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سازي معادالت ساختاري گرایش به رفتارهاي پرخطر در بین  مدل
 شهروندان کاشانی

  

 3نژاد و طاهره سلیمان 2، دکتر محسن نیازي1نژاد محمد سلیماندکتر 
  

  9/2/1401 پذیرش: تاریخ    2/11/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
هایی است که باعث تحلیل و نابودي استعدادهاي  رفتارهاي پرخطر شامل کنش

اندازد. پژوهش حاضر  شود و سالمت جامعه را در ابعاد مختلف به مخاطره می افراد می
شناختی رفتارهاي پرخطر در بین شهروندان کاشانی انجام شده  با هدف تبیین جامعه

آماري بکار رفته در پژوهش حاضر پیمایشی بوده است. جامعه  روش تحقیقاست. 
 552نفر بوده که تعداد  304487به تعداد  1399پژوهش شهروندان کاشانی در سال 

عنوان نمونه نهایی انتخاب  متناسب با حجم به یگیري احتمال نمونهنفر، به روش 
مستقل و  يرهایغمت نیب ارتباط سنجش و آزمون ی،استنباط گردیدند. براي تحلیل

در و مقایسه زوجی  Tهاي  آزمون رسون،یپ یهاي آماري همبستگ روش زوابسته ا
، انجام Smart-PLSو  SPSS 25 افزارهاي با استفاده از نرم ریمس لیتحلنهایت از 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از این بوده که همبستگی بین گرفته است. 
سازمانی نهادي، گسست  سازمانی محیطی، بی کار، بیمتغیرهاي پیوند با دوستان بزه

سازمانی خانوادگی با متغیر وابسته پژوهش (رفتارهاي پرخطر)  روابط بین فامیلی و بی
عالوه بر وجود رابطه معنادار، مثبت و مستقیم بوده است. رابطه بین متغیر سن 

وجود در پژوهش همچنین از بین متغیرهاي م ؛معنادار، اما منفی و معکوس بوده است
پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و رفتارهاي پرخطر، رابطه معنادار مشاهده  تنها بین
پیوند با دوستان بزهکار و  سازمانی محیطی مسیر نشان داد؛ بی نتایج تحلیلنگردید. 

اند که در نهایت  به ترتیب داراي بیشترین اثر بر گرایش به رفتارهاي پرخطر بوده
از درصد تغییرات متغیر وابسته رفتارهاي پرخطر را  5/38اند  ستهمتغیرهاي مدل توان

  تبیین نمایند.
  

سازمانی  سازمانی اجتماعی، بی رفتارهاي پرخطر، پیوند با دوستان بزهکار، بی کلیدي: مفاهیم
  خانوادگی

                                                 
 msdt59@yahoo.com     (نویسنده مسئول)  شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران دکتري جامعه ١
   niazim@kashanu.ac.irشناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران استاد گروه جامعه ٢
 rsdt70@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران سالمت، بر ثرؤم اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز کارشناس ٣
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  مسأله یانب و دمهمق
ن شکل دهد در متن جامعه و در تعامل با همنوعا ها انجام می  هایی که انسان کنش

که جامعه در بستر حیات خود داراي پویایی و تحول است، بنابراین   جایی گیرد. از آن می
چند بر شیوه  هاي مختلف نیز همواره یکسان نیست. هر اعمال و رفتارهاي افراد و گروه

هایی پیدا  رفتارهاي افراد، سنن، هنجارها و قوانینی حاکم هست، اما همواره افراد و گروه
نظم و استاندارهاي حاکم بر اجتماعات انسانی است و  ها مغایر با هاي آن که کنششوند  می

شدن، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و تحرك اجتماعی،  تر شدن جوامع، صنعتی با بزرگ
هاي  گردد. امروزه همه جوامع در جنبه بزهکارانه بیشتر مشاهده میگونه رفتارهاي  نمود این

ها،  ). این آسیب1384:258اند (نیازي،  مواجه شده جتماعیهاي ا مختلفی با پدیده آسیب
هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی،  تأثیرات و پیامدهاي فراوانی در جنبه

روانی و غیره براي شهروندان در سطح جامعه، خانواده و فرد به دنبال  ـ سالمت، روحی
  ).1396:2 ،ی(احمدي و شاحسندارند 

 یمنیموارد ا یشخص و در برخو سالمت  تیاست که امن يتاررف ،رخطپررفتار 
و  جانیه کیتحره خاطر نوع رفتارها ب نی. ادهد میمعرض خطر قرار را در  گرانید

، یجسم یستیبهز . این رفتارهااست فراگیرتر اریبس و جوانان در نوجوانان دیاحساسات شد
؛ 2005:99(بونینو و همکاران،  دهد می قرار را در معرض خطر شهروندان یو اجتماع یروان

  .)2014، 1نیجسور و تورب
 هاي فعالیت، يبزهکار شاملخطر پر ایساز  مشکل يرفتارهاگرایش شهروندان به 

 از لیو مواد مخدر، خشونت و ترك تحص اتیالکل، دخانمصرف  سوء، یزودرس جنس
لی مرگ و میر علت اص 5بر اساس آمار ثبت احوال . )2018:7، 2(گریفتی باشندمی مدرسه

هاي  ها، بیماريهاي قلبی و عروقی، سرطان مربوط به بیماري 1395تا  1385ایران در دهه 
). 1398:188هاي عفونی بوده است (فتحی و همکاران،  اي و بیماري تنفسی، حوادث جاده

ها با رفتارهاي  با بررسی هر یک از موارد مربوط به مرگ و میر در ایران، ارتباط آن
در گردد.  مانند استفاده از مواد دخانی و مخدر و رانندگی پرخطر مشاهده میپرخطري 

 شی. بکشند می گاریس گیسال 13- 15 نسنی در نوجوانان از درصد 10سطح جهان، حداقل 
استفاده  انقلی از درصد 5/8و  گاریسمصرف  رانیهاي ا دانشگاه اندانشجوی از درصد 16از 
 گاریس ی،سالگ 15قبل از  یرانینوجوان ا يگاریس راداف از درصد 80 باًی. تقرکنند می

                                                 
1 Jessor & Turbin 
2 Griffith   
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 انیدانشجو زا درصد 10که حدود  شود میزده  نی. تخماند کردهرا تجربه  دنیکش
 الکل دارند. مصرف ها آن درصد 10از  شیو ب کنند میمواد مخدر مصرف  رانیا هاي دانشگاه

 ه در این خصوص، کاز مشکالت است گرید یکیو محافظت نشده  پرخطر یرابطه جنس
 یرابطه جنس رانیهاي ا دانشگاه اندانشجوی از درصد 2/13گزارش شده است حدود 

  .)2018:2دارند (پوراجل، نشده  محافظت
ي انجام شده با موضوع رفتارهاي پرخطر در شهرهاي مختلف ایران ها چند پژوهش هر

طه با گرایش به دهد، اما تاکنون پژوهشی در راب بودن این پدیده می  نشان از مسئله
رفتارهاي پرخطر در شهر کاشان انجام نشده است. کاشان، با توجه به میزان جمعیت و 

اصفهان  استانشهر   هاي مهم موقعیت ارتباطی، اقتصادي و اجتماعی دومین دیگر شاخصه
همچنین در طول تاریخ، شهري سنتی و مذهبی بوده است که بخصوص طی دو دهه است. 

ه است. بنابراین اخیر، پدیده مهاجرت و تغییرات اجتماعی و فرهنگی بیشتري در آن رخ داد
عنایت به  هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر در این شهر ضروري می نماید. با بررسی آسیب

شود و سالمت  که بروز رفتارهاي پرخطر، باعث تحلیل و نابودي استعدادهاي افراد می این 
ش پژوهبنابراین اندازد،  جامعه را در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی به مخاطره می

شناختی رفتارهاي پرخطر است. لذا سؤاالت اصلی پژوهش  به دنبال تبیین جامعهحاضر 
، 2قلیان ،1سیگار از حاضر در مرحله اول این است که وضعیت رفتارهاي پرخطر (استفاده

، رانندگی 5و افکار خودکشی، رفتار پرخطر جنسی 4مخدر، خودکشی ، مواد3مشروبات الکلی
، عدم 8، سرقت و غیره)، عادات غذایی ناسالم7اعی (خشونت، رفتارهاي ضداجتم6پرخطر

ترین عواملی که بر  و غیره) در چه سطحی است؟ و در مرحله بعد مهم 9تحرك بدنی
  اند؟  ثیر دارند کدمطري در بین شهروندان شهر کاشان تأرفتارهاي پرخ

  
  

                                                 
1 smoking 
2 hookah 
3 alcohol 
4 suicide 
5 risky sexual behavior 
6 risky driving 
7 violence 
8 unhealthy eating habits 
9 physical inactivity 
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  پژوهشپیشینه 
  الف) تحقیقات داخلی

تدوین مدل علی رفتارهاي پرخطر «با عنوان  در پژوهشی ،)1399بهرامی و همکاران (
پذیري با نقش میانجی هویت اخالقی در بین ر اساس سرمایه اجتماعی و مسئولیتب

اند. نتایج پژوهش  م دادهبه روش پیمایشی انجا »دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رفتارهاي پرخطر پذیري بر خالقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتدهد که هویت ا نشان می
  داري دارد.  اثر معنی

