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و ميزان-بين پيوندهاي اجتماعيي بررسي رابطه بزهكاري خانوادگي
 نوجوانان 

13-19نوجواناني بزهكارانه رفتارهاي خانوادگي- هاي اجتماعي كوششي در جهت تبيين«
»هاي كنترل اجتماعي هيرشي ساله شهر بهشهر، بر اساس آزمون تجربي نظريه

 ∗∗عباسي اسفجير دكتر علي اصغر،∗دكتر محمدصادق مهدوي

و بينش نظري مقالهاين:چكيده و آزمون تجربي آن در شهر اجتماعي كنترلي نظريهبه ابعاد تفكري هيرشي
و نهايي(ي آزمون شده مدل نظري پژوهش با يك پرسشنامه. پردازد بهشهر مي و داراي روايي قابل) پيش آزمون

و وابس حجم نمونه. در شهر فوق آزمون شده است 1386ته در تابستان اعتماد در ابعاد مختلف متغيرهاي مستقل
و پسر هستند 150مورد مطالعه  و آزمون فرضيه براي تحليل داده. نفر از نوجوانان دختر از ها و مدل ارايه شده ها

و ساختار روابط ميان متغيرها از نرم افزارهاي آماري نظر اندازه ده استفا MINITABو LISRELو SPSSگيري
به. شده است از نتايج و فرعي كننده در فرضيه بيني متغيرهاي پيشي مقايسهدست آمده ناشي بر اساس هاي اصلي

كهي آماري دو نوع تحليل چندگانه ودل”اصلي تحليل رگرسيون چندگانه متغيرهاي حاكي از اين است بستگي
و)تركيب چهار بعد(“پيوستگي ميبزهكاري اصليي كننده بيني پيش“جامعه”در خانواده در الگو. شوند معرفي

در.هم همين نتيجه قابل توجه استسازي معادالت ساختاري  تحليل متغيرهاي فرعيهمانند تحليل رگرسيون
ت .استهمچنان برجسته بزهكاريبر بستگي به مدرسهدلثيرأنيز

و پيوس بزهكاري، پيوند اجتماعي، تعهد، دل:ها كليد واژه  تگي، دل مشغولي، عقايد، كنترل اجتماعيبستگي

 مقدمـه
هاي اجتماعيو پديدهها شناسي تبيين واقعيت جامعه هاي نظريهيكي از كاركردهاي محوري

ال اجتماعي جوامع امروزياز جمله مسا.است  انحرافاتنمودهاي عيني.جتماعي استانحرافات
و بزهكاري بيان مي وينتبي.گردد اجتماعي در قالب جرم هاي نظري چگونگي وقوع، گسترش

و  هاي نظريههاي استمرار رفتار جنايي را از طريق سازوكاربسط رفتارهاي مجرمانه
 

هي استاد جامعه∗ و عضو ت علمي دانشگاه آزاد اسالميأشناسي
هي استاديار جامعه ∗∗  Asfajir@hotmail.comواحد بابل أت علمي دانشگاه آزاد اسالميشناسي وعضو
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1387زمستاني پژوهش اجتماعي، سال اول، شماره اول،فصلنامه 12

و جرماتانحراف شناسي جامعه مي اجتماعي دو ديدگاه متفاوت،طوركليبه.دهند شناسي توضيح
و جرايم وجود دار رويكردي: رويكرد اول.ددر رويكردهاي نظري براي تحليل انحرافات اجتماعي

و متغيرهاي تبيين و جرايم را در ساختارهاي است كه صبغه ساختاري دارد كننده انحرافات
-كنترلي نظريهبي سازماني اجتماعي،ي براي نمونه نظريه. كند كالن جامعه جستجو مي

و جرم، هاي نظريه قدرت،  تضاد، هاي نظريه هاي فرهنگي، خرده نظام هاي نظريه جنسيت
و هاي نظريه ميي نظريهفشار بر عوامل: رويكرد دوم.دنگير برچسب، در اين مقوله قرار

ت و كنترل اجتماعي، يادگيري اجتماعي، عكس هاي نظريه.كيد داردأموقعيتي العمل اجتماعي
.دناين رويكرد قرار داري ديدگاه پديدارشناسي در رابطه با جرم در زمره

لهأمس طرح
ب وي هـاي مختلـف انحرافـات اجتمـاعي در زمينـه هاي تئـوريكي نظريـهه تبيينبارجوع جـرم

مي بزهكاري، به آن نظر مهارسد كه هر يك از اي درصـدد تبيـين نـوع خاصـي طق علّي ويـژهنبا
و رفتارهاي ضـد اجتمـاعي بـوده  و هـر نظريـه از زاويـه ازجرم، انحراف، بزهكاري خاصـيي انـد

اگـر،به عبارت ديگـر. مربوط به مسايل اجتماعي را تبيين كرده استهاي هايي از واقعيت بخش
:هاي انحراف متغير وابسته را چهار مفهوم تبييني نظريههاي در دستگاه

،1انحراف-
،2جرم-
،3بزهكاري-
،4و رفتارهاي ضد اجتماعي-

كا ها به كمك مجموعه در نظر بگيريم، هر يك از نظريه و از نال اي از متغيرهاي مستقل
به درصدد بودهگر متغيرهاي مداخله و غيرمستقيم متغير وابسته را مورد اند صورت مستقيم

(تعليل قرار دهند و رحماني فيروزجاه،. ص1383عباسي اسفجير ،120(
(و جرم غالب است كنترل اجتماعيدر ادبيات نظري پرسش دو مي)1:  توانيم ميزان چگونه

و مي)2(و تبيين كنيم؟ نوع كنترلو نوع جرم را بر اساس ميزان كهتوانيم تبيين كنيم چگونه
 كند؟ عدم كنترل در شرايطي توليد رفتارهاي مجرمانه نمي چرا

1- Deviance     2-  Crime 
3- Delinquency     4- Anti-Social Behavior  
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13 و-عيبين پيوندهاي اجتمايبررسي رابطه …خانوادگي

 كنترل اجتماعيي نظريهولهأواكاوي ادبيات مس
و تبيين كج رفتاريي نظريه و كنترل هم در تحليل هم هاي اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته

و جرم بوده است هاي با نفوذ حوزه جامعه از نظريه در. شناسي انحرافات اجتماعي موضوع اصلي
.نبود كنترل اجتماعي استي اين نظريه اين است كه كج رفتاري نتيجه

به فرض اصلي در اين نظريه اين است كه هم به چنانكه فرويد گفته، افراد طور طبيعي تمايل
ك كج و اگر تحت ميرفتاري دارند، ص1973، ركلس(كنند نترل قرار نگيرند چنين و)57-55،

محصول،كج رفتاري اشخاص، بيش از آنكه ناشي از نيروهاي محرك به سوي نابهنجاري باشد
ص1958ناي،(عدم ممانعت است  و مقابل فرض نظريهي اين درست نقطه).9-3، هاي فشار

و ابزار مقبول(اعي خاص يادگيري است كه كج رفتاري را ناشي از شرايط اجتم شكاف اهداف
و تجربه و فشار مستقيماً نظريه. دانندمي) يادگيري از ديگراني اجتماعي هاي يادگيري

كج مي ميي اما نظريه؛رفتاري چيست پرسند، علت پرسد، علت همنوايي كنترل مستقيماً
ميرفتاري است فقدان همان چيزي است كه باعث چيست، زيرا آنچه موجب كج .شود همنوايي

اپرسش پاسخي كه به اين ، اعمال ين است كه آنچه موجب همنوايي استمهم داده شده
ميكجيكنترل اجتماعي بر افراد است كه جلو فقدان يا ضعف كنترل،بنابراين. گيرد رفتاري را

در اجتماعي علت اصلي كج .شودميزير توضيح داده رفتاري است كه
مين پايههيرشي كه مهمتري او.سازد گذار اين نظريه است موضوع پيوند اجتماعي را مطرح

يا بر اين اعتقاد است كه گرفتاري زماني واقع مي و جامعه ضعيف باشد شود كه پيوند ميان فرد
ص1969هيرشي(گسسته شود  از34، ص1381، ممتاز، برگرفته همچنين او در كتاب.)120،

كن پيوندهاي اجتماعي نظريه آن ترل اجتماعيي و را پيوندهاي اجتماعي را مطرح كرده ها
را. بزهكاري را آورده استي وي ابتدا تعريف واژه. مورد آزمون قرار داده است او فرد بزهكار

و در واقع به عقيده شخصي مي وي بزه زماني اتفاقي داند كه از تقيدات اجتماعي آزاد است
و بنده مي و يا بي اعتنا باشدافتد كه فرد نسبت به قيد در. اي اجتماعي كم اعتنا اين تقيدات را

و همكاران،(كند قالب چهار مفهوم مطرح مي ص1381مشكاني ،10(.
و جامعه مي شوند كه فقدان آنهـا هيرشي معتقد است كه چهار عنصر اصلي باعث پيوند فرد

