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موسی

سعادتی1

چکیده
مقدمه :امروزه سهبک رانندگی مخاطرهآمیز در بین شهروندان بهویژه قشر جوان یکی از مهمترین
دغدغههای اجتماعی میباشهد که پیامد آن میتواند ،عالوه بر خود فرد ،صدمات جبرانناپذیری را
بر سهایر کنشگران اجتماعی وارد سازد و موجب اختالل در نظم و انضباط اجتماعی شود .پژوهش
حاضهر نیز با هدف تبیین اجتماعی رانندگی مخاطرهآمیز بر اساس سازه سرمایه اجتماعی به انجام
رسیده است.
روش :روش تحقیق پژوهش حاضههر پیمایش میباشههد و جامعه آماری نیز ،شههامل جوانان شهههر
تبریز به تعداد  016964نفر میباشد که از این تعداد 939 ،نفر با استفاده از فرمول آماری کوکران
و شهیوه خوشههای چندمرحلهای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ،ابزار گردآوری اطالعات نیز
پرسههشههنامه محقق سههاخته میباشههد ،همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهای
 SPSS 22استفاده شده است.
تافتهها :نتایج تحقیق حاکی از آن اسهت که همبسهتگی بین تمامی مولفههای سهرمایه اجتماعی
با رانندگی پرخطر در سههطح معناداری کمتر از  9/97به تایید رسههید ،نوع رابطه نیز منفی و
معکوس میباشهد .نتایج تحلیل رگرسهیونی نیز نشان داد که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی
توانستهاند  77/0درصد از تغییرات متغیر رانندگی مخاطرهآمیز را پیشبینی نمایند.
نتیجهگیری :با توجه به رابطه معنادار و نقش مؤثر سهههرمایه اجتماعی در پیشبینی رانندگی
مخاطرهآمیز در پژوهش حاضههر ،میتوان اذعان نمود که برخورداری از سههرمایه اجتماعی میتواند
در برابر مسههایل و آسههیبهای اجتماعی بهمراتب رانندگی پرخطر جوانان همچون سههیری عمل
نماید .از اینرو ،بسهترسازی جهت بهبود و افزایش سرمایهاجتماعی جوانان هم در سطح خانواده و
هم درسطح جامعه بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
کلما کلیدی :سرمایه اجتماعی ،رانندگی مخاطرهآمیز ،جوان

 .7استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
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Social Explanation of Risky Driving based on Social
Capital Structure
Musa Saadati1

Abstract
Introduction: Today, the risky driving style among the citizens,
especially the young people, is one of the most important social
concerns, the consequence of which, in addition to the individual
itself, can cause irreparable damage to other social activists and
disturb social discipline. Therefore, the present study was
conducted to socially explain risky driving based on the structure
of social capital.
Method: The research method is a survey and the statistical
population includes all people aged 15-34 years old in Tabriz city
with 579694 people. of these, 630 people using the Cochran
statistical formula and multi-stage clustering method sample size
were selected; the data gathering tool was a researcher-made
questionnaire. SPSS-22 software was used to analyze the data.
Results: The results of the research indicate that the correlation
between all social capital components including social support,
social participation, social awareness, social cohesion, and social
trust with risky behaviors at a meaningful level of less than 0. 01
was confirmed, the type of relationship negative and inverse. The
results of the regression analysis also showed that the variables
present in the regression model were able to predict 11. 5% of the
changes in risky driving.
Conclusion: Considering the significant relationship and the
effective role of social capital in predicting risky driving in the
present research, it can be admitted that having social capital can
act as social protection against social problems such as risky
driving of youth. Hence, it is more than necessary to establish a
framework for improving the social capital of young people both
at the family level and at the community level.
Keywords: Social Capital, Risky Driving, Youth

1. Assistant Professor of Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
 Corresponding Author: m.saadati@soc.ikiu.ac.ir

