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  چکیده

هاي اصلی جوامع  گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه
پدیده رفتارهاي پرخطر در بین این مطالعه باهدف بررسی کیفی . شده است امروزي تبدیل

هاي گسترش آن را فراهم  نوجوانان و جوانان درصدد است تا درك روشنی از دالیل و زمینه
روش . شده است این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد گراند د تئوري انجام. نماید
ها نیز  دهآوري دا شده و روش جمع گیري نظري انجام گیري، هدفمند و با راهبرد نمونه نمونه

 نفر از افراد، شامل دو گروه داراي رفتارهاي پرخطر و 25مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 
 کد مفهومی و 48ها متشکل از  یافته. هاي اجتماعی در شهر کاشان بوده است مطلع از آسیب

زا، چالش  زمینه خانوادگی، احساس تنهایی، شرایط محیطی آسیب:  مقوله اصلی شامل11
ی، گسست روابط بین فامیلی، احساس عنوان شرایط علّ ادي و میل به لذت طلبی بهاقتص

اي، باورهاي  اي و اثرپذیري رسانه عنوان شرایط زمینه عدالتی و کژکارکردي نهادي به بی
پدیده اصلی . اند شده  بندي گر دسته وهمچشمی در محور شرایط مداخله نادرست و چشم

سازمانی  رفتارهاي پرخطر محصول بی« عنوان باگرفته   پژوهش با توجه به مقوالت شکل
ترین مؤلفه  عنوان مهم سازمانی اجتماعی به بدین ترتیب، بی. گذاري شده است نام» اجتماع
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  مقدمه
ی که یها گروهي نوجوانی و تحت تأثیر ها سالها و عقاید در  گیري اهداف، ارزش شکل

طورکلی مردم از آزادي و  اگرچه به. گیرد کنند، صورت می ها رشد می نوجوانان در آن
ما رفتارهایی که براي سایر افراد اختیار فراوانی در مورد رفتارهاي خود برخوردار هستند، ا

عنوان عملی تعریف  رفتار به). Siegel ,2012 :12(زا هستند باید کنترل شوند  جامعه آسیب
اکثر . هاي غیرارادي، حاکی از تصمیم و انتخاب فرد است شود که برخالف واکنش می

 خانواده، :لپذیري شام ساالن ناشی از عوامل مختلف جامعه رفتارهاي جوانان و حتی بزرگ
از دوره نوجوانی ).  et al& Bonino ,2005 :7(ي همساالن است ها گروهمدرسه، محله و 

هایی  رفتارهایی که در ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی براي افراد و جامعه آسیب
  .یابند شوند، نمود می  عنوان رفتارهاي پرخطر شناخته میبابه همراه دارند و 

 رفتارهاي عجیب، غیرمعمول، انحرافی و یا هر عمل دیگري ،اعیهاي اجتم آسیب
گونه  این). Siegel ,2012 :12(گیرد  در برمیرا که مغایر با هنجارهاي اجتماعی هستند 

ساالن بوده و  نظر اخالقی خارج از هنجارهاي مورد قبول بزرگ رفتارهاي پرخطر از
ها، مؤسسات و  شدت توسط رسانه هشوند که ب ازنظر اجتماعی رفتارهایی منفی تلقی می

گروه : شوند رفتارهاي پرخطر به دو گروه تقسیم می. گردند ساالن محکوم می سایر بزرگ
اول، رفتارهایی است که تهدیدکننده سالمت خود فرد است و گروه دوم رفتارهایی را 

 :1383ماهر، (شود که تهدیدکننده سالمت و آرامش افراد دیگر جامعه است  شامل می
بندي دیگر، مواردي چون استعمال سیگار، مصرف الکل، مصرف  در یک تقسیم). 120

گردان،  زا و روان مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی، خشونت، استفاده از داروهاي آسیب
 ). et al& Bonino ,2005 :34(اند  شده  ترین رفتارهاي پرخطر در نظر گرفته عنوان مهم به

مدت و بلندمدت تأثیر نامساعدي  د در کوتاهنتوان ي، میهاي اجتماعی و رفتار آسیب
سالی را نیز تحت تأثیر  شدت سالمتی دوره بزرگ روي سالمتی افراد داشته باشد و به

با توجه به خصوصیات دوران نوجوانی هدف ).  et al& Crosby ,2009 :4(قرار دهند 
یابی جهت عضویت در  تتواند براي تائید و هوی افراد از انجام رفتارهاي پرخطر می
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اند  شده  ها بزرگ د که آنن ممکن است به دیگران نشان دهکه اینگروه باشد، یا 
)41: 2005, et al& Bonino .(  

انجام رفتارهاي پرخطر مانند نوشیدن الکل، رفتارهاي جنسی محافظت نشده، 
هاي اي را با پیامد طور سریعی وجهه خانوادگی و موقعیت محله خشونت و غیره به

هاي بیشتري را براي  صنعتی شدن و شهرنشینی فرصت. نماید اقتصادي ناگوار مواجه می
هاي جدیدي براي  انجام رفتارهاي پرخطر جوانان فراهم ساخته و در مقابل واکنش

هرچند همه ).  et al& Carrabine ,2009 :23(گونه از رفتارها به دنبال داشته است  این
ارهاي پرخطر هستند، اما در دورة نوجوانی به دلیل ي سنی در معرض رفتها گروه

گیرند  ي این مرحله مهم از رشد، بیشتر در معرض رفتارهاي پرخطر قرار میها ویژگی
)1: 2013, Surujlal& Rensburg (.تر در رفتارهاي پرخطر،   درگیري افراد سنین پایین

سالی  ت زندگی آنان در بزرگکند، بلکه حتی بر کیفی تنها زندگی حال آنان را تهدید می نه
این رفتارها، مسئله عمده ).  et al& Beirne ,2011 :113(و سالمندي نیز تأثیرگذار است 

زند و علت بسیاري  سالمتی و رفاه فرد صدمه می هاي بهداشت عمومی است و به نگرانی
  ). et al& Tu ,2012 :57(باشد  هاي نوجوانان و جوانان می ومیرها و بیماري از مرگ

 سال 25ومیر جوانان و نوجوانان زیر  ترین علل مرگ مطابق آمارهاي موجود، شایع
هاي ناشی از الکل، مواد  در ایران، در مرتبه اول، تصادفات رانندگی و سپس مسمومیت

از دیدگاه چارلز رایت میلز ). 2: 1394احمدي و معینی، (مخدر و خودکشی بوده است 
تري شوند  کند تا شهروندان فعال د و به مردم کمک میشو آنچه باعث توسعه جوامع می

بر این مبنا وظیفه مددکار اجتماعی است که در مقابل .  است"شناختی تخیل جامعه"
بسیاري از مشکالت جوامع بشري احساس مسئولیت داشته و ضمن مطالعات نظري در 

عمول از رفتارهاي مورد رفتارهاي انحرافی و پرخطر توانایی فهم و تمایز رفتارهاي غیرم
  .داشته باشدرا بهنجار 

شده با موضوع رفتارهاي پرخطر در شهرهاي مختلف  هاي انجام هرچند پژوهش
دهد؛ اما تاکنون پژوهشی در رابطه با  ایران نشان از مسئله مند بودن این پدیده می



 
 
 
 
 

  

  1397 تابستان، 16، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   172  

ن پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ای. نشده است  رفتارهاي پرخطر در شهر کاشان انجام
راه شکوفایی  عنوان یک مانع جدي در تواند به مسئله که بروز رفتارهاي پرخطر می

استعدادهاي فردي، توسعه و ترقی قلمداد شود و سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 
ناپذیري بر افراد جامعه وارد  هاي جبران جامعه را به خطر اندازد و صدمات و خسارت

ساز رفتارهاي پرخطر  رصدد است تا عوامل زمینهاین پژوهش د. شده است سازد، انجام
ساز گرایش به  که پی بردن به عوامل زمینه ازآنجایی. را موردبررسی و واکاوي قرار دهد

رفتارهاي پرخطر نوجوانان نیاز به تجربه زیسته افراد درگیر در آن دارد، این پژوهش از 
  طالعه شهر کاشان انتخاب براي این مکه ایندلیل . روش کیفی براي بهره گرفته است

اثر  ي اخیر برها سال دهۀ گذشته و بخصوص در 4 طی این است که کاشانشده است؛ 
شاطریان و گنجی پور، (جابجایی جمعیتی و مهاجرت دچار تغییرات بیشتري شده است 

هاي اجتماعی و  تري براي بررسی آسیب رسد مکان مناسب و به نظر می) 85: 1389
 .سترفتارهاي پرخطر ا

در این پژوهش سعی شده است مصادیق رفتارهاي پرخطر بر اساس دیدگاه و 
همچنین در مرحله بعدي بر مبناي . تجارب نوجوانان و جوانان شهر کاشان بازگو شود

