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چکیده:
هدف اصلی پژوهش عبارت از بررسی نگرش جوانان شهرستان 

گري، بعنوان عملی کجروانه و همچنین بررسی عوامل ي تکديشوش به پدیده
تحقیق حاضر با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه باشد. مؤثر بر این نگرش می

شده است، که روایی سال شهرستان شوش انجام 19-29بر روي جوانان 
ي اعتبار صوري و پایایی آن نیز با انجام ي مورد استفاده بوسیلهپرسشنامه

هاي تحقیق از آلفاي کرونباخ تأیید گردید. یافتهتگیریپیش آزمون و بهره
غالب جوانان شهرستان شوش، حجم متکدیان در این دهد که نشان می

اي کجروانه و ناهنجار قلمداد پدیدهگري راو تکدياندشهرستان را زیاد دانسته
ي ناهنجار باعث پدید آمدن موارد زیر در محیط شهري این پدیدهکنند که می
سازيتخریب فضاي فیزیکی و زشتسماجت و ایجاد مزاحمت؛شود:می

ترویج فساد تأثیرات زیانبار بهداشتی؛؛تأثیرات زیانبار اقتصاديي شهر؛چهره
ویج اعتیاد و توزیع مواد مخدر؛ تریرات زیانبار امنیتی؛ و جنسی؛ تأثاخالقی

متغیر 4با آزمون فرضیات تحقیق نیزمشخص شد که بین تأثیرات زیانبار روانی.
جنسیت، میزان تحصیالت، نوع شغل و قومیت جوانان شهرستان شوش و 

گري، بعنوان عملی کجروانه و ناهنجار، رابطه وجود دارد و نگرش آنان به تکدي
ین دو متغیر وضعیت اشتغال و سطح دینداري جوانان شهرستان شوش و ب

اي مشاهده نگردید.گري رابطهنگرش آنان به تکدي

گريي اجتماعی، کجروي و ناهنجاري، پیامدهاي تکديمسئلهمفاهیم کلیدي:

ي مسئول) (نویسندهشناسی فرهنگی علوم و تحقیقات تهران دانشجوي دکتري جامعه1
amir_farokhvandi@yahoo.com

ریزي رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه پیام نور دزفول کارشناس ارشد برنامه2
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94بهار، 3، شمارهنهم، دورهاجتماعیلنامه توسعهفص 142

مسألهیانبمقدمه و 
گریبان بوده بشري از دیرباز با مشکالت و مسائل گوناگون اجتماعی دست بهيجامعه

هاي نابرابر، نامطلوب و ناهنجار ها به دالیل مختلف در وضعیتهایی از انسانو همواره گروه
هاي روزافزونی پیچیدگیکه جوامع انسانی درگیر اند، لیکن در عصر حاضرزیستهمی

اند، زندگی بشر امروز با مسایل گوناگونِ مضاعفی همراه گشته است، خصوصاً شده
شهرنشینی و خیل عظیم مهاجرت به شهرها و از جمله شهرهاي بزرگ، مسائل باگسترش

ها و اجتماعی متعددي نیز بیش از گذشته بروز کرده است. این مسائل که آسیب
هاي متفاوتی داشته و از مناظر هاي بسیاري با خود به همراه دارند، ریشهنابسامانی

گیرند.گوناگونی مورد تحلیل قرار می
ل اجتماعی را تخلف از انتظارات تعریف نموده و علت بروز ئها و مسا، کجرويبسیاري

اند که ابتدا به میراث ژنتیکی و سپس به پذیري تلقی کردهل را ناکامی در جامعهئاین مسا
هایی را فرسایش اخالقی محیط اجتماعی نسبت داده شده است و حاصل چنین ناکامی

از 2و واینبرگ1توان به برداشت رابینگتناز جمله می). 29: 1386دانند (رابینگتن،می
اند: شرایط وگونه تعریف کردهرا اینهاي اجتماعی استناد نمود که آنل و آسیبئمسا

شمرد، اما آنانی را اي است که رفتارهاي خوشایند اجتماعی را سالم بر میگونهتنظیمات به
کند.ار و در نتیجه بد تلقی میاند، بیمکه با رفتارهاي خوشایند فاصله گرفته

شناسی اجتماعی تخلف از انتظارات اخالقی و ناکامی در براین رویکرد، آسیببنا
ينیز مسئله4و مایرز3فولر). 27- 28: همانداند (اجتماعی میيپذیري را مسئلهجامعه

یا اجتماعی عبارت است از الگوي رفتار ياند: مسئلهاجتماعی را چنین تعریف نموده
شود. وضعیتی که از سوي تعداد زیادي از افراد جامعه قابل اعتراض یا نامطلوب محسوب می

کم ها و خدماتی براي مقابله، یا دستها، سیاستدهند که برنامهاین عده تشخیص می
).3: 5،1987(مدنآن مسئله، ضرورتاً باید انجام پذیرديکاهش دامنه

نیافتگی جوامع به هاي بارز براي توسعهز شاخصگري که یکی ادر این میان، تکدي
رود و جهات آسیبی بسیاري دارد، در صورت افزایش و مخصوصاً ورود آن به شمار می

هاي متعددي را در پی داشته باشد و بعالوه ارزش تواند ناهنجاريها، میارزشيحوزه

1 E. Rubington
2 M.S. Weinberg
3 Fuller
4 Myers
5 Madan
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رایطی جامعه از معطوف به کار، تولید، خلق و آفرینش را تخریب کند که در چنین ش
جامعه، يترین سرمایهشود و بزرگماند، دچار کرختی میهاي خالقیت باز میسرچشمه

.)93: 1383شوند (ساروخانی،ها بجاي آفرینش، خود سربار جامعه مییعنی انسان
گري آمد، بنابراین با توجه به آنچه در توضیح مسائل اجتماعی و همچنین تکدي

شناسی و مدیریت شهري از عوامل مهم بسیاري از متخصصین جامعهکه به باور گريتکدي
فیزیکی، اجتماعی، امنیت و سالمت شهرها است و از جمله عوامل يرسانی به چهرهآسیب

ست که نظم اجتماعی جامعه را به مخاطره انداخته و پیامدهاي اايو رفتارهاي کجروانه
هایی است که باید دست مسائل و کجرويناهنجار متعددي نیز در پی دارد، یکی از این 

مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا در جهت مقابله با این ناهنجاري و بهبود نظم و کیفیت
زندگی ساکنان شهرها، شناخت کافی و به تبع آن اقدامات صحیح و مقتضی صورت گیرد. 

عث تردد بسیار در این میان موقعیت شهرستان شوش و زائرپذیر بودن این شهرستان، با
يي خود زمینهگردد، که این مسئله، به نوبهزیاد مسافران و زائران به این محل می

اینکه به آورد، و عالوه برگري را فراهم میتکدييچه بیشتر پدیدهمناسبی براي بروز هر
نیز بار دیگري را بخشد، پیامدها و اثرات زیاناي نامناسب و ناهنجار میظاهر منطقه چهره

طلبد.چه بیشتر در این زمینه را میدر پی خواهد داشت که ضرورت توجه و بررسی هر
باشد و مخصوصاً به در همین راستا پژوهش حاضر در پی بررسی حول این موضوع می

گري و بررسی پیرامون نگرش جوانان شهرستان شوش به کجروانه بودن پدیده تکدي
ز نظر گروه مورد بررسی، میپردازد.بررسی پیامدهاي این آسیب اجتماعی ا

اصلی است: جوانان شهرستان در پی پاسخگویی به این سؤالبنابراین پژوهش حاضر
گري در این شهرستان چه نگرشی دارند؟تکدييشوش نسبت به پدیده

باشد بدین قرار میها آنسایر سؤاالتی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ براي 
هستند:

شپژوهسؤاالت 
گري یک کجروي و عملی ناهنجار نظر جوانان شهرستان شوش، تکديآیا به-1
است؟

گري (بعنوان عملی چه عواملی بر نگرش جوانان شهرستان شوش نسبت به تکدي-2
ثیرگذار است؟أکجروانه) ت
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میزان (حجم) متکدیان در شهرستان شوش، از منظر جوانان این شهرستان چقدر -3
باشد؟می

ن شهرستان شوش به چه میزان تمایل دارند به متکدیان کمک نقدي و غیرجوانا-4
نقدي بنمایند؟

باشند؟گري، از دید جوانان شهرستان شوش چه میپیامدهاي تکدي-5

اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر اصلی و آغازین، سؤالنظرگرفتن عنوان تحقیق و با در

يرستان شوش به کجروانه بودن پدیدهبررسی نگرش جوانان شه"عبارت است از 
."گريتکدي

باشند:اهداف جزئی و فرعی پژوهش نیز بدین قرار می
گري (بعنوان ثر بر نگرش جمعیت مورد مطالعه به پدیده تکديؤبررسی عوامل م-

.عملی کجروانه)
بررسی حجم و فراوانی متکدیان در شهرستان شوش، از نظر گروه مورد بررسی.-
زان تمایل جوانان شهرستان شوش به کمک به متکدیان.بررسی می-
گري.بررسی نگرش جوانان شهرستان شوش نسبت به پیامدهاي تکدي-

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

این مطالعه متکی بر دو روش تحلیل : هاروندها و علتها،گري در ایران: رویهتکدي
آوري شده در سطح شهرها، در طول هاي موجود درخصوص متکدیان جمعداده؛ثانویه
و همچنین فراتحلیل برخی از مهمترین مطالعات انجام شده در ایران در 89تا86هايسال
گري پی داشته است: در ایران تکديکه این نتایج را در؛ است1387تا 1370هايسال

