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  چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل فرهنگی در گرایش به نابهنجاري هاي رفتاري 

ر با بهره گیري از نظریه هاي مطالعه حاض. انجام گرفت 1388زنان زندان شهر تبریز در سال 
ساخت اجتماعی و آنومی مرتون، همنشینی  کنترل یادگیري اجتماعی، تقلید گابریل تارد،

روش . افتراقی، پیوند افتراقی، خرده فرهنگی کوهن، بی سازمانی اجتماعی تدوین شده است
مل کلیه جامعه آماري شا.  مقایسه اي است-پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و از نوع علی

 نفر از زنان زندانی در 50حجم نمونه . زنان زندانی در شهر تبریز و زنان عادي شهر تبریز است
 نفر از زنان عادي شهر تبریز و شیوه نمونه گیري، نمونه گیري تصادفی ساده 50شهر تبریز و 
 سنجش پایایی و جهت اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی تعیین گردید. می باشد

 به دست 7/0پرسشنامه نیز از تکنیک آلفاي کرون باخ استفاده شد که براي همه متغیرها باالي 
بر اساس چارچوب نظري . باشد پرسشنامه داراي اعتبار و پایایی قابل قبولی می آمد وبدین ترتیب

 t-test مورد استفاده و نتایج به دست آمده از آزمون خی دو براي سطح تحصیالت و آزمون
ها؛ بین سطح تحصیالت، نوع برنامه هاي رسانه ها و میزان استفاده از  قل براي سایر فرضیهمست

ولی بین نحوه اوقات فراغت . وسایل ارتباط جمعی داخلی زنان زندانی و عادي تفاوت وجود دارد
 در واقع؛ از بین عوامل فرهنگی تاثیرگذار در گرایش به. زنان زندانی و عادي تفاوتی وجود ندارد

رفتارهاي نابهنجارانه زنان زندان تبریز، پایین بودن سطح تحصیالت، عدم استفاده از برنامه هاي 
ها و وسایل ارتباط جمعی داخلی و دولتی در  آموزشی و در کل پایین بودن استفاده از برنامه

  . هاي رفتاري نقش به سزایی داشته اند گرایش به نابهنجاري
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  مقدمه
توان  اما نمی. بیشتر مردم بسیاري اوقات با هنجارهاي اجتماعی همنوا هستند

کنند، به همان میزان هم  انکار کرد همان قدر که اعضاي جامعه از هنجارها پیروي می
اندیشمندان . مه جا یکسان استسرپیچی از قواعد اجتماعی وجود دارد و این واقعیت، ه

اجتماعی همواره تاکید دارند که تصویر واقعی و کامل از یک جامعه انسانی، هم در بر 
هاي مختلف هنجار  گیرنده همنوایی با مقررات، رفتار اجتماعی و هم نمایشگر شکل

کنند که گرد آمدن  آنان، شکل گیري کجروي را این گونه تحلیل می. شکنی است
در کنار یکدیگر و نیاز آنان به کنش متقابل در یک محیط، تضادهاي میان منافع انسانها 

افزون بر این، هنجارها و مقررات اجتماعی افراد را مقید و . لیت می بخشدافردي را فع
در نتیجه چندان . محدود می سازد و از آزادي آنان براي دسترسی به آن منافع می کاهد

 یا گروه هایی براي عملی ساختن تمایالت شخصی یا دور از انتظار نیست که افراد
گروهی، منافع شخصی دیگران یا مصالح جمعی جامعه را زیر پا بگذارند و هنجار هاي 

این جاست که . اجتماعی را که براي محافظت از این هر دو پدیده آمده، نقض کنند
 در "طبیعی" اندیشمندان کجروي را هم همزاد با زندگی اجتماعی انسان و پدیده اي

     کنند که کجروي هیچ شباهتی با دیگر اجتماع انسانی می شمرند و هم تأکید می
بنابراین در تعبیر دورکیم ). 53: 1386سلیمی و داوري،(هاي طبیعی، اجتماعی ندارد  پدیده

 ، آنومی یا نابسامانی اجتماعی به شرایطی اجتماعی اطالق می شود که در آن 1و مرتون
اما این که . ، تضعیف یا ناکارآمد شده باشندعمیم یافته و مورد پذیرش جامعه تهنجارهاي

چه عواملی موجب تضعیف و یا ناکارآمد شدن هنجارهاي تعمیم یافته می شود از نظر 
از نظر دورکیم توسعه و پیشرفت اجتماعی است که هنجارهاي سنتی . آنان متفاوت است

 و بی بنیاد می سازد و در نتیجه آنومی اتفاق تعمیم یافته و مورد قبول عمومی را سست
می افتد، اما از نظر مرتون تأکید متوازن بر اهداف و ارزشهاي اجتماعی بدون در نظر 
گرفتن شرایط و امکانات اجتماعی است که هنجارهاي اجتماعی را نا کارآمد می سازد و 

   ).217 :1379معیدفر،( کند موجبات شرایط آنومیک در جامعه را فراهم می
 زنان و رفتارهاي نابهنجارهدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی 

راهکارهاي پیشگیري و بطور کلی موانع بروز جرم  ها و  هم چنین زمینهوطبقه بندي آنها 
نیست  مختصر این حد در هاي اجتماعی گرچه بررسی تمامی علل نابسامانی. باشد زنان می

                                                           
1- Durkheim & Merton 
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رائه برخی از این عوامل که منجر به مفاسد اخالقی چون اعتیاد، اما سعی شده است تا با ا
  ). 7 :1382وحید،( اي روشن گشوده گردد اي به سوي آینده می شود دریچه... جنایت و

  
  لهبیان مسأ

هنجار درقابوس التین این واژه معناي گونیا می دهد و از این رو از قانون قاعده 
در محاوره ، این واژه معناي دوم را حفظ .  شودیا مثالی بر می آید که بدان رجوع می

کرده است، به این معنی که قانون یا اصلی که باید راهبردي یا هدایت یک رفتار را 
فلسفی هنجار راچنین تعریف   الالند با دید بیشتر  .موجب شود از آن استفاده می شود

مینه که قضاوت ارزشی نوع ملموس و یا فرمول مجرد آنچه باید باشد و در هر ز: می کند
 آید می بر آن از موارد حسب بر مدل هدف، ،قاعده  از این رو معناهاي آرمان،بر آن راه یابد،

. یکی از مفاهیم نزدیک به انحراف، مفهوم نا بهنجاري است). 249-248: 1370بیرو،(
یی فرد نابهنجار کسی است که فاقد سازگاري با ساخت کلی یک نظام باشد که یا در کارآ

، یا از آنچه که معمول متداول انتظار و توقع مردم نا همخوانی داشته، یا باریک نظام مض
رفتار نابهنجار، انحراف و آسیب تلقی می شود  و .و  طبیعی شمرده می شود، متمایز باشد

از منظر جامعه شناسی  . حاوي انحرافات گسترده اي از معیارهاي اجتماعی می باشد
بودن یک رفتار از نوع دیدگاه و انتظار یک جامعه با هر گروه مشروعیت و بهنجار 

اجتماعی ناشی می شود و در صورتی انحراف تلقی می شود که هنجارهاي مکرر و در 
اکثر افرادي که داراي رفتار ). 22: 1383محمدي، ( حدي گسترده نادیده گرفته شود

با توجه به این امر . مولی دارندمع نابهنجار هستند در بسیاري از زمینه ها رفتار طبیعی و
رفتار نابهنجار رفتاري است که به میزان قابل توجهی از یک معیار فرهنگی یا هنجار 

 منزل، صدمه زدن به فرار از: برخی نابهنجاري ها عبارتند از. گروهی دور شده باشد
 ان،کرباسی و وکیلی(مشروع ، دزدي، رابطه جنسی نااعتیاد ، نوع پوشش،اشخاص و اشیا

1386 :39.(  
رفتار نرمال یا بهنجار، هر نوع رفتاري است که از هنجارها یا مقررات گروهی که 

در مقابل کج رفتاري هر نوع رفتاري است .  تبعیت کند،مزبور در آن روي می دهد رفتار
  .)سایت جامعه شناسی ایران(باشد که با هنجارها یا مقررات گروه همنوایی نداشته