گیري  هاي شکل هاي پژوهش، شرایط و عواملی که زمینه هاي سوژه فهم و روایت
  .دنمایند، تبیین گرد رفتارهاي پرخطر را فراهم می

 

  پیشینۀ تجربی
هاي کمی و کیفی مرتبط با موضوع رفتارهاي پرخطر ذکر گردیده  در این بخش، پژوهش

 .است

در یک مطالعه کیفی با عنوان خانواده و ) 1390(رحمتی نجار کالئی و همکاران 
اي و از طریق مصاحبه  مایه نقش آن در بروز رفتارهاي پرخطر ایدز به روش تحلیل درون

حمایت کافی  ضعف حمایتی و عدم: اند دست یافته اختاریافته به نتایج زیرعمیق نیمه س
حل  راهایشان .  پرخطر بوده استهاياز طرف خانواده علت اصلی گرایش به رفتار
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کاهش رفتارهاي پرخطر و ایدز را در افزایش حمایت خانواده از نوجوانان و مداخالت 
  .ندا خانواده محور معرفی نموده

بندي  یک مطالعه کیفی با عنوان اولویت) 1393(و همکاران مرقاتی خویی 
آموزان مدارس دولتی منطقه پنج تهران به روش  رفتارهاي پرخطر بهداشتی در دانش

دهد که اعتیاد، رفتار پرخطر جنسی و  نتایج نشان می. اند تحلیل محتوا انجام داده
در . داشته استرا ن اولویت رفتارهاي نابهنجار اجتماعی در بین پسران به ترتیب بیشتری

بین دختران نیز رفتارهاي پرخطر جنسی، ازدواج زودرس، عادات غذایی ناسالم، 
نتایج نشان . اند تحرکی و نگرانی از آینده شغلی و تحصیلی به ترتیب در اولویت بوده کم
پذیري و حمایت و مراقبت از نوجوانان در گرایش به رفتارهاي  دهد؛ روند جامعه می

 .اند ده نقش اساسی داشتهذکرش

پژوهشی کیفی با عنوان رفتارهاي پرخطر شایع و ) 1393(آتش نفس و همکاران 
عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان شهر سمنان به روش تحلیل محتوایی 

در این پژوهش . اند آموز دختر و پسر انجام داده  دانش98گیري هدفمند در بین  با نمونه
ترین عوامل گرایش به این رفتارها، مربوط به  ر معرفی رفتارهاي پرخطر، مهمعالوه ب

محمودي . هاي فرزند پروري والدین و فضاي روانی موجود در خانواده بوده است شیوه
نامه کارشناسی ارشد با عنوان عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به  در پایان) 1395(

ی و  که با روش کمطباطبائیشگاه عالمه رفتارهاي پرخطر در بین دانشجویان دان
:  نفر از دانشجویان انجام داده است به نتایج زیردست یافته است374پیمایشی با نمونه 

 درصد بوده است و بین 93میانگین گرایش به رفتارهاي پرخطر در دانشجویان حدود 
تلف هاي مخ متغیرهاي دلبستگی به خانواده، تعهد اجتماعی، مشارکت در فعالیت

هاي جامعه، همنشینی با گروه همساالن و  اجتماعی، باور به اصول اخالقی و ارزش
  .هاي جمعی با گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود داشته است استفاده از رسانه

پژوهشی با عنوان بررسی علل گرایش به رفتارهاي ) 1396(علیزادگانی و همکاران 
نی شهر تهران به روش کیفی و مصاحبه نیمه آموزان پسر دبیرستا پرخطر در دانش
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ها در مقوله عوامل فردي شامل  یافته. اند آموز انجام داده  دانش20ساختاریافته با 
نفس کاذب و قهرمان نمایی بوده است و  جویی، کنجکاوي، کسب هویت، اعتمادبه لذت

 موبایل، در عوامل وابسته مربوط به بافت و زمینه؛ ارتباط ناهمساالن، سرگرمی با
هاي مختلط، نبود مکان تفریحی و ورزشی،  دسترسی آسان و ارزان به مواد، میهمانی

نتیجه پایانی پژوهش حاکی از . اند شناسایی کردهرا ناآگاهی والدین و محدودیت مالی 
 .شوندگان بوده است هاي سنی مصاحبه هاي الزم براي خواسته عدم مهارت و آموزش

هاي دلبستگی در  در پژوهشی به نقش سبک) 1398 (رضایی جمالویی و همکاران
آباد، با استفاده از  رفتارهاي پرخطر نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نجف

 نفر از دانش آموزان به 247اي در بین  اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه روش نمونه
گار کشیدن و هاي رفتارهاي پرخطر شامل رانندگی خطرناك، خشونت، سی بررسی مؤلفه

هاي دلبستگی نقش مهمی  دهد سبک طورکلی نتایج نشان می به. ندا مصرف الکل پرداخته
  .در گرایش یا پیشگیري از گرایش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر دارد

 در پژوهشی تحت عنوان کنترل تأثیرات )2005 (1، بالهاي خارجی در پژوهش
اند به روش  ر معرض بزهکاري قرارگرفتهعوامل خانوادگی بر روابط بین جوانانی که د

عنوان یک مسئلۀ  کمی انجام داده است، در این پژوهش عقیده دارد بزهکاري نوجوانان به
به نظر بال، . شده است متحده معرفی اجتماعی رو به رشد، جدي و پرهزینه در ایاالت

تگیري را دارا نوجوانان پسر نسبت به نوجوانان دختر نسبت باالتري از انجام جرم و دس
شده  زا و سن بزهکاري اشاره هاي تنش طورکلی، در این پژوهش، به نقش محرك به. هستند

  . آورند زا، سن بزهکاري را پایین می هاي تنش است؛ بدین ترتیب که این محرك
آمیز در سطح خانواده، محله و   به رفتارهاي خشونت) 2006 (2رایت و فیتر پاتریک
روابط بین والدین و فرزندان، که نتایج تحقیق نشان داد . داختندمدرسه به روش کمی پر

هاي ورزشی و شرکت در مراسم مذهبی با  احساس تعلق به مدرسه، مشارکت در فعالیت
   .دار دارند آمیز رابطه معنی رفتار خشونت

                                                
1. Ball  
2. Wright & Fitzpatrick 
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آموزان   عنوان رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف مواد توسط دانشباتحقیقی 
 نفر از 590ی و در بین نمونه ، به شیوه کم)2007( 1کورانه وسیل دبیرستانی، به

نتایج تحقیق . آموزان دبیرستانی با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است دانش
مصرف الکل، مصرف سیگار، (نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مصرف مواد 
، رابطه معکوس و )اد مخدرمصرف تنباکو، مصرف داروهاي مسکن، مصرف مو

   .معناداري وجود داشته است
 عنوان نظارت و ارتباطات والدین و اثرات آن بر مصرف مواد در باتحقیقی 

 نفر 2621، به شیوه پیمایشی و با نمونه )2010( 2تابلر و کومرو نوجوانان شهري، توسط
ان داد که بین  نتایج تحقیق نش.از جوانان ساکن شهر شیکاگو به انجام رسیده است

مصرف الکل، (نظارت و کنترل والدین و تعامالت خانواده، با بروز رفتارهاي پرخطر 
  . ، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد)مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر

 اقتصادي، -عنوان وضعیت اجتماعیبا ) 2011 (3گوتیرز و آتینزو نتایج پژوهش
وتحلیل سه پیمایش مقطعی، با  تجزیه:  مکزیکآمیز جوانان شهري و رفتارهاي مخاطره

 منطقۀ مکزیک، نشان داد که بروز رفتارهاي پرخطر شامل 704 جوان از 17974نمونه 
مصرف تنباکو و الکل، رابطۀ جنسی و استفاده از کاندوم با اندازة محیط رابطه معناداري 

ز رفتارهاي تر باشد، برو داشته است، به این معنی که هرچه اندازة محیط بزرگ
همچنین، بین سطوح پایین پایگاه اقتصادي . بیشتر خواهد بود) الکل و مواد(آمیز  مخاطره

  . اجتماعی و بروز رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار و مثبتی حاصل آمد–
در پژوهشی با بررسی رفتارهاي پرخطر جنسی در ) 2014 (4اسکینر و همکاران

معتاد، به این نتایج رسیدند که دختران و پسران با میان نوجوانان و جوانان با والدین 
والدین معتاد نسبت به گروه کنترل، تمایل بیشتري به رفتارهاي پرخطر جنسی و 

   .همچنین سوءمصرف مواد دارند

                                                
1. Curran 
2. Tobler & Komro 
3. Gutierrez & Atienzo 
4. Skinner & et al, 
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، تحقیقی را با عنوان تجربه خشونت خانوادگی، )2005( 1ویزن بال و همکاران
ر نوجوانان در دو دوره رشد نوجوانی مشکالت رفتاري دوره کودکی و رفتارهاي پرخط

