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 -9استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 -1کارشناسی ارشد بخش مدیریت دولتی دانشگاه شیراز

چکیده
هر جامعهاي داراي باورهاایی اسات کاه باا توجاه باه آا رفتارهااي قاصای ماخاول شاناقته
می شود .دین نیز به عنواا نظامی کاه از ساوي قداوناد ناازل گردیاده اسات ،معیاار رفتاارهااي
بهنجار را در جامعه معرفی میکناد .اماروزه باا اارار گارفتن در عرصاه جهاانی و ورود عناصار
مدرنیته در جامعه ،شاهد کم رنگ شادا بااورهااي دینای و باروز رفتارهااي انحرافای در میااا
جواناااا هسااتیم.هدف اصاالی در ایاان پااژوهش بررساای ناااش باورهاااي دیناای در پیشااگیري از
رفتارهاي پر قطر جواناا است .روش تحایق در این پژوهش از نوع پیمایش اسات و دادههاا از
طریق پرسش نامه در میاا  334نفر از جواناا 61-94در شهرساتااهااي اساتاا فاار
وفسا) گردآوري شده است .بر اسا

(اساتهخاا

یافتاههااي ایان پاژوهش باین متغیارهااي مساتاج جان ،

تحصیالت ،تاهج ،سطح تحصیالت ،میزاا ارتخاط با افراد متمایج به رفتارهااي پرقطار ،گارایش
دوستاا به رفتارهاي پر قطر ،میزاا گرایش به باورهااي دینای و میازاا انجاام اعماال وفارای
دینی با متغیر وابسته که گرایش به رفتارهاي پر قطر است ،رابطه معنیدار وجود دارد.
* نویسنده مسؤول

m_dlvr@yahoo.com
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واژههای کلیدی :باورهاي مذهخی ،فرای

دینی ،جواناا ،رفتارهاي پر قطر.

مقدمه و بیان مسأله
جوانی ماطا سانی حساا

و بحرانای اسات ،مساایج و بحارااهااي بلاوا از یار طارف،

کنجکاوي ،نااپختگی و بای تجریاه گاري و گارایش ساری باه الگوهااي ییار وااعای و ایجااد
تردیدهاي مذهخی از سوي دیگر همه از ویژگیهاي دوراا جوانی است .وااعیات آا اسات کاه
دوره جوانی ااتضائات ویژه قود را دارد.جواا استاالل طلا ،،آزادي قاواه ،آرمااا گارا و تاا
حدودي ستیزه گر است (رباانی .) 13 :9641 ،از ساوي دیگار ایان اشار از جامعاه ،کام تجرباه،
ناپخته و احساسی هستند (همت .)961 :9645 ،کاه گااهی اوااات ساخ ،ایجااد برقای آدا و
روسوم ،ارزشها و هنجارهاي قاصی میشوند که منشا رفتارهاي متمایز آاهاا مایشاود ،آنهاه
که گاهی اواات به عنواا رفتارهاي پر قطر نامیده میشود .رفتارهاي پرقطر رفتارهایی تعریا
میشوند که سالمت و بهزیستی جواناا یا افراد جامعه را در معرض قطار اارار مایدهاد .باراین
اسا

رفتارهاي پرقطر به دو گروه تاسیم میشوند :رفتارهایی است که بروز آنها سالمت قود

فرد را به قطر می اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند که سالمت و تندرستی دیگر افراد جامعه
را تهدید میکنند .لذا از آنجایی که میزاا قطر پذیري جواناا درصد بسایار باارتري نساخت باه
دیگراا را دارا است گرایش بیشتري به این نوع رفتارها در آنها دیده میشاود (سالیمی.)9644 ،
شیوه زندگی پرقطري که این اشر بیش از دیگراا انتخا میکنناد منجار باه باروز بسایاري از
مشکالت و بیماريهاي مزمن می شاود .تنهاا راه حاج باروا رفات از ایان وغاعیت تغییار شایوه
زندگی و نیز آا دسته از رفتارهاي پر قطري است که تخدیج به عادت شده است .اکثر اری ،به
اتفاق صاح ،نظراا بر این ماوله اتفاق نظار دارناد کاه در جاوانی عواماج قطار غامن تهدیاد
سالمت روانی ،اجتماعی و عاطفی جواا می توانند بر پیکار وجاودي آنهاا هام تاا یرات جخاراا
ناپذیري وارد آورند .از جمله رفتارهاي پرقطري که براي دیگراا تهدید کننده است مایتاواا
به رفتار هاي غد اجتمااعی مثاج دزدي،پرقاشاگري،گریز از مدرساه،فرار از قاناه و رفتارهااي
جنسی و از جمله رفتارهاي پرقطري که براي قود فرد قطرزا اسات نیاز مایتاواا باه مصارف
الکج،مصرف سیگار،روابط جنسی ییر مطمئن و مصرف سیگار اشاره کرد (سلیمی.)9644 ،
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بروز رفتارهاي پر قطر و قرده فرهنگهاي انحرافی مختل

میااا جوانااا در زماانی پایش

می آید که جامعه به روشنی ماامی براي جواا به رسمیت نمیشناساد و الگوهااي همانندساازي
عرغه شده از سوي والدین به نسج گذشته تعلق دارند؛ یعنی به زمانی که دوراا آا سپري شاده
و براي نسج حاغر الگوهااي کهناه و مطارودي هساتند و ایان از لحظاهاي کاه جاواا باا دیگار
گروهها تما

برارار میکند منخ تعارغات بیشمار میشود ،تعارغاتی کاه در دوره نوجاوانی

وقامت بیشتري نیز مییابد.
جرم و بزهکاري محصول زندگی جمعی و روابط متاابج انسااها با یکادیگر اسات .در ایان
تعامج اجتماعی مهم ترین عامج تا یر گذار بر ایان رواباط قصوصایات و ویژگایهااي اقالاای
است که افراد جامعه از آا برقوردارند و در رفتار قاود باروز مایدهناد (قسروشااهی:9641 ،
 .)33امروزه رشد برقی از قرده فرهنگهاي منحرف در بین نوجوانااا و جوانااا زناگ قطار
افزایش جرایم علیه اقالق و عفت عماومی اسات .افازایش شااقصهاایی مثاج سانت گریازي
فرهنگ گریزي احسا

تنهایی و بیگانگی اجتماعی کاهش گارایشهااي ماذهخی و اقالاای و

گرایش به تجمالت و قوش گذرانی طیفی است کاه از یار ساو بزهکااراا و مجرمااا در آا
ارار دارند وا ز سوي دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی ارار دارند و رفتارهاایی
در اال ،قرده فرهنگهاي معارض از قود بروز میدهند مانند بد لخاسی و بد حجابی (احمدیه،
.)941 :9649
برقی از این مشکالت زمینه ساز بی ریختی به دین است؛که همین امر زمینه دیان گریازي و
سستی نسخت به تربیت دینی را فراهم میسازد (همت .)915 :9645 ،به همین دلیاج مایتاواا باه
عنواا یکی از عوامج محافظت کننده از پایندي دینی نام برد .از آنجا که انساا موجاودي اسات
اجتماااعی و در سرنوشاات انساااا قواسااتههااا و تمااایالت فراواناای وجااود دارد و تااامین تمااامی
قواستههاي افراد ،امکاا پذیر نیست ،لذا اگر انساا به حال قود رها شود و حاوزه فعالیاتهااي
او محدود نگردد ،اطعاً اصطکاک و تصادم به وجود قواهد آمد چرا که انساا با توجه به یرایز
که در نهاد او وجود دارد تا حادي کاه بارایش ممکان باشاد دیگاراا را در جهات منااف قاود
استخدام و استثمار قواهد و در نتیجه اجتماع انساا ،گرفتار هرج و مارج و نااامنی قواهاد شاد،
لذا براي جلوگیري از هرج و مرج و ناامنی ،غرورت وجود اانوا در جامعه مطار مایگاردد،
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ولی در صورتی که اانوا از جامعه انسانی ،رقت بربندد ،تار  ،وحشات و نااامنی روز باه روز
افزایش پیدا قواهد کرد و زندگانی انساا را فلج قواهد نمود.به همین دلیج عماده تارین عاماج
نابسامانی و ناامنی در زندگی انساا ،تخل

و سارپیهی از ااانوا اسات فراای نمای کناد ااانوا

طخیعی باشد یا الهی و اجتماعی ( اطخی.)4 :9619،
جامعه شناساا ،به این نتیجه رسیده آا که دسات کام برقای ابعااد دیان را مایتاواا داراي
ناشای بازدارنااده در قصااول رااااج برقاای از انااواع رفتارهاااي ییاار اااانونی بااه حسااا آورد.
(گراسمیر ) 19 :9619،در برقی مطالعات مذه ،از طریق براراري یر نظم اقالاای درونای
میتواند تدوین اوانین،گرایش به رفتارهاي پر قطر را تحت تا یر ارار دهد( اسمیت)1116:1 ،
از دیدگاه جامعه شناسی دین به عنواا یر نماد اجتماعی داراي کارکردهاي اساسی مانند
انضخاط ،انساجام و قوشاخختی آفرینای در نظار گرفتاه مایشاود کاه نخاود آا باااي جامعاه را
مخدوش میسازد.
دین یالخاً میتواند عامج نیرومند تعیین کنندة پدیدههاي اجتمااعی باشاد ،باه نهادهاا شاکج
بدهد ،بر ارزشها تأ یر بگذارد ،و روابط را زیر نفوذ قود بگیارد (ذاکارمن .)915 :9643 ،دیان
بافت ناگشودنی از اماش زندگی فرهنگی است و به عنواا سرچشمه رفتار نیر ،کردار نیر،
وجداا ،قداپرستی ،نظم و اقالق فردي و اجتماعی میاا آدمیاا مطار اسات .دیان باا نااش
اجتماعی روشنی که دارد زندگی فردي و اجتماعی را ساماا میبخشاد (رغاا دوسات:9611 ،
 .)3بر همین اسا

