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بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان :مطالعه موردی شهر شیراز
حبیب احمدی ،استاد بخش جامعهشناسی دانشگاه شیراز



مهدی معینی ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه شیراز
چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از نظريه کنترل اجتماعی تراويس هیرشی به عنوان چ ارچوب نظرری پرژوهش بره بررسری رابیره بریت مهرار هرای
اجتماعی و رفتارهای پرخیر جوانان پرداخته است .بر مبنای روش پیمايشی ،دادههای پژوهش به وسیله پرسشنامه از تعداد  011نفر از جوانران
 45تا  49ساله شهر شیراز به روش نمونهگیری چندمرحلهای مختلط گردآوری شد .نتايج آزمون فرضیا

نشان داد بریت درآمرد ،دلبسرتگی بره

خانواده و دوستان ،تعهد به هنجارها ،مشارکت ،باور به اصول اخالقی ،مهار های اجتماعی و رفتارهای پرخیر رابیره معنراداری وجرود دارد.
همچنیت ،به لحاظ رفتارهای پرخیر ،بیت جنس ،وضعیت تأهل ،طبقه اجتماعی ،ساختار خانواده تفاو
تحصیال

معناداری وجود داشرت .امرا بریت سرت،

و رفتارهای پرخیر رابیه معناداری مشاهده نشد .معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مسرتقل بررای پریشبینری

متغیر وابسته رفتارهای پرخیر نیز نشان داد که در مجموع ،چهار متغیر تعهد به هنجارها ،جنس (مرد) ،باور به اصرول اخالقری و مهرار هرای
اجتماعی توانستند  19درصد از تغییرا

متغیر وابسته را تبییت نمايند.

واژههای کلیدی :رفتارهای پرخیر ،مهار های اجتماعی ،جوانان ،شیراز
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علل عمده مرگ و بیماری هرم در کشرورهای صرنعتی و

مقدمه
جوانی ساخت جمعیت و تأخر فرايند جامعهپذيری نسبت بره

هم در حال توسرعه بره تعرداد نسربتاد محردودی از رفتارهرای

نظم نويت جهانی در جامعه در حال گرذار ايرران معاصرر ،بره

پرخیر برمیگردد که عمدتاد از سنیت نوجوانی و جوانی شروع
9

رشد مسأله بزهکاری جوانان و نوجوانان منجر شده اسرت .در

میشود (آنتقینی و همکاران  .)495 :4114 ،نوجوانان و جوانان يکی

عملکررد

از مهمتريت گروههای در معرض رفتارهای پرخیر مانند ايردز

ايت زمینه ،جوانانی که نمیتواننرد بره خراطر ضرع

(مظفرزاده و وحدانینیا ،)411-439 :4913 ،خودکشری

کارگزاران و عوامل جامعهپذيری و نابسامانی فضرای سراختی
حاکم بر نظام اجتماعی ،تمايال

(علیروردینیرا و

همکاران ،)41-4 :4991 ،فعالیتهرای جنسری ،خشرونت و مرواد

خود را به سروی رفتارهرای

1

همنوا و بهنجار هدايت نمايند ،نراگزير بره نراهمنوايی کشریده

مخدر هستند

شده و رفتارهای انحرافی و بزهکارانه از خود بروز مریدهنرد

5

سررامرز  .)044-019 :4110 ،از آنجررايی کرره عوامررل اجتمرراعی،

(محمدی اصل.)4915 ،

خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد و

(فلیشر و چرالتون 414-495 :4114 ،؛ باسرکیت سرامرز و

رفتارهای بزهکارانه جوانران انرواع مختلفری دارد کره برر

به ويژه نوجوانان و جوانان ايفا میکنند ،در صرورتی کره ايرت

و پیامدهای آن بره بزهکراریهرای شرديد

عوامل نتوانند نقش خرود را بره شرکل میلروبی ايفرا نماينرد،

مانند تجاوز به عن  ،سرقت مسلحانه ،سرو مصررا الکرل و

نوجوانان و جوانان دچار چالش شرده و ممکرت اسرت فشرار

مرواد مخردر و بزهکراریهرای ماليرم نظیرر :فررار از خانره و

ناشی از ايت چالشها و مشکال  ،فرد را به سرمت رفتارهرای

مدرسرره ،تخريررب امرروال عمررومی و خصوصرری و دزدیهررای

پرخیر بکشاند .دوره جوانی ،دوره تجربرهآمروزی اسرت و از

کوچررت تقسرریم مرریشرروند .در ايررت پررژوهش برره رفتارهررای

ايت رو ،با خیرهای گوناگونی در مسیر کسرب تجربره مواجره

حسب عمق ،شد

بزهکارانرره شررديد کرره بررا عنرروان رفتارهررای پرخیررر 4نامیررده
میشوند ،پرداخته میشود.

میشوند

(باريکانی.)499-494 :4913 ،

بسیاری از رفتارهای پرخیرر ماننرد سریگار ،الکرل ،مرواد
میشود کره

مخدر و روابط جنسی نامیمئت در سرنیت نوجروانی و جروانی

مفهوم رفتار پرخیر به عنوان رفتاری تعري

میتواند بهزيستی ،سالمتی و مسیر زندگی را به خیرر بینردازد

اتفاق میافتد .میالعا

نشان دادند که اغلب رفتارهای پرخیر

و دارای نتايج منفی و پیامدهای مضرر مریباشرد .بررای مارال،

مانند مصرا سیگار ،الکل ،مواد و رفتارهای جنسری نرامیمئت

مصرا مواد مخدر میتوانرد بره آزار و اتيرت والرديت منجرر

در سنیت قبل از  41سالگی شروع میشوند

(بررگمت و اسرکا ،0

شود ،فعالیت زودهنگام جنسی میتواند به بچهزايی ناخواسرته

 .)493-419:4114در ايران اکار موارد بی مباالتی جنسری (55/0

منجر گردد ،يا پیامد ترک تحصیل ،بیکاری مزمت میباشرد .در

درصد) در سنیت  40تا  44سالگی رخ میدهند .میرانگیت سرت

اينجا بايد به دو مسأله توجه نمود؛ مسأله اول پیامدها و نترايج

شروع سریگار در ايرران  40/0سرال بروده و براالتريت نسربت

مخرب ناشری از درگیرری نوجوانران و جوانران در رفتارهرای

معتادان کشور ( 15/3درصد) در فاصله  43تا  44سال مصرا

پرخیر می باشد ،مسأله دوم ايت اسرت کره چررا نوجوانران و

مررواد را آغرراز کررردهانررد

جوانان اقدام بره رفتارهرای پرخیرر مریکننرد (جسرور.)4991 ،4

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی نیز ،شايعتريت علل مرگ

رفتارهای پرخیر به رفتارهايی گفته میشود که احتمرال نترايج

جوانرران و نوجوانرران زيررر  45سررال در ايررران ،در مرتبرره اول

منفی و مخرب جسمی ،روانشناختی و اجتماعی را برای فررد

رانندگی و سپس به ترتیب مسمومیتهای ناشری از

افزايش دهد

(زاده محمدی و احمدآبادی.)19-11 :4913 ،
High Risk Behaviors
Jessor

تصادفا

(زاده محمرردی و احمرردآبادی.)19 :4913 ،
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9

الکل ،مواد مخدر ،خودکشی و در نهايت بیماری سرطان بروده

مهار های اجتماعی موجب بروز رفتارهايی مانند بزهکراری،

ديگرر ،در رابیره برا روسرپیگری نشران

تحصیلی (نصرر اصرفهانی و همکراران-19 :4919 ،

است .نتايج تحقیقا

میدهد که نزديت به  35درصد از زنان روسپی ارجاع شده به
مراکررز بررازپروری برریت  45تررا  41سررال داشررتند

ناسازگاری ،افت

 ،)01مصرا مواد و اعتیراد

(گرمررارودی و

همکاران.)41 :4911 ،

(قاسرم زاده و همکراران)11-94 :4910 ،

میگردد .دارا بودن مهار های اجتماعی زمینه مشارکت فعرال
فرررد در اجتمرراع را فررراهم نمرروده و باع ر

مرریشررود وی در

وقوع رفتارهای پرخیرر در سرنیت نوجروانی و جروانی و

رويارويی با وضعیتهای دشوار اجتماعی واقعی ،واکنشهرای

شرریوع آنهررا در برریت جوانرران در نتیجرره اخررتالل در برخرری

اجتمرراعی مررؤرری از خررود بررروز دهررد .در واقررع ،داشررتت

مکانیسمها و ناشی از عوامل متعددی مریباشرد .يکری از ايرت

مهار های اجتماعی ،توانرايیهرای برالقوه فررد را بره بالفعرل

موارد ،مهار های اجتماعی است .امروزه داشتت مهرار هرای

تبديل میکند و برای ايجاد ،حفر و سرازماندهی يرت رابیره

اجتمرراعی رکررت الزم و اساسرری زنرردگی اجتمرراعی برروده و

انسانی ضروری میباشند.

بهرررهمنرردی از آن مرریتوانررد نقررش مهمرری در بازدارنرردگی

4

برخرری از تحقیقررا

برره بررسرری رابیرره برریت زنرردگی در

رفتارهای پرخیر به ويژه در بریت جوانران داشرته باشرد ،زيررا

محیطهای شهری و رفتارهای پرخیرر پرداختنرد و نترايج بره

دوره جوانی ،يت دوره گذار و همراه با بحررانهرای مختلفری

دست آمده نشان داد که زندگی در محیطهای شهری ترومم برا

میباشد.

رفتارهای پرخیر بیشتری است (لويت و کوپی.)955-951 :4119 ،3

مهرار

اجتمراعی 4عبرار

اسرت از رفتارهرای انیبراقی

 .)955از آنجايی که در محیطهای شهری و به ويرژه شرهرهای

روابط متقابرل

بزرگ با پديده گمنامی مواجره هسرتیم و ترراکم و نراهمگونی

داشته باشد ،واکنشهای مابت بروز دهرد و از رفتارهرايی کره

جمعیررت نیررز افررزايش پیرردا مرریکنررد ،کنترررلهررای اجتمرراعی

(کررارتلج و میلبرررن.)4909 ،9

گرديرده و کنتررلهرای رسرمی نیرز

فراگرفته که فرد را قادر میسازد با افراد مختل
پیامررد منفرری دارد ،اجتنرراب نمايررد

غیررسمی دچرار ضرع

مهار های اجتماعی رفتارهايی هستند که تحول آنها میتوانرد

جوابگوی جمعیت زياد شرهرهای برزرگ نیسرتند ،لرذا میرزان

بر روابط بیت افراد از يت سو و بهداشرت روانری آنران و نیرز

وقوع رفتارهای بزهکارانه و پرخیرر نیرز بیشرتر مریباشرد .در

(ماتسرون،1

شرايط گذار نیز کارگزاران جامعهپذيری ،در ايفای نقش خرود

4991؛ برره نقررل از حسرریت چرراری و دالورپررور .)440 :4915 ،در واقررع،

و درونی کردن ارزشهرا و هنجارهرا و رفتارهرای قانونمنرد و

اجتماعی است که با ديگران طوری رفترار

سررازگار بررا مشررکل مواجرره مرریشرروند .شررهر شرریراز يکرری از

کند که بتواند بره حقروق ،الزامرا  ،رضرايت خراطر و انجرام

کالنشهرهای ايران میباشد که با جمعیت براالی يرت میلیرون

خود در حد معقولی نائل آيرد ،بردون آن کره حقروق،

نفررر و قرررار گرررفتت در موقعیررت جغرافیررايی خاصرری ،سرریل

ديگرران را ناديرده بگیررد و

از استانهای جنوبی را به سوی خرود روانره نمروده

عملکرد مفید در اجتماع از سوی ديگر ،مرؤرر باشرد
کسی دارای مهار
وظاي

الزاما  ،رضايت خاطر يا وظاي

در عیت حال مبادلهای آزاد برا ديگرران داشرته باشرد

5

مهاجر

(فیلیرپس ،

است .بیشتر ايت مهاجران دارای تنوع فرهنگی و قومی بروده و

در

همیت عامل خود زمینره رفتارهرای بزهکارانره آنران را فرراهم

 49 :4931بررره نقرررل از هرررارجی و همکررراران .)4994 ،0ضرررع

مینمايد.
زندگی در شرايط گذار و نامیمئت بودن نسبت بره آينرده

1

Deterrence
Social Skill
3
Kartledge & Milburn
4
Matson
5
Phillips
6
Hargie et al.
2

باع

میشود که جوانان تصمیمهای تومم برا ريسرت و خیرر
Levine & Coupey

7
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بگیرند .تا جايی که بر مبنای دادههرای سرازمان ملری جوانران

مورد در دسترس را مورد بررسی قررار دادنرد .افرراد انتخراب

( ،)4919حدود  11درصد از جوانان آينده شغلی روشنی پیش

شده به صور

مساوی در دو گرروه آزمرايش و شراهد قررار

روی خود نمیبینند .بنابرايت ،شرايط زنردگی نقرش مهمری در

گرفتند .از هر دو گروه ،پیش آزمرون و پرس آزمرون صرور

خیرپذيری جوانان امروزی دارد .نشانههای گرايش جوانان به

گرفت .پس از يت ماه پیگیری ،نتايج نشان داد که مهار های

خیرپذيری را میتوان در رواج ورزشهای مهیج و خیرنراک

ارتباطی و تعاملی در گروه آزمايش در مقايسه با گرروه شراهد

مانند صخره نوردی آزاد ،مصرا مرواد مخردر تروهمزا ماننرد

افزايش معناداری داشته است .در گروه شاهد يت نفر پرس از

قرصهای اکستازی و داروهای انرژیزا (تکائی ،)4913 ،داشرتت

يت ماه دچار لغزش شد ،اما هری يرت از افرراد در دو گرروه

فعالیررتهررای نررامیمئت جنسرری ،مصرررا الکررل ،اقررداما

عود يا بازگشت نداشتند.