 تمدن و رشد صنعت و افزایش جمعیت و افزایش ارتباطات پیچیدگی فرهنگ و
بروز آسیب هاي ). 3: 1383شفیعی،(بین ملل مختلف مشکالت زنان را افزایش داده است
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اجتماعی و نابهنجاري هاي رفتاري و انحراف در سطح جامعه بویژه در میان زنان 
). 7-8: 1384احمدي،(ضرورت باز نگري به این مسأله و ریشه یابی آن را نشان می دهد 

 -فرهنگی متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردي و پژوهش هاي
توان به موارد زیر اشاره  از جمله این عوامل می .ثرندؤها م هنجاريباجتماعی در بروز نا

اقتصادي و فرهنگی  -پایگاه اجتماعی، روابط اجتماعی، نقش هنجارهاي فرهنگی: کرد
نقل از (است ...  و، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعیالت خانوادهسطح تحصی، خانواده

فقر اقتصادي، بی سوادي، شکست در تحصیل، گرفتار شدن در حلقه  )سایت زیبا وب
دوستان ناباب، کانون خانوادگی متالشی شده و متشنج، بیکاري، فرار از خانه، مرگ 

الت مالی براي خانواده می شود زودرس پدر و مادر به ویژه پدر که باعث بروز مشک
انسان در دوران . کس از مادر منحرف متولد نمی شودهیچ  ).9: 1384شریفی اشکوري، (

اولیه زندگی خود معصوم است و اگر مرتکب خالفی می شود، نتیجه عللی است که ریشه 
 رسولزاده،(در فرهنگ، محیط اجتماعی، اوضاع اقتصادي و وضعیت خانوادگی وي دارد 

هر رفتاري که از آدمی سر می زند نشأت گرفته از مجموعه عواملی است که ). 3 :1383
از این رو در پیدایش . هرگز نمی توان فردي را یکسره مقصر دانست و دیگران را بی گناه

بزهکاري و رفتارهاي نا بهنجار و آسیب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پیدایش و 
 نانواي،( د مرتکب شونده تنها بخشی از قضیه می باشدزمینه ساز موثر هستند که فر

دوران نوجوانی، جوانی و باالتر، چه اجتماعی باشد یا  اصوال کلیه رفتارهاي). 4: 1386
 است تجاربگذشته به وجود می آید و با توجه به این تجارب ضد اجتماعی، در نتیجه 

هرچند می تواند افراد در جاري نابهن .کردرا توجیه   و رفتارهاحالت هاتوان این  که می
 اما در ،ابسته باشدو... ازجمله مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و به عوامل بسیار،
   است که کودك را به مسیر صحیح هدایت  و مخصوصا مادرخانواده گام نخست این

ژگی انسان به دلیل وی. براي او مهیا می سازد می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را
د و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و یافکار، عقا اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر

گفتارها، الگوهایی را که به نحوي در ارتباط با او هستند  بعدها به تقلید از این رفتارها و
لفه هاي اصلی شخصیت متعادل و پویا ؤم  خمیرمایه.می دهدسرمشق رفتاري خود قرار

 در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، بویژه  افراد و آسیب پذیریا متزلزل
با توجه به تحقیق هاي انجام شده در زمینه ). نقل از سایت آفتاب( می گیرد مادر، شکل

آسیب شناسی، یکی از اولین نتایج این مطالعات آن است که آسیب سازان در انحصار 



  بررسی علل فرهنگی نابهنجاري هاي رفتاري زنان زندانی تبریز 
   

 

69

هر . د آوردن این قبیل رفتارها سهمی در خور توجه دارندمردان نیست و زنان نیز در پدی
چند آسیب پذیري در مردان بیش از زنان است، اما شکل هاي موجود رفتار نابهنجار در 

مانند روسپیگري و (زنان تفاوت هاي نمایانی با مردان دارد و حتی برخی کجروي ها 
نابهنجاري هاي اجتماعی، از آنجا که افزیش آسیب ها و . مختص زنان است) سقط جنین

را به همراه داشته و موجب سلب اطمینان مردم و بروز اختالفات در روابط ... ناامنی و 
فردي و اجتماعی می شود و از طرفی با توجه به این که زنان در تربیت و سالمت جامعه 
نقش بسزایی دارند و امروزه دامنه آسیب ها و معضالت  اجتماعی بین زنان گسترش 

فته، لذا ضروري است تا ابعاد و روند آسیب هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و یا
تدابیر و تصمیمات مؤثر و عاجل جهت شناسایی، پیشگیري و مبارزه با این مسأله اتخاذ 

 زنان می شود،  نابهنجاري رفتاريزمانی که صحبت از). 16: 1383محمدي، ( گردد
 نابهنجاري درصد. ن موضوع چندان مهم نیستای: گروهی با خوش باوري می گویند

.  درصد زندانیان کشور را تشکیل می دهند5/3 حداکثر انزن.  مردان بیشتر استرفتاري
 در تهران توسط 83 دختر فراري فقط در سال 4600ها از آمار بی خبرند که  گویا این

گر، همین آمار از سوي دی .ها به سازمان بهزیستی ارجاع داده شده اند ناجا و دادگاه
 درصد مردان زندانی داراي جرایم مواد مخدر هستند و این رقم در 85/29حاکی است که 

  ). نقل از سایت کادس دیلی ( درصد است7/42بین زنان 
  

 چارچوب نظري تحقیق
 آموختنی است و در فرآیند ،بر اساس نظریه یاد گیري اجتماعی رفتار انحرافی

الگوهاي رفتاري . ص در گروه هاي کوچک آموخته می شودرابطه با افراد دیگر، به خصو
 رفتار در نتیجه کنش 1از نظر باندورا. از طریق مشاهده رفتار دیگران شکل می گیرد

متقابل بین شناخت و عوامل محیطی به وجود می آید، یعنی مفهومی که تاثیر متقابل 
 دیگران چه به صورت شخص می تواند با کمک الگو سازي و با مشاهده. نامیده می شود

الگوهاي برگزیده شده توسط فرد می تواند مطابق با . تصادفی و چه آگاهانه یاد بگیرد
ارزشها و هنجارهاي رسمی جامعه باشد؛ و همچنین ممکن است فرد الگوهاي رفتار 
انحرافی را بر گزیند فرآیند مدل سازي در کانون توجه نظریه یادگیري اجتماعی قرار دارد 

                                                           
1 - Bandura 
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آن شخص رفتار اجتماعی دیگران را بوسیله مشاهده و تقلید یاد می گیرد و که در 
   ).94-95: 1384احمدي ،(آموختنی ها از طریق پاداش و تنبیه تقویت می شود

طبق نظریه کنترل براي کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانه و مجرمانه باید همه 
ی را عمومی وجهان شمول دانسته و این نظریه همچنین رفتار انحراف. افراد کنترل شوند

 آن را نتیجه کارکرد ضعیف ساز و کارکرد کنترل اجتماعی و کنترل شخصی و درونی 
بنابراین بزهکاري و جرم از یک سو محصول عوامل فردي کنترل نظیر خود . می داند

       پنداره منفی، ناکامی روان پریشی و اعتماد به نفس پایین است و از سوي دیگر 
ظام هاي کنترل ناقص اجتماعی و فقدان تقید و تعهد نسبت به نهادهاي بنیادین ن

در تبیین انحرافات . اجتماعی مانند خانواده و مدرسه به رفتار انحرافی منتهی می شود
اجتماعی، اندیشمندان نظریه کنترل بر عوامل کنترل شخصی و درونی و عوامل کنترل 

کلی نبود کنترل هاي شخصی و اجتماعی موجب به طور . اجتماعی تأکید نموده اند
کنترل هاي اجتماعی از کنترل هاي رسمی نظیر . پیدایش بزهکاري و جرم می گردد

برخی . قوانین و کنترل هاي غیر رسمی همچون ضمانت هاي اجتماعی منتج می شوند
  :از مقوله هاي کنترل براي تحلیل بزهکاري جوانان به شرح زیر است

  
  .یم که والدین آن را از طریق تنبیه و تشویق اعمال می کنند کنترل مستق-1
مستقیم که به وسیله آن جوانان از رفتار بزهکارانه خودداري می کنند زیرا  کنترل غیر-2