نتایج نشان داد که عوامل . اند مطالعه طولی به انجام رسانیده سالی با و اوایل بزرگ
آمیز در  خانوادگی و وجود همساالن منحرف تأثیر معناداري بر بروز رفتارهاي مخاطره

ر، رانندگی در حال مستی، ورزش در حال مستی، مصرف سیگا(نمونه موردمطالعه 
 .داشته است) مصرف الکل، مصرف دارو، بزهکاري

 عنوان تأثیر بیگانگی بر سالمت باپژوهش دیگري ) 2016( 2تام و همکاران
اي از  نوجوانان پرتغالی، به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نمونه

ت داشتند، انجام  نوجوان پرتغالی که در پیمایش رفتارهاي بهداشتی اروپا مشارک3494
نتایج پژوهش نشان داد، ارتباط مثبت و معناداري بین ازخودبیگانگی اجتماعی . اند داده

آمیز سالمتی در  با رفتارهاي مخاطره) هنجاري قدرتی، بی معنایی، بی انزواي اجتماعی، بی(
   .بین نوجوانان وجود داشت

آمیز همساالن  خاطرهی به رفتارهاي م در پژوهشی کم)2018( 3داسپی و همکاران
نتایج حاکی از این . ندا اثر محافظتی نمایش غیرکالمی و صمیمیت والدین پرداخته: جوان

بود که صمیمیت پدران هر ارتباط احتمالی بین همساالن منحرف و رفتارهاي پرخطر را 
ویژه  به. کننده مهم ظاهر نشد عنوان یک تعدیل کرد، اما صمیمیت مادران به تعدیل می

عنوان یک عامل مهارکننده در مسیر رفتارهاي پرخطر  ران از صمیمیت پدران بهدخت
   . شدند مند می همساالن منحرف بهره

در پژوهشی تأثیر عوامل حفاظتی بر استرس زندگی و ) 2019( 4شارمان و همکاران
به روش کمی بررسی را سالمت رفتاري در بین جوانان داراي رفتارهاي پرخطر 

طورکلی پتانسیل عوامل محافظتی براي تأثیرات فراوان  هاي پژوهش به تهیاف. اند کرده

                                                
1. Vezin Ball & et al. 
2. Tome & et al. 
3. Daspe & et al. 
4. Sharma & et al. 
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هاي پرخطر را  خطر تجمعی بر پیامدهاي بهداشت رفتاري در بین جوانان ساکن محله
 .دنکن برجسته می

ر تحقیقات، بیشتدر که توان بیان نمود  یافته می  هاي تجربی انجام در رابطه با پیشینه
مصرف سیگار، الکل، خودکشی و غیره :رهاي پرخطر مانندعد از رفتاصرفاً یک ب 

انجام صرف توصیف متغیرها، یکی دیگر . صورت جداگانه موردبررسی قرارگرفته است به
تر از  ها قوي از نقدهاي وارده بر تحقیقات پیشین است، بنابراین جنبه توصیفی این پژوهش

شده با موضوع رفتارهاي  نجامهاي ا همچنین در پژوهش. ها بوده است جنبه تبیینی آن
پرخطر، نقش متغیرهاي اجتماعی و فرهنگی موردبررسی قرار نگرفته و عمدتاً از دیدگاه 

همچنین بیشتر . اند شناختی به موضوع رفتارهاي پرخطر پرداخته علوم پزشکی و روان
 با رو ، ازاینندا شده  ی و پیمایشی انجامهاي حوزه رفتارهاي پرخطر به روش کم پژوهش

  .توان زوایاي پنهان این پدیده را مورد واکاوي قرارداد روش کیفی بهتر می
  

  چارچوب مفهومی
ها، استناد و  گیري پرسش در پژوهش کیفی از مفاهیم نظري براي پیشینه تحقیق، شکل

ها و  در تبیین آسیب). 170-174: 1395سپیدنامه و همکاران، (شود  مقایسه استفاده می
در این پژوهش . گرفته است ی، رویکردهاي نظري متعددي شکلانحرافات اجتماع

منظور حساس سازي ذهن پژوهشگر نسبت به جوانب مختلف موضوع، به برخی از  به
بر نقش دوستان، والدین،   اجتماعی–در نظریه محیطی . شود ها اشاره می این دیدگاه

نظریه، این مطابق . دشو  میتأکیدزا  ساختار خانواده و محیط در بروز رفتارهاي آسیب
فرد ممکن است بروز . والدین و خانواده نقش مؤثري در بروز رفتارهاي پرخطر دارند

افراد تا موقعی که . وسیله مشاهده و تقلید رفتار والدین یاد بگیرد رفتارهاي پرخطر را به
هاي الزم را دریافت نموده و روابط صمیمی با خانواده داشته باشند، کمتر  حمایت

بر اساس این نظریه، با رشد . رود که به سمت رفتارهاي پرخطر کشیده شوند مال میاحت
شود،  فرد و استقالل از خانواده نقش و تأثیر دوستان نیز در رفتار نوجوان بیشتر می
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عنوان یکی از عوامل اصلی در بروز رفتارهاي پرخطر  طورکلی، فشار دوستان به به
هاي  هاي جامعه نیز ممکن است در بروز آسیبنهادها و هنجار. شده است  شناخته

  ).  Irwin& Sales ,2009 :39(اجتماعی تأثیر داشته باشد 
وسیلۀ آن،  شرح و توضیح فرآیندي است که به رسالت نظریه یادگیري اجتماعی

هاي  بر طبق نظریه).  et al& Brown ,2013 :311(یابند  الگوهاي مجرمانه ترویج می
صدیق سروستانی، (حراف امري آموختنی و رفتاري اکتسابی است یادگیري اجتماعی، ان

ها و رفتارهاي  که معموالً از طریق مشاهده و الگوبرداري از هنجارها، ارزش) 41: 1386
وسیله پیامدهاي گوناگون مربوط به آن  گرفته و به هاي انحرافی شکل مربوط به فعالیت

روي،  روع یک زندگی توأم با کجاین نظریه بر آن است که براي ش. شود تقویت می
ها، رفتارها و فنون الزم براي ارتکاب انحراف و سپس  شکن باید نگرش جوانان قانون

  ).259: 1384سیگل و سنا، (غلبه برآشفتگی عاطفی را یاد بگیرند 
 نشینی افتراقی  یکی از آراء کالسیک درباره یادگیري رفتار انحرافی، نظریه هم

وآمدهایی  هاي معاشرت و رفت  آن است که وقتی افراد، در حلقهوي بر.  است1ساترلند
هاي رایج اجتماع را بیشتر دریافت  ها و هنجارهاي مغایر ارزش که دارند، نظام ارزش

: 1395هیوز و کرولر، (شود  ها بیشتر می کنند، احتمال بروز رفتارهاي انحرافی در آن
چگـونگی انتقـال رفتـارهاي انحرافـی را ساترلند معتقد است که پیونـد افتراقـی، ). 235

این نظریه . شود دهد که رفتار انحرافی چگونه آموخته می کند و توضیح می تبیـین می
 تأکیدو ) 98: 1383ویلیامز، (رفتارهـاي افـراد را در کانون توجه خود قرار داده 

. گردد عیین میوسیلۀ دوستان بزهکار ت نماید که فرایند یادگیري رفتار مجرمانه به می
 :فرایند نظریه پیوند افتراقی شامل موارد زیر است

ویژه گروه   رفتار تبهکارانه، مانند سایر رفتارها براثر کنش متقابل با دیگران به-الف
 .شود دوستان آموخته می

                                                
1. Sutherland 
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هاي ارتکاب جرم و هم   فراگیري رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیري تکنیک-ب
 .هاي مناسب براي بزهکاري است ایشها و گر ها، سائق انگیزه

شکنی، بر  شوند که فراوانی امکانات قانون ها بدان سبب مجرم می  انسان-ج
 .هاي نامساعد آن پیشی گیرد محدودیت

هاي خاصی همچون فراوانی،  تواند از جنبه  پیوندهاي تبهکارانه یک شخص می-د
ین هر چه سطح تماس با ها متفاوت باشد، بنابرا تکرار، طول مدت و شدت این تماس

ي تبهکار برحسب این چهار متغیر باالتر باشد، احتمال کژرفتاري بیشتر ها گروهافراد 
  )1380 و ستوده، 148: 1382ریتزر، (شود  می

رفتاري فقدان کنترل اجتماعی از طرف  در نظریه کنترل اجتماعی علت اصلی کج
نظریه کنترل اجتماعی این فرض اصلی . پذیري است عامالن رسمی و غیررسمی جامعه

رفتاري دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند  طور طبیعی تمایل به کج است که افراد به
طورکلی نظریه کنترل بر این نکته  به). Reekless ,1976 :88(کنند  رفتاري می اقدام به کج

منحرف گذارد تا   دارد که پیوندهاي سست بین افراد و جامعه آنان را آزاد میتأکید
شوند انحراف به بهاي سنگینی تمام شود  آنکه پیوندهاي محکم موجب می  شوند، حال