 هاي سبک بررسی«در پژوهشی با موضوع  ،)1398رضایی جمالویی و همکاران (
با  ،»آبادشهرستان نجف پرخطر نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم يدلبستگی در رفتارها

نفر از  247 ي در بینا مرحله چند يا خوشه یتصادف يریگ استفاده از روش نمونه
خطرناك،  یخشونت، رانندگ آموزان به بررسی تعدادي از رفتارهاي پرخطر شامل دانش

 دلبستگی يها دهد سبک ینشان م جینتاطور کلی  به. پرداخته است گاریسو مصرف الکل 
  پرخطر دارد.  يبه رفتارها اننوجوان شیاز گرا يریشگیپ ای شیدر گرا ینقش مهم

 نیب هشناختی رابط جامعه یبررس«با موضوع در پژوهشی  ،)1396باقري (
با روش نمونه در » در نوجوانان شهر تهران یپرخطر جنس يرفتارها وی پذیري جنس جامعه

بر اساس . انجام داده استشش و نوزده  ک،ینفر از نوجوانان منطقه  384 در بیندسترس 
از آن  پس و نخست مرتبهدر  يمجاز يرسانه و فضاهاي این پژوهش ارتباط بین  یافته

در این پژوهش  اند. اساسی داشته نقش یپرخطر جنس يرفتارها شیروه دوستان، در افزاگ
و  يمجاز يرسانه و فضا قیطر از شتریچه فرد ب هر محقق به این نتیجه رسیده است که

 شیافزا یجنس پرخطري شود، رفتارها یپذیري جنس گروه دوستان جامعه نیهمچن
  . یابد می

عوامل بررسی نقش «با موضوع مه کارشناسی ارشد نا در پایان ،)1395محمودي (
که  »ییدانشگاه عالمه طباطبا انیدانشجودر میان  به رفتارهاي پرخطر شیگرا در یاجتماع

نفر از دانشجویان انجام داده است به نتایج زیر  374با روش کمی و پیمایشی با نمونه 
درصد  93حدود  انیدانشجو بین به رفتارهاي پرخطر در تمایل نیانگیمدست یافته است: 

هاي، تعهد ریمتغبین  کهدر این پژوهش محقق به این نتیجه رسیده است بوده است. 
 یبه اصول اخالق گی، پایبنديخانواد ، پیوندبا همساالن پیوند ،یاجتماعمشارکت  ی،اجتماع

دار معنابه رفتارهاي پرخطر رابطه  تمایلبا  فضاي مجازيو استفاده از  هاي جامعه و ارزش
   برقرار بوده است.
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وضعیت رفتارهاي پرخطر در بین «تحقیقی با موضوع  ،)1393نیا ( علیوردي
با تکنیک پیمایش و بکارگیري پرسشنامه انجام داده است. » دانشجویان دانشگاه مازندران

هاي این پژوهش، میانگین رفتارهاي پرخطر (افکار خودکشی، مصرف مواد  بر اساس یافته
) 63/1ات الکلی، اقدام به خودکشی، خشونت و انحرافات جنسی) پسران (مخدر و مشروب

) بوده است. همچنین، میانگین تمامی 31/1بوده و میانگین همین رفتارها در بین دختران (
هاي رفتارهاي پرخطر در میان پسران (به غیر از خودکشی)، بیشتر از دختران بوده  لفهؤم

ه ابعاد رفتارهاي پرخطر نشان داده است که از میان است. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگان
تمامی متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیونی، پیوند افتراقی تنها متغیري بوده است که 
با تمام ابعاد رفتارهاي پرخطر ارتباط مستقیم و معناداري داشته است و متغیرهاي تحقیق 

  اند.  را تبیین نموده درصد از واریانس متغیر رفتارهاي پرخطر 55در مجموع 
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و «پژوهشی با موضوع  ،)1389باقري یزدي (

با » هاي آن با خطرپذیري در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران لفهؤم
هاي  نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه 372تکنیک پیمایش و بکارگیري پرسشنامه در بین 

در این پژوهش محقق به این نتیجه رسیده  مه طباطبایی به انجام رسانده است،دانشگاه عال
تر از دیگر  که میانگین رفتارهاي پرخطر در بین افراد مجرد، بیکار و پسران بیش است
همچنین بر اساس داري حاکم بوده است.  معنیرابطه هاي مورد مطالعه بوده و  گروه
اد شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی با ابعاد هاي این پژوهش ارتباط بین ابع یافته

خطرپذیري (مصرف سیگار، مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر، رانندگی پرخطر، خشونت 
دار بوده است. اما همبستگی بین بعد  و پرخاشگري، رابطه جنسی پرخطر)، منفی و معنی

  دار نبوده است.  ساختاري سرمایه اجتماعی و خطرپذیري معنی
  

  قیقات خارجیب) تح
مدرسه، انضباط و عوامل مؤثر بر  طیمح«اي با عنوان  در رساله ،)2018گریفتی (

 یبررس به یفیک با روش »آموزان دانش دگاهید بر مبناي آموزان دانش پرخطر يرفتارها
خطر رفتارهاي پرکننده مدرسه و عوامل محافظت طیآموزان از مح درك دانش یچگونگ

آموزان و  دانشنمونه مورد مطالعه است.  دادهرفتارها انجام  اینبر  يرگذاریتأث يبرا
 وركیویدر ن یمنطقه شمال شرق ییمدرسه راهنما کیآموزگاران کالس ششم و هشتم از 

، تیحما از طریقالزم است، اما  قیکه تعلاعتقاد داشتند به شدت  پاسخگویان. اند بوده
که  یکردند در حال بیان نیهمچن اه آنکنند.  رییتغبه سمت مثبت  توانند میرفتارها 
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اما افراد داراي رفتارهاي ، کنند می یبانیآموزان پشت ساز دانش مشکل يمعلمان از رفتارها
معلمان  شتریبهمچنین . کنند خود دریافت میاز مشاور و دوستان  يشتریب تیحماپرخطر، 

ارتباط  يرقرارب يبرا هایی در این پژوهش توصیه. بودندآموزان  از دانش تیموافق حما
عوامل  ،معلمان بین روابط برقراري يبرا ییساختارها ایجادمعلمان کالس و  نیب شتریب

و  ءشامل اجرا ندهیآ قیتحق هاي توصیهشده است.  ارائه  نیدوال و انآموز دانشاجرایی، 
 سهیمقا گرید هیبود. توص ها گروه مجازات با کنترل ریغ هاي برنامهو کاوش در  قینظارت دق

نظم و انضباط  یانتفاع ریاست که نسبت به افراد در معرض اقدامات غ یآموزان فاوت دانشت
   قرار دارند.
 هیسرما يها شاخص نیرابطه ب«با عنوان  ،)2015( 1توسط لوچ و همکاران یقیتحق

پرسشنامه  کیو با تکن یشیمایپ وهیبه ش »لیساالن برز در بزرگ یو سبک زندگ یاجتماع
 هیسرما يها شاخص نیرابطه ب یبا هدف بررس یلیشهروند برز 1339 يا نمونه نیدر ب

 ینشان داد که همبستگ جیانجام شده است. نتا یمتسال زیآم مخاطره يو رفتارها یاجتماع
مشارکت  ،یاجتماع تی(حما یاجتماع هیسرما يها شاخص نیب یمعنادار و معکوس

 یکیزیف تی(فعال زیآم مخاطره يجامعه)، با رفتارها یمنیا ،یاعتماد اجتماع ،یاجتماع
 زین یونیرگرس لیمصرف الکل)، حاصل آمد. در تحل گار،یناسالم، مصرف س هیتغذ ،یناکاف

  معنادار بوده است. یسالمت زیآم مخاطره يبر رفتارها یاجتماع هیسرما يها شاخص ریتأث
 تأثیرپیمایشی در رابطه با «تحقیقی را تحت عنوان  ،)2014( 2وونگتونگام و همکاران

 مواد و الکل مصرف بر مدارس و همساالن فردي، هاي حوزه در ریسک و محافظتی عوامل
با تکنیک پیمایش و بکارگیري پرسشنامه با نمونه  »تایلندي نوجوانان قانونی غیر مخدر
آموزان به انجام رسانده است. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و  نفر از دانش 1778

مساالن منحرف و استفاده از الکل و مواد مخدر وجود داشته است. مستقیمی بین وجود ه
هاي مذهبی، علمی و آموزشی) رابطه منفی و  همچنین، مشارکت اجتماعی (فعالیت

   معکوسی با مصرف مواد مخدر داشته است.
رفتارهاي پرخطر در نوجوانان «در پژوهشی با عنوان  ،)2012( 3سیموئز و ماتوس

با تکنیک » اند؟ هاي اجتماعی و عاطفی با اهمیت آیا صالحیتداراي نیازهاي خاص: 
ی به پرتغال اننوجوان نفر از 494تعداد اي با  پیمایش و بکارگیري پرسشنامه در بین نمونه
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و  یحوادث زندگ ایآ نندیکه بب اند بوده نیا محققان به دنبال .انجام رسانده است
نتایج نشان  نه؟ ایدارند  ریتأث پرخطر بر روي رفتارهاي یو عاطف یهاي اجتماع صالحیت

