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 خرده گیري شکل در نو و قدیم هاي بافت نقش بررسی
 امنیت به نگر آینده رویکردي بوشهر: شهر بزهکاري هاي فرهنگ

  1404 سال در کشور
  

  1نیا جعفري غالمرضا دکتر
  

  7/6/1400 پذیرش: تاریخ      23/1/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
 هاي بافت در خصوص به و هم کنار در متفاوت هاي فرهنگ خرده و ها گروه وجود

 که آورد می وجود به غالب فرهنگ با و همدیگر با اجتماعی ناسازگاري نوعی شهر قدیم
 شهر قدیم هاي بافت و ها حاشیه در انحرافی هاي فرهنگ خرده گیري شکل به منجر

 خرده جوانان گرایش در نو و قدیم هاي بافت نقش بررسی مقاله این اساسی هدف شود. می
 ارزیابی مورد 1404 سال براي نگر آینده رویکردي با بوشهر شهر در انحرافی هاي فرهنگ

 شد. انجام پرسشنامه ابزار طریق از و پیمایش روش از استفاده با پژوهش این گیرد. قرار
 تعداد باشد. می بوشهر شهر سال 29 تا 15 سنین بین جوانان طالعهم مورد آماري جامعه

 براي سیستماتیک تصادفی شیوه به معرف نمونه عنوان به آماري جامعه از جوان نفر 300
 تحقیق ابزار پایایی براي کرونباخ آلفا و روایی براي صوري اعتبار از شدند. انتخاب مطالعه

 ها میانگین مقایسه و پیرسون همبستگی ضریب ماريآ هاي روش از و آمد عمل به استفاده
 اساس بر شد. استفاده تحقیق مدل سنجش براي رگرسیون تکنیک و فرضیات آزمون براي
 هاي گروه خانوادگی، متغیرهاي متغیر: دسته چهار بین معناداري رابطه تحقیق هاي یافته

 در انحرافی هاي نگفره خرده به گرایش با سکونتی هاي ویژگی و فردي عوامل دوستی،
 تأیید و بوده معنادار درصد، 95 سطح در حداقل ها فرضیه این دارد. وجود جوانان میان
 ،جنسیت ،سکونت محل به وابستگی متغیر هفت که دهد می نشان T آزمون اند. شده
 و خانوادگی یختگیگس ،خانواده اعضاي بین صمیمت ،خانواده افراد تعداد ،اقامت هاي سال

 ترتیب به متغیرها این است. دار معنی آماري لحاظ از همسایگان با ارتباط و ناییآش میزان
 در و اند شده رگرسیونی معادله وارد اند، داشته وابسته متغیر تبیین در اهمیتی میزان

 کنند توضیح و تبیین را وابسته متغیر واریانس از درصد 62/0 اند توانسته مجموع
)62/0=R².(  
 دوستی، هاي وابستگی ،انحرافی فرهنگ خرده به گرایش اجتماعی، نیتام کلیدي: مفاهیم

  فردي عوامل خانوادگی،
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  مسأله یانب و دمهمق
 تعارض یاجتماع مسلم اصول با فقط نه يشهر يها طیمح در جرائم حد از شیب وقوع

 ،ياقتصاد منابع رفتن هدر به ها، انسان رنج و یسخت نیسنگ عاتیضا خود همراه بلکه دارد
 به ها محله و ها ابانیخ در یناامن ،یزندگ تیفیک در یکل وخامت شهروندان، یخوردگسر

 حیات مخرب هاي پدیده از یکی ،شهرها در انحرافی هاي فرهنگ خرده آورد. یم وجود
 به را جامعه سالمت و بوده انسانی جامعه گیر گریبان دیرباز از که ،شوند می تلقی انسانی

 بافت در هاناامنی افزایش و ایجاد با شهري جمعیت گسیخته لگام رشد .اندانداختهمی خطر
 است. شده نشینیزاغه و نشینیحاشیه گسترش و شهرها حاشیه در سکونت باعث شهري،
 زندگی فقر) (فرهنگ نوعی در 1لوییس تعبیر به که مهاجر غالباً و تهیدست هايخانواده

 زندگی به آن حاشیه در و نشده شهري زندگی جدید شیوه جذب کامل بطور کنند،می
 دارند. قرار دولت حمایتی هايبرنامه محور در کمتر و )؛1384:161 (بیات، دهندمی ادامه

 واحدهاي در جمعیت زیاد تراکم نامناسب، مسکن ویرانی، فقر، ،شهر از بخش این در
 ودکمب بهداشتی، لئمسا ،الزم آسایش فقدان درمانی، خدمات عرضه نارسایی مسکونی،

 که ،شود می یافت وفور به ،سیل نظیر طبیعی عوامل از ناشی خطرات و شهري هايفضا
 پناهگاه و منأم نیز و بودن زاجرم امنیت، عدم چون اوصافی باید شده یاد موارد به البته
 جزء را بخصوص و شهري مناطق فوق، شرایط وجود نمود. اضافه را بزهکاران براي امن

 مناطق این در را جرایم انواع ارتکاب پتانسیل و داده قرار رمج ارتکاب مستعد مناطق
 دامن در شهرها که فراوانی مشکالت و ،شهرها در ناامنی روزافزون رشد دهد. می افزایش

  نماید.می ضروري را زمینه این در را جدي هايريیپیگ پروراند،می خود
 امروزه که اجتماعی ضد و مسئوالنه غیر رفتارهاي ها، سرقت اجتماعی، جرائم افزایش

 صورت به و خارج اجتماعی پدیده یک حالت از و درآمده حاد شکل به جوامع از بسیاري در
 مخاطره به را جامعه امنیت و سالمتی تنها نه که است گشته نمودار اجتماعی  مسأله یک
 رهاشه این ساکنین و دهندگان مالیات تحمیل را گزاف مالی هاي هزینه بلکه اندازد،می
 ساختارهاي در که تحوالتی با مدرنیته نیز امروزه ).1383:14 تبریزي، (محسنی کند می

 مختلف يها جنبه آورده، وجود به جدید دوران در جمعی مناسبات و روابط و اجتماعی
 و تحول تغییر، معرض در را هاانسان روابط و ساخته متأثر را اجتماعی و فردي زندگی

 عنوانبه بوشهر راستا این رد .)1387:2 همکاران، و (بخشنده است داده قرار پیچیدگی

                                                 
1 Oscar Lewis 
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 در زداییقبیله تمایل باشد.می ها فرهنگ خرده و هاگروه از متشکل مهاجرنشین شهري
 فرهنگ پذیرش و بومی ـ سنتی فرهنگ طرد به وافر اشتیاق و مهاجر هايگروه برخی

 آباء سنتی هنجارهاي و هاارزش حفظ به هاگروه گرایانهقبیله تمایالت برخی وجود شهري،
 و شهري مناطق به مهاجرین پذیرش در میزبان شهرنشینان فرهنگ ،بوشهر در اجدادي و

 احساس تجربه باالخره سو، دیگر از میزبان و میهمان هايگروه بین اجتماعی فاصله تزاید
 نرخ آن رد که بوشهر شهري جامعه در را آنومیک شرایط بودن، ايحاشیه و گروهیبی

 ثبات کاهش با میان این در است. کرده تقویت و تشدید باالست، اجتماعی هاي آسیب
 در اجتماعی انحرافات افزایش اجتماعی دگرگونی سرعت افزایش و بوشهر شهر در نسبی
 و مسایل کنار در شهري فضاهاي داخل در شده ایجاد متنوع هاي فرهنگ خرده قالب

 تحریکات افزایش تفریحی، و فرهنگی فضاهاي کمبود اري،بیک فقر، همچون دیگر مشکالت
 و خویش شده گم هویت دنبال به جوان نسل تا شده موجب غیره و ارزشی تعارض عصبی،
 خود همساالن میان از عمدتاً که بزهکاري هاي فرهنگ خرده داخل در آنی نیازهاي ارضاي

 توان می را فرهنگی رفتار هب دادن شکل در آن نقش و فضایی دیدگاه به توجه باشد. است
 بلکه نیست، تجربی مفهوم یک فضا« کند: می پیشنهاد که کرد اقتباس 1ورلن از خوبی به

 فیزیکی عناصر براي مرجعی چارچوب فضا است. بندي دسته بر مبتنی و صوري مفهومی
 فیزیکی دنیاي در کنش اجراي به مربوط هاي امکان و مسائل براي نشانی و رمز و ها کنش
 یعامل را متقابل کنش نظام در فرد مشارکت 2گافمن از نقل به بکر ).23 (همان، »است

