزرگسالی (مهدیزاده و اتابک.)111 :1395 ،
امروزه چنین به نظر میرسد که بعضی از جوانان برای خود برخی آدابورسوم ،ارزشهـا و

هنجارهای خاصی دارند که منشأ رفتارهای متمایز آنها شده است .همانگونـه کـه فرهنگهـا و
الگوهای زندگی هر جامعه با جوامع دیگر فرق میکند ،از نسلی به نسل دیگر نیز این فرهنگهـا

و الگوها متفاوت میشوند .هنجارها و الگوهای رفتـاری جوانـان و همچنـین بزرگسـاالن طبـق

ویژگیها و موقعیتهای اجتماعی متناسب با تاریخ نسلشان شـکل میگیرنـد؛ بنـابراین ،طبیعـی
اســت کــه فرهنــگ جوانــان از فرهنــگ بزرگســاالن جامعــه تــا حــدی متفــاوت باشــد (ربــانی،

 .)26:1380ممکــن اســت بعضــی از ایــن فرهنگهــا و الگوهــای مختلــف نابهنجــار و دور از
ارزشهای جامعه باشد.
در منـاطق چنـد فرهنگـی و مهاجــرپذیر ،از جملـه شـهرهای جدیـد کـه معمـوالً در اطــراف

بافتهای سنتی کالن شهرها احداث شدهاند و افراد زیادی را از منـاطق مختلـف کشـور جـذب
کردهاند ،بـهدلیـل تنـوع فرهنگها و خرده فرهنگ های شهری و تکثـر جهـان بینـیهـا ،احتمـال
تشـکیل محـیط هــای اخالقــی درون گروهـی مجـزا از سـوی افـراد متعلـق بــه جماعــت هــای
فرهنگـی مختلـف وجــود دارد .بنــابراین ،چنـدگانگی هـویتی و پـاره پـاره شـدن فرهنگـی خطـر
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بالقوهای است کـه ایـن جوامـع را تهدیـد مـیکنــد .در ایـنگونـه جوامـع ،همبسـتگی اجتمـاعی

هویت مشترک را در اینگونه مناطق آشکار میسازد (ربیعی ،ذاکری نصرآبادی ،قالنی:1396 ،

.)38

به عقیده جامعهشناسان ،مطالعه فرهنگ جوانی از این نظر حائز اهمیـت اسـت کـه بـا افـراد
جــوان مطــابق سنشــان بهگونــهای دیگــر رفتــار میشــود و در ارتبــاط بــا آنچــه بایــد انجــام دهنــد،

انتظارات افراد از شخص بسیار تغییر مییابد .جستوخیز یک فرد  35ساله در یـک بعـدازظهر
در خیابانی پر رفتوآمد منظره خندهداری است .به او گفته میشود مطابق سـن و سـالش رفتـار
کند و تماشاگران فکر میکنند که او مست و دیوانه است .ولی اگر یک پسربچه  4ساله در طول
همان خیابان باال و پایین بپرد ،چـه طـور؟ ممکـن اسـت هـیچ اظهـارنظری در مـورد وی وجـود
نداشته باشـد .پـس جـوانی عـالوه بـر عنصــر زیستــی ،دارای عنصــری اجتــماعی هـم هسـت.

جامعهشناسان عالقهمند به مطالعه این عنصر اجتماعی هستند (.)Moore, 1987

در مـورد ســبک زنــدگی در ایــران بــهویژه در دوره پـس از انقــالب اســالمی ،میتــوان گفــت:
جامعۀ ایرانی نیز به لحاظ فرهنگـی و اجتمـاعی بسـیار متنـوع و متکثـر اسـت و در دوره پـس از
انقالب اسالمی ،این تنوعات ،پیچیـدگی بـه خـود گرفتـه اسـت .درواقـع بـا پایـان یـافتن جنـگ

تحمیلــی ،کمکــم شــاهد تأثیرپــذیری بیشــتر مــردم از جریانهــای جهــانی و تحــوالت بـینالمللــی

بودهایم و این امر بهتدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و سبب ظهور جامعهای به شـیوههای
زندگی جدید شده است (ادهمی و شجاعی.)87 :1395 ،

یکی از خطراتی که جوانان و فرهنـگ آنهـا را تهدیـد میکنـد ،همـین جریانهـای جهـانی و

تأثیرپذیری از فرهنگهای غربی و  ...است .این تأثیرپذیری سبب از بین رفتن فرهنگ اصیل و
ارزشی جامعه و افزایش مسائل اجتماعی بین جوانان شود .بر اساس گزارش سـازمان ملـی64 ،
درصد از جمعیت ایران را افراد بین  15تا  30سال تشکیل میدهند که بهعنوان جمعیـت فعـال

شناخته میشوند .اگر از این فرصت و مزیت استفاده نشود ،به دلیل درخواسـت بـاالی جوانـان
این فرصت به تهدید تبدیل خواهد شد که گذار از آن با خطرات زیاد توأم است .به همین دلیـل

سیاستگذاری و برنامهریزی برای ایـن بخـش ،یکـی از اولویتهـای هـر جامعـهای خواهـد بـود

(شیانی ،موسوی و مدنی قهفرخی .)58 :1389 ،افزایش سرمایه اجتماعی بـین جوانـان باعـث
پیوندی قوی مبتنی بر اعتماد اجتماعی بـین فـردی و بـین گروهـی و تعـامالت افـراد بـا گروههـا،
سازمانها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد

و گروهها از حمایتهای اجتماعی و انرژی الزم برای تسهیل کنشهـا در جهـت تحقـق اهـداف
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مستلزم انگیزهها و محـرکهــایی اســت کــه افــراد متعلــق بــه زمینـههـای خـانوادگی ،قـومی و
فرهنگی متفاوت را به یکدیگر پیوند دهد .این امر ضـرورت شناسـایی مکانیسم های زمینه ساز
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فردی و جمعی است (شیانی ،موسوی و مدنی قهفرخی .)59 :1389 ،بـا افـزایش ایـن نـوع از

سرمایه میتواند رابطه خوبی با خردهفرهنگهای جوانان داشته باشد و گرایش آنها را به سمت
خردهفرهنگهای نابهنجار جامعه کاهش دهد .به همین دلیـل بـا شناسـایی ایـن مسـئله و اینکـه
خردهفرهنگهــای نامناســب و دور از ارزشهــای جامعــه تــا چــه حــد بــین جوانــان نفــوذ کــرده
برنامهریزیهای مناسـبی بایـد صـورت گیـرد تـا بتـوان از مسـائل اجتمـاعی و خردهفرهنگهـای
نابهنجار اجتماعی جلوگیری کرد .یکی از این روشهای جلوگیری افزایش سرمایه اجتماعی بین
قشرهای مختلف جامعه بهخصوص جوانان و نوجوانان است .مطالعـه فرهنـگ جوانـان باعـث
شناسایی عالیق و سالیق جوانان شده و میتوان در جهت اصـالح عالیـق و سـالیق آنهـا گـام

برداشت و گرایشهای آنها را در جهت خردهفرهنگهای مناسب و بهنجار جامعه بیشـتر کـرد.
از این طریق نیز تبلیغاتی که در الیههای پنهان جامعه وجود دارد و میتوانـد فرهنـگ جوانـان را
تحت تأثیر خود قرار دهد و در تضـاد بافرهنـگ و ارزشهـای جامعـه باشـد شناسـایی و کنتـرل

شود .امروزه سرمایه اجتماعی یکی از مهمتـرین سـرمایههایی اسـت کـه مـورد بهرهبـرداری قـرار
گرفته است .این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یـك شـبکه بـهعنوان منبـع بـاارزش

اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقـق اهـداف اعضـا میشـود .سـرمایه
اجتماعی كه صبغهای جامعهشناسانه دارد ،بهعنوان یك اهرم توفیق آفـرین مطـرح و مـورد اقبـال
فراوان نیز واقع شده اسـت (رحیمـی کیـا و رشـیدپور .)90 :1388 ،سـرمایه اجتمـاعی یکـی از

مؤلفههای اساسی و مؤثر در توسعه و ثبـات ،پویـایی و سـرزندگی آن شـهر محسـوب میشـود،

سرمایهای که زیربنای توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی یک کالنشهر و حتی یک کشور است.
اهمیت این سرمایه ،به میزانی است کـه از آن بـهعنوان ثـروت نـامرئی یـک جامعـه یـاد میکننـد.
برخی پژوهشگران به روند فرسایشی سرمایه اجتماعی موجود برای جوانان طی چنـد دهـه اخیـر

