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  :يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب رابطة ليتحل
  زدي و آبادخرم يشهرها متوسطة مقطع آموزاندانش انيم يا سهيمقا مطالعة 

  
  3ونديكردعل اليسه ،2يافشان رضايدعليس ،1يمبارك محمد

  
  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك
 نيتر مهم از كه شود يم اطالق يرفتار و يشناخت ،ياحساس يتيوضع به ياجتماع تعهد
 و يوفادار حس ايجاد ازطريق و است جوامع در ياجتماع ثبات و نظم جاديا عوامل
 انتظارات با فرد شوديم باعث ها، ارزش و هنجارها ها، نقش قواعد، جمع، قبال در التزام

 ليتحل به مقاله نيا. است نهيهز صرف مستلزم فرد يبرا هرچند ابد،ي يسازگار گرانيد
 رگذاريتأث يهاسازوكار يبررس درصدد و پردازد يم يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب رابطة
 روش از استفاده با منظور، نيا يبرا. است نوجوانان يبزهكار بر ياجتماع تعهد

 سال در زدي و آبادخرم يشهرها متوسطة دوم دورة آموزان دانش از نفر 402 ش،يمايپ
 با نمونه حجم. اندشده يابيارز ياچندمرحله ياخوشه روش با 1396- 1395 يليتحص

 نامة پرسش اطالعات يآورجمع ابزار و آمده دست به كوكران فرمول از استفاده
 آموس و.اس.اس ي.پاس يافزارها نرم از استفاده با ها داده. است بوده ساخته محقق
 تعهد يرهايمتغ نيب كه داد نشان يبستگ هم آزمون جينتا. اندشده ليتحل و هيتجز

 ليحاصل از تحل جيوجود دارد. نتا يداريمعن و يمنف رابطة يبزهكار و ياجتماع
و  يغضب اخالق ،يتعهد اجتماع يرهاياز آن است كه متغ ينيز حاك يمعادالت ساختار
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 يرهايمتغ كه يطور به دارند، يبزهكار ريمتغ نييتب در را ريتأث نيشتريب يهنجار يب
  .دادند نشان يبزهكار با يداريمعن و مثبت رابطة يهنجار يب و ياخالق غضب

 اختالل ،يهنجار يب احساس ،ياخالق غضب ،يهنجار تعهد ،يبزهكار: يديكل واژگان
  .يهنجار

  
  مسئله انيب و مقدمه

-ريتأث شدت ازنظر و كند يم اقتضا را خود خاص يها اختالل كه تاس رشد از يادوره ينوجوان
 ازجمله. است يبزهكار هابيآس نيا از يكي. است متفاوت گريد يها دوره با بيآس نوع و يگذار
 تعهد. است ياجتماع تعهد عدم خورد،يم چشم به مسئله نيا شيدايپ در آن يردپا كه يعوامل

دارد،  گرانيهر فرد در قبال نقش خود در روابط با داست كه  يتياحساس مسئول 1ياجتماع
 و شوديو استحكام آن م ينظم و ثبات جوامع انسان ييعامل باعث شكوفا نيوجود ا كه يطور به

 جامعه و خانواده با يكژسازگار اي يناسازگار و اختالل حالت افراد در آن شدن رنگ كم درمقابل،
 .است يبزهكار و يهنجار يب خشم، مانند يطلوبنام جينتا آن حاصل كه آورديم وجود به

 و زانيم نظر از و است افراد تيهو و تيشخص يريگشكل و رشد دورة ينوجوان ازآنجاكه
 يا گونه به نوجوانان يريپذ جامعه نديفرآ دوره نيا در اگر دارد، يخاص تياهم يريپذ جامعه نوع

- بيآس از ياريبس از توانيم شود، نهينهاد آنها در ياجتماع تيمسئول و تعهد كه رديبگ صورت
 ثبات و ياجتماع نظم جامعه در و كرد يگير پيش جوانان و نوجوانان يبزهكار و ياجتماع يها

 در آنها يانرژ قرارگرفتن باعث جوانان و نوجوانان در ياجتماع تعهد تيتقو درواقع،. كرد ايجاد
 .دارد ياجتماع گشت به بر ياكننده نييتع ريتأث و شود يم درست ريمس

 ياجتماع يساختارها با و ليتبد ياجتماع مسئلة به ياجتماع تعهد شدن رنگ كم امروزه،
. كند رو روبه يپرشمار مشكالت با را ياجتماع نظام توانديم نيهم. است شده مرتبط جامعه

 جةينت در آنها. اندپرداخته متعدد قاتيتحق يبررس به) 1391( زاده محمود و دليب نه،يزم نيدرا
 افتهي توسعه يمردم به جامعه در كشورها يتعهد اجتماع زانيكه م كننديم اظهار يبررس نيا

كه در  قات،يتحق نياز ا يكيو درحال توسعه است. در  افتهين توسعه ياز كشورها شتريمراتب ب به
 يبا كشورها بيو حوزة كارائ نيالت يكايامر يانجام گرفته است، كشورها ECLACمؤسسة 

منزلة عامل مؤثر و هم  هم به ،ينشان داده كه تعلق و تعهد اجتماع جياند. نتا مقايسه شده گريد
  دارند. ينقش مهم يافتگي توسعه انيدر جر ر،يرپذيمثابة عامل تأث به

________________________________________________________ 
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 ،ينوروز؛ 1373 ،يهاشم يميعظ؛ 1381 ،يچلب مقاالت(در  گسترده قاتيتحق جينتا
) 1380 ،ينراق؛ 1387 ،يمراد يقاض يها كتاب و 1372 ات،يب؛ 1379 با،يشك يمحمد؛ 1375
 پژوهش نتايج. ندارد يمطلوب تيوضع رانيا جامعة در تعهد و تعلق احساس كه دهديم نشان

 از درصد 13 فقط كه است آن از يحاك است، كرده مطالعه را نوجوانان كه)، 1388( خرمدل
 .اندآورده ستد به يمقبول نمرة يريپذ تيمسئول زانيم ريمتغ در انيپاسخگو

 اريدر نوجوانان بس يريپذتيمسئول زانيم كه اند داده نشان زين) 1390( چشمه و يريسف
در ردة متوسط و  انيدرصد از پاسخگو 70حدود  يريپذ تينمرة مسئول كه يطور است، به نييپا
شده،  مطرح قاتي). با توجه به تحق121: 1394و همكاران،  يقرار گرفته است (صاحب نييپا
  تضعيف  يوفاق اجتماع ابد،يدر جامعه كاهش  يتعهد اجتماع زانيگفت چنانچه م توان يم
 يرگيت سبب نيز نيا كه داشت خواهد يپ در را حق در ابهام ياجتماع وفاق ضعف. شوديم

. دهد يم افزايش را خودخواهانه ييفردگرا و شود يم ياجتماع روابط در يناهماهنگ و نقش
 كاهش. شد خواهد منجر ياجتماع اعتماد كاهش و زور و لهيح شيافزا به يسازوكار چنين
 داشت خواهد يپ در را جرم و يهنجار يب ليقب از يگوناگون مسائل شيافزا نيز ياجتماع اعتماد
 ).120: 1392و همكاران،  ي(مبارك

 مؤسسات عيسر اديازد و يشتيمع وضع بهبود باوجود كه است آن يايگو آمارها ن،يا بر عالوه
. است افتهي شيافزا يشتريب سرعت با نيز ها جرم جهان، يكشورها اكثر در ياجتماع ماتخد

، ازنظر 2017در سال  1جهان، يهازندان يالملل نيب مطالعات مركز اطالعات نيآخر برطبق
نو  نةي)، گ28/85را پنج كشور ونزوئال ( سال ستيب ريز ميآمار مربوط به جرا نيشتريتعداد، ب

) به خود 72/75( يجنوب يقاي) و افر18/78( ي)، سودان جنوب34/78راس ()، هندو38/82(
)، 70/15قطر ( يمربوط به كشورها بيترت آمار منتشرشده به نيتر  نيياند. پا  اختصاص داده

) است. 66/20( ي) و امارات متحدة عرب25/19( شي)، اتر24/17( واني)، تا58/16سنگاپور (
كشور به خود اختصاص  125 انيوسوم را در م م، رتبة چهلدرصد جراي 90/50با  رانيكشور ا

. است رانيا در يبزهكار يشيافزا روند دهندة نشان زين ياستان يهاداده ن،يبرا داده است. عالوه
 مخدر مواد موضوع به ها  يبزهكار از درصد 52، 1393 سال در كشور ريوز يِرسم آمار طبق
 تعهد مسئلة به يجد پرداختن لزوم ،يفعل تيوضع در ن،يبنابرا)؛ 10: 1395 ،ي(عرب گردد  يبرم

 ليازقب يمسائل دچار يامروز جوامع سو كياز رايز شود؛يم احساس گذشته از شتريب ياجتماع
فقدان  ،ياجتماع ياعتماديب شيافزا ،ياجتماع روابط اختالل ،يريپذتيمسئول احساس فقدان

________________________________________________________ 
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 هنجارها وجود دليل به گر،يد يازسو و انددهش يشناخت يناهماهنگ شيافزا زين و تيامن احساس
 شدن يجهان ليازقب كالن سطح يندهايفرآ از يبرخ جةينت كه اجتماع، در متضاد يها ارزش و

