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چکیده

تر شدن فرزندان، نقش همساالن  با بزرگ. اي است پذیري در هر جامعه ترین عامل جامعه خانواده اصلی

پذیري افراد را فراهم  شود و در کنار این دو عامل مهم رسانه و عامالن دینی زمینه جامعه تر می پررنگ

پذیري و گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین  این پژوهش با هدف بررسی نقش عامالن جامعه. نمایند می

کاررفته در  روش تحقیق به. شده استظریه یادگیري اجتماعی انجامشهروندان کاشانی بر مبناي رویکرد ن

نفر از شهروندان شهر کاشان بر اساس  552پژوهش حاضر پیمایشی بوده و نمونه آماري پژوهش تعداد 

. عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند گیري احتمالی متناسب با حجم به فرمول کوکران و به روش نمونه

بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرات افراد متخصص دانشگاهی  پایایی پرسشنامه

هاي  براي تحلیل استنباطی و سنجش ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته از آزمون. صورت گرفته است

. استشده  استفاده SPSS25افزارهاي  مقایسه زوجی با استفاده از نرم Tآماري همبستگی پیرسون و آزمون 

هاي پژوهش حاکی از این بوده است که گرایش شهروندان به رفتارهاي پرخطر در حد متوسط بوده و  یافته

همچنین نتایج آزمون فرضیات بین عامالن . اند پسران بیشتر از دختران به رفتارهاي پرخطر تمایل داشته

دار و  اي با بروز رفتارهاي پرخطر معنی و اثرپذیري رسانه پیوند با همساالنپذیري شامل عامل خانوادگی،  جامعه

-اند و در نهایت متغیر پایگاه اقتصادي دار و معکوس داشته مثبت بوده و متغیرهاي سن و دینداري رابطه معنی

همچنین بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهاي مستقل . اي نداشته است اجتماعی با رفتارهاي پرخطر رابطه

  .اند متغیر رفتارهاي پرخطر را تبیین کردهدرصد از تغییرات  33درمجموع 
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  بیان مسئله

امروزه رفتارهاي پرخطر در بین شهروندان، باعث تهدید سالمتی و مخاطراتی براي آینده 

گیر است که پیامدهاي آن در  مهها شده است، شیوع این رفتارها یک مسئلۀ کلی و ه آن

گرایش به . باشد اي می کننده هاي زندگی، همراه با اثرات منفی و نگران همه عرصه

رفتارهاي پرخطر تحت تأثیر عوامل مختلف فردي، اجتماعی، ساختاري و غیره است، که 

ارند، پذیري با توجه به نقشی که در فرایند اجتماعی شدن افراد د بررسی نقش عامالن جامعه

مدت و هم  هاي اجتماعی و رفتاري، هم در کوتاه آسیب.تري برخوردار است از اهمیت بیش

در بلندمدت سالمتی شهروندان را در معرض خطر قرار داده و این اثرات منفی را با شدت 

  ). Crosby et al, 2009: 4(دهند  هاي بعدي زندگی انتقال می بیشتري به دوره

در جامعه در حال گذار  1پذیري ارآمدي عامالن جامعهجوانی ساخت جمعیت و ناک

ها،  کاري بر اثر این کم. هاي اجتماعی نقش اساسی داشته است ایران، در افزایش آمار آسیب

یابند، که به سمت رفتارهاي پرخطر گرایش  شهروندانی در عرصه اجتماع حضور می

این نوع از ). 5: 1389جعفري، (بیشتري داشته و توانایی سامان دادن به زندگی خود ندارند 

ساز مسائل  شود، زمینه هاي مختلف سنی دیده می سبک زندگی پرخطر که در بین گروه

هاي مختلف جامعه بر جاي  شود و پیامدهاي ناگواري را در الیه اجتماعی گوناگونی می

  .گذارد می

نادیده ها و  هاي رفتاري و عدم توجه به هنجارها، قواعد، ارزش گسترش ناهنجاري

زمینه و شروع . پذیري است گرفتن حقوق شهروندان، نشانه عدم کارایی نهادهاي جامعه

هاي نوجوانی و در مدارس راهنمایی و  و بزهکارانه از دوره 2ارتکاب رفتارهاي پرخطر

هاي  هاي این دوره سنی همراه با مشکالت زندگی و بحران ناکامی. گیرد دبیرستان شکل می

ی با خانواده، همساالن و محیط، شکست تحصیلی و غیره شیوع رفتارهاي ارتباطی و اجتماع

: 1388محمدي و احمدآبادي،  زاده(بخشد  هاي سنی بعدي شدت می پرخطر را در دوره

                                               
1. Socialization
2. Risky behaviors
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هاي سنی و قشرهاي اجتماعی در معرض رفتارهاي پرخطر قرار  بنابراین همه نسل). 470

  .دارند

نظیر خانواده و همساالن در گرایش به مطالعات مختلف علمی بر نقش منابع اصلی 

همچنین این تصور که رفتارهاي پرخطر نوجوانان تحت . اند رفتارهاي پرخطر تأکید داشته

شده  طور گسترده در مجامع عمومی از نظر علمی پذیرفته تأثیر شرایط اجتماعی قرار دارد، به

ر همساالن در رفتارهاي تحقیقات تجربی حاکی از این است که بیشتر افراد تحت تأثی. است

هیمر در رابطه با همساالن ) Lloyd & Anthony, 2003. (کنند پرخطر شرکت می

)Heimer, 1997 (تري  گیرانه معتقد است پدر و مادرهایی که از نظم و انضباط سخت

کنند، که رفتارهاي  قیدوبندي انتخاب می ها دوستان بی کنند، فرزندان آن استفاده می

  ).Alshammari, 2017: 23(کنند  دهند و تقویت می بیشتر آموزش می آمیز را خشونت

تأثیرگذاري گروه همساالن، بخصوص در دوره نوجوانی، حتی از والدین هم بیشتر 

نمایند، افکار،  گروه همساالن با جاذبه و نفوذي که در روابط اجتماعی برقرار می. است

پرویزي و احمدي، (دهند  نفی شکل میاحساسات و رفتار نوجوانان را در جهات مثبت و م

خانواده تأثیر  1دهد که پایگاه اقتصادي و اجتماعی برخی تحقیقات نیز نشان می). 48: 1385

همچنین تحقیقات نشان )). Rekker et al, 2015مستقیمی بر بزهکاري جوانان دارد 

کننده رفتار  بینی ترین پیش خصوص دلبستگی مادرانه، قوي دهند دلبستگی والدین و به می

بدین معنی فرزندانی که دلبستگی به والدین و ). Leiber et al, 2015(است  2بزهکاري

بسته هستند، احتمال ارتکاب اعمال بزهکارانه  خانواده داشته و به هر دوي والدین کامًال دل

  . کمتري دارند

ندان عنوان مکانیسم کنترل رفتاري بر فرز نظارت والدین توسط بیشتر محققان به

منظور تنظیم رفتار و ارائه  ها را به طور خاص مدیریت فعالیت شده است که به تعریف

براي تحقق این امر الزم است والدین . دهد راهنمایی براي رفتارهاي قانونی انجام می

                                               
1. Economic and social status
2. Delinquent behavior
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ها و نحوه گذراندن  وآمد فرزندان، آگاهی از دوستان و آشنایان آن شناختی از محل رفت

هاي گذشته نشان داده  تحقیقات تجربی طی سال. انشان داشته باشنداوقات فراغت فرزند

ها و مراودات فرزندان خود هستند،  است؛ والدینی که فاقد آگاهی از محل زندگی، فعالیت

 ,Alshammari(شوند  فرزندانشان بیشتر درگیر رفتارهاي پرخطر به همراه بزهکاران می

هاي  ها از مکان و تعامالت اجتماعی انسانگیري رفتارها  امروزه محل شکل). 12 :2017

  . شده است واقعی و حضوري که در گذشته حاکم بود، به فضاي مجازي منتقل

با توجه به . ها به دنبال داشته است شماري براي انسان هاي بی این بستر پتانسیل و ظرفیت

ر نوجوانان و ها ازجمله اینترنت در اختیا هاي فراوانی که این رسانه امکانات و دسترسی