هم در درون و هم بیرون از خانواده اشاره کردهاند که تـوأم بـا رشـد فردگرایـی و تقـدم مصـالح
فردی بر جمعی بوده است (شارعپور .)109 :1380 ،جامعه نیازمند افزایش سـرمایه اجتمـاعی
است تا بتواند در کنار افزایش سرمایه مالی که توسط کارآفرینان اقتصادی ایجاد میشـود ،رشـد

و توسعه جامعه را تضمین نماید .سرمایه اجتمـاعی عمومـاً توسـط کارآفرینـان اجتمـاعی ایجـاد

میشود که این کارآفرینان برای ایجاد سـرمایه اجتمـاعی بایـد بـه مهارتهـا و روحیـه کـارآفرینی
مجهز گردند تا بتوانند نقشی اساسی در فرایند توسعه جامعه ایفـاء نماینـد .در صـورت فقـدان

سرمایه اجتمـاعی ،سـایر سـرمایهها اثربخشـی خـود را از دسـت میدهنـد و بـدون آن ،پیمـودن

راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصـادی را نـاهموار و دشـوار مینمایـد .ازایـنرو موضـوع

سرمایه اجتماعی بهعنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب میگردد (الوانی،

شیروانی.)147 :1382 ،
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درنهایت با توجه به مطالب مطروحه اصلیترین سؤال پژوهش این میتواند باشد( .سرمایه

سطح سرمایه اجتماعی بین جوانان چگونه است؟

تأثیر سرمایه اجتماعی بر خردهفرهنگهای مختلف (سخن گفتن ،سبک پوشـش ،ارزشهـا

و هنجارها ،فیلم و موسیقی ،اوقات فراغت و غذا خوردن چگونه میتواند باشد؟

پیشینه پژوهش
نصـرتینـژاد ،سـخایی و شــریفی ( )1394پژوهشـی بـا عنـوان مطالعــه رابطـه بـین ســرمایه

اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان صورت دادند کـه نمونـه آن  384نفـر از جوانـان  18تـا

 30سال شهر تهران بودنـد و نتـایج نشـان میدهـد میـان سـرمایۀ اجتمـاعی و ابعـاد آن و میـزان
شادکامی رابطۀ معنادار ،مستقیم و مثبت وجود دارد .میزان مشارکت اجتماعی دارای قـویترین
رابطه با شادکامی است و پس از آن اعتماد اجتمـاعی و انسـجام اجتمـاعی قـرار دارنـد .بـر پایـۀ

نتایج این پـژوهش ،ابعـاد سـرمایۀ اجتمـاعی پـنج درصـد از تغییـرات متغیـر شـادکامی را تبیـین

میکنند؛ بهگونهای که مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر و انسجام اجتمـاعی کمتـرین تـأثیر را بـر
شادکامی دارد.
اسکندری ،عبدشاهی و اسکندری ( )1393پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی ارتبـاط بـین میـزان
اعتماد اجتماعی و سـرمایه اجتمـاعی بـین جوانـان شهرسـتان خرمآبـاد انجـام دادنـد کـه جامعـۀ

آماری آن کل جوانان شهرستان خرمآباد که تعداد  348نفـر بـهعنوان نمونـه انتخـاب شـدند ،در

مورد نتایج تحقیق میتوان گفت که اعتمـاد اجتمـاعی بـا میـانگین  9/41در سـطحی متوسـط و
سرمایه اجتماعی با میانگین  3/14در سطحی بـاالتر از متوسـط قـرار داشـتهاند ،فرضـیه اصـلی
تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین جوانان

 92-11سال شهرستان خرمآباد با ضریب  1/19در سطح اطمینان  22درصد تأیید گردید.

سالجقه و شجاعی ( )1393پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سـرمایه اجتمـاعی کارکنـان بـا
آسیبهای اجتماعی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان انجـام دادنـد و  402نفـر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند که نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بین سرمایه
اجتمــاعی و مؤلفــههای آن (اجتمــاعی ،سیاســی ،فرهنگــی) بــا آســیبهای اجتمــاعی (ســرقت،
طالق ،خودکشی ،اعتیاد ،انحـراف جنسـی) رابطـه وجـود دارد و بـین مؤلفـه اقتصـادی سـرمایه

اجتماعی و آسیبهای اجتماعی رابطه وجود ندارد.

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

اجتماعی چه تأثیری روی خردهفرهنگ جوانان شهر یزد دارد؟)
خردهفرهنگهای مختلف جوانان شهر یزد چیست؟
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عباسزاده و علیزاده اقدم ( )1390مقالهای با عنوان بررسی رابطه بین سـرمایه اجتمـاعی و

آنومی اجتماعی انجام دادند كـه  400نفـر بـه روش نمونـهگیری طبقـهای بـهعنوان نمونـه نهـایی
انتخاب شدهاند .پس از جمعآوری دادهها ،جهت آزمون فرضیهها از آزمونهای پیرسون و تحلیل
رگرسیون با استفاده از نرمافزار اسپیاساس اقدام شده است .بر اساس نتایج تحقیق ،میانگین

آنومی اجتماعی بین دانشجویان پاسخگو در حد متوسـط بـه باالسـت .نتـایج تحلیـل رگرسـیون

انجام یافته نشان میدهد كه توان متغیرهای مستقل در تبیین واریـانس متغیـر وابسـته در حـدود
 12درصد بوده و در این میان ،مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی ،مشاركت اجتماعی
و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی تأثیرگذار بوده است.

شیانی ،موسوی و مدنی قهفرخی ( )1388پژوهشی با عنوان سـرمایه اجتمـاعی جوانـان در

ایران انجام دادند .این پژوهش در میان  4500نفر از افراد  15-29سـال سـاکن در اسـتانهای
کشور به اجرا درآمده است .نوع تحقیق پیمایش ،فن گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده اسـت.

یافتهها نشاندهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میـان جوانـان بـهویژه در بعـد روابـط انجمنـی و

اعتماد به ناآشنایان و مسئوالن است .تأثیر ویژگیهای فـردی و اجتمـاعی بـر سـرمایه اجتمـاعی

جوانان هم معنادار بوده است .با توجه به معنـاداری روابـط و غلبـه سـرمایه اجتمـاعی سـنتی در
میان جوانان ،بهبـود محـیط اجتمـاعی ،تقویـت نهادهـای مـدنی ،اصـالح بینشهـا ،نگرشهـا و
کنشهای افراد ضروری به نظر میرسد.

باقری زنور و علمـی ( )1388در مقالـهای بـا عنـوان سـرمایه اجتمـاعی ،اعتمـاد اجتمـاعی؛

نشانههای آسیبشناختی روابط اجتماعی در ایران انجام دادهاند و بـا توجـه بـه تـأثیرات متقابـل
سرمایه اجتماعی با مسائل گوناگون جامعه و بهویژه آسیبهای اجتماعی و نحـوه حضـور آنهـا

در زندگی كنشگران اجتماعی ،در این مطالعه ابتدا تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده اسـت،

سپس رابطه آسیبهای اجتماعی با سرمایه اجتماعی با استناد به نتایج تحقیقـات انجـام گرفتـه
موردبحث قرار گرفته است .نتایج مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که رابطه معنیداری بـین
میزان سرمایه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی و رفتاری وجود دارد.

هوانگ و ژنگ  ،)2014(1پژوهشی با عنوان نقش سرمایه اجتماعی چند بعدی در

سرمایهگذاری جمعی :مطالعه تطبیقی در چین و ایاالتمتحده انجام دادند .مبنی بر اینکه

چگونه یک شبکۀ اجتماعی کارآفرین بر روی سرمایهگذاری جمعی تأثیر میگذارد؟ بر اساس

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی ،ما یک مدل تحقیقاتی را توسعه دادیم و یک مطالعۀ مقایسهای با

استفاده از دادههای عینی جمعآوریشده از چین و ایاالتمتحده انجام دادیم .ما متوجه شدیم

1. Zheng, H., Li, D., Wu, J., & Xu, Y
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که یک شبکه اجتماعی کارآفرین ،التزامات برای سرمایۀ سایر کارآفرینان و معنی مشترک

در چین ازآنچه در ایاالتمتحده بود ،قویتر است .التزام نیز در چین تأثیر بیشتری دارد.