براین ایجاد هاي آن نیز عموماً فقر و بیکاري است، بنااي مردانه است و علتهنوز پدیده
اي در این زمینه برخوردار است، خصوصاً که هاي اشتغال براي مردان از اهمیت ویژهفرصت

عموم متکدیان متأهل بوده و همواره متکدیان مجرد درصد کمتري از متکدیان را شامل 
آن، افزایش سهم افراد سالم در جمعیت متکدیان، مدخلیت داشتن دو اند. عالوه برشده

البته نباید از نظر دور کند.گري را تقویت میقر و بیکاري در گرایش به تکديفيپدیده
نگرند و لذا به پردرآمد میيداشت که برخی متکدیان به این پدیده به چشم یک حرفه
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راحتی حاضر به ترك آن نبوده و حتی براي افزایش درآمد، خود را داراي معلولیت نشان 
.)1391نژاد،(نصرتیدهندمی

ازگري رااین تحقیق تکدي: گري در شهر اصفهان)(تکديشناسی شهري ایرانآسیب
داند و امنیت و سالمت شهرها میاجتماعی،فیزیکی،يرسانی به چهرهعوامل مهم آسیب

هاي مختلف سنی، جنسی و اجتماعی معتقد است متکدیان، که شامل طیفی وسیع از گروه
نی و افسردگی کرده و بخصوص با وضعیت آزاردهنده و هستند، جامعه را دچار مشکل ناام

هایی که به کار بار و سماجتاس، گفتار و رفتار ملتمسانه، رقتناهنجار چون چهره، لب
یا گردشگران نمودي ناخوشایندتر دارند. این اي مثل کودکان وبرند، براي اقشار ویژهمی

ایران و به صورت موردي در شهرگدایی در شهرهاييپژوهش بدنبال آن است که پدیده
شناسی کرده، پیامدهاي آن را مورد شناسایی قرار داده و اصفهان را مطالعه و علت

).1385(صرامی،هاي اصلی آنرا روي نقشه پیاده کندکانون
توصیف وهدف از این تحقیق : مولوي تهرانيگري در محلهبررسی پیامدهاي تکدي

مولوي تهران و همچنین بررسی پیامدهاي ير محلهگري دبررسی وضعیت تکدي
این تحقیق با روش پیمایش صورت گرفته باشد.گري از منظر ساکنان این محله میتکدي

آمدن این موارد در محیط گري باعث پدیدبررسی تکديگروه موردو به نظر اکثر افراد
ایجاد ظاهري شهر، يهرهبار فیزیکی و تخریب چثیرات زیانأایجاد ت؛ گرددشهري می

بار روانی در محیط شهري، ثیرات زیانأبار بهداشتی در محیط شهري، ایجاد تثیرات زیانأت
بار اقتصادي و زایل ثیرات زیانأبار امنیتی در محیط شهري، ایجاد تثیرات زیانأایجاد ت

عی همچون بار اجتماثیرات زیانأها و تآمد بدون کار و عرضه، ایجاد آسیبشدن قبح در
مخدر، سماجت همراه با ایجاد مزاحمت براي ساکنان محله و ترویج اعتیاد و توزیع مواد

).1390وندي،بررسی (فرخمورديترویج فساد اخالقی و جنسی در محله

ب) تحقیقات خارجی
گري خیابانی در تانزانیاي مرکزي: بندي متکدیان خیابانی و عوامل مؤثر بر تکديطبقه

ف مورد بررسی قرار نفر از متکدیان خیابانی در فضاهاي عمومی مختل130پژوهش در این 
اي از عوامل، از نتیجه پارهگري،پدیده تکديآن مشخص گردید که کمک ه گرفتند و ب

جمله فقر، بیکاري، مشکالت فیزیکی، مرگ پدر و مادر و فروپاشی خانواده و موارد مشابه 
باشد.می
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گري، سیاست گذاران و کند که براي رسیدگی به پدیده تکدياین مطالعه توصیه می 
چند وجهی و چند الیه، در قالب مداخالت پیشگیرانه و هايمقامات دولت محلی باید روش

.)1،2012(بالتازاردنپاسخگویانه را اتخاذ کن
عنوان شغل: پژوهشی بر روي افراد داراي مشکالت تحرکی در آکراي گري بهکديت

گري رغم غیرقانونی بودن گدایی و تکديدارد که علیده در این پژوهش بیان مینویسنغنا: 
که این عمل توسط غالب شهروندان این کشور جزء در کشور غنا و همچنین با وجود این

گردد، اما تعداد زیادي از افراد این کشور به عنوان یک رذایل و اعمال کجروانه محسوب می
هاي جسمی و تحرکی باشند، خصوصاً افرادي که داراي ناتوانیشغل به انجام آن مشغول می

هستند.
ی و حرکتی، نبودن مهارت کافی و فقر، مشکالت جسمگردید که مشخصدر این پژوهش

در نهایت بیکاري و نبودن درآمد مناسب ازجمله عواملی هستند که باعث سوق دادن برخی 
).2008، 2(کوسی کاساشوندگري میاز افراد به سمت تکدي

پژوهشچارچوب نظري 
گري از عوامل شناسی و مدیریت شهري، تکديبه باور بسیاري از متخصصین جامعه

است. فیزیکی، ساحت اجتماعی، امنیت و سالمت شهرهايرسانی به چهرهمهم آسیب
آمیز عالوه بر آمیز و رفتارهاي سماجتمتکدیان، با پوشش نامناسب، ظاهر آزاردهنده، رقت

هاي دیگر ب ساخت ظاهري، باعث ایجاد نوعی احساس ناامنی و بسیاري آسیبتخری
فساد و يمخدر، ولگردي، زورگیري، گسترش و رواج اعتیاد و اشاعههمچون فروش مواد

).177- 178: 1386ستوده،شد (گري در جامعه خواهند روسپی
جمله . منتواند حادث شودمختلفی میتحت تأثیر عواملگري باید گفت که تکدي

چیزي محصول ساختار از هرعوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، اما بیش
باشد. بطورکلی عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش هاي ناشی از آن میاجتماعی و نارسایی

توان در عوامل عمده و مهم زیر خالصه کرد:تکدي را میيپدیده
است که افراد ماعی محصول روابطیاقتصادي: زندگی اجتـعوامل اجتماعی-1

هاست که جامعه شکل دهد و از مناسبات و پیوندهاي بین انسانانسانی را به هم پیوند می
باشد، باید نیازهاي اساسی خود را برآورده اي خواهان بقاي خود میگیرد و اگر جامعهمی

1 Baltazar
2 Kwesi kassah
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اجتماعی يک زایدهگري یگدایی و تکديهاي موجود را مرتفع نماید.ساخته و نابسامانی
تواند اقتصادي و فرهنگی متعددي مینابسامان است که در پیدایش آن عوامل اجتماعی،

دخالت داشته باشد: فقدان اشتغال و کار، پیري و ازکار افتادگی، رخوت و سستی، اعتیاد، 
معلولیت و بیماري، مسائل خانوادگی از قبیل پاشیده شدن خانواده، مهاجرت از روستا به 

مادي و کمی درآمد در بعضی از مشاغل، باالهاي اقتصادي از قبیل فقرشهر، نابسامانی
هاي متکدیان، شکاف عمیق طبقاتی زندگی، ضعف فرهنگ حاکم بر خانوادهيبودن هزینه

روند. پس باید اذعان داشت که و مواردي از این دست از جمله این عوامل به شمار می
بسامانی اجتماعی هستند. بدین معنی که جامعه نتوانسته برخی از متکدیان محصول نا

پذیري چون سالخوردگان، معلولین، مستمندان و امثال آنان را هاي آسیباست گروه
نتیجه بصورتی مناسب سازمان بخشد و براي آنان زندگی انسانی الزم را فراهم آورد. در

در ارتباط با علل "ن و وودشرم"پردازند.برخی از آنان براي بقاي خویش به تکدي می
اند: گسترش بیکاري گري چنین استدالل کردهلی چون تکديئاجتماعی و اقتصادي ِمسا

زیرا در این دوره، کارگران ؛کندشده را دچار مشکل میتقاضاي کاالهاي ساخته يلهأمس
سد. ردرآمدشان از حد معمول کمتر است و تقاضا براي کاالهاي مصرفی آنان به حداقل می

شود. بیکاري فراوان از تر میرو براي مدتی کسادي و تنزل اقتصادي بدتر و وخیماز این
چه باالخره، اوضاع به حال گرانجامد.کاهد و کاهش تقاضا به بیکاري بیشتري میتقاضا می
لکن کارگران باید چیزي براي ؛پذیردگردد و کاهش تقاضا به آهستگی انجام میاول برمی
کنند. بطوري که شته باشند. به هر صورت مردم مصرف خودشان را حفظ میخوردن دا

کند. حفظ مصرف به طرقی چون گدایی، اخذ واممصرف کمتر از درآمد تنزل می
(افزایش جنایات) و خدمات دولتی (نظیر پرداخت غرامت هاي تازه)، دزدي(بدهکاري

د در این زمینه بیان داشت که هربای.)1372:74پذیرد (وود،بیکاري) صورت میيدوره
اي از رونق اقتصادي بیشتري برخوردار باشد و افراد بتوانند از مجاري قانونی و قدر جامعه

