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 جوانان: مورد مطالعه( پرخطر يرفتارهاگرایش به  بر مؤثر یاجتماع يها نهیزم

  )سنندج شهر

ستار پروین
1

  

اسماعیل عباسی زاغه
2

  

 ١٨/۵/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢۶/٧/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

به همین منظور از یـک  . بوده است پرخطربر رفتار  مؤثراجتماعی  يها نهیزمبررسی  ،ف از تحقیق حاضرهد

جامعه آماري این . هیرشی و گادفرسون استفاده شده است، چارچوب نظري مبتنی بر نظریات اگنیو، ساترلند

به روش  ها آننفري از  383که یک نمونه  دهد میسال شهر سنندج تشکیل  29تا  15تحقیق را کلیه جوانان 

ـ    يا خوشه يریگ نمونه ابـزار   .انـد  قرارگرفتـه  یموردبررسـ ش ییمـا ق پچند مرحله بـا اسـتفاده از روش تحقی

و نتایج آن بـا اسـتفاده از    بوده توأمان صورت بهپرسشنامه استاندارد و محقق ساخته  ،گردآوري اطالعات آن

 تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیات و مدل نظري. ستا قرارگرفتهمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل آ

بـین   يکه روابط معنادار دهد میمبتنی بر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون نشان 

و بازدارنـدگی   پرخطـر راي رفتـار  ابـا افـراد د   نشـینی  هـم ار اجتماعی، یعنی فش هر سه متغیر مستقل تحقیق

 43 شـده  انجـام تحلیـل رگرسـیون    يبرمبنـا وجود دارد و این سه متغیر  پرخطر يرفتارهااجتماعی و میزان 

 تـوان  یمـ  شده انجامتحلیل مسیر  يبرمبناو  کند یمرا تبیین  پرخطر يرفتارهااز واریانس متغیر میزان  درصد

  .رددر بین جوانان شهر سنندج دا پرخطر يرفتارهانتیجه گرفت متغیر فشار اجتماعی نقش بسزایی در ایجاد 
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  مقدمه 

الزم است که جامعه و هنجارهاي اجتماعی آن را شناخت، تفاوت میـان   پرخطر يرفتارهابراي درك و فهم 

نظر گرفت و بـه ایـن نکتـه توجـه     را در  اند دهینرسهاي جامعه که هنوز به سن قانونی گروهها و خردهگروه

. )803: 2011ماسلوسـکی، (یکسان نیست این افراد نمود که ادراك واقعیت اجتماعی و فرهنگی در میان همه

 دهـد و ، عوامل اجتمـاعی را مـدنظر قـرار مـی    پرخطر يرفتارهاو  يرفتار کج اجتماعی در مطالعه يمددکار

و نیز به  شود میاست که منجر آسیب به جامعه  فتارهاییر به خصوص پرخطر يرفتارهامند به بررسی عالقه

     توجـه  مـورد مهـم   مسـئله . )12: 2016مـدوکی، (باشـد و عوامل تأثیرگـذار بـر آن مـی    مسئلهدنبال شناخت 

امـا بایـد ایـن    ؛ اجتماعی بوده است يساختارهاناشی از  يفشارهاشناسان، نظم و انسجام اجتماعی و جامعه

افراد جامعه با هنجارهاي اجتماعی که موجد نظم اجتماعی هستند،  ت که همیشه همهواقعیت را در نظر داش

برخـی از رفتارهـاي   ). 3: 1395احمدي، (شد خواهند  پرخطریا  1گردند و مرتکب رفتار انحرافینمی نوا هم

زیر (اند هبه رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسید. انحرافی مربوط به گروه سنی خاصی است

  )2،1389:48شومیکر( .ندیگومی پرخطررفتار ) سال 18

بلکه حتی بر کیفیت زنـدگی   ،کند یمتهدید زندگی حال آنان را  تنها نه پرخطررگیري جوانان در رفتارهاي د

رفتارهـاي   ،همچنـین . )20011:13بـرین و همکـاران،  ( اسـت  رگـذار یتأثو سالمندي نیز  یسال بزرگآنان در 

  .جامعه نیز پیامدهاي منفی بسیاري داردو بلکه براي خانواده او  ،براي فرد هاتن نه پرخطر

 .کننـد بهداشت و سالمتی را موضوع مهمی در زندگی قلمـداد نمـی   ساالن بزرگ  اندازه بهنوجوانان و جوانان 

مل ، شش رفتـار پرخطـر شـا   )2010( کایآمر 3هايهاي مرکز کنترل و پیشگیري از بیماريبررسی بر اساس"

 صدمات عمدي و غیرعمدي، سیگار کشیدن، اسـتفاده از الکـل و مـواد مخـدر، رفتارهـاي جنسـی، تغذیـه       

: 2016نـوتن و نیکـان،   ( ".شـوند جوانان و نوجوانان مـی  ریوم مرگنامناسب و عدم فعالیت جسمانی باعث 

 پرخطـر  رفتارهاي نهیمز در پراکنده يآمارهابرخی  ،ق از مجاري قانونی در کشورموث يآمارهانبود  در )258

در سـال   اسـتان تهـران   پـرورش و  آمـوزش در خبرگزاري آنا به نقل از اداره کل  یدر تحقیق وجود دارد که

درصد، تجربه رابطه  2/35درصد، استعمال سیگار با  5/51تجربه قلیان کشیدن با  :اعالم گردیده است 1391

درصد و تجربه مصـرف   1/28با ) جز مدرسه(نه در بیرون از خا يکار کتکدرصد،  4/30جنسی با میل خود 

                                           
1- Deviant Behavior 
2 Shoemaker 
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. بودنـد  یبررسـ  مـورد رفتارهاي پرخطر در میان دانش آمـوزان   نیرتریگ همهدرصد به ترتیب  4/27الکل با 

و  9/2درصد، متـادون   2درصد، مصرف کوکایین با  5/1ین هر یک با ئتجربه مصرف کراك و هرو ،چنینهم

 یبررسـ  مـورد ان شیوع رفتارهاي پرخطر را در میان دانش آمـوزان  ترین میز درصد به ترتیب کم 3/3تریاك 

سـال   25ترین علل مرگ جوانان و نوجوانان زیر شایع ،، مطابق با آمار سازمان پزشکی قانونیبه عالوه .ددار

هـاي ناشـی از الکـل، مـواد مخـدر،      اول تصادفات رانندگی و سپس به ترتیب مسمومیت در ایران، در مرتبه

دهـد  در رابطه با روسپیگري نیز نشان می آمده دست بهآمار . بیماري سرطان بوده است تیدرنهاخودکشی و 

 دردرصـد   24ساله و  24تا  15گروه سنی  دردرصد از زنان روسپی ارجاع شده به مراکز بازپروري،  50که 

ـ مـوارد   تر، بیشـ ایران در )14: 1388و همکاران،  يگرما رود(. اندساله بوده 24تا  20گروه سنی   یمبـاالت  یب

سال  6/16میانگین سن شروع سیگار در ایران . دهندسالگی رخ می 21تا  16در سنین ) درصد 6/55( یجنس

-مصرف مواد را آغاز کـرده  گیسال 22تا  17 در فاصله) درصد 7/45(بوده و باالترین نسبت معتادان کشور 

ایگـاه  پتربیتـی گونـاگون و    يهـا  سـبک اد داراي بیشتر این افـر  )89 :1387، همکارش زاده محمدي و( .اند

نـان  آ تمایالت بزهکارانه خود زمینهکه  بوده اندزدارندگی متفاوت ابا سطوح ب اقتصادي و اجتماعی متفاوت 

-شود که جوانان تصمیمزندگی در شرایط گذار و نامطمئن بودن نسبت به آینده باعث می. نمایدرا فراهم می

ي کـاذب  ها شغلبیکار بوده و به ر سنندج بیشتر جوانان شهجا که  از آن .طر بگیرندهاي توأم با ریسک و خ

نقـش   ،انـد  نمـوده روي ی فروشـ  قاچـاق  و مصـرف مـواد و   فـروش  و دیـ خری، گارفروشیسو خالف چون 

 وضوح به کنند یمي ریعضوگي بزهکارانه خود اقدام به ها تیفعالکه براي انجام در این شهر  رو کج يها گروه

در  کننـده  تیـ حمااست و نیز فشار اجتماعی ناشی از نبود امکانات کافی و منابع مالی و قـانونی   تیرؤ لقاب

است   آنترین سؤالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به مهم ،نقش بسزایی دارد پرخطر رفتارهايایجاد 

