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دانش آموزان ؛رفتاريهاي موثر بر ناهنجارياجتماعیبررسی عوامل
مطالعه موردي شهرستان آران و بیدگل
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چکیده
در این تحقیق به بررسی می شود.در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و  دور شدن از شاخص هاي توسعه انسانی ي رفتاريهاناهنجاريافزایش
. جامعه آماري این تحقیق دانش آموزان پرداخته شده استشهرستان آران و بیدگل دانش آموزانهاي رفتاريبر ناهنجاريموثر اجتماعیعوامل

روش تحقیق پیمایشی انتخاب شده اند.نفري 345نمونه طبقه بندي سیستماتیککه به  شیوه نمونه گیري هستنددبیرستانی شهرستان آران و بیدگل 
خانواده،دسترسی به منابع و عملکردمعدل ،پایگاه اجتماعی،متغیرهاي و ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین

ي رفتاريهاناهنجاريوجنسیتتفاوت معناداري بین رابطه معنا داري وجود دارد ولیدانش آموزانرفتاريهاي ناهنجاريو جامعهعملکرد امکانات، 
:ازعبارتندرفتاري دانش آموزانهايناهنجاريبرترتیببهمستقلهايتأثیرمتغیربیشترینوجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد 

باقی مانده در معادله هايمتغیراجتماعی،عملکرد خانواده.عملکرد جامعه،پایگاه ،عملکردجامعه ، معدل تحصیلی،دسترسی به منابع و امکانات
بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است..دنیین می کنباز واریانس متغیر وابسته را ت%9/58یون با همدیگر سرگر
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مقدمه
که با عدم کنترل می تواند تبعات هاي جامعه امروز  بروز و افزایش رفتارهاي نابهنجار در مدارس استها و  نگرانییکی از نارسایی

منفی را براي جامعه به بار بیاورد .نوجوانان و دانش آموزان داراي ناهنجاري رفتاري،افرادي هستند که در مقایسه با گروه همساالن، 
رد متناسب با رفتارهاي مغایر با هنجارهاي اجتماعی از خود نشان می دهند.شدت و تداوم این رفتارها به حدي است که مانع عملک

توانند از آموزش عادي بهره مند گردند و یا رفتارهایشان موجب اختالل در روند تحصیلی شود و آنها نمیاستعداد تحصیلی آنان می
د و در نتیجه نیازمند استفاده از آموزش ویژه هستند.نگردسایر دانش آموزان نیز می

ي عمومی به و رفتار معمولی او از اندازه و قاعدهروانی،عقلی، تعادلشود که منابعمیاطالقکلمه به فرديه معناي وسیعناهنجار؛ب
کردن شناسی ذهنی را گنجانید.اما در عمل،این مفهوم براي مشخصتوان تقریباً تمام آسیبدور است.در این معناي وسیع می

- سازش با زندگیتالالت کم و بیش شدید شخصیتی، شکلنوروزي یا اخعقلی یا حالتخیرأتعلتکودکان و نوجوانانی که به

د( محسنی شومیاطالقناهنجارهم » نایافتهسازش«دلیل امروز به کودك همینبهشود.اطالق میخانوادگی و اجتماعی را دارند،
.) 1383تبریزي، 

گرفته اند.جامعه هایی که در آن ها به طور قرا بی هنجاري حاصل وضعیت آشفته اي است که هنجارها از بین رفته ،یا در تضاد
رده بی هنجاري وجود داشته  باشد ،در خطر نابودي قرار می گیرند،زیرا اعضاي آن جامعه براي نیل به مقاصد مشترك خطوط گست

.)136: 1374راهنما در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس جدایی و بی جهتی می کنند(ستوده ،
دانشکهاستمدرسهازبیرونومدرسهدر محیطرفتاريقواعدمجموعهآموزاندانشرفتاريهايناهنجاريازمنظور

شود میمواجهاجتماعینظارتنمایندگانالعملعکسباهاآننکردنرعایتوهستندهاآنرعایتبهملزمآموزان
.)5: 1381(سخاوت،

هاي  ارتباطی و مجازي  به کشور و عدم آشنایی از نحوه استفاده صحیح از با توجه به رشد سریع  علم و دانش  و ورد تکنولوژي
زیرا حساسیت و ضرورت بررسی نابهنجاري نوجوانان را دو چندان می کند .جوان بودن جمعیت کشور آنها از یک طرف  و 

ین آسیب ها به راحتی می تواند نوجوان به دلیل  سن کم و حساسیت  سنی اش بیشتر در معرض آسیب هاي رفتاري قرار دارد و ا
بنیان خانواده و جامعه را متزلزل سازد .

از دو جهت نظري  و عملی قابل تامل است که البته این دو جنبه مکمل یکدیگر هستند .اهمیت بررسی ناهنجاري دانش آموزان از 
با شناخت مساله می توان کرد .و از منظر عملیجنبه نظري می توان به ابعاد مختلف موضوع و انواع ناهنجاري رفتاري شناخت پیدا

با توجه به افزایش ناهنجاري ها و ناسازگاري هاي نوجوانان و به صورت علمی به کنترل و پیشگیري دامنه ناهنجاري ها پرداخت.
س شرایط و بسترهاي پیامدهاي منفی آن براي جامعه الزم است که ابتدا شناخت کامل نسبت به ناهنجاري ها بدست بیاوریم و بر اسا

فرهنگی و اجتماعی جامعه تدابیر  و راهکارهاي عملی و علمی اتخاذ گردد.
جنسیت،معدل ،پایگاه متعیرهاي تاثیرهدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ناهنجاري دانش آموزان است در همین زمینه 

دانش آموزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.اجتماعی، خانواده،دسترسی به منابع و امکانات، جامعه بر ناهنجاري
ادبیات تحقیق

تحقیقی در چارچوب فکري اثبات گرایی لیبرال در آمریکا عهده دار می شوند. هدف از این 1960سلین و ولفگنگ، در دهه 
ق تر ساختن آمار آنها براي دقی،تحقق بررسی ناهنجاري ها و عوامل دیگر در میان نوجوانان از طریق سنجش دقیق آماري است

