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  تقدير و تشكر
  

اكنون كـه بـه لطـف و    . خداي را سپاس كه ساغر وجود آدمي را به پيمانه علم و ايمان شرافت بخشيد
مدد الهي نگارش اين رساله به پايان رسيده برخود واجب مي دانم سپاس و امتنـان قلبـي خـود را بـه     

ادن بـه مقـام و زحمـات آن    كساني كه مرا در اين راه ياري نموده اند ابـراز نمـايم؛ هـر چنـد ارج نهـ     
  .سروران، كاري است بس دشوار و قلم در تصوير آن قاصر

از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر سيد ضياء هاشمي، به خاطر راهنمايي هاي مشفقانه و حكيمانه شان 
از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر فرهاد خداداد كاشـي  . كمال تشكر و قدرداني خود را ابراز مي نمايم

ه خاطر مشاوره هاي ارزنده شان كه در پيشـبرد تحقيـق كمـك شـاياني نمودنـد نهايـت قـدرداني و        ب
از استاد گرامي جناب آقاي دكتر رحمت اله صديق سروستاني كه . سپاسگزاري خود را ابراز مي نمايم

يار به مسند داوري نشستند و با مطالعه پايان نامه اينجانب نكـات سـودمندي را يـادآوري نمودنـد بسـ     
  .سپاسگزارم

از يكايك اعضاي خانواده ام كه دوستدار دانش و فرهنگ اند و پيوسته در اين راه مشوقم بـوده انـد و   
سعي و تالش بي نظيري در ارتقاء و پيشرفت معنوي ام داشته اند و لحظه اي مرا به حـال خـود تنهـا    

  .نگذاشتند، بي نهايت سپاسگزاري مي نمايم
و همراهاني كه به گونه اي در به ثمر رسانيدن اين پژوهش، نقشي داشـته   در نهايت از همگي دوستان

اند ولي نامي از آنها برده نشد، صميمانه سپاسگزاري مي نمايم، حقيقت اين است كه اينجانب از اداي 
بـراي همـه ايـن    . شكر همه عزيزاني كه وي را مرهون مساعدت هاي خود كـرده انـد، نـاتوان هسـتم    

  .ان از درگاه خداوند متعال، سالمتي و توفيق روز افزون آرزو مي نمايمعزيزان و بزرگوار
  

  حسن فراهاني
 87تهران شهريور 
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  چكيده
  

پديده فقر از ديرباز با انسان همراه بوده و يكي از مسائل اصلي در جوامع و فرهنگ هاي شناخته شده 
بـر  . رافـات و كجرفتـاري هاسـت   فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسـياري از انح . بشري است

اساس آموزه هاي دين اسالم فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتـي بنيـان   
شواهد موجود در جامعه حـاكي از ايـن   . هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز مضطرب و لرزان مي سازد

ات و كجرفتاري هاي اجتمـاعي رونـد فزاينـده    واقعيت است كه در سال هاي اخير آسيب ها و انحراف
رهيافت هاي اخير جامعه شناسان در علت شناسي كجرفتاري را مي تـوان در چهـار   .  اي داشته است

  .ديدگاه جمع نمود
  نظريه كنترل، نظريه فشار، نظريه يادگيري اجتماعي و نظريه هاي تلفيقي

ده كجرفتاري و جرم بيان مي كنند و سـاختار  چهار رهيافت فوق عوامل مختلف را به عنوان ايجاد كنن
  .علمي همه آنها با يكديگر نامتقارن است

در اين رساله به بررسي رابطه بين فقر جوانان و ميزان كجرفتاري آنها در شـهر كاشـان پرداختـه شـده     
است و به منظور بررسي ابعاد اين مسأله و مكانيسم هاي تأثيرگـذار آن، نظريـه هـاي مختلفـي مـورد      

همچنـين بـا الهـام از ديـدگاه هـاي      . ررسي قرار گرفت و عوامل تبيين كننده اين رابطه مشخص شدب
موجود و با هدف توسعه يك مدل تركيبي، رابطه بين فقر و كجرفتاري و عوامل واسط در ايـن زمينـه   

  .نيز مورد برررسي قرار گرفته است
و تحليـل مسـير در تحقيـق حاضـر،     نتايج بدست آمده از آزمون هاي همبستگي و تحليـل رگرسـيون   

حاكي از آن است كه بين فقر و كجرفتاري رابطه غيرمستقيم معنادار وجود دارد كه اين متغير بيشترين 
 .تأثيرش را بر روي كجرفتاري از طريق فرهنگ بزهكاري و احساس ناكامي مي گذارد
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  71      عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي  4ـ1ـ1ـ3
  74      )كجرفتاري اجتماعي(عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد اجتماعي  4ـ1ـ1ـ4
  77                آماره هاي تك متغيري 4ـ2
  77                متغيرهاي پيشينه اي 4ـ2ـ1
  77                  جنسيت 4ـ2ـ1ـ1
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  79                  متغير وابسته 4ـ2ـ2
  79                كجرفتاري اجتماعي 4ـ2ـ2ـ1
  82                كجرفتاري اقتصادي 4ـ2ـ2ـ2
  83          كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي 4ـ2ـ2ـ3
  85                كجرفتاري جنسي 4ـ2ـ2ـ4
  87                كجرفتاري كل 4ـ2ـ2ـ5
  87                  متغير مستقل 4ـ2ـ3
  88                  فقر مطلق 4ـ2ـ3ـ1
  88                  درآمد 4ـ2ـ3ـ1ـ1
  89                سرمايه اجتماعي 4ـ2ـ3ـ2
  89                دستيابي به اهداف 4ـ2ـ3ـ3
  90              احساس بي عدالتي اجتماعي 4ـ2ـ3ـ4
  91                احساس نااميدي 4ـ2ـ3ـ5
  92                احساس ناكامي 4ـ2ـ3ـ6
  93              كنترل اجتماعي غيررسمي 4ـ2ـ3ـ7
  94                نارضايتي اجتماعي 4ـ2ـ3ـ8
  95                فرهنگ بزهكاري 4ـ2ـ3ـ9
  95                آماره هاي دو متغيري 4ـ3
  96            نتايج روابط بين متغيرهاي تحقيق 4ـ3ـ1
  96          روابط همبستگي بين ابعاد فقر و ابعاد كجرفتاري 4ـ3ـ1ـ1
  96          همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته روابط 4ـ3ـ1ـ2
  96        روابط همبستگي بين متغيرهاي پيشينه اي و وابسته 4ـ3ـ1ـ3
  97          با نمونه هاي مستقل  tنتايج مربوط به اجراي آزمون  4ـ3ـ2
  97            رابطه جنسيت و كجرفتاري اجتماعي 4ـ3ـ2ـ1
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  103   مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي 4ـ4ـ1ـ1ـ2
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  114                  نتايج تحقيق 5ـ1
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  :بيان مسأله 1ـ1
بر اساس آموزه هاي دين مبين اسالم، . فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات و كجرفتاري هاست

ارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنـان را نيـز مضـطرب و    فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي د
  .لرزان مي سازد

كجرفتـاري  . يكي از مهمترين مسائل و مشكالت اجتماعي در جهان امروز تخلفات و كجرفتاري هاي اجتمـاعي اسـت  
اقتصـادي و   در نحوه شكل گيري و شيوع اين پديده عوامـل مختلـف بيولوژيكي،جغرافيـاي   . پديده اي اجتماعي است

، تحديد موضوع به دو نگـرش جامعـه   يين اين مسأله بر اساس عامل فقرتب. ديگر عوامل نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند
نسبت ميان آسيب هاي اجتماعي و همبستگي آنان و تأثيري كه بر يكديگر داشته انـد همـواره   . شناختي و اقتصاد است

در اين ميان فقر به عنوان يك پديده اجتمـاعي  . بوده است جتماعي ومباحث مورد توجه حوزه آسيب شناسي ايكي از 
فقر با مـورد  . بر فراز آسيب هاي موجود سايه گسترانيده و همواره باعث افزايش ديگر آسيب هاي اجتماعي شده است
الف و مشـكل  هجوم قرار دادن توانايي هاي انسان به بنيان و ساختار خانواده دست اندازي كرده، جامعه را دچـار اخـت  

در . مي سازد، آسيب ها و كجروي هاي اجتماعي را افزايش مي دهد و كارايي اصول اخالقي انسان را كاهش مي دهـد 
مفهـوم  . جامعه شناسي و اقتصاد از مفهوم فقر براي نشان دادن وضعيت نامناسب افراد و خانواده ها اسـتفاده مـي شـود   

ند ضمن مشخص كردن محدوده آن، پذيرش و تأييد اين مسأله از سوي ، مفهوم جامعي است؛ زيرا مي توااجتماعي فقر
 .دولت ها، به عنوان معضلي درون جوامع، راه حل هـايي نيـز جهـت خـروج فقـرا از ايـن وضـعيت ارائـه مـي كنـد          

(Kuper,2001:655)   
رفتـاري هـاي   شواهد موجود در جامعه حاكي از اين واقعيت است كه در سال هاي اخير آسيب هـا و انحرافـات و كج  

كـه جامعـه در حـال توسـعه و      با توجه به اين) . 790:1383، سازمان مديريت. (اجتماعي روند فزاينده اي داشته است
رشد اقتصادي است، توزيع درآمد بين بخش ها و دهك هاي مختلف جامعه به صورت عادالنه صورت نمي گيـرد بـه   

درصـد و سـهم    30سهم دهك باالي جامعه از كل درآمـدها،   ،1382طوري كه بر اساس آمار و ارقام موجود، در سال 
 ،سـازمان مـديريت  (مـي باشـد    20درصد مي باشد؛ يعني نسبت دهك باال به پـايين برابـر    5/1دهك پايين جامعه تنها 

791:1383 .(  
و  ه باشـد مهمي را داشـت  بررسي دقيق عوامل، پيامدها و ابعاد اين مسأله مي تواند در كاهش آسيب هاي اجتماعي نقش

در صورت عدم توجه به اين موضوع در سطح جامعه مي تواند وضعيت مناسبي را براي تشديد آسيب هاي اجتمـاعي  
  .فراهم آورد

  .شده استپرداخته  شهرستان كاشان جوانان و  كجرفتاري هاي اجتماعي در فقر رابطهدر تحقيق حاضر به بررسي 
  
  :اهميت و ضرورت تحقيق 1ـ2

، كنترل و پيامـدهاي آن در جامعـه   شناخت دقيق عوامل ايجاد كننده اين آسيبجوامع شناخته شده، درهمه  كجرفتاري
يكي از عوامل ايجاد كننده كجرفتاري اجتماعي فقر و نابرابري اقتصادي در جامعه است كه زمينـه سـاز   . ضرورت دارد

فقر و كجرفتاري اجتماعي، مطالعه اين رابطه با توجه به نظريه هاي موجود در زمينه رابطه ميان . ساير عوامل نيز هست
زيرا كشور ما به دليل وجـود سـاختار سـني    . در ميان گروه سني جوانان درايران اهميت و ضرورتي دو چندان مي يابد
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زيرا كشور ما از يك سو از ساختار سني جـوان برخـوردار   . در رابطه با جوانان روبروست جوانان با معضالت متعددي
ي ديگر با باال رفتن ميزان جرم و كجرفتاري هاي اجتماعي جوانان با خطري جدي روبروست كه تصميم است و از سو

مـي توانـد نقـش فقـر را در ميـزان       بنابراين تحقيق حاضـر . طلبدگيري به موقع و برنامه ريزي مناسب مسئولين را مي 
  .كجرفتاري اجتماعي و گرايش به آن مشخص كند

  :اهداف تحقيق 1ـ3
  .و ابعاد آن با كجرفتاري اجتماعي مي باشد ين تحقيق بررسي رابطه فقره اهدف عمد

   :سواالت تحقيق 1ـ4
  و كجرفتاري اجتماعي رابطه اي وجود دارد؟ ـ آيا ميان فقر1
  بر كجرفتاري اجتماعي چيست؟ انيسم هاي تأثيرگذاري فقرـ مك2
  :فرضيه اصلي 1ـ5
  .ردكجرفتاري اجتماعي جوانان رابطه دا باـ فقر 1
  :فرضيه هاي فرعي 1ـ6
  . دارد رابطه احساس بي عدالتي با  فقرـ 1
  .رابطه دارد عدم دستيابي به اهداف باـ فقر 2
  .سرمايه اجتماعي رابطه دارد باـ فقر 3
  .رابطه دارد نااميدي  بافقر ـ 4
  .رابطه دارد احساس ناكامي بافقر ـ 5
  .رابطه دارد نارضايتي اجتماعي باقر ف ـ6
  .رابطه دارد پذيرش فرهنگ بزهكاري باـ فقر 7
  .رابطه دارد كنترل غيررسمي بافقر ـ 8
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  :تعريف مفاهيم 2ـ1
پديده فقر از ديرباز با انسان همراه بوده و يكي از مسائل اصلي در جوامع و فرهنگ هاي شـناخته شـده بشـري اسـت     

و رشته مطالعاتي خود به بررسي آن از و محققين با توجه به ديدگاه  است فقر مقوله اي چند بعدي). 56:1386راغفر، (
  )137:1384كاشي،  ادخداد(جنبه هاي مختلف مي پردازند 

چنين تعريفي به طور كلـي،  . در بسياري از جوامع و فرهنگ ها فقر را عدم تكافوي ضروريات زندگي تعريف كرده اند
جامع نيست، زيرا ضروريات زندگي هـر جامعـه اي در طـول زمـان و مكـان ابعـاد و اشـكال گونـاگوني دارد         دقيق و 

  )200:1353شيخاوندي، (
در اين فصل ابتدا با تعريف فقراقتصادي و كجرفتاري اجتماعي به عنوان دو متغير اصلي تحقيق، فضاي مفهومي آن نيز 

  .مشخص مي گردد
   (Poverty)ـ فقر 2ـ1ـ1

      بـدين لحـاظ اسـتخوان هـاي كمـر را كـه      . ر لغت به معناي شكاف و فاصله است كه در چيزها بدست مـي آيـد  دفقر 
بر اين اساس، به نيازمنداني كه زندگي بر آنهـا  . مهره اي شكل و داراي فاصله و شكاف هستند، ستون فقرات مي نامند

  )462:1412اصفهاني، . (مشكل كمرشان زير بار مشكالت خميده شده، فقير گفته مي شود
نخستين پژوهش هايي كه تقريبا به شيوه علمي درباره فقر در دنيا انجام شد، مي توان به دو مطالعه اي كه در سال هاي 

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه تا . در لندن انجام شد، اشاره كرد 2، در نيويورك و بوث1، توسط روان تري1890
روان تري هم در نيويورك كم و بـيش بـه همـين نتيجـه     . دن يا فقير بودند يا خيلي فقيردرصد از جمعيت لن 47حدود

وي دو اصـطالح فقـر اوليـه    . رسيد و در عين حال اولين كسي بود كه تالش كرد فقير را با دقت بيشتري تعريف كنـد 
ش بودند، اما تمايل داشتند پول كساني كه قادر به تغذيه خوي(و فقر ثانوي ) كساني كه داراي حداقلي از تغذيه نبودند(

  )192:1378محسني، . (را به كار برد) خود را صرف چيزهاي ديگر كنند
محدوده آن را مشخص مي كند و دولت ها مي پذيرند كه : اول آنكهتعريف اجتماعي از فقر يك تعريف جامعي است؛ 
 ، سياسي هستند و به عنوان نتيجه گيري اينثروت ها چه ميزان از كه اين مسئله درون خودشان وجود دارد و دوم، اين

    (Kuper,2001:655 ). كه فقرا چگونه مي توانند خودشان را از اين حالت خالص كنند
بـه  (، فقر را شرايطي مي داند كه در آن اشخاص آن قدر پول ندارند كه حـداقل اسـتاندارد سـالمت و بقـاء را     3هورتن

هورتن با نگرش خاص به جامعـه  . دارا باشند) رايط عادي تلقي مي شودنحوي كه در جامعه و توسط اكثريت مردم ش
دگي مي كنند و بسـياري از آنهـا بـا مسـائل و يـا      نآمريكا، نتيجه مي گيرد كه فقرا كساني هستند كه در حاشيه جامعه ز

  )191:1378محسني، ( معلوليت هاي اجتماعي يا بدني مواجه هستند 
پنج گروهي كه در حالت آسيب پذيري از نظر مواجهه با فقر قرار دارند را عبارت مي و همكارانش در انگلستان،  4پاور

بيكاران، افراد داراي دستمزد خيلي پايين، سالمندان، بيماران و معلولين و خانوارهايي كه در آنها فقط پـدر يـا   : دانند از
  )191:1378محسني، (مادر وجود دارد 
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قر از چگونگي مناسـبات اجتمـاعي توليـد ناشـي مـي شـود كـه از يـك سـو          تعريف ماركسي از فقر بر آن است كه ف
دستمزدها و سطح مصرف را در برابر سود و انباشت سرمايه پايين نگه مي دارد و از طرف ديگر بر شمار بيكـاران مـي   

  )3:1379رئيس دانا،. (افزايد
ر برابر پيشامدهاي اجتماعي چون رسـوم  رابرت چمبرز، آسيب پذيري را به معناي فقدان پشتوانه حفاظتي و حمايتي د

) قحطـي، دزدي (، مصـيبت هـا   )تدارك جهيزيه عروسي، عزاداري و يا تهيه سرمايه بـراي اعضـاي خـانواده   (اجتماعي 
، هزينه هاي غيرتوليدي و بهره كشي يا استثمار بكار )متواليبيماري، زايمان هاي (بالياي طبيعي، ناتواني هاي جسماني 

   )32:1381ازكيا، (مي برد 
  
  :خط فقر 2ـ1ـ2

. ، به كار بـرد »1زندگي و كار مردم لندن« اصطالح خط فقر را نخستين بار چارلز بوث در جلد هفدهم اثر بزرگ خود ،
(Marshal,1998)  .   بوث در اين مجلد درآمد را به عنوان مقياس فقر در نظر گرفت و خط فقر را سـطحي از درآمـد

از آن زمان تا كنـون  . به نيازهاي ضروري براي ادامه زندگي نباشندقادر به پاسخگويي  تعريف كرد كه خانوارهاي با آن
خط فقر با اصطالحاتي كه در نوع تعريف چگونگي محاسبه آن صورت گرفته است در محاسـبات مربـوط بـه تعيـين     

  .حجم و فراواني تعداد فقرا در جامعه به كار برده مي شود
يا نسبي در نظر گرفته شود، آستانه تعريف مي شود كه مرز بـين فقيـران و سـاير افـراد     توجه به اين نكته كه فقر مطلق 

به اين ترتيب مالحظه مي شود كه خط فقـر نيـز داراي   . اين آستانه خط فقر ناميده مي شود. جامعه را مشخص مي كند
. ي حائز اهميت مـي باشـد  دو مفهوم مطلق و نسبي است كه انتخاب هر يك از اين دو در سياست هاي عملي فقر زداي

زيرا شاخص هاي فقر مبتني بر هر يك از اين دو مفهوم، حساسيت هاي متفاوتي در مقابل تغييرات اقتصادي، اجتماعي 
  ).141و  140:  1384خداداد كاشي، . (كوتاه مدت و بلند مدت و يا نابرابري درآمد از خود نشان مي دهند

قدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي و  بر اين اساس، خط فقر مطلق عبارت از م«
الزم است و عدم تـأمين آن  ...) مانند غذا، پوشاك، مسكن و (جامعه مورد بررسي، براي تأمين حداقل نيازهاي افراد ... 

روش نيازهـاي  «ر را اين روش تعيـين خـط فقـ   . موجب مي شود تا فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود
  ).100:1371ابوالفتحي، ( ».نيز مي گويند» 2اساسي

مصرفي در نظر گرفته مي شود، سپس مقداري درآمـد  در اين روش ابتدا ميزاني از درآمد براي تأمين هزينه هاي غذايي 
روش (مـي شـود   ثابت براي تأمين حداقل ساير نيازهاي اساسي به آن افزوده مي شود و بدين ترتيب خط فقر محاسبه 

در روش ديگر با در نظر گرفتن حداقل هزينه هاي غذاي الزم براي زنده ماندن فرد و با استفاده از ميـانگين  ). روانتري
هزينه فرد در جامعه مورد بررسي، خط فقر يا حداقل درآمـد مـورد نيـاز بـراي تـأمين       كل هندسي نسبت هزينه غذا به

  ).شانسكيروش ار(هزينه هاي اساسي بدست مي آيد 
گاهي اوقات براي تعيين خط فقر مطلق از روش حداقل درآمد الزم براي تأمين نيازهاي اساسي استفاده نمي شود بلكه 
براي مشخص كردن حداقل نيازهاي اساسي براي زندگي، حداقل ويژگي هاي كيفي نظيـر حـداقل كـالري و پـروتئين     

حداقل ميزان تحصيالت سرپرست خانوار، حداقل تعـداد افـراد   دريافتي روزانه، حداقل سطح زيربناي مسكوني سرانه، 
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نيز در نظر گرفته مي شوند و در صورتي كه هر يك از افراد جامعه حداقل يكـي از ايـن ويژگـي    .... باسواد خانواده و 
  .هاي را دارا نباشد فقير محسوب مي شود

يك مرز درآمـدي كـه درصـد معينـي از افـراد      خط فقر نسبي يا به صورت درصد معيني از درآمد جامعه و يا به شكل 
انتخاب خط فقر نسبي موجب مي شود كـه همـواره در جامعـه    . جامعه پايين تر از آن قرار مي گيرند، تعريف مي شود

  .عده اي از افراد به عنوان فقير معرفي شوند
باشد و تمامي آحاد جامعـه   خصوص كاربرد خط فقر نسبي بايد توجه داشت كه هر قدر هم درآمد افراد جامعه باال در

از حداقل نيازهاي برخوردار باشند، مع هذا همواره درصدي از افراد جامعه در مقايسه با ساير افراد جامعه فقيـر تلقـي   
  .مي شوند

اين مسئله مهم ترين اشكال خط فقر نسبي است كه استفاده از آن را در سياست هاي فقرزدايي دچار مشكل مـي كنـد؛   
خط فقـر نسـبي و   . ن، در اندازه گيري اثرات اين سياست ها در كاهش فقر تناقضاتي را به وجود مي آوردزيرا كاربرد آ

گر فقر باشند ميزان نابرابري توزيع درآمد در جامعه را نشـان مـي دهنـد     كه نمايان شاخص هاي فقر نسبي بيش از آن
ي گذارد و رشد و توسعه اقتصـادي ـ اجتمـاعي جامعـه     زيرا تنها تغييرات نابرابري توزيع درآمد در جامعه بر آنها اثر م

از . اندازه آنها را تغيير نمي دهد، درحالي كه خط فقر مطلق در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تغيير مي كنـد  
، از مزاياي قابل توجهي برخوردار اسـت و بـه همـين دليـل     اين رو انتخاب خط فقر مطلق در مقايسه با خط فقر نسبي

  .مده بررسي هاي انجام شده در خصوص فقر متكي بر كاربرد خط فقر استع
به طور خالصه خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان معين براي دسترسي به يك سـطح  

ايـن  افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير تلقي مي شوند و كسـاني كـه بـه    . حداقل رفاه متحمل مي شود
  ).143و  142:  1384خداداد كاشي، (» سطح رفاه حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند، غير فقير مي باشند

  
  )چرخه محروميت يا تله فقر(چرخه فقر  2ـ1ـ3
). ميالدي 1839سال (از نخستين كساني است كه به مفهوم چرخه يا دور فقر و محروميت اشاره كرده است  1ژراندوود

در . آمده است 1921ر سال آن منتشر شده د 2ث از چرخه محروميت در كتاب فقر و دوره هاي شيطانيمدرن ترين بح
بعدها اسكار لوئيس نيز با توصـيف  . در رابطه با چرخه محروميت ترسيم گرديده است يدياگرام هاي متعدد اين كتاب

را معرفـي   3رده و مفهوم فرهنـگ فقـر  يق مكزيكي هاي فقير و پورتوريكويي هاي محروم، از چرخه محروميت ياد كقد
او مدعي است كه كودكان محالت فقير نشين هنگامي كه به سـن شـش ـ هفـت سـالگي مـي رسـند، در        . نموده است

ايستارها و ارزش هاي بنيادين خرده فرهنگ محيط خويش يعني همان فرهنگ فقر چنان حـل مـي شـوند كـه از نظـر      
به سرنوشـت   كردن وضع خود آماده نيستند و بنابراين حال تغيير و دگرگون رواني ديگر براي بهره گيري از شرايط در

   (Lewis,1966).دچار و فقرا و محرومان آينده خواهند شدپدران خويش 

                                                 
1- De Gerando  
٢ - Poverty and Its Vicious a circles 
٣ - Cultural of  Poverty 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٨ 

 
   

، و رابـرت چمبـرز   2،  هول مـن 1از بين دانشمنداني كه مدل هاي مختلفي از چرخه فقر ارائه كرده اند مي توان به  پاور
  .اشاره كرد

  :واع مختلف فقران 2ـ1ـ4
با توجه به وجود رهيافت هاي متفاوت علمي و تاريخي انواع فقر از يكديگر متمايز مي شوند كه مي توان بـه دو نـوع   

   (Kuper,2001:655).اشاره كرد  3كلي فقر معيشتي يا مطلق
   :فقر معيشتي يا مطلق 2ـ1ـ4ـ1

فقـر  .تيابي به حداقل مورد نياز براي بقاي زيسـتي اسـت  هم مي نامند، زيرا متضمن دس 4فقر مطلق را اغلب فقر معيشتي
مطلق هنگامي روي مي دهد كه اشخاص نتوانند منابع كافي براي آوردن حداقل نيازهاي سالمت و كارايي جسـماني را  

  )295:1376آبركرامبي، . (كه اغلب با معيارهاي كالري با درجات غذايي اندازه گيري مي شود، بدست آورند
يا مطلق داللت بر حالتي دارد كه در آن حداقل درآمد ثابت وجود دارد كه اين درآمد، پايين تر از مقـداري  فقر معيشتي 

 بر اسـاس . است كه از نظر فيزيولوژيكي و زيستي، كارايي داشته باشد و نمي تواند نيازهاي فيزيولوژيكي را تأمين كند
برمي گردد اين رهيافت شامل محاسبه يك خطي از فقر بـر   كه به قرن نوزدهم راونتري تحقيقات ابتدايي چارلز بوث و

اساس حداقل نيازها از قبيل غذا، مسكن، پوشاك، سوخت و برخي از هزينه هاي متفرقه خانگي كه براي بقاي توانـايي  
طـرف  اين است كه بتواند درآمد الزم را براي بر مذكور رهيافت شد، استنباط هاي برنامه اي ازفيزيكي الزم است مي با

   Townsend,1993)به نقل از  (Kuper,2001:655. كردن نيازهاي ضروري تأمين كند و فقر را حذف كند
نتري فقر مطلق را به صورت ناتواني در كسب حداقل ضرورياتي كه براي حفظ كارايي جسـماني فـرد الزم اسـت،    اور

 (Kakwani,2003:1). درنظر مي گيرد

عني عدم توانايي براي فراهم كردن حداقل معيارهـاي غـذا، لبـاس، مسـكن و     سون معتقد است محروميت مطلق يترابر
اين  ديگر مفهوم. با اين تعريف كساني كه فقيرند به تعداد افرادي بستگي دارد كه فاقد اين ضروريات مي باشند. درمان

ون، تسـ رابر(أمين نمايد تعريف اين است كه فقر را مي توان زماني از بين برد كه هر كس بتواند ضروريات اساسي را ت
236:1377.(  

فراواني كه براي تعريف عملياتي كردن مفهوم فقر مطلق صورت گرفته اسـت مـي تـوان بـه تـالش      از بين تالش هاي 
نيازهاي جسمي اساسي را به شـرح   »5شاخص سطح زندگي«آنها دراثر خود به نام . اشاره كرد» درنووسكي و اسكات«

  .ذيل تعريف كرده اند
  ه كه بر اساس فاكتورهايي از قبيل كالري و پروتئين دريافت شده اندازه گيري مي شودـ تغذي1
  ـ سرپناه كه براساس كيفيت مسكن و ميزان تراكم و ازدحام در واحد مسكوني اندازه گيري مي شود2
ترس انـدازه  سالمتي كه براساس فاكتورهايي از قبيل ميزان مرگ و مير اطفال و كيفيت و تسهيالت پزشـكي در دسـ  ـ 3

  . (Haralambos, Heald, 1991:140). گيري مي شود

                                                 
١ - Power 
2-Holman  
٣ - Poverty absolute 
٤ - Subsistance Poverty 
٥ - Level of living index 
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مفهوم فقر مطلق يا فقر معيشتي در جامعه شناسي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا بـر ايـن فـرض بنـا شـده      
است كه حداقل نيازهاي اساسي براي همه افراد در جوامع مختلف يكسـان اسـت درحاليكـه شناسـايي و توجيـه ايـن       

اين حداقل نيازها در داخـل يـك جامعـه واحـد نيـز متفـاوت       . بسيار دشوار است...) غذا، پوشاك، مسكن و( اقل حد
  .هستند

اين واقعيت را ناديده گرفته است كه نيازهاي يك فرد، حتي به غذا، بيشتر به وسـيله رسـوم اجتمـاعي     چنين رهيافتي 
حتي اگر امكانش بود كه يك اندازه يك نفـره از نيازهـايي   بنابراين . مشخص مي شود تا به وسيله قضاوت هاي علمي

كه يك فرد براي توانايي جسماني اش نياز دارد، بسازيم، رفتارشان آنها را مجبور مـي كنـد كـه بـه آن اعتمـاد كننـد و       
كـه  به ناچار ايـن انـدازه هـا تـا زمـاني      . ضرورتا افراد خودشان را با رژيم هاي سخت ديكته شده، هماهنگ نمي كنند

ــد       ــي كن ــر پيشــنهاد م ــراد فقي ــراي اف ــدگي را ب ــد، ســطحي از زن ــته باش ــه وجــود داش ــاوتي در جامع ــاي متف معناه
(Kuper,2001:656)  

  
  :1فقر نسبي 2ـ1ـ4ـ2

ــت        ــده اس ــف ش ــه تعري ــك جامع ــراد ي ــدگي اف ــطح زن ــط س ــاتواني در كســب متوس ــورت ن ــه ص ــبي ب ــر نس . فق
(Kakwani,2003:2) 

زندگي در جوامع مختلف و بر اساس آنچه كه از لحاظ فرهنگـي بـه عنـوان فقـر     فقر نسبي از روي معيارهاي عمومي 
وقتي فقر داراي تعريف . شناخته مي شود، تعريف مي گردد، نه با معيار مطلقي خاص كه حكايت از محروميت مي كند

مـع يـا در   نسبي باشد و از روي معيارهاي زندگي، اكثريت بزرگ جمعيت اندازه گيري شـود، سـطوح آن در بـين جوا   
تنهـا بـه وسـيله مراجعـه بـه       نسـبي  فقـر  )295:1376آبركرامبـي،  . (درون آنها، در زمان هاي مختلـف فـرق مـي كنـد    

بـر اسـاس سـطحي از نيازهـاي      انـدازه ايـن  . استاندردهاي زندگي افراد يك جامعه خاص، ميزانش مشخص مي شـود 
ابط و مصارفي كه شامل همه اعضا جامعـه اي كـه   اقتصادي براي افراد جهت مشاركت در نقش هايي با دامنه وسيع رو

در اين نوع از فقر، درآمد در پهنه وسيع تري شامل، منابعي از  .(Kuper,2001:656)در آن زندگي مي كنند، مي شوند 
بنابراين . آموزش سالمتي و ديگر خدمات اجتماعي تعريف مي شودقبيل دارايي ها، مالكيت مزاياي حاشيه اي شركت، 

، فقر نسبي چه در سطح فردي و چه در سطح خانواده ها زماني ايجاد مي شود كه فرد يا خانواده، پايين 2تونسنداز نظر 
پژوهش هاي اخير درباره فقر نسبي بر پايـه درآمـد نسـبي و    )همان. (تر از الگوي استاندارد سطح زندگي، زندگي كنند

ي اخير در كشورهاي اروپـايي، ميـانگين درآمـد، بـه     در سال ها. ، صورت مي پذيرد3نرخ هاي مساعدت اجتماعي ملي
محققان فقر، بيشتر گرايش به تعريفي نسبي از فقر دارنـد و آن  . عنوان اندازه اي جهت فقر، مورد استفاده قرار مي گيرد

   .را مناسب تر مي دانند
  
  
  

                                                 
١ - Relative poverty 
٢ - Townsend 
٣ - National social assistance rates 
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  انواع ديگر فقر 2ـ1ـ5
  :ج داديا بحراني را روا يدو مفهوم فقر پايدار و فقر ناگهان 1ايليف

  . را شامل مي شود 2فقر پايدار ناشي از فرايند بلند مدت زندگي روزمره و عادي است، همان تعريف فقر مزمن
بيمار و معلول شدن و يا مرگ نان آور، مجموعـه  : عادي روزمره است فقر ناگهاني و بحراني، نتيجه شوك هاي زندگي

  )102:1375پيران، () زلزله، سيل، آتش سوزي، غارت، خشكسالي(مصائب جمعي 
بانك جهاني نيز بر اساس آمارهاي درآمد و مصرف به طبقه بندي انواع فقر و بر اين اساس تقسيم بندي فقرا پرداختـه  

  .است
  .يعني تمام كساني كه در جريان عادي زندگي و براي مدتي طوالني فقير محسوب شده اند: 3ـ فقراي مزمن1
ني كه با اندك تغييرات درآمد يـا بـاال رفـتن سـطح عمـومي قيمـت هـا، فقيـر         يعني كسا: 4فقر خط ـ مردمان در مرز2

  .محسوب خواهند شد
است و سبب گسترش بـي ماننـد فقـر     6مستقيم سياست تعديل كه همان انطباق ساختارييا قربانيان : 5ـ فقراي جديد3

  )102:1375پيران، (گرديده و خواهد گرديد 
. قتصاد جامعه شناسي و حوزه هاي وابسته به آن فهميده مي شود، نداري اسـت بر اين اساس آنچه از اصطالح فقر در ا

به طور كلي براي شناخت عميق تر اصطالح فقـر، معرفـي   . اين نداري به صورت فقر مطلق و يا نسبي قابل طرح است
ه معرفـي آنهـا   مفاهيم فقر آورده شده است ك ذيل جدول در. راهي آسان تر استبرخي از مفاهيم زير مجموعه اي آن، 
                                                       )13:  1382خورشيدي، (اهد شد راهگشاي فهم بهتر اصطالح فقر خو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١ - J. Illife 
٢ - Endemic poverty 
٣ - Chronic poor 
٤ - Border – Line poor 
٥ - New poors 
٦ - Structure Adjustment 
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  جدول مفاهيم فقر
                                                                                                   P= Poverty 

  تعريف   انگليسي  فارسي
  .به معناي نداشتن امكان تأمين حداقل نيازهاي اساسي است Absolute Po  فقر مطلق
  .به معناي برخوردار نبودن از متوسط امكانات قابل تأمين توسط جامعه است Relative Po  فقر نسبي
  .من شدن داردفقري را مي گويند كه تمايل به ماندن و مز Permanent Po  فقر دائمي
  .به معناي حدوت مقطعي فقر است كه در زمان كوتاه از ميان مي رود Temporary Po  فقر موقتي

  .ناداشتي است كه به داليل مختلف به شكل ارادي به وجود مي آيد Voluntary Po  فقر اختياري
  .گويندنداري ناشي از عوامل بيرون از حيطه اختيار را مي  Obligatory Po  فقر اجباري
  .حالتي است كه فرد يا افراد معدودي به داليل خاص دچار آن مي شوند       Case Po  فقر موردي
 .حالتي را مي گويند كه دامنه فقر بسيار گسترده و شامل اكثريت مردم مي شود   Mass Po  فقر فراگير
  .يف مي گرددفقري است كه مستند به احساس و ذهنيت افراد تعر Subjective Po  فقر ذهني
  .حالتي است كه به استناد شواهد ملموس قابل اشاره است Objective Po  فقر عيني

  .ناتواني در برآوردن نيازهاي اقتصادي را مي گويند Economic Po  فقر اقتصادي
  .به ناتواني در قبال ارضاي نيازهاي غيراقتصادي اطالق مي گردد   NoneEconomic   فقر غير اقتصادي

  .ظاهر مي گردد) مثل تأمين مسكن(زماني است كه فقر تنها در بعد خاصي        Partial Po  جزئيفقر 
  .زماني است كه فقر در تمام ابعاد به چشم مي خورد      Total Po  فقر كلي

  . فقري را مي گويند كه منشأ آن عوامل خارجي و بيروني است Exogeneous Po  فقر برون زا
  .فقر ناشي از عوامل دروني و داخلي را گويند Endogenous Po  فقر درون زا
  .ناداشتي را گويند كه در طول زمان تحليل مي رود Decreasing Po  فقر كاهنده
  .ناداشتي را مي نامند كه در طول زمان افزايش مي يابد Increasing Po  فقر افزاينده
  ايت رفاه مادي شكل مي گيرداحساس فقر كساني كه پس از رسيدن به نه New Po  فقر جديد

  
  :كجرفتاري 2ـ2

شكسـتن نظـم اجتمـاعي و انحـراف از     . كجروي و تخطي از هنجارها همواره در طول تاريخ بشر وجود داشـته اسـت  
هنجارها در جوامع كوچك و دور افتاده به ندرت اتفاق مي افتد و اقوام و قبايل بر حسب سنت ها و عـرف جامعـه از   

اما در جوامع امروز انسجام فرهنگي كم است و توافق اخالقي به ندرت مشاهده . بعيت مي كردندهنجارهاي فرهنگي ت
  .مي شود

در عصر كنوني شكستن نظم اجتماعي و انحراف از هنجارهاي جامعه در شهرهاي بـزرگ امـروز بـا وجـود پيشـرفت      
متفكـران اجتمـاعي بـا    . ش هم يافته استتكنولوژي و صنعت، نه تنها كاهش نيافته است، بلكه در برخي زمينه ها افزاي

  .رشد جوامع اوليه و افزايش تخطي از هنجارها بر آن شدند تا داليل بروز كجروي و كجرفتاري را مشخص سازند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
١٢ 

 
   

انديشمندان اجتماعي همواره تأكيد دارند كه تصوير واقعي و كامل از يك جامعه انساني، هم دربرگيرنـده همنـوايي بـا    
  )168:1374رابرتسون، (عي و هم نمايشگر شكل هاي مختلف هنجارشكني است مقررات رفتار اجتما

