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ان پسر زیخشونت آم یاجتماعی و رفتارها هسرمای هرابط یبررس

 (المی)مورد مطالعه: شهر ا جوان
 

  8علی ایار
  5هادی افرا

10.22034/SSYS.2022.1899.2350  
 38/32/8233: تاریخ دریافت مقاله

 38/32/8233 :تاریخ پذیرش مقاله                                                                                 

 
 رفتارهای خشونت آمیز در بین پسران جوان و اجتماعی هسرمای بین ارتباطی بررسبه  پژوهش در این

 ورتص به بود که یکم ق،ینوع تحقکاربردی و از لحاظ . هدف این پژوهش است پرداخته شده ایالم
سال شهر ایالم تشکیل  32تا  13جامعه آماری پژوهش را جوانان پسر  است. شدهانجام  یشیمایپ

گیری، تعیین گردید. شیوه نمونه نفر 122حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور  دهند کهمی
از روش  رهایهای مربوط به متغالؤ)اعتبار( س ییرواسنجش برای ای است. ای چند مرحلهخوشه

 کیمجرب، کارشناسان و متخصصان مربوط )تکن دینظرات اسات گردآوری با ییاعتبارمحتوا نییتع
محاسبه  363/2آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه  از ییایپا یاعتبارصوری( و برای بررس

 آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار ی وفیآمار توصیید قرار گرفت. داده ها توسط أتو مورد 
spss22 قرار گرفت. لیتحل هیتجز مورد  
جوانان  و رفتارهای خشونت آمیز اجتماعی هبین سرمای که می دهد نشان ی پژوهشهایافته

( و حمایت 413/2) بین کنترل اجتماعی همچنین. ( رابطه معنادار و معکوس وجود دارد411/2)
رابطه معنادار و معکوس مشهود است. مدل  ،( با رفتارهای خشونت آمیز جوانان113/2اجتماعی )

 به ونتخش به ارتکاب بر مستقیم تأثیر بر عالوه اجتماعی هسرمای که دهدمی نشان تحلیل مسیر
رفتارهای  متغیر بر اجتماعی و حمایت اجتماعی نیز کنترل واسط متغیر طریق از غیرمستقیم صورت

 دهدمیشان ن متغیره نیز چند رگرسیون تحلیل از ی حاصلهاافتهی. دارد معکوسی تأثیر خشونت آمیز
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  کنند.درصد از واریانس رفتارهای خشونت آمیز جوانان را تبیین می 22که متغیرهای مستقل 
 اجتماعی در هبدین ترتیب، می توان رفتارهای خشونت آمیز جوانان را  نتیجه کاهش سرمای

جامعه دانست. هرچقدر احساس حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی در بین افراد وجود داشته باشد، 
ای بر گسترش رفتارهای خشونت آمیز در جامعه ندهرثیر بازدایابد و تأاجتماعی افزایش می هسرمای

ز فتارهای خشونت آمیر عامل بسیار مهمی برای مقابله با اجتماعی ةخواهد داشت. بنابراین، سرمای
  جوانان در جوامع معاصر است.

 
 حمایت اجتماعی و اجتماعی، کنترل رفتارهای خشونت آمیز، اجتماعی، هسرمای :کلیدی واژگان
 جوانان.
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 مقدمه 
آمیز ، اما جرایم خشن و رفتارهای خشونتسازدجرم اگر چه در کلیت خود جامعه را متضرر می    

ــدن  ،ویژه دارنددر این میان جایگاهی  ــن ش ــونت آمیز موجب خش زیرا ارتکاب به رفتارهای خش
شـــود و با ایجاد هراس اجتماعی احســـاس امنیت را در بین مردم کاهش ســـیمای کلی جامعه می

(. اگر 2222، 1دهد. رفتارهای خشونت آمیز اثرات سو زیادی بر زندگی جوانان نیز دارد ) هافمنمی
اما وجود روحیه پرخاشـــگری و  ،معتددی در جامعه اســـتچه خود پرخاشـــگری معلول عوامل 

ــونت در یک جامعه می ــعیت یتواند فرایندهای جرم خیزخش  ،و بزهکار را تقویت نماید. این وض
شن را افزایش می شرایط با کاهش مدارای اجتماعی و  .دهدگرایش به بزه و جرایم خ در این گونه 

سانی شونت در ،تفاهم ان ضرب و جرح و خ د و کنسطح کالمی و رفتاری افزایش پیدا می احتمال 
شکل شرایط عالوه بر تاثیر بازآموزی منجر به  شونتاین  شن و خ ه گرایی در جامعگیری هویت خ

سیبمی سترش آ سیب و زیان می 2های اجتماعیشود. گ سیاری به جوامع آ ساند، از جوانب ب به ر
ــد،  زمانی خصــوص ــرمایهزیرا که جوانان را در بر گرفته باش های مادی و معنوی جامعه جوانان س

 ، دوام، سالمت و پویایی جامعه است.ه بقامحسوب شده و سالمت آنان به نوعی تضمین کنند
ـــدن  هدر این میان وضـــعیت گذار در جامع    ـــهر ایالم، به دلیل کم رنگ ش ایران و به تبع آن ش

ــراهنجارها، روابط و نظارت ــتر ش ــنتی و عدم جاگیری در بس ــیوع و های س یط جدید منجر به ش
ــیب ــترش آس ــده که بر مردم و جامعه تحمیل میگس ــوند. از دیدگاه های اجتماعی در جامعه ش ش

سئولیت اجتماعی، گسترش طالق توافقی، صاحب ساس م صان، بیکاری، کاهش اح ص نظران و متخ
دن سطح ونشینی، گسترش روابط نامشروع، گسترش ریاکاری، پایین بقانون گریزی، افزایش حاشیه

شوه و ربا،  سترش ر سلحانه، گ شد جرایم م شکاف در روابط والدین و فرزندان، ر فرهنگ ترافیک، 
سرقت و اعتیاد به مواد مخدر از جمله مهم شی، افزایش  سترش خودک سیبگ های اجتماعی ترین آ

درصد  4/34(. براساس تحقیقی، 177-171: 1314ایالم هستند )کمربیگی و رشیدی، شهر شایع در 
درصــد افســردگی متوســط دارند )باپیری و  2/12از افراد مورد مطالعه دارای افســردگی خفیف و 

 (.47: 1311همکاران، 
های زندگی اجتماعی ضرورت طرح رویکردهای جدید در تغییر و تحول در شرایط و مکانیسم   

نای در مع های اجتماعی مطرح ساخته است. اگرچه خشونتتبیین و تحلیل جامعه، مسائل و آسیب
اما یکی  ،شودکلی و در معنای خاص )رفتارهای خشونت آمیز جوانان( از عوامل متعددی متاثر می

است  3استفاده از سرمایه اجتماعی ،از مواضع نظری برای تحلیل رفتارهای خشونت آمیز جوانان
 ،کمک کندتواند به تبیین رفتارهای خشونت آمیز (. از رویکردهای جدید که می2222هافمن، )

 کهاست  ی(های اجتماعارزش)ارزشمندی  ریای از منابع و ذخامجموعه که سرمایه اجتماعی است
 منابع کار افراد را در نیا قیها و جامعه وجود دارد. از طرگروه یطور بالقوه در روابط اجتماعبه

 لهیوسینبد و کندیو مطمئن م نهیو کم هز عیو کالن جامعه آسان، سر یانیمختلف خرد، م سطوح
مجموعه هنجارهای  یاجتماع هیسرما. کندیکمک م یبه اهداف مشترک اجتماع دنیآنان را در رس