 کنش نظام در فرد مشارکت تداوم يبرا (تعهد) تیمسئول احساس کی آمدن بوجود يبرا
 :1960 ،3(بیکر گرددیم فرد در ثابت رفتار بروز باعث امر نیهم و کندیم عنوان متقابل

 وجود عدم یا و وجود میزان از مردم روانی احساس به امعهج یک در امنیت احساس ).35
 از نمایشی امنیت احساس دیگر، عبارتیبه گردد.می باز جامعه آن در جرم و ناهنجاري

 ).1377:23 حسینی، (قربان است اصولی و صحیح شیوه به جامعه  اداره براي گانیهم تالش
 همانا نامناسب برخورد و اقدام هگون هر انجام و نظم حفظ در اختالل و ضعف گونه هر

 براي لهأمس حل و یابیلهأمس اندازيچشم راستا این در است. جامعه امنیت علیه تهدیدي
  باشد.می مفید و ثرؤم 1404 سال

                                                 
1 Werlen 
2 Goffman 
3 Becker 
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 بروز از تواند می آن شناسی آسیب و شهري بافت هر در واکنش نوع و نگرش شناخت
 گروه با روابط خانوادگی، شرایط محصول نجوانا کند. جلوگیري جوانان آتی هاي نابهنجاري
 خود اجتماعی شرایط محصول خالصه بطور و کشور در پرورش و آموزش نظام همساالن،

 چگونگی بیانگر سنی گروه این هايویژگی بررسی و مطالعه دلیل همین به باشند،می
 به سبتن بیشتري تعهد که افرادي ).1992:6 ،1(کوشمن بود خواهد آنان اجتماعی شرایط
 تمایل شوند،می مواجه اشان جامعه مورد در مبهم اطالعات با که زمانی دارند، خود جامعه
 تعهد که آنهایی اما ببینند؛ را اشانجامعه گذشته مثبت ابعاد هم و منفی ابعاد هم دارند

    ).1999:105 ،2(دسیج ببینند را اشانجامعه منفی ابعاد دارند تمایل بیشتر ندارند،
 خرده گیريشکل در نو و قدیم هاي بافت نقش بررسی" تحقیق، این صلیا هدف

 اهداف باشد. می "1404 سال براي نگرآینده رویکردي با بوشهر شهر در بزهکاري فرهنگ
   است: زیر شرح به تحقیق این خرد

   دارد. رواج بزهکاري هايگروه گیري شکل بر اندازه چه تا خانوادگی شرایط - 
 آن ساکن جوانان میان در اجتماعی انحراف میزان چه به شهري بافت هر در - 

  گذارد. می تأثیر بافت
   است. چگونه شهري بافت هر انحراف میزان در جمعیتی متغیرهاي نقش - 
 است. چگونه انحرافی هاي فرهنگ خرده ایجاد در دوستان هايگروه نقش - 
 
  نظریات بر مروري

 بر که رفتاري شیوه عنوانبه را اجتماعی انحراف ،انحرافات شناسیجامعه پردازاننظریه
 یا هنجار یک با همنوایی عدم به را آن و گرفته نظر در ،است جامعه وفاق خالف

 است، شده واقع جامعه یک اعضاي بیشتر قبول مورد که هنجارهایی از هایی مجموعه
 و سن الكم بر تکیه با اخیر هايسال در آنها ).1384 ایمان، و (احمدي اندنموده تعریف
 دسته دو به را بزهکاري رفتار دهد،می ارائه انحرافات از رسمی قانون که تعریفی بر تأکید

 و جوانان توسط بزهکاري رفتار اگر که؛ اندکرده تقسیم صورت این به جرم، و بزهکاري
 جرم عنوانبه شود انجام بزرگساالن توسط اگر و بزهکاري، باشد، گرفته صورت نوجوانان

   ).1384 (احمدي، گرددیم تلقی

                                                 
1 Cushman 
2 Doosje 
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 تحلیل یک در و است شده متمرکز جوانان بزهکاري تبیین بر فرهنگی خرده نظریه
 ها، ارزش مانند ها آن فرهنگی خرده هاي ویژگی حسب بر را جوانان بزهکاري شناختی جامعه
 زا ).1377 :77 (احمدي، دهد می قرار بررسی مورد زندگی، هاي شیوه و عادات زبان، باورها،
 حل قصد به بپذیرد را بزهکاري فرهنگ خرده جوانی اگر فرهنگی خرده نظریه دیدگاه

 است. اجتماعی پایگاه کسب روست روبه آن با جوان که اي مسئله ترینمهم است. مشکالت
 خرده است. ممکن غیر ندارند را جامعه انتظار مورد معیارهاي که جوانان از برخی ارتقاي

 فرهنگ و جامعه معیارهاي جانشین که دارد ارتقا براي را ارهاییمعی خود درون در فرهنگ
   ).1374 :78- 79 (سخاوت، نیست دشوار ها آن کسب و است فراگیر

 اجتماعی روانشناختی و سازمانی اکولوژیک، هاي ویژگی بتواند که دارد قصد 1ورث
 الگوهاي در تغییرات که است این ورث کلیدي هفرضی کند. ادغام هم در را شهرگرایی

 وي، دید از دانست. »ناهمگونی و تراکم اندازه،« عامل سه معلول توان می را انسانی تجمعات
 کرد تعریف ناهمگون افراد از متشکل و متراکم بزرگ، سکونتگاه یک توان می را شهر

 و زودگذر شهري ي جامعه در افراد هاي تماس ورث دیدگاه از ).1377 :117 (افروغ،
 براي ابزاري فقط شود، موجب را مطلوبی روابط اینکه جاي به ها تماس ینا است. ناپیوسته
 شدن تخصصی و نبوغ به انبوه و زیاد هاي جمعیت شود. می نگریسته هدف به رسیدن

 فراهم را فشرده مکان یک در جمعی دسته زندگی اسکان که انجامد می شهري کارکردهاي
 هر که است شطرنجی اي صفحه همانند رشه ورث دیدگاه از ).1374 :89 سازد(توسلی، می

 و تراکم میزان یافتن افزایش با نظریه این طبق بر دارد. را خود خاص کارکردهاي قسمت
 روابط نوع شهري گاهسکونت یک در همگون جمعیت شدن کم با همراه جمعیت اندازه

 تشکیل هب مختلف اقتصادي و اجتماعی هاي پایگاه حسب بر افراد و یافته تغییر اجتماعی
 تشکیل به دست خود هاي عالقمندي حسب بر افراد پردازند. می اجتماعی هاي گروه
   است. آنها کنش هکنند تقویت که زنند می اجتماعی هاي گروه

 درك بدون و گیرند می شکل فضایی هاي محیط در طبقاتی روابط ،2گیدنز دیدگاه از
 گیري فاصله کند: می مطرح گیدنز نیست. پذیر امکان طبقاتی روابط شناخت ها، محیط این

 افزایش غیره و پولی مبادله نظام ارتباطات، نقل، و حمل در هایی نوآوري با مکانی زمانی
 بندي دسته ها آن انواع حسب بر را »ها محل« گیدنز .)147 (همان، یابد می مالحظه قابل
 دوام .2 نمادین، و فیزیکی مرزهاي .1 از: عبارتند ها محل بندي دسته معیارهاي کند. می

                                                 
1 Wirth 
2 Giddinse 



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  256  

 دیگر به که هایی شیوه .4 و فیزیکی فضاي در ها آن گستردگی .3 زمان، طول در ها آن
 نقاطی صرفاً ها محل گیدنز، دیدگاه از شود. می متصل تر گسترده نهادي الگوهاي و ها محل

 که دارند اجتماعی هاي زمینه حکم ها محل گیرد. می جا کنش آن در که نیستند فضا در
 به تنها نه محل در کنشگران کند. می فراهم اجتماعی تفسیر و یادگیري براي را زهاییمر

 نیز محل و فضا متن تفسیر براي خود معرفتی ذخیره از بلکه دهند، می پاسخ یکدیگر
 محلی فضاي یک در ساکن افراد گیدنز نظریه طبق بر ).1372:29 ،1کنند(ترنر می استفاده

 خود معرفتی ذخیره محله، شده تعریف مرزهاي به توجه با و عیاجتما تفسیر و یادگیري با
   کنند. می برقرار ارتباط خود اطرافیان با راستا این در و کرده فراهم را

 از شده تکمیل اي مجموعه بلکه نیست، منسجم کل یک شهر ،2برگس باور به
 :188 (فکوهی، دهد می قرار متحدالمرکز دوایر در را ها آن او که است متفاوت هاي پهنه

 موجب انتقالی منطقه در شناختی بوم و جمعیتی ثبات عدم برگس نظریه طبق بر ).1383
 ساکنان رفتار کنترل و خانواده قبیل از اجتماعی نهادهاي کارکردي توانایی تخریب