 و كرده دوبرابر را مشكالت نيا و نبوده منسجم قواعد و هنجارها جاديا به قادر جامعه است،
 .است آورده بار به يجد يهابيآس

آباد و  خرم يشهرها آموزاندانش انيم در يبزهكار و ياجتماع تعهد طةراب حاضر، پژوهش در
شود، بلكه  يبررس ياجتماعتنها علل اختالل و استحكام تعهد  تحليل و تالش شده است نه زدي

در  منظور، نيهم شده است. به يواكاو زين يمسئلة اجتماع نيمرتبط با ا يسازوكارها نيمؤثرتر
 به دست يعوامل چه و ستيچ ياجتماعپرداخته شده است كه تعهد  حاضر به اين موضوع قيتحق

  شود؟ يمنته بزهكارانه يرفتارها به ياجتماع تعهد فقدان تا دهند يم هم دست
  

   پژوهش يو تجرب ينظر پيشينة
  نظري پيشينة) الف

 در و رفته كار به هم مترادف "ياجتماع تيمسئول" و "تعهد" مفهوم ،يشناس جامعه اتيادب در
 در يفرد هر كه است يتيمسئول احساس تعهد. اندشده فيتعر مشترك يمفهوم يفضا كي

 از فراتر فرد نكهيا از است عبارت ياجتماع تعهد. دارد گرانيد با روابط در خود نقش قبالِ
 را ياجتماع تعهد درواقع،. دهد حيترج خود منافع بر را گرانيد منافع و كند عمل تعهداتش

 و يوسفي( انددانسته جامعه به يوفادار حس ينوع و اهداف و ها ارزش شدن يدرون از يادرجه
  ).66: 1390 ،يعبدالله و انيقتيحق؛ 181: 1391 همكاران،
 نفسه يف تعهد است معتقد و برديم كار به مسئوالنه اقدامات انيب يبرا را تعهد مفهوم يچلب

و معتقد است در هر گونه  دانديم يعاطف يوابستگ را تعهد منشأ او. دارد شهير يسنت كنش در
ممكن  "يگريد" نينهفته است. ا يگريبه د يو پاسخ عاطف يپندار ذات هم ينوع يتعهد اجتماع

 افته،ي ميتعم يِگريد ينوع ايمهم، باشد،  يگريد ايخاص  يگرياعم از د ،يانضمام يگرياست د
به رابطه پنهان  يشيگرا ايرابطه  ينوعدر مفهوم كلمة تعهد،  ب،يترت نيا اجتماع. به ينوع يعني

پنهان او با  يصفت ناظر بر وجود تعهد شخص در روابط اجتماع نيا ،ياست. از لحاظ مفهوم
 گرانيد قبال در فهيوظ و تعلق احساس ينوع ياروزمره است. تعهد رابطه يدر زندگ گرانيد

 1بلومبرگ. آنهاست يهاتيظرف و انتظارات اهداف، ها، ارزش به يوفادار و) مهم گرانِيد ژهيو (به
. او تعهدات ديآيم وجود به افراد متقابل روابط يريگ شكل انيجر در تعهدات كه است معتقد زين

________________________________________________________ 
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 يرونيب تعهدات. يدرون تعهدات) ب ،يرونيب يليتحم تعهدات) الف: كنديم ميتقس گروه دو به را
 يدرون تعهدات اما، ازدواج؛ مانيپ انندم شود،يم ليتحم افراد به رونيب از قرارداد كي واسطة به

- 274: 1395 ،ي(چلب باشد كار در يمانيپ اي قرارداد نكهيا بدون است، هم با افرد روابط حاصل
 ).121: 1392 همكاران، و يمبارك؛ 277

 با فرد يبستگ هم يتجل كه دانديم ياتعهد را رفتار داوطلبانه يشهروندكتاب  در 1فالكس
 تعهداتشان به عمل موضوع در افراد به اتكاكردن ييتوانا را جامعه سالمت انةنش او. است گرانيد
  تعهد سه بعد قائل است:  يبرا يطوركل . او بهدانديم الزم جامعه يبرا را آن حفظ و دانديم

 خود نقش ديبا كنديم احساس رديگيم قرار تيموقع كي در فرد يوقت: ياحساس بعد -
  .كند فايا يخوب به را

 ياز او چه انتظار گرانيخاص، د تي: آن است كه فرد بداند در آن موقعيشناخت بعد -
  دارد.  شيبرا يجيانتظارات چه نتا نيدارند و ا

و  انيقتي(حق زنديم سر افراد از خاص يتيموقع در كه است يرفتار: يعمل بعد -
  ).  67: 1390 ،يعبدالله

 فرد در كه است يرفتار و يتشناخ ،ياحساس يتيوضع تعهد كه گفت توانيم ن،يبنابرا
  و باعث  كنديم جاديا ها ارزش و هنجارها ها، نقش قواعد، جمع، قبال در يالتزام و يوفادار

 زين نهيهز متحمل راه نيا در اگرچه ابد،ي تطابق و يسازگار گرانيد انتظارات با فرد شوديم
 با فرد يذهن ونديپ و يبستگ مه يتجل داوطلبانه، تعهدات كه كرد توجه ديبا رو، نيازا ".شوديم
 فيوظا يجا به تعهدات بر اتكا يبرا جامعه ييتوانا جامعه، سالمت نشانة درواقع،. است گرانيد
  ).122: 1392و همكاران،  ي(مبارك است جامعه لوازم حفظ در

 كه ،يبزهكار مفهوم فيتوص به ،ياجتماع تعهد مفهوم فيتوص از پس است الزم نجا،يا در
 جرم سوءرفتار، يمعنا به لغت در يبزهكار. شود پرداخته زين است، حاضر قيتحق تةوابس ريمتغ

 طور به يوقت البته،. است نشده فيتعر قانون در مشخص طور به كه است فيوظا به يتوجه يب اي
 ازجمله رفتارها، از يعيوس فيط يمعنا به شود،  يم گفته سخن نوجوانان يبزهكار دربارة خاص

 از بتيغ اي نوجوانان، يپرسروصدا يها ييگردهما(مثل  جامعه يهاارزش با ريمغا يرفتارها
ها، شكستن درب منازل و  (مانند سرقت از مغازه تريجد معموالً و كوچك ميجرا تا) مدرسه

). 264: 1370و همكاران،  ي) است (آبركرامبها ليها و سرقت از اتومب واردشدن به ساختمان
و جرم  يبه دو طبقة بزهكار يانحرافات، انحرافات اجتماع يشناس عهجام دگاهياز د ،يطوركل به

________________________________________________________ 
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 با بلكه ،يانحراف رفتار شدت و نوع برحسب نه يبندطبقه نيا كه است يگفتن. است پذير ميتقس
 يانحراف رفتار بزرگساالن اگر ن،يبنابرا است؛ ياعمال چنان ارتكاب هنگام در افراد سن به توجه
 يانحراف رفتار مرتكب جوانان و نوجوانان كه يدرصورت و نامند  يم جرم ار آن باشند، داده انجام
  .شود  يم محسوب يبزهكار رفتار آن شوند،
 يها جرم وافر وعيش دادن نشان يبرا جوانان يبزهكار عنوان خاص، طور به ،يشناس جرم در
 يها هيظرن اغلب. شوند  يم مرتكب ساله 20 تا 12 پسران كه رود يم كار به يفريك درخور
 ،ياوباش شهر يهادسته سازمان نظر از را ها جرم دارند يسع جوانان، يبزهكار درباب يشناس جامعه

 يها گروه و كارگر قشر مردان يبرا يفرصت يهاتيبزهكارانه و محدود "يهافرهنگ"عنوان  ريز
  ).107: 1370 همكاران، و يآبركرامب؛ 86: 1389 فر، ي(صادق دهند حيتوض جامعه محروم

 را ياجتماع و يقانون يهنجارها نقض موارد از يعيوس مجموعة معموالً يبزهكار درمجموع،
 و نيمواز مقررات، برخالف كه است يعمل به اقدام از عبارت بزه تر،يكل يمعنا در. رديگيدربرم

 مرتكب كه يكسان. شود يقانون گرديپ سبب آن انجام و باشد جامعه يفرهنگ و يارزش يارهايمع
؛ 197: 1391و همكاران،  ييطباطبا ي(قاض شوند يم ناميده بزهكار و مجرم شوند ياعمال نيچن

  ).78: 1390جوانمرد، 
  

  تجربي پيشينة) ب
 يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب رابطة نةيزم در شده انجام قاتيتحق از يبرخ به قسمت، نيا در
  :شود يم اشاره ليذ شرح به

 بر مؤثر يفرهنگـ  ياجتماع عوامل ليتحل« عنوان با يقيحقت در)، 1392( همكاران و يمبارك
 ةيسرما ،يفرد يازهاين يارضا ليقب از ييرهايمتغ نيب كه دادند نشان ،»ياجتماع تعهد