خشونتآمیز ،اقدام به خودکشی و خرودزنی

(برال و همکراران ،4

 )4994مشاهده نمود.

مقتدايی و همکاران ( )4991به بررسی ارربخشری برنامره
آموزش مبتنی بر مهار هرای اجتمراعی برر میرزان رفتارهرای

در ايت شرايط ،مجهز بودن جوانان به سالحهرايی ماننرد:

قربانی کودکان پسر مقیع ابتدايی شهر اصفهان پرداختند .افراد

مهار های اجتماعی ،میزان خیرپرذيری و ريسرت را کراهش

مورد بررسی شامل  11دانش آموز قربانی برود کره برر اسراس

داده و توانمندیهای بالقوه آنران را عملیراتی مریکنرد .برديت

نمونهگیری چندمرحلهای ،انتخراب و در دو گرروه آزمرايش و

ترتیب ،آموزش مهار های اجتماعی ،فرايندهای حرل مسرأله

کنترل  41نفرری تقسریم شردند .مداخلره آموزشری مبتنری برر

جوانان را تقويت نموده و رفتارهای پرخیر و عوامرل ريسرت

مهار های اجتماعی بر روی گروه آزمايش اجرا شد .در پرس

که تهديد بزرگی برای جوانان میباشد ،را کاهش میدهد.

آزمون و پیگیری مقیاس سنجش روابط همگنران برر دو گرروه

از ايت رو ،پژوهشهای مرتبط با جوانران بايرد بره دنبرال

کنترررل و آزمررايش مجرردداد اجرررا گرديررد .يافتررههررای تحلیررل

نشان دادن ايت پیچیدگیها ،تغییرپذيریها در تجربره جروانی،

کوواريانس داده هرا نشران داد کره برنامره آموزشری مبتنری برر

و موقعیرتهررای

مهار های اجتماعی ،بره کراهش میرزان رفتارهرای قربرانی و

چگرونگی مواجره شرردن آنران برا مشررکال

ناسازگارانه و ارائه راه حلهای کارآمد و مداخلهگر و الگوهای

رفتارهای زورگويی کودکان قربانی منجر شد.

حل مسرأله در برابرر ايرت شررايط دشروار باشرد .لرذا در ايرت

باريکانی ( )4913در تحقیقی با عنوان "رفتارهای پرخیرر

پژوهش ،دستیابی به موارد تکر شده از ضرور های عملی آن

در نوجوانان مدارس راهنمايی و دبیرستان های شرهر تهرران"،

محسوب میشود .بر ايت اساس ،از جمله اهداا ايرت تحقیرق

تعداد  311دانش آموز دختر و پسر را در مناطق  49 ،41و 41

بررسی عوامل اجتماعی ،مهرار هرای اجتمراعی و متغیرهرای

آموزش و پرورش شرهر تهرران ،بره روش نمونرهگیرری چنرد

جمعیتشناختی مرتبط با رفتارهای پرخیر جوانان میباشد.

مرحلهای-تصادفی مورد آزمون قررار داد .نترايج نشراندهنرده
وجود رفتارهای پرخیری مانند مصرا سیگار ،الکرل و سراير

پیشینه تحقیق

مواد در بیت دانشآموزان بود 44 .درصرد پاسرخگويان سریگار

رمضانی و همکراران ( )4994در تحقیقری برا عنروان "تعیریت

مصرا میکردند 91/0 ،درصد تجربه مصرا قلیان را داشتند،

ارربخشی آموزش مهار های اجتماعی بر درمان اعتیراد افرراد

 41درصد الکل و  4درصد نیز هرويیت مصرا کرده بودند.

مراجعهکننده به کلینیت تهران" ،تعداد  41نفر از افراد مبتال بره

زادهمحمدی و احمدآبادی ( )4913در تحقیقی برا عنروان
"هم وقوعی رفتارهای پرخیر در بیت نوجوانان دبیرستانهرای

اختالل مصرا مواد مراجعهکننده به کلینیت تهران به صرور

شهر تهران" ،با روش نمونهگیری طبقهای و متناسب با حجرم،
Bull et al.

1
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5

تعداد  113دانشآموز دختر و پسر دبیرسرتانی شرهر تهرران را

گروه آزمايش ،تغییرر مابرت و انردکی در رابیره برا اضریراب

انتخاب و مورد بررسری قررار دادنرد .يافترههرا نشران داد کره

اجتماعی از خود نشان داد .بعد از  44مراه ،نمونره کروچکی از

برحسب يت مقیاس  5قسرمتی ،میرانگیت خررده مقیراسهرای

گروه آزمايش (بچههايی که کمرپ مسرتمر را دنبرال نمودنرد)

 ،9/41رابیره و رفترار جنسری ،4/45

مابت بیشتری را در رابیه با همره شراخصهرا نشران

گرايش به جنس مخال

مصرا الکل  ،4/11مصرا سیگار  4/13و مصرا مواد مخدر

تغییرا

دادند ،به جز در باره مشکال

بری و اوکونرور ( )4141در تحقیقری برا عنروان "خیرر
4

و روانگردان  4/31بوده است .همچنیت ،نترايج حراکی از ايرت
بود که بیت تمامی رفتارهای پرخیر رابیره مابرت و معنراداری
برقرار است .مصرا الکل ،دوستی با جنس مخال

و مصرا

درونی که تغییر کمی پیدا کرد.

رفترراری ،روابررط معلررم – دانررشآمرروز ،و توسررعه مهررار
اجتماعی" ،به بررسی فرايندهای رشد مهار های اجتماعی از

مواد مخدر و روانگردان به همراه جنسیت (پسر) ،تحصریال

مهد کودک تا کالس ششم پرداختند و نقش مشکال

مادر (دانشگاهی) ،رشته تحصیلی (انسانی) و درآمرد خرانواده

اولیه و روابط معلم – دانشآموز در توسعه مهرار

(زير  411هزار تومان) بیشتريت واريانس خیرپرذيری جنسری

بچهها را مورد ارزيابی قرار دادند .از تحلیل دادهها چند نتیجره

نوجوانان را تبییت کرده است.

مهم به دست آمد .اول اينکه بیور کلری ،بچرههرا مسریر رشرد

سلیمانینیا ( )4910در تحقیقی بره بررسری تفراو هرای

مهار

رفتاری
اجتمراعی

اجتماعی منحنی شرکلی را از مهرد کرودک ترا کرالس

جنسیتی نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخیر پرداخت.

ششم نشان دادند ،به شکلی که يت دوره افزايش در سالهرای

نمونه مورد پژوهش شامل  915نوجوان دختر و پسر  41تا 49

اولیه و اواخر ابتدايی و يت دوره کاهش نراچیز در سرالهرای

ساله دبیرستانهای منیقه  5تهران بود .نترايج بره دسرت آمرده

ماقبل آخر دوره ابتدايی مشاهده شد .دوم اينکه ،دانشآمروزان

نشان داد که شايعتريت رفتار پرخیر در بیت نوجوانان ،مصرا

با سیوح باالتری از مشکال

رفتاری درونری ماقبرل مدرسره،

الکل ،پس از آن بره ترتیرب ،مصررا سریگار ،رفترار جنسری

سیوح پرايیتترری از مهرار هرای اجتمراعی مهرد کرودک و

ناايمت ،خشونت ،مصرا مواد و اقدام به خودکشی بوده است.

اجتماعی متفاوتی نسبت بره همسراالن

يافتهها همچنیت ،بیانگر تفاو

فرايندهای رشد مهار

معنرادار پسرران و دخترران در

خود را نشان دادند .سوم اينکه ،دانشآموزانی که دارای رابیره

رابیه با رفتارهای پرخیری مانند مصرا سیگار ،مصرا الکل

بهتری با معلم خود بودند ،مهار های اجتماعی بیشرتری را از

و مواد مخدر بوده است ،اما در رابیه با خشونت ،خودکشی و

مهدکودک تا کالس ششم در مقايسه با همساالن دارای روابرط

رفتار جنسی ناايمت تفاو

کم با معلم ،از خود نشان دادند.

معناداری مشاهده نشد.

فت فوگت و همکراران )4149( 4در تحقیقری بره بررسری

سکر و همکاران )4119( 9در تحقیقی بره بررسری رابیره

آموزش مهار های اجتماعی گروه محور در بریت گروهری از

مهار های اجتماعی و رفتارهای مشکل آفريت بچههای دارای

رفتراری پرداختنرد .بره همریت

پرداختند .به همیت منظرور ،تعرداد

دانشآمروزان دارای مشرکال

سبتهای شناختی متفاو

منظور ،آنان تعداد  404دانشآموز را انتخراب نمودنرد .ارررا

 900دانشآموز که دوره پیش دبسرتانی را گذرانرده بودنرد ،را

مداخله در قالب يرت میالعره شربه آزمايشری همرراه برا يرت

انتخاب نمودند .بر مبنای نتايج به دست آمده ،بچههرای دارای

ارزيابی  44ماه بعد از کمپ مسرتمر اختیراری تسرت شرد .در

سبت شناختی تکانشی ،از منظر مشرارکت و تعامرل اجتمراعی

ارزيررابی سررريع ،هررر دو گررروه کنترررل و آزمررايش مشررکال

نسبت به بچههای با سبت شرناختی بازترابی ،دارای کارامردی

اجتماعی و درونی کمتری را نشان دادنرد ،در حرالی کره فقرط
Van Vugt et al.

1

Berry & O 'Connor
Secer et al.
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3
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کمتری بودند ،در حالی که دارای رفتارهای بیش فعرالی ،ضرد

نموده و بر ايت پیش فرض استوار است که بزهکاری با برخی

اجتماعی و پرخاشگرانه بودند.

از ويژگیهرای شهرنشرینی ماننرد :زبران ،قومیرت ،مهراجر ،

بررارکیت و همکرراران )4114( 4در تحقیقرری بررا عنرروان

حوزههای سکونت گاهی و تراکم جمعیت رابیره دارد .پرارک

مهار های اجتماعی و نگرشهای مرتبط با مصررا مرواد در

معتقد بود کره نرواحی شرهری از انگیرزههرا و غرايرز سراکنان

میان جوانان ،به بررسی نگررشهرای جوانران و مهرار هرای

ممانعت میکند و موجب انحرافا

اجتماعی تأریرگذار بر مصرا مواد مخردر در حرال حاضرر و

.)4911

اجتماعی میشود

(احمردی،

قصد آنها برای استفاده از مواد مخدر در آينده پرداختند .مردل

نظریه بیسازمانی اجتماعی :نظريه بی سرازمانی اجتمراعی

نره گفرتت،

میرح شده توسط پارک به وسیله دو ترت از شراگردان مکترب

رگرسیون خیی چنردمتغیره نشران داد کره جررم

9

نگرررش مابررت نسرربت برره مصرررا مررواد ،ادراک همسرراالن

شیکاگو به نامهای شاو و مت کی توسعه پیردا کررد (همران).

مصراکننده مواد ،جنسیت مررد ،حمرل اسرلحه و درگیرری و

آنها معتقد بودند که مشکال

اجتماعی شهر شیکاگو به علرت

نزاع در حدود  54درصد از واريانس مقیاس مصرا مرواد در

الگوهای کنترل نشده مهاجر

و ايجاد منیقههای طبیعی است

حال حاضر را تبییت نمودند .مصرا مواد مورد انتظار در طول

که در ايت مناطق ،اهالی از فرهنگ کلی جامعه جدا افترادهانرد.

سال بعدی به طور معناداری با مصرا مواد در حرال حاضرر،

در واقع ،ايت مناطق از ساير نقاط شهر جردا افتراده ،هنجارهرا،

نره گفرتت ،مهرار هرای

ارزشها و الگوهای رفتاری ديگری در آنجا شکل گرفته است

مقابله با مصرا مواد ،حمل اسرلحه و درگیرری و نرزاع دارای

که با فرهنگ مسلط در ديگر مناطق در تضاد میباشد .در ايرت

مصررا

مناطق گرايشهای فرهنگی خاصی شکل گرفته ،به طوری کره

نگرش مابت به مصرا مواد ،جرم

ارتباط بود .ايت مدل در حدود  31درصد از تغییرا

افراد مرتباد در معرض يادگیری الگوهرای موافرق قرانونشرکنی

مواد مورد انتظار را تبییت کرد.