22

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره سیوهشتم ،تابستان 9911

مقدمه
رانندگي پرتطر 1به عنوان الگوهایي از رفتار رانندگي اساات که رانندگان را در معرض تطر مرگ
قرار ميدهد و مربوط به تخلفات قانوني نیز ميباشد .رفتارهای پرتطر رانندگي ،دومین علت منجر
به مرگ و اولین علت ساالهای از دسات رفته عمر در اثر مرگ زودر و ناتواني قلمداد ميشود.
مهارت رانندگي و سبک رانندگي یا به عبارت دیگر عملکرد و رفتار راننده به عنوان دو مولفه اصلي
از عوامل انساااني در رانندگي به شاامار ميرود (یوساافي ،قاساامي ادکان و تقوی گرجي.)1391،
رفتارهای پرتطر رانندگي یکي از اصليترین عوامل منجر به تصادفات رانندگي است و مطابق آمار
 43/2درصاد تصادفات رانندگي در بین رانندگان کم تجربه و جوان رخ ميدهد (یانگ ،زانگ ،زوو،
لوو و لوو .)6019،6آساایبهای تصااادفات جادهای از جمله چالشهای پایدار بهداشاات عمومي در
بیشتر مناطق جهان است که شامل تسارات قابل مالحظه انساني و اقتصادی است .هر ساله حدود
 62 .1میلیون نفر جان تود را از دساات مي دهند و تقریبا  20میلیون نفر دیگر مجروح یا معلول
ميشااوند (مکونن ،تساافایه ،موگس و گبرمدین .)6019،3به اعتقاد تیلور ،4رفتار رانندگي به عنوان
محوری ترین اعمال انساااني مؤثر در تصااادفات ميباشااد .الندر و همکاران ،2رانندگي را شااامل
رفتارهایي مي دانند که راننده به صاورت الگویي برای رانندگي تود انتخاب مي کند مانند سرعت،
میزان تمرکز و حفظ فاصله استاندارد .این رفتارها شامل دو دسته رفتارهای مثبت و رفتارهای منفي
ميشااوند .به مجموعه رفتارهای منفي در رانندگي ،رانندگي تهاجمي ،یا رانندگي پرتطر گفته مي
شود (یوسفي و همکاران .)1391،رانندگي را مي توان به عنوان یک رفتار پرتطر 2به شمار آورد چرا
که به طور بالقوه برای سااالمت و ایمني جوانان تطرناک بوده و نساابت به سااایرانواع رفتارها ،از
همان سااطح تحمل و پذیر اجتماعي برتوردار نیساات .در مقایسااه با بساایاری از انواع دیگر
رفتارهای مخاطره آمیز ،رانندگي تطرناک به منزله یکي از شااایع ترین و قابل قبول ترین راههای
اقدام به رفتارهای پرتطر اسات .با این حال ،آن یکي از تطرناک ترین رفتارها در زمان حاضر مي
باشد که منجر به نتایج بسیار جدی و یا حتي مرگبار ميشود (بونینو  ،7کاتلینو و کیارانو.)6002،
لئون جیمز ،)6000(8معتقد اساات رانندگي ،رفتار پیچیدهای اساات که از سااه مولفه شااناتتي،
عاطفي و حسي -حرکتي تشکیل مي شود که شامل ارزیابي نادرست تطر ،رشد نیافتگي اتالقي و
تودمحوری ،با ارز دانسااتن رقابت ،برتری طلبي و قلمرو طلبي در رانندگي ،پذیر اجتماعي
1. Risky Driving
2. Yang, Zhang, Zhu, Luo & Luo
3. Mekonnen, Tesfaye, Moges & Gebremedin
4. Taylor
5. Lander
6. Risky behavior
7. Bonino
8. Leon James
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تطر کردن و پرتاشاگری ،بي احترامي و بي طاقتي ،تطای ادراکي و لغز یا کاستي در عملکرد
ميباشااد (بهروان و بهروان .)1390،بر طبق نظر دیری ،1رانندگي مخاطرهآمیز نتیجه تعامل بین
چندین عامل گوناگون ميباشد .یکي از آنها سطح تطری است که فرد آماده مي شود آن را بپذیرد.
سطح تطر بر اسا عوامل زیر تعیین مي شود :شخصیت فرد ( که همان گرایش به هیجان طلبي
و سطح پرتاشگری است) ،تجربههای رانندگي (تحصیالت راننده و تجربه تصادفاتي که برای او یا
افرادی که مي شاناساد ،رخ داده است) ،عوامل محیطي ( مانند وجود دوستاني در تودرو که راننده
سعي مي کند آنان را تحت تاثیر رفتار تود قرار دهد) .عامل دیگر ،سطح تطری است که فرد درک
کرده است و به میزان شناسایي و ارزیابي راننده از تطرات موجود و صحت ارزیابي راننده از توانایي
تود برای کنار آمدن با این تطرات بستگي دارد (هول .)1398،در راستای تئوری مذکور ،تابمن بن
آری و همکاران 6معتقدند که رانندگي بي پروا و تطرناک به مجموعه ای عظیم از متغیرهای
شااخصاایتي و محیطي بسااتگي دارد .آنان معتقدند که رانندگان جوان ،رانندگي مخاطره آمیز را به
مثابه مشااکل مي بینند ولي توانایي تود را در کنار آمدن با آن بساایار بان برآورد مي کنند و نهایتا،
به شکل ناصحیح و غیرمطمئني عمل مي نمایند (تابمن بن آری،میکیولینسر و ایرم .) 6019،3جونا4
نیز بیان ميدارد که کنترل رانندگي جوانان ،نظارت والدیني ،عدم پذیر کجروی و نابهنجاری
آنان ،نظیر مصاارف مشااروبات الکلي و دروغگویي جز فاکتورهای مهم در پیشبیني رانندگي
بيمالحظه و تطرناک است (جونا.)6017،
طبق نگاه آسیبشناسانه ،جراحتها ،تصادف و مرگ از پیامدهای رانندگي مخاطرهآمیز بوده و
به عنوان مسائلهای اجتناب ناپذیر ناشاي از ظهور تودرو پذیرفته شده است .نوجوانان و جوانان به
طور تاص ،مهمترین قشری مي باشند که در معرض رانندگي تطرناک قرار دارند و این موضوع را
مي توان با در نظر گرفتن عواملي چون فقدان تجربه ،کاهش ظرفیت به رسامیت شناتتن و پاس
مناسب به امور غیرمنتظره توضیح داد .عالوه بر این ،این گروه دارای یک سبک رانندگي است که
با ساارعت بان ،دساات کم گرفتن فاصااله ترمز مطمئن ،عبور تطرناک و عدم رعایت حق تقدم،
(بونینو و همکاران )6002،و حرکات مارپیچ ،حرکات نمایشااي مانند دور زدن درجا و یا حرکات
موتورسایکلت به صاورت تک چرخ ،مشخص مي گردد (حسینيفر ،بخشي مشهدلو ،دلآرا مغانلو و
تبیری .)1396،با وجود روند کاهشاي در میزان مرگ و میر و معلولیت ناشاي از تصادفات رانندگي
در ساال  ،6002ایران بانترین نرخ مرگ و میر این نوع تصاادفات را دارا ميباشد (طبیبي.)1392،
در این راساتا ،طبق گزارشات پزشکي قانوني استان آذربایجان شرقي در نیمه نخست سال ،1392