درست حداقل معیشت خود را به سادگی تأمین کنند مسئله دریوزگی کمتر خواهد بود،
معه و دریوزگی گونه که در سطور باال اذعان شد بین معیشت و رونق اقتصادي جازیرا همان

خانمانی ارتباط وجود دارد. پایین بودن سطح درآمد ملی، وقوع قحطی، رکود شدید و بی
ملی که يعادالنه بودن توزیع سرمایهاقتصادي، افزایش بیکاري، تورم شدید و ناگهانی، غیر

توان از علل اقتصادي دریوزگی دانست.پی دارد را میهاي اجتماعی را درنابرابري
چند ساختار غلط اقتصادي، شرایط ناعادالنه توزیع وامل روانی و فردي: هرع-2

هاي مساوي براي آموزش و اشتغال و امثال این موارد ثروت، تفاوت درآمد و نبود فرصت
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سبب عوامل فردي و ها عمدتاً بههایی ازآنساز و مروج گدایی باشد، ولی گروهتواند زمینهمی
نبلی، عادت به زندگی انگلی و بدون احساس مسئولیت به این پروري، تروانی همچون تن

هاي روانی و فرديریشهي). با مطالعه28: 1385آورند (صرامی،زندگی رو میيشیوه
تواند نقش مؤثري در بزهکاري و گردد که این امر نیز میگري مشخص میتکدي
هاي زا و گرایشاستعدادهاي جرمگري داشته باشد، شرایط فرديِ خاص، گاهاً موجد تکدي

) و طبق نتایج 35: 1382شود (سخاوت،گري، در نزد افراد میانحرافی، همچون تکدي
اي از متکدیان، از اختالالت شدید بدست آمده از تحقیقات متعدد، درصد قابل مالحظه

درازي و آن، روي آوردن شخص به افعالی چون دستيبرند که نتیجهروانی رنج می
کند. همچنین،گري را تسهیل میانجام عمل تکدييختالالت رفتاري است که زمینها

دیوانگان و آنان که تعادل قواي خود را، چه به صورت ژنتیکی و چه در اثر عوامل محیطی، 
آنکه الزاماً درکی پردازند، بیاند، نیز از کسانی هستند که به گدایی میاز دست داده

متکدیان از این عمل داشته باشند. این دسته از افراد به علت عدم اقتصادي همانند دیگر 
تکدي پرتاب يپذیرش اجتماعی و تحمل نشدن از سوي وابستگان خویش، به صحنه

روانی ـشوند و بتدریج در اثر یادگیري اجتماعی، این رفتار به صورت یک عادت غریزيمی
مند نیستند (باقري،ل گدایی خویش بهرهنیز خود از حاصشود. عموماًدر آنان تکرار می

1390 :62.(
گري فرآیندي است که به موجب آن متکدي یا داشت تکديمجموع باید بیان در
گذراند، هر یک از افراد جامعه شود و زندگی میمند میگر از دسترنج دیگران بهرهدریوزه

جتماعی مشارکت دارند و که نه صاحب حرفه به مفهوم اقتصادي آن هستند و نه در تولید ا
کنند، متکدي نامیده هاي گوناگون دست نیاز بسوي این و آن دراز میهمواره با شیوه

داند که در ). گیلمور، گدایی را یک فعالیت سازمان یافته می178: 1386شوند (ستوده،می
وندي،دهد (شیخاآن فرد، گدایی را به کارکردن (در صورت قادر بودن به کار) ترجیح می

گري انتقال پول و یاکاال از بنابراین تکدي؛)1386:178به نقل از ستوده،؛ 415: 1380
مدت رکود بخشی از حد منفعل و بیکار است که در درازواحد پویا و فعال به یک وایک

این هاي دیگر، از پیامدهاي آن است. ها و نابسامانینیروهاي کار و بسیاري ناهنجاري
هاي صورت توضیح داد: تحلیلتوان بدینتوجه به رویکرد کارکردي میباها راناهنجاري

هاي داند که تفاوت ارزشکارکردي جامعه را نظامی متشکل از اجزاي سازگار با هم می
مورد احترام در نهادهاي متفاوت، به ستیز میان نهادها و سپس افراد خواهد انجامید. این 

میان اجزاي نظام اجتماعی است و ثبات آن را به خطر ستیز آسیبی در بستر تعادل موجود 
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هم خوردن نظم اجتماعی و این اساس کارکردگرایان، کجروي را در راستاي براندازد. برمی
توجه به ). با167: 1385دهند (سلیمی، بعنوان خطري براي ثبات نظام مورد توجه قرار می

ل و ئهاي جامعه از جمله مساظم و ارزشگري به دلیل عدم سازگاري با ناین رویکرد، تکدي
گردد که عالوه بر تضاد با هنجارهاي غالب در هاي موجود در جوامع محسوب میناهنجاري

گردد.هاي دیگري میجامعه، خود نیز موجد ناهنجاري

گرينظریه فروید و ارتباط آن با تکدي
جمله رفتارهاي انحرافی فروید عوامل روانی و فردي را دلیل بروز رفتارهاي آدمی و از

افتد که بین وي، رفتار انحرافی زمانی اتفاق میيبا توجه به نظریهداند.و کجروانه می
هاي اخالقی ، شامل ارزش"ابرمن"عدم توازن برقرار باشد. از نظر فروید "2ابرمن"و "1من"
ضعیف "ابرمن ِ"در برابر "من"نیز دنیاي فعال و نظارت پذیر فرد است. زمانی که "من"و 

دهد (محسنی تواند فرد را ارشاد کند، کجروي رخ مینمی"ابرمن"گیرد و و منفعل قرار می
).136-137: 1383تبریزي،

هایی از متکدیان توان به گروهگري میفروید، در مبحث تکدييبا توجه به نظریه
ي، عادت به زندگی پروراشاره نمود که عمدتاً به سبب عوامل فردي و روانی همچون تن

اند.کجروانه از زندگی روي آوردهيانگلی و بدون احساس مسئولیت به این شیوه

گريمرتون و ارتباط آن با تکديآنومینظریه
، ناظر به ناسازگاري بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادي شده 4مرتون3آنومیينظریه

پایین يب که برخی از افراد طبقهو مقبول براي دستیابی به آن اهداف است. بدین ترتی
بینند، احتمال دارد براي جامعه که راه خود را براي رسیدن به اهداف مورد نظر مسدود می

نژاد،هاي ناهنجار و انحرافی متوسل گردند (نصرتیرسیدن به اهداف موردنظر، به روش
ن و انطباق برقرار ها و اهداف، تواز) و به طرق گوناگون میان این ابزار و روش48: 1391

فرد هنگام ناکارآمديِ يطلبانهگزینش همنواییتوانمرتون را میينمایند، بنابراین نظریه
گیرد:نامید. او در بیان این تصویر، عناصر زیر را بکار میهاي جمعیدستورالعمل

1 ego
2 super ego
3 anomie theory
4 Merton
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(ممکن نبودن جمع میان آنها)شکاف و تعارض میان اهداف و ابزار مقبول اجتماعی-
نهایت به رساند و دررخی افراد را به پندار ناکارآمد بودن رهنمودهاي جمعیِ رفتار میب

انجامد.ضعف پایبندي آنان به این رهنمودها می
نتیجه، شکل گرفتن نیازهاي نیاز درونی افراد به دستیابی به آن اهداف و ابزار و در-

متعارض در آنان؛
شدن به طریق متوسلرا به ارضاي آن ازفشارهاي روانی ارضاي نیاز که افراد-
در تر)دسترس(یا درترمطلوبيرا گزینهتوان آندارد که میمیهایی خاص واگزینه

هاي منطقی محتمل براي رسیدن به آن دو عنصر نامید.میان ترکیب
و فردي(آنومی و فشار)بدین شکل او در ترسیم مفهوم کجروي، دو نوع متغیر جمعی

گیري اساس جهت). وي بر36: 1390(ادهمی،گیردطلبانه) را بکار میهمنوایی(گزینش
ها، پنج روش را براي سازگاري با افراد نسبت به اهداف و وسایل مقبول براي رسیدن به آن

گرایی، انزوا وداند که عبارتند از: همنوایی، نوآوري، مناسکساخت نابسامان ممکن می
هاي ناهنجار و ها به استثناي همنوایی، صورتاین گزینهيکه همه؛طغیان و شورش

گوید که مرتون از شرایطی می).1938(مرتون، کجروانه سازگاري با ساخت نابسامان است
این وضعیت تعادل توازنی بین اهداف و وسایل رسیدن به اهداف در جامعه وجود دارد، در

يکنندهدو بناایل دستیابی، هراین حالت پذیرش جمعی اهداف و وسبرقرار است، در
1هماهنگی متعادلی بین این دو جنبه ساختار زندگی است، که به این شیوه همنوایی

)، اما امتناع از هدف یا وسایل یا امتناع از هر 162: 1375گویند (اسکیدمور،(بهنجاري) می
دهد:انطباق فرديِ زیر سوق میيدو، شخص را به سمت یکی از چهار شیوه

پذیرند، لیکن وسایل و: کسانی که اهداف جامعه را می2گذاراننوآوران یا بدعت-1
قانونی براي مشروع و غیراز وسایل غیرپذیرند ورا نمیابزار مشروع جهت رسیدن به آن

.کننددستیابی به اهداف استفاده می

اهداف کسانی که وسایل و ابزار قانونی و رسمی براي رسیدن به:3گراییمناسک-2
ها مهم است، آداب کنند. آنچه براي آنرند، لیکن خود آن اهداف را رد میپذیجامعه را می

