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تأثير روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد
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وحيد قاسمی ،استاد ،گروه علوماجتماعي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
علی هاشميانفر ،استاديار ،گروه علوماجتماعي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چکيده
پژوهش حاضر با سنجش رابطه اجتماعي از دو بعد ساختي و كاركردي در پي بررسي تأثير رابطه اجتماعي بر بروز رفتارهااي پرخطار در باي
نوجوانان  61-63ساله شهر بجنورد است .بعد ساختي رابطه اجتمااعي باا شا اه اجتمااعي در هاار خارده م ياا

(خويشااوندان بففلا ،

خويشاوندان گسترده ،همسايگان و دوستان) و بعد كاركردي با حمايت اجتماعي و عزت نفس سنجيده شده است .رفتارهاي پرخطر در هفات
گروه (خشونت و حم سفح سرد ،خودكشي ،رابطه جنسي ،ملرف سايگار ،للياان ،ماواد م ادر و مشاروبات الالاي) ماورد بررساي لارار
گرفتهاند .جمعيت مورد مطالعه شام كليه نوجوانان  61-63سال شهر بجنورد در سال 6939با حجم نمونه  111نفار اسات و نموناهگياري باه
روش سهميهاي بر حسب س و جنس ،گردآوري شده است .نتايج پژوهش در بعاد سااختي رابطاه اجتمااعي نشاان مايدهاد شا اه روابا
اجتماعي نوجوان با خويشاوندان بففل تأثير منفي و معنادار و ش اه دوستان و همسايگان تأثير مث ت و معنادار بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان
دارد .ش اه خويشاوندان گسترده تأثيري بر بروز رفتارهاي مذكور ندارد .نتايج پژوهش در بعد كاركردي رابطه اجتمااعي نشاان مايهاد عازت
نفس بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان تأثير منفي و معنادار دارد اما م يا
ندارد ،هر ند دو زير م يا

از شش خرده م يا

كلي حمايت اجتماعي بار باروز رفتارهااي پرخطار نوجواناان تاأثيري

حمايت اجتماعي شام زير م يا هاي اطميناان از ارزش و احساا

پيوناد لابا اعتمااد،

تأثير منفي و معناداري بر رفتارهاي پرخطر نوجوانان دارند .مدل معادله ساختاري برگرفته از مدل نظري پژوهش ،از اعت ار مناس ي براي بررساي
تأثير رابطه اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطر برخوردار است.
كليدواژهها :رفتار پرخطر ،رابطه اجتماعي ،ش اه اجتماعي ،حمايت اجتماعي ،عزت نفس ،نوجوان ،بجنورد.
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مقدمه و بيان مسأله

با توجه به پاژوهشهااي انجاام شاده ،باروز رفتارهااي

رفتارهاي پرخطر به مجموعه رفتارهايي مانند استعمال سيگار،

پرخطر در ايران رو به افزايش است :لاضينژاد و ساواالنپاور

ملرف الاا  ،ملارف ماواد م ادر ،داشات رابطاه جنساي،

( ،)6987محمدخاني ( )6932و سرا،زاده و فيضي ( )6981بر

خودكشي ،خشونت و  ...گفته مايشاود كاه عموماار در ساني

افزايش ملرف مواد م در در ميان نوجوانان و جوانان تأكياد

نوجواني بروز ميكند .درگيري نوجوانان در رفتارهاي پرخطار

نمودهاند .آزاد ارماي و شريفي ساعي ( )6932و آزاد ارماي و

نه تنها كيفيت زندگي حال آنان را كاهش ميدهد بلااه حتاي

همااران ( )6932افازايش روابا جنساي پايش از ازدوا ،در

بر كيفيت زندگي آنان در بزرگسالي و سالمندي نيز تأثيرگاذار

ايران را گزارش دادهاند .باريااني ( )6987س شروع كشايدن

است .همچني رفتارهاي پرخطر نه تنها براي فرد بلااه باراي

سيگار را  61سالگي و س شروع نوشيدن الا را  67ساالگي

خانواده او و همچني جامعه نيز پيامدهاي منفي بساياري دارد.

گزارش نموده اسات .محمادي و هماااران ( )6982مياانگي

افزايش نرخ مرگ و ميار در دوره نوجاواني ،اباتف باه ايادز و

سني اولي تما

بيماريهاي عفوني ناشي از م اربت جنسي ،بيماريهاي ناشي

 27/7درصد نوجوانان مورد مطالعه آنها ساب ه تما

از ملرف سيگار و مواد م در ،بارداريهاي پايش از ازدوا،،

را ذكاار نمااودهانااد .سااليمانينيااا و همااااران ( )6981شاايوع

كاهش كيفيت زندگي و  ...از جمله پيامدهاي شيوع رفتارهااي

رفتارهاي پرخطر در ميان پاس گويان را  11/7درصد گازارش

پرخطر در ميان نوجوانان است.

كردهاند .وجود ني ارلامي در جامعاه نگارانكنناده باه نظار

دوره نوجواني دوره گذار از كودكي به بزرگسالي است و
نوجوان در اي دوره تغييارات زيساتي ،اجتمااعي ،عااطفي و

جنساي را  61ساالگي گازارش كاردهاناد و
جنساي

ميرسد و از سويي باا توجاه باه تعاداد نوجواناان در كشاور
ضرورت انجام پژوهشهاي بيشتر نمايان ميشود.
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شناختي را تجربه ميكند .اي تغييرات براي نوجوان فشارها و

سازمان بهداشت جهاني و صندوق كودكان مل متحاد ،

تنشهايي را به وجود ميآورد و نوجوان راه ح رفع تانش و

افراد والع در س  62-63ساله را نوجوان تعريف نماوده اناد.

فشارهاي ناشي از مراح رشد دوره نوجاواني را در اسات فل

بر اسا

و مساا ساال

از والدي  ،جستجوي منابع حمايت عاطفي در خار ،از خاناه،

 6932در ايران  61/99درصاد از جمعيات  71613113نفاري

به دست آوردن تأييد گروه همساالن و  ...مايياباد و بناابراي

ك كشور ،برابر با  62278178نفار (مركاز آماار اياران )6932 ،در

با درگيري در رفتارهاي پرخطر درصادد پاسا گويي باه ايا

س نوجواني لرار دارند و از آنجا كه رفتارهاي م اطرهآمياز،

فشارها بر ميآيد .ال ته ناان نيسات كاه هماه افاراد در دوره

اولااي بااار در دوره نوجااواني و ل ا از سا  63سااالگي رخ

نوجواني درگير رفتارهاي پرخطر شوند .داشت رابطه اجتماعي

اي تعريف ،ط ق سرشماري نفاو

9

ميدهند (گروبر  .)6 :2226 ،بنابراي حدود يک ششام جمعيات
1

با سايري (با كاركردهايي از جمله :افزايش عزت نفس ،تاأثير

كشور در معرض رفتارهاي پرخطر هستند .شهر بجناورد كاه

بر رفاه فردي و اجتمااعي ،افازايش تواناايي حا مشاافت،

جامعه مورد مطالعه را تشاي ميدهد ،وضعيت مشاابهي دارد.

انسجام اجتماعي ،ت ويت تعهدات اخفلي و ث اات اجتمااعي)

ط ق سرشماري مذكور  67/73درصد جمعيت  227631نفري

از طريق ت ويت ش اه اجتماعي و دريافت حمايت اجتمااعي،

شهر بجنورد ،برابر با  91871نفر در س  62-63سالگي لارار

از عوام م ابله باا فشاارهاي و تانشهااي دوره نوجاواني و

دارند و در معرض بروز رفتارهاي پرخطر هستند.

بازدارنده بروز رفتارهاي پرخطار در مياان نوجواناان در نظار
گرفته ميشود.

1

)WHO (World Health Organization
)UNICEF (The United Nations Children's Fund
3
Gruber
شهر بجنورد مركز استان خراسان شمالي است.
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تأثير رواب اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطرنوجوانان شهر بجنورد

در بررسي عل بروز رفتارهاي پرخطر ،مؤلفههاي زيستي

ملاارف مااواد م اادر و روانگااردان) را مااورد بررسااي ل ارار

و روانشناختي بسياري مورد بررسي و آزمون لرار گرفتاهاناد

دادهاند .نتايج تحليلي پژوهش نشان مايدهاد ملارف الاا ،

اما مؤلفههاي اجتماعي به ويژه در زمينه رواب اجتماعي كمتار

دوستي با جنس م الف و ملرف مواد م ادر و روانگاردان

در ايران مورد بررسي لارار گرفتاهاناد .از ايا رو تأكياد ايا

به همراه جنسيت (پسر) ،تحليفت مادر (دانشاگاهي) ،رشاته

پژوهش بر رابطه اجتماعي به عنوان عاملي تأثيرگذار در باروز

تحليلي (انساني) و درآمد خاانواده (زيار  222هازار توماان)

رفتارهاي پرخطار نوجواناان اسات .در اداماه ضام بررساي

بيشتري واريانس خطرپاذيري جنساي را در نوجواناان ت ياي

پيشينه و مفاهيم پژوهش به بررساي تاأثير رابطاه اجتمااعي از

كرده است .بوستاني ( )6936در پژوهشي باا عناوان «سارمايه

طريق ش اه اجتماعي ،حمايت اجتماعي و عزت نفس بر بروز

اجتماعي و رفتار پرخطر؛ نمونه ماورد مطالعاه :داناشآماوزان

رفتارهاي پرخطر پرداخته ميشود.

دبيرستاني شهر كرماان» باه بررساي تاأثير سارمايه اجتمااعي،
سرمايه مالي و سرمايه انساني بار باروز رفتارهااي پرخطار در

پيشينه تحقيق

ميان دانشآموزان دبيرساتاني شاهر كرماان مايپاردازد .نتاايج

پژوهشهايي توصيفي و ت ييني در زمينه رفتارهاي پرخطار در

تحليلي پژوهش نشاان مايدهاد شا اه روابا باا معلماان و

ايران انجام شده است كه به طور م تلار باه برخاي از آناان

مسؤوالن مدرسه ،ش اه رواب خانواده و مدرسه ،ش اه رواب

اشاره ميگردد :سليمانينيا و همااران ( )6981پژوهشاي روي

پاس گو با اعضاي خاانواده باا رفتاار خطرسااز رابطاه منفاي

نوجوانان  61-63سال شهر تهران با نام «ن اش سافمت روان

معنادار دارد اما در حوزه ش اه رواب باا گاروه دوساتي هاي

در ظهور رفتارهاي پر خطر نوجوانان» انجاام دادهاناد .در ايا

رابطه معناداري با رفتارهاي پرخطر وجود نادارد .در مجماوع

پژوهش ابعاد مث ت و ابعاد منفي سفمت روان به عنوان متغيار

آنجا كه ن ش سارمايه انسااني و ماالي خاانواده (تحلايفت

مست

و تأثيرگذار بر بروز رفتارهااي پرخطار سانجش شاده

والدي و درآمد خانواده) در بروز رفتارهاي پرخطر كام رنا

است .نتايج پژوهش نشان ميدهد پيشبيني بعد مث ت سفمت

شده است و گاه به آن دام ميزند ،مؤلفاه سارمايه اجتمااعي

روان بيشتر از بعد منفي آن در بروز رفتارهاي پرخطار اسات.

لويتر ظاهر ميشود و ن ش بازدارنده دارد .احمدي و معيناي

باريااني ( )6987در پژوهشي با عنوان «رفتارهاي پرخطار در

( )6931در پژوهشي باا عناوان «بررساي رابطاه مهاارتهااي

راهنمايي و دبيرستانهاي شهر تهران» ميازان

اجتماعي و رفتارهاي پرخطار جواناان :مطالعاه ماوردي شاهر

شاايوع رفتارهاااي پرخطاار را در ميااان دانااشآم اوزان م طااع

شيراز» با تأكيد بر نظريه كنترل اجتمااعي هيرشاي باه بررساي

راهنمايي و متوسطه شاهر تهاران باه روش توصايفي بررساي

رابطااه مهااارتهاااي اجتماااعي و رفتارهاااي پرخطاار در ميااان

نموده اسات .نتاايج تحليلاي پاژوهش نشاان مايدهاد مياان

نوجوانان  63-23سال شهر شيراز پرداختهاند .نتاايج پاژوهش

جنسيت ،برخورد خانواده ،رضايت از زندگي و وجاود افااار

نشان ميدهد بي درآمد ،دل ستگي به خانواده و دوستان ،تعهد

خودكشااي بااا ملاارف مااواد ارت ااا معناايدار وجااود دارد.

به هنجارها ،مشاركت ،باور باه اصاول اخفلاي ،مهاارتهااي

زادهمحمدي و احمد آبادي ( )6987در پژوهشي با عنوان «هم

اجتماعي و رفتارهاي پرخطر رابطه معناداري وجود دارد.