1. Deery
2. Taubman- Ben-Ari & et al
3. Taubman. Ben. Ari, Mikulincer & Iram
4. Jonah
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 438نفر در حوادث رانندگي در استان کشته شده و تعداد مصدومان حوادث رانندگي مراجعه کننده
به ادارات پزشکي قانوني  9هزار و  61نفر بوده است (روزنامه جوان.)1392،
سرمایه اجتماعي 1از جمله متغیرهایي که ميتواند رابطه نزدیک و مؤثری با رفتارهای پرتطر و
به مراتب رانندگي پرمخاطره داشااته باشااد .لیدا جي هانیفن ،)1919( 6برای اولین بار ساارمایه
اجتماعي را مورد بحث قرار داده است ،از نظر او ،سرمایه اجتماعي منابع غیر ملمو (شامل حسن
نیت ،دوستي ،همدردی ،مشارکت ،تعامل اجتماعي بین افراد) است که در زندگي روزمره برای افراد
جامعه بسیار حیاتي است (کمیسیون بهرهوری استرالیا .)1387،3سرمایه اجتماعي مفهومي است که
وجود روابط اجتماعي مناسب در بین کنشگران اجتماعي را توصیف مينماید که مي تواند منجر به
منافع متقابل شود (هونگیون ،آدوماکو ،تووم و آکولجو .)6019،4سرمایه اجتماعي ،شبکهای از روابط
و پیونادهاای مبتني بر اعتمااد اجتماعي بینفردی و بینگروهي و تعامالت افراد بین نهادها،
سااازمانها و گروههای اجتماعي اساات که منجر به همبسااتگي و انسااجام اجتماعي و انرژی نزم
برای تساهیل کنشها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعي ميشاود .سرمایه اجتماعي مي تواند
تاأثیر حوادث منفي زنادگي را کااهش دهاد و از بروز آسااایبهای اجتماعي جلوگیری نماید
(عربیارمحمدی و همکاران.)1392،
به عقیده پیر بوردیو 2این نوع سارمایه در صاورت ضاارورت ،منبع حمایتي مهمي اسات که در
موقعیتهای مهم اجتماعي ،به کار گرفته ميشاود (بوردیو .)1977،جیمز کلمن 2معتقد بود سرمایه
اجتماعي شاکلي از سارمایه اسات که سایر صعودی داشته و دستیابي به آرمانهای مشخصي که
وصاول به آنها دشوار ميباشد را فراهم ميسازد .از نظر کلمن ،سرمایه اجتماعي موجب ميگردد تا
مسایر دساتیابي به اهداف معیني سهلتر شود (کلدی .)1384،رابرت پاتنام 7معتقد است ،در تئوری
سرمایه اجتماعي ،تانواده ،دوستان ،همکاران ،همسایگان ،منابع بسیار ارزندهای هستند که یک فرد
مي تواند در بدترین شاارایط به آنها متوساال شااود (توساالي و موسااوی .)1384،امروزه ارتباط بین
ساارمایه اجتماعي 8و میزان آن در یک جامعه با بساایاری از آساایبهای اجتماعي و رفتارهای
مخاطرهآمیز همچون تشونت ،تودکشي ،اعتیاد به مواد مخدر ،رفتارهای پرتطر و  . . .تائید شده و
بر شاابکههای اجتماعي ،9مشااارکت اجتماعي ،10اعتماد اجتماعي ،11انسااجام اجتماعي ،16آگاهي
1. Social Capital
7. Lyda J. Hanifan
8. Australian Productivity Commission
4. Hongyun, Adomako, Twum & Akolgo
5. Pierre Bourdieu
10. James Coleman
2. Robert Putnam
3. Social Capital
9. Social Networks
10. Social Participation
11. Social Trust
12. Social Cohesion
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اجتماعي 1به عنوان منابع و مولفههای حائز اهمیت سارمایه اجتماعي تاکید شاده است .نقش مهم
سارمایه اجتماعي در زندگي افراد جامعه ،به عنوان شایوه حل مساائل اجتماعي قلمداد شده و این
سارمایه ميتواند از ساوی قشرهای مختلف اجتماعي برای دستیابي به منابع مطلوب به کار گرفته
شود و نقش اساسي در افت هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابي به مقاصدشان داشته باشد،
بهطوری که برتورداری از آن در شااکل حمایتهای مادی و معنوی ميتواند در زندگي اجتماعي
همچون ساااپری در کااهش رفتاارهاای پرتطر و باالتبع آن راننادگي تطرنااک عمل نماید
(ساعادتي .)1389،در واقع ،جامعهای که دچار فقدان سارمایه اجتماعي اسات با مسائلي چون وجود
انواع انحرافات و آسایبهای اجتماعي از جمله جرم و جنایت ،تودکشي ،طالق ،فروپاشي تانواده،
عدم توسعه اقتصادی و سیاسي ،افت سرمایه انساني و کاهش فرهنگ انسجام عمومي مواجه است.
مطالعات زیادی در حوزههای مختلف نشااان ميدهد که گروهها و جوامعي که از سااطوح بانتر
سرمایه اجتماعي برتوردارند ،میزان آسیبهای اجتماعي آنان در سطح پایینتری قرار دارد (اکبری
و همکاران.)1398،
جساور ،)6017( 6در قالب ساه نظام تبییني شخصیت ،محیط و رفتار ،نظریه تود را طرحریزی
کرده اساات .در تئوری جسااور ،نظام شااخصاایت مشااتمل بر شااناتت اجتماعي ،ارز های فردی،
انتظارات ،عقاید و نگر ها ميباشاد .نظام محیطي ادراک شده شامل عوامل اجتماعي با واسطه و
بي واسااطه مانند تاثیر دوسااتان ،تانواده و انتظارات در رابطه با رفتاهای پرتطر از قبیل رانندگي
تطرناک اساات .نظام رفتار نیز شااامل ساااتتارهای رفتار متعارف و رفتار پرتطر که در مخالفت با
یکدیگر ميباشاند .جساور معتقد اسات که رفتارهای پرتطر رانندگي از اعتقاد افراد به استقالل از
والدین و نفوذ عوامل محیطي ناشي مي شود .در مقابل ،ساتتار رفتارهای معمولي و متعارف شامل
رفتارهایي است که به سمت استانداردهای سنتي جامعه از رفتار مناسب گرایش دارند (زامبنگا،کارلو
و رافائللي .)6012،3طبق چهارچوب مفهومي جسااور ،فاکتورهای مربوط به علت و معلول رفتارهای
پرتطر در واقع متعدد و مرتبط به هم مي باشند .در این میان ،فاکتورهای حمایتي از جمله سرمایه
اجتماعي در واقع علت این امرند که برتي از جوانان و نوجوانان با وجود قرار گرفتن در معرض
تطر بان ،مرتکب چنین رفتارهایي نميشاااوند یا در دام عواقب منفي رفتارهای پرتطر گرفتار
نميشوند را توضیح ميدهد (جسور.)6018،
عبا زاده و همکاران ( ،)1392در مطالعه تود به این نتیجه رسیدند که متغیرهای تودآگاهي،
تودانگیزی ،مهارت همدلي و تودکنترلي تاثیر معناداری بر رفتارهای پرتطر عمدی رانندگان
داشته و متغیرهای مذکور  31/8درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده است .نتایج پژوهش
معیني ( ،)1393نشااان داد که بین متغیرهای دلبسااتگي به تانواده و دوسااتان ،تعهد به هنجارها،
1. Social Consciousness
2. Jessor
3. Zamboanga, Carlo & Raffaelli