داد که حوادث منفی زندگی (تجربه خشونت و درگیري در خانواده، وجود انحراف در 
هاي اجتماعی و عاطفی (حمایت، اعتماد،  رو) و صالحیت خانواده، وجود همساالن کج

هاي کارآمدي) رابطه معناداري با رفتارـ  همکاري و ارتباط، همدلی، خودآگاهی و خود
پرخطر داشته است. همچنین، بین حوادث منفی زندگی و رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و 

   هاي اجتماعی و عاطفی منفی و معکوس برآورد شده است. نوع رابطه صالحیت
 نیب یپرخطر مرتبط با سالمت يتفاوت رفتارها«با عنوان  ،)2007( 1لیان قیتحق جینتا
و با ابزار پرسشنامه و در  شیمایپ وهیبه ش »ییسال باال انیتازه وارد و دانشجو انیدانشجو

 انینشان داد که، دانشجو ،یمیو قد ییتازه وارد و سال باال انینفر از دانشجو 577 نیب
از  رتریپذ سکیر هیو تغذ یورزش تیچون مصرف الکل، فعال ییرفتارها رد دیجد يها يورود

چون مصرف مواد،  ییدر رفتارها ییالسال با انیدانشجو نیبودند، همچن انیدانشجو ریسا
اند که  بوده رتریپذ سکیر دیجد يها يورود انیاز دانشجو یجنس يخشونت و رفتارها

دوستان ناباب، درآمد خانواده، اختالف و  ،نامناسب در خانواده يریپذ چون جامعه یعوامل
   ه است.پرخطر معنادار بود يو جوانان بر بروز رفتارها نیانتظارات والد نیشکاف ب

 تحلیل و تجزیه: خطر معرض در جوانان«با عنوان  ،)2002( 2نتایج پژوهش سالی
با تکنیک پیمایش و بکارگیري پرسشنامه » 3بخش روآنوك آموزان بهداشتی دانش رفتارهاي
آموزان به انجام رسانده است. نتایج حاکی از این بوده که  نفر از دانش 6504در بین 

عمدي، مصرف دخانیات، مصرف الکل، مصرف مواد  عمدي و غیررفتارهاي پرخطر (صدمات 
آموزان باالتر  مخدر، رفتار جنسی، رفتارهاي مرتبط با تغذیه، فعالیت فیزیکی)، در بین دانش

آموزان پسر،  هاي مذکور در بین دانش از حد متوسط برآورد شده است و میانگین اکثر مؤلفه
اقتصادي،  ـ مچنین، متغیرهاي پایگاه اجتماعیآموزان دختر بوده است. ه بیشتر از دانش

هاي جمعی، آگاهی از  حمایت اجتماعی، اعتماد به مسئولین مدرسه، مشارکت در فعالیت
آمیز، تأثیر مثبت و معناداري با بروز رفتارهاي پرخطر داشته  پیامدهاي رفتارهاي مخاطره

  است. 
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 يرفتارها وعیش زانیم به هاي تجربی تحقیقات انجام شده، بیشتر در بررسی پیشینه
و بیشتر  توجه شده است ها آن هو کمتر به عوامل به وجود آورند گردیدهتأکید  پرخطر

شود، بنابراین جنبه توصیفی این جنبه توصیف متغیرها، در تحقیقات پیشین مشاهده می
ا هاي انجام شده ب ها بوده است. همچنین در پژوهش تر از جنبه تبیینی آن ها قوي پژوهش

شناختی به موضوع  روان و یپزشک علوم دگاهیاز د موضوع رفتارهاي پرخطر، بیشتر
ی و عوامل اجتماع نییتع اند. بنابراین در این پژوهش جهت رفتارهاي پرخطر پرداخته

در سه و  یکل گاهیدیدتالش شده است تا اینکه پرخطر  يبه رفتارها شیگرا فرهنگی
  گردد. ارائه پرخطر يبه رفتارها شیامل گراعو نهیکالن در زم ، میانه وسطح خرد

  
  دیدگاه نظري پژوهش

گرایش به رفتارهاي ، شناسان اجتماعیو آسیب شناسان جامعهطورکلی در دیدگاه  به
، 1سطوراگیرد.  شکل می یاجتماع بستر و مناسبات که در است یاجتماع اي پرخطر، پدیده

را  شکرد. او مدل ارائه یمدل سالمت نی، نخستالدیقبل از م پنجمدر قرن  یونانی لسوفیف
 را در سلسله یانسانسالمت  املکرد عو یو سع نمود فیفرد سالم تعر کی تیبر ماه

در  یکل در حالترا  یسالمت 2). دکارت1954(مازلو،  هماهنگ سازد ها تواناییاز  یمراتب 
از آنجا که  .بندي نمود اگانه تقسیمجد ی را در اجزاءنگرفت، بلکه مشکالت بهداشت نظر

 ییالگو کردیبه رو هیشب يو دگاهیقرار داده است، د یو ناتوان يماریدکارت تأکیدش را بر ب
  ). 17: 2012، 3داند (گلسون می يماریعدم بدر را  یاست که سالمت
است. بر  اجتماعی ـ یمدل روان کارائه کرده یرفتارهاي پرخطر  برايجسور مدلی که 

 نیهاي بالقوه اامدیپ ي از همه دیباو بهداشتی،  یستیهاي زمدایپمبناي این مدل عالوه بر 
 آفرین مشکل مختلف به رفتارهاي افراد تمایل ،جسوربر اساس دیدگاه رفتارها آگاه بود. 

 نقض هنجارهاي وفرد به سمت رفتارهاي نابهنجار  ی شدیددرون شیگرا، به خاطر (پرخطر)
 هینظر نیا). 30: 2000، 4(رویتر عه استافراد جام همهپذیرش  مورد یو اجتماع یفرهنگ

 سایر نیروهایی که باعث رو ب دادهقرار  مطالعهمورد  ی،اجتماع طیمح زمینهفرد را در 
ی، نیاحمدي و معنماید ( می تمرکز، شود می ها از انجام آن محافظت ای پرخطر هايرفتار

گانه محیط،  ههاي س بر اساس نظام ،هینظر). این 1998به نقل از جسور، ؛ 1394:13
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شخصیت و رفتار، قابل تبیین است. مفاهیمی که بر شخصیت تأثیرگذار هستند (عقاید، 
قابل تشخیص هستند.   ها) بر مبناي معانی ذهنی و تجارب اجتماعی باورها، هنجارها و نماد

ر مرتبط بوده و از طرفی ب  م شخصیتیبخشند، با مفاهی هایی که محیط را سامان می لفهؤم
هایی از معانی  گردند. بنابراین، این مفاهیم جنبه هاي محیطی مشخص می یژگیاساس و

بخشند (جسور و  نمایند که سامان اجتماعی را تحقق می نظیر براي افراد فراهم می بی
  ).17: 1997جسور، 

سازمانی  هاي اجتماعی، نظریه بی ها در حوزه آسیب نظریه ترین کاربردي یکی از
 فرد بر کی یو اجتماع فیزیکی هاي محیطکه  دهد مینشان  هینظر نیااجتماعی است 

، ردیگخشونت قرار ب ایدر معرض جرم  ياگر فردگذارد.  می ریها تأث آن یانتخاب رفتار شیوه
ها نقش اساسی  مشارکت نماید. رسانهمجرمانه  يرفتارها بیشتري دارد آن فرد در احتمال

را رفتارها  يبرا یفرهنگ يرسانه هنجارها رای، زدارندافراد به ارتکاب جرم  قیتشودر 
سازمانی اجتماعی به این امر مربوط  نظریه بی .)2016 :17-18 ،1نماید (توبین نهادینه می

است که اجزاي یک کل بر مبناي هماهنگی و نظم خاصی با همدیگر در تعامل هستند. اما 
مختلف یک مجموعه سازمانی اجتماعی مربوط به وضعیتی است که در آن اجزاي  حالت بی

شوند (حسینی  سازمان، نظم منطقی با یکدیگر را از دست داده و از مجموعه کل مجزا می و
 قیعدم توف تیوضع مربوط به یاجتماع یسازمان یب). بنابراین 1390:58نثار و فیوضات، 

 آنومی ی،فرهنگ زی: ستاز اند عبارت ی وجود دارند کهسازمان یاست. سه نوع عمده ب مقررات
که شیوه رفتار افراد را مشخص نمایند، از بین  ی؛ مقرراتآنومی وضعیتو اختالل. در 

در  متفاوت گشته، حاکم بر شیوه رفتار افراد مقرراتی؛ فرهنگ زیست وضعیت. در اند رفته
اي از مقررات پایبند هستند، در حالی که از دیگر قواعد  ه مجموعهکنشگران ب ،این حالت

هنگامی  وباشد  می یسازمان یاز ب گرید مربوط به نوعیاختالل  کنند. مند سرپبچی می نظام
اینکه موجب  ای و کنند ها را برآورده نمی ارزشبا  ییهمنوا قواعد موجود،که  افتد اتفاق می
 یاجتماع راتییتغ ی مربوط بهسازمانی اجتماع بی اصلی علتگردند. بنابراین  تنبیه می