هاي جدید و رفتارهاي  جوانان گذاشته است، بنابراین با دسترسی کامل با انواع محرك

از طریق ارتباط با از طرفی دیگر  و ).1: 1391عاملی و حسنی، (شوند  گوناگون مواجه می

توانند به احساس تعلق به دیگران دست  هاي اجتماعی، افراد می دیگران و حضور در شبکه

از طریق این استراتژي بر بسیاري از مشکالت غلبه یابند، که نظریه یادگیري  یابند و

  ).Brazill-Murray, 2018: 2(کند  نیز از این فرآیند پشتیبانی می 1اجتماعی

هاي جمعیتی و داراي  کاشان، پس از اصفهان دومین شهر از نظر شاخص

کاشان شهري با . ی استهاي اقتصادي و موقعیت ارتباط هاي مهمی نظیر فرصت برجستگی

پیشینه بزرگ تاریخی و باستانی است که روند شهرنشینی و مهاجرت، تغییر و تحوالت 

بنابراین بررسی و تحلیل . اجتماعی و فرهنگی فراوانی بر این شهر سنتی تحمیل کرده است

ها از اهمیت زیادي برخوردار است، چون گرایش  رفتارهاي پرخطر و پیامدهاي ناشی از آن

ه این رفتارها، پیامدهاي منفی فراوانی در حوزه سالمت و بهداشت و در سطوح مختلف ب

هدف این پژوهش بررسی نقش هر یک از . فردي، خانوادگی و اجتماعی به دنبال دارد

پذیري در میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین شهروندان کاشانی است  عامالن جامعه

  .گیري اجتماعی قصد تبیین موضوع را داردکه بر مبناي رویکرد نظریه یاد

                                               
1. Social learning theory
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بنابراین سؤاالت اصلی پژوهش حاضر در مرحله اول این است که وضعیت گرایش به 

، مواد مخدر، 3، مشروبات الکلی2، قلیان1استفاده از سیگار(پر شیوع ترین رفتارهاي پرخطر 

هاي ، رفتار6، رانندگی پرخطر5و افکار خودکشی، رفتار پرخطر جنسی 4خودکشی

) و غیره 9، عدم تحرك بدنی8، عادات غذایی ناسالم)، سرقت و غیره7خشونت(ضداجتماعی 

پذیري؛ خانواده، همساالن، رسانه و  در چه سطحی است؟ نقش هر یک از عامالن جامعه

  نهاد دین در زمینه گرایش به این رفتارها چگونه است؟

  

  پیشینه تجربی

پذیري که با  در خصوص نقش عامالن جامعهشده  در این بخش، تحقیقات تجربی انجام

.گردد موضوع رفتارهاي پرخطر مرتبط هستند، ارائه می

شناختی نقش فرایند اجتماعی در  در پژوهشی با عنوان مطالعۀ جامعه) 1399(سعادتی 

. شهر تبریز به شیوه پیمایشی انجام داده است تبیین رفتارهاي پرخطر در بین جوانان کالن

پذیري، شکاف  داده است که همبستگی بین متغیرهاي کنترل اجتماعی، جامعه ها نشان یافته

.آمیز از نظر آماري معنادار بوده است نسلی و همنشیینی افتراقی با رفتارهاي مخاطره

بینی رفتارهاي پرخطر  در پژوهشی با عنوان پیش) 1398(بخشش بروجنی و همکاران 

نفر از دانش  130ردگی و حل مسئله در بین بر اساس همنشینی با همساالن بزهکار، افس

ها حاکی از آن بوده است که همنشینی با همساالن  یافته. اند آموزان شهر بروجن انجام داده

گردان و خودکشی  بزهکار در گرایش به رفتارهاي پرخطر مصرف سیگار، قلیان، مواد روان

  .تأثیر مستقیم داشته است

                                               
1. Smoking
2. Hookah
3. Alcohol
4. Suicide
5. Risky sexual behavior
6. Risky driving
7. Violence
8. Unhealthy eating habits
9. Physical inactivity
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هاي گرایش به رفتارهاي  ژوهشی با عنوان زمینهدر پ) 1397(نیازي و سلیمان نژاد 

پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان به روش کیفی و با رویکرد گراندد تئوري در 

اند که زمینه خانوادگی، احساس تنهایی، شرایط  ها نشان داده یافته. اند شهر کاشان انجام داده

ی، گسست روابط بین فامیلی، احساس زا، چالش اقتصادي و میل به لذت طلب محیطی آسیب

وهمچشمی  اي، باورهاي نادرست و چشم عدالتی، کژکارکردي نهادي، اثرپذیري رسانه بی

  .اند گیري رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان نقش داشته در شکل

بررسی نقش عوامل «نامه کارشناسی ارشد با موضوع  در پایان) 1395(محمودي  

با » رایش به رفتارهاي پرخطر در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطباییاجتماعی در گ

هدف شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتارهاي پرخطر به روش کمی و 

) دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(نفر  14427پیمایشی از بین جامعه آماري 

. عنوان نمونه نهایی انجام داده است نفر به 374نسبی تعداد  -اي  گیري طبقه به روش نمونه

محقق براي چارچوب نظري پژوهش، تلفیقی از نظریات پیوند اجتماعی هیرشی، همنشینی 

: نتایج نشان داده است.افتراقی ساترلند و یادگیري اجتماعی بندورا استفاده نموده است

در این . درصد بوده است 93میانگین تمایل به رفتارهاي پرخطر در بین دانشجویان حدود 

پژوهش محقق به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهاي تعهد اجتماعی، مشارکت 

هاي جامعه  اجتماعی، پیوند با همساالن، پیوند خانوادگی، پایبندي به اصول اخالقی و ارزش

بین . ستو استفاده از فضاي مجازي با تمایل به رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار برقرار بوده ا

سن و دلبستگی به دوستان با گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه معناداري وجود نداشته 

  .است

در پژوهشی کیفی با عنوان رفتارهاي پرخطر شایع و ) 1393(آتش نفس و همکاران 

تحلیل  کیفیعوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان شهر سمنان به روش 

در این . اند آموز دختر و پسر انجام داده دانش 98هدفمند در بین گیري  محتوایی با نمونه

ترین عوامل گرایش به این رفتارها، مربوط  پژوهش عالوه بر معرفی رفتارهاي پرخطر، مهم

محققین در . هاي فرزند پروري والدین و فضاي روانی موجود در خانواده بوده است به شیوه
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هاي صحیح فرزند پروري  آگاهی جامع والدین با روشه اند ک یافته پایان به این نتیجه دست

  .تواند در کاهش معضالت اجتماعی مفید باشد می

در یک مطالعه کیفی با عنوان خانواده و نقش ) 1390(رحمتی نجار کالئی و همکاران 

اي و از طریق مصاحبه عمیق  مایه آن در بروز رفتارهاي پرخطر ایدز به روش تحلیل درون

ساله در شهر تهران انجام  42تا  21گیري هدفمند با بیماران  یافته به روش نمونهنیمه ساختار

زاي خانواده و  شده در این مقاله شامل ساختار آسیب هاي استخراج درون مایه. اند داده

اند که ضعف حمایتی و  ها نشان داده نتایج یافته. اند هنجارهاي خانوادگی مخاطره زا بوده

همچنین . طرف خانواده علت اصلی گرایش به رفتار پرخطر بوده استحمایت کافی از  عدم

حل کاهش رفتار پرخطر ایدز را در افزایش حمایت خانواده از نوجوانان و  محققین راه

  .مداخالت خانواده محور معرفی نموده است

آمیز  رفتارهاي مخاطره«در پژوهشی به ) 2018(1در پژوهش داسپی و همکاران

محققان . پرداخته است» اثر محافظتی نمایش غیرکالمی و صمیمیت والدین: همساالن جوان

هاي غیرکالمی از صمیمیت والدین در  در این مطالعه در پی بررسی آن هستند؛ آیا نمایش

طی یک بحث، ارتباط بین وابستگی با همساالن منحرف و رفتارهاي پرخطر را کاهش 

ها که در مورد یک مسئله  ان و والدین آننفر جو 107اي از  دهد؟ بدین منظور نمونه می

کردند و همچنین صمیمیت غیرکالمی والدین، مورد کدگذاري قرار  جنجالی بحث می

نتایج حاکی از این بود که صمیمیت پدران هر ارتباط احتمالی بین همساالن . گرفتند

عنوان یک  کرد، اما صمیمیت مادران به منحرف و رفتارهاي پرخطر را تعدیل می

عنوان یک عامل  ویژه دختران از صمیمیت پدران به به. کننده مهم ظاهر نشد عدیلت

  .شدند مند می مهارکننده در مسیر رفتارهاي پرخطر همساالن منحرف بهره

با عنوان حمایت اجتماعی، خودکنترلی، ) 2017(نتایج پژوهش اگباریا و همکاران 

وانان فلسطینی نشان داده است که داري و مشارکت در رفتارهاي پرخطر در بین نوج دین

                                               
1. Daspe
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تر نوشیدن مشروبات، مصرف مواد  داري با سطح پایین برخورداري از سطوح باالتر در دین