 ريمتغ و يريپذجامعه ،يگروه مرجع فرهنگ ،ياجتماع تيرضا ،يمادريغ يها ارزش ،ياجتماع
  ).117: 1392و همكاران،  ي(مبارك اردد وجود يداريرابطة مثبت و معن ياجتماع تعهد
 ،»رانيا در ياجتماع تعهد و هنجار فشار« عنوان با يقيتحق در)، 1391( همكاران و يوسفي
 معتقدند و دانسته جامعه با فرد يعاطف يوابستگ و يپندار ذات هم از يحاك را ياجتماع تعهد
 يفرد نفع از گذشتن يبرا عهجام انتظار قبول و) يريپذ(تعهد يفرد نفع حيترج متضمن تعهد

 در ياجتماع انسجام شيمايپ ةيثانو ليتحل يهاداده از استفاده با آنها،. است) هنجار(فشار 
 نفع يدوراه در و رنديپذتعهد ياجتماع لحاظ به انيرانيا از درصد 6/64 كه كننديم اظهار ران،يا

 مقابل، در. داننديم نيچن زين را عهجام انتظار و دهنديم حيترج را جامعه نفع خود،نفع  - جامعه
و انتظار جامعه  دهنديم حيترج را خود نفع ،يدوراه در و رنديتعهدناپذ زين آنها از درصد 3/17
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 يشخص فيتعر مسئوالنه عمل از زين انيرانيا از درصد 1/18. پندارند يم نيچن زين خود از را
 نيانگيم عالوه، به. كننديم عمل يخصش يهنجارها يبرمبنا گفته شيپ يهاتيموقع در و دارند
از فشار  شتريب رانيانجام عمل متعهدانه در ا يبرا يو فشار هنجار ياجتماع تعهد يهنجار فشار
  ).179: 1391و همكاران،  يوسفيترك آن است ( يبرا يوجدان
 يبزهكار ،ياجتماع يوستگيپ«با عنوان  يقي)، در تحق2014و همكاران ( 1ترسونيپ

 بزهكارانه رفتار ارِيمع نُه يبررس به يرشيه ةينظر از استفاده با ،»ياو جوانان كرهنوجوانان 
 بر نظارت در نيوالد نقش و كره در آموزش بر ديتأك كه است آن از يحاك جينتا. پرداختند

  .كنديم فايا ياكره جوانان و نوجوانان يبزهكار كاهش در يمهم نقش فرزندانشان
 قيتحق يهاافتهيپرداختند.  يارتباط تعهد و بزهكار يبه بررس يقي) در تحق2012( 2كاچرن
(كاچرن،  دارد وجودرابطة معكوس  يو بزهكار يتعهد اجتماع نياز آن است كه ب يآنان حاك

2012 :49.(  
 راتي، تأث»مدارس و تعهد مدارس يبزهكار«با عنوان  يقي)، در تحق1995( 3نزيجنك

در تعهد به مدرسه را  يو مشاركت گروه ينوادگمشكالت خا ،يشخص اتيخصوص نةيزم پس
مشاركت در جرم، سوءرفتار و  شيتعهد به مدرسه با افزا زانيو اظهار كرد كه كاهش م يبررس

 ياند و طبقة اجتماع كرده كه مادرانشان تحصيل يجوانان ن،يغيبت در مدرسه مرتبط است. همچن
  .)221: 1995 نز،يمدرسه دارند (جنك در قبال يبيشتر يباال دارند، مشاركت و تعهد اجتماع

  
  ينظر چارچوب

 يسع آنها. اند كرده مطرح يبزهكار و ياجتماع تعهد درباب يگوناگون يهاهينظر نظران صاحب
 در ياجتماع تعهد اختالل اي استحكام يچگونگ شان،ياجتماع يهانهيزم به توجه با اند، كرده

  :است ليذ شرح به ها هينظر نيا نيتر مهم از يبرخ. كنند يبررس را جامعه و افراد انيم
 سازمان ياعضا كنش نظام حدومرزِ يِدار نگه را تعهد ،جامعه و اقتصاددر كتاب  پارسونز،

 را رفتار از يمسلّم و يحتم انواع ،يامجموعه اي شخص كي يوقت كه است كرده اظهار و يمعرف
 كنند، يم يتلق حيصح را رفتارها نيا نيز ديگران و گذارنديم شينما به خاص يها موقيت در
 داند يبا جمع م يپندار ذات هم"را  يساخته شده است. او تعهد اجتماع يتعهد اجتماع مييگويم

________________________________________________________ 
1 . Peterson 
2 . Cochran 
3 . Jenkins 
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 ن،يا و است يجمع يها نظام در) قيعم يزشيانگ(تعهد  تيعضو يزشيانگ رشيپذ يمعنا به كه
 و آموختن ن،يبرا عالوه .است يبستگ هم معادل دارد، يجمع نظام يبرا كه يكاركرد منظر از

 به و دهد يم ينيمع ساخت و نظم جمع، در تيعضو مختلف انتظارات به عواطف، كردن يدرون
 مختلف يهاحوزه به را تعهد پارسونز درواقع،. شوديم منجر ياجتماع يهنجارها با يسازگار
 حاصل را آن جاديا و داند يم وابسته ياجتماع باتيترت گريد و اقتصاد مذهب، يهنجار
 از ن،يبنابرا رد؛يپذيم صورت فرهنگ نظام خرده وسيلة به كه كند، يم قلمداد شدن ياجتماع

؛ 249: 2011 1تزر،ي(ر داشت خواهد ياساس تأثير ياجتماع تعهد در يريپذجامعه او، دگاهيد
  ).123: 1392و همكاران،  يمبارك

به منافع مطرح  يابي دست يبرامبادله  دگاهيد يخود را برمبنا ةي) نظر1993( 2وني و الولر
 مبادلة تكرار تياهم بر كه كنند يم ياد ياجتماع مبادلة چارچوب در ياساس انگارة دو از آنها. اندكرده

مبادله ارتباط ن،يبنابرا آورد؛يم وجود به كنشگران در ييهازهيانگ ،يساخت قدرت. دارد داللت متقابل
 تكرار. ديآيم وجود به زمان كي در همسان رانكنشگ انيم كه هاستكنش از يامجموعه يا

 ياجتماع توافق اشخاص، نيب اعتماد ،ياجتماع تعهد مانند ياجتماع عوامل كنشگران، انيم مبادالت
 و گروه يريگ شكل بر متقابل ارتباط عالوه، به. آورديم وجود به را يوابستگ و يجمع احساس متقابل،
 از درواقع،. كنديم وارد يرونيب فشار تعهد مراحل بر ها مبادله كرارت رايز است؛ مؤثر اعضا يرفتار تعهد
 حاصل افراد انيم در يرفتار ثبات كه يزمان تا ابد،ييم شيافزا گروه ياعضا يها توافق كه يزمان
  ).35: 1390 ا،ين (توكل يابد يم شيافزا گروه ياعضا نيب تعهد شود،يم

 كه است ياخالق ياهينظر اي باور بر ناظر يماعاجت تعهد مفهوم)، 1390( يچلب اعتقاد به
 را نفع نيشتريب جامعه به كه كند عمل چنان است موظف يگروه اي فرد هر است معتقد
 در ماًيمستق كه باشد ييهاتيفعال انجام قيازطر و فعاالنه است ممكن تيمسئول نيا. برساند
 مضر يها تيفعال در نكردن اركتمش صورت به و منفعالنه است ممكن اي اندجامعه اهداف جهت
. دارد يمحور تيعضو اخالق يهاهينظر يتمام در تعهد، مفهوم ،يچلب نظر به. باشد ياجتماع

 گرانيدر قبال د فيضعف احساس تكل اي ياخالق عمل يينارسا كنديم اظهار يچلب
منظور از است.  ياختالل هنجار گر،يعبارت د اختالل و به اي يمشكل اجتماع كي زيازهرچ شيب

 نامديم "ياجتماع يهنجار يب"آن را  مياست كه دورك يزيهمان چ باًيتقر ياختالل هنجار

________________________________________________________ 
1 . Ritzer 
2 . Lowler & Yoon 
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 در تعهد يينارسا يبرا ادامه در يچلب). 107: 1395 ،يچلب؛ 181: 1391 همكاران، و يوسفي(
  :كنديم مطرح را ياصل ةيقض چهار جامعه
 اي "ما" استحكام زانيم به ياخالق قاعدة قبال در فيتكل احساس زانيم: استحكام ةيقض. 1

 ياعضا كه است نيا به منوط اجتماع اي ما استحكام گر،يد عبارت به. دارد يبستگ "اجتماع"
 از يجزئ را خود و كننديم يپندار ذات هم آن با و اندشده ليمستح ما در حد چه تا اجتماع

كه اجتماع به آنها اهدا كرده  ،يجمع تيهو يزمان از نوع امر آنها را هم نيا رايز نند؛يبيم "ما"
  . كند ياست، برخوردار م

 افراد با تا دارند يشتريب يآمادگ گروه ياعضا باشد، باز گروه بافت چقدر هر: بافت ةيقض. 2
. نديبگشا آنها يرو به را خود ياخالق ميحر و كنند برقرار رابطه گريد يها گروه و گروه از خارج