نوجوانان مدار

6

ولوعي رفتارهاي پر خطر در بي نوجوانان دبيرستانهاي شهر

در پااژوهش اورت و همااااران ( )2222رابطااه ملاارف

تهران» با بررسي روي دانشآماوزان م طاع متوساطه در شاهر

ساايگار بااا ديگاار رفتارهاااي پرخطاار در ميااان دانااشآمااوزان

تهران ،ميزان هم ولوعي بي  1رفتار پرخطر (گرايش به جنس

دبيرستاني آمرياا مورد بررسي لرار گرفته است .نتايج پژوهش

م الف ،رابطه و رفتار جنسي ،ملرف الا  ،ملرف سيگار و

1
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نشان ميدهد دانشآموزاني كاه اساتعمال سايگار و تن ااكو را

مدرسه با م اربت جنسي و رابطه جنسي تحميلي رابطه وجاود

گزارش كردهاند ،ملرف ساير ماواد م ادر (نوشايدن الاا ،

دارد .نتايج پژوهش روي دانشجويان نيز نشان ميدهد كه باي

ملاارف ماااري جوانااا و كوكااا ي ) و درگيااري در رفتارهاااي

سطح آموزشي ،ناوع دانشاگاه ،سااختار خاانواده ،تحلايفت

پرخطر منجر به صدمات عمدي (درگيري در دعواي فيزيااي،

مادرانشان و وضعيت اجتماعي  -التلادي با رفتارهاي جنسي

حم سفح و تافش باراي خودكشاي) و رفتارهااي پرخطار

پرخطر رابطه وجود دارد.

جنسي را نيز گازارش كاردهاناد .باالناد )2229( 6باا بررساي

در زمينااه ساانجش رابطااه اجتماااعي ،هولاات النسااتاد 7و

نوجوانان  3-63ساله ساك محلههااي كام درآماد شاهري در

همااران ( )2262با فراتحلي  618مطالعه در خلاو

تاأثير

شهر موبي  2در ايالت آالباماي آمرياا به اي نتيجه رسايد كاه

رابطه اجتماعي بر خطر مرگ و مير ،ضم بررسي ايا تاأثير،

نااميدي در نوجوانان باا باروز رفتارهااي پرخطار در

جن ههاي م تلف و م يا هاايي را كاه باراي بررساي رابطاه

ميان آنان رابطه معناداري دارد .ماازافرو و هماااران)2221( 9

اجتماعي در مطالعات مذكور بررسي شده بود بيان نماودهاناد.

و حمايت اجتمااعي

از بي  618مطالعه اي كه بررسي شده است 19 ،مطالعه جن اه

به عنوان پيشبي هاي رفتاار پرخطار جنساي و بيمااريهااي

ساختاري رواب اجتماعي (وجاود و رابطاه مياان ن اشهاا و

م اربتي در زنان جوان»  129زن  61-21ساله را مورد بررساي

پيوناادهاي اجتماااعي متفاااوت ماننااد وضااعيت تأها  ،شا اه

و

اجتماااعي ،ادمااام اجتماااعي ،بااه تنهااايي زيساات و اناازواي

حمايت اجتماعي كم با رفتارهاي پرخطر جنسي و بيماريهاي

اجتماااعي) و  21مطالعااه جن ااه كاااركردي رواب ا اجتماااعي

م اربتي رابطه داشته است .اسپرينگر و هماااران )2221( 1در

(كاركردهاي ايجاد شده يا دريافت شده كه باه وسايله روابا

احسا

در پژوهشي با عنوان «افسردگي ،استر

لرار دادند .نتايج پژوهش نشان ميدهد افساردگي ،اساتر

پژوهشاي باا عناوان «روابا اجتمااعي حماايتي و رفتارهاااي

اجتمااعي در دسااتر

م اطرهآميز سفمتي نوجوان در دانشآموزان متوساطه دوم در

حمايت و ادراک تنهايي) را مورد سنجش لارار دادهاناد و 16

السالوادور» به بررسي رابطه ميان حمايات اجتمااعي از ساوي

مطالعااه در ساانجش رابطااه اجتماااعي از تركيااب جن ااههاااي

والدي و انسجام اجتماعي در مدرسه با پنج رفتار پرخطار در

ساختاري و كاركردي استفاده نمودهاند.

ميان  392دانشآماوز دختار و پسار مادار

باشااد مانناد دريافاات حماياات ،ادراک

عماومي منط اه

بررسي پژوهشهاي پيشاي  ،اهميات بررساي رفتارهااي

مركزي السالوادور 1پرداختند .نتاايج پاژوهش نشاان مايدهاد

پرخطر نوجوان را ،به ويژه باا توجاه باه ميازان شايوع و هام

حمايت اجتماعي خانواده و انسجام اجتمااعي در مدرساه باه

ولااوعي رفتارهاااي پرخطاار مطاارح مااينمايااد .بسااياري از

طور متفاوتي در بروز رفتارهااي پرخطار در مياان دختاران و

پژوهشهاي پيشي صرفار به بررساي ميازان شايوع رفتارهااي

و جاي )2262( 1روي 623711

پرخطر يا هم ولوعي رفتارهاي پرخطر با ياديگر پرداختهاناد.

نوجوان در پايه  62-62تحليلي دبيرستان و  99119دانشاجو

در پژوهشهايي نيز كه مؤلفههااي ماؤثر بار باروز رفتارهااي

پژوهش خود را انجام دادند .نتايج پژوهش براي دانشآماوزان

پرخطر بررسي شده است ،محوريت با مؤلفههاي روانشناختي

نشان ميدهد كه ميان وضاعيت اجتمااعي  -التلاادي و ناوع

بوده است و مؤلفههااي اجتمااعي كمتار ماورد بررساي لارار

پسران تأثيرگذار است .سون

گرفتهاند يا بررسي مؤلفههاي اجتماعي منو به يک متغير و يا
1

Bolland
Mobile, Alabama
3
Mazzaferro et al.
4
Springer et al.
5
El Salvador
6
Song And Ji
2

منو به يک رفتار پرخطر خا

بوده است .پژوهش بوستاني

( )6936و احمدي و معيني ( )6931كه مؤلفههاي اجتماعي را
Holt-Lunstad
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مورد سنجش لرار داده است ،در اي مورد استثنا هستند .تمايز

كه افراد خطر را درک ميكنند و در مورد انجام خطار تلاميم

پژوهش حاضر با مطالعاات پيشاي تأكياد بار اهميات رابطاه

ميگيرند ،توجه ميكند .ن ش ش لايت :نفاوذ نسا ي عواما

اجتماعي در دوره نوجواني (از دو بعد ساختي و كااركردي) و

فردي بر تلميمگيري نوجواناان مماا اسات باازگو كنناده

تأثير آن بر بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان است.

گرايش كلي به سمت رفتارهاي نامتعارف باشد .تئاوري رفتاار
مسألهساز جسور  6نامتعارف بودن در ش ليت را باا احتماال

مبانی نظری

افزايش درگيري در رفتارهااي مساألهدار مانناد فعالياتهااي

در اي پژوهش نظريههاي م اطرهجاويي نوجواناان در لالاب

جنسي م اطرهآميز ،ملرف مواد و انحاراف مارت

شش نظريه  /مدل بررسي ميگردد:

نامتعارف بودن در سيستم ش ليتي در ارزش بيشتري كه فرد

نظریههای بيولوژیک مبنای مخاطرهجویی :بيان ميدارد كاه

براي وابستگي به جاي پيشرفت لا

مايكناد.

ميشود ،انتظار پاايي تار

رفتارهاي م اطرهجويي از هار من ع حاص مايشاود :الاف)

براي پيشرفت تحليلي ،دينداري كمتر و تمايا بيشاتر باراي

زمينه ژنتياي :بسياري مطالعات نشاان مايدهاد كاه فرزنادان

انحراف بيان ميشود .هيجانخاواهي باه عناوان ياک ويژگاي

الاليها با احتمال بيشتري نس ت به فرزندان مير الاليها سوء

ش ليتي براي تشريح رفتارهاي م اطرهجويي به كار ميرود.

ملرف الا دارند .مطالعات تط ي ي توأمان نشاان داده اسات

ن ش ويژگيهاي زمينهاي :عزت نفاس ،افساردگي و جايگااه

كه تأثير ارت ا بايش از محاي باه رفتارهااي ياادگيري شاده

كنترل املب به عنوان پيش بيني كنندههااي نظاري رفتارهااي

است؛ يعني كه فرزندان زيستي والدي معتاد به الاا گارايش

م اطرهجويي در نظر گرفته ميشوند

بيشتري به سوء ملرف الا دارند ،حتي زمانيكاه باه وسايله

.)38

(Sles & Iewin, 2009:35-

مادر خوانده و پدرخوانده مير الالي بزرگ ميشوند .ب) تأثير

نظریههای محيطی و اجتماعی رفتار مخاطرهجویی :به ن ش

مست يم هورمون :ايفاي ن ش هورماونهاا هام مسات يم و هام

همساالن ،والدي  ،كاركرد و ساختار خانواده و نهادها (مدرسه

ميرمست يم در آماز رفتار م اطره جوياناه مسالم فارض شاده

و كليسا) در رفتارهاي م اطرهجويي نظر دارد .اي تئاوريهاا

است )، .تأثير ناهمزماني دوره بلوغ :زمان دوره بلوغ هام باه

آزمون ميكنناد كاه گوناه زمنياههااي محيطاي و اجتمااعي

نوسانات هورموني و هم به ژنتيک مرباو اسات .دوره بلاوغ

مدلها ،فرصتها و نيروهاي ت ويتي را براي شركت نوجوانان

ناهمزمان (بلومي كه زودتر يا ديرتر از همساالن است) عااملي

در رفتارهاي م اطرهجاويي فاراهم مايكناد .ن اش خاانواده:

براي خطرپذيري است .د) رشد مغز و سيستم عل ي مركازي:

نوجواني زمان ظهور است فل و تفرد از خانواده است .والادي

از ديدگاه علوم اعلاب شناختي ،بلوغ آهسته شناختي سيساتم

ن ااش مهمااي را در تعيااي درگيااري نوجوانااان در رفتارهاااي

كنترل در مغز كه كنترل مريزه را تنظيم ميكند ،نوجواني را باه

م اطرهجويي ايفا ميكنند .نوجوانان مما است درگياري در

يک زمان تشديد آسيبپاذيري باراي رفتارهااي خطرپاذيري

رفتارهاي م اطرهجويي را به وسيله مشاهده رفتار والدي شان

ت دي ساخته است (.)Sales & Irwin, 2002: 33-35

ياد بگيرند .نوجوانان كمتر احتمال دارد ماواد م ادر ملارف

نظریههای روانشناختی مخاطرهجویی :م ناي روانشاناختي

كنند يا فعاليتهاي جنساي را آمااز كنناد زماانيكاه والادي

تئوريهاي رفتارهاي خطرپذيري ن ش شناخت ،ويژگايهااي

حمايتهاي عاطفي و پذيرش ارا ه ميكنند و روابا نزديااي

ش ليتي و ويژگايهااي زميناهاي مانناد عازت نفاس را در

با فرزندانشان دارند .نظارت والدي به طور وسيعي به عناوان

رفتارهاااي خطرپااذيري آزمااون ماايكنااد .ن ااش شااناخت:

هم سته مهم با رفتارهاي خطرجاويي نوجواناان مطالعاه شاده

تئوريهاي شناخت از رفتارهاي م اطرهجويي به شايوههاايي

1

Jessor’s Problem Behavior Theory

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

1

است .به طور وضوح تاأثير سااختار خاانواده و نظاارت روي

م اطرهجويي مما است به طور ماولعيتي باا آشافتگيهااي

رفتارهاي خطرجويي نوجوانان باا ويژگايهااي رابطاه والاد-

خانوادگي ،تغيير مدرسه ،ملرف مواد ،و گرايش همساالن باه

است .تأثير والادي روي رفتارهااي نوجواناان

يابد (Sales & Irwin, 2009:41-

فرزندي مرت
بر اسا

كيفيت رابطه بي نوجوانان و والدي متفاوت اسات.