.مخدر و فعالیت جنسی زودرس ارتباط دارد

تجربه خشونت خانوادگی، مشکالت «تحقیقی را با عنوان ) 2015(1وزینا و همکاران

بینی کننده الگوهاي  عنوان پیش نوجوانان بهرفتاري دوره کودکی و رفتارهاي پرخطر 

کارگیري پرسشنامه با  با تکنیک پیمایش و به »دختران قربانی مورد تجاوز در دو دوره رشد

سالی با مطالعه طولی به  نفر از زنان در دو دوره رشد نوجوانی و اوایل بزرگ 443نمونه 

جربه خشونت در خانواده، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که ت. انجام رسانده است

پذیري نامناسب، سطح پایین درك والدین، نظارت پایین والدین، وجود تنش و  جامعه

آمیز تأثیر  اختالفات خانوادگی، وجود همساالن ناباب و منحرف و رفتارهاي مخاطره

معناداري بر صدمات روانی، فیزیکی و جنسی دختران در دوره نوجوانی و اوایل 

همچنین، عوامل خانوادگی مذکور و وجود . ر دو دوره رشد داشته استسالی یا ه بزرگ

رانندگی (آمیز نمونه موردمطالعه  همساالن منحرف تأثیر معناداري بر بروز رفتارهاي مخاطره

در حال مستی، ورزش در حال مستی، مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف دارو و 

  .داشته است) بزهکاري

کننده عملکرد خانواده بر  اي با عنوان تأثیر تعدیل مطالعهدر ) 2013(جائو و همکاران 

رابطه بین وابستگی به همساالن منحرف و بزهکاري در نوجوانان چینی دریافتند که خانواده 

توجهی بر بزهکاري داشته باشند،  توانند تأثیر قابل طور گروه همساالن بزهکار، می و همین

ي مثبت بر افزایش بزهکاري دارد، اما خانواده در که گروه همساالن بزهکار تأثیر طوري به

کند، و بر کاهش بزهکاري تأثیر مثبت  کاهش تأثیر گروه همساالن بزهکار، ایفاي نقش می

.دارد

رفتارهاي پرخطر مرتبط با سالمتی «طی پژوهشی با عنوان ) 2010(2لسلی و همکاران 

کارگیري پرسشنامه به انجام  بهبا تکنیک پیمایش و » نوجوانان در سیستم رفاهی کودکان

                                               
1. Vézina & et al
2. Leslie et al
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رسانده است، در این پژوهش میزان و الگوهاي رفتارهاي پرخطر مانند رفتار جنسی، 

افسردگی، خودکشی، مصرف مواد و بزهکاري را در نظام رفاهی و خدمات حفاظتی 

ها بر مبناي اطالعات مراقبان، مددکاران،  تحلیل داده. کودکان،مورد بررسی قرار دادند

نفري در قالب پیمایش ملی  993آمده از نمونه  دست هاي به به و همچنین ارزیابی دادهمصاح

نتایج حاکی از آن بود که تقریباً نیمی . رفاه یا بهزیستی کودکان و نوجوانان صورت گرفت

در . بار رفتارهاي پرخطر را تجربه کرده بودند حداقل یک) درصد 3/46(از پاسخگویان 

متغیرهاي سن، جنسیت، سابقه رفتار انحرافی در خانواده، همساالن  تحلیل رگرسیونی نیز،

منحرف، نظارت کمتر والدین و تعهد پایین به مدرسه تأثیر معناداري بر بروز رفتارهاي 

  .اند آمیز مرتبط با سالمت داشته مخاطره

تفاوت رفتارهاي پرخطر مرتبط با سالمتی بین «با عنوان ) 2007(نتایج تحقیق انیل  

به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه و در بین » نشجویان تازه وارد و دانشجویان سال باالییدا

نفر از دانشجویان تازه وارد و سال باالیی و قدیمی، نشان داد که، دانشجویان  577

هاي جدید در رفتارهایی چون مصرف الکل، فعالیت ورزشی و تغذیه  ورودي

بودند، همچنین دانشجویان سال باالیی در رفتارهایی چون پذیرتر از سایر دانشجویان  ریسک

پذیرتر  هاي جدید ریسک مصرف مواد، خشونت و رفتارهاي جنسی از دانشجویان ورودي

پذیري نامناسب در خانواده، دوستان ناباب، درآمد خانواده،  اند که عواملی چون جامعه بوده

روز رفتارهاي پرخطر معنادار بوده اختالف و شکاف بین انتظارات والدین و جوانان بر ب

  .است

عنوان  سرمایه اقتصادي خانواده به«عنوان در تحقیقی تحت ) 2005(1رافائل و گرین

کارگیري  با تکنیک پیمایش و به» آمیز جوانان کننده در رفتارهاي مخاطره عاملی تعیین

دي خانواده رابطه منفی اند که سرمایه اقتصا نتایج نشان داده. پرسشنامه به انجام رسانده است

و معکوسی با هم وقوعی رفتارهاي پرخطر مصرف الکل، مصرف سیگار، مصرف مواد 

هایی که از  که جوانان متعلق به خانواده طوري به. مخدر و رابطه جنسی پرخطر داشته است

                                               
1. Refaeli & Green
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ها درگیر رفتارهاي پرخطر  سرمایه اقتصادي کمتري برخوردارند بیشتر از سایر خانواده

از نتایج دیگر اینکه رفتارهاي پرخطر جوانان متأثر از همساالن بزهکار نیز . دشون می

  .باشد می

پیمایش و : رفتارهاي پرخطر جوانان«پژوهشی با عنوان ) 2001(1استیونس و گریفین

نفر از مدارس متوسطه دختر و  674کارگیري پرسشنامه در بین  با تکنیک پیمایش و به »نتایج

نتایج حاکی از آن است که تفاوت میانگین رفتارهاي پرخطر به . اند دهپسر به انجام رسان

تفکیک جنس و گروه سنی معنادار بوده و میانگین رفتارهایی چون حمل اسلحه، درگیري 

فیزیکی و خشونت، رفتار جنسی، مصرف الکل، مصرف سیگار، مصرف سایر مواد، در بین 

تمایل و اقدام به خودکشی این میانگین بیشتر از پسران بیشتر از دختران بوده و تنها در مورد 

کنترل (همچنین همبستگی معناداري بین عوامل خانوادگی . پسران برآورد شده است

پذیري و سبک فرزندپروري، درآمد خانوادگی،  والدین، تعامل با والدین، نوع جامعه

با بروز ) ارکنترل اجتماعی، تأثیر همساالن بزهک(و عوامل محیطی ) ساختار خانواده

  .رفتارهاي پرخطر حاصل آمد

شود که موضوع رفتارهاي پرخطر در  گونه استنباط می بندي پیشینه تحقیق این در جمع

به ) شناسی و غیره شناسی، بهداشت، روان نظیر مددکاري اجتماعی، جامعه(هاي علمی  رشته

هاي اجتماعی در  وهشهاي مهم و اساسی در پژ عنوان یکی از مسئله شود و به آن پرداخته می

به علت اهمیت این موضوع و . مجامع علمی و دانشگاهی موردتوجه جدي قرار گرفته است

پیامدهایی که به دنبال دارد تحقیقات داخلی و خارجی متعددي در رابطه با پدیده رفتارهاي 