  د؟ان کدمتارهاي پرخطر در گرایش جوانان شهر سنندج به رف مؤثراجتماعی  يها نهیزم: عبارت است از

 یپیشینه تجرب

ی رنظـام یغي نظـامی و  هـا  خـانواده در نوجوانـان   پرخطـر به مقایسه رفتارهاي ) 1395( همکاراناحمدي و 

و حجم نمونـه   يا چندمرحله ،ي آنریگ نمونهمقطعی و روش  -توصیفی ،روش انجام این تحقیق. اند پرداخته

ي نوجوانان ایرانی ریخطرپذاستاندارد  پرسشنامه ،عات در آني اطالگردآورتکنیک  .نفر بوده است 1251آن 

ی در رنظـام یغي هـا  خـانواده ي نظـامی و  هـا  خانوادهبین نوجوانان  که رسیدندبه این نتیجه  ها آن. بوده است
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و رفتـار   پرخطـر تفاوت معناداري وجود دارد و توجه جدي بـه دو نـوع رفتـار راننـدگی      پرخطررفتارهاي 

  . است براي سالمت نوجوانان اساسی است برخوردارز شیوع باالیی که ا پرخطرجنسی 

نوجوانـان شـهر    پرخطـر روابط اجتماعی بـر بـروز رفتارهـاي     ریتأثبه بررسی ) 1395( همکارانرحمانی و 

ي ا هیسـهم ي ریـ گ نمونـه نفـر و روش   455این تحقیق به روش کمی، بـا حجـم نمونـه    . اند پرداختهبجنورد 

پرسشنامه محقق ساخت  ،ي اطالعات در این تحقیقگردآورتکنیک . است شده  مانجاسن و جنس  برحسب

. اسـت  شـده   انجـام این پژوهش در دو بعد ساختی رابطه اجتماعی و کارکردي رابطه اجتمـاعی  . بوده است

منفی و معنادار  ریتأثشبکه روابط اجتماعی نوجوانان با خویشاوندان بالفصل  دهد یمنتیجه بعد ساختی نشان 

شـبکه خویشـاوندان   . نوجوانان دارد پرخطرمثبت و معنادار بر رفتارهاي  ریتأثو همسایگان  دوستانشبکه  و

ي بر بروز رفتارهاي مذکور ندارد و نتایج این پژوهش در بعد کارکردي رابطه اجتمـاعی نشـان   ریتأثگسترده 

قیاس کلی حمایـت اجتمـاعی بـر    اما م ،منفی و معنادار ریتأثنوجوان  پرخطربر رفتارهاي  نفس عزت دهد یم

دو زیـر مقیـاس از شـش خـرده مقیـاس حمایـت        هرچنـد   -ي نداردریتأثنوجوانان  پرخطربروز رفتارهاي 

بـر   يمنفـی و معنـادار   ریتـأث ، اعتماد قابلو احساس پیوند  ي اطمینان از ارزشها اسیمقاجتماعی شامل زیر 

  .نوجوان دارند پرخطررفتارهاي 

 را در اشـکال مختلـف رابطـه    جوانا يمارتأثیر همساالن بر مصرف  یپژوهشدر ) 2014(شولمان و همکاران 

طولی ملی سالمت  که از مطالعه ساله کیهاي طولی محققان با استفاده از داده. قراردادند مطالعه مورددوستی 

دوستان بر مصرف دوستی، تأثیر  گانه سهپرداختند که آیا اشکال  مسئلهنوجوانان به دست آمد، به بررسی این 

ها نشان داده است که در یک مدرسه، تأثیر دوستان بـر  افتهی نماید؟در بین نوجوانان را تعدیل می جوانا يمار

اعتماد و صمیمیت وجود دارد، در مقایسه با  ها آنهاي متقابل و دوطرفه که در در دوستی جوانا يمارمصرف 

دیگر، تأثیر دوستان زمـانی   در مدرسه. برخوردار بوده است از احتمال بیشتري طرفه کیمتقابل و  روابط غیر

تـر بـوده   در محیط مدرسه نسبتاً معروف بودند یا از خود نوجوانان معروفیت بیشتري داشتند، قـوي  ها آنکه 

رسد رفتارهاي دوسـتان نـوعی اسـتراتژي بـراي بـه دسـت آوردن منزلـت        در این شرایط، به نظر می. است

 .اجتماعی باشد

کنترلی و پرخاشگري در میـان   -بین فرآیندهاي والدگري، خود به بررسی رابطه) 2013( 1یر و همکارانازدم

ها حاکی از شواهدي مبتنـی بـر تـأثیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم فرآینـدهاي       یافته. پرداختنداي نوجوانان ترکیه

                                           
1- Ozdemir et al. 
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تایج نشـان داده اسـت کـه    خاص، ن طور به. کنترلی پایین بوده است -والدگري بر پرخاشگري از طریق خود

مثبـت   طور بهبر فرزندان ) هم پدر و هم مادر( نیوالدصمیمیت با مادر، تأیید همساالن توسط پدر و نظارت 

و به شکل غیرمسـتقیم بـا پرخاشـگري و خشـونت از طریـق       باشد یممرتبط  باالکنترلی  -و مستقیم با خود

درصد از واریانس  21کنترلی پایین -والدگري و خود ، فرآیندهايدرمجموع. کنترلی پایین رابطه دارد -خود

 .اند نمودهپرخاشگري را تبیین 

جنسی در انتقال ایدز در مناطق  پرخطربه بررسی نقش رفتارهاي کنترل نشده و ) 2014(همکاران روخماه و 

 دراطق ساحلی که اطالعات نوجوانان ساکن در من رسیده اندبه این نتیجه  ها آن. اند پرداختهساحلی اندونزي 

زیرا ایـن نوجوانـان روابـط     ،براي ابتال به ایدز نیست کننده نیتضماما این آگاهی  ،انتقال ایدز باالست نهیزم

براي انجـام رابطـه    کننده یضدعفونو مواد  از وسایلی مانند کاندوم ها آنمتعدد جنسی محافظت نشده که در 

  .ابتال به ویروس ایدز را افزایش داده است شیوع میزان و همین کنند ینماستفاده  است را جنسی

 يهـا  بیآسـ و  پرخطـر  رفتارهـاي به بررسی عوامل اجتماعی مور بر گرایش بـه  ) 1393(همکاران پروین و 

کلیـه   ،جامعه آماري تحقیق .اند پرداخته) و دولتی خودگردان يها خوابگاهبین  يا سهیمقابارویکرد ( یاجتماع

ودگردان در شهر تهران است که جهت مقایسه یـک خوابگـاه دانشـجویی    خ يها خوابگاهدانشجویان ساکن 

تحقیق از طریق روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق سـاخته و   يها داده. است شده  انتخابدولتی 

بر اساس نتـایج تحقیـق،   . نفر است 300نمونه برابر با  حجم .تصادفی احصا شده است يریگ نمونهاز طریق 

 داراي قلیـان  مصـرف  و غیرمجـاز  هـاي  فـیلم  و ها سایت تماشاي سیگار، مصرف اجتماعی مانند هاي  آسیب

 بـا  اجتمـاعی  فشـار  متغیـر  داد نشان فرضیات آزمون نتایج. باشد می دانشجویان بین در شیوع میزان بیشترین

 روابـط  يدارا -311/0 یهمبسـتگ  ضریب میزان با اجتماعی سازگاري متغیر و 156/0 پیرسون ضریب میزان

رگرسـیونی تحقیـق، از بـین متغیرهـاي      هـاي  یافتـه بر اساس . باشند معنادار آماري با متغیر وابسته تحقیق می

 يریپـذ  بیآسـ مستقل تحقیق، متغیر احساس سازگاري اجتماعی داراي رابطه مسـتقیم و معنـادار بـا متغیـر     

دیگر . کند وابسته را تبیین می متغیر تتغییرا و واریانس از  درصد 10این متغیر حدود  -باشد دانشجویان می

و از طریق متغیر احساس سازگاري بـر متغیـر    میرمستقیغ طور بهمتغیر مستقل یعنی احساس فشار اجتماعی، 

  .گذارد وابسته اثر می

یکی از موضوعات جدید در عرصه تحقیقات  عنوان بهو بررسی این مسئله اجتماعی  پرخطر رفتارهايبحث 

را در پی داشته  بلندمدتآثار و پیامدهاي  تواند یمبه سبب مهم بودن این موضوع که  .تاس مطرح اجتماعی
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از این تحقیقـات ضـمن    هرکداماست و  شده  انجامتحقیقات داخلی و خارجی متعددي در این زمینه  ،باشد