هیرشی با الهام از دورکیم، معتقد است که رفتار انحرافی نتیجه ). 222: 1395استارك، (
  ). 89: 1383محسنی تبریزي، (ضعف پیوندهاي فرد با جامعه عادي است 

اطر افراد بزهکار به خانواده، خویشاوندان، خ  ، بین تعلق1هیرشیبر اساس دیدگاه 
جهت و احتمال بزهکاري آنان  نظام هنجاري جامعه از یک جامعه و تعهد و اعتقاد آنان به

هیرشی عناصر اصلی باعث پیوند فرد و . از جهت دیگر رابطه معکوس وجود دارد
  عقیده-4 و  مشغولیت 3 تعهد- 2 دلبستگی-1: داند جامعه را در این موارد می

هیرشی بر این باور است که یک نظام ارزشی پایدار در جامعه وجود ). 1392 گیدنز،(

                                                
1. Hirschi  
2. Attachment  
3. Commitment  
4. Involvement  
5. Belief  
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منحرفان بدین علت از این . طور مساوي در معرض آن هستند دارد و تمام افراد جامعه به
هیرشی یک . ها به جامعه ضعیف است کنند که دلبستگی آن قوانین اخالقی سرپیچی می

گیرد که هنجارها و عقاید اجتماعی  عنوان فردي در نظر می ن را بهکننده قانو جوان نقض
  ). 277: 1384سیگل و سنا، (کند  را رد می

 اجتماعی – یک مدل روانی ،در رابطه با رفتارهاي پرخطر) 1998(ریچارد جسور 
هاي زیستی و بهداشتی، باید از همه دهد و بر این باور است که عالوه بر پیامد ارائه می

بر اساس دیدگاه جسور تمایل جوانان به رفتارهاي . هاي بالقوه این رفتارها آگاه بودپیامد
 گرایش درونی شدید فرد به سمت رفتارهاي دلیل، به )پرخطر(آفرین  مختلف مشکل

نابهنجار و نقض هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی موردپذیرش همه افراد جامعه است 
)30: 2000, et al& Rutter  .(دیدگاه جسور، عوامل مربوط به رفتارهاي مطابق با 

هاي رفتار انحرافی،   سابقۀ مصرف مواد توسط خانواده، فقر، مدل:پرخطر مانند
دار باهم مرتبط  نفس پایین و رفتارهاي مسئله هاي دریافتی پایین زندگی، عزت فرصت

 به عوامل دهد و این نظریه فرد را درزمینۀ محیط اجتماعی موردبررسی قرار می. باشند می
احمدي و (نماید  ها، تمرکز می مؤثر در انجام رفتار انحرافی یا بازداري از انجام آن

  ).1998 به نقل از جسور، 13: 1394معینی، 
پیش از هر چیز به این نکته اشاره دارد که یک کل  سازمانی اجتماعی نظریه بی

سازمانی  بی. اند طوجود دارد که اجزاي آن بر اساس نظم خاصی با یکدیگر در ارتبا
اجتماعی وضعیتی است که ممکن است در آن اجزاي گوناگون، ارتباط منظم با یکدیگر 

). 58:1390حسینی نثار و فیوضات،(را از دست بدهند و از ردیف خارج شوند 
سه نوع عمده . سازمانی اجتماعی عبارت است از وضعیت عدم توفیق مقررات بی
هنجاري؛  در وضعیت بی. نجاري، ستیز فرهنگی و اختالله بی: اند از سازمانی عبارت بی

در وضعیت ستیز فرهنگی؛ . مقرراتی وجود ندارد که تعیین کند چگونه باید رفتار کرد
در . کنند حداقل دو مجموعه مقررات متضاد وجود دارند که چگونگی رفتار را معین می

ا از دیگر چنین وضعیتی، کنشگران با عمل کردن به یک مجموعه از هنجاره
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اختالل حالت دیگري از ستیز فرهنگی است و . کنند هاي هنجاري تخلف می مجموعه
هاي تعهد شده  ها یا پاداش دهد که مقررات وجود دارد، اما همنوایی با آن زمانی روي می
سازمانی  اي بی علت ریشه. شود کند و یا برعکس به مجازات ختم می را تأمین نمی
که تغییرات روي دهد، هماهنگی  همین. غییرات اجتماعی استطورکلی، ت اجتماعی، به

  ). 51: 1391رابینگتون و واینبرگ، (شود  هاي نظام اجتماعی مختل می بخش
طورکلی   خانوادگی، همسایگی و به ها، رسوم بر اساس دیدگاه رابرات پارك، سنت

ل و نظارت محیط جامعه، اساس سازمان اجتماعی را شکل داده و بر مردم اعمال کنتر
 شهرنشینی، صنعتی شدن و مهاجرت، اقتدار دلیلاما در جوامع امروزي به . نمایند می

سازمانی اجتماعی  ها مختل و به بی هاي اجتماعی سنتی و تأثیرات یکنواخت آن نظام
با توجه به گستردگی رفتارهاي پرخطر که ). 53همان، (شتاب بیشتري بخشیده است 

یگار، قلیان، مشروبات الکلی، مواد مخدر، افکار خودکشی،  س:مصادیق فراوانی مانند
شود در این  رفتار پرخطر جنسی، رانندگی پرخطر و رفتارهاي ضداجتماعی را شامل می

سازمانی اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظریه یادگیري  هاي بی پژوهش از بین نظریه
عنوان چارچوب  رخطر بهسازمانی اجتماعی براي تبیین رفتارهاي پ اجتماعی، نظریه بی

چون این نظریه علل و شرایط بسترساز رفتارهاي پرخطر را . شده است  نظري برگزیده
در بین همه عوامل فردي، نهادي و ساختاري در نظر گرفته و عوامل بیرونی و میان 

  .داند گیري این رفتارها دخیل می ذهنی را در شکل
     
 شناسی روش

مقاله حاضر .  استیا گراند تئوري» نظریه مبنایی«نوع روش پژوهش حاضر، کیفی و از 
شناختی رفتارهاي پرخطر   با عنوان تبیین جامعهيکه مربوط به بخش کیفی رسالۀ دکتر

هاي گرایش به رفتارهاي  است، با استراتژي اکتشافی درصدد شناسایی عوامل و زمینه

                                                
1. Granded Theory 
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هاي عمیق  یق مصاحبهآوري اطالعات از طر در پژوهش حاضر جمع. پرخطر تمرکز دارد
 25گیري نظري با  گیري هدفمند و راهبرد نمونه نیمه ساختاریافته و با استفاده از نمونه

 سالۀ ساکن شهر کاشان و چند متخصص و مطلع از 19 تا 14نوجوانان پسر نفر از 
گیري هدفمند براي گزینش افراد مورد  از نمونه. صورت گرفته استرفتارهاي پرخطر 

هاي موردنیاز  گیري نظري براي تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده ز نمونهمصاحبه و ا
هایی به  براي تحقق هدف مورد نظر مصاحبه. شده است  و یافتن مسیر پژوهش استفاده

ها و محالت شهر   دقیقه در محل مدارس، پارك50 تا 30بین با زمانی روش کیفی 
کننده و کسب رضایت آگاهانه و  به شرکتپس از ارائه توضیحات الزم . شده است انجام

 بر تأکیدها و  رعایت مالحظات اخالقی و فراهم نمودن اجازه ورود و خروج در مصاحبه
  :  گردیدناشناختگی و محرمانه ماندن گفتگو اولین سؤال به این شکل طرح

  اید؟ هاي اجتماعی در محل زندگی مواجه شده لطفاً بفرمایید با چه آسیب -
  ها براي شما پیش بیایند؟ اند این آسیب خود شما چه عواملی باعث شدهبه نظر  -

  :اي از این قبیل مطرح گردیدند و در ادامه سؤاالت مواجهه
  شود؟ تا چه حد ناهمگونی جمعیت باعث آسیب اجتماعی در این محیط می

   اند؟ پذیري شما داشته خانواده شما چه نقشی در آسیب
طور  یرهاي مستقل و مؤثر بر رفتارهاي پرخطر بهو نقش هر یک از عوامل و متغ

 .منظور دستیابی به دانش و تجربه زیسته فرد مطرح گردید کننده به جداگانه با مشارکت
  :همچنین با افراد مطلع از رفتارهاي پرخطر سؤاالت زیر مطرح شد

  هاي اجتماعی قرار دارند؟ نوجوانان شهر شما چقدر در معرض آسیب -
هاي اجتماعی که در محل زندگی شما وجود دارند و تهدیدکننده  لطفاً آسیب -

  .بیان بفرماییدرا سالمت نوجوانان هستند 
  اند؟ پذیري نوجوانان در این محله شده چه عواملی باعث آسیب -