كه گرد آمدن انسان ها در كنار يكـديگر و نيـاز آنـان بـه كـنش       آنان شكل گيري كجرفتاري را اينگونه تحليل مي كنند
رات اجتمـاعي،  افزون بر ايـن، هنجارهـا و مقـر   . متقابل در يك محيط، تضادهاي ميان منافع فردي را فعليت مي بخشد

  .افراد را مقيد و محدود مي سازد و از آزادي آنان براي دسترسي به آن منافع مي كاهد
درنتيجه، چندان دور از انتظار نيست كه افراد يا گروه هايي براي عملي ساختن تمايالت شخصـي يـا گروهـي، منـافع      

جتماعي را كه براي محافظـت از ايـن هـر دو    شخصي ديگران يا مصالح جمعي جامعه را زير پا بگذارند و هنجارهاي ا
  ).110:1353مظلومان، (پديد آمده، نقض كنند

انديشمندان كجرفتاري را هم همزاد با زندگي اجتماعي انسان و پديده اي طبيعي در اجتماعات انساني  بر همين اساس
  .ي اجتماعي نداردمي شمارند و هم تأكيد مي كنند كه كجرفتاري هيچ شباهتي با ديگر پديده هاي طبيع

با وجود آنكه بيش از سيصد سال از كاربرد مفهوم كجرفتاري مي گذرد؛ اما معناي جامعه شناسي آن، جديـد و متمـايز   
ــت ــان  د. اس ــه شناس ــده، جامع ــن اي ــاري ر اي ــد      كجرفت ــي كنن ــيف م ــد توص ــتن قواع ــوان شكس ــه عن ــب ب را، اغل

(Kuper,2001:182).  
  ).75:1380ممتاز، (از احساسات جمعي را جريحه دار مي كند د كه بعضي دوركيم، كجرفتاري را عملي مي دانـ 1
مرتون معتقد است، رفتار كجرو، رفتاري است كه به شكلي آشكار، با هنجارهايي كه بـراي پايگـاه هـاي اجتمـاعي     ـ 2

  )9:1381ممتاز، (افراد تعيين شده متفاوت باشد 
معتقد اسـت، ايـن اصـطالح را بايـد بـراي      ) 1963(اسي رفتار كجرو ، در اثر خود، به نام جامعه شن1مارشال كليناردـ 3

صورتي ناپسند مي يابد و ناپسندي آن چنان است كه از حـدود اعمـاض جامعـه     يطي به كار برد كه در آن رفتار وشرا
  )192:1370ساروخاني، (فراتر مي رود 

ند كه اعضاي قوي تر يك گروه اجتماعي به ، انحراف اجتماعي را عبارت از هر نوع وضعيت يا رفتاري مي دا2دوبـ 4
   (Doob,1988:170)طور معقول، تخلفي جدي را نسبت به ارزش ها يا معيارهاي مهم خود مورد توجه قرار مي دهند 

ـ كوهن كجرفتاري را رفتاري شكننده هنجار يا رفتاري مي داند كه قواعد، برداشت ها يا توقعات هنجاري نظام هـاي  5
  .(Cohen,1968:148)مي كند اجتماعي را نقض

يعنـي رفتـار   . تطبيق افراد در جامعه شامل كجروي و رفتارهاي كجرو نيز مي شود... «: مي گويد 3ـ جيمز بي مك كي6
تخلف از قانون نيز يك مسأله كجرو اسـت؛  . كساني كه معيارهاي تصديق شده اعمال و قواعد جامعه را ترك مي كنند

ه؛ اعتياد به مواد مخدر، مخصوصا بين افراد جوان، همجنس بازي و بيماري هاي رواني همان طور كه رفتارهاي مجرمان
  (Makee, 1969:497). نيز كجروي محسوب مي شوند

ترنـر،  (ـ ترنر، كجرفتاري را رفتارهايي مـي دانـد كـه از هنجارهـاي پذيرفتـه شـده در سـطح گسـترده تخلـف كنـد           7
352:1994(  

                                                 
١ - M. B. Clinard. 
٢ - Doob 
٣ - James B. Mckee 
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كجروي رفتاري است كه معيارهاي رفتاري يـا انتظـارات   « : مي گويند 2برت پي المو را 1شفر. ـ همچنين ريچارد تي8
 (Schaefer & Lamm, 1995:179)» .يك گروه يا جامعه را نقض مي كند

كجروي رفتاري است كه تعداد قابل توجهي از مردم در يك جامعه به آن به عنوان يك عمل قابل «: نيز مي گويد 3ـ وندر زندن9
ما نوعا رفتاري را كجروي مي بينيم كه تا اندازه اي ارزش گذاري منفي شده باشد . ج از حد تحمل نگاه مي كنندسرزنش و خار

او نيز از نسبيت رفتارهاي كجرو سخن مي گويد، بـه   (Vander Zanden,1996:131)» .و واكنش هاي خصمانه را برانگيزاند
  .كان و گروه به گروه تعريف مي شونداين معني كه رفتارهاي كجرو زمان به زمان، مكان به م

  .(Downes,1998:1)ـ داونز كجرفتاري را رفتاري منع شده يا مشمول اهرم هاي كنترل اجتماعي مي داند10
ـ ميشل بست، كجرفتاري را شامل رفتارهايي مي دانـد كـه در دوره اي معـين و جامعـه اي مشـخص، بـا مقـررات        11

  )61:1372ميشل بست، (ل ناسازگار شناخته مي شود اجتماعي و رويه هاي مشروع تفكر و عم
ـ بروس كوئن كجرفتاري را رفتاري ناسازگار و غيرمنطبق با انتظارات جامعه يا يكي از گروه هـاي مشـخص درون   12

  ).215:1372كوئن،(مي داند) با رعايت نكردن آنها(آن، دوري جستن و فرار از هنجارها 
  ).169ـ  168:  1374رابرتسون، (همنوا با هنجارهاي اجتماعي مي داند ـ رابرتسون كجرفتاري را رفتار نا13

  .شفر و رابرت الم و ترنر از بقيه تعاريف مناسبتر است. تي. به نظر مي رسد تعريف ريچارد
  
  :كجرفتاريكاركردهاي  2ـ2ـ1

اي منفي آن را برجسته مـي كننـد، امـا    برخي فقط پيامده. كجرفتاري مانند هر پديده اجتماعي ديگر آثار و نتايج خاص خود را دارد
  )142ـ  140: 1385سليمي، (عمده انديشمندان جامعه شناسي كجرفتاري را داراي هر دو كاركرد مثبت و منفي مي دانند 

  
  :كاركردهاي منفي 2ـ2ـ1ـ1
  ـ از بين بردن تمايل به همنوايي 1
  ـ ايجاد سردرگمي درباره ارزش ها و هنجارها2
  جهت منابع و امكانات ـ ايجاد تغيير در3
  ـ سلب اعتماد عمومي4
  ـ از هم گسيختن نظم اجتماع5
  :كاركردهاي مثبت 2ـ2ـ1ـ2
  ـ واضح كردن هنجارها1
  ـ تقويت انسجام گروهي2
  ـ تشخيص مشكالت3
  ـ تغيير جهت دادن به نارضايتي ها4
  ـ زمينه سازي تغييرات اجتماعي5

                                                 
١ - Richard  T. Schaefer 
٢ - Robert P. Lamm 
٣ - James W. Vander Zanden 
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  پيشينه تحقيق 2ـ3
داخلي اشـاره شـده و سـپس     يداخلي و تحقيقات خارجي مي شود كه ابتدا به يك الگو پيشينه تحقيق شامل تحقيقات

  . چند تحقيق از دانشمندان خارجي را بر اساس تقدم و تأخر زماني مورد بررسي قرار مي گيرد
  
  تحقيقات داخلي 2ـ3ـ1
  )1376(فرامرز رفيع پور  2ـ3ـ1ـ1

هـا   نظريـه ر ايران، با در نظر گرفتن تأثير عوامل مختلفي كـه در  رفيع پور در زمينه پيدايش و گسترش فساد اجتماعي د
پيرامون آسيب هاي اجتماعي توسط صاحب نظراني همچون فرويد، مرتون، دوركهايم، اوزگود، وريزمن مطـرح شـده،   

  .مدلي را ارائه مي دهد كه روند شيوع و گسترش آسيب هاي اجتماعي را در آن توضيح مي دهد
دسته عوامل كه موجب بروز گسترش انواع انحرافات و مشكالت اجتماعي شده اشـاره   5د به وي در توضيح مدل خو

افزايش نيازها، كاهش درآمدها، تغيير ارزش هاي اجتماعي و تمايـل بـه زنـدگي بهتـر     : اين عوامل  عبارتند از. مي كند
  .بيروني جامعهمادي، مسدود بودن راههاي مشروع كسب درآمد بيشتر و تضعيف كنترل هاي دروني و 

  :شماي زير ارائه مي دهد روابط علي بين اين پنج عامل را در رفيع پور
  

         
  
  

اين مدل هم تأثير نابرابري و فقر را بر شيوع انحرافات و فساد اجتماعي، مورد بررسي قرار مي دهـد و هـم بـر نقـش     
سي  نقش دين به عنوان عامـل كنتـرل درونـي    ارزش هاي اجتماعي در بروز انحرافات اجتماعي اشاره نموده و در برر

.      خصوصا در جامعه ايران، تضعيف گرايش ديني را يكي از عوامل بروز شيوع آسيب هـاي اجتمـاعي مطـرح مـي كنـد     
  ). 203: 1376: رفيع پور( 
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  :تحقيقات خارجي 2ـ3ـ2
  )1984( 1بالو و بالو 2ـ3ـ2ـ1

طه ميان فقر و خشونت اين بود كـه فقـر اثـر مثبـت و معنـاداري بـر       رابدر خصوص دو دانشمند مذكور فرضيه اصلي 
بالو و بالو مدعي بودند، نابرابري . كالن جامعه شناسي اقتباس شده بود نظريهاين فرضيه از يك . خشونت جنايي دارد

به خصـوص   منبع اوليه خشونت جنايي است و در بحثشان تأكيد كردند كه بي سازماني اجتماعي نتيجه نابرابري است؛
آنها معتقد بودند كه نابرابري احتمال از هم گسيختن وابسـتگي هـاي   . نابرابري اقتصادي ـ نژادي در جوامع دموكراتيك 

   (Williams, 1984:284). اجتماعي را افزايش مي دهد
  

  
   
  :)1987( 2چيريكاس 2ـ3ـ2ـ2

به اين نتيجه رسيد كه ارتباط ميان بيكاري و مورد پژوهش را بررسي كرده بود  63چيريكاس كه درباره جرم و بيكاري 
.  قـوي تـر بـوده اسـت     1970جرم، به ويژه جرم عليه اموال و مالكيت، معنادار است و اين تأثير به ويژه پـس از سـال   

احتمال بيشتري وجـود دارد كـه   ) براي نمونه محله ها(همچنين استدالل نمود كه به هنگام بررسي واحدهاي كوچكتر 
جرم و بيكاري يافت شود تا زماني كه واحدهاي بزرگتر بررسي مي شوند، زيرا احتمال بيشتري وجود دارد  ارتباط بين

  )160: 1380ولد، (كه واحدهاي كوچكتر همگون باشند 
  

                          
  
  )1998( 3كندي 2ـ3ـ2ـ3

نتيجه رسيد كه فقر و نابرابري درآمـد، اعـم   رابطه فقر و جرائم خشونت آميز به اين درباره كندي كه در تحقيقات خود 
نـابرابري  . از اين كه در شهر، ايالت يا در سطح ملي باشند، پيش بيني كننده هاي قوي قتل و جرم خشونت آميز هستند

درآمد يا شاخص هاي ديگر محروميت نسبي، نسبت به شاخص هاي محروميت مطلق از قبيل فقر، پـيش بينـي كننـده    
 Kennedy). كندي در تحقيق خود، مدل علي زير را ارائه كرد. قتل و جرم خشونت آميز هستند هاي قوي تري براي

et al., 1998: 7-14)   
  

                                                 
١ - Blau & Blau 
٢ - Chiricos 
٣ - Kennedy 
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  ):1999(و همكاران  1كاواچي 2ـ3ـ2ـ4

  : كاواچي و همكارانش تحقيقي را منتشر كردند كه در آن اين سوال مطرح شده بود 1999در سال 
  »چرا برخي از اجتماعات، نسبت به ديگر اجتماعات ميزان جرم كمتري را دارند و سالمتر هستند؟«

اين گروه در تحقيقاتشان،  دو مجموعه از ويژگي ها و خصايص اجتماعي را كه بر سطح جـرم تـأثير مـي گذارنـد بـه      
  :شرح ذيل بيان كردند

  )رآمدگستردگي نابرابري د(ـ درجه محروميت نسبي در جامعه 1
  ) سرمايه اجتماعي(ـ درجه به هم پيوستگي روابط اجتماعي در ميان شهروندان 2

  :كاواچي و همكارانش اين تحقيق را در اياالت متحده انجام داده و به نتايج زير رسيدند
و ميـزان  ) نـابرابري درآمـد  (با ميزان بـاالي محروميـت نسـبي    ) قتل، ضرب و شتم و سرقت(جرم هاي خشونت آميز 

همچنين در ميان جرم هاي مالي، دزدي نيز با محروميـت و سـرمايه اجتمـاعي    . مايه اجتماعي پايين رابطه داشته اندسر
   (Kawachi, 1999: 720). رابطه پايين داشته است

  :نشان مي دهد براي تحقيق مذكور راشكل زير مدل ارائه شده 
            

                                                                   Kawachi, 1999, 7           
                                                 

١ - Kawachi 
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  )2003(و همكاران  1ون 2ـ3ـ2ـ5
ون و همكارانش در تحقيقي به دنبال سنجش تأثيرات ساختار اقتصادي بر سالمتي فرد با توجه به مشخصات فـردي و  

ابطـه بـا سـالمتي فـردي در ايـاالت      ارزيابي مقايسه اي از تأثيرات شديد ناحيه اي بر تمركز فقر و نابرابري درآمد در ر
  :اين گروه داده هاي تحقيق خود را از منابع زير بدست آوردند. متحده آمريكا بودند

  1990سال ) ده ساله(ـ سرشماري 1
   1995ـ1994ـ پروژه توسعه انساني در پيمايش 2
  ، از مركز پيمايش شهري 2000ـ 1991ـ اطالعات حوزه شهري شيكاگو در سال 3
   1965ـ  1995اي خودكشي شهر شيكاگو در سال هاي ـ نرخ ه4

نتايج پژوهش مذكور نشان داد كه ثروت تأثيرات زمينه اي معناداري بر روي سالمتي فرد داشته است، در حالي كه فقر 
و نابرابري درآمد در سطح محله عوامل ساختاري مهمي نيستند، همچنين آنها يك معيار تركيبـي از منـابع اجتمـاعي را    

خودش را در تبيين تأثير ثروت متمركز شده متمايز مي كند و يك تأثير زمينه اي مستقل را بـر روي سـالمتي    فتند كهيا
محيط فيزيكي يا سطح بي نظمي فيزيكي در محله تأثير ثروت بر روي سالمتي تعـديل مـي كنـد،    . فردي بكار مي گيرد

   (Wen,2003: 843). اگر چه شدت آن كمتر از منابع اجتماعي است
  :تحقيق ون و همكارانش را نشان مي دهد زير مدل علي

  

                                                                                     (Wen,2003: 843) 

  
  
  

                                                 
١ -Wen Ming 
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  )2004( 1مينا 2ـ3ـ2ـ6
هاي مختلف توسـعه اقتصـادي،   وي در تحقيق خود با عنوان فقر و توسعه اقتصادي، به بررسي رابطه ميان زيرمجموعه 

فقر، جرم و نابرابري درآمد پرداخت و معتقد بود كه آنها مي توانند بـه صـورت مجـزا در مطالعـات نظـري و تجربـي       
بررسي شوند و بر اين باور بود در بررسـي مكانيسـم فقـر و جـرم و توسـعه اقتصـادي و جـرم، بايسـتي مـدل هـاي           

  .نئوكالسيك جرم را فرض كنيم
  :داردكور بيانگر اين نكته هستند كه كاهش دو اثر متفاوت مدل هاي مذ

فعاليت غيرقانوني شان را به صورت نسـبي كـم مـي     افراد كجروافزايش قانوني درآمد، فقر را كاهش مي دهد و ) الف
  .كنند
باعث كاهش فقر مي شود و به صـورت نسـبي باعـث افـزايش     ) مانند پول شويي(افزايش ثروت از طريق مجرمانه )ب

   (Mehanna, 2004:218) .جرم مي شود
  
  ):2004( 2كائو و ديگران 2ـ3ـ2ـ7

كائو و ديگران در تحقيقي با عنوان خانواده، رفاه و كجرفتاري بـه دنبـال بررسـي اثـرات مسـتقيم رفـاه و خـانواده بـر         
انواده را كه كمك هاي خ 2001،  (FIS)آنان با استفاده از پنج موج داده هاي پيمايش درآمد خانواده . كجرفتاري بودند

  .عمومي دريافت مي كردند به صورت تصادفي انتخاب كردند
  (Cao,2004:565-572). آنان در اين پژوهش نتيجه گرفتند كه رفاه اثر مستقيم و معناداري بر كجرفتاري دارد

                            

                              
  

                            
  ):2004(و كانسينو  3ريزيگ 2ـ3ـ2ـ8

ريزيگ و همكارانش با استفاده ازنظريه بي سازماني اجتماعي به بررسي اثرات فشار ساختاري و شـرايط اجتمـاعي بـر    
نتايج تحقيق آنها نشان داد پاسخگويي كه در نواحي محروم جغرافيايي كـه امتيـازات اقتصـادي نـدارد،     . جرم پرداختند

تمال بيشتري وجود دارد كـه در محـيط اطـرافش لغـات منفـي بكـار برنـد و سـطوح بـاالتري از          زندگي مي كنند، اح
   (Reisig,2004:15)كجرفتاري ها را انجام دهند 

  

                         

                                                 
١ - Mehanna 
٢ - Cao Liqun 
٣ - Reisig Micheald 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
١٩ 

 
   

  :هاي كجرفتاري نظريه 2ـ4
گشـته و روش   گرچه بحث ها درمورد روش هاي شناخت همچنان ادامه دارد، اما ديدگاه ها تا حدي بـه هـم نزديـك   

ها و به عنوان بنيان اثباتي و لذا تمكين كننده آنها كـم و بـيش مـورد قبـول      نظريههاي تجربي به عنوان محك آزمايش 
  )73:1374رفيع پور،(ديدگاه هاي مختلف واقع شده است 

وانـد در  ، رهيافت هاي اخير جامعه شناسان در علت شناسـي كجرفتـاري و جـرم مـي ت    كه است بر اين باور 1تورنبرگ
  :چهار ديدگاه جمع شود

  .ها در مورد فقدان كنترل و فشار به عنوان دليل جرم و كجرفتاري بحث مي كنند نظريهاين دسته از : كنترل نظريه ـ 1
  .ا دليل اوليه كجرفتاري مي دانندها، فشار ساختاري ر نظريهاين دسته از  :فشار نظريهـ 2
ها، تأكيد بر رفتار و صفات فرد كجـرو مـي باشـد كـه بـه عنـوان        نظريهاز  در اين دسته :يادگيري اجتماعي نظريهـ 3

  .ارزش هاي منحرف توسعه و تقويت مي شوند
هاي فوق و يا تركيب هاي متفاوت آنها، اجزاي اصـلي را شـكل    نظريهدر اين دسته از مدل ها،  :ـ مدل هاي تلفيقي4

  .مي دهند
ان ايجاد كننده كجرفتاري و جرم بيان مي كنند و ساختار علمي همـه  چهار رهيافت فوق، عوامل علي مختلف را به عنو

  . (Thornberg, 1984:398). آنها با يكديگر نامتقارن است
فرهنـگ فقـر،    نظريـه تضاد،  نظريههاي ديگري نظير  نظريههاي فوق از  نظريهبرخي ديگر از جامعه شناسان عالوه بر 

  . نيازها نيز استفاده مي كنند نظريهنسبي و محروميت  نظريهبي سازماني اجتماعي،  نظريه
  .آورده شود آنانو نظرات چهار ديدگاه معرفي در اين قسمت، سعي شده است كه مهمترين نظريه پردازان اين 

  :2كنترل اجتماعي نظريه  2ـ4ـ1
ند، بـه  پيش فرض اساسي نظريه هاي كنترل آن است كه افراد جز در صورتي كه آموخته باشند، مرتكـب خـالف نشـو   

گونه اي ضد اجتماعي رفتار خواهند كرد؛ آموزشي كه از طريق تركيبي از كنترل هاي دروني و بازدارنده هـاي بيرونـي   
  )66:  1385سليمي، ( .رفتار اجتماعي انجام مي پذيرد

و بهتـر   جامعه پذيري موجب همنوايي مي گردد و يا به طور كامل تر. كنترل اجتماعي ادامه فرايند جامعه پذيري است
مي توان گفت كه جامعه پذيري يك نوع همنوايي داوطلبانه و اختياري اسـت و امـا وقتـي همنـوايي صـورت نگيـرد،       
مكانيسم هاي كنترل اجتماعي بـراي انتقـال و تحميـل و اجـراي هنجارهـا و انتظـارات اجتمـاعي بـه كـار مـي رونـد            

(Ferrante,1995:276)  
از منابع مادي و نماديني دانست كه در اختيار جامعه قرار دارد و براي حصول كنترل اجتماعي را مي توان مجموعه اي 

اطمينان از همنوايي رفتاري اعضاي خود با اصول و مقرراتي از پيش تعيين شده و مورد تأييد، از آن اسـتفاده مـي كنـد    
(Doob,1988:137).  

دارد كه انحرافات اجتماعي از آن بيرون مي  فرض نظريه پردازان كنترل اجتماعي اين است كه يك نظام هنجاري وجود
آنان معتقدند كه اكثر مردم با ارزش هاي مسلط و حاكم همنوا هسـتند و دليـل آن وجـود كنتـرل هـاي درونـي و       . آيد

                                                 
١ - Thornberg 
٢ - Social – Control Theory 
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كنترل . كنترل هاي دروني شامل هنجارهاي دروني شده و ارزش هايي كه فرد آنها را مي آموزد، مي باشد. بيروني است
ه فرد كشامل پاداش هاي اجتماعي به خاطر همنوايي و مجازات هاي اجتماعي به خاطر كجرفتاري است  هاي بيروني،

  .(Horton,1984:177)دريافت مي كند 
  :دوركيم 2ـ4ـ1ـ1

ها هماهنگ نيست، فشارها، موجد رفتـار انحرافـي    دوركيم معتقد است، هنگامي كه آرزوهاي انسان با امكان تحقق آن
وي موقعيت هاي گوناگون از جمله ركود ناگهاني، رونق ناگهاني و تغييرات سريع را عنوان مي . ندنيرومندتري مي شو

ها غيرممكن نباشد، بسيار مشـكل   فرد آرزوهايي مي كند كه اگر رسيدن به آن مقصود او اين بود كه دراين شرايط. كند
يت هايي از قبيل دسـته بنـدي هـاي مجـدد     ود ناگهاني است، زيرا وضعدوركيم عقيده دارد كجروي ناشي از رك. است

شكل مي گيرد كه ناگهان افرادي را در موقعيتي پايين تر از قبل قرار مي دهد، سـپس الزم اسـت از درخواسـت هـاي     
خود بكاهند و نيازهاي خود را محدود كنند و ياد بگيرند كه خود را بيشتر كنترل كنند، اما جامعه نمي تواند بي درنـگ  

بـه ايـن   . ها خودسركوبي را بياموزد كه هنوز بـه آن عـادت نكـرده انـد     با شرايط تازه سازگار كند و به آناين افراد را 
به نظر دوركـيم رونـق اقتصـادي هـم ماننـد ركـود       . ترتيب با شرايطي كه بر آنها تحميل شده است، سازگار نمي شوند
تصـور مـي شـود    . بالندگي اقتصادي ناگهاني باشـد  اقتصادي مي تواند پيامدهايي داشته باشد، به ويژه اگر تغيير شرايط

ها مي برد و اين هم باعث مـي شـود دسـتگاه     حالت ناگهاني اين تغييرات گسترده، آرزوها را فراتر از امكان تحقق آن
  )453ـ454: 1378كوزر، روزنبرگ، . (نظم دهنده جامعه با مانع روبرو شود

اكنش به لجام گسيختگي اجتماعي است و هرچه ميزان بي هنجـاري و  درواقع، كجرفتاري از ديدگاه دوركيم، پاسخ و و
  )1383:55محسني تبريزي، (عدم وفاق در مورد هنجارها بيشتر شود، كجروي نيز افزايش مي يابد 
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  :1رشيتراوس ه 2ـ4ـ1ـ2
كجـروي را  و پيـدايش   ؛، نوعي الگوي كنترل اجتمـاعي را ارائـه داده اسـت   )1969ـ1978(رشي در دو تحقيق خود ، ه

  باورهاي موجود در جامعه مي داند معلول ضعف همبستگي در گروه ها و نهادهاي اجتماعي و نيز تضعيف اعتقادات و
رشي معتقد است، انسان ها اگر بر اثر برخي از علقه هاي اجتماعي نمي بود، گرايش به رعايت قوانين نداشتند و ملزم ه

مـي تـوان دريافـت كـه كجرفتـاري نوجوانـان نـه تحـت تـأثير انحصـاري           بـدين سـان   . نبودند به آنها احترام گذارند
نامساعدترين محيط ها است و نه برخاسته از كانون هاي از هم پاشيده، زيرا تمام وابسته به شدت و ضـعف عالئـق و   

  )1370:163گسن، (روابط گوناگون اجتماعي است 
  :يگر و جامعه معرفي مي كندرشي چهار عنصر زير را به عنوان پيوند دهنده افراد به يكده
بـه  . و نهادهاي اجتماعي استاين عنصر بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط : 2دلبستگيـ 1

رشي، كساني كه به ديگران عالقه و توجه دارند، رفاه و احساسـات آنـان را در نظـر مـي گيرنـد؛ و بـا احسـاس        نظر ه
بر همين اساس يادآور مي شود كـه افـراد فاقـد ايـن     . و حفظ ارتباط با آنها عمل مي كنندمسئوليت نسبت به اين افراد 

بنابراين بيشتر احتمال دارد كـه بـه كجـروي رو    . دلبستگي، نگران آن نخواهند بود كه روابط اجتماعي آنان به خطر افتد
 .آورند

 يني است كه فرد نسبت به جامعه در خـود تعهد بيانگر ميزان پذيرش هدف هاي مرسوم جامعه و احساس د :3ـ تعهد2
رشي بر آن است كه هر قدر فرد در محيط هايي مانند محيط تحصيل، اشتغال، خانـه  به تعبير ديگر، ه. احساس مي كند

و مانند آن، نياز بيشتري به سرمايه گذاري در خصوص كنش هاي موافق با جامعه احساس كند، دليل بيشـتري خواهـد   
سرمايه از دستاوردهاي خود، با ديگران همنوا بماند؛ و در مقابل، كساني كه نياز كمتري به اين  داشت كه براي حفاظت

گذاري احساس مي كنند، خطر و ضرر كمتري را در ارتكاب جرم مي بينند؛ و حتـي ممكـن اسـت در پـي بـه دسـت       
   /آوردن فرصتي براي سود بردن از آن بر آيند

رشـي،  عاليت هاي اجتماعي است؛ به نظـر ه درگيري و مشاركت در نقش ها و ف اين عنصر بيانگر ميزان: 4ـ مشاركت3
هستند، معموال فرصت كمتر براي درگيـر شـدن در رفتارهـاي    ... كساني كه گرفتار كار، زندگي خانوادگي، سرگرمي و 

اجتماعي قرار مـي  در عين حال به نظر او، همين مشاركت فرد را در معرض انواعي از اهرم هاي كنترل . كجروانه دارند
به همين نحو، آشكار است كه كساني كـه در فعاليـت هـاي مرسـوم و     . دهد كه افراد مرتبط با او، بر او اعمال مي كنند

  متعارف جامعه مشاركت ندارند، فرصت و آزادي عمل بيشتري براي دست يازيدن به رفتارهاي كجروانه مي يابند
ميزان اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي باور او نسبت به ارزش ها  عنصر باور نيز بيانگر: 5ـ عقيده يا باور4

رشي، اگر فردي جداً اين باور را داشته باشد كه درگير به نظر ه. وفاداري وي به آنهاست و هنجارهاي اخالقي جامعه و
در . او دور از تصور خواهد بـود شده در گونه هايي خاص از رفتارها كار درستي نيست، مشاركت در آن رفتارها براي 

مقابل كساني كه اعتقاد و وفاداري ضعيفي نسبت به هنجارهاي اخالقي و اجتماعي دارند ممكن است تمايل بيشتري به 
  )393ـ  392: 1385سليمي، (ر به كجروي مبادرت ورزند ناديده گرفتن آنها داشته و بيشت

                                                 
١ - Travis Hirschi 
٢ - Attachment 
٣ - Commitment 
٤ - Involvement 
٥ - Belief 
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                                                         (Siegel,2001:238)   

  

              
                              
  :والتر ركلس 2ـ4ـ1ـ3

والتر ركلس در نظريه مهار از يك سو تعريف جمعي هرشي را مي پذيرد و در سوي ديگر، متغير دروني موثر بر رفتـار  
و برداشت مثبت و قـوي   1مطرح كردن عنصر قوت نفسكجروانه را عنصر برداشت از خود يا خودپنداره مي داند؛ و با 

از خود، به عنوان علل دروني و درماندن از كجروي در بياني مشابه با الگوي كنش متقابل، ماهيت اين پديـده را نـوعي   
  ).67ـ  66:  1385سليمي، ( پاسخ رواني فرد به موقعيت و از نوع تعريف خود به حساب مي آورد 

  .هر رفتار منحرفانه با دو مانع عمده روبرو است از نظر ركلس، كجروي و
  ـ ساختار اجتماعي، سازمان اجتماعي و گروه هاي عضويتي به عنوان عوامل بيروني و خارجي1
  .ـ كنترل هاي رواني شناختي، به مثابه عوامل دروني و داخلي2

ايـن كنتـرل   . ود وارد مي سازدبه نظر ركلس، فشار خارجي كنترل اجتماعي غيررسمي است كه يك گروه بر اعضاي خ
شامل انتظاراتي است كه گروه از اعضا در ايفاي نقش هاي مقرر دارد و نيز رعايت كليه قوانين، ضوابط و هنجارهـايي  

  .است كه سبب باال رفتن ارزش و مقام فرد نزد گروه مي گردد
رك هاي كجروي، كه خواه ناخواه فشار داخلي اجزاي خود هستند كه به شخص قدرت و انگيزه مقاومت در مقابل مح

معموال تركيبي از كنترل هاي داخلي و خارجي به كار مي روند تـا فـرد را از   . زماني آن را تجربه خواهد كرد، مي دهد
  .فعاليت در راه هاي انحرافي باز دارند

و نژادي اعمال شـوند،   هنگامي كه اين كنترل ها نتوانند بر روي يك فردي به خاطر مسائلي مثل فقر و اختالفات قومي
  .كجروي پديد مي آيد

  

                                                 
١ - Self Strenght 
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  :1فشار نظريه 2ـ4ـ2

اين نظريه، رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهاي اجتماعي مي داند، تعبير ساده آن در اين ضرب المثل آمـده اسـت كـه    
روز انواع خاصي از كجرفتاري وجود فراوان فقر در يك ساختار اجتماعي فشارهايي را براي ب. فقر باعث جرم مي شود

  ).87:1382ستوده، (فراهم مي سازد 
آنهـا بـر ايـن    . صاحب نظران اين ديدگاه معتقدند كه جرم به عنوان نتيجه مستقيم محروميت و خشم طبقه پايين اسـت 

وسيله طبقـه  باورند كه اگر چه بيشتر افراد ارزش ها و اهداف مشتركي دارند، اما توانايي دستيابي به اهداف شخصي به 
آنان معتقدند در نواحي بي سازمان، فشار رخ مي دهد؛ چرا كه وسايل دسـتيابي  . اقتصادي، اجتماعي مشخص مي شود

در فشار نسبي، افراد فقير ممكن است از روش هاي انحرافي از قبيل دزدي و توزيع مواد . به موفقيت محدود مي باشد
ا اينكه اهداف اجتماعي مورد قبول را رد كنند بيشـتر اهـداف انحرافـي را    مخدر در دستيابي به اهداف استفاده كنند و ي

  .(Siegel,2001:200)جانشين آن كنند
: افراد و وسايل دستيابي به اهداف، در نظر مي گيرد 2جرم و كجرفتاري را به عنوان كاركرد تضاد بين اهداف نظريهاين  

تماعي در بين تمـامي طبقـات اقتصـادي مشـترك هسـتند، امـا       هاي فشار معتقدند، اگرچه اهداف اقتصادي و اج نظريه
، امـالك مـادي،   3از مردم اياالت متحده، مايل به ثروت بسياري. توانايي دستيابي به آنها، به طبقه اجتماعي وابسته است

نمادها  ، پرستيژ و ديگر شاخص هاي رفاهي زندگي هستند، اما وقتي اعضاي طبقه پايين قادر به دستيابي به اين4قدرت
مـي كننـد و ايـن بـه      2و ناخشـنودي  1، محروميت5و موفقيت از طريق ابزار مرسوم نيستند، درنتيجه آنها احساس خشم

                                                 
١ - Strain Theory 
٢ - Goals 
٣ - Wealth 
٤ - Power 
٥ - Anger 
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زنـدگي   3شهروندان طبقه پايين مي توانند اين شرايط را بپذيرند و در آن به عنوان مسئوليت اجتماعي. فشار برمي گردد
را  انتخـاب مـي    6و توزيع مواد مخـدر  5، خشونت4زيني از قبيل سرقتمي كنند و اگر هم ناراضي بودند، وسايل جايگ

 (siegel,2001:192)كنند تا به موقعيت برسند 

  ).141:2001راب وايت، (نقطه شروع در نظريه فشار اين تصور است كه جرم و كجروي اصوال پديده اي اجتماعي است 
  

                         
                                                     (Siegel,2001:201)  

                                                                                                                                               
١ - Frustration 
٢ - Resentment 
٣ - Socially Responsible 
٤ - Theft 
٥ - Violence 
٦ - Drug trafficking 
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                                         (Siegel,2001:206)  

  
  :1مرتون 2ـ4ـ2ـ1

رساند، نظريه خود را بر اساس ، در مقاله اي كه تحت عنوان ساختار اجتماعي و آنومي به چاپ 1938مرتون،  در سال 
  .(Vander Zanden,1996:138)نجاري و انسجام اجتماعي بنا كرد عقايد دوركيم از بي ه

مرتون، جوامع صنعتي جديد بر توفيقـات مـادي در زنـدگي تأكيـد دارنـد كـه بـه شـكل انباشـت ثـروت و            از ديدگاه
دستيابي به اين اهداف . تحصيالت علمي، به عنوان مهمترين اهداف زندگي شخصي و معيارهاي منزلتي تجلي مي كنند

افراد جامعه خارج اسـت؛ يعنـي جامعـه    ول اجتماعي نياز به ابزارهاي مقبولي هم دارد كه البته از دسترس جمعي از مقب
در نتيجـه چـون ايـن    . طوري ساخت يافته كه طبقات فرودست فرصت هاي كمتري براي تحقق آرزوهاي خود دارنـد 

 ه، آن كس هم كه دسترسي به ابزارهـاي مشـروع  تبديل شد )فقير و غني(اهداف به آرمان هاي اصلي زندگي همه افراد 
  )12:1383صديق سروستاني،(ندارد تحت فشار جامعه براي دستيابي به آنها از ابزار نامشروع استفاده مي كند 

  :مرتون، بريدگي ميان اهداف، قواعد و وسايل نهادي شده ممكن است به دو صورت پديد آيد اعتقاد به
  هدف ها ـ به خاطر وسعت يافتن شتابان1
  ـ به واسطه محدود شده تعريف راه هاي مشروع براي دست يافتن به آنها2

                                                 
١ - Robert K. Merton 
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فقرا و اقليت ها اغلب خودشان را از نظر دستيابي به حداقل آموزش رسمي و منابع نـاچيز، در وضـع نامسـاعدي مـي     
د، آنهـا نمـي تواننـد اهـداف     بينند، لذا فشار زياد افراد را به سمت ناهمنوايي و استفاده از اعمال نامعمول سوق مي ده

تأييد شده از لحاظ فرهنگي را از طريق استفاده از ابزار قانوني بدست آورند پس براي بدسـت آوردن اهـداف بـه هـر     
  . (Vander Zanden,1996:138)ابزار و شيوه اي مثل شرارت، فساد و جرم روي مي آورند 

كـارگري، انحـراف    طبقـات پـايين تـر   كه انتظار مي رود كه   به اين نتيجه مي رسند مذكور ، از نظريه2و ستاز 1ديويس
اين گروه هر روز تصوير شكوهمند كاالهاي مادي را در وسـايل ارتبـاط جمعـي مـي بيننـد، امـا       . بيشتري داشته باشند

 رفيـع (دستيابي به آموزش و راه هاي ارتقاء براي كسب پول به منظور خريدن آن كاالها براي آنها امكان پـذير نيسـت   
  ).21:1378پور، 

البته مرتون تأكيد دارد كه واكنش همه افراد نسبت به فشارهاي وارده اجتماعي به علت دسترسـي نداشـتن بـه فرصـت     
  ).12:1383صديق سروستاني، (هاي مشروع براي تحقق اهداف، مشابه نيست 

                         
  رديتيپولوژي مرتون از انواع انطباق ف                   

 ابزار نهادي شده اهداف فرهنگي  انواع انطباق
 +           +         همنوايي
 -        +        نوآوري

 +         -       )رعايت كردن(شعائر گرايي 
 -       -        )عزلت گزيني(انزواطلبي 
 ±      ±       شورش
  ±= رد ارزش هاي موجود و جايگزيني ارزش هاي جديد          -= ردكردن = +          پذيرش 

  
  
يعنـي نيازهـاي توليـد شـده در هـر فرهنـگ و       (اين رفتار اجتماعي وقتي بوجود مي آيد كه بين اهداف  :3ـ همنوايي1

سني ؛  مح22ـ24:  1378رفيع پور، (در هر قشري، هماهنگي وجود داشته باشد ) ارضاي آن نيازها(و امكانات ) جامعه
   Vander Zandan,1996:139 ; Siegel,2001:201)؛23ـ24:  1370؛ صفوي، 165:1383تبريزي، 

اين واكنش راه هاي پذيرفته شده، براي كسب موفقيت را كنار مي گذارد و به روش هـاي انحرافـي، بـه    : 4ـ نوآوري2
 راه( امعه بـه احتمـال زيـاد، ايـن راه    ج مرتون عقيده دارد كه اعضاي قشرهاي پايين. ويژه به تبهكاري متمايل مي شود