رفتارهاي م اطرهجويي افزايش
.)42

مدل شخصيتی ،محيطی و رفتواری (نظریوه رفتوار مشوک

سطح باالي تضاد خانوادگي با نارخ افازايش يافتاه رفتارهااي
خطرجااويي در نوجوانااان رابطااه دارد .رويااارد والاادي بااه

جسور) :ياک نظرياه روانشاناختي -اجتمااعي اسات كاه باه

پرورش فرزندان مما است روي احتمال درگيري نوجواناان

بررسااي گااونگي تعاماا عواماا فااردي و اجتماااعي در

در رفتارهاي م اطرهجويي تأثير داشته باشد .ن اش همسااالن:

شا گيري رفتارهاي هنجار و بهنجار مايپاردازد .ط اق نظار

باا رشاد نوجواناان درگيار شادن در

اماا باه هام

ياي از كارهاي مارت

جسور ،تئوري رفتار مشا از سه سيستم مست

مؤلفههاي روانشاناختي تشااي شاده اسات .سيساتم

است فل فردي از خانواده و همذاتپنداري با گاروه همسااالن

مرت

است .به طور سنتي« ،فشار همساالن» باه عناوان عاما سا ب

ش لاايت شااام شااناخت اجتماااعي ،ارزشهاااي فااردي،

شناسانه در رفتارهاي م اطرهجويي نوجواناان در نظار گرفتاه

انتظارات ،ع ايد و نگرشها .سيستم محيطي درک شده شاام

ميشود .ن ش جامعاه :تاأثيرات جامعاهاي مانناد رساانههااي

عوام نفوذ اجتماعي با واسطه و بيواسطه مانند جهاتگياري

جمعااي و هنجارهاااي جامعااه ممااا اساات باار رفتارهاااي

دوستان و خانواده و انتظارات در مورد رفتارهاي مشا است.

م اطرهجويي تأثير داشته باشد .الگوهاي ن شاي باراي ناي

سومي ب ش تئوري رفتار مشا  ،سيستم رفتار اسات ،شاام

رفتارهايي به طور مانظم توسا رساانههاا (شاام رفتارهااي

ساختارهاي رفتار متعارف و رفتاار خطار كاه در م الفات باا

جنسي محافظت نشده و ملرف الا ) ارا ه ميشود .انتظارات

ياااديگر هسااتند .جسااور و هماااارانش معت دنااد كااه اياا

فرهنگي مما است روي شاروع رفتارهااي م ااطرهجاويي

رفتارهاي پرخطر از اعت اد افراد به است فل از والادي و نفاوذ

تأثير داشته باشد (.)Sales & Irwin, 2009:38-41

جامعهاي ناشي ميشود .در م اب  ،ساختار رفتارهااي متعاارف
شام رفتارهايي است كه به سمت استانداردهاي سنتي جامعه

مدل زیستی -روانی و اجتماعی مخاطرهجوویی :ط اق ايا
ماادل عواماا زيسااتشااناختي ،روانشااناختي و محيطااي و

از رفتار مناسب مانند حضور در كليسا و عملارد تحليلي باال

اجتماااعي روي رفتارهاااي م اااطرهجااويي نوجوانااان تااأثير

گرايش دارند .ط ق نظار جساور ،آماادگي رفتارهااي مشاا
موجب درگيري در ديگر رفتارهاي مشا و مشااركت

ميگذراناد .عواما زيساتشاناختياي كاه زميناه رفتارهااي

خا

م اطرهجويي را در نوجوانان فراهم مايكناد شاام جنسايت

كمتر در رفتارهاي متعارف ميشاود

مذكر ،پيش زميناههااي ژنتيااي و تاأثيرات هورماوني اسات.

.)2004:254

( Cf. Zamboanga & et al.,

2

عوام پيش زمينهاي روانشناختي شام هيجاان واهي ،ادراک

مدل اعتقاد به سالمتی براي درک و پيشبيناي رفتارهااي

از خشم ،افسردگي و عزت نفس پاايي اسات .عواما پايش

م اطرهآميز عليه سفمتي است .مدل باور سفمت (مدل اعت اد

زمينااهاي محيطااي و اجتماااعي شااام ساا ک فرزناادپروري

به سفمتي) داراي اجزاي كليدي حساسيت درک شده ،شادت

نامتناساااب ،6الگوساااازي از والااادي درگيااار در رفتارهااااي

درک شده ،منافع درک شده ،موانع درک شده ،راهنمااييهاايي

م ااطرهجااويي ،رفتارهااي همساااالن و وضاعيت اجتماااعي-

براي عم و خودكفايتي اسات

التلادي است .در نهايت آسيبپذيري نوجوانان در رفتارهاي

 .)71در اي مدل رفتار خطر زماني ات اذ ميشود كه فرد درک

maladaptive parenting styles

1

( رک .صافاري و هماااران:6983 ،

)The Health Belief Model (HBM

2
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صحيحي از ابتف به خطر نداشته باشد و يا شدت ادراک خطار

 .)& et al., 2009; Gruber, 2001; Barone & et al., 1995م اطره

را ضعيف ارزيابي كند ،همچني نوجواني كه نتواند منافع ترک

به شيوههاي م تلفي تعريف شده است ،باا تامهااي فراواناي

رفتارهاي پرخطر را درک كنند بيشاتر در معارض خطار لارار

شام سنجيدن امتيازات و زيانهاي بال وه ،و ارزش رابطه بي

ميگيرد .در اي مادل مايتاوان باا آماوزشهااي الزم ،درک

منافع كوتاه مدت و پيامدهاي طوالني مدت .ماوور و گاالون

نوجوان از رفتارهاي پرخطر و پيامدهاي آن را بااال بارد و باه

( )6331م اطرهجويي را به عناوان رفتااري كاه شاام مناافع

نوجوان كمک كرد تاا مواناع موجاود را شناساايي كناد و باه

كوتاه مدت متوس به باالست كه پشت سر آن پتانسيلي باراي

احسا

خودكفايي دست يابد.

زيانهاي بيشتر طوالني مادت وجاود دارد ،تعرياف مايكنناد

با توجه به نظريههااي مطارح شاده ماي تاوان گفات در
مجموع اي تح يق بر اسا

6

(2009:297

 .)Leather,هر ند تعرياف ياسااني از رفتارهااي

تلفي ي از نظريههاي مطرح شاده

پرخطر نوجوانان در جواماع و فرهنا هااي م تلاف وجاود

سه متغير اصلي ش اه اجتمااعي ،حمايات اجتمااعي و عازت

ندارد ،اما وجه مشترک تعاريف م تلاف ،وجاود پتانساي آن

نفس را به عنوان عوام مؤثر بر بروز رفتارهاي پرخطار ماورد

رفتار براي زيان به فرد ،ناه در دوره نوجاواني بلااه حتاي تاا

در ادامه ضام بررساي

بزرگسالي است ،كه همي امر رفتارهاي پرخطار نوجواناان را

مفهومي رفتارهاي پرخطر ،مفاهيم شا اه اجتمااعي ،حمايات

به دمدمهاي براي تماام جواماع ت ادي نماوده اسات .بيشاتر

اجتماعي و عزت نفس نيز مورد بررسي لرار ميگيرند.

تعاريف رفتارهاي پرخطر با دوره نوجواني همراه است.

رفتارهای پرخطر نوجوانان

تأثير رابطه اجتماعی بر رفتارهای پرخطر

نوجواني مرحلهاي انت االي باي كاودكي و بزرگساالي اسات.

رواب اجتماعي ب ش حياتي زنادگي بشاري اسات .مردماان

دورهاي از رشد بيولوژياي ،اجتماعي ،عاطفي و شناختي است

موجودات اجتمااعي هساتند كاه در بساياري يزهاا باه هام

كه اگر نوجوان باه طاور رضاايت ب شاي از آن گاذر ناناد،

وابستهاند .آنهاا باا يااديگر ارت اا دارناد و در شا اههااي

ميتواند به مشافت عااطفي و رفتااري در دوران بزرگساالي

خويشاوندي و مير خويشاوندي به شيوههااي م تلاف جااي

منجر گردد .به طور معمول شروع دوره نوجواني حادودار باي

ميگيرند؛ آنها همچني ب شي از اجتماعات متفاوتي هساتند

 62تا  69سال و پايان آن بي  68تا  22سال تعريف ميگاردد.

كه به آنها هويات مايب شاد .مردماان باا داشات تناوعي از

به همي دلي معموالر باه اوايا نوجاواني و اواخار نوجاواني

تما هاي اجتماعي به زندگي اجتماعيشان شاا مايدهناد

ت سيم ميگردد ( .)Nicolson & Ayers, 2004:2هر ناد توافاق

(2006:13

 .)Machielse,از نظار وبار مهامتاري شاا رابطاه

كلي بر س شروع و پاياان نوجاواني وجاود نادارد و مماا

اجتماعي همان رفتار دوجان ه اجتمااعي اسات كاه اصاطفحار

بررسي لرار خواهد داد .بر اي اسا

2

است در جوامع و فرهن هاي م تلف شروع و پايان متفااوتي

رابطه اجتماعي ناميده مايشاود و باه ع ياده وي بررساي آن

داشته باشد اماا آنچاه مسالم اسات ايا اسات كاه نوجاواني

مضمون اصلي جامعهشناسي است .رابطه اجتمااعي در جاايي

مرحلهاي بي كودكي و بزرگسالي است و اي مرحلاه انت االي

وجود دارد كه افراد مت ابفر رفتاار خاود را بار رفتاار محتما

ون با رشاد بيولاوژياي ،اجتمااعي ،عااطفي و شاناختي در

ديگااري متاااي ماايسااازند (وباار .)63 :6976 ،انسااان در روابا

نوجوان همراه است ،نياز به مرال ت و توجاه بساياري را نيااز

اجتماعي نوعار با افارادي كاه از نزدياک آنهاا را مايشناساد،

دارد .بسيار مح ان اشاره نمودهاناد كاه نوجاواني باا افازايش
شركت در رفتارهاي م اطرهآميز سفمتي همراه است

( Crosby

Moore and Gullone
Social Relation

1
2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931

8

عمومار اعضاي گروههاي بيواساطه و كو اک ،درگيار اسات

باشد .رفتار تحت تأثير تركيب عوام و رويدادهاي ش لي و

(.)Forgas & Fitnes, 2008:6

بيروني نگريسته ميشود (صفاري و همااران .)71 :6983 ،ياي از

رواب اجتماعي بر سفمت و رفااه ش لاي و اجتمااعي
افاراد تأثيرگاذار اسات (

Machielse, 2006; Heaney & Israel,

پيش فرضهاي كليدي آن تأكيد بر محي

بيروني است كه

من عي براي يادگيري مشاهدهاي به شمار ميرود .بر اسا

 .)2008هر ند بيشتر بر تأثير ابعاد سازنده رواب اجتماعي بار

نظريه شناختي اجتماعي ،محي

سفمت و رفاه افراد تأكيد شده است اما در ف ادان ياا كم اود

ميتوانند در آن به مشاهده يک عم

رواب اجتمااعي و ياا در حضاور روابا اجتمااعي م ارب،

پرداخته و در جهت تارار و پذيرش آن انگي ته شوند

سفمت و رفاه افراد به ويژه نوجوانان به خطر مايافتاد .تاأثير

و همااران .)71 :6983 ،از نظر باندورا

رابطه اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان از دو بعاد

اُلسون )916 :6981 ،يادگيري مشاهدهاي در همه ولت اتفاق

ساختي و كاركردي لاب بررسي است .در بعد سااختي تأكياد

ميافتد« ،پس از آن كه توانايي يادگيري مشاهدهاي به حد

بر ش اههاي اجتماعي است .ش اه روابا اجتمااعي نوجاوان

كمال رشد كرد ،كسي لادر ن واهد بود مانع ديگران بشود تا

با خانواده ،دوستان و ديگر گروههايي كه باا آناان رابطاه دارد

آن ه را كه ميبيند ياد نگيرد» .ش اه رواب اجتماعي نوجوان

ميتواند از خفل يادگيري اجتماعي ،يادگيري شناختي ،كنتارل

محيطي است كه نوجوان در آن ميتواند به مشاهدهاي بپردازد

اجتماعي و عضويت در خرده فرهن هاا بار باروز رفتارهااي

كه بر بروز رفتارهاي پرخطر يا رفتارهاي سفمت تأثيرگذار

پرخطر نوجوان تأثيرگذار باشد.

است.

يادگيري اجتماعي از جمله نظريههااي مطارح در حاوزه

بر اسا

ع ارتست از مااني كه افراد
و درک عوالب آن

( 98 :6377به ن

(صفاري

از هرگنهان و

نظريههاي كنترل اجتماعي كجروي هنگاامي باه

تأثير رابطه اجتماعي بر باروز رفتارهااي بزهااراناه نوجواناان

وجود ميآيد كه تعهد فرد به جامعه ضعيف شود و ياا از باي

است .از جمله نظريهپردازان آن ميتوان به ايارز 6اشاره نمود.

برود (هيرشي 61 :6313 ،به ن از ابادينسااي .)263 :6981 ،جوانااني

از نظر ايارز ( )6333روند يادگيري در گروه هاي همساال (و

كه تعهد و ارت اطاات محاماي باا والادي و مدرساه دارناد،

يا ديگرگروههاا) كاه باعاا ايجااد و حفات رفتاار بزهااراناه

احتماالر كمتر درگير رفتار مجرمانه ميشاوند

ميشود ،عمدتار شام تعام با ديگراني ميشود كاه درگيار در

 .)263برخي از جامعهشناسان نيز رفتار كجرواناه را باه عناوان

رفتار انحرافي هساتند ،از رفتاار انحرافاي حمايات مايكنناد،

همنوايي افراد با خرده فرهن هايي ميدانناد كاه آناان باه آن

انحراف را ت ويت ميكنند و ياديگر را در معارض الگوهااي

تعلااق دارنااد (ابادينساااي .)226 :6981 ،باار اياا اسااا

بااروز

انحرافي ميگذارند (عليوردينيا و حيدري .)8 :6936 ،بر اي اسا

رفتارهاي پرخطر در نوجوانان ميتواند تحت تأثير هنجارهاا و

روند يادگيري رفتارهاي پرخطر در گاروههااي همسااالن بار

ارزشهاي خرده فرهن هايي باشد كه نوجوان در آن حضاور

ايجاد ،حفت و ت ويت رفتارهاي مذكور تأثيرگذار است.