فرایند . کنندگان تدوین شد سؤاالت بعدي بر مبناي محتواي گفتگوهاي مشارکت
ها  داده.  مصاحبه ادامه یافت25ي پس از انجام گردآوري اطالعات تا مرحله اشباع نظر
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در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل و از طریق کدگذاري باز، محوري و گزینشی و 
ها  تعاریف اصلی رفتارهاي پرخطر و شرایط علّی ارتکاب این رفتارها و دالیل آن

 و ها در پایان هر مصاحبه سازي متن کلیه مصاحبه پس از پیاده. استخراج گردید
 کد 11استخراج و در مرحله بعدي در ) مفاهیم( کدباز 48ها، تعداد  غربالگري آن

  : نهایی گردیدند1مطابق جدول شماره ) مقوله(محوري 
هاي نویسندگان وارد مصاحبه نگردد و از  فرض در این پژوهش سعی شد تا پیش

هاي پرخطر نگري همدالنه براي فهم معانی ذهنی کنشگران از مسئله رفتار روش درون
در . ها درك نماید هاي اظهارشده را از دیدگاه خود آن استفاده شود تا بتواند موقعیت

، پذیري ، اطمینان، باورپذیريهاي اعتمادپذیري روش کیفی براي ارزیابی، از مالك
به پیروي از ). 420: 1391فلیک، (گردد   استفاده می و تصدیق پذیريپذیري انتقال

. هایی تا حد ممکن رعایت گردد در این مطالعه تالش شد، چنین مالكها،  همین مالك
مطالعه، تحمل و  ها توسط اعضاي میدان مورد ن در میدان، کنترل دادهاحضور محقق

تواند به ارتقاي کیفیت اعتبار در این  جمله مواردي است که می ن ازاشکیبایی محقق
  .تحقیق بینجامد

  
  هاي تحقیق یافته
ها، استخراج و تقلیل مفاهیم، تشکیل مقوالت   پس از انجام مصاحبههاي حاضر یافته

که در قالب شرایط علی، . محوري و در آخرین مرحله برساخت مقولۀ اصلی بوده است
 :گر و بسترساز رفتارهاي پرخطر در جدول زیر ارائه گردیده است مداخله

  
                                                

1. Truthworthines 
2. Credibility 
3. Dependability 
4. Transferability 
5. Confirmability 
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  باز، محوري و گزینشی:  مراحل کدبندي-1جدول 
مقوله 
 هسته

گذاري کد
محوري 

 )ها مقوله(

 )مفاهیم(کدباز 

  اي ناباب محله دوستان هم
 زا در محله شدن رفتارهاي آسیب باب

 محله پرآسیب

  
شرایط محیطی 

  زا آسیب
  نبودن شادي و خوشی در جامعه  

  شونکم نیاوردن در مقابل دوستان 
  همگرایی با جمع

  حس خوب دیده شدن در جامعه

  
  وهمچشمی چشم

 

  مد شدن انجام رفتارهاي پرخطر
   این رفتارها ضرر ندارهکه ایناعتقاد به 

  احساس خود بزرگی
  

 باورهاي نادرست

  تلقین دستیابی به آرامش
  پاشیدگی خانواده ازهم

  اختالف فکري با والدین
  ازحد در خانواده دي بیشآزا

  نبودن شادي و خوشی در خانواده
  طرد شدن از طرف خانواده

 گیري زیاد از طرف خانواده سخت

  تفاوتی و عدم درك توسط والدین بی
  از دست دادن والدین

  ها عدم مهارت والدین در پرورش بچه
  درگیري و تنش درون خانواده

  
  
  
  

  زمینه خانوادگی

  ار اعتیاد و غیره در خانوادهوجود عضو داراي رفت
  هاي پرحاشیه دیدن فیلم

  
  
  
  
  
  
  

رفتارهاي 
پرخطر 
محصول 

سازمانی  بی
 اجتماع

 

اثرپذیري 
ها، بازیگران و رپرها در  ترویج رفتارهاي پرخطر توسط خواننده  اي رسانه

  ها ها و صحنه برنامه
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مقوله 
 هسته

گذاري کد
محوري 

 )ها مقوله(

 )مفاهیم(کدباز 

  بیکاري
  فقر مالی

  فشار زندگی
  نداشتن پول

  
  

  چالش اقتصادي

  خطر هزینه باالي تفریحات سالم و بی
  بازي و رابطه گرایی در جامعه احساس پارتی

  عدم امکان اعتراض به وضعیت موجود
  

حساس ا
  ناراضی بودن افراد  عدالتی بی

  ها در انجام وظایف محوله تفاوتی مدارس و دانشگاه بی
  ها فراوانی رفتارهاي پرخطر در مدارس و دانشگاه

  
کژکارکردي 

  نداشتن تفریح و سرگرمی  نهادي
  وآمدهاي فامیلی کنسل شدن رفت

  داشتن فامیل داراي رفتار پرخطر
سست روابط گ

  بین فامیلی
  ها پایین آمدن سطح اعتماد بین فامیل

  احساس فشار عصبی
  شکست در زندگی، تحصیل و غیره

 نفس پایین اعتمادبه

  تجربه حادثه تلخ
  افسردگی

  
احساس تنهایی 
 ناشی از شکست

  

 وفایی  شدن و تجربه بیتنها

  عشق جوانی
  حس کنجکاوي و جستجوگري

  خواستن و دوست داشتن خود فرد

  
تمایالت لذت 

 جویانه

  احساس لذت و خوشی
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  یشرایط علّ
زا، زمینه خانوادگی، چالش اقتصادي،  در این محور پنج مقوله شرایط محیطی آسیب

عنوان شرایط   مفهوم به30جویانه و احساس تنهایی ناشی از شکست و تمایالت لذت 
  .اند شده ی شناساییعلّ

  :زا شرایط محیطی آسیب
شدن  وجود دوستان ناباب در محله، باب: این مقوله برگرفته از کدهاي مفهومی

رفتارهاي پرخطر در محله، وجود محله پرآسیب و نبودن شادي و خوشی در جامعه 
  .فتارهاي پرخطر گردیده استباشد که این شرایط باعث گرایش و شیوع ر می

  : گردد  در این قسمت به چندین مصاحبه اشاره می
کنیم پر از دعوا و درگیري و خیلی رفتارهـاي نـاجور       اي که زندگی می     محله[... 

اي است که اگر فردي این رفتارهـا را انجـام نـده جـوان                گونه  دیگري هست آالن به   
 25، 17کـد   ...] (چار مشکل میشه  نیست و بعداً در زندگی بخصوص موقع ازدواج د        

بینـی همـه بـاهم     ما را که اینجـا مـی  : [... اي دیگر بیان نمود شونده یا مصاحبه ). ساله
دوست هستیم و همیشه هم اینجا هستیم بزار یکی از اون کارهاي پرخطر انجام بدم          

 22، 18کـد  ...] (هر چی به فکرتون میاد باهم انجام مـی دیـم  ) روشن کردن سیگار  (
  ).هسال

  : اي دیگر شونده دیدگاه مصاحبه
اش غمگینی و مراسمات     فضایی که بر محیط شهر و محله ما حاکم هست همه          [

  ). ساله24، 22کد ...] (این شکلی هست هیچ خوشی و شادي ماها نداریم
هاي گوناگون به این مقوله اشاره داشته و  ها، پاسخگویان به شکل در اکثر مصاحبه

بنابراین . اند  فراوانی داشتهتأکیدعنوان یک عامل تأثیرگذار  زا به بر شرایط محیطی آسیب
گیري،  شود، زمینه شکل سازمانی در محله و روابط بین فردي حاکم می زمانی که بی

  .گیرد هاي اجتماعی شکل می تداوم و بازتولید رفتارهاي پرخطر و گرایش به آسیب
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  زمینه خانوادگی
وجود عضو داراي رفتار اعتیاد و غیره در : میاین مقوله بر اساس کدهاي مفهو

ها، از  خانواده، درگیري و تنش درون خانواده، عدم مهارت والدین در پرورش بچه
گیري زیاد از طرف  تفاوتی و عدم درك توسط والدین، سخت دست دادن والدین، بی

خانواده، طرد شدن از طرف خانواده، نبودن شادي و خوشی در خانواده، آزادي 
شده  پاشیدگی خانواده ساخته ازحد در خانواده، اختالف فکري با والدین و ازهم یشب

  .است
  : اي بیان کرد شونده مصاحبه
اي که توش بزرگ شـدي خیلـی مهمـه وقتـی پـدرت یـا بـرادراي                    خانواده[... 

اي  چین خـانواده  خود هر فردي توي هم ترت این رفتارها را داشته باشن خودبه   بزرگ
  ).  ساله23، 24کد ...] ( سالگی توي این کارها می افته 14ن باشه حدود س

  : شونده یا اظهارات این مصاحبه
روزه تنش و درگیري باشـه   وقتی داخل خانواده آرامش و شادي نباشه و همه   [... 