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مشارکت ،باور به اصول اتالقي ،تود-کنترلي ،مهارتهای اجتماعي و ارتباطي و رانندگي تطرناک
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق دارایيزاده ( ،)1393حاکي از آن اسات که همبستگي بین
متغیرهای سارمایه اجتماعي (مشاارکت غیررسمي ،مشارکت اجتماعي رسمي ،اعتماد بین شخصي،
اعتماد تعمیمیافته ،اعتماد نهادی) ،با رانندگي پرتطر معنادار و منفي بوده اساات .نتایج تحقیق
جمالينسااب ( )1393نیز نشااان داد که رابطه معناداری بین رفتارهای پرتطر از جمله رانندگي
پرتطر و حمایتهای اجتماعي ادراک شده وجود داشته است .طبق یافتههای پژوهش امیرکافي و
احمد یوساافي( )1396میزان تخلفات رانندگي جوانان بیش از بزرگسااانن بوده و تعداد تخلفات
مردان بیش از زنان ميباشااد .همچنین انگیزههای ابزاری و هنجاری افراد بزرگسااال در پیروی از
قوانین ترافیکي قویتر از جوانان و در زنان بیشااتر از مردان اساات و این که آثار بازدارندگي
انگیزههای هنجاری بر روی تخلفات رانندگي بیش از انگیزههای ابزاری ميباشااد .نتایج تحقیق
یوسافي و همکاران ( ،)1396حاکي از آن اسات که متغیرهای تشام و پرتاشگری ،تحرکجویي،
سااالمت روان تاثیر معناداری بر رفتارهای پرتطر رانندگي داشااته اساات .نتایج تحقیق بهروان و
بهروان ( ،)1390نشاان داد که متغیرهای قانونگریزی ،ساطح ساواد ،احسا هویت ملي و دیني،
نیازهای اجتماعي ،ساابقه رانندگي ،تعداد جریمه تاثیر معناداری را بر رانندگي پرتطر داشاته است.
نتایج پژوهش صاالحي ( ،)1389حاکي از آن است که همبستگي معناداری بین سرمایه اجتماعي و
ساابک رانندگي زندگي رفتارهای ترافیکي رانندگان وجود دارد .قساامتي از نتایج پژوهش باقری
یزدی ( ،)1389نشان از همبستگي منفي و معنادار بین ابعاد شناتتي و ارتباطي سرمایه اجتماعي با
رانندگي پرتطر است.
نتایج مطالعه مکونن و همکاران ( ،)6019حاکي از آن اسااات که میزان رفتارهای پرتطر
رانندگي در بین جوانان شاهر باهیردار اتیوپي با میانگین سني  ،34برابر با  79/4و میزان تصادفات
جادهای  12/3درصد بوده است که نشان از متداول بودن این نوع رفتارها در بین جوانان ميباشد.
نتایج پژوهش هیلد ،)6019(1نشااان داد که میانگین ساارمایه اجتماعي و رفتارهای پرمخاطره
بانتر از حد متوسط برآورد شده است .همچنین همبستگي منفي و معناداری بین سرمایه اجتماعي
و بروز برتي از رفتارهای پرتطر از جمله رانندگي مخاطرهآمیز در بین نمونه مورد بررسااي وجود
داشاته است .بخشي از یافتههای تحقیق وزینا و همکاران ،)6017( 6نشان داد که سرمایه اجتماعي
تاثیر معناداری بر بروز رفتارهای مخاطرهآمیز جوانان از جمله رانندگي در حال مساتي داشته است.
نتایج پژوهش پینکسااتن و لیونز ،)6017( 3حاکي از آن اساات که بین ساارمایه اجتماعي (انسااجام
اجتماعي و حمایت اجتماعي) ،با برتي از مؤلفههای رفتارهای پرتطر از جمله رانندگي پرتطر،
مصاارف ساایگار ،مصاارف الکل ،مصاارف مواد مخدر ،همبسااتگي منفي و معنادار وجود دارد .تام و
1. Hilde
2. Vézina & et al
3. Pinxten & Lievens
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همکاران ،)6012( 1در پیمایش تود نشااان دادند که ارتباط معکو و معناداری بین ساارمایه
اجتماعي با رفتارهای مخاطرهآمیز سالمتي در بین نوجوانان وجود دارد ،در این راستا ،نوجواناني که
از سارمایه اجتماعي بانیي برتوردار نبودند ،بیشاتر در معرض تطرات بهداشاتي قرار داشتند .طي
تحقیق لساالي و همکاران )6012( 6نتایج حاکي از آن بود که تقریباً نیمي از پاسااخگویان (42/3
درصد) حداقل یک بار رانندگي پرتطر را تجربه کرده بودند .در تحلیل رگرسیوني نیز ،متغیر سرمایه
اجتماعي تاثیر معناداری در تبیین متغیر مذکور داشته است .نتایج تحقیق لوچ ،3سوزا ،مسا  ،گومز
و آرتالجو ( ،)6012نشاان داد که همبساتگي معنادار و معکوسي بین شاتصهای سرمایه اجتماعي
(حمایت اجتماعي ،مشااارکت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،ایمني جامعه) ،با رفتارهای مخاطرهآمیز
وجود دارد .یافتههای رایت و فیتزپاتریک )6002( 4با اسااتناد به نظریه جیمز کلمن ،نشااان داد که
ساارمایه اجتماعي در طول زمان ،میزان و تمایل به بزهکاری را کاهش داده و تأثیرات بدرفتاری را
تعادیال ميکند و در نهایت احتمال ارتکاب این نوع رفتارها در نتیجه برتورداری از این نوع
ساارمایه،رو به کاهش ميگذارد (ساایمي و همکاران .)1392،در یک جمعبندی کلي ميتوان بیان
نمود از آنجا که تا به حال پژوهش تجربي چنداني در رابطه با رانندگي پرتطر جوانان کالن ش اهر
تبریز صاورت نپذیرفته اسات ،تحقیق حاضار برآن است تا با بررسي این آسیب اجتماعي براسا
سازه سرمایه اجتماعي که در دهههای اتیر از سوی بسیاری از اندیشمندان ،به ویژه جامعهشناسان
مورد بحث و بررساي قرار گرفته است ،تا حدی به این تال پژوهشي مهم بپردازد و این فرضیه را
مورد آزمون قرار ميدهد که ساارمایه اجتماعي قادر اساات تغییرات متغیر رانندگي مخاطرهآمیز را
تبیین و پیشبیني نماید.
روش
نوع پژوهش حاضر براسا نحوه گردآوری دادهها پیمایشي است و بر اسا هدف تحقیق ،از نوع
کاربردی بوده و از لحاظ میزان ژرفایي جز تحقیقات پهنانگر بوده و با در نظر گرفتن معیار زمان،
مقطعي اساات ،جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه جوانان  12-34سااال شااهر تبریز ،به تعداد
 279294نفر مي باشااد که از این تعداد 230 ،نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه
انتخاب شادند .شیوه نمونه گیری نیز ،از نوع نمونه گیری توشهای چند مرحلهای ميباشد .به این
ترتیب ،افراد نمونه به صاورت تصاادفي از هر منطقه (توشه) شهرداری و به تفکیک جنسیت و به
تناسااب جمعیت در کل جامعه آماری هر منطقه ،به صااورت تصااادفي جهت گردآوری اطالعات
انتخاب شدند (جدول شماره .)1
1. Tome
1. Leslie et al
3. Lochl
4. Wrirht & Fitzpatrick
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جدول  .0تعداد نمونههای تخصیص یافته به نسبت مناطق شهرداری و به تفکیک جنسیت
مناطق شهرداری