.و رسوم و تشریفات است

1 conform
2 innovators
3 ritualism
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: افرادي هستند که هم اهداف و هم وسایل دستیابی به 1گرایان)انزواگرایان (واپس-3
گیري از جامعه کنارهاند، یا خودها یا از جامعه طرد شدهکنند. در واقع آنها را رد میآن

توانند جزء این گروه محسوب شوند.اند. ولگردان، معتادان و متکدیان میکرده
کسانی هستند که هم اهداف و هم وسایل دستیابی :2گرایان یا شورشیانطغیان-4
ها و اهدافی ستند، بلکه راهکنند، لیکن برخالف انزواگرایان بدون هدف نیها را رد میبه آن

به تعبیري دیگر،.)27-28: 1391کنند (اسماعیلی،ها معرفی مینوان جایگزین آنعرا ب
یابد و ممکن است نوع جدیدي از یکپارچگی اهداف و وسایل نزد افراد این گروه تغییر می
.بین اهداف جدید و وسایل جدید ایجاد نمایند

ر نیز به نمایش توان در نمودار زیهاي انطباقِ موردنظر مرتون را میانواع شیوه
گذاشت:

هدف پذیرفته شده

همنوایی             نوآوري
وسایل طرد شدهپذیرفته شدهوسایل 

طغیانـگرایی         انزوا کمناس

هدف طرد شده

هاي انطباق از نظر مرتونشیوه:1نمودار

گیران در سازگاري خود گران و کنارههاي نوآوران، طغیانبندي مرتون، گروهدر دسته
ها را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعی محدود اي که امکان دسترسی آنبا محیط و جامعه

اند.تاري و هنجارشکنی را برگزیدهرفساخته، کج
توان اثرهاي شناسی قصد دارد نشان دهد که میمرتون با مطرح کردن این سنخ

دار بر رفتار اجتماعی را ناشی از سوء یکپارچگی جامعه دانست که خود سوء نظام
شود یکپارچگی نیز از امتناع قبول اهداف موفقیت یا وسایل دستیابی به موفقیت ناشی می

).162: 1375(اسکیدمور،

1 retreatists
2 rebellion
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گري نگاه کنیم، تکدي نوعی واکنش از تکديياگر بخواهیم با دید مرتون به پدیده
است. از آن ـکار و تالشـ آنياندوزي و وسیلهسنخ نوآوري و یا انزوا در برابر هدف ثروت

وزي اندگرایی و ثروتجهت نوآوري است که یکی از اهداف عمومی جامعه که همان مادي
را ندارند، به ن یا توان و یا صبر رسیدن به آناي امکااست پذیرفته شده است، اما چون عده

همچنین در ؛زنندمتعارف مانند سرقت و یا تکدي دست میهاي بدیع یا غیرناچار به راه
گیري دانست که افراد نهگري را نوعی انزوا و گوشهتوان تکديچارچوب الگوي مرتون می

هاي نهادي شده موجود را نیز اندوزي را قبول ندارند، بلکه راهزشی همچون ثروتتنها ار
: 1390آورند (ادهمی،پذیرند و براي گذران زندگی با حداقل انتظارات به تکدي رو مینمی
37.(

هنجاري تشکیالتی منسر و روزنفلدنظریه بی
بعنوان یک چارچوب آنومی مرتون ي، از نظریه1استیون منسر و ریچارد روزنفلد

ها از اند. آنه کردهئهنجاري تشکیالتی خود را برمبناي آن ارابیياستفاده نموده و نظریه
گردد:برند که منجر به رفتار مجرمانه میگیري ارزشی نام میچهار جهت

گیري، به موفقیت ارزش بسیاري داده این جهتتمایل قوي به کسب موفقیت: در-1
دار در جامعه، که این گردد با ناتوانی در سهم داشتن معنیفقیت برابر میموشود و عدممی

امر، ممکن است باعث فشارهاي شدید براي رسیدن به موفقیت به هر قیمتی گردد.
گرایی و رسیدن به هدف و موفقیت یکسان.تأکید قوي بر جهان-2
شود افراد سبب میکند به تنهایی عمل کنند و اینفردگرایی افراد را تشویق می-3

صورت همکاري قرار گیرند.صورت رقابتی، نه بهدر مقابل یکدیگر به
نفسه یک پرستانه، اندوختن پول را فیگرایانه و پولگیري مادي: جهت2پرستیپول-4

دست توان خرید و قدرتی که با آن بههدف دانسته که ارزش آن، حتی از آنچه با آن می
ت. آید نیز بیشتر اسمی

براي برخی، پول و اندوختن آن به خودي خود تنها معیار موفقیت است و آنچه 
ناپذیر آن و این نماید، ماهیت پایاناي براي ارتکاب جرم میآوري پول را زمینهجمع

جمله متکدیان، به هر که ممکن است سبب گردد برخی افراد، و از؛باشداحساس به آن می

1 Richard Rosenfeld
2 fetishism of mony
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پذیرش و یا نامشروعی براي دست یافتن به آن اقدام نمایندردممکنِ مشروع و مويوسیله
.)240: 1،2007(ایکرز

گرينظریه فرصت افتراقی و ارتباط آن با تکدي
اصل فرض مرتون درمورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با 3و اوهلین2کلوارد

هاي نامشروع یر فرصتاند که این شکاف با دخالت متغاند، اما مدعیکجرفتاري را پذیرفته
انگیزه و دارند ) ضمن اینکه بیان می37: 1390انجامد (ادهمی،رفتاري میافتراقی به کج

آرزو براي موفقیت، به خودي خود مسئول انطباق با رفتار کجروانه نیست. بلکه فرد باید در 
ها و تگرایانه باشد که به او امکان دهد مهارهاي یادگیري کجروانه یا انطباقمحیط
ي). بدین ترتیب نظریه116: 1390(جوانمرد،هاي الزم را یاد بگیرد و عمل کندتوانایی

گذارد که اشخاص پرورش یافته در محالت پر ازدحام و این میفرصت افتراقی فرض را بر
واقع متعلق به کنند، اهدافی که درپذیرند و تصدیق میفقرزده، اهداف مرسوم را می

میان این افراد از این گیري بزه درکند که شکلجامعه است. پس تأکید میطبقات متوسط 
برابر نوعی فشار ناشی از کشش بین آنچه گیرد و در واقع واکنشی است درتمایز نشأت می

هاي آنان نیز با تکیه بر ها و کجرويخواهد و آنچه دسترسی بدان را ندارد. جرمفرد می
مجاز براي دسترسی به ها و ابزارهاي غیربه شیوههمین مفهوم، نوعی دست یازیدن

شود.هاي مقبول و مرسوم قلمداد میغایت
آنجا که بسیاري از متکدیان در دام گونه نتیجه گرفت، ازتوان ایناین دیدگاه میاز

گیرانه فرهنگ کنارهاند، بنابراین یک خردهاي چون اعتیاد گرفتار آمدهسایر اعمال کجروانه
اند.ندگی عادي را انتخاب نمودهاز ز

ها، گري را باید یکی از آسیببنابر مباحث و نظریات مطروحه در سطور باال، تکدي
ها و که رفتاري مغایر با روشهاي موجود در جامعه قلمداد نمود، چراها و ناهنجاريکجروي

ی که به بافت و باشد و عالوه بر آثار نامناسبشده جامعه میهنجارهاي مرسوم و پذیرفته
بخشد، بعالوه، بسیاري از متکدیان به برخی سالمت جامعه میظاهري، امنیت ويچهره

آورند، بنابراین باید با شناخت مناسب این اعمال مجرمانه و کجروانه دیگر نیز روي می
هایی که ثرترین برخورد را با این پدیده و سایر آسیبؤپدیده و عوامل و پیامدهاي آن، م

1 Akers
2 Richard Cloward
3 Loyd Ohlin



94بهار، 3، شمارهنهم، دورهاجتماعیلنامه توسعهفص 154

ثیرات تأترین ترین و رایجمهماز جمله ن است در پیِ آن روي دهد، به انجام رسانید.ممک
يجمله نظریههنجاري، ازهاي بیهاي شهري که مؤید دیدگاهگري در محیطتکدي
باشد، این موارد هستند:گري میارتباط با پدیده تکديهاي افتراقی نامشروع درفرصت

فیزیکی آن.يسازي چهرهزیبایی فضایی شهري و زشتثیرات زیانبار فیزیکی: ناأت-
طلب بدون ثیرات زیانبار اقتصادي: عادي نمودن درآمد بدون کار و زایل شدن قبحأت-

عرضه.
ها و ایجاد ثیرات زیانبار اجتماعی: عدم پایبندي به هنجارهاي اجتماعی، مزاحمتأت-

هاي ناخوشایند.جلوه
ی به مبانی بهداشتی، پاکیزگی محیط، لباس و توجهثیرات زیانبار بهداشتی: بیأت-

صحنه مربوطه.
بینی، سماجت و کمهدید سالمت اخالقی جامعه و خودثیرات زیانبار اخالقی: تأت-

مزاحمت و غیره.
سازي بروز انواع جرائم، آمادگی براي توزیع موادثیرات زیانبار حقوقی: زمینهأت-

ترویج فساد اخالقی و جنسی.ها وکارگیري کودکان و زنان و غریبهمخدر، ب
ها که ثیرات زیانبار روانی: ایجاد تنش، ناراحتی و آزردگی خاطر بخصوص در پاركأت-

محل استراحت و تمدد اعصاب است.
ثیرات زیانبار امنیتی: ناامن کردن محیط و جامعه بخصوص شهري و فضاهاي أت-

).1385:31مرتبط با خود (صرامی،

پژوهشهايفرضیه
گري رسد بین جنسیت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدينظر میه ب-1

رابطه وجود دارد.(بعنوان عملی کجروانه)
رسد بین تحصیالت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به نظر میه ب-2
گري (بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.تکدي

ان شهرستان شوش و نگرش آنان به رسد بین وضعیت اشتغال جواننظر میه ب-3
گري (بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.تکدي

گري رسد بین نوع شغل جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدينظر میه ب-4
(بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.
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هرستان رسد بین میزان پایبندي به اعتقادات دینی و نگرش جوانان شنظر میه ب-5
گري (بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.شوش به تکدي

گري رسد بین قومیت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدينظر میه ب- 6
(بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.