در این تحایق برآنیم تا ناش پایخنادي باه ماذه ،را بار گارایش جوانااا باه

رفتارهاي پر قطر را بسنجیم.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
تاریخ گواه بر این است که تنها دورااهایی که در آنها بشریت پیشرفت کرده دورااهاایی
بودهاند که در آنها سازماندهی و سامانی در جامعه وجود داشته که مردم آا را اخول داشتهاند.
در یر چنین زمینه اي دینها از آا رو که آموزنده یر اقاالق اناد ،بای گمااا یار عاماج
استوارساز جامعهها بودهاند (شجاعیزند.)6 :9641 ،
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الوود 9معتاد است که دین ارزشی وارست که بر روحیات و نوع عملکرد افاراد در زنادگی
ا ر گذاشته و مهمترین پیامد دین در جامعه ،تحکیم روابط اجتماعی افراد جامعاه اسات (الاوود،
.)611 :9116
برقی نهادها مستایماً در امنیت سازي و اعمال تدابیر پیشگیري وغعی دقالت دارناد ،مانناد
سااتاد اماار بااه معااروف در بساایج محلااههااا کااه مشااارکت مااردم د رحفااد امنیاات قااود را باار
میانگیرند.دسته اي دیگر از نهادها اگر چه مستایماً با موغوع پیشگیري در ارتخااط نیساتند ،اماا
توسعه فعالیتهاي آناا به کاهش بزهکاري منتهی میشود ،مانند مسااجد ،هیااتهااي ماذهخی،
کتابخانهها سایر نهادهایی که میتوانند در پر کردا اواات فرایت جواناا و کاستن فرصتهااي
بزهکارانه سازماا دهی شوند (میر قلیلی .)699 :9641 ،در ایراا نیز دین به عنواا نهادي باانفوذ
و مو ر در عرصه زندگی اجتماعی همواره مطر بوده است ،به قصاول کاه پا

از پیاروزي

اناال  ،دین با کنترل نهاد سیاست توانسته است گستره وسی تري از زندگی را تحت تا یر اارار
دهد (پور احمد.)1 :9619 ،
ولی هماا گونه که بدا و جسم انساا دچار بیماري میشود ،ممکن است دینداري انساا باه
عنواا پدیده روحی و معنوي دچار آسی ،گردد .در اینجاست که رفتارهاي پر قطار باه عناواا
یکی از رفتارهاي قرده فرهنگی جواناا قود را نشاا مایدهاد .رفتارهااي پار قطار مهمتارین
عامج به قطر افتادا سالمت جامعه اند .امروزه شیوع رفتارهاي پرقطر بخصول در نوجوانااا
و جواناا به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانیهاي جوام بشري تخادیج شاده اسات.
بیش از  11در صد مشکالتی که براي جواناا بوجود میآید درارتخاط مستایم با شیوه رفتار آنها
است( .ایپکهی.)19 :9643 ،
لذا با توجه به جواا بودا جامعۀ ما و به لحاظ ناش قطیري کاه جوانااا دیان دار در آیناده
جامعه دارند ،آشنایی با میزاا پایندي جواناا به دین در گرایش آنهاا باه رفتاارهااي پار قطار و
تالش براي برطرف کردا موان دینداري آنها از اهمیت ویژه اي برقوردار است.

1 Ellwood
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اهداف تحقیق
هدف کلی از تحایق حاغر بررسی میزاا پایندي به دین در جواناا متمایج به رفتارهااي پار
قطر است و از اهداف جزیی این تحایق بررسی میزاا گرایش به باورهاي دینی و میازاا انجاام
اعمال دینی و میزاا ارتخاط با افراد متمایج به رفتارهاي پر قطر و میزاا گرایش دوستاا فارد باه
رفتار پر قطر در میاا جواناا متمایج به رفتارهاي پر قطر است.
تحقیقات پیشین:
 پور احمد و همکاراا ( )9619در ماالهاي با نام "بررسی رابطه دینداري و احساادر فضاهاي شهري و روستایی " به بررسی روابط ابعاد دینداري و احسا
مطالعه که با استفاده از روش پیمای

امنیات

امنیت پرداقتند .ایان

در نمونه اي  311نفري از در سطح شهرساتاا کوهدشات

انجام شده اسات .یافتاههاا حااکی از وجاود همخساتگی معنااداري باین اکثار ابعااد دیناداري باه
متغیرهاي احسا

امنیت است و نتایج بررسیها نشاندهنده ایان نکتاه اسات کاه ابعااد دیناداري

بیشترین ارتخاط را با متغیر تر

از انواع فضاهاي شهري و روستایی دارند.

 سراجزاده ( )9644در ماالهاي با عنواا " دین و نظم اجتماعی :بررسی رابطه دینداري بااحسا

آنومی وکجروي درمیاا نمونهاي از دانشجویاا " به بررسی و تحلیج کارکردي دین

در نظام اجتماعی پرداقته است .در این مااله ا ر دینداري بر نظم اجتماعی در سطح فردي
بررسی شده است .جمعیت آماري این مطالعه را دانشجویاا قوابگاهی دانشگاه سمناا تشکیج
میدهند .این مطالعه یر نوع پژوهش کمی از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامه است .براسا

یافته هاي تحایق هر دو متغیر احسا

آنامی و کجروي با دینداري

کج ،رابطه معکوش معناداري دارند .در میاا ابعاد دینداري بعد پیامدي و بعد مناسکی داراي
بیشترین رابطه همخستگی منفی بودهاند و بعد پیامدي شدت بیشتري نسخت به ابعاد دیگر
دینداري دارد.
 محمد قدایاري فارد و همکااراا ( )9643در ماالاه باا عناواا " ماایساه نگارش دینای دردانشجویاا مستعد و ییر مستعد سوء مصرف ماواد " باه ماایساه نگارش دینای دانشاجویاا پسار
مستعد و ییر مستعد سوء مصرف مواد پرداقته اند .نمونه استفاده شاده در ایان تحایاق  643نفار
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دانشجوي کارشناسی دانشگاه تهراا بوده است .نتاایج نشااا مایدهاد کاه میاانگین گاروه ییار
مستعد سوءمصرف مواد در سه مولفه شناقت دینی ،باور دینی و التزام به وظای
گروه مستعد سوء مصرف مواد بوده اسات ،اماا در مولفاه گارایش و عواطا

دینی بیشاتر از
دینای در باین دو

گروه تفاوت معناداري مشاهده نشده است و یافتهها نشاا میدهد که با تاویات باورهااي دینای
در جواناا میتواا از سوء مواد در آنها پیشگیري کرد.
 نازکتخار و همکاراا ( )9645د رمااله با عنواا "نااش دیناداري در ممانعات از بزهکااريجواناا شهر تهراا " به تعیین ناش دینداري در ممانعت از بزهکاري(سرات) جواناا شاه تهاراا
پرداقتند .روش این تحایق پیمایش و از نوع علی – ماایسهاي پ

از وااوع اسات و دادههاا باا

استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است .حجم نهایی نمونه  131نفر که  911نفر از آنها از بین
جواناا عادي و  911نفر از بین جواناا زندانی تهاراا انتخاا شاده بودناد.نتایج پاژوهش نشااا
دهنده تفاوت معنادري بین ابعاد دینداري و میزاا برهکااري در باین دو گاروه جوانااا عاادي و
زندانی است.یافته هاي این پژوهش نشااا داد کاه تنهاا بعاد پیامادي دیناداري تاا یر مساتایم بار
بزهکاري داشته و بیشترین سهم را در تخیین ممانعت از بزهکاري جواناا به قود اقتصاال داده
است.
 مشکانی ( )9649در ماالهاي با عنواا "سنجش تا یر عوامج درونای و بیرونای قاانواده باربزهکاري نوجواناا" به بررسی میدانی موغوع بزهکاري نوجواناانی کاه باه جارم بزهکااري در
تهراا بزرگ در سال  9619دستگیر شده پرداقتهاند .روش انجام تحایق مصاحخه ساازماا یافتاه
است که در این تحایق از  11پسر دستگیر شده و  95دقتر که در سال  19دساتگیر شاده بودناد
مصاحخه به عمج آمد .نتایج نشاا میدهد که عامج وابستگی به قاانواده ،باورهاا و نگار شهاا و
ارتخاط با بزهکاراا به شدت بر بزهکاري نوجواناا تا یر دارند.
 سینها 9و همکاراا ( )1111در ماالهاي با عنواا "رفتارهااي پار قطار نوجوانااا و ماذه،"نمونهاي  1311نفري از نوجواناا  99تا  94ساله را مطالعه کردهاند .یافتاههاا نشااا دادهاناد کاه
متغیرهاي مذهخی به طور اابج مالحظهاي در کاهش رفتارهاي پر قطري همانند سیگار کشایدا،
استفاده از الکج ،فعالیتهاي جنسی ،استفاده از ماریجوانا دقیج بودهاند .از دیگر متغیرهاایی کاه
1 Sinha
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در کاهش رفتارهاي پر قطر مو ر بودهاند میتواا از پایش زمیناهاي قاانوادگی و قاود پناداره
فرد نام برد.