و گرفتاري :ندوانان به بزهكاري دارنوج نقش اساسي در درگير شدن
و وابستگي به والدين:1وابستگي)1 و پيوستگي شامل پيوندهاي احساسي جوانان به ديگر مردم

و حسـاس مــد نظـر اســتو معلمـان كــه بـه  بعــد بـه تعبيــر ديگـر،؛عنــوان خصوصـيات مهــم
.استشناختي وجدان در روان شناسي جامعه

1- attachment 
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ــه:1تعهــد)2 ــطالح ب ــن در اص ــل س ــان قاب و آرزوهــاي جوان ــداف ــوان اه ــامل عن ــت ش جش اس
و عقالنـي سرمايه در بعـد جامعـهو بـه تعبيـر ديگـر گـذاري احساسـي شـناختي مفهـوم خـود

.شناسي است روان
. هاي قراردادي كه مانع رفتارهاي بزهكارانه است گذاري رفتاري در كنش سرمايه:2درگيري)3
گـ:3اعتقاد)4 و هنجاري كه مانع رايش فـرد بـه سـوي طرز تلقي مثبت فرد از مفاهيم اخالقي

.بزهكاري است
و بـه هيرشي معتقد است كه هر بعد پيوند اجتمـاعي بـه صـورت اثـر خـالص طـور جداگانـه

مدر تواند مي ، جهت اينكه از اين طريق بتوان متغيرهاي اين نظريـه را ثر باشدؤتبيين بزهكاري
و آزمون كرد .كنترل

كه،كنترلي نظريهي در زمينههاي تجربي هيرشي با عنايت به پشتوانه بسياري از كارهايي
ميي در زمينه  داده پيونـد اجتمـاعي هيرشـي ارجـاعي گيرد به نظريه كنترل اجتماعي صورت

و ساير متقدمين كنترل به روشـني مي شود اگر چه مفهوم كنترل اجتماعي در كارهاي هيرشي
مي،تعريف نشده است آن توان گفـت كـه كنتـرل اما در مجموع اجتمـاعي در مفهـوم هيرشـي

و توانا سازي افـراد در زمينـه سازوكاريعبارت است از  ي كه هدفش ويژگي بازدارندگي انحراف
.استهمنوايي
 عوامـل«هـاي كنترلـي اسـت كـه دركتـابش يعنـي نظريـه پـرداز نظريـه)1969(يشهير

كـه خـود گزارشـي انجـام داد استفاده از اطالعاتي همه جانبه در عرصهپژوهشي،»بزهكاري
شناسـانو جامعهاي براي جرم شناسان، به موضوع مورد عالقهاواجتماعي پيوندي عناصر نظريه

:براي مثال.تبديل شده استانحراف اجتماعي 
دلعنصر- و مي عاملبا بستگي پيوستگي . باشد خانواده در ارتباط
مي تعهدعنصر- باشد، بدين نحو كه همنوايي با دوسـتان به جرم با روابط دوستي در ارتباط

مي ارتكاب به جرم از كانالي در زمينه . شود هاي ارتباطي نزديك شروع
و مشغول بودن عنصر گرفتاري- مطالعـه، كـاركردن،ات، عـاداي مدرسه عواملباو درگيري

و زمان مي وقتيبندي . كنيم، در ارتباط است كه براي تماشاي تلويزيون صرف
و اين جمله قويي به رابطه هيرشياينكه، سرانجام- كـه رسيد بين بزهكاري خود گزارشي

: گويد مي
.“يريدگميهر وقت قانون شما را كنار گذاشت، شما هم قانون را ناديده”

1- commitment      2- involvement 
3-  belief  
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چنـد نمونـهريـزدر. اسـتشياساس ارزيابي بخش اعتقادي نظريه هير در واقع اين جمله
چه، جهت ارزيابيپرسش بهعناصر هاي سنجش پيوند اجتمـاعي عنوان معرف ارگانه كه هيرشي

و در قالب متغيرهاي مستقل به اسـتفاده كنتـرل اجتمـاعيي نظريـه صورت آزمـونهب كار برده
.شود نموده است، اشاره مي

و پيوستگيدل) الف  بستگي
. كسي هست كه در زمان نياز به وي مراجعه كنم هميشه-1
.مدوستان صميمي زيادي دار-2
و مادرم ندارم هيچ-3 . گونه اشتياقي به ترك نمودن پدر
الگ-4 . هاي خوبي برايم هستندووالدينم
 تعهد)ب
.كشم سيگار نمي-1
.كنم مشروبات الكلي مصرف نمي-2
.كنم ام را ترك نمي مدرسه-3
. كنم رفتن را ترك نمي)مسجد( انجام امور مذهبي نظير كليسا-4
. وقت زيادي دارم-5
. هاي مدرسه مشاركت دارم در فعاليت-6
و مشغولگرفتاري)ج  بودنو درگيري
(كنم وقتم را تلف نمي-1 )دهم وقتم را به هدر نمي.
مي بيشتر وقتم را با خانواده-2 . كنمام سپري
ميي هاي فوق برنامه در فعاليت-3 . كنم مدرسه مشاركت
. سرم خيلي شلوغ هست معموالً-4
بهب پاي)د  اعتقاد ندي
. مهم است كه از خودم يك خانه داشته باشم-1
.كه به پليس احترام بگذارم مهم است-2
. هاي خوبي هستند معلمان آدم-3
. شودعموماً قانون بايد رعايت-4
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)متغير وابسته(بزهكاريياالت خود گزارشؤس
ا2ارزش كمتر از چيزي به آيا شما تاكنون-1 بدالر از نظر كه دست آوردههرزش قيمتي ايد

 متعلق به شما نباشد؟
ب50تا2آيا تاكنون چيزي به ارزشمندي بين-2  ايد كه متعلق به شما نباشد؟ دست آوردههدالر
از-3  ايد كه متعلق به شما نبوده باشد؟ دالر پيدا نموده50آيا تا حاال چيزي به با ارزشي بيشتر
ازر ماشيني شدهآيا تاكنون جهت رانندگي سوا-4  اجازه نگرفته باشيد؟ صاحبشايد كه
 ايد كه متعلق به شما نبوده باشد؟ آيا تاحاال به داليل خاصي به چيزي صدمه زده-5
را تاكنون چند دفعه با برادر يا خواهرتان دعوا كرده-6  ايد؟ آيا تاكنون به دليل خاصي، كسي

و يا اينكه به او صدمه كتك زده  ايد؟ اي رسانده ايد

 نقش خانواده
ت و عملكرد خانواده، نمـادين تعامالت، ظرفيت بخشي به پذيري اي در جامعه ثير فزايندهأساختار

و همچنين در شخصيت . كليـدي اسـت بخشي بـه افـراد داراي نقشـيو خود ادراكي افراد دارد
و در برخي مواردمي پذيري خانواده اولين نهاد در جامعه بهمهم خانوادنقش باشد عنوان عامـله

و جنايت، انكار نشـدني اسـت  و اصلي جرم ي هـاي جـرم شناسـ در بسـياري از نظريـه. مستقيم
و يادگيري سازماني اجتماعي،بي( ـ اجتماعي ، خـانواده داراي نقشـي)كنتـرل اجتمـاعيويـژههب

و چه بلندمدت نظر كوتاه برجسته چه از نقطه شـماري بـه لحـاظ كارهاي تجربي بـي. استمدت
و بزهكاريي ماري، رابطهآ و جنايت و جوانـان پيـدا نوجوانـان مهمي را بين تمايالت خانوادگي

و عناصر نظريه. كرده است ي هيرشي به تاسي از مباحث نظري قبل مشخص شـده در زير ابعاد
.است
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17 و-عيبين پيوندهاي اجتمايبررسي رابطه …خانوادگي

و عناصر ابعاد، مؤلفه  كنترل اجتماعيي نظريه نظريها

 شناسي پژوهش روش
شهرسـتاني سـاله19تـا13آماري اين پژوهش تمامي نوجواناني جامعه:آماريي جامعه-

.اند در آن شهر ساكن بوده 1386بهشهر است كه در تابستان 

و هـاي آمـاري توصـيفي هـاي ايـن پـژوهش بـا روش داده:هاتحليل دادهآماري هاي روش-
آن استنباطي متناسب با سطح اندازه و كيفـي بـودن و كمـي و گيري متغيرهـا و پارامتريـك هـا

هاي پراكنـدگي كه شاخص بخش توصيفيدر. ها مورد ارزيابي قرار گرفت ناپارامتريك بودن آن
و مي و بـراي شـاخص مركـزي، از ميانـه و انحراف معيار اسـتفاده شـده اسـت باشد، از واريانس