شناسی پژوهشروش
باشد که در آن می1روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش

هاي تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه دست به ناسب با اهداف، سؤاالت و فرضیهمت
مربوطه میان جوانان شهرستان ياي از سؤاالت زده و با توزیع پرسشنامهطراحی مجموعه

ها اقدام گردید.آوري اطالعات و دادهشوش نسبت به جمع
سال شهرستان شوش 19-29جوانانيجمعیت مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه

توجه به اطالعات دریافتی از فرمانداري این شهرستان، حجم دهند که باتشکیل می
باشد، که از این نفر می58307جمعیت آنان در آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

نفر زن هستند. براي تعیین حجم نمونه، با استفاده از 29348نفر مرد و 28959تعداد 
نفر از جوانان شهرستان بعنوان نمونه مورد بررسی انتخاب 382وکران تعداد فرمول ک

ايگیري خوشهروش نمونهيمرد، بوسیله190زن و 192گردیدند، و به نسبت جنسیت، 
اي مورد بررسی قرار گرفتند.چند مرحله

آوري در این تحقیق، پیش از اقدام به جمع2روایی یا اعتباربراي بدست آوردن 
العات، پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید اهل فن قرارگرفت، که پس از اعمال اط

نهایی آماده گردیده و روایی یا اعتبار آن ينظر و انجام برخی اصالحات، پرسشنامه
یید و اجماع نظر متخصصین و کارشناسان أکه عبارت است از تـ اعتبار صورييبوسیله

بدست آمد.ـگیريار اندازهاهل فن در مورد روابودن ابز
آلفاي يو با استفاده از آماره4آزموننیز، با انجام پیش3براي دستیابی به پایایی

یید گردید. أها و سازگاري درونی پرسشنامه بررسی و در نهایت ت، همسازي گویه5کرونباخ

1 survey
2 validity
3 reliability
4 pre-test
5 Cronbach's Alpha
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آلفاي کرونباخ به يجدول زیر پایایی ابزار مورد استفاده را با توجه به مقدار آماره
گذارد:نمایش می

يمقیاس نگرش جوانان به کجروانه بودن پدیدهينتایج آزمون آلفاي کرونباخ درباره: 1جدول 
گريتکدي

نگرش جوانان شهرستان 
شوش به کجروانه بودن 

گريتکدييپدیده

16تعداد گویه: 

مقدار آلفاي کل مقیاس: 
81/0

تعداد هاشاخص
گویه

مقدار 
لفاآ

371/0شهريسازي چهرهتخریب فضاي فیزیکی و زشت
زایل شدن قبح درآمد بدون ثیرات زیانبار اقتصادي وأت

277/0عرضهوکار

274/0ثیرات زیانبار بهداشتی در محیط شهريأت
3697/0ثیرات زیانبار امنیتی در محیط شهريأت
389/0بار روانی در محیط شهريثیرات زیانأت

(ترویج اعتیاد و توزیع مواد ثیرات زیانبار اجتماعیأت
سماجت همراه با ایجاد ـمخدر در محیط شهري

ترویج فساد اخالقی و جنسی در محیط ـمزاحمت 
شهري)

372/0

پژوهشهايیافته
درصد مرد هستند،7/49االت تحقیق حاضر زن و ؤدرصد پاسخگویان به س3/50

3/0همسر (بدلیل طالق) و نفر) بی1(درصد3/0هل، أدرصد مت3/50درصد مجرد، 2/49
86/24باشند، میانگین سنی پاسخگویان همسر (بدلیل فوت همسر) مینفر) بی1(درصد
سنی گروه مورديسال سن دارند. میانه29ترین سال و مسن19ترین آنها سنکمسال، 

باشد.سال می29هاسال و مد سن آن25بررسی 
نفر) زیر7(درصد8/1باشد:بررسی به این قرار میمورديمیزان تحصیالت نمونه

55(درصد4/14دانشجو، نفر)101(درصد4/26دیپلم، نفر)64(درصد8/16دیپلم، 
فوق لیسانس.نفر)33(درصد6/8لیسانس و نفر)122(درصد9/31فوق دیپلم، نفر)

اند، عرب ي که قومیت خود را اعالم کردهنفر381نفر از مجموع237: قومیت
باشند.نفر نیز فارس می6نفر بختیاري و 6نفرکُرد، 7نفر دزفولی، 54نفر لُر، 71باشد، می

(کهشغل داراي درآمد هستندبررسی فاقدمورديدرصد) از نمونه1/63(نفر241
باشند پاسخگویان شاغل میفر ازن139دهد) ودار تشکیل مینفر از آنان را زنان خانه74
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نفر 20به کشاورزي مشغول هستند، نفر14نفر از آنان داراي شغل دولتی بوده، 37که 
نفر نیز نوع شغل 9اند (مشاغل آزاد اعالم کردهنفر نیز سایر59دار و شغل خود را مغازه

اند).را اعالم نکردهخود
که ؛انددرآمد خود را اعالم داشتهنفر 76نفري که شاغل هستند، 139از مجموع 

ترین تومان، پایین500000ها تومان، میانه و مد درآمد آن702894ها میانگین درآمد آن
باشد.نفر) می1(تومان4000000نفر) و باالترین درآمد 7(تومان100000درآمد 

، به این غالب جوانان مورد بررسی در شهرستان شوش از دینداري باالیی برخوردارند
مورد بررسی از دینداري باالیی برخوردار ينفر) از نمونه277(درصد5/72ترتیب که 

نفر) نیز 4(درصد1نفر) در سطح دینداري متوسط قرار دارند و 84(درصد22باشند، می
از دینداري پایینی برخوردارند.

(حجم) متکدیانمیزان
بررسی، حجم و مورديونهصد از نمدر1/69غالب جوانان شهرستان شوش، یعنی

ايِ کم، متوسط، زیاد، گزینه گزینه3این شهرستان را از میان یک طیفمیزان متکدیان در
جوانان شهرستان شوش منظراند. جدول و نمودار زیر حجم این متکدیان را اززیاد دانسته

.دهدنشان می

حجم متکدیان در شهرستان شوش: 2جدول
فراوانی درصد معتبردرصد تجمعیدرصد

کم 13 4/3 4/3 4/3
متوسط 105 5/27 5/27 9/30

زیاد 264 1/69 1/69 0/100
جمع 382 0/100 0/100

نفر میزان متکدیان را در 264االت تحقیق حاضر،ؤنفرِ پاسخگو به س382میاناز
متوسط دانسته درصد) حجم متکدیان را 5/27(نفر105اند، شهرستان شوش زیاد دانسته

اند.ها را کم برشمردهدرصد) تعداد آن4/3(نفر13و
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شهرستان شوشحجم متکدیان در : 2نمودار

گرينگرش جوانان شهرستان شوش به ناهنجار و کجروانه بودن تکدي
جار بودن در جدول زیر نگرش جوانان شهرستان شوش در مورد میزان کجرو و ناهن

گري، قابل مشاهده است:تکدييپدیده

گريتکدييمورد میزان کجروي و ناهنجاريِ پدیدهنگرش جوانان شهرستان شوش در:3جدول
فراوانی درصد معتبردرصد تجمعیدرصد

اصالً 0 0 0 0
خیلی کم 14 7/3 7/3 7/3

کم 46 0/12 0/12 7/15
حديتا 157 1/41 1/41 0/57

زیاد 139 4/36 4/36 4/93
خیلی زیاد 25 5/6 5/6 0/100

جمع 381 7/99 7/99
پاسخبی 1 3/0

کلجمع 382 0/100

گردد، نگرش جوانان شهرستان شوش گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان
اي، به ترتیب گزینه6گري، در یک طیف تکدييکجرو و ناهنجاربودن پدیدهيدرباره

باشد:به قرار زیر میفراوانی 
گري نفر) به مقدار زیادي تکدي139(درصد4/36حدي و تانفر)157(درصد1/41

7/3زیاد، درصد خیلی5/6درصد به مقدار کم، 12دانند، را یک ناهنجاري و کجروي می
دانند و هیچ کدام ناهنجار و کجرویانه میيرا یک پدیدهکمی آندرصد نیز به مقدارخیلی

30
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بنابراین بنظر جوانان شهرستان ؛دم ناهنجاري این پدیده نداده استي به عأپاسخگویان راز
شدت پاسخگویان نیزگردد و اکثراي کجروانه و ناهنجار قلمداد میگري پدیدهشوش تکدي

اند.به باال دانستهاین ناهنجاري را متوسط رو
شاهده است:موارد مطروحه در سطور فوق، در نمودار زیر نیز قابل م