 و نداشته را جوانان و نوجوانان متقاعدسازي توان قومی فرهنگ سنتی هاي ارزش شود. می
 و گروهی هاي هویت فاقد نتیجه، در شوند، می کشیده اي حاشیه ضعیتو یک به آنان

 سوق است پذیرش مورد جامعه در که رفتاري سمت به را آنان که شوند می هایی مرجع
   ).1384 :57 (احمدي، دهد

 بین ستیز براي است اي پایه مسکن توزیع نابرابري الگوي ،3مور و رکس نظر از
 از ).1377 :123 (افروغ، باشد می یکسانند منابع به دستیابی متقاضی که متفاوتی هاي گروه

 هاي جابجایی اغلب جدید، دنیاي به خود کهن دنیاي از درگذار مهاجران 4پارك دیدگاه
 این به  کنند،می زندگی فرهنگی محیط دو بین 5واردان تازه کنند.می تجربه را دردناکی

 نیز جدید فرهنگ از بخشی اما نبودند، خود قدیمی فرهنگ از بخشی دیگر آنها که معنا
 "ریختگی درهم" یا "روحیه تضعیف" را آن پارك که است چیزي همان این و نبودند

 مانند بالقوه هايدشواري به منجر نهایت در امر این پارك نظر به نامد.می شخصی
 که گونههمان  اي،اندازه تا او کند.می کمک تبهکارانه اعمال و خودکشی  روانی، هاي بیماري

                                                 
1 Turner 
2 Berges 
3 Rex & More 
4 Park 
5 New Comers 
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  ،2(کیوسیتو دیدمی اي حاشیه انسانی را مهاجر کرد، مشخص را بیگانه شخصیت 1زیمل
185 -184: 1383.(  

 ترین اساسی از یکی دانست. می یابی هویت و برازندگی قلمروي را شهري فضاي 3لینچ
 نآ از منظور که بود شهري فضاي در »خوانایی« مفهوم کرد مطرح لینچ که نظري مفاهیم

 یا بالقوه صورت به توانستند می شهروندان اینجا در و اجتماعی بازیگران که بود اي رابطه
 لینچ ).1383 :207 (فکوهی، کنند برقرار فضا این »قرائت« طریق از شهري فضاي با بالفعل

 گروهی یا فردي تعصب از دور به اجتماعی علوم دانشمندان سنتی هاي روش ترسیم با
 کالبد که کند قانع را گذاران سیاست و اجتماعی علوم دانشمندان نتری مشکوك توانست

 آن طراحی و شهري فضاي سرانجام و است اساسی و بنیانی آن اهمیت و دارد اهمیت شهر
 و آرمان ها، ارزش نماد آن فضاهاي و شهرها بنابراین، نیست. فضا سطحی تجلی یک تنها

 فصاحت و روشنی به را آن هاي لویتاو که هستند حکومتی و مردم هاي قدرت ساختار
 نظریه این طبق بر ).1379 :31 ،کرد(طبیبیان مشاهده آن فضاهاي و شهرها در توان می

 و سکونت محل به دلبستگی میزان مورد در را محل یک در ساکن افراد تواند می محقق
 زانمی براساس محله یک حدود شناخت و داد قرار مطالعه مورد را آنها یابی هویت حس
 نظریه این از دهد. نشان را سکونت محل از ساکن افراد قرائت در محله آن یابی معنی

 استفاده رسمی هشد تعریف فضاي به توجه بدون فضا در محله حدود تعریف باز در توان می
   کرد.

 باندها با »سازگاري براي فشار« تسلیم خاطر این به دفاع بی جوانان ،4کوهن نظر از
 از بیشتر سال هم هاي گروه از متشکل باندهاي این به تعلقشان ساساح که شوند می

 مهم عامل است معتقد کوهن ).228 (همان، دارند خود والدین به نسبت که است احساسی
 براي الزم ضوابط فقدان و اجتماعی ارتقاي به میل جامعه پایین مراتب در جوانان کژرفتاري

 (سخاوت، گوید نمی سخنی باال و متوسط طبقات انجوان بزهکاري مورد در ولی است، ارتقاء
   کند: می خالصه زیر شرح به را بزهکاري الگوهاي کوهن ).1374 :74

 کاالي فروش منظور به است ممکن گاهی که دزدي مثالً مادي، انگیزه بدون بزهکاري
 باشد. ها آن تخریب منظور به صرفاً و نباشد درآمد کسب منظور به رفته سرقت به

 گرایی لذت بافی. منفی بیماري. و گري الابالی خرابکاري، نیت، سوء یا بدخواهی جویی، کینه
                                                 
1 Simmel 
2 Kivisto 
3 Lynch 
4 Choen 
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 گروهی استقالل و خودمختاري تغییرپذیري. بزهکار. هاي دسته و دار به ورود با مدتکوتاه
   ).1377 :80 احمدي، از نقل (به

 نازل یگاهپا متوجه پایین طبقات جوانان که است این کوهن اساسی فرض کلی طوربه
 با ).1374 :81 (سخاوت، سازد می مواجه ارتقا همسئل با را ها آن آگاهی این و شوند می خود

 محالت در جوانان بزهکاري تا یابد می را این توان محقق کوهن نظریه از گرفتن کمک
 تمسک با اجتماعی پایگاه ارتقاء در را ها آن  تالش و کرده شناسایی را مهاجرنشین و قدیم

   کند. شناسایی را منحرف هاي گروه با ارتباط طریق از بزهکاري رفتار به
 و اجتماعی عوامل و نیست ارثی یا روانشناختی بزهکاري، رفتار 1ساترلند نظر از

 خرده و فرهنگی فضاي به نیز انحراف پدیده بررسی در او دارد. نقش آن تبیین در فرهنگی
 ساترلند ).1380:119 صارمی، (امین کند می توجه دارد، قرار آن در فرد که فرهنگی،

 دارند. شکنان قانون با بیشتري ارتباط شوند، می شکنی قانون مرتکب که مردمی است معتقد
 ارتباط ها آن با و باشند داشته وجود منحرفینی آنها اطراف در که شود می منحرف زمانی
   ).1966:67 (ساترلند، نماید برقرار

   است: زیر قرار به انجامد می بزهکاري به که ديفرآین نظریه، این اساس بر
   موروثی. نه است آموختنی مجرمانه عمل .1
 صورت به عموماً و گیرد می انجام افراد سایر با فرد ارتباط طریق از آموزش .2
 چهره حرکات طریق از است ممکن موارد برخی در فقط و است کلمات کمک به و شفاهی

  گیرد. انجام قیافه و
 روابط فرد با که نزدیک هاي گروه در بزهکارانه رفتار وزشآم اعظم بخش .3

  گیرد. می انجام دارند صمیمانه
 گاه که جرم ارتکاب فنون الف) دارد: مختلفی مراحل مجرمانه عمل و آموزش .4
 و درونی هاي کشش ها، گرایش ها، انگیزه به دادن جهت ب) ؛است ساده گاه و پیچیده
  مجرمانه. عمل توجیه

  است. آموختنی درونی کشش ابزار به میل و ها انگیزه کسب .5
 موافق که کسانی با او آمیزش که زند می دست بزهکارانه عمل به فرد زمانی .6

  اند. مخالف قاعده شکستن با که است کسانی از بیشتر اند قاعده شکستن
  نیستند. یکسان شدت و سن تداوم، فراوانی، لحاظ از گوناگون ارتباطات تأثیر .7
  نیست. تقلید به محدود فقط بزهکارانه فتارر یادگیري .8

                                                 
1 Sutherland 



  259گیري ... هاي قدیم و نو در شکل بررسی نقش بافت 

 کند. می بیان را شخص عام و کلی هاي ارزش و نیازها بزهکارانه رفتار که حالی در .9
 هاي ارزش و نیازها همان بیان هم مجرمانه غیر رفتار زیرا شود، نمی ایجاد ها آن توسط اما

   ).1374 :55-57 (سخاوت، است عام
 میزان مبناي بر را جوانان در انحراف شدت و میزان وانت می ساترلند نظریه طبق بر
 مورد را اطرافیان و دوستان از آنها تأثیرپذیري میزان و بزهکاري فرهنگ خرده با ارتباط
 پیش از بیش را بالفعل گرایشات و بالقوه هاي نگرش شناسایی همچنین داد، قرار بررسی
   داد. توضیح