همچنين، جهـت بررسـي شـكل توزيـع نمـرات از منحنـي نرمـال. تفاده شده استميانگين اس

و دل بودنمشغولبستگيپيوستگي

و ارتباطييعالقه اجتماعي

عقايدتعهد

بزهكاري بزهكاري اتفاق افتاده

مندي به زندگيعالقه

بستگي به همساالندل

بستگي مدرسهدل

بستگي به والديندل
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1387زمستاني پژوهش اجتماعي، سال اول، شماره اول،فصلنامه 18

و عبـدي ماليـدره،(استفاده شده اسـت ص1385عباسـي اسـفجير آمـارو در بخـش.)132،
هاي پژوهش، با توجـه بـه ماهيـت داده، نـوع متغيـر، مقيـاس جهت بررسي فرضيه استنباطي

و يا وابسته اندازه و دادهه بودن نمونه گيري، مستقل و ا، راهبرد مناسب انتخاب هـا مـورد تحليـل
و سـپس بـا سازي داده تفسير قرار گرفتندكه جهت آماده ها، ابتدا تحليل عـاملي صـورت گرفتـه
يعنـي تحليـل رگرسـيون(ي آمـاري دو نوع تحليل چندگانـه عنايت به ميزان روايي قابل قبول،

و الگوسازي معادالت ساختاري  .رفته استكاربه)چند متغيري

شد:ي اجراي پژوهش شيوه- :پژوهش حاضر در چهار مرحله انجام
و روايـي: آماده سازي ابزارهاي پژوهش-1 قبل از اجراي ابزار، بـراي اطمينـان از اعتبـار

و اصالح شـد پرسش از(نامه، در يك تحقيق مقدماتي، اشكاالت ابزار برطرف تعـدادي
و بر جـا خي هم جهت ساختار مناسب ابـزار جابـه سؤاالت اوليه حذف، تعدادي اصالح

).شدند
و جهـت خنثـي نمـودن براي انتخاب نمونـه: گيري نمونه-2 هـاي مـورد نظـر پـژوهش،

و افزايش اعتبار بيرونـي خطاهاي نمونه ، پاسـخگويان از تمـام نقـاط شـهر بـه1گيري
:زير انتخاب شدندي شيوه

ساله شهر در نظـر گرفتـه19تا13ابتدا بر اساس آمارهاي رسمي استاني جمعيت)1-2
.شد
و متناسـب بـا انـدازه نمونـه)2-2 ي محاسـبه شـده، جهت يافتن پاسـخگويان مـوردنظر

شد مكان .هايي در نظر گرفته
و انگيـزه: پرسشگراني انتخاب شدند كه سه ويژگـي داشـته باشـند)3-2 ي علمـي، دقـت

كهي عملكرد صادقانه داشته باشند؛ طبق برنامه و بـا زماني به آنها محول شده عمل كنند؛
و اجرايي تحقيق آشنايي كامل داشته باشند تكنيك (هاي عملي هـاي در عين حال آموزش.

.)اقتضايي الزم هم داده شد
.گيري اتفاقي پاسخگويان را انتخاب نمودند اين پرسشگران با روش نمونه)4-2
و اطالعات جمعر10زمانيي ها در يك فاصله تمام مصاحبه)5-2 .آوري گرديد وزه انجام

1- External Validity 
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19 و-عيبين پيوندهاي اجتمايبررسي رابطه …خانوادگي

به( هاي اصلي پژوهش فرضيه- )اند سازي شدهي گمانه صورت اشتقاقي از مدل نظريه كه

دل)1 و ميزان بزهكاري رابطه بين و پيوستگي افراد نوجوان . معكوس وجود داردي بستگي
و پيوستگي افراد نوجوان در ابعاد مختلف بيش يعني، هر چه دل تر شود، ميزان بستگي
.شود بزهكاري كمتر مي

و ميزان بزهكاري رابطه)2 يعني، هر چه تعهد.ي معكوس وجود دارد بين تعهد افراد نوجوان
.شود افراد نوجوان بيشتر شود، ميزان بزهكاري كمتر مي

به پايبين)3 و طرز تلقي مثبت فرد از مفاهيم اخالقي( عقايدبندي افراد) هنجاري، ارزشي
و چه.ي معكوس وجود دارد ميزان بزهكاري رابطه نوجوان به پاييعني، هر  عقايدبندي

.شود افراد نوجوان بيشتر شود، ميزان بزهكاري كمتر مي
و ميزان بزهكاري رابطه بين مشغول)4 و درگيرشدن افراد نوجوان . معكوس وجود داردي بودن

شو يعني، هر چه مشغول و درگيرشدن افراد نوجوان بيشتر د، ميزان بزهكاري كمتر بودن
.شود مي

 هاي فرعي پژوهش فرضيه-
دل)1 و ميزان بزهكاري رابطه بين و پيوستگي افراد نوجوان به والدين معكوس وجودي بستگي

دل. دارد و پيوستگي افراد نوجوان به والدين بيشتر شود، ميزان بزهكاري يعني، هر چه بستگي
.شود كمتر مي

دل)2 پي بين و و ميزان بزهكاري رابطهبستگي معكوسي وستگي افراد نوجوان به همساالن
دل. وجود دارد و پيوستگي افراد نوجوان به همساالن بيشتر شود، ميزان يعني، هر چه بستگي

.شود بزهكاري كمتر مي
دل)3 و ميزان بزهكاري رابطه بين و پيوستگي افراد نوجوان به مدرسه ي معكوس وجود بستگي

دليعن. دارد و پيوستگي افراد نوجوان به مدرسه بيشتر شود، ميزان بزهكاري ي، هر چه بستگي
.شود كمتر مي

دل)4 و ميزان بزهكاري رابطه بين و عالقمندي به زندگي و پيوستگي افراد نوجوان ي بستگي
دل. معكوس وجود دارد و عالقمندي به زندگي يعني، هر چه و پيوستگي افراد نوجوان بستگي

ميبيش .شود تر شود، ميزان بزهكاري كمتر
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با:1توصيف متغير وابسته- كه(گويه سنجيده شده است8متغير وابسته در اين پژوهش
به البته برخي از گويه و در واقع و بدون توبيخ بوده و قابل اغماض عنوان ها از نوع خفيف

با). شود بزهكاري بدون توبيخ رسمي عنوان مي 86/1ي ميانگين نمره شاخص كلي بزهكاري
كوچكترين. آماري فوق استي حاكي از وقوع بزهكاري تقريباً در حد متوسط در جامعه

و بزرگترين) از دوستانت چيزي را بلند كرده باشي(»5«ي ميانگين مربوط به گويه است
ي كوچكترين انحراف معيار مربوط به گويه. است) دروغ گفتن(»1«ي ميانگين مربوط به گويه

است كه مبين توافق پاسخگويان روي پاسخ داده) از دوستانت چيزي را بلند كرده باشي(»5«
( شده است )2و جدول1ك به نمودار.ر.

:توضيح روشي با عنايت به
 University ofشناسي دانشگاه ميسوري استاد گروه جرم Finn-Aage Esbensenفين اسبنسن-1

Missouri-St. Louis در 1982شناسي خودش را از دانشگاه كلرادو در سال كه دكتراي جامعه دريافت كرده
را14. عنوان متغير وابسته كارهاي متعددي انجام داده است زمينه سنجش بزهكاري به سؤال استاندارد شده

را هايي كه قابليت اندازه عنوان پرسش به ميگيري بزهكاري و با بيان اين نكته كه سطح سنجش دارند در نظر گيرد
مي زير پيشنهاد نمرهي گانه ترتيبي است به دو شيوه هاي چهارده گويه .نمايد گذاري براي ميزان بزهكاري

و10=4/ بار10-6=3/ بار2-5=2/ بار1=1/بار0=0« گذاري طيف از صفر تا چهاري نمره شيوه) الف
و حداكثر نمرهي گويه حداقل نمره14براي»ر باربيشت و شش خواهد بودي صفر يك. پنجاه يعني، اگر

ي شاخص بزهكاري براي او صفر خواهدي بزهكارانه را انجام نداده باشد، نمره پاسخگوي فرضي هر چهارده مقوله
و اگر يك پاسخگوي فرضي هر چهارده مقوله دهي بود شاخصي مرتبه انجام داده باشد، نمره بزهكارانه را بيش از

.خواهد بود56بزهكاري براي او 
و گانه را در يك متغير تصنعي با ارزش هاي چهارده به پرسش اينكه پاسخ)ب و يك در نظر بگيريم گذاري صفر

و تمامي پاسخ» صفر«ها از طريق كدگذاري مجدد يك گروه پاسخ به در نظر بگيريم منزله هاي بزرگتر از صفر
و حداكثر نمره گويه حداقل نمره14در اين وضعيت، براي. تلقي كنيم»يك« يعني،.ي چهارده خواهد بودي صفر

