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  21-36صفحات/  90تابستان/ شماره دوم/ سال دوم /شناسي مطالعات جوانانفصلنامه جامعه
  

  
  

  دانش آموزانبر رفتار بزهكارانه  مؤثربررسي عوامل خانوادگي و اجتماعي 
  )هاي شهرستان سلسله در استان لرستاندبيرستان دانش آموزانمطالعه موردي (

 
  1 احسان حسنوند
 2 اسماعيل حسنوند

  
 :چكيده

ـ تحقيق حاضر بر آن است تا عوامل خانوادگي و اجتماعي مؤثر بـر رفتـار بزهكارانـه     ش دان
آوري  روش مورد اسـتفاده مـا روش پيمايشـي و تكنيـك جمـع     . را مورد بررسي قرار دهد آموزان
هـاي تحقيـق نشـان داد كـه      يافته. نفر بود 350حجم نمونه اين تحقيق. ها پرسشنامه بوده است داده

 اجتمـاعي و  -ميان دينداري، ميزان نظارت والدين بر فرزندان، تعهدات خانوادگي، پايگاه اقتصادي
. اي معنـادار و معكـوس وجـود دارد    رابطـه  دانش آمـوزان تعهدات آموزشگاهي با رفتار بزهكارانه 

رفتار و  معاشرت با دوستان بزهكارهمچنين نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت و معناداري بين 
 5/65متغير وارد مدل شـدند و در مجمـوع    6در تحليل رگرسيون نيز . بود دانش آموزانبزهكارانه 

  .درصد از واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين شد
 

  .موزانآل خانوادگي، عوامل اجتماعي، دانشرفتار بزهكارانه، عوام: كليدواژه
  

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

                                                 
    hasanvand61@yahoo.com /اه تهرانشناسي دانشگكارشناس ارشد جامعه - 1
  smail_hasanvand@yahoo.com/ شناسي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد جامعه - 2
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  مسألهمقدمه و طرح  -1
كردن روند توسعه و تكامل خويش به عناصر و اجزاي گوناگوني نيازمندند كه جوامع بشري براي طي

نوجوانان قشر عظيمي از جمعيت كشور را . ي از مهمترين اين اجزا، نيروي انساني كارآمد و جوان استيك
دهند كه در آينده، پويايي و تداوم حيات نظام اجتماعي و رشد و توسعه همـه جانبـه آن، نقـش    تشكيل مي

جمعيت جوان و فعـال   اما يكي از عوامل مهمي كه در امحاي نيروي انساني به ويژه. بسزايي خواهد داشت
-اي جهاني بزهكاري جوانان پديده. ها و انحرافات اجتماعي است جوامع سهم بسزايي داشته و دارد، آسيب

است، گرچه جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود بـا انـواع متفـاوتي از آن روبـرو     
تـوان آن را نقـض    طور خالصه مـي به اي فرعي از انحراف و جرم است كه بزهكاري جوانان شاخه. هستند

شـود كـه    اصطالح بزهكار در مورد كساني بـه كـار بـرده مـي    . معيارهاي قانوني توسط جوانان تعريف كرد
 ،1375فرجـاد، (.گردنـد  مرتكب اعمالي بر خالف موازين، مقررات، قوانين و معيارهاي ارزش فرهنگـي مـي  

دوره مملـو از تعـارض و نوسـان بـين اسـتقالل و       برنـد در  كساني كه درمرحله نوجواني به سر مـي  )169
گذرانند و به ايـن دليـل ايـن امـر بـراي جامعـه،        ترين مراحل زندگي خود را مي وابستگي، يكي از حساس

دانـيم جـرم و جنايـت     همانطور كـه مـي  . كند ليت سنگيني را ايجاد ميوخانواده و بويژه براي والدين، مسؤ
د، بلكه معلول يك سري عوامل پيشين است كه فرد را متمايل به كجـروي  كن مقدمه در انسانها بروز نمي بي
محيط خانوادگي، محيط اجتناب ناپذيري است كه فرد در آنجا چشم به دنيا گشوده و رشد خود را «.كند مي
  )1384،295دانش، (».كند غاز ميآ

وضـع   تـأثير كيفري، هاي اجتماعي و بررسي آمارهاي  دانشمندان با تحقيق و پژوهش 19از اواخر قرن
محيط خانوادگي را در بروز جرايم تأييد و اذعان داشتند كه وضع محيط خانوادگي رابطه مستقيم بـا بـروز   

مركـز آمـار   ( 70495782كشـور مـا بـا جمعيتـي بـالغ بـر       )همـان .(حالت خطرناك و ارتكـاب جـرم دارد  
  .بيست و يكمين كشور پرجمعيت جهان است) 1385ايران،

 8/37ميليون نفـر از جمعيـت ايـران يعنـي      26اي مركز آمار ايران هم اكنون بيش ازبراساس برآورده 
آموزي كشور نيز با لحـاظ سـه مقطـع دبسـتاني،      جمعيت دانش. سال هستند 18درصد آن، از نظر سني زير

گـذاري   ريزي وسياست در صورت عدم برنامه. اندميليون نفر برآورد شده 18راهنمايي و دبيرستاني بيش از 
  ) 1382،11رجبي پور،(.گذاران قرار خواهد دادروي دولت و سياست  هاي متعددي را پيش مطلوب، چالش

