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 چکيده 

 آموزدانش نوجوان بین در انحرافات و اجتماعی رویکج عوامل و علل شناخت و بررسی تحقق این هدف

 .است بوده آنان بین در ریزیبرنامه و آگاهی گسترش منظوربه دختر

. است گردیده آوریجمع 5931 سال نامهپرسش وسیلهبه پیمایشی پژوهش طریق از تحقیق این هایداده

 تحقیق نمونه جمعیت سنی دامنه و ردخت آموزدانش نوجوانان آن سطح و فرد پژوهش این تحلیل واحد

 گیریبهره آن مانند و لیکرت طیف نامه،پرسش ابزارهای از پژوهش این در.است بوده سال 51 تا 54 بین

 دختران از نفر 511 تعداد هناحیه دو مشهد ک دختر آموزدانش نوجوانان آماری جامعه.است شده

 نمونه جمعیت عنوانبه ایطبقه تصادفی گیرینمونه شیوه از استفاده با متوسطه مقطع دختر آموزدانش

 دو خی آماری آزمون قالب در Spss 53 .برنامه طریق از هانامهپرسش اطالعات استخراج.اندشدهانتخاب

 .است گرفته صورت

 زمان از والدین اطالع فراغت اوقات گذران نحوه نظیر متغیرهایی دهدکهمی نشان تحقیق این نتایج

 انحراف و رویکج به گرایش میزان با...  و نوجوانان با والدین صمیمی ارتباط و مدرسه از واناننوج تحلیلی

 دارد وجود رابطه نوجوانان و

 .پیشرفت انگیزه خودکارآمدی، یادگیری، هایسبک آموزشواژگان کليدی: .
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 مقدمه 

 از که کرد ادعا توانمی لذا. است داشته وجود هاییاوتتف با ایجامعه هر در ایام ترینقدیمی از که است پدیده تبهکاری و جرم

 آن از پیچیده یا ساده خواه ایجامعه هیچ کهطوریبه است گذشته بشری جوامع عمر از که گذردمی قدرهمان پدیده این عصر

. است بوده متفاوت کامالا  دیگر دوره به ایدوره از و دیگر فرهنگ به فرهنگی هر از آن شدت و نوع میزان، ها،سنت. نیست مبرا

 به همیشه انحرافات گوید،می بارهدراین آوندی شیخ دکتر شودمی مطرح اجتماعی رویکج و جرم بودن نسبی بحث اینجا در

 جرم به را سقراط مثالا. داندمی آسیب را آن و پذیردنمی را آن که است شرایطی در جامعه بلکه نیست اشتباه خطا واقعی معنی

 خطا واقعاا سقراط گفتار که نبود معنی بدین دادند، کامش به شوکران جام باالخره و خواندند دادگاه به جوانان دنکر منحرف

 .بود ناسازگار جامعه که هایباارزش هایشگفته کهاین خاطر به است بوده نابخردانه

 است بوده باهم ارتباط در وبیشکم عوامل این که است شماریبی علل زاییده دیگر اجتماعی پدیده هر مانند اجتماعی رویکج

 همین بر است، نداشته وجود خاصی علت معلولی و عارضه برای گاههیچ لذا پذیرند،می تأثیر هم از و گذاشته تأثیر هم بر و

 مختلف هایرشته محققان و متخصصان بینیممی رسیم،می پدیده این علمی بررسی و مطالعه به وقتی که است اساس

 را عللی هرکدام و اندکرده نگاه مسئله به خود دید زاویه از یک هر دانانحقوق و شناسان جامعه شناسان، روان اامخصوص

 چه و دهیم قرار چارچوبی چه در را هابررسی آنکه برحسب چراکه نیست، آسان هابررسی این ترسیم لذا. اندداده قرار موردتوجه

 که است نیازمند ایرشته چند تحقیقات به خود موضوع این و کنیم توجه آن به متفاوتی هایزاویه از باید نهیم آن بر عنوانی

 .گنجدنمی بررسی این در تحقیق قلمرو و مفروضات به توجه با قاطع طوربه

 این در هست اجتماعی علوم نظرانصاحب موردتوجه اجتماعی مسئله یک عنوانبه نوجوانان رفتاری انحراف و بزهکاری امروزه

 .است برخوردار متصدیان برای خاصی اهمیت از آموزان دانش رفتاری انحراف و هنجارشکنی میان

 دخانیات استعمال چون اعمالی به دست و کنندنمی عمل رایج هایارزش و هنجارها مطابق که هستند آموزانیدانش کل طوربه

 احترامیبی مکرر، هایغیبت مدرسه، از فرار مدرسه، اموال تخریب سرقت، پرخاشگری، مبتذل، هایعکس پخش مخدر، مواد و

 در تقلب نامناسب، آرایش و پوشش مخالف، جنس و جنسهم با غیراخالقی روابط داشتن مدرسه، مسئولین و معلمین به

 .زنندمی...  و امتحانات

 کنندهناراحت و پیچیده سائلم از یکی که شویممی متوجه سطحی حتی نگاهی با متأسفانه شدهبیان هایویژگی به توجه با

