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(تاریخ دریافت6931/16/61 :؛ تاریخ پذیرش)6931/19/39 :

چکیده
همۀ جوامع در معرض رفتارهای نابهنجار قرار دارند .در وضعیت نابهنجار نرخ انواع آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد و نظم اجتمماعی
متزلزل میشود .امروزه یکی از شرایط اساسی ایجاد جامعۀ سال  ،اعتماد اجتماعی بین اعضا ،مردم و مسئوالن است .در این زمینه ،همد
پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار است .شیوة تحقیق همبستگی و جامعۀ آماری ،شمهروندان 16
–  61سال نواحی شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که  061نفر بهعنوان نمونه تعیین و با روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه بود که اعتبار آن با روشهای اعتبار محتوا و اعتبمار سمازهای بمه روش تحلیمل عماملی تأییمدی ،و
پایایی آن به روش کودر ریچاردسون بررسی شد .براساس یافتههای تحقیق ،میزان پتانسمیل رفتارهمای نابهنجمار و اعتمماد اجتمماعی در
جامعۀ مورد مطالعه کمتر از حد متوسط است .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نیز بیانکنندة این است که اعتماد اجتماعی بر پتانسمیل
رفتار نابهنجار تأثیر منفی دارد و قادر است  61درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند .همچنین ،ضمریب تمأثیر اعتمماد اجتمماعی بمر
پتانسیل رفتارهای نابهنجار ( )-1/11است که با توجه به مقدار تی (معادل  )1/1این ضریب ،معنادار است و نشمان ممیدهمد بمه ازای همر
واحد تغییر در اعتماد اجتماعی 1/11 ،پتانسیل رفتار نابهنجار در جهت معکوس تغییر به وجود میآید.

کلیدواژگان
اعتماد اجتماعی ،پتانسیل رفتار نابهنجار ،رفتار نابهنجار.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmh.ebtkari@yahoo.com :
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مقدمه
بقا و دوام هر جامعهای ،مستلزم حداقلی از نظم اجتاما ی ا م  .ایم نظم از یریمر ارز هما،
و مطلوب ا

به نوان مفاهی کلی و مشترک دربارة آنچه خوب ،در

و هنجارها ،به نوان الگوها و قوا د ینی رفتار در موقعی همای متتلم
 )p.104به د

()Ferrante, 2011, p.11
(

Ferris & Stein, 2010,

میآید .هنجارها به نوان تجلیات ینمی ارز هما ،معامو ب بمه میو میو همای

قومی  ،ر ومات اخالقی و قوانی

(et al., 2012, p.41

 )Brinkerhoffظاهر می موند و بما تعیمی

رفتارهای مورد انتظار و پیشبینیپذیر ،با ث می موند ،نظم اجتاما ی در جامعمه ت مای
(2010, p.55

خود را از د

مود

 .)Tischler,هنجارها هایشه اثرگذار نیستند و اگر قدرت تنظمی کننمدگی و اثربتشمی
بدهند ،نابهنجاری بهوجود میآید ( .)Kendal, 2011, p.13در وضعی

یی آن افراد از هنجارهای ر ای یا غیرر ای تبعی

نابهنجار که

نایکنند ،نرخ انموا آ می همای اجتاما ی

افزایش مییابد .هاة جوامع در معرض رفتارهای نابهنجار قمرار دارنمد ،امما پتانسمیو نابهنجماری-
ظرفی

پنهان جامعه در دم تبعی

از هنجارها  )Giddens & Griffiths, 2009, p.794( -در جامعة

ا تان کهگیلویه و بویراحاد به دلیو تغییر و تحو ت ریع اجتاا ی مانند ر د تابان یالق ،آمار
با ی خودکشی (پز ک قانونی ا تان کهگیلویه و بویراحاد و مازمان بهزیسمتی کشمور،) 931 ،
افزایش حا یهنشینی (گزار
متدر (گزار
(گزار

ا تانداری کهگیلویه و بویراحاد ،) 931 ،افزایش رق  ،ر د مواد

نیروی انتظمامی ا متان کهگیلویمه و بویراحامد ،)31 ،ر مد فزاینمدة کودکمان کمار

ا تانداری کهگیلویه و بویراحاد ،) 931 ،افزایش تصادفات رانندگی (گزار

پلیس را کهگیلویه و بویراحاد ،)31 ،افزایش پروند های ق ایی (گزار

فرمانمدهی

رئیس دادگستری ا تان

کهگیلویه ،) 931 ،نا ایی  0988انشعاب آب غیرمجاز در ال  ، 931و  188مورد در هماهمة
نتس م

( 931گممزار

ادارة آب و فاضممالب ا ممتان کهگیلویممه ،) 931 ،و بمما خر  ،رتبممة دوم

1. Folkways
2. Mores
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مراجعان معاینات نزا در بی ا تانهای کشور در ال ( 931پز ک قمانونی ا متان کهگیلویمه و
بویراحاد ) 931 ،بیان کنندة ایم ا م

کمه ا متان کهگیلویمه و بویراحامد ممیتوانمد از پتانسمیو

نابهنجاری ایان توجهی برخوردار با د.
ییی از رایط ا ا ی ایجاد یک جامعة ال  ،ا تااد اجتاما ی بمی ا
ا

ما ،ممردم و مسمئو ن

 .نبود ا تااد میان مردم با رفتارهایی مانند ا اال خشمون  ،جمرم و جمز آن هامرا ا م  .در

واقع ،فقدان ا تااد بی ا

ای اجتاا نظ اجتاا ی را متتو میکننمد و ممانع از جریمان حمحی

کنشهای اجتاا ی می ود (د ترنج و مالحی ، 931 ،ص .)13رمایة اجتاا ی از مسیر جامعمه-
پذیری کنترل اجتاا ی ،پیو تگی اجتاا ی ،هنجارمندی اجتاا ی ،فراه مازی فرحم
دارایی با نظ و امنی

و نمو ی

اجتاا ی پیوند مییابد و بسیاری از حاح نظمران معتقدنمد بمه دلیمو نبمود

رمایة اجتاا ی در جامعة امروز میزان ارتیاب به انحراف ،بزهیاری و جرم افمزایش یافتمه ا م
(افشانی و فرقانی ، 931 ،ص .)1به قیدة فوکویاما مع مالت و مشمیالت اجتاما ی نشمانهای از
نبود رمایة اجتاا ی ا
ا تااد اجتاا ی ا

 .هاچنی  ،مه تری مسئلة نظم اجتاما ی از نظمر دورکمی و تمونیس،

(ا دیفرد و هایاران ، 931 ،ص .) 1در جوامع امروزی به ل

ح مور

فراگیر مردم غریبه و ناآ نا ،زندگی ما به مجاو های از نا ناختهها و نامعی ها وابسته د ا م

و

ا تااد ،به نیازی ا ا ی برای کنارآمدن با غریبهها و مسائو و آ ی های پیشرو تبدیو د ا م
(کاالی و ا یندری ، 938 ،ص ،)30بهیوری که از نظر زیاو ،جامعمه ،بمدون احسماع ا تاماد و
رمایة اجتاا ی ،از ه میپا د (حیدری اربان ، 931 ،ص  .)1رایط حاضر ا تان کهگیلویه و
بویراحاد نشاندهندة ط پایی ا تااد اجتاا ی ا

 .مهاجرت گرو ها و قومی های متتل

ای ا تان در الهای اخیر به وا طة رایط آب و هوایی منا
به ز

به

و ر د ریع حنعتی ،هاچنمی

فوکویاما یو خانواد ممداری غیراخالقمی کمه وجمود پدیمد همایی از قبیمو آ مناپروری،

پارتیبازی و جز آن را محتاو میدانند و تعصبات قومیتی و خویشاوندی که به مدم ایاینمان بمه
بیگانگان منجر د  ،به ای امر دام زد ا

 .برا اع مستندات نیز ،میمزان ا تاماد بمه خمانواد ،

اقوام ،دو تان و هاسایگان در جامعة مورد مطالعه در ط مطلوبی نیس  ،بهیوری که حمدود 1
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درحد افراد ا تااد اجتاا ی متو ط و ضعی

دارند (میرفردی و احادی قارنمایی ، 931 ،ص .)1

بر ای ا اع ،هدف احلی پژوهش حاضر برر ی تمثثیر ا تاماد اجتاما ی بمر پتانسمیو رفتارهمای
.