اگرچه در كشور ما آمار و ارقام معتبري در مورد بزهكاري وجود نـدارد امـا آمارهـاي موجـود رشـد      
دهد تعداد افراد زير  هاي ايران نشان مي گزارش سازمان زندان. دهد هاي اخير نشان مي فزاينده آن را در سال

هـاي اصـالح و    اند و به زنـدان يـا كـانون    دستگير شده 78و  76،77هاي  هجده سال كه در خرداد ماه سال
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نفـر زيـر هجـده سـال      3722تعـداد   جمعاً 76در خرداد سال : اند به اين ترتيب هستند تربيت تحويل شده

ايـن رقـم    1378نفر بودند و در سـال   3894، افراد دستگير شده زير هجده سال 77درسال . دستگير شدند
با توجه بـه ارتبـاط   ) 79 ،1387پور و حسيني نثار، به نقل از جاليي 9 ،2دادگستر، ش(.نفر بوده است 2521

هـا و نهادهـا، تحقيـق     هاي اجتماعي كردن خانواده تنگاتنگ رفتارهاي نابهنجار نوجوانان با چگونگي روش
را شناسايي كند و  دانش آموزانو اجتماعي مؤثر بر رفتار بزهكارانه حاضر بر آن است تا عوامل خانوادگي 
  .برخي از عوامل شيوع كجروي را بيابد

  
  چارچوب نظري -2

هاي مربوط به رفتارهاي انحرافي و از جمله بزهكاري جوانان، هر كدام به بعضي از عوامل نظريه
باشيم   ها داشته بندي كلي از اين تئوري تقسيماگر بخواهيم يك «. نمايند ساز رفتار بزهكارانه توجه ميزمينه
هاي تئوري تئوري انتخاب، تئوري ساختار اجتماعي،: ها عبارتند از بگوييم كه انواع اين تئوريتوانيم مي

  ) 1384،10چلبي و مباركي، (.هاي مرتبط ديگرهاي تركيبي و تئوري اجتماعي، تئوري فرآيند
رادي كه داراي انتخاب عقالني هستند، زماني مرتكب جرم انتخاب عقالني، افنظريه  از ديدگاه

آيد بيشتر از آستانه اخالقي آنها  دست ميشوند كه سود خالص مورد انتظاري كه از اين فعاليت به مي
  )10، 1384به نقل از چلبي و مباركي،  13 ،1999لدرمن و ديگران،(.باشد

آنها تأكيد . خشن كودكان تأكيد دارند ي نسبتاًپردازان ساختاراجتماعي بر رفتارهابسياري از نظريه
در سراسر زندگي ادامه  تأثيرو اين  گذارد بيشتر بر افراد نوجوان تأثير ميكنند كه نيروهاي اجتماعي،  مي
كنند، تمايل به رفتارهاي  مي  گويند مردمي كه در شرايط اجتماعي نامتعادل زندگي ساختارگرايان مي. دارد

ن ميزان جرم در مناطق پايين شهري نسبت به مناطق متوسط بيشتر است، بايد بر رفتار مشابهي دارند و چو
  )2000،192گل، سي( .داشته باشد تأثير

سازماني اجتماعي بر اين باورند كه عواملي چون كاهش كارايي نهادهاي اجتماعي  پردازان بي نظريه
غيررسمي كنترل اجتماعي، كاهش  نظير خانواده و تضعيف تقيدهاي خويشاوندي به عنوان نيروهاي

هاي  سوي حوزهشدن، شهرنشيني و مهاجرت فزاينده بهسنتي اجتماعي كه پيامد رشدسريع صنعتيانسجام
 )1382،43احمدي،( .دهند جرايمي نظير قتل، سرقت، انحرافات جنسي و اعتياد را افزايش مي. شهري است

تقيم كنترل غيررسمي يا ثمربخش جمعي  متمركز مسسازماني اجتماعي اخيراً بر روي شكل تئوري بي«
اين تئوري . يعني توانايي مداخله مؤثر در مسايل محله و نظارت ساكنين براي حفظ نظم عمومي. استشده

هاي مكمل ضعيف گردند، محالت توانايي خود را نسبت به كنترل  چنانچه اين مكانيسم استفرض نموده
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گي محله و ثمربخشي به ترتيب براي نمايان ساختن دامنه وسيعي شدت همبست. جرم از دست خواهند داد
نژادي / از شرايط سطح كالن از قبيل فقر، شهرنشيني، صنعتي شدن دگرگوني جمعيت و ناهمگوني قومي

است در صورتي كه آنها افزايش يابند، شدت همبستگي و كنترل غير رسمي كاهش در نظر گرفته شده
  )   67 ،1383مباركي، ( .يابد مي

اين نظريه معتقد است . فشار دومين نوع از تبيين ساختاري ميزان بزهكاري استهاي احساس نظريه
اند و اگرچه اهداف جامعه ثابت است اما افراد نسبتاً كمي  ها و آرزوهاي مشابه كه اغلب افراد داراي ارزش

ناتواني در دسترسي به اهداف  .از توانايي يا امكانات الزم براي دستيابي به موفقيت برخوردار هستند
احساساتي نظير از خود تأثيرمولد خشم، نفرت و پرخاشگري  است نظريه فشار چگونگي  ،اجتماعي
خشم و سرخوردگي ناشي از محروميت اقتصادي نابرابري اجتماعي بر الگوهاي تخلف فردي را . بيگانگي

داند  ي انحرافي را نتيجه فشارهاي جامعه مياين ديدگاه رفتارها )235 ،1384سيگل وسنا، ( .دهد توضيح مي
ها اين است كه  گزاره اصلي در اين نظريه )129 ،1383ستوده، (.كند كه بعضي مردم را وادار به كجروي مي