هستند .بنابرايت ،در ايت منراطق جررم و جنايرت بیشرتر اتفراق
مبانی نظری

میافتد .علرت کجرفتراری و ارقرام براالی آن در ايرت منراطق

رويکردهررای مختلفرری در جامعررهشناسرری ،برره تبیرریت مقولرره

بیسازمانی اجتماعی است .به ايت معنی که شیوه بهنجار رفترار

بزهکاری و رفتارهای پرخیر پرداختند که در ادامه به برخی از

در همه سیوح جامعه به يت شکل رشد و توسعه پیدا نکررده

ايت رويکردها اشاره میشود.

است (ممتاز .)4914 ،از ايت رو ،نرخ بزهکراری جوانران در ايرت

نظریه بومشناختی :جامعهشناسران مکترب شریکاگو در دو

مناطق از مناطق ديگر بیشتر است

(محمدی اصل.)4915 ،

سرریک کررالن و خرررد برره بررسرری مسررائل شررهری پرداختنررد.

نظريه خرده فرهنگ بزهکارانه جوانان :کروهت 1در کتراب

آنها هم شامل نظريههای کرالن مریباشرد کره نشران

خود با عنوان پسران بزهکار ،)4955( 5نظريه خرده فرهنگی را

تحقیقا

میدهرد چگونره ارقرام جررم و جنايرت در میران اجتماعرا
گوناگون متفاو

است ،همچنیت ،نظريا

با تفکیت نمودن رفتار انحرافی جوانان از انحرافا

سیک خرد را شامل

بزرگساالن و تأکید بر بزهکاری پسران طبقرا

اجتمراعی

پرايیت تردويت

میشود که به جريانهای روانشناسی اجتماعی توجه دارد کره

کرد .کوهت در پاسخ بره ايرت سرؤال کره چررا خرردهفرهنرگ

زيربنای ايت جريانها در سیک کالن هستند (شرارع پرور.)4913 ،

بزهکارانه وجود دارد و به جوانان منتقل مری شرودن نظريرهای

در مکتب بومشناختی شیکاگو ،نظريه برومشرناختی پرارک 4برا
رويکرد جامعره شناسری شرهری ،بزهکراری جوانران را تبیریت

3
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کلی درباره چگرونگی پیردايش خررده فرهنرگ بزهکرار ارائره
میدهد
بح

3

وی مبتنی بر ويژگیهای طبقاتی جوانان طبقا

پرايیت جامعره

است و خرده فرهنگهای بزهکاری که بزهکاران طبقا

(احمدی.)4911 ،

اصرلی کروهت ايرت اسرت کره عضرويت در طبقره

اجتماعی با ارزشهای اجتماعی و سبتهرای زنردگی ارتبراط

پايیت

جامعه به وجود میآورند ،پاسخ به خرده فرهنرگ طبقره خرود
است (احمدی.)4911 ،

دارد .با توجه به شیوههای تربیت کرودک در طبقره متوسرط و

میلر معتقد است که پسران طبقه پرايیت از خررده فرهنرگ

طبقه کارگر (پايیت) ،احتماالد به کودکان مریآموزنرد کره رفترار

خود تبعیت میکنند .آنها زمانی در چشم جامعه کالن ،بزهکار

بايد خودانگیخته و پرخاشگرانه باشد .ارزشهای ايت طبقه برر

جلوه میکنند که بخواهند رفتار مقبول خرده فرهنرگ خرود را

تمرکرز

در پرتو ارزشهای ايت خرده فرهنگها شامل :دردسرر طلبری،

پايیت به ماليمت

زرنگررری ،هیجررران طلبررری ،مررراجراجويی ،تقرررديرگرايی و

زمان حال با تأکید اندکی بر برنامرهريرزی دراز مرد
میکنند .اجتماعی شدن يا آموزش در طبقا
پیش میرود و کودک ياد میگیرد از دسرتورا

پیرروی کنرد.

استقاللطلبی نشان دهنرد

(میلرر 4959 ،بره نقرل از ،محمردی اصرل،

برخالا ايت ،کوهت بیان میکند که در طبقه متوسط ،اجتماعی

 .)4915برای تحقرق ايرت ارزشهاسرت ،کره پسرران تجربره و

شدن و تربیت کودک با تأکید بر ارزشها و سبتهای زنردگی

کیفیا

شخصی خاصی را پرورش میدهند و از ايرت رهگرذر

اغلب متضاد با مواردی است که در طبقه پايیت میرح میباشد.

به بزهکاری گرايش پیدا میکنند .آنها از ايت طريق زنردگی را

ارزشهای طبقه متوسرط شرامل پويرايی تاتری و جراه طلبری،

با والديت و همساالنشان تجربه نموده و جامعهپذير میشروند.

مسؤولیتپذيری فردی ،پیشرفت و موفقیت ،کامروايی معروق،

ايت جامعهپذيری هم از فرهنگ طبقه متوسط متنفر است و ايت

کنترل رفتار خشت ،تمريت تبعیت از قانون و احترام بره امروال

افررراد برره غفلررت از هنجارهررا و ارزشهررای فرهنررگ غالررب

ديگران میباشد

(شومیکر.)4919 ،4

میپردازند .بديت ترتیب ،از نظر میلر ،بزهکاری پسران محال

در حالی که دو نظام ارزشی طبقاتی متفاو

وجرود دارد،

در مدرسه عمدتاد ارزشهرای طبقره متوسرط حراکم اسرت .در

بدنام ،محصرول جامعرهپرذيری در خررده فرهنرگ بزهکارانره
خصوصاد در محال

بدنام است

(محمدی اصل.)4915 ،

نتیجه جوانان متعلق به طبقه پايیت ،خودشران را برا معیارهرای

نظریههه برچ ههب زنههی :نظريرره برچسررب زنرری 9رويکرررد

مقیرراس طبقرره متوسررط ارزيررابی مرریکننررد (همرران) .بررر مبنررای

جامعررهشررناختی کررامالد متمررايزی اسررت کرره بررر روی نقررش

ارزشهای مدرسه ،کسی موفق میشرود کره خصرايص طبقره

برچسبزنری اجتمراعی در گسرترش جررم و انحرراا تأکیرد

متوسط را داشته باشد ،در حالی که جوانان طبقره پرايیت فاقرد

مرریکنررد (برنبرررگ .)413 :4119 ،1پرریش فرررض اساسرری نظريرره

چنیت ويژگیهايی هستند و در رقابت با جوانان طبقه متوسرط

برچسب زنری ايرت اسرت کره تعريفری کره جامعره از برخری

شکسررت مرریخورنررد .ايررت شکسررت احسرراس ناکررامی و

رفتارهای انسان ارائه میکند ،اساس و مبنای انحراا اجتماعی

سرخوردگی را در آنان ايجاد میکند ،در نتیجه ،جوانران طبقره

میباشد

(احمدی.)4911 ،

پايیت که دچار ناکامی شردهانرد ،در منیقرههرايی کره زنردگی

نظريه برچسب زنی مدعی است که واکنشهای اجتماعی

(ممتاز،

رسرمی و غیررسررمی بررر بزهکرراری مرری توانررد نگرررشهررا و

میکنند ،خرده فرهنگهای بزهکار را به وجود میآورند
)4914

رفتارهای اساسی بزهکاران را تحت تأریر قرار دهرد .از اولریت

4

نظریه فرهنگ طبقه پایین :میلر نیز از منظر خرده فرهنگی

مواردی که پیامد برچسب زنی رسمی را بر بزهکاری به طرور

به رفتارهای بزهکارانه جوانان طبقه پرايیت مریپرردازد .نظريره
Shoemaker
Miller

1
2

Labelling Theory
Bernburg

3
4
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1

بالقوه منفی شناسايی نموده است ،کارهای فردريت تراشر 4برر

نظريرره رفتررار مشررکل آفررريت :ريچررارد جسررور در رابیرره بررا

روی گروههای جوانان اوباش 4در شریکاگو( )4943مریباشرد.

رفتارهای پرخیر يت مدل روانی -اجتماعی 41ارائه میدهرد و

حدود يت دهه بعد از تراشر ،فرانت تاننبرائوم 9در کترابش برا

بر ايت باور است که بايد از همه پیامدهای بالقوه ايرت رفتارهرا

عنوان جررم و اجتمراع )4991(1اصریالح "نمرايش شرر" 5را

آگاه بود ،نه فقط پیامدهای زيستی -بهداشتی (پزشرکی) آن را

میرح نمود .وی بر ايت باور بود که زدن برچسرب رسرمی بره

مورد توجه قرار داد .جسور بیران مریکنرد کره تحلیرل هزينره

فرد به عنوان بزهکار ،میتواند وی را وادار به انجرام کارهرايی

فايدهای از عوامل پرخیر 44بايد انجرام شرود (عامرل خیرر در

کند که او را به آن کارها شناختهاند .چند سرال بعرد از انتشرار

واقع ،يت عامل يا شرطی است که میابق با سرالمت ،کیفیرت

3

زندگی يا خود فرد میباشد) ،فرد نمیتواند به سادگی خرود را

اولیه 3و رانويه 1را بیان کرد که از عناصر اصلی اولریت ديردگاه

گرفتار هزينههای بالقوه ايت رفتارها نمايد .در دوره نوجروانی،

نظام يافته در ايت زمینه به شمار آمد (شومیکر.)4119 ،

رفتارهای پرخیر میتواننرد ترابعی از رشرد بهنجرار و طبیعری

کتاب تاننبائوم ،ادويت لمر  )4954(0مفهوم کجرفتاری اولیره

نکته جالب توجه ايت است که نظريره برچسرب زنری در

باشند .خواه نوجوانان از ايت امر آگاهی داشته باشند يا نه ،ايرت

بود و نظريههای ساختاری متعددی

رفتارها اغلب دارای کارکرد ،هدفمند و جهتيابی شده هستند

خالل دهه  4951مسکو

(جسرررور991-931 :4994 ،؛  .)4991نوجوانررران ممکرررت اسرررت

به تبییت بزهکاری به ويژه گروههای بزهکاری اوبراش طبقرا

الکلری و

پايیت پرداختند (نظريههای خرده فرهنگی) .طرح دوبراره ايرت

رفتارهايی مانند سیگار کشیدن ،نوشریدن مشرروبا

موضرروع برره ويررژه برره واسرریه تحلیررلهررای هرروارد بکررر 9از

فعالیت جنسی را انجام دهند تا برديت وسریله تأيیرد و احتررام

کجرفتاری در اوايل دهه ( 4901که بعدها در سال  4939مورد

همساالن خود را بره دسرت آورنرد ،از والرديت خرود مسرتقل

تجديد نظر قرار گرفت) ،مجدداد آن را در کانون توجه قرار داد

شوند ،احساس رشد و بلوغ تهنی کسرب کننرد و برا اسرترس

(همان).

مقابله نماينرد .از آنجرايی کره ايرت اهرداا در رشرد بهنجرار

از آنجررايی کرره واکررنشهررای ديگررران نقررش مهمرری در

نوجوان مهم هستند ،رفتارهای پرخیر ،نوجوانان و جوانران را

شکلگیری هويت ما دارد ،برچسبی که در نتیجه واکرنشهرای

در دستیابی به ايت اهداا کمت میکنند .بررعکس ،پیامردهای

ديگران نسبت به رفتار انحرافی به فرد زده میشود ،خودانگاره

منفی رفتارهای پرخیر میتوانرد بسریاری از امرور مربروط بره

فرد را دگرگون میسازد و فرد هويت بزهکارانره يرا انحرافری

رشررد را برره مخرراطره بینرردازد ،شايسررتگی ،بلرروغ ،نقررشهررای

پیدا میکند .ايت امر موجب مشخص شدن هويت فرد بزهکرار

اجتماعی میلوب و گذر سالم و صحیک به بزرگسرالی را مرانع

برای ديگران گرديده و به عنوان فرردی برچسرب خرورده بره
جامعه معرفی مریشرود .بنرابرايت ،رفتارهرای وی متناسرب برا
هويت جديد و در قالب اشکال جديدی ظاهر میشود.