مینا بالیامون -لوتز  ،)2011( 1پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد ،نهادها

و توسعه انجام داد .با استفاده از دادههای پانل از یک گروه بزرگ از کشورهای درحـال توسـعه
بررسی نمودند که آیا سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر اعتماد ،مکمل نقـش نهادهـا در توسـعه خواهـد
بود یا خیر .نتایج ما شواهد قوی به دست آورده اسـت مبتنـی بـر اینکـه سـرمایۀ اجتمـاعی سـهم
نهادها را زمانی که ما در نهادهای سیاسی متمرکز میشویم افزایش و هنگامیکه ما از آزادیهای

مدنی استفاده میکنیم شواهد ضعیفتری به دست میآید .هم سـرمایه و همنهادهـای اجتمـاعی
اثرات مثبت بر درآمد دارند؛ اما روابـط ایـن متغیرهـا بـا درآمـد متمایـل بـه غیریکنواخـت شـدن
است .عالوه بر این ،سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد.

در پایان این بخش میتوان گفت تحقیقاتی که صورت گرفتـه بیشـتر بهصـورت کلـی بـوده و

یک سری رابطههایی را با آنومی اجتماعی یا نشاط و شادکامی بین جوانان و همچنین رابطـه آن
با تعامالت مختلف صورت گرفته است .این تحقیقات با بررسی سرمایه اجتماعی در جامعه و
تعیین یک سری تأثیرات آن در جامعه شباهتهایی با این پـژوهش دارنـد .ولـی نـوآوری کـه در
این پـژوهش صـورت گرفتـه ،عـالوه بـر تعیـین سـرمایه اجتمـاعی بـه بررسـی خردهفرهنگهـای

مختلـف در جامعــه و تفکیــک کــردن آنهــا کــه در بخشهــای بعــدی بــه آن اشــاره خواهــد شــد،

همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر این خردهفرهنگها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری پژوهش

سرمایه اجتماعی 2مفهومی است كه پیشینه طوالنی زیادی ندارد .كاربرد این مفهوم بهتدریج از

دهه  1990به اینسو در تزها و مقاالت دانشگاهی بهویژه در رشتههای جامعهشناسی ،اقتصاد،
سیاست و آموزش باکارهای افرادی چون جیمز كلمن ،پیربوردیو ،رابرت پاتنام و فرانسیس
فوكویاما افزایش یافته است ( .)Wall, Ferrazzi, & Schryer , 1998: 259همچنین استفاده از
مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملی ،بهعنوان

راهحلی اجراشدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه ،موردتوجه سیاستگذاران

و مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته است ).)warner, 1999: 126

1. Baliamoune-Lutz, M
2. Social Capital
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نظریات مختلفی در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد که به چند نمونه از آنها اشاره

میکنیم :سرمایه اجتماعی با كاركردش تعـــریف میشود .سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست،
بلکه انواع چیزهای گوناگونی است كه دو ویژگی مشترك دارند :همه آنها شامل جنبهای از یك
ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را كه در درون ساختار هستند تسهیل

میکنند .سرمایه اجتماعی ،مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای

معینی را كه در نبودن آن دستیافتنی نخواهد بود امکانپذیر میسازد .سرمایه اجتماعی ،مانند
سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی كامالً تعویضپذیر نیست؛ اما نسبت به فعالیتهای

بهخصوصی تعویضپذیر است .شکل معینی از سرمایه اجتماعی كه در تسهیل کنشهای معینی

ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بیفایده یا حتی زیانبار باشد .سرمایه

اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن.)462:1377 ،
پاتنام 1مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی بکار میگیرد و به چگونگی کارکرد

سرمایه اجتماعی در سطح منطقهای و ملی و نوع تأثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای

دموکراتیک و درنهایت توسعه اقتصادی عالقهمند است .به همین منظور در دو مطالعه تطبیقی
میان ایالتهای مختلف در امریکا و همچنین حکومتهای منطقهای تازهتاسیس ایتالیا در
شمال و جنوب در دهه  ،70تأثیر سرمایه اجتماعی را در تقویت جامعه مدنی و کارآمدی

دموکراسی از سویی و رشد و توسعه اقتصادی از سوی دیگر موردبررسی قرار داده است و به

نتیجه تأثیر مثبت آن پی برده است (توسلی و موسوی .)15 :1382 ،پاتنام سرمایه اجتماعی را
آن دسته از عناصر و ویژگیهای نظام اجتماعی (مانند اعتماد اجتماعی ،هنجارهای معامله

متقابل و شبکههای اجتماعی) میداند که هماهنگی و همکاری را بین افراد یک جامعه برای

دستیابی به سود متقابل تسهیل میکند (غریبی.)138 :1389 ،

فوکویاما 2نیز مانند پاتنام ،سرمایه اجتماعی را در سطح کالن (در سطح کشورها و در

ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آنها) مورد بررسی قرار داده است و مؤلفههای موردبحث
پاتنام (شبکههای مشارکت مدنی ،هنجارهای اعتماد و همیاری) در بحث وی نیز تکرار
میشود .وی برخالف دیگر نظریهپردازان صرفاً بر خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تأکید کرده

و آن را بهمنزله دارایی گروهها و جوامع تلقی کرده است (توسلی ،موسوی .)21 ،به نظر وی
سرمایه اجتماعی را بهسادگی میتوان بهعنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای

1. Putnam
2. Fukuyama
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غیررسمی (صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه) تعریف کرد که اعضای گروهی که

فرهنگی (صالحیت ،دانش) ،سرمایه نمادین (افتخار ،پرستیژ) و سرمایه اجتماعی (پیوندهای

اجتماعی و اعتماد) (سیدمن .)1388 ،2سرمایه اجتماعی در یک معنای عام ،نوعی

سرمایهگذاری در روابط اجتماعی است که با بازده مورد انتظار تعریف میشود (توسلی و
موسوی .)1382 ،بوردیو عالوه بر تمایز سرمایه اجتماعی از دیگر سرمایهها ،در تعریف این
مفهوم بر پیوندهای اجتماعی و عضویت کنشگران در گروهها و شبکههای اجتماعی تأکید

دارد .به نظر او سرمایه اجتماعی «مجموع منابع بالفعل و یا بالقوهای را در برمیگیرد که به

مالکیت یک شبکه پایدار متصل است» ( .)Bourdieu,1986: 248شبکهای که هر یک از
اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه اجتماعی برخوردار میکند و آنان را مستحق «اعتبار»

میسازد .بدینسان حجم سرمایه اجتماعی مورد تملک یک فرد بهاندازه شبکه پیوندهایی
بستگی دارد که او میتواند به طرزی مؤثر بسیج کند ،مضافاً وابسته به حجم سرمایه (اقتصادی،

فرهنگی ،یا نمادین) در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است (به نقل از تاجبخش:1384 ،
 .)148به همین دلیل سرمایه اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در پیوند اجتماعی جوانان

و گرایش آنها به سمت خردهفرهنگهای مناسب جامعه داشته باشد .محقق در این پروژه با
تأکید بر نظریههای بوردیو (سرمایه اقتصادی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی و سبک
زندگی) چارچوب نظری خود را مشخص کرده است .بوردیو در نظریات خود از سرمایههای

مختلفی مثل سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نام میبرد .به نظر بوردیو ،سرمایه

اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوهای است که حاصل از شبکهای بادوام از روابط کمابیش

نهادینهشده ،آشنایی و شناخت متقابل یا بهبیاندیگر عضویت در یک گروه است .شبکهای که
هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار میکند و آنان را مستحق اعتبار
میسازد (تاجبخش وکیان .)1384 ،سرمایه اجتماعی بوردیو شامل تماسها ،رابطهها،

آشناییها و دوستیهایی هستند که بین افراد جامعه وجود دارد .همچنین شامل پیوندهای

باکیفیت بین افراد میشود که تحت برخی شرایط به سرمایه اقتصادی تبدیل میشود.