شاخص بزهكاري براي او صفري بزهكارانه را انجام نداده باشد، نمرهي اگر يك پاسخگوي فرضي هر چهارده مقوله
و اگر يك پاسخگوي فرضي هر چهارده مقوله ي بزهكارانه را بيش از صفر مرتبه انجام داده باشد، نمرهي خواهد بود

به. خواهد بود14شاخص بزهكاري براي او مي در اين شيوه تحليل بزهكاري، رسد روش رگرسيون لوجستيك نظر
(Logistic Regression) و تحليل تشخيصي(Discriminant analysis)  به مي مناسب .رسد نظر

:آدرس اينترنتي زير رجوع شودجهت اطالعات بيشتر به
http://www.umsl.edu/~ccj/faculty/esbensen.html
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گذاريي نمرهو شيوه) بزهكاري(شاخص در متغير وابستهي گانه هاي هشت گويه:1ي شماره جدول
 طيف

اي؟ تبه انجام دادهدر طول شش ماه گذشته مسايل زير را چند مر

 بيشتر610-210-015 دروغ گفتن)1
يك چيزي را از مغازه گرفته باشي بدون اينكه پولش را داده)2

 باشي
 بيشتر015-210-610

 بيشتر610-210-015ي اعضاي خانواده در مراجعه به منزل تأخير ناراحت كننده)3
 بيشتر610-210-015 تقلب در امتحان مهم درسي)4
 بيشتر610-210-015 از دوستانت چيزي را بلند كرده باشي)5
و مگو)6  بيشتر610-210-015 شركت در يك دعوا يا بگو
 بيشتر610-210-015)تلفني(ارتباط با يك جنس مخالف)7
صف)8 و بيداد كردن در يك  بيشتر610-210-015 داد

و بيشتر10=4/ بار10-6=3/ بار2-5=2/ بار1=1/بار0=0«گذاري طيف از صفر تا چهار نمرهي يوهش
»بار

به) بزهكاري(ي شاخص در متغير وابسته گانه هاي هشت گويه:1ي شماره نمودار و ميانگين مربوط
 هرگويه

نمودار ميانگين نمره ابعاد هشتگانه متغير وابسته

0

0.5
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2

2.5

3

3.5
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4.5
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�� 5	
�� 6	
�� 7	
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حد اقل نمره گويه

ميانگين واقعي

حداكثر نمره گويه
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در گانه هاي هشت گويه:2ي شماره جدول هاي توصيفي آمارهو) بزهكاري(متغير وابستهي شاخص
 مربوط به هرگويه

)ساله19-13(ي شاخص بزهكاري نوجوانان دهنده هاي توصيفي متغيرهاي تشكيل آماره

 رديف گويه
نام

 متغير
 ميانگين ميانه نما

انحراف
 معيار

 تعداد

 1181V4238/242/1149 دروغ گفتن)1
گ)2 رفته باشي يك چيزي را از مغازه

 بدون اينكه پولش را داده باشي
2182V0045/091/0146 

اعضايي كننده تأخير ناراحت)3
 تان به منزل خانواده در مراجعه

3183V0111/117/1148 

 4184V0281/158/1148 تقلب در امتحان مهم درسي)4
از دوستانت چيزي را بلند كرده)5

 باشي 
5185V0031/087/0149 

و مگو)6  6186V0266/141/1149 شركت در يك دعوا يا بگو
ارتباط با يك جنس مخالف)7
)تلفني(

7187V0096/040/1150 

صف)8 و بيداد كردن در يك  8188V0082/014/1150 داد

ب:3ي شماره جدول و كفايت نمونه؛ ميانگين نمره در بعد؛ ار عاملي در كل شاخص در ضرايب پايايي
)بزهكاري(متغير وابسته 

 گويه
 رديف
 متغير

 شماره متغير
به ترتيب بار
 عاملي قوي

بار
 عاملي
مرتب
 شده

و كفايت روايي
 نمونه

α=1584/076/0 دروغ گفتن)1
08/61F=

0000/0Sig= 
150N=

يك چيزي را از مغازه گرفته باشي بدون)2
ياينكه پولش را داده باش

26
81/0

دري كننده تأخير ناراحت)3 اعضاي خانواده
 مراجعه به منزل 

32
77/0

4771/0 تقلب در امتحان مهم درسي)4
75/0KMO=  

28 df =
0000/0Sig = 

5864/0 از دوستانت چيزي را بلند كرده باشي)5
و مگو)6 6160/0 شركت در يك دعوا يا بگو
ي)7 7459/0)تلفني(ك جنس مخالف ارتباط با
صف)8 و بيداد كردن در يك 8352/0 داد

of=82/52(در صد كل واريانس تبيين شده variance (%
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درصدد بيان اعتبار1كه از طريق تحليل عامل تأييدي3ي شمارهبر اساس اطالعات جدول
ي دهنده هاي تشكيلل عاملي گويههاي تحلي براي شاخص بزهكاري است، آماره2اي سازه

و ضريب روايي هر و. گويه در يك عامل داراي بار عاملي مطلوب هستند8شاخص بزهكاري
و با دقت باال به معني كفايت مطلوب براي تحليل عاملي مناسب معني3ضريب كايزر دار

كل واريانس تبيين شده  و درصد باو شاخص باشدمي82/52تشخيص داده شده است روايي
و معني معنيFمقدار .هاي بزهكاري است دار گويه دار مؤيد همبستگي دروني بسيار قوي

1- Confirmatory Factor Analysis   2-  Construct Validity 
3- Kaiser-meyer – olkin Measure 
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 بررسي متغيرهاي مستقل
در:4ي شماره جدول و كفايت نمونه؛ ميانگين نمره در بعد؛ بار عاملي در كل شاخص ضرايب پايايي

)و وابستگيبستگيدل(ابعاد چهارگانه متغير مستقل 

متغير/شاخص گويه
 نام بعد1مستقل 

ميانگين
نمره در 

 بعد

بار
 عاملي
در كل
شاخص

و رفتارهاي معلمان احترام مي)1 گذاريد؟چقدر به عقايد

 بستگي دل
و پيوستگي

روايي نمونه
80/0=0α
86/32F=
0000/0Sig = 

150 N=

كفايت نمونه
76/0KMO = 

120 df =
0000/0Sig = 

دل
به

گي
ست

ب
سه

در
م

82/2

78/0
55/0چقدر مدرسه را دوست داريد؟)2
74/0در مجموع چه احساسي در مورد معلمان داريد؟)3
كنيد در مجموع معلمان در مدرسه رفتارشانفكر مي)4

61/0آموزان چگونه است؟با دانش

.ام برايم بسيار مهم استخانواده)1

من
الق

ع
به

دي گي
46/3زند

64/0
رابطه خودتان را با مادرتان چگونه توصيف)2

66/0كنيد؟مي

80/0كنيد؟تان را چگونه توصيف ميدر مجموع زندگي)3
69/0.گذارممن به عقايد والدينم احترام مي)4

شان راجع به مسايلگيريوالدين شما داليل تصميم)1
دلگويند؟ر به شما ميمختلف را چقد

ين
الد

هو
يب

تگ
بس

84/2

65/0

والدينتان در فهم مسايل مختلف به شما كمك)2
77/0كنند؟مي

شما چقدر در مسايل خودتان با والدينتان مشورت)3
62/0كنيد؟مي

تان با والدينتان صحبتشما چقدر در مسايل آينده)4
61/0كنيد؟مي

.يم مهم است كه دوستانم به من احترام بگذارندبرا)1

دل
به

گي
ست

ب
الن

سا
هم

45/3

74/0
84/0.خواهم دوستانم را دوست داشته باشممن مي)2
82/0.گذارممن به عقايد دوستانم احترام مي)3
كه دوستانم در روابطشان با من راحتبرايم مهم است)4

63/0.باشند

 ميانگين
كل شاخص

46/
3

.گذاري طيف از صفر تا چهار استشيوه نمره
دل صفر به و پيوستگي وجود ندارد عنوان نمره حداقل تفسيرش اين است كه بستگي

دل) حداكثر نمره(و حركت از نمره صفر به سمت نمره چهار و پيوستگي است معرف افزايش .بستگي
%)of variance=51/57(در صد كل واريانس تبيين شده
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دل4ي شماره در جدول و پيوستگي ابعاد شاخص / هماالن/ مدرسه/ والدين(بستگي
با) عالقمندي دل(اند گيري شده گويه اندازه4هر كدام و پيوستگي شاخص كلي 16بستگي

.گويه (
دلي عناصر چهارگانه و پيوستگي با ميانگين شاخص :، مدرسه84/2: دينوال: هاي بستگي

دل46/3:، عالقمندي45/3:، همساالن82/2 و مؤيد اين مطلب هستند كه ميزان بستگي
دل(1پايايي. هاي تحقيق متوسط به باال بوده است پيوستگي در نمونه و شاخص كلي بستگي