 هاي قسمت انسجام بین، مواجه شود یراتییتغ جتماعی باهر زمانی که یک نظام ا. باشد می
   ).1391:51، 2نبرگیو وا نگتونیرابگردد ( دچار فروپاشی می ینظام اجتماعمختلف 
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کلی  طور به و یگی، همساهخانواد ،رسوم ،ها سنت، 1بر اساس دیدگاه رابرات ازرا پارك
 و نظارت کنترلاعمال مردم  ی را شکل داده و براساس سازمان اجتماع ،جامعهمحیط 

صنعت رشد  ،ی فزایندهنیشهرنش ،مهاجرتپدیده  اما در جوامع امروزي به خاطر .نمایند یم
 نظریهتأکید  ).53 :(همان با سرعت بیشتري مواجه شده است یاجتماعی سازمان یبو 

اثرات  انحرافات اجتماعی شیوعکه بر زیستی  هاي محیطبر روي  یاجتماع یسازمان یب
را  شیوع رفتارهاي پرخطر زانیم یاجتماعسازمانی  بی هی. نظرباشد اي دارند می نندهک تعیین

از هم  یاجتماع یکه بافت زندگ ی. اجتماعاتداند میمحله مرتبط  یکیاکولوژ اتیبا خصوص
آموزش،  از قبیلبه ساکنان خود  يارائه خدمات ضرور يبرا اي داشته و گسیخته
پرآسیب،  هاي محله نیب ناتوان هستند. ساکنان او مسکن مناس یبهداشت هاي مراقبت

. شوند میثبات  محالت بی نیمنطقه خارج شوند، درنتیجه ااز فرصت  نیدر اول خواهند می
طق امن نیکه ا جایی از آنرود.  میمسکن رو به وخامت  و شدهاز سکنه  یخال ها خیابان

، صاحبان محلهدرسه، خانواده، م مانند ی، نهادهاي کنترل اجتماعهستندفشار   تحت
و  شوند می سازمان یو ب فیناکارآمد، ضع یخدمات اجتماع و متولیان قانونمجریان مشاغل، 

متشنج ها  در این محله یعادي خود را انجام دهند. روابط شخص فیوظا توانند نمی
گونه  هرنتیجه  درهستند.  يبه مناطق بهتر ییدر حال جابجا دائماً ساکنان رایز گردد، می

 :194- 195 شود (سیگل، میختم  يدیحل مسئله در سطح جامعه به ناام يالش برات
هاي از هم  مدارس نامناسب، خانواده دیدگاه، فقر، این نظري مبانی طبق بنابراین ).2012

ناهمگن محالت،  ساختار ،تراکم شهري پاشیده، درآمد پایین، بیکاري در سطح باال،
هاي  موجب گسترش آسیب هاي قومی، و تفاوت اجتماعی روابط و پیوندهاي فروپاشی

  ).2010:177، 2همکاران و شود (کاراکوس اجتماعی و افزایش رفتارهاي پرخطر می
هاي نظري صرف و مطالعات  شناسی را از پژوهش جامعه 3توماس و زنانیکی

اي به سمت میدان جهان تجربی و چارچوب نظریه کاربردي هدایت کردند. توماس  کتابخانه
دانست که از طریق قواعد موجود در  شناسی را مطالعه سازمان اجتماعی می ع جامعهموضو

). نوربرت 104: 1992یابد (توماس و زنانیکی،  ها سازمان می مؤسسات، رفتارهاي انسان
در  داند. کننده میشناسی تعیین گذاري جامعه کتاب دهقان لهستانی را براي پایه 4ویلی

شدند، در مورد حفظ فرهنگ  ه به امریکا و شیکاگو وارد میشیکاگو مهاجران لهستانی ک
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هاي موجود  فرهنگ گیري خرده هایی از قبیل شکل گردیدند؛ چالش خود با چالش مواجه می
اجتماعی و  در شهر، باال بودن میزان جنایت، تشدید فاصله اجتماعی، رفتارهاي ضد

ساختارهاي اجتماعی، رقابت اخالقی، افزایش جمعیت و ناهمگنی، تضعیف  رفتارهاي غیر
نشینی. امریکا  هاي قومی و گسترش حاشیه براي کسب درآمد، مسکن، زمین و ثروت، گروه

در اوایل قرن بیستم با رشد باالي اقتصادي و مهاجرت از اجتماع روستایی به جامعه شهري 
ن، شهر رو گردیدند، بنابرای و مدرن مواجه گردید و شهرها با جمعیت عظیم مهاجران روبه

شد. توماس  العاده مواجه شد و در این شهر همه جور آدمی پیدا می شیکاگو، با رشدي فوق
سازمانی اجتماعی به معنی فاصله بین قواعد و ایستارهایی است  و زنانیکی معتقدند که بی

هاي قانونی را احساس نکرده و به فراموشی که در این وضعیت افراد اعمال محدودیت
سازمانی اجتماعی، کاهش تأثیر قواعد موجود بر رفتار  براین در این حالت بیسپرند. بنا می

هاي فردگرایانه در  سازمانی را در دیدگاه ها علت بی نماید. آن اعضاي گروه را منعکس می
سازمانی اجتماعی  اي که داراي بی دانند و بیشترین منطقه گرایانه می هاي جمع برابر دیدگاه

). مهاجرت بیش از حد باعث 99- 103اند (همان:  حول معرفی کردهاست، منطقه گذار و ت
انجامد (لوترس و  سازمانی اجتماعی می ثباتی جمعیتی شده که در نهایت به بی بی

سازمانی اجتماعی شاهد افول اخالقی در جامعه هستیم.  ) و پس از بی1996:12، 1آسکرمن
باشد. در  ي پرخطر قابل تبیین میسازمانی اجتماعی رفتارها بنابراین بر اساس مکتب بی

اي که جابجایی جمعیتی زیاد باشد و پیوند و تعلق اجتماعی بین افراد پایین باشد،  جامعه
هاي اجتماعی غیر رسمی و حتی رسمی آزاد می بینند و در  افراد خود را از هر گونه نظارت

  گردد. این وضعیت است که بستر رفتارهاي پرخطر فراهم می
ی، اجتماعگوناگون  ينهادها فرسایش ی،سازمانی اجتماع بی هاي ریهبر اساس نظ

هاي غیر رسمی بر  که نظارت ي،شاوندیخو گسست روابطخانواده و پذیري هاي آسیب زمینه
 یسنتو نظم کاهش انسجام  همراه با ،کنند هاي نزدیکان خود اعمال می افعال و کنش

گسترده و شدن، مهاجرت یصنعت ی ونیشهرنش عیرشد سر به دالیل حاکم بر جوامع
افزایش رفتارهاي ، خشونت: مانندجرائمی  شیافزا ایجاد و باعثها، شهر يبه سو رویه بی

 ،ي(احمد و غیره شده است نشده، مصرف مواد مخدر روابط جنسی محافظت، ضد اجتماعی
نیسم بکارگیري مکا وکارآمد  نیقوان جادیا ی،حل مسائل اجتماع  راهبنابراین ). 1384:43

. است ی کلنظام اجتماع با یهماهنگ به منظور یاجتماع راتییتغ آرام نمودن سطح
  هماهنگ و ها وضعیتکنترل  به منظور ثر و عملیاتیؤکارآمد، م ریزي برنامه وضع همچنین

                                                 
1 Luthers & Askerman 
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و جامعه  مطالبات که رافع قوانینی بازنگري منظم همراه با سیستم بامردم  رفتار نمودن
اي  کنندهاجتماعی باشد، در کاهش رفتارهاي پرخطر نقش تعیینهاي  بازدارنده آسیب

و رفتارهاي  یاجتماع هاي آسیب توان می کردیرو نیاساس ا برخواهند داشت. بنابراین 
   آن پرداخت. هاي ریشهکرد و به علل و  لیرا تحلپرخطر 
  

   پژوهششناسی روش
پهنانگر  قاتیجزء تحقکاربردي و  ،بر اساس هدف و نظر زمان، مقطعیاز پژوهش  این

که بر اساس آخرین سرشماري سال  کلیه شهروندان شهر کاشان اعم از زن و مرد باشد. می
روش  نفر به 552بوده و تعداد جامعه آماري  نفر می باشد، 304487ها  تعداد آن 1395
بندي  شهر کاشان که خوشهدر محالت  (حجم) 1متناسب با اندازه یاحتمالگیري  نمونه

 ها اختصاص داده شد، به محله انجام شد و به تناسب جمعیت، نمونه به آن 11در ها  آن
پرخطر بر اساس  يپرسشنامه مربوط به رفتارهاگردیدند.  عنوان نمونه نهایی انتخاب

 2019در سال  YRBS(2( آمریکاییپرخطر جوانان  يرفتارها شیمایپ یلمطالعه م اسیمق
 45در ها  آنسازي  و بومی لیتعد، معه مورد مطالعهبر اساس فرهنگ و ساختار جابوده، که 

رابطه  ه،یتغذ حرك،سالمت و ت ،يمجاز يفضا ،ضداجتماعی يرفتارها ،ی(رفتار رانندگ هیگو
و  مواد مخدر، انیو قل گاریسمصرف  ،یو افکار خودکش یخودکش ،محافظت نشده یجنس