 موجب است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و یاجتماع ستمیس موجود در
به عنوان  ( و221: 1311)نوری و همکاران،  شودیتبادالت و ارتباطات م هاینهیآمدن سطح هز نییپا

                                                           

1. Hoffmann 

2. Social Pathology 

3. Social Capital 
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ای اجتماعی هیک نظریه قابلیت و کارایی زیادی در تبیین و توضیح مسائل و مشکالت از جمله آسیب
توان از آن به عنوان راه حل مشکالت اجتماعی نام برد. این مفهوم علیرغم را دارد به نحوی که می

 شناسی، کمتر موردهای اجتماعی و جرمآسیب ةتوان تبیینی باال و ماهیت چتر گونه خود در حوز
ن راهی تواسرمایه اجتماعی را می به خصوصتوجه قرار گرفته است. داشتن سرمایه در تمامی ابعاد 

برای تقویت مدارای جوانان و ارتباطات سالم، کاهش نزاع و درگیری، برقراری آرامش، صلح و 
 هیسرما ،اماینظر فوکوبه (. 112: 1311امنیت در جامعه در نظر گرفت )فیروزجائیان و نازنین، 

 ازدارند  در جامعه وجود ی کهلئاز مسا یاریبسزیادی دارد و  تیاهم یاجتماع نظم یبرا یاجتماع
 (.142: 1312شود )فیروزجائیان و بابایی، ناشی میدر جامعه  یاجتماع هیضعف سرما ایعدم 
ــابا این      ــرمای هایپژوهشف، اوص ــعیت س ــورت گرفته پیرامون وض اجتماعی در ایران از  هص

های محروم حکایت دارد. از نظر فوکویاما، وجود آمار باالی ویژه در اســتانبهوضــعیت نامطلوب 
شانه شی ن سرمایخودک ستانی و رزمی، اجتماعی تلقی می های از فقدان  ستان 17: 1313شود )با (. ا

آید و شیوع به شمار می پر خطر هدر هر صد هزار مرگ ناشی از خودکشی یک منطق 14/23ایالم با 
(. باوجود سطح پایین 2: 1312ای دارد )آستارکی و همکاران، خودکشی در این استان روند فزاینده

های اجتماعی امری گســـترش دامنه آســـیب ،مورد مطالعه هاجتماعی در کشـــور و حوز هســـرمای
ـــد،ناپذیر به نظر میاجتناب ـــرمای رس اجتماعی و افزایش اجتماعی با کاهش کنترل  هزیرا کاهش س

ا هها و برخورداری از پیامدهای مثبت عضویت در این شبکهفشار به دلیل فقدان عضویت در شبکه
سویی دیگرمی شود. از سهم  ،تواند بر ارتکاب به جرم موثر واقع  شری عظیم با  جوانان به عنوان ق

سهم  31چشمگیر  ستان ایالم ا 42درصدی در هرم جمعیتی کشور و  ز این وضعیت درصدی در ا
 (. 1311)مرکز آمار ایران،  بیشتر متأثر خواهند شد

اجتماعی در  هبه خوبی بیانگر افول سرمای 1افزایش و روند رو به رشد کجروی و جرائم جوانان   
 انسانی جوانان هترین منبع یک جامعه است. اگرچه سرمایجامعه و در بین جوانان به عنوان حیاتی

ر معرض د به شدتاجتماعی در بین والدین و فرزندان کاهش یافته و جامعه  ةسرمای اما ،افزایش یافته
دارد.  دیکأت یو مطالبات فرد قیدهد و بر عال یرا به فرد م تیاولو کهفرهنگ فردگرا قرار گرفته 

کند که در آن افراد خودمختار  یم جادیرا ا فرهنگ از یشکل خاص ییدر جوامع مدرن، فردگرا»
(. این وضعیت، بستر الزم برای ارتکاب به جرم را در 173: 1311زاده و همکاران، )سهراب« هستند

های عمومی پیرامون مسایل جوانان و روند صعودی بین جوانان فراهم کرده است. افزایش نگرانی
پیچیدگی مسایل و جرائم، اتخاذ رویکردهای نظری نوین  ،کجروی و جرائم جوانان و از جانب دیگر

ال ه سؤب پژوهش حاضر در پی پاسخ ،از این روهای اجتماعی ضروری ساخته است. آسیب هوزدر ح
 است:زیر 

سال(  32تا  13اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز در بین جوانان پسر ) های میان سرمایچه رابطه 
 شهر ایالم وجود دارد؟

 یدو نزاع فـر یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس»با عنوان  در پژوهشی( 1313قاسمی و همکاران )   
 یریجوانان و نزاع و درگ یاجتماع هیسرما نیب که رسیدند جینتا، به این «المیجوانان شهر ا نیدر ب
 یمشارکت اجتماع ی واجتماع تیحما نیب ن،یوجود دارد. همچن معکوسی و معنادار هرابط کی ،آنان

 شافزای با گفت که توانیم ،طور کلیبه وجود دارد. یمعکوس و معنادار هرابط کیو نزاع جوانان 
زاده اقدم و همکاران . رسولددهیرا نشان م یرگیکاهش چشم یفرد نینزاع ب ،یاجتماع هیسهم سرما

                                                           

1. Youth crimes 
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 ،«یفرهنگ یبا کجرو یاجتماع هیسرما ةرابط یشناختجامعه همطالع»با عنوان  در پژوهشی( 1317)
و انسجام  یمشارکت اجتماع ،یجتماعااعتماد )و ابعاد آن  یاجتماع هیسرما نیب که دریافته اند

 ،یاعتماد اجتماع ریسه متغو  دوجود دار یمعنادار معکوس ةرابطی فرهنگ یبا کجروی( اجتماع
 نییرا تب یفرهنگ یکجرو راتییدرصد از تغ 32اند توانسته یاجتماع و انسجام یمشارکت اجتماع

سالمت  یهاو شاخص یاجتماع هینقش سرما»با عنوان  پژوهشیدر ( 1316سیمی و همکاران ) کنند.
 یاجتماع ةیماسر به این نتیجه رسیدند که ،«فرزندان ینگرش به بزهکار ینیبشیخانواده در پ یاجتماع

 تیتقو ،بنابراین اند.نقش را داشته نیترشیفرزندان ب ینگرش بزهکار نییدر تب یاجتماع ییو شکوفا
 یو سالمت اجتماع یاجتماع هیسرما یهاشاخص تیدر تقو یو عملکرد خانواده، نقش بارز ییکارآ

 هیسرما هرابط»( پژوهشی با عنوان 1311ی )محمودآباد یزارعی و خواجه نور دارد. یخانوادگ
مجرمانه  یدر رابطه با بروز رفتارها می دهدنشان  جینتاکه  انجام دادند ،«جرم جوانان و یاجتماع

 هبه لحاظ بروز رفتار مجرمان نیوالد یطبقات شغل نیبو  س وجود دارددو جن نیب یتفاوت معنادار
 لیتحل»با عنوان  پژوهشی در( 1311احمدی و همکاران )وجود دارد.  یمعنادار ةجوانان رابط

و  یاجتماع هیسرما نیب دادند کهنشان ، «جوانان میو جرا یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یشناختجامعه
 هیچه جوانان از سرما صورت که هر نیبه ا ؛است یمعنادار هرابط ینظر آمار جرم جوانان از زانیم