Fباشد كه بر اساس مقدارميα=80/0برابر) دهنده اين شاخص گويه تشكيل16پيوستگي 
و معرف همبستگي دروني قوي ميان گويهنيمع و مطلوب است مي دار .باشد هاي ذكر شده

در:5ي شماره جدول و كفايت نمونه؛ ميانگين نمره در بعد؛ بار عاملي در كل شاخص ضرايب پايايي
)بودن مشغول/ عقايد/ تعهد(متغيرهاي مستقل 

 گويه
/شاخص
متغير
2مستقل

 نام بعد
 ميانگين نمره در

 بعد

بار عاملي
در كل
شاخص

براي شما چقدر مهم است كه)1
ها را خوب به شما ياد بدهند؟درس

57/3 تعهد تعهد
85/0

براي شما چقدر مهم است كه در)2
ها نمره خوبي بگيريد؟درس

85/0

 گويه
/شاخص
متغير
3مستقل

 نام بعد
ميانگين نمره در

 بعد

بار عاملي
در كل
شاخص

ب)1 .ه پليس احترام گذاشتبايد

81/2 عقايد عقايد

82/0
گويند بايدهر چه كه بزرگترها مي)2

.ها متعهد بودبه آن
74/0

رفتار نيروي انتظامي در طرح)3
.امنيت اجتماعي شرافتمندانه است

85/0

 گويه
/شاخص
متغير
4مستقل

 نام بعد
ميانگين نمره در

 بعد

بار عاملي
در كل

 شاخص 
ورزش)1

/مشغول بودن
 درگير بودن

مشغول
/ بودن

درگير
بودن

55/2

88/0

78/0بيرون رفتن)2

1- Reliability /Cronbach,s Alpha  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1387زمستاني پژوهش اجتماعي، سال اول، شماره اول،فصلنامه 26

85/0مالقات ديگران)3
65/0خريد كردن)4
83/0نوشتن)5
62/0موزيك)6
و راجع به هر)7 خواندن به هر شكلي

چيز
69/0

68/0اينترنت)8
72/0فعاليت دلبخواهي)9

69/0فعاليت هنري)10
 تعهد

Commitment
 عقايد

Belief 
 درگير بودن/ مشغول بودن

Involvement
روايي وكفايت نمونه

61/0=0α
86/12F=

0000/0Sig =
148N=

50/0KMO =
1df =

0000/0Sig =
00/72درصد واريانس تبيين شده

روايي وكفايت نمونه

72/0=0α
79/29F=

0000/0ig =S
148N=

76/0KMO =
3df =

0000/0Sig =
درصد واريانس تبيين شده

84/64

روايي وكفايت نمونه

58/0=0α
13/19F=

0000/0Sig =
145N=

62/0KMO =
45df =

0000/0Sig =
93/64درصد واريانس تبيين شده

م5ي شماره در جدول و با، ابعاد شاخص تعهد با دو گويه، عقايد با سه گويه، شغول بودن
.اند گيري شده اندازهده گويه 

55/2بودن با ميانگينو مشغول81/2و عقايد با ميانگين57/3تعهد با ميانگين عناصر
هاي تحقيق متوسط به باال بوده هاي اين سه شاخص در نمونه مؤيد اين مطلب هستند كه ميزان

:پايايي عناصر. است
0α=61/0تعهد با

ب 0α=72/0او عقايد
0α=58/0و مشغول بودن با

و معرف همبستگي دروني قوي ميان معنيFاست كه بر اساس مقدار و مطلوب است دار
مي گويه . باشد هاي ذكر شده
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ها آزمون فرضيه

بيو)β(استاندارد رگرسيونيضرايب:6ي شماره جدول ميان متغيرهاي مستقل مدل (B)ضريب
و متغير وابسته نهايي) كنترلچهار بعد نظريه(

فرضيه

 اصلي 
 متغير مستقل

متغير

 وابسته
ضريب بي

(B) 

ضريب استاندارد

)β(رگرسيوني
T-value sig 

1
و پيوستگي دل بستگي

)تركيب چهار بعد(
000/0-839/3-336/0-291/0 بزهكاري

012/0-398/1-109/0-339/0 بزهكاري تعهد2

054/0-945/1-166/0-474/0 بزهكاري عقايد3

003/0-746/1-291/0-236/0 بزهكاري مشغول بودن4

(ضريب تعيين(واريانس تبيين شده (22/0=of variance (%
F�000/0=Sig=58/3�64/9:خطاي معادله تخمين

و روش تحليل رگرسيوني استهاي آزمون فرضيهيكي از شيوه .ها، دستگاه معادالت رگرسيوني
دل6ي شماره در جدول و پيوستگي ابعاد شاخص والدين، مدرسه، همساالن،(بستگي

و در ارتباط با متغير وابسته) عالقمندي در قالب يك مدل رگرسيوني آزمون) بزهكاري(با هم
)β(هاي اين جدول حاكي از اين است كه بر اساس ضريب استاندارد رگرسيوني داده. اندشده

و ميزان بزهكاري به نسبت سه متغير ديگر رابطهبستبين دل و پيوستگي افراد نوجوان ي گي
دل. تري وجود داردمعكوس قوي و پيوستگي افراد نوجوان در ابعاد مختلف يعني، هر چه بستگي

سه. شودبيشتر شود، ميزان بزهكاري كمتر مي بر اساس همين جدول، اهميت تأثيرگذاري
ميمتغير ديگر به ترتيب مشغ و تعهد ميول بودن، عقايد، توان بر اساس باشد كه در مجموع

درصد از تغييرات متغير وابسته22اند اطالعات اين جدول نتيجه گرفت كه چهار متغير توانسته
و با توجه به سطح معني ميرا تبيين كنند، هايي تأييد فرضيهتوان در زمينهداري هر يك

كچهارگانه .ردي اين جدول قضاوت
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بيو)β(استاندارد رگرسيونيضرايب:7ي شماره جدول ميان متغيرهاي مستقل مدل (B)ضريب
و پيوستگي( و متغير وابسته نهايي) چهار بعد وابستگي

فرضيه

 فرعي
 متغير مستقل

متغير

 وابسته
ضريب بي

(B) 

ضريب استاندارد

)β(رگرسيوني
T-value sig 

000/0-528/2-228/0-432/0 هكاريبز بستگي به والديندل1

2
به دل بستگي

 همساالن
-002/1-09/0-10/0 بزهكاري

052/0

000/0-915/3-652/0-323/0 بزهكاري بستگي به مدرسهدل3

042/0-012/1-112/0-201/0 بزهكاري عالقمندي به زندگي4

(ضريب تعيين(واريانس تبيين شده (26/0=of variance (%
F�000/0=Sig=18/2�61/7: خطاي معادله تخمين

و كنترل اجتماعيي عالقههاي چهارگانهشاخص7ي شماره در جدول ي اجتماعي
و پيوستگيدل� مشغول بودن�تعهد�)والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي(بستگي
ه� و در ارتباط با متغير وابسته عقايد، با در قالب يك مدل رگرسيوني آزمون) بزهكاري(م

،)β(هاي اين جدول حاكي از اين است كه بر اساس ضريب استاندارد رگرسيوني داده. اند شده
و ميزان بزهكاري به نسبت سه متغير ديگر رابطهبين دل ي بستگي به مدرسه نزد افراد نوجوان

دل. دارد تري وجودمعكوس قوي بستگي به مدرسه افراد نوجوان در ابعاد مختلف يعني، هر چه
سه. شودبيشتر شود، ميزان بزهكاري كمتر مي بر اساس همين جدول، اهميت تأثيرگذاري

دل متغير ديگر به ترتيب دل و بستگي به همساالن بستگي به والدين، عالقمندي به زندگي،
مي مي اسباشد كه در مجموع كهاستوان بر چهار متغير اطالعات اين جدول نتيجه گرفت

و بر اساس سطح معني26اند توانسته داري درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند،
.هاي چهارگانه اين جدول قضاوت كردي تأييد فرضيهتوان در زمينههريك، مي

 الگوسازي معادالت ساختاري
بهتكنيكي براي تحليل داده)SEM(1الگوسازي معادالت ساختاري منظـور ارزيـابي ها است كه

:ي بين دو نوع از متغيرها طراحي شده استرابطه
و متغيرهاي مشاهده شدهمتغيرهايي كه مستقيماً اندازه(متغيرهاي آشكار)1 .اندگيري شده
به)2 .داي مطرح هستني نظريعنوان سازهمتغيرهاي مكنون يا پنهان يا متغيرهايي كه

1- Structural Equation Models   
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ميزماني كه از تكنيك و تحليل واريانس استفاده شـود؛ هاي آماري نظير رگرسيون چندگانه
گيـري گيـرد كـه مسـتقيماً انـدازه هاي آماري پژوهشگر بر روي متغيرهـايي صـورت مـي تحليل

اي را آزمـون كنـد،ي نظـري خواهـد سـازه اين مسأله بـراي زمـاني كـه پژوهشـگر مـي. اند شده
.ردمحدوديت دا