کاربرد سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو بر این شناخت استوار است که افراد چگونه با

سرمایهگذاری در روابط گروهی ،وضعیت اقتصادی خود را در یک فضای اجتماعی

1. Pierre Bourdieu
2. Seyedman
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همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند (فوکویاما.)11:1385 ،
به نظر پییر بوردیو 1سرمایه شکلهای متنوعی دارد :سرمایه اقتصادی (ثروت) ،سرمایه
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سلسله مراتبی (جامعه سرمایهداری) بهبود میبخشند (توسلی و موسوی .)10 :1382 ،به نظر

بوردیو شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاصی منجر
میشود .منش مولد دو دسته نظام است :نظامی برای طبقهبندی اعمال و نظامی برای ادراکات

و شناختها (قریحهها) ،نتیجه نهایی تعامل این دو نظام سبک زندگی است .سبک زندگی
همان اعمال و کارهایی است که به شیوهای خاص طبقهبندیشده و حاصل ادراکات خاصی

هستند .سبک زندگی ،تجسمیافته ترجیحات افراد است که بهصورت عمل درآمده و
قابلمشاهده خواهند بود که الگویی غیر تصادفی و ماهیت طبقاتی دارد (فاضلی،45:1386 ،
به نقل از حیدرآبادی و رضایی) .با توجه به نظریه بوردیو انواع سرمایه (اجتماعی ،اقتصادی و

فرهنگی) ،نیز سبب تشکیل شخصیت فرد خواهند شد که این خودش شامل ذائقه و ترجیهاتی

است که سبک زندگی هر فردی را مشخص میکند .بوردیو در تعریف سبک زندگی بیان میکند.
سبک زندگی عبارت است از طیف رفتاریای که اصلی ،انسجام بخش بر آن حاکم است و

عرصهای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابلمشاهده است و
الزاماً برای همگان قابلتشخیص نیست ،سبک زندگی زاییدۀ انتخابهای مردم در میان

محدودیتهای ساختاریشان است (فاضلی ،39 :1386 ،به نقل از حیدرآبادی و رضایی).
نکته مهم این است که سبک زندگی بر حول محور مصرف سامان مییابد .به عبارتی،

فعالیتهای که ویژگیهای آنها را برای درآمدن در قالب سبک زندگی تعریف کردیم ،اساساً از

جنس مصرف هستند .به همین سبب میتوان گفت :سبک زندگی همان اعمال و کارهایی است
که به شیوۀ خاصی طبقهبندیشده و حاصل ادراکات خاصی هستند ،همچنین میتوان گفت که
سبک زندگی تجسمیافتۀ ترجیهات افراد است که بهصورت عمل درآمده و قابلمشاهده هستند؛

یعنی کلیه کارهایی که فرد ممکن است در طول شبانهروز انجام دهد ،مثل نوع غذا خوردن،

پوشش ،آداب سخن گفتن ،راه رفتن ،اوقات فراغت ،تفریحات و ورزش و معاشرت افراد.
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فرضیات پژوهش

مدل نظری پژوهش

 .1بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای سخن گفتن رابطه معنیدار وجود دارد.

 .2بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای سبک پوشش رابطه معنیدار وجود دارد.

 .3بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای ارزش و هنجارها رابطه معنیدار وجود دارد.
 .4بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای اوقات فراغت رابطه معنیدار وجود دارد.
 .5بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای فیلم و موسیقی رابطه معنیدار وجود دارد.
 .6بین سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای غذاخوردن رابطه معنیدار وجود دارد.
روش پژوهش

این پژوهش ازنظر روش به دو بخش اکتشافی و توصیفی قابل توضیح است .میتوان گفت

روش پژوهش روش ترکیبی 1است .ابتدا در بخش اکتشافی بهمنظور ساختن ابزار مناسب و

شناخت خردهفرهنگهای مختلف جوانان شهر یزد به انجام مصاحبه کیفی با  20نفر از جوانان
شهر یزد پرداخته شد و پس از شناسایی اینگونهها و ساختن ابزار مناسب پژوهش به شکل
پیمایشی اجرا گردید .کلیه خردهفرهنگها در جدول شماره  1مشخص شدهاند .لذا این پژوهش

از نظر اجرا پیمایشی و به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ کاربرد ،کاربردی و همچنین پژوهشی

توصیفی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش نیز جوانان پسر  15تا  35سال شهر یزد
است که طبق آمار در سال  ،1395تعداد جوانان  237350نفر بودهاند .برای برآوردن حجم
نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شده است سپس با استفاده فرمول کوکران و سطح اطمینان

1. Mixed Method
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 95درصد و دقت احتمالی  5درصد ،حجم نمونه  385نفر مشخص گردید و روش نمونهگیری

در این پژوهش خوشهای چندمرحلهای بوده است .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است
که شامل  116سؤال است .پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامهها نوبت به استخراج و
پردازش دادهها میرسد .به همین جهت سؤاالت پرسشنامه کدگذاری و همجهت شدهاند و
سپس با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 23مورد تجزیهوتحلیل آماری و همچنین ترسیم مدل

ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOS 24صورت گرفت .اعتبار این پژوهش محتوایی و
پایایی پژوهش هم بهصورت آلفای کرونباخ انجام گرفت که ضرایب پایایی در جدول مشخص
شده است.
جدول  .1نتایج مصاحبه کیفی با جوانان شهر یزد ،شناسایی خردهفرهنگهای جوانان
گویه

ردیف

پرخاشگری
1

صحبت کردن

2

پوشاک و آرایش

3

ارزشها و هنجارها

4

اوقات فراغت

5

فیلم و موسیقی

6

غذا خوردن

مؤدب
توهینآمیز
لمپن
عادی و شیک
مذهبی
جلف
لمپن
مذهبی
منزوی
بزهکار
مذهبی
ورزش کردن
اعتیاد
عادی و خانوادگی
مذهبی و تاریخی
سنتی و قدیمی
رپ ،پاپ و فیلم عاشقانه
خارجی
ایرانی و خانگی
خارجی و غذای فوری
گیاهی
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با توجه به مصاحبه کیفی که با  20نفر از جوانان شهر یزد صورت گرفت خردهفرهنگهای

جدول  .2ضرایب پایایی متغیرهای مختلف پژوهش
شاخص

نمونه گویه

تعداد

ضریب
پایایی

صحبت کردن

پرخاشگری

3

من اصوالً بهتندی با دیگران صحبت نمیکنم.

0/65

مؤدب

2

من با دوستانم خیلی مؤدبانه صحبت میکنم.

0/70

توهینآمیز

3

به نظر من هرچه توهین بیشتر باشد میزان صمیمیت
نیز بیشتر است.

0/71

پوشاک و آرایش
ارزشها و هنجارها

لمپن

3

داشی حرف زدن دارای ادب و فرهنگ خاصی است.

0/75

عادی و شیک

3

سبک آرایش و پوشش من آراسته و باوقار است.

0/71

مذهبی

7

جلف

5

لمپن

6

مذهبی

3

منزوی

3

بزهکار

2

مذهبی

3

تا چه حد سعی میکنید پوشاک خود را بر اساس
ارزشهای اسالمی انتخاب کنید؟
ال تنگ و چسبان هستند.
پوشش من اصو ً
تیپ التی دارای ابهت خاصی است و من آن را
دوست دارم.
به نظر من در شرایط کنونی رعایت قوانین شرعی
الزم نیست.
اصوالً برایم مهم نیست چه هنجارها و ارزشهایی
در جامعه وجود دارد.
بعضی مواقع از چراغقرمز راهنمایی رانندگی رد
میشوم.
من دوست دارم بیشتر اوقات فراغت خود را در

اوقات فراغت

مسجد بگذرانم.

0/70
0/71
0/77
0/64
0/68
0/71
0/91

ورزش کردن

2

در اوقات فراغت ورزش میکنم که فکرم آزاد باشد.

0/95

اعتیاد

3

اوقات فراغتم را بیشتر در قهوهخانهها سپری میکنم.

0/79

عادی و
خانوادگی

3

بیشتر اوقات فراغت من در خانه و با بازیهای
رایانهای سپری میشود.