 است.ها کمتر ارتکاب به جرم آن زانیم ،برخوردار باشند یشتریب یاجتماع
به  ،«سرمایه اجتماعی، انواع جرم و کنترل اجتماعی»( در پژوهشی با عنوان 2213) 1مور و ریکر   

 نیب اند. این پژوهش که درجرم پرداخته عو نو زانیمبر آن  ریتأث وی اجتماع هسرمای هرابط یبررس
جرایم  زانیم یاجتماع هبا افزایش سرمای دهدیم نشان ،مختلف آمریکا صورت گرفته است یهاایالت
 است. گذارریتأث زین و جرایم مالکیت جرایم عبر نو یاجتماع هفزایش سرمایا نیمچنه .شودیم کاسته

 هرابط یبه بررس ،«جرایم شهری و سرمایه اجتماعی»( در پژوهشی با عنوان 2212) 2دیلر و دیلر
 یهاینیبشیپ ،یطور کلبه یتجرب جیاند. نتاپرداخته یاجتماع ةو سرمایایاالت متحده  یشهر جرایم

 کاسته یجرایم شهر ،یاجتماع هکه با افزایش سرمای دگیریم جهینت کند ویم یبانیرا پشت ینظر
 هیماسر نیدر رابطه ب یتیجنس یهاتفاوت»با عنوان  یپژوهشدر ( 2223) 3چوانگ و چوانگ شود.می

 گاریس استعمال با یاجتماع هیسرما نینشان دادند که ب ،«وانیو الکل در تا گاریو مصرف س یاجتماع
: یاجتماع هیسرما»با عنوان  پژوهشیدر ( 2221)اتنام پوجود دارد.  یمنف ةالکل رابط دنیو نوش
 تیو جنا رمج زانیدر کاهش م یمثبت ریتأث یاجتماع هیکه وجود سرما است یافته ،«یجنتا و یریگاندازه

داشته  یتیجنس و یمدن ،یاقتصاد یهایبزهکارانه و نابرابر یهاتیو کاهش مراجعات و محکوم
 است.

ل از عوام یوجهها از پژوهش کیآن است که هر  انگریبدر رابطه با موضوع  یمرور سوابق تجرب   
 ا بهر عوامل اینتوان یاند. در مجموع مهکرد یبررس را مطالعه و و بزهکاری به نزاع شیثر بر گراؤم

اما  ،ردبندی کتقسیم نخش یو رفتارها بزهبا  ارتباطدر  یتیجمع وی اقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع
رکز متم اجتماعی هسرمای رپژوهش حاضر ب از این رو، اند.نگرفتهی مورد توجه قرار اجتماع هیسرما

را مطالعه کند. همچنین این پژوهش بین  میالجوانان شهر ا نیدر ب رفتارهای خشونت آمیزاست تا 
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ای انجام شده و برای بررسی دقیق موضوع، انسانی هر جامعه هترین سرمایعنوان مهمجوانان پسر به
 )حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی( از طریق تحلیل مسیر مطالعه شده است.تاثیر متغیرهای واسط 

 
 چارچوب نظری پژوهش

های نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. نظریه ،پیرامون تبین چرایی علل ارتکاب به جرم   
سایر انحرافات اجتماعی را محصول و  1ساختار اجتماعی ساختاری، جرم و  شتی فرهنگی و  با بردا

ساختار اجتماعی میپیامد نابرابری سونهای موجود در داخل  (. 322؛ 1112و همکاران،  2داند )پیتر
سامانی سه گروه ناب شار و انحراف فرهنگی3اجتماعی این نظریات به  ساس ف سیم می 4، اح شوند تق

و  های سنتیتئوری نابسامانی اجتماعی گسیختگی و ناکارآمدی نظام (.212: 1334، 6و سنا 1)سیگل
ــمی کنترل اجتماعی را عامل جرم و بزهکاری می ــاس (14: 1311داند )نایبی و ایار، غیر رس . براس

ــار هنظری ــار قرار می ،احســاس فش دهد و آنان را وجود عواملی در جامعه برخی مردم را تحت فش
ـــت23: 1111، 7کند )اگنیورفتاری میمجبور به کج ـــروع افتراقی(. فرص ، ناکامی منزلتی، 3های مش

راقی های مشروع افتهای فشار هستند. نظریه فرصتترین نظریههای نامشروع افتراقی از مهمفرصت
شده جرم و بزهکاری را ناشی از گسست و انفعال بین هدف 1مرتن های فرهنگی و وسایل نهادی 

سی ب ستر سرمایها می ه آنجهت د شرایط مذکور موجب می هداند. در ارتباط با  شود که اجتماعی 
شود به این اهداف و ابزارها ها و ابزارها کم شده و فرد مجبور میتعهد و تعلق فرد نسبت به هدف

ه فشار عمومی به س هپشت پا زده و در نتیجه دچار کجروی و ارتکاب به جرم شود. اگنیو در نظری
های های ارزشمند و وجود محرکر یعنی عدم دستیابی به اهداف ارزشمند، حذف محرکمنبع فشا

 کند.منفی اشاره می
های ســـاختار اجتماعی نیروهای اقتصـــادی و اجتماعی با تخریب خواص طبقات بنا بر تئوری     

زیرا وضــعیت  دهد،وهای رفتاری مجرمانه قرار میفرودســت، ســاکنان این مناطق را در معرض الگ
ــتی، احســاس فشــار، بی  هثباتی جامعه به دلیل از هم گســیختگی همبســتگی اجتماعی زمینفرودس

های غیررســـمی اجتماعی فراهم ها و نظارتفرســـایش اعتماد، تعامل بین افراد و تضـــعیف کنترل
ــرمایمی ــناختی س ــر ش ــاس  هکند. در این رویکرد عناص اجتماعی در حالتی معکوس )بدبینی، احس
سمی در نظر تب ساختاری و قالب روابط و اعمال کنترل غیرر صر  ساس محرومیت( و عنا عیض، اح

 گرفته شده است.
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یه    یان مدعی می 1روی فرهنگیهای کجنظر عارض م لت تحقق جرم، نوعی ت که ع ند  ـــو ش
سلیمی و داوری،  ست ) سران بزهکارنظریه (.344: 1336هنجارها و فرهنگ  3آلبرت کوهن 2های پ

ترین این دسته از نظریات هستند. کوهن در از مهم کلووارد و اولین 1پایین و فرصت افتراقی 4طبقه
سران بزهکار هنظری سآنکه از طریق روش دلیلمعتقد بود که جوانان به  ،پ ب های متعارف توانایی ک

رد و (. کلووا31: 1333کنند )محسنی تبریزی، موفقیت ندارند، شکلی از تضاد فرهنگی را تجربه می
صت ةلین در نظریهاو صت افتراقی معتقدند که خرده فرهنگ بزهکاری فر ن هایی را برای آموختفر

(. در 42: 1336سازد )صدیق سروستانی، های بزهکارانه برای افراد فراهم میو عمل کردن به نقش
 هســوی»توان به اجتماعی در تبیین و تحلیل جرم می هروی فرهنگی و ســرمایهای کجارتباط نظریه

 اجتماعی اشاره کرد.  هسرمای« تاریک
سی رابطه بین جامعه 6های فرایند اجتماعیتئوری    اند پذیری و رفتارهای بزهکارانه پرداختهبه برر

یادگیری اجتماعی،  ههستند. براساس نظری 3کنترل ةنظری و 7یادگیری هو دارای دو شاخه عمده نظری
شفرز،  ست ) ساترلند111: 1311رفتار انحرافی آموختنی ا ست که افراد به  1(. در این زمینه  معتقد ا