در . اند داده قرار موردسنجشعواملی چند را بر این موضوع  ریتأث ،پرخطر رفتارهايمیزان شیوع  يریگ اندازه

 هبوده و کمتر به عوامل به وجـود آوردنـد   پرخطر رفتارهاياصلی بر میزان  تأکید ،شده انجامتحقیقات بیشتر 

و زمینـه   اند گرفتهقرار  بررسی موردمسائل و عوامل غیر ساختاري و سطح خرد  عمدتاً .آن توجه شده است

 رفتارهـاي باعث گـرایش بـه    اجتماعی يها نهیزمچه که  اند نبودهن و در پی آ شدهنایجاد این مسئله بررسی 

 نـه یدرزم شـده  انجـام پس وجه تمایز ایـن تحقیـق بـا تحقیقـات     . شود میدر بین جوانان و نوجوانان  پرخطر

  :از اند عبارتجوانان و نوجوانان  پرخطر رفتارهاي

زمینـه  یـابی و علـت سـنجی     نهیزم درو سعی  پرخطر رفتارهايصرف بر سنجش میزان  تأکیدعدم  -1

  ؛در بین جوانان پرخطرگرایش به رفتارهاي 

بررسـی عوامـل گـرایش بـه      زمینـه  درسطح خرد و توجه به سطح کـالن   صرفاًارائه دید کلی و نه  -2

  ؛در بین جوانان پرخطررفتارهاي 

 ییهـا  حـل  راهو ارائـه   پرخطـر اجتماعی گـرایش بـه رفتارهـاي     يها نهیزمسعی در تعیین عوامل و  -3

  ؛رفتارهامناسب در جهت پیشگیري از این  يها برنامهتدوین کمک به  منظور به

در یـک مجموعـه ماننـد دبیرسـتان و یـا مدرسـه و در        صرفاًانجام تحقیق در سطحی گسترده و نه  -4

  .تمامی جوانان شهر سنندج کردستان برگرفتن

  پژوهشوب نظري ارچچ

ی اگنیـو، بازدارنـدگی اجتمـاعی    نظریات فشار عمـوم  به شکل ترکیبی از مطالعه موردموضوع براي بررسی 

  .است استفاده شده افتراقی ساترلند نشینی همهیرشی و گادفرسون و 

 از ناشـی  کـه  را جرمـی  وقـوع  تـا  کند یم سعی است، فردي نه و ساختاري نه که اگنیو عمومی فشارنظریه 

ـ مق توانـد  یماین نظریه  ،همچنین. تبیین کند شود می رو روبه آن با زندگی در فرد که است فشاري  يهـا  اسی

فتـار  رفشار، انواع اصلی فشار، رابطه بین فشار و بزهکاري، رویکردهـاي تقـابلی نسـبت بـه فشـار، عامـل       

عالوه بر آن، . این نظریه است تعریف کند ها آنسیاسی را که مأخذ  يها هینظرو  بزهکارانه ریغبزهکارانه یا 

مثال، نرخ بزهکـاري   طور به -ها گروهي بین ریف بزهکاین قابلیت را دارد که براي توصا عمومی فشارنظریه 

که بزهکاري نتیجه مسـتقیم تأثیرگـذاري    کند یم بیاناگنیو  .قرار گیرد مورداستفادهنیز  -مردان در مقابل زنان

است که به دنبال مناسبات اجتمـاعی مخـرب و منفـی بـه      آور انیزمنفی خشم، ناکامی و احساسات مضر و 
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فشار پیشین که بر فشـار اقتصـادي متمرکـز بودنـد،      يها هینظربرخالف  ).179: 2010،سیگل( دیآ یموجود 

نظریه فشـار   طبق ).179: 2010سیگل و همکاران،. (داشت تأکید مدرناگنیو بر پیچیده بودن فشار در جامعه 

از طریق  هندخوا یمآنچه را که  توانند ینمکه افراد  دهد میهنگامی رخ  پرخطررفتار  )1930( ویاگن اجتماعی

 .کند یم، فشاري بر فرد در جهت بزهکاري وارد برآورده نشده يها خواستهمجاري مشروع به دست آورند و 

و  دینما یم پرخطر رفتارهاياقدام به انجام  ،ددر این شرایط فرد براي اینکه بتواند ناکامی خود را جبران نمای

  .کند یمدر این راستا فعالیت 

افتراقی یا معاشرت بـا   نشینی همنظریه پیوند افتراقی ادعا کرد که رفتار انحرافی از طریق  ساترلند با ارائه این

 ،گـر ید یعبارت به .شود می آموخته )مانند تبهکاران(اغیار، یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم 

یست و بـه همـان روشـی یـاد     است که رفتار انحرافی، موروثی و ذاتی ن بناشده فرض شیپاین نظریه بر این 

و انجـام عمـل از طریـق     دیتقل) 95-98: 1384،ياحمد.(شود می آموختهکه هر رفتار دیگري  شود میگرفته 

نیست و جوانـان   مستثناو انسان از این قضیه  شود میدر تمامی جانوران دیده  ینوع بهمشاهده عمل دیگران 

 ریتـأث از همسـاالن خـود    ینـوع  بـه عضـو هسـتند و    اهـ  آنکـه در   يها گروهخود و  سن همگوهاي نیز از ال

انواع الگوهاي درستکاري و انحراف  )1950(ساترلند  افتراقی نشینی هم طبق نظریه. کنند یمتقلید ، رندیپذ یم

تقلید فرد از این رفتارها وابسته به میـزان برخـورد   و احتمال  ها آناجتماعی در جامعه وجود دارد، اما توزیع 

براي  .زندگی فرد است ه میزان وجود این نوع از رفتارها در محیطست از رفتارها و نیز وابسته بفرد با این د

 مکانی و اجتماعی و بیگانگی در جامعه ییجا جابهبه علت مهاجرت و تحوالت شهرنشینی،  که یهنگاممثال، 

اعی برخـورد کنـد و   ، احتمال بیشتري وجود دارد که فرد با الگوهاي انحـراف اجتمـ  ابدی یمشهري گسترش 

نظارت اجتمـاعی شـدید اسـت،     ها آناین احتمال در اجتماعات کوچک که در  که یدرحال -را بیاموزد ها آن

  .کمتر وجود دارد

برخـی از جوانـان اقـدام بـه انجـام       ،انواع تعارضات و فشارهایی کـه در اجتمـاع وجـود دارد    باوجودحال 

این شرایط وجود انواع کنترل در جامعه  جادکنندهیاو شرایط الزمه این وضعیت  .کنند ینم پرخطررفتارهاي 

هیرشی است که با عنوان  سیتراوکنترل اجتماعی مربوط به میشل گات فردسن و نسخه جدید نظریه . است

گـات   ).90: 1388نیا، علیوردي(قرار گرفت  توجه موردمعروف به نظریه  "نظریه خودکنترلی عمومی جرم"

در برابر خشنودي کاذب ناشـی از انحـراف    توانند یمافراد با خودکنترلی قوي  د کهمعتقدن فردسن و هیرشی

گـات فردسـن و هیرشـی     .شـود  مـی ضعیف باعث رفتارهاي منحرفانـه   عکس، خودکنترلیرب .مقاومت کنند
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 .عاملی پایدار و متشکل از شش جـزء تشـریح کردنـد    عنوان بهندگی زدوران اولیه ضعف خودکنترلی را در 

ترجیح وظایف ساده و راحت بر وظایف مشکل  .2و آنی بودن؛  یتکانش .1 :خودکنترلی ضعیف به ابافرادي 

ـ فعالتـرجیح دادن   .4عالیق دیگران؛  هخودمحورانه دربار يریگ جهت .3که مستلزم پایداري است؛   يهـا  تی

. 6جویانـه؛  خـاطره  رفتارهـاي م  .5ذهنی و ادراکی که به مهارت و طراحی نیاز دارد؛  يها تیفعالبر فیزیکی 

نظـر گـات    بر اسـاس  .گرایش دارند) دررفتنزود از کوره ( ها یناکامدر برابر  یتحمل کمناشکیبایی به علت 

 يجـا  بـه فردسن و هیرشی، افرادي که خودکنترلی ندارند، به رفتارهاي هیجانی و احساسی و اعمال فیزیکی 

همین دلیـل، بـه اعمـال مجرمانـه و     به  .ابندی یم کارهاي پرخطر، عجوالنه غیرزبانی گرایشبه اعمال ذهنی، 

افـراد داراي قابلیـت بهنجـار بـودن یـا       هیرشـی  نظریه کنترل طبق ).90: همان( زنند یمقانون شکنانه دست 

 نظریـه  طبـق بـر  . کنـد نابهنجار بودن هستند و این رفتار بهنجار یا نابهنجار در درون جامعه معنـی پیـدا مـی   

 قـوانین . دارد در جامعه وجود یررسمیغ و رسمی اجتماعی کنترل نوع دو ،رسونو گادف هیرشیبازدارندگی 

 يبسـترها هسـتند کـه در ایـن قالـب جوانـان در       اجتمـاعی  کنترل رسمی شکل اجتماعی، اي پدیده عنوان به

 يا مهیجرو با توجه به  برخوردارندنهاد به استثنا خانواده با آن  بیشترو  ها مارستانیبگوناگون مانند مدارس، 

  .ندینما یمپرهیز  ،شود می ها آنمتوجه  پرخطرکه از انجام رفتار 

  مدل نظري پژوهش

  

  

  

  

  

  

 

میزان گرایش به 

 رفتارهاي پر خطر

بازدارندگی 

 اجتماعی

احساس فشار 

 اجتماعی

همنشینی با افراد 

 کجرو و منحرف
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  پژوهش يها هیفرض

 دارد وجودگرایش به رفتار پرخطر جوانان رابطه  میزان احساس فشار اجتماعی و میزان بین.  