 معطوف و کرده جلب خود به را مددکار و شناسان روان و شناسجرم شناس،جامعه متخصصین از بسیاری توجه که فعلی

 .است یابدمی بیشتری گسترش هم روزروزبه که شدهمنحرف نوجوانان و اطفال سال و سن کم مجرمین موضوع است داشته

 ایجاد فرد در رویکج و نابهنجاری حالت این شرایطی چه تحت و چگونه که است این شودمی طرحم اینجا در که سؤالی حال

 است، اجتماعی سازمانیبی محصول جرم و اجتماعی رویکج اندنامیده هم نظم دیدگاه را آن که کارکردی دیدگاه از. شودمی

 به منجر که شده اجتماعی سازمانیبی اعثب صنعتی ممالک و شهری بزرگ جوامع در اجتماعی کنترل گسستگی یعنی

 .گرددمی اجتماعی انحرافات

 این وی منظور بپردازد بایستی جامعه یک که است بهایی از قسمتی جرم: گویدمی او. هست کارکردگرایی پیشگامان از دوریم

 مقابل در سرکشی به هجامع اعضای که شودمی باعث نمایدمی اعطا اعضا به شهری مدرن جوامع که ایآزادی که است

 طورکلیبه داند،می شهری مدرن جوامع در اجتماعی کنترل شدن سست را آزادی این علت و شوند ترغیب اجتماعی هنجارهای

 اجتماعی مقبول آرای و اهداف بین شکاف و اجتماعی سازمانیبی به رویکج و است هنجاریبی حاصل مجرم دیدگاه این در

 تنبیه صورتبه شود درون توجه امغریزه این کههنگامی. آیدمی دنیا به مرگ غریزه با انسان فروید ظرازن اما گردد؛می مربوط

 موجب گردد برون متوجه غریزه این کههنگامی اما گردد؛می خودکشی به منجر افراطی مورد در و گرددمی ظاهر خود
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 شود تخلیه ایگونهبه باید پرخاشگرانه نیروی این که بود معتقد فروید. گرددمی قتل نهایتاا و تخریب و دشمنی پرخاشگری،

 .گرددمی بیماری سبب و شدهانباشته وگرنه

 مثالعنوانبه. دارد...  و سواد اجتماعی، موقعیت جنس، باسن، مستقیمی رابطه اجتماعی رویکج که است داده نشان تحقیقات

 شروع جرائم سالگیهفت از بعد اما شوندمی رویکج موجب کمتر والدین سرپرستی و نظارت دلیل به سال هفت زیر کودکان

 تحقیقات اساس بر شودمی شروع سالگیهفت از کشورها از بسیاری قوانین در مجرم کودکان محاکمه دلیل همین به و شودمی

 موضوع اگر یابد،یم کاهش سالگیپنجاه از بعد و گیردمی صورت سالگی 51-91 سنین بین جرائم تعداد بیشتر شدهانجام

 زایآسیب شرایط و عوامل بین روابط از که وتحلیلیتجزیه نماییم، آنان هایخانواده و نوجوانان به محدود را اجتماعی رویکج

 و سویک از اجتماعی و طبیعی هایمحیط و زیستی روانی، عوامل بین معلولی و علت رابطه نمایانگر آیدمی عمل به خانوادگی

 خود خانواده میان در است ممکن نوجوانان. بود خواهد سو دیگر از آن پی در جوانان و نوجوانان و اطفال اجتماعی یروکج بروز

 رفتار. نماید کسب را منحرف فرد یک رفتار از انواعی ها،ارزش واحوال،اوضاع خانواده، اعضای سایر با خویشتن والدین بامالحظه

 والدین است مثل او والدین رفتار از بیشتر کودك در احتماالا آن غیر یا و باشد بزهکار هاینک از اعم جنسهم و همسال کودکان

 و کنندمی تعیین نیز جامعه هیئت در را خود خانواده کانون اجتماعی اطرافیان خویش، مسکن جغرافیایی محل انتخاب با

 این از و زده دامن رفتار هایسرمشق و الگوها انواع با را کودك برخورد وسیعی حدود در خود نوبهبه خانوادگی کانون موقعیت

 به توانمی اجتماعی رویکج عوامل دیگر از گذارندمی یادگار به خود از پذیرنقش موجودات این در بد یا خوب اثراتی رهگذر

 آورد بار چنان را او واندنت و نباشد برخوردار کافی لیاقت از کودك تربیت در است، ممکن خانواده کانون که کرد اشاره نکته این

 خانواده دیگرعبارتبه. شود او ثانوی طبیعت جزء قوانین احترام رعایت و گردد پیروز اجتماعی زندگی معضالت حل در که

 یا و مثبت تأثیر گونههیچ کودك بزهکاری در حالدرعین و دهد تحویل نوجوانان به بزهکاری و بدآموزی سرمشق است ممکن

 با که عواملی یا و باشد اجتماعی رویکج عوامل اغلب معرف تواندمی گذشت فوق در آن شرح که مواردی. شدبا نداشته منفی