 نتیجه این به جامعه پایین طبقات بزهکارانه اررفت مورد در خود مشاهدات در 1ماتزا
 (جوان) او نظر از که دارند توجیهاتی ها آن براي خود، جرایم اکثر در جوانان که رسید
 عنوانبه که توجیهات این شناسد. نمی معتبر را آن جامعه حقوقی نظام اما است، معتبر
 از تخطی براي موجهه دلیلی را جامعه در قانون اجراي عدم شود؛ می شناخته تراشی دلیل

   داند. می جامعه هنجارهاي
 با جرم وقوع از قبل توجیهی فنون یادگیري در حدودي تا ساترلند و ماتزا چند هر
 با ارتباط در کجروي موافق هاي نگرش و انگیزه یادگیري از هم ساترلند و موافقند یکدیگر

 فنون از و گذارد می فراتر حد این از را پا ماتزا اما کند، می صحبت اجتماعی هاي گروه
 زیر شرح به را ها آن سخاوت که کند می صحبت اجتماعی هنجارهاي فشار سازي خنثی
   کند: می مطرح

 آن در و است منطبق جامعه اخالق موازین با ظاهراً فن این مسئولیت: انکار فن .1
 خارج نیروهاي هنتیج را آن و کند تکذیب جرم ارتکاب در را خود مسئولیت تواند می جوان

   بداند. خود هاراد از
 شود می گسسته آن هنتیج و عمل بین هرابط شیوه این در زیان: و صدمه انکار فن .2

  داند. می جوانی شیطنت نوعی را خود رفتار فرد و
 معرفی متخلف نوعی را قربانی جوان فن این در قربانی: بودن قربانی انکار فن .3

  است. داشته را عدالت اجراي و او تنبیه قصد عملش با (جوان) او که کند می
 که رود می کار به زمانی در بیشتر فن این کنندگان:محکوم کردن محکوم فن .4
 فردي را کنندهمحکوم حالت این در گذارند. می پا زیر را قانون خودشان قانون حافظان

  خواند. می شخصی هاي کینه از منبعث را او عمل و ظاهرالصالح و ریاکار

                                                 
1 Matza 
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 جوان فن این با کوچک: گروه هاي ارزش سود به جامعه هاي ارزش کردن داف فن .5
 گروه نظیر است، عضو آن در که کوچکی گروه توقعات نفع به را بزرگ هجامع توقعات

  ).1374 :85- 93 (سخاوت،  کند می فدا محیط و دوستی هاي گروه باند، اعضاي همساالن،
 رفتار یادگیري فرآیند طی که را جوانان بزهکاري رفتار توان  می نظریه این طبق بر
 با تراشی دلیل واکنش از بزهکاران و منحرفین استفاده با را است گرفته شکل مجرمانه

 این کرد تشریح و تبیین شهري قدیم و پایین طبقات در سازي خنثی فنون از گیري بهره
  کند. می وجهت اجتماعی کنشگر یک عنوانبه خودش دیدگاه از منحرف رفتار به نظریه

 به توجه با جرم کنندهتبیین آمریکایی مشهور شناسجامعه مرتن انحرافات نظریه
 انزواطلب، شعائرگرا، یا گرا مناسک تیپ چهار مرتن نظر به است. جامعه ساختی شرایط

 برخورد و جامعه شرایط معلول را همنوایان کنار در شورشی یا انقالبی و گذاربدعت یا نوآور
 ساخت دو این میان که است هنگامی جامعه در وانسجام یکپارچگی داند.می ختسا دو این

 در ثروت و منزلت مانند شده نهادي هايارزش و اهداف اگر اما باشد. داشته وجود تعادل
 آن بر وتبلیغات پرورش و آموزش وهنجارها، ها ارزش پذیري،جامعه و شود تبلیغ جامعه

 هاي تیپ باشد، نداشته وجود اهداف این به دسترسی لوسای آن کنار در و ورزند کیدأت
 هاي سالح حمل و بزهکاري پدیده درباره یابند.می ظهور و بروز رفتاري و شخصیتی مختلف

 (احمدي، نمود استفاده امور تبیین جهت مرتون مفهومی مدل این از توانمی سرد
1377:82.(    

 که مناطق این ساکنان و است راههم فقر فرهنگ با نشینیحاشیه 1لوئیز اعتقاد به
 پایگاه و اجتماعی تحرك در محدودیت و قومی سوابق لحاظ به هستند مهاجران از عمدتاً

 (احمدي، باشند می متفاوت شهري مناطق سایر ساکنان با پایین، اجتماعی و اقتصادي
 وجود با شهرها هاي حاشیه نشین فقیر هاي محله میان در لوئیز، اعتقاد به ).1384:185

 به شودمی دیده همبستگی روحیه و گروهی احساس یک غالباً سازمانی، تشکیالت کمبود
 شاهد برند می سر به فقر فرهنگ در طوالنی مدت براي که هایی خانواده فرزندان او اعتقاد

 زود خیلی کودکان یعنی کودکی، دوران بودن کوتاه باشیم:می را رفتارها و هاویژگی این
 در الزم هايحمایت از کودکان بودن محروم گیرند.می عهده به را ترهابزرگ وظایف

 خانواده ترك ،جنسی باري و بندبی روابط کودکی. سنین در جنسی روابط شروع خانواده.
 پایین. سنین در

                                                 
1 Loweiss 
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 دارند. تاریخ از کمی خیلی ادراك برخوردارند، فقر فرهنگ از عمدتاً که نشینانحاشه
 را خود زندگی شیوه و کنندمی زندگی آن در که ايناحیه و همحل مشکالت تنها آنان
 مشکالت همانندي درك براي الزم ایدئولوژي و بینش دانش، فاقد غالباً آنها شناسند. می

 از برخی لوئیز، نظر به ).187 (همان: هستند دیگر نقاط خود شبیه افراد مشکالت با خود
 فقر و بینوایی اول وهله در اینکه بدون کنند دور خود از را فقر فرهنگ توانندمی کشورها

 به توانمی لوئیز فقر فرهنگ نظریه از استفاده با ).189 (همان: کنند دور خود از را مادي
 که شهرهاکالن بر حاکم فرهنگ با نشینحاشیه و قدیم هايبافت میان فرهنگی تمایزات
  پرداخت. شودمی مناطق نای در انحرافی هنگ فر خرده با هایی گروه ایجاد موجبات
  

  پژوهش نظري چارچوب
 شناسی، بوم فرهنگی، خرده هاي نظریه از ترکیبی پژوهش این در استفاده مورد نظریه

 4 از حاضر پژوهش اساسی هاي فرضیه که است ساترلند افتراقی پیوند و لینچ معناشناختی
 متمایز جرم از را انجوان بزهکاري فرهنگی خرده هاي نظریه است. شده گرفته فوق نظریه

 سن به هنوز که دهد می رخ افرادي وسیله به بزهکارانه رفتار که باورند این بر و دانسته
 و دار وسیله به بزهکارانه رفتار فرهنگی، خرده پردازان نظریه اعتقاد به اند. نرسیده قانونی
 آید. می در اجرا به و گرفته شکل جامعه پایین طبقات در معموالً بزهکار هاي دسته
 و اجتماعی تراکم جمعیت، اندازه که کنند می استدالل شناختی بوم دیدگاه پردازان نظریه

 هاي حمایت تخریب به منجر شهري زندگی با ارتباط در اجتماعی ناهماهنگی و سکونتی
 و شخصی غیر و رسمی کنترل هاي مکانیزم با آنها جایگزین و نزدیک روابط و اجتماعی
 بین در اجتماعی هاي حمایت و پیوندها تضعیف با که شود، می کراتیکبورو هاي سازمان
 طبق بر شود. می رنگ کم فرد کنترل در اولیه هاي گروه و خانواده نقش نشینان، حاشیه
 دیگران رفتار از تقلید به اجتماعی یادگیري فرایند در جوانان ساترلند افتراقی پیوند نظریه

 را خشونت و پرخاشگري نظیر بزهکارانه رفتارهاي از برخی طریق این از و پردازند می
 که قرائتی با شهري فضاي یک در ساکن افراد لینچ معناشناختی هنظری طبق بر آموزند. می
 شهري ساختار یک در موجود اشیاء خوانایی و هماهنگی میزان و شهري فضاي یک از

 پذیرفتن با و کرده ادینهنه خود درون در را شهري فضاي یک هاي آرمان و ها ارزش دارند،
 اجتماعی کنش یک عنوانبه را شده تبلیغ عمل الگوي شهري، فضاي آن در غالب هویت

  کنند. می بازتعریف
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   پژوهش مدل
 و متغیرها تحقیق، اساسی هاي فرضیه نظري، چارچوب از استفاده با مرحله این در

  شود. می مشخص آنها میان روابط
 

  
  

   پژوهش هاي فرضیه
 خرده به گرایش و استقالل) حس تحصیالت، جنسیت، (سن، فردي هايویژگی بین 
  دارد. وجود رابطه بزهکاري فرهنگ
 خانوادگی) صمیمیت میزان خانواده، گسیختگی (نظارت، خانوادگی هايویژگی بین 

  دارد. وجود رابطه بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش و
 سکونت هسابق سکونت، محل به تعلق احساس (میزان سکونت محل هايویژگی بین 

 وجود رابطه انحراف به گرایش و همسایگان) با ارتباط میزان و گاهیسکونت حوزه محل، در
  دارد.