نابهنجار در نواحی هری و رو تایی ا تان کهگیلویه و بویراحاد ا
مبانی نظری
نابهنجاری

نابهنجاری معمادلهمایی نظیمر ( bAytilamroغیر مادیگمری)( rlbytim ،بمیهنجماری

برای لغ

ونا ازی)( rlbyie ،بی ازمانی) و ( rlbyناپیروی) وضع د ا

.
(بتارایی ، 939 ،ص:) 1

بهیور کلی ،ه معنای متاایز برای نابهنجاری مطرح د ا

 .بی ازمانی تصی  ،یوری که فرد ،خود را منحرف و متارد در برابر قانون نشان میدهد.
 .رایط و وضعیتی که در آن هنجارهای در تناز با ییدیگرند و افراد به تتی میتوانند بی
خوا تهها و توقعات متناقض محیط اجتاا ی ،آ تی و ازگاری پدید آورند.
 .9وضع یا رایطی اجتاا ی که فاقد هنجار با د.
تبیین جامعهشناختی رفتارهای نابهنجار
نظریة آنومی دورکیم

از نظر امیو دورکی
کارکرد مثب

( ) 010- 3 1جامعه ناع فرانسوی ،رفتارهمای اجتاما ی غالبماب در جامعمه

دارند .های احو در خصوص جرم نیز حادق ا

 .دورکی معتقد بود در جواممع و

اجتاا ات نتی ،کنترلهای اجتاا ی غیرر ای برای حفظ نظ

او میکنند .در چنی جوامعی با

مقیاع کوچک ،غلبة مذه

و نظام خویشاوندی به ت مای و بقمای ارز همای مشمترک و نظم

اخالقی میانجامد .دورکی معتقد بود جرم یک نیروی اجتاا ی مثب

ا

 .جرم ،قوانی جامعه را
1. Emil Durkheim
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هایشه بنیادی نیس ؛ ولی پایدار و پیشروند ا
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تغییر و دگرگونی می ود .ای تغییمر،

(تامسون  ، 931 ،ص.) 1 – 1

نظریة فشار مرتون

از نظر مرتون  ،موقعی
ا

فرد در اختار اجتاا ی ،املی مه در واکنش فرد به فشارهای اجتاا ی

 .وی القهمند بود برر ی کند چرا گرو های معینی از ممردم در مقایسمه بما دیگمران ،بیشمتر
که یست اهداف فرهنگمی از پمیش تعریم

کجروی میکنند .وی از جوامعی الهام گرف
دارند که به مثابة اهداف مشرو برای هاة ا
مشرو را از پیش تعری

ای جامعه او میکند .فرهنگ ،نیز بایمد ابزارهمای

کند و برای د تیابی به اهداف بهکار گرفته وند .بنمابرای  ،افمراد بمرای

د تیابی به اهداف فرهنگی ،از یریمر موقعیتشمان در ماختار اجتاما ی ،تحم
رایطی ا

مد ای

که وابستگی مردم به هنجارها ،مای ا

فشمارند ،ایم در

کا ته ود و به انحمراف کشمید

موند

(تامسون ، 931 ،ص.) 1 – 0
نظریة آنومی نهادی مسنر و روزنفلد

مؤلفة احلی تز مسنر و روزنفلد 9به تبعی

از مرت ای ا

که جرم از تالقی ویژگیهای خماص

فرهنگی و اختاری جامعه نا ی می ود .جرم هنگامی یو میگیرد که کنتمرلهمای اجتاما ی و
حاای

اجتاا ی نهادهای اجتاا ی احلی جامعه – خانواد  ،آمموز  ،نظمام یا می و ممذه

ضعی

با ند یا هنگامی که نهادهای یاد د به یو ای او کننمد کمه بمه یمور مسمتقی موجم

–

افزایش جرم وند .تثکید ای نظریه بر دامنة کاملی از ویژگیهمای نهادهمای اجتاما ی در تسمهیو
جرم ،نصری مه ا

که آن را از نظریة آنومی مرت کمه بمر قشمربندی متارکمز ا م  ،متامایز

میکند (مسنر و رونفلد ، 93 ،ص.) 19

1. Thomson
2. Merton
3. Messner & Rosenfeld
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نظریة محرومیت فرهنگی و ناکامی منزلتی کوهن

آلبرت کوه

( ) 311در نظریمة خمود از مباحمث مرتمون دربمارة فشمار ماختاری و نماتوانی در

د تیابی به اهداف فرهنگی بهر میگیرد .از نظر کوه  ،مسئلهای که بمرای ا
کارگر پیش میآید ،ای ا
محرومی

که هدفشان در د تیابی به منزل

مای یبقمة پمایی و

در جامعه با مانع روبهرو می موند.

فرهنگی به رخوردگی منزلتی منجر می مود و در ایم

مرایط ا

مای یبقمة کمارگر

د تههای تبهیارانه تشییو میدهند (تامسون ، 931 ،ص .)11
نظریة خردهفرهنگ بزهکاری کلوارد و اوهلین

از نظر کلوارد و اوهلی  ،انگیز و آرزو برای موفقی  ،به خمودی خمود مسمئول انطبماق بما رفتمار
کژروانه نیس  .فرد باید در «محیطهای یادگیری کژروانه یا انطباقگرایانه» با مد کمه بمه او امیمان
دهد مهارتها و تواناییهای زم را یاد بگیرد و او کند .حرف اینیمه فرحم همای مشمرو در
د ترع نیستند ،لزوماب به ای معنا نیس

که فرح همای نامشمرو آزادانمه قابمو د مترع هسمتند

(کریستی و آکرز ، 938 ،9ص.) 1
نظریة فشار عمومی

نظریة فشار اومی ا تد ل میکند فشارها یا وامو ا ترعزا احتاا ب بما وجمود حما ت مایفی
منفی مانند خش  ،رخوردگی ،ناامیدی و وجود محرکهای منفی و حذف محمرکهمای مثبم

در

زندگی افزایش مییابد .ای حا ت و محرکها با ث ایجاد فشار برای اقدامات احالحی می ود و
جرم یک پا خ مای به آن ا

 .انحراف و جرم مای ا

یک رو

برای کاهش فشار با مد

(.)Agnew, 2015, p.131

1. Albert Cohen
2. Cloward & Ohlin
3. Christine & Akers
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کنش اجتماعی پارسونز

بحث احلی پار ونز در تبیی انحرافات اجتاا ی بر مبنای پمیشفرضمی دربمارة خمرد نظمامهمای
چهارگانة فرهنگ ،اجتاا  ،تصی

و اقتصاد یو گرفته ا

 .کارکردهای منا م

همر یمک از

ای خرد نظامها و ارتباط و کنش متقابو بی آنها امو بقا و پایمداری نظمام اجتاما ی ا م  .در
حورتی که نهادهای و ازمانهای کارگزار جامعهپذیری ،نظیر خانواد  ،مدر مه و و مایو ارتبماط
جاعی کارایی زم را ندا ته با ند ،جامعه دچار بی ازمانی اجتاا ی می مود و پیاممد آن میو
رفتار انحرافی در جامعه ا

(احادی ، 931 ،ص.)11

نظریة کنترل اجتماعی

نظریة کنترل اجتاا ی به دنبال توضی رفتار مجرمانه به نوان تمابعی از ارتبایمات اجتاما ی افمراد
ا

 .ای نظریه معتقد ا

افراد به یور یبیعی به ارتیاب جرم و رفتارهای نابهنجمار بمرای رفمع

نیازهای برآورد نشمد تاایمو دارنمد و در جسم وجموی لمذت هسمتند

( Ferguson et al., 2011,

 .)p.650نظریهپردازان کنترل معتقدند ازوکار کنترل اجتاا ی غیرر ای افراد را از نقض هنجارهما
و قوا د جاعی جامعه نگه میدارد ( )Frank et al., 2014, p.475و با پیو تگی و اتصال به نهادهای
اجتاا ی نتی مانند خانواد  ،غو ،آموز  ،روابط پایدار میتواند رفتارهمای مجرمانمه را کماهش
داد (.)Ferguson et al., 2011, p.650
نظریة قانون سیاه جاکوبز و رایت

جاکوبز و رای

معتقدند ،قانون برای مجرمانی که موقعی

و پایگا اجتاما ی پمایی تمری دارنمد،

بیشتر ا اال خواهد د .افرادی که کاتری پایگا را دارند ،از لحاظ اجتاا ی تو ط دول
می وند ،و خود انقیاد به قانون توانایی افراد را برای بهد
بهد

آوردن آموز

آوردن ا تغال ،کس

کاهش میدهد ،در نتیجه ،آنان معتقدند پایگا و منزل

کنتمرل

درآمد ،ازدواج و

پایی موج

زایمش

1. Parsons
2. Jacob & Wright
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پایگا و منزل

پایی می ود که نا ی از بتشی از کارکرد تبعیضآمیمز قمانون ا م

( & Jacques

.)Wright, 2010, p.387
نظریة برچسب

نظریة برچس

 ،انحراف را فرایندی تبیی میکند که تو ط آن برخی مردم موفر می وند برخمی

دیگر را منحرف کنند .ای نظریه بر نسبیبودن انحراف تثکید کرد و اد ا میکند یمک مت

یما

انحراف تو مط دیگمران بمه آن زد

مود.