گريتکديينگرش جوانان شهرستان شوش در مورد میزان کجروي و ناهنجاريِ پدیده:3نمودار

گريپیامدهاي تکدي
گري، پیامدهاي تکدييبا بررسی نگرش جوانان ساکن در شهرستان شوش درباره

پیامد را به هريو نمرهدرصده و فراوانی،توان نظرات آنان را در جدول زیر خالصه کردمی
.ه دادئترتیب زیر ارا

محیط شهري از منظر جوانان شهرستان شوشگري درپیامدهاي تکدي: 4جدول 

خیلیاصالًعنوانِ پیامدردیف
کمکم

متوسط
(تا 

حدي)
خیلیزیاد

زیاد

جمع 
نمره 

پاسخگو
یان

حداکثر 
نمره ممکن

نسبت نمره اکتسابیِ
ه حداکثر امتیاز گویه ب

ممکنه

تخریب فضاي فیزیکی و 1
شهريسازي چهرهزشت

2
5/0%

8
1/2%

31
1/8%

54
1/14%

168
44%

119
2/31%53266876

77458/0ال)ؤس3(

2
ثیرات زیانبار اقتصادي أت

وزایل شدن قبح درآمد 
عرضهوبدون کار

5
3/1%

30
9/7%

71
6/18%

69
1/18%

143
4/37%

64
8/16%32434584

70746/0ال)ؤس2(

ثیرات زیانبار بهداشتی در أت3
محیط شهري

17
5/4%

52
6/13%

94
6/24%

49
8/12%

103
27%

67
5/17%30204584

65881/0ال)ؤس2(

150

100

5
0

0کممتوسطزیادخیلی زیاد خیلی کم



94بهار، 3، شمارهنهم، دورهاجتماعیلنامه توسعهفص 160

4ي جدول ادامه
ثیرات زیانبار امنیتی در أت4

محیط شهري
9

4/2%
34

9/8%
99

9/25%
85

3/22%
112

3/29%
43

3/11%44586876
64834/0ال)ؤس3(

ثیرات زیانبار روانی در أت5
محیط شهري

72
8/18%

59
4/15%

84
22%

47
3/12%

90
6/23%

26
8/6%3653

6804
ال)ؤس3(

بی4(
پاسخ)

53689/0

ترویج اعتیاد و توزیع مواد 6
مخدر در محیط شهري

19
5%

78
4/20%

95
9/24%

123
2/32%

46
12%

20
2/5%1302

2286
ال)ؤس1(

بی 1(
پاسخ)

56955/0

سماجت همراه با ایجاد 7
مزاحمت

7
8/1%

25
5/6%

26
8/6%

86
5/22%

115
1/30%

123
2/32%17922292

78185/0ال)ؤس1(

ترویج فساد اخالقی و 8
جنسی در محیط شهري

7
8/1%

48
6/12%

79
7/20%

115
1/30%

93
3/24%

40
5/10%15052292

65663/0ال)ؤس1(

بار آن ثیرات زیانأبه ترتیب شدت ناهنجاري و تنمودار زیر نیز پیامدهاي این پدیده را
يتوجه به نسبت نمره(باگذاردبه نمایش میبررسی،نظر گروه موردازدر محیط شهري،

.که در جدول فوق قابل مشاهده است)هاکتسابیِ گویه به حداکثر امتیاز ممکن

(به ترتیب منظر جوانان شهرستان شوشمحیط شهري ازگري درهاي تکديپیامد:4نمودار
شدت ناهنجاري)
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کمک به متکدیان
رنقدي) به متکدیان، (نقدي و غیمیزان تمایل جوانان شهرستان شوش به کمک

باشد:بدین قرار می
نفر46اند، مورد بررسی که به این گویه پاسخ گفتهينفر از نمونه364از مجموع 

درصد) 2/33(نفر127باشند، حاضر به کمک کردن به متکدیان نمیدرصد) اصال12ً(
9/24(نفر95اند، کم عنوان کردهبه کمک کردن به متکدیان را خیلیمیزان تمایل خود

درصد) 8/0(نفر3درصد) زیاد و 6(نفر23حدي، درصد) تا3/18(نفر70درصد) کم، 
اند.زیاد عنوان کردهل را خیلییل خود به انجام این عمتما

گونه که در نمودار زیر نیز مشخص است، غالب جوانان شهرستان بنابراین همان
اند، تمایل گري متصور بودهشوش، که برخی پیامدهاي نابهنجار را نیز براي عمل تکدي

اند.چندانی به کمک کردن به متکدیان از خود نشان نداده

میزان تمایل جوانان شهرستان شوش به کمک به متکدیان: 5نمودار

گريثر بر دیدگاه جوانان شهرستان شوش به کجروانه بودن تکديؤعوامل م
ها)(آزمون فرضیه

میزان کجرو و ينگرش جوانان شهرستان شوش دربارهها، متغیر براي آزمون فرضیه
و متغیرهاي گیرد اي مورد ارزیابی قرار میفاصلهگري در سطح سنجش ناهنجار بودن تکدي

سطح اسمی سنجیده جنسیت، وضعیت اشتغال، نوع شغل و قومیت پاسخگویان در
سطح ترتیبی قرار دارد، بررسی درمورديشود، همچنین متغیر تحصیالت نمونهمی

140
120
100
8
06
04
02

حدي/تازیادخیلی زیاد
متوسط

خیلی کمکم
0

اصالً



94بهار، 3، شمارهنهم، دورهاجتماعیلنامه توسعهفص 162

شهرستان شوش نگرش جوانان میان این متغیرها و متغیر يبنابراین براي بررسی رابطه
دو نمونه مستقل و 1هاي تی، از آزمونگريمیزان کجرو و ناهنجار بودن تکدييدرباره

گردد.استفاده می2طرفهتحلیل واریانس یک
اي مورد ارزیابی متغیر میزان پایبندي به اعتقادات دینی نیز در سطح سنجش فاصله

، از ضریب تحقیقيوابستهیر با متغآنيقرار گرفته و بنابراین براي بررسی رابطه
شود.استفاده می3همبستگی پیرسون

نگرش جوانان (تحقیقيمیان متغیرهاي مستقل تحقیق و متغیر وابستهيرابطه
هئ) در جداول زیر اراگريمیزان کجرو و ناهنجار بودن تکدييشهرستان شوش درباره

گردد:می
هرستان شوش و نگرش آنان به رسد بین جنسیت جوانان شبنظر می:1يفرضیه

(بعنوان عملی کجروانه) رابطه وجود دارد.گريتکدي

مستقل پیرامون نگرش جوانان شهرستان شوش به کجرو بودن يدو نمونهtنتایج آزمون : 5جدول
حسب جنسیتگري برتکدي

جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار میانگینخطاي معیار T )Sig(داريسطح معنی
زن 190 8737/52 08003/11 80383/0 206/2 مرد028/0 188 4574/50 19611/10 74363/0

بررسی به کجرو و مورديدهد میزان نگرش نمونههاي آماري نشان میبررسی
(با میانگین ) و مرد8737/52(با میانگین گري در بین دو جنسیت زنناهنجار بودن تکدي

اشد.ب) متفاوت از هم می4574/50
داري حاصل از آزمون آماري فوق نیز کمتر از بنابراین با لحاظ این که سطح معنی

توان نتیجه که می،گرددیید میأتحقیق ت1ي پس فرضیه؛ )Sig=028/0(باشدمی05/0
حسب نظر جوانان شهرستان شوش، برگري درگرفت میزان کجرو و ناهنجار بودن تکدي

هم باشد.ودي متفاوت ازحدتواند تاها میجنسیت آن

1 T-Test
2 One-Way ANOVA
3 Pearson Coefficient
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رسد بین تحصیالت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به به نظر می:2يفرضیه
گري رابطه وجود دارد.تکدي

نگرش جوانان شهرستان شوش به جهت بررسی تحلیل واریانسنتایج حاصله از آزمون : 6جدول 
حسب تحصیالتگري برکجرو بودن تکدي

مجموع مجذورات آزادييدرجه مربع مجذورات F )Sig(داريمعنیسطح

گروهیبینواریانس 764/1874 5 953/374 376/3 005/0
گروهیدورنواریانس 559/41320 372 077/11

جمع 323/43195 377

طرفه معنادار گردیده است، چرادوم تحقیق آزمون تحلیل واریانس یکيدر فرضیه
فوق يپس رابطه).Sig=005/0(باشدمی05/0شده کمتر از که سطح معناداري برآورد

ها توان گفت بین میزان تحصیالت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنگردد و مییید میأت
گري رابطه برقرار است.نسبت به میزان کجرو بودن تکدي

رسد بین وضعیت اشتغال جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان بنظر می:3ي فرضیه
گري رابطه وجود دارد.ه تکديب

مستقل پیرامون نگرش جوانان شهرستان شوش به کجرو بودن يدو نمونهtنتایج آزمون : 7جدول
حسب وضعیت اشتغالگري برتکدي

جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار میانگینخطاي معیار T )Sig(داريسطح معنی
زن 136 3235/51 53522/10 90339/0 499/0 - مرد618/0 240 8958/51 77390/10 63545/0

مورديمستقل مشخص گردید که میزان نگرش نمونهينمونهدوtبا انجام آزمون 
) 3235/51(با میانگین گري در بین دو گروه شاغلبررسی به کجرو و ناهنجار بودن تکدي

) چندان متفاوت نیست.8958/51(با میانگین و بیکار
داري حاصل از آزمون آماري فوق نیز مطلوب لحاظ این که سطح معنیبنابراین با 

توان نتیجه گرفت که می،گرددیید نمیأتحقیق ت3يپس فرضیه؛ )Sig=618/0(باشدنمی
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حسب وضعیت نظر جوانان شهرستان شوش، برگري درمیزان کجرو و ناهنجار بودن تکدي
یکسان است.ها، تقریباًاشتغال آن

-تکديرسد بین نوع شغل جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به بنظر می:4يفرضیه

گري رابطه وجود دارد.