 .دارند مستقیم رابطه بزهکاری

 میزان و بیگانه فرهنگ از تأثیرپذیری میزان جمعی،ارتباط وسایل از استفاده میزان مطالعه میزان تحصیالت، والدین، شغل نوع

 تبعات دارای آن تبعبه و باشد تأثیرگذار اجتماعی رویکج در تواندمی دیگر عوامل از بسیاری و خدا به داعتقا و باوریدین

 نوجوان کههمین زیرا است نوجوان معاشرت مسئله است اهمیت حائز اعاده ا فوق که مسائلی دیگر از. باشد منفی یا و مثبت

 بزهکاری نامطلوب تأثیر تحت آنکه احتمال کند پیدا آنان با نزدیک خیل و مستقیم تماس و گشاید بزهکاران با معاشرت باب

 درراه تواندمی که است ایوسیله ثروت. است خانواده ثروت و درآمد تأثیرگذار عوامل دیگر از. است زیاد خیلی گیرد قرار آنان

 اعتناء، بی و ثروتمند هایخانواده اگر اما سازد، فراهم را استعدادها پرورش وسایل و رشد مادی امکانات و افتد کار به خیر

 به تا نهند اختیارشان در را خود فرزندان نفسانی هایخواسته و تمایالت ارضای برای حساببی و سرشار توجیبیپول و وسایل

 و کار ذوق نه و کرد خواهند درك را پول ارزش نه فرزندانی چنین یابند، راه فساد منجالب هر به و بپردازند تفریحی نوع هر

 جنایت ارتکاب و طغیان از و گردند تباهی در غرق و بیکار افرادی سرانجام که بساچه و شد خواهد شکوفا هاآن در کوشش

 .نشوند گردانروی

 امر این به یابیدست اما گرددنمی اجتماعی شکاف دچار دهدمی نشان تحمل روانه کج رفتار به نسبت که ایجامعه بنابراین

 طوربه هانابرابری که اجتماعی نظم یک در. گردد همراه اجتماعی عدالت با فردی هایآزادی که است ممکن گامیهن احتماالا

 هماهنگ برابری با آزادی اگر دارد، وجود طورکلیبه همه برای بخشی رضایت و کامل زندگی فرصت و نیستند بزرگ آشکار

 انحرافی رفتار که است محتمل بسیار بیابند، شخصی ارضای از تهی دیزیا حد تا را خود زندگی مردم از بسیاری اگر و نگردد

 .ویرانگرند اجتماعی ازنظر که گردد هاییهدف متوجه

 هایدستگاه چارچوب در برخوردها امروز متأسفانه جوانان و نوجوانان اجتماعی انحرافات و اجتماعی مای رویکج با رابطه در

 جرم عوامل و علل و هاریشه خشکاندن منظوربه ایریشه و اصولی برخورد رهگذر این در. شودمی محدود قضایی و انتظامی
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 زاییجرم آنکهحال. علت با نه است ظواهر و معلول با مبارزه شودمی انجام آنچه حقیقت در گیرد،نمی صورت اجتماعی آفرین

 بدین. بود خواهد اصولی اقدامی دارند دخالت پدیده این در که عواملی همه و دقیق شناخت و نیست ایساده کار اجتماعی

 اجتماعی زایآسیب پدیده این تدوین در... و ارزشی و اجتماعی فرهنگی، روانی، -اقتصادی عوامل از بسیاری شک بدون ترتیب،

 نماند را ضوهاع دگر روزگار آورد درد به عضوی چو جمله ضمن در. شود مبارزه این آثار و ظواهر با کهاین نه شود بازسازی باید

 جهت در نه کنند تالش دیدهآسیب عضو بازسازی و اصالح جهت در باید جامعه عضوهای دیگر که دارد اشاره نکته بدین قرار

 اصالح و عملکرد بهبود به را خود سعی مددکارانه هاینگرش و پویا جامعه یک هایاندیشه بنابراین. آن کیفر و طرد و حذف

 به توجه با نمایدمی عمل کیفر و طرد و حذف جهت در کمتر و کندمی معطوف زاآسیب و یدهدآسیب اشخاص امور کردن

 در و گوناگون هایمکان و هازمان در و گوناگون اشکال به اجتماعی رویکج و انحراف آسیب، از اعم نابهنجاری کهاین

 انحراف از پیشگیری منظوربه نوجوانان میان در رویکج و انحراف عوامل و علل شناخت برای نمایدمی بروز مختلف هایموقعیت

 چنداننه ایآینده در جمعیت جوانی دلیل به ایران جامعه کهاین به توجه با و است ضروری جامعه و فرد اجتماعی هایآسیب و

 یک سویبه نوجوان افراد هایتوانایی تا دارد ضرورت زمینه این در ریزیبرنامه هرگونه و شد خواهد روروبه وسیعی قشر با دور

 .گیرد قرار موردحمایت و گردد هدایت ثمربخش و سالم زندگی

 