یک او فقط زمانی انحراف تلقی می ود که برچس
هاوارد بیر میگوید :مجرم کسی ا
برچس

که برچس

خورد و جرم ،رفتاری ا

که دیگران به آن

زد اند ( تود  ، 931 ،ص.) 18

رویکرد جرمشناسی پستمدرنیته

ای روییرد نظریههای جرم نا ی را هایشه محلی ،جزئی ،تصادفی و تح
که نایتوانند حقیق

تثثیر قدرت ممیدانمد

مطلر جرم را آ یار کنند ( تود  ، 931 ،ص  .) 9ای روییمرد رچشماة

احلی لطه را در دنیای کنونی در کنترل نظامهای زبانی نهفته میداند .زبان ،تفیر را ماخ بنمدی
و از یریمر زبمان و

میکند .در نگا آنها واقعی

اجتاا ی ناور ،دائااب در حال خلر مدن ا م

نظام گفتاانی بر د ای غال

می ود و قایمد و ارز هما از یریمر زبمان د متیاری ممی موند

( تود  ، 931 ،ص.) 99
در تحقیر حاضر هنجارهای ر ای و غیرر ای به نموان ابعماد متغیمر وابسمته تحقیمر ،یعنمی
پتانسیو رفتار نابهنجار بهکار گرفته د ا
 هنجارهااار ری امؤ سههای تابعه ا

.

 :مشممتاو بممر قمموانی تشممییالتی ،اداری و مممالی کشممور و واحممدها و

 ،مانند :قانون ا ا ی ،قانون مدنی ،قوانی حقوقی و جزایی ( متود ، 931 ،

ص .)9
1. Labeling Theory
2. Becker
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 -هنجارهار ینت (غیرری

) :هنجارهایی ا

که تو ط فرد یا افمرادی وضمع نامی مود،

بلیه خود به خود و بهیور تدریجی از اتفاقات روزمرة زندگی رچشاه میگیرد و خا تگاهی جز
کو جامعه ندارد ( تود  ، 931 ،ص .)9
اعتماد اجتماعی و نابهنجاری

رمایة اجتاا ی ا تااد ا

ییی از مؤلفههای مه

 .در دیدگا جامعه نا می ا تاماد مقموم نظم

اجتاا ی بیان د ا م  .نظامی کمه روابمط منا مبات ،ا امال ،رفتمار ،کمنشهمای کنشمگران را
پیشبینیپذیر ،الگومند و قا د مند میکند (ا دیفرد و هایاران ، 931 ،ص.) 1
زتومکا

به نظر زتومیا ا تااد امری نسبی ا
نامنا

با د؛ میتواند کارکردهایی دا ته با د.

ال ) کارکردهای منا
حیوم

و ا تاادکردن یا بیا تامادی ،بسمته بمه اینیمه منا م

یما

ا تااد . :با ث تراک اخالقی می ود؛  .با ث افزایش مشمرو ی

می ود؛  .9پذیر

و درک دیگران را میسر میکند؛  .1احساع امنیم

افمراد را افمزایش

میدهد؛  .1کنش جاعی را افزایش میدهد.
ب) کارکرد منا

بیا تاادی :با ث مصونی

ج) کارکرد نامنا

ا تااد :زمینه از وءا تفاد و بهر کشی می ود.

د) کارکردهای نامنا

بیا تاادی . :با ث فر ایش رمایة اجتاا ی می مود؛  .غفلم

تجاهو جاعی را افزایش میدهد؛  .9موج
بیگانگی فرد از هوی

از خطرات احتاالی می ود.
و

یوگیری گرایشهای تدافعی ممی مود؛  .1موجم

واقعی می ود؛  .1با ث ایجاد رقاب

بیشتر و بیا تاادی می ود؛  .1فرد را

از فواید احتاالی و ودمند محروم میکند (میرفردی و احادی قارنایی ، 931 ،ص .)1

1. Sztompka

 644

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1317

کلمن

( ) 300ه منبع ا تاماد قابمو تشمتی

از نظر کلا

محا بات فرم ا تااد و هنجارها که ا تااد و قابلی

ا م  :آ منایی از یریمر تعاممو میمرر،

پیشبینی را ایجاد میکنند و ه مازوکار کمه

ا تااد از یریر آن ایجاد می ود :تااعهای مستقی بی فردی ،رتبة ا تبار درون یک بیه و زمینة
ر مای یما اجتاما ی از مبماد ت ( .)Patton & Kenney, 2003, p.11از نظمر کلام  ،کماهش ایم
ازوکارها در جامعه به اختالل در ازمان و دم وابستگی در جامعه منجر می

ود ( & AKcomak

 ،)Weel, 2008, p.7که افزایش آ ی ها و انحرافات اجتاا ی در جامعه میتواند از جاله پیامدهای
مه آن با د.
پاتنام

پاتنام ( ) 331نیز ،ا تااد را در دو یو ا تااد ضتی و ا تااد نازک در نظر گرفتمه ا م

کمه در

ا تااد ضتی روابط در ارتبایات تصی قوی و میرر و در بیههای گسترد تمر تودرتمو تعبیمه
د ا
گستر

 .اما پاتنام معتقد ا

ا تااد نازک حتی میتواند از ا تااد ضتی نیز مفیدتر با د ،زیمرا

عا ا تااد آن فراتر از فهر

افرادی ا

کهای نا ی ( .)Manning, 2010, p.258از

نظر پاتنام ا تااد ضعی  ،با ث بینظای و اختالل اجتاا ی و کاهش فعالیم

در مشمارک

ممدنی

می ود و از وی دیگمر ،مرمایه و ا تاماد اجتاما ی و میع ،تعهمد بمه جامعمه را بما ممیبمرد
( .(Steinfield et al., 2008, p.436از نظر پاتنام ،تثثیر درونی رمایة اجتاا ی ،افمزایش مهروندانی
معطوف به اجتاا و قانونمدار ا

که بهتر با دول

هایاری ممیکننمد (خمدایاری و هایماران،

 ، 931ص.) 13
فوکویاما

از نظر فوکویاما ( ) 331هاانیور که درگیر دن در زندگی مدنی بما مطوح بما تری از مرمایة
1. Coleman
2. Fukuyama
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اجتاا ی هارا ا

 ،انحراف اجتاا ی نیز منعیسکنندة مطوح پمایی
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مرمایة اجتاما ی ا م

( .)AKcomak & Weel, 2008, p.2از نظر وی بمیا تامادی بمه انمزوا ،ر ای مدن ،گسسمته مدن
پیوندها منجر می ود و از وی دیگر ،با تحریک و برانگیتت افمراد و جسم وجمو بمرای یمافت
جانشی ها ،اغل

با پذیر

منحرف) فرد را از حال

هوی های غیرقمانونی (در بانمدهای بزهیماری و خمرد فرهنمگهمای
خود خارج و منحرف میکند ( باعزاد و هایاران ، 93 ،ص.) 11

بوردیو

بوردیو
وه

رمایة اجتاا ی را مبنای ایر انوا

رمایهها دانسته ا

رمایة فرهنگی نشان دهندة تولید کار انبا ته د ا

وند .از نظر بوردیو ،نظ و امنی

 .برای او ه

رمایة اجتاما ی

که باید در رحمة اجتاما ی مبادلمه

اجتاا ی پایدار در وضعیتی یو میگیرد که رمایة اجتاما ی

به میزان زیادی وجود دا ته با د .هابستگی مبتنی بر رمایة اجتاا ی ،تو عة یا ی و اقتصمادی
را نیز بهوجود میآورد که ای دو ،خود بر نظ اجتاما ی تمثثیر ممیگذارنمد .بمه بمارت دیگمر ،در
جوامع تو عهیافتة یا ی و اقتصادی ،جرائ و ناامنیهای اجتاا ی نیز کاهش مییابنمد؛ بنمابرای ،
نظ اجتاا ی بهیور اد از یریر هنجارهایی نظیر ا تااد اجتاا ی ،ارز ها و جز آن بمه میو
بهتری تثمی و ماندگار می ود (حیدری اربان ، 931 ،ص .)1
چلبی

به ا تقاد چلبی ،ا تااد در وابستگی ایفی ریشه دارد .هرگا وای
میان افراد انتقال یابد ،ا تااد ایجاد و تقوی