کل جمعیت جوانان به تفکیک منطقه و

(خوشه)

جنسیت

منطقه 1
منطقه 6
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 2
منطقه 2
منطقه 7
منطقه 8
منطقه 9
منطقه 10
جمع کل

تعداد نمونه اختصاصی

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

46822
39281
31143
33896
47109
42948
20369
29278
17182
19168
19332
17727
67423
69642
4228
4224
70

47
43
34
32
21
49
20
20
19
61
61
19
69
31
7
8
2

زن

22

2

مرد
زن
مرد
زن

41038
38228
691072
688218

44
41
317
313

جمع کل
90
70
100
160
40
40
20
12
10
82
230

ابزارهای پژوهش
الف) پرسشششنامه سشرمایه اجتماعی :جهت سانجش متغیر سرمایه اجتماعي از پرسشنامه
محقق ساتته سعادتي ( )1392که مشتمل بر  36سوال ميباشد ،استفاده شده است .سطح سنجش
گویهها ،رتبهای بوده و در قالب طیف لیکرت چهارگزینهای (تیلي کم =  ،1کم =  ،6زیاد = ،3
تیلي زیاد=  ،)4طراحي و تنظیم شااده اساات .اعتبار این ابزار شااامل اعتبار محتوایي 1از نوع اعتبار
صوری( 6نکته نظرات متخصصین و اهل فن) و سازهای 3مي باشد .در این میان جهت برآورد اعتبار
ساازهای پرساشانامه از تکنیک تحلیل عاملي 4استفاده شده است .یافتهها حاکي از آن است که با
توجه به معنيداری آزمون بارتلت و مقدار آزمون  ،KMOکفایت نمونه ای جهت انجام تحلیل
عاملي در حد مناساابي مي باشااد .همچنین براسااا مقادیر ویژه به دسااتآمده ،نهایتا ،پنج عامل
1. Face Validity
2. Content Validity
3. Construct Validity
4. Factor Analysis
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شاامل حمایت اجتماعي ( 2سوال) ،اعتماد اجتماعي ( 9گویه) ،مشارکت اجتماعي ( 9گویه) ،آگاهي
اجتماعي ( 2گویه) و انساجام اجتماعي ( 4گویه) برای تقلیل گویههایي که برای سانجش شاتص
سرمایه اجتماعي تدوین شده بودند ،مشخص شد و در مجموع پنج عامل یاد شده 22/99 ،درصد از
واریانس  36گویهای را که جهت ساانجش ساارمایه اجتماعي طراحي شااده بود ،تبیین نمودهاند.
ضارایب پایایي به دست آمده برای مولفهها و سازه سرمایه اجتماعي نشان از پایایي دروني گویهها
و در حد مناسب و قابل قبولي ميباشد (جدول شماره .)6
جدول  .2نتایج و اجزاء تحلیل عاملی اکتشافی و ضرایب پایایی
مولفههای سرمایه اجتماعی

گویه ها

بار عاملی

مقادیر ویژه هر عامل

واریانس تبیین شده هر عامل

کل واریانس تبیین شده

آزمون
بارتلت

آزمون KMO

ضریب پایایی
هرعامل

ٍضریب پایایی کل

حمایت اجتماعی
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی

میزان حمایت دریافتي
از تانواده
میزان حمایت دریافتي
از بستگان
میزان حمایت دریافتي
از دوستان
میزان حمایت دریافتي
از همسایه ها
میزان حمایت دریافتي
از هم محلهایها
میزان اعتماد به
کارمندان دولتي
میزان اعتماد به نیروی
انتظامي
میزان اعتماد به
پزشکان
میزان اعتماد به وعده
و وعیدهای دولتي
میزان اعتماد به
دوستان
میزان اعتماد به
همسایگان
میزان اعتماد به فامیل
و آشنایان
میزان رک بودن افراد
جامعه
میزان پایندی افراد به
قول و قرارهایشان
میزان مشارکت در
انتخابات و رای گیری
میزان مشارکت در
مراسم مذهبي و عزادار
میزان مشارکت در
تصمیم گیریهای
محله

x2

P

0/220
/249
0/202

6/13

0/209

11/82

0/822
0/936
0/824
0/223
0/816
0/207

0/742

0/281
0/719

326/41

14/86
%22/99

6/22

0/000

0/200

0/802
0/296
0/234
0/844
0/286
1/26

9/03

0/220
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مولفههای سرمایه اجتماعی

گویه ها

بار عاملی

مقادیر ویژه هر عامل

واریانس تبیین شده هر عامل

کل واریانس تبیین شده

آزمون
بارتلت

آزمون KMO

ضریب پایایی
هرعامل

ٍضریب پایایی کل

آگاهی اجتماعی
انسجام اجتماعی

میزان مشارکت در امور
تیریه
میزان زود بازده بودن
کار اشتراکي
میزان اعتقاد به انجام
امور به صورت انفرادی
میزان آزادی عمل در
کارهای شراکتي
میزان عالقمندی به
کارهای شراکتي
میزان ارجحیت
کارهای مشارکتي
میزان آگاهي از
رویدادهای شهر
میزان پیگیری اتبار
کشور و استان
میزان آگاهي از
آسیبهای اجتماعي
میزان اطالع از پیامد
آسیبهای اجتماعي
میزان آگاهي از تهدید
کنندههای سالمت
میزان کنارآمدن مردم
با یکدیگر
میزان صمیمت افراد
جامعه
میزان تفاهم افراد
جامعه در امور مختلف
میزان احساسات
مشترک افراد جامعه