موجود به اسناد پلیس رجوع کردند و در واقع آمار خام را مبدل به آمار قابل استنادتر نمودند. آنها انواعی از ناهنجاري ها را مورد 
بررسی قرار دادند که مورد توجه پلیس واقع شده بود و به طور مداوم به وقوع می پیوست. آنها نشان دادند که میزان ارتکاب نوعی
از ناهنجاري ها در طول زمان ثابت است بنابراین قوانین را می توانستند مالك خوبی براي وفاق اجتماعی در نظر گیرند این مرحله 
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شرایط وقوع و ،مورد از جرائم را بر مبناي نوع ناهنجاري141اولیه تحقیق آنها را در بر می گرفت. در پی آن تصمیم گرفتند که 
قضات و مددکاران اجتماعی مورد نظر خواهی قرار دهند و به ،اعضاي هیئت ژوري ،نفر دانشجو 750ز میزان آسیب وارد شده ا

این ترتیب به یک شاخص براي اینکه چه عملی واقعا ناهنجاري محسوب می شوند دست یابند کوشش آنها دستیابی به یک معیار 
مبناي آن علم اثباتی خود را بنا کنند. نتیجه گیري به دست آمده این بود اخالقی بود که مورد قبول مردم قرار داشته باشد و بتواند بر

که وفاق اجتماعی کم و بیش مشابهی در این زمینه وجود دارد این اخالق قابل توصیف و نهایتا قابل کمی شدن است و می توان 
همچنین کوشش اثبات گرایان لیبرال نشان آمار موجود را با دخل و تصرف هایی براي تحلیل هاي علمی مورد استفاده قرار داد.

.)31: 1381،دادن امکان وجود وفاق اجتماعی در میان مردم بود( ممتاز 
14-20نفر از دختران و پسران 1253، که با مطالعه بر روي "نوجوانی و خرابکاري"، تحقیقی تحت عنوان 1960کازلین در سال 

بر متغیرهاي خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مدرسه اي نتیجه می گیرد که گرایش ها و ساله در فرانسه انجام داده است، با تاکید
طرز تلقی جوانان و نوجوانان نسبت به ارتکاب رفتارهاي خرابکارانه، در نوع و میزان این ارتکاب تاثیر بسزایی دارد.  یافته هاي این 

ات پایین جامعه نزدیک تر باشد، نوع اعمال خرابکارانه اي که تحقیق نشان می دهد که از نظر طرز تلقی، جوان هر چه به طبق
مرتکب می شود، نیز متناسب با نابهنجاري طبقات پایین جامعه است.به نظر محقق، نقش قضاوت هاي اخالقی اطرافیان در مورد فرد 

نوجوانان قصد دارند که با انجام اعمال خرابکار، از عواملی است که فرد را به انجام رفتارهاي خرابکارانه ترغیب می کند.جوانان و 
.)1383خرابکارانه خودنمایی کنند و به خوبی حس می کنند که بد بودن بهتر از هیچ بودن است(مشکانی و مشکانی، 

واجتماعیهايافزایش رقابتموجبهمساالن،باآموزاناجتماعی دانشفرارفتارهايبرتمرکزکهلیدبیتر معتقدندوهوگلند
همچنینشود آنانمیهمساالنبااجتماعیهايطارتباآموزان، دردانششدنواقعاذیتوآزارسبب موردتمرکزعدم

و کاهشرفتاريمسائلومشکالتافزایشآموزش مادران،پایینسطحوخانوادگیچند جانبۀهايكمحرکهدریافتند
.کنندمیبینیرا پیشآموزاندانشاجتماعیفرارفتارهاي

میهااین تعارضدارد،وجودهاییتعارضبین والدینکههاییخانوادهدرکهدریافتندايوگریچ درمطالعهفوگلکینس
کالمی،در سطحسخت،دعوايشاهدکهافراديمشاهده نمودندآنانهمچنین،.بگذارنداثرنامزدي نوجوانانروابطبرتوانند
دادند.میبروزخوداز رارفتارهاییچنینزیادمقداربهدیگرانروابط بادربودندجسمیولفظی

)، در مقاله خویش تحت عنوان همبستگی بین سرمایه اجتماعی و جرم جوانان،با کنترل شاخص 2006سلمی و کیویوري در سال (
نفره از 5142تحقیق در یک نمونه هاي سطح فردي و ساختاري سرمایه اجتماعی به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخته اند.این 

ساله انجام گرفته است.نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هنگامی که متغیرهاي سطح فردي و 15-16نوجوانان 
ساختاري(مثل خود کنترلی)،کنترل شده باشند،پایین بودن حمایت از سوي والدین ،پایین بودن کنترل از سوي معلم و پایین بودن 

تماد بین اشخاص با رفتار بزهکارانه همبستگی برقرار می کند.کنترل از سوي والدین،حمایت معلمان و پیوند بین نسلی با اع
بزهکاري،تنها در مدل هاي دو متغیره همبستگی دارد.به نظر می رسد پیوندهاي ضعیف والدین که باعث پیوند نوجوانان به بازار کار 

.)1389ل خطر بزهکاري حمایت نمی کند( نوابخش و واحدي، پاره وقت می شود او را در مقاب
تحقیقات داخلی ب )

تحقیقی با موضوع بررسی رابطه زمینه هاي اجتماعی با آنومی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رامهرمز توسط 
جتماعی آنومی بین دانش آموزان پیش انجام شده است. در این بررسی به برخی زمینه هاي ا1385منوچهر کرد زنگنه در سال 

نفر دانش آموز دختر و پسر سه رشته ریاضی، تجربی، علوم انسانی 907دانشگاهی در شهرستان رامهرمز پرداخته شده است.از بین 
نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات جمع آوري شده است و رابطه برخی زمینه هاي 270