زمینة ر د یابد و بتواننمد در

می ود .چلبی پایة ا تااد را برا اع احساع جاعمی

ا توار میداند؛ زیرا با یوگیری ما ،بعد ایفی آ یارتر می وند و افراد به ه نمو ی دلبسمتگی
ایفی پیدا میکنند .چلبی ناامنی را نا ی از ت عی

ا تااد اجتاا ی فرض کرد ا

که خود در

یا ی دن نظ اجتاا ی ریشه دارد؛ به بیان او در حورتی که نظ اجتاا ی در جامعمهای بیشمتر
رنگ یا ی به خود بگیرد و ابعاد اجتاا ی فرهنگی آن ضعی

ود ،یعنی ضع

در اجتاا

مام

1. Bourdieu
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و وفاق اجتاا ی ام ،به هاان نسب
ایفی خاصگرا به حورت دو

نیز روابط بی کنشگران در هاة طوح ،برا ماع موگیری
و د ا تعری

اجتاا ی متقابو تعای یافته ت عی
افراد و گرو ها احساع امنی

می مود و بمه هامان نسمب  ،میمزان ا تاماد

د  ،و جنبة امنیتی آنها برجسته می مود .در چنمی نظامی،

مالی ،جانی ،فیری و جاعی نایکنند (بیدل ، 931 ،ص.)11 – 11

گیدنز

به ا تقاد گیدنز  ،ا تااد نو ی پدیدة ام و حیاتی در تو عة تصی
اومی خود بهیور مستقی مرتبط با د تیابی به نو ی احساع امنیم

ا

 .ا تااد ،در جلو همای
ا م  .گیمدنز در بحمث از

ا تااد بنیادی  ،ریشة ا تااد را در ایاینان به ا تاص حال و معتبر مربوط میداند کمه معامو ب از
نتستی تجربیات کودک حاحو می ود .ا تااد بنیادی  ،اضطراب را کاهش داد و نو ی احسماع
تداوم و نظ در رویدادها را در ه فرد تدا ی میکند (د ترنج و مالحی ، 931 ،ص  .)1از نظر
گیدنز جوامع نوی به نظامهای تتصصی ا تااد تییه میکنند و ای بدان معنا
رابطة بی فرد و نظامهای تتصصی ا
ا

که ا تااد ،کلیمد

 .از نظر گیدنز ا تااد ،میوة ضمروری زنمدگی اجتاما ی

 .او ا تااد ناب را منوط به ا تااد متقابو میداند که رابطمهای نزدیمک بما حمایای
قیدة گیدنز ،در جوامع نوی ا تااد بی مردم کاهش یافتمه ا م

دارد .بمه

(میرفمردی و احامدی قارنمایی،

 ، 931ص.)11
پیشینة پژوهش
میرفردی و احادی قارنایی( ) 931تحقیقی با نوان «برر می میمزان ا تاماد اجتاما ی در روابمط
بی

تصی و روابط آن با میزان قانونگریزی در یا وج» انجام دادند .تحقیر آنان بر روی  901نفر

از هروندان 0

ال به با ی هر یا وج انجام گرف  .نتیجمة تحقیمر نشمان داد بما افمزایش یما

کاهش میزان قانونگریزی افراد ،هیچ تغییری در میزان ا تااد اجتاا ی در روابط بی

تصی ایجاد
1. Giddens
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نای ود .ا دیفرد و هایاران ( ) 931در پژوهشی با نوان «برر ی رابطمة ا تاماد اجتاما ی بما
میزان کجروی فرهنگی» بر روی  91دانشجوی دانشگا آزاد گرگان ،نشان دادند رابطة بی ا تاماد
و با توجه به نو رابطة معیوع ،میتوان ا تنباط کرد بما افمزایش

و کجروی فرهنگی معنادار ا

در میزان ا تااد اجتاا ی دانشجویان ،کجروی فرهنگی آنان کاهش مییابد .خمدایاری و هایماران
( ) 931رابطة رمایة اجتاا ی (درون و برونگروهی) با قانونگریزی ( ینمی و هنمی) در ا متان
ایالم را برر ی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد بی

رمایة اجتاما ی درونگروهمی قموی بما

قانونگریزی هنی و ینی ،و رمایة اجتاا ی برونگروهی ضعی
رابطة مثب

با قانونگریزی هنمی و ینمی

و معنادار وجود دارد .ناحرپیر رائی و هایاران ( ) 931در تحقیقی که با نوان رابطة

رمایه اجتاا ی با پیشگیری از جرم در هر تان مالرد انجام دادنمد ،تعاممو انگمار همای مرمایة
اجتاا ی با نگر های اجتاا محور در آینة ر دمداری را دنبال کردند .نتایج تجزیهوتحلیمو آنهما
نشممان داد رابطة مستقی بی
پیشگیری از جرم وجود

مرمایة اجتاما ی در ماکلة تقویم

نهادهمای مردممی و ممدنی در

دارد.

ماتسوکاوا و تاتسوکی ( ) 8 0در تحقیقی با نوان «پیشگیری از جرم از یریمر تواناند مازی
جامعه :مطالعة تجربی رمایة اجتاا ی در کیوتوی ژاپم » ،انجام همای محلمی کیوتمو را برر می
کردند .مدل ازی معاد ت اختاری برا اع داد های نظر نجی و پروند های پلیس برای جمرائ
خیابانی و رق های مسیونی نشان داد تال های خاص اکنان محلی میتواند رمایة اجتاا ی
را افزایش دهد و به ایانی و امنی

جامعه به حورت ینی و هنمی منجمر مود .یافتمههمای ایم

تحقیر نشان داد رمایة اجتاا ی تثثیر ایان توجهی بمر کماهش جمرای خیابمانی دارد و تمرع از
جرم و جنای

را کاهش میدهد و با ایجاد رفا هنی المتی خانواد ها را افزایش میدهمد و ایم

امر به تواناند ازی جامعه کاک میکنمد .مرگین

و هایماران ( ) 8 1در پژوهشمی بما نموان

« ممرمایة اجتامما ی و تممرع از جممرم در بریممزبی » و بمما تحلیممو ثانویممة داد هممای نظر ممنجی
1. Brisbane
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جاعآوری د از بیش از  888نفمر در بریمزبی ا مترالیا ،دریافتنمد مرمایة اجتاما ی – کمارایی
جاعی -قویتری رابطه را با کاهش ترع از جرم دارد .روح و لی ( ) 8 9در پژوهشی بما نموان
«تثثیر رمایة اجتاا ی بر جنای  :واهدی از هلند» به تحلیو چند طحی در ط کالن و فمردی
پرداختند .نتایجنشان داد ط با ی رمایة اجتاا ی با ث کاهش قربانی دن رق

می ود کمه

برا اع ه بعد رمایة اجتاا ی ،ا تااد تعای یافته و هنجارهای اجتاا ی تثثیر ایان تموجهی در
کاهش قربانی دن رق

دارد.

مدل مفهومی پژوهش
بهیور خالحه ابعاد ا تااد را میتوان به رح زیر بیان کرد:
 اعت اد تع یمیافته :ای نو ا تااد را میتوان دا ت حس ظ نسبتعلر آنها به گرو های قومی و قبیلهای تعری

به افراد جامعه ،جدا از

کرد .ا تااد تعای یافته ،فقط به افرادی کمه روابمط

رودررو دارند ،محدود نای ود ،بلیه مرزهای هاسایگی ،خانوادگی ،قومی و محلی را درمینموردد
و در ط ملی گستر

مییابد (ا دیفرد و هایاران ، 931 ،ص.) 3

 اعت اد بینشخص  :ای نو ا تااد ،خود را در روابط چهر به چهر نشان میدهمد و در همربیهای که فرد در آن مشارک

نو

دارد ،بهکار میرود .ا تااد بی

تصی ،حموز ای از تعمامالت

میان دو تان ،خویشاوندان ،هاسایگان ،هایاران و غیر را دربرمیگیمرد (ا مدیفمرد و هایماران،
 ، 931ص.) 3
 -اعت اد به نهادها :ا تااد نهادی د ل

بر میزان مقبولیم  ،کمارایی و ا تامادی کمه ممردم بمر

نهادها دارند .به تعبیر دوگان  ،انعیاع فقدان ا تااد به نهادها در اغل
افرادی ا

موارد نتیجه بیا تاادی بمه

که هد دار امور آن نهادند (ا دیفرد و هایاران ، 931 ،ص.) 3

با توجه به مباحث یاد د  ،فرضیة یو ا تتراج و ممدل مفهمومی تحقیمر مطمابر بما میو
تر ی

د.
1. Duggan
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فرضیة اصل  :ا تااد اجتاا ی بر پتانسیو رفتار نابهنجار تثثیر میگذارد.
هنجارهای غیرر ای
هنجارهای ر ای