این رفتار ممکن است موجب نگرانی و نا امیدي براي والدین یا دیگرانی باشد که با 
  .آن ها روابط نزدیکی دارند

 به وسیله آن، آگاهی از احساس تقصیر گناه، شرم جوان را از درگیر  کنترل درونی که-3
  ) .86: 1384احمدي،(شدن در رفتار بزهکارانه باز می دارد

  
، این  قید و بندهاي اجتماعی مطرح کرده بزهکاري را بی اعتنایی به1هیرشی

  : قیود رادر چهار مفهوم کلی خالصه می کند
سبت به عقاید دیگران درباره خود نشان حساسیتی است که شخص ن:  وابستگی-1

ت که فرد را ملزم به وابستگی در حقیقت نوعی قید و بند اخالقی اس. می دهد
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کند، مانند وابستگی فرزندان به والدین، اقوام نزدیک  هاي اجتماعی میرعایت معیار
  .دوستان و

   جتماعی میزان مخاطره اي است که فرد در تخلف از رفتارهاي قرارداد ا: تعهد-2
بدین معنا فردي که خود را به قیود اجتماعی متعهد می داند از قبول این . می کند

مانند تعهد به پیروي از دستورات مذهبی یا حفظ شؤون . مخاطرات پرهیز می کند
  .خانوادگی و ملی

 میزان مشغول بودن فرد به فعالیت هاي گوناگون است که باعث : درگیر بودن-3
 خالف وقت نداشته باشد، مانند درگیر بودن در کار، ورزش و می شود براي کار

  .درس
میزان اعتباري است که فرد براي معیارهاي قرار دادي اجتماعی قائل است :  باورها-4

در حالی که می تواند طبق میل خود از آنها تخلف کند، پاي بند . و باعث می شود
ور به حسن شهرت در بین خانواده و مانند باور به نیکوکاري، با: به آنها باقی بماند

هیرشی معتقد است که افراد بزهکار قادر به ایجاد . همساالن و باور به محرمات
بزهکارانه و از این رو روابط بین اعمال .وابستگی معقول و منطقی با سایرین نیستند

  ).نقل از سایت تبیان(داشتن رفقاي بزهکار رابطه اي ظاهري است 
  

 درستکاري و انحراف يانواع الگوها، 1ندلسادرنی افتراقی طبق نظریه همنشی
، اما توزیع آنها و احتمال بر خورد افراد با آنها  به نظارت اجتماعی در جامعه وجود دارد

براي مثال هنگامی که به علت مهاجرت و تحوالت شهرنشینی، . اجتماعی بستگی دارد
یابد، احتمال  شهري توسعه میجا به جایی مکانی و اجتماعی و بیگانگی در جامعه 

بیشتري وجود دارد که فرد با الگوهاي انحراف اجتماعی برخورد کند و آنها را بیاموزد و 
حال که این احتمال در اجتماعات کوچک که در آنها نظارت اجتماعی شدید . به کار برد

عامل است به اعتقاد سادرلند فرایند یادگیري که شامل ارتباط و ت. است کمتر وجود دارد
  ): 96-95: 1384احمدي،(می تواند همه انواع  بزهکاري  و جرم را تبیین نماید 

  .رفتار انحرافی یاد گرفتنی است و ارثی و ذاتی نخواهد بود. 1
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رفتار انحرافی در فرایند ارتباطات یاد گرفته می شود این فرایند اداها و تعامل کالمی . 2 
لند نقش رسانه هاي تصویري را نادیده گرفته در این مورد سادر. را شامل می شود

  .است؛ زیرا رویکرد وي مربوط به دوران قبل از پیدایش تلویزیون است
      هاي صمیمی صورت اي از یادگیري رفتار انحرافی در درون گروه بخش عمده. 3 

  .   گیرد می
که گاهی فرایند یادگیري مواردي نظیر روش ها و فنون ارتکاب بزهکاري و جرم . 4 

بسیار پیچیده و گاهی خیلی ساده هستند جهت گیري ویژه انگیزه ها، سائقه ها، 
  .دلیل تراشی ها، نگرش ها را شامل می شود

جهت گیري مشخص انگیزه ها و سائقه ها از تعاریف مفاد قانونی درباره مطلوب یا . 5 
مه زدن به گاهی از دیدگاه برخی از مردم صد. نامطلوب بودن یاد گرفته می شود

مفاد قانونی مطلوب است این در حالی است که دیگران حمایت از آن ها را مطلوب 
  . می دانند

یک فرد به این دلیل مرتکب بزهکاري و جرم می شود که تعاریف مطلوب بودن . 6 
  .تجاوز از قانون بر تعریف نامطلوب بودن تجاوز از قانون غلبه دارد

اظ تکرار دفعات تقدم و تأخر و شدت یادگیري با هاي افتراقی به لح همنشینی. 7 
براي مثال در مورد تقدم یادگیري بدیهی است که رفتار غیر . یکدیگر متفاوت است

قانونی و قانونی که در کودکی یاد گرفته می شود می تواند در طول زندگی نهادینه 
  .شده و پایدار بماند

ها با الگوهاي رفتار انحرافی و رفتار فرایند یادگیري رفتار انحرافی از همنشینی . 8 
غیرانحرافی شامل همه ساز و کارهایی می شود که در فرایند هاي یادگیري وجود 

  . دارند
این دیدگاه که تنها بزهکاري و جرم حاصل نیازها و ارزش هاي اجتماعی است، . 9 

  ها و نیازصحیح نیست بلکه هم درستکاري و هم بزهکاري و جرم هر دو از 
براي مثال این تبیین . زش هاي اجتماعی و فرهنگی یکسان سرچشمه می گیرندار

بنابراین .  کافی نیست"مردم گرسنه دزدي می کنند زیرا آن ها گرسنه اند"که 
. براي تبیین تفاوت در رفتار این دو گروه باید در جستجوي تفاوت هاي واقعی بود

 روان شناسی اجتماعی، یادگیري در این مورد توجه سادرلند بیشتر معطوف به تبیین
 .رفتار انحرافی با تاکید بر متغیرهایی نظیر انگیزه ها، سائقه ها و نگرش هاست
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خرده فرهنگ بزهکار پاسخ دسته جمعی افرادي است که در  1به اعتقاد کوهن
ساختار اجتماعی موقعیت یکسانی داشته و براي کسب موقعیت اجتماعی باال و مزایاي 

انتخاب خرده . بع این موقعیت حاصل می شود، احساس ناتوانی می کنندمادي که به ت
فرهنگ بزهکار به طور دسته جمعی راه حلی است براي کسب موقعیت اجتماعی فرد بر 
 اساس معیارهایی که از طرف آنان پذیرفته شده و انجام آن ها برایشان امکان پذیر است

 ).74-73: منبع پیشین(
 فرایند کسب رفتار بزهکارانه و مجرمانه از طریق تقلید 2طبق نظریه تقلید تارد

نظریه فرایند اجتماعی . شود ، انجام میاي است هاي یادگیري مشاهده تجربهکه مبتنی بر 
رفتار جنایی تارد در این عقیده اش منعکس شده است که همه کنش هاي مهم زندگی 

اولین . د انجام می شود که در معرض فرد قرار دار"مثال هایی"اجتماعی تحت سلطه 
قانون تقلید از نظر تارد این است که انسان ها به میزان تماس نزدیکی که با هم دارند، 

دومین قانون تقلید تارد این ). 98: منبع پیشین ("به تناسب از یکدیگر تقلید می کنند
 قانون"سومین قانون تقلید تارد . است که فرودست ها از فرادست ها تقلید می کنند

وقتی که دو مد با ویژگی هاي منحصر به فرد در تقابل با یکدیگر . است"جوف گذاري
     هنگامی که چنین اتفاقی رخ . تواند جانشینی دیگري شود ظاهر می شوند یکی می

دهد روش ها و ابزارهاي قدیمی تر ارتکاب جرم رو به کاهش و روش ها و ابزار هاي  می
ین موقعیت را با توجه به افزایش استفاده از اسلحه به تارد ا. جدیدتر افزایش می یابد

نظریه تقلید تارد در ارتباط با نفوذ رسانه هاي . جاي کارد در جرم قتل توضیح داده است
تصویري و نقش هاي جنایی قهرمانان فیلم ها و سریال ها بر رفتار جوانان و همچنین 