هـاي تحليـل داده ايـن امكـان را فـراهم الگوي معادالت ساختاري به نسبت سـاير تكنيـك
.هاي نظري پيچيده را در يك تحليل آزمون كندآورد كه محقق بتواند مدل مي

و پردازش هم زمـان روابـط ميـان ويژگي بسيار ارزشمند الگوي معادالت ساختاري، تحليل
.تمتغيرهاي مدل سنجش اس

مي پژوهشگرالگوسازي معادالت ساختاري به دهد تا به تحليل علي متغيرهـاي اين اجازه را
و مشاهده شده به  ). 1997،مارياما(طور همزمان بپردازد مكنون

ميزماني ي مهـم تحليـل ارزيـابي شود، يـك مؤلفـه كه از الگوي معادالت ساختاري استفاده
منظـور پژوهشـگران معمـوالً بـه. هاي مشاهده شده استي با دادهاچگونگي برازش مدل فرضيه
.كننداستفاده مي1هاي نيكويي برازشارزيابي اين برازش از شاخص

خيها، شاخص احتمالي آمارهترين اين شاخصرايج اسـت كـه اهميـت اخـتالف2ي مجذور
و ماتريس كواريانس ناشي از نمونه ميي مشاهده بين مدل برازش شده .داردشده را بيان

و مـاتريس فرضيه ي صفر در اين تحليل مبين اين است كه تفاوتي بين مـدل بـرازش شـده
ــدارد ــود ن ــه وج ــي. نمون ــاري معن ــاظ آم ــه لح ــه ب ــي ك ــذور خ ــابراين، آن مج ــتبن  دار نيس

)05/0>p-value(مي و نماينـده نشان مشـاهده شـده هـايي دادهدهد كه مدل دقيقاً معـرف
.باشد مي

ازي مهم اين است كه همانند ساير آزموننكته هاي استنباطي، اختالف مجذور خـي متـأثر
كه حجم نمونه زياد باشد، احتمـاالً اخـتالف كمـي بـين مـدل بنابراين، زماني. حجم نمونه است

و ماتريس كواريانس ناشي از نمونه ـ برازش شده طـور نسـبيهي مشاهده شده خواهد بـود كـه ب
و بونت(دهد برازش خوبي را نشان مي و اندرسون3،1980بنتلر ؛ مـارش، بـاال 4،1993؛ گربينگ

).5،1988و مكدونالد
همين منظور، پژوهشگران جهت ارزيابي نيكويي برازش از چندين شـاخص ارزيـابي اسـتفاده به

:كنند كه عبارتنداز مي

1- goodness –of- fit measures  2- chi-square                                             
3- Bentler & Bonett    4- Gerbing & Anderson 

5- Marsh,Balla, & Mcdonald   
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 (GFI)1شاخص نيكويي برازش)1
ب)2  (AGFI)2رازش اصالح شدهشاخص نيكويي
3ي آزادينسبت مجذور خي به درجه)3

 (NFI)4شاخص برازش استاندارد)4
و نـامعلوم اساساً مقادير اين شاخص و تعـداد(ها متأثر از عوامل بيروني ماننـد حجـم نمونـه

و معرفگويه تح. باشند تا اينكه ناشي از نقص در برازش مدل باشندمي)هاها ليـل يعني، اگر در
و ماهيـت مـدل مسـبب آن نيسـت  برازش مناسبي وجود ندارد، به علت عوامـل بيرونـي اسـت

و گربينگ،( و بنتلر، 1984اندرسون و ديگران، 1998؛ هو .5)1988؛ مارش
:هاي برازش ماننددر مقابل شاخص

و ليوايس)1  (TLI)6شاخص توكر
 (IFI)7شاخص برازش اين كري منتال)2
ب)3  (CFI)8رازششاخص تطبيقي
 (RMSEA)9ي ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب ريشه)4
 (SRMR)10ي ميانگين مجذور پس مانده استاندارد ريشه)4

و بيروني قرار مي و نتيجه كمتر تحت تأثير عوامل مزاحم دسـت آمـده بيشـتر مبـينبهي گيرند
ارد، بـه علـت ماهيـت نقص در برازش مدل است؛ يعني، اگر در تحليل برازش مناسبي وجود نـد 

و بيروني است  و كمتر تحت تاثير عوامل مزاحم ص2005، 11ميتيو.(مدل آن است ،275.(
:هاي برازندگي بندي كلي از شاخص عنوان جمع به

عنوانبه) 1990(كه استيگر (RMSEA)ي ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب مقدار ريشه
مقـدار ريشـه. شـود آزادي ارايه كرده است، استفاده مـي متفاوت براي هر درجهي خطاي اندازه

ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب كه به واقع همان آزمون انحراف هـر درجـه آزادي اسـت 
كهيها براي مدل :ي

خ)1 .باشدمي05/0وبي داشته باشند كمتر از برازندگي

1- goodness –of- fit measures  2- Adjusted  goodness –of- fit measures      
3- χ/df     4- Normed fit index  
5- Anderson & Gerbing, Hu & Bentler, Marsh et al. 
6- Tucker – lewis index   7- Incremental fit index 
8- Comparative fit  index   
9- Root mean square error of approximation 
10- Standardized root mean square residual 11- Matthew  
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تا)2 تقريـب در جامعـهي خطاهاي معقـولي بـراي دهنده نشان08/0مقادير باالتر از آن
.است

كه مدل)3 .بيشتر باشد برازش ضعيفي دارد10/0آنها RMSEA هاي
و بنتلر 06/0برش برازندگي خوب مدل، مقدار كوچكتر يا مساويي عنوان نقطهبه) 1999(هيو

ص1384هومن،(اند را پيشنهاد كرده ،245.(
ي شـده اسـت تـا ارتبـاط علـي در پايـان سـع،با استفاده از اين مزيت الگوسازي سـاختاري

آن هايمتغير و روابط هر يك از متغيرهـاي(شـان هـاي مربـوط هـا بـا معـرف مكنون با يكديگر
.بررسي شود)آشكار
:و متغيرهاي مستقل) بزهكاري(متغير وابسته-1ي اول در مرحله)1
و پيوستگيدل� )عالقمندي-5همساالن،-4مدرسه،-3والدين،-2(بستگي
د تعه-6
 بودن مشغول-7
 عقايد-8

اند تا اطمينان حاصـل شـود شدهبررسي)متغيرهاي آشكار(شان هاي مربوط با معرفبه تفكيك
.هاي مناسبي براي متغير مكنون مورد نظر هستند كه معرف

ــه)2 دل در مرحل ــاخص ــاد ش ــتگيي دوم، ابع ــتگي بس هم(و پيوس ــه، ــدين، مدرس ــوال االن، س
در) عالقمندي و در قالـب يـك مـدل ليـزرل آزمـون) بزهكـاري(ارتباط با متغير وابسته با هم

.اند شده
و كنتـرل اجتمـاعييي عالقـه هـاي چهارگانـه سـوم، شـاخصي در مرحله)3 اجتمـاعي
و پيوستگيدل� بـودن مشـغول�تعهـد�) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمنـدي(بستگي
و در ارتباط با متغير وابسته� در قالـب يـك مـدل ليـزرل آزمـون) بزهكاري( عقايد، با هم

.اند شده
كه يادآوري مي متغيـر محـوري پـژوهش حاضـر همگـي از متغيرهـاي مكنـون چهار شود

:هستند شامل
و پيوستگيدل� . عقايد�بودن مشغول�تعهد�) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي(بستگي

بهي اول، معادالت ساختاري متغير در مرحله هـاي بـا معـرف بـه تفكيـك صورت منفرد هاي زير
هـاي مناسـبي اند تا اطمينان حاصل شود كه معـرف شدهبررسي)متغيرهاي آشكار(شان مربوط

:خروجي هر كدام به تفكيك در زير آمده است. براي متغير مكنون مورد نظر هستند
:و متغيرهاي مستقل) بزهكاري(متغير وابسته-1

پدل� و )عالقمندي-5هماالن،-4مدرسه،-3والدين،-2(يوستگي بستگي
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 تعهد-6
 بودنل مشغو-7
 عقايد-8

به گويه:8ي شماره جدول مربوط به متغير) مرحله اول(عنوان مؤلفه در مدل ليزرل هاي معرفي شده
 نهاييي وابسته

 نام بعد پرسش/گويه
عنوان مولفه

 در مدل ليزرل
 دروغ گفتن)1

/ر وابستهمتغي
 بزهكاري

Var181 
يك چيزي را از مغازه گرفته باشي بدون اينكه پولش را داده)2

 Var183 باشي

 Var184 كننده اعضاي خانواده در مراجعه با منزل تأخير ناراحت)3
 Var185 تقلب در امتحان مهم درسي)4
 Var186 از دوستانت چيزي را بلند كرده باشي)5
در)6 و مگو شركت  Var187 يك دعوا يا بگو
 Var188)تلفني(ارتباط با يك جنس مخالف)7
صف)8 و بيدادكردن در يك Var1810 داد