دارد.

نظريه شناختي اجتماعي كه به نظريه يادگيري نيز معروف است

نظريههاي ذكر شده عضاويت نوجاوان در هار

داراي

يک از شا اه هااي اجتمااعي باه عناوان بعاد سااختي رابطاه

ش ليتي و رويدادهاي

اجتماعي ميتواند براي او ن ش محافت يا م اطرهآميزي را در

بيروني ،توضيح ميدهد .انتظار ميرود هر گونه تغيير در هر

بااروز رفتارهاااي پرخطاار ايفااا نمايااد .همچنااي تااأثير رابطااه

(1997

ارت ا

 )Bandura,رفتار را به عنوان نتيجه سه عام

بر اسا

(ابادينسااي:6981 ،

مت اب

يک از اي

يعني رفتار ،عوام

سه فاكتور ،تعيي كننده تغييرات در ب يه عوام

اجتماعي از بعد كاركردي بر بروز رفتارهاي پرخطر مايتواناد
بر حمايت اجتماعي و عزت نفس متمركاز باشاد كاه هار دو

Akers

1

3

تأثير رواب اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطرنوجوانان شهر بجنورد

ن ش پيشگيري كنندهاي از بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان را

بافته بيشتر پيوندهاي خويشاوندي از ميان اي هنجار ميگذرد

دارنااد و پاايش از اي ا در نظريااههاااي محيطااي و اجتماااعي

كه «به خويشان دل مردم افزون كشد -كه خون عال ت جاناب
2

م اطرهجويي و مدل زيستي ،رواني و اجتماعي م اطرهجويي

خون كشد » كه اي هنجار رواب حمايتي را بي خويشاوندان

باادانها اشاااره شااد .در ادامااه ضاام بررسااي مفاااهيم ش ا اه

ترميب ميكند

اجتماعي ،حمايت اجتماعي و عزت نفاس ،اار وب نظاري
پژوهش ارا ه ميگردد.

(.)Wellman & Wortley,1990:572

شاا اه دوسااتان :شاا اه دوسااتان باار خاافف شاا اه
خويشاوندي كه انتسابي /اج ااري اسات ،اكتساابي /اختيااري
است و همي دليلي است براي گارايش نوجواناان باه شا اه

شبکه اجتماعی

دوستان زيرا فرد طي دوره نوجواني در پي حفت است فل خود

رواب اجتماعي افاراد از خافل شا اههااي اجتمااعي نماود

از والدي  ،به ش اههاي دوستي ميپيوندد .دوستي مسألهسازتر

مييابند ،ولم و ماري ( )2223ش اه اجتماعي را مجموعهاي

از خويشاوندي است زيرا معموالر رابطهاي است كاه باه طاور

از گرههاي اجتماعي (رواب افراد) ميدانند كه به وسيله يک يا

پراكنده و بدون تعهد حمايت گروه به هم پيوند خورده اسات.

( Wellman and

ماهيت داوطل انه آن بدي معناست كه رابطه بطاور دا ام باياد

نحوه عضويت افراد در شا اههااي

حفت شود و حمايت باياد مت اابفر پاس داده شاود .از ايا رو

اجتماعي (اج ااري /انتساابي و اختيااري /اكتساابي) و م نااي

زماني كه دوستان مفيد نيستند ،رواب املاب باه دليا ف ادان

شااا گيااري شاا اه اجتماااعي (پيوناادهاي خااوني ،رواباا

حمايت گروهي به پايان ميرسد (.)Wellman, 1991:12-13

ند نوع رابطه باه يااديگر متلا شادهاناد
2009:2

 .)Marin,بر اسا

ش اه همسايگان :با وجود اي كه رواب معاصر بر فواص

خويشاوندي ،ماان زيست مشترک ،عف ق مشترک) سه دساته
كلي ش اه اجتماعي در لالب شا اه خويشااوندان ،دوساتان و

فضايي مل ه ميكند ،همسايگي هنوز لدري اهميات دارد .اگار
ه بيشتر پيوندهاي فعال مير محلي هستند ،لاب توجه اسات

همسايگان لاب بررسي است.
ش اه خويشاوندان :از نظار ولما ( )6332خويشااوندي

كه به طور معمول  %62-%21پيوندها باه صاورت محلاي بناا

طيفي است كه در يک سمت آن والدي  -فرزندان و در مياناه

شدهاند هر ند كه مردم ميتوانند باه طاور باال وه پيونادهاي

آن خااواهران -باارادران و در ساامت ديگاار آن خويشاااوندان

فعالي را در مناطق مادر شهري ،ناحيهاي و فراتار از آن بيابناد.

گسترده لرار دارند .در طيف خويشاوندي مذكور هر ه رابطه

بيشتر پيوندهاي همسايگي نس تار ضعيف هستند ،نه صاميمي و

از سمت والدي  -فرزنادي باه سامت خويشااوندي گساترده

نه فعال ،اگر ه كمتر از  22درصد از همه پيوندهاي فعاال باا

حركت ميكند ،جن اه حماايتي خويشااوندي كمتار مايشاود

همسايگان است ،حضور سريع همسايگان بدي معنا است كاه

(لدسي .)628-623 :6982 ،اگر اه خويشااوندان نزدياک ب اش

آنها در زندگي روزانه مهم جلوه مايكنناد (

كو اي از اكثر ش اهها را تشاي ميدهناد اماا ب اش لابا

.)13

Wellman, 1991:

& Wellman

حضور فرد در ش اه خويشاوندي هر ند انتسابي اسات و بار

 .)Worthly,اشاانايدر )6381( 6در توضاايح رايااي

خفف رابطه با دوستان اختياري نيست اما معموالر حمايتيتر و

حمايت بيشتر خويشاوندان بيان ميدارد :فشاارهاي سااختاري

دا ميتر و ام تر است .هر ند در تمام دورههاي سني فرد از

فرهنگي و شايد دالي زيساتي وجاود دارد كاه خويشااوندان

ش اه خويشاوندي بهره ميبرد اما ميزان وابساتگياش در هار

حمايتگر (ياديگر) هستند .ساختار باه طاور متاراكم درهام

دوره متفاوت خواهد بود .بر خفف دوره كودكي و ساالمندي

1

2

اعتماد و مهماي از پيونادهاي حماايتي هساتند (
1990:582

Schneider

”“blood is thicker than water
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كه فرد بيشتر نيازمند حمايت و بهارهمنادي از مزايااي شا اه

( .)Machielse, 2006:15در مجموع ارا ه حمايت اجتماعي ياي

خويشاوندي اسات ،فارد در دوره نوجاواني ساعي ماينماياد

از كاركردهاي مهم رواب اجتمااعي اسات (

وابسااتگي خااود را بااه شا اه خويشاااوندي (شا اه اج اااري/

.)2008:190

Heaney & Israel,

انتسااابي) كاااهش دهااد و بيشااتر بااه ش ا اه دوسااتان (ش ا اه

اولي ط هبندي از كاركردهاي عموميتر رواب اجتماعي

اختياري /اكتسابي) بپيوندد تا از اي طريق ضم حفت فاصاله

در كار وايس ( )6371يافت ميشود كه تحت عناوان حمايات

و است فل خود از خانواده ،مسيري را در هويتيابي ش لاي

اجتماعي مورد بررسي لرار ميگيرد .وايس عنوان ميكناد كاه

خود طي نمايد .فرد از طرياق رابطاه باا هار ياک از اعضااي

رواب اجتماعي ،حمايتهاايي را باراي فارد ايجااد نماياد .او

ش اههاي اجتماعي ذكر شده رابطهاي اجتمااعي برلارار كارده

فرض ميكند كه رواب اجتماعي شش تأمي اجتماعي اساسي

است كه اي رابطاه در ذات خاود پتانساي هاا و كاركردهااي

8

7

را فراهم ميكند :دل ستگي  ،انسجام اجتماعي  ،فرصات باراي
62

3

پروش  ،اطمينان از ارزش  ،احسا

بسياري دارد.

دست آوردن راهنمايي

62

(1974:23-24

66

پيوند لاب اعتماد  ،باه
 .)Weiss,زكاي ()6987

ني توضيح ميدهد :بر پايه الگوي وايس شش شر متااي

حمایت اجتماعی و عزت نفس
رواب اجتماعي در ذات خود كاركردهاي مهمي را باه هماراه

بر رواب اجتمااعي ،افازايش حمايات اجتمااعي را باه دن اال

دارند كه هر يک از آن كاركردها ميتواند نوجاوان را در طاي

دارنااد)6 :راهنمااايي :آمااادگي افااراد بااراي ب اه دساات آوردن

مسير گذار از كودكي به بزرگسالي يااري رسااند و باه عناوان

اطفعات (آگااهي) و ياا دريافات پيشانهادها از افاراد ديگار.

فاكتوري مؤثر در بروز رفتارهاي پرخطر ظاهر گردد .هار ياک

)2پيوند باا ديگاران ]احساا

پيوناد لابا اعتمااد[ :تواناايي

از مح ان و نظرياهپاردازان باه برخاي از كاركردهااي رابطاه

حساب كردن روي كمک ديگران ،از اي رو هر اه پيوناد باا

اجتماااعي اشاااره نمااودهانااد .هينااي و ايساارا ي بااه ساارمايه

ديگران بيشتر باشاد ،حمايات اجتمااعي بيشاتر مايشاود)9 .

اجتماعي ،نفاوذ اجتمااعي ،تضاعيف اجتمااعي ،ملااح ت و

ارزش لا

بودن ]اطمينان از ارزش[ :افراد نس ت به مهارتها

6

و توانمنااديهاااي خااود ارزش لايا شااده و شايسااتگي فاارد

( )6381به ادمام اجتماعي ،بس و حفت هويت و عزت نفس،

سودمند و ارزشمند شمرده ميشود )1 .وابساتگي ]دل ساتگي[:

)Machielse,؛ وايس 2به دل ستگي ،انساجام

امنيت و اطمينان نس ت به ديگران و داشت رواب باز

حمايات اجتمااعي
مساعدت

(2006:15

(& Israel, 2008:191

 ،)Heaneyتو يسات

احسا

اجتماااعي ،اطمينااان از ارزش ،فرصاات بااراي ارا ااه حماياات

با آنان )1 .انسجام اجتماعي :داشت رواب اجتماعي متااي بار

ديگران؛ ايجاد پيوند لاب اعتماد ،و به دست آوردن راهنماايي

منافع و دل ستگي مشترک ،زميناه افازايش حمايات اجتمااعي

(وايس)29-21 :6371 ،؛ ميشلز ( )2221نياز عناوان مايكناد كاه

افراد را فراهم ميكند )1 .فرصت براي جلاب نظار و تشاويق

كااوه و ساايم )6381( 9و هلاار و راک )2226( 1و مااايرز

1

]فرصت براي پرورش[ :داشت اي احسا

كه فارد از ساوي

( )6331به شا گيري و حفت هويت و عزت نفس ،دياسترا

1

ديگران خوش ت شمرده ميشود و امااان پيشارفت و رشاد

( )6332و هلر و راک ( )2226به ادمام اجتماعي اشاره دارناد

براي وي وجود دارد (زكي .)112 :6987 ،در حضور هار ياک از

1

7

2

8

Thoits
Weiss
3
Cohen and Syme
4
Heller and Rook
5
Myers
6
Dykstra

Attachment
Social Integration
9
Opportunity for Nurturance
10
Reassurance of Worth
11
A Sense of Reliable Alliance
12
The Obtaining of Guidance
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شش شر مطرح شده فرد حمايت اجتماعي بيشتري دريافات

م اطرهجويي كه بر ن ش عزت نفس باه عناوان ياک ويژگاي

ميكند.