: 1370؛ صـفوي،  165: 1383محسني تبريـزي،  ؛ ٢٤ـ22: 1378رفيع پور، (را براي موفقيت انتخاب مي كنند ) تبهكاري
 Siegel,2001:201; Vander Zanden,1996:139)؛ 23ـ24

ضـاي رده پـايين طبقـه    اع. عمومي را رها كـرده منحـرف و كجـرو هسـتند     كساني كه هدف هاي: 5ـ مناسك گرايي3
متوسط، بيشتر دچار اين واكنش مي شوند؛ زيرا حرفه هاي اعضاي اين طبقه، فرصت كمتري براي موفقيت به آنها مـي  

اين افراد به دليـل عـدم توانـايي در نـوآوري و     . اين طبقه، قويا براي پذيرش هنجارهاي اجتماعي تربيت شده اند. دهد
                                                 

١ - Davis 
٢ - Stasz 
٣ - Conformity 
٤ - Innovation 
٥ -Ritualism 
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تنها راه حل را در پايين نگه داشتن وضعيت خـود و رهـا سـاختن هـدف هـاي       نداشتن امكانات شغلي براي پيشرفت
 Vander)؛ 23ــ 24: 1370، ؛ صـفوي 165:1383، محسـني تبريـزي،   22ــ 24: 1378رفيـع پـور،   (موفقيت مي داننـد  

Zanden,1996:139 ; Siegel,2001:201  
راه هاي دستيابي به آنها قادر به كسـب  افرادي كه با وجود آموختن هدف هاي فرهنگي و وسايل و : 1زينيـ عزلت گ4

موفقيت نيستند، اينان با دست كشيدن از اهداف و رها ساختن راهها و وسايل نيل به آنها، تضـاد موجـود در موفقيـت    
مرتون عزلت گزيني را به طبقـه اجتمـاعي ربـط نمـي     ... معتادان، خانه به دوشان، ولگردان و . خود را برطرف مي كنند

 Vander Zanden,1996:139)؛ 23ـ24: 1370؛ صفوي، 165:1383، محسني تبريزي، 22ـ24: 1378، رفيع پور(دهد 

; Siegel,2001:201  
به معناي عدم پذيرش هدف هاي متفاوت و راه هاي مورد قبول جامعـه و جـايگزيني آنهـا بـا هـدفها و      : 2ـ شورش5

اعضـاي طبقـه نـو    . اهند جامعه جديدي ايجاد كنندآنهايي كه اين راه را انتخاب مي كنند مي خو. وسايل متفاوت است
، محسـني  22ــ 24: 1378رفيع پـور،  (خواسته به اين عمل دست مي زنند و به اصطالح گروه انقالبي تشكيل مي دهند 

  Vander Zanden,1996:139 ; Siegel,2001:201)؛ 23ـ24: 1370؛ صفوي، 165:1383تبريزي، 
تون اين است كه ساختار اجتماعي با چه روشي بر سـاختار فرهنگـي، فشـار    به طور خالصه، نكته اصلي در مباحث مر

   ).1378:455كوزر، (وارد مي كند 
  

                                   
  :3اگنيو 2ـ4ـ2ـ2

همچنين او پيش بيني مـي كنـد   . فشار، افزايش در انتظارات را سبب افزايش كجرفتاري مي داند نظريهوي نيز بر مبناي 
  .رم در طبقات پايين جامعه رخ مي دهدكه ج

                                                 
١- Retreatism  
٢ - Rebellion 
٣ - Agnew 
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بـه نقـل از    23ــ 25: 1381جليلي، ( وي معتقد است انواع عمده اي از فشار وجود دارد كه سه مورد از آنها عبارتند از 

(Agnew,1985 .  
اهـداف بـا    در اثـر نرسـيدن بـه   اولين فشار، فشاري است كه افراد  :ـ شكست و ناكامي در كسب اهداف با ارزش1

  .ارزش مورد انتظار متحمل مي شوند
. وقتي كه افراد قادر نباشند از طريق راه هاي مشروع و مجاز پول به دست آورند، احساس فشار مي كنند :الف ـ پول   

اگنيو دريافت كه اين نوع فشار با ارتكاب جرم درارتباط است؛ زيرا يافته هاي مطالعاتي حاكي از آن است كه بزهكاران 
  .درصدد كسب مبالغ زيادي پول هستند

  ب ـ كسب ارزش و احترام  
فشاري كه از نبود استقالل بوجود مي آيد عمدتا پايين و جوانان را تحت تأثير قرار مي دهد و ايـن بـه    :ج ـ استقالل   

  .علت موقعيت آنها در جامعه است
اند به آنها دست يابنـد، سـبب نـوعي فشـار مـي       شكاف بين اهداف پذيرفته شده توسط افراد و آنچه كه افراد توانسته

  .گردد
كه حكايت ... نبود انگيزش مثبت از قبيل مرگ دوست نزديك يا افراد آرماني و  :مثبت) محركات(ـ فقدان انگيزش 2

  . از عدم محرك مثبت مي نمايند، از نظر اگنيو سبب احساس فشار در افراد مي گردد
ود انگيزش هاي منفي از قبيب سوء استفاده از خردساالن، رابطه نامناسب بـا  وج :منفي) محركات(ـ وجود انگيزش 3

والدين و معلمين، خاطرات نامطلوب دوران تحصيل، رابطه نامناسب با همساالن و وجود مشكالت با همسـايگان مـي   
  . Agnew,1985)به نقل از  23ـ25: 1381، جليلي. (توانند سببب وارد آمدن فشار بر افراد گردد

  

  
  
تجديد نظر كرده است و نتيجه گرفته كه تحقيق اخير به طور  GST 1اخيرا اگنيو در بازبيني آزمون " : مي گويد 1بارن 

ابتدا او مشاهده مي كند كه خيلي از مقياس . دو مشكل مشخص دارد نظريهجدي داراي محدوديت مي باشد، زيرا اين 
                                                 

١ - baron 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٢٩ 

 
   

دوم او . هداف و انواع مشخص رفتارهاي منفي، جـايي ندارنـد  شامل مقياس هاي انسداد ا GSTهاي كليدي فشار، در 
" ... ، اثر مقياس تنها يا تجمعي فشار را بر روي انحراف بررسي مي كند GSTتوجه مي كند كه بيشترين تحقيق روي 

(Baron,٢٠٠٤:٤٥٨)   
يزيكي، سوء استفاده مثل سوء استفاده احساسي، بدرفتاري ف(بارن بررسي مي كند كه چطور شكل هاي خاصي از فشار 

جنسي، بي خانماني و مورد دستبرد واقع شدن، مورد خشونت يا دزدي واقع شدن، محروميت نسبي، نارضايتي پولي و 
او همچنين تحقيق مي كند كه چطور فشار توسط همساالن كجـرو،  . به استفاده از مواد مخدر منتهي مي شود) بي كاري

  .(Ibid:457)مشروط مي گردد  3فردي و خودكفايي 2گرايش هاي كجرو، عزت نفس
 نظريـه . اجتماعي كالن اگنو را سـنجيدند  نظريههمچنين جنيفر ور، جان كي ككرن، ريچارد دمبو و كريستين اس سلرز 

اجتماعي كالن عمومي فشار، پيشگويي مي كند كه تفاوت هاي جمعـي شـامل نـابرابري هـاي اقتصـادي و نـژادي بـر        
  . است به ميزان بااليي از كجروي منتهي شود، تأثير مي گذارد سطوحي از فشار جمعي كه ممكن

دانش آموز دبيرستاني بررسي شد كه درجاتي از تفاوت هاي جمعي، بر سطوح فشار فردي، احساس  430با استفاده از 
بـارزتر   منفي و كجروي تأثير مي گذارد؛ و اثرات فشار بر كجروي فردي در اجتماع هايي با سطوح بااليي از نـابرابري 

آشكار كردند كه تفاوت هاي جمعي، با توجه به روابط فشار ـ  به هر حال سطوح تحليلي زمينه اي تكميلي ... مي باشد 
  . (Wareham,2005:117)عصبانيت ـ كجروي، بين دانش آموزان دبيرستاني وجود دارد 

  
  :4آلبرت كوهن 2ـ4ـ2ـ3

آرمان ها و اهداف مقبول اجتماعي فرهنگ جامعه را پذيرفتـه  فرض اصلي كوهن اين است كه افراد منحرف و بزهكار، 
 اند، ولي به علت شكست و يا عدم فرصت مناسب و كافي براي دستيابي به اهداف مقبول و پسنديده اجتماعي، دچـار 

محروميت شده و لذا آرمان هاي موفقيت و اهداف مقبول و متداول در جامعـه را بـا ارزش هـا و هنجارهـاي ديگـري      
محسـني  (هه جايگزين مي سازند و درنتيجه خرده فرهنگ بزهكاري به وجود مي آيد جبدست آوردن منزلت و و براي

  )83:  1383تبريزي، 
كوهن مدعي است كه فرزندان طبقات فرودست كه مثل ديگر هم سن و سـاالن خـود از طبقـات متوسـط جامعـه بـه       

. االتر خود در مي مانند ناكام و تحقير مي شوند و مي بازندمدرسه مي روند و در آنجا در رقابت با همكالسان طبقات ب
به نظر كوهن، اين فرزندان شكست خورده محروم از مدارس، مروج ارزش هاي طبقات برخوردار به همسايگي هـاي  
محروم خود باز مي گردند و براي جبران ناكامي خود در رقابت براي دستيابي به منزلت، خرده فرهنـگ بزهكـاري اي   

يس مي كنند كه نظام ارزشي آن درست نقطه مقابل نظام ارزشي طبقات برخوردار و فعاليت و رقابـت در آن بـراي   تأس
  ).13:1383صديق، (آنها ثمربخش است 

  :كوهن، شش خصلت براي خرده فرهنگ هاي كجرو در نظر مي گيرد كه به طور خالصه به شرح ذيل هستند
د دزدي، اشيا به راحتي به ديگران داده مي شود و يا اصوال نابود مـي گـردد   حتي در مور(ـ گرايش غيرسودمندگرايانه 1

  )و كمتر مورد استفاده يا فروش قرار مي گيرد

                                                                                                                                               
١ - General Strain Theory 
٢ - Self - esteem 
٣ - Self - efficancy 
٤ - Albert Cohen 
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  ـ ميل به ويرانگري2
  )بيشتر ارزش هاي معمول و پذيرفته شده به شكل معكوس مورد قبول قرار مي گيرند(ـ منفي گرايي 3
  )اي مدت زمان كوتاه بدون آينده نگري واقع مي شودلحظه اي و بر(ـ لذت جويي و خوشي پرستي 4
كه شامل دزدي، وحشيگري، خشونت، ايجاد وحشت و انواع فعاليت هاي ديگر مـي  ( ـ آزادي و تنوع در كجرفتاري 5

  )گردد
وفاداري به گروه از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت و در مقابـل هـر رفتـار ديگـري        (ـ استقالل و انسجام گروهي 6

  ).101:1381ممتاز، ) (ردارجحيت دا
بنابراين، وي كجرفتاري را به پايگاه اجتماعي و تفاوت طبقات اجتماعي منسوب مي كند و منشأ اين گونـه رفتارهـا را   
در وضعيت دسترسي ناپذير بودن اهداف مورد قبول جامعه مي جويد و در نهايت آن را اعتراضي ناشـي از نوميـدي و   

سـليمي،  (ه در مرحله عمل در شكل ويرانگري، تخريب و انكار، جلوه گر مي شود حرمان طبقات محروم مي خواند ك
440:1380(  

  
                    

  
              

  
  :2و اوهلين 1كلوآرد 2ـ4ـ2ـ4

بسياري از نظرات مرتون و كوهن را درهم آميختـه   1اين دو جامعه شناس در اثر خود تحت عنوان بزهكاري و فرصت
، تبيـين  2آنان معتقدند كه مرتون در تبيين كجرفتاري، انحراف را بر حسـب سـاختار فرصـت قـانوني     .و بسط مي دهند

                                                 
١ - Richard A. Cloward 
٢ - Lioyd E. Ohlin 
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همان طور كه فرصت هـاي موفقيـت    ،از اين رو. كرده، اما ساختار فرصت غيرقانوني را  مورد مالحظه قرار نداده است
آنـان بـا   . ني هم با يكديگر فرق مي كننـد آميز از طريق قانون متفاوت هستند، فرصت هاي موفقيت از راه هاي غيرقانو

  .بررسي دسترسي و فرصت براي پيوستن به ساختارهاي غيرقانوني، شكل هاي مختلف انحراف را تشريح مي كنند
آنان معتقدند، همواره بر اعضاي طبقه كارگر فشار بيشتري براي انحراف وارد مي شود؛ زيرا براي نيل به موفقيت از راه 

  ).26:1370صفوي، (كمتري دارند  هاي قانوني فرصت
همان طور كه . معتقدند كه بزهكاري از نظر اجتماعي به صورت خرده فرهنگ بزهكار نمايان مي شود كلوآرد و اوهلين

در خرده فرهنگ بهنجار فرصت هاي مشروع وجود دارد، در خرده فرهنگ بزهكار نيز فرصت هاي نامشروع براي نيل 
  )87:1383محسني تبريزي، (شود  به هدف هاي فرهنگي ديده مي

اهدافي مانند ثروت، موفقيـت و  (آنان معتقدند همه طبقات اجتماعي از هدف هاي اوليه و يكسان فرهنگي برخوردارند 
؛ اما در اين ميان، اين طبقه كارگر است كه به عنوان يك طبقه اجتماعي، از دسترسي به اين غايت هاي مطلـوب  )امنيت

  ).161:2003راب وايت، (اندمحروم مي م 3اجتماعي
اين خرده فرهنگ . از نظر آنان، انواع فرصت هاي نامشروع و توزيع آنها محتوي خرده فرهنگ بزهكار را تعيين مي كند

خرده فرهنگ جنايت كار، خرده فرهنگ ستيزه جو، خرده فرهنـگ گوشـه   : خود را در سه شكل مختلف نشان مي دهد
  .گير و انزواطلب

اين خرده فرهنگ بر نظم و كردار خود تأكيد مي كند و عمدتا به دنبال هدف هاي مشخص : ت كارخرده فرهنگ جناي
اين خرده فرهنگ در مناطقي پديد مي آيد كه در آنها الگوي نثبيت شده اي از جنايـات سـازمان يافتـه    . اقتصادي است

  .راگيرندود تا اعمال تبهكاري را فدر چنين مناطقي، موقعيت هايي براي نوجوانان فراهم مي ش. وجود داشته باشد
به زد و خرد و گريز گرايش دارد و قاعدتا در مناطقي پديـد مـي آيـد كـه در آن جوانـان و       :خرده فرهنگ ستيزه جو

واكنش در برابر اين . نوجوانان، فرصت ناچيز و قليلي براي دسترسي به ساختارهاي فرصت غيرمشروع در اختيار دارند
  .مي شود اين محصول به جهت پاسخگويي به محروميت تلقي. استوضعيت، توليد خشونت 

اين خرده فرهنگ محصول عدم موفقيـت و كاميـابي فرزنـدان طبقـه پـايين در       :خرده فرهنگ گوشه گير و انزواطلب
كسب موفقيت از راه هاي مشروع و نامشروع است كه آنان را شكست خـورده و ناكـام شـده مـي سـازد و بـه خـود        

   .اطلبي و گرايش به سوي مصرف مواد مخدر مي كشاندسرزنشي، انزو
آنان معتقدند كه برخي از نوجوانان طبقه پايين كه قادر به كسب موفقيت از راه هاي مشروع و غيرمشـروع نيسـتند، بـه    
شكستي دچار شده اند كه زاييده دستيابي مشروع به اهداف و ديگري عدم موفقيت در ايجاد فرهنـگ جنـايي و سـتيزه    

  ).87:1383محسني تبريزي، (اين سنخ از افراد به طريقه هايي براي مثال مصرف مواد مخدر روي مي آورند . نه استجويا
. آنان خاطر نشان مي كنند كه اغلب مي توان نوعي احساس بي عدالتي اجتماعي را در بزهكاران نوجوان مشاهده كـرد 

زه كه توان خويش را در برآوردن معيارهاي ارزيابي نهادينـه  اين نيز بدان سبب است كه بزهكاران نوجوان به همان اندا
و مرسوم باور داشته باشند، مترصد هستند فرصتي پيش آيد تا توجه مردم را به بهترين وجه به خود جلب كنند و اگـر  

ت اين فرصت پيش نيايد آنان اين احساس را خواهند داشت كه نظام مسئول اين اشتباه است و آن پيش نيامـدن فرصـ  

                                                                                                                                               
١ - Delinquency & Opportunity 
٢ - Legitimate Opportunity Structure 
٣ - Social Ends 
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نيز ناشي از بي اخالقي ها و اجحاف هاي صاحبان قدرت، پارتي بازي هاي آنان براي نزديكان خود و امثال نيز درواقع 
بر اين اساس آن دو يادآور مي شوند كه بزهكاران نوجوان، خود را در توسل به وسـايلي كـه مـورد تأييـد جامعـه      . آن

به نوآوري بزنند آن را مشروع مي دانند و ارتكـاب رفتارهـاي   نيست، محقق مي بينند و اگر در خصوص ابزارها دست 
  )444:1380سليمي، (كجروانه را نوعي پاسخ به وضعيتي كه غيرعادالنه يافته اند، تفسير مي كنند

  

                                         
  

اني اجتماعي بر تـأثير اجتمـاع خـود    نظريه بي سازم" : در بخشي از تحقيق خود اين طور مي آورند 2و ماتسودا 1هيمر
اجتماعاتي با خانواده ها و مـدارس قـوي مـي    . تنظيم كننده از طريق نهادهاي توافقي مثل خانواده و مدرسه تأكيد دارد

توانند از طريق نظارت پيوسته، اجتماعي كردن و آموزش ارزش هاي توافقي، و تعهد به تعهد به فعاليت هـاي جمعـي   
  .ي بازدارندجوانان را از كجرو

مك كي مفهوم انتقال فرهنگي را مطرح مي كنند تا توصيف كنند چگونه جوانان بدون نظارت و بدون وابستگي   3وشا 
ايـن شـكل اخيـر    ... به طور مثبت از طريق ارزش ها، سنت ها و همساالن كجرو براي كجروي انگيزه پيـدا مـي كننـد   

هيچ اثري روي رفتار كجرو ندارد؛ و بيان ) اي مثال گروه هاي همسالبر(تلويحا بيان مي كند كه كنترل سازماني كجرو 
  (Heimer & Mastuda, 1994:367)" .مي كند كه كنش متقابل با همساالن كجرو، انگيزه رفتار كجرو را ايجاد مي كند

 

  :4بي سازماني اجتماعي نظريه 2ـ4ـ3
نهادها و شرايط اجتماعي . مي گذارد، تأكيد مي كند بر شرايط محيط شهري كه بر نرخ كجرفتاري و جرم اثر نظريهاين 

كه مي توانند ناحيه بي سازمان باشند، شامل خانواده، بنگاه هاي تجاري و مدارس مي باشد كه يا كاركردهايشان از بين 

                                                 
١ - Heimer 
٢ - Matsuda 
٣ - shaw 
٤ - Social disorganization theory 
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، 1الشاخص هاي بي سازماني اجتماعي شـامل، نـرخ بيكـاري بـا    . رفته و يا نمي توانند انتظارات جامعه را برآورده كنند
و تعـداد زيـاد خـانواده هـاي تـك       4، سطوح پـايين درآمـد  3، ناسازگاري درون خانواده2نرخ افت تحصيلي در مدارس

رونق  8مي شوند درنتيجه رفتارهاي ضد اجتماعي 7و نااميدي 6ساكنين در اين محيط ها، دچار تضاد. 5والديني مي باشد
  .(Siegel,2001,192) رونق مي گيرد

جرفتاري را به مشخصات زيستي محالت مربوط مي داند و آن را بستر موقـت و ناپايـدار در   ، نرخ جرم و كنظريهاين 
  .نظر مي گيرد

اين ديدگاه معتقد است تغيير در بافت و اساس زندگي اجتماعي محالت باعـث جـرم و كجرفتـاري مـي شـود و ايـن       
اشـت و مسـكن مناسـب را تـدارك     آموزش، بهدقادر نيست خدمات ضروري را از قبيل ) در اين مناطق(محلي گرايي 

ببيند و نتيجه آنها، سطوح معناداري از بيكاري، خانواده هاي تك والديني و خانواده بـدون رفـاه بـروز پيـدا مـي كنـد       
(Siegel,2001:193) 

كه روابط شخصي افراد تحت  نتيجه اي استبي سازمان اجتماعي، مسلط شدن جرم در محالت  نظريهدر ديدگاه هاي 
  .(Siegel,2001:193)زيرا همسايگان دائما در حال تغيير مي باشند  فشار است؛

  

                                                 
١ - High unemployment rate 
٢ School dropout rate 
٣ - Deterioerated housing 
٤ - Low income levels 
٥ - Singel – parent households 
٦ - Conflict 
٧ - Despair 
٨ - Antidociul behavior 
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                                                      (Siegel,2001:194) 

                                
رفتـاري  در توزيع جـرم و كج ) به خصوص محالت(بر عوامل محيطي  ميالدي 1980با ظهور مجدد در دهه  اين نظريه

تمركز مي كند و فرض آن، اين است كه علت اصلي اختالفات در تخلف هنجارهـا در محـالت مختلـف، بـه توانـايي      
 (Markowitz,2001:293)محالت در مهار كردن ساكنان آن محل باز مي گردد 
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اركت شـبكه اجتمـاعي و سـطوحي از مشـ    ) پيونـدهاي (اين توانايي محالت، به اندازه، غلظت و گسـترش گـره هـاي    
  .(Markowitz,2001:293)سازماني در ميان ساكنان محالت باز مي گردد 

مفهوم سازي هاي اخير بر يك شكل از كنترل غيررسمي به صورت مستقيم تمركز مي كند ـ توانايي محالت و مداخله  
اند، فرض شده علمي در مسائل و نظارت ساكنان بر نظم عمومي از آنجايي كه اين مكانيسم هاي تكميل كننده ضعيف 

  .(Markowitz,2001:294)شده است كه محالت توانايي خود را در كنترل كجروي و جرم از دست داده اند 
به هم پيوستگي قوي محالت و خاصيت جمعي محالت به شرايط كالن حاكم بر آن شامل فقر، شهري شدن، صـنعتي  

ان افزايش دهنده دوام و قدرت بهم پيوسـتگي و  شدن، بي صنعتي، گردش جمعيتي و ناهماهنگي قومي و نژادي به عنو
  .كاهش دهنده كنترل غيررسمي باز مي گردد

  
  

  
  
  

رابطه بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي پايين و خشـونت فـراهم    خصوصبي سازماني اجتماعي، ديدگاهي را در  نظريه
  .مي كند

فتـــاري تمركـــز كـــرده جـــرم و كجر) بـــه ويـــژه محلـــه(هـــا بـــر روي توزيـــع بـــوم شـــناختي  نظريـــهايـــن  
   .(Markowitz,2003:145-154)اند
  

  مدل بي سازماني اجتماعي و فرهنگي و رابطه بين محروميت اقتصادي و خشونت                             

                                      

                         
  

                                                (Markowitz,2001:294)            
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افـزايش مـي   ) ثابت نبودن در محلـه (به نظر مي رسد، احتمال بي سازماني اجتماعي با ناهماهنگي افراد و چرخش آنها 
  :يابد و داليل زير را نيز مي توان براي آن مطرح كرد

  .شوند ـ نهادهايي كه وظيفه كنترل دروني جامعه را دارند با مشكل تأسيس مواجه مي1
  . ـ احتمال گسترش، روابط نخستين كه نتيجه ساختار غيررسمي كنترل اجتماعي است، كم باشد2
  .(Burisk,1988:521)ـ ناهمگني مانع ايجاد ارتباطات مي شود و آن را مسدود كند 3
  
  :شاو و مك كي 2ـ4ـ3ـ1

كـه نسـبت بيشـتري از انحرافـات و     ، رهيافت بوم شناسي نظريه بي سازماني اجتمـاعي را زمـاني   )1942(شاو و مكي 
  .(Contillon,2003:322)كجرفتاري ها در محله هاي خاصي از شهر رخ داده بود، توسعه دادند 

شاو و مكي، اصطالح منطقه بزهكاري را ابداع كردند و مي گويند كه در محله هاي فقيرنشين شهرها، رفتار بزهكارانـه  
ن ارزش ها و رفتارهاي كجرو را ياد مي گيرند و دروني مي كننـد و در  در چنين مناطقي جوانا. يك الگوي عادي است

نتيجه جوانان بزهكار مي شوند؛ زيرا آنها با افرادي دوستي و نزديكي مي كنند كه خـود بزهكـار و منحـرف بـوده انـد      
(Horton,1984:172) .  

ـ   نظريهبه موجب  تـراكم  (ك منطقـه جغرافيـايي معـين    كه آنان ارائه مي دهند، اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصـادي ي
گسـن،  (و به طريق اولي، طبيعت گروه ذينفع، تأثيري قاطع بر نرخ بزهكاري دارند ) جمعيت مخصوصا سطح اقتصادي

149:1370.(  
شهر اياالت متحـده عليـرغم    21بر اساس تحقيق كالسيك اين دو محقق، مناطق محروم از نظر اقتصادي، اجتماعي در 

اين امـر بيـانگر   . قومي و نژادي شان، همچنان داراي ميزان بزهكاري باال در طول چند دهه بوده اند تغييرات در تركيب
يافته هاي آنان محققان را مجبور كـرد  . تأثيرات متغيرهاي زمينه اي پايدار در اجتماعات محروم بر روي ميزان جرم بود

  .(Kawachi,1999:721)غيرهاي اجتماعي تمركز كنند كه تفسيرهاي فردگرايانه از بزهكاري وارد كنند و بيشتر بر مت
شاور و مك كي، توجه خويش را در طول اين دو دوره مطالعه، بر شكل گيري دو قلمرو زيستي كامال متمايز در حومه 

  . و مركز شهر شيكاگو معطوف داشتند كه به ترتيب دو منطقه مرفه و فقير به حساب مي آمد
كه در بين نواحي تجاري مركزي و مناطق مرفه، اطراف شهر قرار داشت و از (ير نشين بررسي اوضاع واحوال مناطق فق

جاذبه هاي خاص ايـن منـاطق از جملـه     كه، در تحقيق آنان، نشان از آن داشت )آن با نام نواحي انتقالي ياد مي كردند
سوي خود جذب كرده اسـت، يعنـي    به ويژه گروه هاي مهاجر و كم درآمد خارجي را به... ) ميزان پايين اجاره بها و 

گروه هايي كه از يك سو توان مقابله با دار و دسته هاي بزهكار موجود در مناطق را نداشتند و از سوي ديگر نيز قـادر  
نبودند  تا از جامعه پذير شدن فرزندان خويش در محيط جديد و همنوا شدن آنان با ارزش ها و هنجارهـاي رايـج در   

ه نظر آنان اين وضعيت به تضعيف روزافزون نظام كنترل اجتماعي غيررسمي در ميان اين گروه ها ب. آن جلوگيري كنند
و دور شدن هر چه بيشتر فرزندان را از والدين و عالئق گروهي پيشين و همچنين ملحق شدن آنان را به  منجر مي شد

  )427:1380سليمي،(دار و دسته هاي بزهكار آن مناطق در پي داشت 
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٣٧ 

 
   

    
  
ايـن نـواحي در   . ان با استفاده از ديدگاه بوم شناسي در مطالعه انحراف، شهر شيكاگو را به پنج ناحيه تقسـيم كردنـد  آن

آنهـا ميـزان   . داخل دايره هاي متحدالمركزي با اختالف شعاع دو مايل از مركز تجاري شهر به خارج از آن قرار داشتند
سي كردند و بـا اسـتفاده از آمـار بزهكـاري، دريافتنـد كـه ميـزان        جرم و كجرفتاري را براي هر يك از اين نواحي برر

بزهكاري به ترتيب از ناحيه يك كه مركز تجارت است به سمت ناحيه پـنج كـه در حاشـيه خـارجي شـهر قـرار دارد       
  ).28:1370صفوي، (كاهش مي يابد 
پانزده سـال كـه در هـر ناحيـه      ، نسبت و كجرفتاران را به صورت درصد كل جمعيت مذكور بين ده تاارقام بزهكاري 

درصد پسـران   8/9،  1933تا  1927بدين ترتيب در يك دوره پنج ساله، يعني از سال . زندگي مي كردند نشان مي دهد
و از  1906تـا   1900ي دريافتند كه الگوهاي مشابهي از سال كشاو و مك . در ناحيه يك به كجرفتاري متهم شده بودند

  : مي دهند را اين چنين توضيحآنان نتايج بدست آمده . اگو وجود داشته استدر شيك 1923تا  1917سال 
كه مهاجراني  دو دليل عمده در اين باره وجود دارد، نخست اين. ناحيه يك، محل تردد و جابجايي زياد جمعيت است

ست معمـوال زنـدگي   كه از روستا به شهر مي آيند، چون اغلب پول كافي ندارند و مخارج زندگي در ناحيه يك كمتر ا
بسـياري از مهـاجران   . اين ناحيه، افراد كم درآمد مهاجر را اسكان مـي دهـد  . ود را از اين ناحيه آغاز مي كنندشهري خ

گسـترش  . پس از تثبيت وضع خود به نواحي ثروتمندي نقل مكان مي كنند و جاي خود را به افراد تازه وارد مي دهند
  .دومين دليل جابه جايي جمعيت محسوب مي شودمركزيت تجاري دراين ناحيه از شهر 

درآمـدها از ناحيـه   . شاو و مك لي، خاطر نشان مي سازند كه ميزان كجرفتاري با عوامل اقتصادي، دقيقا تطبيق مي كند
نرخ بزهكاري به ترتيب از نواحي مركزي به سمت نـواحي كنـاري   . يك به سمت ناحيه پنج به تدريج افزايش مي يابد

آنان استدالل مي كنند كه تبهكاري در مناطق كم درآمد مي تواند به عنوان يكي از راه هايي به كار رود . بدكاهش مي يا
و يا كوششي باشد كه از آن طريق افراد كم درآمد، به ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي كـه در فرهنـگ عمـومي، جـزء     

آنها در ارتباط با كجرفتـاري  . ست مي يابند، نايل آيندآرمان ها محسوب مي شود و سايرين از راه هاي قانوني به آنها د
ايـن امـر تـا    . و بزهكاري، اظهار مي دارند كه مناطق معيني، سال ها و قرن هاي متمادي، با تمركز جرم روبرو بوده اند

  ).29:1370 صفوي،( حدي به علت رشد هنجارها و ارزش هاي انحرافي است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شدند
  
                 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٣٨ 

 
   

  
                                                   (Sampson,1989:783)   

  
  :1مكتب تضاد 2ـ5

پيروان ايـن  . مكتب تضاد، انحراف را زاييده ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه طبقاتي در نظر مي آورد
انسته و در تحليل خود از مسائل اساسي از قبيل روابط حاكميت، مكتب جامعه را به عنوان عرصه تضادها و مبارزات د
محسني تبريزي، (تغييرات و دگرگوني هاي اساسي بحث مي كنند تقسيم كار، توزيع نامساوي امكانات اقتصادي كار و 

112:1383.(  
خش هاي جامعـه ايجـاد   ب از عاليق ثروتمندانكه قوانين براساس محافظت  نظريه پردازان تضاد اجتماعي بر اين باورند

مي شوند، به طور بي تناسبي فعاليت هاي افراد بي بضاعت شده اند و بنابراين خيلي از فعاليت هايي كه جرم محسوب 
  . (Hidelaye,1978:94)را شامل مي شود ...) فقرا، سياهان و (و كم توانا را 

تضـاد در درون جامعـه علـت اصـلي بـه       كانون سخن در تبيين هاي كجروي متكي بر اصول تضاد، آن است كه وجود
اساس و شالوده تمامي نظريه هاي تضاد در حوزه مطالعـه جـرم و   . وجود آمدن جرم و كجروي در درون جامعه است

كجرفتاري نيز انديشه اي ماركسيستي است كه با تكيه بر نقش دولت در توليد جرم، رفتارهاي كجروانه را يـا واكنشـي   
ثروت و قدرت در جامعه مي داند، يا نوعي كاركرد گونه هاي متفـاوت تضـاد موجـود در درون    در برابر توزيع نابرابر 

  )352:  1385سليمي، (جامعه 
  

            
           

  
  

                                                 
١ - Conflict Theory 
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  :كارل ماركس 2ـ5ـ1
ه آنهايي كه از ثروت بي بهـر . ماركس بر اين عقيده بود كه توزيع نابرابر ثروت، توزيع نابرابر قدرت را بوجود مي آورد

هستند، در شكل گيري قرارداد اجتماعي هيچ قدرتي ندارند، در حالي كه افراد داراي ثروت زياد براي تأمين منافع خود 
نگاه ماركس عمدتا به مباحث اقتصاد سياسي، سـرمايه و كـار و تحـول جامعـه     . مي توانند آن را در كنترل خود بگيرند

 بنـابراين . به مسائل فردي، نظير كجروي توجه جدي نداشته استسرمايه داري به جامعه سوسياليستي معطوف است و 
با اين حال، به طور پراكنده، نكاتي را يادآور شده كه شـالوده تبيـين   . درباره جرم و كجروي مطلب زيادي ننوشته است

، جنايت حقوق مطالبي را دربارهكتاب ايدئولوژي آلماني  وي در . هاي حوزه تضاد را در باب كجروي شكل داده است
  ).28ـ  27: 1373محسني تبريزي، .(است آوردهو مجازات 

گاهي اوقـات ايـن نظريـه، نظريـه     . بنابراين ماركس كجرفتاري را كشاكش فرد دور افتاده عليه شرايط موجود مي بيند 
ليـه نظـم   زيرا اين نظريه به طور ضمني بيان مي كند، جرم يكي از اشكال اوليه شورش ع. ناميده مي شود شورش اوليه

  ).358:1991ولد، (اجتماعي غالب است كه در نهايت ممكن است به صورت فعاليت انقالبي آگاهانه توسعه يابد 
  

  
  
  

  
     
  
  :انگلس 2ـ5ـ2

بـه شـكلي نسـبتا    » 1844وضـع طبقـه كـارگر در انگلسـتان     «بر خالف ماركس، همكار او فردريك انگلس با در كتاب 
توليد در نظـام   ري را ناشي از ساخت روابطكجرفتا جرم ماركس، انگلس مانند. تبه موضوع جرم پرداخته استفصيلي،

جرم حال  در همان. د و شرايط اقتصادي و به ويژه فقر مادي را از علل اصلي آن مي شمردسرمايه داري قلمداد مي كن
ا نـوعي بازتـاب انحطـاط در    ر آنيا افول انسانيت در افراد ارائه كـرده اسـت و    1نوعي پيامد اخالق زدايي اجتماعيرا 

  ).356:1385سليمي، (جامعه مي داند 
در فرايندي گرفتار مـي كنـد   انگلس مدعي است كه جامعه سرمايه داري، كارگران را از اخالق دور مي سازد و آنان را 

  ).356:  1385سليمي، . (كه نتيجه آن رهنمون شدن به جرم و خشونت است
  

                           

                                                 
١ - Social demoralization 
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  :ينييريچارد كو 2ـ5ـ3

او افـزون بـر   . كوييني نگاه خود را متوجه رابطه قدرت و جرم ساخته و نظرات خود را در اين الگو درهم آميخته است
التزام به اصول كلي ديدگاه جرم شناسي تضاد، آراي خود را بر اصول پديدار شناختي متكي نموده و كوشيده اسـت تـا   

در اين تصوير، او ابتدا مي كوشد تـا رابطـه ديالكتيـك    . ماعي و تأثير آن را بر جرم ترسيم كندپديدار شناسي تضاد اجت
  ).368: 1385سليمي، (ي اجتماعي و افراد را به دست دهد ميان نهادها

بر است كه ويژگي هاي اقتصاد سرمايه داري ايدئولوژي استثمار نيروهاي توليد، طبقه سرمايه دار را  كوييني بر اين باور
كـوييني، قـانون را   . ديگران مسلط مي سازد و همين سلطه و استثمار موجب كجرفتاري هاي مختلف و متنوع مي شود

در واقـع قـانون و كنتـرل اجتمـاعي ابـزار      . ابزاري در دست دولت و هر دو را در خدمت منافع سرمايه داران مي دانـد 
البته اين تهديدات هم كجرفتاري و جـرم تلقـي   . ري باشدجلوگيري از هر نوع تهديدي است كه متوجه نظام سرمايه دا

مي شوند جز با دگرگوني كامل نظام سرمايه داري از بين نخواهد رفت و اصالحات ادعايي سرمايه داران براي رفـع و  
اما از آنجا كه نظام سرمايه داري، مستمراً از سوي تضادهاي دروني خود تهديد مي شـود  . رجوع مشكالت ثمري ندارد

  ).36:1383، سروستاني صديق(قوانين جزايي هم به طور فزاينده اي در تالش براي حفظ نظم به كار بسته مي شود 
قدرتمندان براي سركوب و تحت سلطه درآوردن ضعف و حفظ وضع موجود به ناچار به مجرم سـازي   از اين ديدگاه

  .آنان مي پردازند و نابرابري اجتماعي را باعث مي شوند
  

                                                             
  :1بونگر 2ـ5ـ4

است كه در هر جامعه اي افراد به طبقه حـاكم و   آورده ويلهام بونگر در كتاب مجرميت و شرايط اقتصادي و اجتماعي
است در جريـان   وي معتقد. محكوم تقسيم مي شوند و قانون كيفري اساسا بر طبق خواسته طبقه حاكم شكل مي گيرد

سرمايه داري افراد براي بدست آوردن اهداف مادي ترغيب مي شوند كه از هر وسيله اي حتي فعاليت هاي كجرفتارانه 
  .(Hindelog,1979:94)استفاده نمايند 

بـاز   دراين ميان، تفاوت اين دو طبقه آن است كه افراد و طبقات فرادست از رفاه و امتيازات آن جامعه برخوردارند، اما
  ).358:1385سليمي، ( : دمرتكب كجروي مي شوندر موارد زير 

  .كه افراد مذكور فرصتي براي به چنگ آوردن منافعي غيرقانوني به دست آورندهنگامي  ـ1
  .و قواعد اجتماعي را بيابند هنگامي كه نتوانند خوب و بد را از هم تشخيص دهندـ 2

بـا ايـن   . مستعد ارتكاب كجرفتـاري خواهنـد بـود    ست جامعه هستند نيز بهكه در نتيجه جزء افراد فرود همافراد فقير 
تفاوت كه آنان از كاستي هاي زندگي نيز در رنج مي باشند، كاستي هايي كه اين نظام اقتصادي نيز پيوسته بر شدت آن 