سازمانی  و بی ان بزهکاربا دوست وندیپ. همچنین براي متغیرهاي مستقل دیمشروبات) گرد
 و 4نبرگیآرمسدن و گر، IPPA(3مقیاس دلبستگی به والدین و همساالن ( از یخانوادگ

سازمانی محیطی و  سازمانی نهادي، بی بی و براي متغیرهاي )2003( 5پاسکال و همکاران
اعتبار  ییدأکسب تاز  گسست بستگانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پس

در یک  پرسشنامه دهندهتشکیل هاي ، گویهنظران ر اساس دیدگاه صاحبب صوري
همچنین براي ارزیابی پایایی، از تکنیک هر دو . گرفت قراراعتبار سنجی مورد آزمون،  پیش

گردید. بر اساس آلفاي انجام  PLS ، با بکارگیري نرم افزار7و پایایی ترکیبی 6آلفاي کرونباخ
زیر و ضرایب به دست آمده براي تمامی متغیرهاي موجود  کرونباخ محاسبه شده در جدول

                                                 
1 probubility proportionate to size 
2 National Youth Risk Behavior Survey 
3 Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 
4 Armsden and Greenberg 
5 Pascal & et. al. 
6 Cronbachs Alpha  
7 Composite Reliability  
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جایی که در  باشد. از آن و در حد مطلوب و مورد نظر می 7/0گیري، باالتر از  در مدل اندازه
ها با  هاي آن ها را نه بصورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه پایایی ترکیبی، سازه
شود؛ بنابراین از  لفاي کرونباخ ترجیح داده مینماید، بنابراین بر آ یکدیگر محاسبه می

و در حد مطلوبی  8/0شاخص پایایی ترکیبی هم استفاده گردیده، که مقدار آن باالتر از 
بر اساس سطح شده، نتایج  آوري جمع هاي دادهبعد از استخراج و کدگذاري  قرار دارد.

. گردیدندتحلیل  تجزیه و SPSS افزار نرم کمکبا هاي مورد نیاز  سنجش و تحلیل
 براي تحلیل در ادامهد. گردیدن فیتوص یفراوان عیجدول توز در اي و اصلی متغیرهاي زمینه

هاي آماري  روش زمستقل و وابسته ا يرهایمتغ نیب ارتباط سنجش و آزمون ی،استنباط
در نهایت از و مقایسه زوجی دو گروهی براي جنسیت  T هايآزمون رسون،یپ یهمبستگ

    انجام گرفته است. Smart-PLSو  SPSS 22با استفاده از نرم افزارهاي  ریمس لیتحل
  

  ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده متغیرهاي پژوهش: 1جدول 
 ضریب پایایی ترکیبی

C.R.Value 
  ضریب آلفاي کرونباخ

Cronbach’s Α Value 
  متغیرهاي پنهان هاتعداد گویه

 سازمانی خانوادگی بی  14 764/0 835/0
 سازمانی محیطی بی  9 704/0 826/0

 سازمانی نهادي بی  8 814/0 /872
  پیوند با دوستان بزهکار 12 /900 /917
  گسست روابط بین فامیلی 6 /828 /920
  رفتارهاي پرخطر  45 830/0 861/0

 
  هاي پژوهشافتهی

هاي توصیفی و استنباطی ارائه  هاي پژوهش در دو بخش یافته در این بخش یافته
  گردد. می

  

  هاي توصیفی یافته )الف
  

 رفتارهاي پرخطر توصیف متغیر وابسته: 2 جدول
 متغیر سطح فراوانی درصد

  پایین  164  7/29
 متوسط  289  4/52 رفتارهاي پرخطر

 باال  99 9/17
  جمع  552  100
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 درصد از 7/29 انیدر مپرخطر  يرفتارهاارتکاب  زانیم، دهد نشان می 2جدول  جینتا
درصد در حد  9/17 نیب در درصد در حد متوسط و 4/52، پایینمطالعه در حد  دمور نمونه

  آمده است. 3شناختی در جدول  توصیف متغیرهاي جمعیت .استبوده  باال
  

  کنندگان در مطالعهمشخصات شرکت :3جدول 
 متغیرها فراوانی درصد

  زن 279 5/50
  مرد  273  5/49 جنس

  جمع  552  100
  سال 15تا  24 146 4/26

 سن

  سال 25تا  34  157  5/28
  سال 35تا  44  169  6/30
  سال 45باالي   80  5/14

  جمع کل  552  100
  72/32میانگین سنی: 

  مجرد  195  3/35

  هلأمت  344  3/62  هلأت
  مطلقه و همسر فوت شده  13  4/2

  جمع کل  552  100
  پایین  82  9/12

پایگاه اقتصادي و 
  1اجتماعی

 طمتوس  399  2/72
 باال  71  9/14

  جمع کل  552  100
  

سال  33، میانگین سنی پاسخگویان، حدود 3بر مبناي نتایج بدست آمده از جدول 
نفر  273درصد، معادل  5/49نفر از پاسخگویان را مردان و  279درصد معادل  5/50بوده و 

ه متأهل بوده، درصد از نمونه مورد مطالع 3/62همچنین  اند. از آنان را زنان تشکیل داده
اکثریت پاسخگویان  درصد همسر فوت شده و مطلقه بوده است. 4/2درصد مجرد و  3/35

                                                 
به حساب  اجتماعی و اقتصادياز طبقات  کیرا جزء کدامبر مبناي پاسخ شهروندان به سؤال: خود  1
 اند. ده شدهدر سه مقوله پایین، متوسط و باال قرار دا د؟یآور یم
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پایین و کمترین  يدرصد مربوط به طبقه 9/14متوسط،  يدرصد در طبقه 2/72معادل 
   باال بوده است. يدرصد پاسخگویان متعلق به طبقه 9/12ها معادل  آن

  
  تحلیل استنباطی 

 
  ن تفاوت میانگین شیوع رفتارهاي پرخطر بر اساس جنسیت پاسخگویانآزمو :4 جدول

 داري سطح معنی
)Sig(  مقدار   درجه آزاديt   اختالف

  متغیر  جنسیت فراوانی  میانگین  میانگین

000/0  908. 496 271. 5  83580. 5 
رفتارهاي   مرد 273 86/88

 زن  279  02/83  پرخطر

  
) و 86/88شیوع رفتارهاي پرخطر در بین مردان (نتایج جدول باال میانگین بر اساس 

) است. همچنین تفاوت 02/83( با بیشتر از میانگین شیوع این رفتارها در بین زنان
) براي دو گروه پاسخگویان مرد و زن بر مبناي مقدار 84/5میانگین بدست آمده (

  ، از لحاظ آماري معنادار است.  Sig=000/0داري حاصل شده  معنی
  

  ضریب همبستگی بین متغیرهاي سن و هر یک از رفتارهاي پرخطر :5 جدول
 رفتار پرخطر

 هاي مستقلمتغیر

  سن
  Sigسطح معناداري   پیرسون rهمبستگی 

 488/0 - /030  اجتماعی ـپایگاه اقتصادي 
 000/0  **- /251 سن

  000/0  / **468 سازمانی محیطی بی
 000/0  /**260 سازمانی نهادي بی

 000/0  / **348 سازمانی خانوادگی بی
  000/0  / **536 پیوند با دوستان بزهکار

  002/0  / **133 گسست روابط بین فامیلی
        درصد      99داري در سطح  **: معنی

  
 r=030/0 اجتماعی و مقدار ـبا توجه به جدول باال در خصوص متغیر پایگاه اقتصادي 

پس فرض ما  Sig=488/0 ؛شده است 05/0بیشتر از  داري آزمون و همچنین سطح معنی
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)1H اجتماعی و شیوع  ـشود. یعنی بین پایگاه اقتصادي  اطمینان رد می 95/0) در سطح
رفتارهاي پرخطر رابطه وجود نداشته است. بدین معنا که گرایش به رفتارهاي پرخطر در 

تواند به  د که دالیل رد شدن این فرضیه میبین همه طبقات اجتماعی روند یکسانی دار
زدایی از رفتارهاي پرخطر، هزینه پایین ارتکاب رفتارهاي پرخطر و عمومیت آن  خاطر قبح

و همچنین   r=251/0 در بین جامعه مورد مطالعه باشد. در خصوص متغیر سن و مقدار
) در 1H(پس فرض ما   Sig=000/0شده است  05/0داري آزمون کمتر از  سطح معنی

شود. یعنی بین سن و شیوع رفتارهاي پرخطر رابطه وجود  یید میأاطمینان ت 99/0سطح 
داشته است. نوع رابطه نیز منفی و معکوس بوده، بدین معنا که گرایش به رفتارهاي پرخطر 

ارهاي پرخطر تر بیشتر بوده و با باال رفتن سن، افراد کمتر مرتکب رفت در بین سنین پایین
شوند. مقدار ضریب همبستگی پیرسون براي هر یک از متغیرهاي اصلی پژوهش:  می
سازمانی خانوادگی، پیوند با دوستان بزهکار و  سازمانی نهادي، بی سازمانی محیطی، بی بی

داري  دار بوده و همچنین سطح معنیدرصد معنی 99گسست روابط بین فامیلی در سطح 
) در سطح 1Hشده است، بنابراین فرض ما ( 05/0ز متغیرها کمتر از آزمون براي هر یک ا

شود. یعنی بین هر یک از متغیرهاي مستقل و شیوع رفتارهاي  یید میأاطمینان ت 99/0
باشد، بدین معنی که پرخطر رابطه وجود داشته است. نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم می

سازمانی خانوادگی، پیوند با  سازمانی نهادي، بی محیطی، بی سازمانی چه میزان بی هر
دوستان بزهکار و گسست روابط بین فامیلی افزایش یابد، میزان رفتارهاي پرخطر نیز 

  یابد. افزایش می
  

  تحلیل مسیر
سازي ساختاري، بررسی ارتباط بین چندین متغیر در یک مدل کلی  از طریق مدل

ها با بکارگیري  ها و روابط بین آن اساس مبانی نظري سازهگردد و پژوهشگر بر  فراهم می
آوري شده  هاي جمع نماید که به چه مقدار داده مشخص می) SEM1معادالت ساختاري (
در این پژوهش به منظور شناسایی اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر با مدل تناسب دارد. 