زمينااهاي تأكيااد دارد ماادل زيسااتي ،روانااي و اجتماااعي

عزت نفس كاركرد ديگري است كاه مايتواناد از خافل

م اطرهجويي كه بر عزت نفس ،رفتارهاي همساالن و والدي

حمايت اجتماعي بهدست آيد و بار باروز رفتارهااي پرخطار

تأكيد دارد و مدل ش ليتي ،محيطي و رفتاري كه بار سيساتم

تأثيرگذار باشد .كوه و هماارانش ( )6381عزت نفس را در

محيطي درک شده توس فرد كه شام جهتگيري دوساتان و

كنار حمايت ملمو  ،ارزيابي و تعلق به عنوان يااي از هاار

خانواده است تأكيد دارد ،طرحريزي شده اسات .همچناي بار

سنجش حمايت اجتمااعي ادارک شاده در نظار

تح يق هولت النستاد و همااران ( )2262براي سنجش

خرده م يا

اسا

گرفتهاند ( .)Cohen & et al., 1985همانطور كه كاوه و سايم

رابطه اجتماعي از تركيب دو جن ه ساختاري (ش اه اجتماعي)

( )6381و هلر و راک ( )2226بيان مينمايند ،رواب اجتماعي

و كاركردي (حمايت اجتماعي و عزت نفس) استفاده گرديد.

براي شا گرفت و حفت هويت و عزت نفس در افاراد مهام

با بررسي نظريههاي مطرح شده و پاژوهشهااي پيشاي

است .اي اهميات در سانت اجتمااعي -روانشاناختي عازت

فرضيههاي تح يق مطرح ميشود كه بر م ناي فرضيههاا ،مادل

نفس به وضوح بيان ميشود .به طور ك  ،فرض گرفته ميشود

نظري تح يق نيز بهدست آمده و ارا ه ميگاردد .فرضايات باه

كه افراد هويت ش لي و عزت نفاسشاان را باه تادريج باا

شرح زير ارا ه ميگردند:

دروني ساخت ارزيابي ديگران مهم شا مايدهناد .ماردم از
طريق ش اه رواب ش ليشان ميتوانند اي ارزيابي را ايجاد

 -6به نظر ميرسد شا اه اجتمااعي بار باروز رفتارهااي
پرخطر نوجوانان تأثير دارد.

نمايند ( .)quted by Machielse, 2006:15درتشريح اهميت عزت

از آنجا كه ش اه اجتماعي داراي هار بعد اصلي اسات

نفس بر رفتارهاي سفمت رويارد شناخت اجتماعي 6كه ياک

بنااابراي

تااأثير شاا اه

رويارد نظري به حمايت اجتماعي است ،پيشبيني ميكند كاه

خويشااوندان بففلا  ،خويشااوندان گساترده ،همساايگان و

حمايت اجتماعي دريافت شده عزت نفس را به ود ميب شد،

دوستان بر بروز رفتارهاي پرخطر مطرح ميگردد.

به طوريكه به نتايج سفمتي منجار مايشاود .حمايات ادراک
شده همچني تأثير مست يمي بر پيامدهاي سفمتي دارد

( Lakey

هااار زياار فرضاايه نيااز باار اسااا

 -2به نظر ميرسد حمايت اجتماعي بار باروز رفتارهااي
پرخطر نوجوانان تأثير دارد.

 .)& Cohen, 2000:37ط ق اي رويارد عزت نفس بر رفتارهاي

از آنجا كه حمايت اجتماعي داراي شش بعد اصلي است

پرخطر تأثير مست يم دارد و همچني حمايت اجتماعي هم باه

بنابراي شش زير فرضيه نيز بر اسا

تأثير دل ستگي ،انساجام

طور مست يم و هم به طور ميرمست يم از طريق تاأثير حمايات

اجتماعي ،اطميناان از ارزش ،فرصات باراي پارورش ،ايجااد

اجتماااعي باار عاازت نفااس باار رفتاره ااي ساافمت /پرخطاار

پيونااد لاب ا اعتماااد و ب اه دساات آوردن راهنمااايي باار بااروز

تأثيرگذار است.

رفتارهاي پرخطر مطرح ميگردد.
 -9به نظر ميرسد عزت نفس بر بروز رفتارهاي پرخطار
نوجوانان تأثير دارد.

چارچوب نظری
ار وب نظري اي تح يق تلفي ي است از نظريههاي محيطي
و اجتماعي م اطره جويي كه بر ن ش خاانواده و همسااالن و
حمايااتهاااي اجتماااعي تأكيااد دارد؛ نظريااه روانشااناختي
Social- Cognitive Perspective

1
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عزت نفس
رفتارهای پرخطر نوجوانان

شبکه اجتماعی

خشونت
خودكشی
رابطه جنسی نا ایمن
مصرف سيگار
مصرف قليان
مصرف مشروبات الکلی
مصرف مواد مخدر

خویشاوندان بالفص
خویشاوندان گسترده
همسایگان
دوستان

حمایت اجتماعی
دلبستگی
انسجام اجتماعی
اطمينان از ارزش
فرصت برای پرورش
ایجاد پيوند قاب اعتماد
بهدست آرودن راهنمایی

نمودار  -1مدل نظری تحقيق

روش تحقيق

توزيع گرديد .از مجموع  112نمونه 1 ،نموناه باه دليا عادم

روش پژوهش حاضر پيمايشي است .اي پاژوهش مطالعاهاي

پاس گويي مناسب به سؤاالت از نمونه حاذف و در مجماوع

پس رويدادي از انواع مطالعات ت ييناي اسات كاه باهصاورت

حجم نمونه در پايان به  111نمونه رسيد .درصد نوجواناان در

ماهيت دادههاا كمیاي و از

نمونه آماري در هر گروه سني ت ري ار برابر باا درصاد آناان در

م طعي انجام شده است و بر اسا

نظر هدف پژوهشي كاربردي است .جامعه آمااري پاژوهش را

جامعه آماري در نظر گرفته شده است.

كليه نوجوانان والع در س  61-63سال شهر بجنورد در ساال
 6939كه ط ق آخري سرشماري عماومي نفاو

و مساا

6

برابر با  63728نفر بودهاند ،تشاي ميدهد .حجم نموناه ،بار
اسا

فرماول كاوكران ( )T=2/67 ، p,q=2/1 ،d=2/21باراي

نوجوانان  61-63ساله شهر بجنورد  112نفر تعيي شده است.
نمونه مورد نظر ( 112نفر) به شيوه سهميهاي از مياان 63728
نفاار انت اااب گرديااد .متغيرهاااي س ا و جاانس بااه عنااوان
شاخص هاي سهميهبندي انت اب گرديدند .توزيع جمعيت بار
حسب حجم نمونه در ابعاد كو اتر بازساازي شاد و بعاد از
ت سيم تعداد افراد هر واحد جمعيتاي باه كا جمعيات ،عادد

جدول  -1سهميهبندی جمعيت مورد مطالعه بر اساس سن و جنس
تعداد

درصد

سن

جنسيت

6186
6171
6392
6322
6311
6312
6382
2661
2261
2921

8/1
8/1
3/8
3/1
62
3/3
62
62/7
66/2
66/7

 61ساله
 61ساله
 61ساله
 61ساله
 67ساله
 67ساله
 68ساله
 68ساله
 63ساله
 63ساله

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

به دست آمده در تعداد نموناه ضارب شاد تاا باه هار واحاد
جمعيتي ،تعداد مش لي نمونه اختلا

يابد .ساپس تعاداد

 112پرسشنامه بر م ناي سهميههاي تعيي شده باي جمعيات

ابزار پژوهش ،پایایی و روایی
رفتارهاي پرخطر :رفتارهاي پرخطار باه مجموعاه رفتارهاايي
گفته ميشود كه عمومار در سني نوجواني بروز پيدا ميكناد و

 6سرشماري عمومي نفو

و مسا سال 6932

69

تأثير رواب اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطرنوجوانان شهر بجنورد

تأثير كوتاه مدت و بلند مدت منفاي بار سافمت جساماني و

هولاات النسااتاد و همااااران ( )2262بااراي ساانجش رابطااه

رواني افراد دارد .در اي پژوهش رفتارهاي پرخطر باا الت اا

اجتماعي از تركيب دو جن اه سااختاري (شا اه اجتمااعي) و

رفتارهاي پرخطر

از م يا

هفت خرده م يا

)2013

 (YRBSS6و با  26گوياه در

خشونت (حم سفح سارد ،درگياري در

كاركردي (حمايت اجتماعي و عزت نفس) استفاده گرديد كاه
در ادامه م يا هاي مورد سنجش ذكر ميگردند.

نزاع فيزيااي) ،خودكشاي (تفاار باه خودكشاي و الادام باه

ش اه اجتماعي :ش اه هاي اجتماعي كه ماهيت ميررسمي

خودكشي) ،استعمال سيگار ،كشيدن لليان ،ملرف مشاروبات

دارند ع ارتاند از روابا رو در رو باي معادود افارادي كاه

الالي ،ملرف مواد م ادر (هار ناوعي از آن شاام م ادر،

ياديگر را ميشناسند و به واسطه پيونادهاي لاوم وخويشاي،

محرک ،توهمزا) و رابطه جنسي پر خطر ماورد سانجش لارار

دوستي يا همسايگي به هم وابستهاناد (رز .)171 :6981 ،در ايا

گرفاات .پاساا گويي  8گويااه بااه صااورت بلااي و خياار و

پژوهش ش اه اجتماعي با الت ا

پاس گويي  69گويه در طيف پنج تايي در هر ماورد ارزياابي

لوب  1فرم  68سؤالي مورد ارزيابي لرار گرفت؛ با اي تفااوت

شدند .در مجموع طيف نمرات پاسخ به سؤاالت در هر خرده
م يا

كه م ياا

از م ياا

شا اه اجتمااعي

شا اه اجتمااعي لاوب داراي ساه خارده م ياا

بي  ( 2-1باا مفااهيمي بار م نااي اصافر ،بسايار كام،

بستگان ،همسايگان و دوستان است اما در ايا پاژوهش و باا

متوس  ،زياد و بسيار زياد) و مجموع نمرات رفتارهاي پرخطر

توجه به اهميت تفايک خويشاوندان بففل و خويشااوندان

در طيف  2-28ارزيابي گرديد .در پژوهش حاضر پايايي ايا
م يا

گسترده ،در نهايت م يا

به سه شيوه (آلفاي كرون اخ ،پايايي تركي اي و سانجش

بارهاي عاملي) مورد سنجش لرار گرفت .آلفاي كرون اخ براي
ك م يا

رفتارهااي پرخطار باا  26گوياه 2/837 ،و پاياايي

ش اه اجتماعي در اي پاژوهش باا

 21س اؤال و هااار خاارده م يااا

(خويشاااوندان بففل ا ،

خويشاوندان گسترده ،همسايگان و دوستان) به اجارا در آماد.
ذكر اي ناته ضروري است كه م يا

ش اه اجتمااعي لاوب

تركي ي  2/729بهدست آمد ،بررسي بارهاي عااملي نياز نشاان

در سال  6388طراحي گردياد و در ساال  2222تجدياد نظار

ميدهاد در تماام ماوارد بارهااي عااملي بايش از  2/1اسات.

شد .م يا

ش اه اجتماعي اولي بار براي سنجش ش اههااي

سنجش روايي پرسشنامه به دو شايوه انجاام پاذيرفت ،الاف)

اجتماعي سالمندان مورد استفاده لرار گرفات (.)Lubben, 1988

روايي محتوا :در ابتدا سؤاالت در اختيار سه ت از مت للان

پس از آن در پژوهشهااي بسايار و باراي گاروههااي سانتي

لرار گرفت تا هم واني سؤاالت پرسشانامه باا اهاداف ماورد

متفاوت اجرا و به زبانهاي م تلفاي ترجماه شاده اسات .در

انتظار مورد تأييد لرار گيرد ،ب) روايي واگرا 2براي متغيرهاي

ايران نيز اي م يا

در پژوهش اليک ( )6939اجرا و پايايي

پنهان مرت ه از طريق بررساي مااتريس فورنا و الركار ماورد

آن از طريق بررسي ضريب آلفاي كرون اخ  2/89به دست آمد.

بررسي لرار گرفت كه در تماام ماوارد ماورد بررساي ،م ادار

به شيوه آلفااي كرون ااخ

در پژوهش حاضر پايايي اي م يا

جذر  AVE9تمامي متغيرهاي مرت اه اول از م ادار هم ساتگي

براي ك م يا

ميان آن متغير و ساير متغيرهاي پنهان مرت ه اول بيشتر بود كاه

 2/362به دست آمد .برررسي روايي واگرا باه شايوه مااتريس

اياا اماار روايااي واگااراي مناسااب و باارازش خااوب ماادل

فورن و الكر نيز نشان داد در تمام موارد مورد بررسي ،م ادار

اندازهگيري را نشان ميدهد.

جذر  AVEتمامي متغيرهااي مرت اه اول از م ادار هم ساتگي

رابطه اجتمااعي :در پاژوهش حاضار بار اساا

با  21گويه 2/837 ،و م دار پايايي تركي ي نيز

تح ياق

ميان آن متغير و ساير متغيرهاي پنهان مرت ه اول بيشتر بود كاه

1

اياا اماار روايااي واگااراي مناسااب و باارازش خااوب ماادل

Youth Risk Behavior Survey
Discriminant Validity
3
(ميانگين واریانس استخراج شده) Average Variance Extracted
2

)The Lubben Social Network Scale (LSNS-18

4
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دارد ،پايااايي م يااا

اندازهگيري را نشان ميدهد.