شان های انحرافی آنان بیش از تماسشوند که تعداد تماسرفتار میاین علت کج های غیر انحرافی 
یری رفتارهای مجرمانه از معتقدند که یادگ 12برگس و ایکریز (.44: 1336است )صدیق سروستانی، 

)سلیمی و  شودهای شناختی ممکن میطریق فرایندهای همنشینی افتراقی، تقلید و فراگیری تعریف
 (.422: 1331داوری، 

شبکه روابط که از کلیدینظریه     صر روابط و  سلفهؤترین مهای فرایند اجتماعی بر عن  هرمایهای 
اگر روابط موجود در بین مردم از نوع  ،مفروضـات این رویکردکند. بنابر کید می، تأاجتماعی اسـت

اما اگر این روابط منفی و مخرب  تواند بر آیند،میمســائل اجتماعی  ةاز عهد  ،مثبت و گرم باشــد
ساخته و جرم و جنایت را در جامعه افزایش خواهند داد )چلبی و  شکل مواجه  شند مردم را با م با

شاره  11سازیخنثیای ه(. نظریه112: 1334مبارکی،  صراحت به موارد مذکور ا و پیوند افتراتی به 
  هکنترل اجتماعی هیرشــی نیز عناصــر شــناختی و ســاختاری ســرمای هکند. در این رویکرد نظریمی

شارکت، تعهد، تعلق مطرح و میزان آنلفهؤاجتماعی در قالب م ستگی، م  هها را ب های چهارگانه دلب
 کند. ماعی غیررسمی و کاهش انحرافات معرفی میعنوان منبعی جهت کنترل اجت

مدعی هستند که بزهکاران و مجرمان از  سازیخنثی ةدر نظری 13و دیوید ماتزا 12گرشام سایکس   
ـــت میطریق یادگیری این توانایی را به های عادی را به طور موقت ها و نگرشآورند که ارزشدس

ــند. آنخنثی کنند و بین رفتار قانونی و بزهکارانه  ــته باش ــانی داش ی را از ها این توانایحرکتی نوس
در ارتباط با ابعاد (. 14: 1314نژاد و همکاران، آورند )رحیمیطریق تعامل با دیگران به دســـت می
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توان چنین نتیجه گرفت که ســـایکس و ماتزا به نوعی فرهنگ می ،اجتماعی هکمی و کیفی ســـرمای
ضبی شعاع همه اع ستردگی  شاره میاعتمادی به گ صر کنند. اعتماد یکی از مهما جامعه ا ترین عنا

ست. وجود این انگاره ذهنی که همه کجروی می هسرمای به کاهش تعامالت منجر  ،کننداجتماعی ا
 شود.می اجتماعی  ةو فرسایش سرمای

ساس نظریه کنترل    ساز، جرم و رف1برا شمول و  شار و تار انحرافی امری جهان  ی در بین همه اق
ست که جلوی کج ست  و این اعمال کنترل اجتماعی بر افراد ا گیرد رفتاری را میطبقات اجتماعی ا

ستانی،  سرو صدیق  شی47: 1336) ساس تئوری تراویس هیر ست که  2(. برا پیوند فرد با جامعه ا
وی قیود  این پیوند را تحت . شـودترین متغیر در همنوا بودن یا همنوا نبودن فرد محسـوب میمهم

ـــتگیچ ـــه می 6و باور 1، درگیری4، تعهد3هار مفهوم کلی دلبس (. 12: 1334 ،کند )احمدیخالص
صاف، عرق ملی، مؤلفه صداقت، اخالقیات، ان ستان، اجتماع ) های اعتقاد تعلق خاطر به خانواده، دو

ـــئولیت ـــتند و م هپذیری( بعد کیفی و ذهنی نظریمس ـــی هس عهد های تلفهؤکنترل اجتماعی هیرش
شارکت )فعالیتلفهؤشغل، موفقیت، آینده، اهداف( و م )خانواده، ضویت در های م سه، ع های مدر

سازمانگروه شگاههای درسی،   ههای اجتماعی( ابعاد کمی )ساختاری( نظریهای محلی، مذهبی و با
شود کنترل اجتمای و پیوندهای اجتماعی ف مشاهده میاوصاکنترل اجتماعی هیرشی است. با این 

اجتماعی عناصر ضروری تئوری پیوند اجتماعی هیرشی هستند )سلمی  هکلیدی سرماییعنی عناصر 
 (.126: 2226و کیویوری، 

سرمایبه     ستقیم )کناجتماعی به ةطور کلی،  ستقیم و غیرم به  ترل اجتماعی( بر ارتکابصورت م
اجتماعی را منبعی جهت دسترسی آسان به اهداف  ةپردازان سرمایگذارد. اغلب نظریهثیر میجرم تأ
سهیل همکاری و تعامل و کاهش هزینه ،کنندذکر می سبب ت : 1337شود )کلدی، های عمل میزیرا 

ــگر می114 ــترس برای یک کنش ط داند که از رواب( همان گونه که فیلد آن را منابع مفید و قابل دس
های مهم سرمایه اجتماعی این است که از خصیصه (.23: 2223آید )فیلد، اجتماعی او به دست می

ـــتگی پیوند ارتباطی میان افراد را تقویت می کند و پیوندهای متقابل موجب ارتقا همکاری و همبس
اجتماعی و فرض وجود آن در بین  هشــود. از جانب دیگر با وجود ســرمایمیان اعضــای جامعه می

عاده ـــرایط دادوری ا ک 7گرافراد فراهم کردن ش یه از ام ناچیز و اول فات  که انحرا ان جذب افرادی 
گردد. هر کجا که میزان مشارکت و پیوندهای اجتماعی کاهش اند فراهم میمقررات اجتماعی داشته

 (.66: 1334گذارد )توسلی و موسوی، ها و انحرافات اجتماعی رو به افزایش مییابد، آسیبمی
ستقیم بر ارتکاب به بزه دارد یعنی اجتماعی از طریق کنترل اجتماعی ی ةسرمای    ک یک تأثیر غیرم

ها، کنترل عوامل خنثی کننده و هماهنگی قواعد خاص، تقویت ســرزنش اخالقی، تســهیل مجموعه
ضور( ایجاد می شرم ح شرم گناه ) ساختاری و رفتاری ایجاد کند که کند تا محدودیتافزایش  های 

ــی، از جمله های جامعهیابند. برخی از نظریهدر نتیجه آن جرائم و انحرافات رفتاری کاهش  ــناس ش
تئوری کنترل اجتماعی هیرشی علت جرم و بزه را نتیجه گسستگی و یا تضعیف پیوندهای اجتماعی 
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 حمایت اجتماعی

 کنترل اجتماعی

 رفتارهای خشونت آمیز

 سرمایه اجتماعی

عه می جام با  با هم و  ند. در تئوریافراد  ـــت افتراقی، خرده های بیدان ماعی، فرص مانی اجت ـــا س
نگ نفره ماعی در زمی ـــتگی  ةهای انحرافی و آنومی اجت عه نقش پیوس جام با  کت فرد  ـــار و مش
دبینی اعتمادی و بزیرا با وجود این بی رسد،نیاز مهم به نظر مینوان پیشعشناختی و ذهنی بهعناصر
شارکت در جامعه کمتر میاحتما صر کلیدی شود. ل م کنترل اجتماعی و پیوندهای اجتماعی از عنا
اند و مردم به وسیله تئوری محدودیت اجتماعیهمچنین از عناصر ذاتی اجتماعی هستند و  ةسرمای