 رفتار پرخطر جوانان رابطه گرایش به میزانو  با افراد داراي رابطه رفتار پرخطر نشینی هم میزان بین 

  .وجود دارد

 رفتار پرخطر جوانان رابطه وجود دارد گرایش بهمیزان بازدارندگی اجتماعی و  ن میزانبی.  

  شناسی پژوهش  روش

ـ پدو تبیـین   هـدف آن توصـیف   چراکـه پیمایش اسـت،   ،روش انجام این تحقیق  ، یعنـی بررسـی  مـورد   دهی

است و به این  )سنندج شهر جوانان: يمورد مطالعه( پرخطر يرفتارهارایش به گ بر مؤثر یاجتماع يها نهیزم

 جمعیـت . کنـد  یمـ هست را توصیف، تفسـیر و تبیـین    آنچهمنظور ماهیت و وضعیت و شرایط موجود را و 

با توجه بـه  . باشند می 1396-1395در شهر سنندج در سال  ساله 29تا  15جوانان آماري این پژوهش، کلیه 

سـاله سـاکن در شـهر سـنندج      29تـا   15، تعـداد جمعیـت افـراد    1390مرکز آمار ایران در سال  گزارشات

جم نمونه در ح .دهند یمنفر را زنان تشکیل  64757نفر مرد و  63634که از این تعداد  باشد یمنفر  128391

ه از فرمـول  بـا اسـتفاد   طبقـه  دواسـت کـه در    آمـده  دسـت   بـه نفر  383فرمول کوکران  يبرمبنااین تحقیق 

 193 قیـ تحقدر ایـن   بررسـی  مورد زنان ونفر  190در این تحقیق  بررسی موردمردان  ،يا طبقه يریگ نمونه

متناسـب بـا    يبند با طبقه .استو احتمالی  يا چندمرحلهي ا خوشهي در این تحقیق، ریگ نمونه روش .هستند

مشخص کردن مناطق  -1: ردیگ یمرت مرحله صو 5در  يریگ نمونه مناطق، فرآیند حجم جمعیتی هر یک از

به نسبت جمعیت کـل   شده  دهیبرگز طقامن تمامیتقسیم متناسب کل حجم نمونه در میان  -2 ؛موردبررسی

صـورت   یافتن واحدهاي آماري به -4؛ ابزار پژوهش انتخاب تعدادي بلوك از هر منطقه براي اجراي -3؛ آن

انتخاب خانوار از بین خانوارهاي ساکن  اابتد -اطق یادشدهساختمانی در من يها بلوك نقشه تصادفی از روي

انتخاب نخسـتین   -5 ؛سپس انتخاب فرد ساختمانی بر اساس فهرست برداري صورت گرفته و در هر بلوك

 .)سال 29تا  15جوان (خانوار  واجد شرایط در جوان

و  پرخطر رفتارهايزان میپرسشنامه محقق ساخت براي سنجش  ،اطالعات در این تحقیق يگردآورتکنیک  

بـر   مؤثرعوامل اجتماعی  زمینه دراجتماعی شهر تهران  يها بیآسبررسی  پیرامون) 1391(پروین  پرسشنامه

 منظـور   بـه . ین گردیـد تعیـ طریق روایی صـوري   از ،روایی پرسشنامه تحقیق .است بوده پرخطر يها يرفتار

ـ  نامهپرسشاز  ییتا 30یک نمونه  ،بررسی پایایی ابزار تحقیق نمونـه تحقیـق توزیـع و از طریـق آلفـاي       نیب
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 براي، پژوهش این در. ارائه گردیده است 1کرونباخ به بررسی پایایی آن پرداخته شد که نتایج آن در جدول 

و ن ضـریب همبسـتگی پیرسـو   (استنباطی  و توصیفی آمار يها روش از ،پرسشنامه يها داده لیتحل و  هیتجز

  .گردیده است استفاده )ل مسیررگرسیون چند متغیره و تحلی

  بررسی پایایی ابزار تحقیقنتایج : 1جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  متغیر

  74/0  23  پرخطر رفتارهايمیزان 

  75/0  11  فشار اجتماعی

  73/0  6  افتراقی نشینی هم

  76/0  11 بازدارندگی اجتماعی

  

  پژوهش يرهایمتغتعریف نظري و عملیاتی 

  پرخطررفتار 

قابلیت تبدیل به ضرر بالفعـل   طبعاًوجود داشته باشد که  يا بالقوهعملی است که در آن ضرر  ،پرخطرار رفت

  )639: 2013اسمورتی،( .داردرا 

میـزان   تـا چـه  در این تحقیق این است کـه جوانـان    پرخطررفتار به تمایل از منظور  :پرخطر رفتارتمایل به 

مانند سیگار، اعتیـاد، سـرقت، قاچـاق، مـواد      پرخطر رفتارهايه هستند و تا چه میزان ب يریپذ بیآسمستعد 

سه بعد انجام عمل توسط فرد، نگرش به رفتار  با که )22: 1394احمدي،(دارند تمایل  ...مخدر، خودکشی و

  .است قرارگرفته سنجش مورد دهند یمانجام  پرخطرو داشتن دوستانی که اعمال  پرخطر

 پرسشـنامه ایـن  . از پرسشنامه محقق ساخته به دست آوردنـد  پاسخگویان است که يا نمره: تعریف عملیاتی

 ادیـ ز یلـ یخو  ادیز، کم، کم یلیخ، اصالً -1: تایی لیکرت به ترتیب 5 طیف است که با دو سؤال 23داراي 

در ایـن  . گیـرد  مـی قـرار   سـنجش  مـورد  "مـوافقم  کـامالً  ،موافقم، ندارم ينظر، مخالفم، مخالفم کامالً" -2

؛ )گویه 7در قالب (فرد انجام عمل توسط  -1 :است شده گرفتهدر نظر  پرخطرسه بعد براي رفتار  پرسشنامه

که این ) گویه 8در قالب (پرخطر نگرش به رفتار  -3 ؛)گویه 8در قالب (فرد انجام عمل توسط دوستان  -2

لـب گـرایش بـه رفتـار     کلـی و در قا  صورت بهنیز  بار کیو  اند شدهجداگانه تحلیل توصیفی  صورت بهابعاد 



11 

 

یشـترین نمـره   و ب 23کمتـرین نمـره پاسـخگویان در ایـن پرسشـنامه      . انـد  قرارگرفتـه مورد تحلیـل   پرخطر

  .بوده است يا فاصلهبود و سطح سنجش این متغیر  115پاسخگویان 

  فشار اجتماعی

کنتـرل اندیشـه،    نیروهاي بالفعل یا بالقوه اجتماعی در جهـت  :فشار اجتماعی در معناي کلی عبارت است از

در معنـاي محـدودتر، فشـار اجتمـاعی بـر افکـار       . و یا هدایت آن در مسیري خـاص  ها انسانرفتار یا عمل 

 شـده   رفتـه یپذمشروع رسیدن بـه اهـداف    يها راهمسدود بودن ). 312: 1380بیرو، (شود  عمومی اطالق می

این فشار، بیشـتر در طبقـه محـروم و    . کند یمو اقشاري از جامعه، تولید فشار اجتماعی  ها گروهجامعه براي 

هـم   تواند یمفشار . دهد میانحرافی سوق  رفتارهايو  يرو کجرا به سمت  ها آنپایین جامعه نمایان است و 