 لیا 9و همکاراا در پژوهشی کاه پیراماوا مصارف الکاج و بزهکااري بار روي 155نفار ازدانش آموزاا دبیرستانی در سه منطاه از کشور کره جنوبی انجام دادهاند ،به تأ یر ناش همسارا
در ارتکا بزهکاري اشاره میکنند .یافتههاي پژوهش نشاا میدهد که افراد باا مصارف الکاج
سااعی در جلاا ،توجااه همسااارا قااود را دارنااد و مصاارف الکااج و بزهکاااري رابطااه مثختاای بااا
قطرپذیري و رفتارهاي قطرآفارین افاراد دارناد .همهناین رابطاه ورزشهااي جمعای ،ارتخااط
والدین با یکدیگر و ارزشهاي پیشرفت تحصیلی با مصرف الکج و بزهکاري منفی است.
 استینماا 1و همکارش ( )1113در ماالهاي با عنواا فعالیت مذهخی و رفتار پر قطر در میاانوجواناا آفریاایی – آمریکایی به بررسی  1115نفر از دانش آماوزاا دبیرساتانی پرداقتناد .در
این پیمایش از روش مصاحخه استفاده شاده اسات .در ایان ماالاه منظاور از رفتارهااي پار قطار
فعالیت جنسی ،استفاده از سیگار ،ماریجوانا و مصرف الکج اسات .یافتاههاا نشااا مایدهاد کاه
پسرها داراي مصرف بیشتري از ماریجوانا و دقترها داراي مصرف بیشتري از سایگار هساتند باه
عالوه افزایش فعالیتهاي مذهخی در طی دوراا دبیرساتاا رابطاه معنااداري باا کااهش مصارف
الکج در بین پسراا و کاهش رفتارهاي پر قطر جنسی در بین دقتاراا دارد و باه طاور کلای در
طی دوراا دبیرستاا فعالیتهاي مذهخی د ر کاهش گرایش به رفتارهاي پر قطر مو ر است.
 بایر 6و همکارش ( )1119در ماالهاي با عنواا " فراتحلیلی از ا ار دیان بار جارم " باه ایانپرسش پرداقتند که آیا رفتارها و باورهاي مذهخی ،بازدارناده رفتارهااي جناایی هساتند نتاایج
حاصله نشاا داد که اعتاادات مذهخی ا ر بازدارندگی متوسطی در رفتار جنایی افراد دارند.
مروری بر نظریات
در میاا صاح ،نظراا علوم اجتماعی رویکردهاي مختلفی در مطالعه دین وجاود دارد ولای
بهتر از پیش از پرداقتن به رویکردهاي مختل

ابتدا مفهوم کلمه دین روشن شاود :دیان کلماه
1 Leea et al.
2 Steinman
3 Bair
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اي است فارسی پهلوي که از ریشۀ اوستاي (ا نا) به معنی نف

و ذات وجداا گرفته شده اسات

و در زباا عربی به معناي مذه ،به کار مایرود .در زباااهااي اروپاایی  ReLigionکاه معاادل
فارسی دین است از ریشۀ رتین  Religaoیا  Religorبه معنی عاد و اعتاااد گرفتاه شاده اسات
(ایپکهی.)11 :9643 ،
در ارتخاط با مفهوم کلمه دین تعااری

متفااوتی ارائاه شاده اسات :آ ناگ ( )9649دیان را

آیین ،کیش ،مذه ،،اعتااد ،ایماا ،راه ،روش مایداناد( آ ناگ .)514 :9649،اناوري ()9641
دیدگاه قود در رابطه با دین را به دو دسته تاسیم میکند:
 -9مجموعه عااید ،آموزشها ،دستورالعمجهایی که به وسیله شخصی ،به ویژه پیاامخر ارائاه
شده است و معتاداا به ماتضاي آا رفتار میکنند مانند دین اسالم ،دین بودا ،دین مسیح
 -1مجموعه اي از عااید دربارة انسااا ،جهااا ،و مخادج وجاود باه ویاژه قادا و یاا قادایاا،
دینهاي نخستین مانند قورشید پرستی (اناوري .)9113 :9641 ،عمیاد دیان را پااداش و کایش
تلای میکند (عمید )111 :9619 ،و دهخدا در ذیج کلمه دین به متدین ،دیندار ،پایخند باه دیان
اشاره میکند (دهخدا .)515 :9659 ،سخحانی و رغایی ( )9641معتادند دین در لغت به معنااي
فرمانخرداري ،قضوع ،پیروي ،اطاعت ،تسلیم و جزا و در اصاطال مجموعاه عاایاد و ااوانین و
مارراتی است که قداوند از طریق پیامخراا باراي هادایت و ساعادت انساااهاا ناازل فرماوده و
داراي ابعاد مختلفی است (سخحانی و محمدرغایی.)19 :9641 ،
فرهنگ آکسفورد دین را شناقت یر موجود فوق بشري کاه داراي اادرت مطلااه اسات،
میداند ( فرهنگ مختصر آکسفورد).
هربرت اسپنسر معتاد است دین اعتراف به این حایات است که کلیاه موجاودات ،تجلیاات
نیرویی هستند که فراتر از علم و معرفت ماست یا دین پاسخ انسااا اسات باه ناداي الهای اسات
(هیر.)16 :9611 ،
رغایی معتاد است که اگر ما باا مجموعاهاي از اعماال ،عواطا
حایات یائی مواجه شدیم که به حد کافی با تعری

و اعتااادات معطاوف باه

کلی ما سازگار باود ،حاق داریام بگاوییم

که آا مجموعه ،مصداای از دین است (محمد رغایی.)933 :9641 ،
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سراج زاده بیاا میکند که دینداري همراه است با مجموعهاي از اعتاادات و محاوريتارین
اعتاادات در این زمینه اعتااد به وجود قداوند ،نااش قداوناد در هساتی و وحادانیت قداوناد
است (سراج زاده.)91 :9611،
دینداري عخارتست از میزاا عالاه و احترام افراد به دین.دین و دیناداري داراي پیشاینهاي باه
اندازة حیات انساا دارد .به گونهاي که میتواا گفت دین و انساا همزماا پا باه عرصاۀ وجاود
نهادهاند .در بین پدیدهها و مظاهر فرهنگی جوام  ،دین همیشه در عرصۀ حیات فکري و معناوي
افراد جامعه ناش دائمی و اساسی داشته است ،ولی به تناس ،تغییر شرایط جامعاه و باروز موانا
میزاا پاي بندي افراد به دین دچار شدت و غع

شده است (سراج زاده .)11 :9611،دیناداري

داري ابعاد و درجات متفاوتی است .توجه به این تنوع و در نظر داشتن ابعااد متفااوت دیناداري
در مطالعه جامعه شناقتی دین غروري است .از جمله کسانی که با در نظر گرفتن تناوع ابعااد و
سطو دین و دینداري کوشیده اند تا ابعاد مختل

دیان را تجزیاه و تحلیاج کنناد ،مایتاواا از

متفکراا زیر نام برد:
اییاااده ()9615پاانج بعااد را در ادیاااا بازشناساای کاارده اساات کااه عخااارت انااد از نمادهااا،
رستگاري ،شعایر و مناسر ،مکااها و اشایاي مااد

و تجریاه دینای (الیااده.)13-16 :9615 ،

مگیر ( ) 9111با رویکردي اجتماعی ،چهار بعاد اصالی را باراي دیان در نظار گرفتاه اسات کاه
عخارتند از باور هاا ،مناسار ،تجرباه دینای و اجتمااعی ماذهخی (باه نااج از طاالخی.)49 :9641 ،
آلپاورت بار اساا

جهاتگیااري افاراد آاهاا را باا دو جهاات گیاري دینای ،درونای و بیروناای

تاسیمبندي کرد (اراملکی.)51 :9616،
چارلز گالک طی دهه  31-51میالدي در تالش براي فهم و تخیین دین در امریکاا باود .وي
بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاري رادنی استارک در سال 9153باه
شر و بسط الگوي جدیدي از دینداراا پرداقت .هدف اصلی آاها ،عموماً درک شایوههااي
گوناگونی بود که مردم با توسج به آا ،قود را مذهخی تلای میکردناد (احمادي.)11 :9643 :،
آا ها براي دینداري چهار بعد اصلی عماج ،بااور ،تجرباه ،داناش یاا معرفات را باا عناواا ابعااد
عمومی الزام دینی مطر کردهاند .این ابعااد چهاار گاناه ،در ساطح مایاا هااي اولیاه باه پانج
شاقص یا مایا

تاسیم شدهاند که افزایش آا ،ناشی از تفکیر بعد عمج به دو بخش شاقص
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مناسکی و عخادي است (گنجای .)995 :9646 ،در زیار شارحی از الگاوي دیناداري ماورد نظار
آاها آورده میشود .بعد باور :آا چیزي است که انتظار میرود پیرواا یر دیان باداا اعتاااد
داشته باشند .گالک و استارک این باورها را در هر دین به سه ناوع تاسایم کاردهاناد :باورهااي
پایه اي مسلم ،که نااظر بار شاهادت باه وجاود قادا و معرفای ذات و صافات اوسات .باورهااي
یایتگرا ،که هدف و قواست قدا از قلات انساا و نااش او در راه نیاج باه ایان هادف اسات.
باورهاي زمینه ساز که روشهاي تأمین اهداف و قواست قداوند و اصول اقالاای را کاه بشار
براي تحاق آا اهداف باید به آاها توجه کند ،در برمیگیرد .گاالک و اساتارک بعاد بااور یاا
عایدتی را بعد ایدئولو یکی نیز نامیدهاند.