 .شوندپیوندشان با جامعه کنترل می
سرمایه اجتماعیبه      شناختی )کیفی(  صر  صه اینکه عنا صداقت( در ترکیب ب طور خال ا )اعتماد، 

عناصر ساختاری )کمی( مشارکت )تعلق و تعهد( به صورت مستقیم و غیرمستقیم )از طریق کنترل 
ـــود. از بحثمیاجتماعی(  ند منجر به کاهش تعدیل و کنترل بزهکاری ش توان های نظری میتوا

ــرمای ــتنباط کرد که س ــرمای ؛ندااجتماعی و بزه مرتبط ةاس اجتماعی و جرم دارای  هبه این معنا که س
اجتماعی بیشتر باشد احتمال ارتکاب به بزهکاری از  ةای معکوس هستند. یعنی هر چه سرمایرابطه

اجتماعی به صــورت  ةراد کمتر خواهد بود. اســتدالل ما در مباحث قبل این بود که ســرمایجانب اف
ست. به عبارت  سط )کنترل اجتماعی( با بزهکاری مرتبط ا ستقیم از طریق متغیر وا ستقیم و غیرم م

اجتماعی با تقویت پیوند فرد و جامعه هزینه نقض قواعد جمعی و هنجارشــکنی را  هســرمای ،دیگر
اجتماعی با تقویت این ذهنیت که دیگران قابل  هابعاد شناختی سرمای ،داده و از جانب دیگرافزایش 

پایبندی به قوانین را تقویت نموده و از این طریق منجر به  ، می توانداعتماد، صــادق و درســتکارند
شبکه شود. تقارن اعتماد، آگاهی و  سازمانکاهش بزه  رل و ، کنتهاهای ارتباطی بین افراد با هم و با 

با  ،ثر واقع شــود. بنابراینتواند در کاهش بزه مؤحســاســیت اجتماعی را باال برده و این ظرفیت می
ــرمای ةتوجه به مباحث نظری پیرامون رابط ــونت آمیز مدل نظری زیر  هس اجتماعی و رفتارهای خش

 شود:مطرح می
  

 

 

 
 
 

 

 

 . مدل نظری پژوهش8نمودار 

 فرضیات پژوهش
 اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز رابطه وجود دارد.  ةبین میزان سرمای 
 .بین میزان کنترل اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز رابطه وجود دارد 
  دارد.بین میزان حمایت اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز رابطه وجود 
 ــرماینقش میانجی ــونت آمیز  هگری کنترل اجتماعی بر رابطه بین س اجتماعی و رفتارهای خش

 معنادار است.
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 سرماینقش میانجی شونت آمیز  هگری حمایت اجتماعی بر رابطه بین  اجتماعی و رفتارهای خ
 معنادار است.

 
 شناسی پژوهشروش

از نوع همبستگی و کاربردی است که اطالعات با  1پیمایشی آنکاربردی و روش  پژوهشنوع   
سال  32تا  13اند. جامعه آماری این پژوهش را جوانان پسر استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده

نفر  27212دهند که براساس اطالعات مرکز آمار ایران برابر باتشکیل می 1313شهر ایالم در سال 
استفاده  2سمپل پاوراست از  یکه پژوهش از نوع همبستگ یوقت ،حجم نمونه نییتع یبراهستند. 

 موردکه  32/2و قدرت آزمون  21/2 ی، خطا11/2اندازه اثر  یبرا ازی. حجم نمونه مورد نشودیم
ای ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه هاز شیودست آمد. نفر به 122توافق پژوهشگران است، برابر 

شد که که  میتقس محله 31به  ایالماساس، شهر نیارده است. ببرای انتخاب حجم نمونه استفاده ش
 هب از هر محله به تعداد برابر نمونه تینهاانتخاب شدند. در یتصادف ةویمحله به ش 3ها  آن نیاز ب

از روش اعتبار  پژوهشدر این  3برای پایایی شد. لیتکم ییانتخاب و پرسشنامه نها یصورت تصادف
از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شده است.  4محتوا استفاده شده است. همچنین برای تعیین روایی

 spss22 با استفاده از نرم افزار ونیو رگرس رسونیپی همبستگ بیها از ضرداده لیو تحل هیتجز یبرا
 استفاده شد.

از رفتار  یفیرفتارهای خشونت آمیز ط است. زیخشونت آم یرفتارهامتغیر تابع یا وابسته پژوهش    
 یبدون قانون شکن یو فرهنگ یاجتماع یاست که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از هنجارها

که  یهر گونه اقدام به عمل ،گریبه عبارت د (.42: 1311)فاطمی و همکاران،  شودیاطالق م یرسم
رفتارهای خشونت آمیز نامیده  جامعه باشد کی یفرهنگ یارزش یارهایو مع نیبرخالف مقررات، قوان

ا از اند یشود که قانونًا ممنوعرفتارهای خشونت آمیز به آن نوع اعمالی اطالق می ،شود. بنابراینمی
 هشوند. این اعمال از لحاظ هنجارهای حقوقی یا اجتماعی به منزللحاظ اجتماعی قبیح شمرده می

آمیز در این پژوهش شوند. رفتارهای خشونتن و ارزیابی میاعمال منحرف و یا ضد اجتماعی تعیی
سنجیده شده  1تا  1گویه محقق ساخته و در چارچوب مقیاس لیکرت با دامنه نمرات  1از طریق 

بیانگر میزان باال و حداکثر ارتکاب به رفتارهای  21رفتاری و نمره به معنای فقدان کج 1است. نمره 
به  12/2کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایپاخشونت آمیز است. 

 است. آمده دست
اجتماعی مجموعه قوانین، هنجارها و الزامات  همتغیر مستقل پژوهش سرمایه اجتماعی است. سرمای   

)تعهدات( است. روابط متقابل و اعتماد حک شده در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و سلسله 
ان شادی جامعه تعریف شده است که اعطای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیمراتب نه

. پیوندهای عینی میان 1اجتماعی دو بعد قائل است:  هبرای سرمای 1(. پاکستون1133سازد )کلمن، می
د ر.نوع ذهنی پیوند یعنی پیوندهای میان افراد باید دارای ویژگی خاص باشد دو جانبه، مو2افراد 

اجتماعی در دو بعد  ه(. در این پژوهش سرمای13: 1111اعتماد و مستلزم احساس مثبت )پاکستون، 
 ةاجتماعی از دو بعد سرمای هساختاری و شناختی در نظر گرفته شده است. شاخص کمی سرمای

                                                           
1. Survey 
2. Spss sample power 
3. Validity 
4. Reliability 
5. paxston 
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ی امذهبی، خیریه _ های )مشارکت رسمی و غیر رسمیلفهؤاجتماعی ساختاری )کمی( متشکل از م
لفه اعتماد )اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی( و ؤاجتماعی شناختی از دو م ههمیارانه( و سرمایو 

 آگاهی سیاسی و حقوقی ساخته شده است.
نوعی نگرش یا انتظار است که فرد نسبت به رفتار صادقانه و درست از افراد  1اعتماد اجتماعی   

(. اعتماد هدف و محصول ارتباط است، بدون اعتماد، 1: 2222و همکاران،  2دیگر دارد )بورسیو
(. 41: 1311، 3کننده مشارکت است )زتومکاهمکاری و مشارکت غیرممکن خواهد بود. اعتماد تسهیل

انتزاعی( مورد سنجش قرار گرفته است. اعتماد ) در این پژوهش اعتماد در دو سطح شخصی و نهادی
صورت محقق ساخته و در چارچوب مقیاس گویه به 7ه و اعتماد نهادی با گوی 12بین شخصی با 

بیانگر حداکثر  1 هبه معنای فقدان اعتماد و نمر 1 هاند. نمرسنجش شده 1تا  1نمرات  هلیکرت با دامن
 آمده به دست 71/2کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایپااعتماد است. 