به گويه:9ي شماره جدول به) مرحله دوم(عنوان مؤلفه در مدل ليزرل هاي معرفي شده مربوط
 متغيرهاي مستقل

 نام بعد پرسش/ گويه
عنوان مولفه
لدر مدل ليزر

مي)1 و رفتارهاي معلمان احترام  گذاريد؟ چقدر به عقايد

به دل بستگي
 مدرسه

Var51 
 Var52 چقدر مدرسه را دوست داريد؟)2
 Var53 در مجموع چه احساسي در مورد معلمان داريد؟)3
مي)4 با فكر كنيد در مجموع معلمان در مدرسه رفتارشان

 Var54 آموزان چگونه است؟ دانش

.ام برايم بسيار مهم است خانواده)1
عالقمندي به

 زندگي

Var61 
مي)2  Var62 كنيد؟ رابطه خودتان را با مادرتان چگونه توصيف
مي در مجموع زندگي)3 Var63 كنيد؟ تان را چگونه توصيف
مي)4  Var64.گذارم من به عقايد والدينم احترام

راريگي والدين شما داليل تصميم)1 بهدلشان راجع به مسايل مختلف  Var71بستگي
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 والدين گويند؟ چقدر به شما مي
مي)2  Var72 كنند؟ والدينتان در فهم مسايل مختلف به شما كمك
مي)3  Var81 كنيد؟ شما چقدر در مسايل خودتان با والدينتان مشورت
مي شما چقدر در مسايل آينده)4  Var82 كنيد؟ تان با والدينتان صحبت

. برايم مهم است كه دوستانم به من احترام بگذارند)1
به دل بستگي

 همساالن

Var91 
مي)2  Var92 خواهم دوستانم را دوست داشته باشم من
مي)3  Var93.گذارم من به عقايد دوستانم احترام
 Var94.برايم مهم است كه دوستانم در روابطشان با من راحت باشند)4

به گويه:10ي شماره جدول به) مرحله سوم(عنوان مؤلفه در مدل ليزرل هاي معرفي شده مربوط
 متغيرهاي مستقل

 نام بعد پرسش/ گويه
عنوان مولفه در

 مدل ليزرل
ها را خوب به شما ياد براي شما چقدر مهم است كه درس)1

 Var131 تعهد بدهند؟

در)2 سبراي شما چقدر مهم است كه  Var132 ها نمره خوبي بگيريد؟ در

.بايد به پليس احترام گذاشت)1

 عقايد

Var141 
مي)2  Var142.گويند بايد به آنها متعهد بود هر چه كه بزرگترها
رفتار نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي شرافتمندانه)3

 Var143.است

مشغول ورزش)1
/ بودن

درگير
 بودن

Var171 
 Var172 بيرون رفتن)2
 Var173 مالقات ديگران)3
 Var174 خريدكردن)4
 Var175 نوشتن)5
 Var176 موزيك)6
و راجع به هر چيز)7  Var177 خواندن به هر شكلي
 Var178 اينترنت)8
 Var179 فعاليت دلبخواهي)9

 Var1710 فعاليت هنري)10
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ب هاي معادالت هاي مطرح شده در ابتداي الگوير اساس استداللبا عنايت به اينكه
و سقم فرضيهي گيري درباره ساختاري مبناي تصميم ي تحليل هاي مطرح در اين شيوه صحت

و استنتاج شده است، قالب زير براي تفسير RMSEAداده از طريق شاخص صورت گرفته
.و تحليل است معادالت ساختاري متغيرها قابل استفادههشت خروجي 

 فرضيات آماري
:H0:صفريهفرض RMSEA ≥ 0.05 

:H1:يكيهفرض RMSEA < 0.05 

)متغير وابسته(بزهكاري)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرفساختاري معادالت الگوي:2نمودار
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35 و-عيبين پيوندهاي اجتمايبررسي رابطه …خانوادگي

 عالقمندي به زندگي)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرفساختاري معادالت الگوي:3نمودار

 بستگي به مدرسهدل)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرف ساختاري معادالت الگوي:4نمودار

 بستگي به والديندل)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرفساختاري معادالت الگوي:5نمودار
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 بستگي به هماالندل)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرفساختاري معادالتيالگو:6نمودار

 بعد عقايد)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرف ساختاري معادالت الگوي:7نمودار

 بعد تعهد)ارمتغيرهاي آشك(به هاي مربوط معرف ساختاري معادالت الگوي:8نمودار
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 بودن مشغول)متغيرهاي آشكار(به هاي مربوط معرف ساختاري معادالت الگوي:9نمودار

ميي گانه هاي هشت آزموني نتيجه كه فوق نشان يـاRMSEA با توجه به شاخص دهد
ازكه در تمامي موارد جذر برآورد واريانس خطاي تقريب توان گفـتمي بوده است،05/0 كمتر

ف فوق برازش خوبي از هاي كه مدل و ايـن بـدين معناسـت اند، هاي واقعي داشته دادههاي معر
بهكه را متغيرهاي فوق صالحيت الزم را جهت كارگيري در قالب يـك مـدل نهـايي پـژو هـش

خي ها، شاخص احتمالي آماره ترين اين شاخص رايج.دارند ت اخـتالف است كه اهمي1ي مجذور
و ماتريس كواريانس ناشي از نمونه ميي بين مدل برازش شده .دارد مشاهده شده را بيان

و مـاتريس فرضيه ي صفر در اين تحليل مبين اين است كه تفاوتي بين مـدل بـرازش شـده
.نمونه وجود ندارد

نشان) p-value<05/0( دار نيست بنابراين، آن مجذور خي كه به لحاظ آماري معني
و نماينده مي مي دادهي دهد كه مدل دقيقاً معرف .باشد هاي مشاهده شده
دل)ي دوم مرحله(در اين مرحله)2 و پيوستگي ابعاد شاخص والدين، مدرسه،( بستگي

و در ارتباط با متغير وابسته) همساالن، عالقمندي در قالب يك مدل ليزرل) بزهكاري(با هم
.اند آزمون شده

1- Chi - square 
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دلههاي مربوط معرفساختاري معادالت الگوي:10ودار نم و پيوستگي شاخص والدين،(بستگي
و در ارتباط با متغير وابسته) مدرسه، همساالن، عالقمندي )بزهكاري(با هم

.ي باال گزارش شده است شده زير اطالعات مربوط به مدل خالصه در جدول
به 25 مي5كردن عملياتيگويه در اين مدل حضور دارند كه .پردازند متغير مكنون
.اند متغير مكنون يا نهفته، مستقل4
مي) بزهكاري(متغير مكنون يا نهفته، وابسته است كه متغير وابسته نهايي1 .شود تلقي
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25 تعداد متغير هاي ورودي
Y(8(تعداد متغير هاي ورودي وابسته

X(17(تعداد متغير هاي ورودي مستقل

ETA(1(تعداد متغير هاي مكنون وابسته

KSI(4(تعداد متغير هاي مكنون مستقل

 150 تعداد

و كنترلي چهارگانه عالقه هاي، شاخص)سومي مرحله(دراين مرحله)2 اجتماعي
و پيوستگيدل�اجتماعي  تعهد�) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي(بستگي

ه�بودن مشغول� و در ارتباط با متغير وابسته عقايد، با يك) بزهكاري(م در قالب
.اند مدل ليزرل آزمون شده

دلبه هاي مربوط معرف ساختاري معادالت الگوي:11نمودار و پيوستگي شاخص بستگي
و در ارتباط با متغير وابسته) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي( با هم

)بزهكاري(
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مر در جدول .ي باال گزارش شده است شده بوط به مدل خالصهزير اطالعات
مي5كردن گويه در اين مدل حضور دارند كه به عملياتي 23 .پردازند متغير مكنون
.اند متغير مكنون يا نهفته، مستقل4
مي) بزهكاري(متغير مكنون يا نهفته، وابسته است كه متغير وابسته نهايي1 .شود تلقي

23 تعداد متغيرهاي ورودي
Y(8(تعداد متغيرهاي ورودي وابسته

X(15(تعداد متغيرهاي ورودي مستقل

ETA(1(تعداد متغيرهاي مكنون وابسته

KSI(4(تعداد متغيرهاي مكنون مستقل

 150 تعداد

و ســوم مرحلــه( نتــايج تحليــل معــادالت ســاختاري مــنعكس11و10 هــايدر نمودار)ي دوم
.اند شده

 تحليل معادالت ساختاريدومي مرحله)10 نمودار–الف
مي10همانطور كه نمودار ت نشان دل معكوس عناصر چهارگانـه ثيرأدهد ميزان وي بسـتگي