نگرش جوانان شهرستان شوش به جهت بررسی تحلیل واریانسنتایج حاصله از آزمون :8جدول 
حسب نوع شغلگري برکجرو بودن تکدي

مجموع مجذورات آزادييدرجه مربع مجذورات F )Sig(داريمعنیسطح

گروهیبینواریانس 480/1613 4 370/403 695/3 006/0
گروهیدورنواریانس 774/21395 196 162/109

جمع 254/23009 200

توجه به نوع گري بعنوان عملی کجروانه و ناهنجار بانگرش به تکدييمیانگین نمره
، شغل دولتی: 6622/56ر:دازنان خانهباشد:بررسی بدین قرارمیشغل گروه مورد

بدین.8793/50، سایر مشاغل آزاد: 7500/53دار: ، مغازه5871/53، کشاورز: 8000/49
تحقیق معنادار گردیده است، به نحوي 4يطرفه براي فرضیهترتیب تحلیل واریانس یک

داري نیز قابل قبول استو سطح معنی695/3است بابرابرFکه مقدار آزمون 
)006/0=Sigتوان گفت بین نوع شغل جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان )، بنابراین می

گري در اطراف حرم دانیال نبی، بعنوان عملی کجروانه، رابطه وجود دارد.به تکدي

رسد بین میزان پایبندي به اعتقادات دینی و نگرش جوانان شهرستان بنظر می:5ي فرضیه
گري رابطه وجود دارد.شوش به تکدي

دینداري و نگرش يرابطهجهت بررسی شدت همبستگی پیرسوننتایج حاصله از آزمون : 9جدول 
گريجوانان شهرستان شوش به کجرو بودن تکدي

عملی ،تکدي
کجروانه دینداري

عملی کجروانه،تکدي
همبستگی پیرسون 019/0 -

داريسطح معنی 361/0
تعداد 378 361
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قیق مشخص شد که بین سطح دینداري جوانان شهرستان تح5يهبا آزمون فرضی
زیرا سطح ؛گري رابطه وجود نداردشوش و میزان نگرش آنان به کجرو بودن تکدي

بیشتر است و سطح 05/0باشد که از می361/0داري بدست آمده براي این رابطه معنی
گردد.یید نمیأباشد، بنابراین این فرضیه تقابل قبولی نمی

گري رسد بین قومیت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکديبنظر می:6يیهفرض
رابطه وجود دارد.

نگرش جوانان شهرستان شوش به جهت بررسی تحلیل واریانسنتایج حاصله از آزمون :10جدول
هاحسب قومیت آنگري برکجرو بودن تکدي

مجموع مجذورات آزادييدرجه مربع مجذورات F )Sig(داريمعنیطحس

گروهیبینواریانس 984/1636 5 397/327 924/2 013/0
گروهیدورنواریانس 454/41536 371 958/111

جمع 438/43173 376

طرفه معنادار گردیده است، تحقیق، آزمون تحلیل واریانس یکيدر آخرین فرضیه
) و میانگین Sig=013/0(باشدمی05/0شده کمتر از که سطح معناداري برآوردچرا

توجه به قومیت با"گري بعنوان عملی کجروانه و ناهنجارنگرش به تکدي"متغیرينمره
، 7115/49، دزفولی:3333/43، فارس:5127/51عرب:بررسی بدین قراراست:گروه مورد
.7115/46، کرد:3429/54، لر:000/59بختیاري:

توان گفت بین قومیت جوانان شهرستان شوش و میگردد یید میأفوق تيپس رابطه
گري رابطه برقرار است.ها نسبت به میزان کجرو بودن تکديو نگرش آن

تحلیل رگرسیونی چند متغیره
در بررسی روابط آماري فرضیات مختلف تحقیق، متغیرها به صورت دو به دو مورد 

تغیرهاي مستقل بر روي متغیر تأثیر همزمان ميتحلیل قرار گرفتند. حال براي مطالعه
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گردد. در این تحلیل از روش همزمان استفاده می1وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره
پردازیم:ایم که در زیر به توصیف نتایج میکمک گرفته2(اجباري)

دهد که ضریب رگرسیون متغیر ): نتایج به دست آمده نشان میbضریب رگرسیون (-
، متغیر دینداري برابر 239/3، متغیر وضعیت شغل برابر با -249/1ابر با میزان تحصیالت بر

-82/0و متغیر نوع شغل برابر با -545/0، متغیر جنسیت 568/0، متغیر قومیت - 404/0با 
باشد.می

هاي حاصل، بتاي متغیر میزان ): طبق یافتهBetaضریب رگرسیون استاندارد شده (-
، متغیر دینداري برابر با 152/0تغیر وضعیت شغل برابر با ، م-160/0تحصیالت برابر با 

-127/0و متغیر نوع شغل برابر با - 025/0، متغیر جنسیت 091/0، متغیر قومیت - 331/0
برآورد شده است.

گزارش شده است. 203/0): در این مطالعه ضریب تعیین برابر با 2Rضریب تعیین (-
درصد از 3/20اند وارد شده به معادله توانستهاین یافته بدین معناست که متغیرهاي 

واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند.
): این ضریب مربع همبستگی تعدیل شده را adj.2R(یافتهضریب تعیین تعدیل-

باشد.می176/0دهد که در این تحقیق برابر با نشان می
عوامل يو ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون دربارهدر ادامه نیز جداول مربوط به نتایج 

گري خواهد آمد:تکدييمؤثر بر نگرش جوانان به کجروانه بودن پدیده

عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به کجروانه بودن ينتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره: 11جدول
گريتکدييپدیده

Method: Enterروش ورود متغیرها: همزمان (اجباري)

Rضریب همبستگی چندگانه 451/0=
R2ضریب تعیین 203/0=

adj.R2=176/0یافتهضریب تعیین تعدیل

S.Eخطاي معیار 7/9=
ANOVAتحلیل واریانس 7= /557
Sigسطح معناداري 00/0=

1 multiple regression
2 enter
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عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به کجروانه بودن يضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره:12جدول 
گريتکدييپدیده

متغیرهاي مستقل B Std. Error Beta t Sig

مقدار ثابت 643/72 377/7 847/9 000/0
متغیر قومیت 568/0 445/0 091/0 277/1 203/0
متغیر دینداري 404/0 - 085/0 331/0 - 767/4- 000/0
متغیر جنسیت 545/0 - 843/1 025/0 - 296/0- 768/0

متغیر وضعیت شغلی 239/3 325/2 152/0 393/1 165/0
متغیر نوع شغل 820/0 - 680/0 127/0 - 207/1 - 229/0
متغیر تحصیالت 249/1 - 546/0 160/0- 287/2 - 023/0

استاندارد را توان معادالت رگرسیونی استاندارد و غیربا توجه به نتایج حاصل می
چنین نوشت:

استاندارد چنین است:رگرسیون غیريمعادله-
Y' = a + b1 x1 + b2 x2 + … + bk xk

) -545/0) + (جنسیت) (239/2) + (وضعیت شغلی) (- 820/0) + (نوع شغل) (-249/1(تحصیالت) (
گريي تکدي= نگرش جوانان به کجروانه بودن پدیده643/72) + 568/0+ (قومیت) ()-404/0(دینداري) (

متغیر يمستقل، نمرهتفسیر این معادله بدین معناست که با افزایش هر واحد متغیر 
کند. ) تغییر میbوابسته به اندازه واحد ضریب رگرسیون (

صورت است:رگرسیون استاندارد نیز بدینيمعادله-
zY' = b1 z1 + b2 z2 + b3 z3 + … + bk zk

) - 025/0) + (جنسیت) (152/0) + (وضعیت شغلی) (- 127/0) + (نوع شغل) (-160/0(تحصیالت) (
گريي تکدي) = نگرش جوانان به کجروانه بودن پدیده091/0) + (قومیت) (-331/0(دینداري) (

واحد در انحراف استاندارد 1ارقام مندرج در معادله به این معناست که با افزایش 
گري تکدييهمیزان تحصیالت، میزان نگرش جوانان مورد بررسی به کجروانه بودن پدید

واحد در وضعیت اشتغال (یعنی در 1در مقابل با افزایش یابد. کاهش می160/0به مقدار 
گري افزایش انحراف استاندارد نگرش آنان به کجروانه بودن تکدي152/0میان بیکاران)، 

در 331/0واحد در سطح دینداري نمونه مورد بررسی، شاهد کاهش 1یابد، با افزایش می
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واحد در جنسیت نمونه 1ا افزایش باشیم، بگري مینگرش آنان به کجروانه بودن تکدي
باشیم، با کاهش در متغیر وابسته می025/0مورد بررسی (یعنی در میان مردان) شاهد 

افزایش در متغیر وابسته 091/0مورد بررسی شاهد يواحد در قومیت نمونه1افزایش 
آنان واحد در نوع شغل جوانان شهرستان شوش نگرش 1باشیم و در نهایت با افزایش می