بی
پتانسیل
نابهنجارر

اعت اد

تصی

تعای یافته

اجت اع

نهادی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

معرفی جامعه مورد مطالعه
ا تان کهگیلویه و بویراحاد که در جنوب غرب کشور واقع د ا م
ا

و مرکمز آن مهر یا موج

 ،از اال به ا تان چهارمحال و بتتیاری ،از مشرق به ا تانهای فارع و احفهان ،از جنموب

به ا تانهای فارع و بو هر و از مغرب به ا تان خوز تان محدود د ا
بویراحاد در ال  ، 931هش
با

 ،چرام و لند و نیز 1

هر تان به نامهای بویراحاد ،کهگیلویه ،گچساران ،دنما ،بهائمی،
هر 3 ،بتش 11 ،دهستان و 90

ا تان کهگیلویه و بویراحاد برا اع ر ااری نفوع و مسی
ا

 .ا تان کهگیلویمه و

آبمادی دا مته ا م  .جاعیم
ال  ، 931برابر با  1 981نفمر

(گزیدة نتایج ر ااری اومی نفوع و مسی ا تان کهگیلویه ، 931 ،ص– 1

شکل  .2نقشة موقعیت سیاسی استان کهگیلویه و شهرستانهای مورد مطالعة تحقیق حاضر

).
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روش تحقیق
پژوهش حاضر با رو
آماری ،افراد 0 -11
حس

توحیفی – هابستگی و به حمورت مقطعمی انجمام گرفتمه ا م  .جامعمة
ال در منایر هری و رو تایی ا تان کهگیلویه و بویراحاد ا م

کمه بمر

ر ااری ال  ، 931تعداد آنها در حدود  1181 1نفر برآورد می ود (مرکز آمار ایران،

 .) 931با ا تناد به فرمول ناونهگیری کوکران ( ) 311و تعیمی مقمادیر ،t= /31 ،q=8/1 ،p =8/1
 d=8/899و  ،N=180 11حج ناونه  90نفر برآورد د کمه بمرای افمزایش دقم
افزایش یاف

و متنا

با جاعی

بمه  118نفمر

هرنشی ( 11درحد) ،و رو تانشمی ( 91درحمد) ،از منمایر

هری و رو تایی هر تانهای بویراحاد ،کهگیلویه و گچساران بهیور تصادفی انتتماب مدند.
ناونهگیری متنا
دهد

با جاعی

منایر هری و رو تایی یا وج (  ،) 13 1دوگنبدان (  )0130و

( )10 31انجام گرف  .رو

به ای ترتی

ناونهگیری خو های برای انتتاب ناونه بهکار گرفته مد.

که در هر متان بویراحامد ( 8محلمة مهر یا موج و  8رو متا) ،در هر متان

گچساران ( 8محلة هر دوگنبدان و  1رو تا) ،و در هر تان کهگیلویه ( 1محلة مهر دهد م
و  1رو تا انتتاب) و 118پر شنامه در آنجا تیایو د .در نواحی هری ابتمدا محمالت بمهیمور
تصادفی انتتاب ،و بر روی نقشه تعری

و محالت متتل

درون آن الم گذاری دند؛ پس،

پر شگران در هر محله بهیور تصادفی یک کوچه را انتتاب د ،پس ،یکدرمیان به درب منازل
رفته و پس از توجیه پا تگویان ایال ات مورد نیاز را از کسانی که حاضمر بمه مشمارک

بودنمد،

جاعآوری کردند .در نواحی رو تایی نیز ابتدا برا ماع داد همای مرکمز آممار ایمران در مال ،31
دهستانهای هر هر تان مشت

د و متنا

با جاعی

هر دهستان تعدادی رو تا کمه بما ی

 18خانوار بودند ،به یور تصادفی انتتاب و در هر رو تا نیز بهیور تقریبی مرکز رو تا مشمت
و بعد از آن به یور تصادفی در یک جه

جغرافیایی حرک

،

و تعداد پر شنامههای مورد نظمر در

آن مسیر توزیع د.
1. Cochran
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ابزار تحقیر بمرای منجش پتانسمیو رفتارهمای نابهنجمار و ا تاماد اجتاما ی پر شمنامههمای
محقر اخته با تثکید بر هنجارهای بومی ا تان ا

که ای کار در مصاحبه بما افمراد بمومی و بما

توجه به نظرات آنها انجام گرف  .مقیاع پتانسیو رفتارهای نابهنجار  8گویه دارد و مشمتاو بمر
دو بعد هنجارهای غیرر ای ( 8گویه) ،و هنجارهای ر ای ( 8گویه) ا م
اجتاا ی دارای  1گویه ،ا تااد بی

و مقیماع ا تاماد

تصی (پنج گویه) ،ا تااد تعای یافته (پنج گویمه) و ا تاماد

نهادی (پنج گویه) یراحی د .پس از تنظی ابزار تحقیر ،از ه داور متتص

و خبمر در حموز

حقوق ،جامعه نا ی و ادبیات امة ا تان کهگیلویه خوا ته د ا تبار محتموایی آنهما را ارزیمابی
کنند ،پس ،با تحلیو املی تثییدی با چرخش واریااکس ،ا تبار از ای آنهما منجش مد کمه
نتایج در جدولهای و بیان د ا

 .برا اع نتمایج ،آزممون  KMOبمرای مقیماع پتانسمیو

رفتارهای نابهنجار ( )8/031و برای مقیاع ا تااد اجتاا ی ( )8/118ا
ناونهگیری در هر دو مقیاع ا

 .به الو  ،اخ

کمه بیمانکننمدة کفایم

مجذور کای ،برای آزمون کرویم

بارتلم ،

برای هر دو مقیاع پتانسیو رفتارهای نابهنجار و ا تااد اجتاا ی در ط  P>8/888معنادار ا م
و نشان میدهد بی متغیرها هابستگی وجود دارد .تحلیو املی مقیاع پتانسیو رفتارهای نابهنجار
بدون حذف هیچ گویهای در دو امو هنجارهای ر ای ( 8گویه) و هنجارهمای غیرر مای (8
گویه) قادرند  99/درحد واریانس ازة پتانسیو رفتارهای نابهنجار را تبیی کننمد .تحلیمو ماملی
مقیاع ا تااد اجتاا ی نیز در نهای  ،بدون حذف همیچ گویمهای توانسم
بی

در مه اممو ا تاماد

تصی (پنج گویه) ،تعای یافته (پنج گویه) و ا تااد نهادی (پنج گویه)  1 /1درحمد واریمانس
از ا تااد اجتاا ی را تبیی کنند .برای تعیی پایایی مقیاع پتانسیو رفتارهای نابهنجار و ا تاماد

اجتاا ی با توجه به ط

نجش آنها از هاسانی درونی به رو

گرفته د که میزان آن به ترتی  8/0 ،و  8/10بهد م
یراحی د از ازگاری درونی قابو قبولی برخوردارند.

کمودر – ریچارد مون بمهکمار

آممد کمه نشمان ممیدهمد همر دو مقیماع
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جدول  .1تعیین اعتبار و پایایی مقیاس پتانسیل رفتار نابهنجار

عاملها

گویهها
واکنش یا پایخ ش ا در موقعیتهار زیر چگونه
ایت؟
در انتتاب هاسر برای فرزندم

دخال

زاداری به کوتا تری

یو

دادن نذری در هنگام بیااری ییی از بستگان نزدیک
پو یدن لباعهای محلی در مرا
پذیر

متتل

آرایش زنانة دختران قبو از ازدواج

دید و بازدید از اقوام در ایام نوروز
ا تفاد از قدرت و منزل
پذیر

ری

غیرری

ویژه تبیینشده ریچاردیون

وزن عامل

وزن عامل

8/113
8/111
8/1
8/939
1 /1

8/10

ریش فیدان برای حو

کالمی بستگان در هنگام معامله

آزادانه لباعپو یدن بدون توجه به نظرات دیگران

8/111
8/1 9
8/109

نادید گرفت قوا د رانندگی در موقع ضروری

8/119

وارد نزا دن برای کاک به بستگان

8/1 9

هادتدادن به نفع دو تان یا بستگان در هر رایطی

8/111

ر و برای انجام دن کارم در ادارات

8/11

پرداخ

ا تفاد از خشون

(کالمی یا فیزییی) لیه دیگران

دادن پول به دیگران به رط دریاف

8/111

ود آن

دادن بیش از یک رأی به نفع کاندیدای مورد نظرم
قاچاق کا برای رفع مشیالت مالیام

8/1 1

تال

برای پیداکردن پارتی برای انجام دن کارم

8/11

د

بردن در ا ناد و مدارک برای انجام دن کارم

8/108

آزمون  Bartlettبرای در

ناونهگیری
بودن تفییک اموها

/9

8/138
8/1 3

آزمون  KMoبرای کفای

0/1

8/11

8/1 9

اختالف
ضاان

هنجارهار

8/181

گذا ت والدی در نی پیری در خانة الاندان
برگزاری مرا

هنجارهار

مقدار واریانس ضریب کودر

1/1

8/11

8/031
Sig =8/888

38

=Df

Chi-square= /039
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جدول  .2تعیین اعتبار و پایایی مقیاس اعتماد اجتماعی