 خرده به گرایش و بزهکار) دوستان تعداد دوستان، به (وابستگی دوستان گروه بین 
  دارد. وجود رابطه بزهکاري فرهنگ
  

  پژوهش یشناسروش
 یکی گیرد.می انجام اصلی رویکرد دو از استفاده با پژوهش اجتماعی علوم در

 تحقیق این در که آنجا از است. کیفی رویکردهاي دیگري و باشدمی کمی رویکردهاي
 واقعیت یک سنجش در سعی کند،می حرکت مندقاعده چهارچوب یک اساس بر محقق

 هاي ویژگی
 خانوادگی

 

 هاي ویژگی
 سکونت محل

 

 هاي ویژگی
 فردي

 

 گروه
 دوستان

 فرهنگ خرده
 انحرافی
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 را اجتماعی جریان یک بیرون از همچنین و است متمرکز متغیرها روي دارد، معینی
 با و تحقیق موضوع اقتضاي به باشد.می کمی رویکرد آن، مناسب رویکرد کند،می مطالعه

 مورد اطالعات، آوريجمع براي روش ترینمناسب منزله به پیمایش روش امکانات، به توجه
 سنجش براي پرسشنامه ابزار از پژوهش این هاي داده گردآوري براي گرفت. قرار استفاده

 جامعه است. شده استفاده انحرافی فرهنگ خرده به گرایش و سکونتگاهی حوزه رابطه
 آنها کل تعداد که است، بوشهر شهر ساله 29 تا 15 جوانان کلیه حاضر، پژوهش در آماري
 عدم و بزهکارانه رفتارهاي به بوشهر شهر جوانان افزون روز گرایش باشد،می نفر 4800

 مورد هاي داده به دسترسی در سهولت و سو، یک از زمینه، دراین کافی هاي پژوهش مانجا
 مطالعه مورد جامعه عنوانبه بوشهر شهر انتخاب دالیل ترینمهم از دیگر، سوي از نیاز،
 در نفر، 4800 یعنی آماري جامعه تعداد به توجه با پژوهش این در نمونه حجم باشد. می

 نفر 300 با برابر لین جدول اساس بر 50- 50 پارامتر و 05/0يخطا ،95/0 اطمینان سطح
 جدول با مقایسه در را ها نمونه تعداد لین جدول اینکه به توجه با ).1974:437 (لین، بود

 حجم در افزایش که آنجا از و کندمی برآورد بیشتر کوکران گیرينمونه فرمول و مورگان
 انتخاب براي لین جدول از لذا نشود دوم و لاو خطاي دچار محقق تا کندمی کمک نمونه
 پاسخگو عنوانبه نفر 150 بافت هر از آماري جامعه اساس بر آمد. عمل به استفاده نمونه

 کل از جنسیتی درصد گرفتن با موجود جنسیتی تفکیک آمار به توجه با و شده انتخاب
 ابتد در شدند. انتخاب گوپاسخ عنوانبه زن نفر 70 و مرد نفر 80 بافت هر در آماري جامعه

 شهرداري قدیم هاي بافت مرکز استعالم اساس بر بوشهر شهر قدیم و نو هاي بافت کلیه
 بین سیستماتیک تصادفی روش به پرسشنامه کار انجام جهت و شده مشخص بوشهر
 دقت و اطمینان جهت شد توزیع مساوي طوربه قدیم و نو هايبافت در ساکن جوانان
 نو هايبافت گردید. تکمیل مصاحبه روش با و مجرب پرسشگران توسط پرسشنامه بیشتر

 شهر. وسط محله و جامع مسجد از: بودند عبارت شدند انتخاب آنها از پاسخگویان که
 پانچوري، کوت، از: بودند عبارت شدند انتخاب آنها از پاسخگویان که قدیمی هاي بافت
  رومیله. و الحمر نخل

 ویندوز محیط در SPSS افزارنرم از استفاده با ها پرسشنامه از آمده بدست هاي داده
 در گرفت. صورت تبیین و توصیف سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه و شدند پردازش

 تقاطعی جداول از استفاده با و متغیرها فراوانی توزیع از تحقیق، این توصیفی سطح
 آورده دست به مطالعه مورد جمعیت وزیعت از تصویري وابسته متغیر با مستقل متغیرهاي



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  264  

 مدل نهایتاً و فرضیات در متغیرها ماهیت اساس بر آماري هاي تکنیک کارگیري به شود.می
  است. تحقیق

 حاضر پژوهش در است: شده اقدام ذیل صورت به مفاهیم سنجش براي مقاله این در
 مخالف، جنس با تلفنی باطارت خانه، از فرار چون مواردي شامل انحرافی هاي فرهنگ خرده

 مصرف گردان،روان هاي قرص مصرف سیگار، مصرف مخالف، جنس با مستقیم ارتباط
 (صندلی عمومی اموال تخریب گروهی، یا فردي دعواهاي در شرکت الکلی، مشروبات
 منازل، (شیشه شخصی اموال تخریب ...)، و تلفن کیوسک مدرسه، اموال اتوبوس،
 مردم براي که هاییگروه در مشارکت بندي،شرط و قمار .)،.. و شخصی هاي اتومبیل

 خانه از ماندن بیرون بري،جیب و دزدي سکسی، هاي فیلم دیدن کنند،می ایجاد مزاحمت
 دادن سر آنها، به توهین و والدین به نسبت نافرمانی والدین، اجازه بدون شب نیمه تا

 به انحرافی هايفرهنگ خرده به گرایش باشد.می ورزشی هاي میدان در زشت شعارهاي
 مقیاس است. شده بررسی ايفاصله مقیاس و سطح در حاضر، پژوهش وابسته متغیر عنوان

 بخشنده ارشد کارشناسی رساله مقیاس از برگرفته انحرافی هاي فرهنگ خرده سنجش
  بود. پایایی داراي که باشد می

 آشفتگی خانواده، ختگیگسی چون مفاهیمی از استفاده با خانوادگی: هاي ویژگی
 در الؤس 7 از استفاده با مقاله این در خانواده گسیختگی است. خانوادگی نظارت و خانواده

 تعیین کرونباخ آلفاي از استفاده با آن پایایی که شد سنجش لیکرت ايدرجه 5 طیف قالب
 و یآشفتگ براي آلفا میزان که است ذکر فابل آمد. بدست 79/0 برابر آن مقدار و شد

 است. بوده 87/0 و 83/0 برابر ترتیب به هم خانوادگی نظارت
 (منظور گاهی سکونت حوزه چون مواردي از استفاده با که سکونت محل هاي ویژگی

 متوسط عرض - 1 از: عبارتند که قدیم بافت هايویژگی پاسخگویان)، زندگی محل بافت
 و قدیم ساختمانی مصالح - 3 ؛لسا 40 از بیش سکونت سابقه - 2 ؛متر چهار از کمتر معابر
 پاسخ زمان تا محل در پاسخگو اقامت هاي(سال سکونت سابقه الزم. استانداردهاي از خارج
 از افراد شناخت و ارتباط میزان (منظور همسایگان با ارتباط و آشنایی پرسشنامه)، به دادن

 تا پاسخگو هک است این (منظور تعلق احساس و پاسخگو) توسط محل در ساکن همسایگان
   نماید).می وابستگی و تعلق احساس خود زندگی محل به اندازه چه

 اعتبار جهت شد. استفاده صوري اعتبار از تحقیق ابزار روایی براي تحقیق این در
 و شده انجام تحقیقات اساس (بر مربوطه هاي طیف هاي گویه طراحی از پس نیز صوري
 کارشناسان و اساتید اختیار در رایج}) نظري چارچوب خصوص {به نظري هايدیدگاه
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 نهایت در طیف، هر هاي گویه سنجش راستاي در افراد این نظر اظهار گرفت. قرار دانشگاه
  شد. منجر طیف هر براي مناسب هاي گویه گزینش به

 با اطالعات آوريجمع از قبل که است شده سعی تحقیق اخالق رعایت جهت
 اختیار با افراد تا شود انجام پژوهش مورد در رسانیاطالع مطالعه، مورد هاي نمونه شناسایی