باشد و همچنین  پرخطر می رفتارهاي وابسته که شیوعیک از مسیرهاي مدل بر متغیر 
که مبتنی بر  Smart-PLSافزار گیري و مدل ساختاري با بکارگیري نرم برازش مدل اندازه

  باشد، استفاده شده است.  مربعات جزئی میروش حداقل 

                                                 
1 Structural Equation Modeling 
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  برازش مدل ارزیابی 
  

 گیري و ساختاري پژوهشهاي اندازه ارزیابی برازش بخش مدل :6جدول 

Redundancy Q2 CV Red CV Com 
میانگین واریانس 

 AVE استخراجی
 متغیرهاي پنهان

189/0  

 سازمانی خانوادگی بی 503/0 510/0 274/0  153/0
 سازمانی محیطی بی 613/0 611/0 112/0  
  سازمانی نهادي بی 583/0 /704 /704  
  پیوند با دوستان بزهکار 505/0 /704 /704  150/0
  انیگسست بستگ 852/0 /704 /704  046/0
  رفتارهاي پرخطر 511/0 211/0 162/0  083/0

  
) هر سازه با AVE2( دهنده میانگین واریانس اشتراکینشان PLSدر  1روایی همگرا

نیز بیشتر  مدل هاي خود است و هر چه همبستگی این سازه بیشتر باشد برازش شاخص
قابل قبول را نشان بوده که روایی  5/0است. در مدل حاضر، براي تمامی ابعاد باالتر از 

 CVگیري با استفاده از معیار اشتراك با روایی متقاطع ( دهد. کیفیت مدل اندازه می
Com3االت) ؤها (س شود. با بکارگیري این شاخص، مقدار تغییرپذیري شاخص )، ارزیابی می

ها  ، از حاصلضرب سازهCV Red4 گردد. شاخص افزونگی هاي مرتبط تبیین می توسط سازه
گردد و به هر میزان که این معیار باالتر باشد،  ها حاصل می آن R2دیر مربوط به در مقا

قدرت  Q2معیار تر قسمت ساختاري مدل در پژوهش خواهد بود.  نماینگر برازش مطلوب
، 02/0سه مقدار  ر محدودهد Q2نماید و هنگامی که شاخص  بینی مدل را فراهم می پیش

بینی کنندگی ضعیف، متوسط و قوي  ب بیانگر توان پیشقرار بگیرد، به ترتی 35/0و  15/0
زاي به دست  هاي درون سازه Q2زاي مربوط به آن را دارد. بر اساس مقدار  هاي برون سازه

بینی متوسط مدل را داشته و برازش مناسب مدل  آمده در جدول باال، نشان از قدرت پیش
/ 189یزان کلی مقادیر اشتراکی، نماید. در پژوهش حاضر، میید میأساختاري پژوهش را ت
  باشد.  دهنده برازش نسبتا مناسب مدل ساختاري میحاصل گردیده و نشان

 

                                                 
1 Convergent Validity  
2 Average Variance Extracted  
3 CV-Communality  
4 CV Redundancy  
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   روایی واگرا
  

  روش فورنل و الرکر) به واگرا( یصیاعتبار تشخ :7جدول 
گسست 
  بستگانی

پیوند با دوستان 
  بزهکار

رفتارهاي 
  پرخطر

سازمانی  بی
  نهادي

سازمانی  بی
  محیطی

 سازمانی بی
 خانوادگی

 متغیرهاي پنهان

 سازمانی خانوادگی بی 709/0      
  سازمانی محیطی بی 479/0 783/0     
 سازمانی  نهادي بی 542/0 461/0 763/0    
  رفتارهاي پرخطر 407/0 443/0 363/0 512/0   
  پیوند با دوستان بزهکار 494/0 573/0 530/0 553/0 712/0  
  گسست بستگانی - 024/0 - 111/0 - 237/0 125/0 - 125/0 922/0

  
گیري است. در این بخش روایی واگرا، یکی دیگر از معیارهاي سنجش مدل اندازه

میزان آن محاسبه و در جدول درج شده  1جهت سنجش روایی واگرا از روش فورنل و الرکر
یک مدل داللت بر این امر دارد که هر سازه در مدل، به چه میزان در  واگرااست. روایی 

روایی واگرا به وسیله یک جدول ماتریسی  PLSهاي دیگر قرار دارد. در  تعامل با سازه
گیرد که عددهاي موجود در قطر  شود. در صورتی روایی مورد قبول قرار می نمایش داده می

) که با بررسی 1396:84هاي زیرین خود بیشتر باشند (داوري و رضازاده،  اصلی از خانه
  اصل شده این امر به خوبی محقق شده است.جدول و مقدار روایی ح

  
   يمدل ساختار يرهایمتغ ریمس بیضرا یابیارز

 يسطح معنادارو  t میانگین، انحراف معیار، آماره ر،یمس بیمقدار ضرادر جدول زیر 
 شده است. ارائه 8در جدول  هاي مستقیمریمس یک از هر

 
 
 
 
  

                                                 
1 Fornell-Larcker 
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  يسطح معنادار و tمقدار ، میمستق يرهایمسثیر أت بیضرا: 8جدول 
سطح 

 معناداري
انحراف   tمقدار 

ضریب   میانگین  معیار
 مسیر

 متغیر

  رفتارهاي پرخطر >- سازمانی خانوادگی بی 118/0 120/0 051/0 333/2 020/0
 سازمانی خانوادگی بی >- سازمانی محیطی  بی 292/0 294/0 041/0 077/7 000/0
  رفتارهاي پرخطر >- طی سازمانی محی بی 158/0 160/0 051/0 112/3 002/0
  پیوند با دوستان بزهکار > - سازمانی محیطی  بی 579/0 580/0 035/0 458/16 000/0
 سازمانی خانوادگی بی >-سازمانی نهادي  بی 404/0 406/0 046/0 728/8 000/0
 گسست روابط بین فامیلی >-سازمانی نهادي  بی - 240/0 - 239/0 045/0 379/5 000/0
 رفتارهاي پرخطر >- پیوند با دوستان بزهکار  433/0 438/0 055/0 872/7 000/0
  رفتارهاي پرخطر >- گسست روابط بین فامیلی 199/0 198/0 040/0 030/5 000/0

R Square  = 0/385 R Square Adjusted  = 0/380 
  

به ترتیب متغیرهاي مستقل  ؛دهند بررسی ضرایب مسیرهاي مستقیم نشان می
 >- )، پیوند با دوستان بزهکار 579/0پیوند با دوستان بزهکار ( >- سازمانی محیطی  بی

)، 404/0سازمانی خانوادگی ( بی >- سازمانی نهادي  )، بی433/0رفتارهاي پرخطر (
گسست  >- سازمانی نهادي )، بی292/0سازمانی خانوادگی ( بی >- سازمانی محیطی  بی

) 199/0رفتارهاي پرخطر ( >-  )، گسست روابط بین فامیلی- 242/0روابط بین بستگان (
رفتارهاي  >-  سازمانی خانوادگی ) و بی158/0رفتارهاي پرخطر ( >-  سازمانی محیطی بی

مجموع  دراند.  ثیر داشتهأ) با متغیر وابسته رفتارهاي پرخطر بیشترین ت118/0پرخطر (
س واریان درصد از 5/38، مستقیم این پژوهش به صورت مستقیم و غیر مستقل يرهایمتغ

که خارج از مدل  یی هستندرهایمتغدرصد آن  5/61و  نموده نییرا تبرفتارهاي پرخطر 
  باشند.حاضر می

  
 و کل میمستق ریغ م،یمستق اتاثر

مستقل  يرهایمتغ میمستق ریغو  میمستقو همچنین اثرات  کلات اثردر جدول زیر، 
   .شده است وابسته ارائهمتغیر بر حاضر در مدل 
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  يسطح معنادارو  میمستق ریغ ،میمستق يرهایمسثیر أت بیضرا: 9جدول 
گسست   رفتارهاي پرخطر

روابط بین 
  فامیلی

پیوند با 
دوستان 
  بزهکار

سازمانی  بی
  نهادي

ی سازمان بی
  محیطی

سازمانی  بی
 خانوادگی

 ریغ  کل متغیرهاي پنهان
  میمستق

118/0         1 
سازمانی  بی

 خانوادگی
  سازمانی محیطی بی 292/0 1  579/0    285/0  443/0
 سازمانی نهادي بی 404/0  1   - 240/0  000/0  /.000