ثیر را بر تفکر روان شناسی تاکیدش بر مبادي اجتماعی بزهکاري و جرم بیشترین تأ
  ).99: منبع پیشین(اجتماعی و جرم شناسی در اروپا و آمریکا بر جاي گذاشت 

به عقیده مرتون تضاد میان اهداف فرهنگی مانند پول، قدرت و مقام و 
براي مثال جامعه آمریکا همه اعضایش را به داشتن . "ابزارهاي نهادي شده مشروع"

اعی تشویق می کند و ارضاي این آرزوها و انتظارات فقط ثروت، قدرت و موقعیت اجتم
در جامعه آمریکا هدف عمده براي بیشتر .  جامعه میسر استبراي عده خاصی از اعضاي

در بعضی از ساخت هاي اجتماعی . اعضاي جامعه دست یابی به موفقیت اقتصادي است
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 مثال شغل و(و اقتصادي فرصت هاي قانونی براي به دست آوردن چنین موفقیتی 
  اگر چه بیشتر مردم . به طور همگانی و عادالنه در جامعه توزیع نشده است) تحصیل

می توانند بعضی از مشاغل را به دست آورند، ولی توانایی دسترسی به مشاغل باال فقط 
  ).50: منبع پیشین(براي افراد خاصی فراهم است 

  
 پیشینه تحقیق

ي، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی سواد بیدریافت ) 1386(به نظر زمانی
از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر  نابسامان و از هم پاشیده،

     و  کجرويتنهایی موجب بروز  یک از این عوامل به هیچ. ست او در تعامل با آنها
 مساعد وجود اي از عوامل گردد، اما در صورتی که مجموعه عمل خالف نمیه ي انگیز

 اي در گرایش فرد به ه  تواند نقش تعیین کنند داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می
  . ایفا کندکجروي

نتایج نشان داد که اکثر  ) 1387(در پژوهش نعمت الهی، موسوي پور و توفیقی 
ي ها افراد تحصیالتی در حد راهنمایی داشته و بیکار بوده اند، و اغلب متعلق به خانواده

مخدر به صورت منفرد یا توأما                                                                            سابقه مصرف سیگار، الکل و مواد. از هم گسیخته بودند
 درصد و در 64/17در مادران   درصد50 درصد در پدران آنها 32در افراد مورد بررسی 
آنچه از کل مطلب استنباط می گردد ، این .  درصد بوده است7/21خواهر یا برادران آنها 

در بروز جرائم ... رهنگی وعوامل اجتماعی، خانوادگی، روانی، تربیتی و ف است که مجموع
  . اند  جنسی دخیل

ت به عنوان یک غاوقات فرامعلوم شد که ) 1387 (رضایی محمد  در پژوهش
مشغولی هاي هر  ه گونه اي که یکی از دل ب است نیاز انسان امروز داراي اهمیت زیادي

امروزه بر اساس اصل رقابت بین . نظامی پر کردن اوقات فراغت آحاد جامعه می باشد
و این رسانه ارد نهادها، تلویزیون ارتباط تنگاتنگی با نظام هاي آموزشی و خانواده د

 نوجوانان و تالش می نماید تا جایگاه مهمی در هدایت و کنترل افراد جامعه به ویژه
 گمراهی نسل آینده را جوانان داشته باشد و لذا این رسانه می تواند موجبات سعادت یا

 از این نظر ضرورت دارد برنامه ریزان به هماهنگی نظام آموزشی با برنامه .فراهم آورد
 ولی به واسطه انفجار اطالعاتی نظام هاي سیاسی امواج ،هاي این رسانه بپردازند

ود را بر خ، مامی حریم هاي خانوادگی را شکستهه عنوان مهمانان ناخوانده تتلویزیونی ب
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استان گلستان به واسطه قرار گرفتن در   به عنوان نمونه در.جامعه تحمیل می نمایند
حاشیه دریاي خزر و همسایگی با کشورهاي تازه استقالل یافته امکان دریافت امواج 

 این امر در روند الگوپذیري و کسب هویت ت و  استلویزیونی این کشورها بسیار آسان 
  .بیگانگان آثار منفی برجاي خواهد گذاشت

نشان داد؛ وسائل ارتباط جمعی قادرند با ) 1388(نتایج پژوهش شکر بیگی 
کارکردهاي منفی و تخطی از اخالق رسانه اي، سالمت فکري و اخالقی آحاد جامعه را 

ري را در جامعه تثبیت نمایند و از سوي دیگر می تهدید کنند و الگوهاي نابهنجاري رفتا
. توانند با توجه به کارآیی و توان رسانه ها، نرخ وقوع انحرافات اجتماعی را کاهش دهند

بیان انحرافات اجتماعی از رسانه ها اثرات و کارکردهاي اجتماعی مثبتی دارد که به 
ن شناسی و کیفر شناسی کنترل اطالع رسانی و هشدار، قانو: برخی از آنها اشاره می شود
وسائل ارتباط جمعی می توانند در ارائه و عرضه انحرافات . اجتماعی، پیشگیري از جرم

  .اجتماعی، کارکرد هاي منفی و اثرات مخربی را براي جامعه داشته باشند
 از میان متغیرهاي فردي نتایج نشان داد) 1388(در پژوهش شهیدي زندي 

خرید و مصرف، نوع استفاده از رسانه و میزان پایبندي به  کارزش ها و نگرش ها، سب
از میان عوامل خانوادگی، میزان  .اند فراغت تاثیر داشته گذران اوقاتي دین، بر نحوه 
در نتیجه در . است ثیر قابل توجهی بر نوع گذران اوقات فراغت داشتهأاطالع خانواده ت

ها، فرهنگ و سبک زندگی  رسانه ،شدن اوقات فراغت دختران جوان زا  آسیب ينحوه
 ثیر تعیینأت ،تبلیغ می شود غربی و کاالهاي فرهنگی غربی که دایما از طریق مدها

  .گذارد اي بر جاي می کننده 
  
  ي دیدگاه هاي نظري و منابع تجربیجمع بند

در جمع بندي نتایج حاصل از مرور دیدگاه هاي نظري و منابع تجربی مو جود 
اي بر اساس مجموعه از ارزشهاي مشترك  ري می توان گفت هر جامعهدرباره ي نابهنجا

رفتارهایی که از چهار چوب این ارزشها و .  و هنجارهاي مسلط سازمان دهی شده است
با توجه به  .هنجارها منحرف شوند، به عنوان رفتار انحرافی و آسیبی شناخته می شوند

ایی و ابزارهاي جامعه پذیري الگوهاي اینکه نهادها و سازمان هاي اجتماعی، عوامل اجر
در صورتی که نهادها و سازمان هاي کارگزار جامعه .رفتاري و درونی ساختن آنها هستند

پذیري نظیر خانواده، مدرسه ووسایل ارتباط جمعی کار آیی الزم را نداشته باشند، جامعه 
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.  در جامعه استدچار بی سازمانی اجتماعی  می گردد و پیامد آن شیوع رفتار انحرافی
نکته دیگر  اینکه بی سوادي، تاثیر خانواده، بی سرپرستی، نوع شغل والدین یا همسر، 

 از همسر، وضعیت تعدد ازدواج گذران اوقات فراغت، نارضایتی ،ز خانوادهطرد شدن ا
دوستان، از عواملی هستند که در بروز نابهنجاري هاي   بعد خانوار، ،اشتغال زنان، سن

  . ش عمده را ایفا می کنندرفتاري نق
  

  مدل تحلیلی تحقیق
  

  
  مدل تحلیلی تحقیق): 1(شکل شماره 

  

  :اهداف تحقیق
  :هدف کلی 

از  تعیین رابطه بین عوامل فرهنگی و : هدف کلی و اساسی تحقیق عبارت است
  .نابهنجاري رفتاري زنان زندانی شهر تبریز 

   

  اهداف اختصاصی
  .تعیین رابطه بین سطح تحصیالت زنان و نابهنجاري آنان -1
 .تعیین رابطه بین میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نابهنجاري زنان -2
 .تعیین رابطه بین نوع برنامه هاي مورد مشاهده در رسانه ها و نابهنجاري زنان -3
 .تعیین رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و نابهنجاري زنان -4