0/65
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مختلفی شناسایی شد که در جدول شماره  1مشاهده میکنید .همچنین طبق این
خردهفرهنگها برای هر کدام گویههایی برای پرسشنامه طرح شد.
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ادامۀ جدول  .2ضرایب پایایی متغیرهای مختلف پژوهش

مذهبی و
تاریخی
فیلم و موسیقی
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شاخص

سنتی و قدیمی
رپ ،پاپ و
فیلم عاشقانه
خارجی
ایرانی و

غذا خوردن

خانگی
خارجی و
غذای فوری

تعداد
3
2
3
3
3
2

گیاهی

3

امنیت اجتماعی

4

اعتماد اجتماعی

4

سرمایه اجتماعی

مشارکت
اجتماعی
اخالق اجتماعی
عامگرایی
اجتماعی
بده بستان
اجتماعی

3
3
4
3

نمونه گویه
بهترین فیلمها از نوع مذهبی و تاریخی هستند.
فیلمهای قدیمی و سنتی ایرانی بهتر از فیلمهای
امروزی هستند.
عالقه خاصی به موسیقی پاپ دارم.
من سعی میکنم بیشتر فیلمهای خارجی تماشا
کنم.
غذاهای ایرانی خوشمزهتر از غذاهای خارجی
هستند.
تا چه حد به غذاهای خارجی مخصوصاً غذای
فوریها عالقهمندید.
بهترین مواد غذایی غذاهای گیاهی و سبزیجات
هستند.
بدون هیچ نگرانی از ماشینهای مسافرکش در
شب استفاده میکنم.
وسایلم را بدون هیچ نگرانی به دوستانم قرض
میدهم.
تا چه حد در حزب و تشکلهای سیاسی مشارکت
دارید؟
تا چه حد فکر میکنید دروغگویی در جامعه رواج
دارد؟
تا چه حد حاضرید در قبال همسایهها همکاری
داشته باشید؟
تا چه حد حاضرید برای وام گرفتن کسی ضامن
شوید؟

ضریب
پایایی
0/70
0/85
0/65
0/71
0/71
0/81
0/88
0/86
0/75
0/68
0/66
0/69
0/74
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همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میکنید ،ارزیابی اولیه از خردهفرهنگها و
برای آنها طرح شده است دارای ضریب پایایی پایینی زیر  60بودند حذف شوند تا نتیجه
پژوهش از قطعیت باالتری برخوردار باشد .در جدول شماره  2خردهفرهنگها و یک نمونه از
گویه طرح شده برای هر خردهفرهنگ نیز آورده شده است.
تعریف مفهومی متغیرها
سرمایه اجتماعی :این نوع سرمایه را ماده خام جامعه مدنی دانستهاند و از تعاملهای هرروز

بین افراد به وجود میآید .سرمایه اجتماعی بهتنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست،
بلکه در فضای تعاملهای بین افراد وجود دارد (شریفیان ثانی.)6 :1380،
خردهفرهنگ :از خردهفرهنگ ،نظام فرهنگی نسبتاً منسجمی را میتوان فهمید که در بستر
نظام کلی فرهنگ ملی ،دنیای ویژۀ خود را داراست و اعضای چنین خردهفرهنگی از سایر

افراد جامعه تااندازهای متمایز هستند (شفرز.)191:1387 ،

خردهفرهنگ سخن گفتن :برقراری ارتباط با دیگران و طرز صحبت کردن با دوستان و
آشنایان خود چگونه است .صحبت کردن بهصورت کاربرد زبان شفاهی برای تعامل مستقیم و

بالفصل با دیگران تعریف میشود و صورت آکادمیک آن سخن گفتن است (رست گلدن،

.)1998

خردهفرهنگ اوقات فراغت :به زمانهایی اطالق میشود که افراد کار ضروری برای انجام
ندارند و معموالً در این مواقع تمایل به انجام فعالیتهای فرحبخش و نشاطآور بیشتر میشود.

زمانی که فرد مقید به انجام تقاضاهای زیستی و امرار معاش نیست و شخص به شکل آزاد و

اختیاری به برنامههای انتخاب شده خود بپردازد (تندنویس.)116 :1381 ،

خردهفرهنگ فیلم و موسیقی :جوانانی که فقط بعضی مواقع و عدهای دیگر بیشتر وقت
خود را صرف دیدن فیلم یا گوش دادن به موسیقی میکنند .اینجا ما خردهفرهنگهایی را در
نظر گرفتیم تا بررسی کنیم که جوانان چه نوع فیلم و موسیقیهایی را میپسندند .هرکدام از

فیلم و موسیقیهای مختلف زیبایی و جذابیت خاصی برای جوانان دارد

خردهفرهنگ سبک پوشش :بر این مبنا ،پوشش در هر دورهای از تاریخ بشر اشکالی متنوع
به خـود گرفتـه اسـت .پوشـش ،زمانی تنها وسیله برای رهایی انسان از گرما و سرما بشمار

میآمد ،اما به مرورزمان و بـا گـسترش فناوری ،پوشش نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد و

دورهای آغاز شد كه پوشش و لبـاس تبـدیل بهوسیله ای برای زیباتر شدن ،جلوه نمودن و
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گویههای هر کدام از آنها صورت گرفت که اگر هر کدام از خردهفرهنگها و گویههایی که
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مشخص نمودن جایگاه و پایگـاه طبقـاتی افـراد و در بسیاری از مواقع مذهب افراد شده بود

(آدمیان و دیگران .)162 :1391
خردهفرهنگ هنجارها و ارزشها :ارزشها بهعنوان پایه رفتارها ،هنجارهای اجتماعی را

شکل میدهند و پیوندی ناگسستنی با آن دارند .هنجارها تعیین میكنند كه مردم چگونه در
شرایط معین در یك جامعه خاص باید رفتار كنند .افراد آنچنان سریع و آسان با هنجارها

انطباق مییابند كه اصالً از وجود آنها آگاه نمیشوند (هندیانی و قاسملو.)101 :1395 ،
خردهفرهنگهای غذا خوردن :غذا خوردن تحت تأثیر عواملی مرتبط با تجربیات فردی،
فرهنگی و اجتماعی افراد است (تحویلداری و دیگران .)36:1396 ،در ایران نیز فرهنگهای

مختلفی در غذا خوردن وجود دارد .در اینجا به بررسی انواع فرهنگهای غذا خوردن میرسیم.
یافتههای پژوهش

در این قسمت از پژوهش به تجـزیهوتحلیـل دادههای بهدست آمـده با استفـاده از نـرمافـزار
اسپیاساس میپردازیم همچنین این پژوهش بین  385نفر از جوانان پسر بین  15تا  35سال

شهر یزد انجام شد .از بین این جوانان  57/5درصد دارای مدرک لیسانس  28/8 ،درصد

دیپلم و بقیه افراد هم باالی لیسانس بودند .از بین افراد پاسخگو  53/5درصد شاغل و 46/5

درصد هم غیرشاغل بودند .همچنین سعی شد فقط بین جوانان یزدی این پژوهش صورت
گیرد که  99/7درصد از پاسخگویان جوانان بومی یزد بودند .همانطور که مشاهده خواهید کرد
ابتدا میزان سرمایه اجتماعی بین جوانان و تأثیر آن بر روی خرده فرهنگهای مختلف جوانان

بررسی شد.

جدول  .3میزان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن
میانگین

انحراف

نظری

معیار
2/26

گویهها

حداقل

حداکثر

میانگین

اعتماد اجتماعی

6

18

11/32

12

مشارکت اجتماعی

3

11

6/87

7 /5

1/89

امنیت اجتماعی

10

16

13/21

13

1/06

عامگرایی اجتماعی

5

19

11/55

12

1/98

اخالق و ارزش اجتماعی

3

14

7/02

8 /5

1/52

بده بستان اجتماعی

3

12

6/27

7 /5

1/99

کل سرمایه اجتماعی

39

75

55/35

57

4/89
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همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میکنید ،کل سرمایه اجتماعی جوانان با میانگین

اجتماعی دارای میانگین  11/32و پایینتر از میانگین نظری است .بعد مشارکت اجتماعی نیز

دارای میانگین  6/87است که پایینتر از میانگین نظری است .بعد امنیت اجتماعی با میانگین

 13/21باالتر از میانگین نظری آن است .بعد عامگرایی اجتماعی نیز همانطور که مشاهده
میکنید با میانگین  11/55پایینتر از میانگین نظری است .دیگر بعد سرمایه اجتماعی اخالق

و ارزش اجتماعی است که با میانگین  7/02پایینتر از میانگین نظری است .آخرین بعد
سرمایه اجتماعی در این جدول بده بستان اجتماعی است که این هم با میانگین  6/27کمتر از

میانگین نظری آن است .با توجه به این یافتهها محقق به این نتیجه میرسد که سرمایه
اجتماعی مطلوبی بین جوانان وجود ندارد و باید در جهت افزایش سرمایه اجتماعی اقدامات

قابلتوجهی صورت گیرد.

جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی
و خردهفرهنگهای سخن گفتن
اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

عامگرایی اجتماعی

مؤدبانه

پیرسون

-/140

-/089

/083

-/088

-/001

-/003

-/099

sig

/006

/081

/103

/087

/985

/875

/05

صمیمیت

پیرسون

-/135

-/121

-/022

-/129

-/017

-/019

-/150

Sig

/008

/018

/668

/01

/735

/750

/003

لمپن

اجتماعی

sig

/105

/027

/005

/718

/755

/648

/821

اخالق و ارزش

پیرسون

/083

113

-/141

/018

-/016

-/017

/012

بده بستان اجتماعی

پرخاشگری

اجتماعی

sig

/02

/012

/002

/620

/847

/840

/02

کل سرمایه

پیرسون

-/054

-/128

/165

-/025

/010

/014

-/011

گویه

با توجه به جدول شماره  ،4بین سرمایه اجتماعی با کل خردهفرهنگهای سخن گفتن به

جزء مؤدبانه رابطۀ معناداری وجود دارد؛ که سطح معنیداری آنها زیر  0/05است .همچنین
طبق این جدول میتوان گفت ضریب همبستگی بین تیپ مؤدبانه با سرمایه اجتماعی دارای
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 55/35پایینتر از میانگین نظری که  57است ،قرار دارد و این نتیجه نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی جوانان در حد مطلوب قرار ندارد .همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز بعد اعتماد

52

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

نیز بیشتر میشود .براین اساس بین تیپ پرخاشگری و لمپن با سرمایه اجتماعی همبستگی
منفی و معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند تیپ پرخاشگری و
لمپن هم کاهش پیدا میکند .اگر بخواهیم ابعاد سرمایه اجتماعی را نیز بررسی کنیم مشاهده

میشود که بُعد اعتماد با تیپ پرخاشگری و لمپن رابطهای معنادار و منفی دارد ،همچنین بعد

عامگرایی اجتماعی با تیپ لمپن دارای همبستگی معناداری است.

جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی
و خردهفرهنگهای پوشاک و آرایش
اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

عامگرایی اجتماعی

sig

/791

/850

/023

/419

/841

/746

/884

شیک و

معمولی

پیرسون

/048

/076

/036

/087

/080

/089

/106

sig

/353

/140

/490

/092

/119

/123

/03

مذهبی

پیرسون

-/125

-/035

-/085

-/052

-/075

-/077

-/148

sig

/014

/05

/096

/309

/133

/120

/004

جلف

پیرسون

-/179

-/091

-/023

-/088

/001

/004

-/136

sig

/000

/074

/04

/083

/978

/940

/007

لمپن

اجتماعی

پیرسون

/014

/010

-/116

/041

-/010

-/012

/008

گویه

اخالق و ارزش

بده بستان اجتماعی

کل سرمایه اجتماعی
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رابطهای مثبت است .به این معنی که هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند .تیپ مؤدبانه

با توجه به جدول شماره  ،5بین سرمایه اجتماعی با کل خردهفرهنگهای پوشاک و آرایش

به جزء شیک و معمولی رابطۀ همبستگی معناداری وجود دارد .سطح معنیداری آنها زیر

 0/05است .همچنین طبق این جدول ضریب همبستگی بین تیپ مذهبی با سرمایه اجتماعی
مثبت و معنادار است .به این معنی که هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند .تیپ مذهبی

نیز بیشتر می شود .براین اساس بین تیپ جلف و لمپن با سرمایه اجتماعی همبستگی منفی و
معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند تیپ لمپن و جلف هم

کاهش پیدا میکند .اگر بخواهیم ابعاد سرمایه اجتماعی را نیز بررسی کنیم مشاهده میشود که

بُعد اعتماد با تیپ جلف و لمپن رابطهای معنادار و منفی دارد .بعد مشارکت فقط با تیپ
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جلف رابطۀ معنادار و منفی دارد .همچنین بُعد امنیت نیز با تیپ لمپن رابطهی معنادار و منفی
جدول  .6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی
و خردهفرهنگهای ارزشها و هنجارها
اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

عامگرایی اجتماعی

مذهبی

پیرسون

-/237

-/063

-/024

-/134

-/048

-/044

-/183

sig

/000

/215

/645

/04

/650

/766

/000

منزوی

پیرسون

-/144

-/137

/002

-/138

-/018

-/015

-/164

sig

/05

/007

/353

/007

/719

/733

/001

بزهکار

اجتماعی

sig

/064

/484

/03

/226

/749

/756

/05

اخالق و ارزش

بده بستان اجتماعی

کل سرمایه اجتماعی

پیرسون

/095

/036

/089

/062

/015

/019

/096

گویه

طبق جدول شماره  ،6سرمایه اجتماعی با تیپهای منزوی و بزهکار دارای همبستگی

معنادار و منفی است؛ یعنی اینکه هرچه سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند ،تیپ منزوی و
بزهکار کاهش پیدا میکند .همچنین اینکه سرمایۀ اجتماعی با تیپ مذهبی رابطۀ معنادار و
مثبت دارد .بهطوریکه وقتی سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند ،تیپ مذهبی نیز بیشتر

میشود .همینطور تیپ مذهبی با بعد امنیت رابطۀ معنادار و مثبت دارد ،طبق این نتایج تیپ
منزوی با ابعاد اعتماد اجتماعی و عامگرایی اجتماعی رابطۀ معنادار و منفی دارند و تیپ
بزهکار نیز با ابعاد اعتماد ،عامگرایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی دارای همبستگی معنادار و

منفی است.
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دارد.
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جدول  .7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی
اعتماد اجتماعی

اجتماعی

مشارکت

امنیت اجتماعی

اجتماعی

عامگرایی

اجتماعی

اخالق و ارزش

اجتماعی

بده بستان

اجتماعی

گویه

کل سرمایه

❖ سال  ، 21شماره  ،52مسلسل  ،84زمستان 1399

و خردهفرهنگهای اوقات فراغت

پیرسون

/093

/066

/053

/092

/112

/118

/156

مذهبی

sig

/069

/195

/308

/074

/068

/02

/002

ورزش کردن

پیرسون

/020

/027

-/008

/023

-/041

-/050

/185

sig

/070

/604

/874

/656

/419

/422

/000

پیرسون

-/016

-/187

-/013

-/094

-/078

-/080

-/079

sig

/039

/000

/03

/066

/126

/130

/000

عادی و

پیرسون

-/008

/041

/069

/060

/010

/015

/026

خانوادگی

sig

اعتیاد

/878

/421

/179

/239

/843

/826

/607

با توجه به نتایجی که در جدول شماره  7بهدست آمده میتوان گفت که سرمایۀ اجتماعی با

تیپهای مذهبی و ورزش کردن رابطۀ معنادار و مثبت دارد ،به این معنی که هرچه سرمایۀ اجتماعی
افزایش پیدا میکند .تیپ مذهبی و ورزش کردن هم بیشتر میشود .همچنین با تیپ اعتیاد رابطۀ

معنادار ولی منفی دارد که هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند تیپ اعتیاد کاهش پیدا میکند .با
بررسی ابعاد اجتماعی نیز به این نتیجه رسیدیم که تیپ مذهبی با بعد بده بستان اجتماعی

رابطۀ معنادار و مثبت ،تیپ اعتیاد با بعد اعتماد ،مشارکت و امنیت اجتماعی رابطهای معنادار

و منفی دارند.
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جدول  .8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

عامگرایی اجتماعی

سنتی و

پیرسون

-/119

/007

/020

-/096

-/020

-/025

-/074

قدیمی

sig

/020

/890

/693

/061

/694

/715

/148

رپ ،پاپ

پیرسون

-/099

-/035

/003

-/044

-/041

-/055

-/080

عاشقانه

sig
پیرسون

/050
-/050

/498
-/068

/957
/061

/395
-/068

/418
-/085

/445
-/094

/117
-/092

sig

/327

/181

/329

/183

/005

/094

/004

و فیلم
خارجی

اجتماعی

مذهبی

sig

/058

/264

/715

/054

/153

/166

/030

اخالق و ارزش

بده بستان اجتماعی

کل سرمایه اجتماعی

پیرسون

/097

/057

-/019

/098

/073

/077

/111

گویه

با توجه به جدول شماره  ،8سرمایۀ اجتماعی با تیپ مذهبی همبستگی معنادار و مثبت
وجود دارد؛ یعنی هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند تیپ فیلمهای مذهبی نیز افزایش

پیدا میکند و بالعکس .تیپ خارجی هم با سرمایه اجتماعی رابطۀ معنادار منفی دارد که هرچه

سرمایۀ اجتماعی افزایش پیدا میکند تیپ خارجی کاهش پیدا میکند .تیپهای سنتی و رپ و
پاپ هم با سرمایۀ اجتماعی رابطۀ معناداری ندارند ولی همبستگی آنها منفی است .در ابعاد

سرمایۀ اجتماعی هم بعد اعتماد با تیپ سنتی و قدیمی رابطۀ معنادار و منفی دارد و همچنین

بعد اخالق و ارزش اجتماعی هم با تیپ خارجی همبستگی معنیدار و منفی دارد.
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و خردهفرهنگهای فیلم و موسیقی
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جدول  .9نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