اجتماعی در بین دانش آموزان از جمله جنس، موفقیت تحصیلی،اقتصاد، رضایت از پایگاه اجتماعی، امید به آینده،اعتماد به 
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یافته هاي تحقیق آنومی بین پسران بیش از دختران است.نکته ظریف بر اساس مسئولین به عنوان متغیرهاي مستقل بررسی شده است.
جوانان انتظار می رفت عوامل ذهنی از قبیل: میزان رضایت از موقعیت اجتماعی، امید به آینده بیش از اینکه با توجه به ویژگی هاي 

عوامل عینی بر آنومی موثر باشند.اما فرضیه رابطه پایگاه اقتصادي با آنومی تایید نشده است.به عبارتی احترام به جوانان و توجه به 
ابطه موفقیت تحصیلی با آنومی و رابطه معکوس اعتماد به مسئولین با آنومی را نشان می شان مهمتر است.دیگر یافته ها، رآنان براي

واریانس متغیر %30دهد.با توجه به رگرسیون چند متغیره، متغیر میزان امید به آینده بیشترین تاثیر را بر میزان آنومی داشته است و 
.وابسته را توضیح می دهد

ا موضوع مقایسه و بررسی میزان ناهنجاري در دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی و در تحقیقی ب1389رضایی در سال 
دبیرستان، به نتایج زیر رسیده است. شواهد پژوهشی او نشان می دهد که،میزان ناهنجاري ها در افراد جوان در حال افزایش می 

پسر و دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان است.پژوهش هاي دانش آموزان و مقایسه ناهنجاريباشد.هدف از این تحقیق،بررسی
15602آزمودنی از بین دانش آموزان پایه دوم راهنمایی و اول دبیرستان(26733حاضر از نوع توصیفی و مقطعی است که تعداد 

داشتند.نتایج این تصادفی و داوطلبانه در این تحقیق شرکت -پسر) استان لرستان به عنوان نمونه،به صورت خوشه اي11131دختر و
درصد مجموع آنها داراي ناهنجاري هستند. اختالف 33/60درصد دختران و 71/67درصد پسران و 99/49تحقیق نشان داد که 

فراوانی ها بین دختران و پسران معنی دار بود.در نتیجه با توجه به شیوع باالي ناهنجاري ها در میان دانش آموزان،توجه جدي به 
ینه هاي الزم براي اصالح ناهنجاري ها ضروري به نظر می رسد.فراهم کردن زم

داده عنوان بررسی عوامل موثر بر ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان استان لرستان انجام ی باتحقیق1381سخاوت  در سال 
خودپنداره از درآمد هاي خانوادگی دانش آموزان وجنسیت و برخی ویژگیتحصیلی،هاي فردي نظیر وضعیت.برخی ویژگیاست

خانواده، پنداشت از نظم در مدرسه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ناهنجاري ها در مدرسه و بیرون از مدرسه ریشه هاي 
.مشترکی دارند و نباید آنها را دو پدیده جدا از هم دانست

و شخصیتی موثر بر گرایش موثر به وندالیسم در بین نواح،عبدالرضا و محمد باقر کوپایی در تحقیقی تحت عنوان عوامل اجتماعی
نفري دانش آموزان اهوازي به این نتایج دست یافته است :بین متغیرهاي 400دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز بر روي نمونه 

رد و نتایج تحلیل وندالیسم رابطه معنا داري وجود دااجتماعی شدن در خانواده ، اجتماعی شدن گروه همساالن،مدرسه و سن و 
رگرسیونی نشان می دهد متغیرهاي اجتماعی شدن در خانواده ، اجتماعی شدن گروه همساالن تاثیرگذارترین عوامل بر وندالیسم 

هستند .
هاي رفتاري دانش با موضوع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده بر ناهنجاري1389تحقیقی توسط نوابخش و واحدي در سال 

نجام شده است.سرمایه اجتماعی ابزاري براي رسیدن به انواع دیگر سرمایه ها از جمله سرمایه اقتصادي،انسانی و فرهنگی آموزان ا
نفر از دانش 410نمونه باشد. یکی از حوزه هاي مهم تاثیرپذیر از سرمایه اجتماعی نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش است.می

بود.روش پژوهش، پیمایش و دانش آموزان به طور خود اجرا به 88-89در سال تحصیلی آموزان دبیرستان هاي شهر تهران
پرسشنامه پاسخ دادند.یافته هاي تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی کمی و کیفی درون خانواده و ناهنجاري هاي 

ی نشان داد که جنس و سرمایه اجتماعی کیفی درون رفتاري نوجوانان رابطه معکوس و معناداري وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون
خانواده بیشترین قدرت تبیین کنندگی ناهنجاري هاي رفتاري را به نفع پسران داشته است ،درصورتیکه سرمایه اجتماعی کمی درون 

.هاي رفتاري در بین پاسخگویان دختر را داردخانواده بیشترین قدرت تبیین کنندگی ناهنجاري
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نظريچارچوب 
مفاهیم آغازین الگوي بی هنجاري در تبیین رفتار انحرافی را به طور کلی می توان در دیدگاه هاي دورکیم در زمینه : امیل دورکیم

نیاز به محافظت از پیوندهاي اخالقی بین اشخاص در جامعه دید.ایده اصلی دورکیم در این زمینه آن بود که زندگی بدون وجود 
یعنی نوعی احساس "آنومی"ضرورت هاي اجتماعی، تحمل ناپذیر می شود و سرانجام به شکل گیري پدیده الزام هاي اخالقی یا 

بی هنجاري می انجامد که اغلب مقدمه اي براي دست یازیدن افراد به خودکشی و رفتار انحرافی نیز می شود.در نگاه دورکیم، بی 
ز زندگی اجتماعی ، معیارهاي روشنی براي راهنمایی رفتار وجود هنجاري در شرایطی پدید می آید که در حوزه هاي معینی ا

نداشته باشد. به اعتقاد وي ، پیامدهاي آنومی نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردي و در قالب تعارض شخصیت فردي و 
ست که خواسته هاي وجدان انسان متجلی می شود ، نتیجه این تعارض آن ا"دیگرخواه"انسان با شخصیت اجتماعی و "خودخواه"