قابل استنتاج است) بزهكاري(بر متغير وابسته) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي(پيوستگي 
دلبـر-59/0هـاي كه اين تأثيرگذاري معكوس با ميـزان  بـراي-49/0بسـتگي بـه مدرسـه، اي

دل-53/0عالقمندي به زندگي،  و نهايتـاً براي دل-18/0بستگي بـه والـدين بسـتگي بـه بـراي
بندي است كه اين ميزان تأثيرگذاري در راستاي تحليل رگرسـيون چندگانـه همساالن قابل رتبه

.است
و پيوستگيدلي عناصر چهارگانه،يعني بـر) لدين، مدرسه، همساالن، عالقمنـديوا( بستگي

م) بزهكاري(متغير وابسته  و . ثري داردؤاثر كاهنده
دري در ابعـاد چهارگانـه بسـتگيدلتوان انتظار داشت كـه اگـر سـطحمي تفسير،با اين آن
ا خانواده  شد طور قابل مالحظهبهبزهكاري از ميزان،رتقا يابدو جامعه .اي كاسته خواهد

ميصشاخ .خوبي برخوردار است دهد كه مدل از برازش نسبتاً هاي برازش مدل نشان
بيانگر برازش بهتر،تر باشد اين شاخص هر چقدر به يك نزديك GFIش شاخص نيكويي براز

توان گفت مـدل داراي بـرازشمي،بنابراين. است82/0مدل است كه در مدل حاضر اين شاخص
.خوبي است نسبتاً

ميـزان ايـنو اسـت GFIي اين شاخص شـكل تصـحيح يافتـه. است AGFIخص ديگر شا
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.و در سطح قابل قبولي قرار دارداست79/0شاخص هم
 تحليل معادالت ساختاريسومي مرحله)11نمودار-ب

مي11همانطور كه نمودار ت،دهد نشان يي عالقـه هاي چهارگانه معكوس شاخص ثيرأميزان
و كنترل اجتماعي با ميزاناجتماع :هايي

و پيوستگيدل� -53/0) والدين، مدرسه، همساالن، عالقمندي(بستگي
-31/0تعهد�
-18/0بودن مشغول�
-13/0عقايد�

قابل استنتاج است كه ايـن ميـزان تأثيرگـذاري در راسـتاي تحليـل)بزهكاري(بر متغير وابسته
.رگرسيون چندگانه است

و كنتـرل اجتمـاعي بـريي عالقه هاي چهارگانهي شاخص چهارگانه عناصر،يعني اجتمـاعي
م) بزهكاري(متغير وابسته  و .ندثري دارؤاثر كاهنده

ويي عالقه هاي چهارگانه شاخصتوان انتظار داشت كه اگر سطحمي تفسيربا اين اجتمـاعي
ا در خانوادهكنترل اجتماعي  اي كاسـته طور قابل مالحظـهبه بزهكارين از ميزا،رتقا يابدو جامعه

.خواهد شد
.خوبي برخوردار است مدل از برازش نسبتاًنيز مؤيد اين است كه هاي برازش مدل شاخص

. اسـت83/0هـم برابـر AGFIو ميـزان شـاخص استGFI 87/0 در مدل حاضر شاخص
. خوبي است توان گفت مدل داراي برازش نسبتاًمي،بنابراين
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و  گيرينتيجهبحث

و فرعي كننده در فرضيه بينيي متغيرهاي پيش مقايسه:11ي جدول شماره  هاي اصلي

 ابعاد فرضيه نوع فرضيه
 ضريب استاندارد

 رگرسيوني چندگانه

 ضريب الگوي

 معادالت ساختاري

 اصلي

و پيوستگيدل -53/0-336/0)تركيب چهار بعد(بستگي

-31/0-109/0 تعهد

-13/0-166/0 عقايد

-18/0-291/0 مشغول بودن

 فرعي

-53/0-228/0 بستگي به والدين دل

-18/0-098/0 بستگي به همساالن دل
-59/0-652/0 بستگي به مدرسه دل

-49/0-112/0 عالقمندي به زندگي

و فرعـيه در فرضيهكنند بينيي متغيرهاي پيش براساس جدول فوق كه به مقايسه  هاي اصلي
متغيرهـايي تحليـل رگرسـيون چندگانـه پردازاد،ميي آماري دو نوع تحليل چندگانهبر اساس

و پيوســتگيدل اصــلي، را)تركيــب چهــار بعــد(بســتگي و جامعــه عنــوان بــه در خــانواده
مي بزهكارياصليي كننده بيني پيش همـين هـم در الگوسازي معـادالت سـاختاري. كند معرفي

ثيرأتحليـل نيـز تـ متغيرهـاي فرعـيدر،هماننـد تحليـل رگرسـيون.نتيجه قابـل توجـه اسـت 
مي بزهكاريبر بستگي به مدرسه دل .شود همچنان برجسته نشان داده

و(ي آماري با عنايت به نتايج دو نوع تحليل چندگانه يعني تحليل رگرسـيون چنـد متغيـري
گيري نمود كه در سطح توان با اطمينان بيشتري چنين نتيجهيم،)الگوسازي معادالت ساختاري

و خانوادگي و نبود پيوند اجتماعي و جامعه، ضعف و در مقابـل بزهكاريعامل بروز خانواده ،است
و خانوادگي .بزهكاري استمانع اصلي بروز مستحكم پيوند اجتماعي

 منابع فارسي
ح• (ا. احمدي، زر:، شيرازاجتماعيهاي انحرافات نظريه).1377. .انتشارات
.آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي: تهران.كژرفتاري.)1354(.ااشرف،•
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م• (چلبي، و. جزوه درسي آمار پيشرفته). 1377. گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات
.علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

ث• (چلبي، م؛ معمار، موثر بر توسعه ملي عوامل كالن–بررسي عرضي ). 1384.
و برنامهي فصلنامه. علمي .38و37، شمارهريزي در آموزش عالي پژوهش

ف رفيع• (پور، انتشارات: تهران.آنومي يا آشفتگي اجتماعي در شهر تهران). 1378.
.سروش

ف رفيع• (پور، .شركت سهامي انتشار: تهران.سرطان اجتماعي فساد). 1386.
.نشر آواي نور: تهران).چاپ چهارم(سي اجتماعيشنا آسيب.)1376(.ا.هستوده،•
د• و مسا جامعه.)1379(. شيخاوندي، ).چاپ چهارم(ل جامعوييشناسي انحرافات

.نشر مرنديز: تهران
م• (قاضي طباطبايي، : تهران.هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي تكنيك). 1374.

.دانشگاه پيام نور
م• (قاضي طباطبايي، در ساختار كواريانس يا مدلهاي مدل). 1374. هاي ليزرل

و اجتماعي دانشگاه تبريز نشريه.علوم اجتماعي ي دانشكده علوم انساني
م• (قاضي طباطبايي، و تفسير ستاده). 1381. هاي يك مدل فرايند تدوين، اجرا

و سالنامه. يك مثال عيني: ليزرل و و ارزشيابي در علوم اجتماعي ي پژوهشي
.ه عالمه طباطبايي، دانشگارفتاري

آن: تهران.شناسي انحرافات اجتماعي جامعه.)1383(.ا.ر، صديق سروستاني• .نشر
ا• (ا. صفوي، .نشر معاصر: تهران.هاي انحرافات تئوري). 1379.
ع• ع. عباسي اسفجير، (ا؛ رحماني فيروز جاه، و روابط همسايگي، محله). 1383. ها

، دانشگاهتخصصي علوم اجتماعيي صلنامهف. مكانيسمي ساختاري در ايجاد جرم
.سومي آزاد اسالمي واحد خلخال، پيش شماره

ع• ف. عباسي اسفجير، (ا؛ عبدي ماليدره، اثر بخشي مشاوره شغلي با مدل).1385.
ي فصلنامه. شادماني فوردايس بر رضايت شغلي مشاوران شهرستان قائم شهر

.المي واحد بجنورد، شماره نهم، دانشگاه آزاد اسهاي تربيتي تخصصي پژوهش
و جامعه آسيب.)1375(.ح.مفرجاد،• چاپ(شناسي انحرافات شناسي اجتماعي

.تهران). هفتم
ع• آن: تهران.ونداليسم). 1383(.ر. محسني تبريزي، .نشر
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م• (و همكاران.ر. مشكاني، و بيروني خانواده بر ). 1381. سنجش تأثير عوامل دروني
.2چهارم، شمارهي دوره.شناسي ايران جامعهي مجله. بزهكاري نوجوانان

ف• ، (ممتاز و ديدگاه نظريه: انحرافات اجتماعي). 1381. شركت سهامي: تهران.ها ها
. انتشار

ح• (ع. هومن، چاپ(يابي معادالت ساختاري با كاربرد نرم افزار ليزرل مدل).1384.
.نشر سمت: تهران). اول
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