دهند و آنان را مجبور به كج رفتاري  عواملي در جامعه وجود دارد كه برخي مردم را تحت فشار قرار مي
مردم تهيدست براي دستيابي به اهداف و رهايي از فشار ممكن ) 39 ،1385صديق سروستاني، ( .كنند مي

هاي سرقت، داد و ستد مواد مخدر يا طرد اهداف اجتماعاً پذيرفته شده و جايگزين كردن  است از روش
  )200 ،2001گل،  سي(.اهداف انحرافي ديگر، براي نيل به اهدافشان استفاده كنند

اجتماعي توجه يفرآيندهاهاي مختلف، نهادها و  افراد با سازمان به تعامل فرآيند اجتماعي  تئوري
كنند به طور قطع  دهد بسياري از جواناني كه در اين مناطق زندگي مي شواهد نشان مي ) همان(.كنند مي

مكانيسم و ابزارهاي مشروع به دنبال اهداف و موفقيت  فرآيندهاشوند و بسياري از آنان از طريق  مجرم نمي
- گيري ارزشي و اهداف طبقات اجتماعي معتقدند كه تفاوت اندكي بين جهتفرآيندپردازان نظريه .هستند

اي مواجهه هستند ولي بسياري از آنها  اگرچه جوانان طبقات پايين با مشكالت عديده. اجتماعي وجود دارد
اي دارد كه به  ي گستردهها ريشه در منابع مطالعات مايلند از قواعداخالقي و قانوني پيروي كنند اين نظريه

ها اين  اند فرض اصلي اين دسته از تئوري پذيري و رفتارهاي بزهكارانه پرداخته بررسي رابطه بين جامعه
اي  شدن كودكان عناصري از جامعه كه با آن تماس و ارتباط نزديك و صميمانه است كه به موازات بالغ

  )1384،257گل و سنا، سي(.گذارد مي تأثيردارند بر الگوهاي رفتاري آنان 
شمول و ساري در بين همه اقشار و طبقات جرم و رفتارانحرافي را امري جهان اجتماعي نترلك نظريه
اجتماعي و كنترل شخصي است و داند اعمال انحرافي ناشي از ضعف در ساز و كارهاي كنترل اجتماعي مي

ها بيشتر علت همنوايي است،  ر اين نظريهد. هاي فشار و يادگيري است به نوعي در مقابل مفروضات نظريه
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بنابراين فقدان يا ضعف كنترل . گيرد اعمال كنترل اجتماعي بر افراد است كه جلوي كج رفتاري را مي

براساس تئوري هيرشي پيوند فرد با جامعه است كه مهمترين متغير . تاجتماعي علت اصلي كج رفتاري اس
بر اين اساس گروهي كه اعضاي آن با هم انسجام و همبسبتگي . در همنوا بودن يا همنوا نبودن فرد است

باشند بهتر قادر به اعمال كنترل و نظارت اجتماعي بر روي اعضايش خواهد بود تا گروهي قويتري داشته
افتد كه قيود  وي معتقد است كه بزهكاري وقتي اتفاق مي. كه بين آنها انسجام استواري وجود نداشته باشد

اجتماع ضعيف شوند يا به طور كلي از بين بروند اين قيود را تحت چهار مفهوم كلي  فرد نسبت به
  )90 ،1382احمدي ( .كند دلبستگي، تعهد، درگيري و باور خالصه مي

هاي  هاي نظريه مفاهيم و ويژگييكي ديگر از نظريه هاي جامعه شناختي، نظريه هاي تلفيقي است كه 
اند و با اين ساختار  اجتماعي را با هم تركيب نمودهفرآيندتماعي و شناختي ساختاراج بيولوژيكي، روان

گاتفردسون و هيرشي در نظريه عمومي جرم  .بر آن هستند مؤثرتركيبي نظري درصدد تحليل جرم و عوامل
شوند كه براي فهم درست ماهيت جرم و بزهكاري بايد متخلفان و اعمال آنها را به عنوان  متذكر مي

 .كند را فراهم مي» رضايتمندي آسان و كوتاه مدت«بزهكاري نوعي . انه تحليل كردموضوعاتي جداگ
درمقابل مجرمان يا بزهكاران افرادي هستند كه موقعيت و جايگاه آنان احتمال مشاركت آنها را در ارتكاب 

صيت زيرا شخ .گردد دليل ارتكاب جوانان به جرائم به خويشتنداري آنان برمي. دهد جرائم افزايش مي
گيري  داراي جهت را احساس، داراي قدرت جسمي خطرپذير، كوته فكر هستند بي تكانشي آنها رامعموالً

زيرا به گفته  .كند ميمنع  ستيابي به اهداف دور و دراز مدت از تالش براي د كند و آنها راميدم غنيمتي 
 ،ه و انتقام بدون معطل ماندنرابطه جنسي بدون معاشق ،دسترسي به پول بدون كار«گاتفردسون و هيرشي 

  ».كند براي تشكيل و حكم دادگاه را براي آنان فراهم مي
كودكان فاقد  .دنكن هاي نامناسب تربيت فرزندان دنبال مي داري ضعيف را در روش آنان علت خويشتن

ن زيرا بي .خويشتنداري به والدين خود دلبستگي ندارند و به ارزش و عقايد متعارف پايبند نيستند
ها را  در نتيجه زنجيره علت. اي وجود دارد خويشتنداري و پيوندهاي اجتماعي رابطه متقابل و دوطرفه