در این تحقیقات بیشتر به میزان شیوع رفتارهاي پرخطر تأکید . شده است پرخطر انجام

  . ها توجه شده است گردیده و کمتر به عوامل به وجود آورنده آن

هاي  شده، تنها یکی از ابعاد آسیب هاي تجربی تحقیقات انجام در بررسی پیشینه

اجتماعی و رفتارهاي پرخطر مانند مصرف مشروبات الکلی، مصرف سیگار، خودکشی و 

شده با  هاي انجام در پژوهشهمچنین . اند صورت جداگانه موردبررسی قرار داده غیره به

                                               
1. Stevens & Griffin
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پذیري با هم موردبررسی قرار نگرفته و  موضوع رفتارهاي پرخطر، نقش همه عامالن جامعه

. اند شناختی به موضوع رفتارهاي پرخطر پرداخته بیشتر از دیدگاه علوم پزشکی و روان

نقش بنابراین در این پژوهش سعی شده است عالوه بر ارزیابی وضعیت رفتارهاي پرخطر، 

  .پذیري در گرایش به رفتارهاي پرخطر دیده شود همه عامالن جامعه

  

مبانی نظري

سازمانی اجتماعی  هاي اجتماعی، نظریه بی ها در حوزه آسیب ترین نظریه یکی از کاربردي

هاي فیزیکی و اجتماعی یک فرد بر شیوه رفتار  دهد که محیط است این نظریه نشان می

اگر فردي در معرض جرم یا خشونت قرار بگیرد، احتمال . ذاردگ ها تأثیر می انتخابی آن

ها نقش اساسی در تشویق  رسانه. بیشتري دارد آن فرد در رفتارهاي مجرمانه مشارکت نماید

نماید  افراد به ارتکاب جرم دارند، زیرا رسانه هنجارهاي فرهنگی براي رفتارها را نهادینه می

)Tobin, 2016: 17-18 .(زمانی اجتماعی به این امر مربوط است که اجزاي سا نظریه بی

سازمانی  اما حالت بی. یک کل بر مبناي هماهنگی و نظم خاصی با همدیگر در تعامل هستند

اجتماعی مربوط به وضعیتی است که در آن اجزاي مختلف یک مجموعه و سازمان، نظم 

حسینی نثار و فیوضات، (شوند  داده و از مجموعه کل مجزا می منطقی با یکدیگر را ازدست

1390 :58 .(  

سه نوع . سازمانی اجتماعی مربوط به وضعیت عدم توفیق مقررات است بنابراین بی

در وضعیت . ستیز فرهنگی، آنومی و اختالل: اند از سازمانی وجود دارند که عبارت عمده بی

ر وضعیت ستیز د. اند آنومی؛ مقرراتی که شیوه رفتار افراد را مشخص نمایند، از بین رفته

فرهنگی؛ مقررات حاکم بر شیوه رفتار افراد متفاوت گشته، در این حالت، کنشگران به 

. کنند مند سرپیچی می که از دیگر قواعد نظام اي از مقررات پایبند هستند، درحالی مجموعه

افتد که قواعد  باشد و هنگامی اتفاق می سازمانی می نوعی دیگر از بی اختالل مربوط به

بنابراین . گردند کنند و یا اینکه موجب تنبیه می ها را برآورده نمی ود، همنوایی با ارزشموج
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هر زمانی که یک . باشد سازمانی اجتماعی مربوط به تغییرات اجتماعی می علت اصلی بی

هاي مختلف نظام اجتماعی دچار  نظام اجتماعی با تغییراتی مواجه شود، انسجام بین قسمت

).Robbington & Weinberg, 2013: 51(گردد فروپاشی می

اجتماعی ساختارها و کنشگرانی که در عرصه خانواده و اجتماع  - در نظریه محیطی 

هاي دوستی و همساالن، ساختار خانواده و  شود مانند والدین، گروه با آنها تعامل برقرار می

بر اساس این . دهاي تفریحی و محل سکونت در گسترش رفتارهاي پرخطر تأثیر دارن محیط

نظریه، والدین و اعضاي خانواده بیشترین تأثیر در گسترش رفتارهاي پرخطر بخصوص براي 

مشاهده رفتارهاي پرخطر والدین و تقلید از آنها نیز یکی دیگر از . فرزندان خود دارند

چنانچه محیط خانواده مبتنی بر روابط . باشد گونه رفتارها می هاي اصلی شیوع این راه

آمیز باشد، در این وضعیت گرایش به سمت رفتارهاي  کننده و محبت می، حمایتصمی

اما چنانچه محیط خانواده پرتنش و همواره محلی براي . رسد پرخطر به حداقل ممکن می

اختالفات خانوادگی باشد، افزایش رفتارهاي پرخطر در بین فرزندان به امري عادي تبدیل 

  . شود می

سبات و کیفیت رابطه بین والدین و فرزندان، نقش والدین در بنابراین بر مبناي منا

همچنین بر مبناي . گردد شوند، تعدیل می شیوع رفتارهاي پرخطري که فرزندان مرتکب می

اجتماعی، با افزایش سن و استقالل نوجوانان از خانواده، نوبت به تأثیر  -نظریه محیطی

. گردد تر می هاي هویتی نوجوان پررنگ کدهی به رفتار و سب ها در شکل دوستان و نقش آن

ها، اوقات فراغت و مراکز تفریحی و  پذیري مانند رسانه همچنین نقش دیگر نهادهاي جامعه

  کننده است هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر تعیین غیره نیز در میزان شیوع آسیب

)Sales & Irwin, 2009: 39.(  

در  1ریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشیتبیین کنترل اجتماعی از بزهکاري، در نظ

کند که همه  وي تصور می. شده است بیان 1969در سال  علل بزهکاريکتاب بسیار مهم 

گیرند دچار ترس  کننده بالقوه قانون هستند، اما وقتی تحت کنترل قرار می افراد نقض

                                               
1. Travis Hirschi
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تان، والدین، ها با دوس شوند که رفتار غیرقانونی به روابط آن شوند؛ زیرا متوجه می می

پردازان کنترل اجتماعی معتقدند  نظریه. رساند همسایگان، معلمان و کارفرمایان آسیب می

هاي مربوط به اجتماع، مانع از  کنند چون کنترل که افراد از هنجارها و قوانین پیروي می

  ). Alshammari, 2017: 32(شوند  ارتکاب جرائم می

به فقدان هرگونه کنترل اجتماعی در نظر  روي را مربوط بنابراین هیرشی علل کج

گرفته و معتقد است؛ افرادي که داراي انسجام و پیوند مستحکمی با جامعه هستند، از قواعد 

نمایند و افرادي که با هنجارهاي جامعه  و معیارهاي جامعه به بهترین شکل ممکن پیروي می

که براي تبیین  هنگامی. دبیگانه هستند بیشتر به سمت رفتارهاي کجروانه گرایش دارن

پذیري باشد، نظریه  گرایش به رفتارهاي پرخطر، تأکید بر عوامل اجتماعی و روند جامعه

رو در ادامه این نظریه تشریح گردیده  یادگیري اجتماعی قدرت تبیینی بیشتري دارد، ازاین

  .است

ی از اي براي تبیین طیف کامل عنوان تئوري منطقی به1نظریه یادگیري اجتماعی

بر مبناي این تئوري رفتارهاي مجرمانه به همان . شده است رفتارهاي بزهکارانه و پرخطر ارائه

پردازان  نظریه. شود شود، آموخته می هاي رفتار انسانی کسب می روشی که دیگر گونه

ها آلبرت باندورا است، معتقدند که افراد در طول  ترین آن یادگیري اجتماعی، که مهم

بر طبق .)Siegel, 2012: 161(گیرند گی رفتارهاي پرخطر را یاد میتجربیات زند

صدیق (هاي یادگیري اجتماعی، انحراف امري آموختنی و رفتاري اکتسابی است  نظریه

  ). 41: 1386سروستانی، 

کند که افراد هنگام مواجه با  تئوري یادگیري اجتماعی بر این نکته تأکید می  

نمایند، به سمت رفتارهاي بزهکارانه  توجیه و تشویق می هایی که نقض قانون را نگرش

همچنین این تئوري معتقد است که افراد ). Ingram, 2007: 382(شوند متمایل می

در . آموزند کنند می رفتارهاي پرخطر را در بافت فرهنگی و اجتماعی که در آن زیست می

                                               
1 - Social learning theory
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جابی در یادگیري نظیر تئوري یادگیري ارتکاب رفتارهاي پرخطر، به خاطر موانع ای