 است.
های خارج از خانواده و عرصه سیاسی و ، مشارکت اجتماعی افراد در گروه4مشارکت منظور از    

های داوطلبانه های اجتماعی( است. پس انواع مشارکتمحیط کار )احزاب سیاسی، سندیکاها، گروه
 وهای فشار جزهای سیاسی و گروههایی خارج از خانواده و سازمانو عضویت فعال در گروه

(. مراد از مشارکت در این پژوهش مشارکت 2: 1:2221شود )هلیرکت اجتماعی محسوب میمشا
 12حاضر مشارکت رسمی با پژوهشای و مذهبی( است. در )همیارانه، خیریه رسمی و غیر رسمی

گویه  3گویه، مشارکت مذهبی  1گویه و مشارکت غیر رسمی در سه بعد فرعی مشارکت همیارانه با 
صورت محقق ساخته و در چارچوب مقیاس لیکرت با دامنه  گویه به 3ای با و مشارکت خیریه

بیانگر حداکثر مشارکت  1 هبه معنای فقدان مشارکت و نمر 1 هاند. نمرسنجش شده 1تا  1نمرات 
 است. آمده به دست 36/2کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایپااست. 

در دو  پژوهشهای فرد پیرامون یک موضوع خاص است که در این دانش نظری و دانسته آگاهی    
گویه  6گویه و آگاهی سیاسی با   7نظر بوده است. آگاهی سیاسی با سیاسی و حقوقی مد همقول

به معنای حداکثر  1 هبه معنا فقدان آگاهی و نمر 2 هاند. نمرصورت محقق ساخته سنجیده شدهبه
به  71/2کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایپااست.  میزان آگاهی

 است. آمده دست
منظور از کنترل اجتماعی نظارت غیر رسمی است که توسط مراجع غیررسمی بر فرد و رفتار وی     

 اشود. به عبارتی، کنترل اجتماعی تالش برای مخالفت با انحراف یا تشویق به انطباق باعمال می
(. هرچه فرد بیشتر احساس کند که دیگران او را تحت 32: 2211، 6شود )دِفلِمهنجارهای تصور می

 6شود. از طریق احتمال همنوایی او با موازین و مقررات جامعه بیشتر می ،مراقبت و نظارت دارند
به  1 هنمراند. سنجش شده 1تا  1نمرات  هگویه محقق ساخته و در چارچوب مقیاس لیکرت با دامن

در این مقیاس، میزان کنترل اجتماعی از بیانگر حداکثر کنترل است.  1 هکنترل و نمرمعنای فقدان 
ن موریأاعضای محل زندگی، دوستان و م ها وطریق اعضای خانواده، اقوام نزدیک و بستگان، همسایه

                                                           

1. Social trust 

2. Burciu 

3. Sztompka 

4. Cooperation 

5. Helly 

6. Deflem 
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کرونباخ  یفاآل بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایارزیابی شده است. پاس دولتی و پلی
 است. آمده به دست 74/2
حمایت اجتماعی به در دسترس بودن اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و غیره برای ارائه    

(. حمایت 2: 2221کند )گئو، های روانی، جسمانی، مالی و غیره در مواقع ضروری اشاره میکمک
( و در چارچوب مقیاس لیکرت با 1137) 1گویه پرسشنامه کاترونا و راسل 24اجتماعی از طریق 

بیانگر حداکثر  1به معنای فقدان  حمایت و نمره  1است. نمره  سنجش شده 1تا  1دامنه نمرات 
 دستبه 34/2کرونباخ  یآلفا بیپرسشنامه در پژوهش حاضر به روش ضر ییایپاحمایت است. 

 است. آمده
 

 های پژوهشیافته
ــ ــ یرهایمتغ یدر بررس ــطح تحص ــغلالتیس ــتغال، نوع ش ــعیت اش ــن افراد مورد  ، وض و س

دهد که از لحاظ ســطح تحصــیالت بیشــتر نشــان می ،1اطالعات جدول  قرار گرفت. یگرپرســش
اند. ( تحصــیل کرده2/2ها در مقطع دکتری )ترین آن( و کم4/13پاســخگویان در مقطع دبیرســتان )

شتغال،  ضعیت ا شاغل 1/16همچنین از لحاظ و سخگویان  صد پا شاغل  1/43و  در صد غیر  در
درصد  7/23درصد شغل آزاد و  1/67درصد افراد کارمند دولت،  2/1نفر پاسخگو  122هستند. از 

سخگو، آن ستند. از این تعداد پا صد بین  1/31ها بیکار ه صد بین  4/34سال،  22تا  13در تا  23در
 سال سن دارند. 32تا  24درصد بین  1/32سال و  26

 
 

 متغیرهای توصیفی .8جدول 

 وضعیت
درصد و  

 فراوانی
 وضعیت

درصد و 
 فراوانی

ت
یال

ص
تح

ح 
سط

 
 (3) 6/2  سوادبی

ت 
ضعی

و
ال

شتغ
ا

 

 (213) 1/16 شاغل

 (222) 1/43 غیر شاغل (33) 6/6  ابتدایی

 (16) 2/11  راهنمایی

غل
 ش

وع
ن

 

 (36) 2/1 کارمند
 (263) 1/67 آزاد (267) 4/13  دبیرستان

 (13) 7/23 بیکار (32) 16/2  دیپلمفوق 

 لیسانس
 4/12 (12) 

 سن

 22تا  13
 سال

1/31 (133) 

 فوق لیسانی
 26تا  23 (3) 6/1 

 سال
4/34 (171) 

 دکتری
ــا  27 (1) 2/2   32ت

 سال
1/32 (113) 

 

در شود سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی مشاهده می 2گونه که در جدول همان
 3/64بین پسران جوان از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. با توجه به درصدهای فراوانی تجمعی 

تر درصد  از جوانان در سطح متوسط و پایین 2/31درصد از جوانان پسر در سطح کم و خیلی کم و  
 از آن به رفتارهای خشونت آمیز گرایش دارند.