فقدان ) 3تربيت فرزند،   هاي نامناسب روش) 2شخصيت تكانشي، ) 1: توان بدين صورت مطرح مي
انحراف و تقويت ) 6هاي ارتكاب جرم،  افزايش فرصت) 5تضعيف پيوندهاي اجتماعي، ) 4خويشتنداري، 

هاي از ديدگاه تلفيقي نظريه )285 -287 ،1384ا، نسيگل وس(.تداوم روند منحرفانه در طول دوره زندگي
چون جرم . توانند تبيين كاملي از جرم ارائه كنند اجتماعي نمي فرآيندعاملي نظير ساختار اجتماعي و  تك

-نظريه. د و عامالن كنترل اجتماعي استاي است و دربرگيرنده برداشت مجرم، قرباني، افرا مفهوم پيچيده
پذير  بيني از اين ديدگاه جرم امري منطقي، عقالني و پيش عمومي جرم يكي از نظريات مسلط تلفيقي است
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تواند  دهنده باشد و تهديد براي مجازات ميشوند كه اين امر پاداش افراد زماني مرتكب جرم مي. است
ميزان جرم ) يعني خطر جرم بيشتر باشد(نظر فرد مراقبت شوند هاي مورد اگر هدف. جرم را بگيردجلوي

  )81، 1387به نقل از جاليي پور و ديگران،  209-206 ،2001هاي،(يابدكاهش مي
     
  هافرضيه -3

  .داري وجود داردو رفتار بزهكارانه آنان رابطه معني دانش آموزانرسد بين سن  به نظر مي -1

 .داري وجود داردو رفتار بزهكارانه آنان رابطه معني دانش آموزانرسد بين جنس  به نظر مي -2

 .داري با هم داشته باشند رابطه معني دانش آموزانرسد بعد خانوار و رفتار بزهكارانه  به نظر مي -3

بر حسب وضعيت اشتغال والدين تفاوت  دانش آموزانرسد ميزان رفتار بزهكارانه  به نظر مي -4

 .داري داشته باشند معني

 .داشته باشدتأثير دانش آموزانخانواده بر رفتاربزهكارانه اجتماعي -اقتصاديدپايگاهرس نظرميبه -5

داري  رابطه معني دانش آموزانرسد بين ميزان تحصيالت والدين و رفتار بزهكارانه  به نظر مي -6

 .وجود دارد

 .داردداري وجود  به لحاظ ساخت خانواده تفاوت معني دانش آموزانبين ميزان رفتاربزهكارانه  -7

 .داشته باشد تأثيربر رفتاربزهكارانه آنان  دانش آموزانرسد ميزان تعهدات خانوادگي به نظر مي -8

 تأثيربا دوستان بزهكار بر روي رفتار بزهكارانه آنان  دانش آموزانرسد ميزان معاشرت  به نظر مي -9

 .داشته باشد

  .داشته باشد تأثيرآنان بر رفتار بزهكارانه  دانش آموزانرسد ميزان دينداري  به نظر مي -10

 .داري وجود داردبين ميزان نظارت والدين بر فرزندان و رفتاربزهكارانه آنان رابطه معني  -11

  .داري وجود داردو رفتاربزهكارانه آنان رابطه معني دانش آموزانبين ميزان تعهدات آموزشگاهي  -12
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 نظري تحقيق مدل. 1شكل شماره 

  شناسي تحقيق روش -4
وري اطالعات آدر اين تحقيق از تكنيك پرسشنامه براي جمع. روش اين تحقيق پيمايشي است

اي  ساله 14-19دختر و پسر دبيرستاني دانش آموزانماري اين پژوهش را كليه آجامعه. استاستفاده شده
موز مشغول آعنوان دانشسلسله بهستانهاي شهر در دبيرستان 89- 88تحصيليدهند كه در سال تشكيل مي

اما . نفر تعيين گرديد 340در اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه برابر با. اند تحصيل بوده
گيري اين پژوهش از  شيوه نمونه. يافت ءنفر ارتقا 350نمونه را بهبراي اطمينان بيشتر نتايج تحقيق، حجم

طبقات برحسب خصوصياتي چون محل سكونت، جنس، . است شربندي شدهگيري تصادفي قنوع نمونه
تحصيلي تقسيم گرديدند و افراد نمونه به تناسب از طبقات مختلف جمعيت به پايه تحصيلي و رشته

  . استفاده گرديد spssافزار  ها نيز از نرم براي تجزيه و تحليل داده. صورت تصادفي منظم انتخاب شدند
  
  ملياتي متغيرهاتعاريف نظري و ع -5
  است كه به آن دسته از »آموزاندانشرفتار بزهكارانه «متغيروابسته دراين پژوهش: متغير وابسته -5-1

رفتار بزهكارانه 
 دانش اموزان

معاشرت با  دينداري تعهدات اموزشگاهي
كارستان بزهدو  

ميزان نظارت 
 والدين

تعهدات 
 خانوادگي

عوامل
 اجتماعي

عوامل
 زمينه اي

عوامل
 خانوادگي

ميزان تحصيالت  وضعيت اشتغال والدين درآمد خانواده ساخت خانواده
 والدين

 سن

پايگاه اقتصادي 
 اجتماعي

 جنس

بعد 
 خانوار
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ن رفتار در آساله صورت گرفته است و شدت  19تا  14شود كه توسط جوانان  اعمال انحرافي اطالق مي 
بزهكاري بر دامنه وسيعي از . نداردهاي قانوني و اجتماعي را به همراه حدي است كه الزاما مجازات
مثل دزدي از مغازه، سرقت (هاي قابل احترام تا جرايم كوچك و گاهي بزرگرفتارها شامل تهاجم به ارزش