433/0      1    
پیوند با دوستان 

  بزهکار

199/0    1     
گسست روابط بین 

  فامیلی
  

بیشترین اثر کلی مستقیم و کل،  بر اساس ضرایب هر یک از مسیرهاي مستقیم، غیر
 با دوستان بزهکار بوده که بر رفتارهاي پرخطر پیوندو  سازمانی محیطی بیثیر أمربوط به ت

  اند. ثیر داشتهأت
  

   يمدل ساختار یکنندگ ینیبشیتوان پ
  

 يمدل ساختار یکنندگ ینیبشیتوان پ یبررس: 10جدول 
 متغیر  fمقدار 
  رفتارهاي پرخطر > -سازمانی محیطی بی 026/0
 رفتارهاي پرخطر >- گسست روابط بین بستگان 063/0
 رفتارهاي پرخطر >-  یوند با دوستان بزهکارپ 183/0
  رفتارهاي پرخطر >-  سازمانی خانوادگی بی  019/0
  سازمانی خانوادگی بی >- سازمانی نهادي بی  021/0
  سازمانی خانوادگی بی >-  سازمانی محیطی بی  104/0
  سازمانی خانوادگی بی >- سازمانی نهادي بی  201/0
  ند با دوستان بزهکارپیو >-  سازمانی محیطی بی  503/0
  گسست روابط بین بستگان  > - سازمانی نهادي بی  061/0
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دهد که هر یک از متغیرهاي مستقل در یک مدل  کوهن نشان می fاندازه اثر 
؛ بدین معنی که شدت رگرسیونی به چه میزان در بزرگ شدن ضریب تعیین نقش دارند

هر چه حذف یک متغیر مستقل بیشترین  کنند. هاي مدل را تعیین می ي میان سازه رابطه
تر است. بر این اساس  داشته باشد، حاکی از این است که نقش آن کلیدي R2 اثر در کاهش

سازمانی  ثیر داشته و نقش بیأترین ت پیوند با دوستان بزهکار قوي >-  سازمانی محیطی بی
ي پرخطر در حد رفتارها >-  سازمانی خانوادگی، پیوند با دوستان بزهکار بی >-  نهادي

 باشد. متوسط رو به قوي و سایر متغیر در حد کوچک می
  

 پژوهش يمدل ساختارارزیابی کلی 
  

 پژوهش يمدل ساختار ارزیابی :11جدول 
 ینیتخم الگوي شده اشباع الگوي مدل برازش

SRMR 072/0 075/0 
d_ULS 418/9 270/11 

d_G 992/1 042/2 
Chi-Square 580/5717 339/5808 

NFI 540/0 533/0 

 
که مربوط به ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده  SRMRشاخص 

هاي تجربی با مدل نظري مرتبط هستند. این  دهد تا چه اندازه داده پژوهش است؛ نشان می
تر  قرار دارد. هر چه بار عاملی کمتر باشد و ضرایب رگرسیونی ضعیف 1تا  0شاخص بین 

/ حاکی از این 08شود. در کل مقدار کمتر از  تر نشان داده می شاخص بزرگباشند این 
نمایند و هر چه بیشتر باشند،  یید میأهاي تجربی موجودیت مدل نظري را ت است که داده

که در این پژوهش با توجه به پایین  ؛یعنی مدل تجربی و نظري با هم هماهنگی ندارند
ییدکننده مدل نظري أهاي تجربی ت دهد داده ن میبودن این شاخص از حد مورد نظر، نشا

   باشد. می
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  يمدل ساختار نییتب بیضر

  مدل ساختاري پژوهش نییتب بیضر :1نمودار 
 

 با متغیر وابسته آن يدار یو سطح معن مستقل ریهر متغ ریمس بیضرا 1نمودار در 
گیري و بخش ساختاري مدل  ش اندازهکه براي پیوند بخشاخصی است  R2ارایه شده است. 

داري بر  معنی ریتأث يموجود در مدل، داراي رهایمتغ یتمامکاربرد دارد. در این پژوهش 
 راتییدرصد از تغ 5/38 پژوهشمستقل  يرهایدر مجموع متغ و هستند رفتارهاي پرخطر

 R2قوي مقدار  اند که نشان از برازش متوسط رو به کرده نییو تب ینیبشیپ وابسته را ریمتغ
  دارد.

  
  گیريبحث و نتیجه

چند بر  گیرد. هر ها در متن جامعه و در تعامل با همنوعان شکل می رفتار انسان
گیرد،  هاي رسمی و غیر رسمی صورت می چگونگی رفتار و تعامالت اجتماعی افراد، نظارت

نظم و استاندارهاي  ها مغایر با هاي آن شوند که کنش هایی پیدا می اما همواره افراد و گروه
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شدن، گسترش تر شدن جوامع، صنعتی حاکم بر اجتماعات انسانی است و با بزرگ
گونه رفتارهاي بزهکارانه بیشتر مشاهده  شهرنشینی، مهاجرت و تحرك اجتماعی، نمود این

این  از ناشی پیامدهاي هاي اجتماعی و بررسی و تحلیل آسیب کنونی شرایط گردد. در می
 ها و آسیب انواع روزافزون شیوع زیرا است، اي برخوردار ویژه اهمیت از عیاجتما مسائل

  شود.   هاي بعدي هم محسوب می ها، تهدیدي براي سالمت جامعه و حتی نسل نابهنجاري
که افراد در  یو اجتماع فیزیکی هاي محیط سازمانی اجتماعی، بر مبناي نظریه بی

یه، نظر این .گذارد می ریها تأث آن یانتخابهاي  شو کن رفتار شیوه بر کنند،ها زیست می آن
 ی. اجتماعاتداند میمحله مرتبط  یکیاکولوژ اتیرا با خصوص شیوع رفتارهاي پرخطر زانیم

ثبات بوده که جابجایی  هایی بی اي دارند، محله از هم گسیخته یاجتماع یکه بافت زندگ
گردد. از  مسایگان برقرار نمیه جمعیت در آن به شدت جریان دارد و تعامالت مناسبی بین

ثباتی جامعه شده و زمینه  ریزي نشده، باعث بی رو، جابجایی و مهاجرت برنامهاین
سازمان،  هاي بی ها و محیط  بخشد. در محله سازمانی اجتماعی را شدت می گیري بی شکل

د و به بیننی و غیر رسمی میافراد خود را خارج از هر گونه نظارت و قواعد هنجاري رسم
   گردند. سمت رفتارهاي پرخطر متمایل می

با نتایج  یید فرضیه همبستگی بین متغیر شرایط محیطی و رفتارهاي پرخطرتأ
و در  )2015لوچ و همکاران ()، 2014هاي خارجی وونگتونگام و همکاران (پژوهش
) که در بخش 1393نیا () و علیوردي1395هاي داخلی با پژوهش محمودي ( پژوهش

 باشد. همچنین بر مبناي نظریه راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم ینه تجربی به آنپیش
سازمانی در  ، بیرفتار مشکل جسور هینظر سازمانی اجتماعی، مکتب شیکاگو وبی

هاي اجتماعی در بین  هاي اجتماعی، میزان گرایش به رفتارهاي پرخطر و آسیب محیط
جهانی که افراد در آن تعامل دارند بخصوص زیست دهد. اصوالً شهروندان را افزایش می
ها را  هاي رفتاري آن مایه کنش مانند نوجوانان، زمینه و درون براي قشرهاي حساسی

نماید. با توجه به افزایش گرایش به رفتارهاي پرخطري مانند خشونت، قلیان و  مشخص می
قطعاً محصول این وضعیت،  هاي اجتماعی و رفتاري در شهر کاشان، مشروبات و دیگر آسیب

رو در این  ي غیرهنجارین خواهد بود. از اینپذیر با رفتارها افزایش شهروندانی آسیب
هاي فرهنگی، جمعیتی  پژوهش، بر اساس محالت شکل گرفته در شهر کاشان و ناهمگونی

لید سازمان و ناپایدار را رقم زده است که تو گیري محالتی بی و قومیتی موجود در آن، شکل
هنجاري و رفتارهاي ضداجتماعی نموده و عالوه بر تشدید رفتارهاي پرخطر در مرکز این  بی

نماید. همچنین  هاي بزهکاري به سایر محالت می فرهنگ محالت، موجبات انتقال این خرده
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هاي اجتماعی، میزان گرایش به  سازمانی، محیط بر مبناي مکتب شیکاگو و نظریه بی
دهد. همبستگی بین  هاي اجتماعی در بین ساکنین را افزایش می سیبرفتارهاي پرخطر و آ

هاي خارجی وونگتونگام با نتایج پژوهش متغیر پیوند با دوستان بزهکار و رفتارهاي پرخطر
هاي داخلی با پژوهش رضایی جمالویی و  و در پژوهش )2007( لیان) و 2014و همکاران (

) که در بخش پیشینه تجربی به 1395( ) و محمودي1396)، باقري (1398همکاران (
هاي  باشد. همچنین بررسی مکاتب و دیدگاه راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم آن