آنان را بـدين سـبب    از سوي ديگر نيز تنها. مي افزايد و بدين سبب استعداد ارتكاب جرم را نيز در آن فزوني مي دهد
                                                 

١ - Bonger 
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بدين شكل به نظر او بايد اذعان داشت كه جرائم اين قشرها، درواقع يكي . مجرم مي شناسد كه  قدرت كمتري دارند، 
مـواردي كـه يـك شـخص مـي دزدد تـا زنـده بمانـد و خـواه           ماننداز كاركردهاي فقر است، خواه كاركردي مستقيم، 

ر عواطف و احساسات اجتماعي را در هر فرد به ويژه در بين قشر فقيـر از  فق در آن هنگام نيزكاركردي غيرمستقيم كه 
  ).358:1385سليمي، (بين مي برد 

بدين ترتيب بونگر، جرم را داراي نوعي منشأ اجتماعي مي داند و بر آن است كه جـز در مـوارد نـادر و اسـتثنايي، در     
دعي است كـه هـيچ عملـي، ماهيتـا غيـر اخالقـي يـا        او همچنين م. محدوده رفتارهاي طبيعي انسان ها تحقق مي يابد

سـرانجام  . شدن برخي رفتارها، در واقع بازتاب اصول اخالقي رايـج در جامعـه اسـت   كجروانه نيست و ضد اجتماعي 
رقـابتي بـه   بونگر مدعي است همه جرم ها، تقريبا در جامعه اي از بين خواهد رفت كه يا از يـك نظـام سـرمايه داري    

: 1385سـليمي، .(مايه داري انحصاري پيش رود يا آنكه ابزارهاي توليد را در اختيار عموم قرار دهـد سوي يك نظام سر
  )359ـ  358

  

   
   

  
  :فرهنگ كجرو نظريه 2ـ6

ساختار اجتماعي، در تبيين اينكـه مـردم چگونـه از محـالت فاسـدي كـه در آن        نظريهبه عنوان شاخه سوم  نظريهاين 
هاي فشار استفاده مي كند و تأكيد مي  نظريهبي سازماني اجتماعي و هم از  نظريههم از مي كنند متأثر شوند و زندگي 

كند به دنبال اين امر، افراد دچار انزواي اجتماعي و محروميت اقتصادي مي شوند، زيرا سطح زندگي آنها رو به تحليل 
  .(Siegel,2001:209)مي رود

گ مستقلي را با مجموعه خاصي از قواعد و ارزش هايش خلق مـي  ناكامي و افسردگي اعضاي طبقه پايين، خرده فرهن
در حالي كه فرهنگ طبقه متوسط تأكيد بر كار سخت به تأخير انداختن ارضاي آمـوزش رسـمي و محتـاط بـودن     . كند

خـرده فرهنـگ   . دارد، خرده فرهنگ طبقه پايين تأكيد بر هيجان، قلدري، ريسك كردن، بي پروايي و ارضاي آنـي دارد 
ه پايين جايگزين جذابي براي اعضاي طبقه است؛ چرا كه فقيران هر شهري در مي يابند كه اين غيرممكن است كه طبق

پايين (به عبارت ديگر، هنجارهاي خرده فرهنگ . داده شود پاسخخواسته هاي رفتاري شان توسط طبقه متوسط جامعه 
الت فقير، به صورت اجباري از قانون تخلـف مـي   ساكنان مح. اغلب با ارزش هاي مرسوم جامعه درگير است) جامعه

كه آنها در تضاد آني بـا قـانون هسـتند     كنند؛ چرا كه آنها از هنجارهاي فرهنگ كجرو اطاعت مي كنند، با توجه به اين
(Siegel,2001:209).  
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م هـاي ارزشـي   بنابراين ديدگاه فرهنگي معتقد است كه نظام هاي ارزشي گروه هاي خاص به طور عمده فقيران با نظا
پيروان اين ديدگاه معتقدند كه خرده فرهنگ كجرو به عنـوان بخشـي از سـاختار    . طبقه باال به طور كيفي متفاوت است

  .(Bruce,2000:209)هنجاري جايگزين، براي اعضاي طبقات فقير مطرح مي شود 
  

                               
  
  :اسكار لوئيس 2ـ6ـ1

كار لوئيس، با تكيه بر پژوهش طولي خويش در ميان سرخپوسـتان كشـورهاي آمريكـا، كوبـا،     نظريه فرهنگ فقر را اس
، به شباهت هاي لوييس. مكزيك، هند و در ميان پوروتوريكويي هاي ساكن پوروتوريكو و نيويورك مطرح كرده است

يژگي هاي آن را در قالـب  و  و ميان فقيران ساكن در مناطق شهري جوامع گوناگون توجه كرده و كوشيده است تا فقر
، او ابتدا تأكيد مي كند كه خرده فرهنگ فقر ساخت و جهت گيـري  در اين زمينه. هنگ خاص تصوير كنديك خرده فر

روشي كه محدود بـه يـك    ؛اي خاص خود دارد و به صورت يك روش زندگي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود
ختلف و در درون تقسيم بندي هاي گوناگون سياسي از هماننـدي و  نيست و در ميان ملت هاي مخاص ملت  يا منطقه

  ).349:1385سليمي، (همگرايي هاي شايان توجهي برخوردار است 
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به نظر لوييس، خرده فرهنگ فقر، وسيله اي فرهنگي است براي سـازگاري بـا مشـكالت و مقابلـه بـا نوميـدي هـا و        
جي خود در نظام هاي طبقاتي و اقتصـاد مبتنـي بـر سـرمايه، مناسـب         واكنشي است كه فقير، آن را براي مقابله با بي ار

او . بر همين اساس اهداف، ارزش ها و هنجارهاي آن را دروني كرده و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهند. مي يابد
  )349: 1385سليمي، . (شكل گيري اين خرده فرهنگ را اغلب معلول متغيرهايي از جمله موارد رير مي داند

   ؛ـ درهم شكستن يك نظام اقتصادي و اجتماعي و جايگزين شدن نظامي متفاوت1
  ـ شتاب بيش از حد تغييرات نشأت گرفته از علوم و فن آوري2

وي همچنين نزديك به هفتاد ويژگي اقتصادي، اجتماعي و رواني را براي اين فرهنگ يا روش زندگي بر مي شـمرد و  
  ).350:1385سليمي، (نگ و متقابل بين آن ويژگي ها مي شود مدعي وجود نوعي ارتباط تنگات

  
  پيامدهاي فقر در ابعاد اجتماعي 
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  :پيامدهاي فقر در ابعاد رواني
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  :پيامدهاي فقر در ابعاد اقتصادي  
  

    
  

          
  :1والتر ميلر 2ـ6ـ2

ي متفاوت، به نسبت ارزش ها و انتظاراتي كه در مورد وي معتقد است، گروه ها در جوامع مختلط، با خرده فرهنگ ها
  .(Zanden,1996:142)رفتار انسان ها دارند، از هم متمايز مي شوند 

كجرفتاري نوعي واكنش افراطي است كه با مناسبات فرهنگي و فرهنگ فرعي طبقه پايين جامعه ارتباط دارد و در طي 
و علت ظهور و دوام اين خـرده فرهنـگ را در نيـاز جامعـه بـه نيـروي       ا. ساليان متمادي پيدايش و استمرار يافته است

كارگران نيمه ماهر مي داند كه بايد به انجام كارهاي سخت، تكراري و خسته كننـده تـن در داده و بيكـاري را تحمـل     
و فرهنگ مذكور رضايت خاطر و خرسندي اعضا را در خارج از محيط جستجو مي كند و مي كوشد نارضـايتي  . كنند

لذا با روي آوردن به اعمال هيجاني، خسـتگي كـار را برطـرف مـي كنـد      . اين طريق برطرف كند خستگي شغلي را از
  ).86:1383محسني تبريزي، (

ميلر، فعاليت هاي كجروانه دار و دسته هاي نوجوانان بزهكار در طبقات فرودست را كوششي در جهـت دسـتيابي بـه    
  . آن را ارزشمند به حساب مي آورد) طبقات فقير و پايين دست جامعه( اهدافي مي داند كه فرهنگ اين طبقات

بر اين اعتقاد است كه جوانان و نوجوانان، خود را مجبور به پايبند مانـدن بـه سـنت هـاي طبقـه       ميلر بر خالف كوهن
  )346: 1385سليمي، (. دفرودست مي يابند و رفتارهاي كجروانه خود را نيز با باور پايبندي به همين سنت ها مرتكب مي شون

  :وي دو عامل مهم را در گرايش نوجوانان طبقه پايين به بزهكاري، موثر مي داند
                                                 

١ - Walter B. Miller 
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  .ـ تمايل آنان به تعلق داشتن به گروه همساالن كه الزمه آن سازگاري نزديك با هنجارهاي آن است1
  .و شهرت دست يابندـ موقعيت جواناني كه توانسته اند از طريق هنجارهاي گروه همساالن به مقام 2

ميلر، نتيجه گيري مي كند كه بزهكاري و انحراف يك نوع خودنمايي مبالغه آميز است كه به روابط فرهنگي و كـانوني  
كجرفتاري از تربيت اجتماعي در يك خرده فرهنگ با سنت بارز و . خرده فرهنگ طبقه پايين اجتماعي مربوط مي شود

  ).26:1370صفوي، (ناشي مي شود  نسبي كه طي قرون متمادي داشته است،
  .ميلر معتقد است، اعضاي طبقه پايين اجتماعي، روابط كانوني خود را بدون توجه به فرهنگ اصلي جامعه دنبال مي كند

در همين راستا، ميلر، ويژگي هاي سنتي و خرده فرهنگي شايان توجه در خصوص رفتار اين دار و دسـته را در قالـب    
: پذيرش در آن خـرده فرهنـگ تصـوير مـي كنـد و آنهـا را بـه شـرح ذيـل بـر مـي شـمرد             شش ارزش اساسي مورد

(Zanden,1996:142 ; Siegel,2001:210)  
  درگيري با پليس، مسئولين مدارس و ديگر نمايندگان جامعه بزرگتر: 1ـ استقبال از دردسر

  درگيري ها آمدن اين قبيلنشان دادن مهارت در درگيري هاي شخصي و توانايي براي از عهده بر: ـ خشونت
  .توانايي در زمينه فريب دادن ديگران از طريق نمايش باهوش بودن خود: 2ـ باهوشي
  دنبال همه گونه خطرات رفتن: 3ـ هيجان

اعتقاد به اينكه بسياري از حوادث ناخوشايند زندگي خـارج از كنتـرل انسـان و تحـت سـلطه شـانس و       : 4ـ سرنوشت
  .سرنوشت است
  عشق به آزاد بودن از هر گونه كنترل بيروني و سرپرستي ديگران: 5ـ خودمختاري

به وجود آورد كـه   كجرفتاري محسوب نمي شوند، ولي پيروي از آنها مي تواند موقعيت هايي را لزومااين مسائل  البته
  .كه زمينه بروز كجرفتاري را فراهم كند

  
         

                                                 
١ - Trouble-Welcoming 
٢ - Smartness 
٣ - Excitement 
٤ -Fate 
٥ - Autonomy 
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  :ديويد متزا و گرشام سايكز 2ـ6ـ3

هـاي متفـاوتي را در خـود جمـع      درونمايهز و ديويد متزا، الگويي را براي تبيين كجروي ارائه داده اند كه گرشام سايك
  ).431ـ  430: 1385سليمي، . (دارد

انگيـزه اي  . كي پديدار شناسي در تبيين و بررسي مسئله كجرفتاري استفاده نماينـد نظريهآنان كوشيدند تا از چارچوب 
تاري ذكر مي كند، خواسته هاي كجروها براي دستيابي بـه پديـده هـايي ماننـد پـول، روابـط       كه متزا براي انجام كجرف

چون اين افراد از راه هاي قانوني قادر به دستيابي به اين پديده هـا نيسـتند، بـه جـاي     . جنسي نامشروع و هيجان است
را غلبه بـر احسـاس پـذيرش     متزا اين گرايش. پذيرش سرنوشت خود به شكل مفعول، برعكس فعاالنه عمل مي كنند

مشابه قرار دارند تقويت مي گردد و آنگـاه افـراد فعـال     يسرنوشت مي نامد كه در اثر معاشرت با افرادي كه در موقعيت
بنـابراين كجرفتـاري حاصـل شـرايط     . مي شوند و سعي مي كنند از طريق كجرفتاري به خواسته هاي خود دست يابند

  )70:1381ممتاز، (ه از نظر متزا، يك چنين عكس العملي را در پي دارد نابرابر، فقر و بي قدرتي است ك
  

  
  

، مدعي هستند كه اعضاي جوان طبقه كارگر، ارزش هاي تعيين شده و مسلط فرهنگي جامعه را نـه  زمتزا به همراه داون
  .رد مي كنند و نه دگرگون مي سازند

فاً به گونه هايي خاص از ارزش هاي زيرزمينـي تأكيـد دارد   در نگاه آنان خرده فرهنگ هاي جوانان طبقه كارگر، صر  
ارزش هايي كه بخشي از جامعه متعارف را تشكيل ) ارزش هايي همچون خطرپذيري، ماجراجويي، سرگرمي و تفريح(

  ).162:2003راب وايت، (مي دهد؛ اما در عمل به آنها بيش از حد زياده روي مي شود 
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  :هاوارد بكر 2ـ6ـ4

  :مي كند كه در تحليل كجروي، بايد بين دو فرايند تميز قائل شدادعا  وي 
  ـ فرايند معنا شدن يك رفتار به عنوان رفتار مخالف با مقررات1
  )125: 1378ورسلي، ( ـ تعيين شخص كجرو در مرحله عمل2

ر مقبول اجتماعي، مي كند كه تعاريف مرسوم اجتماعي از همنوايي و رفتا ادعادر خصوص فرايند معنا شدن رفتار،  بكر
: 1383صـديق سروسـتاني،   (.تعريف هاي تحميلي است كه در نهايت به منافع ثروتمندان و زورمداران خدمت مي كند

  ).106ـ  105
سپس يادآور مي شود كه معرفي شدن يك كنش به عنوان كجروي صرفا مبتني بر كيفيت ها و ويژگي هاي خود كنش  

ر قالب واكنش هاي رسمي و غيررسمي جامعه در برابر آن، متجلي مي شـود ـ هـم    نيست، بلكه از پيامدهاي آن ـ كه د 
در ادامه او مواردي از جمله نژاد، جنس، مذهب و حتي پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه را . سرچشمه مي گيرد

  ).19ـ  18: 1383صديق سروستاني، (مي دانداز جمله عوامل موثر در وارد آمدن برچسب كجروي بر آنان 
مردم وابسته به طبقات باالتر در مقايسه با كساني كه به طبقات پايين تر تعلق دارند، برچسب انحراف خوردنشان كمتر 

  .است
بكر اظهار مي دارد كه گروه هاي قدرتمند توانايي آن را دارند كه ساير گروه ها را به همنوايي با هنجارهاي خود وادار 

محسـني  (جروي را بر ديگر مردم كه لزوما با آنهـا هـم عقيـده نيسـتند، تحميـل نماينـد       سازند و تعريف خودشان از ك
  ).106:1383تبريزي، 

  

                  
  
  :هاي تلفيقي نظريه 2ـ7

نظريـه   از ديدگاه آنهـا  .آورده اندبراي كاهش تعداد نظريه هاي مربوط به كجرفتاري به تلفيق روي  برخي از دانشمندان
تحليـل هـاي   توجه مي كنند و بنـابراين   يك پديده تناقض نيستند، بلكه به جنبه هاي متفاوتيكديگر مهاي مختلف با 

استدالل مي كنند، با تلفيق نظريه هـا، نظريـه هـاي حاصـل شـده،       جرم شناسان. .متفاوتي را از آن پديده ارائه مي كنند
  ).408:1380ولد، (ي جرم را تبيين نمايند توانمندتر خواهند بود، بدين گونه كه مي توانند بيشتر دگرگوني ها

ها كه مي تواند در تبيين مسئله مورد بررسي به ما كمك كند اشـاره مـي    نظريهبه چند نمونه از اين نوع  اين قسمتدر 
  .شود
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  :نهمكاراو  1اليوت 2ـ7ـ1
آنها مي گويند ايـن نظريـه   . ي اندپيشگامان نظريه هاي تلفيق 4و كالن 3، تيتله 2كالن و اگنيو معتقدند كه اليوت، ثورنبري

ها از مولفه هاي ديگر نظريه ها ـ معموال نظريات فشار، كنترل و يادگيري اجتماعي ـ براي خلق يك نظريه جديـد كـه     
هسـتند كـه در مـورد داليـل      5هـاي موضـوعات زنـدگي    نظريهآنها اغلب . تبيين كننده كجروي باشد استفاده مي كنند

  . (Cullen & Agnew:2002)ياپي رخ مي دهد صحبت مي كنند كجروي، كه در زمان هاي پ
اليوت و همكارانش، در مقاله اي براي تبيين بزهكاري و مصرف مواد مخدر، ديدگاه هـاي فشـار، كنتـرل اجتمـاعي و     

  . يادگيري اجتماعي را با هم تركيب نمودند
ين بحث كه كجرفتاري پاسخي است به ناتواني آنها با طرح ا. نخستين گام متضمن تلفيق نظريه هاي فشار و كنترل بود

جايگاه اجتمـاعي، ثـروت، قـدرت،    (واقعي يا مورد انتظار، در بدست آوردن نيازها و هدف هاي القايي از سوي جامعه 
بالعكس، نظريه كنترل بر اين باور است كه قـدرت علقـه   . نظريه هاي فشار را توصيف نمودند... ) پذيرش اجتماعي و 

نظريـه كنتـرل، انگيـزش     ،از ايـن رو . مرسوم، با احتمال درگيري فرد در كجرفتاري، رابطه معكوس دارد هاي اجتماعي
مداوم براي ارتكاب جرم را مفروض مي انگارد و كانون توجه خود را بر قدرت پيوند با نهادهاي اجتماعي متمركز مي 

وض مي انگارد و به انگيزش ارتكاب جـرم توجـه   كند، در حالي كه نظريه هاي فشار، گره با نهادهاي اجتماعي را مفر
  ).408:1380ولد، (مي كند 

  

                            
  

آنها استدالل مي كنند، هنگامي كه يك فرد فشار قوي و كنترل ضعيفي را تجربه مي كند، بزهكاري بايد در باالترين حد 
ي كنترل اجتماعي ضعيف است؛ يعني، فشار پيوند يك آنها همچنين مدعي هستند كه فشار، يكي از سرچشمه ها. باشد

آنها قبول دارند كه عوامل ديگـر كنتـرل اجتمـاعي ضـعيف،     . شخص را با نهادهاي اجتماعي مرسوم تضعيف مي نمايد

                                                 
١ - Elliot 
٢ - Thornberry 
٣ -Title 
٤ - Cullen 
٥ -Life- course Theories 
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ناكافي بودن جامعه پذيري و بي سازماني اجتماعي مي باشد؛ ولي معتقدند كه بي سازماني اجتماعي، احتمـال فشـار را   
  .يش مي دهدنيز افزا

درحالي كه نظريـه كنتـرل، كـانون    . دومين مرحله، متضمن تلفيق نظريه هاي يادگيري اجتماعي و نظريه هاي كنترل بود
متمركز مي كند، نظريه يادگيري اجتمـاعي بـه رابطـه    ) علقه هاي اجتماعي(توجه خود را بر قدرت پيوندهاي اجتماعي 

اين نظريه حاكي از آن است كه تعادل ميان پاداش ها و . قمند استاجتماعي و شخص كجرو عال نسبي ميان پيوندهاي
. مجازات هايي كه با هر دو الگوهاي رفتاري كجرو و همنوا همبستگي دارند، كجرفتاري را تحت تأثير قرار مـي دهنـد  

. مـي كننـد   نوجوانان به طور عمده پاداش ها و مجازات هاي رفتارشان را از خانواده ها، مدارس و همسـاالن دريافـت  
درحالي كه خانواده ها و مدارس رفتار مرسوم را تقويت مي كنند، احتمال بيشـتري وجـود دارد، گـروه هـاي همسـال      

  ).408ـ  409:  1380ولد، (كجرفتاري را تقويت نمايند 
هاي  اليوت و همكارانش با اين بحث كه يك فرد مي تواند پيوندهاي قوي يا ضعيفي با گروه هاي عرف پسند با گروه

آنهـا اسـتدالل مـي    . كجرو تشكيل دهد، نظريه هاي كنترل اجتماعي و يادگيري اجتماعي را با يكديگر تلفيق مي كننـد 
كنند، هنگامي كه فرد با گروه هاي كجرو پيوندي قوي و با گروه هاي عرف پسند، پيوندي ضعيف دارد، احتمال بـروز  

ه هاي عرف پسند پيوندي قوي و با گروه هاي كجـرو پيونـدي   كجرفتاري بيشتر است، درحالي كه هنگامي فرد با گرو
  ).408:1380ولد، (ضعيف دارد، احتمال بروز كجرفتاري به حداقل مي رسد 

  
  مدل علي تحقيق 2ـ8

مي باشد، آن  كه متغير مستقل فقر  در تحقيق حاضر سعي شده است، كه در تدوين مدل تحليلي تحقيق، با توجه به اين
مطرح شوند كه بيشتر در زمره متغيرهـاي جامعـه    عليهاي مورد استفاده اخذ شوند و در مكانيسم  يهنظرمتغيرهايي از 
  .شناختي باشند
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  فصل سوم
  روش تحقيق
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  :عاريف مفهومي و عملياتي متغيرهات 3ـ1
بكار مي بريم، تعريف كنيم و اشاره به ايـن   از آنجا كه مفاهيم معناي ثابتي ندارند، الزم است مفاهيمي را كه در تحقيق

  ).56:1376س، واد(كنيم كه چه معنايي از آنها برداشت مي كنيم 
  .در اين قسمت به دو دسته از تعاريف اشاره مي شود، اول تعريف اسمي يا مفهومي و دوم، تعريف عملي متغيرها

وسيله صفات مشخصي به طور قراردادي، تعيـين   تعريف اسمي يا مفهومي، تعريفي است كه طي آن معناي يك واژه به
  ).144:1370رفيع پور، . (مي گردد

جريان برگرداندن واژه ها به امور واقع و قابل مشاهده و بررسي عملي را تعريف عملي يا عملـي كـردن واژه هـا مـي     
  ).156:1370رفيع پور، (نامند 

  
  :اندازه گيري متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق 3ـ1ـ1
  متغير وابسته 3ـ1ـ1ـ1
  كجرفتاري 3ـ1ـ1ـ1ـ1

كجرفتاري در چهار بعد اقتصـادي، اجتمـاعي،   . متغير تأثير پذير و پيش بيني شونده در اين تحقيق كجرفتاري مي باشد
  . مواد مخدر و مشروبات الكلي، و جنسي سنجيده شده كه از تركيب اين ابعاد كجرفتاري كل نيز بررسي شده است

  
  شماره گويه ها   اريابعاد كجرفت رديف

  23، 17، 14 ،13 ،1  كجرفتاري اقتصادي   1
  19، 17 ،16 ،15، 5، 4، 3، 2  كجرفتاري اجتماعي  2
كجرفتــاري مــواد مخــدر و مشــروبات   3

  الكلي
8 ،9 ،10 ،20 ،22  

  23،24، 12، 11، 7، 6  كجرفتاري جنسي  4
ات الكلـي و  كجرفتاري اقتصادي، اجتماعي، مواد مخـدر و مشـروب    كجرفتاري كل  5

  جنسي
  
  

در يك سال گذشـته چنـد   . كه با توجه به دوره جواني طبيعي به نظر مي رسد جوانان معموال اعمالي را انجام مي دهند
  .بار پيش آمده كه هر يك از موارد زير را انجام داده باشيد
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 2تـــا  1  هرگز  موارد  رديف
  بار

 5تـــا 3
  بار

ــا  6  10ت
  بار

 10بيش از 
  بار

           اشتن مالي كه به ما متعلق نبوده استبرد  1  
           مزاحمت تلفني  2 
           ايجاد مزاحمت خياباني  3 
           آسيب رساندن به اموال عمومي  4 
           حق را ناحق جلوه دادن  5 
           شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن  6 
           داشتن دوست از جنس مخالف  7 
            سيگاركشيدن  8 
           نوشيدن مشروبات الكلي  9 
           مصرف مواد مخدر مثل سيگار يا حشيش  10 
           نگاه كردن فيلم هاي مستهجن  11 
           داشتن رابطه جنسي  12 
 بازنگرداندن پول نقد اضافه اي كه صندوقدار اشتباه  13 

  .پرداخت كرده است
          

           عموميرفتار زننده و جنجال برانگيز در اماكن  14 
 وارد آوردن خسارت به وسايل نقليه ديگران بدون  15 

  به مالك آن اطالع دهيداينكه 
          

           شرط بندي در مسابقات ورزشي يا در ورق بازي  16 
           خريد آگاهانه اشياء مسروقه  17 
           پرتاب اشياء به سوي مردم يا وسيله نقليه  18 
           مصرف داروهاي توهم زا  19 
           مصرف داروهاي تحريك كننده   20 
           مصرف داروهاي خواب آور  21 
           فروش و پخش سي دي غيرمجاز   22 
خودداري از پرداخت و ارائه چيزهايي ماننـد بلـيط اتوبـوس، سـينما،  23 

  اماكن تاريخي و ورزشي
          

           شركت در پارتي هاي مختلط  24
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  :ستقلمتغيرهاي م 3ـ1ـ1ـ2
  :تعاريف مفهومي متغيرهاي مستقل و نحوه سنجش آنها به صورت زير مي باشد

  
  :فقر 3ـ1ـ1ـ2ـ1

براي مثال چند درصد افراد جامعه درآمدي كمتر از يك حد مطلوب براي تداوم حيـات  (فقر را مي توان به طور مطلق 
درصـد فقيرتـرين افـراد     10 روه درآمـدي درصد آخـر گـ   10محاسبه براي مثال (و يا به طور نسبي ) الزم است، دارند

  ).619:1372قره باغيان، (محاسبه كرد ) جامعه
.  

    
 درآمد، خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش،  بهداشت فقر مطلق
  احساس نابرابري، اوقات فراغت  فقرنسبي

  
  
  :كنترل اجتماعي غيررسمي 3ـ1ـ1ـ2ـ2

فاده از آنان يك گروه يا يـك واحـد اعضـاي خـود را بـه      كنترل اجتماعي مجموع وسايل و شيوه هايي است كه با است
آلن بيـرو،  (، هنجارها و حتي آداب و رسومي منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقي مي كند، سوق مي دهد پذيرش رفتارها

348:1367.(  
سوي منظور از كنترل غيررسمي، كنترلي است كه از . كنترل اجتماعي به دو صورت رسمي و غيررسمي اعمال مي شود

  .گويه هاي زير براي سنجش اين مفهوم به كار رفته است. نهادها و افراد غيررسمي بر فرد اعمال مي شود
  

  گويه ها  شماره
 .كارهايم به وسيله ديگران كنترل مي شودهمهاحساس مي كنم كه  1
  رهاي نادرست من مطلع گردند؛ نگران هستمدوستانم از كاهميشه از اينكه  2
  
  
  :سرمايه اجتماعي 3ـ1ـ1ـ2ـ3

اين نـوع سـرمايه عبـارت اسـت از روابطـي كـه مـي توانـد هـم كـاالي مـادي و هـم كـاالي غيرمـادي توليـد كنـد                 
(Paxton,2002:255).  

در اين تحقيق سرمايه اجتماعي با دو معرف اعتماد اجتماعي و روابط اجتماعي سنجيده شده است، كه گويه هاي زيـر  
  .براي هر معرف آورده شده است
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  :اعتماد اجتماعي 3ـ1ـ1ـ2ـ3ـ1
  

  گويه ها  شماره
خانه شما خراب شده باشد، چقدر احتمال دارد كه شما اجازه بدهيد براي تلفن زدن به خانه شما بيايد و از ماشين فردي نزديكاگر   1

  .تلفن استفاده كند
 .چقدر به افراد محله خود اعتماد داريد  2
  
  
  :روابط اجتماعي 3ـ1ـ1ـ2ـ3ـ2
  .راي سنجش اين متغير از گويه هاي زير استفاده شدب

  گويه ها  شماره
 سپري مي كنيد؟زانه خود را با اعضاي خانوادهچقدر از وقت رو  1
 سپري مي كنيدچقدر از وقت روزانه را با دوستان خود  2
 .چقدر با همسايگان خود رفت و آمد داريد  3
 .بگيرمدر مواقع نياز مي توانم از دوستانم كمك  4
  
  
  :عدم دستيابي به اهداف 3ـ1ـ1ـ2ـ4

هدف عبارت است از آنچه كه فرد از نظر ارزشي خوب، ارزشمند و قابل ستايش ارزيابي مي كند و رسـيدن بـه آن را   
  ).1527:1982، به نقل از شوستر، 76:1374صفدري، . (براي خويش يك غايت يا يك مطلوب مي داند

. عبارت است از وضعيتي كه فرد نمي تواند به امور مطلوب و با ارزش دست پيدا كنـد  بنابراين عدم دستيابي به اهداف
  .در اين تحقيق با استفاده از گويه هاي زير سنجيده شد

 ر مورد در مقايسه با آنچه كـه هـدف شـما   در زير مواردي براي شما ذكر مي گردد، لطفا بگوييد كه وضعيت شما در ه
  ؟بوده است، چگونه مي باشد
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  نمي دانم  خيلي بدتر بدتر فرقي ندارد بهتر خيلي بهتر  موارد  رديف
          درآمد خانوار  1
          وضع زندگي  2
          مسكن  3
          تفريحات  4
          تحصيالت  5
          ورزش  6
         سالمتي و تندرستي  7
         بهداشت و درمان  8
          خوراك  9

          پوشاك  10
          محل زندگي  11
          اتومبيل  12
  
  
  
  :نارضايتي اجتماعي 3ـ1ـ1ـ2ـ5

منظور از نارضايتي اجتماعي حالت و شرايطي است كه بر اثر ارضاء نياز، انتظارات، آرزوها و اميال روي داده و فـرد از  
ه و آن را خوشايند ارزيابي مي موفقيت، تمايل و تأييد آزادانه از شرايط فردي و پيراموني به لحاظ ذهني خشنود گرديد

  ).1265:1982به نقل از شوستر،  66: 1374صفدري، (نمايد 
با توجه به تعريف فوق نارضايتي اجتماعي عبارت است از، حالتي كه فرد بـار اثـر ارضـا نشـدن نيازهـا، انتظـارات و       

تفاده از گويه هاي زير نارضـايتي  در اين تحقيق با اس.آرزوهايش از شرايط فردي و پيراموني خويش ناخشنود مي باشد
  .اجتماعي سنجيده شد

  در زير مسائلي از جامعه آورده شده است، لطفا بگوييد كه از هر يك از اين مسائل چقدر راضي هستيد؟
  

 نمي دانم  خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد  موارد  رديف
         رعايت عدالت در دادگاه ها  1
         منيتفعاليت پليس براي ايجاد ا  2
         برنامه هاي راديو و تلويزيون  3
         فعاليت نمايندگان مجلس  4
         ايجاد اشتغال توسط دولت  5
         كنترل قيمت ها  6
         احترام به قوانين در بين مردم  7
         احترام متقابل در بين مردم  8
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  :احساس نااميدي 3ـ1ـ1ـ2ـ6
عبارت است از حالتي كه در آن فرد يك نوع احساس ناتواني و بدبيني نسبت به خود دارد و بـا   در اين تحقيق نااميدي

معرف هاي نقش داشتن در زندگي، بدبيني نسبت به زندگي، احساس ناتواني در زندگي و عدم خـوش بينـي سـنجيده    
  .شده است

  
  موارد  رديف

 .نقش چنداني در اتفاقات زندگيم ندارم  1
 .تي مي توانم در مورد چيزي خوش بين باشمامروزه به سخ  2
 .احساس مي كنم در اوج خوش بختي هستم  3
  
  :احساس بي عدالتي اجتماعي 3ـ1ـ1ـ2ـ7

معرف هـاي ايـن   . عبارت است از حالتي كه در پي نبود و رعايت نشدن عدالت در جامعه، براي افراد به وجود مي آيد
يض بين افراد در جامعه، برابري همه افراد در برابر قانون، دفاع افراد از حق متغير عبارتند از رسيدن حق به حق دار، تبع

  . گويه هاي زير براي سنجيده شده آن مورد استفاده قرار گرفت. خودشان و شايسته ساالري
  

  موارد  رديف
 .در جامعه كنوني ما معموال حق به حق دار مي رسد  1
 .بر هستنداين روزها، همه عمال در برابر قانون برا  2
 .در جامعه ما هر كس مي تواند از حق خودش دفاع كند  3
  .در جامعه كنوني ما هر كس تجربه و تخصص داشته باشد، شانس رسيدن به مقامات باالتر را دارد  4
  .در جامعه امروزي ما موفقيت هر كس در گرو صالحيت و شايستگي اوست  5
  
  :فرهنگ بزهكاري 3ـ1ـ1ـ2ـ8

مشخصه هايي همانند، لذت جويي، خوشي پرستي، گريز از تحصيل، بارت از فرهنگي است كه داراي در اين تحقيق ع
  .اقتصادي مي باشد/ارضاي آني نيازهاي جنسي

  .در اين تحقيق براي سنجش اين متغير از گويه هاي زير استفاده شده است
  

  گويه ها  شماره
  نظر خود شما چيست؟. سيله اي مناسب براي كسب لذت در ايام فراغت استبرخي از جوانان اعتقاد دارند كه ويدئو و ماهواره و  1
  نظر شما چيست؟. برخي از جوانان براي فراموشي دردها و رنج هاي خوردن شراب را پيشنهاد مي كنند  2
  نظر پدر و مادر شما در مورد مصرف مشروبات الكلي چيست؟  3
  نظر شما چيست؟. خوشي در جمع دوستان خوب استبرخي ديگر مي گويند مصرف ترياك براي تنوع و   4
  نظر شما چيست؟. برخي جوانان معتقدند بازي قمار در جمع دوستان براي سرگرمي و تفريح است  5
  نظر شما چسيت؟. برخي از جوانان مي گويند خوردن مشروب كم در عروسي ها و جشن ها و در جمع دوستان اشكالي ندارد  6
  نظر شما چيست؟. قدند بايستي از گرفتاري هاي روزمره خود كم كرد و به وضع تحصيالت پرداختبرخي از جوانان معت  7
  تا به حال پيش آمده پدر و مادر خود را در حال مصرف مشروبات الكلي يا مواد مخدر ديده باشيد؟  8
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  :احساس ناكامي 3ـ1ـ1ـ2ـ9
. يا خنثي كردن رفتاري كه متوجه يـك هـدف اسـت   عبارت است از حالت نامطبوع ارضا نشدن يك انگيزه، جلوگيري 

  ).174:1364شعاري نژاد، (
احساس عدم فراموشي توسـط  : در اين تحقيق معرف هايي كه براي اين متغير در نظر گرفته شده است عبارت است از

  .دوستان، احساس مفيد و پربار بودن زندگي، پيدا كردن دوستان دائمي و احساس موفقيت
است كه هر چقدر ميزان رضايت پاسخگو بيشتر باشد، نشان مي دهد كه پاسـخگو بـه خواسـته هـاي     فرض ما بر اين 

  .خودش در اين موارد رسيده است و از جانب آنان احساس ناكامي نمي كند
  

  موارد  رديف
 گاهي احساس مي كنم، دوستانم مرا فراموش كرده اند  1
 .نبوده استاحساس مي كنم كه زندگي ام چندان مفيد و پربار  2
 .من نتوانسته ام دوستان دائمي پيدا كنم و از رابطه صميمانه با ديگران خسته و سرخورده شده ام  3
 .در مجموع احساس مي كنم فرد موفقي نيستم  4
  

  :ساختار جمعيتي 3ـ1ـ1ـ2ـ10
بيل سن، جـنس،  در مطالعات جمعيت شناختي تركيب جمعيت يك منطقه، جامعه و كشور را بر حسب متغيرهايي از ق

ساختار گويند كه در اين پژوهش برخي از مهمترين آنها كه به متغيرهاي زمينه اي معروف هستند ... دين، تحصيالت و 
  .توسط سواالت باز و بسته مورد سنجش قرار گرفته است

  :جامعه آماري و جمعيت تحقيق 3ـ2
سـرمد و  (ه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند جامعه آماري هر تحقيقي مجموعه اي از افراد يا واحدهايي است ك

جامعه آماري در تحقيق حاضر جوانان كاشاني ساكن در مناطق مختلف كاشان مـي باشـند كـه در    ). 77:1380ديگران، 
  .سالگي قرار دارند) 18ـ 25(محدوده سني 

  ونهتعيين حجم نم 3ـ2ـ1
الزم مي باشد زيرا چنانچه تعداد انستن حجم نمونه يكي از مسائل عمده كه در طرحهاي تحقيقاتي قابل اهميت است د

نمونه را زياد از حد بزرگ انتخاب كنيم متضمن كار زياد و در نتيجه هزينه زيادي خواهد بـود و اگـر تعـداد نمونـه را     
از آنجـايي كـه   . كمتر از حد معين بگيريم نتايج حاصل نادرست بـوده و اطالعـات الزم و دقيـق را بـه مـا نمـي دهـد       

بنابراين نمي توان به طور حتم بيان كنيم كه حجـم نمونـه اي كـه    . عات، نسبت به جامعه مورد مطالعه ناقص استاطال
نظريـه آمـارگيري نمونـه اي بـراي مطالعـه در اطـراف ايـن        . انتخاب شده براي اخذ نتايج مطلوب كافي هست يا خير

البتـه انتخـاب حجـم    . نه به چه تعداد بايد باشدموضوع به ما فرصت مطالعه و تحقيق را مي دهد كه انتخاب حجم نمو
دوم قابليت اعتماد و اطميناني كـه  . اول هزينه اي كه براي آمارگيري در نظر گرفته شده. نمونه بستگي به دو عامل دارد

تر چنين به نظر مي رسد هر چه تعداد نمونه بيشتر شود نتايج حاصله از آمارگيري بيش. براي دقت نتايج مورد نياز است
ولي افزايش حجم نمونه از يك حدي به بعد ديگر چندان بازدهي ندارد و حدود اعتماد و اطمينـان  . مورد اعتماد است

بنابراين بهتر است كه حجم نمونه فقط تا حدي افزايش يابد كه حدود اعتماد و اطمينـان بـه   . را چندان تقليل نمي دهد
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:  1385منصورفر، (. ياد باشد هزينه آمارگيري هم باال مي رودصورت محسوسي تقليل يابد خصوصا اگر حجم نمونه ز
از فرمـول زيـر    درصـد  95حجم نمونه در تحقيق حاضر، بر اساس ميزان خطاي نمونه گيري در سطح اطمينـان   .)317