ها، نوجوانان درگیر رفتارهاي  بدون این توانایی. هاي اجتماعی و شناختی است توانایی

  ).Siegel, 2015(شوند هاي اجتماعی می پرخطر و آسیب

در این . گیرند بر اساس تئوري یادگیري اجتماعی افراد در متن جامعه رفتارها را یاد می

ها  گذاري ایده اي امکان به اشتراك هاي رایانه استفاده از فناورينوع از یادگیري اجتماعی با 

  یابد هاي مجازي گسترش می ها و شبکه گردد و از طریق انجمن فراهم می

)Brazill-Murray, 2018: 2 .(ها و  دهد که افراد تکنیک نظریه یادگیري اجتماعی نشان می

ط نزدیک و صمیمی با همساالن هاي مربوط به رفتارهاي پرخطر را از طریق رواب نگرش

  ).Siegel, 2012: 236-237(درنتیجه جرم یک رفتار آموختنی است. گیرند بزهکار یاد می

: توجه) 1: (گیرد اي طی چهار مرحله صورت می در دیدگاه باندورا یادگیري مشاهده 

نده از یادگیر: نگهداري) 2. (کند هاي شخص دیگر را مشاهده می یادگیرنده رفتارها یا کنش

یادگیرنده این : بازتولید) 3. (گیرند ها، یاد می طریق فرآیند به خاطر سپردن رفتارها یا کنش

یادگیرنده : انگیزه) 4(فرصت را دارد رفتارهایی که قبالً مشاهده کرده دوباره تکرار کند و 

ه ها انگیز کنند که به آن کننده دریافت می نوعی تقویت پس از طی تمام مراحل قبلی به

در طی این مراحل، فرد با اظهار اعمال منحرفانه و . دهد تا دوباره رفتارها را انجام دهند می

شود و به ارتکاب اعمال انحرافی بعدي خود ادامه خواهد داد ها، بزهکار می تقویت آن

)Alshammari, 2017: 38.(  

اي توسط  شتهنظریه یادگیري اجتماعی از نظریه پیوند ارتباطی ساترلند و تالش چند ر

ایده اصلی نظریه یادگیري . شده است گرفته 1966رابرت برگس و رونالد آکرز در سال 

که در موقعیت تعاملی با مجرمان و با کسانی که درگیر  اجتماعی این است؛ افراد هنگامی

کنند، بیشتر  ها حمایت می گیرند و از رفتارهاي بزهکارانه آن جرم و جنایت هستند، قرار می

گیرند، بنابراین در این دیدگاه یادگیري نقش  معرض تجربه رفتارهاي پرخطر قرار میدر 

ها  ترین زمینه طبق تئوري پیوند افتراقی، مهم. اساسی در توسعه رفتارهاي بزهکارانه دارد

هاي همساالن و سازمان خانوادگی است و در  براي یادگیري رفتارهاي بزهکارانه، گروه
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ها ممکن است زمینه یادگیري برخی از رفتارهاي  سایگان و رسانهمراتب بعدي مدارس، هم

دو جنبه اساسی در پیوند افتراقی وجود دارد، یعنی ابعاد رفتاري و . پرخطر را موجب شوند

هاي  بعد رفتاري؛ به تعامل و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با افراد وابسته به فعالیت. هنجاري

هایی مربوط است که فرد در نتیجه  هنجاري به ارزششود و بعد  بزهکارانه مربوط می

 ,Jeffrey & Brown(گیرد ها و تعامل با دیگران در معرض آن قرار می عضویت در انجمن

2015: 409-410.(  

در دیدگاه ساترلند رفتار انحرافی موروثی و در ذات افراد وجود ندارد، بلکه مانند هر 

ساترلند ). 91: 1382ممتاز، (شود  جتماع یاد گرفته میرفتار دیگري و به همان سیاق در متن ا

معتقد است که پیونـد افتراقـی، چگـونگی یادگیري رفتـارهاي انحرافـی را در جامعه تبیـین 

فرایند نظریه پیوند افتراقی . تمرکز این نظریه بر روي رفتارهـاي افـراد قـرار دارد. کند می

  :شامل موارد زیر است

  .دگرفتنی استرفتاري یا کج-1

  .شود رفتاري در تعامل با دیگران و در فرایند ارتباط آموخته می کج-2

هاي شخصی و صمیمی رخ  رفتاري در درون گروه بخش اصلی یادگیري کج-3

  .دهد می

ازحد دالیل نقض قانون نسبت به تعاریف نامطلوب  فرد به علت وجود تعاریف بیش -4

  .دشو در برابر نقض قانون، بزهکار می

ها از تعریف قوانین حقوقی مطلوب یا نامطلوب  ها و گرایش جهت خاص انگیزه -5

  .شود آموخته می

پیوندهاي افتراقی ممکن است از نظر فراوانی، مدت، اولویت و شدت متفاوت -6

  .باشند

یادگیري بزهکاري مربوط به آموختن فنون ارتکاب جرم در جهت عالئق،  -7

  .ودش ها می ها و گرایش انگیزه
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رفتاري و  هاي کج فرایند یادگیري رفتار کجروانه بر اساس ارتباط با شیوه-8

  .هایی است که در یادگیري نقش اساسی دارند سازگاري، شامل کلیه مکانیسم

هاي عمومی است، اما توسط این نیازها  گرچه رفتار مجرمانه بیانگر نیازها و ارزش -9

ا رفتارهاي غیر مجرمانه عبارت از همان نیازها و گردد، زیر هاي عمومی تبیین نمی و ارزش

  ).Jeffrey & Brown, 2015(ها هستند ارزش

هاي  مراحل یادگیري رفتارهاي مجرمانه در دیدگاه ساترلند شامل یادگیري شیوه

بر این اساس یک فرد بزهکار، هم . گیرد ها افراد را در برمی تبهکاري، دالیل و گرایش

گیرد تا  هایی بکار می که استدالل گیرد و هم این میز را یاد میآ هاي دزدي موفقیت راه

در دیدگاه ساترلند، انحراف افراد به علت ). 52: 1378رفیع پور، (هایش را توجیه کند  سرقت

  .ها نسبت به پیوندهاي غیر مجرمانه است هاي انحرافی در بین آن بیشتر بودن تعداد تماس

انحرافی مانند دیگر رفتارهاي اجتماعی و در تعامالت بر مبناي نظریه ساترلند، رفتار  

ها و  که افراد در دوران زندگی با ارزش شود، ازآنجایی روزمره با افراد دیگر یاد گرفته می

کنند، اما نکته مهم این است که  ها را یاد گرفته و درونی می هنجارهایی مواجه شده و آن

کند که عوامل  یري اجتماعی استدالل مینظریه یادگ. آموزند ها را از چه کسی می آن

کند  این تئوري بیان می. گذارد گیري فرد تأثیر می هاي تصمیم اجتماعی و فرهنگی بر توانایی

 ,Akers & Jensen(آموزند  که مردم رفتارهاي انحرافی خود را از محیط اجتماعی خود می

2006.(  

تبیین رفتارهاي پرخطر به  بر مبناي دیدگاه این مکتب و اندیشمندان این حوزه در

گیرد، بنابراین  خاطر تعامل و تبادل تجربه و یادگیري که در رابطه با این نهادها صورت می

پذیري شهروندان را  هاي آسیب در صورت ناکارآمدي نهادهاي گوناگون اجتماعی، زمینه

جوامع به که با کاهش انسجام و نظم سنتی حاکم بر  نمایند، این وضعیت هنگامی فراهم می

سوي شهرها  رویه به دالیل رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مهاجرت گسترده و بی

خشونت، افزایش رفتارهاي ضد : همراه گردد، باعث ایجاد و افزایش جرائمی مانند

  .گردد اجتماعی، روابط جنسی محافظت نشده، مصرف مواد مخدر و غیره می
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  پژوهش چارچوب نظري

سیگار، قلیان، مشروبات (فتارهاي پرخطر که مصادیق فراوانی مانند با توجه به گستردگی ر