x2

P

0/211
0/224
0/761
0/264
0/216
0/222
0/727
0/792
0/846

3/64

17/12

0/873

0/814
0/769
0/881
0/746
13/14

0/226

6/61

0/723

0/726

ب) پرسشششششنامه رانندگی مخاطرهآمیز :برای ساانجش متغیر رانندگي مخاطرهآمیز از
پرساشانامه محقق سااتته ساعادتي ( )1392استفاده شده است .این متغیر با  2گویه شامل میزان
نبساتن کمربند ایمني هنگام رانندگي ،میزان رانندگي با سارعت غیر مجاز ،میزان سبقتهای غیر
مجاز و تطرناک ،میزان اسااتفاده از موبایل هنگام رانندگي ،میزان کم توجهي به عالیم رانندگي
مورد ساانجش قرار گرفته اساات .سااطح ساانجش سااوانت ،رتبهای بوده و در قالب طیف لیکرت
چهارگزینهای (تیلي کم =  ،1کم =  ،6زیاد =  ،3تیلي زیاد=  ،)4طراحي شااده اساات .اعتبار
پرسشنامه از نوع اعتبار صوری بوده و ضریب پایایي این متغیر برابر با  0/866ميباشد که به لحاظ
آماری مورد تائید است.
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یافتهها
مطابق نتایج پژوهش 20/3 ،درصد ،پاسخگویان ،شامل مردان و  49/7درصد ،آنان را زنان تشکیل
ميدهند؛  20/2درصاد از افراد مورد مطالعه ،مجرد 37/1 ،درصد متاهل و  1/7درصد مطلقه و 0/2
درصاد همسار فوت شاده ،ميباشد؛ براسا یافتهها 9/8 ،درصد پاسخگویان شامل دانشآموزان،
 26/2درصاد دانشجویان 2/7 ،درصد دارندگان مشاغل آزاد 7/3 ،درصد شاغلین بخش دولتي4/2 ،
درصاد شااغلین بخش تصوصي 4/1 ،درصد کارگران 14/3 ،درصد افراد تانه دار و  1/2درصد نیز
دارندگان سایر مشاغل است؛ در این میان ،بیشتر پاسخگویان ( 34/2درصد) ،دارای مدرک لیسانس
بودهاند ،دارندگان مدرک دیپلم نیز با  62/2درصااد در رتبه بعدی قرار دارند .تحصاایالت پدر اکثر
پاسخگویان دیپلم ( 30/8درصد) و ابتدایي ( 61/9درصد) بوده و تحصیالت مادر بیشتر آنان بيسواد
( 62/7درصاد) ،دیپلم ( 62/6درصاد) و ابتدایي ( 64/8درصاد) ميباشاد .میانگین سن پاسخگویان
مورد بررساي نیز 64/22 ،ساال بوده اسات ،همچنین اکثریت پاسخگویان ( 39/8درصد) ،در گروه
ساني  60-64ساال قرار داشاته اسات .نتایج آمارههای توصیفي مولفههای سازه سرمایه اجتماعي
نشان داد:
 میانگین متغیر حمایت اجتماعي با انحراف معیار  16/22 ،4/06برآورد شااده اساات .در این میانحد پایین نمرات  ،2حد بانی آن  60و دامنه تغییرات  12ميباشد .میزان حمایت اجتماعي 63
درصاد پاساخگویان در حد بان 38/1 ،درصد در حد متوسط و  38/9درصد در حد پاییني بوده
است.
 میانگین نمرات اعتماد اجتماعي با انحراف معیار  66/82 ،4/62بوده اساات ،به طوری که حدپایین نمرات  ،11حد بانی آن  33و دامنه تغییرات  66ميباشاااد .همچنین ،میزان اعتماد
اجتماعي  61/3درصااد نمونه مورد مطالعه در حد بان 21/3 ،درصااد در حد متوسااط و 17/2
درصد در حد پاییني برآورد شده است.
 میانگین متغیر مشااارکت اجتماعي  66/24با انحراف معیار  4/21ميباشااد ،در این میان ،کرانهپایین نمرات  ،10کرانه بانی آن  32و دامنه تغییرات نیز  62بوده است ،براسا نتایج ،میزان
مشاارکت اجتماعي  16/2درصاد پاساخگویان در حد بان 28/9 ،درصد در حد متوسط و 18/2
درصد نیز در حد پاییني ميباشد.
 میانگین متغیر آگاهي اجتماعي با انحراف معیار  16/74 ،3/60بوده است به طوری که حد پاییننمرات این متغیر  ،2حد بانی آن  60و دامنه تغییرات  12بوده اساات .همچنین ،میزان آگاهي
اجتماعي  16/1درصاد از پاساخگویان در حد بان 23 ،درصد در حد متوسط و  64/9درصد در
حد پاییني قرار دارد.
 میانگین متغیر انساجام اجتماعي با انحراف معیار  10/67 ،6/32گزار شده است و کرانه پاییننمرات این متغیر  ،4کرانه بان  60و دامنه تغییرات آن  12بوده است .همچنین ،میزان انسجام
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اجتماعي  7/8درصاد افراد مورد بررسي در حد بان 71 ،درصد در حد متوسط و  61/1درصد در
حد پاییني برآورد شده است.
 میانگین برآورد شاده سازه سرمایه اجتماعي با انحراف معیار  9/91برابر با  80/99بوده است ،دراین میان ،کرانه پایین نمرات متغیر مذکور ،44 ،کرانه بانی آن  109و دامنه تغییر نمرات 22
بوده اساات .نتایج توزیع درصاادی نیز نشااان داد که میزان ساارمایه اجتماعي  62/4درصااد
پاسااخگویان در حد بان 29/2 ،درصااد در حد متوسااط و  2/1درصااد در حد پاییني ميباشااد.
میانگین درصادی نیز برای تمامي ابعاد و سرمایه اجتماعي با ماکزیمم  100و مینیمم  ،0بانتر
از حد متوسط برآورد شده است.
 میانگین نمرات رانندگي تطرناک با انحراف معیار  ،4/24برابر با  9/12بوده اساات ،به طوری کهحد پایین نمرات  ،2حد بانی آن  60و دامنه تغییرات  12ميباشااد .همچنین ،میزان رانندگي
تطرناک  10/2درصااد از نمونه مورد مطالعه در حد زیاد 63 ،درصااد در حد متوسااط و 22/3
درصاد در حد کمي برآورد شده است .میانگین درصدی متغیر رانندگي پرتطر با ماکزیمم 100
و مینیمم  ،0در حد متوسطي برآورد شده است (جدول شماره .)3
جدول  .3آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
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مینیمم

دامنه تغییرات

فراوانی
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حمایت
اجتماعي
اعتماد
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مشارکت
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جهت سانجش همبساتگي بین متغیرهای سارمایه اجتماعي و رانندگي مخاطرهآمیز از ضریب
همبستگي  rپیرسون استفاده شده است .نتایج حاکي از آن است که رابطه تطي بین ابعاد پنجگانه
آن ساارمایه اجتماعي (حمایت اجتماعي ،مشااارکت اجتماعي ،آگاهي اجتماعي ،انسااجام اجتماعي و
اعتماد اجتماعي) با متغیر وابساته رانندگي مخاطرهآمیز با اطمینان  99درصاد و در سطح معناداری
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کوچکتر از  0/01به تایید رساید ،رابطه تطي سازه سرمایه اجتماعي نیز با متغیر وابسته با اطمینان
 92درصااد و تطای کمتر از  0/02به لحاظ آماری معنادار ميباشااد .نوع تمامي روابط مذکور نیز
منفي و معکو ميباشااد ،به این معني که با افزایش ساارمایه اجتماعي ،میزان ساابک رانندگي
مخاطرهآمیز در بین جوانان مورد مطالعه رو به کاهش ميیابد ،همچنین ،با کاهش این ساارمایه،
میزان رانندگي پرتطر در بین جوانان افزایش ميیابد (جدول شماره .)4
جدول  .4آزمون همبستگی بین متغیر سرمایه اجتماعی و رانندگی مخاطرهآمیز
سرمایه اجتماعی
حمایت اجتماعي
مشارکت اجتماعي
آگاهي اجتماعي
انسجام اجتماعي
اعتماد اجتماعي
سرمایه اجتماعي