نوع برنامه مورد مشاهده 
 در رسانه ها

 قتل

 اعتیاد

 فرار از خانه

 سرقت

ریب  اموال  تخ
 عمومی

 رابطه  نا مشروع

نابهنجاري 
 رفتاري

ساعات استفاده از وسایل  عوامل فرهنگی 
 ارتباط جمعی

چگونگی گذران اوقات 
 فراغت

 سطح تحصیالت
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  سؤاالت تحقیق
  رابطه بین سطح تحصیالت و نابهنجاري چگونه است؟-1
  رابطه بین ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نابهنجاري چگونه است؟-2
  رابطه بین نوع برنامه مورد مشاهده در رسانه ها و نابهنجاري چگونه است؟-3
  ه است؟رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و نابهنجاري چگون-4
 

  فرضیه ها
  . سطح تحصیالت زنان زندانی در نابهنجاري رفتاري آن ها نقش دارد-1
 میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی زنان زندانی در نابهنجاري -2

  .رفتاري آن ها نقش دارد
ها  نوع برنامه هاي مورد مشاهده در رسانه ها زنان زندانی در  نابهنجاري رفتاري آن -3

  .نقش دارد
  .چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان زندانی در نابهنجاري رفتاري آن ها نقش دارد

  
  :تعریف مفاهیم

 نابهنجاري گاه در مفهوم کامال مترادف با کجروي، و به مفهوم :نابهنجاري رفتاري
تخلف از ارزشها و هنجار هاي حاکم بر روابط اجتماعی به کار می رود؛ و گاه در 

. معمولمتعارف و غیرها و حتی رفتارهاي غیر تر، به معناي ابعاد، ویژگی  کلیمفهوم
نابهنجاري "نوعی "رفتار کجروانه "گاه حتی تالش شده است تا  ،براي نمونه

 آماري محسوب گردد) هنجار(یا دور افتادن از یک وضعیت متعارف "آماري 
حقیق از طریق معرفهاي نابهنجاري رفتاري در این ت ).118 :1386سلیمی وداوري، (

تخریب اموال -5سرقت  -4فرار از خانه -3اعتیاد -2قتل -1 :زیر سنجیده می شود
  جنسی نامشروعرابطه -6عمومی

  :سطح تحصیالت افراد در سه دسته طبقه بندي می شود  :سطح تحصیالت
   بی سواد. 3نیمه بی سواد . 2   باسواد. 1                         

هاي موجود در جهان و داشتن  ها و لهجه ی خواندن و نوشتن به یکی از زبانتوانای :سواد
فردي که نمی تواند به یکی از زبان ها و  .تحصیالتی از هر نوع را سواد گویند

لهجه ها بخواند و بنویسد یعنی کسی که از هیچ نوع تحصیالتی برخوردار نیست،  
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افرادي که تنها . وانده می شودبیسواد و کسی که به این امر قادر است باسواد خ
می توانند بخوانند ولی به نوشتن قادر نیستند  تحت عنوان افراد نیمه باسواد گروه 

در برخی مواردگروه اخیر راجزو باسوادان و در مواردي دیگر آنان را .بندي می شوند
در ردیف بی سوادان محسوب می دارندمعموال تعریف سواد شامل خواندن اعداد 

در تحقیق حاضر سطح تحصیالت به دو معرف با ).75: 1383تقوي،( دنمی شو
سواد و بی سواد طبقه بندي شده است ودر صورت باسواد بودن از فرد پرسیده می 

  .شود در چه پایه یا مقطع تحصیلی قرار دارد
  

 رسانه وسیله اي است که فرستنده ):وسایل ارتباط جمعی(میزان استفاده از رسانه  
را به گیرنده منتقل می کند رسانه وسـیله  ) پیام(نا و مفهوم مورد نظر خودبه کمک آن مع  

کتاب، روزنامه، مجله، عکس، تلویزیون، مـاهواره،   . حامل پیام از فرستنده به گیرنده است      
البته ارتباط گاهی کالمی است که در آن پیام ها در قالب رمزهـاي کالمـی     .است...رادیو

تاري منتقل می گردد و گاه ارتباط غیر کالمی اسـت           به صورت شفاهی ویا به شکل نوش      
که در قالب رمزهاي غیر کالمـی مثـل طراحـی، نقاشـی، موسـیقی منتقـل مـی گـردد                     

)www.aftab.ir.(         به مجموعه وسایل غیر شخصی اطالق مـی شـود کـه انتقـال پیـام 
      بـسیار و در منـاطق دور دسـت موجـب     سمعی، بصري و یا هر دو را بـه سـوي مردمـی    

شاخص این وسایل ارتباط آنان با جمع است بدین سان رسانه هـاي همگـانی       .می شوند 
سـاروخانی،  (وسایل و ابزاري هستند که بین جمع، جمع یا فرد ایجاد ارتباط می نماینـد                  

 ماننـد  در پژوهش حاضر مد نظر است که هر فرد از وسایل ارتباطی        ).429-428 :1370
روزنامه به چـه میزانـی اسـتفاده        -6کتاب-5ماهواره-4اینترنت  -3تلویزیون  – 2 رادیو -1

  .می کند
به طور کلی نیاز هاي روز افزون گروه هاي وسیع انسانی بـه             :نوع برنامه رسانه ها   

استفاده از وسایل ارتباطی، براي این وسایل وظایف و برنامه هاي اجتمـاعی متعـددي را                
  :ندپدید آورده ا

براي آنکه انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در  : خبري و آموزشی-الف
صحنه فعالیت هاي اجتماعی راه مناسبتر را بر گزیند و مسؤولیت هاي فردي و 
عمومی را با آگاهی کامل به عهده بگیرد، باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که 

http://www.aftab.ir
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 نیاي بزرگ او روي می دهند، قرار داشته باشدهر لحظه در محیط اطراف و در د
  ).11: 1371،معتمد نژاد(
وسائل ارتباطی به طور کلی می توانند در توسعه اجتماعی و : راهنمایی و رهبري-ب

، وظایف بسیار حساسی را مخصوصا در کشور هاي در حال توسعهاقتصادي جوامع ، 
  با پخش و گسترش اندیشه هاي نو روزنامه و رادیو ها و تلویزیون ها. عهده دار شوند

میت در واقع وجدان اجتماعی افراد را بیدار می کنند و با آشنا ساختن آنان به اه
، توجه سریع همگان را به لزوم تحوالت اساسی از اجراي برنامه هاي مهم مملکتی

     ، جلب وادي و گسترش وسائل رفاه اجتماعیقبیل تعدیل ثروت، مبارزه با بی س
 آنان را براي شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردي و اجتماعی می کنند و

بدین طریق مشاهده می شود که . و قبول مسؤولیت هاي بیشتر آماده می سازند
، آموزش دهنده و رهبري کننده وسائل ارتباطی همه مکمل ندهوظایف آگاه کن

  ).15: 1371معتمد نژاد، ( یکدیگرند
 ارتباطی در صورتی که باعث سر گرم شدن افراد و پر وسایل : تفریحی وتبلیغی-پ

کردن اوقات فراغت آنان گردند، نقش تفریحی را دارند و هر گاه به منظور جلب توجه 
. یا ایجاد اعتقاد و اطمینان مورد بهره برداري قرار گیرند، داراي نقش تبلیغی هستند

 ارتباطی معاصر وظایف براي پاسخ گویی به نیاز هاي تفریحی افراد انسانی، وسایل
زانه و شرایط دشوار در دنیاي کنونی به سبب فشار کار رو. گوناگونی بر عهده دارند

، انسانها  بیش از هر زمان به استراحت نیاز دارند و اگر برنامه هاي زندگی ماشینی
 مناسبی وجود نداشته باشند که اوقات فراغت آنان را پر کنند و خستگی ها و 

لهره هاي آنها را تسکین دهند، خیلی زودتر از حد معمول فرسوده و از اضطراب ها و د
توجه فراوان به تأمین اوقات فراغت بیشتر و استفاده کامل از . کار افتاده خواهند شد