عاملها
بینشخص

گویهها

وزن عامل
پول قرضدادن به خویشاوندان یا دو تان
فاهی دو تان و

ا تااد به تعهد یا قول
خویشاوندان

حسابکردن روی کاک هاسایگان ،دو تان و
خویشاوندان در مواقع تتی
ایاینان به حداق
ایاینان به ضام

هاسایگان و خویشاوندان
دن وام بانیی دو تان یا

آ نایان
بهموقع انجام دن کارتان در هنگام مراجعه به
ادارات متتل

نهادر تع یمیافته
وزن
عامل

8/109
9 /1

8/13

8/119
8/101

ایاینان به الیرد پز یان در جامعه

8/138

کارتان در ازمان یا ادار ای بدون

انجامگرفت
پارتی
فیر کن
خود

8/111
8/111

.

احتاال دزدید دن کی

پول اا در میانهای

8/111

اومی
اگر در مغاز ای کیفتان را فرامو

/1

کنید آیا آن را

در محو زندگی

8/139

به نظر اا مردم قابو ا تاادند؟

8/1 1

آزمون  KMoبرای کفای
آزمون  Bartlettبرای در

ناونهگیری
بودن تفییک اموها

/9

8/131

به اا برگردانند؟
احساع امنی

/1

1/1

8/1 9

در جامعه ما هر کس به دنبال کار
ا

1/3

8/111

الیرد اد نه و یبر قانون پلیس

تلویزیونی کشور ما

وزن عامل

ویژه تبیینشده ریچاردیون

8/113

8/110

بییرف و واقعیبودن اخبار بیههای رادیویی و

مقدار واریانس ضریب کودر

8/118
Sig =8/888

81

= Df

3/ 1

Chi-square=3
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یافتههای توصیفی
برا اع نتایج توحیفی متغیرهای جاعیتی ،از مجاو  118نفر پا متگو 98 ،نفمر (
مرد و 8

نفر ( 10/3درحد) زن بود اند9 .

/

 1درحمد)

نفر ( 11/9درحد) مجرد و  91نفر ( 19/1درحمد)

متثهو بود اند 38 .نفمر ( 11/1درحمد) در مهر و  18نفمر ( 91/1درحمد) در رو متا میون
دا تند 01 .نفر( 1 /9درحد) در ردة نی  0تا  9ال 08 ،نفر ( 8/18درحد) در ردة نی 9
تا  10ال و  01نفر ( 0/1درحد) بی  10تا  11بود اند .به لحاظ درآممد  10نفمر ( 1/9درحمد)
کاتر از  188هزار تومان 1 ،نفر ( 99/1درحد) بی هزار 188تا میلیون0 ،

نفر (  1/درحد)

تا میلیون تومان 08 ،نفر ( 1/0درحد) تا  9میلیون تومان و  9نفر (  1/درحد) درحد بیش
از  9میلیون بود اند .از نظر تحصیالت  3نفر ( درحمد) پا متگویان دیمپل و زیمردیپل  13 ،نفمر
( 1/9درحد) آنها ابتدایی یا راهناایی 11 ،نفر (  9درحد) دبیر تان یما دیمپل  0 ،نفمر ( 18/
درحد) فوقدیپل یا لیسانس و  11نفر ( 8/1درحد) آنها فوقلیسانس و با تر بود اند.
برا اع نتایج توحیفی از های تحقیر ،میانگی نارة پتانسیو رفتارهای نابهنجار پا متگویان
بر روی مقیا ی با دامنة حفر (کاتری ) تا ( 8بیشتری ) و میانگی واقعی  8برابر  1/بود ا
ای یافته تحقیر به ای معنا
نزدیک به متو ط ا

که نارة میزان پتانسیو رفتارهای نابهنجار در مقیاع ممورد مطالعمه

 .از وی دیگر ،میانگی نارة ا تااد اجتاا ی بر روی مقیا ی با دامنة حفر

(کاتری ) تا ( 1بیشتری ) و میانگی واقعی  1/1برابر با  1/3ا
که میزان ا تااد اجتاا ی در ابعاد ا تااد بی
کاتر از حد متو ط ا

.

 .ای یافته تحقیر به ای معنا

تصی ،تعای یافته و ا تااد نهمادی ،در رفتمار افمراد

.

یافتهها
بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار

هدف احلی پژوهش حاضر برر ی تثثیر ا تااد اجتاا ی بر پتانسیو رفتارهای نابهنجمار ا م  .بمر
ای ا اع ،برای پیشبینی پتانسیو رفتارهای نابهنجار به نوان متغیر پنهان وابسته ،برا ماع ا تاماد
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اجتاا ی به نوان متغیر پنهان مستقو ،مدل معاد ت اختاری بمهکمار گرفتمه مد .در ایم ممدل،
پتانسیو رفتارهای نابهنجار با به کارگیری دو متغیر آ یار هنجارهای ر ای و هنجارهای غیرر ای
د ا

تعری

 .برر ی نییویی براز

درجة آزادی  1به لحاظ آماری معنادار ا

مدل نشان میدهد ،مقدار کای ا یوئر برابر بما  0/9بما
(  .)Sig = 8/88بمه مالو  ،ماخ

مربعات خطای برآورد برابر با حفر و نیز اخ
دارای براز

مطلوبی ا

ریشمة میمانگی

های  GFIو  AGFIنیز تثییمد ممیکننمد کمه ممدل

و با داد های تجربی مورد ا تفاد  ،مازگاری و توافمر دارد .برا ماع

نتایج ،برآورد خطا برای متغیر پتانسیو نابهنجاری غیرر ای برابمر بما  8/91و پتانسمیو نابهنجماری
ر ای برابر با  8/93ا

 .به الو  ،مقدار خطا برای متغیر آ یار ا تااد بی

ا تااد تعای یافته برابر با  ،8/11و ا تااد نهادی برابر با  8/11ا

تصی برابر با ،8/1

 .بار املی متغیر پنهمان وابسمتة

پتانسیو رفتار نابهنجار با بعد هنجارهای غیرر ای برابر با 8/08و با بعد هنجارهای ر ای برابر بما
 8/10ا

 .از وی دیگر ،بار املی متغیر مستقو پنهان ا تااد با بعد ا تااد بی

 ،8/11ا تااد تعای یافته برابر با  ،8/13و ا تااد نهادی برابر با  8/18ا
(بزرگتر از  ،) /31هیچیک از بارهای املی رد نای وند .ضری
رفتارهای نابهنجار برابر با  -8/11بهد
ا

تصمی برابمر بما

که با توجه به مقادیر تمی

تثثیر ا تااد اجتاا ی بر پتانسمیو

آمد که با توجه به مقدار تی ( ،)0/1ایم ضمری

معنمادار

و نشان میدهد به ازای هر واحد تغییر در ا تااد اجتاا ی بمه چمه میمزان در پتانسمیو رفتمار

نابهنجار تغییر بهوجود میآید .میزان خطای متغیر وابستة پنهان برابر با  8/11بهد
میدهد برآورد انجامگرفته دق

منا بی دارد و متغیر مستقو ا تااد اجتاا ی قادر ا

آمد کمه نشمان
 11درحمد

متغیر وابستة پتانسیو رفتار نابهنجار را تبیی کند.