و مکتب شیکاگو  رفتار مشکل جسور هینظر، یاجتماع سازمانیبینظري از جمله نظریه 
فتارهاي مؤید این مطلب است که افزایش تعامالت با دوستان بزهکار، میزان گرایش به ر

نماید. همچنین همبستگی بین متغیر زمینه  هاي اجتماعی را تشدید می پرخطر و آسیب
لوچ و  )،2018ی (فتیگر هاي خارجیو رفتارهاي پرخطر با نتایج پژوهشخانوادگی 
رضایی جمالویی و پژوهش هاي داخلی با  و در پژوهش )2007( لیان، )2015همکاران (
) که در بخش پیشینه تجربی 1393نیا () و علیوردي1395)، محمودي (1398همکاران (

هاي نظري از  باشد. همچنین بررسی دیدگاه راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم به آن
مؤید این مطلب است که در  رفتار مشکل جسور هینظر ی واجتماع سازمانیجمله نظریه بی

هاي اجتماعی  رهاي پرخطر و آسیبصورت نابسامانی در نهاد خانواده، میزان گرایش به رفتا
یابد. محیط خانواده و فضاي تعامالتی و گفتمانی حاکم بر آن در تکوین  افزایش می

هاي درونی هویت که عقاید و باورها هستند، نقش اساسی دارند، بر اساس  شخصیت و الیه
رفتاري  بیرونی هویت افراد که در هنجارهاي هاي هویت شکل گرفته در درون خانواده، الیه

گیري سازمان  رو شکل گردد. از این یابد، نمودار می و نمادها و در بستر اجتماع نمود می
هاي عاطفی، معیشتی، زیستی، اخالقی،  خانوادگی در یک بستر متعادل در همه جنبه

رفتاري، تعامالت درونی و بیرونی و غیره نقش اساسی در ساختن یک اجتماع موفق دارد و 
هاي اجتماعی در بین اعضاي خانواده  ازمانی خانوادگی زمینه گسترش آسیبس در مقابل بی

سازمانی نهادي و رفتارهاي  و اجتماع را به دنبال خواهد داشت. همبستگی بین متغیر بی
، وونگتونگام )2015لوچ و همکاران ()، 2018ی (فتیگر هاي خارجیپرخطر با نتایج پژوهش

) و باقري یزدي 1395داخلی با پژوهش محمودي (هاي  ) و در پژوهش2014و همکاران (
باشد.  راستا و منطبق می ها اشاره گردید، هم که در بخش پیشینه تجربی به آن ،)1389(

ی و مکتب شیکاگو مؤید این اجتماع سازمانیهاي نظري از جمله نظریه بی یدگاههمچنین د
خود براي شهروندان عمل هاي جامعه به وظایف  که نهادها و سازمان صورتی مطلب است در

هاي اجتماعی در جامعه افزایش  ننمایند، زمینه گرایش به رفتارهاي پرخطر و آسیب
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سازمانی موجود در بخش ساختاري و نظام اداري مربوط  یابد. در جامعه مورد مطالعه بی می
باشد، در صورت موفقیت و عمل  هاي مستقر در شهر می به عدم کارایی و کارآمدي سازمان

ها، شهرداري و دیگر  هاي متولی امور، مانند مدارس، دانشگاه ه وظایف توسط سازمانب
هاي  هاي این پژوهش شاهد کاهش رفتارهاي پرخطر و آسیب ادارات بر اساس یافته

 و رفتارهاي پرخطر اجتماعی خواهیم بود. همبستگی بین متغیر گسست روابط بین فامیلی
محمودي پژوهش هاي داخلی با  و در پژوهش )2002سالی ( با نتایج پژوهش خارجی

ها  ) که در بخش پیشینه تجربی به آن1389) و باقري یزدي (1393نیا ()، علیوردي1395(
هاي جدید در روابط و  بندي باشد. بر اساس صورت راستا و منطبق می اشاره گردید، هم

فامیلی، بنابراین  رنگ شدن دید و بازدیدهاي ساختار بین فامیلی و ظهور فردگرایی و کم
هاي دوستان،  اوقات فراغت و فرصت زمانی که ایجاد شده است، افراد را به سمت گروه

جاي  ها، دور زدن با ماشین و غیره کشانده است. فلذا افراد به وگذار در محالت و پارك گشت
 هایی هاي بین فامیلی سپري نمایند وارد محیط نشینی اینکه اوقات فراغت خود را در هم

بر اساس نتایج  نماید. ها را با رفتارهاي پرخطر فراهم می شوند که زمینه آشنایی آن می
پیوند با دوستان بزهکار به ترتیب داراي بیشترین و  سازمانی محیطی مسیر، بی تحلیل

اند اثرات کل بر رفتارهاي پرخطر بوده بوده است که در نهایت متغیرهاي مدل توانسته
   تغیر وابسته رفتارهاي پرخطر را تبیین نمایند.درصد تغییرات م 5/38

ثیر متقابلی بر مسایل گوناگون جامعه و أسازمانی اجتماعی ت جایی که بی از آن
هاي این  هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر دارد، بنابراین بر اساس یافته بخصوص آسیب

که ترکیبی از پژوهش، علت شیوع و گسترش رفتارهاي پرخطر تحت تأثیر مکانیسمی است 
سازمانی محیطی و در  سازمانی نهادي و بی سازمانی ساختاري، بی سازمانی خانوادگی، بی بی

گردد، یعنی زمانی که نهادها و ساختارهاي یک جامعه  نتیجه فروپاشی فردي پدیدار می
هاي اجتماعی و رفتارهاي  گیري و تداوم آسیب شوند، شرایط براي شکل دچار کژکاردي می

گردد. بر اساس دوگانه ساختار و عاملیت در پژوهش حاضر، این ساختار  فراهم میپرخطر 
سازمانی گشته و عاملیت را در موقعیت کنش براي رفتارهاي پرخطر قرار  هست که دچار بی

اي چند سطحی است و ریشه در متن  دهد. بنابراین مکانیسم رفتارهاي پرخطر پدیدهمی
یانه و کالن دارد. با توجه به پیامدهاي رفتارهاي مناسبات اجتماعی در سطح خرد، م

رسد راه کاهش  باشد. به نظر می ناپذیر می پرخطر، اهمیت دادن به آن امري الزم و اجتناب
ها و آموزش اخالقیات از طریق  رفتارهاي پرخطر، سامان دادن به جامعه در همه بخش

  باشد.  و غیره به افراد می ها ها، مدارس، رسانه پذیري مانند خانواده عامالن جامعه



1401تابستان  ،4 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  54  

با توجه به نقش شرایط محیطی نابسامان در گرایش به رفتارهاي پرخطر، نقش 
ها و افراد مطلع و خبره از طریق مقتضی  ها و توجیه خود افراد از سوي خانوادهخانواده

که جامعه بتواند خطرات و پیامدهاي تعامل با افراد  صورتی رسد. در ضروري به نظر می
هاي پرخطر تبیین و توجیه نماید و این چرخه تعامل در  هکار و ورود به محیطبز

تر کنترل گردد، قطعاً میزان بزهکاري در  هاي نابسامان و معیوب در سنین پایین محیط
ترین سطح ممکن خواهد رسید. همچنین توانمندسازي والدین در  سطح جامعه به پایین

در خصوص و نهاد خانواده  نیوالد ي مهارتو ارتقافرزندان به  حیصح آموزشخصوص 
 این در کاهش ییسزابه نقش دتوان میها  شناخت رفتارهاي پرخطر و پیامدهاي مخرب آن

گذران، . در این راستا پیشنهاد پژوهش حاضر به مدیران، قانونداشته باشد رفتارها
هاي  نواده در حوزهدهی به امر خا خصوص در سطوح باال، سامان ریزان بهمددکاران و برنامه

   باشد. مختلف می
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Abstract: 

 

Risky behaviors include actions that cause analysis and destruction 
of people's talents and endanger the health of society in various 
dimensions. The present study was conducted with the aim of explaining 
the sociology of high-risk behaviors among Kashan citizens. The 
research method used in the present study was a survey and the statistical 
sample of the study was 552 people and more than the estimated 
Cochran's formula, were selected as the final sample by probabilistic 
sampling method proportional to the volume. For inferential analysis, 
measurement and testing of the relationship between independent and 
dependent variables using Pearson correlation statistical methods, paired 
comparison t-tests and finally path analysis using SPSS 25 and Smart-
PLS software. The results of Pearson correlation test showed that the 
correlation between the variables of connection with delinquent friends, 
environmental disorganization, institutional disorganization, rupture of 
family relations and family disorganization with the research dependent 
variable (high-risk behaviors) in addition to a significant, positive and 
direct relationship. The relationship between the age variables was 
significant, but negative and inverse. Also, among the variables in the 
study, only a significant relationship was not observed between socio-
economic status and high-risk behaviors. The results of path analysis 
showed; Environmental disorganization and association with delinquent 
friends had the greatest effect on the tendency to high-risk behaviors, 
respectively. Finally, the model variables were able to explain 38.5% of 
the changes in the dependent variable of risky behaviors. 
Key Concepts: Risky Behaviors, Bonding With Delinquent Friends, 
Social Disorganization, Family Disorganization 
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