 » تمدن فراغت«این اوقات، سبب شده است که به تدریج انسان به سوي یک نوع
ی خود بیشتر لذت ببرد گرمی از زندگگام بر دارد و با کاهش اثرات و ایجاد وسایل سر 

در پژوهش حاضر مد نظر است داشته شود  که مشاهده هر ).16: 1371، معتمد نژاد(
خبري .6مبتذل.5خشن . 4خانوادگی. 3ورزشی.2علمی و آموزشی، .1 :کدام از برنامه ها

با توجه به محتوایی که دارند تا چه حد می تواند در جهت گیري افراد به سمت 
  .هاي مطلوب نا مطلوب مؤثر باشدرفتار
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فراغت در لغت به معناي آسودگی و آسایش اسـت و اصـوال           :گذران اوقات فراغت  
در مقابل اشتغاالت و درگیریهاي روزمره که معموال باعث خستگی مـی گردنـد بـه کـار             

گذران اوقـات فراغـت بـه معنـاي مجـاز      ).118: 1386کرباسی و وکیلیان،(برده می شود    
فراغت در برابر کار قرار می گیرد لیکن تعریف آن بدون توجه به           .شده است   بودن گرفته   

مجموعه حیات اجتماعی، سطح فنون، شیوه زنـدگی، مـدل اجتمـاعی، فرهنگـی مـسلط           
   ممکن نیست وهمچنین رابطه اي نزدیک بـین اشـکال کلـی تولیـد سـازمان اقتـصادي              

 گذران اوقـات فراغـت وجـود        شیوه هاي توزیع عادالنه در آمدها و صورت ،مدت کیفیت         
در پژهش حاضر خواهان آن هستیم که بـدانیم فـرد بـه طـور                ).202: 1370بیرو،  (دارد  

  را چگونـه سـپري    )به غیر از زمان کـار وزمـان خـواب   (عادي و متوسط بیشتر وقت آزاد     
 سپري کردن اوقات بیکاري با ورزش، تماشاي رسانه، گپ در خانواده و دوستان،          . کرد می
  . به پارك، رفتن به سینمارا شامل می شودرفتن

  
  :روش شناسی تحقیق

در عـین حـال   .  این تحقیق از شرایط پژوهشی یک تحقیـق پیمایـشی مـی باشـد       
 مقایسه، همچنین از نظر هدف      –تحقیق حاضر از نظر شرایط پژوهش یک بررسی علی          

رد و از نظـر    یک بررسی کاربردي و از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه یک مطالعـه خـ               
  .زمانی یک بررسی مقطعی است

    
  :جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گیري

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه زنان زندانی حاضر در شهر تبریز در سـال               
 که طبق آمار گزارش شده از سوي مسؤوالن زندان تبریز تعـداد  آنـان صـد نفـر                    1388

به علت عدم همکاري مسؤوالن زنـدان و        .تبریز بود گزارش و همچنین زنان عادي شهر       
استاد راهنما و مشاور نمونه آماري بـه صـورت         زندانیان درپاسخ به سؤاالت با صالح دید      

 نفر از زنان زندانی انتخـاب و متناسـب بـا سـن و     50تصادفی انتخاب شد به طوري که،    
انتخـاب و مـورد مقایـسه      نفر نیز از بین زنان عادي شهر تبریز 50ها،   طبقه اجتماعی آن  

به دلیل علی مقایسه اي  بودن تحقیق می بایست تعداد نفرات زنان شهري  .قرار گرفتند
  . نیز متناسب با زنان زندانی انتخاب می شد
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  ابزارهاي اندازه گیري
اي طیف  گیري متغیرها پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس  شش  گزینه         ابزار اندازه 
هـاي   هاي برگرفته شـده از نظریـه       اي که با استفاده از شاخص      هبه گون . لیکرت می باشد  

  .تحقیق؛ گویه هاي هر متغیر طراحی و سنجیده شد
  

  گیري  ابزار اندازه2یو پایای 1روایی
اعتبار سؤال هاي مربوط به متغیرها از طریـق روش تعیـین اعتبـار محتـوایی و بـا                 

 تکمیل در اختیـار زنـان قـرار       آوري نظرات استادان  مجرب تعیین و در نهایت جهت         گرد
 30داده شد و پایایی سؤال هاي پرسشنامه نیز بر اساس تکنیک آلفاي کرونباخ بـر روي               

بـراي تعیـین پایـایی    . اجـرا گردیـد  ) test)-preنفر از زنان مـورد مطالعـه بـه عنـوان      
پرسشنامه تحقیق حاضر از آلفاي کرونباخ استفاده شد که بـه بـراي تـک تـک متغیرهـا             

  . به دست آمد7/0 باالي
  

  :روش آماري تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر براي بررسی و مقایسه میانگین گروه هـا پـس از تـست نرمـال                  

 مستقل استفاده شده  t-test  کولموگروف؛ از آزمون خی دو و      -بودن از طریق اسمیرنف   
  .است

  
  یافته ها

نابهنجاري رفتاري میزان سطح تحصیالت زنان زندانی در : فرضیه اول تحقیق
  .آن ها نقش دارد

  
%) 25,6(نفر  12 نفر زن عادي شهر      50مالحظه می گردد از بین       )1( مطابق جدول 

  نفـر 13دبیرستان دیـپلم پـیش دانـشگاهی،    %) 46,8(نفر22داراي تحصیالت زیر دیپلم،    
 نفـر   28 نفـر زن زنـدانی       50در مقـام مقایـسه از بـین         . باالي دیپلم می باشند   %) 27,7(

                                                           
1- Validity 
2- Reliability 
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دبیرستان دیپلم پیش دانشگاهی،    %) 21,7( نفر   10داراي تحصیالت زیر دیپلم،     %) 60,8(
باالي دیپلم می باشند که طبق آزمون خی دوي انجام گرفته؛ در جـدول              %) 17,4( نفر   8
    2x= 16,45 مـی باشـد و مقـدار        0,05 و زیـر     =p 0,012 نیز سطح معنا داري آزمـون        2

 شود و بین سطح تحصیالت زنان عـادي شـهر و          تایید می  1Hبنابراین فرض   . می باشد 
  v نیز مالحظه می گردد شـدت رابطـه  3زندانی رابطه معنا داري وجود دارد و در جدول 

در واقع پایین بـودن سـطح تحـصیالت زنـان زنـدانی             .  می باشد  =0,42Vکرامر برابربا   
نهـا بـوده   زندان تبري یکی از عوامل تاثیرگذار در گرایش به نابهنجاري هـاي رفتـاري آ          

  .است
  

  توزیع فراوانی سطح تحصیالت زنان زندانی و عادي شهر تبریز-1جدول 
    زنان عادي  زنان زندانی

  سطح تحصیالت
  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  8  4  30  15  بیسواد
  4  2  14  7  ابتدایی
  12  6  12  6  راهنمایی

  44  22  20  10  دبیرستان، پیش دانشگاهی ،دیپلم
  8  4  8  4  فوق دیپلم
  14  7  8  4  لیسانس
  4  2  0  0  فوق لیسانس

  94  47  92  46              کل
  6  3  8  4  بدون پاسخ
  100  50  100  50       کل

  

  
 2x آزمون فرضیه - 2جدول

  
  

  
  

   و زندانی زندان تبریزشدت رابطه بین سطح تحصیالت زنان عادي شهر-3جدول 

    ارزش عددي  درجه آزادي  سطح معنی داري
   اسکور پیرسون- کا  16,456  6  0,012

    همبستگی  سطح معنی داري
0,012  0,421  V    کرامر   



  بررسی علل فرهنگی نابهنجاري هاي رفتاري زنان زندانی تبریز 
   

 

83

32.6

15.2 13
21.7

8.7 8.78.5
4.3

12.8

46.8

8.5

14.9

4.3

0

10

20

30

40

50

بیسواد ابتدایی دبیرستان،  راھنمایی
پیش  

دانشگاھی  
،دیپلم

فوق دیپلم لیسانس فوق  
لیسانس

صد
در

سطح تحصیالت

زن زندان

زنان عادی

  
  توزیع آماري سطح تحصیالت زنان زندانی وعادي شهر تبریز- 1نمودار 

  
میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی زنان : فرضیه دوم تحقیق

  . آنها نقش داردزندانی در نابهنجاري رفتاري
  

 براي مقایسه میانگین متغیر ساعات استفاده از t شاخصهاي توصیفی و نتایج آزمون -4جدول 
  وسایل ارتباط جمعی بر اساس گروه