  )106: 1391بابایی، یو علپروین (. در سطح کالن باشد و هم در سطح خرد

فشار اجتماعی توسـط پاسـخگویان    زمینه در )1391(پروین  پرسشنامهاست که از  يا نمره: تعریف عملیاتی

قسـمتی   5طیف لیکرت  درگویه اي  11با استفاده از مقیاس  پرسشنامهاین متغیر در این . اخذ گردیده است

بـود کـه سـطح     55و بیشترین امتیـاز پاسـخگویان    11کمترین امتیاز پاسخگویان . قرار گرفت سنجش مورد

  .است يا فاصلهسنجش این متغیر 

  پرخطرا افراد داراي رفتار ب نشینی هم

 رفتارهاي که دارايگفته می شود هایی با گروه رفقا، دوستان و الگوهاي انتخابی  به انجام مراودات و نشست

 هـا  آن مانند بهفرد شخصیتی  مرور بهو  متفاوت است ها آنو بزهکارانه هستند و فرد در بدو ارتباط با  پرخطر

  )13: 1384احمدي،( .کند یمبراي خود ایجاد 

افتراقی توسط پاسـخگویان   نشینی هم زمینه در )1391(پروین پرسشنامهاست که از  يا نمره: تعریف عملیاتی

قسـمتی   5طیـف لیکـرت    درگویه اي  6با استفاده از مقیاس  پرسشنامهاین متغیر در این . اخذ گردیده است

 سـطح کـه   بـود  30یـاز پاسـخگویان   بیشـترین امت  و 6کمترین امتیاز پاسخگویان . قرار گرفت سنجش مورد

  .بوده است يا فاصلهسنجش این متغیر 

  اجتماعی یبازدارندگ

باعـث   یررسـم یغکـه بـه دو شـیوه رسـمی و      شـود  میعناصري را شامل  ،عمل یا رفتار بازدارنده اجتماعی

 کنتـرل  عنـو  دو ،نظریـه هیرشـی   بر طبـق . اجتناب کند پرخطرکه فرد از انجام اعمال بزهکارانه یا  گردند یم
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امـا عناصـر    ،شـود  یمـ دارد که منجر به بازدارندگی اجتماعی  در جامعه وجود یررسمیغ و رسمی اجتماعی

  :ندگرد یماساسی نظریه بازدارندگی رکلس در موارد زیر خالصه 

شامل شرایط زندگی فقیرانـه، شـرایط    رهایمتغاین . دهد میسوق  ، فرد را به سمت مجرمیتفشارها -1

  .شود میزندگی مشروع  يها فرصتاقلیت و نبود  يها گروهعضویت در  اقتصادي نامطلوب،

بـد،   يهـا  ینینشـ  هـم  لهیوسـ  بـه و  کنـد  یمـ بیرونی، افراد را از هنجارهاي اجتماعی دور  يها کشش -2

  .دگرد میتشدید  يا رسانه راتیتأثمنحرف و  يها فرهنگ خرده

شخصـیتی   يرخدادهاشامل  رهایمتغاین . دهد میفشارهاي درونی، فرد را به سمت مجرمیت سوق  - 3

 .شـود  مـی ارگـانیکی   يها نقصتضاد ذهنی و  ی و پستی،تیکفا یبدرونی، احساسات  يها تنشمانند 

  )85: 1391: بابایی پروین و علی(

و کنتـرل  ) گویـه  5(خـودکنترلی   زمینـه  در )1391(پـروین   پرسشـنامه است که از  يا نمره: تعریف عملیاتی

 هیگو 11 اسیمقاستفاده از  با پرسشنامهاین متغیر در این . خگویان اخذ گردیدتوسط پاس) گویه 6(اجتماعی 

و بیشترین امتیاز  11کمترین امتیاز پاسخگویان . است قرارگرفته سنجش موردقسمتی  5طیف لیکرت  دراي 

  .بوده است يا فاصلهکه سطح سنجش این متغیر بود  55پاسخگویان 

  یافته هاي پژوهش

  پژوهشتوصیفی  هاي یافته

و انحراف معیار  93/21 انیپاسخگومیانگین سنی . درصد زن هستند 7/51 و درصد پاسخگویان مرد 3/48

 2/22درصد سیکل،  5/22تدایی، داراي سطح تحصیالت اب انیدرصد پاسخگو 7/18. بوده است 247/4آن 

 7/18 .باالتر هستندو  سانسیل فوق درصد 3/2درصد لیسانس و  9/15، پلمید فوقدرصد  3/18درصد دیپلم، 

درصد گزینه سایر  8/17درصد بیکار و  6/20درصد دانشجو،  3/18محصل،  درصد 5/24شاغل،  درصد

متوسط و  آن رادرصد  1/31درصد از پاسخگویان پایگاه اقتصادي و اجتماعی خود را پایین،  9/55 .هستند

قه درصد مطل 2/0 درصد مجرد و 64 ،متأهلدرصد از پاسخگویان  8/35 .دانند یمباال  آن رادرصد  1/13

  .اند بوده
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  پژوهش يها شاخص توصیفی يها آماره: 2جدول 

  پرخطربا افراد داراي رفتار  نشینی هم  بازدارندگی اجتماعی  پرخطرمیزان رفتار   فشار اجتماعی  ها شاخص

  54/21  64/33  88/84  93/36  میانگین

  99/4  42/5  54/9  29/5  انحراف معیار

  7  18  47  19  حداقل

  29  49  107  52  حداکثر

  15  5/27  55  5/27  حد وسط تجربی مقیاس

 ،شود یمکه در جدول مشاهده  طور همان. دهد میتوصیفی متغیرهاي پژوهش را نشان  هاي یافته،  2جدول 

بدین معنا  ؛است) 55( اسیمقاست که این نمره باالتر از حد وسط  88/84 پرخطر رفتارهايمیانگین نمره 

ار باالتر از حد وسط بسی و میزان آن سال شهر سنندج شایع 29 تا 15در بین جوانان  پرخطر رفتارهايکه 

) 5/27( اسیمقکه این نمره باالتر از حد وسط  است 93/36 فشار اجتماعیمیانگین نمره . استتجربی 

دارد و این جونان وجود سال شهر سنندج  29 تا 15در بین جوانان  فشارهاي اجتماعیبدین معنا که  ؛است

است که این  64/33 بازدارندگی اجتماعیمیانگین نمره  .کنند یمن را در حد متوسط رو به باال احساس آ

 تا 15وانان در بین جاجتماعی  یبازدارندگمیزان  بدین معنا که ؛است) 5/27( اسیمقنمره باالتر از حد وسط 

باالتر از حد وسط  چندان هاي دیگر میزان آندر حد متوسط است و نسبت به متغیر سال شهر سنندج 29

است که این نمره باالتر از حد  54/21 پرخطرراد داراي رفتار با اف نشینی هممیانگین نمره  .ستینتجربی 

 29 تا 15در بین جوانان  پرخطر با افراد داراي رفتار نشینی همبدین معنا که  ؛است) 15( اسیمقتجربی وسط 

  .ن متوسط رو به باال قرار داردو میزان آ ردوجود دا سال شهر سنندج

  تفکیک به پرخطر رفتارهايمیزان هرکدام از 

  پرخطرپاسخگویان به تفکیک نوع رفتار  پرخطر رفتارهايمیزان : 3جدول 

توزیع 

  فراوانی

رابطه جنسی 

  پرخطر

مصرف مواد مخدر و 

  سیگار و قلیان

 يها یدنینوشمصرف 

  الکلی

رانندگی 

  خطرناك

 و درگیري

  عواد

اقدام به 

  خودکشی
  جمع
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  383  66  47  60  14  104  90  فراوانی

درصد 

  فراوانی
3/23  4/27  8/3  8/15  4/12  3/17  100  

د مصرف موا در نزد پاسخگویان پرخطر يرفتارهاشترین میزان یب، شود میمشاهده  3که در جدول  طور همان

 3/23با  پرخطرتیب، رابطه جنسی ز آن به ترابعد و  )درصد 4/27(مخدر و سیگار و قلیان بوده است 

درصد و  8/15درصد، درگیري و دعوا  8/15 پرخطردرصد، رانندگی  3/17درصد، اقدام به خودکشی 

  .دندرصد قرار دار 8/3الکلی با  يها یدنینوشمصرف 

  پژوهشآزمون فرضیات 

  پژوهشنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات : 4جدول  

P<0/01* p<0/05** 

     که در جدول مشاهده  طور همان. دهد یمضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق را نشان  ،4ل جدو 