رانندگی مخاطرهآمیز
ضریب
**-/148
**-/192
**-/169
**-/166
**-/162
*-/089

sig
0/000
0/000
0/001
0/006
0/001
0/062

** :معني داری در سطح  :* /01معني داری در سطح  :*** /02عدم معني داری

در پژوهش حاضاار جهت ساانجش تاثیر متغیرهای مسااتقل بر متغیر رانندگي مخاطرهآمیز از
تحلیل رگرسیوني چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحلیل نشان داد که:
 از جمله مفاهیم اساسي در تجزیه رگرسیوني ،تطي بودن رابطه بین متغیرهای مستقل و وابستهبوده که در تحقیق حاضار بر اسا جدول آنالیز واریانس ( P-Value= 000/0و 19/31
= ،)Fاین موضاوع محقق شاده است و نشان مي دهد که مدل رگرسیوني از براز مناسبي
برتوردار اسات و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند به توبي تغییرات متغیر رانندگي پرتطر را
تبیین نمایند .همچنین برقرار بودن اسااتقالل تطاها (تفاوت بین مقادیر واقعي و مقادیر پیش
بیني شاده توساط معادله رگرسایون) پیش فرض دیگر برای دساتور تحلیل رگرسیوني تطي
ميباشاد که این امر هم با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده ( بین  1/2و )6/2
محقق شاده اسات؛ منظور اینکه میزان دوربین واتساون به دساتآمده در مدل حاضر ،نشان
دهنده این اسات که باقي مانده ها ،مستقل از هم ميباشند و فرض عدم وجود همبستگي بین
تطاها رد نميشاود .پیش فرض عدم هم تطي متغیرهای مسااتقل نیز( ،به این معني که هیچ
یک از متغیرهای مسااتقل نباید رابطه تطي با همدیگر داشااته باشااند یعني بین متغیرهای
مستقل نباید همبستگي بانیي وجود داشته باشد تا سهم هر یک از آنان در پیش بیني و تبیین
متغیر وابسااته مخدو نشااود) ،با توجه به مقادیر شاااتص تولرانس( 1نزدیک به عدد یک) و
شاتص تورم واریانس( 6کوچک تر از عدد دو) ،به تائید رسیده است.
1.Tolerance
2.Variance Inflation Factor
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 متغیرهای پیشبین حاضاار در مدل رگرساایوني ،شااامل متغیرهای انسااجام اجتماعي ،جنساایت،حمایت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،مشااارکت اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتیب بیشااترین
تاثیر را بر متغیر رانندگي مخاطرهآمیز داشاته اسات ،همچنین ،تاثیر متغیرهای مذکور ،بر متغیر
رانندگي پرتطر به لحاظ آماری معنادار بوده و نوع تاثیر نیز منفي و معکو ميباشااد .متغیر
سان نیز تاثیر معناداری بر متغیر وابسااته نداشااته اساات .مطابق ضااریب تبیین اصاالح شااده،
متغیرهای باقي مانده در مدل رگرسیوني  11/2درصد از تغییرات متغیر وابسته رانندگي پرتطر
را پیشبیني نمودهاند (جدول شماره .)2
جدول  .5آماره های تحلیل رگرسیونی چند متغیره رانندگی مخاطرهآمیز
بررسی هم خطی
شاخص تورم
تولرانس
واریانس