جمعی کارایی خود را از دست می دهد و تضعیف این الزام ها و فشارها نیز سبب می شود که افراد به حال خود رها شوند و اینجا 
ست که آرزوهاي نامحدود لجام ها را می گسلد و فشارهایی را بر فرد وارد می آورد تا به رفتارهاي انحرافی دست یازد، پدیده 

هنجاري آن است که داند. به این صورت معناي بیکه دورکیم آن را همانند نادیده گرفتن مقتضیات وجدان جمعی میهایی
)191-192: 1370.(کوزر، آرزوهاي نامحدود، فشارهایی را بر افراد وارد می آورد تا به انحراف از هنجارهاي اجتماعی دست یابند

آنومی، تحوالت شتاب زده اقتصاد است و این به آن دلیل است که این تحوالت ، نوعی به اعتقاد دورکیم ، علت آشکار تحقق 
کند،چون به نظر او پدیده فقر ، بدون بحران را در نظام ارزشی و هنجاري جامعه در پی می آورد. نه به این دلیل که تولید فقر می

کند،ولی در این شرایط پیامدهاي تحقق این ایفا میدخالت متغیرهاي دیگر، بیشتر نقش نوعی عامل ثبات بخش را در جامعه
-تحوالت شتاب زده، عناصري مانند ثروت هاي ناگهانی را در مقابل آن قرار می دهد، عناصري که وجود فقر را تحمل ناپذیر می

ساختار آید،فتار در میکه در کنار این فقر غیر قابل تحمل ، عناصري مانند آرزوهاي بلندپروازانه به تصویر یا گکند.پس هنگامی
گیري آرزوهاي بی حد که محصول این وضعیت و آغاز آنومی است،توان کنترل این پایدار نیازهاي افراد در هم می ریزد و شکل

گیرد.در همین اوضاع و احوال، نیازها هم ارضا نمی شود.این جا است که ابزارهاي مشروع و ساختار را از نظام هنجاري سنتی می
براي خالصی از آن وضعیت تحمل ناپذیر به کار گرفته می شود. به این ترتیب، بی هنجاري سبب می گردد که برخی نامشروع

افراد جامعه بی ریشه عمل کرده و دست به رفتار انحرافی بزنند.روشن است که نظریه بی هنجاري، تنها وضعیتی را ترسیم کرده 
وي را فراهم سازد و این وضعیت نمی تواند علت منحصر در پیدایش کج روي باشد، است که می تواند زمینه رفتار انحرافی و کج ر

) 17-19: 1378.( رفیع پور، که تنها برخی افراد کج رو هستندو گرنه باید همه افراد در جامعه دست به رفتار انحرافی می زدند، درحالی

پاسخی طبیعی کند که شکستن قواعد حقوقیشرایطی فراهم میرتون، ساخت اجتماعی در مراحل خاص، مبه نظر :رابرت مرتن
هدف-1شمارد. را از لحاظ کژرفتاري مهمتر میدو عنصرمرتون در میان عناصر تشکیل دهنده ساخت اجتماعیشود.محسوب می

)1385(سخاوت،هاي مجازراه-2

رفتاري حاصل فشارهاي ساختاري و کند.به بیان او کجرابرت مرتن بر این باور است که جامعه فرد را به کج رفتاري مجبور می
اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتاري وا می دارد. مرتن فشار را ناشی از عدم توانایی شخص در دستیابی به اهداف مقبول 

شکل انباشت پول و به نظر مرتن جامعه صنعتی جدید بر توفیقات مادي در زندگی تاکید دارند که به .اجتماعی دانسته است
کنند دستیابی به این اهداف مقبول تحصیالت علمی به عنوان مهمترین اهداف زندگی شخصی و معیارهاي منزلتی تجلی می

اجتماعی نیاز به ابزارهاي مقبول هم دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است یعنی جامعه طوري ساخت یافته که 
هاي اصلی زندگی همه افراد کمی براي تحقق آرزوهاي خود را دارند در نتیجه چون این اهداف به آرمانطبقات فرودست فرصت 

تبدیل شده و آن کسی هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد تحت فشار جامعه براي دستیابی به آنها از ابزار "غنی"و "فقیر"
اکنش همه افراد نسبت به فشارهاي وارده اجتماعی به علت دسترسی نداشتن به کنند.البته مرتن تاکید دارد که ونامشروع استفاده می
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کنند فرصت هاي مشروع براي تحقق اهداف مشابه نیست و همه فرودستان براي دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی کج رفتاري نمی
تان نوآور هستند و در سازگاري نابهنجار خود کند.به نظر مرتن دسته اي از فرودسو هر کسی به طریقی خود را با محیط سازگار می

کنند.گروهی از افراطیون و انقالبیون نیز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نیافتنی موجود با محیط از ابزار نامشروع استفاده می
ي نیز به ناچار از اهداف کنند،عده ااجتماعی طغیان کرده و اهداف و ابزار جدیدي را براي تغییر ساختارهاي اجتماعی معرفی می

و "طغیان گران"و "نوآوران"گیرند. این سه گروه مقبول و ابزار مشروع اجتماعی دستیابی به آنها دست شسته و از جامعه کناره می
هاجتماعی محدود ساختدر سازگاري خود با محیط و جامعه اي که امکان دسترسی را به ابزار مشروع و مقبول"کناره گیران "

.)45: 1387،سروستانی ( صدیقی رفتاري و هنجارشکنی شده انددچار کجاست و

اجتماعی  است.نکته مشهورترین نظریه  از مجموع  نظریه هاي  جامعه پذیري  یا یادگیري  در مباحث کج رفتاري:رلندتساادوین
هاي  انحرافی  آنان  بیش از تماسهايکه  تعداد تماسشوند رلند این  است که افراد به  این  علت کج رفتار میتسااصلی نظریه
ناباب آموخته ان تد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوسترنظریه انتقال فرهنگی بر این نکته تاکید داشان  است. غیرانحرافی