بعد مناسکی (عمج) :نظام اعتاادي در هر دینی وجاود دارد ،اماا ایان اعتااادات باه صاورت
مناسر نمود عینی می یابند .تمام ادیاا بنابر ااتضاي نوع الهیات قود ،نحاوه قاصای از عماج و
زیست را بر مؤمن الزام میکنند که هماا عمج دینی است .این عمج قواه ناقواه ،در پرتو نظاام
فاهی و اقالای ساماا میپذیرد .بعد عمج یا مناسر ،اعمال دینی مشخصای نظیار عخاادتهااي
فردي ،نماز ،روزه ،صداه ،ذکات و ...را در برمیگیرد (آروا.)315 :9643،
بعد تجربی :تجربه دینی با احساسات ،تجربیات و دروا فرد دیندار مرتخط اسات .احساساات
و عواط

ال الخای و درونای باوده و بارقالف
دینی وجه عالی تري از دینداري اسات کاه کاام ً

مناسر و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد .دیندارانی که این بعد را کس ،میکنناد "مخلاص"
نامیده میشوند .گالک و استارک تجربه دینی را چندین نوع میدانند :تأییدي :حا
تأیید به وجود قدا؛ترییخی :گزینش آگاهانه قادا و اشاتیاق باه او؛ شایدایی :حا

ماؤدت و
صامیمیت و

شور و وجد نسخت به قدا؛ وحیانی :مورد اعتمااد قادا وااا شادا و کاارگزار و فرساتاده قادا
بودا (مهديزاده.)15 :9645 ،
بعد دانشی :بعد معرفتی ،عاالنی یا دانش با بعد عایدتی بسیار نزدیر اسات تفااوت ایان دو
بعد مربوط به آگاهی و شناقت در اعتاادات در بعد دانش است .معرفت دینی ،آگاهی به متاوا
دینی است که میتواند الگویی براي باور ،عمج و تجربه دینی باشد .از نظر گالک و اساتارک،
بعد معرفتی در ارتخاط با مطالخی است که مردم از طریق عالماا دینی درباره مذه ،میآموزند.

 / 91فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

بعد پیامدي :این بعد ،به دلیج بیشترین انتااادات ،در میااا ابعااد الگاوي دیناداري گاالک و
استارک پ

از مدتی حذف شد ،از جمله اینکه ،بعد پیامدي فی نفسه پیامد دیناداري اسات ناه

بعدي از آا .الگوي دینداري گاالک و اساتارک ،از نخساتین الگوهاایی اسات کاه بسایاري از
الگوهاي دینداري بعدي ،ابعاد قود را از آا وام گرفتهاند (مهدي زاده.)36 :9645 ،
همهنین دیدگاهها و نظریههاي جامعه شناقتی متنوعی براي پاسخ گویی به علج بزهکاري و
گرایش به رفتارهاي پر قطر وجود دارد:در اینجا سعی مایشاود تاا ماروري کلای بار مهمتارین
نظریات جامعه شناسانه در حوزه انحرافات انجام دهیم.
دورکیم با بیاا مفهوم بی هنجاري (آنومی) بار ایان بااور اسات کاه جامعاه نابسااماا یاا بای
سازماا جامعهاي است که مجموعهاي از هنجارها و ارزشهاي متضاد با یکدیگر در قود داشته
است و فااد قطوط راهنماي روشن و پایداري براي مردم به منظاور یاادگیري و درونای کاردا
هنجارهاست (احمدي .)33 :9643 ،به باور وي در جامعه مدرا صنعتی ،معیاارهاا و هنجاارهااي
سنتی تضعی

میشوند؛ بی آنگه هنجارهاي جدیدي جایگزین شوند و بای هنجااري باه وجاود

میآید (احمدي .)33 :9643 ،از طرف دیگر دورکیم معتاد بود که مذه ،ارتخاطات اقالای را
ایجاد و حفد میکند.اعتاادات مذهخی اوي در یر جامعه ارزشهاا و هنجارهااي گاروه را باه
وسیله اغافه کردا یر بعد ماد

به زندگی روزمره،تاویت و تحکیم میبخشد .شعائر مذهخی

از طریق جم کردا مردم در یر محج ،همخستگی اجتماعی را تاویت مایکناد .مشاارکت در
انجام شعایر و مناسر مذهخی،چیزي بیشتر از حضور اعضاء را به افراد الاااء ماینمایاد (جاللای
مادم .)41 :9611 ،از دیدگاه دورکیم ،دین در واا زاییده مناسر اسات و از طریاق مشاارکت
در مناسر و مراسم مذهخی است تا ادرت اقالای جامعه آشکارا احسا

میشود و احساسات

اقالای و اجتماعی از همین طریق تاویت و تجدید میشوند ،بدین ترتی ،مناسر همخساتگی و
انسجام اجتماعی را ایجاد و حفد میکند (دورکیم.)9646 ،
هستۀ مرکزي تحلیج کوهن9در بیاا قرده فرهنگ جواناا بزهکار ،این نظریاه اسات کاه بار
قالف نظر مرتوا ،انگیزة اعمال انحرافای محارکهااي ساودطلخی نیساتند.کوهن معتااد اسات
عامج مهم کژ رفتاري جواناا در مرات ،پایین جامعه میج به ارتاااي اجتمااعی و فااداا غاوابط
1. Cohen
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رزم براي ارتاا است ،ولی در مورد بزهکاري جواناا طخاات متوسط و باار ساخنی نمایگویاد
(سخاوت.)13 :9613 ،
ساترلند 9در نظریه پیوند افتراای ،اخج از هر چیز به شرایط اجتمااعی انحاراف توجاه دارد .از
نظر او رفتار انحرافی ،روانشناقتی یا ار ی نیست و عوامج اجتماعی و فرهنگی در تخیین آا ناش
دارد .او در بررسی پدیده انحراف نیز به فضاي فرهنگی و قرده فرهنگی ،کاه فارد در آا اارار
دارد ،توجه میکناد (اماین صاارمی .)991 :9641 ،سااترلند معتااد اسات مردمای کاه مرتکا،
اانواشکنی میشوند ،ارتخاط بیشتري باا ااانواشاکناا دارناد .زماانی منحارف مایشاود کاه در
اطراف آنها منحرفانی وجود داشته باشند و با آاها ارتخاط براارار نمایاد .سااترلند بار ایان نکتاه
تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت باا «دوساتاا ناباا » آموقتاه مایشاود (ساتوده،
 .)961 :9611او میگوید« :براي آنکه شخص جنایتکار شود ،باید نخسات بیااموزد کاه چگوناه
میتواا جنایت کرد» (کاوئن .)931: 9611 ،بار طخاق نظریاه سااترلند مایتاواا میازاا و شادت
انحراف در جواناا را بر مخناي میزاا ارتخاط با قرده فرهنگ انحرافی و میازاا تأ یرپاذیري آنهاا
از دوستاا و اطرافیاا را مورد بررسی ارار داد ،همهنین شناسایی نگرشهاي بالاوه و گرایشاات
بالفعج را بیش از پیش توغیح داد.
بنابر نظریه کلاووارد و اهلاین ، 1مواعیات فارد در سااقت اجتمااعی ،دو ناوع فرصات باراي
یادگیري ناش و کس ،حمایت گروه در اقتیار او ارار میدهد :یر فرصت از لحاظ دسترسای
به راههاي مجاز و فرصات دیگار از لحااظ دسترسای باه راههااي ییرمجااز .باه نظار آاهاا ناوع
بزهکاري و میزاا دسترسی ساکناا به راههاي ییرمجاز را ساقت اجتماعی تعیین مایکناد .ناوع
جاارم ارتخاااط بااا راهحااجهااایی دارد کااه در دسااتر
انحرافات مرتوا جامعه شنا