اي بر مبناي طيف ليكرت گويه 8براي سنجش عملي متغير وابسته يك طيف. رود به كار مي...) ماشين و
  . استفاده شده است

  
  متغيرهاي مستقل -5-2
در خانواده است و ) پدر يا مادر(هاي اساسي منظور از اين متغير، وجود يا نبود نقش :اخت خانوادهس

  .خانواده بسامان و خانواده نابسامان: شود بر اين اساس شامل دو دسته مي
منظور، ميزان احساس تعلق و دلبستگي پاسخگويان به قواعد : ميزان تعلقات و تعهدات خانوادگي

  .هاي خانوادگي استگيريخانواده و نيز ميزان مشاركت آنها در تصميمحاكم بر محيط 
  
  دلبستگي و معاشرت با دوستان بزهكار-5-3

  .كه گروه مرجع وي هستنداستوهمساالنيدوستانگروهپاسخگويان بهودلبستگيمعاشرتما ميزان مراد
  
  دينداري-5-4
  اي از اعتقادات، احساسات و التزام در مجموعه اين. منظور التزام فرد به دين مورد قبول خويش است 

دراين پژوهش دينداري . پذيرداعمال فردي و جمعي كه حول خداوند و رابطه ايماني با اوست، سامان مي
  . استافراد درسه بعد اعتقادات، احساسات و مناسك مذهبي مورد سنجش قرار گرفته

  
  ميزان نظارت والدين بر فرزندان -5-5

  گذارند؟ اين متغير آن است كه والدين تاچه اندازه فرزندان خود را آزاد ميمنظور از 
منظور ميزان تعلق و تعهدات پاسخگويان به قواعد حاكم بر محيط : دلبستگي و تعهدات آموزشگاهي

  .هاي آموزشگاهي است ها و برنامه آموزشگاه و ميزان مشاركت آنها در فعاليت
  
  هاي تحقيقيافته-6

  . دهيماستنباطي موردتجزيه و تحليل قرارميشكلآمده از تحقيق را بهدستدر اين قسمت، نتايج به

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ../.اجتماعي مؤثر بربررسي عوامل خانوادگي و 

  
با سن، تحصيالت، بعد خانوار و  دانش آموزانهدف از انجام آزمون زير بررسي رابطه ميان رفتار بزهكارانه 

 .در جدول زير آمده است نتيجه آزمون فرض. باشد اجتماعي مي-پايگاه اقتصادي
با سن، تحصيالت، بعد خانوار و پايگاه  دانش آموزانهمبستگي ميان رفتار بزهكارانه ). 1جدول 

  اجتماعي -اقتصادي
  

 -پايگاه اقتصادي  بعدخانوار تحصيالت والدين سن مقادير ضريب همبستگي
 اجتماعي

  - 31/0  241/0 -20/0 053/0 ضريب همبستگي پيرسون
  001/0  034/0 003/0 62/0 سطح معناداري

  
پس رابطه . باشدمي 053/0دهد، ضريب همبستگي پيرسون برابر با  همانگونه كه جدول فوق نشان مي

تواند باعث بدين معنا كه افزايش يا كاهش سن نمي. معناداري ميان سن و رفتار بزهكارانه وجود ندارد
پيرسون بيانگر وجود همچنين ضريب همبستگي . گردد دانش آموزانافزايش يا كاهش رفتار بزهكارانه 

با باالرفتن . است دانش آموزانرابطه معكوس و معناداري بين متغير تحصيالت والدين و رفتار بزهكارانه 
درصد از پاسخگويان اشاره  5/30حدود . يابد رفتار بزهكارانه آنان نيز كاهش ميتحصيالت والدين ميزان

نيز داراي مدرك تا ديپلم  دانش آموزاندرصد از  8/44ن والدي. اندداشتند كه ميزان والدينشان بيسواد بوده
بعد خانوار نيز رابطه مستقيم معناداري با رفتار . اند بوده و بقيه نيز داراي تحصيالت باالتر از ديپلم بوده

بدين معنا كه هرقدر كه تعداد اعضاي خانواده بيشتر باشد، ميزان رفتار . دارد دانش آموزانبزهكارانه 
جمعيت  هاي كم نيمي از پاسخگويان اشاره كردند كه در خانواده. يابدنيز افزايش مي دانش آموزان بزهكارانه

هايي با بيش از پنج نفر جمعيت زندگي درصد آنها نيز بيان نمودند كه در خانواده 40. كنند زندگي مي
ر، عالوه بر ايجاد مشكالت شايد بتوان اين موضوع را اينگونه توضيح داد كه با افزايش بعد خانوا. كنند مي

ساز رفتار بزهكارانه  اقتصادي و مالي با كاهش نظارت و كنترل والدين بر فرزندان همراه بوده و زمينه
  . شود فرزندان مي

اجتماعي و رفتار بزهكارانه  - معكوس و معنادار بين پايگاه اقتصاديضريب همبستگي بيانگر رابطه
اشد ميزان تر ب پايين دانش آموزاناجتماعي  -كه هرقدر پايگاه اقتصادي به اين معني. باشد مي دانش آموزان