  

                                                           

1. Cutrona and Russell 
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 متغیرهای تحقیق .5جدول 
 ریمتغ

 سطح
 رفتارهای خشونت آمیز کنترل اجتماعی حمایت اجتماعی اجتماعی هسرمای

 درصد فراوانی
درصد 
 تجمعی

 درصد فراوانی
درصد 
 تجمعی

 درصد فراوانی
درصد 
 تجمعی

 درصد فراوانی
درصد 
 تجمعی

خیلی 
 کم

61 3/11 3/11 111 2/31 2/31 123 1/21 1/21 17 1/11 1/11 
 3/64 7/41 232 4/42 1/13 11 61 3/37 113 7/11 1/31 226 کم

 1/71 4/14 73 6/64 3/24 122 4/12 4/21 121 33 2/36 137 متوسط
 1/11 3/16 33 7/36 1/22 111 3/16 1/1 32 2/11 2/11 13 زیاد

خیلی 
 زیاد

4 3./2 122 11 7/3 122 67 3/13 122 23 1/4 122 
  122 123  122 123  122 112  122 116 جمع

 

دهد که بین کنترل اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز جوانان در سطح نشان می ،3نتایج جدول    
( 413/2مذکور منفی و شدت آن قوی ) همعناداری وجود دارد. جهت رابط هدرصد رابط 11اطمینان 

بین ابد. یاست. بنابراین، با افزایش میزان کنترل اجتماعی رفتارهای خشونت آمیز جوانان کاهش می
منفی و  هدرصد رابط 11حمایت اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز جوانان نیز در سطح اطمینان 

با افزایش میزان حمایت  ،رو ( است. از این113/2معناداری وجود دارد. شدت رابطه یاد شده ضعیف )
شان ن یابد. همچنین نتایج آزمون پیرسوناجتماعی میزان رفتارهای خشونت آمیز جوانان کاهش می

معنادار، منفی و قوی  هاجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز جوانان رابط هدهد که بین سرمایمی
آمیز جوانان اجتماعی رفتارهای خشونت ه( وجود دارد. به عبارتی، با افزایش میزان سرمای411/2)

 یابد.کاهش می
 

 وابسته یرهایمستقل و متغ ریمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر .8جدول 

 حاتیتوض یسطح معنادار یهمبستگ بیضر مستقل ریمتغ وابسته  ریمتغ
رفتارهای 

خشونت آمیز 
 جوانان

 یید رابطهتأ 413/2- 222/2 کنترل اجتماعی
 یید رابطهتأ 113/2- 222/2 حمایت اجتماعی

 یید رابطهتأ 411/2- 222/2 اجتماعی ةسرمای
   

اجتماعی  همنفی سرمای هکه مبین رابط -311/2اجتماعی  هدهد ضریب بتا سرماینشان می ،4جدول 
میزان  ،اجتماعی بیشتر باشد هو رفتارهای خشونت آمیز است. به این معنی که هر چه میزان سرمای

با ، کنترل اجتماعی -326/2رفتارهای خشونت آمیز کمتر است. حمایت اجتماعی با ضریب بتا 
ن دو متغیر و رفتارهای خشونت آمیز جوانان است. به منفی ای هنیز مبین رابط -233/2بتا  بیضر

 میزان بزهکاری جوانان کمتر است. ،عبارتی هر چه حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی بیشتر باشد
مدل علی پژوهش که مبین تاثیر  ،بنابراین است. 21/2داری متغیرهای مستقل کمتر از سطح معنی

ارهای تاجتماعی( بر متغیر وابسته )رف هاجتماعی و سرمایمتغیرهای مستقل )حمایت اجتماعی، کنترل 
دهد نشان می( 221/2ریب تعیین تعدیل شده )شود. همچنین ضیید میخشونت آمیز جوانان( است تأ

 کنند.درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می 22که متغیرهای مستقل تنها 
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 حمایت اجتماعی سرمایه اجتماعی

 بزهکاری جوانان

 کنترل اجتماعی

631/2 

311/2- 

373

/2 

374/2- 

326
/2

- 

 رفتارهای خشونت آمیز جوانانچندگانه  ونیرگرس لیتحل هایآماره .2جدول
 

 استاندارد ریغ بیضرا
استاندارد  بیضرا

 T شده
سطح 

 معناداری
B Std. Error Beta   

 222/2 233/22  161/2 764/3 مقدار ثابت
 222/2 -372/7 -374/2 247/2 -343/2 کنترل اجتماعی

 222/2 424/1 326/2 271/2 424/2 حمایت اجتماعی
 222/2 -221/7 -311/2 211/2 -663/2 اجتماعی هسرمای

 31261/4خطای استاندارد برآورد:                221/2ضریب تعیین تعدیل شده:             232/2ضریب تعیین: 
 

با  یو کنترل اجتماع -247/2با ضریب تاثیر  یاجتماع هسرمای متغیرهای دهدنشان می ،1جدول     
. ا دارندرثیر مستقیم بر متغیر وابسته رفتارهای خشونت آمیز جوانان أت ترینبیش -233/2ثیر أضریب ت

با  یاجتماع کنترل اسطو ریمتغ قیاز طر میعالوه بر اثر مستق یاجتماع ةیمستقل سرما ریمتغ نیهمچن
 اثر جموعم ،کلی طوربر متغیر وابسته تحقیق نیز تاثیرگذار است. به -142/2 میمستق ریاثر غ بیضر

 است.  312/2بر رفتارهای خشونت آمیز جوانان  یاجتماع هسرمای متغیر
 

 عوامل موثر بر ارتکاب به رفتارهای خشونت آمیز جوانان لیمدل تحل .2جدول
 مجموع اثر میمستق ریاثر غ میاثر مستق ریمتغ

 312/2 -141/2 -247/2 یاجتماع هیسرما
    یاجتماع تیحما

 -233/2 - -233/2 یکنترل اجتماع
 211/2   یعلکل اثر 

 
مکانیسم تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق، از طریق 

  نشان داده شده است. 2مسیر در نمودار  لمدل تحلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل تجربی پژوهش .5نمودار 

 

اثرات مختلف  سهیو مقا یابیاثرات، امکان ارز سیماتر، جدول 6جدول  ریبا توجه به مقاد
 یرهایمتغ ری( از سا631/2) یاجتماع هیمستقل سرما ریمتغ میاثر مستق .شودیمستقل فراهم م یرهایمتغ
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کنترل  و یاجتماع هیسرما یرهایبه متغ مربوط بیبه ترت میاثر مستق نیترشیب .است شتریمستقل ب
اثر  نیترشیب یدارا بیبه ترت یاجتماع تیو حما یاجتماع هیسرما یرهایمتغ .بوده است یاجتماع

رفتارهای  ریمتغ یبر رو میرمستقیفاقد اثر غ یکنترل اجتماع مستقل ریاند و متغبودهنیز  میرمستقیغ
 یجتماعمستقل کنترل ا یرهایاما متغ ،بوده ذبفاقد اثر کا یاجتماع یةسرما ریمتغ است.خشونت آمیز 

وابسته  ریاثر کاذب بر متغ نیترشیب یدارا بی( به ترت127/2) یاجتماع تیحما ری( و متغ233/2)
هر  دهدیتر مجذور اثرات خالص است که نشان ماما از همه مهم هستند،رفتارهای خشونت آمیز 

مجذور  سهیقا. مکندیم نییوابسته رفتارهای خشونت آمیز را تب ریاز متغ یمستقل چه نسبت ریمتغ
 راتییدرصد تغ 17قادر بوده است  ییتنهابه یاجتماع یهسرما ریکه متغ دهدیاثرات خالص نشان م

 تیقل حمامست یرهای. مجذور اثرات خالص متغدینما نییوابسته رفتارهای خشونت آمیز را تب ریمتغ
 ریکه سهم متغ عناستبدان م نیاست. ا 23/2 یکنترل اجتماع و 216/2وابسته  ریبر متغ یاجتماع

 تیحما ریبرابر مجذور اثر خالص متغ ازدهیوابسته، حدود  ریمتغ نییدر تب یاجتماع یهسرمامستقل 
وابسته  ریمتغ راتییتغ نییدر تب یکنترل اجتماع ریبرابر مجذور اثر خالص متغ از دو شیو ب یاجتماع

 رفتارهای خشونت آمیز است.
 