.)131: 1376(ستوده،یادگیري رفتار انحرافی به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود می شود. در واقع فرایند

کنیم :رلند به  مسأله کج رفتاري  را به  دلیل  اهمیت  فراوان  آن  نقل  میتاز رویکرد ساخالصه اي 
عمل مجرمانه آموختنی است نه موروثی. -1
گیرد. م میآموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجا-2
گیرد. نزدیک که با فرد روابط صمـــیمانه دارند انجام میهاي بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروه-3
آموزش عمل مجرمانه مراحل مختلفی دارد. -4
آموختنی است. هاي درونی ها و میل به ابزار کششکسب انگیزه-5
بیشتر از کسانی است که با اند و با کسانی که موافـق شکستن قاعدهآمیزش ازند که زمانی فرد به عـمل بزهــکارانه دست می-6

مخالفند. شکــــستن قاعـده 
فراوانی، تداوم، تقدم سن و شدت یکسان نیستند. گوناگونی که فرد با دیگران دارد از لحاظتارتباطا-7
شود. کند که در یادگیري سایر رفتـارهاي اجتماعی مشاهده میطی میفرآیند کسب رفتار مجرمانه همــان مکانیزمی را -8
.)1385(سخاوت ،کندعام شخص را بیان میرفتـار بزهـکــارانه نیـازها و ارزشـهاي کلی و-9

د.از نظر هیرشی معتقد است کج رفتاري زمانی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برو:هیرشی
وي فرد کج رفتار شخصی است که از قیود اجتماعی آزاد است و در واقع این فرد نسبت به قید و بندهاي اجتماعی کم اعتنا  یا اصال 

.)42-43: 1383(مشکانی و مشکانی،بی اعتنا است این قیود به نظر او عبارتند از :وابستگی،تعهد،درگیر بودن ،باورها

شوندمیبزهکارانهرفتارهايدرگیرنوجوانانازکمیعدهتنهاچراکهاستمتمرکزنکتهاینروياجتماعیکنترلرویکرد
کنترلنظریهاساسبرفرضیاتیهیرشی.استکنندهعامل تعیینجامعهبهفردتعهدمیزانامرایندرکهاستاینهمآنپاسخ

والدینشانبهنسبتنزدیکی،خاطرتعلقاتکمیبسیاراحتمالبهبزهکاران)1:کندمیمطرحزیرشرحبهاجتماعی
بزهکارانه مبادرترفتاربهکهرودمیکمترياحتمالدارندمدرسهبهنسبتباالییخاطرتعلقاتآموزانی کهدانش.)2دارند

.دارندبزهکارانهرفتارهايبیشتري بهگرایشکنندمیزندگیشدهمتالشیهايخانوادهدرکهآموزانیدانش)3ورزند

گرایشنتیجهدرودارندوالذینشانبهنسبتخاطر ضعیفیتعلقاتندارنددوسترامدرسهعللیبهکهآموزانیدانش)4
باسازيهویتمشکلمانندخانوادگیمشکالتازبعضیوجوانانبین بزهکاريرابطه)5.دارندبزهکارانهرفتاربهبیشتري
اثبات رسیدهبههیرشیتحقیقاتبزهکارنددریامجرمخانوادهعضوچندیایککههاییخانوادهپرورش درووالدین
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بامعکوسايرابطهخانوادهبااستواررزندانهايپیوندوتغییراتکهشدگیرينتیجهاینبهمنتهیهیرشیتحقیقات.است
.)89: 1382احمدي،(داردجوانانبزهکاري

تحقیق ه هاي فرضی
نوجوانان تفاوت وجود دارد. ناهنجاري رفتاريبین جنسیت افراد و میزان .1
نوجوانان رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريبین میزان معدل و میزان .2
اجتماعی نوجوانان رابطه وجود داردبین پایگاه اجتماعی و میزان ناهنجاري.3
نوجوانان رابطه وجود دارد. ناهنجاري رفتاري. بین عملکرد خانواده و میزان 4
نوجوانان رابطه وجود دارد. ناهنجاري رفتاريبین عملکرد جامعه و میزان .5
نوجوانان رابطه وجود دارد. ناهنجاري رفتاري. بین میزان دسترسی به منابع و امکانات و میزان 6

پژوهش روش
دگی جمعیت مورد مطالعه پیمایش می باشد که به عنوان گسترروش اصلی این مطالعه به واسطه خصلت موضوع مورد تحقیق،

رایج ترین شیوه مطالعاتی در علوم اجتماعی است.جامعه آماري مورد نظر براي این تحقیق، کلیه دانش آموزان مقاطع دبیرستان (اعم 
2502مدارس تعداد آنها برابر با شود، که براساس آمار به دست آمده از این از دختر و پسر) در شهرستان آران و بیدگل را شامل می

نفر است.1152و تعداد دانش آموزان پسر 1350تعداد دانش آموزان دخترباشد.نفر می
براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، با توجه به تعداد کل دانش آموزان عضو تشکلهاي مطرح شده 

با توجه به ، که از این تعدادبه دست آمده است345درصد حجم نمونه 95نفر می باشند و همچنین سطح اطمینان 2502که برابر با 
روش نمونه گیري طبقه بنديبا استفاده ازپرسشنامه را در میان پسران158پرسشنامه را در میان دختران و 186، نسبت جنسی
-اي)و روشروش معمول در تحقیقات اجتماعی به نام روش اسنادي (کتابخانهدر تحقیق حاضر از دوپخش کرده ایم. سیستماتیک

گرفته قبلی و نظریات میدانی(پیمایش)استفاده شده است.در روش اسنادي،جهت تدوین چهارچوب نظري تحقیق،به مطالعات انجام
مراجعه می شود. سپس به ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع از یک طرف و ناهنجاري رفتاريشناسی در تحلیل جامعه

ها و متغیرهاي تحقیق پرداخته شده است.درنهایت ،با استفاده از گویه شناخت وضعیت فعلی جامعه از طرف دیگر،و تدوین شاخص
تحقیق براي جمع آوري اطالعات و داده ها ، از نامه تحقیق ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در این سازي ،پرسش

تکنیک  پرسش نامه استفاده شده است.