در  پرخطر رفتارهايگرایش به  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر فشار اجتماعی و ،شود میمی 

میزان ضریب همبستگی . کمتر است 05/0از  موردنظرمعنادار گردیده، زیرا سطح معناداري  01/0سطح 

که این دو  دهد میاین نتیجه نشان . دو متغیر استاست که نشان از همبستگی بین این  33/0 آمده دست به

 89/10مثبت و همسو و در صورت افزایش  يرییتغ همدارند و این  يرییتغ همدرصد  89/10متغیر به میزان 

در بین نوجوانان شهر سنندج  پرخطر رفتارهايفشار اجتماعی به همان میزان در میزان گرایش به  يدرصد

 و پرخطرداراي رفتار ن ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر رابطه با افراد آزمو .گردد یمتغییر ایجاد 

  رخطرمیزان رفتار پ  بازدارندگی اجتماعی  نشینی با افراد داراي رفتار پرخطر هم  رهایمتغ

  *36/0  * -39/0  *33/0  یفشار اجتماع

  **21/0  **-28/0    نشینی با افراد داراي رفتار پرخطر هم

  **-35/0      بازدارندگی اجتماعی
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. کمتر است 05/0از  موردنظرمعنادار گردیده، زیرا سطح معناداري  03/0در سطح  پرخطر رفتارهاي میزان

این نتیجه . است که نشان از همبستگی بین این دو متغیر است 21/0 آمده دست بهمیزان ضریب همبستگی 

مثبت و همسو و در  يرییتغ همدارند و این  يرییتغ هم درصد 41/4که این دو متغیر به میزان  دهد میان نش

به همان میزان در میزان گرایش به  پرخطرداراي رفتار رابطه با افراد  درصدي 41/4صورت افزایش 

ستگی پیرسون بین دو آزمون ضریب همب. گردد یمدر بین جوانان شهر سنندج تغییر ایجاد  پرخطر رفتارهاي

میزان  .است معنادار گردیده 05/0در سطح  پرخطر رفتارهايگرایش به  متغیر رابطه بازدارندگی اجتماعی و

این نتیجه نشان . است که نشان از همبستگی بین این دو متغیر است -35/0 آمده دست بهضریب همبستگی 

و  رهمسویغ منفی و يرییتغ همدارند و این  يرییتغ هم درصد 25/12که این دو متغیر به میزان منفی  دهد می

 رفتارهايبازدارندگی اجتماعی به همان میزان در میزان گرایش به  درصدي 25/12در صورت افزایش 

  .شود میکاسته  رفتارها گونه نیاو از میزان  گردد یمدر بین نوجوانان شهر سنندج تغییر ایجاد  پرخطر

  رگرسیون چند متغیره

استفاده  گام به گام ارتباط بر اساس متغیرهاي مستقل از رگرسیون چند متغیره به روش بررسی میزانمنظور   به

  .ه استشد

 پرخطر رفتارهايگرایش به آزمون رگرسیون چند متغیره جهت تبیین میزان : 4 جدول

 beta T S: استانداردشدهضرایب   ضرایب خام  نیب شیپمتغیر   مدل

  گام اول

 000/0 285/11   904/1  482/21  ضریب

 000/0 910/6 412/0  107/0  737/0  فشار اجتماعی

  گام دوم

 000/0 687/8  300/3 655/28  ضریب

 000/0 035/6 369/0 109/0 659/0  فشار اجتماعی
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 009/0 -648/2 -162/0 052/0 -137/0  بازدارندگی اجتماعی

  

  

  گام سوم

 000/0 795/7  390/3 425/26 بیضر

 000/0 986/4 319/0 114/0 569/0 یاجتماع فشار

 013/0 -491/2 - 151/0 051/0 -128/0 یاجتماع یبازدارندگ

 015/0 454/2 153/0 172/1 875/2 رو کجبا افراد  نشینی هم

 F=47/742 Sig=0/000  شده حیتصح =R=    166/0 170/0  =412/0  گام اول

 F=27/994 Sig=0/000  شده حیتصح =R=    187/0 194/0  =441/0  گام دوم

 F=21/073 Sig=0/000  شده حیتصح =R=    205/0 215/0  =464/0  گام سوم

 گام به گاماز روش رگرسیون چندگانه به شیوه  y ینیب شیپبراي متغیر  نیتر يقومشخص کردن  منظور به 

که متغیر فشار اجتماعی  دهد یمایج تحلیل که در جدول باال گزارش گردیده است نشان نت .شد استفاده

 کند یم ینیب شیپ را پرخطررفتارهاي درصد واریانس  16 ییتنها به نیب شیپمتغیر  نیتر يقو عنوان به

)742/47 f = ،000/0=si g .(تبیین  بازدارندگی اجتماعی به مدل وارد گردید که میزان ریمتغ ،در گام دوم

f ،000/0=si=994/27( .داددرصد افزایش  19را به  پرخطر رفتارهايبراي متغیر  g (ریمتغ ،در گام سوم 

درصد افزایش  20را به  پرخطر رفتارهايوارد گردید که تبیین متغیر  پرخطربا افراد داراي رفتار  نشینی هم

f ،000/0=si=073/21( .داد g( 

  تحلیل مسیر

متغیرها بر یکدیگر، با توجه به مدل نظري پیشنهادي از  میرمستقیغمستقیم و  اتریتأثبراي تعیین مسیر 

 رفتارهايمیزان  متغیر ،در معادله اول. معادله استفاده شد 3براي این کار از . معادالت رگرسیونی استفاده شد

ا افراد داراي رفتار ب نشینی هم، )153/0( یاجتماعفشار  يرهایمتغمتغیر وابسته انتخاب شد و  عنوان به پرخطر

متغیر معنادار  3بر روي آن محاسبه شد که رابطه هر ) -153/0(بازدارندگی اجتماعی  و )319/0(پرخطر 



17 

 

فشار متغیرهاي  تأثیرمتغیر وابسته انتخاب شد و  عنوان به بازدارندگی اجتماعی ،در معادله دوم. گردید

 2بر روي آن محاسبه شد که بین هر ) - 240/0( رخطرپبا افراد داراي رفتار  نشینی هم، )-073/0(اجتماعی 

با افراد داراي  نشینی هم ،در معادله سوم .به دست آمدو منفی  معنادار ریتأثو بازدارندگی اجتماعی  متغیر

بر روي آن ) 331/0( یاجتماعفشار متغیر  تأثیرمتغیر وابسته در نظر گرفته شد و  عنوان به پرخطررفتار 

  .فت که این رابطه نیز معنادار گردیدقرار گر موردسنجش

  

  

  

  

  

 

  

  میرمستقیغمستقیم و  تأثیرمحاسبه 

با  تیدرنهاگردیده است و  ، مسیرهاي مذکور در هم ضربمیرمستقیغآوردن ضرایب مسیر  به دستبراي 

 - است آمده دست به تهکلی آن را بر متغیر وابس تأثیر ،براي هر متغیر میرمستقیغجمع ضریب مسیر مستقیم و 

 شده استفادهبا توجه به اینکه در نمودار تحلیل مسیر از ضرایب بتا . است شده  دادهنشان  5 نتایج در جدول

میزان گرایش به 

 رفتارهاي پر خطر

بازدارندگی 

 اجتماعی

احساس فشار 

 اجتماعی

319/0 

073/0 - 

331/0 

153/0 

151/0 -

240/0 - 
 

میزان رابطه با افراد 

 داراي رفتار پر خطر
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اثرات متغیرهاي مختلف را با یکدیگر  توان یمهستند، بنابراین  شده استاندارد صورت بهاست و این ضرایب 

  .را تعیین کرد ها آن نیمؤثرترمقایسه و 

  پرخطر رفتارهايبر میزان  میرمستقیغمحاسبه اثرات مستقیم و : 5ول جد 

  اثر کل  میرمستقیغاثر   اثر مستقیم  متغیر

  152/0  000279/0  153/0  فشار اجتماعی

  326/0  036/0  319/0  پرخطربا افراد داراي رفتار  نشینی هم

  -151/0  -  -151/0  بازدارندگی اجتماعی

  316/0  -  -  جمع

ضرایب  پرخطر رفتارهايمیزان ست آوردن ضریب کل هر متغیر در رابطه با متغیر وابسته به د منظور  به

عمل مشخص گردید که متغیر  این با .گردیددر یکدیگر ضرب و با ضریب مسیر مستقیم جمع  میرمستقیغ

میزان درصدي بر  32 تأثیرو داراي  319/0داراي ضریب مسیر  پرخطربا افراد داراي رفتار  نشینی هم