ها باز  جاهاي نامناسب مثل پارك دل آدم پر از غم می شه و میاد بیرون که پاي فرد به
یط خانواده شاد و متعادل باشه جوان که بیست سالش شد جامعه        اما اگر شرا  ... میشه

  ).  ساله25، 17کد ] (مانند ها سالم می هر چی پر از آسیب باشه این
  : اي دیگر بیان نمود شونده مصاحبه
زده می شـه و بچـه         ازحد باشه آدم دل     گیري بیش   وقتی داخل خانواده سخت   [... 

قـی تـوي خـانواده الزمـه آدم زود بـزرگ         آزادي منط .... مثل اژدهاي سه سـر میـشه      
  ).  ساله22، 18کد ...] (میشه

  : شونده زیر مطابق دیدگاه فوق است اظهارات مصاحبه
ها را پذیرش کنن و با آرامش         ها متعادل نیست اگر والدین بچه       رفتار خانواده [... 

  ).  ساله48، مطلع، مرد 1کد ...] (بچه را تحویل بگیرن هنجارشکن نمی شن
  : شونده اظهارنظر این مصاحبهیا 
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ها است اصالً حاضـر       خانواده به چیزي که اهمیت نمی دن نحوه تربیت بچه         [... 
هـا و خـانواده بخـونن و خودشـون را از        نیستن یک کتاب هم در مورد تربیت بچـه        

  ).  ساله60، جامعه شناس 2کد ...] (نیاز می بینن  ها بی آموختن مهارت
پذیري  ها، نقش خانواده در جامعه شده از تحلیل مصاحبه با توجه به مفاهیم حاصل

هاي فوق داللت بر این دارند که امروزه  فرزندان اساسی است، همچنین نتیجه مصاحبه
ها در مواردي باعث  ها در انجام وظایف اصلی خود ناتوان بوده و خود خانواده خانواده

  .ندشو رفتن فرزندانشان به سمت رفتارهاي پرخطر می
  

  لش اقتصاديچا
بیکاري، فقر مالی، فشار زندگی و نداشتن پول : این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی

  .شده است ساخته
  : اي بیان نمود شونده مصاحبه
 وقـت زیـادي دارن میـان ایـن      کـه   اینبینی همه بیکارن و از        ها را که می     این[... 
کار باشه خـود  جمع می شن و سیگار و گل و همه چی می زنن اگر      ) پارك(محیط  

چـین رفتارهـایی فقـط از        من فرصتی برام نمی مونه برم دنبال این کارها، انجام هـم           
  ).  ساله24، 19کد ...] (بیکاري و نداشتن شغله 

خصوص جوانان، تشدیدکننده گرایش به  بر این مبنا، عدم مشغولیت افراد به
  . هاي اجتماعی شده است آسیب

  : موداي دیگر بیان ن شونده یا مصاحبه
پولی هست وقتی پول داشته باشی سراغ تفریحات سـالم مثـل    اش از بی    همه[... 

بخـش مثـل اسـتخر     براي یک تفریح سالم و لـذت     . میري... باشگاه، استخر، کافه و     
) مـشروب ( هزار تـومن مـی تـونی مـواد، عـرق      5 هزار  می شه اما با    50اش    هزینه

   ). ساله23، 15کد ...] (راحتی گیر بیاري  به
  : اي دیگر بیان نمود شونده مصاحبه
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ما حسرت همه چی به دلمون مونده از بس تا حاال بهمون سخت گذشـته و          [... 
  ).  ساله22، 16کد ...] (فشار بودیم نتونستیم یک حرکت مثبتی را انجام بدیم  تحت

نتیجه مصاحبه در این بخش، نمودار داغی از نوع تسلیم و سکون جوانان است که 
  . مشکالت مالی و بیکاري آنها داردریشه در
  

  احساس تنهایی ناشی از شکست
احساس فشار عصبی، شکست در زندگی، : این مقوله برگرفته از کدهاي مفهومی

نفس پایین، تجربه حادثه تلخ، افسردگی و تنها شدن و تجربه  تحصیل و غیره، اعتمادبه
ندگی افراد احساس تنهایی هاي ز ها و شکست باشد، که بر اساس ناکامی وفایی می بی
  .کنند می

  : اي اظهار نمود شونده مصاحبه
افته که خیلـی بهـت فـشار میـاره و      بینی برات یک حادثه تلخی اتفاق می  می[... 

 بتونی با اون کنار بیاي سمت استفاده از موادي میري که تا حدي آرومت که اینبراي 
  ).  ساله18، 7کد ...] (بکنن 

  :  دیگر اظهار نموداي شونده یا مصاحبه
اش شکست؛ عشقت تنهات میزاره، از تحصیل         آمده؛ همه   شرایط جوري پیش  [... 

بینی خیلـی عقـب مونـدي دیگـه      کنی با دیگران می جا موندي و خودت مقایسه می     
  ).  ساله20، 9کد ...] (ها یک رسم شده  میري سراغ این رفتارها و بین جوان

هاي مختلف زندگی و  ش ناکامی افراد در میدانهاي باال نشان از نق تحلیل مصاحبه
هاي مختلف  وقتی افراد در موقعیت. ها به سمت رفتارهاي پرخطر دارد گرایش آن

تحمل  ها سنگین و غیرقابل شوند، این حوادث تلخ براي آن زندگی با شکست مواجهه می
 گرفتار گردد که حلی براي فرار از احساس تنهایی می گردد و فرد به دنبال راه می

  .شود ها می گردان رفتارهایی مانند مصرف مواد و روان
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  تمایالت لذت جویانه
عشق جوانی، حس کنجکاوي و جستجوگري، : این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی

  .شده است خواستن و دوست داشتن خود فرد و احساس لذت و خوشی ساخته
  : اي بیان کرد شونده مصاحبه
وقتی سـرت درد مـی گیـره    :  خودشون دارن که می گه     چیزي بین   ها یک   این[... 

چیزي بشه تسکین روحت میگی عشق مسیرش دوره تنها راهی که    دوست داري یک  
، 10کـد  ...] (نزدیکه دوده اونم که اسیر پوله همه چی پوله پوله همه چی پولـه پولـه     

  ).  ساله18
  : یا فرد دیگري معتقد بود

بار انجام بده خوبـه، اگـر    طرف می گه یک  .. .عشق انجام این کارها را دارن       [... 
  )  ساله16، 20کد ...] (بد بود با من؛ فرد هم وسوسه می شه

  : اي دیگر بیان کرد شونده و مصاحبه
بینـی   وقتی سه نفـر مـی  ... خیلی برام جذابیت داره هر چیزي را امتحان کنم     [... 

د شـدن مـنم مـصرف    بینم اونها شـا   کاري انجام می دن منم که اعصابم خردشده می        
اش رادارم  کنی من استفاده کردم و تجربه و هر چی فکرش را می... کنم شاد بشم  می

  ).  ساله15، 21کد ...] (بخشه  و این برام لذت
  : اي دیگر نیز بیان کرد شونده مصاحبه
احساس خوشی فراوانی پس از انجام این کارها بهم دسـت مـی ده و بـراي        [... 

  ).  ساله17، 11کد ...] (ونستم کنارشون بزارم همین تا حاال هم نت
جویی و کنجکاوي  ها، حس لذت شده از تحلیل مصاحبه با توجه به مفاهیم حاصل

زند و بیشتر بر اساس تحریک اطرافیان، فرد تمایلش به  هاي باال موج می در مصاحبه
  .یابد سمت رفتارهاي پرخطر افزایش می
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  اي شرایط زمینه
عدالتی و گسست روابط   مقوله کژکارکردي نهادي، احساس بیدر این پژوهش سه

  .اند اي پژوهش را تشکیل داده  مفهوم شرایط زمینه9بین فامیلی و 
  کژکارکردي نهادي

خوبی  ها وظایف خود را به مدارس و دانشگاه: این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی
سوسه می شن و نداشتن انجام نمی دن، در مدرسه از این رفتارها زیاد می بینن و و

  .شده است  تفریح و سرگرمی ساخته
  : اي معتقد بود شونده مصاحبه
بیشتر این رفتارها، ما در مدرسه باهاشون آشنا شدیم و به سمت اونها رفتـیم     [... 