آاهاساات (سااخاوت .)39 :9613 ،نظریااه

مشهور آمریکایی تخیین کننده جارم باا توجاه باه شارایط سااقتی

جامعه است .او معتاد است فرد در جامعه توجه زیادي به ارزشها و هنجارها نادارد و هنجارهاا
را در معرض انتااد ارار میدهد (مرتن .)9143 ،به نظار او دو سااقت اساسای در جامعاه وجاود
دارد یکی اهداف نهادي شاده ودیگاري وساایج نهاادي شاده کاه شایوههااي اساتاندارد کانش
1. Sutherland
2. Cloward & Ohlin
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براسا

آنها شکج میگیرد .تعامج بین این دو سااقت موجا ،باروز رفتارهاا و شخصایتهااي

مختل

در جامعه میشود .به نظر مرتوا چهار تیپ مناسرگرا یا شعائرگرا ،انزوا

وگاه متناا

طل ،،نو آور یا بدعت گذار و اناالبی یا شورشی در کنار همنوایاا را معلاول شارایط جامعاه و
برقورد این دو ساقت میداند .یکپارچگی وانسجام در جامعه هنگامی اسات کاه میااا ایان دو
ساقت تعادل وجود داشته باشد .اما اگر اهداف و ارزشهاي نهادي شده مانند منزلت و روت در
جامعه تخلیغ شود و جامعهپذیري ،ارزشها وهنجارها ،آموزش وپرورش وتخلیغاات بار آا تاکیاد
ورزند و در کنار آا وسایج دسترسی به ایان اهاداف وجاود نداشاته باشاد ،تیاپهااي مختلا
شخصیتی و رفتاري بروز و ظهور مییابند .دربااره پدیاده بزهکااري و حماج ساال هااي سارد
میتواا از این مدل مفهومی مرتوا جهت تخیین امور استفاده نمود(احمدي.)41 :9611 ،
هیرشی و ریک

با استفاده از نظریه کنترل اجتماعی (الزامات اجتمااعی) یکای از مهمتارین

کمرها را به تخیین رفتار انحراف بزهکارانه انجام دادند .او با ترکی ،دیگار نظریاههااي کنتارل
اجتماعی ،تصویري روشن از آنهه که از ایود اجتماعی تلای میشد را ارائه کارد .بناابراین تنهاا
نظریه پردازي که با نظریه هاي کنترل اجتماعی باه شادت احساا

نزدیکای مایکناد ،تاراوی

هیرشی است .هیرشی که مهمترین پایه گذار این نظریه است ،موغوع پیوند اجتمااعی را مطار
کارده اسات (گسان .)935 :9611 ،طخااق نظریاههااي کنتارل ،انحااراف واتای ر مایدهاد کااه
کنترلهاي اجتماعی غعی
تعهد و والتر سی ریکل

یا شکسته میشوند .تراویش هیرشای باا اساتفاده از مفااهیم تایاد و
با اساتفاده از کا

نفا

(ریکلا  )9111 ،باه بررسای مفهاوم رفتاار

انحرافی پرداقتهاند.
چهارچوب نظری
براي تخیین گرایش به رفتارهاي پر قطر در این تحاخق ،چهارچو نظاري قاود را براساا
نظریه کنترل هیرشی ارار میدهیم.
هیرشی که مهمترین پایهگاذار نظریاه کنتارل اجتمااعی اسات ،موغاوع پیوناد اجتمااعی را
مطر کرده است (گسن .)935 :9611 ،از نظر هیرشی ،افراد از لحااظ درجاه اخاول ارزشهاا و
هنجارهاي جامعه متفاوت اند .این تفاوتها یه میزاا پیوستگی افاراد باا نظاام اجتمااعی بساتگی
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دارد .از نظر او بین پیوند با نظام اجتماعی و اعتاااد باه مشاروعیت اقالاای رابطاه وجاود دارد و
اعتاادات فرد نیز متا ر از پیوند با مدرسه ،قانواده و جامعه است.که این اعتاادات با پیوند فرد به
والدین آیاز شده و از طریق پیوند با مدرسه و جامعه افزایش مییابد با سست شدا این پیوند از
شدت اعتاادات نیز کاسته میشاود (ساتوده .)961-964 :9646 ،نظریاه کنتارل اجتمااعی باراي
آزموا تجربی فرغیات قود،عالوه بر متغیرهاي مربوط به قانواده ،مدرساه تاا حادودي نیاز بار
روي متغیر هاي مربوط به گروه دوستاا و همسارا ،عامج دیان و اومیات تاکیاد داشاتهاناد کاه
یافتههاي آنها همخستگیهاي به نسخت نیرومندي را با رفتار انحرافای باه ویاژه بزهکااري جوانااا
نشاا داده است .هیرشی بر این باور است که کجرفتاري زمانی واا میشود که پیوند میااا فارد
و جامعه غاعی

گاردد .ایان نظریاه باه دو ناوع کنتارل فاردي و اجتمااعی اعتاااد دارد.کنتارل

اجتماعی با مادار تعلاات و تایدات فرد به نهادها و سازمااهاي اجتماعی مانند قانواده ،مدرساه
وییره اندازهگیري میشود (الیوت .) 911-931 :9114،9چهار عنصر اساسای در نظریاه هیرشای
عخارتند از:
 پیوساتگی :پیوسااتگی را ماایتااواا در میاازاا ارتخااط و عالاااه والاادین ،مدرسااه و دوسااتاامشاهده کرد .کسانی که به دیگراا عالاه و توجه دارند ،قواست و احساسات ایشاا را در نظار
میگیرند و از این رو مایلند با مسئولیت عمج کنند.
 تعهد :تعهد بر این فرض استوار است که سازماادهی جامعه به گونهاي اسات کاه منفعاتایل ،افراد چناا چه وارد اعمال قالف شوند ،به مخاطره مایافتااد .ایلا ،افاراد باا زنادگی در
یر جامعهي سازماا یافته ،اموال ،شهرت و امیدواريهایی به دست میآورند که نمایقواهناد
آنها را از دست بدهند .آاها این امتیازات را با گردا نهادا به اوانین حفد میکنند.
 مشغول :مشغولیت مربوط میشود به درجهاي که افاراد باه فعالیاتهااي عرفای مشاغولند.افزایش مشغولیت سخ ،میشود فرد زماا کمتري براي ارتکا رفتار بزهکارانه داشته باشد.
 باور :پیراموا عنصر باور گفته میشود این اعتاادات مؤ ر است کاه رفتارهااي نابهنجاار راکاهش می دهد نه اعتاادات متناا

 .یکی از سؤارتی که در زمینهي باور مطار مایشاود ایان

است که اعتاادات به راستی تا چه حد بر کنش افراد تأ یرگذار است (گسان .)933 :9611 ،باه
1 - Elliott
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عخارت دیگر بین میزاا پیوند با نظام اجتماعی و اعتاااد باه مشاروعیت ااوانین جامعاه رابطاه اي
وجود دارد و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند.
با توجه به چهارچو نظري گفته شده و با در نظر نظریه هیرشی نهایتاً میتواا مدل تجربای
تحایق را به صورت زیر ترسیم نمود.
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فرضیات تحقیق
لذا براي دستیابی به اهداف پژوهش و با توجه به چارچو نظري موجود ،فرغایههااي زیار
مطر میگردد:
 به نظر میرسد بین سن و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین جنسیت و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین وغعیت تاهج و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین محج تولد و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین وغعیت طخااتی فرد و گرایش به رفتار پار قطار در فارد رابطاه وجاوددارد.
 به نظر میرسد بین سطح تحصیالت فرد و گرایش به رفتار پر قطار در فارد رابطاه وجاوددارد.
 به نظر میرسد بین اعمال مذهخی و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین گرایشات مذهخی و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین پایخندي به مذه ،و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد. به نظر میرسد بین گرایش دوستاا فرد به رفتارهاي پر قطر و گرایش باه رفتاار پار قطاردر فرد رابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد بین میزاا ارتخاط با افراد متمایج به رفتار پر قطر و گرایش به رفتار پر قطردر فرد رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد براي گردآوري دادههاي ایان پاژوهش از
ابزار پرسشنامه براي سنجش رابطه میزاا پایخندي به دین و گرایش به رفتارهاي پر قطر اساتفاده
شده است ..جامعهي آماري جواناا  94تا  61ساله سااکن شهرساتااهااي اساتهخاا و فساا اسات.
چارچو نمونهگیري تحایق محدوده مصو شهري این شهرستااها بوده است .جهت اطمیناا
و دات بیشتر پرسشنامه توسط پرسشگراا مجر و با روش مصاحخه تکمیج گردید .حجم نمونه
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در این پژوهش با توجه باه تعاداد جامعاه آمااري یعنای 311111نفار ،در ساطح اطمینااا ،1/15
قطاي  1/15و پارامتر  51-51بر اسا

جدول لین برابر با 643نفر است که در این پژوهش 334

پرسشنامه گردآوري شده است.
در پژوهش حاغر از اعتخار صوري و براي بدست آوردا روایی آا از آلفا کرونخا استفاده
شده است و به طور کلی جهت برآورد اعتخار و روایی به صورت زیار عماج شاده اسات .باراي
سنجش پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه) ،غری ،آلفااي کرونخاا محاساخه گردیاده اسات.براي
اندازه گیري متغیر جهتگیري هاي مذهخی ،از طی
متغیر فوق برابر با  1/43است ،کاه ایان طیا

لیکرت استفاده شده است .آلفاي کرونخا

از پایاایی باارتر از  15درصاد ،کاه در تحایااات

اجتماعی مد نظر است ،برقوردار هستند .جهت اعتخار صاوري نیاز پا
طی هاي مربوطه (براسا

از طراحای گویاههااي

دیدگاه هااي نظاري هباه قصاول چهاارچو نظاري رایاج ) در

اقتیار اسااتید و کارشناسااا دانشاگاه اارار گر فات .اظهاار نظار ایان افاراد در راساتاي سانجش
گویههاي هر طی  ،در نهایت به گزینش گویههاي مناس ،براي هر طی

منجر شد.