1392تابستان/ سوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/130

یافته ها
ناهنجاري رفتاريتوصیف گویه هاي مربوط به 

ناهنجاري رفتاريتوزیع فراوانی گویه هاي مربوط به : 1جدول 

گویه ها

یاد
ی ز

خیل

یاد
ز

ي
ود

حد
تا

کم

کم
ی 

خیل

کل
ی 

وان
فرا

ین
انگ

می

16267011312034585/3اید.وسایل مدرسه نظیر بخاري آسیب رسانیدهبه . 1
22414013011234577/3. درگیري لفظی و احیاناً زد و خورد و دعوا. 2
5340881614834548/3. فرار از مدرسه. 3
1308552582034571/3مزاحمت براي دانش آموزان. کالس و ایجادزدن نظم. به هم4
3240401389534564/3. غیبت مکرر و تأخیر در ورود به مدرسه. 5
4810701407734554/3هاي مبتذل. داشتن عکس. به همراه6
6725112934834508/3هاي غیراخالقی در مدرسه. . توزیع کتاب7
3010586518234504/4احترامی به معلم. . بی8
000034534500/5هاي کوچک).سرقت(دزدي. 9

1658430363034592/3مخالف.. داشتن رابطه با جنس10
327685698334527/3. پوشش و آرایش نامناسب.11
2241640303534505/4. تقلب در امتحانات. 12
00014220334558/4. کشیدن سیگار. 13
1395260524234556/3اید.روي میز و صندلی نوشته یا نقاشی کشیدهدرس،در کالس . 14
6220801077634533/3اید.ها را درآوردهها و یا مجالت کتابخانهتصاویر کتاب. 15

ناهنجاري رفتاريمفهومکلیتوصیف: 2جدول 
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلمتغیر

-06/1-87/260/479/350/010/0ناهنجاري رفتاري

) نشان دهنده 2دانش آموزان در پنج طیف است و جدول شماره ()نشان دهنده گویه هاي ناهنجاري رفتاري1جداول شماره (
نمرات حداقل و حداکثري پاسخگویان است و در واقع بیانگر نمره میانگین باالي افراد در گویه هاي ناهنجاري است.

آزمون فرضیه ها
تفاوت وجود دارد.ناهنجاري رفتاريو یت: بین جنس1فرضیه

.دختر و پسربین ناهنجاري رفتاريمستقل در متغیر Tآزمون: 3جدول 
sigمعناداريمقدار آزمونمیانگینتعدادشاخصهاي آماري

18682/3دختر
39/2123/0

15975/3پسر

به 95/0در این آزمون با سطح اطمینان را نشان می دهد. دختر و پسربین ناهنجاري رفتاريمستقل متغیرTجدول باال آزمون
است پس فرض برابري واریانس 05/0باالتر از سطح معناداري 123/0مقایسه میانگین ها پرداخته شده و با توجه به جدول باال میزان 

یتبرحسب جنسريناهنجاري رفتاما که نشان از عدم رابطه معنادار است تایید شده است و به عبارتی 0Hوجود دارد بنابراین فرض 
و فرضیه  ما رد می شود .کند تفاوت نمیافراد 

رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريمیزان معدل مقطع تحصیلی و بین :2فرضیه
معدل مقطع تحصیلیوناهنجاري رفتاري: آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 4جدول 

sigيمعنی دارvalueمقدار آزمون   ضریب همبستگی پیرسون

000/0-222/0معدل مقطع تحصیلی*ناهنجاري رفتاري
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را نشان می دهد.طبق نتایج به دست آمده از و معدل مقطع تحصیلیناهنجاري رفتاريجدول باال همبستگی پیرسون بین
ناهنجاري بین بزرگتر است) 128/0) از مقدار آزمون جدول(value=-222/0جدول چون مقدار آزمون به دست آمده(یعنی 

.جدول پیرسون میزان همبستگی تایید می شود%99بنابراین فرضیه باال با اطمینان رابطه وجود دارد.و معدل مقطع تحصیلیرفتاري
222/0-R= 000/0و مقدار=Sig را نشان می دهد و این نشان دهنده همبستگی منفی و معکوس و شدت آن در حد بسیار

شود و با آماري نیز معنادار است بنابراین با افزایش میزان معدل فرد، از میزان ناهنجاري او کاسته میضعیفی می باشد و به لحاظ 
کاهش معدل فرد به ناهنجاري او افزوده می شود. 

و پایگاه اجتماعی رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريبین میزان :3فرضیه 
پایگاه اجتماعیورفتاريناهنجاري : آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 5جدول 

sigيمعنی دارvalueمقدار آزمون   ضریب همبستگی پیرسون

000/0-227/0پایگاه اجتماعی*ناهنجاري رفتاري

را نشان می دهد.طبق نتایج به دست آمده از جدول چون پایگاه اجتماعیو ناهنجاري رفتاريجدول باال همبستگی پیرسون بین
پایگاه و ناهنجاري رفتاريبین بزرگتر است) 128/0) از مقدار آزمون جدول(value=-227/0مقدار آزمون به دست آمده(یعنی 

R=-227/0ان همبستگی جدول پیرسون میز.تایید می شود%99بنابراین فرضیه باال با اطمینان رابطه وجود دارد.اقتصادي-اجتماعی
را نشان می دهد و این نشان دهنده همبستگی منفی و معکوس و شدت آن در حد بسیار ضعیفی باشد و به Sig=000/0و مقدار 

لحاظ آماري نیز معنادار است بنابراین با افزایش پایگاه اجتماعی ، ناهنجاري نوجوان کاهش می یابد  و با کاهش پایگاه اجتماعی ، 
مطلب نشان می دهد معرف هاي پایگاه اجتماعی (تحصیالت پدر و مادر ،شغل در واقع اینناهنجاري نوجوانان افزایش می یابد. 