الکلی، مواد مخدر، افکار خودکشی، رفتار پرخطر جنسی، رانندگی پرخطر، خشونت، 

سازمانی  هایی مانند بی شود، نظریه را شامل می) عادات غذایی و عدم تحرك بدنی

ي تبیین رفتارهاي پرخطر اجتماعی، کنترل اجتماعی و نظریه یادگیري اجتماعی برا

عنوان چارچوب نظري  در این پژوهش نظریه یادگیري اجتماعی به. استفاده است قابل

  .انتخاب گردیده است

بر اساس رویکرد یادگیري اجتماعی، عوامل فردي، خانوادگی، محیطی و اجتماعی 

جایگاه  هاي بزهکارانه دوستانه، تضعیف مانند کژکارکردي نهادها، ورود افراد به جمع

ریختگی در نظام باورها و تزلزل در  هم خانواده، اثرات منفی رسانه و فضاي مجازي، به

بنابراین رفتارهاي پرخطر . نمایند باورهاي دینی زمینه گرایش به رفتارهاي پرخطر فراهم می

هاي دوستانه و درنتیجه  هاي مختلف و در پیوند با گروه بر اساس یادگیري در محیط

پذیري  گی نظام شخصیتی فرد و کاهش کارایی هر یک از نهادها و عوامل جامعهریخت هم به

  .و تزلزل در نهادها و ساختارهاي جامعه قابل تبیین است

  

  فرضیات پژوهش

.بین عامل خانوادگی و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد-

.ابطه وجود داردبین پیوند با همساالن و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر ر-

  .اي و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد بین اثرپذیري رسانه-

  .بین میزان دینداري و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد-
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  مدل تحلیلی پژوهش

هاي پیشینه تحقیق و مبانی نظري، مدل تحلیلی  شده در بخش بر اساس مباحث مطرح

اي و اصلی پژوهش از طریق  در این مدل متغیرهاي زمینه. گردیده است پژوهش طراحی

  .نمایند مکانیسم یادگیري اجتماعی رفتارهاي پرخطر شهروندان کاشانی را تبیین می

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیلی تحقیق -1شکل 

  

  شناسی روش

هروندان شهر کاشان ش. شده است این پژوهش به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام

نفر  304487ها  تعداد آن 1395اعم از زن و مرد که بر اساس آخرین سرشماري سال 

 384بر اساس فرمول کوکران تعداد اند، که باشد، جامعه آماري پژوهش را تشکیل داده می

پرسشنامه به روش  600ها  عنوان نمونه آماري تعیین گردید، جهت تعمیم بیشتر یافته نفر به

گیري احتمالی متناسب با اندازه ونهنم
1

 15در محالت مختلف شهر کاشان بین افراد ) حجم(

                                               
1. Probubility Proportionate to Size

یادگیري 

اجتماعی

پیوند با همساالن
رفتارهاي 

پرخطر

یخانوادگ عامل

اي رسانهيریپذاثر

داريدینمیزان 
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ساله داراي رفتارهاي پرخطر، افراد عادي و همچنین قشرهایی که پایبندي باالیی به  45تا 

پرسشنامه که بدون  552هنجارها و قواعد جامعه داشتند، توزیع گردید و در نهایت تعداد 

  . افزار گردید ودند وارد نرمشده ب نقص تکمیل

، )1965(داري، بر مبناي مطالعات گالك و استارك  پرسشنامه مربوط به دین  

پرسشنامه زمینه خانوادگی و همساالن، از مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن آرمسدن و 

ي اي بر مبناي پرسشنامه محقق ساخته و رفتارها ، متغیر اثرپذیري رسانه)IPPA(گرینبرگ 

(پرخطر بر اساس مقیاس مطالعه ملی پیمایش رفتارهاي پرخطر جوانان آمریکایی 
1

YRBS( 

سازي  بوده، که بر اساس فرهنگ و ساختار جامعه موردمطالعه، تعدیل و بومی 2019در سال 

اعتبار پرسشنامه بر اساس دیدگاه استاد راهنما و براي ارزیابی پایایی، از تکنیک . گردید

و در حد مطلوب و موردنظر  775/0شده،  استفاده گردید که آلفاي محاسبه 2آلفاي کرونباخ

شده، نتایج بر اساس سطح سنجش و  آوري هاي جمع بعد از استخراج داده. باشد می

در ادامه براي تحلیل . وتحلیل گردیدند تجزیه SPSSافزار  هاي موردنیاز با کمک نرم تحلیل

هاي آماري  تغیرهاي مستقل و وابسته از روشاستنباطی، سنجش و آزمون ارتباط بین م

  .مقایسه زوجی استفاده گردید Tآزمون همبستگی پیرسون و آزمون 

  

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش

شامل رفتارهایی است که پیامدهاي نامطلوب اجتماعی و احتمال آسیب یا : رفتارهاي پرخطر

). 26: 2010ریتچر، (اه افراد به همراه دارد خطراتی در ارتباط با سالمت، بهزیستی و رف

رفتارهاي پرخطر در این پژوهش شامل استفاده از سیگار، قلیان، مشروبات الکلی، مواد 

مخدر، خودکشی و افکار خودکشی، رفتار پرخطر جنسی، رانندگی پرخطر، رفتارهاي 

. شود ی می، عادات غذایی ناسالم و عدم تحرك بدن)خشونت، سرقت و غیره(ضداجتماعی 

جهت سنجش متغیر وابسته رفتارهاي پرخطر، از مقیاس مطالعه ملی پیمایش رفتارهاي 

                                               
1. National Youth Risk Behavior Survey
2. Cronbachs Alpha
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هاي فرهنگی  سازي بر اساس ویژگی ، پس از بومی2019پرخطر جوانان آمریکایی در سال 

اي و در قالب طیف لیکرت  گویه در سطح سنجش رتبه 45جامعه موردمطالعه، در قالب 

  .استفاده گردید

هاي  یکی از راه. نقش خانواده در بروز رفتارهاي پرخطر اساسی است: نوادگیعامل خا

چنانچه نقش . یادگیري رفتارهاي پرخطر از طریق مشاهده و تقلید رفتار والدین است

ها کمتر به سمت رفتارهاي پرخطر  خانواده حمایتی، ارشادي و صمیمی با فرزندان باشد، آن

خانواده، کیفیت رابطه بین فرزندان و والدین و  طور، ساختار همین. شوند کشیده می

جهت سنجش متغیر زمینه . اختالفات خانوادگی با بروز رفتارهاي پرخطر در ارتباط است

در سطح سنجش ) IPPA(خانوادگی، از مقیاس دلبستگی به والدین آرمسدن و گرینبرگ 

  .شده است اي و در قالب طیف لیکرت استفاده رتبه

اي که رفتار  هاي دوستانه به سطح تعامالت و تأثیرپذیري از گروه: نپیوند با همساال

بزهکارانه دارند اشاره دارد و نتیجه این پیوند و تعامل مشغولیت در رفتارهاي پرخطر 

) دلبستگی(مندي  از پرسشنامه و مقیاس عالقهپیوند با همساالنجهت سنجش متغیر . باشد می

، در سطح سنجش )2003(اس پاسکال و همکاران و مقی) IPPA(به والدین و همساالن 

  .شده است اي و در قالب طیف لیکرت استفاده رتبه

ها نقش اساسی در تشویق افراد به ارتکاب جرم دارند، زیرا  رسانه: اي اثرپذیري رسانه

جهت ). 17-18: 2016توبین، (نماید  رسانه، هنجارهاي فرهنگی براي رفتارها را نهادینه می

اي و در  اي، گویه هاي محقق ساخته در سطح سنجش رتبه اثرپذیري رسانه سنجش متغیر

  .شده است قالب طیف لیکرت استفاده

اي که تأثیرات  گونه دینداري به معنی عامل بودن سوژه به امورات معنوي به: دینداري

: 1384شجاعی زند، (توجهی از نظر کنشی، گرایشی و نگرشی در افراد پدیدار گردد  قابل

هاي مربوط با دینداري را در پنج بعد اعتقادي،  گالك و استارك ابعاد و ویژگی. )36

جهت ). 1965گالك و استارك، (اند  بندي کرده مناسکی، عاطفی، فکري و پیامدي دسته

و ) 1965(شده از گالك و استارك  سنجش متغیر میزان دینداري، بر مبناي مطالعات گرفته

  .شده است ب طیف لیکرت استفادهاي و در قال در سطح سنجش رتبه
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  هاي پژوهش یافته