  ).  ساله14، 6کد ...] (ها شدیم  و آالن هم اسیر این بدبختی
  : شوندگان در این زمینه پاسخ یکی از مصاحبه

هـاي   در محیط مدرسه و دانشگاه بایستی نظارت بیـشتري بکـنن و آمـوزش            . [..
، آسیب شـناس،  5کد ...] (جور کارها نرن  ها سمت این تري ارائه بدن تا بچه     متفاوت

  ).  ساله65مرد 
  : شونده دیگري بیان نمود یا مصاحبه

 سـرگرم رو  وقتی امکانات تفریحی برامون فراهم نیست باکارهایی خودمون         [... 
  ).  ساله20، 13کد ...] (کنیم که به این کارها عادت کردیم  می

 نهادهـایی ماننـد مدرسـه، دانـشگاه و اوقـات فراغـت            که  اینجاي    بر این اساس به   
هایی براي مخاطبان خود فراهم نمایند، اما در مواردي به محلی          زندگی همراه با موفقیت   

  .اند هشد هاي اجتماعی تبدیل براي یادگیري و گسترش آسیب
  

  عدالتی احساس بی
بازي و رابطه گرایی در  احساس پارتی: این مقوله برگرفته از کدهاي مفهومی

  .باشد جامعه، عدم امکان اعتراض به وضعیت موجود و ناراضی بودن افراد می
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  : اي بیان کرد شونده مصاحبه
دن کسی  اي ش   همه کارها رابطه  .  باید بمیره  هالن اگر کسی پارتی نداشته باش     ا[... 
طرف در کارهایی موفق بوده چون پارتی نداشته ول کـرده     ... ده    ها کار نمی    به جوان 

  ).  ساله37، مطلع 4کد ....] (معتاد شده 
  : اي دیگر بیان نمود شونده مصاحبه
حقیقتش ما از این وضعیت که داریم خسته و ناراضی هستیم و راه اعتـراض   [... 
بـریم و   د آزادي در جامعه ما به این رفتارها پناه می         به خاطر نبو  . ها را بستن    ما جوان 

  ). ساله24، 22کد ...] (زنیم  خیالی می خودمون را به بی
هایی از نوجوانان و جوانان شهر کاشان به دالیل گوناگون و در  بر این اساس الیه

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی از وضعیت موجود خسته و ناراضی  حوزه
  .اند به سمت رفتارهاي پرخطر متمایل گشتهبوده و 
  

  گسست روابط بین فامیلی
وآمدهاي فامیلی، داشتن  کنسل شدن رفت: این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی

  .شده است ها ساخته فامیل داراي رفتار پرخطر و پایین آمدن سطح اعتماد بین فامیل
  : اي معتقد بود شونده مصاحبه

ي بین خانوادگی و فامیلی کم شده قبالً خانه پدربزرگ،      وآمدها  الن همه رفت  ا[...
شـدیم و وقـت    آمدن و سرگرم مـی      ها می   رفتی یا فامیل    اي می   مادربزرگ، عمه، خاله  

الن چقدر خونه بمونی میاي بیرون و گرفتار ایـن         ارفتن به سمت این کارها نداشتی       
  ).  ساله30، مطلع، زن 3کد . ...] (کارها می شی

  : اي دیگر بیان کرد شونده مصاحبه
هات افراد اهل این کارها پیدا میشه شـما هـم همرنـگ               وقتی در دایره فامیل   [... 

نما نباشند شما را   فقط اونها انگشتکه ایناونها می شی و اگر هم مقاومت کنی براي 
  ).  ساله16، 12کد ...] (کنن  هم با خودشون جذب می
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  : اي دیگر بیان کرد شونده مصاحبه
ها کم شده مشکلی پیش بیـاد کـس آشـنایی نیـست         ن ارتباط بین خانواده   آال[... 

ها هم سوءاستفاده می کنن و خیانت  ها می رن و آن بهش اعتماد کنن به سمت غریبه    
  ). ساله65، آسیب شناس، مرد 5کد ...] (می کنن 

 شود اي برداشت می هاي زمینه کنندگان در رابطه با این مقوله آنچه از دیدگاه شرکت
پذیري  این است که شرایط خانوادگی و نهادي، همراه با نارسایی در فرآیندهاي جامعه

  .گیري و گرایش به رفتارهاي پرخطر نقش اساسی دارند در شکل
  

  گر شرایط مداخله
عنوان شرایط  اي به چشمی، باورهاي نادرست و اثرپذیري رسانه وهم سه مقوله چشم

  . مفهوم تعیین شدند9گر و در  مداخله
  وهمچشمی چشم

کم نیاوردن در مقابل دوستان، همگرایی با جمع تا طرد و : این مقوله بر اساس
تحقیر نشوند، مد شدن انجام رفتارهاي پرخطر و حس خوب دیده شدن در جامعه 

  .شده است  ساخته
  : مصاحبه یکی از پاسخگویان در این زمینه

ي بـاش همراهـی   رنیا  کم که اینوقتی دوستت تعارف می کنه شما هم براي         [... 
  ). ساله15، 14کد ...] (جور کارها بیفتی کنی و این باعث می شه در این می

  : صراحت اظهار نمود شونده دیگري به مصاحبه
اي هست که باید این کارها را انجـام بـدي و اگـر     گونه الن شرایط جامعه به  ا[... 

  ).  ساله24، 23کد ...] (اهل این کارها نباشی کسی روت حساب نمی کنه
هاي دوستانه و  ها حاکی از این است که وقتی در محیط محتواي این مصاحبه

شوند، جوانان و نوجوانان براي همرنگی  همساالن رفتارهاي ضداجتماعی باب و مد می
  .شوند با جماعت اطراف خود، گرفتار این رفتارها می
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  باورهاي نادرست
 به ضرر نداشتن رفتارهاي پرخطر، اعتقاد: این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی

 اگر مواد بکشن یا یک سري کارها انجام بدن روحیه که ایناحساس بزرگ شدن، تلقین 
  .گر دیگر شناسایی گردیده است عنوان یکی از شرایط مداخله اونها خوب می شه و به

  : شوندگان عقیده داشت یکی از مصاحبه
نداره و اگر ایـن کارهـا را انجـام         چون فکرمی کنن این کارها براشون ضرر        [... 

بـار اسـتفاده مـی کـنن و گرفتـار مـی        بدن تأثیر مثبت بر روي روحیه اونها داره یک     
  ).  ساله24، 19کد ...] (شن

  : اي دیگر اظهار نمود شونده مصاحبه
فرد با کشیدن سیگار و یکسري کارهاي دیگه این احساس بهش دست مـی             [... 

  ). ساله18 ،25کد ...] (ده که بزرگ شده 
نماید، این  باورهاي رایج در محیط پژوهش، رواج رفتارهاي پرخطر را توجیه می

باورها از دوران کودکی سعی در القاي برتر بودن و سرآمد بودن از همساالن دارد، 
اي که هر فرد، خشونت و پرخاشگري در برابر هر حرکت و کنشی را واکنش  گونه به

  .نماید طبیعی خود تلقی می
  
  اي ثرپذیري رسانها

هاي پرحاشیه و ترویج رفتارهاي  دیدن فیلم: این مقوله بر اساس کدهاي مفهومی
  .شده است ها ساخته ها و صحنه ها، بازیگران و رپرها در برنامه پرخطر توسط خواننده

  : اي معتقد بود شونده مصاحبه
بـه  ها هستن حاشیه زیاد درشون هست و باعث تحریـک فـرد               یکسري فیلم [... 

هـاي خودمـون هـم آدم فقـط      یا حتی تـوي فـیلم  ... می شن انجام رفتارهاي پرخطر 
که رسانه باید آزادي و طرز فکر مثبـت       خوره، درصورتی  حسرت به نداشته هاش می    

  ).  ساله24، 23کد ...] (القاء بکنه رو در جامعه



   
  
  
  

 195     ... هاي گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین   زمینه

 
 

  : اي دیگر بیان کرد شونده مصاحبه
اش ایـن کارهـا را    ات در برنامه  ر موردعالقه بینی خواننده و یا بازیگ      وقتی می [... 

ها، تبلیغات این رفتارها را  اصالً فیلم.... کنی انجام می ده هرکسی که باشی پیروي می 
  ). ساله17، 8کد ...] (می کنن 

شود  اي برداشت می هاي زمینه کنندگان در رابطه با این مقوله آنچه از دیدگاه شرکت
 بر محیط زندگی در گسترش رفتارهاي پرخطر افراد این است که شرایط فرهنگی حاکم

  .نقش اساسی دارد
  

  اي پژوهش هسته مقولۀ
در این پژوهش پس از انجام چندین گام شامل انجام مصاحبه، کدبندي اولیه، 

رفتارهاي پرخطر محصول « عنوان باگري و کدبندي انتخابی، نهایتاً مقولۀ هسته  غربال
چون توان تحلیل مقوالت پیشین را دارد و از طرفی . انتخاب شد» سازمانی اجتماع بی

سازمانی در همه  هاي مختلف بی نوعی نمایشگر شکل رفتارهاي پرخطر و اعمال آن به
مقوله هسته در . تري قرار دارد  این مقوله در سطح انتزاعی، پسهاي جامعه است موقعیت

سازي و  ند یکپارچهاین نوع کدگذاري فرآی. شود فرآیند کدگذاري انتخابی خلق می
ها غرق شود و به تعمق  محقق باید در داده. ها در جهت خلق نظریه است پاالیش مقوله

ها را پاالیش داده، باهم یکپارچه کرده و  ها را یافته، آن بپردازد تا بتواند پیوند بین مقوله
ت و از مقوله هسته در بردارنده مضمون اصلی پژوهش اس. نهایتاً نظریه را استخراج کند