شود

(والنسیا و کرامر.)51-59 :4111 ،44

نظریه زمان بندی بلوغ :چارلز ارويت 49مدل علی -معلولی
رفتار پرخیر را ارائه داده است .ايت مدل شبیه به مدل روانی-
اجتماعی جسور میباشد ،از ايت نظر که ايرت مفهروم را تأيیرد
میکند که رفتار پرخیر در طول دوره نوجوانی به عنروان يرت

1

Thrasher
The Gang
3
Tannenbaum
4
Crime and the Community
5
Dramatization of Evil
6
Lemert
7
Primary Deviance
8
Secondary Deviance
9
Becker
2

مؤلفه طبیعی بررای رشرد اجتمراعی -روانری -زيسرتی ايجراد
میشود .ايت مدل علی -معلولی از ايت نظرر منحصرر بره فررد
10

Psychosocial Model
Risk Factors
12
Valencia & Cromer
13
Irwin
11

بررسی رابیه مهار های اجتماعی و رفتارهای پرخیر جوانان :میالعه موردی شهر شیراز

9

است که بر تأریر زمانبندی بلوغ زيستی( 4تکامرل جنسری) در

نظریههات مهههارت اجتمههاعی :در رابیرره بررا مهررار هررای

حوزه شرناختی ،خودپنردارههرا ،ادراک از محریط اجتمراعی و

اجتماعی به عنوان متغیر مستقل اصلی ،دو دسته نظريره وجرود

ارزشهای فردی تأکید میورزد .ايت چهار عامرل اجتمراعی –

دارد :نظريا

روانی به نظر میرسد که بر رفتار پرخیرر نوجوانران از طريرق

روانشناختی بر روی فرآيندهای تهنی که رفتارهرای ارتبراطی

گروه همساالن تأریر

از يت طرا برر

توجه به مقوله ادراک خیر و خصوصیا
میگذارند

(ارويت و میلستیت.)90-4910:14 ،4

را در برمیگیرند ،تأکید میشود .ايت نظريا

روی پردازش پیام متمرکز میشوند کره چگونره افرراد ،رفترار

میابق با ديدگاه ارويت ،زمانبندی بلوغ ،درصرد احتمرالی
و طول مد

روانشناختی و نظريا

اجتمراعی .در نظريرا

آن دارای تأریر شگرفی بر تصروير بردنی ،عرز

خود و ديگران را تفسیر و ارزيابی میکنند .از طرا ديگر ،برر
روی تولید يا ايجاد پیام تأکید میکنند که چگونره افرراد رفترار

نفس ،رشد روابط مربروط بره جرنس مخرال  ،وابسرتگی بره

ارتباطی را به وجود میآورند تا از ايت طريق به اهرداا خرود

همساالن ،استقالل از خانواده و عملکررد تحصریلی مریباشرد

برسند (ويلسون و سابی.)41 :4119 ،5

(همان).

نظریه استرس اجتمهاعی :مردل اسرترس اجتمراعی 9جران

نظريا

روانشناختی شامل :نظريا

انتظار ،0اسرنادی 3و

و سلسله مراتبی 1هستند .در نظريه انتظار ،بر ايت نکتره تأکیرد

رودز 1که برای توضیک احتمال مصرا مرواد بره وجرود آمرده

میشود که چه چیرزی از ارتبراط انتظرار مریرود و انتظرارا

است ،ديدگاه ديگری دربراره رفتارهرای پرخیرر نوجوانران و

مرتبط با رفتار کالمی و غیرکالمی چره چیرزی هسرتند

جوانان میباشد .ايت مدل در واقع ،تعامل استرس ،دلبستگیها،

 .)44در نظريه اسنادی ،افرراد در مرورد موقعیرتهرا خوشربیت

مهار های سازگاری و منابع مشرخص خیرر بررای مصررا

هستند .آنها شکست يا موفقیرت خرود را بره عوامرل مختلر

(همران:

مواد را توضیک میدهد .با توجه به ايت مدل ،احتمرال مصررا

نسبت میدهند .در واقع ،نسبت دادن يت نروع قضراو

مواد توسط يت فرد نوجوان و جوان به عنوان تابعی از سریک

درباره رفتار يا حوادث میباشد .وينر 9واکنش افراد نسربت بره

استرس نابرابر به وسیله ايت سه متغیر در نظر گرفته میشود.

موفقیت يا شکست را تبییت میکند .برای مارال فرردی کره در

علری

آزمون نمره خوب نگرفته است ،ممکرت اسرت عردم موفقیرت
خود را به عدم آمادگی خود يرا سرخت برودن آزمرون نسربت
استرس میتواند به مشکال

زندگی روزمرره از مصررا

روزانه هر خانه تا يت بیماری مزمت يا مرگ يکری از والرديت
مربوط شود .مصرا مواد يا هرگونه رفتار پرخیر ممکت است
به عنوان روشی برای فرار يا فاصله گرفتت شخص از خرود در
ارر تعارض مداوم به کار رود .ايت مسأله همچنریت ،مریتوانرد
خشم و ناامیردی در اررر اسرترس روزمرره را مرنعکس سرازد
(والنسیا و کرامر.)55 :4111 ،

دهد .البته افراد زمانی که موفقیت خرود را بره عوامرل درونری
نسبت می دهند ،احساس سربلندی و غرور میکنند

(همان-45 :

 .)40در نظريه سلسله مراتبی ،افراد درگیر ارتبراط ،برنامرههرای
کنش را ماهرانه انجام میدهنرد .برا ارجراع بره نظريره کنتررل
سیبرنتیت ،41بر روی نظامهای خودتنظیم گر 44تأکید میشرود.
بر ايت اساس ،افراد با توجه بره برازخوردی کره از ديگرران در
رابیه با رفتار خود میبینند ،سعی در تنظیم رفتار و ارتباطرا
5

Wilson & Sabee
Expectancy Theory
7
Attribution Theory
8
Hierarchical Theory
9
Weiner
10
Cybernetic Control Theory
11
Self-Regulating Systems
6

1

Timing of Biological Maturation
Irwin & Millstein
3
Social Stress
4
Rhodes
2
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41

خود دارند (همان .)41 :نظريا

اجتماعی به جای تأکید بر فررد

به عنوان واحد تحلیل ،برر روی گرروههرای اجتمراعی تمرکرز

انحرافی تأکید نموده و آن را نتیجه پیوندهای ضعی
ارتباط با جامعه میداند

افرراد در

(هیرشی.)4909 ،5

میکنند .نظريه ديالکتیت رابیهای 4باکستر و مونتگمری 4يکری

تراويس هیرشی مهمتريت پايهگذار نظريه کنترل اجتماعی

اجتماعی است که بیان میکند کنشها نسربت

است .وی موضوع پیوند اجتماعی را میرح میسازد و بر ايرت

به نیازها و تناقضهرا حسراس هسرتند .ايرت نظريره برر روی

باور است که کجرفتاری زمانی واقع میشود که پیوند میان فرد

يکی از نظريا

روابیی تأکید میکند که حول فعل و انفعال پويرای تمرايال

و جامعه ضعی

متضاد زمانی کره آنهرا در کرنش متقابرل بره نمرايش در آينرد،

نظريه خود ،نقش سازمانهای کنترل اجتماعی مانند خرانواده و

سازمان میيابند

باشرد يرا گسسرته شرود (همران) .هیرشری در

مدرسه را مورد تأکید قرار میدهد و برر ايرت براور اسرت کره

(همان.)91-49 :
9

چون برخی از نیروهرای اجتمراعی بازدارنرده و کنتررل کننرده

به عنروان چرارچوب نظرری منتخرب در رابیره برا رفتارهرای

انحراا اجتماعی از بیت رفتره يرا کرارکرد آنهرا ضرعی

شرده

پرخیر برگزيده شده است .تفوق نظريه کنترل اجتماعی نسبت

است ،جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه میشوند

چارچوب نظری :در ايت پژوهش نظريه کنترل اجتمراعی

به ديدگاههای ديگر در ايت حوزه ايت است که نظريا

(احمردی:4911 ،

ديگرر

 .)91نظريه کنترل اجتماعی میخواهد بره ايرت سرؤال اساسری

پرايیت اسرت ،امرا

پاسخ دهد که چرا اکارر مرردم درگیرر فعالیرتهرای مجرمانره

نظريه کنترل اجتماعی بر ايت پیشفرض استوار است که رفترار

ديگر ،اگر انحرراا طبیعری اسرت ،پرس

بیشتر مربوط به بزهکراری جوانران طبقرا
بزهکاران متعلق به همه طبقا

نمیشوندن به عبار

اجتماعی است و جنبه عمومی

همنوايی غیرطبیعی است و لذا نیازمند تبیریت مریباشرد .عمرل

و جهانشمول دارد .همچنیت ،نظريره کنتررل اجتمراعی تأکیرد

طبیعی انسانها مسألهای نیست که نیاز به تبیریت داشرته باشرد،

بیشتری بر عوامل اجتماعی و جامعهپذيری دارد تا ويژگی های

بلکه مسأله اصلی ايرت اسرت کره چررا اکارر مرردم رفتارهرای

فردی .عالوه برايت ،نظريه کنترل اجتماعی بیشتر بر علتهرای

انحرافی انجام نمیدهند (طالبان .)5 :4919 ،پاسخ هیرشی به ايرت

همنوايی به جای علتهای ناهمنوايی تأکیرد دارد .در نهايرت،

سؤال ايت است چون جررم

ايرت کرار را ندارنرد ،رفتارهرای

نظريه کنترل اجتماعی بیشتر بره نقرش بازدارنردگی و نظرارتی

انحرافی انجام نمیدهند

عوامل اجتماعی در ارتباط برا رفتارهرای بزهکارانره و پرخیرر
پرداخته است.

(هیرشی.)4909 ،

وقتی کنترلهای اجتماعی ضعی

يا غايرب باشرند ،افرراد

آزادی عمرل بیشرتری بررای زيررر پرا گذاشرتت قروانیت دارنررد.

دو نوع کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی وجرود دارد.

پیوستگی ضعی

افراد بره نهادهرای اجتمراعی آنهرا را بیشرتر

قوانیت بعنوان پديده ای اجتماعی ،شکل رسمی کنترل اجتماعی

ترغیب به انحراا از قانون میکند ،در حالی که وقتی بیت فرد

هستند ،کنترل اجتماعی غیررسرمی شرامل روابرط خرانوادگی،

و نهادهای اجتماعی پیوستگی و پیوند قوی و محکمی وجرود

ديررت و غیررره اسررت (بیرررن و مزرشررمیت .)4144 ،1نظريرره کنترررل

داشته باشرد ،رفترار غیرقرانونی و نامشرروع ،شربکه مناسربا

اجتماعی بر ايت پیش فرض مبتنی اسرت کره بررای کاسرتت از

اجتماعی و تصوير مابت فرد نزد ديگرران را تهديرد مریکنرد.

تمايل به رفتار بزهکارانه و مجرمانره ،همره افرراد بايرد کنتررل

بنررابرايت ،بسررتگیهررا يررا قیررود اجتمرراعی از طريررق افررزايش

شوند .ايت نظريره برر عمرومی و جهران شرمول برودن رفترار

هزينههای پیشبینی شده کجروی ،احتمال وقوع آن را کراهش
میدهد

(اريکسون و همکاران.)145-995 :4111 ،0

1

Relational Dialectics Theory
Baxter & Montgomery
3
Social Control Theory
4
Beirne & Messerschmidt
2

Hirschi
Erikson et al.

5
6
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هیرشی ( )4909از چهار عنصر اصلی صحبت میکند کره
باع

پیوند فرد و جامعه میشوند .ايت عناصر شرامل تعلرق و
4

4

9

دلبستگی  ،تعهد  ،شرمول و درگیرری و اعتقراد

1
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با توجه به چارچوب نظری ،عالوه بر مهرار

اجتمراعی

به عنوان متغیرر مسرتقل اصرلی ،برا ارجراع بره نظريره کنتررل

مریباشرند.

اجتمرراعی هیرشرری ،متغیرهررای دلبسررتگی ،تعهررد ،درگیررری

منظور از تعلق و دلبستگی ايت است که فرد نسبت بره افررادی

(مشارکت) و باور از چارچوب نظری منتخب اسرتخراج شرده

که برايش مهم هستند و با آنان پیوندهای نزديکری دارد ،دارای

و رابیه آنها با متغیر وابسته تحقیرق يعنری؛ رفتارهرای پرخیرر

و احساساتی است کره موجرب مریشرود نسربت بره

مورد بررسی قرار میگیرند .در واقع ،هدا اساسی ايت اسرت

قضاو های آنان و آنچره کره دربراره رفترارش مریانديشرند،

اجتمراعی،

عواط

مراقب باشد .بنرابرايت ،کنتررل بزهکراری برا تعلقرا

که نقش بازدارندگی و نظرارتی متغیرهرای مهرار

جوانران

دلبستگی به خانواده و دوستان ،تعهد به هنجارهرا ،درگیرری و

نسبت به والديتشان ،دوستان صمیمی و افراد مهم ديگر پیوند

مشارکت در فعالیتهای مختل

و باور به اصرول اخالقری در

میخورد .منظور از تعهد ،به سرمايهگذاریهايی اشاره دارد که

ارتباط با رفتارهای پرخیر جوانان مشرخص شرود .همچنریت،

فرد در جامعه انجام داده است .هرچه قدر سرمايهگذاریهرای

رابیه برخی متغیرهای زمینهای با متغیرر وابسرته نیرز سرنجیده

مردم در تحصیال  ،سوابق شغلی و سراير دارايریهرای خرود

میشود .بنابرايت ،همانطرور کره مردل تجربری تحقیرق نشران

بیشتر باشد ،علت بیشتری دارند که همنوا باشند ترا بتواننرد از

مرریدهررد ،رفتارهررای پرخیررر برره عنرروان متغیررر وابسررته ،و

دستاوردهای خود محافظت کنند .بنابرايت ،به خراطر از دسرت

مهار های اجتماعی ،دلبستگی ،تعهد ،درگیرری ،براور ،سرت،

ندادن سرمايهگذاریهای خرود ،از قرانون پیرروی نمروده و از

جنس ،تحصیال  ،وضعیت تأهرل ،طبقره اجتمراعی ،سراختار

بزهکاری و جرم اجتناب میکنند .منظور از شمول و درگیرری

خانواده و درآمد خانوار به عنروان متغیرهرای مسرتقل در نظرر

ايت است که وقت و انرژی افرراد محردود اسرت و لرذا افرراد

تحقیرق رابیره

گرفته شدهاند .براساس مدل تجربی ،فرضریا

بیشتر مشغول فعالیتهای متعارا زندگی مانند :کرار ،درس و

بیت متغیرهای زمینهای ،مهار

يا زندگی خانوادگی هستند ،به همیت خاطر فرصت کمی دارند

و متغیرهای مستخرج از نظريره کنتررل اجتمراعی (دلبسرتگی،

که در اعمال بزهکارانه مشارکت نمايند .اما کسرانی کره وقرت

تعهد ،درگیری و باور) با متغیرر وابسرته رفتارهرای پرخیرر را

آزاد بیشتری دارند ،فرصت بیشتری برای انجام دادن رفتارهای

مورد آزمون قرار میدهد.