براي تجزیه و تحلیج دادهها ،دادههاي به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS

در محیط ویندوز پردازش شدند و تجزیه و تحلیج دادهها در دو سطح توصی

و تخیین صورت

گرفته است .در سطح توصیفی این تحایق از توزی فراوانی متغیرها و با استفاده از جداول
تااطعی متغیر هاي مستاج با متغیر وابسته تصویري از توزی جمعیت مورد مطالعه به دست آورد
میشود .ب راي تحلیج رابطه بین متغیرها از آمارهاي تحلیج همخستگی استفاده شده است.
همهنین در سطح تخیین جهت ماایسه میانگینها از آزموا  Fو  Tاستفاده شده ،براي آزموا
فرغیات تحایق و نشاا دادا همخستگیهاي مرتخه صفر متغیرها از نظر سطح سنجش فاصله اي
هستند ،از غری ،همخستگی پیرسوا استفاده شده است.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
گرایش به رفتار پر خطر :در پژوهش حاغر منظور از رفتار پر قطار رفتارهااي پرقطار
رفتارهایی تعری

میشوند که سالمت و بهزیستی جوانااا یاا افاراد جامعاه را در معارض قطار

ارار میدهد و در این مااله موارد زیر را شامج می شاود :فارار از قاناه ،ارتخااط تلفنای باا جان
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مخال  ،ارتخاط مستایم با جن

مخاال  ،مصارف سایگار ،مصارف اارلهااي رواا گارداا،

مصارف مشاروبات الکلای ،شارکت در دعواهااي فااردي یاا گروهای ،تخریا ،اماوال عمااومی
(صندلی اتوبو  ،اموال مدرسه ،کیوسار تلفان و ،)...تخریا ،اماوال شخصای (شیشاه مناازل،
اتومخیجهاي شخصی و ،)...امار وشرط بندي ،مشارکت در گروههایی که براي ماردم مزاحمات
ایجاد میکنند ،دیدا فیلمهاي سکسی ،دزدي وجی ،بري ،بیروا مانادا از قاناه تاا نیماه شا،
بدوا اجازه والدین ،نافرمانی نسخت به والدین وتاوهین باه آنهاا ،سار دادا شاعارهاي زشات در
میداا هاي ورزشی است .گرایش به رفتار پر قطر باه عناواا متغیار وابساته پاژوهش حاغار ،در
سطح و مایا

فاصله اي مشتمج بر  93سوال بررسی شده است.

متغیرهای مستقل
 سن :منظور تعداد سالهاایی اسات کاه از لحظاه تولاد تاا زمااا تحایاق از عمار پاساخگومیگذرد و در سطح فاصله اي سنجیده میشود.
 جنسیت :تفاوت زیستشناقتی و کالخدشناقتی میاا زناا و مرداا است و در سطح اسامیسنجیده میشود.
 وغعیت تاهج :این متغیر در اال ،یر سوال بسته که شامج افراد متاهج ،مطلاه ،متارکاه ومجرد و بیوه میشود ،پرسیده شده است.
 محج تولد :این متغیر مکانی را که فرد درآا متولد شده است را بیااا مایکناد کاه شاامجروستا ،شهرستاا و مرکز استاا میشود.
 -سطح تحصیالت :تعداد سالهایی که فرد صرف تحصیج علم و در

قواندا کرده است

که در اال ،یر سوال باز پرسیده شده است.
 وغعیت طخااتی :به بخشای از جامعاه اطاالق مای شاود کاه باه لحااظ داشاتن ارزشهاايمشترک ،منزلت معین،فعالیتهاي دسته جمعی ،میزاا روت و دیگر داراییهاي شخصای و نیاز
آدا معاشرت با دیگار بخاشهااي همااا جامعاه متفااوت باشاند (کاوئن.)161 :9611،درایان
تحایااق ماهیاات طخااااتی از نظاار قااود فاارد مااورد سااوال ااارار گرفتااه اساات بااه صااورت
(بار،متوسط،پایین ) درنظر گرفته شده است.
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 داشتن دوستاا متمایج به رفتارهاي پر قطر :منظور تعداد دوستاا هم سن و سالی است کهرفتار بزهکارانه در متغیر وابسته را انجام میدهند ،این متغیر در سطح نساخی ماورد سانجش اارار
گرفته است.
 ارتخاط با افراد متمایج به رفتاار هااي پار قطار :منظاور میازاا همادلی ،مشاورت ،احساامحخت و ...که توسط پاسخگو نسخت به افراد بیاا شده ودر سطح فاصله اي ماورد سانجش اارار
گرفته شده است.
 پایخندي به دین :پایخندي به دین یعنی باورهاي آا دین قال را اخول داشاتن ،در مناسارآا شرکت کردا ،و در نتیجه اینها عواطفی در ماومن شاکج گارفتن ،دانشای در ماومن ایجااد
شدا .همهنین در زندگی فردي هم بایدها و نخایدهایی کاه از آنجاا برگرفتاه میشاود را رعایات
کردا (سراج زاده )9611،براي سنجش دینداري از نظر "کاالک و اساتارک "دربااره دو بعاد
اعتاادي و مناسکی دینداري استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل اطالعات:
بخش توصیفی:
جدول شماره  8توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن و جنسیت
سن

سن
جنسیت
زا
مرد
کج

کج

94-19

11-15

13-61

فراوانی

913

55

16

163

درصد

1631

9136

9336

5131

فراوانی

31

33

46

193

درصد

6431

5634

5631

3134

فراوانی

916

991

953

334

درصد

6433

1333

6334

911
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جدول شماره  9توزی فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حس ،جنسایت و گاروه
سنی نشاا میدهد .بر اسا

این جدول ،بیشترین تعداد پاسخگویاا در گروه سانی  18-21ساال

ارار دارند که  63/3درصد از کج نمونه مورد بررسی را شامج مایشاوند و از مجماوع  334نفار
پاسخگو  51/1درصد را زناا و 31/4درصد را مرداا تشکیج میدهند.
جدول شماره  2توزیع فراوانی افراد برحسب وضعیت تاهل
تاهج

تعداد

درصد

درصد تجمعی

مجرد

131

53

53

متاهج

113

33

911

کج

334

911

جدول شماره  1توزی فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه بر حس ،وغعیت تاهاج نشااا
میدهد .بر اسا

این جدول از کج نمونه مورد بررسی 131،نفر مجرد و 113نفر متاهج هستند.

جدول شماره  0توزیع فراوانی افراد برحسب محل تولد و طبقه اقتصادی
طخاه ااتصادي
محج تولد
مرکز استاا
شهرستاا
روستا
کج

کج

بار

متوسط

پایین

فراوانی

3

11

5

11

درصد

131

335

939

335

فراوانی

13

933

31

119

درصد

91

6139

91

35

فراوانی

11

13

11

915

درصد

335

91

335

1131

فراوانی

919

133

46

334

درصد

1135

5431

9435

911
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جدول شماره  6توزی فراوانی و درصد پاسخگویاا را بر حس ،طخاه ااتصادي و محج تولد
نشاا میدهد.یافتهها نشاا میدهد که  54/1در صاد از پاساخگویاا قاود را جازء طخااه متوساط
میدانند و  35نفر از آناا ساکن شهرستاا هستند.
جدول شماره  4توزیع فراوانی افراد برحسب سطح تحصیالت فرد
تحصیالت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

دبستاا

91

1/1

1/1

راهنمایی

33

1/4

91/5

دبیرستاا

911

64/3

51/1

لیسان

113

33

13/1

93

9/6

11/4

334

911

911

و بارتر

فوق لیسان
کج

جدول شماره  3توزی فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حس ،سطح تحصیالت آنها
نشاا میدهد .بر اسا

این جدول بیشترین تعداد پاسخگویاا تحصیالت لیسان

دارند که بیش

از33درصد از کج نمونه مورد بررسی را شامج میشوند.
آزمون فرضیهها:
جدول شماره  5آزمون تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر خطر برحسب جنس
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