که  طوري تواند در چند کلمه خالصه شود به شود و می تمام مقوالت تحقیق منتزع می
  ).1385اشتراوس و کوربین، (آمده را در برگیرد  دست ها و مفاهیم به تمامی مقوله
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 گیري بحث و نتیجه

رایش به رفتارهاي پرخطر یکی از مسائل اجتماعی اصلی افراد بخصوص نوجوانان در گ
اشان است که این نوع از سبک زندگی با سالمت خود فرد، خانواده و جامعه در شهر ک

هاي اجتماعی  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رفتارهاي پرخطر و زمینه. ارتباط است
بنابراین سؤال . و فرهنگی شیوع و تداوم آن در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان است

هاي گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین  زمینهاساسی و محوري پژوهش حاضر واکاوي 
نوجوانان و جوانان بوده و بر اساس پیگیري خط اصلی داستان در چارچوب مدل 

سازمانی  رفتارهاي پرخطر محصول بی« عنوان بااي  پارادایمی و با ارائه نظریه زمینه
رف عرق دهد مصرف سیگار، مص هاي این پژوهش نشان می یافته. شود دنبال می» اجتماع

، مصرف گل و مواد مخدر، رفتار جنسی محافظت نشده، مصرف )مشروبات الکلی(
خشونت و درگیري، سرقت، (قلیان، رانندگی پرخطر و رفتارهاي ضداجتماعی شامل 

  . اند رفتارهاي پرخطر در نمونه موردمطالعه بوده) خریدوفروش مواد
اند   پرخطر نقش داشتهترین عوامل اجتماعی که در گسترش و شیوع رفتارهاي مهم

فامیلی، کژکارکردي نهادي، احساس  زمینه خانوادگی، گسست روابط بین: شامل
هاي اقتصادي در عرصه خانواده و اجتماع  زا و چالش عدالتی، شرایط محیطی آسیب بی

بر مبناي عوامل ذکرشده نتایج پژوهش حاضر بیانگر این حقیقت است که با . هستند
دهاي اساسی نهادهاي مهم جامعه مانند خانواده، نظام مراقبت فرسایش و زوال کارکر

هاي  سازمانی در الیه تناسب سطح بی پلیس، مدرسه و محله، انواع رفتارهاي پرخطر به
ترین عوامل فرهنگی که در پژوهش حاضر  همچنین مهم. یابند جامعه نمود می

ي، باورهاي نادرست، ا اند شامل اثرپذیري رسانه تشدیدکننده رفتارهاي پرخطر بوده
ي هم نوع ها گروهوهمچشمی، احساس تنهایی و میل به لذت طلبی در افراد و  چشم

  . هستند
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در این خصوص نتایج پژوهش حاکی از این است که در سطح جامعه موردمطالعه 
خصوص نوجوانان و جوانان صورت  تغییرات ارزشی در رفتارها و هنجارهاي افراد به

هاي مدرنیته باعث تغییر و جابجایی  کت در مسیر مظاهر و ارزشگرفته است و این حر
محور که درگذشته حاکم بود به سبک زندگی مبتنی بر لذت طلبی  سبک زندگی سالمت

بدین معنا، افراد زمانی به . گذرانی آمیخته با رفتارهاي پرخطر تبدیل گشته است و خوش
الت تعادل خارج گشته و شوند که جامعه از ح سمت رفتارهاي پرخطر متمایل می

زمان با کاهش  درنتیجه هم. گردد هاي آن نمودار می نوعی عدم تعادل در خرده نظام به
پذیري، جامعه شاهد گسترش  آفرینی خانواده و سایر عامالن اصلی جامعه کارکرد و نقش

هاي بعدي با توجه به مقوله اصلی زمینه  رفتارهاي پرخطر و بازتولید آن در نسل
یعنی اگر روند تحوالت اجتماعی به همین روش ادامه داشته . گی خواهد بودخانواد

باشد قطعا عالوه بر مشاهده بیشتر رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان، شاهد 
 .رفتارهاي پرخطر نوظهور و جدیدتري در عرصه اجتماع در آینده خواهیم بود

مبتنی ) 1389(کالئی و همکاران هاي پژوهش حاضر با مطالعات رحمتی نجار  یافته
پذیري، آتش  نقش جامعه) 1393(بر ضعف حمایتی خانواده، مرقاتی خویی و همکاران 

دلبستگی ) 1395( محمودي هاي فرزند پروري والدین، شیوه) 1393(نفس و همکاران 
علیزادگانی و هاي جمعی،  به خانواده، همنشینی با گروه همساالن و استفاده از رسانه

پیوند والدین، ) 1397(جویی و ارتباط ناهمساالن، وجدانی  لذت) 1396(ران همکا
هاي  نقش محرك) 2005(هاي دلبستگی، بال  سبک) 1398(رضایی جمالویی و همکاران 

ابعاد ) 2007(روابط بین والدین و فرزندان، کوران ) 2006(زا، رایت و فیتزپاتریک  تنش
 نظارت و کنترل والدین و تعامالت خانواده، )2010(سرمایه اجتماعی، توبلر و کومرو 

زمینه خانوادگی، ) 2014(محیط زندگی، اسکینر و همکاران ) 2011(گوتیرز و آتیئنزو 
عوامل خانوادگی و وجود همساالن بزهکار، تام و همکاران ) 2015(وزینا و همکاران 

 صمیمیت )2018(هنجاري، داسپه و همکاران  احساس بیگانگی اجتماعی و بی) 2016(
  .مبتنی بر نقش عوامل محافظتی همخوانی دارد) 2019(خانوادگی و شرما و همکاران 
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هاي این پژوهش، علت شیوع و گسترش رفتارهاي پرخطر تحت  بر اساس یافته
سازمانی خانوادگی، نهادي و محیطی همراه با  تأثیر مکانیسمی است که ترکیبی از بی
گردد، یعنی زمانی که نهادها و  تصادي پدیدار میفشارهاي مضاعف اجتماعی، روانی و اق

گیري و تداوم  شوند، شرایط براي شکل دي میکرساختارهاي یک جامعه دچار کژکار
گردد و در افراد، زمینه براي بازي و  هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر فراهم می آسیب

اي  رخطر پدیدهبنابراین مکانیسم رفتارهاي پ. گردد کنش رفتارهاي پرخطر نمودار می
. چند سطحی است و ریشه در متن مناسبات اجتماعی در سطح خرد، میانه و کالن دارد

ناپذیر  با توجه به پیامدهاي رفتارهاي پرخطر، اهمیت دادن به آن امري الزم و اجتناب
رسد راه کاهش رفتارهاي پرخطر، سامان دادن به جامعه در همه  به نظر می. باشد می

ها، مدارس،   خانواده:پذیري مانند  اخالقیات از طریق عامالن جامعهها و آموزش بخش
  .باشد ها و غیره به افراد می رسانه

 اجتماعی، همنشینی افتراقی و –نتایج پژوهش حاضر همسو با نظریه محیطی 
کنترل اجتماعی است که بر نقش تعامل دوستان، والدین، ساختار خانواده و محیط در 

  .کرد  میتأکیدزا  بروز رفتارهاي آسیب
  

  پیشنهادهاي پژوهش
دهد نوجوانان زمانی کمتر به سمت رفتارهاي  نتایج این پژوهش نشان می

پرخطرمی روند که از یک خانواده بسامان برخوردار باشند، بنابراین پیشنهاد این پژوهش 
دهی  خصوص در سطوح باال، سامان به مدیران، قانون گذران، مددکاران و برنامه ریزان به

همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از . باشد هاي مختلف می به امر خانواده در حوزه
این است که در صورت ایجاد اشتغال و سازمان کار براي جوانان، زمینه انجام رفتارهاي 

هاي مختلف زمینه  گردد، از راه رود که در این خصوص پیشنهاد می پرخطر از بین می
بنابراین مشغولیت نوجوانان و جوانان .  مختلف فراهم گرددهاي اشتغال جوانان در بخش
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گردد، پایه و اساس  هاي سالم و مولدي که باعث توسعه و ترقی فرد می در فعالیت
 که اینبا توجه به . کند راهکارهایی است که از رفتارهاي پرخطر جلوگیري می

ن درصدد اردد محققگ ی رفع میهاي کیفی با انجام پژوهش کم دهی نتایج پژوهش تعمیم
ده از پژوهش حاضر، اقدام به بدست آمهاي بعدي بر اساس نتایج  هستند در پژوهش

هاي پژوهش حاضر و با توجه به علل،  بر اساس یافته. انجام تحقیق پیمایشی نمایند
هاي مختلف رفتارهاي پرخطر، ضرورت ایفاي نقش مددکاري  گر و زمینه شرایط مداخله

گیري و  تصمیم(و کالن ) خانواده و نهادها(، میانه )فردي (اجتماعی در سطح خرد
  .دباش بدیل می برجسته و بی) هاي کالن راهبردي ریزي برنامه
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