بزهکارانه دارند .منظرور از اعتقراد و براور ،وفراداری فررد بره
ارزشها و اصول اخالقی يت جامعه میباشد .برديت ترتیرب،
فرد به ايت باور میرسد که قواعد و قوانیت حراکم برر جامعره
صحیک است و خود را ملزم به پیروی از آنها میداند .بنابرايت،
هرچه شخص کمتر به هنجارهای عادی معتقد باشرد ،احتمرال
بیشتری وجود دارد کره هنجارهرا را نقرض و مرتکرب رفترار
بزهکارانه شود

(هیرشی.)4909 ،

1

Attachment
Commitment
3
Involvement
4
Belief
2

اجتماعی (متغیر مستقل اصلی)
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مدل تجربی تحقیق
کنترل اجتماعی:
:
دلبستگی؛ تعهد؛
درگیری؛ باور

رفتارهای
مهار های اجتماعی

پرخطر جوانان

ويژگیهای زمینهای:
ست ،جنس ،تحصیال  ،تأهل،
طبقه اجتماعی ،ساختار خانواده،
درآمد،

فرضیات تحقیق

پرخیر رابیه وجود دارد.

 -بیت ست و رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

 -بیت باور به اصول اخالقی و رفتارهای پرخیر رابیه وجرود

 -به لحاظ رفتارهای پرخیر بیت جرنس (مررد و زن) تفراو

دارد.

معناداری وجود دارد.

 -بیت مهار های اجتماعی و رفتارهای پرخیر رابیره وجرود

و رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

 -بیت تحصیال

دارد.

 به لحاظ رفتارهای پرخیرر بریت وضرعیت تأهرل (مجررد ومتأهل) تفاو

روش تحقیق

معناداری وجود دارد.

 به لحاظ رفتارهای پرخیر بیت طبقه اجتماعی (باال ،متوسرطو پايیت) تفاو

معناداری وجود دارد.

روش پیمايشی به جمع آوری دادههرا و اطالعرا

 به لحاظ رفتارهای پرخیر بیت ساختار خرانواده (زنردگی براپدر و مادر ،زندگی با پدر و  )...تفاو

پژوهش حاضر بر اساس رويکرد کمی تحقیق و برا اسرتفاده از

معناداری وجود دارد.

مرورد نیراز

پرداخته اسرت .در ايرت روش از تکنیرت يرا ابرزار پرسشرنامه
استفاده میشود .پرسشنامه مرورد اسرتفاده از دو بخرش اصرلی

 -بیت درآمد خانوار و رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

تشکیل شده است :بخش اول سؤالهايی اسرت کره اطالعرا

 -بیت دلبستگی بره خرانواده و دوسرتان و رفتارهرای پرخیرر

مربوط به ويژگیهای اجتماعی – اقتصادی فرد را جويا شده و

رابیه وجود دارد.

بخش دوم نیز يکسری سؤالها در قالب طیر

 -بیت تعهد به هنجارها و رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

عناصر چهارگانه کنترل اجتماعی ،میزان مهار های اجتمراعی

 -بیت درگیری و مشارکت در فعالیتهای مختل

و رفتارهای

مریباشرد کره

و رفتارهای پرخیر پاسخگويان را میسنجد .ايت طی

توسرط
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49

محققان طراحی و تعییت روايی و اعتبرار شرده اسرت .جامعره

مهار هرای اجتمراعی  ،1/15تعلرق و دلبسرتگی  ،1/31تعهرد

آماری در ايت تحقیق کلیه جوانران  49-45سراله شرهر شریراز

 ،1/34مشارکت  ،1/05براور  1/04و رفتارهرای پرخیرر 1/94

میباشد که در سال  4991تعداد آنها  133413نفر بوده اسرت.

می باشد.

در ايت تحقیق با اسرتفاده از جردول لریت( 4لریت )4931 ،حجرم
نمونه برابر با  011نفرر تعیریت گرديرد و در نهايرت دادههرای

تعریف مفاهیم

جمعآوری شده از  011نفر که به سؤالهای پرسشنامه جرواب

رفتارهای پرخطر :رفتارهايی هستند که دارای پیامدهای منفی از

دادند ،وارد نرمافزار  SPSSگرديد و مورد تجزيه و تحلیل قرار

نظر جسمی ،روانی و اجتمراعی مریباشرند .اگرچره برخری از

گرفت.

رفتارهای پرخیر مرتبط با پیامدهای منفی هسرتند ،امرا برخری

در ايت تحقیق با توجه به ناهمگنی اقتصرادی و اجتمراعی

ديگر مستفیماد به پیامدهای منفی برمریگردنرد ،يعنری در واقرع

شهر شیراز و در دسرترس نبرودن چرارچوب نمونرهگیرری ،از

علل به وجرود آمردن پیامردهای منفری و مخررب ،رفتارهرای

روش نمونهگیری چندمرحلهای مختلط استفاده شده اسرت .در

پرخیررر هسررتند (دی مرراتئو و مررارک زيررت .)44-41 :4115 ،5برررای

ايت روش ،ابتدا جمعیت مناطق  41گانه شهر شریراز براسراس

عملیاتی کردن ،رفتارهای پرخیر را در  3حوزه شامل رانندگی

سرشماری سال  4991به تفکیت استخراج ،سپس متناسرب برا

خیرناک ،رفتارهای خشونتآمیز ،تمايل و اقدام به خودکشری،

جمعیررت هررر منیقرره و نسرربت آن برره جمعیررت کررل ،تعررداد

مصرا سیگار و قلیان ،مصررا الکرل و مرواد مخردر ،رفترار

پرسشنامه موردنظر برای هر منیقه مشخص شد .در هر منیقه،

در

جنسی و رفتارهای مرتبط با فضای مجازی به شکل طیر

متناسررب بررا تعررداد پرسشررنامه مربرروط برره هررر منیقرره تعررداد

قالب پاسخهای (هرگز ،يت يا دوبار ،بعضری اوقرا

بلوکهای هر منیقه تعییت گرديد و سپس بلوکهرای منتخرب

اوقا ) مورد سنجش قرار داديم.

زوج

مهههارت اجتمههاعی :مهررار

تعییت شدند .در درون هر بلوک نیز ،کوچهها به صرور

و بیشرتر

اجتمرراعی عبارتسررت از:

فرد و يکی در میان و پاسخگويان برا در نظرر گررفتت تناسرب

مجموعهای از رفتارهای هدفمند ،به هم مررتبط و متناسرب برا

جنسیتی تقريبی و گروه سنی جهرت پرر کرردن پرسشرنامههرا

وضعیت که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد میباشند

مشخص شدند.

و همکراران .)4994 ،بعد عملیاتی مهرار هرای اجتمراعی شرامل

روايی 4پژوهش به شیوه اعتبرار صروری و برا مراجعره و

گويههايی به شکل طیر

(هارجی

از کرامالد موافرق ترا کرامالد مخرال

تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمیت گرديد .برديت

میباشد کره مهرار هرای همکراری ،خرودگردانی ،مقابلرهای،

منظور ،پرسشنامه طراحی شده به همرراه چرارچوب نظرری و

فراغرت و شناسرايی ارزشهرای

فرضیا

پژوهش در اختیار اسرتادان و متخصصران قررار داده

شد و نقیه نظررا

آنهرا در تردويت نهرايی پرسشرنامه مرورد

استفاده قرار گرفت.

قانونمداری ،گرذران اوقرا

جامعه را به عنوان خرده مقیراسهرای مهرار هرای اجتمراعی
میسنجد.
دلب تگی :به ارتباط روانشناختی که فررد نسربت بره فررد

برای سنجش پايرايی 9ابرزار انردازهگیرری نیرز ،از آلفرای
کرونباخ 1استفاده شد .آلفای کرونباخ به دست آمده برای طی

ديگر يا گروهها احساس میکند ،اشاره دارد .از نظرر هیرشری،
والديت و مدرسه در ايت زمینه بسیار مهم هسرتند .هرچره فررد
دلبستگی بیشتری به ايت گروهها و نهادها داشته باشرد ،کنتررل

1

Lin
Validity
3
Reliability
4
Cronbach ’s Alpha
2

اجتماعی بیشتری را تجربه نموده و احتمال کمتری دارد که بره
DeMatteo & Marczyk

5

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

41

بزهکاری روی آورد (هیرشری .)4909 ،دلبسرتگی را از طريرق 5
گويه در قالب طی

که میزان ارتباط و صمیمیت فرد نسبت به

پیرسون ،آزمون  ،Tتحلیل واريرانس يرت طرفره و رگرسریون
چندمتغیره استفاده شده است.

خانواده و دوستان را شامل میشود ،مورد سنجش قرار داديم.
تعهد :عنصر منیقی در نظريره کنتررل اجتمراعی اسرت و

یافتهها

حاصل رويکرد هزينه – فايده نسبت بره بزهکراری مریباشرد.

مهمتريت يافتههای توصیفی به ايت شرح مریباشرند :از لحراظ

منظور از تعهد ،به سرمايهگذاریهايی اشراره دارد کره فررد در

جررنس 59/9 ،درصررد پاسررخگويان مرررد و  11/3درصررد زن

جامعه انجام داده است .بنابرايت ،وقتی که فرد رفتار بزهکارانره

میباشرند ،میرانگیت سرت پاسرخگويان  44/1سرال مریباشرد،

از دست دادن سرمايهگذاریهايش

پاسخگويان  49/4کالس ،میرانگیت درآمرد

انجام میدهد ،بايد خیرا

میانگیت تحصیال

در امور متعارا و قابل قبول را بپذيرد .بر همیت اساس ،زمانی

ماهیانه خانواده پاسخگويان يت میلیرون و  909هرزار تومران،

که افراد میدانند که اگر رفتار بزهکارانه انجام دهند ،چیزهايی

میرانگیت نمررره مهررار هررای اجتمرراعی پاسررخگويان  01/13و

را از دست خواهند داد ،دست به ايت کار نمیزننرد (همران)5 .

میانگیت نمره رفتارهای پرخیر پاسرخگويان  41/41مریباشرد.

میزان تعهد و پايبندی فرد نسبت به امرور

همچنرریت  14/3درصررد پاسررخگويان مجرررد و  43/9درصررد

تحصیلی و شغلی مانند تررک نکرردن محرل کرار يرا مدرسره،

متأهل؛  1/9درصد پاسخگويان جزو طبقره براال 35/3 ،درصرد

پايبندی به قوانیت محل کار يا مدرسره و  ...را مرورد سرنجش

طبقه متوسط و  41درصد نیرز در طبقره پرايیت قررار دارنرد .و

قرار میدهد.

سرررانجام اينکرره از نظررر سرراختار خررانواده 35/3 ،درصررد

گويه به شکل طی

مشارکت یا درگیری :اشاره به مشرارکت در فعالیرتهرای

پاسخگويان با پدر و مادر 4/9 ،درصد با پردر 0/3 ،درصرد برا

متعارا و قانونی مانند فعالیتهای ورزشی ،علمی و اجتماعی

مادر 5 ،درصد به شکل مستقل و  44درصرد برا همسرر خرود

دارد .از نظر هیرشی ،سرگرم بودن فرد به فعالیتهای متعارا،

زندگی میکردند.

وی را از انجام رفتار بزهکارانه براز مریدارد ،زيررا کره وقرت

جدول  4نشاندهنده توزيع فراوانری افرراد مرورد میالعره

آزادی برايش باقی نمیماند که سراغ اعمال خالا و بزهکاری

براساس میرزان مهرار هرای اجتمراعی و رفتارهرای پرخیرر

برود (همان) .متغیر مشارکت ،میزان شررکت افرراد در فعالیرت-

میباشد .همانگونه که دادههای جردول نشران مریدهرد1/9 ،

های مذهبی ،ورزشی ،علمی ،فرهنگی و  ...را در قالب  5گويه

درصد از پاسخگويان دارای مهار هرای اجتمراعی در سریک

مورد بررسی قرار داد.