 ابد؛ييم كاهش زين يآمادگ نيا نسبت همان به باشد، بسته وهگر بافت چقدر هر مقابل، در
- يم شيافزا اعضا تعهدات حجم ها، گروه و افراد بقية با گروه ياعضا ارتباط شيافزا با ن،يبنابرا

 افراد به اعضا تعهدات تورم شيافزا. شوديم تورم دچار اعضا تعهدات ب،يترت نيا به و ابدي
  .آورديم نييپا را تعهدات ارزش گر،يد يها گروه

 اجتماع ياعضا باشد، گرا عام ما اي اجتماع فرهنگ يارزش يريسوگ اگر: ييگراعام ةيقض. 3
 زين رعضويغ افراد به شده، رفتهيپذ ياخالق اصول برطبق را خود تعهد احساس تا دارند يآمادگ
  .كنند خود ياخالق ميحر مشمول را آنها عمالً و دهند بسط
 آن ياخالق حيتسط و افتهي ميتعم تعهد كل، انسجام تحقق الزم شرط: يتيهو ترتب ةيقض. 4
 در "يانتشار افتةي ميتعمدگر " اي ياجامعه اجتماع يعني "ما" نيتر بزرگ كه ينحو به است،
 و باشد ياخالق اقتدار نيشتريب يدارا جامعه، داخل گوناگون اجتماعات و ماها بقية با سهيمقا
 ،ي(چلب رديگ قرار آنها يجمع يهاتيهو رأس در كل جامعة ياعضا اكثر يا جامعه تيهو

1390 :135 - 136.(  
است،  افتهيبسط  كار ميتقسخود، كه در كتاب  ياجتماع رييتغ ةيدر نظر زين ميدورك

قادر باشند با  كه يطور ارتباط برقرار كنند، به گريكدي يحد كاف به يشترياگر افراد ب گويد يم
 اي تيجمع اندازة با ارتباط در كار ميتقس و ابدييكار توسعه م ميد، تقسبه تعامل بپردازن گريكدي

حجم " يعني ،ياصل ريمتغ دو. كنديم تيتقو را ياجتماع تعامل ندةيفزا اثر ياجتماع حجم
 تعامالت تراكم زانيم" اي ")ياخالق(تراكم  ياجتماعتراكم " و "تيجمعاندازة " اي "ياجتماع
 ميدورك درواقع،. دارند "تعهد از يناشفشار " و "تيعموم" مالك با ياديز قرابت "ياجتماع

-يم وجود به متقابل تيمسئول احساس افراد در گروه، در ياجتماع يبستگ هم كه دارد دهيعق
 اعتنايب گريكدي ازهايين و ها خواست دربرابر توانندينم گريد جامعه افراد كه طوري به آورد،
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 يكند، عدم كنترل اخالق تيافراد را تقو انيم يوندهاينتواند پكار  ميحال، چنانچه تقس .باشند
گرفته  دهيتعهدات متقابل ناد ،يهنجار ي. در وضعيت بشود  يحادث م يهنجار يب اي يناهنجار اي
 كند  ينم يرويپ يا قانون و قاعده چيكه از ه دهد  يم يرو يآن كشمكش يو در پ شود  يم

  ). 106: 1385 زاده، يو غرو پوش اهي؛ س109: 1395 ،ي(چلب
 ياجتماع ةيسرما نقش بر زين كلمن، همچون پردازان،هينظر از يگريد عدة نه،يزم نيدرا

 است؛ مانيپ و عهد به وابسته ضرورتاً تعهد كه كنديم انيب كلمن كه چنان. اندكرده ديتأك
 است آن ليدل به ،ياراد صورت به زها،يچ يبرخ از گروه افراد يبرخ نظركردن صرف كه معنا آن به
 پس و ندهيآ زمان در آورد، خواهند دست به آنها آنچه اما كنند، دايپ دست زهايچ يبعض به كه
 خود عهد بر بتوانند ديبا صورت، نيدرا. باشند  داده دست از را ييزهايچ كه بود خواهد آن از
 خود نقش قبال رد افراد كه ياجامعه در. بمانند يباق ندهيآ در خود يهانقش فاكردنيا يبرا

)؛ 4: 1389 ،يمحمود و داني(س آمد خواهد وجود به ياجتماع اعتماد كنند، تعهد احساس
 يها شبكه در شتريب شود، كمتر خانواده به افراد تعهد هرچقدر كه گفت توانيم ن،يبنابرا

 شوند، ميسه كژسازگار يها شبكه در افراد چنانچه و شد خواهند عضو ناسازگار ياجتماع
 يشتريب يگروه درون اعتماد ند،يفرآ نيا در. كننديم كسب ها گروه نيا در يشتريب ةيسرما
ضد  يرفتارها تيباعث تقو تواند يارتباط و اعتماد با دوستان منحرف م نيو ا كننديم كسب
  .كند فراهم بزهكارانه رفتار يبرا را نهيزم و شود ياجتماع
- يم مجرمانه رفتار مسئول را بزهكار يهاگروه رد ياجتماع تعامل نديفرآ زين ساترلند نيادو

 هرچه. شوديم آموخته ييجنا يالگوها با ينينش هم اثر بر مجرمانه، رفتار كه كرد ادعا او. داند
 ي(فراوان باشد شتريب تماس تكرار)، افراد(سن  شود آغاز زودتر ييها طيمح نيچن با افراد تماس

 باشد، تريطوالن معاشرت مدت و)، معاشرت(عمق  اشدب ترقيعم و تر كيمعاشرت)، ارتباط نزد
: 1390 ،يچلب؛ 27- 26: 1389 ،ي(ابوالمعال است شتريب شود بزهكار تيدرنها فرد نكهيا احتمال

 گفت توانيم ن،ي)، بنابرا49: 1390 ،يسروستان ؛ صديق3: 2011 1گورا،يگر و ماتسودا؛ 228
 افراد خشم و ابدييم كاهش جامعه و خانواده به فرد تعهد كنترل، نظام يناتوان و ضعف ليدل به

 در متناقض، يصورت به. شونديم عضو يانحراف يها گروه در متقابالً افراد و شوديم ختهيبرانگ
 يها گروه با تعامل مقابل، در و ابدي يم كاهش جامعه و خانواده به فرد تعهد ها، تعامل نيا انيجر

  .شوديم منجر جوانان در شتريب يانحراف رفتار و يبزهكار به تيدرنها كه ابد،ييم شيافزا يانحراف

________________________________________________________ 
1 . Matsueda & Grigoryeva 
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يم شتريب يالق
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توايم شد، طرح

ت يمفهوم ي الگو

پ يهاهيفرض ،

داريمعن رابطة ي
ديمعن رابطة ير

معن رابطة يهكار
يداريمعن رابطة

يسرما ،شود تر
شيافزا يزهكار

احساس شود، ر
افز يبزهكار ود،

غ احساس شود،
يبزهكار شود،

ر شود، احساس
اخال غضب شود،

رابطة ليتحل

مط كه ياتينظر

.1 شكل

تحقيق، يفهوم

يبزهكار و يماع
بزهكار و يتماع

بزه و يهنجار ي
يبزهكار و يالق

كمت ياجتماع
بز شود، كمتر ي

كمتر ياجتماع
شو شتريب يجار

كمتر ياجتماع
ش شتريب ياخالق

كمتر ي اجتماع
ش شتريب يجار

. 

ن يبررس از پس
  :كرد ارائه

مف يالگوه به
  :رد
اجتم تعهد نيب 
اجت ةيسرما نيب 
يب احساس نيب 
اخال غضب نيب 
تعهد هرچقدر 

ياجتماع ةيسرما
تعهد هرچقدر 

هنج يب احساس
 تعهد هرچقدر 

غضب احساس
هرچقدر تعهد  

هنج يب احساس
ابدييم شيافزا

پ حال،
ا ليذ شرح

  
با توجه

كر شخصم
-
-
-
-
-

-

-

-



 1397تابستان ، 2 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

122 

 

 هرچقدر و شوديكمتر م ياجتماع ةياكمتر شود، سرم يهرچقدر تعهد اجتماع  -
 جهيدرنت. شوديم شتريب ياخالق غضب احساس شود، كمتر ياجتماع ةيسرما

 . شوديم شتريب يبزهكار

  
   پژوهش روش

 آموزاندانش ةيشامل كل ياست. جامعة آمار شيمايحاضر، از نوع پ در پژوهش قيتحق روش
 آن تعداد كه است 1396- 1395 يليتحص سال در زدي و آبادخرم يشهرها متوسطة دوم دورة
 از استفاده با. است شده برآورد نفر 23930 زدي شهر يبرا و نفر 10878 آبادخرم شهر يبرا

 يبرا كه شدند انتخاب نمونه حجم منزلة به نفر 378 درصد، 5 يخطا سطح با كوكران فرمول
 402 تيدرنها و شد اضافه نمونه حجم به درصد 10 زش،ير احتمال و نمونه حجم شتريب دقت

 و آبادخرم شهر آموزان دانش نفر 202 تعداد، نيا از. گرفت قرار ليتحل تحت سالم نامة پرسش
 است؛ بوده ياچندمرحله ياخوشه يريگنمونه وةيش. بودند زدي شهر آموزاندانش نفر 200