از ضریب همبستگی پیرسون براي سنجش رابطه بین متغیرهاي مستقل با بروز رفتارهاي 

  .شده است پرخطر استفاده

  

  آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل و رفتارهاي پرخطر -1جدول 

  متغیرهاي مستقل

  متغیرها نتیجه آزمون مربوط به هرکدام از

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی پیرسون

328/0000/0  عامل خانوادگی

536/0000/0  پیوند با همساالن

302/0000/0  اي اثرپذیري رسانه

000/0- 396/0  میزان دینداري

داري  و همچنین سطح معنیr=536/0دهد که  آزمون آماري متغیر خانواده نشان می

اطمینان  95/0در سطح ) 1H(پس فرض ما  sig=000/0ده است ش 05/0آزمون کمتر از 

. یعنی بین عامل خانوادگی و شیوع رفتارهاي پرخطر رابطه وجود داشته است. شود تأیید می

سازمانی خانوادگی در بین جامعه موردمطالعه بیشتر  بدین معنی که هرچه میزان زمینه بی

  .یابد خطر نیز افزایش میباشد، میزان رفتارهاي پر

و همچنین سطح r=536/0با توجه به مقدار  پیوند با همساالندر خصوص متغیر 

در ) 1H(پس فرض ما sig=000/0شده است، بنابراین  05/0داري آزمون که کمتر از  معنی

فتارهاي پرخطر رابطه و شیوع ر پیوند با همساالنیعنی بین . شود اطمینان تأیید می 95/0سطح 

باشد، بدین معنی که هرچه میزان پیوند  نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم می. وجود داشته است

  .یابد با دوستان بزهکار افزایش یابد، میزان رفتارهاي پرخطر نیز افزایش می

و همچنین  r=302/0اي رسانهپذیري بر مبناي اثرپذیري  مقدار همبستگی عامل جامعه

در سطح ) 1H(پس فرض ما  sig=000/0شده است  05/0داري آزمون کمتر از  نیسطح مع
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و شیوع رفتارهاي پرخطر رابطه  اي رسانهیعنی بین اثرپذیري . شود اطمینان تأیید می 95/0

باشد، بدین معنی که هرچه در جامعه  نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم می. وجود دارد

ها و فضاي مجازي باشند، میزان رفتارهاي  شهروندان بیشتر تحت تأثیر رسانهموردمطالعه، 

  .یابد پرخطر نیز افزایش می

و همچنین سطح r=-396/0دهد که  آزمون آماري متغیر میزان دینداري نشان می

 95/0در سطح ) 1H(پس فرض ما  sig=000/0شده است  05/0داري آزمون کمتر از  معنی

و شیوع رفتارهاي پرخطر رابطه وجود میزان دینداري بنابراین بین . شود اطمینان تأیید می

باشد، بدین معنی که هرچه دینداري  نوع رابطه نیز منفی و معکوس می. داشته است

شهروندان در ابعاد مناسکی، اعتقادي و پیامدي افزایش یابد، میزان گرایش به رفتارهاي 

.یابدپرخطر نیز کاهش می

  

  رگرسیون چند متغیره

منظور پی بردن بـه روابـط بـین متغیرهـا از تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیـره          در مقاله حاضر به

کاربرد رگرسیون چند متغیره این است که به تبیین واریانس متغیر وابسته . شده استاستفاده

  .نماید کمک می

  هاي تحلیل رگرسیون چند متغیره آماره -2جدول 

  ضریب تعیینR2= 393/0  383/0= شده ین تصحیحضریب تعی

71787/10= اشتباه معیار  627/0= ضریب همبستگی چندگانه

  

Rبا توجه به مقادیر جدول باال مقـدار  


درصـد بـوده بـه ایـن معنـی کـه        393/0معـادل  

  .اند درصد واریانس متغیر وابسته ما را تبیین نموده 39متغیرهاي مستقل به میزان 
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  داري رگرسیون تحلیل واریانس براي آزمون معنی -3جدول 

سطح 

  معناداري

کمیت

F

  میانگین

  مجذورات
  درجه آزادي

مجموع 

مجذورات
  منبع تغییرات

000/0 467/40  
  اثر رگرسیونی  298/27891  6  550/4648

  مانده باقی  239/43077  375  873/114

از نظـر   Fد گردیـده و مقـدار   با توجه به مقادیر جدول باال معادله کلی رگرسـیون تأییـ  

  .باشد دار می آماري، معنی

  

هاي مربوط به متغیرهاي واردشده به معادلۀ رگرسیون آماره -4جدول 

سطح 

  داري معنی
T

ضرایب استاندارد     ضریب استاندارد نشده

Betaبتا  خطاي استاندارد B ضریب   متغیرهاي مستقل

000,  11,530    4,934  893,56  constant  

004. 2,915  136.   عامل خانوادگی  .223  ,077

000.   پیوند با همساالن  .582  ,070  ,417  8,283

902.   اي اثرپذیري رسانه  - .020  ,160  - .006  - .123

  میزان دینداري  .242  ,042  ,260  5,777  ,000

بر اساس جدول باال مشخص گردید متغیرهـاي پیونـد بـا همسـاالن، میـزان دینـداري و       

  .اند داشتهرفتارهاي پرخطر به ترتیب بیشترین تأثیر در متغیر وابسته ما یعنی  عامل خانوادگی

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي اجتماعی الزم  واسطه آن، هر فرد، دانش و مهارت پذیري فراگردي است که به جامعه

براي مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی در طول مراحل زندگی کسب 

شود، توسط عامالن و  پذیري که نوعی انتقال فرهنگی محسوب می ند جامعهفرای. نماید می

صورت رسمی و غیررسمی  نهادهایی مانند خانواده، رسانه، همساالن، نهاد دین و غیره به

هاي ساختاري و عاملیتی بر  هایی که در بخش به خاطر نارسایی و عدم تعادل. گیرد انجام می
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با کژکاردهایی در خصوص کارکردهاي این نهادهاي شود، همواره  یک جامعه حاکم می

هاي اجتماعی و  شویم که در این پژوهش، بحث آسیب پذیر کننده مواجه می جامعه

  .رفتارهاي پرخطر مورد کنکاش علمی قرار گرفته است

همبستگی بین متغیر پیوند با همساالن و رفتارهاي پرخطر نیز معنادار، مثبت و مستقیم 

عنی که هرچه افراد تمایل به دوستان داراي رفتار بزهکارانه، بیشتر داشته باشد، بدین م می

هاي  تائید این فرضیه با نتایج پژوهش. یابد باشند، میزان رفتارهاي پرخطر نیز افزایش می

 ،)2013(جائو و همکاران ، )2015(، وزینا و همکاران )2018(خارجی داسپی و همکاران 

و استیونس و گریفین ) 2005(، رافائل و گرین )2007(، انیل)2010(لسلی و همکاران 

نیازي ،)1398(بخشش بروجنی و همکاران ، )1399(سعادتی  هاي داخلی و پژوهش) 2001(

ها اشاره  که در بخش پیشینه تجربی به آن) 1395(و محمودي ) 1397(سلیمان نژاد و 

  .باشد راستا و منطبق می گردید، هم

اترلند و باندورا مؤید این مطلب است که افزایش تعامالت همچنین نظریه هیرشی، س  

هاي اجتماعی را تشدید  با دوستان بزهکار، میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر و آسیب

چون افراد نقطه شروع و یا تجربه انجام رفتارهاي پرخطر را بر اساس پیشنهاد . نماید می

اي با رفتارهاي پرخطر  ثرپذیري رسانههمبستگی بین متغیر ا. نمایند دوستان خود عملی می

اي افزایش یابد،  باشد، بدین معنی که هرچه اثرپذیري رسانه معنادار، مثبت و مستقیم می

در عصر جدید که مبناي الگوهاي رفتاري افراد . یابد میزان رفتارهاي پرخطر نیز افزایش می