مااذكور در پااژوهش رج ااي و بهلااول

حمايت اجتماعي :به عنوان درک يا تجربه فرد از ايا كاه

( ،)6981به شيوه آلفاي كرون اخ  2/81به دست آمد روايي بار

او را دوست دارند ،مرالب او هستند ،بارايش احتارام و ارزش

اسا

باه شايوه آلفااي

لا اند و فرد ب شاي از شا اه اجتمااعي كماک و تعهادات

كرون اخ براي  7گويه 1برابربا  2/712و پاياايي تركي اي 2/717

مت اب است ،تعريف ميگردد

( & Wills, 1991 quted by Taylor

 .)et al., 2004:34-35كاه در ايا پاژوهش بار اساا

به دست آمد.

م ياا

حمايت اجتماعي )Cutrona & Russell, 1987( 6ماورد سانجش
لرار گرفت .اي م يا

روايي محتاوا و پاياايي ايا م ياا

بر پايه الگوي شراي متاي بر روابا

یافتههای پژوهش
از مجموع  111نوجوان  61-63سااله پاسا گو  16/2درصاد

اجتماعي وايس ( )6371تنظيم گرديده و داراي 21ساؤال و 1

پسر و  18/8درصد دختر بودند 67/6 .درصد  61سااله22/3 ،

بعد (دل ساتگي ،انساجام اجتمااعي ،فرصات باراي پارورش،

درصد  61ساله 63/8 ،درصد  67ساله 26/1 ،درصد  68سااله

پيوند و به دست آوردن راهنمايي)

و  22/7درصد  63ساله بوده و ميانگي ساني برابار باا 67/27

اطمينان از ارزش ،احسا

است كه در هر بعد  1سؤال پرسيده ميشاود .پاياايي م ياا

است.

حماياات اجتماااعي كاترونااا و راس ا در ايااران توس ا زكااي

بررسي توصيفي رفتارهاي پرخطر در بي نوجوانان مطابق

آلفاي كرون اخ  2/81به دسات آماده اسات.

با جدول  2نشان ميدهد كه بيشتري مياانگي در باي هفات

به شيوه آلفاي كرون اخ براي

رفتارهاي پرخطر به ترتيب مرباو باه ملارف

( )6987بر اسا

در اي پژوهش پايايي اي م يا

خرده م يا

با  268گوياه 2/818 ،و پاياايي تركي اي  2/822باه

لليان ( ،)2/38 ± 6/29خودكشاي ( ،)2/13 ± 6/28خشاونت

دست آمد .برررسي روايي واگرا باه شايوه مااتريس فورنا و

( ،)2/11 ± 2/78ملاارف مشااروبات الالااي (،)2/12 ± 6/22

الكر نيز نشان داد در تمام موارد ماورد بررساي ،م ادار جاذر

رابطه جنسي پر خطار ( ،)2/13 ± 6/21ملارف ماواد م ادر

 AVEتمامي متغيرهاي مرت ه اول از م دار هم ستگي مياان آن

( )2/91 ± 2/81و استعمال سيگار ( )2/92 ± 2/72اسات .باا

متغير و ساير متغيرهاي پنهان مرت ه اول بيشتر بود كه ايا امار

توجه به دامنه نمرات  2-1ميتوان دريافات كاه ميازان باروز

روايي واگراي مناسب و برازش خاوب مادل انادازهگياري را

عموم رفتارهاي پرخطر در تح يق حاضار نزدياک باه «بسايار

نشان ميدهد.

كم» گزارش شدهاند.

ك م يا

عزت نفس از نظار ناتانيا برانادن ( )662 :6313عازت
نفس داراي دو جن ه مارت

باا يااديگر اسات؛ يااي حاس

سودمندي و ديگري حس ارزشمندي ش ص و ايا مجماوع
به هم مرت

اعتماد به نفس و احترام به خود است كاه اعت اار

ميب شد به اي امر كه فارد شايساته زنادگي اسات و ارزش
زيست دارد
اسا

(2006:19

م يا

در هرخرده م يا

 .)Mruk,در اي پژوهش عزت نفس بار
9

عزت نفس روزن رگ سنجيده شد كه  62گوياه
)SPS (Social Provision Scale
يک گويه به دلي داشت بار عاملي ضعيف از تحلي نهايي

1

حذف گرديد.
Rosenberg Self-Esteem Scale

3

بررسي توصيفي ش اه اجتماعي در بي نوجواناان نشاان
ماايدهااد كااه ميااانگي شاا اه اجتماااعي در زياار م يااا
خويشاوندان بففل (پادر ،ماادر ،خاواهر و بارادر) بايش از
ساير زير م يا ها و برابر باا  61/18 ± 1/91اسات .مياانگي
ش اه اجتماعي در زير م يا
از زير م يا

دوستان ( )62/72 ± 1/22بايش

خويشاوندان گسترده ( )62/11 ± 1/81اسات و

كمتااري ميااانگي ش ا اه اجتماااعي مربااو بااه زياار م يااا
همسايگان ( )7/12 ± 1/21است.

سه گويه به دلي داشت بار عاملي ضعيف از تحلي نهايي حذف شدند.
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جدول  -2ميانگين و انحراف معيار رفتارهای پرخطر ،عزت نفس ،حمایت اجتماعی و شبکه اجتماعی در بين نوجوانان  11-11ساله شهر بجنورد
مقياسها و خرده
مقياسها

تعداد

ميانگين

انحراف

دامنه

مقياسها و خرده

معيار

تغييرات

مقياسها

تعداد

ميانگين

انحراف

دامنه

معيار

تغييرات

رفتارهاي پرخطر

111

9/92

9/76

2-28

حمايت اجتماعي

111

67/11

9/21

1-21

خشونت

111

2/11

2/78

2-1

دل ستگي

111

9/2667

2/71

6-1

خودكشي

111

2/13

6/28

2-1

انسجام اجتماعي

111

2/73

2/72

6-1

رابطه جنسي پرخطر

111

2/13

6/21

2-1

فرصت براي پرورش

111

2/83

2/17

6-1

استعمال سيگار

111

2/92

2/72

2-1

اطمينان از ارزش

111

2/36

2/72

6-1

ملرف لليان

111

2/38

6/29

2-1

پيوند لاب اعتماد

111

2/39

2/71

6-1

ملرف مواد م در

111

2/91

2/81

2-1

به دست آوردن راهنمايي

111

9/2662

2/86

6-1

ملرف مشروبات الالي

111

2/12

6/22

2-1

ش اه اجتماعي

111

13/13

67/18

2-622

عزت نفس

111

22/83

1/21

7-28

خويشاوندان بففل

111

61/18

1/91

2-92

خويشاوندان گسترده

111

62/11

1/81

2-92

همسايگان

111

7/12

1/21

2-92

دوستان

111

62/72

1/22

2-92

بررسي توصيفي حمايت اجتماعي در بي نوجوانان نشان

 ،)2/39اطميناااان از ارزش ( ،)2/36 ± 2/72فرصااات باااراي

ميدهاد كاه مياانگي حمايات اجتمااعي باه ترتياب در زيار

پرورش ( )2/83 ± 2/17و انسجام اجتمااعي ()2/73 ± 2/72

م يااا هاااي دل سااتگي ( ،)9/2667 ± 2/71باه دساات آوردن

از بيشتري تا كمتري است .همچني ميانگي عازت نفاس در

راهنمااايي ( ،)9/2662 ± 2/86پيونااد لاباا اعتماااد (± 2/71

بي نوجوانان برابر با  22/83 ± 1/21است.

جدول  -3آزمون تی برای مقایسه تفاوت ميانگين رفتارهای پرخطر در بين پسران و دختران در شهر بجنورد
تعداد
رفتارهاي پرخطر

ميانگين

انحراف معيار

پسر

299

9/78

1/62

دختر

222

2/82

9/63

م ايسه ميانگي رفتارهااي پرخطار باه تفاياک جنسايت

t

2/892

معناداری
2/221

آزمون م ايسه ميانگي ها ( ،)T-Testاي تفاوت معناادار اسات

نشان ميدهد كه ميانگي بروز رفتارهاي پرخطر در بي پسران

( )T =2/81 ،p = 2/221و بااروز رفتارهاااي پرخطاار در بااي

برابر با  9/78و در بي دختران برابر با  2/82است .بار اساا

پسران بيشتر از دختران است.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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جدول  -4آزمون فرضيات پژوهش بر مبنای مدل سازی ساختاری در نرمافزار
بررسی تأثير بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان
ش اه اجتماعي (م يا

كلي)

ضریب مسير

ضریب معناداری

Z

Smart PLS

نتيجه آزمون فرضيه

R2

ش اه خويشاوندان بففل

-20692

2069

20267

پذيرش فرضيه

ش اه خويشاوندان گسترده

-20619

6023

20229

رد فرضيه

ش اه همسايگان

20268

9081

20218

پذيرش فرضيه

ش اه دوستان

20612

9068

20221

پذيرش فرضيه

-20219

60161

20221

رد فرضيه

دل ستگي

-20218

20722

20222

رد فرضيه

انسجام اجتماعي

-20219

20119

20222

رد فرضيه

فرصت براي پرورش

-20212

20113

20222

رد فرضيه

اطمينان از ارزش

-20629

20216

202621

پذيرش فرضيه

پيوند لاب اعتماد

-20621

20198

20266

پذيرش فرضيه

به دست آوردن راهنمايي

-20211

20136

20222

رد فرضيه

س

-20618

90161

20221

پذيرش فرضيه

عزت نفس

-20636

90311

20291

پذيرش فرضيه

ش اه اجتماعي

20236

6018

20228

رد فرضيه

حمايت اجتماعي

حمايت اجتماعي (م يا

كلي)

براي آزمون هر يک از فرضيههاا و در مجماوع  61مادل

رفتارهاي پرخطر نوجوانان ندارد .بررسي شادت تاأثير شا اه

معادله ساختاري 6در نرم افزار  Smart PlSطراحي گردياد .در

خويشاوندان بففل  ،همسايگان و دوستان بر بروز رفتارهااي

هر يک از  61مادل ترسايم شاده كاه نتاايج آن در جادول 1

پرخطر نشان ميدهاد ،شا اههااي همساايگي ()R2 = 2/218

مشاهده ميگردد ،ضرايب معناداري  Zنشاندهنده نتيجه آزمون

تأثيرگذارتر از ش اههاي دوستي ( )R2 = 2/221و شا اههااي

فرضيه است .نانچه ضريب معناداري  Zبايش از  6/31باشاد

دوستي تأثيرگذارتر از ش اههاي خويشاوندان بففل (2/267

ميتوان گفت تأثير متغيرهاي مورد بررسي بر باروز رفتارهااي

=  )R2بر بروز رفتارهاي پرخطر است.

پرخطر در سطح اطمينان  %31معنادار است و فرضيه پاژوهش
تأييد ميگردد.

بررسيها نشان ميدهد م يا
هار خارده م ياا

كلي حمايات اجتمااعي و

حمايات اجتمااعي (دل ساتگي ،انساجام

بررسي تأثير ش اه اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطر در

اجتماعي ،فرصت براي پرورش و بهدسات آوردن راهنماايي)

كلاي شا اه

تأثير معناداري بر بروز رفتارهااي پرخطار نوجواناان ندارناد،

اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطار نوجواناان تاأثيري نادارد

خرده م يا

اطميناان از ارزش ( )r = -2/629 ، z = 2/216و

ليا ش اه خويشاوندان بففل (پدر ،مادر ،خواهر و بارادر)

پيوند لاب اعتمااد ( )r = -2/621 ، z = 2/198تاأثير منفاي و

تاااأثير منفاااي و معناااادار ( ،)r = -2/692 ،z = 2/69شا ا اه

معناداري بر بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان دارند ،بدي معنا

همساااايگان ( )r = 2/268 ،z = 9/81و دوساااتان (،z = 9/68

كه هر ه شايستگيهاي نوجوان در ن شهاي اجتماعي بيشتر

 )r = 2/612تأثير مث ت و معناداري بر بروز رفتارهاي پرخطار

مورد تلديق لرار گيرد (اطمينان از ارزش) ،و هر ه نوجوان

نوجوانان دارند .ش اه خويشاوندان گسترده تاأثيري بار باروز

پيوندهاي لاب اعتمادتري م تني بر انتظار كمک ماداوم داشاته

بي نوجوانان نشان ميدهد كه هار ناد م ياا

Structural Equation Modeling

1

باشد اماان بروز رفتارهاي پرخطر باراي او كااهش مايياباد.
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شاادت تااأثير پيونااد لاباا اعتماااد ( )R2 = 2/266باار بااروز

براي ارزياابي بارازش ب اش سااختاري مادل از اعاداد

رفتارهاي پرخطر نوجواناان بايش از شادت تاأثير اطميناان از

معناااداري  ،t9م اادار 1R2و م اادار  Q2و م اادار

Reduancy1

ارزش ( )R2 = 2/2621با رفتارهااي ماذكور اسات .همچناي

استفاده گرديد .همانطور كاه در شاا  6مشااهده مايشاود،

س نوجوانان با ضريب مساير  -2/618و باا  z =9/286تاأثير

اعداد معناداري  tهمه بيش از  6031هستند كه نشان از صحت

معنادار و منفياي بر بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان دارد.