 روش تحقيق
 

 تحقیق روش

 دو به سازه و متغیرها پژوهش این در دیگرعبارتبه و است قرارگرفته موردبررسی توصیفی کلی معیار به توجه با پژوهش این

 پذیرفته صورت پیمایشی روش طریق از پژوهش این مطالعات صلیا روش و است گرفته قرا موردعنایت کیفی کمی صورت

 .است شدهاستفاده پژوهش این در و لیکرت طیف و نامهپرسش چون ابزارهایی از و است

 آماری جامعه

 شامل را مؤنث جنس فقط جنسیت، ازنظر که دانش آموز در ناحیه دو مشهد ایرانی آموزدانش 511 پژوهش این آماری جامعه

 تحصیلی مقطع در دختر آموزان دانش تحصیالت ازلحاظ. است سال 51 تا 54 از پژوهش این آماری جامعه سنی رده. دشومی

 باشندمی تحصیل به مشغول راهنمایی و متوسطه

 گیرینمونه روش و نمونه حجم

 این همچنین و ستا دانش آموز در ناحیه دو مشهد ایرانی دختر آموزدانش نوجوان 511 شامل پژوهش این نمونه حجم

 است ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش صورتبه گیرینمونه روش کنندمی زندگی خود خانواده با اکثراا آموزدانش نوجوانان

 تعداد و ندارد وجود اسامی فهرست روش نوع این در شده نمونه جمعیت وارد آماری جامعه ساختار همان دیگرعبارتبه

 .نیست همگن ما آماری جامعه همچنین و است؛ زیاد خیلی و زیاد جمعیت

 (ابزارسازی) گیریاندازه ابزار

 این به پژوهش این در نامهپرسش ساخت مراحل. است شدهاستفاده اطالعات آوریجمع برای نامهپرسش ابزار از پژوهش این در

 :است شرح

 الت سوا تهیه در مقدماتی مطالعه -5

 التسوا نویسپیش تهیه -5

 آیدمی دست به الت سوا اعتبار و روایی آن طریق از که آزمونپیش امانج -9

 .اطالعات آوریجمع برای نهایی نامهپرسش ساخت درنهایت.  -4
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 مطالعه چون شودمی پرسش خاصی رفتار همآن وسیله که است اعتقادی و رفتاری هایپرسشنامه پژوهش این در هانامهپرسش

 طرح جوابی چند صورتبه سواالت ضمن در( رتکلی طیف از استفاده با. )سنجدمی را فرد هایویرایش عقاید هم و کردن

 .است گردیده

 :اطالعات آوریجمع روش

 .است قرارگرفته موردعالقه اطالعات آوریجمع در که ازآنچه است ایخالصه آمد خواهد ذیل در هک آنچه

 :که ترتیب بدین

 .سواالت طرح بر تاس ایمقدمه که فرضیه 7 ابتدا در الف

 طرح لیکرت طیف به عنایت با دیگر سؤال 1 و متغیرها درزمینه اطالعاتی الت سوا مشمول آن سؤال 51 که سؤال طرح ب

 و اجتماعی روی کج یعنی سازه به نسبت دهندهپاسخ گرایش دهندهنشان سؤاالت این که است ذکر به الزم که است گردیده

 .است اجتماعی انحرافات

 از بعد و داده آزمودن پری عنوانبه موردنظر آماری جامعه از نفر 1 به سؤاالت از نمونه 1 سؤاالت طرح شدن تکمیل از بعد ج

 پیدا را کار نواقص آن وسیلهبه و نموده تهیه ماتریسی مذبور هایآزمودن پری موجود دادهای از استفاده با پرسشنامه تکمیل

 .شد تقسیم موردنظر آماری جامعه بین در شدهتصحیح سؤاالت اینکه آخر در و نموده

 اطالعات آماری وتحلیلتجزیه هایروش

 از سازه و متغیرها بین رابطه همچنینانجام شد و SPSS آماری برنامه از استفاده با پژوهش این در اطالعات وتحلیلتجزیه

 گردید حاصل دو خی آزمون طریق

  یافته ها

 پلمیددارای تحصیالت متوسطه ها آناز  درصد 44از  کمتراز پدران دارای تحصیالت سیکل  درصد 44فوق ی هادادهبا توجه به 

 هستند باالتر پلمیدفوقدارای تحصیالت  کمترین(درصد ) 55 تیو درنها

 (: توزیع فراوانی تحصیالت پدر5-5جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 میزان تحصیالت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 آناز  کمترسیکل  44 44 44 44

 یپلمدو  متوسطه 44 44 44 11

 باالتر پلمیدفوق 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 
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 (: توزیع فراوانی تحصیالت مادر4-5-9دول )ج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  متوسطهی تحصیالت دارادرصد  93و درصد )بیشترین( دارای تحصیالت سیکل و کمتر از آن  19ی فوق هادادهبا توجه به  

 از آن هستند شتریب پلمیدفوقدارای تحصیالت  هاآندرصد )کمترین(  55 تیدرنها

 

 

 

 شغل پدر : توزیع فراوانی(4-5-4جدول )

 