  .نفر در نظر گرفته شده است 400به اين صورت كه   .تعيين گرديده است تعيين 

                                                                                                       
 

الزم به ذكر است كه در بررسي هاي مربوط به علوم اجتماعي معموال حجم نمونه بدست آمده از فرمـول هـا را كمـي    
اشـتباهات گونـاگوني   بيش از حد معمول يعني باالترين مرز و محدوده حجم نمونه انتخاب مي كنند تا در صورتي كه 

 1385منصورفر، .(در امر آمارگيري و استخراج پيش آيند نتايج حاصله هنوز از درجه اعتماد و اطمينان برخوردار باشند
 :317(  

مورد از پرسش نامه هاي خدشه دار حذف گشته و تحليل هاي نهـايي   24پس از جمع آوري داده ها  در تحقيق حاضر
  .ت گرفتمورد صور 376بر اساس نمونه 

  :شيوه نمونه گيري 3ـ2ـ2
رف خوبي براي پايگاه طبقاتي باال، متوسط كه بتواند به لحاظ پايگاه طبقاتي مع كاشانبه منظور انتخاب مناطقي از شهر 

، بافت جديد نوساز و شـهرك  )معرف پايگاه طبقاتي باال(و پايين باشد، در ابتدا شهر كاشان به سه بخش بافت مركزي 
سپس از هر بافت دو منطقه . معرف پايگاه طبقاتي پايين، تقسيم گرديد(و بافت قديم ) گاه طبقاتي متوسطمعرف پاي(ها 

  .اين پراكندگي مناطق در عمل پراكنش متغيرهاي تحت مطالعه را تا حد قابل مالحظه اي تأمين مي كند. انتخاب شدند
بلـوك هـا مشـخص شـده و      ،آنها براي هر منطقه جهت انتخاب تصادفي افراد، نقشه هاي مناطق مذكور تهيه شد و در

  سپس از هر منطقه دو محله، و از هر محله سه بلوك انتخاب گشت. شماره گذاري گرديد
  

  محله هاي انتخابي  منطقه جغرافيايي  رديف

1    
  بافت مركزي

  خ اميركبير

  خ جمال آباد

  خ آيت آهللا كاشاني

  چال دشت

2    
  بافت نوساز و شهرك ها

  ي آبادناج

  بهمن 22خ 

  خ بخارايي

  بهمن 22شهرك 

3    
  بافت قديم

  محله پشت مشهد

  محله سرسنگ

  محله سلطان مير احمد

  محله درب اصفهان
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و به گونه اي اين پراكنش صورت گرفته كه تقريبـا   خانه زير پوشش تحقيق قراردارد155ط در هر محله  به طور متوس
  . خانه تحت پوشش قرار گرفته است 620تقريبا در هر بافت  وپوشش تحقيق است  قسمت اعظم محله  تحت

  

           
  
  :واحد تحليل 3ـ3

بنابراين بـا توجـه بـه مسـئله تحقيـق      . در هر تحقيقي واحد تحليل بنا به ماهيت مسئله مورد بررسي مشخص مي شود
  .حاضر واحد تحليل در تحقيق حاضر فرد مي باشد

  
  
  :لسطح تحلي 3ـ4

  .در اين تحقيق سطح تحليل خرد مي باشد
  
  :روش، تكنيك و ابزار جمع آوري داده ها 3ـ5

روش به كار رفته ميداني، با استفاده از تكنيك پيمايش مي باشد و ابزار مـا نيـز در ايـن تحقيـق پرسشـنامه همـراه بـا        
  .مصاحبه مي باشد

  
  :آزمون مقدماتي 3ـ6

ص اوليه پرسشنامه اوليه و اشكاالت احتمالي در طراحـي گويـه هـا يـا ابهامـات      يكي از راه هاي موجود براي رفع نقاي
موجود در سواالت، مصاحبه هاي مقدماتي يا پيش آزمون پرسشنامه با نمونه اي از افراد است كه بيانگر كل خصـايص  

عـات در كـل تعيـين    هدف از انجام اين گونـه مطال . گروه بزرگتري باشند كه اطالعات اصلي از آنها بدست خواهد آمد
نحوه جمله بندي هر پرسش، ارزيابي تعبير پاسخگويان  از معني پرسش و بررسي اين نكته است كه دامنـه پاسـخ هـا    

  ).105:1376دواس، (كافي است يا نه؟ 
سـپس اطالعـات بدسـت    . نفر از افراد جامعه آماري از سوي نگارنده انجام گرفت  15 به اين منظور آزمون مقدماتي با

و اعتبار هر يك از مقياس هـاي بـه كـار     پاياييه از اين پرسش نامه ها بعد از كدگذاري مورد تحليل قرار گرفته و آمد
در اين مرحله تالش شد گويه هاي مبهم يا گويه هايي كه با ساير گويه هـا پايـايي الزم را   . رفته مورد بررسي واقع شد

  .يا اينكه حذف گردند نداشتند، در صورت امكان فرمت آنها تغيير يافته و
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  :تحقيق روايي و پايايي 3ـ7
  :اعتبار 3ـ7ـ1

بدون آگاهي . مفهوم اعتبار به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد
يـري ممكـن اسـت بـراي     ابزار اندازه گ. از اعتبار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت

اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بـر روي جامعـه ديگـر از    
   .هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد

در تحقيق حاضـر عـالوه   . يكي از روش ها، اعتبار عاملي مي باشد. روش هاي مختلفي براي سنجش اعتبار وجود دارد
اعتبار عاملي بدين معنا كه معرف هاي . نيز بهره گرفته شده است) تأييد استاد راهنما(بار عاملي از  اعتبار صوري بر اعت

  .هر متغير در تحليل عاملي قابليت بار شدن روي يك عامل را داشته اند
  
  :پايايي3ـ7ـ2

امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در  مفهوم ياد شده با اين. يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است پايايي
  .شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد

نشانگر آن است كه تا چه  پاياييضريب . است) ارتباط كامل(تا يك ) عدم ارتباط(از صفر  پاياييمعموال دامنه ضريب  
  .و موقتي وي را مي سنجد ويژگي هاي متغيراندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا 

مناسـب تـرين روش بـراي    . ابزار اندازه گيري، شيوه هاي مختلفي به كار بـرده مـي شـود    پاياييبراي محاسبه ضريب 
  .طيف ليكرت، ضريب آلفاي كرونباخ است پاياييسنجش 

هـايي كـه خصيصـه هـاي      ا يا آزموناين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ه 
     مقيـاس بيشـتر    پايـايي در ايـن گونـه ابـزار، هرچنـد آلفـا بيشـتر باشـد        . مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود

  .خواهد بود
و ) يا زيرآزمون(براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سواالت پرسشنامه  

  .سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه نمود. انس كل را محاسبه كردواري
  :كه در آن

j    =،تعداد زيرمجموعه سواالت پرسشنامه يا آزمون  
S2

j   = واريانس زيرآزمونj ام  
S2   = 169:1380سرمد و ديگران، (واريانس كل آزمون مي باشد.(  

انـدازه گيـري   . مورد اختالف اسـت ) 253:1376دواس، ( 7/0و  5/0دان به ميزان حداقل شدت اين ضريب بين دانشمن
براي افزايش مقدار آلفا و در نتيجه مقدار پايايي مقيـاس بايـد همـه گويـه     . آلفا به پايايي تك تك گويه ها بستگي دارد

دواس، . (ر مـي شـود  بدين منظور بايد ديد بـا حـذف هـر گويـه معـين مقـدار آلفـا چقـد        . هاي ناپايدار را حذف كرد
253:1376.(  

در تحقيق حاضر با استفاده از اين روش پايايي مقياس ها مورد سنجش قرار گرفتـه شـده و گويـه هـايي كـه موجـب       
  .كاهش ضريب آلفاي مقياس شدند از مقياس حذف گرديدند
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 ضريب آلفا  نام متغير
 9201/0  كجرفتاري

  4999/0  كنترل غيررسمي

 7855/0  فرهنگ بزهكاري
  7643/0 احساس بي عدالتي اجتماعي

 5002/0  احساس نااميدي
 8028/0  نارضايتي اجتماعي
 5890/0  سرمايه اجتماعي
 4921/0  احساس ناكامي

 8123/0  دستيابي به اهداف
  
  
  

  :كدگذاري و استخراج داده ها 3ـ8
سپس بـراي پـردازش،    .وتر منتقل شدپس از اتمام مرحله جمع آوري داده ها و انجام تحقيقات، كليه اطالعات به كامپي

  .استفاده گرديد  spss 15تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزارهاي كامپيوتري 
استفاده گرديد ... ) و ) نما(ميانگين، ميانه، مد (براي تحليل تك متغيرها از آماره هايي نظير شاخص هاي تمايل مركزي 

و  t-TESTبه سطوح سنجش متغيرها از آماره هايي مانند همبستگي پيرسون،  و براي تحليل ارتباط دو متغيري با توجه
  .تحليل واريانس استفاده به عمل آمد
عالوه بر ايـن  . هاي چند متغيره نظير رگرسيون چند متغيري استفاده گرديده است براي تبيين و توضيح مسئله از تحليل

ل مسير در اين تحقيق استفاده شده و سعي گرديده است كه بررسي روابط علي بين متغيرها به صورت منسجم از تحلي
  .قابل قبول بودن مدل نظري تحقيق با استفاده از داده هاي جمع آوري شده مورد آزمون قرار گيرد
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  فصل چهارم
  نتايج و يافته هاي تحقيق
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   1تحليل عاملي  -1-4
سپس . كجرفتاري و ابعاد چهارگانه آن مشخص گرديد عرفي چارچوب مفهومي تحقيق،در صفحات پيشين ضمن م

گزارش تفصيلي تحليل عاملي و  ،بخشدر اين . تعاريف عملياتي و مجموعه اجزاي تشكيل دهنده هر بعد معرفي شدند
  . آزمون يك بعدي بودن هر بعد كجرفتاري ارائه مي شود

  
  تحليل عاملي ابعاد كجرفتاري - 1-1-4
  )كجرفتاري اقتصادي(تحليل عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد اقتصادي  -4- 1-1-1

  :اجزاي اين بعد عبارتند از 
  . برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده است -1
 خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما، اتوبوس -2

 .بازنگرداندن پول نقد اضافي كه صندوقدار اشتباهي پرداخت كرده است -3

 آگانه اشياء مسروقه خريد -4

 غير مجاز CDفروش  -5

را  - بعد اقتصادي كجرفتاري–همگي يك بعد ) گويه ها (براي اينكه مشخص شود آيا به لحاظ تجربي اين اجزاء 
به . گويه را مورد تجزيه و تحليل عاملي قرار داد 5تشكيل مي دهند يا خير، الزم است بر اساس داده هاي موجود، اين 

 تقريباهاي مختلف  نتايج حاصله در روش. ها با روش استخراج و چرخش متفاوت تحليل شدنداين منظور داده 
و روش چرخش  وزن داده نشده، نتايج نهايي بر اساس روش استخراج حداقل مربعات بر اين اساس. يكسان بودند

  .شده استواريماكس گزارش 
اين مالك در تحليل عاملي رايج و . ل برگزيده شددر تمامي اجراهاي تحليل عاملي، مالك كايزر براي انتخاب عام

  )1381:198چلبي، (يك يا بيشتر داشته باشد 2طبق اين مالك، عاملي انتخاب مي شود كه مقدار ويژه . متعارف است
  
  

                                                 
1.  Factor Analysis 

2 Eigenvalue 
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  ماتريس همبستگي مرتبه صفر اجزاي بعد اقتصادي-4- 1جدول 

  1همبستگي 
برداشتن مالي
كه متعلق به 
  فرد نبوده است

ي در پرداختخوددار
چيزهايي مانند بليط 

  سينما، اتوبوس

باز نگرداندن پول نقد اضافي 
كه صندوقدار اشتباهي 
  پرداخت كرده است

خريد آگاهانه 
  اشياء مسروقه

 CDفروش 
  غير مجاز

برداشتن مالي كه متعلق 
  به فرد نبوده است

1  251/0  23/0  301/0  208/0  

خودداري در پرداخت 
چيزهايي مانند بليط 

نما، اتوبوس و اماكن سي
  تفريحي

251/0  1  204/0  250/0  245/0  

باز نگرداندن پول نقد 
اضافي كه صندوقدار 

اشتباهي پرداخت كرده 
  است

23/0  204/0  1  216/0  049/0  

خريد آگاهانه اشياء 
  مسروقه

301/0  250/0  216/0  1  276/0  

  1  276/0  049/0 245/0 208/0 غير مجاز CDفروش 
  638/0=  2دترمينان 

ماتريس ضرايب دو بدو متغيرهاي مربوطه نشان داده شده ) 4- 1(مالحظه مي شود در جدول طور همان
اين . است 638/0 در ضمن، ميزان دترمينان اين ماتريس. هر پنج گويه با يكديگر  داراي همبستگي مثبت هستند. است

  . عدد در حدي نازل است كه امكان تحليل عاملي را ميسر مي كند
  است كه در حد قابل قبولي ، تحليل عاملي را تأييد  KMO ،699/0ميزان شاخص ) 4-2(دول طبق ج

  . بعالوه آزمون كرويت فرض برابري ماتريس واحد را مي پذيرد. مي كند
  

  براي پنج گويه بعد اقتصادي كجرفتاري KMOآزمون بارتلت و  -4- 2جدول 
  699/0  3كايزر -ماير –سنجه كفايت نمونه گيري اولكين 

  4 آزمون كرويت بارتلت
Approx-chi-square 080/161  

df 10  
sig 000/0  

  
                                                 

١ Correlation 
٢ Determinant 
3 Measure of sampling adequacy Olkin- Meyer- Kaiser  

به طور كلي نشان دهنده مفيد بودن تحليل عاملي ) 1نزديك به (هاي باال  ارزش. آماره اي است كه نسبت واريانس مشترك را نشان مي دهد 
  .باشد، بيانگر مفيد بودن نتيجه تحليل عاملي خواهد بود 5/0با داده هاي موجود است ، و اگر ارزش آن كمتر از 

4 Bartletts test of sphericity 
 ارزش. ها نيز همبسته هستند است و اينكه آيا معرف) Identity(نشان مي دهد كه آيا ماتريس همبستگي معرفها يك ماتريست تعيين گر 

 1/0ارزش باالتر از تقريباً . ها وجود دارد نشان مي دهد كه احتماالً رابطه معناداري بين معرف) 5/0كمتر از (هاي خيل پايين در سطح معناداري
  . نشان مي دهد كه داده ها براي تحليل عاملي مناسب نيستند
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را براي هر  MSAهمگي مقادير ) 4- 3جدول ( در ضمن عناصر روي قطر ماتريس همبستگي ضد تصوير
  . متغير نشان مي دهند

صالحيت  داممي باشند به گونه اي كه هرككافي بزرگ  اندازه روي اين قطر همگي به بدست آمدهاعداد 
  . ورود متغيرهاي مربوط به الگوي تحليل عاملي تأييد مي كنند

  
  تحليل عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد اقتصادي كجرفتاري

  ـ برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده است
  ـ خودداري از پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما، اتوبوس و اماكن تفريحي

  كه صندوقدار اشتباهي پرداخت كرده است ـ بازنگرداندن پول نقد اضافي
  ـ خريد آگاهانه اشياء مسروقه

  
  ماتريس همبستگي ضد تصوير گويه هاي بعد اقتصادي -4-3جدول 

   1همبستگي ضد تصوير
برداشتن مالي كه 

متعلق به فرد 
  نبوده است

خودداري در پرداخت 
چيزهايي مانند بليط سينما، 

  و اماكن تفريحي اتوبوس

ن پول نقد اضافي كه باز نگرداند
صندوقدار اشتباهي پرداخت 

  كرده است

خريد آگاهانه 
  اشياء مسروقه

 CDفروش 
  غير مجاز

برداشتن مالي كه متعلق به 
  فرد نبوده است

a 723/0  139/0 -  153/0 -  203/0 -  110/0 -  

خودداري در پرداخت 
چيزهايي مانند بليط سينما، 
  اتوبوس و اماكن تفريحي

139/0 -  a 723/0  160/0 -  126/0 -  172/0 -  

باز نگرداندن پول نقد اضافي 
كه صندوقدار اشتباهي 
  پرداخت كرده است

153/0 -  160/0 -  a 681/0  141/0 -  061/0 -  

  - a701/0  208/0  - 141/0  - 126/0  - 203/0  خريد آگاهانه اشياء مسروقه
  a674/0  - 208/0  - 061/0  172/0  -/110  غير مجاز CDفروش 

a = گيريسنجه هاي كفايت نمونه)MSA(2  

  
  كل واريانس توضيح داده شده براي گويه هاي بعد اقتصادي – 4-4جدول 

  5عصاره مجموعات مجذورات بارها  4مقادير اوليه ويژه  3عامل 
  درصد انباشتي  درصد واريانس  كل  درصد انباشتي  درصد واريانس  كل  
1  910/1  304/37  304/37  165/1  25/22  25/22  
2  966/0  155/20  459/57        
3  766/0  324/15  783/72        
4  705/0  069/14  852/86        
5  655/0  149/13  000/100        

                                                 
١ Image correlation- Anti 
٢ Measure of sampling Adequacy 
٣ Factor 
٤ Initial Eigenvalues  
٥ Extraction sums of squared loadings  
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مي باشد كه در جدول  25/22گويه بعد اقتصادي كجرفتاري  5ميزان واريانس توضيح داده شده به وسيله 
   .آورده شده است) 4-4(

بار هر (چرا كه در تحليل عاملي  در مجموع، تحليل عاملي، تك بعدي بودن پنج گويه را تأييد مي كند،
، جدول فوقدر واقع . بيش از يك عامل استخراج نشد) منعكس شده است) 4-5(جزء روي تك عامل در جدول

  . نشان مي دهد) بعد اقتصادي كجرفتاري(جهت و وزن هر جزء را روي عامل
  

  ماتريس عامل براي اجزاي بعد اقتصادي -4-5جدول                     
  لعام 

1  
  566/0  خريد آگاهانه اشياء مسروقه

 517/0  برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده است
  498/0  خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط اتوبوس

 385/0  غير مجاز CDفروش
پرداخت كرده بازنگردان پول نقد اضافي ك صندوقدار اشتباهي

 است
368/0  

 1داده نشده وزنحداقل مربعات : روش استخراج 

  
، برداشتن مالي كه متعلق ) 566/0(، به ترتيب اهميت، خريد آگاهانه اشيا مسروقه بر اساس يافته هاي مذكور

، )498/0( و اماكن تفريحي ، خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما، اتوبوس)517/0(به فرد نبوده است
، از ) 368/0(نقد اضافي كه صندوقدار اشتباهي پرداخت كرده و بازنگرداندن پول ) 385/0(غير مجاز  CDفروش 

  . بيشترين تا كمترين وزن را به خود اختصاص داده اند
ضرايب امتياز عاملي پنج جزء تشكيل دهنده بعد اقتصادي كجرفتاري را نشان مي دهد؛ يعني )4-6(جدول 

  :به لحاظ رياضي، عامل استخراج شد تابعي از پنج جزء است، يعني 
325/0)z (291/0) + خريد آگاهانه اشياء مسروقهz  (266/0) + برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده استz 

 z(158/0) +غير مجاز CDفروش  z( 183/0)+خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما، اتوبوس
  ).بازنگرداندن پول نقد اضافي كه صندوقدار اشتباهي پرداخت كرده است

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

١  Ares Unweighted Least Squ: Extraction method 
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  ماتريس ضريب امتياز عاملي براي اجزاي بعد اقتصادي -4- 6جدول 
 عامل 

1  
 291/0 خريد آگاهانه اشياء مسروقه

 266/0 برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده است
و اماكن خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط اتوبوس

  تفريحي
158/0 

 325/0 غير مجازCDفروش
ضافي ك صندوقدار اشتباهي پرداخت بازنگردان پول نقد ا

  كرده است
183/0 

 حداقل مربعات وزن داده نشده:ش استخراجرو
  1واريماكس با هنجاريابي كايزر: روش چرخش 

  
  )كجرفتاري جنسي(تحليل عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد جنسي - 1-1-4-٢

  :اجزاي اين بعد عبارتند از 
  دنشب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كر -1
 داشتن دوست از جنس مخالف -2

 هاي مستهجن نگاه كردن فيلم -3

 شركت در پارتي هاي مختلط -4

 داشتن رابطه جنسي -5

 مصرف داروهاي تحريك كننده  -6

                                                 
١ Varimax with Kaiser Normalization: Rotation Method 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٦٩ 

 
   

  ماتريس همبستگي مرتبه صفر اجزاي بعد جنسي -4- 7جدول 

  همبستگي
شب به خانه نرفتن 
و در بيرون سپري 

  كردن

داشتن دوست از 
 جنس مخالف

  

هاي نگاه كردن فيلم
 مستهجن

  

شركت در پارتي 
 هاي مختلط

  

داشتن رابطه 
 جنسي

  

مصرف داروهاي 
 تحريك كننده

  
شب به خانه نرفتن 
و در بيرون سپري 

  كردن
1  413/0  279/0  437/0  470/0  317/0  

داشتن دوست از 
  جنس مخالف

413/0  1  366/0  538/0  543/0  310/0  

 نگاه كردن فيلم
 هاي مستهجن

  
279/0  366/0  1  208/0  412/0  251/0  

شركت در پارتي 
 هاي مختلط

  
437/0  538/0  208/0  1  453/0  279/0  

داشتن رابطه 
  جنسي

470/0  543/0  412/0  453/0  1  329/0  

مصرف داروهاي 
 تحريك كننده

  
317/0  310/0  251/0  279/0  329/0  1  

  211/0=دترمينان 

  
هر شش گويه با يكديگر . ده شده استماتريس ضرايب دو بدو متغيرهاي مربوطه نشان دا) 4-7(در جدول 

عدد مذكور به اندازه اي كوچك . است 211/0در ضمن، ميزان دترمينان اين ماتريس . داراي همبستگي مثبت هستند
  . امكان تحليل عاملي را ميسر مي كند است كه

ند بعالوه است كه كامال تحليل عاملي را تأييد مي ك KMO   ،827/0ميزان شاخص ) 4-8(جدول  مطابق با
  . آزمون كرويت فرض برابري ماتريس واحد را مي پذيرد

  
  براي شش گويه بعد جنسي كجرفتاري KMOآزمون بارتلت و  -4- 8جدول 

  827/0 كايزر–ماير–سنجه كفايت نمونه گيري اولكين

  آزمون كرويت بارتلت
Approx-chi-Square 003/562  

df 10  
sig 000/0  

  
را براي هر  MSAهمگي مقادير ) 4-9جدول (ماتريس همبستگي ضد تصوير  عناصر روي قطر همچنين

  . متغير نشان مي دهند
صالحيت ورود  به گونه اي كه هر كدامكافي بزرگ هستند،  اندازهاعداد حاصله روي اين قطر همگي به 

  . متغيرهاي مربوط به الگوي تحليل عاملي تأييد مي كنند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٧٠ 

 
   

  اي سازنده كجرفتاري جنسيه براي معرف MSAشاخص  -4- 9جدول 
شب به خانه نرفتن 
و در بيرون سپري 

  كردن

داشتن دوست از 
 جنس مخالف

  

نگاه كردن فيلمهاي 
 مستهجن

  

داشتن رابطه 
 جنسي

  

مصرف داروهاي 
 تحريك كننده

  

شركت در 
پارتيهاي 
 مختلط

799/0  802/0  823/0  821/0  799/0  797/0 

  
  براي گويه هاي بعد جنسيكل واريانس توضيح داده شده  -4- 10جدول 

  عامل
  عصاره مجموعات مجذورات بارها مقادير ويژه اوليه

  درصد انباشتي  درصد واريانس  كل درصد انباشتي درصد واريانس كل
1  906/2 430/48 430/48 339/2  894/37  894/37  
2  826/0 806/13 235/62       
3  769/0 813/12 052/75       
4  609/0 110/10 162/85       
5  856/20 873/6 035/92       
6  422/0 965/7 000/100       

  
مي باشد كه در جدول  38گويه بعد جنسي كجرفتاري حدود  6ميزان واريانس توضيح داده شده به وسيله 

  . آورده شده است) 10-4(
جزء بار هر (گويه را تأييد مي كند، چرا كه در تحليل عاملي ششدر مجموع تحليل عاملي، تك بعدي بودن   

در واقع اين جدول، جهت و . بيش از يك عامل استخراج نشد) منعكس شده است) 4-11(روي تك عامل در جدول 
  .نشان مي دهد) بعد جنسي كجرفتاري(وزن هر جزء را روي عامل 

  
 ماتريس عامل براي اجزاي بعد جنسي -4- 11جدول 

 عامل 
1  

 748/0 داشتن رابطه جنسي
 699/0 داشتن دوست از جنس مخالف

 622/0  شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن
 473/0 هاي مستهجننگاه كردن فيلم

 437/0 مصرف داروهاي تحريك كننده
 643/0شركت در پارتي هاي مختلط                                      

  وزن داده نشدهحداقل مربعات:روش استخراج
  
  

شركت ،) 699/0(، داشتن دوست از جنس مخالف)748/0(اشتن رابطه جنسي د بر اساس يافته هاي مذكور،
، نگاه كردن فيلمهاي مستهجن )622/0(شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن ،)346/0(در پارتي هاي مختلط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٧١ 

 
   

از بيشترين تا كمترين وزن را به خود  ، به ترتيب اهميت)437/0( ، و مصرف داروهاي تحريك كننده)365/0(
  . اختصاص داده اند

ضرايب امتياز عاملي شش جزء تشكيل دهنده بعد جنسي كجرفتاري را نشان مي دهد، يعني به لحاظ ) 4-6(جدول 
  :رياضي، عامل استخراج شده تابعي از شش جزء است، يعني 

318/0)z (298/0)+داشتن رابطه جنسيz (201/0)+ داشتن دوست از جنس مخالفz  بيرون شب به خانه نرفتن و در
 z(106/0) +مصرف داروهاي تحريك كننده  z( 114/0) +شركت در پارتي هاي مختلط z( 194/0)+ سپري كردن

  )نگاه كردن فيلمهاي مستهجن
  

   ماتريس ضريب امتياز عاملي براي اجزاي بعد جنسي -4- 12جدول 
 عامل 

1  
 201/0  شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن

 298/0 مخالفداشتن دوست از جنس
 106/0 هاي مستهجننگاه كردن فيلم

 318/0 داشتن رابطه جنسي
 114/0 مصرف داروهاي تحريك كننده

 194/0شركت در پارتي هاي مختلط                                       
  حداقل مربعات وزن داده نشده:استخراجروش

  واريماكس با هنجاريابي كايزر: روش چرخش
  

  
  
  تحليل عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي -4- 3-1-1

  :اجزاء اين بعد عبارتند از
  سيگار كشيدن -1
 استفاده از مشروبات الكلي -2

 مصرف مواد مخدر -3

 مصرف داروهاي توهم زا -4

  مصرف داروهاي خواب آور -5

  
  
 

  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٧٢ 

 
   

  بات الكليماتريس همبستگي مرتبه صفر اجزاي بعد مواد مخدر و مشرو -4- 13جدول 

  سيگار كشيدن  همبستگي
استفاده از 

  مشروبات الكلي
  مصرف مواد مخدر

مصرف داروهاي 
  توهم زا

مصرف داروهاي 
  خواب آور

  236/0  270/0  428/0  532/0  1  سيگار كشيدن
  226/0  341/0    1  532/0  استفاده از مشروبات الكلي

  183/0  253/0  1  365/0  428/0  مصرف مواد مخدر
  028/0  1  253/0  341/0  270/0  وهم زامصرف داروهاي ت

  1  028/0  183/0  226/0  236/0  مصرف داروهاي خواب آور
  463/0= دترمينان

ماتريس ضرايب همبستگي دو بدو متغيرهاي مربوطه نشان داده ) 4-13(چنانكه مالحظه مي شود، در جدول 
 463/0ميزان دترمينان اين ماتريس در ضمن، . هر پنج گويه با يكديگر داراي همبستگي مثبت هستند. شده است

  .اين عدد در حدي نازل است كه امكان تحليل عاملي را ميسر مي كند. است
. است كه كامالً تحليل عاملي را تأييد مي كند KMO ،734/0ميزان شاخص ) 4-14(جدول  بر اساس  

مينان اين ماتريس طبق در ضمن، ميزان دتر. بعالوه آزمون كرويت فرض برابري ماتريس واحد را مي پذيرد
بعالوه آزمون كرويت . است كه كامالً تحليل عاملي را تأييد مي كند KMO ،625/0ميزان شاخص) 4- 13(جدول

عدد مذكور به اندازه اي . است 463/0درضمن، ميزان دترمينان اين ماتريس . فرض برابري ماتريس واحد را مي پذيرد
  . مي كنداست كه امكان تحليل عاملي را ميسر  كوچك

  
  گويه بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي پنجبراي  KMOآزمون بارتلت و   -4- 14جدول

  734/0 كايزر-ماير-سنجه كفايت نمونه گيري اولكين

  آزمون كرويت بارتلت
Approx-chi-square 568/299  

df 10  
sig 000/0  

  
را براي هر  MSA، همگي مقادير  )4- 15جدول (عناصر روي قطر ماتريس همبستگي ضد تصوير  همچنين

  .متغير نشان مي دهند
كافي بزرگ هستند، بطوريكه هر يك به نوبه خود صالحيت  اندازهاعداد حاصله روي اين قطر همگي به 

  . ورود متغيرهاي مربوط به الگوي تحليل عاملي تأييد مي كنند
  

  ر و مشروبات الكليهاي سازنده كجرفتاري مواد مخد براي معرف MSA شاخص  -4- 15جدول 
  مصرف داروهاي خواب آور  مصرف داروهاي توهم زا  مصرف مواد مخدر  استفاده از مشروبات الكلي  سيگار كشيدن

699/0  707/0  782/0  758/0  771/0  

  
 32حدودگويه بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي كجرفتاري  5ميزان واريانس توضيح داده شده به وسيله   

  . نشان داده شده است 16اين ميزان در جدول شماره مي باشد، ) 858/31(
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  كل واريانس توضيح داده شده براي گويه هاي بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي -4- 16جدول 

  عامل
  عصاره مجموعات مجذورات بارها مقادير ويژه اوليه

  درصد انباشتي  درصد واريانس  كل درصد انباشتي درصد واريانس كل
1  215/2 282/44 336/44 630/1  858/31  858/31  
2  976/0 512/19 794/63       
3  718/0 350/14 198/78       
4  697/0 93/13 128/92       
5  393/0 872/7 100       

نشان ) بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي كجرفتاري (، جهت و وزن هر جزء را روي عامل ) 4-17(جدول   
  . مي دهد
، ) 721/0(، مصرف مشروبات الكلي ) 739/0(ترتيب اهميت، سيگار كشيدن، به بر اساس يافته هاي مذكور  

، به ترتيب )292/0(، و مصرف داروهاي خواب آور )396/0(، مصرف داروهاي توهم زا )560/0(مصرف مواد مخدر 
  . از بيشترين تا كمترين وزن را به خود اختصاص داده اند اهميت

  
  مواد مخدر و مشروبات الكلي ماتريس عامل براي اجزاي بعد -4- 17جدول 

 عامل 
1  

 739/0 سيگار كشيدن
 721/0 مصرف مشروبات الكلي
 560/0 مصرف مواد مخدر

 396/0 مصرف داروهاي توهم زا
 292/0 مصرف داروهاي خواب آور

 حداقل مربعات وزن داده نشده:استخراجروش
  

بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي كجرفتاري  ضرايب امتياز عاملي هشت جزء تشكيل دهنده) 4-18(جدول   
  :را نشان مي دهد، يعني به لحاظ رياضي، عامل استخراج شده تابعي از پنج جزء است، يعني 

  
مصرف مشروبات الكلي  z(381/0) + سيگار كشيدن F1=(  402/0)z(بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي

+(207/0)z( 115/0)+ مصرف مواد مخدرz  توهم مصرف داروهاي
  )مصرف داروهاي خواب آور z(071/0) +زا

  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ماتريس ضريب امتياز عاملي براي اجزاي بعد مواد مخدر و مشروبات الكلي -4- 18جدول 
 عامل 

1  
 402/0 سيگار كشيدن

 381/0 مصرف مشروبات الكلي
 207/0 مصرف مواد مخدر

 115/0 مصرف داروهاي توهم زا
 069/0 مصرف داروهاي خواب آور

 حداقل مربعات وزن داده نشده:استخراجروش
  واريماكس با هنجاريابي كايزر: روش چرخش 

  
  )كجرفتاري اجتماعي(تحليل عاملي اجزاي تشكيل دهنده بعد اجتماعي  -4- 4-1-1

  :اجزاء اين بعد عبارتند از
  مزاحمت تلفني براي ديگران انجام دادن -1
 ايجاد مزاحمت خياباني  -2

 ال عمومي آسيب رساندن به امو -3

 حق را ناحق جلوه دادن -4

 و جنجال برانگيز در اماكن عمومي رفتار زننده -5

 وارد آوردن خسارت به وسيله نقليه ديگران -6

 پرتاب اشياء به سوي مردم -7

 شرط بندي در مسابقات ورزشي يا در ورق بازي -8

شان داده شده ماتريس ضرايب دو بدو متغيرهاي مربوطه ن) 4- 19(مالحظه مي شود، در جدول  همانطور كه
اين . است 205/0درضمن، ميزان دترمينان اين ماتريس . هر پنج گويه با يكديگر داراي همبستگي مثبت هستند. است

  . عدد در حدي نازل است كه امكان تحليل عاملي را ميسر مي كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ماتريس همبستگي مرتبه صفر اجزاي بعد اجتماعي -4-19جدول

  همبستگي
مزاحمت 
  تلفني

مزاحمت 
  خياباني

آسيب رساندن 
  به اموال عمومي

حق را ناحق 
  جلوه دادن

رفتار زننده در 
  اماكن عمومي

خسارت به 
وسايل نقليه 

  ديگران
  شرط بندي

پرتاب اشياء به 
  سمت ديگران

  274/0  362/0  211/0  279/0  109/0  471/0  354/0  1  مزاحمت تلفني
  234/0  291/0  331/0  281/0  177/0  /460  1  354/0  مزاحمت خياباني
آسيب رساندن به 
  اموال عمومي

471/0  460/0  1  267/0  365/0  398/0  262/0  341/0  

حق را ناحق جلوه 
  دادن

109/0  177/0  267/0  1  232/0  282/0  261/0  202/0  

رفتار زننده در اماكن 
  عمومي

279/0  281/0  365/0  232/0  1  254/0  201/0  301/0  

خسارت به وسايل 
  نقليه ديگران

211/0  331/0  398/0  382/0  254/0  1  192/0  396/0  

  379/0  1  192/0  201/0  261/0  262/0  291/0  362/0  شرط بندي
پرتاب اشياء به 
  سمت ديگران

274/0  234/0  341/0  202/0  301/0  396/0  379/0  1  

  205/0= دترمينان 

بعالوه . تأييد مي كنداست كه كامالً تحليل عاملي را  KMO ،812/0ميزان شاخص ) 4-20(جدول  بر اساس
  . آزمون كرويت فرض برابري ماتريس را مي پذيرد

  
  براي هشت گويه بعد اجتماعي كجرفتاري KMOآزمون بارتلت و  -4- 20جدول 

  812/0 كايزر-ماير-سنجه كفايت نمونه گيري اولكين

  آزمون كرويت بارتلت
Approx-chi-square 981/353  

df 28  
sig 000/0  

  
را براي هر  MSA، همگي مقادير ) 4- 21جدول (اصر روي قطر ماتريس همبستگي ضد تصوير عن همچنين

  . متغير نشان مي دهند
صالحيت ورود  به گونه اي كه هر كدامكافي بزرگ هستند ،  اندازهروي اين قطر همگي به  بدست آمدهاعداد 

  . متغيرهاي مربوط به الگوي تحليل عاملي تأييد مي كنند
  

  هاي سازنده كجرفتاري اجتماعيبراي معرف  MSAشاخص  -4- 21جدول 

  مزاحمت تلفني
مزاحمت 
  خياباني

آسيب رساندن 
  به اموال عمومي

  رفتار زننده   حق را ناحق جلوه دادن
خسارت به 
وسايل نقليه 

  ديگران

شرط 
  بندي

پرتاب اشياء به 
  سمت ديگران

783/0  836/0 799/0 869/0 869/0  801/0  788/0  748/0  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  يه هاي بعد اجتماعي كجرفتاريوكل واريانس توضيح داده شده براي گ -4- 22جدول 

  عامل
  عصاره مجموعات مجذورات بارها مقادير ويژه اوليه

  درصد انباشتي  درصد واريانس  كل درصد انباشتي درصد واريانس كل
1  061/3 269/38 269/38 185/2  201/30  201/30  
2  972/0 154/12 423/50       
3  883/0 044/11 586/61       
4  801/0 012/10 495/71       
5  743/0 287/9 507/81       
6  608/0 601/7 794/90       
٦٠٦/٩٦  ٨١٢/٥  ٤٦٥/٠  ٧        
١٠٠  ٣٩٤/٣  ٢٧١/٠  ٨        

  
گويه بعد  8مشاهده مي شود ، ميزان واريانس توضيح داده شده به وسيله ) 4- 22(كه در جدول چنان 

  . باشد مي 201/30اجتماعي كجرفتاري 
  .نشان مي دهد) بعد اجتماعي كجرفتاري(جهت و وزن هر جزء را روي عامل ) 4- 23(جدول 

  
  ماتريس عامل براي اجزاي بعد اجتماعي -4-23جدول                                             

  عامل 
1  

  561/0  مزاحمت تلفني
  575/0  مزاحمت خياباني

  712/0  آسيب رساندن به اموال عمومي
  391/0  حق را ناحق جلوه دادن 

  518/0  رفتار زننده در اماكن عمومي
  541/0  خسارت به وسيله نقليه ديگران

  497/0  شرط بندي
  549/0  پرتاب اشياء به سوي ديگران

  حداقل مربعات وزن داده نشده: ش استخراج رو

  
، )575/0(، مزاحمت خياباني ) 712/0(، آسيب رساندن به اموال عمومي  بر اساس يافته هاي مذكور 