امنیت اجتماعی

عامگرایی اجتماعی

خانگی

sig

/861

/512

/409

/081

/846

/788

/626

خارجی و

پیرسون

-/088

/069

-/082

-/092

-/013

-/018

-/079

sig

/084

/176

/110

/073

/793

/774

/120

پیرسون

/095

/074

/067

/005

/062

/065

/109

sig

/246

/151

/188

/916

/004

/223

/03

ایرانی و

غذای فوری
گیاهی

اجتماعی

پیرسون

/009

/033

-/042

-/089

-/010

-/015

/025

گویه

اخالق و ارزش

بده بستان اجتماعی

کل سرمایه اجتماعی
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و خردهفرهنگهای غذا خوردن

جدول شماره  9به ما نشان میدهد که فقط تیپ غذای گیاهی با سرمایه اجتماعی رابطهی

معنادار و مثبت دارد و هرچه سرمایۀ اجتماعی افزایش مییابد تیپ غذای گیاهی هم بیشتر

میشود .همچنین فقط تیپ گیاهی با بعد اخالق و ارزش اجتماعی رابطۀ معنیدار و مثبت
دارند .در کل دیگر تیپهای غذا خوردن با سرمایۀ اجتماعی رابطۀ معناداری ندارند ولی
همبستگی غذاهای ایرانی و خانگی با سرمایۀ اجتماعی مثبت همچنین غذاهای خارجی و

غذای فوری با سرمایۀ اجتماعی دارای همبستگی منفی است.

در آخر نیز مدل معادله ساختاری پژوهش با استفاده از نرمافزار آموس ترسیم شده است.
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شکل  .1مدل معادله ساختاری
در جدول شماره  ،9تعـدادی از مهمتـرین معیارهـای بـرازش و تفسـیر آنهـا و مقـدارش در
مدل مفروض آمده است .بهطور کلی مـیتـوان گفـت کـه شـاخصهـای بـرازش مـدل قابـلقبول
هستند؛ بنابراین مدل ترسیم شده ،مدلی است که میتواند دادههای ما را بـا مـدل نظـری تطبیـق

دهد .بهعبارتدیگر ،این مدل نشان مـیدهـد کـه دادههـای تجربـی مـا مـیتوانـد تـا حـدودی بـا
نظریهها پوشش داده شود.

جدول  .10شاخصهای نیکویی برازش

معیار برازش مدل GFI CMIN/DF

AGFI

RMSEA

TLI

CFI

IFI

0/96

0/94

0/03

0/90

0/90

0/92

مقدار

1 /5

بحث و نتیجهگیری
اوج استعداد و توانایی انسان در مرحله جوانی است .در این مرحله انسان میکوشد تا از

استعدادهای خود بهترین استفاده را ببرد و بیشترین بهرهوری را کسب کند .حال اگر زمینه
مناسب برای رشد تواناییهای جوانان فراهم نشود و از طرف جامعه نادیده گرفته شوند،

چهبسا آفت بیکاری دامن او را بگیرد و سرخورده و منزوی گردد .روانشناسان بر این باورند
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که اهمیت دادن به فرد مهمترین عامل تضمین موفقیت وی از لحظه تولد تا مرگ است.

بیشتر کودکان در محیط خانواده در کانون توجه قرار دارند و حمایتها و محبتهای الزم را
از پدر و مادر میگیرند.
سبک زندگی و فرهنگ در حال حاضر بهعنوان یک الگوی کنش میتواند در شناسایی و

شناخت هویت افراد و گروههای متفاوت اجتماعی از یکدیگر مورداستفاده قرار گیرد

(خواجهنوری و سروش.)1393 ،
توجه به کیفیت زندگی ،معیاری به مدیران اجتماعی و سیاسی ارائه میدهد تا بهوسیله آن
بتوانند سبکهای زندگی و متفاوت جامعه خود را شناخته و نحوۀ مواجهه با ساختار کلی

جامعهای که تحت اختیارشان هست ،دریابند (میر فردی.)105 :1392 ،

خردهفرهنگ مؤلفههایی چون شکل ظاهر مدل لباس ،مدل مو ،جواهرات و وسایل زینتی
روی بدن و ژستهای خاصی که دارند ،نحوه راه رفتن و واژگان خاصی که به کار میبرند،

عالقه به موسیقیهای خاص و  ...موردتوجه و کنکاش قرار میگیرد .این خردهفرهنگها
نمودهای خاصی دارند ،مثل سبک پوشش ،موسیقی ،ورزش ،اوقات فراغت ،مشروبات

الکلی و دخانیات که بین جوانان ممکن است رواج داشته باشد (باطنی .)56:1380 ،اما
مشاوره با کودکان و جوانان نشان داده است که غالباً این احساس پوچی و گوشهگیری از

لحظهای در آنان جوانه میزند که از محیط خانواده به اجتماع بزرگتری همچون مدرسه وارد
میشوند؛ و آنجاست که برای اولین بار طعم شکست و سرخوردگی را تجربه میکنند .به همین
صورت آنها جذب خردهفرهنگها خواهند شد .اگر آموزش خوبی برای افزایش سرمایه

اجتماعی و فرایند جامعهپذیری صورت پذیرد گرایش جوانان به سمت خردهفرهنگهای

همسو باارزشها و هنجارهای جامعه بیشتر خواهد بود وگرنه ممکن است به سمت

خردهفرهنگهای نابهنجار و کجرو جامعه کشیده شوند .مسئله اصلی ما در این پژوهش نیز

رابطه سرمایه اجتماعی و خردهفرهنگهای مختلف جوانان است.
یافتههای پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی با تیپهای پرخاشگری و التی در
صحبت کردن ،جلف و التی در آرایش و پوشاک ،منزوی و بزهکار در ارزشها و هنجارها،

اعتیاد در اوقات فراغت و تیپ خارجی در فیلم و موسیقی دارای رابطۀ معنیدار و همچنین

همبستگی منفی هستند .بهطوریکه هرچه سرمایه اجتماعی باالتر رود این خردهفرهنگها نیز

کاهش پیدا میکند و بالعکس .همچنین سرمایه اجتماعی با خردهفرهنگهای مذهبی و

ورزش کردن در اوقات فراغت دارای رابطه معنیدار و همبستگی مثبت ،بهطوریکه هرچه

سرمایه اجتماعی بیشتر باشد این تیپها نیز افزایش پیدا میکند.
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در یکی از یافتههای پژوهش مشخص شد که سرمایه اجتماعی بین جوانان در سطحی

و نصرتی نژاد ،سخایی و شریفی در سال  1394ناهمسو است.

یکی دیگر از نتایج تحقیق به این مسئله اشاره داشت که هرچه سرمایه اجتماعی بین

جوانان کاهش پیدا کند گرایش آنها به سمت آنومی و خردهفرهنگهای نابهنجار اجتماعی
بیشتر خواهد شد .این یافته با یافتههای پژوهش عباس زاده ،علیزاده اقدم و اسالمی بناب در
سال  1390و باقری زنوز و دكتر علمی در سال  1388و همچنین با پژوهش سالجقه و

شجاعی در سال  1393همسو و همخوانی دارد.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان
سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است .جوامع دار ای این نوع سرمایه

بستر مناسبی بر ای شکلگیری جامعة مدنی توانمند ،پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند.

به همین دلیل واضح است که جامعه ما از پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی رنج میبرد

و باید فکر اساسی به حال آن شود .نهادهای مختلفی میتوانند در باال بردن سطح سرمایه
اجتماعی جوانان نقش داشته باشند ،مثل آموزشوپرورش ،فرهنگ و ارشاد ،صداوسیما،

فرهنگسراها و غیره .آموزشهای الزم نیز برای افزایش سرمایه اجتماعی بین جوانان باید

صورت گیرد.
پیشنهادها

همانطور که مشاهده شد هرچه سرمایه اجتماعی بین جوانان کاهش پیدا کند گرایش آنها به

سمت آنومی و خردهفرهنگهای نابهنجار اجتماعی بیشتر خواهد شد به همین دلیل باید
سیاستهایی اندیشیده شود برای افزایش سرمایه اجتماعی بین جوانان .آموزش درست به
جوانان و نوجوانان در مدارس و نظامهای آموزشی و موارد دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد.

همچنین فرهنگسازی بین جوانان که آنها بتوانند بهتر خرده خردهفرهنگهای بهنجار و
مناسب را انتخاب کنند.