 پرخطر رفتارهايمیزان متغیر بر  نیمؤثرتر، شده  گرفتهي در نظر رهایمتغاست و در بین  پرخطر رفتارهاي

 .است 152/0اثر کل است که داراي  اجتماعی فشار ،پرخطر رفتارهايمیزان بر  مؤثردومین متغیر . است

 آنجا از. است رندگی اجتماعیبازدا ،درصدي 15 تأثیربا  پرخطر رفتارهايبر میزان  رگذاریتأثسومین متغیر 

فشار اجتماعی در سطح متوسط  يرهایمتغیان به گویه هاي پاسخگو يها پاسخفشارهاي اجتماعی بنا بر  که 

و پاسخگویان  زیادي در مورد پاسخگویان وجود دارد چندان نهرو به باال است و بازدارندگی اجتماعی 

از این افراد باعث گردیده است که میزان  يریالگوپذ، هستند پرخطر رفتارهاي برخوردار ازداراي دوستان 

در کل با توجه به ضرایب . در میان جوانان شهر سنندج در حد باال قرار داشته باشد پرخطررهاي رفتا

مدل موجود در  يرهایمتغي تحقیق، بر روي مدل نظر شده انجامتحلیل مسیر  يبرمبنا میرمستقیغمستقیم و 

و باقی واریانس مربوط به این متغیر  کنند یمرا تبیین  پرخطر رفتارهايیر میزان درصد از واریانس متغ 31

  .اند دهینگرد ینیب شیپاست که در این تحقیق  ییرهایمتغمربوط به سایر 
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  يریگ جهینتبحث و 

در حد  سنندجبین جوانان شهر  پرخطر رفتارهايانجام  که دیگردبا توجه به نتایج توصیفی تحقیق مشخص 

مصرف مواد  زمینه دردر نزد جوانان این شهر  پرخطر رفتارهايرو به باالست و بیشترین میزان متوسط 

 3/23رابطه جنسی پرخطر با  از آن به ترتیببعد  درصد است و 4/27مخدر و سیگار و قلیان با میزان 

و  درصد 8/15درصد، درگیري و دعوا  8/15درصد، رانندگی پرخطر  3/17درصد، اقدام به خودکشی 

این وضعیت نشان از شرایط بحرانی در بین جوانان . قرار دارنددرصد  8/3الکلی با  يها یدنینوشمصرف 

درصد از واریانس شرایط  31 شده  انجامتحلیل مسیر  يبرمبنااین شهر است و ناشی از عواملی است که 

فرد  ،امل اجتماعی گوناگونی باشدناشی از عو تواند یماجتماعی که  فشار .کند یمرا تبیین  پرخطرانجام رفتار 

ات اجتماعی به روابط و مناسب روحی خسته و ذهنی آشفته با اوکه  دهد میرا در زندگی به سمتی سوق 

 يها راهنبود مکان و یا شرایطی که او بتواند از وضعیت ناشی از سد بودن  نیب  نیا دردهد و  پاسخ خود

پیامدهایی که در این مواقع متوجه جامعه  ازجمله. سی داردافش خود را خالص کند، نقش اسادرسیدن به اه

 اند کردهجتماعی مختلف دریافت ا يها نهیزمفشاري که از  بر بنابا جوانانی است که  شدن مواجهاست، 

مقداري از این فشار را از زندگی خود  ندتا بتوان کنند یم پرخطراقدام به انواع رفتارهاي  و گردد یم رو روبه

و  رفاه پول، منزلت اجتماعی، مثال  عنوان  به -رندیگ یم قرار تأکیدد رمو اهدافی که در عمده جوامع. بکاهند

تن جذابیت براي همه افراد جامعه و نیز به دلیل وجود و داش بودن فرد منحصربهبه دلیل  بیشتر -آسایش

و  کند یمایجاد  معهت فراوانی را براي اعضاي جا، مشکالها آنخاص براي به دست آوردن  فاکتورهاي

اقدام به  ،ارندقشرهاي جامع د جوانان به دلیل اینکه نیروي تخریب بیشتري نسبت به سایر نیب نیدرا

عمده این شرایط زاییده شرایط اقتصادي جامعه  ،در نگاه اول. کنند یم هنجارشکنو  پرخطررفتارهاي 

فشار در  کند یماگنیو اذعان  رندیگ یمنظر  را در فاکتورکه این  ییها يتئور برخالفاما  ،شود یمدانسته 
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دهد که افراد نمی توانند  و رفتار پرخطر هنگامی رخ می است از جامعه سنتی تر دهیچیپمدرن بسیار جامعه 

برآورده نشده، فشاري بر فرد  يها خواستهاز طریق مجاري مشروع به دست آورند و  خواهند یمآنچه را که 

اقدام به  ،در این شرایط فرد براي اینکه بتواند ناکامی خود را جبران نماید دکن یمدر جهت بزهکاري وارد 

تئوري فشار  يبرمبناتحقق که نتیجه این . کند یمو در این راستا فعالیت  دینما یمپرخطر  رفتارهايانجام 

ت موقعی تجربی این صورت به پرخطرتارهاي اجتماعی اگنیو به رابطه بین فشار اجتماعی و میزان رف

فشار اجتماعی بر  ریتأثبه  ،انجوان درزمینه شده انجاماز تحقیقات  کدام چیه در اما ؛قرار گرفت موردبررسی

  .میان برداشته است این تحقیق خلعی را در مورد این متغیر از ینوع بهپرداخته نشده که  پرخطررفتار  بروز

نوع فعالیتی  تناسب بهماعی حضور دارند و سایر قشرهاي جامعه در روابط و مناسبات اجت مانند بهجوانان  

از ناحیه که  راتیتأثاین  .ند ریپذ یم ریتأث و از دیگران می گذارند ریتأثدیگران  بر ،که در جامعه دارند

به شکل منفی یا مثبت عمل نماید و  تواند یم شود میگذاشته  مدرسه یا دوستی، نهادها و خانواده يها گروه

منفی بر  راتیتأث بیشترکه  ییها گروه نیتر مهماز . گذارد ریتأثجوانان در جامعه  در نوع رفتار و عملکرد

محیط طبیعی . فعالیت دارند ها آندر  پرخطرهستند که افراد داراي رفتار  يها گروه، گذارد یمبر جاي جوانان 

 پرخطري رفتارهااز وجود برخی  ،کند یم تأکیدیک نیروي طبیعی  عنوان بهسنندج که بر توان فیزیکی انسانی 

اجتماعی و قومی مورد تشویق  يها شهیکل بر بنا را رفتارهااین برخی از  یا حتی کند یمرا از جوانان طلب 

میزان رابطه  که  يطور  به ؛ایجاد نموده است پرخطر رفتارهايمحیطی مناسبی را براي انجام  دهد و یمقرار 

باال که  دهد یمنشان  رقم این .متوسط است ازحد شیب رخطرپ رفتارهايجوانان در این شهر با افراد داراي 

از ناحیه الگوي پذیري جوانان از دوستان داراي رفتار  بیشتردر بین جوانان این شهر  پرخطر رفتارهايبودن 

 32را داشته و میزان آن  ریتأث، بیشترین شده  انجامتحلیل مسیر  يمبنا برمتغیر  نای که چنان  ؛است پرخطر

به این  ی کهو نیز دیگران مبادرت دارند افرادي که به این رفتارها وجود بااین وضعیت  .وده استدرصد ب
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نقش  نیزبرخی تحریکات قومی  ،نیب  نیا در  -استصورت حادتري به خود گرفته  ،کنند یمتشویق  رفتارها

 رفتارهايبودن میزان یکی از دالیل باال  است کهاین مسئله  دیمؤنتیجه تجربی این تحقیق . دنبسزا دار

دید مکانیستی به این  هرچندساترلند . است پرخطررابطه جوانان با افراد داراي رفتار  ،در بین جوانان پرخطر

. کنند یماقدام به تقلید  ،پرخطرکه جوانان با قرار گرفتن در کنار افراد داراي رفتار  کند یمبیان  دارد نشینی هم

به الگوپذیري ) 2014وونگ تونگ گام،. 1390نبوي،( محققانتحقیقات،  یردر سا سو با نتیجه این تحقیقمه

 و عدم حرکت در مسیر جامعه را یهنجارشکنتقلیدي که  ؛کنند یم تأکیدتوسط جوانان  رو کج يها تیهواز 

در  تواند یماز هویت مسلط که  ینوع بهو دستیابی  روانه کجنی ناشی از انجام اعمال و  لذت آ دهد میاشاعه 