تأثير بي سازهها در حدال سطح اطمينان  %31دارد ،تنها تأثير

براي بررسي مادل نظاري پاژوهش م ناي بار تاأثير بعاد

عزت نفس بار رفتارهااي پرخطار معناادار ارزياابي نگردياد.

ساختي (ش اه اجتماعي) و ابعاد كاركردي (حمايت اجتمااعي

بررسي م اادير  R2و  Q21باراي حمايات اجتمااعي 7و عازت

و عزت نفس) رابطه اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطر نيز از

نفااس 8نشااان از باارازش متوساا ماادل ساااختاري و بااراي

مدلسازي معادله ساختاري استفاده شاده اسات .مادلساازي

رفتارهاي پرخطر 3نشاان از بارازش ضاعيف مادل سااختاري

معادله ساختاري به پژوهشگر ياري ميرساند تا الگويي نظري

دارد .همچني م دار  Reduancyنيز كه در اي مادل برابار باا

را كه از اجزاي م تلف و متنوعي تشاي يافته ،هام باه طاور

 20217است ،نشان از برازش متوس مدل ساختاري دارد.
همچني جهت ارزيابي برازش مدل كلي از معيار

كلي و هم به گونهاي جز ي مورد آزمون و وارسي لارار دهاد

62

GOF

(لاسمي .)1 :6983 ،شا  6مدل معادله ساختاري ايا پاژوهش

استفاده گرديد .با توجه به سه م ادار  2021 ،2026و  2091كاه

را در نرمافزار  Smart PLSنشان ميدهد.

به عنوان م ادير ضعيف ،متوس و لاوي باراي  GOFمعرفاي

همانطور كه در مدل ساختاري مشاهده مايگاردد ،تاأثير

شده است

( وتسلز 66و همااران 2223 ،باه ن ا از داوري و رضاازاده،

ش اه اجتماعي خويشاوندان بففل  ،همسايگان و دوستان ،و

 ،)619 :6939حلااول م اادار  20121نشااان از باارازش لااوي و

س بر بروز رفتارهاي پرخطر معنادار تل ي ميگردد .از آنجاا

مناسب مدل كلي دارد.

كه در مدل حمايت اجتماعي و ش اه خويشاوندان گسترده بار
باااروز رفتارهااااي پرخطااار و همچناااي شا ا اه اجتمااااعي
خويشاوندان گسترده ،همسايگان و دوساتان بار عازت نفاس
تأثيرمعناداري نداشتند ،اي تأثيرات در اصافح مادل از مادل
نهايي حذف گرديدند .همچناي تاأثير حمايات اجتمااعي بار
عزت نفس نيز معنادار ارزيابي گرديد.
ارزيابي برازش مدل براي سه مدل اندازهگيري ،ساختاري
و كلي انجام گرديد .برازش مدلهاي اندازهگياري باا بررساي

3

1

T-Values
4
R Squares
اي معيار از حاص ضرب م ادير اشتراكي سازهها در م ادير  R2مربو به آنها

بارهاي عاملي 6و م ادير اشتراكي 2براي هر سازه انادازهگياري

بهدست ميآيد و نشانگر م دار تغيير پذيري شاخصهاي يک سازه دورانزا است

شد .بارهاي عاملي در شا مشاهده ميشوند و نشاان از ايا

كه از يک يا ند سازه بروزنزا تأثير ميپذيرد (داوري و رضازاده.)31 :6939 ،

دارند كه پايايي در مورد مدلهاي اندازهگيري لاب ل ول است.

1

 ،Stone-Geisser criterionدر مورد شدت لدرت پيشبيني مدل در مورد

سازههاي دورنزا سه م دار  2061 ،2022و  2091را براي پيشبيني ضعيف ،متوس

همچني م ادير اشتراكي براي هر ساازه نياز نشاان از بارازش

و لوي اي معيار ذكر شده است (هنسلر و همااران  2223به ن

مناسب مدل اندازهگيري دارد.

رضازاده)31 :6939 ،
2

Loadings
Communality

1
2

از داوري و
2

7

R = 0.266, Q = 0.076
8 2
R = 0.238, Q2= 0.088
9 2
R = 0.103, Q2= 0.032
10
Goodness of Fit
11
Wetzels
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][+
0.427

خشونت

][+
0.513

][+
0.648

0.654

دلبستگی

][+
0.231

][+
0.406

ادغام فرصت برای
اجتماعی پرورش

0.805

خودكشی

][+
0.490

0.717

0.637

][+
0.664

پيوند قاب
اعتماد

اطمينان از
ارزش
0.700

][+
0.591

0.815

0.768

بهدست
آوردن
راهنمایی

0.481

][+
0.274

][+

][+
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شک  -1معادله ساختاری تأثير روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان  11-11ساله در شهر بجنورد

بحث و نتيجه

سيگار كه كمتر از ملرف مشروبات الالي و ماواد م ادر در

نتايج توصيفي بررسي رفتارهاي پرخطر در بي نوجوانان -63

بي نوجوانان شهر بجنورد است مايتواناد ناشاي از پاذيرش

 61ساله شهر بجناورد نشاان از تشاابهات و تفااوتهاايي در

بيشتر مواد م در و مشروبات الالي در زمينه اجتماعي جامعه

الگوي فراواني رفتارهاي پرخطر در بي نوجوانان شهر بجنورد

مورد مطالعه و به ويژه در گروه همسااالن باشاد كاه نيااز باه

دارد .در پااژوهش حاضاار ملاارف ساايگار كمتاار از ملاارف

پژوهشهاي بيشتر را نمايان ميسازد.

مشروبات الالي و مواد م در اشاره شاده اسات .در پاژوهش

نتايج تحليلي پژوهش نشان ميدهد با افزايش س  ،باروز

بوستاني ( )6936نيز ملرف سيگار كمتر از ملرف مشروبات

رفتارهاي پرخطر كاهش مايياباد .در پاژوهش محماد خااني

الالي گزارش شده است اماا در سااير پاژوهشهاا ،از جملاه

( )6932كه بر روي نوجوانان  69-68سال انجام شاده اسات،

پژوهش سليمانينياا و هماااران ( ،)6981بارياااني (،)6987

افزايش س همراه است با افزايش ملرف سايگار ،مشاروبات

گرمااارودي و همااااران ( ،)6988عف ااي خاارايم و همااااران

الالي و ساير مواد ،همچناي پاژوهش بارياااني ( )6987نياز

( )6932و محماادخاني ( )6932ملاارف ساايگار در مرت ااه

بيان ميدارد كه ميزان ملرف سيگار ،الاا  ،للياان و هارو ي

باالتري از مشروبات الالي و يا مواد م در گزارش شده است

در دانش آموزان دبيرساتاني بايش از داناشآماوزان راهنماايي

كه با نتاي پژوهش حاضر همراساتا نيسات .الگاوي ملارف

است .اما در پژوهش حاضر كه بر روي نوجوانان  61-63ساله
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(كه در مرحله پاياني نوجواني لرار دارند ،انجاام شاده اسات)

نوجواني باشد .با توجه به م تضيات جسامي ،روانشاناختي و

نشان ميدهد ت ري ار با هر واحد انحراف معيار افزايش در س ،

اجتمااااعي دوره نوجاااواني بااايش از هااار ياااز تلاااديق

رفتارهاي پرخطر به طور متوس  2/61انحراف معياار كااهش

شايستگيهاي نوجاوان در ن اشهااي اجتمااعي (اطميناان ار

مييابند.

ارزش) و داشت پيوندهاي لاب اعتماادتري م تناي بار انتظاار

نتايج پژوهش نشان ميدهد باروز رفتارهااي پرخطار در

كمک مداوم ميتواند بر كاهش بروز رفتارهاي پرخطر براي او

بي پسران بايش از دختاران اسات .مح اان بساياري نياز در

اثر گذار باشد .در پژوهش ماازافر و هماااران ( )2221اشااره

بررسيهاي خود به اي نتيجه رسيدهاند كه ميزان بروز يک ياا

شده است كه با افزايش حمايت اجتماعي رفتار پرخطر جنسي

نااد رفتااار پرخطاار در بااي پسااران باايش از دختااران اساات

زنان ،به ويژه در سني 61-63سالگي كاهش مييابد .پاژوهش

(سليمانينيا و همااران6981 ،؛ باريااني6987 ،؛ گرماارودي و هماااران،

اسپرينگر و هماااران ( )2221نياز بار ن اش مث ات حمايات

6988؛ محماادخاني6932 ،؛ اك ااري زردخانااه و همااااران6983 ،؛ عف ااي

اجتماعي بر كاهش رفتارهاي پرخطر نوجوانان م طع متوساطه

خرا م و همااران .)6932 ،هر ند بروز رفتارهاي پرخطر در باي
دختران كمتر از پسران است اما بايد توجه داشت باه وياژه در
مورد رفتارهاي پرخطري كه مربو به پتانسي بااروري زناان
است ،م اطرات بهداشتي براي دختران بيشتر خواهد بود.
بررسي آزمون فرضيههاي تأثير حمايت اجتماعي و عزت
نفااس بااه عنااوان ابعاااد كاااركردي رابطااه اجتماااعي باار بااروز
رفتارهاي پرخطر نشان ميدهد كه فرضيه تأثير عازت نفاس و
دو زير م يا

حمايت اجتمااعي (اطميناان از ارزش و پيوناد

لاب اعتماد) بر بروز رفتارهاي پرخطر نوجوانان تأييد ميشاود
و فرضيه تأثير هار خرده م يا

ديگر حمايت اجتمااعي بار

بروز رفتارهاي پرخطر تأييد نميگردد .تأثير دو خرده م ياا
حمايت اجتمااعي بار باروز رفتارهااي پرخطار ماورد تأكياد
نظريههاي محيطي -اجتماعي م اطرهجويي است كه حمايات
اجتماعي را عاملي محافت در بروز رفتارهاي پرخطار در نظار
ميگيرد و در اي پژوهش تأييد شد .تأثير عزت نفس بر باروز
رفتارهاي پرخطر مورد تأكيد مدل زيستي ،رواني و اجتماعي و
رويارد نظري شناخت اجتماعي اسات كاه در ايا پاژوهش
مورد تأييد لرار گرفته است.
ياي از عل تأثيرگذاري اطمينان از ارزش و پيوناد لابا
اعتماد و عدم تأثير ساير خرده م يا هاي حمايات اجتمااعي
بر بروز رفتارهاي پرخطار مايتواناد اهميات تاأثير دو خارده
م يااا

اطمينااان از ارزش و پيونااد لاباا اعتماااد در دوره

دوم در السالوادور تأكيد ميكند.
با توجه به رد فرضيه تأثيرگاذاري م ياا
اجتماعي و هار خرده م يا

كلاي حمايات

آن بر بروز رفتارهااي پرخطار

نوجوانان ميتوان بر ضارورت باازنگري در بررساي حمايات
اجتماعي بر اسا

دورههاي سني تأكيد كرد .هر ند فارد در

هر دوره رشدي هر يک از شش تأمي اجتماعي مد نظر وايس
( )6371را دريافت مينماياد اماا اهميات آنهاا در هار دوره
رشدي ياسان ن واهد بود .براي مثاال انساجام اجتمااعي در
دوره سالمندي اهميت بيشتري مييابد و در اي دوران انسجام
اجتماااعي باايش از ساااير دوران باار رفتارهاااي ساافمت فاارد
تأثيرگذار خواهد بود .به همي شايوه دل ساتگي در ساالهااي
كااودكي اهمياات بيشااتري مااييابااد و در رفتارهاااي ساافمت
تأثيرگذار خواهد بود .شايد بر اي اسا

باشد كاه باراي فارد

نوجوان كه در حال هويتيابي است ،تلديق شايستگيهايش
در ن شهاي اجتماعي و داشت پيوندهاي لاب اعتماد اهميات
بيشتري مييابد و به عام محافظي در بروز رفتارهاي پرخطار
ت دي ميشود.
بررسي فرضيه تأثير م يا
م يا

كلي ش اه اجتمااعي و خارده

ش اه خويشاوندان گسترده بر بروز رفتارهااي پرخطار

نوجوانان تأييد نميگردد .در توضيح عدم تأثيرگذاري م ياا
كلي ش اه اجتماعي بر بروز رفتارهاي پرخطر ميتوان گفت از
آنجا كه هر يک از خرده م يا هاي ش اه اجتمااعي تاأثيري

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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متفاوت بر بروز رفتارهاي پرخطر دارناد ،لاذا بهتار اسات باه

همانطور كه بارت ( )6387اشاره كرده است شا اههااي

كلي ،تأثير هر يک از خرده م يا هااي

بزرگتر گرايش به فراهم كاردن حمايات اجتمااعي بيشاتري

ش اههاي اجتماعي به طور مجزا بر باروز رفتارهااي پرخطار

دارنااد

 )qutedو انتظااار ماايرفاات

محاس ه گردد ،همانطور كه در مدل معادله ساختاري نيز لحاظ

گسااتردگي ش ا اه اجتماااعي نوجااوان از خاافل كاركردهاااي

شده است و در زير فرضيهها نياز ماورد بررساي لارار گرفتاه

حمايتي رابطه اجتماعي در هر يک از ابعاد هار گانه موجاب

است.