 وضعیت شغلی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 شغل دولتی 39 19 93 93

 آزادشغل  53 53 19 35

 ریسابیکار  8 8 1 511

 جمع 100 100 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان تحصیالت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 آناز  کمترسیکل  19 19 19 19

 پلمیدمتوسطه  93 93 93 13

 باالتر پلمیدقفو 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 -
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 1 تیو درنها دارای مشاغل دولتی درصد 93و  دارای مشاغل آزاد پدران ( ازبیشترین)درصد  19 ی فوقهادادهبا توجه به 

 باشندی... مبیکار و هاآندرصد )کمترین( 

 

 (: توزیع فراوانی میزان درامد4-5-3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111بیشتر از  هاآندرصد  91و  است هزار تومان در ماه 511-111بین  هاخانوادهدرصد از  45ی فوق درامد هادادهبا توجه به 

  هزار تومان دارند 511ی کمتر از درآمد هاآندرصد  51 تیدرنهاو  هزار تومان

 

 فراوانی تعداد اتاق عیتوز (:4-5-7جدول )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

و  شتریباتاق  9 هاآندرصد  94و ا تاق دارند  5درصد دانش آموزان در منزل مسکونی خود  43ی فوق هادادهبا توجه به 

 باشندیمدارای یک اتاق  هاآندرصد  51 تیدرنها

 

 میزان درامد فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 تومان هزار 511کمتر از  51 51 51 51

 هزار تومان 111-511 45 45 45 71

 هزار تومان 111بیشتر از  91 91 91 511

 جمع 511 511 511 

 تعداد اتاق فراوانی درصد عتبردرصد م درصد تجمعی

 اتاق 5 51 51 51 51

 اتاق 5 43 43 43 33

 شتریب اتاق 9 94 94 94 511

 جمع 511 511 511 
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 ی با چه کسی؟زندگ (:4-5-1جدول )

 زندگی با فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 مادرپدر  13 13 13 13

 پدر 1 1 1 34

 ماد ر 1 1 1 33

 سایر 5 5 5 511

 جمع 511 511 511 

 

 

با پدرانشان  هاآندرصد  1و  کنندیمخود زندگی ادر مپدر  در کنار درصد )بیشترین( دانش آموزان 13ی فوق هادادهبه  با توجه

 کنندیمخود زندگی  مادربا افرادی غیر از پدر  هاآندرصد از  5و درصد با مادرانشان  1و 

 

 (: توزیع فراوانی علت نبود والدین4-5-3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد طالق و  9درصد فوت والدین،  4علت  کنندینمنفر که با یکی از والدین زندگی  51ی فوق از میان هادادهبا توجه به 

 .اندآورده هاآندلیلی غیر  درصد 9 تیدرنها

 

 علت نبود فراوانی درصد درصد معتبر  درصد تجمعی

 شدهفوت 4 4 41 41

 ق گرفتهطال 9 9 91 71

 ...سایر و 9 9 91  511

 جمع  51 51 511 

 پاسخ نداده  31 31  

 جمع 511 511  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2622 

 

 فراوانی مراجعه به مدرسه عیتوز (:4-5-51)جدول 

 درصد تجمعی
 

 مراجعه به مدرسه یانیفرو درصد درصد معتبر

 بارکی یاهفته 51 51 51 51

 بارکی هرماه 43 43 43 37

 شتریب بارکسه ماه ی 99 99 99 511

 جمع 511 511 511 

 

به  بارکی یاها هفتهآندرصد  51و  بارکسه ماه ی هاآن درصد 99 و بارکهرماه ی درصد از والدین 43ی فوق هادادهبا توجه به 

 کنندیممدرسه مراجعه 

 

 فراوانی اطالع از تعطیلی عیتوز (:4-5-55جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

از زمان تعطیلی مدارس  هاآندرصد  55و اطالع دارند  مدارسدرصد والدین از زمان تعطیلی  11ی فوق هادادهبه  با توجه

 اطالع ندارند.

 

 و چت( اسام با )استفراوانی گذران اوقات فراقت  عیتوز (:4-5-55جدول )

 

 

 

 

 

 

 

و  دهندیمکردن اختصاص  و چت اسام استآموزان بیشتر اوقات فراغت خود را به  از دانشدرصد  41 ی فوقهادادهبا توجه به 

 دهندینمدرصد این کار را انجام  55تا حدودی و  هاآندرصد  91

 یلیاز تعطاطالع  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 بله 11 11 11 11

 خیر 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 

 گذر نداننحوه  فراوانی درصد درصد معتبر درصد معتبر

 بله 41 41 41 41

 تا حدودی 91 91 91 71

 خیر 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 
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 رفتار والدین در صورت اختالف (: توزیع فراوانی4-5-59جدول )

 نوع رفتار فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 مثل گذشته عادی 45 45 7/45 7/45

 پرخاشگر 45 45 7/45 4/11

 تفاوتیب 54 54 3/54 511

 جمع 33 33 511 

 ندادهجواب  4 4  

 جمع 511 511  

 