ز عناصر نوظهور ازجمله اي ا هاي فامیلی منفک گردیده است، مجموعه از خانواده و گروه

  . نمایند هاي مختلف اجتماعی ترسیم می ها، خط و مشی حاکم بر رفتار گروه رسانه

بنابراین در جامعه موردمطالعه ما شاهد این هستیم که رفتارهاي پرخطر بر مبناي 

تائید این فرضیه با نتایج . اي و مجازي شیوع یافته است اثرپذیري از فضاي رسانه

که ) 1395(و محمودي  )1397(، نیازي و سلیمان نژاد )1399(سعادتی اخلی هاي د پژوهش

همچنین نظریه . باشد راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم در بخش پیشینه تجربی به آن

دهی و تبلیغ،  ها در جهت سازمانی اجتماعی، مؤید این مطلب است که رسانه ساترلند و بی
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چون افراد بر اثر . هاي اجتماعی نقش اساسی دارند بگرایش به رفتارهاي پرخطر و آسی

تبلیغات فضاي مجازي و نقش الگویی که افراد معروف و پرمخاطب در این بستر که عامل 

  .شوند ها می و مروج رفتارهاي پرخطر هستند، جذب آن

هاي پژوهش، همبستگی بین عامل خانوادگی و رفتارهاي پرخطر  بر اساس دیگر یافته

محیط خانواده و فضاي تعامالتی و گفتمانی حاکم بر . ثبت و مستقیم بوده استمعنادار، م

هاي درونی هویت که عقاید و باورها هستند، نقش اساسی  آن در تکوین شخصیت و الیه

هاي  گیري سازمان خانوادگی در یک بستر متعادل در همه جنبه رو شکل ازاین. دارند

، تعامالت درونی و بیرونی و غیره نقش اساسی عاطفی، معیشتی، زیستی، اخالقی، رفتاري

ها، عمل به انجام وظایف و  بر اساس یافته. در ساختن یک اجتماع موفق خواهد داشت

خصوص از طرف والدین و انتقال این نوع از احساس مسئولیت به فرزندان در  تکالیف به

هاي خارجی داسپی و  شتائید این فرضیه با نتایج پژوه. سامان دادن به خانواده اساسی است

و ) 2007(انیل  ،)2013(جائو و همکاران ، )2015(، وزینا و همکاران )2018(همکاران 

نیازي  ،)1395(، محمودي )1399(هاي داخلی سعادتی  و پژوهش) 2001(استیونس و گریفین 

و رحمتی نجار کالئی و همکاران ) 1393(آتش نفس و همکاران  ،)1397(و سلیمان نژاد 

  .باشد راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم که در بخش پیشینه تجربی به آن) 1390(

اجتماعی در صورت نابسامانی در  -بر مبناي نظریه باندورا، ساترلند و نظریه محیطی 

با . یابد هاي اجتماعی افزایش می نهاد خانواده، میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر و آسیب

خانوادگی، ضعف روابط بین فرزندان و والدین و وجود کاهش سطح کیفیت مناسباتی 

رفتار پرخطر در بین اعضاي خانواده، زمینه افزایش گرایش به رفتارهاي پرخطر تشدید 

هاي پژوهش همبستگی بین متغیر میزان دینداري و رفتارهاي پرخطر  بر اساس یافته. گردد می

زان دینداري در بین افراد افزایش نیز منفی و معنادار بوده است، بدین معنی که هرچه می

بنابراین گسترش اخالق عملی و . یابد یابد، میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر نیز کاهش می

زمانی . عامل بودن به اصول انسانی و اخالقی نقش اساسی در کاهش رفتارهاي پرخطر دارد

ها هدفمند و که افراد احساس هویت دینی منسجم و مستحکمی داشته باشند، زندگی آن
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هاي  تائید این فرضیه با نتایج پژوهش. گردد یافتگی برخوردار می معنادار بوده و از سازمان

محمودي  و) 1399(سعادتی هاي داخلی  و پژوهش) 2017(خارجی اگباریا و همکاران 

. باشد راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم که در بخش پیشینه تجربی به آن) 1395(

ق عملی و عامل بودن به اصول انسانی و اخالقی نقش اساسی در کاهش گسترش اخال

زمانی که افراد احساس هویت دینی منسجم و مستحکمی داشته . رفتارهاي پرخطر دارد

  .گردد یافتگی برخوردار می ها هدفمند و معنادار بوده و از سازمان باشند، زندگی آن

هاي مستقل و وابسته این تحقیق حاکی همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره براي متغیر

از این بوده است که متغیرهاي پیوند با همساالن، دینداري و عامل خانوادگی به ترتیب 

 33اند و این متغیرها درمجموع  بیشترین تأثیر در متغیر وابسته ما یعنی رفتارهاي پرخطر داشته

هاي نظریه یادگیري  دیدگاه .اند درصد از تغییرات متغیر رفتارهاي پرخطر را تبیین کرده

اجتماعی بخصوص نظریات همنشینی افتراقی ساترلند یادگیري رفتارهاي انحرافی و پرخطر 

افراد از طریق همنشینی و تعامل با افراد داراي . دهد ها ربط می را به تفاوت در همنشینی

ها بر مبناي آموزند و این رفتار میرفتارهاي پرخطر، هنجارها و رفتارهاي بزهکارانه را

همچنین نابسامانی در نهاد خانواده،  .گردند رویکرد یادگیري اجتماعی در افراد درونی می

ضعف روابط بین فرزندان و والدین، افزایش تعامالت با دوستان بزهکار، تحت تأثیر 

ها قرار گرفتن و کاهش پایبندي دینی، میزان گرایش به رفتارهاي  دهی و تبلیغ رسانه جهت

  .نماید هاي اجتماعی را تشدید می و آسیبپرخطر 

شوند که جامعه از حالت  بنابراین افراد زمانی به سمت رفتارهاي پرخطر متمایل می

در نتیجه . هاي آن نمودار گردد نوعی عدم تعادل در خرده نظام تعادل خارج گشته و به

پذیري، جامعه  معهآفرینی خانواده و سایر عامالن اصلی جا زمان با کاهش کارکرد و نقش هم

یعنی اگر . هاي بعدي خواهد بود شاهد گسترش رفتارهاي پرخطر و بازتولید آن در نسل

روند تحوالت اجتماعی به همین الگو ادامه داشته باشد، قطعًا عالوه بر مشاهده بیشتر 

رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان، شاهد رفتارهاي پرخطر نوظهور و جدیدتري 

  .ه اجتماع در آینده خواهیم بوددر عرص
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)باندورا. (بین عامل خانوادگی و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد

)پیونـد افتراقـی. (بین پیوند با همساالن و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد

نظریه . (جود دارداي و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه و بین اثرپذیري رسانه

  )ساترلند

یادگیري . (بین میزان دینداري و میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد

  )اجتماعی

  

  ها پیشنهاد

ها و  رسد راه کاهش رفتارهاي پرخطر، سامان دادن به جامعه در همه بخش به نظر می

ها  ، مساجد، مدارس، رسانهها پذیري مانند خانواده آموزش اخالقیات از طریق عامالن جامعه

باشد که جهت تحقق این امر مهم استفاده از نظرات کارشناسان،  و غیره به افراد می

  .باشد اساسی میریزي و تدوین محتوا و اجرا، متخصصان و مددکاران اجتماعی در برنامه

هاي درونی  که پایبندي به اصول اخالقی و دینی و همچنین تقویت الیه ازآنجایی 

ترین عوامل مصونیت بخش افراد، در مقابل گرایش به  ید و باورها یکی از مهمعقا

باشد، بنابراین تالش و توجه مضاعف والدین  هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر می آسیب

  .گردد در جهت تقویت هنجارهاي مذهبی و دینی براي فرزندان پیشنهاد می

مددکاران اجتماعی در کنار همه هاي پژوهش، حضور مؤثر  همچنین بر مبناي یافته 

منظور  ریزي به منظور ارائه راهنمایی، مداخله و تسهیل گري و برنامه پذیري به عامالن جامعه

  .گردد ساماندهی و کاهش رفتارهاي پرخطر پیشنهاد می

در پایان با توجه به حساسیت سنی دوره نوجوانی که دانش آموزان در مدارس حضور 

مینه برقراري ارتباط بین همساالن داراي رفتارهاي پرخطر در محیط دارند و با توجه به ز

منظور  کارگیري مددکاران اجتماعی در مدارس به مدارس، بنابراین ضرورت استخدام و به

.گردد ایفاي نقش مؤثر در کنار سایر عوامل مدرسه پیشنهاد می
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