 ( 𝑹𝟐=503/3) 8ماتریس اثرات متغیرهای نمودار مسیر شکل  .0 جدول

متغیر 
 مستقل

اثر 
 همرتب

 صفر

اثر 
 اثر اثر غیرمستقیم مستقیم

 کاذب
 اثر

 خالص

 مجذور
 اثر

 خالص

 هیسرما
 اجتماعی

 
414/2- 631/2 

 >کنترل>رفتارهای خشونت آمیز 
 اجتماعی هیسرما >حمایت اجتماعی

236/2-  =374/2- × 331/2 × 631/2 
 >حمایت  >رفتارهای خشونت آمیز

 اجتماعی ةیسرما
223/2-  =326/2- × 631/ 

کنترل  > رفتارهای خشونت آمیز
 اجتماعی هسرمای>اجتماعی 

131/2-  =374/2- × 373/2 
433/2-< 

- 414/2- 171/2 

حمایت 
 -326/2 -117/2 اجتماعی

کنترل >آمیز رفتارهای خشونت
 حمایت اجتماعی>اجتماعی

127/2-  =374/2- × 331/2 
141/2- 127/2 216/2 

کنترل 
 232/2 -233/2 -261/2 - -374/2 -431/2 اجتماعی

 261/2      کل
 

 گیریبحث و نتیجه
شناسی انحرافات شناسی و جامعهخشونت و پرخاشگری یکی از مباحث مورد توجه در جامعه  

چالشی برای  ،تواندگسترش جرم و رفتارهای خشونت آمیز در یک جامعه میشود. محسوب می
شونت اجتماعی و ارتکاب به رفتارهای خ هیسرمابه بررسی ارتباط بین  پژوهشتوسعه تلقی شود. این 

ید های جدآمیز در بین جوانان پرداخته است. تحوالت حادث شده ضرورت توجه به برخی از نظریه
به  اجتماعی با نگرشی نو هیسرمادر این میان  اجتماعی را ضروری ساخته است؛سایل جهت تبیین م
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ماهیت و فرم روابط اجتماعی و ایجاد پیوند میان سطوح خرد وکالن، شبکه و ساختارهای  اجتماعی، 
ای توانایی ارائه ای عام و رفتارهای خشونت آمیز و جرایم خشن  به گونهگونهدر تبیین جرم  به

 ه را داراست. نگرشی تاز
اجتماعی بر میزان رفتارهای خشونت آمیز  هیسرماآن است که  نتایج تحلیل چند متغیره حاکی از   

تماعی اج هیسرمایعنی با افزایش  ة مذکور معکوس استدر بین جوانان تاثیرگذار است. جهت رابط
ردازان پر کدام از نظریهاگر چه هیابد. میزان ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در بین جوانان کاهش می

مورد کارکرد ای خاص مورد استفاده قرار داده و گاها در اجتماعی این نظریه را به گونه هیسرماحوزه 
اجتماعی این است که آن  هیسرماپردازان در مورد اما فصل مشترک این نظریه آن اختالف نظر دارند،

تعهد متقابل باشد و موجب تسهیل کنش و دستیابی دانند که قرین اعتماد و ای از روابط میرا مجموعه
اط استنب ،شود. آنچه از رویکردهای نظری مذکور در ارتباط با رفتارهای خشونت آمیزبه اهداف می

ی با باال یعن سیل ارتباطی و کنترل اجتماعی استاجتماعی دارای پتان هیسرمااین است که  می شود
در برابر  پذیری افرادی فرد باال رفته و به این دلیل آسیبهای دریافتاجتماعی حمایت هیسرمارفتن 
های اجتماعی افزایش یافته و احتمال ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز از جانب وی کاهش آسیب

(، نوری 1332هایی مانند چلبی و عبدالهی )های پژوهشبا یافته پژوهشیابد. نتایج این بخش از می
و بحرینی  ،(1337) اریورمز، (1336)یرمضان(، 1336ظری )(، ن1334و زارعی محمودآبادی )

(، رازقی 1312(، واحدی و همکاران )1311(، نایبی و ایار )1312(، ابراهیمی لویه و همکاران )1331)
(، احمدی 1311(، خواجه نوری و زارعی محمدآبادی )1314(، افشانی و همکاران )1312و رضوانی )

(، قاسمی و 1317(، رسول زاده اقدم و همکاران )1316(، سیمی و همکاران )1311و همکاران )
(، رایت و همکاران 2221(، پاتنام )2222(، کالوین و همکاران )2221(، پاتنام )1313همکاران )

(، مورو 2223، چوانگ و چوانگ )(2226سلمی و کیویوری  )(، 2226(، رایت و فیتزپاتریک )2221)
هافمن و  (2211و همکاران ) نکیب، (2211پور و همکاران) رانیا، (2211) یفتاح (،2213و ریک )

 خوانی دارد.هم( 2222)
دهد که حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی نیز بر میزان نتایج حاصل از آماره پیرسون نشان می    

ثیرگذار است. به عبارتی، هر چقدر جوانان به صورت مستقیم و معکوس تأرفتارهای خشونت آمیز 
، میزان رفتارهای خشونت آمیز جوانان یابدمیزان حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی افزایش می

ش افزای ها و ساختارهای اجتماعی موجبکند. پیوندهای متقابل فرد با افراد، گروهکاهش پیدا می
زیرا پیوند متقابلی که قرین اعتماد و آگاهی باشد، از  شود،های اجتماعی )غیر رسمی( میکنترل

کاهش  ،دافته در محیط پیرامون اتفاق میهای کتفاوتی ساکنان محل نسبت به کجرویضریب بی
های کجروانه و کنش هدهد و با افزایش ضریب حساسیت ساکنان محله و اعضای جامعه دامنمی

ا تطابقی ی هجرم در بسیاری از وجوه رابط هد. این یافته با نظریات حوزیابمجرمانه را کاهش می
(، 1311هایی مانند نایبی و ایار )پژوهشهای تکمیلی دارد. نتایج این بخش از پژوهش با یافته

 خوانی دارد.( هم1313( و قاسمی و همکاران )1312بخش )تاج
گری متغیرهای حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی با میانجی هیسرمابراساس مدل تحلیل مسیر،    

ذشته جرم گ هحوزثیرگذار است. نظریات در ان رفتارهای خشونت آمیز جوانان تأاجتماعی نیز بر میز
ها در هر صورت ساختارهای اجتماعی از تمایزات در چند محور با هم اتفاق نظر دارند این نظریه

های ساختار اجتماعی به نابرابری دانند. تئوریرا در بسط و گسترش رفتارهای مجرمانه دخیل می
های دارند. تئوری ساختاری و ناهمگونی و کاهش پتانسل حمایتی و نظارتی در مناطق جرم خیز اشاره

انند. دجامعه، پیوند را داری پتانسیل نظارت وکنترل می فرایند اجتماعی ضمن توجه به پیوند فرد و
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ترل پلیس برای کن ،طور کلیهر چند به الگوبرداری از رفتارها انحرافی و مجرمانه نیز نظر دارند. به
ه های آن در جامعه داشتلفهاجتماعی و مؤ ةیسرماای به مفهوم رفتارهای خشونت آمیز باید توجه ویژه

کاری کارهای مقابله با جرم و بزهترین راهاجتماعی در جامعه یکی از مهم هیسرماباشد. ارتقای 
های اجتماعی مورد توجه جدی قرار ریزیها و برنامهگذاریشود که باید در سیاستمحسوب می

 گیرد.
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