191

41/91

3/11

زا

163

11/55

4/55

T

معنی داري

6/14

1/111

فرغیه شماره  9به نظر میرسد بین جنسیت و گرایش به رفتار پر قطر در فارد رابطاه وجاود
دارد.
جدول شماره  5نتایج بررسی تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر قطار برحسا ،جنسایت را
نشاا میدهد .میزاا میانگینها حاکی است که میانگین انحراف براي گروه زنااا ( )4/55بیشاتر
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از مادار آا براي مرداا ( ) 3311شده اسات .تفااوت مشااهده شاده باین دو میاانگین بار اساا
آزموا  Tبا ماادار 6/14و ساطح معنایداري  Sig= 1/111بیاانگر ایان اسات کاه باا  11درصاد
اطمیناا ،تفاوت معنیداري بین مرد و زا از نظر گرایش به رفتار پر قطر وجود دارد ،لذا فرغیه
فوق تایید میشود.
جدول شماره  6آزمون تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر خطر برحسب وضعیت تاهل
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

مجرد

161

11/91

1/11

متاهج

113

94

5/34

T

معنی داري

6/14

1/119

فرغیه شماره  1به نظر میرسد بین وغعیت تاهج و گرایش به رفتار پر قطار در فارد رابطاه
وجود دارد.
جدول شماره  3نتایج بررسی تفاوت میانگین گرایش باه رفتاار انحرافای برحسا ،وغاعیت
تاهج نشاا میدهد .میزاا میانگینها حاکی است که تفاوت میانگین رفتاار انحرافای باراي افاراد
مجرد ( )1/11بیشتر از مادار آا براي افراد متاهج ( )5/34شده است .تفاوت مشااهده شاده باین
دو میانگین بر اسا

آزموا  Tبا مادار 6/14و سطح معنیداري  Sig =1/119بیاانگر ایان اسات

که با  11درصد اطمیناا ،تفاوت معنیداري بین مجردها و متاهجهاا از نظرگارایش باه رفتاار پار
قطر وجود دارد ،لذا فرغیه فوق تایید میشود.
جدول شماره 7آزمون تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر خطر بر حسب طبقه
اقتصادی
طخاه ااتصادي

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بار

919

91311

3313

متوسط

133

94316

1316

پایین

46

91331

1311

کج

334

91393

13115

مادار F

13653

سطح معناداري

13119
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فرغیه شماره  6به نظر میرسد بین وغعیت طخااتی فرد و گرایش به رفتار پار قطار در فارد
رابطه وجود دارد.
جدول شماره  1آزموا تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر قطر برحسا ،وغاعیت طخاااتی
افراد را نشاا میدهد .با توجه به آمارههاي موجود در این جدول ،میانگین نمره گرایش به رفتار
پر قطر در میاا افراد با وغعیت طخااتی متفاوت (بار – متوسط – پایین) با هم تفااوت نادارد و
این عدم تفاوت مشاهده شده در بین این میاانگینهاا بار اساا

آزماوا  Fدر تحیاج پاراکنش و

حدااج در سطح  15درصد نشاا دهنده عدم معنی داري مغیرها است .آمارههااي موجاود نشااا
میدهد بین گرایش به رفتارهاي پر قطر و طخاه ااتصادي افراد رابطه معناداري وجاود نادارد باه
این معنا که این گونه رفتارها میتواند در بین افراد هر طخاه اجتماعی اتفاق بیافتد بنابراین فرغایه
فوق تایید نشده است.
جدول شماره  1آزمون تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر خطر بر حسب محل تولد
محج تولد

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

روستا

915

91311

4365

شهرستاا

119

94315

3331

مرکز استاا

11

91313

134

کج

334

91393

13115

مادار F

13151

سطح معناداري

13395

فرغیه شماره  3به نظر میرسد بین محج تولاد و گارایش باه رفتاار پار قطار در فارد رابطاه
وجود دارد.
جدول شماره  4آزموا تفاوت میانگین گرایش به رفتار پر قطر برحس ،محج تولد افاراد را
نشاا میدهد .با توجه به آمارههاي موجود در این جدول ،میاانگین نماره گارایش باه رفتاار پار
قطر در میاا افراد برحس ،محج تولد با هم تفاوت ندارد و این عادم تفااوت مشااهده شاده در
بین این میانگینها بر اسا

آزموا  Fدر تحیج پراکنش و حادااج در ساطح  15درصاد نشاانگر

عدم معنی داري متغیرها است .به این معنا که محج تولد باا گارایش باه رفتاار پار قطار در باین
جواناا رابطه ندارد و لذا فرغیه فوق تایید نمی شود.
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جدول شماره  9آزمون همبستگی متغیر سن با گرایش به رفتار پر خطر
گرایش به رفتار پر قطر

سن

غری ،همخستگی

1/161

سطح معناداري

1/396

فرغیه شماره  5به نظر میرسد بین سن و گرایش به رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد.
جدول شماره  1غری ،همخستگی پیرسوا به منظاور بررسای رابطاه باین سان و گارایش باه
رفتار پر قطر استفاده شدهاست .بر اسا

نتاایج حاصاله ،همخساتگی غاعیفی باین سان و رفتاار

انحرافی وجود دارد ..در مورد معنی دار بودا رابطه فوق با توجه به مااادیر  Sig =1/396رابطاه
فوق با  11درصد اطمیناا معنیدار نمیباشد ،لذا فرغیه فوق تایید نمیشود.
جدول شماره  83آزمون همبستگی متغیر تحصیالت فرد و گرایش به رفتار پر خطر
گرایش به رفتار پر قطر

تحصیالت فرد

غری ،همخستگی

-1/115

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  3به نظر میرسد بین سطح تحصیالت فرد و گرایش به رفتار پر قطار در فارد
رابطه وجود دارد.
جدول شماره 91رابطه باین تحصایالت فارد و گارایش باه رفتاار پار قطار را باا اساتفاده از
تکنیر آماري همخستگی نشاا می دهد .بر اسا

نتایج حاصله با توجاه باه ماادار  r=-1/115و

سطح معناداري sig= 1/111رابطه منفی معکو

و معناداري باین گارایش باه رفتاار پار قطار و

تحصیالت فرد وجود دارد و فرغیه فوق با  11درصد اطمیناا معنیدار میباشد ،لذا فرغیه فوق
تایید میشود به این معنا که هر چه تحصیالت فرد بیشتر باشد گرایش به رفتار پار قطار در فارد
کمتر است.
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جدول شماره  88آزمون همبستگی متغیر گرایش به رفتار پر خطر و گرایش دوستان به
رفتارهای پر خطر
نام متغیر

گرایش رفتار دوستاا

گرایش به رفتار پر قطر

1/141

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  1به نظر میرسد بین گرایش دوستاا فرد به رفتارهاي پار قطار و گارایش باه
رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد.
جدول شماره  99رابطه بین گرایش به رفتار پر قطر در فرد و میزاا گرایش دوستاا فارد باه
رفتارهاي پر قطر را از طریق تکنیر آماري همخستگی نشاا میدهد .بر اساا

نتاایج حاصاله،

مادارr= 1/141و سطح معناداري برابر با sig= 1/111می باشد و نشاا میدهد که رابطه فوق در
سطح  11درصد اطمیناا معنی دار است و لذا فرغیه فوق تایید میشود.
جدول شماره  82آزمون همبستگی گرایش به رفتارهای پر خطر و میزان ارتباط فرد با
افراد متمایل به رفتار پر خطر
گرایش به رفتار پر قطر میزاا ارتخاط با افراد متمایج به رفتار پر قطر
غری ،همخستگی

1/191

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  1به نظر میرسد بین میزاا ارتخاط با افراد متمایج به رفتار پر قطر و گرایش به
رفتار پر قطر در فرد رابطه وجود دارد.
جدول شماره  91رابطه بین گرایش به رفتارهاي پر قطر و میزاا ارتخاط فرد با افاراد متمایاج
به رفتار پر قطر را نشاا می دهد .بر اسا

نتایج حاصله ،رابطاه معنااداري باین دو متغیار وجاود

دارد.یافتهها نشاا میدهد که با توجه به مادار غری ،همخستگی که برابر باا  r =1/191اسات و
سطح معناداري sig= 1/111در سطح  99درصد اطمیناا رابطاه معنااداري باین گارایش فارد باه
رفتار پر قطر میزاا ارتخاط فرد با افراد متمایج به این رفتارها وجود دارد .لذا فرغایه فاوق تاییاد
میشود.
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جدول شماره  80آزمون همبستگی متغیر اعمال مذهبی
گرایش به رفتار پر قطر

اعمال مذهخی

غری ،همخستگی

-1/141

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  1به نظر میرسد بین اعمال مذهخی و گرایش به رفتار پار قطار در فارد رابطاه
وجود دارد.
جدول شماره  96نشاادهناده غاری ،همساختگی پیرساوا باین متغیار مساتاج انجاام اعماال
مذهخی و گرایش به رفتارهاي پر قطرمیباشد .غری ،بدست آمده براي این متغیر برابر باا r= -

 0.280و سطح معناداري  sig = 0.000است و بیانگر رابطه منفی و معکو

بین دو متغیار اسات

به این معنا که با افزایش انجام اعمال مذهخی ،گارایش باه رفتاارهااي پار قطار در فارد کااهش
مییابد ،و فرغیه مربوط تایید میشود.
جدول شماره  84آزمون همبستگی گرایش به رفتار پر خطر و گرایش مذهبی فرد
گرایش به رفتار پر قطر