 شرکت توانستندمی مطالعه در پاسخگو افراد لذا نمایند. شرکت پژوهش در کامل رضایت و
 نام ذکر بدون اطالعات کلیه پذیرد. انجام مجدد گیرينمونه نیاز صورت در تا نکنند

 کند.می تضمین را اطالعات ودنب محرمانه تواندمی که است شده گردآوري پاسخگو
 اطالعات آوريجمع در رو در رو مصاحبه طریق از یا خود که بودند مختار پاسخگویان

 پاسخگویان حقوقی و شخصی حوزه از الیؤس گونههیچ که است شده سعی کنند. شرکت
  نشود. ایجاد تحقیق فرایند در حساسیت تا نشود پرسیده
  

  پژوهش هاي یافته
 جدول از استفاده با که است هایی پرسشنامه استخراج حاصل یقتحق هاي داده

 گردیده تکمیل بوشهر شهر در خطا درصد 4 از کمتر اطمینان سطح در و لین گیري نمونه
 بسته از استفاده با که است گرفته قرار حاضر پژوهش هاي یافته تحلیل و تجزیه اساس و
 تحلیل و تجزیه اند.ه و تحلیل قرار گرفتهمورد تجزی 1اجتماعی علوم براي آماري افزاررمن

 در مرحله اولین است. گرفته صورت استنباطی و توصیفی آمار هاي شاخص وسیله به ها داده
 تصویري تنها نه تصویر این. است متغیرها توزیع از تصویري کردن پیدا ها، تحلیل اکثر

الزم است،  بعدي هاي لتحلی براي که قاطعی شناخت غالباً بلکه است، تحلیل در سودمند
 .پرداخت خواهیم متغیرها توصیفی جداول شرح به قسمت این در .آوردفراهم می

 مجموع در درصد 39 با سال 24 تا 20 سنی گروه ،تحقیق هاي یافته اساس بر
 درصد 33/8 شامل سال 19 تا 15 سنی گروه. شودمی شامل را پاسخگویان تعداد بیشترین

از کل پاسخگویان را شامل  درصد 27/2 شامل سال 29 تا 25 گروه و پاسخگویان از
 از درصد 34/3 نو بافت در و بافت این پاسخگویان از درصد 33/3 قدیم بافت در. شوند می

 از درصد 46 قدیم بافت در. دارند قرار سال 19 تا 15 سنی گروه در بافت این پاسخگویان
 پاسخگویان از درصد 32 نو بافت در و سال 24 تا 20 سنی درگروه بافت این پاسخگویان

 .دارند قرار سنی گروه دراین بافت این

                                                 
1 Statistical Package for Social Science (SPSS) 



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  266  

 درصد 9/3  و مرد پاسخگویان از درصد 50/7تعداد که دهدمی نشان همچنین نتایج
ز ا درصد 49/3 و مرد پاسخگویان از 50/7 قدیم بافت در باشندپاسخگویان زن می از

از  درصد 49/3 و مرد پاسخگویان از درصد 50/7 نیز نو بافت در اندپاسخگویان زن بوده
  .اندپاسخگویان زن بوده

 گروه بیشترین که دیپلم تحصیلی مدرك داراي پاسخگویان از درصد 38/7 طرفی از
 6/8 با ابتدایی تحصیالت با افراد و اندداده اختصاص خود به پاسخگویان مجموع در را

 داراي افراد قدیم، بافت در. است دهدا جاي خود در را پاسخگویان میزان کمترین درصد
 دیپلم فوق کاردانی تحصیالت با افراد و فراوانی بیشترین درصد 36/7با راهنمایی تحصیالت

 افراد نیز نو بافت در. اندرا در این بافت در خود جاي داده فراوانی کمترین درصد 7/7 با
 دیپلم تحصیلی مدرك داراي افراد و فراوانی کمترین درصد 13 با ابتدایی تحصیالت داراي

 نو بافت پاسخگویان فراوانی درصد که آنجایی از. اندداشته را فراوانی بیشترین درصد 44 با
 است قدیم بافت پاسخگویان از بیشش باالتر و لیسانس و دیپلم فوق دیپلم، هاي گزینه در

 بافت گویانپاسخ از باالتر نو بافت در پاسخگویان سواد سطح وضعیت کرد بیان توانمی
  .باشدمی قدیم

 
  فرضیات بررسی
 بر بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میانگین تفاوت آزمون 1 جدول نتایج اساس بر
 تأیید را فوق فرضیه T آزمون اساس بر آمده بدست نتایج دهد، می نشان را جنسیت حسب
 بین شده مشاهده تفاوت .است داده نشان آماري لحاظ به را معناداري تفاوت و نموده

 مقدار با T آزمون اساس بر افراد بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش نمرات هاي میانگین
)71/50= T( که معنا این به شود می تأیید درصد 95 سطح در حداقل معناداري سطح و 

 زن جنس از بیشتر مرد جنس براي بزهکاري هاي فرهنگ خرده در عضویت احتمال
 .باشد می

  
  جنسیت حسب بر انحرافی فرهنگ خرده به گرایش بین میانگین وتتفا آزمون :1 جدول

 داري معنی سطح  T  معیار انحراف  میانگین  جنسیت
 78/7 19/24  زن 017/0 71/50  26/9  40/30  مرد
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 فرهنگ خرده به گرایش میزان و دوستان گروه بین همبستگی ضریب 2 جدول
 که دهد می نشان پیرسون همبستگی بضری از آمده بدست نتایج دهد.می نشان را انحرافی

 .دارد وجود رابطه وابسته متغیر و دوستان تعداد همچنین و دوستان به وابستگی بین
 به وابستگی چه هر که دهد می نشان و بوده معنادار متغیر دو این براي آمده بدست ضریب

 فرضیه و یابد می افزایش نیز بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش احتمال یابد افزایش دوستان
 ضریب از آمده بدست ضریب .است شده تأیید درصد 99 حداقل سطح در رمذکو

 متغیر و بزهکار دوستان تعداد متغیر بین دهد می نشان همچنین پیرسون همبستگی
 حداقل سطح در متغیر دو این براي آمده بدست ضریب .دارد وجود دار معنی رابطه وابسته

  .است شده تأیید درصد 99
  

  انحرافی فرهنگ خرده به گرایش و دوستان گروه بین پیرسون همبستگی ضریب: 2 لجدو
  معناداري  همبستگی  انحراف معیار  میانگین  ضریب همبستگی

  000/0  65/0  86/5  12/28  وابستگی به دوستان  گرایش به خرده فرهنگ انحرافی
  000/0  58/0  11/2  02/9  تعداد دوستان بزهکار
  

 بافت حسب بر انحرافی فرهنگ خرده به گرایش بین یانگینم تفاوت 3 شماره جدول
 احتمال که دهدمی نشان تحقیق از حاصل هاي یافته دهد.می نشان را افراد زندگی محل

 معنادار آنها زندگی محل بافت اساس بر بزهکاري هاي فرهنگ خرده در افراد عضویت
 گردد.می رد مذکور فرضیه و باشد نمی

  
  افراد زندگی محل بافت برحسب انحرافی فرهنگ خرده به گرایش بین نگینمیا تفاوت :3 جدول

 داري معنی سطح  T  معیار انحراف  میانگین بافت
 75/8 84/26  نو 0/23 38/1  43/9  843/27  قدیم

  
 خرده به گرایش میزان و خانوادگی متغیرهاي بین همبستگی ضریب 4 جدول

 نظارت هايمتغیر بین 2 جدول از آمده بدست ضریب دهد.می نشان را انحرافی فرهنگ
 خرده به گرایش میزان و خانوادگی صمیمیت همچنین و خانوادگی گسیختگی ،خانوادگی

 نظارت متغیر دو بین که است ذکر قابل دارد. وجود معناداري ارتباط بزهکاري فرهنگ
 و نفیم رابطه بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میزان با خانوادگی صمیمیت و خانوادگی
 خانوادگی، صمیمیت و خانوادگی نظارت میزان افزایش با که معنا این به باشد، می مستقیم
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 گسیختگی میان اما .یابد می کاهش بزهکاري فرهنگ خرده به افراد گرایش میزان
  دارد. وجود مستقیم معنادار ارتباط بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میزان و خانوادگی

  
  انحرافی فرهنگخرده به گرایش و خانوادگی متغیرهاي بین یهمبستگ ضریب :4 جدول

  معناداري  همبستگی  انحراف معیار  میانگین  ضریب همبستگی

  فرهنگ انحرافیگرایش به خرده
  000/0  - 47/0  6/20  - 45/59  نظارت خانوادگی

  000/0  79/0  017/5  28/25  گسیختگی خانوادگی
  000/0  - 59/0  15/3  - 7/49  صمیمیت خانوادگی