  .واقع می شودمورد اهمیت  ،برخی دیگران مهم قرار بگیرد موردپسندجامعه 

بحث لذت  ،گردد یملواي سایر مفاهیم در نزد جوانان مطرح  زیرحتی  حاضر یک از مفاهیمی که در دوره

ز که ا اند شده لیتبد شده سرکوب يها عقدهداراي  يها انسانبه  ینوع بهجامعه ما  امروزيجوانان  بیشتر. است

زندگی که در  يها سبکو این وضعیت را با الگوهاي و  دهیچ لذتی در زندگی خود برخوردار نیستن

 .شوند یمو با ناکامی مواجه  کنند یمدر نقاط خاص وجود دارد مقایسه  یزندگ واجتماعی  يها شبکه

در نوع له، این مسئ اند کرده بیان) 1390( ينبوو ) 1395( ياحمد  همچون محققانکه برخی  طور همان

 ریشه کند یمدر ایجاد رفتارهایی که به لذت آنی در جوانان کمک  يا رسانهو هجمه تبلیغات  فرزند پروري

 وآمد رفت که یرقانونیغتجارت محل یک استان مرزي و  عنوان بهدر شهر سنندج  خصوص بهاین امر  .دارد

ناتوانی در  .تشدید گردیده است ،داردد وجوخارجی  يها فرهنگ بامردمان این استان  بینو روابط بیشتري 

که  پایینی را در این افراد به وجود آورده است یخودکنترلافراد جامعه،  يجا به نا يها خواستهنه گفتن به 

 با کاهش عالقه زوجین به داشتن ،از طرف دیگر .نیز ریشه در نوع و سبک فرزند پروري دارد رداین مو

و عملکردهاي منفی فرزندان  ، زوجین برخالف گذشته با رفتارهاجامعهدر  يفرزند تکفرزند و الگوهاي 
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؛ نسبت به جوانان در جامعه منجر شده است ینوعی بی کنترلبه ایجاد که  کنند یمخود با مسامحه برخورد 

وردن اهداف به شیوه دست آبه به  تشویق حتیو  شوند ینمجوانان از طرف خانواده خود هدایت  چنان که

 رفتارهايدرصدي واریانس  15بازدارندگی پایین در بین جوانان این شهر و تبیین . شوند یم دمحورسو کامالً

از . نکنندترس احساس  پرخطر رفتارهايبراي انجام  ها آنجوانان این شهر موجب گردیده است که  پرخطر

راي کنترل هنجار عالقه روزافزون به شهرنشینی و نارسایی در خدمات شهري و قدرت ناکافی ب ،طرف دیگر

را مهیا  پرخطرفضا و فرصت کافی براي انجام رفتارهاي  ،و ضعف در نهادهاي کنترلی و انتظامی در شهر

براي جوانان فراهم زیادي را ت و وقت آزاد فرص ،نندجموج گسترده بیکاري جوانان در شهر س. نموده است

این وضعیت در راستاي نظریه بازدارندگی . نندبتوانند هرچه بیشتر به اعمال پرخطر دست بز ها آنآورده تا 

به انجام  یراحت بهکه افرادي که خودکنترلی ندارند  دارند یماجتماعی هیرشی و گادفرسون است که اذعان 

  .کند یممناسب اجتماعی این وضعیت را تشدید  يها کنترلو نبود  ورزند یمرفتارهاي ناهنجار مبادرت 

و چارچوب  مدل هید کنندیتا پرخطررفتارهاي  اجتماعی و میزان یزدارندگبارابطه منفی و معنادار بین  

سایر  ،همسو با نتایج این تحقیق. براي این فرضیه در این تحقیق بوده است شده  گرفتهنظري در نظر 

آتش  ،)1395( ياحمد ،)2014( کاموونگ فونگ . اند دهیرسمحققان در تحقیقات خود به نتایج مشابهی 

خانوادگی  کننده کنترل يساختارهابه نبود یا ضعف در ) 2013(میر داز و )2016( لمنیکر آل ،)1393( نفس

 رفتارهايدر کنترل جوانان براي جلوگیري از ایجاد  تواند یم وجود آنکه  کنند یم تأکیدو رسمی در جامعه 

  .باشد کننده کمک پرخطر

  ي پژوهشهاپیشنهاد

در بین جوانان شهر سنندج در میزان باالیی قرار دارد که  پرخطر رفتارهاينتایج تحقیق  يبرمبنا ،درمجموع

 ها آنو سعی در رفع  ها آن جادکنندهیاتمرکز در منابع  با ،در این تحقیق رگذاریتأثبا توجه به سه متغیر 
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  :شود میبه همین منظور پیشنهاد  .کاهش داد ر سنندج رادر نزد جوانان شه پرخطر رفتارهايمیزان  توان یم

 الگوهاي فرزند پروري که منجر به شود میبدو ازدواج که به زوجین داده  يها آموزشوه بر سایر عال ،

  .ارائه گردد شود میمثبت جامعه  يهنجارهااز  پیرويخودکنترلی در فرزندان و 

  همیاري  يها کانونحمایتی محلی در قشرهاي گوناگون در قالب سراهاي محله و  يها شبکهتقویت

  .مساجد و برخی خیرین توان اجرایی دارد ازجملهمحلی  يها کانونودجوش و توسط خ صورت بهکه 

  کوچک که  يکارها و  کسبایجاد  رايب بهره کم يها وامتوجه دولت به جوانان در قالب پرداخت

  .شوندمی به اجتماع  ها آنقت آزاد جوانان و نیز متعهد شدن موجب کاهش و

  روابط جنسی، مصرف مواد مخدر،  زمینه در خصوصبه  طرپرخرفتارهاي  زمینه درآموزش مداوم

  .رانندگی با سرعت زیاد در دانشگاه و مدارس الکلی و يها یدنینوش
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  عمناب

 1393( .رضایعل ،انیمحمود و هیسم ،عباس پور ؛یموس دیس ،یطباطبائ ؛راهب ،یقربان ؛الهه ،آتش نفس.( 

 ".یفیپژوهش ک کی: نوجوانان دگاهیدز مؤثر بر آن ا یو عوامل خانوادگ عیپرخطر شا يرفتارها"

 .217 - 233ص  ،38شماره  -  10سال  .یفصلنامه خانواده پژوه

 انتشارات سمت: تهران .جامعه شناسی انحرافات). 1384( .احمدي، حبیب  

 پرخطر در نوجوانان  يرفتارها سهیمقا"). 1395( .سنگده، جواد يخداداد و خدابخش ،ياحمد

  .54 - 47ص  ،2شماره  ،5سال  .مجله طب انتظامی. "یرنظامیو غ ینظام يها خانواده

 ،پرخطر رفتارهاي و اجتماعی هاي مهارت رابطه بررسی" .)1394(. مهدي معینی،و  حبیب احمدي 

- 24:، ص9 شماره .اجتماعی نظم و امنیت راهبردي هاي پژوهش ."شیراز شهر موردي مطالعه  جوانان

1. 

 شیمؤثر بر گرا یعوامل اجتماع" .)1393( .مریم ،داودي و عبدالحسین ،کالنتري؛ ستار ،پروین 

 يخوابگاه ها نیب يا سهیمقا کردیبا رو( یاجتماع يها بیو آسپرخطر  يبه رفتارها انیدانشجو

-151، صفحه 26، شماره 13دوره  .راهبردي ورزش و جوانان مطالعاتفصلنامه  ".)یخودگردان و دولت

170.  

 ی در شهر تهرانعجامعه شناسی آسیب هاي اجتما" .)1391( .ییحعلی آبادي، ی پروین، ستار و: 

  مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران انتشارات مرکز :تهران ".مطالعه اي تجربی
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The purpose of this study was to examine the social factor affecting high-risk 
behaviors. For this purpose, a theoretical framework based on the ideas of 
Agniou general pressure, Sutherland Differential affiliation, Hirschi and 
Gadferson Social inhibition has been used. the statistical population of this 
study is all young people aged 15-29 in Sanandaj. A sample of 383 of them was 
investigated by multi-stage cluster sampling method using the survey method 
and the results have been analyzed using descriptive and inferential statistics. 
The results of the hypothesis test and theoretical model of the research are based 
on Pearson correlation coefficient and path analysis and regression analysis 
there are meaningful relationships between all three independent variables of 
research, namely, social pressure, association with people with high risk 
behavior, and social deterrence and high risk behaviors. And these three 
variables, based on the regression analysis, explain 41% of the variance of the 
variable of the level of high-risk behaviors. 

Key words: High Risk Behaviors, Youth, Social Pressure, Social Deterrence 
and Sanandaj City 

 

 