دهد كه اكثر پاسخگويان داراي پايگاه  نتايج تحقيق نشان مي .رود باالتر مي رفتار بزهكارانه دانش آموزان
اجتماعي بااليي - درصد داراي پايگاه اقتصادي 10و تنها ) درصد 65(.باشند اجتماعي پايين مي-اقتصادي

موزاني كه در آتوان گفت كه دانشمي .باشند اجتماعي متوسط مي -بوده و بقيه داراي پايگاه اقتصادي
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كنند، دچار محروميت و احساس ناتواني در  اجتماعي پايينتري زندگي مي- هايي با پايگاه اقتصادي خانواده
شود كه آنها جهت تأمين  اين فشار باعث مي. كنند نيل به آرزوهاي خود شده و فشاري در خود احساس مي

  .نيازهاي رواني، اجتماعي و فرهنگي خويش مرتكب رفتارهاي بزهكارانه شوند
و رفتار بزهكارانه آنان رابطه معني  دانش آموزانيكي از فرضيات تحقيق اين بوده است كه بين جنس 

  .داري وجود دارد
  

  سخگو بر حسب جنسپا دانش آموزانآزمون تفاوت ميانگين رفتار بزهكارانه . 2جدول 
 سطح معني داري Tمقدار انحراف معيار ميانگين فراواني متغير
  251/2 512/10 168 دختر

75/8 
  
021/0 

 740/2 262/12 172 پسر
  

موزان بر   آدهد تفاوت معناداري ميان رفتار بزهكارانه دانشنشان مي 2همانگونه كه جدول شماره 
شايد بتوان . سر آمادگي بيشتري جهت انجام رفتار بزهكارانه دارندپ آموزاندانش. حسب جنس وجود دارد

تري را براي ارتكاب رفتار بزهكارانه دراختيار  گفت كه آزادي بيشتر پسران نسبت به دختران، زمينه مساعد
  .گذاردپسران در مقايسه با دختران مي

بر حسب اشتغال  آموزاندانشرسد ميزان رفتار بزهكارانه  بر اساس يكي از فرضيات به نظر مي
  .دار است الدين شان معنيو

  
  بر حسب اشتغال والدين دانش آموزانآزمون تفاوت ميانگين رفتار بزهكارانه . 3جدول 

 سطح معني داري Fمقدار انحراف معيار ميانگين فراواني متغير
 652/12 451/2 418/10 54 پدر و مادر شاغل

 
024/0 

 740/2 521/11 215 اشتغال والدين
    148/6 68/3 75 والدين بيكار

  
- دانش. باشد درصد مي 95نشان دهنده رابطه معناداردر سطح  )F=652/12(،3جدول شماره  Fمقدار

شان ي كه والدينآموزاندانششان شاغل است، در مقايسه با شان شاغل يا يكي از والدين آموزاني كه والدين
آموزان دانشدرصد والدين  50نتايج تحقيق نشان داد كه . اندشدهبيكارند، كمتر مرتكب رفتار بزهكارانه 
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اند كه هم پدر و هم مادر شاغل بوده و بقيه  درصد از پاسخگويان بيان كرده 25. اند شاغل)پدر يا مادر(

  .  اند كه والدينشان بيكارند عنوان كرده
   

  سب ساخت خانوادهبرح آموزاندانشرفتار بزهكارانه   آزمون تفاوت ميانگين. 4جدول 
 سطح معني داري Tمقدار انحراف معيار ميانگين فراواني متغير

  خانواده بسامان
 

302 850/9 65/3 25/7 
 

001/0 

 خانواده نابسامان 
 

48 241/11 740/5 

  
- دانشتوان گفت كه رابطه ميان رفتار بزهكارانه  درصد مي 99جدول، با احتمال  Tبا توجه به مقدار 

كنند  هاي نابسامان زندگي ميي كه در خانوادهدانش آموزان. باشداخت خانواده معنادار ميو س آموزان
اند كه در  پاسخ داده)  درصد 84(اكثريت پاسخگويان. شوند مرتكب رفتار بزهكارانه بيشتري مي

جربه هاي نابسامان را ت كنند و بقيه پاسخگويان نيز زندگي در خانواده هاي بسامان زندگي مي خانواده
پذيري توسط  جامعه فرآيندها و هنجارهاي اجتماعي از طريق  توان گفت از آنجا كه ارزش مي. اند كرده

هاي بسامان داراي يك سازوكار كنترل دروني هستند  در خانواده آموزاندانششوند، لذا  خانواده آموخته مي
  .شود كه مانع از ارتكاب رفتار بزهكارانه در آنها مي

  
، دينداري، معاشرت با دوستان بزهكاربا  دانش آموزانتگي ميان رفتار بزهكارانه همبس. 5جدول

  تعهدات خانوادگيو  ميزان نظارت والدين بر فرزندان ،دلبستگي و تعهدات آموزشگاهي
  

معاشرت با  مقادير ضريب
 دوستان بزهكار

دلبستگي و تعهدات  دينداري
 آموزشگاهي

ميزان نظارت 
 والدين بر فرزندان

ات عهدت
  خانوادگي

  ضريب همبستگي
  

468/0 358/0- 284/0- 422/0- 251/0-  

  سطح معناداري
  

000/0 014/0 035/0 000/0 039/0  
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معاشرت با دوستان و  آموزاندانشرفتار بزهكارانه دهد رابطه ميان گونه كه جدول فوق نشان مي همان
دوستان بزهكار بيشتر شود، ميزان رفتار هراندازه كه معاشرت با . اي قوي و مستقيم است رابطه بزهكار