 صورت به و شد گرفته نظر در زدي شهر ةيناح دو و آبادخرم شهر ةيناح دو ابتدا كه صورت نيبد
 تناسب به كوكران، فرمول از استفاده با ت،يدرنها. گرفتند قرار مطالعه هدف انيپاسخگو يتصادف
 صورت به و شدند انتخاب محروم مدرسة دو و برخوردار مدرسة دو هيناح هر از ت،يجمع حجم
 نفر 12 و لاو سال آموزاندانش نفر 13 كه شدند انتخاب پاسخگو 25 مدرسه هر از ،يتصادف
  .بودند سوم سال آموزاندانش
اعتبار  يساخته بوده است كه برا نامة محقق پرسش هاداده يگردآور ابزار ق،يتحق نيا در
 يآلفا بيها از ضر پرسش ييايپا ي) و برايريگ (از نوع اعتبار نمونه يينامه از اعتبار محتوا پرسش

  دهد.يكرونباخ را نشان م يآلفا بيضر يها هيگو 1كرونباخ استفاده شد. جدول 
  يمقدمات نامة پرسش در  ها اسيمق ييروا بيضر. 1 جدول

 رهايمتغ
  يمقدمات نامة سش پر

  ييروا بيضر  ها هيگو تعداد
  79/0 15 ياجتماعةيسرما
  85/0 4 ياجتماعتعهد
  71/0 6 يهنجاريب

  87/0 8 يغضب اخالق
  83/0 20 يبزهكار
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 تحقيق متغيرهاي سنجش نحوة

  :اند شده سنجيده ليذ شرح به حاضر پژوهش يرهايمتغ
 يو التزام ياست كه در فرد وفادار يو رفتار يشناخت ،ياحساس يتيوضع« :اجتماعي تعهد

 گرانيفرد با انتظارات د شود يو باعث م كند يم جاديها ا ها و ارزش نسبت به جمع، قواعد، نقش
 ياجتماع تعهد درواقع،. »شوديم زين نهيل هزراه متحم نياگرچه در ا ابد،يو تطابق  يسازگار

 قي). در تحق122: 1392و همكاران،  ي(مبارك است يعمل و ياحساس ،يشناخت ابعاد يدارا
 در ليذ يها هيگو از استفاده با و شده ميتقس يعمل و ياحساس بعد دو به ياجتماع تعهد حاضر،
  .است شده سنجيده كرتيل فيط قالب

  ياجتماع تعهد يريگ ازهاند يها هيگو. 2 جدول
  اقتباس هيگوعنوان شاخص  ريمتغ

 تعهد
  ياجتماع

 ياحساس

  
  .كنم يمتعهداحساسخودخانوادةبهاغلب

 و يمبارك
 همكاران،

1392 :135  

  .كنم يمتعهداحساسخوددوستانقبالدر
 يعمل

  
  .دهم انجام وقتسررااممدرسهيكارهاكنميميسعشهيهم

  .كنم كمكدوستانمبهدارمفهيوظيقعيتموهردر
  

 و روابط نهادها، از حاصل منابع و سرمايه« اجتماعي يةاز سرما منظور: ياجتماع سرماية
 »دهند مي شكل كيفي و كمي لحاظ به را جامعه اجتماعي متقابل كنش كه است هنجارهايي

شامل هنجار، اعتماد،  يتماعاج يةچهار بعد سرما يق،تحق ين). در ا3: 1384 ي،و مبارك ي(چلب
استفاده  يكرتل يفدر قالب ط هايي يهسنجش آنها از گو يشبكه و مشاركت آمده است كه برا

  شده است.
 نتيجة را آن و كنديم يفتعر »يهنجار يفروپاش«را  يهنجار يب مرتون: يهنجار يب

اهداف  ينبه ا يو وسائل دسترس ياز نظر فرهنگ يد) مورد تأكهاي(ارزش اهداف بين تعارض
 بعد دو ،يهنجار يبابعاد  ينحاضر، از ب يق). در تحق10: 1386 ي،(كوثر داند  يها) م (ارزش

 ليكرت طيف قالب در زير هاي گويه ازطريق و شده گرفته نظر در قدرتي بي و معنايي بي
  :است شده سنجيده

  یهنجار یب یریگ اندازه یها هی. گو٣ جدول
  اساقتب هيگوعنوان شاخص  ريمتغ

  
  

 يهنجار يب

  
  

  يقدرت يب

 ينيب شيپ قابلثباتونظمكيماجامعةدرمن،نظربه
 .ندارد وجود

 ،يمبارك
1383 :137  

و  زارع ياند و برا قانون را گرفتهيمن، در جامعه روابط جانظربه
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  اساقتب هيگوعنوان شاخص  ريمتغ
 همكاران،  .باشد داشتهيپارتاستالزمكندشرفتيپيكسنكهيا

 نيقوان ديام بهشودينمگذارند،يمتازهنونقاكيروزهر 141: 1394
  .ختير برنامه ندهيآ يبرا امروز

 بر روابط جامعهيسازمانويادارستميسدرمن،نظربه
  .دارد يبرتر ضوابط

 ييمعنا يب

 يبرا يحت كرد،يزيربرنامهتوانينمرازيچچيهرانيادر
 ،ياركبم .خود يشخص يزندگ

 عمل شده وضعنيقوانبرخالفشتريبمامردمه،امروز 137: 1383
  .كنند يم

  
 اجتماعي عدالتي بي نوعي با توأم اخالقي خشم اخالقي غضب از مراد: ياخالق غضب

 آن، جاي به تزوير و زور جايگزيني و) اخالقي ايصبغه با( اجتماعي قواعد نقص) تصور( از حاصل
 متغير سنجش براي تحقيق، اين در). 262: 1395 چلبي،( است اجتماعي روابط پهنة در

  :است شده استفاده ليكرت طيف قالب در ذيل هايگويه از اخالقي غضب احساس
  ياخالق غضب يريگ اندازه يها هيگو. 4 جدول

  اقتباس  هيگو عنوان  ريمتغ نام

 احساس
 غضب
  ياخالق

 تالش رغم يعل ياضير معلمكنديمفكراو.استمتوسطهاولسالآموزدانشحسين
 با را ياضير معلم نيماش ت،يوضع نيا يتالف يبرا او. است داده او به نييپا نمرة او

  .اندازد يم خط سنگ

 محقق
  ساخته 

 يمعرف موقع مدرسه ريمداما.آورداولرتبةمدرسهدريسينوداستانمسابقةدراكبر
 نيا يتالف يراب او. فرستاد بود خود يآشنا كه را دوم نفر اسم منطقه، به برتر نفر

  .شكست شود متوجه يكس آنكه بدون را ريمد دفتر شةيش ت،يوضع
 او. است داده نييپا را او انضباط نمرة ليدل بدون مدرسه ناظم كند يم فكر احمد
  .كند يتالف را كار نيا مدرسه يوارهايد كردن يخط خط قيازطر كند يم يسع
 داده كامل طور به او يكالس ياقعو نمرة كيزيف درس در كه كند يم احساس عباس
  .كند يتالف را تيوضع نيا يكتب امتحان در تقلب با رديگ يم ميتصم او. است نشده

 مدرسه فوتبال ميت يبراافرادانتخابدررااوحقورزشمعلمكهكنديمفكريعل
  .كند يتالف را كار نيا او به ياحترام يب با رديگ يم ميتصم او. است خورده

 او به گريد يها بچه ازشتريبيشناسجامعهدرسدرمعلمشكنديمفكراليسه
 يتالف را حركت نيا معلم درس به يتوجه يب با رديگ يم ميتصم او. رديگ يم سخت

  .كند
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 طور به كه است وظايف به توجهي بي يا جرم سوءرفتار، معناي به بزهكاري: بزهكاري
 از رفتارها از وسيعي طيف معناي به نوجوانان هكاريبز. است نشده تعريف قانون در مشخص
از  يبتغ يانوجوانان  يپرسروصدا هاي يي(گردهما جامعه هايارزش با مغاير رفتارهاي جمله،

 و منازل درب شكستن ها، مغازه از سرقت(مانند  تريكوچك و معموالً جد يممدرسه) تا جرا
 عنوان خاص، طور به شناسي،جرم در. تاس) اتومبيل از سرقت و هاساختمان به واردشدن
 20 تا 12 پسران كه رودمي كار به كيفري درخور جرايم وافر شيوع دادن نشان براي بزهكاري

 و خشونت كاري، خراب بعد چهار به بزهكاري حاضر، تحقيق در. شوند  مي مرتكب سال
 صورت به هايي يهگو طريق از و شده تقسيم فرهنگي هاي كجروي و تقلب و دزدي پرخاشگري،

؛ 107: 1370و همكاران،  ي؛ آبركرامب86: 1389 فر، ي(صادق است شده سنجيده ليكرت طيف
  ).119: 1387 همكاران، و نيا وردييعل
  

  قيتحق يها افتهي
  يفيتوص يها افتهي) الف

  يبزهكار
 يشهرها آموزان دانش يبزهكار زانيم برحسب انيپاسخگو يفراوان عيتوز دهندة نشان 5 جدول
 از درصد 7/64 ميان در يبزهكار زانيم كه دهديم نشان جدول جينتا. است زدي و آباد خرم