  سطح   tنسبت   درجات آزادي  میانگین  تعداد  شاخصهاي متغیر
  معنی داري

  ساعات استفاده از  78/2  50  زنان عادي
  06/2  50  زنان زندانی   وسایل ارتباط جمعی

98  92/1  049/0  

        
 مستقل براي مقایسه میانگین     t بیانگر شاخصهاي توصیفی و نتایج آزمون        4جدول  

متغیر ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی در دو گروه زنان عادي و زندانی شهر تبریز          
دار است و معنا) 049/0(است که نشان می دهد که تفاوت میانگینهاي دو گروه در سطح      

تعداد ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بین زنان عادي بیـشتر از زنـان زنـدانی                  
بنابراین، فرضیه تحقیق تایید می شود و می توان نتیجه گرفت که پایین بودن        . می باشد 

میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی در گرایش به رفتارهاي نابهنجارانـه      
  .انی زندان تبریز نقش داشته استزنان زند
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 مشاهده در رسانه ها زنان زندانی در  دنوع برنامه هاي مور: فرضیه سوم تحقیق
  .نابهنجاري رفتاري آنها نقش دارد

  
 براي مقایسه میانگین متغیر نوع برنامه هاي tشاخصهاي توصیفی و نتایج آزمون  : 5جدول 

  مورد مشاهده در رسانه ها بر اساس گروه

  سطح   tنسبت   درجات آزادي  میانگین  تعداد  صهاي متغیرشاخ
  معنی داري

  نوع برنامه هاي مورد   32/3  50  زنان عادي
  52/2  50  زنان زندانی  مشاهده در رسانه ها

35/93  78/3  000/0  

         
 مـستقل بـراي مقایـسه       tبیانگر شاخص هاي توصیفی و نتـایج آزمـون          ) 5(جدول

هاي مور مشاهده در رسانه ها در دو گروه زنان عادي و زندانی         مهمیانگین متغیر نوع برنا   
) 000/0(شهر تبریز است که نشان می دهد که تفاوت میانگین هاي دو گروه در سـطح                 

بنابراین، فرضیه تحقیق تأیید می شود و چون میانگین نوع برنامه هاي مور . معنادار است
ست، می توان نتیجه گرفت که پایین بودن مشاهده در رسانه هاي زنان زندانی پایین تر ا

میزان مشاهده برنامه ها در رسانه ها در رفتارهاي نابهنجارانه زنان زندانی نقـش داشـته                
  .است

  
چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان زندانی در : چهارم تحقیق فرضیه

  .نابهنجاري رفتاري آنها نقش دارد
  

 براي مقایسه میانگین متغیر چگونگی گذراندن tشاخصهاي توصیفی و نتایج آزمون  -6جدول 
  اوقات فراغت بر اساس گروه

  سطح   tنسبت   درجات آزادي  میانگین  تعداد  شاخصهاي متغیر
  معنی داري

  چگونگی گذراندن  6/3  50  زنان عادي
  33/0  97/0  98  36/3  50  زنان زندانی  اوقات فراغت

        
 مـستقل بـراي مقایـسه    tایج آزمـون   بیانگر شاخصهاي توصـیفی و نتـ        )6(جدول  

میانگین متغیر چگونگی گذراندن اوقات فراغت در دو گروه زنان عـادي و زنـدانی شـهر                 
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معنـادار  ) 33/0(دهد که تفاوت میانگینهاي دو گـروه در سـطح            تبریز است که نشان می    
 نیست و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین زنان هر دو گروه تفاوت چندانی نداشته              

است؛ بنابراین، فرضیه تحقیق رد می شـود و مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه چگـونگی                     
گذراندن اوقات فراغت در رفتارهاي نابهنجارانه زنان زندانی زندان تبریـز نقـش نداشـته               

  .است
  

  بحث و نتیجه گیري
در تحقیق حاضر به بررسی نقـش عوامـل فرهنگـی در نابهنجـاري رفتـاري زنـان        

نتیجه تحقیق بیانگر وجود رابطه بـین سـطح تحـصیالت    . اخته شدزندانی شهر تبریز پرد   
در واقع پایین بودن سطح تحصیالت در بین زنان زندانی          . زنان زندانی و عادي می باشد     

این یافته همسو با نظریـه      . یکی از عوامل تأثیرگذار در رفتار هاي نابهنجار آنها می باشد          
را بـر اسـاس میـزان        )نابهنجاري(  وع رفتار نظریه پردازان کنترل این ن     .کنترل می باشد  

ها و سازمان هاي اجتماعی مانند خانواده، مدرسـه  ات و تقیدات جوانان نسبت به نهاد   تعلق
آنان بر این باورند که تعلق خاطر و تقید نـسبت  . و گروه هاي همساالن تبیین می نمایند  

ادغـام نمـوده و موجـب       به نهادها و سازمانها می تواند جوانان را در گروه هـاي رسـمی               
نتـایج  تحقیقـی در تهـران    . کنترل فردي و اجتماعی گردیده و رفتار افراد را منظم نماید   

نشان داد که غالـب روسـپیان شـهر تهـران منـشأ      ) 181: 1386؛ نقل از محسنی،   1347(
نتیجه دیگـر ایـن تحقیـق       .  شهري داشته اند سطح سواد در آنها بسیار پایین بوده است          

ین میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی زنان زندانی و عادي تفـاوت          نشان داد ب  
معنا داري وجود دارداین یافته همسو با نظریه یاد گیري و تقلید است بـر اسـاس نظریـه        
یاد گیري رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند رابطه با افراد دیگـر بـه خـصوص در              

ارد در نظریه تقلید خود معتقد اسـت  کـه فراینـد             ت. گروه هاي  کوچک آموخته می شود      
کسب رفتار بزهکارانه و مجرمانه از طریق تقلید که مبتنـی بـر  تجربـه هـاي یـادگیري              
مشاهده اي است انجام می شود پس می توان گفت در واقع پایین بودن میزان سـاعات                 

نجـار نقـشی داشـته      استفاده از وسایل ارتباط جمعی زنان زندانی تبریز در رفتار هاي نابه           
تلویزیون ارتباط تنگاتنگی با نظـام هـاي   نتایج تحقیق محمد رضایی نشان داد که   . است

آموزشی و خانواده داشته و این رسانه تالش می نمایـد تـا جایگـاه مهمـی در هـدایت و        
کنترل افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لـذا ایـن رسـانه مـی توانـد                     
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نتیجه دیگر تحقیق بیانگر وجـود      . دنعادت یا گمراهی نسل آینده را فراهم آور       موجبات س 
. ي زنان زندانی و عادي می باشـد       امه هاي مورد مشاهده در رسانه ها      تفاوت بین نوع برن   

در واقع پایین بودن میزان مشاهده برنامه ها در رسانه ها در بین زنـان زنـدانی یکـی از                    
طبـق نظریـه یـادگیري اجتمـاعی        . نابهنجار آنها می باشد   هاي  ثیرگذار در رفتار  عوامل تأ 

رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند رابطه با افراد دیگر، به خصوص در گروه هـاي                 
تارد بر این باور است که مردم مجرم به دنیا نمـی آینـد بلکـه                . کوچک آموخته می شود   

  ز طریـق تقلیـد مبتنـی بـر     فرایند کسب رفتـار بزهکارانـه  ومجرمانـه ا         . مجرم می شوند  
نتایج تحقیق شکر بیگی نـشان      .  تجربه هاي یادگیري مشاهده اي است انجام می شود        

داد که وسایل ارتباط جمعی قادرند با کارکردهاي منفـی و تخطـی از اخـالق رسـانه اي               
و الگوهاي نابهنجاري رفتـاري را در  . سالمت فکري و اخالقی آحاد جامعه را تهدید کنند       

از سوي دیگر می توانند با توجه به کارآیی و توان رسـانه هـا نـرخ                 .  تثبیت نمایند  جامعه
نتیجـه دیگـر ایـن تحقیـق نـشان داد بـین             . وقوع انحرافات اجتماعی را کـاهش دهنـد       

این . چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان زندانی و عادي تفاوت معنی داري وجود ندارد            
در واقـع چگـونگی      . همنشینی افتراقی نمـی باشـد      یافته همسو با نظریه مرتون و نظریه      

بـه  . هاي نابهنجار نقشی نداشته اسـت     راغت زنان زندانی تبریز در رفتار     گذراندن اوقات ف  
نظر می رسد چون اکثر افراد مورد مطالعه متعلق به مناطق پـایین شـهر بـوده و سـطح                    

 ؛ اشـتغال بـه   تحصیالت متوسط دارند و بیشتر مردم این مناطق مهاجر نیـز مـی باشـند         
تحصیل و کار خانگی و بعضا مشاغل خانگی زمان کمتري براي گـذران اوقـات فراغـت              

 ي  میزان اطالع خانواده از نحوه    نتایج تحقیق شهیدي زندي نشان داد که      . گذارد باقی می 
 گـذران فراغـت     ي را بر نحـوه    ثیرتأ هاي فرد بیشترین   گذران فراغت، و ارزشها و نگرش     

اجتماعی شـدن افـراد از    امروزه در ین نتایج احتماال ناشی از آن است که ا.نشان داده اند
نهادهاي اجتمـاعی ازجملـه رسـانه هـاي جمعـی تـاثیر              تاثیر خانواده کاسته شده و سایر     

قات شدن او  زا در نحوه آسیب بیشتري بر نگرش و رفتار فرد بر جاي می گذارند در نتیجه
و  که دایماً از طریق مـدها  و سبک زندگی غربی، فرهنگ ها فراغت دختران جوان، رسانه

نتیجـه  . گـذارد  بر جاي مـی    اي  کننده غربی تبلیغ می شود تاثیر تعیین      کاالهاي فرهنگی 
  . دیگر این تحقیق نشان داد
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 پیشنهادها
، نه هاي گروهی از جمله صدا و سیما برنامه ریزي جهت آموزش صحیح بوسیله رسا-

 .ل ترغیب و تشویق افراد به تحصی
آموزش و پرورش  هاي گروهی،  آموزش مهارتهاي زندگی به دختران از طریق رسانه-

دانشگاه به این مهم کمک  هم می تواند با ایجاد واحدهاي درسی در مدارس و
  .آموزش اصول و شیوه هاي تربیتی به والدین بخصوص درباره دوران بلوغ .نماید

ریزي در  هاي تلویزیونی و برنامه بکهگذاري و مدیریت صحیح بر ش  نیاز به سیاست- 
و  استادان اي و استفاده از کارشناسان و هاي رسانه ها و برنامه پخش انواع فیلم
   اي و  هاي رسانه هاي مختلف آنها در مورد تأثیرات انواع برنامه بررسی دیدگاه

ن و تولید و پخش فیلم هاي ، رعایت فرهنگ خاص جامعه ایراامعهها در ج فیلم
، در نظر گرفتن وضعیت اقتصادي و مسائل و مشکالت اکثریت افراد ناسبمت

زیادي با هایی که محتواي آنها فاصله  برنامه ها و جامعه و ساخت و تولید فیلم
      هاي خاص براي  سازي محتوایی در برنامهوضعیت مردم نداشته باشد، جدا

 .هاي سنی مختلف گروه
ه ازنظر روانی واجتماعی ثمر بخش باشد به تنهایی  پر کردن اوقات فراغت به نحوي ک-

از عهده والدین بر نمی آید و بایستی سازمان ها و نهادهاي مختلف جامعه با ایجاد 
 ،سازمان هاي ورزشی)3 ،کانون هاي هنري)2، تشکیالت اردوها) 1امکاناتی چون 

در برنامه ریزي و نظایر آن به یاري والدین شتافته و آنان را  .کاروانهاي سیاحتی )4
به عالوه این قبیل برنامه ها باید به صورتی تنظیم گردند . ایام فراغت یاري کنند

که در جهت تقویت و تلطیف تمامی ارزشهاي اطالعاتی و عقیدتی، اجتماعی، 
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، هنري زندگی انسان تاثیر کرده و در ارتباط با هر یک 

م یا غیر مستقیم تحقق هدف ها و مقاصد عمومی از این ابعاد به صورت مستقی
و سرانجام برنامه هاي ساعات فراغت باید به نحوي تدبیر . تربیت را متضمن باشند

و اندیشیده شوند و در چنان مسیري قرار گیرند که از هر گونه انحراف و بد آموزي 
ر جلوگیري کرده و در جهت نیل به هدف هاي تربیتی و تکاملی انسانی به کا

  .گرفته شوند
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  .انتشارات دانیال ، چاپ هفتم : ، تبریز .، مبانی جمعیت شناسی)1383(ا . تقوي، ن -
 دوره در دختر آموزان دانش میان اجتماعی- رفتاري نابهنجاري زمینه ،)1383( م زاده،رسول -

 آذربایجان استان پرورش و آموزش سازمان تحقیقاتی طرح میانه، شهر متوسطه و راهنمایی

  .شرقی
  www.socialworker.mihanblog.com :سایت از نقل ،زنان بزهکاري هاي  زمینه،)1386(ف زمانی، -
  .انتشارات کیهان : ، تهران .در آمدي بر دایره المعارف علوم اجتماعی ،)1370(ب ساروخانی،  -
جامعه ( مجموعه مطالعات کجروي و کنترل اجتماعی ،)1386(داوري . و م. سلیمی، ع -

  .انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم: ، قم )شناسی کجروي
  .9تشارات فخر دین، چاپ اول، صان:  بزهکاري جوانان، قم،)1384 (شریفی اشکوري، م -
بررسی راه کارهاي عملی کاهش ناهنجاري هاي دانش آموزان مقطع ، )1383 (شفیعی، م -

  .راهنمایی، طرح تحقیقاتی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ناحیه دو
    www.shekarbagy.com :نقل از سایت ها و انحرافات اجتماعی،  رسانه،)1388(شکربیگی، ع  -
 www.anthropology.ir :سایت از نقل فراغتی، هاي وآسیب جوان دختران ،)1388(م زندي، شهیدي -
پ دانشگاه پیام نور، چا: ، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران)1386(،م ووکیلیان. کرباسی،م -

  .هشتم
انتشارات طهوري، چاپ اول، :  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران،)1386(محسنی، م  -

  . 427 و 181: صص
: ، تهران)1370-1380(اجتماعی زنان در دهه  بررسی آسیب هاي ،)1383(محمدي، ز  -

  .انتشارات شوراي فرهنگی، اجتماعی زنان، چاپ اول
انتشارات : ، تهران. اجتماعی معاصر در ایران جامعه شناسی مسائل،)1379 (فر، سمعید -

  . 217: سرزمین ما، ص
 ،دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ دوم: ، تهران.، وسائل ارتباط جمعی)1371 (معتمد نژاد، ك -

  .   18 -11ص
 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان ،)1386 (نانواي، ن -

اندوآب، پایان نامه کارشناسی ارشدگروه علوم اجتماعی، دانشگاه دوره متوسطه شهرستان می
  .آزاد اسالمی واحد تبریز

 بررسی شیوع و خصوصیات موارد ،)1387 (و توفیقی، ح. ، ف، موسوي پور، زنعمت الهی -
 :ت، نقل از سایقانونی کشور جرائم جنسی در مراجعین زن ارجاع شده به سازمان پزشکی

www.sid.ir   
   .7 و 6: انتشارات عابد، چاپ اول، صص: ، تهران. علل بزهکاري نوجوانان،)1382 (وحید، ر -

http://www.socialworker.mihanblog.com
http://www.shekarbagy.com
http://www.anthropology.ir
http://www.sid.ir
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بررسی میزان و نقش تلویزیون ایران و کشورهاي بیگانه در  ،)1387 (ع. محمد رضایی، ا -
   www.zibaweb.com :  ، نقل از سایت.پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان

  
- www.aftab.ir 
- www.qudsdaily.com 
- www.tebyan.net 
- www.zibaweb.com 

  

http://www.zibaweb.com
http://www.aftab.ir
http://www.qudsdaily.com
http://www.tebyan.net
http://www.zibaweb.com


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
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