1. Structural Equation Model
2. Goodness of Fit
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8/91

هنجارهای غیرر ای

8/93

هنجارهای ر ای

8/11

8/08

-8/11
پتانسیل
نابهنجارر

اعت اد

8/13

اجت اع

8/10

8/18

تصی

بی

تعای یافته

نهادی

8 /1

8/11

8/11

8/11
P-value=8/88 RMSEA= 8/803 GFI= 8/30 AGFI=8/31

Do= 1

Chi-square= 0/9

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش

بررسی رابطة متغیرهای جمعیتی و پتانسیل رفتارهای نابهنجار

در تحقیر حاضر متغیرهای جاعیتی (جنسی  ،یون  ،وضع تثهو ،م  ،میمزان درآممد و میمزان
تحصیالت) به نوان متغیرهای کنترل در تحقیر وارد و ارتباط آها بما پتانسمیو رفتارهمای نابهنجمار
برای وضوح بیشتر رابطة متغیرهای احلی تحقیر ،برر ی د .برا ماع جمدول  ،9میمانگی نامرة
پتانسیو رفتارهای نابهنجار مردان بیشتر از زنان ا
ا

و ایم تفماوت در مط  33درحمد معنمادار

 .نتایج جدول  1نشان میدهد میانگی نامرة پتانسمیو رفتارهمای نابهنجمار در منمایر مهری

بیشتر از نواحی رو تایی ا

 .نتایج جدول  1نشان ممیدهمد ،میمانگی نامرة پتانسمیو رفتارهمای

نابهنجار در افراد مجرد بهیور معناداری بیش از افراد متثهمو ا م  .برا ماع جمدول  ،1افمراد بما
طوح متتل

تحصیلی به لحاظ میانگی نارة پتانسیو رفتارهمای نابهنجمار تفماوت معنماداری بما

ییدیگر ندارند .نتایج جدول  1نشان میدهد افراد با طوح متتلم

درآممدی بمه لحماظ میمانگی

نارة پتانسیو رفتارهای نابهنجار تفاوت معناداری با ییدیگر ندارند .جدول  0نشمان ممیدهمد بمی
گرو های متتل
دارد که با افزایش

نی به لحاظ میانگی نارة پتانسیو رفتارهای نابهنجار تفاوت معنماداری وجمود
از میانگی نارة پتانسیو رفتارهای نابهنجار کا ته می ود.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحی روستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
جدول  .3تفاوت زنان و مردان در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

جنسیت

میانگین

مرد

1/38

زن

9/18

آمارة ت
1/01

درجة

ضریب

آزادر

معنادارر

110

8/888

جدول  .4تفاوت مناطق شهری و روستایی در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

محل یکونت

میانگین

هر

0/10

رو تا

1/

آمارة ت
/89

درجة

ضریب

آزادر

معنادارر

110

8/888

جدول  .5تفاوت مجردان و متأهالن در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

تأهل

میانگین

مجرد

1/11

متثهو

9/00

آمارة ت
1/ 1

درجة

ضریب

آزادر

معنادارر

110

8/888

جدول  .6تفاوت افراد با سطوح مختلف تحصیلی در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

میزان تحصیالت

میانگین

کاتر از دیپل

1/99

ابتدایی یا راهناایی

1/18

دبیر تان یا دیپل

1/81

فوقدیپل یا لیسانس

1/11

فوقلیسانس و با تر

1/11

آمارة ت

/38

درجة

ضریب

آزادر

معنادارر

1

8/ 80

611
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جدول  .7تفاوت افراد با سطوح مختلف درآمدی در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

میزان درآمد

میانگین

کاتر از  188هزار تومان

1/ 9

 188هزار تا میلیون تومان

1/91

بی

تا میلیون تومان

1/ 0

بی

تا  9میلیون تومان

1/91

بیش از  9میلیون تومان

1/ 1

f

8/100

sig

df

8/18

1

جدول  .8تفاوت افراد با سطوح مختلف سنی در پتانسیل رفتارهای نابهنجار

ین (یال)

میانگین

 0تا 9

0/91

 9تا 10

1/18

 10تا 11

9/10

آمارة ت

93/ 8

درجة

ضریب

آزادر

معنادارر
8/888

بحث و نتیجهگیری
امروز ضرورت و اهای

توجه به آ می همای اجتاما ی بمر همیچ کسمی پو مید نیسم  ،زیمرا

هزینههای اقتصادی ،اجتاا ی و فرهنگی بسیار هنگفتی را به جوامع و دول هما تحایمو ممیکنمد.
پژوهش حاضر با برر ی متون نظری ،وامو مؤثر بر رفتارهای نابهنجار را ممورد توجمه قمرار داد،
بهیوری که به ز

بسیاری از حاح نظران ،ییی از وامو بسیار تثثیرگذار که اممروز فقمدان آن،

میزان ارتیاب به انحراف ،بزهیاری و جرم را افزایش میدهد ،ا تااد اجتاا ی ا
حاضر کو ش د تثثیر ا تااد اجتاا ی برا اع ه بعد ا تااد بی

 .در پمژوهش

تصی ،تعای یافتمه و نهمادی

بر پتانسیو رفتارهای نابهنجار برر ی ود .برا اع یافتههای تحقیر ،میمانگی نامر همای پتانسمیو
رفتارهای نابهنجار افراد بر روی دامنة نار های حفر (کاتری پتانسیو نابهنجاری) تا ( 8بیشمتری
پتانسیو نابهنجاری) برابر با  1/ا

که با میانگی واقعی ( دد  ) 8فاحلة زیادی ندارد .ای یافتمة

تحقیر نشان میدهد پتانسیو رفتارهای نابهنجار بی

هروندان پایی تر از حد متو مط ا م  .ایم

تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحی روستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
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یافتة تحقیر که پتانسیو نابهنجاری را کاتر از حد میانگی نشان ممیدهمد ،ممیتوانمد تثییمد نظریمة
دورکی با د که معتقمد بمود نابهنجماری در جواممع منتی کاتمر از ممدرن ا م
اجتاا ات نتی ،کنترلهای اجتاا ی غیرر ای برای حفظ نظ
مقیاع کوچک ،غلبه مذه

و در جواممع و

او میکنند .در چنی جوامعی با

و نظام خویشاوندی به ت مای و بقمای ارز همای مشمترک و نظم

اخالقی میانجامد .در ای را تا ،فرهنگ غال

فعلی در ا متان کهگیلویمه و بویراحامد بما وجمود

پیشرف های حاحله را هنوز میتوان هاان غلبة فرهنگ نتی دانس
فعالی های اقتصادی ،حتی در نو مشارک
گستردة نظام خویشاوندی و غلبة مذه

که در نو و بک زندگی و

یا ی آنها (انتتابات) هنوز ناایان ا
نیز در ای ا تان هنوز ک رنگ نشد ا

 .بیههمای
 .اما ای یافتمه،

نظریة بوردیو را که معتقد بود در جوامع تو عهیافتة اقتصادی ،احتاال رفتارهمای نابهنجمار کماهش
مییابند ،تثیید نایکند ،زیرا ا تان کهگیلویه و بمهویمژ نمواحی رو متایی آن از منمایر محمروم و
تو عهنیافتة ایران محسوب می ود .از موی دیگمر ،یافتمههمای تحقیمر نشمان ممیدهمد میمانگی
نار های ا تااد اجتاا ی بر روی دامنة نار ها از ( 8کاتری ا تاماد اجتاما ی) تما ( 1بما تری
ا تااد اجتاا ی) برابر با  1/3ا
میدهد ا تااد اجتاا ی در بی
پایی تر از حد متو ط ا
مسئلهای اجتاا ی ا

که کاتر از میانگی واقعی  1/1ا
هروندان برا اع مه بعمد بمی

 ،که نشاندهندة گستر

اجتاا ی با تر وجود دا

تصمی ،تعامی یافتمه و نهمادی

بیا تاادی در جامعة مورد مطالعمه بمه نموان

 .ای یافته ،تثیید نظریة گیدنز ا

بی مردم کاهش یافته ا

 .ایم یافتمة تحقیمر نشمان

که معتقد بود در جواممع نموی ا تاماد

 ،اما با توجه به نو فرهنگ نتی حاک بر ایم ا متان ،انتظمار ا تاماد
 .هاچنی  ،در بی ابعاد متتل

ا تااد ،ا تااد بی

تصی از میمانگی

با تری برخوردار بود که نشان میدهد نو ا تااد در جامعة آمماری ممورد مطالعمه بیشمتر از نمو
ا تااد ضتی ا

که پاتنام مطرح کرد بود که روابط در ارتبایات تصی قموی و میمرر ،و در

بیههای گسترد تر تودرتو تعبیه د ا
چلبی آن را امو تقوی

ا تااد بی

مورد مطالعه در یوهای متتل

 .هاچنی  ،احسماع جاعمی و وابسمتگی مایفی کمه

تصی میداند ،در نو فرهنگ و بک زندگی جامعة آمماری
(هایاری در مرا

متتل  ،حاای

و پشمتیبانی از خمانواد و
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اقوام در زمان مشیالت ،هادردی و هایاری گسمترد در هنگمام مشمیالت بمرای ییمدیگر و )...
جلو گر ا

و آن را تثیید میکند.