، رفتار زننده ) 541/0(، خسارت به وسيله نقليه ديگران)549/0(، پرتاب اشياء به سوي ديگران)561/0(مزاحمت تلفني 
از بيشترين تا كمترين وزن را به خود  ، به ترتيب اهميت)391/0(، و حق را ناحق جلوه دادن )518/0(در اماكن عمومي
  . اختصاص داده اند
ضرايب امتياز عاملي هشت جزء تشكيل دهنده بعد اجتماعي كجرفتاري را نشان مي دهد، ) 4- 24(جدول 

  يعني به لحاظ رياضي، عامل استخراج شده تابعي از هشت جزء است، يعني 
آسيب رساندن  z(311/0)+ مزاحمت خياباني  z( 181/0) + مزاحمت تلفني F1 = (  159/0)z(بعد اجتماعي 

رفتار زننده در  z(142/0) + حق را ناحق جلوه دادن  z(  095/0)+ وميبه اموال عم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پرتاب اشياء به  z(183/0) + خسارت به وسيله نقليه ديگران z(164/0)+ اماكن عمومي
  )شرط بندي z(154/0)+ سوي ديگران 

  ماتريس ضريب امتياز عاملي براي اجزاي بعد اجتماعي -4- 24جدول 
  عامل 

1  
  159/0  مزاحمت تلفني
  181/0  مزاحمت خياباني

  311/0  آسيب رساندن به اموال عمومي
  095/0  حق را ناحق جلوه دادن

  142/0  رفتار زننده در اماكن عمومي
  164/0  خسارت به وسيله نقليه ديگران

  183/0  شرط بندي
  154/0  پرتاب اشياء به سوي ديگران

  حداقل مربعات وزن داده نشده: ش استخراج رو
  واريماكس با هنجاريابي كايزر: خش روش چر

در آغاز نتايج مربوط به متغيرها به صورت . ارائه مي شوددر اين قسمت نتايج مربوط به كليه متغيرهاي مورد بررسي 
نتايج مربوط . توصيفي ذكر شده و سپس به صورت تحليلي، ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته ارائه گرديده است

  .متغيري نيز بررسي شده و در پايان نتايج مربوط به تحليل مسير ذكر شده استبه رگرسيون چند 
  
  آماره هاي تك متغيري 4ـ2
  متغيرهاي پيشينه اي  4ـ2ـ1
  :جنسيت 4ـ2ـ1ـ1

چنانچه . توزيع فراواني نسبي افراد مورد بررسي را در مناطق مختلف بر حسب جنسيت نشان مي دهد) 4ـ  25(جدول 
نتـايج فـوق در   . درصـد مـرد هسـتند    4/61درصد زن و  6/38 (N=376)كل حجم نمونه تحقيق مالحظه مي شود، از 

  .نيز به طور واضح نشان داده شده است) 4ـ 1(نمودار 
  
  توزيع فراواني افراد مورد بررسي در مناطق مختلف بر حسب جنسيت 4-25جدول    

  جمع            زن                     مرد                  جنسيت 
  فراواني         
  منطقه

  فراواني  
  مطلق   

  درصد 
  فراواني 

  فراواني    
  مطلق   

  درصد  
  فراواني   

  فراواني 
  مطلق  

  درصد
  فراواني

  24/33     125      3/17       65      95/15      60      بافت مركزي
ــد و   ــت جديـ بافـ

  شهرك ها
    79      21      48      8/12      127     77/33  

  33     124      5/8      32       4/24     92      بافت قديم
      231      4/61      145      6/38      376     100  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   .توزيع فراواني نسبي سن افراد مورد بررسي را در مناطق مختلف بر حسب جنسيت نشان مي دهد) 4ـ 26(جدول 
  

  د بررسي در مناطق مختلف بر حسب جنسيتـ توزيع فراواني نسبي سن افراد مور 4ـ  26جدول 

  بافت قديم     بافت جديد     بافت مركزي           منطقه  
  فراوني              

  سن
  زن  
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل   
  )درصد(

  زن  
  )درصد(

  مرد   
  )درصد(

  كل  
  )درصد(

زن  
  )درصد(

  مرد  
  )درصد(

  كل  
  )درصد(

  5/10  11  9  2/10  8/8  5/12  8/20  3/24  3/18  سال18   

  7/17  6/17  2/18  6/12  3/6  9/22  8/12  7/8  5/14  سال 19  

  2/7  4/4  1/15  9/14  4/16  6/16  2/11  5/4  5/16  سال20  

  3/11  12  9  6/8  1/10  2/6  8/8  3/10  9/7  سال21  

  5/10  11  9  2/14  2/15  5/12  8/8  7/7  4/11  سال22  

  5/14  3/15  1/12  8/7  6/7  3/8  4/10  2/15  5/6  سال 23  

  5/14  3/14  1/15  2/10  1/10  4/10  8/8  3/14  8/4  سال 24  

  7/13  3/14  1/12  2/25  8/27  4/10  6/17  15  1/20  سال25  

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  جمع كل  

  n 65  60  125  48  79  127  32  92  124  

  
  
  :پايگاه اجتماعي 4ـ2ـ1ـ2

ماكس وبر، موقعيت اجتماعي يك شخص را اكنون برحسب پايگـاه اجتمـاعي ـ     بسياري از جامعه شناسان، تحت تأثير
ارزيابي  ،مسكن نوع و گاه ميزان تحصيالتوي، يعني مجموعه اي از عوامل مانند درآمد، نوع شغل،  (SES)اقتصادي 
  ). 213ـ  214:  1372رابرتسون، (مي كنند 

. غل، تحصيالت و درآمد ماهانه فرد انـدازه گيـري شـده اسـت    ، متغير پايگاه اجتماعي از طريق تركيب شدر اين تحقيق
ـ   طح سنجش اسـمي پاسـخ داده شـده بـود،    براي محاسبه اين شاخص تركيبي، ابتدا شغل فرد كه در س  يبـا دادن نمرات

سـپس  . به هر يك از مشاغل، به سطح سنجش فاصله اي تبديل گرديـد  )1379، پيمايش ملي ارزش ها ( منزلت شغلي
متغيـر   سپس.تبديل به نمرات استاندارد شده و در هم ادغام گرديدند) شغل، تحصيالت و درآمد خانواده(ر اين سه متغي

پس از آن اين مقياس تركيبي با دامنه تغييرات صفر تا صد به سه مقولـه  . حاصل شده تبديل به مقياس صفر تا صد شد
پايگاه اجتماعي در بين افراد در منـاطق مختلـف    توزيع فراواني نسبي) 4ـ  27(در حدول . با فواصل مساوي تقسيم شد

  .نشان داده شده است
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ـ توزيع فراواني نسبي پايگاه اجتماعي افراد مورد بررسي در مناطق مختلف 4ـ  27جدول 

  
  

نفر است كه همگـي بـراي    247ه به داده هاي مفقوده، حجم موارد تحت مشاهده براي سنجش پايگاه اجتماعي با توج
 31 مركـزي مي توان گفت كه در ميان پاسخگويان مناطق ) 24ـ   7(طبق جدول . اين سه متغير پاسخ هاي معتبر داشتند

در منـاطق بافـت جديـد و     .ه باال تعلـق دارنـد  درصد به طبق 9/5درصد به طبقه متوسط و  1/63درصد به طبقه پايين، 
در  .درصد از طبقه باال هسـتند  1/2درصد از طبقه متوسط و  9/47درصد از پاسخگويان از طبقه پايين و  50شهرك ها 

  .درصد به طبقه متوسط تعلق دارند 1/13درصد پاسخگويان به طبقه پايين و  9/86،بافت قديمحالي كه در مناطق 
  
  :ابستهمتغير و 4ـ2ـ2

متغير وابسته نهايي در تحقيق حاضر كجرفتاري مي باشد، كه در چهار بعـد اجتمـاعي،  اقتصـادي، فرهنگـي و جنسـي      
  .كه از تركيب چهار بعد فوق، كجرفتاري نيز بررسي شد ضمن آن. بررسي شده است

  
  :كجرفتاري اجتماعي 4ـ2ـ2ـ1

در بين افراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلف نشان توزيع فراواني نسبي كجرفتاري اجتماعي ) 4- 28(جدول در 
شهر  بافت مركزيدرصد از پاسخگويان  2/75همان طور كه مشاهده مي شود در مورد مزاحمت تلفني . داده شده است

نجام درصد نيز اين رفتار را بين يك تا بيش از ده بار ا 8/24كاشان اعالم نموده اند كه اين عمل را هرگز انجام نداده و 
و ) بين يك تا بيش از ده مرتبـه (درصد  2/29و ) هرگز(درصد  8/70 ها بافت جديد و شهركبراي  مورداين . داده اند

همان طور كـه مشـاهده   . درصد بين يك تا بيش از ده مرتبه مي باشد 3/53و ) هرگز(درصد  7/46براي مناطق جنوبي 
در رابطـه بـا مزاحمـت    . نسبت به ساير مناطق بسيار بيشتر اسـت  بافت قديماين نوع از رفتار در مناطق  شيوعمي شود 
درصد از پاسخگويان مناطق مركزي شهر كاشان اعالم داشته اند كه هرگز اين عمل را انجام نداده انـد و   8/76خياباني، 

د و شهرك هـا بـه   اين ميزان ها براي مناطق بافت جدي. درصد نيز اين رفتار را بين يك تا ده مرتبه انجام داده اند 2/23
درصـد   8/46و  )هرگـز (درصـد   2/53بافت قديم و ) بين يك تا ده مرتبه(درصد  1/22و ) هرگز(درصد   9/77ترتيب 

بر اين اساس ميزان ايجاد مزاحمت خياباني در مناطق بافت قـديم توسـط   . انجام داده اند) بين يك تا بيش از ده مرتبه(
درصد از پاسـخگويان منـاطق    2/27. بيشتر مي باشد شهرك هاي و جديد و پاسخگويان به مراتب بيش از مناطق مركز

 4/13 شـهرك هـا  اين ميزان براي مناطق جديـد و  . مركزي بين يك با بيش از ده بار به اموال عمومي آسيب رسانده اند

  بافت قديم           بافت جديد و شهرك ها       بافت مركزي             منطقه   
  فراواني                 

  
  ماعيپايگاه اجت

  فراواني   
  مطلق    

 فراواني   
  درصدي    

 فراواني    
 مطلق     

  

  فراواني 
  درصدي

  فراواني
  مطلق

  فراواني
  درصدي

9/86 60 550 47 31 26  طبقه پايين     

1/63 53  طبقه متوسط     45 9/47  9 1/13  

9/5 5  طبقه باال     2 1/2  0 0 
 100 69 100 94 100 84  جمع كل   
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در   دادنحق را نـاحق جلـوه   همان طور كه مشاهده مي شود ميزان . درصد مي باشد 1/29 بافت قديمدرصد و مناطق 
. درصد بوده است كه بين يك تا بيش از ده مرتبه اين عمـل را انجـام داده انـد    8/24مناطق بافت مركزي و بافت قديم 

بيشـترين  . درصـد مـي باشـد    3/11درصد و در مناطق بافت قـديم   8/26اين ميزان در مناطق بافت جديد و شهرك ها 
د و شهرك ها، سپس مناطق بافت مركزي و نهايتا بافت قديم مي سطح گستردگي اين نوع از رفتار در مناطق بافت جدي

  .باشد
درصد از پاسخگويان مناطق بافت مركزي كاشان اعالم داشته اند كه بين يك تا بـيش از ده بـار رفتـار زننـده در      6/37

 6/47فت قديم درصد و براي مناطق با 87/37اين ميزان براي مناطق بافت جديد و شهرك ها . اماكن عمومي داشته اند
بر اين اساس گستردگي اين نوع رفتار به ترتيب در مناطق بافت قديم، مركزي و جديد و شـهرك هـا   . درصد مي باشد

درصد از پاسخگويان مناطق بافت مركزي به وسايل نقليه ديگران خسارت وارد كرده انـد، ايـن ميـزان     6/37. مي باشد
 ايـن ارقـام نيـز   . درصـد مـي باشـد    8/52و براي مناطق بافت قديم درصد  7/43 جديد و شهرك هابراي مناطق بافت 

  .است گوياي وضعيتي نگران كننده 
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  ـ توزيع فراواني نسبي كجرفتاري اجتماعي در بين افراد مورد بررسي در طول يك سال گذشته به تفكيك مناطق 4ـ  28جدول 

  جمع  بار 10بيش از  بار 10تا  6  بار5تا3 بار2تا1 هرگز گويه منطقه
 

  
  

  بافت 
  مركزي

 94 مزاحمت تلفني
2/75%  

7 
6/5%  

7  
6/5%  

7  
6/5%  

10  
8%  

125  
100%  

 96 مزاحمت خياباني
8/76%  

11 
8%  

5  
4%  

2  
6/1%  

11  
89/8%  

125  
100%  

 91 آسيب رساندن به اموال عمومي
8/72  

19 
3/15%  

5  
4%  

5  
4%  

5 
4%  

125  
100%  

 95 ادنحق را ناحق جلوه د
76  

19 
2/15%  

5  
4%  

3  
4/2%  

3 
4/2%  

125  
100%  

 78 رفتار زننده در اماكن عمومي
4/62%  

15 
12%  

5  
4%  

9  
2/7%  

18  
4/14% 

125  
100%  

 78 خسارت به وسيله نقليه ديگران
4/62  

15 
12%  

12  
6/9%  

2  
6/1%  

18  
4/14%  

125  
100%  

 113 پرتاب اشيا به سوي ديگران
1/91%  

5 
4%  

1  
8/0%  

1  
8/0%  

5 
4%  

125  
100%  

 100 شرط بندي
80%  

12 
6/9%  

5  
4%  

3  
4/2%  

5 
4%  

125  
100%  

 
  

  بافت 
  جديد

  و
  ها شهرك

 90 مزاحمت تلفني
8/70%  

12 
4/9%  

7  
5/5%  

4  
1/3%  

14  
11%  

127  
100%  

 99 مزاحمت خياباني
9/77%  

16 
6/12%  

3  
4/2%  

3  
4/2%  

6 
7/4%  

127  
100%  

 110 آسيب رساندن به اموال عمومي
6/86%  

10 
8/7%  

5  
9/3%  

1  
8/0%  

1 
8/0%  

127  
100%  

 93 حق را ناحق جلوه دادن
2/73%  

24 
9/18%  

7  
5/5%  

1  
8/0%  

2 
6/1%  

127  
100%  

 79 رفتار زننده در اماكن عمومي
2/62%  

19 
15%  

7  
5/5%  

7  
5/5%  

15  
8/11%  

127  
100%  

 72 خسارت به وسيله نقليه ديگران
3/56%  

18 
1/14%  

7  
5/5%  

5  
9/3%  

25  
5/19%  

127  
100%  

 111 پرتاب اشيا به سوي ديگران
4/87%  

7 
5/5%  

1  
8/0%  

1  
8%  

7 
5/5%  

127  
100%  

 108 شرط بندي
85%  

5 
4%  

5  
4%  

2  
6/1%  

7 
5/5%  

127  
100%  

 
  

  بافت
  قديم

 58 مزاحمت تلفني
7/46%  

25 
2/20%  

23  
5/18%  

11  
9/8%  

7 
6/5%  

124  
100%  

 66 مزاحمت خياباني
2/53%  

36 
29%  

13  
5/10%  

7  
6/5%  

2 
6/1%  

124  
100%  

 88 آسيب رساندن به اموال عمومي
71%  

27 
8/21%  

7  
6/5%  

1  
8/0%  

1 
8/0%  

124  
100%  

 110 حق را ناحق جلوه دادن
7/88%  

12 
6/9%  

1  
8/0%  

1  
8/0%  

 ------  124  
100%  

 65 رفتار زننده در اماكن عمومي
4/52%  

27 
8/21%  

7  
6/5%  

5  
4%  

20  
1/16%  

124  
100%  

 58 يله نقليه ديگرانخسارت به وس
7/46%  

20 
1/16%  

15  
1/12%  

11  
9/8%  

20  
1/16%  

124  
100%  

 105 پرتاب اشيا به سوي ديگران
6/84%  

17 
7/13%  

2  
6/1%  

 ----   -----  124  
100%  

 89 شرط بندي
7/71%  

22 
7/17%  

9  
2/7%  

2  
6/1%  

2 
6/1%  

124  
100%  
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  :كجرفتاري اقتصادي 4ـ2ـ2ـ2
. واني نسبي كجرفتاري اقتصادي در بين افراد مورد بررسي را به تفكيك مناطق نشان مي دهدتوزيع فرا) 4ـ  29(جدول 

درصد هرگز  4/78در مورد اولين گويه كه برداشتن مالي كه متعلق به ديگران بوده است، در مناطق بافت مركزي شهر، 
بافـت جديـد و    اين ميزان در. نجام داده اندبار ا 10درصد اين كار را بين يك تا بيش از  6/21اين كار را انجام نداده و

درصد اين عمل را بين يك تا  2/14درصد مي باشد و 8/85شهرك ها براي كساني كه هرگز اين كار را انجام نداده اند،
درصد بين يك تا بيش از ده بار اين كار  36/19 درصد هرگز 64/80در مناطق بافت قديم. بار انجام داده اند 10بيش از 

همان طور كه مشاهده مي شود ميزان گستردگي اين عمل ابتدا در مناطق بافت مركزي، سـپس بافـت   . جام داده اندرا ان
  .قديم و نهايتا بافت جديد و شهرك ها مي باشد

در رابطه با گويه خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما و اتوبوس و اماكن تفريحي، در مناطق بافت مركزي 
ايـن  . بار انجام داده انـد  10درصد اين عمل را بين يك تا بيش از  4/30هرگز اين عمل را انجام نداده و  درصد، 6/69

همان طور . درصد مي باشد 1/33و 9/66درصد و مناطق بافت قديم 7/19و  3/80ميزان براي بافت جديد و شهرك ها 
، بافت مركزي و بافت جديد و شهرك ها مي كه مشاهده مي شود، گستردگي اين عمل به ترتيب در مناطق بافت قديم

  .باشد
درصد هرگز 8/88در رابطه با بازنگرداندن پول اضافي كه صندوق دار اشتباهي پرداخت نكرده، در مناطق بافت مركزي 

ايـن ميـزان در منـاطق    . درصد بين يك تا بيش از ده مرتبه اين عمل را انجـام داده انـد   2/11اين عمل را انجام نداده و 
همانطور كه مشاهده مـي  . درصد مي باشد 1/16و 9/83درصد و در مناطق بافت قديمي 3/6و 7/93يد و شهرك ها جد

در مورد گويـه  . جديد و شهرك ها مي باشد بافت بافت مركزي و قديمي، بافتشود گستردگي اين عمل به ترتيب در 
 6/9اند كه هرگـز ايـن عمـل را انجـام نـداده و      درصد اعالم داشته 4/90خريد آگاهانه اشيا مسروقه، در مناطق مركزي 

درصـد   6/1و4/98 ميزان در مناطق جديد و شهرك هااين . بار اين عمل را انجام داده اند 10درصد بين يك تا بيش از 
بنابراين گستردگي اين عمل بـه ترتيـب در منـاطق بافـت هـاي قـديم،       . درصد مي باشد 3/11و 7/88و در بافت قديم 
  .مي باشدمركزي و جديد 

درصد اعالم داشته اند كه اين عمل را بين يـك تـا بـيش از     8/24 مركزيغير مجاز، در مناطق  CDدر رابطه با فروش 
    درصـد  3/15درصد و منـاطق بافـت قـديم     9/7بار انجام داده اند، اين ميزان براي مناطق بافت جديد و شهرك ها  10

  .افت هاي مركزي، قديم و جديد مي باشدگستردگي اين عمل به ترتيب مناطق ب. مي باشد
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  ـ توزيع فراواني نسبي كجرفتاري اقتصادي در بين افراد مورد بررسي در طول يك سال گذشته به تفكيك مناطق 4ـ 29جدول   

  :كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي 4ـ2ـ2ـ3
توزيع فراواني نسبي كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي در بين افراد مورد بررسي را به تفكيك ) 4ـ   30(جدول 

اين ميـزان  . درصد از پاسخگويان مناطق مركزي اعالم داشته اند كه سيگار مصرف مي كنند 8/11. مناطق نشان مي دهد
 18(با توجه به سـن پاسـخگويان   . مي باشد 29درصد و در مناطق بافت قديم 4/13جديد و شهرك ها  در مناطق بافت

  .سال اين ارقام به خصوص در مناطق بافت قديم نگران كننده مي باشد)  25تا 

 2تــــا 1 هرگز  گويه  منطقه
  بار

 5تــــا  3
  بار

 10تــــا 6
  بار

 10بـــيش از 
  بار

  جمع

  98  .وده استبرداشتن مالي كه متعلق به فرد نب  
4/78%  

18  
4/14%  

3  
4/2%  

3  
4/2%  

3  
4/2%  

125  
100%  

  87  خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما و اتوبوس
6/69%  

18  
4/14%  

12  
6/9%  

4  
2/3%  

4  
2/3%  

125  
100%  

بازنگرداندن پول اضافي كه صندوق دار اشتباهي پرداخت 
  كرده

111  
8/88%  

9  
2/7%  

5  
4%  

 ----  ------  125  
100%  

  113  خريد آگاهانه اشيا مسروقه
4/90%  

5  
6/5%  

4  
2/3%  

------  3  
4/2%  

125  
100%  

  94  فروش سي دي غير مجاز
2/75%  

9  
2/7%  

9  
2/7%  

4  
2/3%  

9  
2/7%  

125  
100%  

  109  برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده  
8/85%  

10  
8/7%  

4  
1/3%  

4  
1/3%  

------  127  
100%  

  102 ايي مانند بليط سينما و اتوبوسخودداري در پرداخت چيزه
3/80%  

11  
6/8%  

6  
7/4%  

2  
6/1%  

6  
7/4%  

127  
100%  

بازنگرداندن پول اضافي كه صندوق دار اشتباهي پرداخت 
 كرده

119  
7/93%  

3  
4/2%  

2  
6/1%  

1  
8/0%  

2  
6/1%  

127  
100%  

  125 خريد آگاهانه اشيا مسروقه
4/98%  

2  
6/1%  

-----   ----  ------  127  
100%  

  117 روش سي دي غير مجازف
1/92%  

6  
7/4%  

1  
8/0%  

2  
6/1%  

1  
8/0%  

127  
100%  

  100 برداشتن مالي كه متعلق به فرد نبوده  
6/80%  

18  
5/14%  

4  
2/3%  

1  
8/0%  

1  
8/0%  

124  
100%  

  83 خودداري در پرداخت چيزهايي مانند بليط سينما و اتوبوس
9/66%  

29  
4/23%  

6  
8/4%  

 ----  6  
8/4%  

124  
100%  

زنگرداندن پول اضافي كه صندوق دار اشتباهي پرداخت با
 كرده

104  
9/83%  

14  
3/11%  

1  
8/0%  

3  
4/2%  

2  
6/1%  

124  
100%  

  110 خريد آگاهانه اشيا مسروقه
7/88%  

14  
3/11%  

-----   ----   -----  124  
100%  

  105 فروش سي دي غير مجاز
7/84%  

11  
8/8%  

5  
4%  

2  
6/1%  

1  
8/0%  

124  
100%  

    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٨٤ 

 
   

 ايـن ميـزان بـراي   . درصد از پاسخگويان بافت مركزي بين يك تا بيش از ده بار مشروبات الكلي مصرف كرده اند8/12
همان طور كه مشاهده مـي شـود   . درصد مي باشد 1/8درصد و مناطق بافت قديم5/ 6مناطق بافت جديد و شهرك ها 

  .ميزان مصرف مشروبات الكلي در مناطق مركزي از ساير مناطق بيشتر است
. كـرده انـد  درصد از پاسخگويان مناطق مركزي اعالم داشته اند كه بين يك تا بيش از ده مرتبه مواد مخدر مصرف  52 

  . درصد مي باشد 9/54درصد و مناطق بافت قديم  3/36اين ميزان براي مناطق جديد و شهرك ها
 دهنـده قرار داشته و اين نشان )  18ـ  25(اين ارقام نيز بسيار نگران كننده مي باشد؛ چرا كه پاسخگويان در مقطع سني 

درصـد، در   8/12توهم زا در مناطق بافـت مركـزي    ميزان مصرف داروهاي. گرايش آنها به سمت مواد مخدر مي باشد
ايـن نـوع از داروهـا كـه بـه      . درصد مي باشد 8/4و در مناطق بافت قديم درصد  5/5مناطق بافت جديد و شهرك ها، 

عنوان اعتياد نوين از آن ياد مي شود، نيز در مناطق مركزي نسبت به بافت قديم و مناطق جديد و شهرك هـا مشـاهده   
  .مي شود

  
ـ توزيع فراواني نسبي كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي در بين افراد مورد بررسي در طول يك سال گذشته به تفكيـك    4ـ   30ول جد

  مناطق
2تـــا1 هرگز  گويه   منطقه

  بار
5تـــا3
  بار

 10بـــيش از   بار 10تا6
  بار

  جمع

  
  

  بافت
  مركزي

  109 سيگار كشيدن
2/88%  

4  
2/3%  

3  
4/2%  

1  
8/0%  

8  
4/6%  

125  
100%  

  109 مصرف مشروبات الكلي
2/87%  

10  
8%  

3  
4/2%  

----  3  
4/2%  

125  
100%  

  60 مصرف مواد مخدر
48%  

21  
8/16%  

8  
4/6%  

12  
6/9%  

24  
2/19%  

125  
100%  

  109 مصرف داروهاي توهم زا
2/87%  

6  
8/4%  

6  
8/4%  

4  
2/3%  

 -----  125  
100%  

  
  بافت 
  جديد

  و
  ها شهرك

  110  سيگار كشيدن
6/88%  

----  2  
6/1%  

6  
7/4%  

9  
7%  

127  
100%  

  120  مصرف مشروبات الكلي
4/94%  

5  
4%  

2  
6/1%  

 ----   ----  127  
100%  

  81  مصرف مواد مخدر
7/63%  

21  
5/16%  

12  
4/9%  

1  
8/0%  

12  
4/9%  

127  
100%  

  120  مصرف داروهاي توهم زا
5/94%  

3  
4/2%  

4  
1/3%  

----  -----  127  
100%  

  
  بافت 
  قديم

  88  سيگار كشيدن
71%  

26  
21%  

8  
5/6%  

----   ----  124  
100%  

  114  مصرف مشروبات الكلي
9/91%  

8  
4/6%  

 ----   ----   ----  124  
100%  

  56  مصرف مواد مخدر
1/45%  

29  
4/23%  

22  
7/17%  

7  
6/5%  

10  
1/8%  

124  
100%  

  118  مصرف داروهاي توهم زا
2/95%  

6  
8/4%  

----   ----   ----  124  
100%  
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  :يكجرفتاري جنس 4ـ4ـ2ـ4
  توزيع فراواني نسبي كجرفتاري جنسي را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك منـاطق مختلـف نشـان   ) 4ـ  31(جدول 
درصد از پاسخگويان مناطق بافت مركزي اعالم داشته اند كه هرگـز شـب را بـدون اجـازه بيـرون سـپري        64.مي دهد

اين ميزان ها براي مناطق بافت جديـد  . ر را انجام داده اندبار اين رفتا 10درصد نيز بين يك تا بيش از  36نكرده اند و 
طـور كـه    همـان . درصـد مـي باشـد    3/36و 7/63درصد و براي مناطق بافت قديم  4/28و 6/71و شهرك ها به ترتيب

مـي  مشاهده مي شود، گستردگي اين عمل به ترتيب در مناطق بافت قديم، بافت مركزي و بافت جديـد و شـهرك هـا    
درصد نيز بين  2/67درصد از پاسخگويان مناطق بافت مركزي، هرگز دوستي از جنس مخالف نداشته اند و 1/37. باشد

اين ميزان ها براي مناطق بافت جديد . يك تا بيش از ده بار اعالم داشته اند كه داراي دوست از جنس مخالف بوده اند
و براي مناطق بافت قديم شهر بـه ترتيـب   ) بار 10بين يك با بيش از (درصد  5/72و) هرگز(درصد  5/27و شهرك ها 

طور كه مشاهده مي شود، گستردگي  همان. بوده است) بار 10بين يك تا بيش از (درصد  4/69و ) هرگز(درصد  6/30
در . اين نوع رفتار ابتدا در مناطق جديد و شهرك ها، سپس مناطق بافت قديم و نهايتا مناطق بافت مركـزي مـي باشـد   

درصد از پاسخگويان گفته اند كه هرگـز ايـن    2/55كردن فيلم هاي مستهجن، در مناطق بافت مركزي با نگاه خصوص
مرتبـه ايـن رفتـار را     10درصد از پاسخگويان نيز بين يك تا بيش از  8/44كار را انجام نداده و نمي دهند، در حالي كه

 6/30درصد و براي مناطق بافت قديم شـهر   52 و 48اين ميزان ها براي مناطق بافت جديد و شهرك ها. انجام داده اند
 10درصد از پاسخگويان مناطق بافت مركزي اعالم داشته اند كه بـين يـك تـا بـيش از       6/9. درصد مي باشد 4/69و 

درصد  4/2در حالي كه اين ميزان براي مناطق بافت جديد و شهرك ها، .وهاي تحريك كننده مصرف كرده اندمرتبه دار
بر اين اساس مصرف اين داروها بيشتر در بين مناطق بافـت مركـزي، سـپس    . درصد مي باشد  9/4قديمو مناطق بافت 

  .مناطق بافت قديم و نهايتا مناطق بافت جديد و شهرك ها مي باشد
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  ناطقـ توزيع فراواني نسبي كجرفتاري در بين افراد مورد بررسي در طول يك سال گذشته به تفكيك م 4ـ 31جدول 
  جمع  بار 10بيش ار   بار10تا  6  بار 5تا  3 بار2تا1 هرگز  گويه  منطقه

  
  
  
  

  بافت
  مركزي

  80 شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن
64%  

11  
8/8%  

8  
4/6%  

12  
6/9%  

14  
2/11%  

125  
100%  

  41 داشتن دوست از جنس مخالف
8/32%  

33  
4/26%  

12  
6/9%  

5  
4%  

34  
2/27%  

125  
100%  

  69 كردن فيلم هاي مستهجن نگاه
2/55%  

18  
4/14%  

11  
8/8%  

10  
8%  

17  
6/13%  

125  
100%  

  67 شركت در پارتي هاي مختلف
6/53%  

16  
89/12%  

11  
8/8%  

7  
6/5%  

24  
2/19%  

125  
100%  

  80 داشتن رابطه جنسي
64%  

8  
4/6%  

12  
6/9%  

9  
2/7%  

16  
8/12%  

125  
100%  

  113 مصرف داروهاي تحريك كننده
4/90%  

8  
4/6%  

4  
2/3%  

----  -----  125  
100%  

  
  بافت
  جديد

  و 
  ها شهرك

  91 شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن
6/71%  

5  
9/3%  

9  
1/7%  

6  
7/4%  

16  
6/12%  

127  
100%  

  35 داشتن دوست از جنس مخالف
5/27%  

50  
4/39%  

15  
8/11%  

9  
7%  

18  
2/14%  

127  
100%  

  61 نگاه كردن فيلم هاي مستهجن
48%  

25  
7/19%  

12  
4/9%  

12  
4/9%  

17  
4/13%  

127  
100%  

  65 شركت در پارتي هاي مختلط
2/51%  

28  
22%  

10  
8/7%  

10  
8/7%  

14  
11%  

127  
100%  

  91 داشتن رابطه جنسي
6/1%  

11  
6/8%  

6  
7/4%  

8  
3/6%  

11  
6/8%  

127  
100%  

  124 مصرف داروهاي تحريك كننده
6/97%  

2  
6/1%  

1  
8/0%  

 ----   ----  127  
100%  

  
  
  

   بافت
  قديم

  79 شب به خانه نرفتن و در بيرون سپري كردن
7/63%  

24  
4/19%  

10  
8%  

5  
4%  

6  
8/4%  

124  
100%  

  38 داشتن دوست از جنس مخالف
6/30%  

54  
5/43%  

12  
7/9%  

11  
7/8%  

9  
3/7%  

124  
100%  

  38 نگاه كردن فيلم هاي مستهجن
6/30%  

25  
2/20%  

25  
2/20%  

14  
11%  

22  
7/17%  

124  
100%  

  74 پارتي هاي مختلطشركت در 
7/59%  

32  
8/25%  

7  
6/5%  

7  
6/5%  

4  
2%/3  

124  
100%  

  72 داشتن رابطه جنسي
1/58%  

29  
4/23%  

11  
9/8%  

6  
8/4%  

6  
8/4%  

124  
100%  

  118 مصرف داروهاي تحريك كننده
1/95%  

5  
4%  

1  
8/0%  

 ----  -----  124  
100%  
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  :كجرفتاري كل 4ـ4ـ2ـ5
نسبي كجرفتاري كل را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلـف نشـان مـي     توزيع فراواني) 4ـ  32(جدول 

بر اساس يافته هاي موجود در اين جدول ميزان ميانگين كجرفتـاري كـل بـه عنـوان تركيبـي از ابعـاد چهارگانـه        . دهد
و در منـاطق بافـت    18/17، در مناطق بافت جديد و شهرك ها،   7/20كجرفتاري، در مناطق بافت مركزي شهر كاشان،

با توجه به داده هاي اين جدول مي توان گفت ميزان كجرفتاري در مناطق بافت مركـزي  . درصد مي باشد  1/19قديم، 
نسبت بـه سـاير    زنان در مناطق بافت مركزي ميزان كجرفتاري شايان ذكر است. شهر نسبت به ساير مناطق بيشتر است

  .ستدار ارمناطق از گستردگي بيشتري برخو
  

  توزيع فراوني نسبي كجرفتاري كل در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت 4ـ32جدول 
  بافت قديم               بافت جديد و شهرك ها     بافت مركزي             منطقه

  فراواني                
  كجرفتاري كل 

 زن 
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن 
  )ددرص(

 مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل 
  )درصد(

  1/58  7/54  3/69  4/61 8/51 6/76  64 5/41  5/84  خيلي كم
  33  7/35  5/24  2/25 1/32  17 6/17 3/28 9/7  كم

  6/5  3/6    0     4/9 3/12  2/4   2/11 5/17 9/5  تاحدودي
  8/0    0  1/3  3/2 5/2 1/2 4/6  11 6/1  زياد

  4/2  3/3  0     8/0   0 0  8/0  6/1  0  خيلي زياد
  100    100    100    100   100  100  100  100 100  جمع كل 

N      65  60  125  48 79 127  32  92    124  
 4/0:حداقل  

  9/89: حداكثر
  7/20:ميانگين

  9/19: انحراف معيار

 43/0:حداقل
  87/78: حداكثر
  18/17: ميانگين

  6/14: انحراف معيار

  72/0:حداقل
  03/62: حداكثر
  1/19: ميانگين

  84/11: انحراف معيار
  
  
  :متغير مستقل 4ـ2ـ3

مي باشد كه در كنار آن متغيرهاي مستقل احسـاس   ن متغير مستقل اين تحقيق فقرهمان طور كه قبال اشاره شد، مهمتري
مـاعي، نااميـدي، احسـاس ناكـامي، انـزواي اجتمـاعي، نارضـايتي        بي عدالتي اجتماعي، دستيابي به اهداف، سرمايه اجت

در دو بعـد مطلـق و    فقـر  همچنـين . قرار گرفته است اجتماعي، كنترل غيررسمي و فرهنگ بزهكاري نيز مورد سنجش
فقر مطلق توسط شش معرف خوراك، پوشاك، بهداشت، مسكن، آموزش و فقـر نسـبي   . نسبي اندازه گيري شده است

  .از تركيب اين دو متغير فقر كل ساخته شد. احساس نابرابري و اوقات فراغت سنجيده شده است توسط دو معرف
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٨٨ 

 
   

  :فقر مطلق 4ـ2ـ3ـ1
كه عوامل ديگر را هم تحـت الشـعاع    از ميان گويه هاي مربوط به فقر مطلق فقط درآمد به عنوان تأثير گذارترين عامل

  .انتخاب شده است خود قرار مي دهد
  
  :رآمدد 4ـ2ـ3ـ1ـ1

كـه آمارهـاي    با توجه به اين .نشان مي دهد توزيع نسبي درآمد خانواده را بين افراد در مناطق مختلف) 4ـ  33(جدول 
در  هزارتومان درآمد در ماه تعيين كـرده انـد   400را در حدود  1386خط فقر در سال ) 8/3/1387اعتماد ملي، (رسمي 

مناطق مورد بررسي درآمدي پايين تر از خط فقر داشـته انـد كـه ايـن     درصد افراد نمونه در كل  1/22تحقيق مورد نظر
  گستردگي فقر در اين مناطق مي باشد نشادهنده درصد مي باشد كه 2/36ميزان در بافت قديمي 

  
    در مناطق مختلف) به هزارتومان(ـ توزيع فراواني نسبي درآمد خانواده هاي افراد مورد بررسي  4ـ33جدول 
 بافت قديم  بافت جديد و شهرك ها ركزيبافت م    منطقه
  فراواني      
  درآمد

 فراواني
  مطلق 

 فراواني
  درصدي

 فراواني
  مطلق

 فراواني
  درصدي

 فراواني
  مطلق

  فراواني
  درصدي

  4/2   3   8/0 1   0   0    و كمتر 200
200-300     2    6/1 13   2/10  17 7/13  
300-400     7    6/5 16   6/12   25 1/20  
400-500     25   20 26  4/20 50  3/4  
500-600     26  8/20 28  22 16  9/12  
600-800  57   6/45 40 4/31  13   4/10  
800-1000  6  8/4  3 6/23   0  0  

  0 0    0   0  6/1  2    و بيشتر 1000
n 125 100 127 100 124 100  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٨٩ 

 
   

  :سرمايه اجتماعي 4ـ2ـ3ـ2
. توزيع فراواني نسبي فقر كل را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك منـاطق مختلـف نشـان مـي دهـد      4ـ   34جدول 

در  98/49براساس يافته هاي موجود در اين جدول ميزان ميانگين سرمايه اجتماعي، در مناطق بافت مركزي شهر كاشان
با توجه به داده هاي جدول مي توان . مي باشد  98/56مناطق بافت قديمي و در 43/51مناطق بافت جديد و شهرك ها 

گفت بيشترين ميزان سرمايه اجتماعي متعلق به افراد بافت قديمي شهر مي باشد، به عبارت ديگـر از آنجـا كـه معـرف     
روابط اجتمـاعي  هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي روابط اجتماعي و اعتماد اجتماعي مي باشد مي توان گفت ميزان 

  .و اعتماد اجتماعي در مناطق بافت قديمي شهر كاشان نسبت به ساير مناطق بيشتر است
  
  ـ توزيع فراواني نسبي سرمايه اجتماعي در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت 4ـ  34جدول   