  
 فرهنگخرده به گرایش میزان و فردي متغیرهاي بین همبستگی ضریب 5 جدول

 ،استقالل حس هايمتغیر بین 2 جدول از آمده بدست ضریب دهد.می نشان را انحرافی
 معناداري ارتباط بزهکاري فرهنگخرده به گرایش میزان و تحصیالت همچنین و سن

 گرایش میزان با تحصیالت و سن متغیر دو بین که دهندمی نشان جدول نتایج دارد. وجود
 و سن افزایش با که معنا این به باشد، می مستقیم و منفی رابطه بزهکاري فرهنگخرده به

 چه هر اما .یابد می کاهش بزهکاري فرهنگ خرده به افراد گرایش میزان تحصیالت، میزان
 بزهکاري فرهنگدهخر به آنها گرایش میزان باشد، بیشتر افراد در طلبیاستقالل حس

  شود.می بیشتر
  

  انحرافی فرهنگخرده به گرایش و فردي متغیرهاي بین همبستگی ضریب :5 جدول
  معناداري  همبستگی  انحراف معیار  میانگین  ضریب همبستگی

  فرهنگ انحرافیگرایش به خرده
  025/0  27/0  3/11  12/37  حس استقالل

  018/0  - 31/0  38/6  - 17/23  سن
  000/0  - 48/0  11/4  - 7/14  تحصیالت

  
 خرده به گرایش میزان و سکونت محل متغیرهاي بین همبستگی ضریب 6 جدول

 سابقه هايمتغیر بین 2 جدول از آمده بدست ضریب دهد.می نشان را انحرافی فرهنگ
 به گرایش میزان و همسایه با ارتباط همچنین و سکونت محل به تعلق میزان ،سکونت

 میزان متغیر دو بین که است ذکر قابل دارد. وجود معناداري تباطار بزهکاري فرهنگ خرده
 مستقیم و منفی رابطه بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میزان و سکونت محل به تعلق
 خرده به افراد گرایش میزان ،سکونت محل به تعلق میزان با که معنا این به باشد، می

 سازگاري محل، در بیشتر زندگی سابقه با افراد که چرا یابد، می کاهش بزهکاري فرهنگ
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 میان اما .یابد می کاهش افراد شکنیقانون احتمال و یابند می محل هنجارهاي با بیشتري
  است. مستقیم ارتباط وابسته تغیرم و متغیرها دیگر

  
  انحرافی فرهنگ خرده به گرایش و سکونت محل متغیرهاي بین همبستگی ضریب :6 جدول

  معناداري  همبستگی  انحراف معیار  نمیانگی  ضریب همبستگی

فرهنگ گرایش به خرده
  انحرافی

  000/0  - 63/0  11/25  - 27/41  میزان تعلق به محل سکونت
  008/0  28/0  65/4  17/12  مدت اقامت

  000/0  39/0  8/4  44/35  میزان ارتباط با همسایه
  

  متغیره چند رگرسیون
 یا دو فردي و جمعی تأثیر یلتحل براي که است آماري روش متغیره چند رگرسیون

 تحلیل دیگر عبارتیبه رود، می کار به وابسته متغیر تغییرات روي بر مستقل متغیر چند
 کامالً وابسته متغیر در مستقل متغیر چند تأثیرات مطالعه براي متغیره چند رگرسیون

 شیوه به متغیره چند رگرسیون آماره از تحقیق این در .)1366:10 کرلینجر،( است مناسب
 در اهمیت میزان ترتیب به مختلف متغیرهاي روش این در .است شده استفاده گام به گام

 وابسته متغیر توضیح در تأثیري که متغیرهایی و شوند می معادله وارد وابسته متغیر تبیین
 از بار سه مقاله این در که است ذکر قابل .گیرند می قرار معادله از خارج باشند، نداشته
 در بزهکاري تست براي رگرسیون اول مرحله در است. شده استفاده متغیره چند یونرگرس
 شده استفاده کهنه بافت براي سوم مرحله در و نو فتاب براي دوم مرحله در کلی، حالت
 بتا ضریب که دهد می نشان T آزمون شود، می مالحظه 7 جدول در که طورهمان است.
 اولین .است دار معنی آماري لحاظ از اطمینان درصد 99 سطح در حداقل متغیر هفت براي

 توجه با .است سکونت محل به وابستگی است، شده وارد رگرسیونی معادله در که متغیري
 جنسیت دوم مرحله در .دارد وابسته متغیر با باالیی همبستگی داري معنی سطح و میزان به

 متغیر و متغیر این بین حاصل نتایج به توجه با دهد می نشان نتایج شده، معادله وارد
 وارد پاسخگویان اقامت هاي سال سوم مرحله در .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته
 متغیر و متغیر این بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج است شده رگرسیون معادله
 اقامت هاي سال به واحد یک افزایش با که معنا این به .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته

 هاي فرهنگ خرده به گرایش به واحد - 32/0 مقدار ها، پارامتر سایر ثبات فرض با افراد
 مرحله در .شود می ایجاد وابسته متغیر با باالیی همبستگی و شود می کاسته بزهکاري

 از حاصل نتایج دهد می نشان نتایج شده، رگرسیونی معادله وارد خانواده افراد تعداد چهارم



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  270  

 مرحله در .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر این بین دهد می نشان جدول
 نتایج دهد می نشان نتایج شده، رگرسیونی معادله وارد خانواده اعضاي بین صمیمت پنجم

 دارد وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر این بین دهد می نشان جدول از حاصل
 پارامترها، سایر ثبات فرض با خانواده اعضاي بین صمیمت به واحد یک افزایش با یعنی و

 مرحله در .یابد می افزایش بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش عدم به واحد 39/0 مقدار
 دهد می نشان جدول نتایج است، شده رگرسیونی معادله وارد خانوادگی گسیختگی ششم
 وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر این بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج
 نتایج است شده رگرسیونی معادله وارد همسایگان با ارتباط و آشنایی هفتم مرحله در .دارد

 داراي متغیر این دهد می نشان جدول از حاصل نتایج دهد می نشان جدول از حاصل
   .دارد وابسته متغیر با باالیی همبستگی

 
  انحرافی هاي فرهنگخرده به گرایش بینییشپ براي مستقل متغیرهاي عناصر: 7 جدول

 داري معنی T آزمون R R2 B Beta متغیرها
 000/0 - 04/20 - 634/0 - 167/1 40/0  63/0 سکونت محل به وابستگی

 000/0 46/9 281/0 111/5 48/0 65/0 جنسیت
 000/0 - 77/8 - 254/0 - 325/0 53/0 73/0 اقامت هاي سال
 000/0 69/6 221/0 002/1 57/0 75/0 خانواده فرادا تعداد

 000/0 42/6 226/0 - 394/0 59/0 77/0 خانواده اعضا صمیمیت
 000/0 43/5 174/0 613/0 61/0 78/0 خانوادگی گسیختگی

 000/0 38/3 118/0 406/0 62/0 79/0 همسایگان با ارتباط

  
 ندتوانست هم روي بر مستقل هاي متغیر آخر مرحله در آمده بدست مقدار اساس بر

 شماره جدول در حاصل نتایج .نمایند تبیین را وابسته متغیر تغییرات از صدم 62/0 مقدار
 به وابستگی است، شده وارد رگرسیونی معادله در که متغیري اولین که دهدمی نشان 8

 وابسته متغیر با باالیی همبستگی داري معنی سطح و میزان به توجه با .است سکونت محل
 حاصل نتایج به توجه با دهد می نشان نتایج شده، معادله وارد جنسیت ومد مرحله در .دارد
 اقامت هاي سال سوم مرحله در .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر این بین

 این بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج است شده رگرسیون معادله وارد پاسخگویان
 خانواده افراد تعداد چهارم مرحله در .دارد وجود الییبا همبستگی وابسته متغیر و متغیر

 متغیر و متغیر این بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج شده، رگرسیونی معادله وارد
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 وارد خانواده اعضاي بین صمیمت پنجم مرحله در .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته
 این بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج دهد می نشان نتایج شده، رگرسیونی معادله
 صمیمت به واحد یک افزایش با یعنی و دارد وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر

 به گرایش عدم به واحد 39/0 مقدار پارامترها، سایر ثبات فرض با خانواده اعضاي بین
 معادله وارد خانوادگی گسیختگی ششم مرحله در .یابد می افزایش بزهکاري فرهنگ خرده