مش اوره با کودکان و جوانان نشان داده است که غالباً این احساس پوچی و گوشهگیری از
لحظهای در آنان جوانه میزند که از محیط خانواده به اجتماع بزرگتری همچون مدرسه وارد
میشوند؛ و آنجاست که برای اولین بار طعم شکست و سرخوردگی را تجربه میکنند.

نهادهای مختلف ازجمله سازمان ملی جوانان ،فرهنگ و ارشاد و همچنین یکی از

مهمترین سازمانها ،سازمان آموزشوپرورش است که میتوانند نقش مهمی در افزایش
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پایینتر از حد متوسط قرار دارد که این نتایج با نتایج پژوهش شیانی ،موسوی و مدنی
قهقرخی در سال  ،1389همسو است؛ و با پژوهشهای اسکندری ،عبدشاهی در سال 1393
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سرمایه اجتماعی و فرهنگی دارند .مثالً در مدارس و آموزشوپرورش میتوان از همان کودکی

و نوجوانی این سرمایه اجتماعی و فرهنگی در افراد نهادینه شود .امروزه شاید افراد
تحصیلکرده در جامعه زیاد باشد ولی متأسفانه دارای سرمایه اجتماعی و فرهنگی پایینی

هستند که این میتواند به این دلیل باشد که اجتماعی شدن و سرمایه اجتماعی بهخوبی برای
نوجوانان و جوانان آموزش داده نشده است .همچنین تعامالت بیرونی بسیار پایین خانوادهها

(ارتباط با انجمنها) باید بیشتر پرداخته شود ،با بهرهگیری از این دستاوردها پیشنهاد میشود
با تصمیمگیریهای متناسب با مسائل جوانان ،آنان را در جهت مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی و پیشرفت جامعه سوقی دهیم.

ایجاد تشکلها و گروههای مردمنهاد و حضور افراد مطلع و باتجربه و دلسوز جوانان که

بتوانند آن را بهخوبی اداره کنند .به همین دلیل برای این منظور باید تشکلها و گروههایی
ایجاد شود که ازنظر مالی وابسته به حکومتها نباشند و داوطلبانه اداره شوند .همچنین در
کنار جذب جوانان برای عضویت در گروه ،بهتر است که مدیریت و زمام امور به دست افراد

باتجربه و مطلع سپرده شود .این گروهها باید بکوشند تا سطح آگاهی جوانان را باالبرده و آنان
را به فعالیت بیشتر تشویق کنند .مانع از گوشهگیری جوانان شوند و از رفتارهای نسنجیده بر
حذر دارند .در آخر آموزش و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی جوانان برای انتخاب سبک

زندگی سالم و مناسب در جامعه از وظایف مهم نهادهای مختلف جامعه است.
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آدمیان ،مرضیه؛ مژگان عظیمی هاشمی و نادر صـنعتی شـرقی (« ،)1391تحلیـل جامعـه شـناختی سـبک
پوشش زنان» ،فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه ،شماره .161-186 :4
ادهمی ،عبدالرضا و نعمت شجاعی (« .)1395تاثیر ارزشهـای اجتمـاعی بـر سـبک زنـدگی جوانـان ،بـا
تأ کید بر فرهنگ و قومیت لر» مطالعه موردی شهر یاسوج ،مجله راهبرد اجتماعی فرهنگـی ،شـماره
.85-106 :20
اسکندری ،محمد؛ مراد عبدشاهی و آذر اسکندری (« .)1393بررسی ارتباط بین میزان اعتمـاد اجتمـاعی
و سرمایه اجتماعی بین جوانان شهرستان خـرم آبـاد» ،اولـین کنفـرانم ملـی توسـعه پایـدار در علـوم
تربیتــی و روانشناســی ،مطالعــات اجتمــاعی و فرهنگــی ،مؤسســه آمــوزش عــالی مهــر ارونــد ،مرکــز
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
الوانی ،مهدی و علیرضا شیروانی (« .)1382سرمایه اجتماعی اصل محـوری توسـعه» ،ماهنامـه تـدبیر: ،
.16-22
باطنی ،محمدرضا ( .)1380جامعهشناسی جوانان ،جلد اول ،تهران :انتشارات آوای نور.
باقری زنور ،بهارک ،محمود علمی (« .)1388سـرمایه اجتمـاعی ،اعتمـاد اجتمـاعی؛ نشـانههـای آسـیب
شناختی روابط اجتماعی در ایران» ،مطالعات جامعهشناسی ،شماره .125-138 :5
تاجبخش ،کیان ( .)1384سرمایه های اجتماعی :اعتماد ،دموکراسـی و توسـعه ،ترجمـه حسـن پویـان،
افشین خاکباز ،تهران :نشر شیرازه.
تحویلــداری ،نــازنین؛ ســیما جعفــریراد ،ســیدعلی کشــاورز ،ســید اســماعیل هاشــمی ،محمدحســین
حقیقــیزاده ،مهــدیس وکیلــی (« .)1396بررســی ارتبــاط اضــطراب بــا رفتارهــای غــذا خــوردن در
دانشجویان در حال تحصیل در شهرهای تهران و اهواز» مجله علوم تغذیـه و صـنایع اـذایی ایـران،
شماره .35-44 :2
توســلی ،غالمعبــاس و مرضــیه موســوی (« .)1382ســرمایه در نظریــات کالســیک و جدیــد بــا تأکیــد بــر
نظریههای سرمایه اجتماعی» ،نامه علوم اجتماعی ،شماره .1-32 :26
تندنویس ،فریدون (« ،)1381جایگـاه ورزش در اوقـات فراغـت مـردم ایـران» ،مجلـه پـژوهش در علـوم
ورزشی ،شماره .115-133 :4
حیدر آبادی ،ابوالقاسم ،زهرا رضایی و منوچهر پهلوان (« .)1390علل گـرایش جوانـان بـه سـمت سـبك
موسیقی غرب ،مطالعه موردی جوانان شهرستان آمل» ،ماهنامه هنر و موسـیقی ،شـماره -11 :123
.7
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خواجه نـوری ،بیـژن و مـریم سـروش (« .)1393اسـتفاده از رسـانه هـا ،سـبک زنـدگی و کیفیـت زنـدگی
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جوانان شهر شیراز» ،فصلنامه علوم اجتماعی دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی
مشهد ،شماره .25-49 :2
ربانی ،رسول ( .)1380جامعهشناسی جوانان ،تهران :آوای نور.
رحیمی كیا ،امین و علی رشیدپور (« .)1388بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی از دیـدگاه
اعضای هیـات علمـی دانشـگاه دانشـگاههـای اسـتان لرسـتان» ،مجلـه مـدیریت فرهنگـی ،شـماره :4
.89-112
سـالجقه ،سـنجر و حمیــد شـجاعی (« .)1393بررسـی رابطــه سـرمایه اجتمـاعی کارکنــان بـا آســیبهای
اجتماعی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان» ،سـومین همـایش ملـی سـالیانه علـوم
مدیریت نوین.
سیدمن ،استیو ( .)1388کشاکش آرا در جامعه شناسی ،ترجمۀ هادی جلیلی ،تهران :نشر نی.
شارعپور ،محمود (« .)1380ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصـل از فرسـایش آن»،
مجله جامعهشناسی ایران ،شماره .101-113 :3
شریفیان ثانی ،مریم (« .)1380سرمایه اجتماعی :مفاهیم اصلی و چارچوب نظـری» ،فصـلنامه علمـی و
پژوهشی رفاه اجتماعی ،شماره .5-18 :2
شفرز ،برنهارد ( .)1387مبانی جامعه شناسی جوانان ،ترجمه کرامت اله راسخ ،تهران :نشر نی
شهابی ،محمود (« .)1382جهـانی شـدن جـوانی فرهنـگ و خردهفرهنگهـای جوانـان در عصـر جهـانی
شدن» ،فصلنامه مطالعات جوانان ،شماره .2-22 :5
شیانی ،ملیحه؛ میرطاهر موسوی و سعید مدنی قهفرخی (« .)1389سرمایه اجتماعی جوانـان در ایـران»،
مجله جامعه شناسی ایران ،شماره .57-84 :3
ربیعــی ،علــی؛ زهــرا ذاکــری نصــرآبادی و نســرین قالنــی (« .)1396تــأثیر ســرمایه اجتمــاعی بــر هوی ـت
اجتماعی و ملی جوانـان مهـاجر در شـهرهای جدیـد مهاجرپـذیر» (مطالعـه نمونـهای شـاهین شـهر)،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» ،شماره .37-66 :37
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