هستند نسبت به فرزندان  تفاوتیب 3/54و درصد پرخاشگر  7/45 درصد مثل گذشته عادی و 7/45 ی فوقدادهابا توجه به 

 اندندادهپاسخ  سؤالدرصد به این  4و با یکدیگر  اختالفخود در زمان 

 

 

 

 ی مدرسههاتیفعالفراوانی میزان مشارکت در  عیتوز (:4-5-54جدول )

 

 میزان مشارکت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 همیشه 55 55 55 55

 گاهی 37 37 37 71

 اصالا 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 

 

 مدرسهی در ردرسیغی هاتیدر فعالدرصد همیشه  55و  اصالادرصد  55 درصد )بیشترین( گاهی 37ی فوق هادادهبا توجه به 

 کنندیمشرکت 

 

 توزیع فراوانی نرفتن به مدرسه جدول (:4-5-51جدول )

 

درصد 

 تجمعی

نرفتن به  راوانیف درصد درصد معتبر

 مدرسه

 بله 51 51 51 51

 خیر 15 15 15 511

 جمع 511 511 511 
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ی رفتن جابهگاهی ها آندرصد  51و  اندنرفتهجای دیگری  ی مدرسهجابهدرصد )بیشترین( هرگز  15ی فوق هادادهبا توجه به 

 اندرفته نمایسبه گر دش  به مدرسه

 

 میان گذاشتن مشکالتفراوانی در  عیتوز (:4-5-53جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  هاآندرصد  51و  با دوستان هاآندرصد  44و ی خانواده و اعضادرصد دانش آموزان با والدین  43با توجه به دادهای فوق 

 گذارندیمخود را در میان  مسائلمشکالت  نیریسا

 

 

 فراوانی واکنش والدین در صورت تخلف عیتوز (:4-5-57جدول )

 واکنش والدین فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 دعواسرزنش  91 91 91 91

راهنمایی  11 11 11 11

 حتینص

 تفاوتیب 55 55 55 511

 جمع 511 511 511 

است در  تفاوتیب هاآندرصد  55و  دعوادرصد سرزنش  91و  حتینصدرصد راهنمایی  11ی فوق واکنش هادادهبه  با توجه

 شوندیممواقعی نوجوانان دچار تخلف 

 

 موردنظرفرد  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 ی خانوادهو اعضاوالدین  43 43 43 43

 دوستان 44 44 44 31

 سایر موارد 51 51 51 511

 جمع 511 511  
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 به گردش با دوستان دررفتنفراوانی واکنش والدین  عیتوز (:4-5-51جدول )

 واکنش والدین وانیفرا درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 دهندینماجازه  اصالا 51 51 51 51

پس از شناخت اجازه  74 74 74 13

 دهندیم

کاری ندارند با چه کسی  55 55 55 511

 رودیمبیرون 

 جمع 511 511 511 

 

رصد )بیشترین( د 74است:  گونهنیای فوق واکنش والدین در به گردش رفتن فرزندان خود با دوستانشان هادادهبا توجه به 

کسی  درصد کاری ندارند که فرزندانشان با چه 55و  دهندینماجازه  اصالادرصد  51و  دهندیمپس از شناخت اجازه  هاآن

 رودیمبیرون 

 

 فراوانی دوستان متخلف عیتوز (:4-5-53جدول )

دوستان  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 متخلف

 بله 91 91 91 91

 خیر 93 93 93 77

 اتفاقی طوربه 59 59 59 511

 جمع 511 511 511 

 

و  درصد دارای دوستان متخلف هستند 91و  اندنداشتههرگز دوستان متخلف  درصد دانش آموزان 93ی فوق هادادهبا توجه به 

 اندبودهاتفاقی دارای چنین دوستانی  طوربهدرصد  59

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2622 

 

 ئل جنسیفراوانی اطالع از مسا عیتوز (:4-5-51جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از طریق  3و خانواده ی و اعضادرصد از طریق والدین  97و  کتابدرصد از طریق دوستان  17ی فوق هادادهبا توجه به 

 آورندیماطالعات مربوط به مسائل جنسی را به دست ... ماهواره و

 توزیع فراوانی گرایش به انحراف

 

 گرایشی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

 کم 41 41 41 41

 متوسط 97 97 97 15

 زیاد 51 51 51 511

 جمع 511 511 511 -

 

گرایش زیاد به  کمترین(درصد ) 51درصد متوسط،  97گرایش کم،  (بیشترین)درصد  41 درمجموع ی فوقهادادهبا توجه به 

 .است. میانگین گرایش بین کم تا متوسط اندداشتهانحراف 

 

مادر و گرایش به انحراف دختران نوجوان  ( توصیف جمعیت نمونه آماری برحسب اینکه آیا بین وضعیت شغلی4-5-5جدول )

 د؟رابطه وجود دار

 منبع اطالعاتی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

والدین واعضای  37 37 37 37

 خانواده

 کتابدوستان  57 57 57 94

 ریساماهواره  6 6 6 100

 جمع 100 100 100 
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( با احتمال 1. 91ی رمعنادا و سطح 4 با درجه آزادی) زانیمبه  شدهمحاسبهخی دو  نیهمچنی فوق هادادهبه جدول  تیبا عنا