کم 01/9 ،درصد دارای مهار های اجتماعی در سیک متوسط

باور به اصول اخالقی :بره پرذيرش نظرام ارزشری جامعره

و  49/9درصد نیز دارای مهار های اجتماعی در سریک زيراد

برمی گردد (همان) .زمانی که فررد ايرت نظرام ارزشری را قبرول

هسرتند .همچنریت 11/3 ،درصررد دارای رفتارهرای پرخیررر در

داشته باشد ،خود را با هنجارهای اجتماعی آن همنوا و سازگار

سریک کرم 40/9 ،درصرد دارای رفتارهرای پرخیرر در سرریک

میزان اعتقاد

متوسط و  9درصد نیز دارای رفتارهای پرخیر در سریک زيراد

فرررد نسرربت برره اصررول اخالقرری و ارزشهررای جامعرره ماننررد

هستند .دادههای جدول گويای ايت مسأله میباشد کره هرچره

قانونمندی ،درستکاری و  ...را مورد سنجش قرار میدهد.

مهار های های اجتماعی افزايش میيابد ،رفتارهرای پرخیرر

میکند .ايت متغیر از طريق  5گويه در قالب طی

برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمارههای توصریفی ماننرد:
جداول تقاطعی و آمارههای استنباطی مانند :ضريب همبستگی

کمتر میشود.
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جدول  -1توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارتهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مهارتهای اجتماعی

کم
فراوانی
44
991
494
111

کم
متوسط
زياد
کل

متوسط
درصد
9/3
55
44
11/3

فراوانی
41
34
0
91

زیاد
فراوانی

درصد
9/9
44
4
40/9

کل
درصد

4/9
4/9
1/9
9

1
1
4
41

فراوانی
51
141
411
011

درصد
1/9
01/9
49/9
411

بررسی فرضیات

نشان میدهد .برر اسراس دادههرای جردول ضرريب پیرسرون

فرضیه اول :بیت ست و رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

( )r=-1/119و سیک معناداری ( ،)1/494بیت ست و رفتارهای

جدول  4میزان همبستگی بیت ست و رفتارهای پرخیر را

پرخیر در سیک  95درصد همبستگی وجود ندارد.

جدول  -2همب تگی بین سن ،تحصیالت و درآمد و رفتارهای پرخطر
فراوانی

ضریب پیرسون ()r

سطح معناداری

متغیر
ست
تحصیال

011
511

-1/119
-1/111

1/494
1/419

درآمد

554

1/445

1/119

فرضیه دوم :به لحاظ رفتارهای پرخیر ،بیت جنس (مرد و
زن) تفاو

معناداری وجود دارد.

که با توجه به مقدار  Tبه دست آمده ( )9/95در سیک بیش از
 99درصد ( )Sig=1/111تفاو

جدول  9نشاندهنده آزمرون تفراو

مالحظه شده معنرادار اسرت.

میرانگیت رفتارهرای

دادهها نشان میدهند که میزان رفتارهای پرخیر مرردان بسریار

پرخیر افراد مورد میالعه بر حسب جنس میباشد .همانگونره

بیشتر از زنان است .ايت يافته با نتايج تحقیق باريکانی(،)4913

که دادههای جدول نشران مریدهرد میرانگیت نمرره رفتارهرای

زادهمحمدی و احمدآبادی ( )4913و گرمرارودی و همکراران

پرخیر مردان برابر با  44/91و زنان برابر با  44/40مریباشرد،

( )4911همسو میباشد.

جدول  -3آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به جنس و وضعیت تأهل
جنس
مرد
زن
وضعیت تأهل

950
411
فراوانی

مجرد
متأهل

191
411

فرضیه سوم :بیت تحصیال
وجود دارد.

فراوانی

میانگین نمره
رفتارهای پرخطر
44/91
44/40
میانگیت نمره رفتارهای
پرخیر
41/99
41/94

و رفتارهرای پرخیرر رابیره

انحراف معیار
41/03
41/41
انحراا معیاد
49/35
41/04

مقدار

T

سطح معناداری

9/95
مقدار T

1/111
سیک معناداری

9/44

1/114

جردول  4همبسرتگی برریت تحصریال

فررد و رفتارهررای

پرخیر را نشان میدهد .بر اساس دادههای به دست آمده يعنی
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ضريب پیرسون ( )r=-1/111و سیک معناداری ( ،)1/419بریت
تحصیال

رفتارهای پرخیر افراد مجرد بیشتر از متأهالن است.
فرضیه پرنجم :بره لحراظ رفتارهرای پرخیرر ،بریت طبقره

و رفتارهای پرخیر در سیک  95درصد همبسرتگی

اجتماعی (باال ،متوسط و پايیت) تفاو

وجود ندارد.
فرضیه چهارم :به لحاظ رفتارهای پرخیر ،بریت وضرعیت
تأهل (مجرد و متأهل) تفاو

جدول  1آزمون تفاو

معناداری وجود دارد.

جدول  9نشاندهنده آزمرون تفراو

معناداری وجود دارد.

میانگیت رفتارهای پرخیر با توجه

به طبقه اجتماعی افراد مورد میالعه را نشان میدهد .دادههرای

میرانگیت رفتارهرای

جدول نشان میدهند که میانگیت رفتارهای پرخیر افراد متعلق

پرخیر افراد مورد میالعه بر حسب وضعیت تأهرل مریباشرد.

به طبقه پايیت از طبقه باال و متوسط باالتر است .برا توجره بره

همانگونه که دادههای جدول نشران مریدهرد میرانگیت نمرره

مقرردار  Fبرره دسررت آمررده ( )9/141و سرریک معنرریداری

رفتارهای پرخیر افراد مجرد برابرر برا  41/99و افرراد متأهرل

( )Sig=1/144ايت تفاو

در سیک  95درصد معنادار میباشد.

برابر با  41/94میباشد ،که با توجه به مقدار  Tبه دست آمرده

نتیجه بره دسرت آمرده برا يافترههرای تحقیرق زادهمحمردی و

( )9/44در سرریک برریش از  99درصررد ( )Sig=1/114تفرراو

احمدآبادی ( )4913همسو میباشد.

مالحظه شده معنادار است .دادهها نشان مریدهنرد کره میرزان
جدول  -4آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به طبقه اجتماعی
فراوانی

طبقه اجتماعی

میانگین نمره

مقدار

انحراف معیار

سطح معناداری

F

رفتارهای پرخطر
باال

40

43/91

41/11

متوسط

151

43/99

49/19

پايیت
کل

441
011

44/94
41/41

41/99
49/95

فرضیه ششم :به لحاظ رفتارهرای پرخیرر ،بریت سراختار

1/144

9/141

با مادر خود و افرادی که به صور

مستقل زندگی مریکننرد،

خانواده (زندگی با پدر و مادر ،زنردگی برا پردر و  )...تفراو

نسبت به سايريت باالتر اسرت .همچنریت ،میرانگیت رفتارهرای

معناداری وجود دارد.

پرخیر کسانی که با همسر خود زندگی میکنند (افراد متأهرل)

جدول  5آزمون تفراو

میرانگیت رفتارهرای پرخیرر برا

نسبت به سايريت کمتر است .با توجه بره مقردار  Fبره دسرت

توجه به ساختار خانواده افراد مورد میالعه را نشران مریدهرد.

آمده ( )9/145و سیک معنریداری ( )Sig=1/144ايرت تفراو

دادهها نشان میدهند که میانگیت رفتارهای پرخیر افرادی کره

در سیک  95درصد معنادار میباشد.

جدول  -5آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به ساختار خانواده
ساختار خانواده

فراوانی

میانگین رفتار پرخطر

انحراف معیار

زندگی با پدر و مادر
زندگی با پدر

151
1

41/41
40/5

49/11
44/14

زندگی با مادر
زندگی مستقل
زندگی با همسر
کل

11
91
00
011

49/0
44/1
49/31
41/41

49/54
41/44
45/39
49/95

مقدار

9/145

F

سطح معناداری

1/144
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میيابد.
فرضیه دهم :بیت مشارکت (درگیری) و رفتارهای پرخیرر

دارد.
جدول  4همبستگی بیت درآمد خانوار و رفتارهای پرخیر

رابیه وجود دارد.

را نشان میدهد .بر اسراس دادههرای بره دسرت آمرده يعنری؛

با توجه به دادههای جدول  0ضريب پیرسرون ()-1/419

ضريب پیرسون ( )r=1/445و سیک معنراداری ( ،)1/119بریت

و معنراداری ( )sig=1/111رابیره بریت مشرارکت و رفتارهرای

درآمد و رفتارهرای پرخیرر در سریک  99درصرد همبسرتگی

و معکرروس اسرت ،برديت معنرری کره هرچرره

مابت و ضعیفی وجود دارد .به عبرار

ديگرر ،هرچره درآمرد

پرخیرر ضرعی

مشارکت افزايش يابد ،رفتارهای پرخیر کاهش میيابد.

افزايش يابد ،رفتارهای پرخیر نیز بیشتر میشود .ايت يافتره برا
نتررايج تحقیقررا

داخلرری ماننررد باريکررانی ( )4913همسررو و

فرضیه يازدهم :بیت باور به اصرول اخالقری و رفتارهرای
پرخیر رابیه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول  0ضريب پیرسرون ()-1/114

زادهمحمدی و احمدآبادی ( )4913ناهمسو میباشد.
فرضیه هشرتم :بریت دلبسرتگی بره خرانواده و دوسرتان و
رفتارهای پرخیر رابیه وجود دارد.

رفتارهای پرخیر متوسط و معکوس اسرت ،برديت معنری کره

با توجه به دادههای جدول  0ضريب پیرسرون ()-1/441
و معناداری ( )sig=1/114رابیه بریت دلبسرتگی بره خرانواده و
دوستان و رفتارهای پرخیر ضعی

و معناداری ( )sig=1/111رابیه بیت باور به اصرول اخالقری و
هرچه باور به اصول اخالقی افزايش يابرد ،رفتارهرای پرخیرر
کاهش میيابد.

و معکروس اسرت ،برديت

معنی که هرچه دلبستگی به خانواده و دوسرتان افرزايش يابرد،

فرضیه دوازدهم :بیت مهار هرای اجتمراعی و رفتارهرای
پرخیر رابیه وجود دارد.

رفتارهای پرخیر کاهش میيابد .ايرت يافتره برا نترايج تحقیرق
علیوردینیا و همکاران ( )4991همسو میباشد.

با توجه به دادههای جدول  0ضريب پیرسرون ()-1/143
و معناداری ( )sig=1/111رابیه بیت مهرار هرای اجتمراعی و

فرضیه نهم :بیت تعهد بره هنجارهرا و رفتارهرای پرخیرر
رابیه وجود دارد.

رفتارهای پرخیر متوسط و معکوس اسرت ،برديت معنری کره
هرچه مهار های اجتماعی افرزايش يابرد ،رفتارهرای پرخیرر

با توجه به دادههای جدول  0ضريب پیرسرون ()-1/541

کاهش میيابد .نتیجه به دست آمرده برا تحقیقرا

رمضرانی و

و معنرراداری ( )sig=1/111رابیرره برریت تعهررد برره هنجارهررا و

همکاران ( ،)4994مقتدايی و همکاران ( ،)4991فت فوگرت و

رفتارهای پرخیر متوسط و معکوس اسرت ،برديت معنری کره

همکرراران ( ،)4149سررکر و همکرراران ( )4119و بررارکیت و

هرچه تعهد به هنجارها افزايش يابد ،رفتارهای پرخیر کراهش

همکاران ( )4114همسو میباشد.

جدول  -6همب تگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و مهارت اجتماعی با متغیر واب ته (رفتارهای پرخطر)
فراوانی

متغیر

سطح معناداری

ضریب پیرسون()r

دلبستگی به خانواده و دوستان

011

-1/441

1/114

تعهد به هنجارها

011

-1/541

1/111

مشارکت (درگیری)

011

-1/419

1/111

باور به اصول اخالقی

011

-1/114

1/111

011

-1/143

1/111

مهار

اجتماعی
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تحلیل رگرسیون چند متغیره

رفتارهای پرخیر افراد کم میشود (ضريب  Bمنفی است) .در

در ايت بخش تحلیل رگرسیون چنرد متغیرره بررای متغیرهرای

مرحله چهارم به ازای يت واحد افزايش در نمره مهار هرای

مستقل و متغیر وابسته (رفتار پرخیر) بررای کرل افرراد مرورد

اجتماعی 1/911 ،نمره از میزان رفتارهای پرخیرر افرراد مرورد

میالعه آورده میشرود .بررای انجرام تحلیرل رگرسریون چنرد

میالعه کم میشود (ضريب  Bمنفی است) .آزمون  Tنیز نشان

متغیره ،متغیرهای مستقل به روش گرام بره گرام 4وارد معادلره

میدهد که ضررايب  Bبررای هرر چهرار متغیرر در سریک 99

شدند .شايان تکر است برای استفاده از ايرت روش متغیرهرای

درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.