بر ناهنجاري هاي رفتاري تاثیر می گذارند.آنها و درآمدشان)
و عملکرد خانواده رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريبین میزان :4فرضیه 

خانوادهعملکرد وناهنجاري رفتاريآزمون ضریب همبستگی پیرسون در : 6جدول
sigيمعنی دارvalueمقدار آزمون   ضریب همبستگی پیرسون

197/0000/0عملکرد خانواده*ناهنجاري رفتاري

را نشان می دهد.طبق نتایج به دست آمده از جدول چون و عملکرد خانواده ناهنجاري رفتاريجدول باال همبستگی پیرسون بین
عملکرد و ناهنجاري رفتاريبین بزرگتر است) 128/0) از مقدار آزمون جدول(value=197/0مقدار آزمون به دست آمده(یعنی 

و مقدار R=197/0جدول پیرسون میزان همبستگی .شودتایید می%99بنابراین فرضیه باال با اطمینان رابطه وجود دارد.خانواده 
000/0=Sig را نشان می دهد و این نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم و شدت آن در حد بسیار ضعیف می باشد و به لحاظ

شود و با کاهش عملکرد خانواده از آماري نیز معنادار است بنابراین با افزایش عملکرد خانواده ، به ناهنجاري نوجوان افزوده می
اساس نظریه هیرشی دانش آموزانی که در خانواده هاي ناسازگار زندگی می کنند برمیزان ناهنجاري نوجوان کاسته می شود. 

ناهنجاري رفتاري بیشتري دارند چون احساس تعلق به خانواده و جامعه و مدرسه ندارند و بر اساس نظریه ساترلند با توجه به تماس 
را در بیرون از خانه هم نشان می دهند .هاي انحرافی زیادي که در خانواده دارند ناهنجاري را یادمی گیرند و آن

و عملکرد جامعه رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريبین میزان :5فرضیه 
عملکرد جامعهوناهنجاري رفتاري: آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 7جدول 

sigيمعنی دارvalueمقدار آزمون   ضریب همبستگی پیرسون

370/0000/0جامعهعملکرد *ناهنجاري رفتاري

را نشان می دهد.طبق نتایج به دست آمده از جدول چون و عملکرد مدرسه  ناهنجاري رفتاريجدول باال همبستگی پیرسون بین
و عملکرد ناهنجاري رفتاريبین بزرگتر است) 128/0) از مقدار آزمون جدول(value=370/0مقدار آزمون به دست آمده(یعنی 

و مقدار R=370/0جدول پیرسون میزان همبستگی .تایید می شود%99بنابراین فرضیه باال با اطمینان دارد.رابطه وجود مدرسه 
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000/0=Sig را نشان می دهد و این نشان دهنده همبستگی مثبت و  مستقیم و شدت آن در حد متوسط می باشد و به لحاظ آماري
شود و با کاهش عملکرد جامعه از میزان به ناهنجاري نوجوان افزوده مینیز معنادار است بنابراین با افزایش عملکرد جامعه ،

با توجه به نظریه هاي دورکیم ،مرتن زمانی که الزام هاي جامعه کم شود و بین اهداف و وسایلناهنجاري نوجوان کاسته می شود.
و در واقع همان ی در جامعه شکل می گیرد شکاف بوجود بیاید  و جامعه نتواند به درستی کارکردهاي خود را انجام دهد بی نظم

عدم تعهد مورد نظر هیرشی در جامعه شکل می گیرد .
و میزان دسترسی به منابع و امکانات رابطه وجود دارد.ناهنجاري رفتاريبین میزان :6فرضیه 

امکاناتمیزان دسترسی به منابع و وناهنجاري رفتاري: آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 8جدول
sigيمعنی دارvalueمقدار آزمون   ضریب همبستگی پیرسون

502/0000/0میزان دسترسی به منابع و امکانات*ناهنجاري رفتاري

را نشان می دهد.طبق نتایج به دست آمده میزان دسترسی به منابع و امکانات و ناهنجاري رفتاريجدول باال همبستگی پیرسون بین
ناهنجاري بین بزرگتر است) 128/0) از مقدار آزمون جدول(value=502/0از جدول چون مقدار آزمون به دست آمده(یعنی 

سون میزان جدول پیر.تایید می شود%99بنابراین فرضیه باال با اطمینان رابطه وجود دارد.میزان دسترسی به منابع و امکانات و رفتاري
را نشان می دهد و این نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم و شدت آن در حد Sig=000/0و مقدار R=502/0همبستگی 

متوسط می باشد و به لحاظ آماري نیز معنادار است بنابراین با افزایش میزان دسترسی به منابع و امکانات ، به ناهنجاري نوجوان 
دورکیم معتقد است میزان دسترسی به منابع و امکانات از میزان ناهنجاري نوجوان کاسته می شود.شود و با کاهشافزوده می

تغییرات ناگهانی اقتصادي می تواند باعث بروز ناهنجارها و شرایط آنومیک شود و مرتن هم به این مساله اشاره می کند که بعد از 
ی اهمیت زیادي پیدا کرد ولی راه هاي رسیدن براي آن براي همه انقالب صنعتی اهدافی چون کسب ثروت و مظاهر مادي زندگ

میسر نیست پس افراد به سمت خالف کشیده می شوند .
چند متغیره رگرسیونتحلیل 

در یونی شده اند .سسته معنا دار بود وارد معادله رگربنها با متغیر واآهمبستگییی که متغیرها براي انجام تحلیل رگرسیونی تمامی 
این تحقیق همه متغیرها به جز جنسیت وارد معادله شده اند .
رگرسیون چند متغیره : 12جدول 

TSigمقدارBetaاشتباه استانداردBمتغیر

000/0-13/7-037/0459/0-267/0پایگاه اجتماعی
000/0-89/8-047/0621/0-416/0عملکرد خانواده
415/0046/0468/009/9000/0عملکرد جامعه
084/0-73/1-032/0105/0-055/0معدل تحصیلی