گرایشات مذهخی

غری ،همخستگی

-1/119

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  91به نظر میرسد بین گرایشات مذهخی و گرایش باه رفتاار پار قطار در فارد
رابطه وجود دارد.
آمارههاي مندرج در جدول  93نشاادهنده وجود رابطه معکو

متغیر گرایشات ماذهخی باا

متغیر گرایش به رفتار پر قطر هستند .به ایان معناا کاه باا افازایش گرایشاات دینای در فارد ،باه
گرایش به رفتارهاي پر قطر در فرد کاهش می یابد .غری ،بدست آمده براي این متغیر برابر با
 -0.221و سطح معناداري آا ،sig= 0.000نشاا می دهدکه فرغیه فوق تایید گردیده است.
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جدول شماره  85آزمون همبستگی متغیر پایبندی به دین
گرایش به رفتار پر قطر

پایخندي به مذه،

غری ،همخستگی

-1/111

سطح معناداري

1/111

فرغیه شماره  99به نظر میرسد بین پایخندي به مذه ،و گرایش به رفتاار پار قطار در فارد
رابطه وجود دارد.
جدول شماره  95آزموا همخستگی متغییر گرایش به رفتار پر قطر و پایخنادي باه ماذه ،را
نشاا میدهاد .غاری ،بدسات آماده باراي ایان متغیار ،برابار باا  -0.227و باا ساطح معنااداري
 sig=1/011می باشد و بیانگر رابطه منفی و معکو

بین دو متغیر مای باشاد باه ایان معناا کاه باا

افزایش پایخندي افراد به مذه ،،گرایش به رفتارهاي پر قطر در آناا کاهش مییاباد و فرغایه
مربوطه در سطح  11درصد اطمیناا تایید میشود.
بحث و نتیجه گیری:
در این پژوهش محاااا باه دنخاال تخیاین نااش دیان باه عناواا یکای از مهمتارین نهاادهااي
اجتماعی در گرایش جواناا 94تا  61ساله شهرستااهاي استهخاا و فساا باه رفتاارهااي پار قطار
بوده اند .با توجه به جواا بودا جمعیات ایاراا و اهمیات دوراا جاوانی در زنادگی افاراد ،لاذا
پاارداقتن و توجااه بیشااتر بااه مسااائج جواناااا از اهاام موغااوعات و مسااائج اجتماااعی کشااورماا
است.جوانی ماط سنی حسا

و بحرانی است .جواا استاالل طل ،،آزادي قواه ،آرمااا گارا

و تا حدودي ستیزه گر است .که گاهی اواات سخ ،ایجااد برقای آدا و روساوم ،ارزشهاا و
هنجارهاي قاصی میشوند که منشا رفتارهاي متمایز آاها میشود ،آنهه کاه گااهی اوااات باه
عنواا رفتارهاي پر قطر نامیده مایشاود .رفتارهااي پرقطار رفتارهاایی تعریا

مایشاوند کاه

سالمت و بهزیستی جواناا یا افراد جامعه را در معرض قطر ارار مایدهاد .تنهاا راه حاج باروا
رفت از این وغعیت تغییر شیوه زندگی و نیز آا دسته از رفتارهاي پر قطري است که تخدیج به
عادت شده است .امروزه رشد برقی از قرده فرهنگهاي منحرف در باین نوجوانااا و جوانااا
زنگ قطر افزایش جرایم علیه اقالق و عفت عمومی است .به همین دلیاج مایتاواا باه عناواا
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یکی از عوامج محافظت کننده از پایندي دینی نام بردو از آنجا که عمده ترین عاماج نابساامانی
و ناامنی در زندگی انساا ،تخل

و سرپیهی از اانوا است ( اطخی)4 :9619 ،جامعه شناساا ،باه

این نتیجه رسیده اا که دست کم برقی ابعاد دین را به عنواا اانوا الهی مایتاواا داراي ناشای
بازدارنده در قصول رااج برقی از انواع رفتارهاي ییر اانونی به حسا آورد.
در این پژوهش  99فرغیه وجود داشت که  4فرغیه مورد تایید و  6فرغیه رد شادند.جهت
آزموا فرغیههایی که متغیرهاي مستاج آنها در سطح سنجش اسامی یاا ترتیخای اارار دارناد ،از
آزموا  Tبراي ماایسه دو میانگین و از آزموا  Fبراي ماایسه بیش از دو میاانگین اساتفاده شاده
است .نتایج تحلیج واریان

نشاا میدهد وغعیت طخااتی باا ماادار ( sig=1/119و )F =1/653

و محج تولد با مادار ( sig =1/395و  ،)F =1/151تایید نشادهاناد .باه عاالوه نتاایج آماارههااي
آزماوا  Tنشااا مایدهاد متغیار جنسایت (،) sig=1/111وغاعیت تاهاج( )sig= 1/119رابطاه
معناداري با گرایش جواناا به رفتارهاي پر قطر دارند .بین متغیرهاي مستاج فاصلهاي و گرایش
جواناا به رفتار هاي پر قطر ،از غری ،همخستگی پیرسوا استفاده شد .غری ،پیرسوا محاساخه
شده براي متغییرها به شر زیر است :سن با ماادار ( ) sig= 1/396 , r=1/161رابطاه معناا داري
را با گرایش به رفتاار پار قطار نشااا نمای دهاد ،در مااباج متغیار ساطح تحصایالت باا ماادار
( ،), r=- 1/115sig= 1/111گرایش دوستاا به رفتارهاي پر قطار باا ماادار (1/111 r=/141
 ،) sig =,ارتخاط با افراد متمایاج باه رفتاار پار قطار باا ماادار ( r=1/191و،)sig= 1/111اعماال
مذهخی با مادار)  r= - 1/141و ،)sig= 0/000گرایشات مذهخی با ماادار( r=- 1/119و1/111
=)sigو پایخندي به دیان باه ماادار ( r= -1/111و )sig= 1/111رابطاه معنااداري را باا گارایش
جواناا به رفتار هاي پر قطر دارد.براي هر کدام از متغیرهاي فاصله و گارایش باه رفتارهااي پار
قطر مادار  rنشاا دهنده شدت رابطه بین دو متغیر اسات .نتاایج حاصاج از ایان غاری ،باه ماا
می گوید که رابطه بین متغیرهاي مستاج و متغیر وابسته معنیدار است ،به این معناا کاه باا کام و
زیاد شدا مادار یر متغیر ،متغیر دیگر هم کم و زیاد میشود.
با مروري بر چارچو نظري میتواا به تحلیج بیشتر در رابطاه باا فهام متغیارهاا پرداقت.باا
توجه به نظریات کنترل اجتماعی هیرشی افراد از لحاظ درجه اخولی ارزشها و هنجارهاي جامعاه
متفاوت هستند و این تفاوت بستگی به میزاا همخستگی افاراد باا نظاام اجتمااعی دارد .از نظار او
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بین پیوند با نظام اجتماعی و اعتااد به مشروعیت اقالای رابطه وجود دارد.همانگونه که یافتاههاا
نشاا میدهد شاهد رابطه منفی پایخندي به دین ،اعمال مذهخی و گرایشات مذهخی باا گارایش باه
رفتار پر قطر در جواناا هستیم به این معنا که با افزایش پایخندي به دین گرایش به رفتارهاي پار
قطر در افراد کاهش مییابد .از طرف دیگر هیرشی بر گروه دوستاا و همسارا به عنواا یکای
از متغیر هایی که براي آزموا تجربی فرغیات قود استفاده کرده بود تاکید داشت و یافتهها نیاز
نشاا میدهد که بین گرایش دوستاا فرد به رفتارهاي پر قطر و ارتخاط با افرادي که متمایاج باه
رفتار پر قطر هستند با گرایش فرد به رفتار پر قطر رابطه وجود دارد به این معنا کاه باا افازایش
رابطه با افراد تمایج به رفتارهاي انحرافی و گارایش فارد باراي ایان گوناه رفتارهاا نیاز افازایش
می یابد و هر چه دوستاا فرد منحرف تار باشاند قاود فارد نیاز گارایش بیشاتري باه ایان گوناه
رفتارهاي انحرافی پیدا میکند.از دیگر متغیرهاي تایید شاده در ایان تحایاق مایتاواا باه متغیار
تاهج اشاره کرد به این معنا که گرایش به رفتار پر قطر در بین متاهجها و مجردها متفاوت است
و بر طخق نظریات هیرشای نیاز پیونادهااي قاانوادگی یکای از راههااي پیوساتگی فارد باا نظاام
اجتماعی است و رابطه منفی تحصیالت با گرایش به رفتارهاي پر قطر نیز به این معنا اسات کاه
هر چه تحصیالت فارد بیشاتر شاود گارایش باه رفتارهااي قطار در افاراد کمتار قواهاد شاد و
همانگونه که هیرشی در نظریات قود مطر کرده بود از دیگر روشهاي پیوناد فارد باا جامعاه
مدرسه است .افراد از طریق نظام آموزشی میتوانند پیوند اوي و محکمی با جامعه قود و نظاام
ارزشهاي حاکم بر آا پیدا کنند.
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