اسمی به صور

ساختگی 4وارد تحلیل شدهاند .با ايرت روش

ايت متغیرها در جوار متغیرهای پیوسته بره کرار مریرونرد و از
آنها میتوان به عنوان متغیرهای وابسته استفاده کرد.
معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهرای
مسررتقل جهررت پرریشبینرری متغیررر وابسررته رفتارهررای پرخیررر
میباشرد .همرانگونره کره جردول  3نشران مریدهرد معادلره
رگرسیونی ما دارای چهار مرحله میباشد .براسراس دادههرای
جدول ،ضريب رگرسیونی چند متغیره ( )R=1/054در مرحلره
چهارم برابر با  1/054میباشد .ضريب تعیریت برهدسرت آمرده
( ) R²=1/145نیز نشان میدهرد کره در مجمروع چهرار متغیرر
درون معادله شامل (تعهد به هنجارها ،جنس (مررد) ،براور بره
اصول اخالقی و مهار

اجتماعی) توانستند حدود  19درصرد

از واريانس متغیر وابسته رفتارهای پرخیر را پیشبینی نمايند.
ساير شاخصهای آمراری بررای متغیرهرای درون معادلره
مانند ضريب رگرسیون ( )Bبرای نمررا

خرام و  Betaبررای

نمرههای استاندارد شده و نیز آزمون  Tرا میتوان در جدول 3
مالحظه کرد .ضرايب  Bنشان میدهد کره در مرحلره اول بره
ازای يت واحد افزايش در نمره تعهد به هنجارها 1/191 ،نمره
از نمره رفتارهای پرخیرر افرراد مرورد میالعره کرم مریشرود
(ضريب  Bمنفی است) .در مرحلره دوم بره ازای يرت واحرد
تغییر در متغیر جنس (مرد) 1/119 ،نمرره بره نمرره رفتارهرای
پرخیر افراد افزوده میشود .در مرحله سوم به ازای يت واحد
افزايش در نمره باور به اصول اخالقری 1/939 ،نمرره از نمرره
Stepwise
Dummy

1
2
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جدول  -7عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم برای پیش بینی متغیر واب ته رفتارهای پرخطر در سطح کل
متغیر وارد شده

مرحله

R

B

R²

T

Beta

Sig. T

اول

تعهد به هنجارها

1/541

1/401

-1/191

-1/409

-0/541

1/111

دوم

جنس (مرد)

1/519

1/999

1/119

1/435

1/953

1/111

سوم

باور به اصول اخالقی

1/094

1/991

-1/939

-1/490

-0/100

1/111

1/054

1/145

-1/911

-1/494

-5/140

1/111

چهارم

اجتماعی

مهار

=1/054

R=411/103F

=1/145 R²

=1/111Sig

اجتماعی 4نیز شناخته میشود ،جوانان دارای دلبستگیهايی بره

بحث و نتیجهگیری

جهران اجتمراعی خودشران هسرتند و ايرت

با توجه به ايت واقعیت که نوجوانان و جوانران هرر جامعرهای،

بخشهای مختل

مديران ،مسؤوالن ،اداره کنندگان و تولیدکنندگان فردای جامعه

دلبستگیها يا پیوندها ،آنان را از ارتکراب اعمرال مجرمانره يرا

هستند ،توجه به راهکارهای کاهش رفتارهای پرخیرر در ايرت

بزهکارانرره برراز مرریدارد (همرران) .در ايررت نظريرره ،ارتبرراط برریت

ست مهم و حیاتی است.

بزهکاری (رفتارهرای پرخیرر) و شررايط سره نهراد خرانواده،
نشان داد بیت درآمد ،دلبسرتگی بره

مدرسه و مذهب مدنظر قرار گرفته اسرت و کنتررل اجتمراعی

خانواده و دوستان ،تعهد به هنجارها ،مشارکت ،باور به اصرول

براساس میزان التزام آنها در نوع برخرورد برا بزهکراری تبیریت

اجتماعی و رفتارهای پرخیر رابیه معنراداری

میشود .ضرايب همبستگی به دست آمده بیت ايرت متغیرهرا و

وجود دارد .همچنیت ،به لحاظ رفتارهای پرخیر ،بریت جرنس،

متغیر رفتارهای پرخیر نشان داد که هر چهار متغیر (دلبستگی،

وضعیت تأهرل ،طبقره اجتمراعی و سراختار خرانواده تفراو

تعهد ،مشارکت و باور) رابیه معنادار اما معکوسی با رفتارهای

نتايج آزمون فرضیا
اخالقی ،مهار

و رفتارهرای

پرخیر داشتند .ايت مسأله نشان میدهد که هرچه دلبستگی بره

پرخیر رابیه معناداری مشاهده نشد .از مواردی که بايد بره آن

خانواده و دوستان ،تعهد به هنجارها ،مشارکت در فعالیتهای

توجه نمود ايت است که میزان وقوع رفتارهای پرخیر در بریت

مختل

و باور به اصرول اخالقری افرراد بیشرتر باشرد ،میرزان

مردان بیشتر از زنان ،در بیت افراد مجرد بیشتر از افراد متأهرل،

رفتارهای پرخیر آنان کمترر خواهرد شرد .بره عبرار

در بیت طبقه پايیت بیشتر از طبقه متوسط و باال ،در بیت افرادی

هرچه میرزان کنتررل اجتمراعی چره بره شرکل رسرمی و چره

که مستقل يا با مرادر خرود زنردگی مریکننرد بیشرتر از سراير

غیررسمی بر روی افراد بیشتر باشد ،رفتارهای پرخیر کمترری

مقولهها میباشد.

از سوی آنران سرر مریزنرد .بنرابرايت ،نقرش نهادهرايی ماننرد

معناداری وجود دارد .اما ،بریت سرت ،تحصریال

ديگرر،

همانطور که قبالد اشاره شد ،چارچوب نظری ايت تحقیق،

خانواده ،مدرسه و مرذهب در تبیریت بزهکراری يرا رفتارهرای

مبتنی بر نظريه کنتررل اجتمراعی ترراويس هیرشری مریباشرد.

پرخیر بايد مورد توجه قرار بگیرد .به ويژه اينکه در رابیره برا

نظريههای کنترل فرض مریکننرد کره علرت رفترار بزهکارانره

مهار های اجتماعی ايت نهادها هم تأریرگذاری عمیقی دارند،

فقدان يت عامل درونی يا بیرونی برای افراد است .ايرت عامرل

زيرا ايت نهادها میتوانند در درونی کردن رفتارهای بهنجرار و

يت عامل محدودکننده و کنترل کننده میباشد (شرومیکر.)4119 ،

همنوا با ارزشهای جامعه و آموزش مهار های اجتماعی بره

در نظريه کنترل اجتماعی هیرشی کره برا عنروان نظريره پیونرد

نوجوانان و جوانان بسیار تأریرگذار بوده و هم اينکه در انجرام
Social Bond

1
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رفتارهای پرخیر توسط جوانان نقش بازدارندگی قویای ايفرا

جامعه انجام داده است .هرچه قدر سرمايهگذاریهای مردم در

نمايند.

تحصیال  ،سوابق شغلی و ساير دارايیهای خود بیشتر باشرد،

معادله رگرسیونی نیز نشان داد که از چهرار عنصرری کره

علت بیشتری دارند که همنوا باشند تا بتوانند از دسرتاوردهای

هیرشی در نظريه کنترل اجتماعی میررح مریکنرد ،دو عنصرر

خررود محافظررت کننررد .بنررابرايت ،برره خرراطر از دسررت نرردادن

تعهررد و برراور (اعتقرراد) در مراحررل اول و سرروم وارد معادلرره

سرمايهگذاریهای خود ،از قانون پیروی نموده و از بزهکراری

رگرسرریونی شرردند .همچنرریت ،جررنس (مرررد) و مهررار هررای

و جرم اجتناب میکنند .از ايت منظر ،سرمايهگرذاریهرايی کره
افراد در مقولهای مانند تحصیال

اجتماعی نیز وارد معادله رگرسیونی شدند.

انجام میدهند ،باع

ايجراد

از بیت نهادهای مختل  ،خرانواده بره عنروان يرت متغیرر

تعهد و درگیر شدن آنها در فعالیتهای علمری شرده و وقرت

اصلی در بود يا نبود بزهکاری نقرش دارد .زيررا اولریت جرايی

چندانی برای مشارکت در رفتارهای بزهکارانه باقی نمیگذارد.

است کره فررد برا آن روبررو بروده و در آن برزرگ مریشرود.

البته بايد به ايت نکتره نیرز اشراره کررد کره عردم موفقیرت در

بنابرايت ،در درونی کردن هنجارهای جامعه و آموزش صرحیک

تحصیل ،انگیزههای مهمی برای برروز رفتارهرای انحرافری در

مهار های اجتماعی نقش بسیار مهمی برعهرده دارد .برا ايرت

نوجوانان و جوانان ايجاد مریکنرد .هیرشری ( )4909دريافرت

حال ،اگر خانواده نتواند کارکردهای خود را بره خروبی انجرام

کسانی که به والديتشران دلبسرتگی ندارنرد ،بره مدرسره نیرز

و بزهکراریهرا فرراهم

تمايلی ندارند .همچنیت ،وی به ايت نتیجره رسرید کره داشرتت

خواهد شد .ساختار خانواده از جمله خانواده از هرم گسریخته

نگرشهای مابت نسبت بره تحصریل برا میرزان پرايیتترری از

که يت يا هر دوی والديت به علت رويردادهايی ماننرد مررگ،

بزهکاری همراه است.

دهد ،زمینه بروز بسیاری از انحرافرا

طالق و موارد ديگر حضور ندارند ،يکی از عوامرل تأریرگرذار

باور عمومی ايت است که رابیهای معکوس بیت مذهب و

نشران

بزهکاری وجود دارد (اگرچه عنصر باور يرا اعتقراد بره عنروان

دادند که ارتبراط معنراداری بریت بزهکراری و خرانواده از هرم

يکی از عناصر چهارگانه نظريه کنترل اجتماعی هیرشی اشراره

گسیخته وجود دارد .همچنیت ،ماهیت روابط خانوادگی کره در

مستقیمی به مذهب ندارد ،اما به علت ايت کره منظرور از ايرت

والرديت ،ارتبراط والرديت –

عنصر ،باور داشتت به اصول اخالقی رايج در جامعه میباشرد،

کودک و الگوهای نظارتی میباشد ،بر روی رفتار جوانان تأریر

بر ايت اساس مذهب منبع اصلی و عمده شکل دادن به اصرول

میگذارد (شومیکر .)4919 ،هرچه میرزان اخرتالا بریت والرديت

و باورهای هر جامعهای است) .هرچه قدر يت فرد پیونردهای

بیشتر بوده و محیط خانه دچار تنش باشرد ،رابیره والرديت برا

قررویتررری بررا فاکتورهررای مررذهبی داشررته باشررد ،رفتارهررای

فرزاندانشان و الگوهای نظارتی که والرديت اعمرال مریکننرد

بزهکارانه کمتری خواهد داشت .برای ماال ،اگر يرت فررد در

باشد ،میرزان بزهکراری و رفتارهرای پرخیرر جوانران

فعالیتهای مذهبی حضور بیشتری داشته باشرد ،درگیرری وی

افزايش میيابد .احساس يگانگی عاطفی با والديت ،رفتار ترومم

در بزهکاری کمتر خواهرد برود (شرومیکر .)441 :4119 ،حضرور

با عشق و احترام والرديت برا فرزنردان و وجرود سرازگاری در

منظم در کلیسا و ابراز ارزشهرای مرذهبی موجرب مشرارکت

میشود که نوجوانان و جوانان به طرور

بسیار کمتری در بزهکاری ،به ويژه در مصرا مواد و الکرل و

قابل مالحظهای گرايش کمتری به انجام رفتارهای بزهکارانه و

رفتارهای پرخیر میگردد .زيرا هم باع

شکلگیرری براور و

پرخیر داشته باشند.

اعتقاد نسبت به نادرستی رفتارهای بزهکارانه در افراد میشرود

بر رفتار جوانان به شمار میرود .بسریاری از تحقیقرا

برگیرنده عواملی مانند اختالفرا

ضعی

زندگی زناشويی باع

تعهد نیز به سرمايهگرذاریهرايی اشراره دارد کره فررد در

و هم شرکت آنهرا در فعالیرتهرا و اعمرال مرذهبی ،فرصرت
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ديگری برای حضور و درگیری در رفتارهای ضد اجتمراعی و
انحرافی براقی نمریگرذارد

(اسرمیت و فراريس4114، 4؛ جانسرون و

همکاران)994-933 :4111،4

ارائه میگردد:
 برقراری روابط صمیمانه از سوی والديت در محریط خانره واختصاص وقت برای صحبت کردن با اعضای خانواده.

داشتت جهانبینی مذهبی در معنابخشی بره زنردگی ،امیرد
به زندگی و احساس امنیت خاطر ترأریر بسرزايی دارد و ماننرد
سپری در مقابل از خودبیگانگی و خأل وجودی عمل میکنرد.
به عبار
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ديگر ،مذهب به زندگی انسان جهت میدهرد ،از او

 ترالش و توجره بیشرتر والررديت در جهرت درونری سرراختتارزشهای مذهبی و هنجارهای اجتماعی.
 -اعمررال نظررار

بیشررتر والررديت بررر روی فعالیررتهررای

فرزندانشان و داشتت ارتباط مستمر با مدرسه.