 بین دهد می نشان جدول از حاصل نتایج دهد می نشان جدول نتایج است، شده رگرسیونی
 با ارتباط و آشنایی هفتم مرحله در .دارد وجود باالیی همبستگی وابسته متغیر و متغیر این

 نتایج دهد می نشان جدول از حاصل نتایج است شده رگرسیونی معادله وارد همسایگان
   .دارد وابسته متغیر با باالیی همبستگی داراي متغیر این دهد می شانن جدول از حاصل

  
  قدیم بافت در انحرافی فرهنگخرده به گرایش بینیپیش براي مستقل متغیرهاي :8 جدول

 داري معنی T آزمون R R2 B Beta متغیرها
 000/0 - 06/14 - 563/0 - 14/1 43/0 66/0 سکونت محل به وابستگی

 000/0 31/12 260/0 21/5 51/0 67/0 جنسیت
 000/0 - 54/9 - 230/0 - 53/0 57/0 71/0 اقامت هاي سال
 000/0 - 35/7 - 120/0 - 06/0 60/0 74/0 خانواده فرادا تعداد

 000/0 14/4 202/0 34/0 61/0 73/0 خانواده اعضا صمیمیت
 000/0 37/3 143/0 68/0 63/0 81/0 خانوادگی گسیختگی

 000/0 34/3 105/0 50/0 66/0 82/0 همسایگان با ارتباط
  
 توانستند هم روي بر مستقل هاي متغیر آخر مرحله در آمده بدست مقدار اساس بر

 .نمایند تبیین را وابسته متغیر تغییرات از صدم 66/0 مقدار
  

  نو بافت در انحرافی هاي فرهنگ خرده به گرایش بینیپیش براي مستقل متغیرهاي :9 جدول
 داري معنی T آزمون R R2 B Beta متغیرها

 000/0 - 021/7 - 535/0 - 41/1 48/0 57/0 سکونت محل به وابستگی
 000/0 85/5 659/0 25/3 44/0 65/0 جنسیت

 000/0 - 56/4 - 035/0 - 58/0 50/0 70/0 اقامت هاي سال
 000/0 - 38/4 - 154/0 - 02/0 53/0 73/0 خانواده فرادا تعداد

 000/0 - 85/3 - 257/0 - 26/0 58/0 72/0 خانواده اعضا صمیمیت
 000/0 38/3 168/0 54/0 60/0 75/0 خانوادگی گسیختگی

 000/0 37/2 025/0 32/0 59/0 77/0 همسایگان با ارتباط
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 توانستند هم روي بر مستقل هاي متغیر آخر مرحله در آمده بدست مقدار اساس بر
 .نمایند یینتب را نو بافت در وابسته متغیر تغییرات از صدم 59/0 مقدار

 
  گیرينتیجه و بحث

 گفت باید شناسی روان و اجتماعی علوم گرانتحلیل و نظرانصاحب نظرات اساس بر
 روانی و اجتماعی عوامل و علل تابع انحراف چون نابهنجار رفتار یک آمدن وجود به که

 منظ در اختالل موجب تواند می شهرها در انحرافی هاي فرهنگ خرده .باشد می مختلفی
 که هستند هایی مسیر و رفتار این هدایت چگونگی است مهم آنچه شود. جامعه عمومی
 لیکن هستند، اجتماعی تغییرات جریان در فعالی نیروي جوانان گیرند. می قرار آنها فراروي

 اختالل موجب تواند می هم و باشد پویا نظمی ساززمینه تواند می هم بودن فعال این
 دوستی، هايگروه ثیرأت که دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج گردد. اجتماعی

 خرده آمدن بوجود در مهم عوامل جمله از سکونت محل همجنین و خانوادگی شرایط
 احتمال یابد افزایش دوستان به وابستگی چه هر همچنین است. انحرافی هاي فرهنگ
 ،خانوادگی نظارت هايمتغیر بین .یابد می افزایش نیز بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش

 فرهنگ خرده به گرایش میزان و خانوادگی صمیمیت همچنین و خانوادگی گسیختگی
 و خانوادگی نظارت متغیر دو بین که است ذکر قابل دارد. وجود معناداري ارتباط بزهکاري

 مستقیم و منفی رابطه بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میزان با خانوادگی صمیمیت
 میزان خانوادگی، صمیمیت و خانوادگی نظارت میزان افزایش با که معنا این به باشد، می

 و خانوادگی گسیختگی میان اما .یابد می کاهش بزهکاري فرهنگخرده به افراد گرایش
 همچنین نتایج دارد. وجود مستقیم معنادار ارتباط بزهکاري فرهنگ خرده به گرایش میزان
 گرایش میزان و تحصیالت همچنین و سن ،ستقاللا حس هايمتغیر بین که دهدمی نشان

 تحصیالت، میزان و سن افزایش با دارد. وجود معناداري ارتباط بزهکاري فرهنگخرده به
 طلبی استقالل حس چه هر اما .یابد می کاهش بزهکاري فرهنگخرده به افراد گرایش میزان

 نتایج شود.می بیشتر کاريبزه فرهنگخرده به آنها گرایش میزان باشد، بیشتر افراد در
 هنجارهاي با بیشتري سازگاري محل، در بیشتر زندگی سابقه با افراد که است این از حاکی
 .یابد می کاهش افراد شکنیقانون احتمال و یابند می محل

 به اجتماعی اقشار به آن در که شود تدوین هاییسیاست است الزم اساس براین
   شود. نگریسته جامعه در پیشرفت فرایند هدایت رايب ارزشمندي هاي سرمایه عنوان
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 تولید براي مناسب فضاهاي بینیپیش منظور به شهري جامع هاي طرح بازنگري - 1
 داخل در تواندمی فضاها این فقیر. و پایین درآمد با هاي خانواده براي مقاوم و ارزان مساکن

 شده ریزيبرنامه صورت به کهنه هاي بافت در یا و سازيمرتبه بلند صورت به شهري بافت
   شود. مینأت

 در تعادل ایجاد و شهري قدیم هاي بافت به اجتماعی عدالت گسترش و رسیدگی - 2
  .شهري مختلف نقاط

 با توانمندسازي طریق از شهري محروم هاي محله و قدیم هاي بافت تحول و تبدیل - 3
  .ذیربط هايدستگاه همکاري
 شهري قدیم هاي بافت در ساکن و حاشیه مناطق اکنینس براي مولد اشتغال ایجاد - 4

 حساب به و آنان پیشانی از خالف مهر زدودن و ها محله این ساکنین به دادن هویت و
  .شهري قانونمند و رسمی مناطق عنوانبه مناطق این آوردن

 هايحلراه جمله از رسمی) غیر و رسمی اجتماعی هاي(کنترل اجتماعی نظارت - 5
 اجتماعی نظارت نیروي از استفاده کشورها، برخی در پرخاشگري با بلهمقا دیگر

 مانند رسمی غیر هاي کنترل و پلیس و قانونی ابزارهاي مانند رسمی اجتماعی هاي کنترل(
  باشد. می فرهنگی) و ارزشی اخالقی، ابزارهاي
 انجام جامعه در هایشنقش به فرد مسئولیت احساس ایجاد براي سازيفرهنگ - 6
 هنجاري خالف موارد طرف یک از تا کرده امنیت احساس هم کنار در مردم تا پذیرد

 اجتماعی و اقتصادي بعد در مخصوصاً جامعه ارکان کلیه در ثبات دیگر طرف از و برطرف
  شود. حاصل جامعه در
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Abstract: 
 

Groups and diffrent culture together and specially in old shap 
Typisall social coflict with to gether and with dominat small culture that 
cause for mation conflict culture in old shape town. Basic goal article 
analysisrole new and old shape in attitude's youth perverse small culture 
in Asaloye city with regard future for year 2025. The methoel of consider 
.Research consider with we from the method  of surveying and by way of 
tod ouestionnaire, statistic society of studying youth is between 15 to 
Asaloye city numbers 300 persons youth select from statistic society for 
sample systematic random for studying .use from important for mmal for 
justifiability and alfa for stability research and use method of statistics 
prison's correlation and com parison factor of averages for testing theory 
rgrsiuon,s technique measurement of research. Result research relation of 
meaning between four diverse groups. There is family's diverses, friend 
ship groups, and personal causes in habitable specialties with attitude 
perverse small culture. it theory atleast in 45./.level meaning and 
accept.T-test show that seven diffrent suchas dependence of local in habi 
t ancy, sexuality, years of in habitansy, number of family intimacy 
between member of family, dis connection of family and rate connection 
with neighbors meaning from statistic and it different had import 
familiarity rate and intrant rgrsiuon,s and intotal and success to comment 
0/062 from variyans.   
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