 ی وجود ندارد.داریمعنگرایش به انحراف رابطه  مادر و که بین وضعیت شغلی میکنیمقضاوت  چنین درصد اطمینان 31

 

و گرایش به انحراف دختران  ی برحسب اینکه آیا بین وضعیت درامد خانوادهآمار( توصیف جمعیت نمونه 4-5-5جدول )

 نوجوان رابطه وجود دارد؟

 

 

 

با احتمال  (5151 یمعنادار سطح و 4 با درجه آزادی) زانیمبه  شدهمحاسبهخی دو  نیهمچنی فوق هادادهبه جدول  تیا عناب

 ی وجود ندارد.داریمعنو گرایش به انحراف رابطه  درامد خانواده که بین وضعیت میکنیمقضاوت  چنین درصد اطمینان 31

 

و  و اینترنت با استی گذران اوقات فراغت اس ام نحوهی برحسب اینکه آیا بین آمار( توصیف جمعیت نمونه 4-5- 9دول )ج

 انحراف دختران نوجوان رابطه وجود دارد؟گرایش به 

  ارتباط بین وضعیت شغلی شغل دولتی شغل آزاد ریو سابیکار  جمع

 مادر و گرایش به انحراف

 کم 3 1 94 41

 متوسط 4 3 57 97

 زیاد 5 1 57 51

 جمع 55 55 71 511

هزار  111از  ترشیب جمع

 تومان

هزار  511-111از 

 تومان

هزار  511کمتر از 

 تومان

ارتباط بین درامد و 

 گرایش به انحراف

 کم 51 51 51 41

 متوسط 55 51 1 97

 زیاد 5 3 7 51

 جمع 51 45 91 511
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با احتمال  (1511 یمعنادار و سطح 4 با درجه آزادی) زانیمبه  هشدمحاسبهخی دو  نیهمچنی فوق هادادهبه جدول  تیبا عنا

ی وجود داریمعنو گرایش به انحراف رابطه  ی گذران اوقات فراغتنحوهکه بین  میکنیمقضاوت  چنین درصد اطمینان 3 3

 دارد.

 

و گرایش به انحراف  وادهبا خان رابطه صمیمی نوجوان ی برحسب اینکه آیا بینآمار( توصیف جمعیت نمونه 4-5- 1جدول )

 دختران نوجوان رابطه وجود دارد؟

 

 

 

با احتمال  (1515 یمعنادار و سطح 4 با درجه آزادی) نزایمبه  شدهمحاسبهخی دو  نیهمچنی فوق هادادهبه جدول  تیبا عنا

ی داریمعنگرایش به انحراف رابطه  عدم صمیمیت والدین با نوجوان و که بین میکنیمقضاوت  چنین درصد اطمینان 3 3

 دارد. وجود

 

 

ی گذران اوقات نحوهارتباط  بله تا حدودی خیر جمع

و  استام  استفراغت با 

 به انحراف شیو گرااینترنت 

 کم 55 51 54 41

 متوسط 53 59 1 97

 زیاد 51 1 9 51

 جمع 41 91 55 511

والدین و اعضای  دوستان سایر جمع

 خانواده

ارتباط صمیمیت 

والدین با نوجوان و 

 گرایش به انحراف

 کم 53 55 4 41

 متوسط 59 55 5 97

 زیاد 4 51 4 51
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به  شیو گراوجوان ندوستان برگردش با  والدین نظارت ی برحسب اینکه آیا بینآمار( توصیف جمعیت نمونه 4-5-3)جدول 

 انحراف دختران نوجوان رابطه وجود دارد؟

 

با احتمال  (1515 یمعنادار و سطح 4 با درجه آزادی) زانیمبه  شدهمحاسبهخی دو  نیمچنهی فوق هادادهبه جدول  تیبا عنا

ی داریمعنگرایش به انحراف رابطه  با دوستان و برگردش والدین نظارت که بین میکنیمقضاوت  چنین درصد اطمینان 3 3

 وجود دارد.

 

  گيریبحث و نتيجه

 خانوادگی شرایط بین که نمود بندیجمع توانمی چنین چهارم تا اول فصل از هشپژو مباحث کل از وتحلیلتجزیه به توجه با

 بامالحظه خود خانواده داخل در است ممکن نوجوان: دارد وجود تنگاتنگی روابط نوجوانان ناپذیراجتناب هایمحیط دیگر و

 .نماید کسب را بزهکار فرد یک ررفتا از انواعی ها،ارزش واحوال،اوضاع خانواده، اعضای سایر با خویشتن والدین

 والدین بامالحظه خود خانواده کانون اجتماعی خویش مسکن جغرافیایی محل از اعم جنسانهم و ساالنهم رفتار هذامع

 و ساالنهم رفتار هذامع. نماید کسب را بزهکار فرد یک رفتار از انواعی ارزها، واحوال،اوضاع خانواده، اعضای سایر یا خویشتن