     
 بافت قديم  بافت جديد و شهرك ها  بافت مركزي     منطقه

  فراواني                
  سرمايه اجتماعي

 زن 
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  2/3  2/3  1/3  4/9 2/6 7/14 4 5 1/3  خيلي كم
  4/10  6/13  1/3  5/16 2/22 5/8 8/32 3/36 7/28  كم

  7/46  3/45  9/48  4/46 4/44 2/49 4/30 23 6/36  تاحدودي
  8/25  3/26  5/24  7/15 5/18 6/10 8/20 6/24  19  زياد 

  7/13  6/11  3/20  8/11 7/8 17 12 1/11 6/12  خيلي زياد
  100  100  100  100 100 100 100 100 100  جمع كل

n 65  60 125 48 79 127  32  95  124  
 0:حداقل  

  41/95:حداكثر
   98/49:ميانگين

  73/20:انحراف معيار

 99/6:اقلحد
  4/99:حداكثر
  43/51:ميانگين

  58/20:انحراف معيار

 43/7:حداقل
  76/98:حداكثر
  98/56:ميانگين

  62/17:انحراف معيار
  
  
  :دستيابي به اهداف 4ـ2ـ3ـ3

توزيع فراواني نسبي دستيابي به اهداف را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلف نشان مي  4ـ   35جدول 
يافته هاي موجود در اين جدول ميزان ميانگين دستيابي به اهداف در مناطق بافت مركزي شـهر كاشـان    بر اساس. دهد
بـا توجـه   . درصد مي باشـد   86/41در بافت قديمي درصد و  86/49در مناطق بافت جديد و شهرك ها درصد، 31/46

 بـراي ارائـه  . جديد و شهرك هـا اسـت   به ميزان ميانگين مي توان گفت بيشترين ميزان دستيابي مربوط به مناطق بافت
الزم است در كنار شاخص ميانگين، شاخص هاي پراكندگي را نيز ارائـه دهـيم كـه ميـزان      ر روشني از اين متغيرتصوي

افراد در مورد متغيـر دسـتيابي    تانحراف معيار نمرا بر اساس ارقام جدول. ات پاسخگويان را نشان دهدپراكندگي نمر
مجـذور اخـتالف نمـرات     نشـان دهنـده  به دست آمده است كـه   43/19افت جديد و شهرك ها به اهداف در مناطق ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٠ 

 
   

ايـن  . مي باشد 29/69تا  43/30بنابراين نمرات پاسخگويان بافت جديد و شهرك ها بين . پاسخگويان از ميانگين است
  .مي باشد  87/60تا  85/22و در بافت قديمي بين   24/69تا  27ميزان در مناطق بافت مركزي بين 

  
  يتـ توزيع فراواني نسبي دستيابي به اهداف در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنس 4ـ  35جدول    

  بافت قديم   بافت جديد و شهرك ها  بافت مركزي     منطقه
  فراواني                            

  دستيابي به اهداف
 زن

  )درصد(
 مرد

  )درصد(
 كل

  )درصد(
 زن

  )درصد(
 مرد

  )درصد(
  كل

  )درصد(
  زن

  )درصد(
  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  3/19  18 22  7 5/7 8/6 6/9 8/9 8/8  خيلي كم
  4/23  6/25 5/18  22 25 9/17 4/34 4/37 34  كم

  3/44  6/42 1/49  8/37 7/35 3/41 2/31 6/29 5/31  تاحدودي
  5/10  7/11 7  1/29 5/28 3/28 2/19 18 4/19  زياد 
  4/2  1/2 3/3  7/4 3/3 8/5 6/5 1/5 4/6  زياد خيلي

  100  100 100  100 100 100 100 100 100  جمع كل
n 65 60 125 48 79 127  32 92  124  
 06/4:حداقل  

  100:حداكثر
  12/48:ميانگين

  12/21:انحراف معيار

 0:حداقل
  52/92:حداكثر
  86/49: ميانگين

  43/19: انحراف معيار

  52/5حداقل
  93/84: حداكثر 
  86/41: ميانگين

  01/19: انحراف معيار
  
  :احساس بي عدالتي اجتماعي 4ـ2ـ3ـ4

توزيع فراواني نسبي احساس بي عدالتي اجتماعي را در بين فراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلف  4ـ   36جدول 
بافـت مركـزي شـهر    در اين جدول ميزان احساس بي عدالتي اجتمـاعي در   تحقيقبر اساس يافته هاي . نشان مي دهد

مي باشـد، كـه نشـان دهنـده بيشـترين        89/58و در مناطق بافت قديمي  31/65، در بافت جديد و شهرك ها  13/72
نكته قابل توجه در اين جدول درصد بسـيار بـاالي پاسـخگوياني اسـت كـه      . نارضايتي در بافت مركزي شهر مي باشد

 7/63درصد، در بافت جديد و شهرك ها   8/72در بافت مركزي احساس بي عدالتي اجتماعي زيادي دارند، به طوريكه
  مي باشددرصد  54درصد و در بافت قديمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩١ 

 
   

    ـ توزيع فراواني نسبي احساس بي عدالتي اجتماعي در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت    4ـ 36جدول    
  بافت قديم   ابافت جديد و شهرك ه  بافت مركزي    منطقه

  فراواني                             
  

  احساس بي عدالتي اجتماعي

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  4/2  1/2 2/3  1/3 7/3 1/2 8/0 7/1 0  خيلي كم
  2/7  3/6 4/8  8/7 4/8 3/6 4 3/3 3/4  كم

  3/36  9/38  3/27  2/25  7/24 27 4/22 4/23 2/21  تاحدودي
  5/39  39  1/42  2/36 38 5/33 6/41 40 9/42  زياد 

  5/14  7/13 19  5/27  2/25 1/31 2/31 6/31 5/31  خيلي زياد
  100  100 100  100  100 100 100 100 100  جمع كل

n 65 60 125 48 79 127  32 92  124  
 87/17: حداقل  

  100:حداكثر
  13/72: يانگينم

  07/19: انحراف معيار

 83/0:حداقل
  100: حداكثر
  31/65:ميانگين

  48/20: انحراف معيار

  43/16: حداقل
  100: حداكثر 
  89/59: ميانگين

  92/18: انحراف معيار
  
  :احساس نااميدي 4ـ2ـ3ـ5

. ت هاي مختلف نشان مي دهـد توزيع فراواني نسبي نااميدي را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك باف 4ـ   37جدول 
، در  21/48براساس يافته هاي موجود در اين جدول ميزان ميانگين احساس نااميـدي در بافـت مركـزي شـهر كاشـان      

بنابراين بيشترين ميـزان احسـاس نااميـدي ابتـدا در     . مي باشد 13/47و بافت قديمي   83/43بافت جديد و شهرك ها 
  .در بافت جديد وشهرك ها مي باشد سپسدر بافت قديمي و  بعد بافت مركزي،

  ـ توزيع فراواني نسبي نااميدي در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت4ـ37جدول 
  بافت قديم  بافت جديد و شهرك ها بافت مركزي    منطقه

  فراواني                             
  

  احساس نااميدي

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 لك
  )درصد(

 زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  4   2/2    3/9     4/9  3/10 9/7 4/6 2/10 2/3  خيلي كم
  2/28  1/27  2/31  7/26  9/22 5/33 28 8/26 5/29  كم

  54    8/59     7/37   4/46  47 8/45 8/44 3/36 2/52  تاحدودي
  3/11  7/8   7/18   1/14  2/16 7/10 6/13 15 12  زياد 

  4/2  2/2    1/3     1/3  7/3 1/2 2/7 6/11 2/3  خيلي زياد
  100     100     100     100  100 100 100 100 100  جمع كل

n 65 60 125 48 79  127   32     92     124  
 0: حداقل  

  100:حداكثر
  21/48: ميانگين

  37/20: انحراف معيار

 0:حداقل
  100: حداكثر
  83/43 :ميانگين

  46/19: انحراف معيار

  49/5: حداقل 
  24/95: حداكثر 
  13/47: ميانگين

  08/16: انحراف معيار
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٢ 

 
   

  :احساس ناكامي 4ـ2ـ3ـ6
توزيع فراواني نسبي احساس ناكامي را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلـف نشـان مـي     4ـ   38جدول 

يزان ميانگين احساس بي عدالتي اجتماعي، در منـاطق بافـت مركـزي    در اين جدول م تحقيقبر اساس يافته هاي . دهد
مي باشد، كه بيـانگر وجـود    98/36و در بافت قديمي  08/40طق بافت جديد و شهرك ها ا، در من 28/37شهر كاشان 

در  ، الزم اسـت ير روشني از اين متغيـر  تصو براي ارائه. بيشترين احساس ناكامي در بافت جديد و شهرك ها مي باشد
. كنار شاخص ميانگين، شاخص هاي پراكندگي را نيز ارائه دهيم كه ميزان پراكندگي نمرات پاسخگويان را نشـان دهـد  

همان طور كه در جدول نشان داده شده است، انحراف معيار نمرات افراد در مورد متغير دستيابي به اهـداف در بافـت   
. مجـذور اخـتالف نمـرات پاسـخگويان از ميـانگين اسـت      به دست آمده است كه نشـانگر   49/18جديد و شهرك ها 

اين ميزان در بافت مركـزي  . مي باشد 57/58تا  59/21بنابراين نمرات پاسخگويان مناطق بافت جديد و شهرك ها بين 
  .مي باشد 70/53تا   26/20و در مناطق بافت قديمي  81/61تا  75/12بين 

   
  سي در مناطق مختلف به تفكيك جنسياكامي در بين افراد مورد بررـ توزيع فراواني نسبي احساس ن 4ـ  38جدول 

  بافت قديم  بافت جديد و شهرك ها  بافت مركزي     منطقه
  فراواني                             

  
  ناكامي

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  3/11  8/9  6/15  32/17  72/17 6/16 2/23 3/28 4/18  خيلي كم
  7/42  3/41  2/31  7/30  8/27 4/35 20 20 20  كم

  4/6  5/43  6/40  6/38  7/41 3/33 3/33 3/33 43  تاحدودي
  3/7  4/5  3/9  4/9  5/7 5/12 2/11 6/11 7/10  زياد 

  8/0  0  2/3  9/3  1/5 1/2 2/7 6/6 7/7  خيلي زياد
  100  100  100  100  100 100 100 100 100  جمع كل

n 65 60 125 48 79  127  32  92  124  
 0: حداقل  

  100:حداكثر
  28/37: ميانگين

  53/24: انحراف معيار

 0:حداقل
  100: حداكثر
  08/40: ميانگين

  49/18: انحراف معيار

  0: حداقل 
  38/92: حداكثر 
  98/36: ميانگين

  72/16: انحراف معيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٣ 

 
   

  :ل اجتماعي غيررسميكنتر 4ـ2ـ3ـ7
توزيع فراواني نسبي كنترل اجتماعي غيررسمي را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك منـاطق مختلـف    4ـ   39جدول 

در اين جـدول در بـين منـاطق مختلـف از لحـاظ ميـزان كنتـرل اجتمـاعي          تحقيقبر اساس يافته هاي . نشان مي دهد
درصـد اظهـار نمـوده انـد ميـزان       8/16ي كه در مناطق بافت مركزي به طور. غيررسمي تا حدودي تفاوت وجود دارد

درصـد و    8/22براي بافت جديد و شهرك ها به ترتيـب  رقماين . است زيادكنترل اجتماعي بر روي رفتار آنان بسيار 
رسمي در بر اساس اين داده ها مي توان ادعا كرد كه ميزان كنترل اجتماعي غير. درصد مي باشد  25براي بافت قديمي 

  .بافت قديمي بسيار بيشتر از بافت مركزي و بافت جديد و شهرك ها مي باشد
    

  ـ توزيع فراواني نسبي كنترل غيررسمي در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت 4ـ  39جدول 
  بافت قديم  بافت جديد و شهرك ها بافت مركزي    منطقه

  فراواني                             
  

  كنترل غيررسمي

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  8/8  8/10  2/3  3/17    2/15 8/20  24 3/28 20  خيلي كم
  3/44  1/39  3/59  8/44  6/50  4/35  4/46 3/33 4/58  كم

  7/21  8/22  7/18  15    9/13 6/16 8/12 15 7/10  تاحدودي
  2/24  26  7/18  15    2/15 6/14 2/15 6/21 2/9  زياد 

  8/0  1/1  0  8/7  1/5 5/12  6/1 7/1 5/1  خيلي زياد
  100  100  100  100     100    100   100 100 100  جمع كل

n 65 60 125 48  79  127  32  92  124  
 0: حداقل  

  100:حداكثر
  18/30: ميانگين

  36/21: راف معيارانح

 0:حداقل
  100: حداكثر
  93/37: ميانگين

  53/22: انحراف معيار

  0: حداقل 
  100: حداكثر 
  69/43: ميانگين

  44/19: انحراف معيار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٤ 

 
   

  :نارضايتي اجتماعي 4ـ2ـ3ـ8
 ناطق مختلف نشـان ـ توزيع فراواني نسبي نارضايتي اجتماعي را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك م  4ـ   40جدول 
در اين جدول ميزان نارضايتي اجتماعي در ميان زنان مناطق در مناطق بافت مركزي شهر  بر اساس يافته هاي. مي دهد

 .درصـد مـي باشـد    7/84درصد و در بافت قديمي   4/85درصد، در بافت جديد و شهرك ها   1/86كاشان اين ميزان 
درصـد، در منـاطق بافـت جديـد و      6/91در مناطق بافت مركـزي  . (ال مي باشداين ميزان براي مردان نيز بسيار با البته

كه با توجه به محدوده سني پاسخگويان مي تواند پيامـدهاي  ) درصد مي باشد 4/81و در بافت قديمي  3/87شهرك ها
  .ناگواري را به دنبال داشته باشد

  
  فراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيتـ توزيع فراواني نسبي نارضايتي اجتماعي در بين ا 4ـ  40جدول 

    
  بافت قديم   بافت جديد و شهرك ها  بافت مركزي     منطقه

  فراواني                             
  

  نارضايتي اجتماعي

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  8/0  0  1/3  8/0  0    4/2 0 0 0  خيلي كم
  6/1  1/1  1/3  9/3  5/2  2/6 2/3 5 5/1  كم

  5/14  4/17  2/6  6/8  1/10 2/6 8 3/3 3/12  تاحدودي
  7/38  8/35  8/46  8/44    5/40  1/52  8/36 3/43 7/30  زياد 

  3/44  6/45  6/40  7/41    8/46 3/33 52 3/48 4/55  خيلي زياد
  100  100  100  100     100    100   100 100 100  جمع كل

n 65 60 125 48 79    127  32  92  124  
 46/8:حداقل  

  100:حداكثر
  55/76: ميانگين

  02/17: انحراف معيار

  22/14:حداقل
  100: حداكثر
  39/75: ميانگين

  33/15: انحراف معيار

  37/6: حداقل 
  100: حداكثر 
  21/73: ميانگين

  89/14: انحراف معيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٥ 

 
   

  :فرهنگ بزهكاري 4ـ2ـ3ـ9
ـ توزيع فراواني نسبي فرهنگ بزهكاري را در بين افراد مورد بررسي به تفكيك مناطق مختلف نشان مي   4ـ  41جدول 

،  49/30بر اساس يافته هاي موجود در اين جدول ميزان ميانگين فرهنگ بزهكاري در بافت مركزي شهر كاشان، . دهد
كـه در   موضـوع حـاكي از ايـن اسـت    اين امر . مي باشد 42/27و در بافت قديمي  89/29ها  در بافت جديد و شهرك

در ميان . بافت مركزي فرهنگ بزهكاري با تفاوت اندكي از مناطق بافت جديد و شهرك ها و بافت قديمي بيشتر است
رصد و در بافـت قـديمي   د  4/9درصد، در بافت جديد و شهرك ها  6/13بافت مركزي با نمونه آماري پاسخگويان در

  .ياد از فرهنگ بزهكاري برخوردار هستنددرصد به ميزان خيلي ز 6/5
  

  ـ توزيع  فراواني نسبي فرهنگ بزهكاري در بين افراد مورد بررسي در مناطق مختلف به تفكيك جنسيت 4ـ  41جدول 
    

  بافت قديم   بافت جديد و شهرك ها  بافت مركزي    منطقه
  فراواني                             

  
  فرهنگ بزهكاري

 زن
  )درصد(

 مرد
  )درصد(

 كل
  )درصد(

 زن
  )درصد(

  مرد
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  زن
  )درصد(

  مرد 
  )درصد(

  كل
  )درصد(

  5/35   5/31  8/46   1/44   43 8/45  8/44 6/26 5/61   خيلي كم
  7/38  2/40    4/34   8/33     7/36 3/29 2/23   35  3/12  كم
  1/20    24    4/9      6/12     2/15 3/8  2/15  4/18 8/13  احدوديت

  8/4    3/4    2/6     8/7   1/5 5/12 8  3/8 7/7   زياد 
  8/0    0      1/3      6/1  0 2/4 6/5 10  5/1     خيلي زياد
  100     100     100      100     100    100   100   100   100    جمع كل

n 65 60 125  48 79  127     32    92  124  
 0: حداقل  

  10073/98:حداكثر
  49/30: ميانگين

  73/24: انحراف معيار

 0:حداقل
  54/89: حداكثر
  89/29: ميانگين

  78/19: انحراف معيار

  0: حداقل 
  38/71: حداكثر 
  42/27: ميانگين

  65/18: انحراف معيار
  
  هاي دو متغيريه آمار -3-4

. ش رابطه متغيرها به صورت دو به دو و بر اساس فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرددر اين بخ
با نمونه هاي مستقل و آزمون تحليل واريانس استفاده مي شود تا  tبدين منظور از ضريب همبستگي پيرسن، آزمون 

ن معناداري تفاوت موجود بين متغيرهاي مورد نظر با يكديگر در ارتباط گذاشته شده و شدت و جهت روابط و همچني
  . آنها بررسي گردد

  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٦ 

 
   

  نتايج روابط بين متغيرهاي تحقيق - 1-3-4
  و ابعاد كجرفتاري بط همبستگي بين ابعاد فقرروا -4- 1-1-3

و ابعاد كجرفتاري در تحقيق حاضر، اين ابعاد با يكديگر در ارتباط  ررسي روابط بين ابعاد فقربه منظور ب  
آورده ) ضميمه 1شماره (نتايج بدست آمده در جدول . و جهت روابط مورد بررسي قرار گيرد گذاشته شد تا شدت

  .شده است
نشان مي دهد كه بين كليه پاسخگويان تحقيق ، تمامي ابعاد ) ضميمه 1شماره (با در نظر گرفتن موارد فوق   

تمامي ابعاد فقر به عنوان متغير . هستند نسبتاً قوي و معناداري كجرفتاري اجتماعي با يكديگر داراي رابطه مستقيم ،
فقر مطلق با كجرفتاري اقتصادي، جنسي و . مستقل نيز با يكديگر داراي رابطه مستقيم، نسبتاً متوسط و معناداري هستند

فقر نسبي نيز با . كل رابطه منفي و بي معنايي دارد، و تنها با كجرفتاري فرهنگي ، رابطه مستقيم غير معنادار دارد
  . رفتاري اقتصادي، رابطه منفي و بي معنا دارد و با ساير ابعاد كجرفتاري رابطه مستقيم ولي بي معنا داردكج
  
  روابط همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته-4- 2-1-3

براي بررسي روابط همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، متغيرهاي مستقل اين تحقيق را با متغير وابسته و 
اين روابط همبستگي به صورت . آن، در رابطه گذاشته شده ، و همبستگي آنها با يكديگر مورد بررسي قرار گرفتابعاد 

  . آورده شده است) ضميمه 2شماره (ماتريس در جدول 
نتايج مذكور نشان مي دهد كه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد مختلف كجرفتاري رابطه منفي معنادار وجود دارد،   

  .كه هر چقدر سرمايه اجتماعي افراد باالتر باشد، ميزان كجرفتاري آنان كاهش پيدا مي كند بدين معني 
فرهنگ بزهكاري با تمامي ابعاد كجرفتاري رابطه مثبت معني داري را دارد، بدين معني كه با گسترش فرهنگ   

  .بزهكاري در سطح جامعه ، بر ميزان ابعاد مختلف كجرفتاري نيز افزوده مي شود
اس نااميدي با تمامي ابعاد كجرفتاري به جز كجرفتاري فرهنگي رابطه مثبت معناداري دارد، بدين معني كه احس

جنسي و كل نيز در بين افراد افزوده  با افزايش احساس نااميدي در افراد، انواع مختلف كجرفتاري اقتصادي، اجتماعي ،
  .اقتصادي، جنسي و كل رابطه مثبت معني داري را داردنارضايتي اجتماعي نيز با كجرفتاري اجتماعي ،  . مي شود

  
  روابط همبستگي بين متغيرهاي پيشينه اي و وابسته -4- 3-1-3

روابط همبستگي بين متغيرهاي پيشينه اي با متغير وابسته آورده شده ) ضميمه 3شماره (در جدول ماتريسي   
  . است

انواده با كجرفتاري جنسي رابطه مثبت معناداري دارد، بدين جدول مذكور نشان مي دهد، درآمد ماهيانه خ يافته هاي
. معنا كه با افزايش ميزان درآمد ماهيانه، خانواده در اين نمونه، بر ميزان كجرفتاري جنسي افراد نيز افزوده مي شود

زندان مي نكته قابل توجه در اين جدول وجود رابطه نسبتاً مثبت معنادار تحصيالت والدين با كجرفتاري جنسي فر
       با افزايش سطح تحصيالت والدين، ميزان كجرفتاري جنسي نيز افزوده كه در بين نمونه آماريبدين معنا . باشد

كه با افزايش سطح  به صورتيتحصيالت والدين با ساير ابعاد كجرفتاري رابطه منفي ولي غير معنادار دارد، و مي شود 
  . ي كاسته مي شودتحصيالت والدين از ابعاد ديگر كجرفتار

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٧ 

 
   

  با نمونه هاي مستقل tنتايج مربوط به اجراي آزمون  - 2-3-4
سري از متغيرهاي  با نمونه هاي مستقل، معناداري تفاوت موجود بين يك tبا استفاده از آزمون  در اين قسمت   

  . تحقيق به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است
  
  عياجتمارابطه جنسيت و كجرفتاري  -4- 1-2-3

، با فرض ناهمگن اجتماعيحاكي از آن است كه از لحاظ ميانگين نمرات كجرفتاري ) 4-42(نتايج جدول   
به عبارت ديگر، مقايسه ميانگين نمرات . وجود دارد) مرد و زن(ها، تفاوت نسبتاً متوسطي بين دو گروه  بودن واريانس

به طوري كه . بيشتري برخوردار بوده اند اجتماعيرفتاري هر دو گروه نشان مي دهد كه مردان در مقايسه با زنان از كج
 7حدود مي باشد، در حالي كه اين ميانگين با   8994/15براي مردان  اجتماعيغير كجرفتاري ميانگين نمرات مت

  . بوده است 5132/8اختالف براي زنان كمتر و در حدود نمره ) 3862/7(
  

  ماعياجترابطه بين جنسيت و كجرفتاري  4ـ42جدول 

  متغير مستقل
متغير 
  وابسته

  ميانگين tآزمون   جهت همگني واريانس Levenآزمون 

  جنسيت
مرد 
  و
  زن

  كجرفتاري
  كل

  F 
معني 
  درجه آزادي t  داري

معني 
  داري

  )دو دامنه(

تفاوت 
  ميانگين ها

  زن  مرد

با فرض همگن 
  بودن واريانس ها

593/9  003/0  
564/6  
898/6  

372  
583/6  

000/0  
000/0  

3862/7  
3862/7  

8994/15  5132/8  

با فرض ناهمگن 
  ها بودن واريانس

            231=N 145 =N 

  
  رابطه جنسيت و كجرفتاري اقتصادي-4- 2-2-3

نيز نشان مي دهد كه از لحاظ ميانگين نمرات كجرفتاري اقتصادي ، با فرض ناهمگن ) 4-43(نتايج جدول   
به عبارت ديگر، مقايسه ميانگين . وجود دارد ) مرد و زن(دو گروهها، تفاوت نسبتاً متوسطي ، بين  بودن واريانس

به . نمرات هر دو گروه نشان مي دهد كه مردان در مقايسه با زنان از كجرفتاري اقتصادي بيشتري برخوردار بوده اند
نمره  4گين با مي باشد، در حالي كه اين ميان 0083/9طوري كه ميانگين نمرات متغير كجرفتاري اقتصادي براي مردان 

  . مي باشد 0000/5اختالف براي زنان كمتر و در حدود 
  

  ت و كجرفتاري اقتصادييرابطه بين جنس 4- 43جدول 

  متغير مستقل
متغير 
  وابسته

  ميانگين tآزمون   جهت همگني واريانس Levenآزمون 

  جنسيت
مرد 
  و
  زن

  كجرفتاري
  كل

  F 
معني 
  درجه آزادي t  داري

معني 
  داري

  )دو دامنه(

فاوت ت
  ميانگين ها

  زن  مرد

با فرض همگن 
  بودن واريانس ها

879/22  000/0  
089/3  
154/3  

360  
  

000/0  
000/0  

0083/4  
0083/4  

0083/9  0000/5  

با فرض ناهمگن 
  بودن واريانسها

            231=N 145 =N 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
٩٨ 

 
   

  رابطه جنسيت و كجرفتاري موارد مخدر و مشروبات الكلي -4- 3-2-3
شان مي دهد كه از لحاظ ميانگين نمرات كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي با ن) 4-44(نتايج جدول  

به عبارت ديگر، مقايسه . وجود دارد) مرد و زن(ها، تفاوت نسبتاً متوسطي، بين دو گروه  فرض ناهمگن بودن واريانس
واد مخدر و مشروبات الكلي ميانگين نمرات هر دو گروه نشان مي دهد كه مردان در مقايسه با زنان از كجرفتاري م

به طوري كه ميانگين نمرات متغير كجرفتاري مواد مخدر ومشروبات الكلي براي مردان . بيشتري برخوردار بوده اند
نمره اختالف براي زنان كمتر و در حدود  )9859/16( 17حدود مي باشد، در حالي كه اين ميانگين با  8530/24
  . مي باشد 8671/7

  
  ابطه بين جنسيت و كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلير – 4- 44جدول 

  متغير مستقل
متغير 
  وابسته

  ميانگين tآزمون   جهت همگني واريانس Levenآزمون 

  جنسيت
مرد 
  و
  زن

كجرفتا
  ري
  كل

  F 
معني 
 t  داري

درجه 
  آزادي

معني 
  داري

  )دو دامنه(

تفاوت 
  ميانگين ها

  زن  مرد

با فرض همگن بودن 
  واريانس ها

9002/44  000/0  
378/6  
421/7  

372  
644/370  

000/0  
000/0  

9859/16  
9859/16  

8530/24  8671/7  

با فرض ناهمگن بودن 
  ها واريانس

            231=N 145 =N 

  
  رابطه جنسيت و كجرفتاري جنسي -4- 4-2-3

گن بودن نيز نشان مي دهد كه از لحاظ ميانيگن نمرات كجرفتاري جنسي با فرض ناهم) 4-45(نتايج جدول   
به عبارت ديگر ، مقايسه ميانگين نمرات هر . وجود دارد مرد و زن(اً متوسطي، بين دو گروه ها، تفاوت نسبت واريانس

به طوري كه . دو گروه نشان مي دهد كه مردان در مقايسه با زنان از كجرفتاري جنسي بيشتري برخوردار بوده اند
 15حدود مي باشد، در حالي كه اين ميانگين با  1681/24دان ميانگين نمرات متغير كجرفتاري جنسي براي مر

  .مي باشد 1726/9نمره اختالف براي زنان كمتر و در حدود  )9955/14(
  

  رابطه بين جنسيت و كجرفتاري جنسي -4- 45جدول 
  متغير مستقل

متغير 
  وابسته

  ميانگين tآزمون   جهت همگني واريانس Levenآزمون 

  جنسيت
مرد 
  و
  زن

كجرفتا
  ير

  كل

  F 
معني 
 t  داري

درجه 
  آزادي

معني 
  داري

  )دو دامنه(

تفاوت 
  ميانگين ها

  زن  مرد

با فرض همگن بودن 
  واريانس ها

8215/24  000/0  
153/6  
698/6  

372  
425/361  

000/0  
000/0  

9955/14  
9955/14  

0792/23  1726/9  

با فرض ناهمگن بودن 
  ها واريانس

            231=N 145 =N 

  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )ANOVA(يج مربوط به اجراي آزمون تحليل واريانسنتا - 3-3-4
اين . تحليل واريانس در واقع روشي براي آزمايش تفاوت بين گروه هاي مختلف داده ها يا نمونه ها است  

بخشي از اين واريانس ممكن است . روش كل واريانس موجود در يك جامعه از داده ها را به دو بخش تقسيم مي كند
از طرف . ادف حادث شده باشد و بخش ديگر ممكن است ناشي از داليل يا عوامل خاصي باشدبه خاطر شانس و تص

ديگر واريانس موجود ممكن است ناشي از تفاوت بين گروه هاي مورد مطالعه و يا به خاطر تفاوت موجود در درون 
  . نمونه ها حادث شده باشد

ها به تبيين پديده مورد نظر مي  اين تفاوت به عنوان يك روش تحليل با بررسي مجموع ANOVAبنابراين   
از طريق اينگونه از تحليل ها است كه محقق مي تواند رابطه متغير مستقل اسمي بيش از دو حالته را با متغير . پردازد

  )125: 1382كالنتري، (وابسته در سطح سنجش فاصله اي بسنجد 
ورد گردد كه يكي از آنها واريانس بين گروه ها و بنابراين در تحليل واريانس دو نوع واريانس بايستي برآ  

واريانس بين گروه ها عبارت است از مجموع مجذورات انحراف ميانيگين هر . ديگري واريانس درون گروه هاست
گروه از ميانگين كل ، و واريانس درون گروه ها عبارت از مجموع مجذورات انحراف مقادير هر فرد از ميانگين گروه 

  . بر اساس فرمول ذيل فراهم مي گردد Fبر مبناي تخمين اين دو واريانس است كه امكان محاسبه ميزان . دخود مي باش
                                       

                                                                                                      
      

باشد مي توان قضاوت كرد كه بين گروه  01/0و بزرگتر از  05/0اري بدست آمده كوچكتر از اگر سطح معناد  
باشد مي  01/0و در صورتي كه عدد بدست آمده كوچكتر از  درصد مي باشد، 95هاي مورد مطالعه تفاوت در سطح 

  )126: 1382كالنتري، (درصد معني دار است  99توان مدعي شد كه اين تفاوت در سطح 
اين است كه اگر در بين ميانگين گروه هاي مختلف تفاوت ) ANOVA(ته مهم در تحليل واريانس نك  

بلكه . ها را بدست آورد نمي توان محل اين تفاوت) ANOVA(معناداري وجود داشته باشد، صرفاً از طريق نتايج 
( ر حسب ضرورت استفاده كردبايستي از آزمون هايي مانند، آزمون شفه، آزمون چند دامنه دانكن، آزمون توكي ب

  ).127: 1382كالنتري، 
  
  رابطه مناطق و كجرفتاري -4- 1-3-3

نشان مي دهد، بين نوع منطقه و كجرفتاري اجتماعي، كجرفتاري مواد مخدر ) 4-46(همانگونه كه نتايج جدول  
  . و مشروبات الكلي و كجرفتاري جنسي رابطه معنادار وجود دارد

  
در مورد كجرفتاري اجتماعي مشاهده شد كه شدت هر كدام از اين ابعاد ) 4-46ول جد(بر اساس آزمون توكي 

به عبارت ديگر كدام منطقه نسبت به ساير مناطق از . كجرفتاري در كدام منطقه بيشتر و در كدام منطقه كمتر است
  . فراواني بيشتر كجرفتاري برخوردار است

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  :دمبدست آنتايج زير ) 4-46جدول (  با بررسي آزمون توكي
  .بوده است ها هاي مركزي، قديمي و جديد و شهرك كجرفتاري اجتماعي ، به ترتيب در بافتبيشترين 
  .بوده است قديميو  مركزي، جديد و شهرك ها  هاي كجرفتاري فرهنگي ، به ترتيب در بافتبيشترين 
  .بوده است ديميقو  جديد و شهرك هاهاي مركزي،  كجرفتاري جنسي ، به ترتيب در بافتبيشترين 

  
  

  منطقه و ابعاد كجرفتاري) مقايسه هاي چندگانه(ـ نتيجه آزمون توكي 4ـ46جدول 
  سطح معناداري  خطاي استاندارد  )I-J(تفاوت ميانگين )J(ساير مناطق )I(منطقه معيار  متغير وابسته

  كجرفتاري جنسي

  بافت مركزي
  019/0  11312/0  3153/0 جديد و شهرك ها

  003/0  12012/0  3432/0 قديمي
و  بافت جديد
  شهرك ها

  019/0  11312/0  -3182/0 مركزي
  732/0  11312/0  0753/0 قديمي

  بافت قديم
  003/0  12012/0  -3432/0 مركزي

  732/0  11312/0  -0753/0 جديد و شهرك ها

كجرفتاري 
  اجتماعي

  مركزيبافت 
  021/0  09211/0  2301/0 جديد و شهرك ها

  158/0  07898/0  1711/0 قديمي
و  بافت جديد
  شهرك ها

  021/0  09211/0  -2301/0 مركزي
  649/0  09211/0  -0779/0 قديمي

  بافت قديم 
  158/0  07898/0  -1711/0 مركزي

  649/0  09211/0  0779/0 جديد و شهرك ها

  كجرفتاري فرهنگي

  مركزيبافت 
  024/0  06522/0  -1798/0 جديد و شهرك ها

  678/0  06986/0  0653/0 قديمي
و  بافت جديد
  شهرك ها

  024/0  06522/0  1798/0 مركزي
  003/0  06522/0  2129/0 قديمي

  بافت قديم 
  678/0  06986/0  -0653/0 مركزي

  003/0  06522/0  -2129/0 جديد و شهرك ها
  
  آمارهاي چند متغيري-4-4

  :حليل مسير به شرح زير مي باشدآمارهاي چند متغيري در تحقيق حاضر شامل، تحليل رگرسيوني و ت
  
  تحليل رگرسيوني - 1-4-4

اكنون با . در بخش هاي قبل رابطه متغيرها بر اساس فرضيات تحقيق به صورت دو به دو  مورد بررسي قرار گرفت
استفاده از رگرسيون چند متغيري سعي داريم، تأثير مجموع متغيرهاي مستقل را بر متغير وابسته مورد بررسي قرار 

  . هيمد
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  رگرسيون چند متغيري -4- 1-1-4
  مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري اجتماعي -4-4- 1-1-1

ضرايب استاندارد رگرسيون كجرفتاري اجتماعي را بر اساس متغيرهاي مستقل تحقيق در ميان ) 4-47(جدول   
قل در تحقيق در مجموع توانسته اند متغير مست 10يافته هاي جدول حاكي از آن است كه . پاسخگويان نشان مي دهد

تعديل شده به حدود  Rدرصد در  27ولي اين ). R2= 273/0(درصد از واريانس كجرفتاري اجتماعي را تبيين كنند 27
چرا كه نسبت به افزايش متغيرها، . حقيقي تر است R2كه نسبت به ) R Adjusted=239/0(درصد رسيده است 24

  .دهد حساسيت كمتري از خود نشان مي
كه در هر مدل يك متغير مستقل به همراه متغيرهاي قبلي وارد معادله شده و اين افزايش شايان گفتن است   

  . تراكمي متغيرها تا مدل آخر كه همه متغيرها با هم وارد معادله مي شود، ادامه خواهد داشت
ي اجتماعي از خود نشان مي ، فرهنگ بزهكاري تأثير مثبت معناداري را بر روي كجرفتار1در مدل شماره   

اين متغير، بيشترين ميزان تبيين  البته. حفظ مي كند 10دهد، كه اين تأثير را تا آخرين مدل، يعني مدل شماره 
  . به خود اختصاص داده است R2%=1/22كجرفتاري اجتماعي را با 

ن وارد معادله شده است كه  ، عالوه بر فرهنگ بزهكاري، متغير سرمايه اجتماعي نيز هم زما2در مدل شماره   
R2 در اين مدل سرمايه اجتماعي رابطه منفي را از خود نشان مي دهد. تفاوت چنداني نكرده است .  