 زانيم. است اديز انيپاسخگو از درصد 7/1 در و متوسط درصد 6/33 در كم، انيپاسخگو
 اديز درصد 0/3 و متوسط درصد 1/35 كم، آبادخرم شهر انيپاسخگو از درصد 9/61 يبزهكار
 كم، زدي شهر انيپاسخگو درصد 0/74 يبزهكار زانيم كه دهد  يم نشان جينتا ن،يهمچن. است

  .است اديز درصد 5/0 و متوسط درصد 5/25
  بزهكاري ميزان برحسب پاسخگويان فراواني توزيع. 5 جدول

بزهكاري ميزان ها گروه كل   
 يزدآبادخرم

 درصد فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيامتيازاتدامنة سطح
202607/641259/61-46 كم  148 0/74  

471356/33711/35-73 متوسط  51 5/25  
7477/160/3-100 زياد  1 5/0  
0/100 204020/1002020/100200-100 جمع  

18/4434/4600/42ميانگين  
396/12675/13483/10معيارانحراف  

  



 1397تابستان ، 2 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

126 

 

  ياجتماع تعهد
 نشان ياجتماع تعهد زانيم برحسب را زدي و آبادخرم يهرهاش آموزاندانش يفراوان عيتوز 6 جدول

 درصد 9/69 در كم، انيپاسخگو از درصد 2/1 در ياجتماع تعهد زانيم دهد  يم نشان جينتا. دهد يم
 انيم در دهد  يم نشان ها افتهي. است زياد انيپاسخگو از درصد 9/28 در و متوسط انيپاسخگو از

متوسط و  يتعهد اجتماع درصد 5/49 كم، ياجتماع تعهد درصد 9/5 آباد،خرم شهر انيپاسخگو
 درصد 0/3 در ياجتماع تعهد دهديم نشان جينتا ن،يهمچن. دارند زياد ياجتماع تعهد درصد 44/6
  .است زياد درصد 5/31در  و متوسط، درصد 0/67 در كم، زدي شهر انيپاسخگو از

  اجتماعي هدتع ميزان برحسب پاسخگويان فراواني توزيع. 6 جدول

  

  ياستنباط يها افتهي) ب
  زدي و آباد خرم يشهرها در يبزهكار نيانگيم سةيمقا

 زدي و آباد خرم يشهرها آموزاندانش يبزهكار نيانگيم سةيمقا يبرا را يت آزمون نتايج 7 جدول
 شهر آموزان دانش يبرا يبزهكار زانيم نيانگيم كه هدد  يم نشان جدول يخروج. دهديم نشان
 يِ. مقدار تاست 0000/42 برابر زدي شهر آموزاندانش يبرا و 3366/46 برابر آباد خرم

 خطا درصد 5 درنظرگرفتن با جدول يِت مقدار از كه است آمده دست به 570/3شده برابر  محاسبه
  .است داريمعن يبزهكار زانيم لحاظ به زدي و آبادخرم يشهرها تفاوت ن،يبنابرا است؛ شتريب

  يزد و آبادخرم شهرهاي آموزاندانش بزهكاري ميانگين مقايسة براي تي آزمون. 7 جدول

 انحراف  نيانگيم  تعداد  ها گروه  ريمتغ
  اريمع

 لون آزمون

 يت
 درجة
  يآزاد

 سطح
 يدار يمعن

 اف  هيدوسو
سطح

  يدار يمعن

 4828/10 0000/42 200 زدي  000/0  451/379  570/3  000/0  129/13  6751/13  3366/46  202  آباد خرم  يبزهكار
 

  ها گروه  كل  ياجتماع تعهد زانيم
  زدي آبادخرم

  درصد  يفراوان  درصد يفراوان درصد يفراوان ازاتيامتدامنة  سطح
 0/3  6  9/5 12 2/1 45-9  كم

  0/63  126  5/49 100 9/69 281 10-15 متوسط
  0/34  68  6/44 90 1169/28 15-20  اديز

  0/100  200  0/100 202 0/100 402 4-20  جمع
  76/1441/14 58/14 نيانگيم

  878/2 002/3117/3 اريمعانحراف
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  زدي و آبادخرم يشهرها در يبزهكار ابعاد نيانگيم سةيمقا
. دهديم نشان زدي و آبادخرم يشهرها در را آموزاندانش يبزهكار ابعاد نيانگيم 8 جدول

 در و 86/14 آبادخرم شهر آموزاندانش انيم در شده يبررس نمونة در خشم زانيم نيانگيم
 065/0 با برابر لون آزمون يداريمعن سطحاست.  63/13 با برابر زدي شهر آموزاندانش انيم

 است شتريب 05/0 از يداريمعن سطح. شوديم دييتأ ها انسيوار يبرابر فرض ن،يبنابرا. است
  .ندارد وجود يداريمعن تفاوت زدي و ادآب خرم يشهرها نيب ن،يبنابرا)؛ 065/0= يدار ي(معن

 در يكار خراب زانيم نيانگيم كه دهديم نشان يكار خراب بعد يبرا آزمون نيا يخروج
 سطح و 283/2 با برابر شده محاسبه يِت. است 52/5 زدي شهر در و 06/6 با برابر آباد خرم شهر
 و آبادخرم يشهرها در يكار خراب زانيم نيب ن،يبنابرا است؛ شده محاسبه 023/0 يداريمعن

 كه دهديو تقلب نشان م يبعد دزد يآزمون برا يخروج .دارد وجود يداريمعن تفاوت زدي
 سطح. است 63/8 با برابر زدي شهر در و 01/9 با برابر آباد خرم شهر در تقلب و يدزد نيانگيم

 از يدار يمعن سطحو  129/1 يت مقدارِمحاسبه شده و  017/0 با برابر لون آزمون يداريمعن
 ازنظر زدي و آبادخرم شهر انيپاسخگو نيب ن،يبنابرا)؛ 259/0= يدار ي(معن است شتريب 05/0
  .ندارد وجود تفاوت يبزهكار زانيم

در ميان  و 41/16 آبادخرم شهر انيپاسخگو ميان در يفرهنگ يكجرو زانيم نيانگيم
 محاسبه 007/0 لون آزمون يدار ينمع سطح. است آمده دست به 23/14 زديشهر  انيپاسخگو

 فرض ن،يبنابرا است؛ صفر با برابر يت آزمون يداريمعن سطح. است كمتر 05/0 از كه شده
 توانيم و است داريمعن آبادخرم و زدي شهر انيپاسخگو در يكجرو زانيم نيب تفاوت وجود
 يكار خراب ابعاد در زدي و آبادخرم شهر انيپاسخگو انيم در يبزهكار زانيم نيب تفاوت وجود

  .رفتيپذ را يفرهنگ يكجرو و
  يزدو  آبادخرم شهرهاي برحسب آموزاندانش بين بزهكاري ابعاد مقايسة. 8 جدول

 ابعاد
 انحراف  نيانگيم  تعداد  ها گروه  يبزهكار

  اريمع

 لون آزمون

 يت
 درجة
  يآزاد

 سطح
 يدار يمعن

سطح  اف  هيدوسو
  يدار يمعن

 790/3 63/13 200 زدي  065/0  400  019/3  065/0  417/3 366/4 86/14 202 آبادخرم  خشم

 103/2 52/5 200 زدي  023/0  942/381  283/2  001/0  568/11 650/2 06/6 202 آبادخرم  يكار خراب
 و يدزد

  تقلب
 113/3 63/8 200 زدي  259/0  974/389  129/1  017/0  756/5 697/3 01/9 202 آبادخرم

  00/0  342/391  670/3 007/0 261/7 400/6 41/16 202 آبادخرم يكجرو
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 ابعاد
 انحراف  نيانگيم  تعداد  ها گروه  يبزهكار

  اريمع

 لون آزمون

 يت
 درجة
  يآزاد

 سطح
 يدار يمعن

سطح  اف  هيدوسو
  يدار يمعن

 464/5 23/14 200 زدي  يفرهنگ
  

  .دارد وجود يداريمعن رابطة يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب: اول فرضية آزمون
 شانن يزد و آباد خرم شهرهاي تفكيك به بزهكاري ميزان با را اجتماعي تعهد بين رابطة 9 جدول

 و - 185/0 پيرسون ضريب داراي آبادخرم يزد، و آبادخرم شهر پاسخگويان ميان در. دهد مي
  .است 008/0 داريمعني سطح

 پيرسون ضريب نيز و صفر داريمعني سطح و - 356/0** پيرسون ضريب يزد، شهر درباب
 رابطة ريبزهكا و اجتماعي تعهد بين كه دهد مي نشان صفر داريمعني سطح و -239/0** كل

 شود،مي كمتر اجتماعي تعهد هرچه كه معني اين به. دارد وجود داريمعني و مستقيم منفي
 و اجتماعي تعهد بين رابطه وجود بر مبتني فرض بنابراين، يابد؛مي افزايش بزهكاي ميزان
  . شودمي تأييد بزهكاري ميزان

 كيتفك به يبزهكار زانيم با يعاجتما تعهد رابطة آزمون يبرا يبستگ هم بيضر يخروج. 9 جدول
  آبادخرم و زدي يشهرها