اند كه داراي معاشرت  بيان كرده) درصد90بيش از(اكثريت پاسخگويان. يابد بزهكارانه آنان نيز افزايش مي
  اب  آموزاندانش اين . اند با دوستان بزهكار نيستند و بقيه معاشرت با دوستان بزهكار خود را سطحي دانسته

  .شوند ها و هنجارهاي دوستان بزهكار، مرتكب رفتار بزهكارانه بيشتري ميرزشيادگيري و همنوايي با ا 
  آموزاندانش همچنين جدول فوق وجود رابطه قوي و معكوسي را بين دينداري و رفتار بزهكارانه  

. يابد بزهكارانه آنان كاهش مي ميزان رفتار ، آموزاندانشافزايش دينداري  با   به اين معني كه. دهد نشان مي
جا اند كه معيارها و اصول اخالقي ديني پايبندند و آنها را به درصد پاسخگويان عنوان كرده 77بيش از 

  . آورند ها را به جا نميبه اصول ديني اعتقاد داشته ولي آناندكه  بقيه پاسخگويان عنوان كرده.  آورند مي
ارها و اصول اخالقي كه از دين نشأت ديندار به دليل پايبندي به معي آموزاندانشتوان گفت كه مي

همچنين  .دارد كه آنها را از ارتكاب رفتار بزهكارانه باز مي اند، داراي كنترل دروني بيشتري هستند گرفته
و تعهدات خانوادگي داراي رابطه معنادار و معكوسي با رفتار بزهكارانه  دلبستگي و تعهدات آموزشگاهي

  . هستند
اد كه هراندازه دلبستگي و تعهدات آموزشگاهي و تعهدات خانوادگي بيشتر هاي تحقيق نشان د يافته

درصد از پاسخگويان به تعهدات خانوادگي وفادار بوده و  92.يابد باشد، رفتار بزهكارانه آنان كاهش مي
اكثر پاسخگويان دلبستگي و تعهدات . تعهدات خانوادگي بقيه پاسخگويان درحد پاييني بوده است

نسبت به  آموزاندانشفزايش تعهدات و تقيدات ابا  .اند ود را در حد متوسطي بيان كردهآموزشگاهي خ
هايي مانند خانواده و مدرسه، كنترل فردي و اجتماعي و تنظيم رفتار آنها بيشتر و بهتر شده  نهادها و سازمان

   .شوند و كمتر مرتكب رفتار بزهكارانه مي
 آموزاندانشراي رابطه قوي و معكوسي با رفتار بزهكارانه نيز دا ميزان نظارت والدين بر فرزندان

 .يابد هر اندازه نظارت والدين بر فرزندان بيشتر باشد، ميزان رفتار بزهكارانه آنان نيز كاهش مي. باشد مي
درصد متوسط و بقيه  38شان را زياد،  هايبر فعاليت  درصد از پاسخگويان ميزان نظارت والدين 54بيش از 

 .  اند عنوان كردهناچيز 
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 تحليل رگرسيون-7

زيرا ويژگي روش مذكور اين است كه . استدر تحليل رگرسيون از رگرسيون گام به گام استفاده شده
تمام متغيرهاي مستقل، مهمترين عامل را وارد معادله كرده و آن را به عنوان مهمترين عامل درآغاز با مقايسه

هـاي   گيرد، اين رونـد همچنـان در گـام    ير وابسته را دارد، در نظر ميو عاملي كه بيشترين قدرت تبيين متغ
  . باشدمعادله خط رگرسيون را نداشتهورود بهكه هيچ متغيرمستقلي تواناييشود تاوقتي ديگر تكرارمي

  
  خروجي معادله رگرسيون. 6جدول  

 R²BBeta T Sig T متغير وارد شده مراحل

 000/0 72/10 620/0 385/0 355/0 ارمعاشرت با دوستان بزهك گام اول
 000/0 -62/8 -410/0 -355/0 470/0 ميزان نظارت والدين بر فرزندان گام دوم
 000/0 -32/6 -362/0 -295/0 543/0 دينداري گام سوم

 010/0 -10/5 -338/0 -204/1 601/0 تعهدات خانوادگي گام چهارم
 025/0 225/2 298/0 815/1 634/0 بسامانخانواده  گام پنجم

 037/0-025/2 -198/0 -238/2 655/0 اجتماعي–پايگاه اقتصادي گام ششم 
  

متغير معاشرت با دوستان بزهكار، ميزان نظارت والدين  6دهد كه گام نشان ميبهتحليل رگرسيون گام
گام وارد  6اجتماعي كه طي  - بر فرزندان، دينداري، تعهدات خانوادگي، ساخت خانواده و پايگاه اقتصادي

  اند، مدل رگرسيوني شده
همانگونه كه . كنند را تبيين مي دانش آموزاندرصد از واريانس رفتار بزهكارانه  5/65بيش از  مجموعاً

داشته و به را بر متغير وابسته تأثيردهد متغير معاشرت با دوستان بزهكار بيشترين  نشان مي 5جدول شماره 
  . كندتبيين مي درصد اين متغير را 5/35تنهايي 

 5/11ميزان نظارت والدين بر فرزندان دومين متغيري است كه وارد مدل رگرسيوني شده و حدود 
اين متغير . متغير دينداري سومين متغيري بود كه وارد مدل شد. درصد از واريانس متغيروابسته را تبيين كرد