برا اع یافتههای تحقیر ،بی میزان ا تااد اجتاا ی و پتانسیو رفتارهای نابهنجار رابطمة منفمی
و معناداری وجود دارد و یی آن بما افمزایش میمزان ا تاماد اجتاما ی ،میمزان پتانسمیو رفتارهمای
نابهنجار کاهش مییابد .برا اع مدل اختاری ،ا تاماد اجتاما ی ممیتوانمد  11درحمد تغییمرات
پتانسیو رفتارهای نابهنجار را تبیی کند .یافتة تحقیر حاضر با نظریة زتومیما هاتموانی دارد ،زیمرا
منشث مه ا تااد ،در نظریة زتومیا ،قوا د و هنجارهای جاعی ا
افراد نهادینه می ود و او افراد برا اع آن ا
تثیید د در جامعه ،تسهیو کنندة ا تااد ا
اجتاا ی به ویژ ا تااد بی

 .یبر نظمر زتومیما ،ر ایم

تعهمدات پایمهای

کمه با مث کماهش غفلم  ،تجاهمو جاعمی ،انمزوا،

بیگانگی ،هد ینی ،بهر کشی ،بینظای ،رقاب
تصی هارا ا

که با یوة جامعمهپمذیری در

منفی و جز آن می ود؛ و با افزایش میزان ا تاماد
 .هاچنی  ،با نظریة بوردیمو کمه معتقمد بمود ،نظم

اجتاا ی به یور اد  ،از یریر هنجارهایی نظیر ا تااد اجتاا ی به یو بهتری تثمی و مانمدگار
می ود و نظریة کلا که کاهش ازوکار ا تااد در جامعه را امو اخمتالل و مدم وابسمتگی در
جامعه میداند و هاچنی  ،فوکویاما که انحراف اجتاا ی را ممنعیسکننمدة مطوح پمایی

مرمایة

اجتاا ی فرض میکند و در نهای  ،پاتنام که تثثیر درونمی مرمایة اجتاما ی را موجم

افمزایش

قانون مداری هروندان میداند ،هاتوانی دارد .به الو  ،یافتة تحقیر حاضمر بما نتمایج تحقیقمات
پیشی از جاله ناحرپیر رائی و هایاران ( ،) 931ا مدیفمرد و هایماران ( ،) 931خمدایاری و
هایاران ( ،) 931ماتسموکاوا و تاتسموکی ( ،) 8 0مارگن
( ) 8 9منطبر ا

و هایماران ( ،) 8 1و روح و لمی

و آنها را تثیید میکند و با نتیجة تحقیر میرفردی و احادی قارنمایی () 931

هاتوانی ندارد.
یافتههای تحقیر هاچنی نشان داد پا خ و واکنش جامعة آماری تحقیر حاضر به موقعی هایی
مانند نادید گرفت قوا د رانندگی حدود  91درحد ،نزا  10درحد ،هادت دروغ  1درحمد ،دادن
انعام یا ر و  91درحد ،ا تفاد از خشون

(کالمی یا فیزییی)  98درحمد ،دادن ربما  1درحمد،

تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحی روستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

تتل

انتتاباتی  0درحد ،قاچاق کا  1درحد ،د

پارتی  10درحد مثب

ا

616

بمردن در ا مناد  1درحمد ،و پیمداکردن

 ،که ای یافته ،نظریة مرت را تثیید می کند که ابزارهای مشرو زممانی

که برای ر یدن به اهداف فرهنگی جامعه محدود با ند ،افمراد د م

بمه انحمراف ممیزننمد و از

ابزارهای نامشرو برای ر یدن به اهداف خو ان ا تفاد میکنند .هاچنی  ،زمانی کمه حمدود 11
درحد معتقدند کار ان بدون پارتی انجام نتواهد گرف  19 ،درحمد معتقدنمد کار مان در ادارات
بهموقع انجام نایگیرد 19 ،درحد اخبار داخلی را واقعی نایداننمد ،بیمان ممیکنمد مهروندان بمه
در جامعه ا تااد ندارند .به ز

الیرد اجرایی بسیاری از ازمانها و نهادهای متتل

پار مونز،

در حورتی که نهادها و ازمانهای کارگزار جامعهپمذیری کمارایی زم را ندا مته با مند ،جامعمه
دچار بی ازمانی اجتاا ی می ود .مسنر و روزنفلمد نیمز معتقدنمد ،زممانی کمه حاایم
اجتاا ی احلی جامعه ضعی
در تحقیر حاضر تال

با د ،موج

نهادهمای

افزایش جرم در جامعه می ود.

د اثر ایر متغیرها بر رابطة متغیرهای احملی تحقیمر ،یعنمی ا تاماد

اجتاا ی و پتانسیو رفتارهای نابهنجار ،کنترل ود .بر ای ا ماع ،متغیرهمای جاعیتمی جنسمی ،
وضع تثهو،

 ،میزان درآمد ،محو یون

و میزان تحصمیالت بمه نموان متغیرهمای کنتمرل در

تحقیر وارد و ارتباط آنها با پتانسیو رفتار نابهنجار برر ی مد .تفماوت معنمادار زنمان و ممردان،
مجردان و متثهالن ،هریها و رو تاییها در میزان پتانسیو رفتار نابهنجار و نیز رابطة منفی
پتانسیو رفتار نابهنجار ،بیانکنندة ای ا

و

که رابطة معنادار بی ا تااد اجتاا ی و پتانسمیو رفتمار

نابهنجار متثثر از جنسی  ،وضع تثهو ،محو یون

و

ا

که باید در تحقیقات آتمی ممورد

توجه قرار گیرد.
پیشنهادهای پژوهش
با توجه به یافته های تحقیر حاضر مبنی بر رابطة منفی و معنادار ا تااد اجتاما ی در ابعماد ا تاماد
بی

تصی ،ا تااد تعای یافته و نهادی ،پیشنهاد می ود در بعد ا تااد نهادی که کاتمری میمانگی

نار را در بی پا تگویان دا م  . ،بمهموقمع انجمامدادن کارهمای مهروندان در مازمانهما و
نهادهای متتل

تا  10درحد پا تگویان حاضر نبا ند بمه د یمو بمیا تامادی بمرای انجمامدادن
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کار ان به دنبال رفتار نابهنجار پارتیبازی با ند . .اخبار بیههای تلویزیمونی بما دقم

بیشمتر و

بییرفی به نشر اخبار بپردازند ،تا هروندان ا تااد و رضمای

بیشمتری

جزئیات کاموتر با ر ای

از کارکرد آنها دا ته با ند .9 .انعام و ر و دادن  91درحد پا تگویان نشماندهنمدة بمدکارکردی
نهادهای متتل

که ای امر ت ییع حقوق دیگمران و کماهش احتمرام بمه

اجتاا ی در جامعه ا

حاح منصبان و مسئو ن جامعه را در پی دارد .مبارز و برخمورد جمدی بما ایم اممر زمینمه ماز
افزایش ا تااد اجتاا ی و کاهش ای رفتار نابهنجار در جامعه خواهد بود .1 .الیرد بهتمر پلمیس
در جامعه نیز ا تااد اجتاا ی را نسب

به ای نهاد بما تر ممیبمرد و احتامال ارتیماب جمرم را در

جامعه کاهش میدهد .در ا تااد بی

تصی که نارة میانگی آن پایی تمر از میمانگی واقعمی بمود،

پیشنهاد می ود .1 :برنامههای فرهنگی خاحی که بیههای قوموخویشی را تقوی

میکند (حتمی

اگر تشییو گرو در ف ای مجازی) ،برگزار ود ،تا با ث نزدییی بیشتر آنها ود و ا تاماد بمی
آنها را افزایش دهد .1 .اخ

مریالهمای تلویزیمونی،

برنامههای فرهنگی و اجتاا ی در قالم

کلیپها ،عر ،و  ...که بیا تاادی به هاسایه را در جامعه ک رنگ نشان دهد و زمینه از گسمتر
روابط اجتاا ی و در پی آن یوگیری ا تااد اجتاا ی بمی هاسمایههما با مد .در زمینمة ا تاماد
تعای یافته ،پیشنهاد می ود  .1کارهایی را که انسانها در کاک به دیگران انجمام ممیدهنمد (ماننمد
کاک به زلزلهزدگان) به یوری پررنگ به تصویر کشید
فرد به دنبال کار خود ا

ود ،تا کسی احساع نیند در جامعه همر

و با بیا تااد و ناامید از کاک افراد جامعه د

بزنند .0 .فرح های غلی و کنترل نظارتی ر ای در جامعه گسمتر
وا طة بییاری ،یا برخی به وا طة ضع
که ا تااد اومی در جامعه خد هدار ود.

الیرد کنترل ر ای ،د

به رفتارهای نابهنجار

یابمد ،تما برخمی افمراد بمه
به رفتارهای نابهنجار نزننمد
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