  
 .دارد وجود يداريمعن رابطة يربزهكا و ياجتماع ةيسرما نيب: دوم فرضية آزمون

 يزد و آبادخرم شهرهاي آموزاندانش بزهكاري ميزان با را اجتماعي سرماية رابطة 10 جدول
 رابطة يزد شهر پاسخگويان نيز و آبادخرم شهر پاسخگويان اجتماعي سرماية بين. دهدمي نشان
 بزهكاري ميزان و اجتماعي سرماية ميان رابطه وجود فرض بنابراين، ندارد؛ وجود داريمعني
  .شودنمي تأييد

 كيتفك به يبزهكار زانيم با ياجتماع ةيسرما رابطة آزمون يبرا يبستگ هم بيضر يخروج. 10 جدول
  زدي و آبادخرم يشهرها

  يدار يمعن سطح  رسونيپبيضر تعداد هاگروه هيفرض
  225/0  - 086/0 202 آبادخرمباياجتماعةيسرما رابطة

  يداريمعن سطح  رسونيپبيضر تعداد هاگروه هيفرض

 زانيم با ياجتماع تعهد رابطة
  يبزهكار

  008/0  -185/0** 202 آبادخرم
  000/0  - 356/0** 200 زدي

  000/0  -239/0** 402 كل
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  يدار يمعن سطح  رسونيپبيضر تعداد هاگروه هيفرض
  100/0  - 117/0 200 زدي يبزهكارزانيم

  079/0  - 088/0 402 كل
  

 .دارد وجود يداريمعن رابطة يبزهكار و يهنجار يب احساس نيب: سوم فرضية آزمون
-مي نشان يزد و آبادخرم شهرهاي تفكيك به بزهكاري ميزان با را هنجاري بي رابطة 11 جدول

 و 241/0 داريمعني سطح با جاريهن بي بين آباد،خرم شهر پاسخگويان ميان در. دهد
 پيرسون ضريب با يزد شهر پاسخگويان ميان اما ندارد، وجود داريمعني رابطة بزهكاري،

-معني سطح و 171/0** كل پيرسون ضريب همچنين، و صفر داريمعني سطح و 280/0**

 دارمعني ةرابط وجود بر مبتني فرض بنابراين، دارد؛ وجود آماري دار معنا رابطة 001/0 داري
  .شودمي تأييد بزهكاري و هنجاري بي متغير ميان

 يبزهكار زانيبا م هنجاري بيآزمون رابطة احساس  يبرا يبستگ هم بيضر ي. خروج11 جدول
 آبادو خرم زدي يشهرها كيتفك به

  
  .دارد وجود يداريمعن رابطة يبزهكار و ياخالق غضب احساس نيب: چهارم فرضية آزمون
 نشان يزد و آبادخرم شهرهاي تفكيك به بزهكاري ميزان با را اخالقي غضب رابطة 12 جدول

 پيرسون ضريب و آباد خرم براي صفر داريمعني سطح و 567/0** پيرسون ضريب. دهدمي
 سطح و 606/0** كلِ پيرسون ضريب همچنين، و يزد، براي صفر داريمعني سطح و 623/0**

 معني اين به دهد؛ مي نشان بزهكاري با اخالقي غضب بين را داريمعني رابطة صفر، داريمعني
 شود؛ مي افزوده نيز آنها بزهكاري ميزان بر يابد، افزايش پاسخگويان اخالقي غضب هرچه كه

 . شودمي تأييد بزهكاري ميزان با اخالقي غضب بين رابطه وجود فرض بنابراين،
-كيتفك به يبزهكار زانيم با ياخالقآزمون رابطة غضب  يبرا يبستگ هم بيضر ي. خروج12 جدول

  آباد خرم و زدي يشهرها
  يدار يمعن سطح  رسونيپبيضر تعداد هاگروه هيفرض

 با ياخالق غضب رابطة
  يبزهكار زانيم

  000/0  576/0** 202 آبادخرم
  000/0  632/0** 200 زدي

  000/0  606/0** 402 كل

  يدار يمعن سطح  رسونيپبيضر تعداد هاگروه هيفرض

 زانيم با يهنجار يب رابطة
  يبزهكار

  241/0  083/0 202 آبادخرم
  000/0  280/0** 200 زدي

  001/0  171/0** 402 كل
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قرارداد،  ةياز چند شاخص استفاده شده است. برپا ،يشنهاديپ يبرازش الگو يبررس منظور به
شود.  رفتهيباشد تا الگو پذ 9/0تر از  گبزر ايبرابر  ديبا CFIو  GFI ،IFI ،AGFI ،TLIمقدار 

دهندة  دست آمده است كه نشان به 9/0از  شتريمزبور ب يها حاضر، شاخص يدر الگو
 3) كمتر از CMIN/DF( ينسب رياسكو يشاخص كا كه يبودن برازش است. درصورت مطلوب

 RMSEAدست آمده است. شاخص  به 317/2حاضر  ياست كه در الگو يباشد، ميزان مطلوب
دست آمده است. درمجموع،  به 058/0است) برابر  08/0(كه دامنة مطلوب آن كمتر از 

ها، مبين اين است كه   هاي ارزيابي كليت الگو، با توجه به دامنة مطلوب اين شاخص  شاخص
ها با الگو برقرار   عبارت ديگر، برازش داده كنند. به  مفروض حمايت مي يهاي پژوهش از الگو  داده
  بودن الگو داللت دارند.  ها بر مطلوب  و همگي شاخص است

  الگو برازش نيكويي هاي شاخص. 14 جدول
RMSEA RMR TLI IFI CFI AGFI GFI CMIN شاخص  

058/0  036/0  900/0  915/0  914/0  897/0  921/0  317/2  
 الگوي
  پژوهش

  
  يريگ جهينت

-يمعن و يمنف رابطة يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب كه داد نشان حاضر پژوهش ،يطوركل به
 يمنف رابطة زين آبادخرم و زدي شهر در يبزهكار و ياجتماع تعهد نيب. دارد وجود يدار
 آنها يبزهكار زانيم ان،يپاسخگو ياجتماع تعهد كاهش با كه يمعن نيبد دارد؛ وجود يدار  يمعن
 كند،  يم اشاره افراد در ها  ارزش شدن يدرون به ياجتماع تعهد ازآنجاكه درواقع،. ابدي  يم شيافزا

 يكم يريپذ تيمسئول درك افراد نشود، يدرون افراد يبرا هنجارها و ها  ارزش مدرسه در چنانچه
 گفت توان  يم ن،يبنابرا شد؛ خواهند كشيده بزهكارانه يرفتارها سمت به و داشت خواهند
 برعكس، و شود،  يم شتريب يالقاخ غضب احساس شود، كمتر افراد در ياجتماع تعهد هرچقدر
 مانند ييامدهايپ و شود  يم كمتر ياجتماع تعهد شود، شتريب ياخالق غضب احساس هرچه
  .داد خواهد رخ يبزهكار

در  يو بزهكار هنجاري بياحساس  نيپژوهش حاضر نشان داد كه ب يهاافتهي ن،يبرا عالوه
در شهر  يو بزهكار هنجاري بياحساس  نيب وجود ندارد، اما رابطة يرابطة معنادار آبادشهر خرم

 نييتب ميدورك هنجاري بي ةيبتوان با توجه به نظر ديرا شا افتهي نيا جيمعنادار است. نتا زدي
كار در آن رخ نداده است،  ميهنوز تقس نكهيا ليدل به ،يمعتقد است جامعة سنت ميكرد. دورك

كار، انسجام خود را از دست  ميتقس ليدل به ،ياما جامعة صنعت كند،يانسجام خود را حفظ م
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 شويم؛يمواجه م هنجاري بي دةيبا پد جه،ي. درنتشود يم فيتضع يو وجدان جمع دهديم
 و آبادخرم شهر دربارة قيتحق افتةي نيا نييتب يبرا هينظر نيا از بتوان اطياحت با ديشا ن،يبنابرا

  .كرد استفاده زدي
 توانيم است، شده انجام مدرسه سطح در ضرحا پژوهش نكهيا به توجه با درمجموع،

- دانش انيم در يبزهكار به ليتما كاهش و ياجتماع تعهد شيافزا جهت را ليذ يشنهادهايپ

  ارائه داد:  آموزان
 اساسي بعد دو در يستيبا مدرسه سطح در آموزاندانش اجتماعي تعهد افزايش براي 
 احساس بتواند كه شود ريزيطرح ريطو درسي يها كتاب محتواي بايد اوالً،: كرد اقدام

 همان از آموزاندانش اجتماعي تعهد آن، يپ در تا دهد پرورش افراد در را پذيريمسئوليت
 و اعتماد فضاي كه باشد طوري بايد مدرسه كاركنان رفتار ثانياً،. يابد افزايش نوجواني دوران

 را تعهد آنان رفتار مشاهدة با زانآمودانش تا شود ايجاد آموزاندانش بين و مدرسه در صميميت
  .كنند نهادينه خود در و بگيرند ياد

 به مرور زمان ،ركت فعال در آنهااشمهاي مختلف و  با ايجاد انجمن ها مدرسه كاركنان، 
 ةها باعث تقويت سرماي وجود آورند. خود اين انجمنبه آموزاندانشاعتماد متقابل را بين 