متغیر

ضریب
()Beta

آمارۀ t

P-Value

انسجام اجتماعي

-/622

-2/72

0/000

جنسیت

-/642

-2/66

0/000

/917

حمایت اجتماعي

-/118

-6/67

0/063

/842

اعتماد اجتماعي

-/108

-6/14

0/036

مشارکت اجتماعي

-/103

-6/08

0/046

/874

آگاهي اجتماعي

-/100

-1/99

0/048

0/828

سن

-/010

-/644

0/807

0/828

P-Value

آمارۀ دوربین-
واتسون

ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

0/000

1/79

=0/208R
=0/164R Square
=0/112Adjusted R Square

کل مدل
رگرسیوني

آمارۀ F
19/31

/872

/887

1/19
1/09
1/24
1/69
1/61
1/12
1/12

بحث و نتیجهگیری
رانندگي مخاطرهآمیز از ساوی قشار جوان که به عنوان نیروی اسااسي برای توسعه و جامعه سالم
محسوب ميشوند ،نه تنها صدمات و تسارات جبرانناپذیری را ميتواند بر فرد وارد سازد ،بلکه به
مراتب تانواده و جامعه نیز از پیامدهای این رفتار پرتطر مصون نخواهد ماند .در این راستا ،تحقیق
حاضاار نیز با هدف تبیین اجتماعي رابطه بین ساارمایه اجتماعي و رانندگي مخاطرهآمیز در بین
جوانان شهر تبریز به انجام رسیده است.
براساا نتایج آزمون همبستگي رابطه تطي بین متغیر سرمایه اجتماعي و مؤلفههای مربوطه
با رانندگي پرمخاطره به لحاظ آماری معنيدار بوده و نوع رابطه نیز منفي و معکو ميباشااد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسایوني چندمتغیره ،متغیرهای پیشبین مدل رگرسایوني  11/2درصد از
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تغییرات متغیر رانندگي مخاطرهآمیز را تبیین نمودهاند .نتیجه مذکور ،همسااو با بخشااي از نتایج
تاحاقیقااات معیني ( ،)1393دارایيزاده ( ،)1393جمااالينسااااب ( ،)1393امیرکااافي و احمااد
یوساافي( ،)1396یوساافي و همکاران ( ،)1396بهروان و بهروان ( ،)1390صااالحي ( ،)1389باقری
یزدی ( ،)1389مکونن و همکاران ( ،)6019هیلد ( ،)6019وزنیا و همکاران ( ،)6017پینکسااتن و
لیونز ( ،)6017لسلي و همکاران ( ،)6012تام و همکاران ( ،)6012لوچ و همکاران ( ،)6012رایت و
فیتزپاتریک ( ،)6002ميباشد.
مطابق نظر بوردیو سارمایه اجتماعي ،دساترسااي افراد به فرصاتها ،اطالعات ،منابع مادی و
موقعیت اجتماعي ناشي از روابط و کنشهای موجود در گروهها و شبکههای اجتماعي است .ایجاد
موقعیتها و برقراری روابط صحیح و طرق تاصي که افراد در کنشهای متقابل به کار مي گیرند،
همگي تجلي ساارمایه اجتماعي اساات و دسااترسااي به ساارمایه اجتماعي برای بیشااتر مردم به
میزانهای بیشاتر ساایر سرمایهها ارتباط دارد که آنها را در کسب آگاهي و روابط مشترک بیشتر
کمک ميکند؛ براسااا نظریه بوردیو ميتوان اذعان نمود که منابع ،حمایتها و آگاهيهای که
کنشاگران به واساطه عضاویت و مشارکت در شبکههای اجتماعي به دست ميآورند ،ميتواند در
داشتن عادتوارههای( 1شیوههای رفتاری درونيشده) نابهنجار و سوق دادن آنان به سمت و سوی
رانندگي مخاطرهآمیز نقش اسااسي داشته باشد .با توجه به دیدگاه کلمن مي توان نتیجه گرفت که
هر چه افراد ،تانواده و به مراتب جامعه ،از سرمایه اجتماعي بیشتری برتوردار باشد ،نتیجه آن سیر
صاعودی سبک زندگي سالمتواهد بود و جوامعي که سرمایه اجتماعي پایین دارند ،برعکس جامعه
اول ،درگیر با مساائل اجتماعي زیادی بوده و بروز رانندگي پرتطر در چنین ساتتاری اجتنابناپذیر
تواهد بود؛ همچنین ،پاتنام بر این عقیده ميباشاد که سرمایه اجتماعي بهعنوان مکانیسمي جهت
کنترل و کاهش رفتارهای انحرافي و پرتطر عمل مينماید که افراد ميتوانند در مواقع ضااروری و
نیاز از آن به نحو احسان اساتفاده نمایند .بدین سان ،سرمایه مذکور ميتواند ،نقش چشمگیری در
میزان رانندگي مخاطرهآمیز داشته باشد و با توجه به دیدگاه نظری پاتنام ،ميتوان گفت ،در صورت
برتورداری از این نوع رانندگي پرمخاطره در بین جوانان روند کاهشي تواهد داشت.
به نظر گیدنز ،اعتماد اجتماعي عاملي اسااساي در احساا آرامش جسماني و رواني و در نهایت
امنیت اجتماعي و داشااتن ساابک زندگي سااالم و کمتطر محسااوب ميشااود؛ به عقیده فوکویاما نیز
اعتماد به عنوان مانع و حفاظي در برابر آساایبهای اجتماعي عمل مينماید؛ همچنین ،کاکس شاارط
اسااسي برای یک جامعه سالم را اعتماد اجتماعي متقابل بین اعضا و بین مردم و مسئونن ميداند و
بر آن است که در نتیجه تبلور اعتماد در سطوح مختلف ،سرمایه اجتماعي افزایش یافته و مشکالت و
انحرافات اجتماعي کاهش مي یابد .براسااا نظریه وی ميتوان بیان نمود که سااطح پایین اعتماد
موجب رفتارهای ضاد اجتماعي و پرمخاطره همچون رانندگي تطرناک ميشود .تئوری پردازان حوزه
1. Habitus
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حمایت اجتماعي معتقدند که افراد با عضویت در شبکههای اجتماعي ،حمایتهای متنوعي را ميتوانند
دریافت نماید که تدمات و اطالعاتي را برای فراهم مي سااازند و فرد در صااورت بروز مشااکالت و
مسااایل ناگوار به نحو مطلوبي ميتواند از این نوع حمایتها برتوردار شااود؛ همچنین مشااارکت
اجتماعي از دیگر مولفههای اسااسي سرمایه اجتماعي به عنوان یک نظام کارکردی در سطوح کالن،
میاني و ترد با کارکردهای افزایش ثبات اجتماعي ،تقویت روحیه همبسااتگي و کاهش تعارضااات
گروهي ،از بین بردن فرهنگ حاشایه نشایني و شکوفایي استعدادها و بروز تالقیت ،بسط ارز های
دموکاتیک ،ساهیم شدن در منابع قدرت و تقویت روحیه مسئولیتپذیری همراه بوده و نهایتا مانعي بر
سار راه بروز آسایبها و رفتارهای مخاطرهآمیز از جمله رانندگي پرتطر ميباشد .از طرفي ،در صورت
نهادینه شدن انسجام اجتماعي ارز های مشترک در جامعه بسط ميیابد ،چرا که باورها و ارز های
مشترک ،بسیاری از الگوهای کنش ناسازگار را در بر ميگیرند و هر مسیر کنش منتخب را ميتوان با
توسال به باورداشتهای مشترک معتبر دانست و یک چنین توسلي ،احساسي از حقانیت را در اجتماع
نسابت به کنشهای مختلف به وجود ميآورد .تصاور احسا حقانیت از کنش دیگران به جهت اتکا
به باورهای مشاترک منبع وحدت و انساجام اجتماعي در عین تنوع اجتماعي مي باشد .این امر کنش
اجتماعي را تسااهیل نموده و از بروز تضاااد و آساایبهای اجتماعي بهویژه رانندگي پرتطر ممانعت
مينماید و این از جمله مهمترین ایدههای ساارمایه اجتماعي اساات؛ آگاهي اجتماعي به عنوان یکي
دیگر از مولفههای مورد بحث سرمایه اجتماعي ،مؤثرترین ثروت و سرمایه هر ملتي است که برتالف
ثروتهای دیگر از بین نميرود و هر چه مصاارف شااود ،قویتر و کاملتر ميشااود .جایي که افراد از
ماهیت مسائل اجتماعي آگاه نميشوند ،یا از راه حلهای آن بي تبرند ،فرصتهای مشارکت اجتماعي
و حس قوی اجتماعي یا ذتیره سارمایه اجتماعي هم پایین تواهد بود که پیامد آن ميتواند به شاکل
آساایبهای اجتماعي نظیر رانندگي پرمخاطره ظهور یابد .باتوجه به موارد مذکور ،ميتوان اذعان نمود
محتوای نظریات مورد بحث نیز در راستای تائید نتایج پژوهش حاضر ميباشد.
تحقیق حاضار عالوه بر محدودیتهای نهادی و ساازماني جهت اتذ مجوز اجرای پرسشنامه در
ساطح شاهر تبریز ،با عدم تمایل شاهروندان برای همکاری نیز مواجه بود که این امر با صرف هزینه
زماني تا حدی رفع گردید .کالم آتر این که ،با توجه به رابطه معنادار و نقش مؤثر ساارمایه اجتماعي
در تبیین رانندگي پرمخاطره در بین جوانان در این پژوهش ،موارد ذیل جهت ایجاد بساااترهای
اجتماعي نزم و برداشااتن گامهای مؤثر در راسااتای کاهش این رفتار پرمخاطره پیشاانهاد ميشااود:
تقویت پشاتوانه نظام تانوادگي و سنتهای حمایتگر از جوانان؛ پیوند بین جوانان با سمنها با هدف
ارتقا بنیه اجتماعي و فرهنگي جوانان؛ افزایش پذیر اجتماعي در بین نهادهای دولتي مبتني بر
جوان محوری؛ برقراری بسااترهای مشااارکتزای نیروهای جوان در امور اجتماعي؛ ایجاد تشااکلهای
اجتماعي با هدف جامعهپذیری جوانان و سااوق دادن آنها به سااوی نظامهای جمعگرایانه؛ بازآفریني
اعتماد در بین جوانان از سااوی نهادها و ارگانهای مدني؛ پرهیز مساائولین نهادهای مختلف از دادن
وعده و وعیدهای دروغین و بياسا که باعث ایجاد و تقویت حس بياعتمادی در بین اقشار مختلف
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جامعه به ویژه قشر جوان ميشود ،چرا که این تود ميتواند ریشه بروز بسیاری از آسیبهای جتماعي
از جمله رانندگي پرتطر ميباشد.
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