 54به همراه دو متغير قبلي توانستند بيش از اين متغير . درصد از متغسر وابسته را تبيين كند 7نيز توانست
  . درصد متغير وابسته را تبيين كنند

نيز به ترتيب توانستند  اجتماعي –پايگاه اقتصادي و  خانواده بسامان، تعهدات خانوادگيسه متغير 
  . درصد بقيه واريانس متغير وابسته را تبيين كنند 2/11وارد مدل شده و 
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  اتگيري و پيشنهاد نتيجه-8
هاي گوناگون اجتماعي دست به گريبانند اما سطح، نوع و شدت  جوامع انساني با مسايل و آسيب 

هاي اجتماعي جوامع را از جوانب باشد، گسترش آسيباي به جامعه ديگر متفاوت مياين مسائل از جامعه
. در بر گرفته باشد را» جوانان«الخصوص زماني كه شعاع آسيب هاي اجتماعي علي. سازدمتعدد متضرر مي

 هاي مادي و معنوي جامعه محسوب شده و سالمت آنان به نوعي تضمين كننده بقاء،زيرا جوانان سرمايه
در كشور ما كه بيش از يك سوم ) 21 ،1383صديق سروستاني،.(دوام، سالمت و پويايي جامعه است

درصد جمعيت را جوانان به  40عادلاند و در حوزه مورد مطالعه كه رقمي مجمعيت را جوانان تشكيل داده
بنابراين اين . رسدند پرداختن به مسايل جوانان ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر ميخود اختصاص داده

. استتحقيق هدف خود را بررسي عوامل خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر بزهكاري جوانان قرار داده
بدين معنا كه . ميان سن و رفتار بزهكارانه وجود ندارد هاي تحقيق بيانگر آن بود كه رابطه معناداري يافته

  . شود آموزاندانشتوانست باعث افزايش يا كاهش رفتار بزهكارانه افزايش يا كاهش سن نمي
همچنين نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه معكوس و معناداري بين متغير تحصيالت والدين و 

بعد خانوار نيز رابطه مستقيم معناداري با رفتار بزهكارانه . بود آموزاندانشبعدخانوار با رفتار بزهكارانه 
 آموزاندانش. هاي تحقيق رابطه معنادار ميان جنس و رفتار بزهكارانه را تأييد كرد يافته. داشت آموزاندانش

  .شوند پسر مرتكب رفتار بزهكارانه بيشتري مي
 آموزاندانشطه معناداري با رفتار بزهكارانه اشتغال والدين نيز يكي ديگر از متغيرهايي بود كه راب 
رابطه ميان رفتار . شدند ي كه والدينشان بيكار بودند مرتكب رفتار انحرافي بيشتري ميآموزاندانش. داشت

  . باشدو ساخت خانواده معنادار مي آموزاندانشبزهكارانه 
هر . اي قوي و مستقيم بود كار رابطهو معاشرت با دوستان بزه آموزاندانشرابطه ميان رفتار بزهكارانه 

اين نتيجه . يابد اندازه كه معاشرت با دوستان بزهكار بيشتر شود، ميزان رفتار بزهكارانه آنان نيز افزايش مي
وجود رابطه قوي و معكوسي را همچنين نتايج تحقيق . كند گرفته را تأييد ميهاي صورت نيز نتايج پژوهش

رفتار  تعهدات آموزشگاهي را با تعهدات خانوادگي و، والدين بر فرزندانميزان نظارت ، دينداري ميان
  .دهد نشان مي آموزاندانشبزهكارانه 

اخالقي داراي كنترل دروني به معيارهاو اصولدليل پايبنديديندار بهآموزاندانشكنترل، براساس نظريه 
 آموزاندانشفزايش تعهدات و تقيدات ابا . دارد بيشتري هستند كه آنها را از ارتكاب رفتار بزهكارانه باز مي

هايي مانند خانواده و مدرسه نيز، كنترل فردي و اجتماعي و تنظيم رفتار آنها بيشتر  نسبت به نهادها وسازمان
  . شوند و بهتر شده و كمتر مرتكب رفتار بزهكارانه مي
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همچنين تحليل رگرسيون .كند مي را تأييدبنابراين نتايج اين پژوهش مفروضات نظريه كنترل اجتماعي

والدين بر فرزندان، دينداري، متغير معاشرت با دوستان بزهكار، ميزان نظارت 6داد كهگام نشانبهگام
- گام وارد مدل رگرسيوني شده 6اجتماعي كه طي - تعهدات خانوادگي، ساخت خانواده و پايگاه اقتصادي

در مجموع با . را تبيين كردند آموزاندانشار بزهكارانه درصد از واريانس رفت5/65بيش از  اند، مجموعاً
  . گردد هاي زير ارائه مي هاي پژوهش پيشنهاد توجه به يافته

  
 فرآيند طريق فرزندان از در اجتماعي هنجارهايو  ها ساختن ارزش دروني والدين در تالش -
  پذيري جامعه

 خانواده و مدرسه اهتمام والدين درنظارت و كنترل منطقي فرزندانشان در -
 تالش والدين در جهت آموزش اصول و مباني ديني و مناسك مذهبي -
 توجه والدين در راهنمايي فرزندان جهت انتخاب دوستان -
 جدايي و از هم گسيختگي خانوادهوالدين براي جلوگيري از درگيري، تالش  -
 ها و هنجارهاي اجتماعي و ديني   تالش اولياي براي دروني ساختن ارزش -
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