در مقابل فشارهای روانی محافظت میکنرد و سرالمت روانری

 -فراهم کردن زمینه مشارکت فرزندان در برنامههای مختلر

فرد را فراهم میکند .در نتیجه ،تأمیت سالمت روانی ،فرد را از

مذهبی ،ورزشی و علمی و تشويق و ترغیب آنها برای شرکت

مصرا مواد مخردر و الکرل (انجرام رفتارهرای پرخیرر) براز

در ايت فعالیتها.

میدارد

(محمدزاده رومیانی.)41-40 :4910 ،

 -آشنا ساختت فرزندان با اصول اخالقی و تأکیرد برر رعايرت

کمبود مهار های اجتمراعی بررای انجرام رفترار صرحیک
موجب ارتکاب اعمال بزهکارانه و رفتارهای پرخیر از سروی
افراد میگردد .همانطور که در آزمون فرضیا

آنها تا به عنوان منبع کنترل درونی مانع گرايش افراد به سروی
رفتارهای پرخیر گردد.

مشراهده شرد

 -کمت به فرزندان جهت انتخاب دوستان و کنترل روابط آنها

( )r=-1/143و ( ،)sig=1/111رابیه معکوس و متوسیی بریت

با دوستانشان تا در صورتی که تأریرا

رابیره دوسرتی منفری

مهررار هررای اجتمرراعی و رفتارهررای پرخیررر وجررود دارد .در

باشد ،از ادامه آن جلوگیری شود.

معادله رگرسیونی نیز مهار های اجتماعی در مرحلره چهرارم
وارد معادله گرديد .مجهز بودن افراد به مهار های اجتمراعی،

منابع

آنان را قادر میسازد در موقعیتهرای مختلر  ،واکرنشهرای

احمدی ،حبیب .)4911( .جامعره شناسری انحرافرا  ،تهرران:

مناسب و منیقی از خود بروز داده و از وقروع رفتارهرايی کره
دارای پیامدهای خیرناک و مضر بوده ،جلوگیری نمايند.

انتشارا

سمت.

باريکررانی ،آمنرره« .)4913( .رفتارهررای پرخیررر در نوجوانرران

آموزش مهار های اجتماعی به جوانان در معرض خیرر

مدارس راهنمرايی و دبیرسرتانهرای شرهر تهرران»،

کمت میکند تا تکنیتهايی برای ايجراد يرا نگهرداری روابرط

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ايران ،سرال

اجتماعی مابت برا اعضرای خرانواده ،همسراالن و معلمران بره
وجود آورند .آموزش مهار هرای اجتمراعی مریتوانرد دارای
ارربخشرری طرروالنی مررد

در ارتبرراط بررا جلرروگیری از وقرروع

رفتارهررای ضررد اجتمرراعی در برریت جوانرران باشررد

(هیلبرررون و

همکاران .)4115 ،9بنابرايت ،توجه به مقوله مهار های اجتمراعی
میتواند در کاهش رفتارهای پرخیر بسیار مؤرر باشد.
با توجه به نتايج به دست آمده ،پیشنهاداتی به شررح زيرر
1

Smith & Faris
Johnson et al.
3
Heilbrun et al.
2

چهاردهم ،ش ،4ص .491-494
بال ،ری و همکراران .)4994( .روانشناسری جنرايی ،ترجمره:
حبیب احمردی ،مهردی معینری ،نصریبه زنجرری و
سمیه اسدی ،تهران :انتشارا

نیاکان.

حسیت چاری ،مسرعود و دالورپرور ،محمردآقا« .)4915( .آيرا

افراد کمرو فاقد مهار های ارتباطی اندن» ،فصلنامه
روانشناسان ايرانی ،سال سروم ،ش  ،41ص -449
.495
تکائی ،محمد سعید .)4913( .جامعره شناسری جوانران ايرران،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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کارتلج ،گندلیت؛ میلبرن ،جوآن .)4909( .آموزش مهار هرای

تهران :آگه.
رمضانی ،حوا؛ رفیعی ،حسرت؛ خردايی ،محمدرضرا؛ کرباليری
نرروری ،اشرررا و حسرریت زاده ،سررمانه.)4994( .

اجتمرراعی برره کودکرران ،ترجمرره :محمدحسرریت
نظرینژاد ،مشهد :آستان قدس رضوی.

«تعییت ارربخشی آموزش مهار های اجتمراعی برر

گرمارودی ،غالمرضا؛ مکرارم ،جلیرل؛ علروی ،سریده شرهره و

درمان اعتیاد افراد مراجعه کننده به کلینیت تهرران»،

عباسی ،زينب« .)4911( .عادا

پرخیرر بهداشرتی

فصررلنامه طررب توانبخشرری ،دوره اول ،شررماره اول،

در دانشآموزان شهر تهران» ،فصلنامه پرايش ،سرال

ص .34-09

نهم ،شماره اول ،ص .49-49

زادهمحمدی ،علی؛ احمدآبادی ،زهرره« .)4913( .هرموقروعی
رفتارهای پرخیر در بیت نوجوانران دبیرسرتانهرای
شهر تهران» ،فصلنامه خانواده پژوهی ،سال چهرارم،

نظريههای انحراا اجتماعی ،تهران :نشر علم.
محمدزاده رومیانی ،مهری« .)4910( .نقش گرايشهای متعالی

در کنترل رفتارهرای پرخیرر دوره جروانی» ،رشرد

ش  ،49ص .411-13
سلیمانینیا ،لیال« .)4910( .تفاو های جنسریتی نوجوانران در

ارتکاب انواع رفتارهای پرخیر» ،فصلنامه میالعرا
جوانان ،ش  ،9-1ص.10-39

مشرراور مدرسرره ،دوره دوم ،ش ( 4پیرراپی  ،)3ص
.41-40
مظفرزاده ،شهال و وحدانینیا ،مريم سرادا « .)4913( .دانرش

شارعپرور ،محمرود .)4913( .جامعرهشناسری شرهری ،تهرران:
انتشارا

محمررردیاصرررل ،عبررراس .)4915( .بزهکررراری نوجوانررران و

بهداشتی در خصوص ايدز در دختران دانرشآمروز
دبیرستانی :يت میالعره مقیعری» ،فصرلنامه پرايش،

سمت.

شومیکر ،دونالد .جی .)4919( .نظريههای بزهکراری ،ترجمره:
صغری ابراهیمی قروام ،تهرران :انتشرارا

دانشرگاه

علوم انتظامی.

سال هفتم ،ش  ،4ص.411-439
مقتدايی ،منصوره؛ امیری ،شعله؛ مولوی ،حسیت و استکی آزاد،
نسیم« .)4991( .ارربخشی برنامه آموزش مبتنری برر

طالبان ،محمدرضرا« .)4919( .تحلیرل کوواريرانس سراختاری

مهار های اجتماعی برر میرزان رفتارهرای قربرانی

جوانان ،ش

کودکان پسر مقیع ابتدايی شهر اصرفهان» ،فصرلنامه

بزهکاری نوجوانان» ،فصلنامه میالعا

پژوهشهای روانشناسی اجتمراعی ،سرال اول ،ش

 ،3ص .91-9
علیوردینیا ،اکبرر؛ رضرايی ،احمرد و پیررو ،فريبررز.)4991( .

 ،4ص .499-449

«تحلیررل جامعررهشررناختی گرررايش دانشررجويان برره
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ديدگاهها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
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مقايسه دخترران معتراد و غیرمعتراد بره اينترنرت در

متوسیه» ،دانشور رفتار ،سال يازدهم ،دوره جديرد،

متغیرهررای تنهررايی ،عررز

نفررس و مهررار هررای
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ص.11-94

ش  ،9ص .01-19
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Introduction
A young population and delayed socialization for a new world order in the transitional society of Iran, has led to the
development of adolescent and youth delinquency. In this context, young people who cannot direct their desires in a
normal channel may turn into deviant and delinquent behaviors (Mohammadi asl, 2006: 11). This study considers
serious delinquent behaviors which are named as high-risk behaviors, namely, behaviors that increase probability of
physical, psychological and social negative consequences (Zadeh Mohammadi & AhmadAbadi, 2008: 88-89). Major
causes of death and disease in industrialized and developing countries refer to relatively limited number of high-risk
behaviors which are mostly begin from teen and young ages (Anteghini et al. 2001: 1). Teens and young adults are one
of the important groups exposed to high-risk behaviors such as AIDS (Mozafarzadeh & Vahdaninia, 2008), suicide
(Aliverdinia et al. 2011), sexual activities, violence and drugs (Baskin-Sommers & Sommers, 2006; Flisher & Chalton, 2001).
Since social, family and economic factors play an important role in directing behavioral patterns of individuals,
particularly adolescents and youth, if these factors do not play a desirable role, adolescents and youth experience
challenge and pressures derived from these challenges and difficulties, may attract them towards high-risk behaviors
(Barikani, 2008: 192-193). Occurrence and prevalence of high-risk behaviors among adolescents and youth is a result of
disruption of social mechanisms and is due to several factors. One of these factors is social skills, which are essential
elements of social life and the enjoyment of it can play an important role in deterring high-risk behaviors, especially
among youth, because youth age is a period of transition accompanied by various crises. Social Skills are learned
adaptive behaviors that enable individuals to interact with different people, expressing positive reactions and avoiding
behaviors with negative consequences (Kartledge & Milbern, 1990). Lack of social skills may lead to behaviors such as
delinquency, maladjustment, poor educational performance (Nasr Esfahani et al. 2005), drug abuse and addiction
(Ghassemzadeh et al. 2007). Having social skills provide context for participation of individuals in the community and
help them represent effective social reactions in confronting with really difficult social situations. In fact, social skills,
transform people's potential abilities to actual ones and are essential to create, maintain and organize human
relationships.

Material & Methods
This research is based on quantitative approach and
survey method to collect data and information.
Research instrument in this study is questionnaire,
consisting of two main parts: The first part of the
questions is about the social-economic characteristics
of the subjects and the second part is a set of questions
measuring (1): four elements of social control
(attachment, commitment, involvement and belief), (2):
social skills and (3): high-risk behaviors. The validity
and reliability of this scale has been designed and
evaluated by researchers. Research population include
all 15-29 year old youth in Shiraz, whose number in
1390 year, was 477,287 people. In this study, a sample
of 600 individuals were determined by using Lin table
(Lin, 1978). So the data was collected from 600 cases,
and was analyzed using SPSS software.

Discussion of Results & Conclusions
The results of the study showed that there were
significant relationships between income, attachment,
commitment, involvement, belief, social skills and high
risk behaviors. There were also significant
relationships between sex, marital status, social class
and family structure with high-risk behaviors.
Nevertheless, there were no significant relationships
between age, education and high-risk behaviors. What
should be considered here is that the incidence of high
risk behaviors is higher among men than women,
among unmarried than married, among the lower class
than the middle and high classes, and among those who
live independently or with their mothers.
The theoretical framework of this study is based on
Hirschi’s theory of social control. Control theories
assume that delinquent behavior is actually because of
the absence of something internal or external to the
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individual. That something is a constraining or
controlling factor (Shoemaker, 2009: 122). Hirschi’s
social control theory, also known as social bond theory,
proposes that juveniles develop attachments to various
parts of their social world, and these attachments, or
bonds, help deter them from committing acts of crime
and delinquency (Ibid: 125). In this theory, the
relationship between high-risk behaviors and three
institutions of family, school and religion is considered.
Correlation coefficients between these variables and
high-risk behaviors showed that all four variables
(attachment, commitment, involvement, and belief),
have inverse and significant relationships with highrisk behaviors. This indicates that the more attachment
to family and friends, commitment to the norms,
participation in various activities and belief to moral
principles, the less commitment to high-risk behaviors
by the juveniles. In other words, the more degree of
social control on people, either officially or
unofficially, the less high-risk behaviors. Thus, role of
institutions such as the family, school and religion in
explaining delinquency or high-risk behaviors should
be considered. In particular, in relation to social skills,
these institutions also have a profound impact. Because
these institutions are extremely influential to
internalize normal behavior and social skills for
adolescents and the youth. So they perform a strong
deterrent role in committing high-risk behaviors.
Regression equation showed that the four elements
that Hirschi's social control theory suggest that the
elements of commitment and belief were entered in the
first and third stages of the regression equation. Gender
and social skills were also entered into the regression
equation.
Deficit social skills for normal behavior lead to
high-risk behaviors. Based on the results, there were a
moderate inverse relationship between social skills and
high risk behaviors. People equipped with social skills,
are enable to represent appropriate and rational
reactions in different situations, and avoid behaviors
that are dangerous with harmful consequences.
Social skills trainings help at-risk youth to develop
techniques for creating or maintaining positive social
relationships with family members, peers, and teachers.
Social skills training can have long-term effects
associated with preventing anti-social behaviors among
young people (Heilbrun et al. 2005). Thus, considering
this category of skills can be very effective in reducing
high risk behaviors.
Keywords: High-risk Behaviors, Social Skills, Youth,
Shiraz.
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