درصد افزايش يافته ،  6/22به  R2، با ورود متغير نارضايتي اجتماعي به جمع متغيرهاي قبلي 3در مدل شماره   
  . نداشته استاما متغير نارضايتي اجتماعي تأثير معناداري 

درصد رسيده است اين متغير  8/26افزايش يافته و به  R2 با ورود متغير دستيابي به اهداف ، 8در مدل شماره   
  . رابطه مثبت و معنادار خود را تا آخرين مدل حفظ كرده است

به  R2ين مدل ادامه يافته كه در ا 9افزايش يك متغير به متغيرهاي قبلي در معادله رگرسيوني تا مدل شماره   
  . درصد افزايش يافته است 8/26

متغير فقر به عنوان متغير مستقل اصلي با تمام متغيرهاي مستقل ديگر وارد معادله شده اند،  10در مدل شماره   
  . درصد رسيده است 3/27با اندك افزايشي به  R2كه  

هداف داراي رابطه مثبت معناداري با در اين مدل متغيرهاي فرهنگ بزهكاري، احساس نااميدي و دستيابي به ا  
كجرفتاري اجتماعي مي باشند، بدين معنا كه با افزايش فرهنگ بزهكاري، احساس نااميدي و دستيابي به اهداف بر 

  . ميزان كجرفتاري اجتماعي افزوده مي شود
از خود نشان  رابطه مستقيم معناداري با كجرفتاري اجتماعي يوني مشاهده گرديد كه فقردر اين مدل رگرس  

  . نداد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  )N=376در ميان كل پاسخگويان  ( ضرايب استاندارد رگرسيون كجرفتاري اجتماعي روي متغيرهاي مستقل -4- 47جدول 

  
  

  

  10مدل   9مدل   8مدل  7مدل   6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   متغيرها
  485/0  481/0  481/0  495/0  498/0  494/0  493/0  490/0  502/0  515/0  فرهنگ بزهكاري
  -027/0  030/0  -031/0  -004/0  -006/0  -001/0  -005/0  -018/0  -034/0    سرمايه اجتماعي

  071/0  069/0  069/0  061/0  059/0  048/0  054/0  075/0      ماعينارضايتي اجت
  114/0  124/0  124/0  093/0  094/0  095/0  101/0        احساس نااميدي
  009/0  009/0  -009/0  010/0  -009/0  -014/0          احساس ناكامي

  -029/0  -034/0  -031/0  044/0  -044/0           احساس بي عدالتي اجتماعي
  162/0  141/0  141/0                دستيابي به اهداف
  -007/0  001/0                  كنترل غير رسمي

  -057/0                    فقر كل
  R2(  221/0  222/0  226/0  235/0  242/0  244/0  247/0  268/0  268/0  273/0(ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل 
  )Adjusted R2(شه

219/0  218/0  219/0  227/0  234/0  234/0  230/0  242/0  239/0  239/0  

  376  376  376  376  376  376  376  376  376  376  عداد مشاهداتت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ه با براي درك بهتر تأثير متغيرهايي كه به طور معنادار با كجرفتاري اجتماعي رابطه داشته اند، مدل زير همرا
  . معادله رگرسيوني آنها ارائه مي گردد

  هاي اجتماعي ميزان تأثيرات همزمان متغيرهاي مستقل بر كجرفتاري -4-1مدل تحليلي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )دستيابي به اهداف( 162/0)+ احساس نااميدي(114/0) + فرهنگ بزهكاري( 485/0= كجرفتاري اجتماعي 
افزايش خواهد  485/0ر فرهنگ بزهكاري ، كجرفتاري اجتماعي در معادله فوق، به ازاي يك واحد افزايش د

  . به كجرفتاري اجتماعي افزوده خواهد شد 114/0همچنين به ازاي يك واحد افزايش در احساس نااميدي . يافت
  

  :مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي-4-4- 2-1-1
رگرسيون كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي را بر اساس متغيرهاي ضرايب استاندارد ) 4-48(جدول 

متغير مستقل  11يافته هاي جدول حاكي از آن است كه . مستقل تحقيق در ميان تمامي پاسخگويان نشان مي دهد
اين  ولي). R2=0431/0(تحقيق در مجموع توانسته اند در حد مطلوب واريانس اين بعد از كجرفتاري را تبيين كنند

اين ميزان تبيين بيانگر اين نكته ). Adjusted= 0412/0. (رسيده است 0412/0تعديل شده به  Rرقم بسيار ناچيز در 
مي تواند باشد كه متغيرهاي مستقل اين پژوهش در ميان نمونه آماري اين تحقيق نتوانسته است كجرفتاري مواد مخدر 

  . و مشروبات الكلي را تبيين نمايند
، فرهنگ بزهكاري تأثير مثبت معناداري را بر روي كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي  1اره در مدل شم

الزم به ذكر است كه اين . حفظ ميكند 11از خود نشان مي دهد، كه اين تأثير را تا آخرين مدل، يعني مدل شماره 
   .به خود اختصاص داده است R2=  367/0متغير، بيشترين ميزان تبيين را با 

در اين مدل . ، سرمايه اجتماعي همراه با متغير فرهنگ بزهكاري وارد معادله شده است2در مدل شماره 
فرهنگ بزهكاري تأثير مثبت و معنادار خود را حفظ كرده ، اما سرمايه اجتماعي تأثير منفي و معناداري بر اين بعد از 

  . درصد مي باشد 1/39 ميزان تبيين هر دو متغير. كجرفتاري از خود نشان داده است
، متغير احساس نا اميدي به همراه متغيرهاي قبلي وارد معادله رگرسيوني گرديده است كه تا 4در مدل شماره 

  .تأثير مثبت معناداري بر متغير وابسته داشته است 10مدل شماره 
سه متغير فرهنگ  تمام متغيرهاي مستقل با همديگر وارد معادله شده اند كه در نهايت 10در مدل شماره 

با مشاهده ضرايب رگرسيوني در مدل . بزهكاري ، احساس نااميدي و سرمايه اجتماعي داراي رابطه معنادار بوده اند
  . مشاهده گرديد كه فقر اقتصادي داراي رابطه مستقيم معناداري با كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي ندارد

كجرفتاري اجتماعي

 فرهنگ بزهكاري

احساس نااميدي

دستيابي به هدف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  )N=376در ميان كل پاسخگويان (دارد رگرسيون كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي روي متغيرهاي مستقل ضرايب استان -4- 48جدول 
  

  
  

  10مدل   9مدل   8مدل  7مدل   6مدل   5ل مد  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   متغيرها
  592/0  587/0  586/0  582/0  590/0  589/0  589/0  586/0  587/0  611/0  فرهنگ بزهكاري
  -135/0  -138/0  -138/0  -145/0  -143/0  -138/0  -143/0  -152/0  -156/0    سرمايه اجتماعي
  036/0  036/0  039/0  040/0  043/0  037/0  041/0  055/0      نارضايتي اجتماعي
  057/0  074/0  074/0  081/0  075/0  075/0  078/0        احساس نااميدي
  -002/0  -007/0  -017/0  -011/0  -014/0  -016/0          احساس ناكامي

  -015/0  -022/0  -021/0  -018/0             احساس بي عدالتي اجتماعي
  -008/0  -032/0  -037/0                دستيابي به اهداف
  -051/0  -041/0                  كنترل غير رسمي

  020/0                    فقر كل
  R2(  367/0  391/0  404/0  414/0  417/0  418/0  422/0  423/0  424/0  0431/0(ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل 
  )Adjusted R2(شه

          408/0  411/0  411/0  410/0  0412/0  

  376  376  376  376  376  376  376  376  376  376  تعداد مشاهدات
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= و مشروبات الكلي  057/0)+ سرمايه اجتماعي (135/0 -)فرهنگ بزهكاري( 592/0كجرفتاري مواد مخدر 
  )احساس نااميدي(

كاري، كجرفتاري مواد مخدر و مشروبات الكلي در معادله فوق، به ازاي يك واحد افزايش در فرهنگ بزه
كاهش  135/0افزايش خواهد يافت، و به ازاي يك واحد افزايش در سرمايه اجتماعي اين نوع از كجرفتاري  592/0

  . خواهد يافت
  
  مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري اقتصادي -4-4- 3-1-1

ون كجرفتاري اقتصادي روي متغيرهاي مستقل تحقيق در نشان دهنده ضرايب استاندارد رگرسي) 4-49(جدول 
يافته هاي جدول حاكي از آن است كه فرهنگ بزهكاري به عنوان مهمترين تبيين . ميان تمامي پاسخگويان مي باشد

به عبارت ديگر ، هر چقدر فرهنگ بزهكاري در يك جامعه . كننده كجرفتاري اقتصادي در اين پژوهش مي باشد
  . د، ميزان كجرفتاري اقتصادي نيز در آن جامعه باالتر خواهد بودگسترده تر باش

درصد از  1/15متغير مستقل در تحقيق در مجموع توانسته اند  10يافته هاي جدول حاكي از آن است كه 
درصد رسيده  3/12تعديل شده به Rولي اين ميزان در ) .R2=151/0(واريانس كجرفتاري اقتصادي را تبيين كنند 

حقيقي تر است، چرا كه نسبت به افزايش متغيرها، حساسيت كمتري  R2كه نسبت به ) R Adjusted=  123/0(است
  . از خود نشان مي دهد

، فرهنگ بزهكاري با داشتن رابطه مثبت معنادار توانسته است 1كه مشاهده مي شود، در مدل شماره  همان طور
  . اقتصادي را تبيين نمايددرصد از كل واريانس كجرفتاري  3/12به تنهايي حدود 

، احساس نااميدي همراه با فرهنگ بزهكاري وارد معادله شده كه هر دو متغير با همديگر 2در مدل شماره 
احساس نااميدي نيز با كجرفتاري . درصد از كل واريانس كجرفتاري اقتصادي را تبيين نمايند 5/13توانسته اند 

اشد، بدين معنا كه با افزايش احساس نااميدي در افراد بر ميزان كجرفتاري اقتصادي داراي رابطه مثبت معنادار مي ب
  . اقتصادي آنان نيز افزوده مي شود

، با ورود احساس ناكامي به معادله، احساس نااميدي معناداري خود را از دست داده و اين 5در مدل شماره 
  . ، ادامه پيدا مي كند11وضعيت تا آخرين مدل يعني مدل شماره 

به عنوان متغير مستقل اصلي تحقيق به همراه كليه متغيرهاي مستقل ديگر به  ، با ورود فقر10دل شماره در م
مدل قبلي داراي  9معادله، فرهنگ بزهكاري و احساس نااميدي داراي رابطه مثبت و معنادار و سرمايه اجتماعي كه در 

بدين معني كه با كاهش سرمايه اجتماعي در . دار مي شود رابطه منفي غير معني دار بود، داراي رابطه منفي و معني 
  . افراد، ميزان كجرفتاري اقتصادي نيز در افراد افزايش پيدا مي كند

  . رابطه مستقيم معناداري با كجرفتاري اقتصادي از خود نشان نداد مشاهد شد، فقر 10ل شماره همانطور كه در مد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ) N=376در ميان كل پاسخگويان ( سيسون كجرفتاري اقتصادي روي متغيرهاي مستقلضريب استاندارد رگر -4- 49جدول 

  
  
  
  

  10مدل   9مدل   8مدل  7مدل   6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   متغيرها
  318/0  321/0  327/0  325/0  327/0  322/0  322/0  347/0  356/0  341/0  فرهنگ بزهكاري
  079/0  082/0  075/0  073/0  074/0  073/0  080/0  086/0  093/0    سرمايه اجتماعي
  -085/0  -078/0  074/0  -072/0  068/0  -057/0  -061/0        نارضايتي اجتماعي

  009/0  006/0  003/0  021/0  019/0  023/0          يدياحساس ناام
  -039/0  -032/0  -/033  -037/0  -043/0            احساس ناكامي

  -034/0  -031/0  036/0  -038/0             احساس بي عدالتي اجتماعي
  047/0  067/0  069/0                دستيابي به اهداف
  052/0  036/0                  كنترل غير رسمي

  -037/0                    فقر كل
  R2(  123/0  135/0  141/0  139/0  146/0  145/0  145/0  149/0  151/0  151/0(ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل 
  )Adjusted R2(شه

120/0  128/0  134/0  130/  134/0  130/0  128/0  129/0  126/0  123/0  

  376  376  376  376  376  376  376  376  376  376  تعداد مشاهدات

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )سرمايه اجتماعي( 097/0-)احساس نااميدي(079/0) +فرهنگ بزهكاري(318/0=كجرفتاري اقتصادي 
افزايش خواهد  318/0در معادله فوق، به ازاي يك واحد افزايش در فرهنگ بزهكاري، كجرفتاري اقتصادي 

  . از كجرفتاري اقتصادي كاسته خواهد شد  097/0همچنين  به ازاي يك واحد افزايش در سرمايه اجتماعي . تياف
  
  مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري جنسي -4-4- 4-1-1

ضرايب استاندارد رگرسيون كجرفتاري جنسي را بر اساس متغيرهاي مستقل تحقيق در ميان ) 4- 50(جدول 
متغير مستقل در تحقيق در مجموع توانسته اند  10يافته هاي جدول حاكي از آن است كه . مي دهد پاسخگويان نشان

تعديل شده به  Rولي اين ميزان در ). . R2=451/0(درصد از واريانس كجرفتاري جنسي را تبيين كنند  45در حدود 
كه نسبت به افزايش متغيرها، چرا . حقيقي تر است R2كه نسبت به ) R Adusted =422/0(درصد رسيده است 42

  .حساسيت كمتري از خود نشان مي دهد 
است كه در هر مدل يك متغير مستقل به همراه متغيرهاي قبلي وارد معادله شده و اين افزايش  شايان گفتن  

  . تراكمي متغيرها تا مدل آخر كه همه متغيرها با هم وارد معادله مي شود ادامه خواهد داشت
، فرهنگ بزهكاري تأثير مثبت معناداري را بر روي كجرفتاري جنسي از خود نشان مي دهد، 1در مدل شماره 

كه اين متغير، بيشترين ميزان تبيين كجرفتاري  البته. حفظ مي كند  10كه اين تأثير را تا آخرين مدل، يعني مدل شماره 
  .به خود اختصاص داده است ) R2 )387/0% =39اجتماعي را با

 R2، عالوه بر فرهنگ بزهكاري، متغير سرمايه اجتماعي نيز هم زمان وارد معادله شده است كه 2در مدل شمار 
  .در اين مدل سرمايه اجتماعي رابطه منفي معناداري را از خود نشان مي دهد. درصد افزايش داده است 14/42را به 

درصد افزايش يافته،  4/43به  R2 ، با ورود متغير نارضايتي اجتماعي به جمع متغيرهاي قبلي3در مدل شماره 
  . كه سرمايه اجتماعي جهت منفي معني دار خود را حفظ كرده است ضمن آن

هاي قبلي وارد معادله شده كه داراي رابطه مثبت  ، احساس نااميدي همراه با متغيرهاي مدل5در مدل شماره 
  .معني داري با كجرفتاري جنسي مي باشد

ير دستيابي به هدف كه داراي رابطه مثبت معني داري با كجرفتاري جنسي مي ، با ورود متغ8در مدل شماره 
  . باشد به معادله احساس نااميدي همچنان معني داري خود را از دست داده است

كه در اين مدل متغير  ادامه يافته 10افزايش يك متغير به متغيرهاي قبلي در معادله رگرسيوني تا مدل شماره 
سرمايه  متغير فرهنگ بزهكاري ، چهارمتغيرهاي مستقل تحقيق با يكديگر وارد معادله شده و  به همراه ساير فقر

  . اجتماعي ، احساس نااميدي ، دستيابي به هدف و معني داري خود را حفظ كرده اند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )N=376در ميان كل پاسخگويان (ضرايب استاندارد رگرسيون كجرفتاري جنسي روي متغيرهاي مستقل  -4- 50جدول 

  10مدل   9مدل   8مدل  7مدل   6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   متغيرها
  570/0  574/0  570/0  563/0  577/0  577/0  578/0  580/0  584/0  629/0  فرهنگ بزهكاري
  201/0  -204/0  -204/0  -198/0  -186/0  -185/0  -193/0  -196/0  -198/0    سرمايه اجتماعي
  023/0  023/0  027/0  030/0  028/0  026/0  038/0  043/0      نارضايتي اجتماعي

  042/0  040/0  042/0  036/0  025/0  024/0  026/0       احساس بي عدالتي اجتماعي
  104/0  107/0  107/0  097/0  079/0  076/0          احساس نااميدي
  024/0  028/0  012/0  004/0  -011/0            احساس ناكامي
  142/0  138/0  134/0  128/0              دستيابي به اهداف
  -063/0  -061/0                  كنترل غير رسمي

  -011/0                    فقر كل
  R2(  387/0  421/0  434/0  427/0  432/0  432/0  434/0  440/0  453/0  459/0(ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل 
  )Adjusted R2(شه

385/0  402/0  409/0  410/0  413/0  412/0  421/0  425/0  427/0  422/0  

  376  376  376  376  376  376  376  376  376  376  تعداد مشاهدات

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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رابطه مستقيم معناداري با كجرفتاري جنسي از خود  مشاهده شد، متغير فقر 10 همانطور كه در مدل شماره
  نشان نداده است 

  
 142/0)+احساس نااميدي(104/0)+ سرمايه اجتماعي(201/0 -)فرهنگ بزهكاري(570/0= كجرفتاري جنسي 

  )دستيابي به هدف(
افزايش خواهد  570/0ادله فوق، به ازاي يك واحد افزايش در فرهنگ بزهكاري، كجرفتاري جنسي در مع

  . از كجرفتاري جنسي كاسته خواهد شد  201/0همچنين به ازاي يك واحد افزايش در سرمايه اجتماعي ، . يافت 
  
  مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در كجرفتاري كل -4-4- 5-1-1

ستاندارد رگرسيون كجرفتاري كل را بر اساس متغيرهاي مستقل تحقيق در ميان ضرايب ا) 4-51(جدول   
متغير مستقل در تحقيق در مجموع توانسته اند در  10آن است كه  بيان گريافته هاي جدول . پاسخگويان نشان مي دهد

درصد  40يل شده به تعد Rولي اين ميزان در ) R2= 433/0(درصد از واريانس كجرفتاري كل را تبيين كنند 43حدود 
حقيقي تر است چرا كه نسبت به افزايش متغيرها، حساسيت  R2كه نسبت به ) R Adjusted=  4002/0(رسيده است

  .در اين جدول نيز همانند جداول پيشين مي باشد نحوه ورود متغيرها به مدل ،. كمتري از خود نشان مي دهد
نگ بزهكاري با داشتن رابطه مثبت معنادار توانسته است ، فره1كه مشاهده مي شود، در مدل شماره  به طوري
  . درصد از كل واريانس كجرفتاري كل را تبيين نمايد 1/39به تنهايي حدود 

متغير سرمايه اجتماعي نيز هم زمان وارد معادله شده است كه  ، عالوه بر فرهنگ بزهكاري ، 2در مدل شماره 
R2  اين مدل سرمايه اجتماعي رابطه منفي معناداري را از خود نشان مي دهددر . درصد افزايش داده است 2/40را به.  

درصد افزايش يافته،  6/41به  R2، با ورود متغير احساس نااميدي به جمع متغيرهاي قبلي 3در مدل شماره 
ه افزايش يك متغير ب. ضمن آنكه سرمايه اجتماعي و فرهنگ بزهكاري جهات و معني داري خود را حفظ كرده اند

درصد افزايش يافته  0/43به  R2ادامه يافته كه در اين مدل  10متغيرهاي قبلي در معادله رگرسيوني تا مدل شماره 
  . است

به عنوان متغير اصلي تحقيق به همراه ساير متغيرهاي مستقل وارد معادله شده اند، كه  ، فقر 10در مدل شماره 
R2  يافته استاندكي افزايش  9به دست آمده با مدل شماره .  
  . رابطه مستقيم معناداري با كجرفتاري كل نداشته است مان طور كه مشاهده شد، فقر ه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )N=376در ميان كل پاسخگويان (ضرايب استاندارد رگرسيون كجرفتاري كل روي متغيرهاي مستقل  -4- 51جدول 

  10مدل   9مدل   8مدل  7مدل   6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   متغيرها
  /591  /591  590/0  601/0  602/0  598/0  597/0  601/0  602/0  638/0  فرهنگ بزهكاري
  -156/0  -156/0  -156/0  -150/0  148/0  -142/0  -140/0  -139/0  -150/0    سرمايه اجتماعي
  078/0  084/0  084/0  082/0  077/0  078/0  081/0  083/0      احساس نااميدي
  036/0  038/0  040/0  045/0  049/0  039/0  037/0        نارضايتي اجتماعي
  006/0  -005/0  -013/0  -018/0  -021/0  -023/0          احساس ناكامي

  -031/0  -033/0  -033/0  -045/0  049/0           تي اجتماعياحساس بي عدال
  105/0  093/0  092/0                دستيابي به اهداف
  -041/0  -032/0                  كنترل غير رسمي

  051/0                    فقر كل
  R2(  391/0  402/0  416/0  419/0  420/0  421/0  422/0  430/0  430/0  433/0(ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل 
  )Adjusted R2(شه

378/0  384/0  389/0  394/0  393/0  393/0  394/0  401/0  400/0  400/0  

  376  376  376  376  376  376  376  376  376  376  تعداد مشاهدات

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )دستيابي به هدف(105/0)+احساس نااميدي(078/0) +سرمايه اجتماعي ( 156/0- )فرهنگ بزهكاري (591/0= كجرفتاري كل 
. افزايش خواهد يافت  592/0در معادله فوق، به ازاي يك واحد افزايش در فرهنگ بزهكاري، كجرفتاري كل 

  . از كجرفتاري كل كاسته خواهد شد  156/0همچنين به ازاي يك واحد افزايش در سرمايه اجتماعي ، 
  تحليل مسير- 2-4-4

تحليل مسير به عنوان روشي براي مطالعه تأثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهايي كه علت گرفته شده اند   
به عبارت ديگر ، روش تحليل مسير براي آزمودن نظريه . در متغيرهايي كه معلول فرض شده اند ، طراحي شده است

ه كاربرد آن بيان روشن چارچوب نظري مورد استفاده را ايجاب از مزاياي آن اين است ك. سودمند است نه ايجاد آن 
  )406-407:  1973كرلينجر، پدهازور (مي كند

در . دياگرام مسير وسيله اي مفيد براي به نمايش درآوردن الگوي روابط علي در ميان مجموعه از متغيرها است
متغير بيروني متغيري است كه تغييرات آن . ونديك مدل علي بين متغيرهاي بيروني و متغيرهاي دروني فرق قائل مي ش

متغير دروني متغيري است كه به وسيله متغيرهاي بيروني يا . ناشي از عاملهايي باشد كه بيرون از مدل واقع هستند
  ) . 409: 1973كرلينجر ،پدهازور، (دروني  دستگاه ، تغييرات آن توضيح داده مي شود

متغير مورد توجه قرار مي گيرد، اما براي ساده سازي دياگرام ممكن است اگر چه در تحليل مسير اين دو نوع 
  . متغيرهاي بيروني از دياگرام حذف گردند

  :تحليل مسير بر مبناي مفروضاتي استوار است كه عمده ترين آنها به شرح ذيل مي باشد
  . شوندنمي  لحاظانحنايي و تعاملي  بنابراين روابط. روابط بين متغيرهاي موجود در مدل خطي، جمع پذير و علي هستند - 1
 .باقيمانده ها با هم و با متغيرهايي كه قبل از آنها در مدل آمده اند ، همبسته نستند -2

 . جريان عليت در دستگاه يكطرفه مي باشد و عليت متقابل بين متغيرها ملحوظ نمي شود -3

 )411: 1973، كرلينجر، پدهازور( متغيرها در مقياس فاصله اي اندازه گيري مي شوند -4

بدست آمده از طريق رگرسيون ، ميزان مناسب بودن مدل ) R2(در تحليل مسير از ضريب تعيين 
به عنوان ) كه به وزن بتا معروف است(اين تكنيك از ضرايب رگرسيون استاندارد شده جزئي . بدست مي آيد

ه عبارت ديگر ، اين ضريب سهم يا ب. ضرايب مسير استفاده كرده و اثرات مستقيم هر متغير را تعيين مي كند 
عالوه بر اين در تحليل مسير اثرات . وزن متغير مستقل را در تبيين واريانس متغير وابسته نشان مي دهد 
كه اين روابط از طريق مجموعه اي از  افزايشي متغيرها با اضافه شدن هر متغير مد نظر قرار مي گيرد، بطوري

اصل اساسي مورد نظر در تحليل . هنده ميزان وابستگي هر متغير به متغير قبلي استمعادالت بيان مي شوند كه نشان د
مسيرهاي مجزا از . مسير اين است كه هر ضريب همبستگي بين دو متغير را مي توان به مجموعه اي از مسيرها تجزيه كرد

  )227: 1382 كالنتري،(ي دهندطريق ترتيب تقدم و تأخر متغيرهاي واسطه، اثرات متغيرها و روابط آنها را نشان م
بنابراين اهميت و ارجحيت تحليل مسير در مقايسه با تحليل همبستگي در اين است كه تحليل مسير 
امكان سنجش اثرات نسبي هر متغير مقدم يا توضيحي بر متغيرهاي بعدي يا وابسته را ابتدا از طريق مشخص كردن مفروضات 

  )227: 1382 كالنتري ،(عيين اثرات غير مستقيم متغيرهاي مستقل يا توضيحي فراهم مي كند مربوط به روابط علي و بعد از طريق ت
. با در نظر گرفتن توضيحات فوق ، در پژوهش حاضر تحليل مسير بر روي مدل اصلي انجام گرفت
 همچنان كه مدل نشان مي دهد ، ميزان كجرفتاري پاسخگويان به طور معناداري با فقر، فرهنگ بزهكاري،
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بطوريكه . نارضايتي اجتماعي ، احساس ناكامي ، دستيابي به هدف و احساس بي عدالتي اجتماعي رابطه دارد
  . درصد از كل واريانس كجرفتاري را تبيين كرده است 41مدل مذكور نزديك به 

 را) تأثير مستقيم( در اين مدل متغير فرهنگ بزهكاري باالترين سهم طور كه مالحظه مي گردد ، همان
ساير متغيرهايي كه در باال ذكر شد، نيز . مي باشد) 612/0(ميزان تأثير اين متغير. بر روي كجرفتاري داشته است

  . هر كدام تأثيرات معنادار مستقيم و غير مستقيمي بر روي كجرفتاري داشته اند
، تأثير خود را به با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت كه فقر به عنوان متغير مستقل اصلي تحقيق

اين تأثيرگذاري بدين صورت است كه ابتدا فقر باعث عدم دستيابي . صورت غير مستقيم بر روي كجرفتاري مي گذارد
به اهداف توسط افراد مي گردد، سپس خود متغير دستيابي به اهداف، از سه مسير، احساس ناكامي، احساس نااميدي و 

معادله خطي رگرسيون چند . فتاري تأثير غير مستقيم خود را وارد مي نمايداحساس بي عدالتي اجتماعي بر روي كجر
  :متغيري استاندارد براي متغيرهاي مذكور به صورت ذيل مي باشد

  )  احساس ناكامي(205/0) +فرهنگ بزهكاري( 612/0= كجرفتاري

 احساس ناكامي

 فقر

احساس بي
 عدالتي اجتماعي

 دستيابي به اهداف

 سرمايه اجتماعي

 نا اميدي

 نارضايتي  اجتماعي 

 كنترل غير رسمي

 فرهنگ بزهكاري

كجرفتاري كل

٠٣٩/١١٩/

٤٠١/٠- 

٢٤٥/٠-٢٧١/٠- 

٠٥٨/٠

٠٩٦/٠ 

١٩٥/٠

١٦٣/٠

٦١٢/٠٢٠٥/٠ 

٠٧٩/٠ 

٣٨/٠ 

=R٤١١/٠ ٢  
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  فصل پنجم
  نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
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ساسي است، بخش اول نتايج تجربي و تئوريكي منتج از آزمون فرضيه ها را مطرح اين فصل در برگيرنده دو بخش ا
و كجرفتاري اجتماعي  م در زمينه رابطه بين فقرمي كند و در بخش دوم با توجه به يافته هاي تحقيق، پيشنهادات الز

  . ارائه شده است
  
  نتايج تحقيق -1-5

  :نتايج تجربي
جوانان و ميزان كجرفتاري آنها در شهر كاشان بود كه به منظور  بين فقر يق ، بررسي رابطههدف اصلي اين تحق  

هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و تا حدودي عوامل  نظريه نيسمهاي تأثيرگذار آن،بررسي ابعاد اين مسئله و مكا
 يبي، رابطه بين فقر دل تركسپس با الهام از اين ديدگاه ها و با هدف توسعه يك م. كننده اين رابطه مشخص شد تبيين

و كجرفتاري و همچنين عوامل واسط در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به داده هاي بدست آمده از 
هاي مختلف آماري، مدل توسعه داده شده و روابط بين سازه هاي آن مورد آزمون قرار  پيمايش، با استفاده از آزمون

  . ق مورد آزمون واقع شده و نتايج زير بدست آمدبدين صورت فرضيات اصلي تحقي. گرفت
اكي از آن است هاي همبستگي ، تحليل رگرسيون، و تحليل مسير در تحقيق حاضر، ح از آزمون حاصلنتايج   

در مدل نشان داده .....اگر چه اين رابطه به واسطه متغيرهاي مياني(وجود دارد،و كجرفتاري، رابطه معنادار  كه بين فقر
  . تأثيرش را بر روي كجرفتاري از طريق فرهنگ بزهكاري، احساس ناكامي مي گذارد كه اين متغير بيشترين )شده است
، با ابعاد متغير وابسته ستقل اصلي تحقيق يعني فقرهاي همبستگي، ابعاد متغير م بر اساس نتايج آزمون  

ها و  رابطه معنادار از طريق مكانيسم موضوع نشان دهنده وجودرابطه معناداري مشاهده نشد، و اين ) كجرفتاري(
  .بينابين مي باشدمتغيرهاي 

هاي همبستگي و تحليل رگرسيون، بين سرمايه اجتماعي و ابعاد مختلف كجرفتاري، رابطه منفي  بر اساس نتايج آزمون
ي آنان كاسته معناداري وجود دارد، بدين معنا كه هر چقدر بر سرمايه اجتماعي افراد افزوده شود از ميزان كجرفتار

  . خواهد شد
 بيانهاي همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير در تحقيق حاضر،  نتايج بدست آمده از آزمونهمچنين   
كه با  صورتي هاست كه بين فرهنگ بزهكاري با ابعاد مختلف كجرفتاري رابطه مثبت معنادار وجود دارد، بگر آن 

  . زان ابعاد مختلف كجرفتاري نيز افزوده مي شودگسترش فرهنگ بزهكاري در سطح جامعه، بر مي
جرفتاري رابطه مثبت و هاي رگرسيوني و همبستگي ، احساس نااميدي با ك مدل بررسي هايبر اساس   
با افزايش احساس نااميدي بين افراد در سطح جامعه بر ميزان كجرفتاري آنان نيز افزوده  به طوري كهدارد ،  معناداري
  . مي شود
بررسي هاي مدل هاي رگرسيوني و همبستگي، احساس ناكامي با كجرفتاري رابطه مثبت و معناداري دارد،  بر اساس

  . با افزايش احساس ناكامي بين افراد در سطح جامعه بر ميزان كجرفتاري آنان نيز افزوده مي شود ه طوري كهب
بدين معنا . داري از خود نشان داده است با سرمايه اجتماعي رابطه منفي معني اس نتايج تحليل مسير، فقربر اس  

هاي تحليل مسير و  بر اساس مالحظات مدل. كه با افزايش فقر اقتصادي سرمايه اجتماعي افراد نيز كاسته مي شود
 . با دستيابي به اهداف، منفي معني دار مي باشد اي همبستگي رابطه بين فقرآزمونه
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عني داري به صورت مستقيم با كجرفتاري اجتماعي، به عنوان رابطه م نتايج تحليل رگرسيون، فقربر اساس  
متغير فرهنگ بزهكاري، احساس نااميدي و دستيابي به  سهيكي از ابعاد متغير وابسته از خود نشان نداده است و نهايتاً 

  . درصد از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند  2/24اهداف توانسته اند حدود 
رابطه معني  ابعاد متغير وابسته، فقر اري مواد مخدر و مشروبات الكلي نيز به عنوان يكي ازدر مورد كجرفت  

داري به صورت مستقيم از خود نشان نداده است و سه متغير تبيين كننده در مدل رگرسيوني عبارت بودند از فرهنگ 
  .تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند درصد از كل 44بزهكاري ، سرمايه اجتماعي و احساس نااميدي كه توانسته اند 

رابطه معني داري به صورت مستقيم با كجرفتاري اقتصادي، به عنوان يكي از ابعاد متغير وابسته از خود  فقر   
نشان نداده است و در مدل رگرسيوني مربوطه،متغير فرهنگ بزهكاري ، احساس نااميدي و سرمايه اجتماعي با داشتن 

  . درصد از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند 17توانسته اند حدود رابطه معني دار 
رابطه معني داري به صورت مستقيم بااين بعد از  ري جنسي مشاهده گرديد فقردر مدل رگرسيوني كجرفتا  

بزهكاري، سرمايه متغير فرهنگ  چهاركجرفتاري ، به عنوان يكي از ابعاد متغير وابسته از خود نشان نداده است ونهايتاً 
درصد از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين  3/46اجتماعي ، احساس نااميدي ، دستيابي به هدف توانسته اند حدود 

  . نمايند
رابطه معني داري به صورت مستقيم با  كل نيز مشاهده گرديد فقر در مدل رگرسيوني كجرفتاري سرانجامو   

ده است و نهايتاً چهار متغير فرهنگ بزهكاري، سرمايه اجتماعي ، احساس نااميدي متغير وابسته اصلي از خود نشان ندا
  . درصد از كل تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند 5/41و دستيابي به هدف توانسته اند 

 نشان داد كه بين جنسيت و كجرفتاري رابطه معناداري وجود دارد، بدين صورت كه با tنتايج مربوط به آزمون   
مقايسه ميانگين نمرات هر دو جنس مشاهده شد كه مردان در مقايسه با زنان از كجرفتاري بيشتري در تمامي ابعاد 

همچنين در مورد رابطه وضعيت تأهل و كجرفتاري مشاهده گرديد كه مجردان در مقايسه با . برخوردار بوده اند
  . .متأهالن از كجرفتاري بيشتري برخوردار بوده اند

ها  فاده از آزمون تحليل واريانس مشخص گرديد كه بين نوع مناطق بافت مركزي، بافت جديد و شهركبا است  
با . و بافت قديمي و برخي از ابعاد كجرفتاري شامل كجرفتاري اجتماعي، فرهنگي و جنسي، رابطه معنادار وجود دارد

  :شخص گرديد و نتايج زير بدست آمد استفاده از آزمون توكي، شدت هر كدام از اين ابعاد در مناطق مختلف م
و  قديميبيشترين فراواني كجرفتاري اجتماعي، به ترتيب در مناطق بافت مركزي، بافت بر اساس اين تحقيق   

،بافت جديد و شهرك هابيشترين فراواني كجرفتاري فرهنگي ، به ترتيب در مناطق بافت  و جديد و شهرك هابافت 
بيشترين فراواني كجرفتاري جنسي ، به ترتيب در مناطق بافت مركزي، بافت جديد و  قديمي وو نهايتًا بافت  مركزي
   .بوده است ها و بافت قديمي شهرك

همخواني  با توجه به اينكه نتايج تحقيق حاضر با بيشتر يافته هاي تحقيقات قبلي كه در پيشينه تحقيق به آنها اشاره شد ،
محكمي برخوردار بوده  نظري ، مي توان گفت كه تحقيق حاضر از پشتوانهدارد و در واقع از آنها حمايت مي نمايد

  .است
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   :نتايج نظري
و كجرفتاري اجتماعي به صورت غير مستقيم، رابطه معناداري  ر گوياي اين است كه بين فقرنتايج تحقيق حاض  

و همكاران  ، كاواچي)1998(دي، كن)1376(رفيع پور  ،) 1984(نتيجه فوق از يافته هاي بالو، و بالو. وجود دارد
و كجرفتاري  بر رابطه معنادار بين فقركه در تحقيقاتشان  ،) 2004( گيزو ري) 2004(، كائو)2004( مينا ،) 1999(

  .اجتماعي تأكيد كرده بودند، حمايت مي كند
شأ اين گونه رفتارها تئوري كوهن نيز كه كجرفتاري اجتماعي را به پايگاه و تفاوت طبقات اجتماعي منسوب و من      

را در وضعيت دسترس ناپذير بودن اهداف مورد قبول جامعه جديد و در نهايت آن را اعتراضي ناشي از نوميدي و 
، نيز در اين تحقيق به اثبات نتيجه آن بوجود آمدن خرده فرهنگ بزهكاري استحرمان طبقات محروم مي خواند كه 

وري كلوارد، اوهلين در خصوص بوجود آمدن احساس بي عدالتي اجتماعي به نتايج تحليل مسير نشان داد كه تئ. رسيد
دنبال ايجاد فقر در جامعه و دنبال احساس بي عدالتي اجتماعي و به دنبال آن بروز كجرفتاري و تأكيد دوگروف مبني 

  . بر بروز كجرفتاري به دنبال احساس شديد بي عدالتي، در اين تحقيق نيز صدق مي كند
وجود فراوان فقر در يك ساختار اجتماعي .ظريه فشار رفتارهاي انحرافي نتيجه فشارهاي اجتماعي مي داندن       

   فشارهايي را براي بروز انواع خاصي از كجرفتاري فراهم مي سازد
ون نظريه فشار، مبني بر اينكه شكست در دستيابي به اهداف، منجر به كجرفتاري مي گردد، و نيز تأكيد دوركيم و مرت

  . در بوجود آمدن نارضايتي اجتماعي، پس از دست نيافتن به اهداف، در اين تحقيق مورد حمايت قرار گرفت
نتايج اين تحقيق از تئوري متزا در بوجود آمدن احساس ناكامي، به دنبال عدم دستيابي به اهداف و بروز     

  . كجرفتاري حمايت مي كند
  
  پيشنهادات - 2-5

ديگري را بسيج نمود تا بتوان اين  يد عوامل متعددو كجرفتاري اجتماعي با ه بين فقرطپيچيدگي راب به دليل  
  :پيشنهاد مي شود بر اين اساس .مسئله را به خوبي بررسي كرد

مورد  نيز مكانيسم هاي متفاوت ديگري احتماال بهتر استبا توجه به گسترده بودن دامنه تئوري ها در اين زمينه، -1
توان به تحقيق موردي در يك  به عنوان مثال مي. مشخص شود مناطقحت و سقم آنان در آزمون قرار گيرد تا ص

براي ترسيم منطقه اي   GISتحقيقي تطبيقي با شهر هاي ديگر دست زد و يا استفاده از نرم افزار محله و يا 
 استفاده نمود

مالياتي جامعه به سمتي هدايت به نظر مي رسد اگر برنامه هاي اقتصادي دولت، توزيع درآمدها و سياست هاي  -2
 .مي شود كه احساس نابرابري در جامعه كاسته شود و از بروز عوامل زمينه ساز آن جلوگيري مي شود

يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه يكي از متغيرهاي مهم تبيين كننده كجرفتاري، احساس ناكامي مي  -3
هاي الزم به آحاد مردم بتواند قدرت مقابله با اين احساس را  به نظر مي رسد توانمند سازي و دادن آگاهي. باشد

 .در جامعه پديد آورد

در مناطق مختلف بتوان نقشه جامع مناطق جرم خيز را ترسيم نمود  GISبه نظر مي رسد با استفاده از نقشه هاي  -4
  .معه كاستو با سياست گذاري هاي منطقه اي و موردي بتوان از عرضه و نرخ جرم و كجرفتاري در جا
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Abstract 
 
 

Poverty is an old colleague of the man, and is one of the major issues in known human 

societies and cultures. According to Islam’s educations poverty is not only effect 

behavior and temper of the folks, but also threats ideological and believes pillars of 

them. It has been founded that damages and deviances and distorted behaviors have 

rising trend recently.   Recent strategies which are proposed by sociologists considering 

distorted behaviors may divided in to four point of views as follows: 

Control Theory, Pressure Theory, Social Learning Theory and consolidated theories 

These strategies express different factors as the base and root of distorted behaviors and 

crime and scientific structure of all of them are asymmetrical. 

In this thesis, relation between poverty of youth and level of distorted behavior in city 

of Kashan is under investigation, and different theories have been assessed to have 

proper assessment about aspects of this issue and its effecting mechanisms, and then 

determinant factors have been determined. Also using vision of present theories and to 

develop a compound model, relation between poverty and distorted behaviors has been 

investigated. 

 Founded results of integration tests and regression analysis and path analysis in the 

present work, show that there is meaningful and indirect relation between poverty and 

distorted behaviors, so that this variable has its most effect on distorted behavior 

through culture of crime and misfortune feeling.  
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