یابد.کاهش می127/0گري تکدييبه کجروانه بودن پدیده
نگرش جوانان به کجروانه بودن يبینی کنندهترین پیشتوان گفت قويپس می

باشد، پس از آن نیز میزان می-331/0گري، سطح دینداري آنان با ضریب بتاي تکدي
وضعیت اشتغال با ضریب ، قرار دارد160/0تأثیر مستقیم متغیر تحصیالت با ضریب بتاي 

و در نهایت 091/0، قومیت با ضریب بتاي -127/0، نوع شغل با ضریب بتاي 152/0بتاي 
ترین تأثیر مستقیم را نسبت به سایر که ضعیف،- 025/0متغیر جنسیت با ضریب بتاي 

گري تکدييمتغیرهاي دیگر در نگرش جوانان شهرستان شوش به کجروانه بودن پدیده
رگذاري قرار دارند.یهاي بعدي تأثر رتبهدارد، د

تحلیل مسیر

يمدل تحلیل مسیر منتهی به نگرش جوانان شهرستان شوش به کجروانه بودن پدیده: 6نمودار
گريتکدي

مسیرهاي منتهی به متغیر يگردد، کلیهگونه که در نمودار فوق مشاهده میهمان
متغیرهاي مستقل به دست آید.وابسته شناسایی و محاسبه شده تا اثر کل 
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گیري از روش تحلیل رگرسیونی همزمان، هاي حاصل از تحلیل مسیر، با بهرهیافته
بر متغیر وابسته برابر با آن است که اثر مستقیم متغیر سطح دینداري يدهندهنشان
وع و متغیر ن152/0، متغیر وضعیت اشتغال برابر با 091/0، متغیر قومیت بابر با - 331/0

باشد.می- 127/0شغل برابر با 
میزان تأثیر مستقیم متغیر جنسیت بر نگرش جوانان شهرستان شوش به کجروانه 

مستقیم آن برابر باثیر غیرأاشد و جمع تبمی-025/0گري، برابر با تکدييبودن پدیده
باشد.می-097/0و در نهایت اثر کل آن برابر با- 072/0

تحصیالت نیز ضریب تأثیر مستقیم این متغیر بر متغیر در خصوص متغیر میزان 
برآورد شده و در 011/0مستقیم آنباشد و جمع تأثیر غیرمی-160/0وابسته برابر با 

مجموع میزان اثر کل متغیر میزان تحصیالت بر نگرش جوانان شهرستان شوش به کجروانه 
باشد.می- 149/0گري برابر باتکدييبودن پدیده

گیريجهنتی
با قدمتی بسیار طوالنیست و جوامع بشري از دیرباز، ايگري و دریوزگی پدیدهتکدي

اند. آنچه از هاي گوناگونی با آن برخورد نمودهبه طرق مختلفی با آن مواجه بوده و به روش
که به دریوزگی گردد گویاي این مطلب است که آنانمشاهده و بررسی این پدیده منتج می

خدمتی را نیز يپردازند بلکه توان ارائهگذرانند نه تنها به کار تولیدي نمییروزگار م
دهند و ممکن است نیروي خود را در و اوقات خود را با بیکارگی به هرز مینداشته

هنجاري به شهر و زده و بیآسیبيچهرهمسیرهاي انحرافی دیگر به جریان انداخته و
گونه یلی چون ناتوانی، تنبلی یا فراهم نبودن شرایط، هیچاین افراد به دالجامعه بدهند. 

) و با اصرار و مزاحمت و 122: 1378اي در جامعه نداشته (فرجاد،نقش تولیدي و سازنده
).134: 1،1989(وبسترکنند آور با کمک و صدقه دیگران زندگی میبا ایجاد فضایی رقت

گري از عوامل یت شهري، تکديشناسی و مدیربه باور بسیاري از متخصصین جامعه
فیزیکی، ساحت اجتماعی، امنیت و سالمت شهرها است. يرسانی به چهرهمهم آسیب

آمیز عالوه بر آمیز و رفتارهاي سماجتمتکدیان، با پوشش نامناسب، ظاهر آزاردهنده، رقت
هاي دیگر تخریب ساخت ظاهري شهرها باعث ایجاد نوعی احساس ناامنی و بسیاري آسیب

1 Webster
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فساد و يمخدر، ولگردي، زورگیري، گسترش و رواج اعتیاد و اشاعههمچون فروش مواد
گري در جامعه خواهند شد.روسپی

گري تکدييتوان با تمسک به آن به تبیین پدیدهاز جمله رویکردهایی که می
توجه به مباحث مطروحه در این رویکرد، باباشد. کارکردگرایی میيپرداخت، نظریه

ل و ئي مساهاي جامعه از جملهو ارزشگري به دلیل عدم سازگاري با نظمتکدي
شود که عالوه بر تضاد با هنجارهاي غالب در هاي موجود در جوامع محسوب میناهنجاري

گردد. هاي دیگري میجامعه، خود نیز موجد ناهنجاري
يریهفرصت افتراقی، نظيهاي دیگري چون نظریههمچنین با توجه به نظریه

آنومی مرتن نیز متکدیان را يجمله نظریههنجاري تشکیالتی منسر و روزنفلد و ازبی
هاي نوآوران، بندي مرتون گروههایی ناهنجار تلقی نمود. در دستهبایست دستهمی

ها اي که امکان دسترسی آنگیران در سازگاري خود با محیط و جامعهگران و کنارهطغیان
گردند رفتار و هنجارشکن تلقی میبزار مشروع و مقبول اجتماعی محدود ساخته، کجرا به ا

گري نگاه کنیم، تکدي که نوعی واکنش از سنخ تکدييکه اگر با دید وي به پدیده
است نیز یک ـکار و تالشـ آنياندوزي و وسیلهنوآوري و یا انزوا در برابر هدف ثروت

ردد. از آن جهت نوآوري است که یکی از اهداف عمومی گکجروي و ناهنجاري تلقی می
اي اندوزي است پذیرفته شده است، اما چون عدهگرایی و ثروتجامعه که همان مادي

متعارف هاي بدیع یا غیررا ندارند، به ناچار به راهان یا توان و یا صبر رسیدن به آنامک
توان وب الگوي مرتون میهمچنین در چارچ؛زنندانند سرقت و یا تکدي دست میم

اندوزي گیري دانست که افراد نه تنها ارزشی همچون ثروتگري را نوعی انزوا و گوشهتکدي
پذیرند و براي گذران زندگی با هاي نهادي شده موجود را نیز نمیرا قبول ندارند، بلکه راه

آورند.حداقل انتظارات به تکدي روي می
به بررسی نگرش جوانان شهرستان شوش مبنی بر در همین راستا این پژوهش نیز 

گري مبادرت نموده است که نتایج حاصله مؤید تکدييکجروانه و ناهنجار بودن پدیده
مرتون در ارتباط با کجروي و ناهنجاري، ازيدیدگاه مکتب کارکردگرایی و همچنین نظریه

غالب جوانان مورد صورت کهباشد. بدینگري، میتکدييجمله کجروانه بودن پدیده
اند، نظرشان در مورد کجروانه بررسی که حجم متکدیان در شهرستان شوش را زیاد دانسته

اند: اي، به ترتیب فراوانی بدین قرار بیان داشتهگزینه6را در یک طیف گريبودن تکدي
گري را نفر) به مقدار زیادي تکدي139(درصد4/36حدي و تانفر)157(درصد1/41
7/3زیاد، درصد خیلی5/6درصد به مقدار کم، 12دانند، ک ناهنجاري و کجروي میی
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دانند و هیچ ناهنجار و کجرویانه میيرا یک پدیدهکمی آنخیلیدرصد نیز به مقدار
بنابراین بنظر جوانان ؛دم ناهنجاري این پدیده نداده استي به عأرکدام از پاسخگویان 

گردد و اکثرپاسخگویان اي کجروانه و ناهنجار قلمداد میدهگري پدیشهرستان شوش تکدي
اند.به باال دانستهشدت این ناهنجاري را متوسط رونیز

متغیر مورد بررسی یعنی 6با آزمون فرضیات تحقیق نیز مشخص شد که از میان 
جنسیت، تحصیالت، وضعیت اشتغال، نوع شغل، میزان پایبندي به اعتقادات دینی و 

متغیر جنسیت، میزان تحصیالت، نوع شغل و 4وانان شهرستان شوش بین قومیت ج
گري بعنوان عملی کجروانه و قومیت جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکدي

بودن) و سطح (شاغل یا بیکارمتغیر وضعیت اشتغال2ناهنجار رابطه وجود دارد و بین 
اي مشاهده نگردید. گري رابطهيدینداري جوانان شهرستان شوش و نگرش آنان به تکد

مورد کجروانه بودن ثیرگذار بر نگرش جوانان شهرستان شوش درأبنابراین عوامل ت
متغیر جنسیت، میزان تحصیالت، نوع شغل و قومیت آنان که 4گري عبارتند از تکدي

وع توان نتیجه گرفت شرایط مختلف زیستی، فرهنگی و اجتماعی افراد مورد بررسی بر نمی
ثیر مستقیم، غیر أکه میزان ت؛ باشدنگرش آنان در زمینه مورد پژوهش تأثیرگذار می

مستقیم و اثر همزمان و کل این عوامل با توجه به اطالعات بدست آمده در تحلیل 
رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر به نمایش گذاشته شد.
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