كاهش بروز رفتارهاي پرخطر گردد .اما نتاايج پاژوهش نشاان

جاي تأثير يک م يا

(by Wellman, 1991:3

عدم تأثيرگذاري شا اه خويشااوندان گساترده بار باروز

داد گستردگي ش اه خويشاوندان بففل محافت و گستردگي

رفتارهاااي پرخطاار ماايتوانااد ناشااي از فاصااله اجتماااعي،

ش اه دوساتي و همساايگي عاما خطار در باروز رفتارهااي

روانشناختي يا فضايي باشاد كاه نوجاوان باا اعضااي شا اه

پرخطر است ،لذا ضرورت بازانديشي در رواب اجتمااعي بار

خويشاوندان گسترده دارد ،به طوريكه اي فاصاله اجتمااعي،

اسا

دورههاي رشد افراد وجود دارد .زيرا نوع حمايتهااي

روانشاناختي ياا فضااايي امااان تأثيرگااذاري اعضااي شا اه

هر ش اه به ويژه در دورههاي سني م تلف متفااوت اسات و

خويشاوندان گسترده را بر رفتارهاي پرخطر محدود ميكند.

ميتواند داليلي به شرح زير داشته باشد:

نتايج آزمون فرضيه تأثير ش اه خويشاوندان بففلا بار

الف -ش اههاي دوستي و همسايگي هر ند گسترده هم

بروز رفتارهاي پرخطر نشاان مايدهاد كاه گساتردگي شا اه

كه باشند اما از آنجا كاه داوطل اناه هساتند ،نمايتواناد من اع
پيوند لاب اعتماد باشند .زيرا احساا

خويشاااوندان بففل ا بااه عنااوان عاااملي محااافت در بااروز

پايداري براي احسا

رفتارهاي پرخطر نوجوانان تأثيرگذار است .در نظريه كنتارل و

پيوند لاب اعتماد كاه در درجاه اول باه وسايله خويشااوندان

همچني در نظريههاي محيطي -اجتماعي م ااطرهجاويي بار

ايجاد ميشود ،تنها در ميان پيوندهاي خويشااوندي ،باه وياژه

اهميت پيوندهاي خانوادگي به عنوان عام محاافت رفتارهااي

بي خويشان هم ت ار يا خواهر و برادرها ،كاه فارد مايتواناد

پرخطر و بزهاارانه اشاره شده است كه در اي پژوهش ماورد

.)Weiss,

انتظار كمک مداوم داشته باشد وجاود دارد

(1974:24

تأييد لرار ميگيارد .همساو باا پاژوهش حاضار در پاژوهش

كاهش احسا

بوستاني ( )6932نيز بي ش اه رواب نوجوان باا خاانواده بار

حمايتي براي باروز رفتارهااي پرخطار خواهاد باود .در ايا

بروز رفتارهاي پرخطر تأثيرگذار است.
نتايج آزماون فرضايه نشاان مايدهاد گساتردگي شا اه

پيوند لاب اعتماد براي نوجوان ،زمينه نامساعد

پژوهش نيز كاهش احساا

پيوناد لابا اعتمااد باا افازايش

رفتارهاي م اطرهآميز نوجوانان همراه است.

دوستان و همسايگان به عنوان عام خطر در باروز رفتارهااي

ب -همانطور كه پساوساوليدو و لاوي ( )2222مطارح

پرخطر نوجوانان تأثيرگذار است .در مدل ش لايتي ،محيطاي

كرده اند ،تأثير پيوندهاي ش اه اجتمااعي مماا اسات ناان

و رفتاري و مدل زيستي ،رواني و اجتماعي و مادل محيطاي-

ساده و روش ن اشد آنلدري كه برخي انتظار دارند زماني كاه

اجتماعي م اطرهجويي رفتارهاي همسااالن باه عناوان عاما

پيوندهاي زيادي دارند ،مما است زيان كمتري داشته باشاد

تأثيرگذار بر بروزرفتارهاي پرخطار نوجواناان در نظار گرفتاه

( .)Pescosolido & Levy, 2002:7در برخي ماوارد باه وياژه در

شده است كه در اي پاژوهش تأيياد مايگاردد .همچناي در

پيوندهاي فرد با گروه همساالن در دوره نوجاواني نمايتاوان

نظريااه يااادگيري نيااز بااه اهمياات گااروه همساااالن در بااروز

بيشتر بودن پيوندها و گسترده بودن ش اه دوستي را به معنااي

رفتارهاااي بزهاارانااه تأكيااد شااده اساات و مااورد تأييااد ايا

زيان كمتر براي نوجوان تل ي كارد .برخاي از جامعاهشناساان

پژوهش است.

رفتار كجروانه را به عنوان همنوايي افراد با خرده فرهن هاايي
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ميدانند كه آنان به آن تعلق دارند (ابادينساي .)226 :6981 ،يااي
از مسا

مرت

با رشد نوجواناان درگيار شادن در اسات فل

دوستان نوجوان همراه با تأييد رفتارهاي پرخطر اسات ،باروز
رفتارهاي پرخطر افزايش مييابد.

فردي از خانواده و همذاتپنداري باا گاروه همسااالن اسات

از آنجا كه ط ق نظر سيلز و ايروي ( )12 :2223در دوره

(& Irwin, 2009:40

 .)Salesبنااابراي شاا اه خويشاااوندان

نوجواني ،تاأثير والادي روي رفتاار م ااطرهجاويي ،در پاي

نميتواند خرده فرهن

مورد پذيرش نوجوان باشد اما ميتوان

افزايش تأثير همساالن كاهش مييابد و همچني دنيس كنادل

حضور نوجوان در ش اه دوستان و يا همسايگان را باه عناوان

( )291 :6371نيز بيان ميدارند كه تاأثير والادي باه وياژه در

در نظر گرفت .عضاويت در خارده

م ايسه با تأثير همساالن نس تار كم است زيرا هم زمينه ت ويات

فرهن ها اختياري است و باراي مانادگاري در گاروه باياد از

و تأثير اجتمااعي لاواني را و هام زميناه رفتاار ماورد ل اول

هنجارهاااي گااروه ت عياات نمااود ،اعضاااي خاارده فرهنا هااا

دوستان را فراهم ميكنند (ابادينساي ،)267 :6981 ،لذا همانطاور

ارزشها و هنجارهايشاان را كاه مايتواناد همساو باا باروز

كه ولم ( )6336اشااره كارده اسات خاوب ياا باد دوساتي

رفتارهاي پرخطر باشد را ترويج ماينمايناد و اعضااي شا اه

مسألهساازتر از خويشااوندي اسات

.)Wellman,

دوستان نيز با توجه باه تشاابهات رشاد زيساتي ،اجتمااعي و

م الف با نظر سيلز و ايروي و دنايس كنادل ،ابادينسااي باه

شناختي و براي هامناوايي باا گاروه آن ارزشهاا را پيگياري

ن

از ا  .هيل رت ( )6377بيان ميدارد كاه م ااطره كمتار،

ميكنند .رواب اجتماعي همواره مث ت نيست ،به ويژه در دوره

هم ستگي شديدي با انسجام خانوادگي دارد ،يعني پيونادهاي

نوجواني و ش اه دوستان نوجوان كه بيش از آنكه كاركردهاي

خانوادگي مهمتر از رواب با همساالن اسات

مث ت ش اه اجتماعي را داشته باشد ،با كاركردهاي مسأله سااز

 )222اما همانطور كه نتايج اي پژوهش نشان داد ،شدت تأثير

عضويت در خرده فرهن

خرده فرهن

گروهي همراه است.

(1991:12-13

(ابادينسااي:6981 ،

منفي ش اه خويشاوندان بففل باا باروز رفتارهااي پرخطار

 -،براي تشريح پارادوكس گساتردگي شا اه اجتمااعي
دوسااتان و همسااايگان و تااأثير منفااي آن در بااروز رفتارهاااي

كمتر از شدت تأثير مث ت شا اه دوساتان باا باروز رفتارهااي
پرخطر است.

6

بااا توجااه بااه تأثيرگااذاري كيفياات ش ا اه خويشاااوندان

بهره برد .پيوند افترالي جزو نظريههاي يادگيري اسات كاه بار

بففل بر بروز رفتارهاي پرخطر مايتاوان باا به اود كيفيات

آن ،رفتار مجرمانه آموخته ميشود و ياادگيري اساساي

رواب در خانواده و تشويق و تسهي تعامفت با خويشااوندان

در درون گروههاي ن ستي رخ ميدهد .يادگيري مؤثر وابسته

بففل به عناوان اعضااي شا اه ساازنده ،گاامي در جهات

(ابادينسااي،

كاهش رفتارهاي پرخطر نوجوانان برداشت .همچني با توجاه

 .)261 :6981گسااتردگي ش ا اه اجتماااعي دوسااتان نوجااوان و

به تأثيرپذيري نوجوانان از همساالن و همسايگان خود و تاأثير

گستردگي ش اه اجتماعي خويشاوندان بففلا نوجاوان هار

مث تي كاه گساتردگي شا اه دوساتان و همساايگان بار باروز

يک در سر طيفي لرار ميگيرناد كاه در ياک ساو رفتارهاا و

رفتارهاي پرخطر وجاود دارد ،پيشانهاد مايشاود برناماههااي

هنجارهاي تأييد كنناده رفتارهااي پرخطار و در ساوي ديگار

كنتاارل و پيشااگيري رفتارهاااي پرخطاار در بااي همساااالن و

هنجارها و رفتارهاي ناشي از عدم پذيرش رفتارهاي پرخطر و

همچني در واحدهاي همسايگي به وياژه در همساايگيهااي

يا رفتارها و هنجارهاي بيطرفانه وجود دارد و آنجا كه ش اه

پرخطر از طريق برنامههاي پيشگيري اجتماع محور بار م نااي

پرخطر ،ميتوان از نظريههاي يادگيري از جمله پيوند افترالي
اسا

به ميزان ،شدت ،فراواني و مداومت ارت اا اسات

برنامهريزي محله م نا و تشا هاي محلهاي انجام گردد .ضم
Differential Association

1

آنكه بازداشت نوجاوان از تعاما باا اعضااي شا اه م ارب

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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(دوستان و همسايگان درگير در رفتارهاي پرخطر) و آماوزش

بااه اهمياات مؤلفااه حماياات اجتماااعي ،در بررسااي حماياات

روشهايي براي به حدال رسانده آسيبهايي از رابطه با آنها

اجتماعي و ابعاد آن بر اسا

دورههاي رشد فاردي باازنگري

حاص شده است ميتواند بر كاهش بروز رفتارهااي پرخطار

شود .به نظر ميرسد هر ياک از ابعااد حمايات اجتمااعي در

حمايت

دورهاي از رشد فردي (كودكي ،نوجواني ،جواني ،بزرگسالي و

اجتماعي يعني پيوند لاب اعتماد و اطميناان از ارزش و عازت

سالمندي) اهميت و تأثير بيشتري بر بروز رفتارهااي سافمت

نفس بر بروز رفتارهاي پرخطر ميتاوان باا ارزش ب شاي باه

داشته باشند.

تأثيرگذار باشد .با توجه به تأثير منفي دو خرده م يا

نوجوانان و ايجاد پيوندهاي لاب اعتماد براي آنان به وياژه در

 -1از آنجا كه در اي پژوهش رواب اجتماعي نوجوانان

ش اه رواب اجتماعي نوجوان با خويشاوندان بففل از بروز

در ش اههاي اجتمااعي مجاازي ماورد بررساي لارار نگرفتاه

رفتارهاي پرخطر كاست .با توجه به اي كه س تاأثيري منفاي

است ،در پژوهشهاي آتي تأثير رواب اجتماعي در ش اههاي

بر بروز رفتارهاي پرخطر دارد ،پيشنهاد مايشاود برناماههااي

اجتماعي مجازي بر بروز رفتارهاي پرخطر مورد بررسي لارار

پيشگيري از بروز رفتارهاي پرخطر از سني پايي تر و در ل ا

گيرد.

از ورود نوجااوان بااه مرحلااه دو نوجااواني يعنااي پاايش از 61
سالگي آماز گردد.
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