409/0029/0696/02/14000/0میزان دسترسی به منابع و امکانات

596/0 =R square772/0R=589/0=Adjusted

:زیر نوشتصورتبه توانمیرابینیپیشرگرسیونخطیمعادلهشدهاستانداردضرایبازاستفادهبا
y = a + b1 . x1 + b2 . x2+ b3 . x3………….
y=3/45+/415+/409+-/055+-/267+-/416

عملکرد متغیرتغییرازايبهفوقمتغیرهايتاثیرضرایببهتوجهبااست.45/3بااستبرابرمبداءازعرضباثابتمقدار
متغیر عملکرد ،267/0اقتصادي-پایگاه اجتماعیمتغیر،-055/0معدلمتغیر،409/0دسترسی به منابع و امکاناتمتغیر،415/0جامعه

هايمتغیرگذاريتاثیرمیزانمقایسهمعیار افزایش می یابد .جهتانحرافیکمیزانبهناهنجاري رفتاريمتغیر-416/0خانواده
مستقلمتغیرهايبینکهسوالاینبهپاسخپیدر.شودمیاستفادهاستاندارد شدهضرایبباخطیرگرسیونمعادلهازمستقل

رگرسیونیضریبفرمول.کنیممیاستفادهشدهاستانداردرگرسیونیازمعادلهاست،متغیرکدامبهمربوطتأثیربیشترین
:باشدمیزیرصورتبهشدهاستاندارد
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Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3…………
Zy = /696+/468+-/105+-/459+-/621

:ازعبارتندناهنجاري رفتاريبرترتیببهمستقلهايتأثیرمتغیربیشترینفوق،معادلهبهتوجهبا

.پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده،عملکرد جامعه،معدل تحصیلیعملکردجامعه ،،دسترسی به منابع و امکانات
در سطح معناداري بسیار  باالیی وجود رابطه )F)98/82است و آزمون772/0با متغیر وابسته معادل هاي باالضریب همبستگی متغیر

این  میزان نشان می .استAdjusted (589/0بین این متغیرها  با متغیر وابسته را نشان می دهد .ضریب تعیین تعدیل شده کلی (
. یین می کندبرا ترفتاريناهنجاري از واریانس متغیر وابسته %9/58یون با همدیگر سباقی مانده در معادله رگرهايدهد که متغیر

می شود که در این تحقیق مد نظر نبوده است . دلیل این تبیین از واریانس باقی مانده متغیر وابسته توسط سایر متغیرها%1/41حدود 
ر نها امکان پذیر نمی باشد . در واقع عوامل گوناگونی بآقطعی امر نیز پیچیدگی پدیده ها ي اجتماعی است که شناخت کامل و

.آن پرداخته نشده است هتاثیر می گذارند که در این تحقیق بناهنجاري رفتاريروي 
تحلیل مسیر

تحلیل مسیر از خانواده تحلیل رگرسیون است یکی از کاربردهاي سودمند روش تحلیل مسیر آزمودن مدل تحلیلی تحقیق است 
نظام علی است.ما در تحقیقات اجتماعی نیاز به چارچوب هاي .مدل تحلیلی در بردارنده مجموعه معینی از متغیرهاست که بیانگر

علی داریم. ولی باید تبیین هاي علی،متناسب با موضوع پژوهش هاي اجتماعی باشد.پیچیدگی واقعیت هاي اجتماعی و خالقیت و 
.)193-195:1381(ساعی ،تفسیرگري انسان اقتضاء می کند که تبیین با تفسیر و احتمال همراه گردد

تحلیل مسیردر کنار شناخت علیت به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر است :
تاثیر یک متغیر مستقل به چه میزان است ؟

تاثیر یک متغیر مستقل تا چه حد واقعی است ؟
)50:1382(ساروخانی ،تاثیر یک متغیر مستقل چگونه و از چه طریق بر متغیر وابسته وارد می شود ؟

696/0

459/0 -323/0

648/0
651/0

105/0-
621/0-

X1

دسترسی به 
منابع

X3

معدل 
یتحصیل

X2

عملکرد 
جامعه

ناهنجاري هاي 
رفتاري دانش 

آموزان

X4

پایگاه 
اجتماعی

X5

عملکرد 
خانواده
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نتیجه گیري
ناهنجاري هاي رفتاري در همه جوامع به چشم می خورد ولی با توجه به شرایط جامعه نوع ، میزان و شدت آن متفاوت است . مسلما 
افزایش ناهنجاري هاي رفتاري در بین دانش آموزان امر خوشایندي نیست چون از یک طرف بیانگر شروع ناهنجاري در سنین پایین 

از طرف دیگر  بیانگر تداوم آن در آینده است که در نهایت بنیان هاي جامعه را به مخاطره خواهد انداخت .و
بنابراین براي کنترل این آسیب اجتماعی الزم است که ابتدا خود آسیب و ابعاد آن به طور کامل شناسایی شود و سپس بر اساس 

فانه در کشور ما به بهانه عدم تشویش اذهان عمومی نسبت به ناهنجاري هاي دانش آنها تدابیر و راهکارهایی ارائه شود .ولی متاس
آموزان مخفی کاري صورت می گیرد و اطالعات درستی و دقیقی از آسیب ها مطرح نمی شود و همین غفلت باعث ریشه اي شدن 

باید همه سازمان ها و نهادهاي جامعه وتداوم  و عادي شدن آسیب ها در بین دانش آموزان می شود . بعد از شناخت آسیب ها 
از یک طرف  و والدین و دست اندرکاران تربیتی از طرف پذیري با تقسیم کار عالمانه در کنار هم به امر آموزش دانش آموزان

جا می البته آموزش هاي غیر رسمی تاثیر بیشتري بر روي کودکان و نوجوانان بربپردازند و از موازي کاري پرهیز کنند .دیگر 
گذارد . زمانی که والدین و دست انرکاران تربیتی از آسیب هایی که در انتظار دانش آموزان هست آگاهی داشته باشند بهتر می 

توانند این آگاهی را به نوجوان منتقل کنند و راه هاي مقابله اي منطقی اتخاذ کنند.
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