  .دهد ياجتماعي آنان را افزايش م تعهدو  شود يم آموزاندانشاجتماعي 
 و گراييجمع روحية تقويت منظور به آموزاندانش بين در گروهي كارهاي افزايش 

  منظور افزايش سرماية اجتماعي آنان.   به آموزاندانش ارتباطي شبكة افزايش
 گرايي جمع و همكاري روحية گسترش هدف با آموزي دانش اردوهاي يبرگزار افزايش 

 .آموزان نشدا

 ها و ايجاد زمينه براي انجام كارهاي مشترك بين  ارتباط ميان مدرسه افزايش
  آموزان مدارس مختلف و تقويت كار گروهي و احساس تعهد اجتماعي.  دانش
 و آموزاندانش نيب در ياخالق غضب با مقابله يبرا تساهل و مدارا فرهنگ آموزش 
  .مدارس در آموزاندانش نيب در خشم كنترل آموزش جهت ييهاكالس يبرگزار
 جهت وضع همه يبرا منسجم صورت به مقررات و نيقوان يكسان وضع ت،يدرنها و 

 .هايهنجاريب و يثباتيب از يجلوگير

  
 
  

  منابع
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 حسن(ترجمة  ،يشناس جامعه فرهنگ).  1370ترنر (  اس ان،يو برا لياستفن، ه كالس؛ين ،يكرامب  آبر
 .چاپخش :تهران دوم، جلد). انيپو

: تهران. ياجتماع شناخت بر ديتأك با يبزهكار و يشناس جرم يها هينظر. )1389( جهيخد ،يابوالمعال
  .ارجمند

 ،ياجتماع علوم يپژوهشگر ارشد يكارشناس نامه انيپا. اخالق با ييگرا عام رابطه). 1372( برزيفر ات،يب
  .تهران ،يبهشت ديشه دانشگاه

و  رانيمردم به جامعه ا يتعلق اجتماع زانيم يبررس). «1391اكبر ( يعلناز و محمود زاده،  يپر دل،يب
 ،يفرهنگ قاتيتحق فصلنامه، »شهر مشهد يمطالعه مورد ؛ييو فردگرا يرابطه آن با اعتماد اجتماع

  .31-63: 2 شماره پنجم، دوره
 نامة انيپا. اصفهان دانشگاه انيدانشجو در آن بر مؤثر عوامل و ياجتماع تعهد). 1390( هيمرض ا،ين توكل

  .اصفهان اصفهان، دانشگاه ارشد، يكارشناس
 محمد ةترجم ،و معاصر كيپردازان كالس هينظر يها دگاهي: دياجتماع ينابرابر). 1373ج. گرب، ادوارد (

 زاده، چاپ سوم، تهران: معاصر. يغرو احمدرضا و اهپوشيس

  .شناسان جامعه: تهران ،نوجوانان يبزهكار و ادهخانو ياقتصاد - ياجتماع گاهيپا). 1390اله ( كرم جوانمرد،
  .ين: تهران هشتم، چاپ ،نظم يشناس جامعه) 1395مسعود ( يچلب
 يپژوهش موسسه: تهران اول، چاپ. رانيا در تيشخص نظام يتجرب يبررس).  1381مسعود ( ،يچلب

  .ارتباطات و هنر فرهنگ،
  .ين: تهران دوم، پچا ،كنش يفضا در ياجتماع ليتحل). 1390مسعود ( ،يچلب
و جرم در سطوح خرد و  ياجتماع هيرابطه سرما ليتحل «). 1384( محمد ،يمبارك و مسعود ،يچلب

  .3- 44: 2 شماره ششم، دوره ،رانيا يشناس جامعه مجله ،»كالن
آموزان  دانش نيدر ب يعوامل مؤثر بر تعهد اجتماع). «1390( ژهيمن ،يمنصوره و عبدالله ان،يقتيحق

  .65- 75: 4سال سوم، شمارة  ،رانيا ياجتماع توسعة مطالعات، »شهر اصفهان رستانيمقطع دب
 يريپذ تيمسئول با انصاف و يخودمختار نفس، عزت نيب يرابطه يبررس). 1388( نهيسك خرمدل،

 الزهرا دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا ن،يورام شهرستان ييراهنما مقطع دختر آموزان دانش
  .تهران(س)، 

 ياجتماع يعوامل مؤثر بر تنبل). «1394فاطمه ( رانوند،يمحمد و ب ،ياكبر؛ مبارك ،يشاه آباد زارع
 ياجتماع مطالعات يالملل نيب كنفرانس نياول». و خرم آباد)  زديشهروندان  انيم يا سهي(مقا

  .1- 23 الن،يگ نور اميپ دانشگاه ،ريغد ينيد يپژوهش و يفرهنگ
جامعه  يها وهيآن با ش ينوجوانان و رابطه  يريپذ تيمسئول). «1390م (و چشمه، اكر جهيخد ،يريسف

  . 103-130: 1شماره   ،پرورش و آموزش يشناس جامعه فصلنامه، »در خانواده يريپذ
 ، »شاغل مردان و زنان در ياجتماع تعهد بر مؤثر عوامل«). 1389( يمحمود جهيخد و بايفر دان،يس

  .1- 15:  39شماره   ،يهمشهر خردنامه
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درجهت  يكرديرو: انتخاب يتئور«). 1394مسعود ( زاده،يمحسن و زال زاده،يزال ؛يعل ،يصاحب
  .134- 113:  11 شمارة چهارم، سال ،يشناس روان شيرو ،»يو تعهد اجتماع يريپذ تيمسئول

 و يبزهكار به پسر جوانان و نوجوانان شيگرا بر مؤثر ياجتماع عوامل«). 1389( يمهد فر، يصادق
 .114-86: 16 شمارة پنجم، سال ،از جرم يريشگيمطالعات پ ،»آن از يريشگيپ يكارهاراه

 چاپ ،ياجتماع انحرافات يشناس جامعه: ياجتماع يشناس بيآس. )1390( اهللا  رحمت ،يسروستان قيصد
  .سمت: تهران هفتم،

 يسو: بهكرج شهر جوانان نيب در مخدر مواد به ادياعت ياجتماع يندهاي). كاوش فرآ1395( يعل ،يعرب
  .رازيش دانشگاه ،يشناسجامعه يدكتر رسالة ،يانهيزم ةينظر كي
 يپژوهشگر ارشد يكارشناس نامه انيپا. آن بر مؤثر عوامل و ييگرا عام). 1373( مژگان ،يهاشم يميعظ

  .تهران ،يبهشت ديشه دانشگاه ،ياجتماع علوم
خانواده و  ياجتماع هيسرما). «1387( يهدم ار،ياكبر؛ شارع پور، محمود و ورمز  ا،ين يورديعل 

  .107-132: 2، شماره 6دوره  زنان، پژوهش ،»يبزهكار
 ياجتماع يريادگي و ساختار سهم«). 1391( مشتاق روشنك و يفيس رضايعل محمود، ،ييطباطبا يقاض

 نيدوم مقاالت، )»نينش هيحاش منطقة پنج: مطالعه(مورد  تهران شهر در نوجوانان يبزهكار در
  .214-193:  4 جلد: آگاه، تهران .رانيا در ياجتماع يهابيآس يمل شيهما

 مردم ياجتماع يروانشناس در يپژوهش: انيرانيا يمدار خود رامونيپ در). 1378( حسن ،يمراد يقاض
  .ارمغان: تهران اول، چاپ. رانيا

  .چاپ اول،  تهران، سلمان ،ياجتماع يآنوم يها هي)، نظر1386مسعود ( ،يكوثر 
نامه  انيو جرم در سطوح خرد و كالن، پا ياجتماع هيرابطه سرما لي). تحل1383محمد ( ،يمبارك

  تهران. ،يبهشت ديارشد، دانشگاه شه يكارشناس
مؤثر بر  يفرهنگ-  يعوامل اجتماع ليتحل) «1392( اين يفاطم اوشيو س يميمحمد؛غالمرضا عظ ،يمبارك

  .117-151: 2 شمارة اول، سال ،اصرمع يشناس جامعه يها پژوهش ،»يتعهد اجتماع
: تهران. يجمع و يفرد منافع درباره يتهران شهروندان از ينظرسنج). 1379عباس ( با،يشك يمحمد

  .مايس و صدا يابرنامه سنجش و مطالعات قات،يتحق مركز
  .اختران: تهران سوم، چاپ). نهييآ در ما(نقش  يخودمان يشناس جامعه). 1380( حسن ،ينراق

 يكارشناس نامه انيپا. تهران در ليتحص حال در جوانان نيب در ييفردگرا). 1375... (ا ضيف ،ينوروز
  .تهران ،يبهشت ديشه دانشگاه ،ياجتماع علوم يپژوهشگر ارشد

در  يفشار هنجار تعهد اجتماع) «1391( هيمرض ،يدربند يلشكر و نايمار زاده، يفرهود ؛يعل ،يوسفي
  .179- 192: 2، شمارة 46 ياپيشمارة پ ،يكاربرد يشناس جامعه ،»رانيا
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