 تعیین نیز جامعه هیئت در خود خانواده کانون اجتماعی اطرافیان رفتار خویشتن، مسکن جغرافیایی محل از اعم جنسانمه

 دامن را رفتار هایمش سر و الگوها انواع با را نوجوان برخورد وسیعی حد در خود نوبهبه خانوادگی کانون موقعیت و کنندمی

 .گذراندمی یادگار به خود از پذیرنقش موجودات این در دب یا خوب اثراتی رهگذر این از و زده

 هاینمونه با نوجوانان برخورد بروز احتمال باشد فراوان آن در بزهکاری بروز که باشد قرارگرفته ایمنطقه در خانواده کانون اگر

 ندرتبه منطقه آن در جرم وقوع که باشد قرارگرفته ایمنطقه در خانواده کانون کهاین تا است بیشتر بزهکاری از متعددی

 و اجتماعی پست طبقه یک به تعلق همچنین.( دارد آن فراوانی با مستقیم نسبت بزهکاری با برخورد احتمال. )گیردمی صورت

 جامعه غالب هایارزش قبول از برخورداری یا و پذیرش به نبست کودك در مهمی العادهفوق اثر و انعکاس است ممکن اقتصادی

 .باشد داشته

 با که شودمی رفتاری هرگونه شامل رویکج یا انحراف مفهوم که شودمی مالحظه آمد نامهپایان در که مطالبی به توجه با

 عدم و نبوده یکسانی اهمیت دارای خاص طوربه اجتماعی هنجارهای همه عمل در اگرچه. ندارد نواییهم اجتماعی هنجارهای

 .شود گرفته نادیده حتی یا و اضاغم است ممکن هاآن با نواییهم

کاری ندارند که با  جمع

 روندیمچه کسی 

پس از شناخت 

 دهندیماجازه 

اجازه  اصالا

 دهندینم

ارتباط نظارت 

 انحراف

 کم 1 41 1 41

 متوسط 9 51 1 97

 زیاد 7 3 3 51

 جمع 51 74 55 511
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. گرددمی تلقی گناه مردم از زیادی عده توسط که است هنجارها نقض از دسته آن متوجه شناسیجرم و شناسیجامعه بنابراین

 تعداد ازنظر درنتیجه و کرده نقض را اجتماعی هنجارهای که رفتاری از است عبارت اجتماعی رویکج یا انحراف روازاین

 .است نکوهش قابل مردم از بسیاری

 قرار سرزنش مورد بوده، زندگی مخرب که کنندمی اطالق رفتاری به را انحراف شناسان جرم و شناسان جامعه ترتیب بدین

 بیشتر خیلی آن موارد جامعه در و دانندمی شکنیقانون با مترادف را انحراف غالباا . گردد جریمه و شدن دارلکه موجب یا و گیرد

 .است جرم از

 و ناآگاهانه رویکج گروهی، رویکج فردی، رویکج: ازجمله کرد تقسیم گوناگونی انواع به توانمی را اجتماعی های رویکج

 ... و جوانان نوجوانان، بزهکاری زنان، بزهکاری آگاهانه،

 ها رویکج در که ایپیوسته رتأخی و قدرت واسطهبه گروهی هارسانه و همساالن گروه مدرسه، خانواده، نوین، ایجامعه در

 .برخوردارند ایویژه اهمیت از دارند،

 والدین، شغل نوع: کرد اشاره زیر موارد به توان می اجتماعی های رویکج آمدن وجود به در تأثیرگذار عوامل دیگر از 

 که دیگر عوامل از بسیاری و خداوند به اعتقاد و باوریدین میزان بیگانه، فرهنگ از تأثیرپذیری میزان مطالعه، میزان تحصیالت،

 .باشد ناگوار و منفی یا و مثبت تبعات و اثرات دارای آن تبعبه و باشد تأثیرگذار رویکج در تواندمی

 و جرم شناسندمی را یکدیگر کمتر هاانسان که بزرگ شهرهای ویژهبه شهری مناطق در دهدمی نشان مطالعات همچنین 

 .است روستایی مناطق از یشترب برابر 51 تا 5 جنایت

 و نامیمون بسیار که آمدهدستبه نتایجی فرزندان اخالقی تربیت در والدین فرهنگی فقر یا تربیتی اهلیت عدم درزمینه یا و

 .است بدفرجام

 قطب بر. سازدمی گرجلوه را غلط تربیت و محبتیبی نقش که گردیده گردآوری آماری ساالنبزرگ تبهکاری زمینه در 

 یا و است بوده آمیزمالطفت و مالیم خیلی یا خشن خیلی غلط تربیت نمره بزهکاری موارد از درصد 54 آماری دستاوردهای

 .است بوده الکلیسم یا ایذایی محیط یک به مربوط

. هاستآن آورنده وجود به عامل خود زیرا هاست، رویکج کلیه مسئول اجتماع که اندعقیده این بر شناسان جامعه از برخی

 مردمانی سرشت،پاك و درستکار هایانسان از آلوده اجتماع. نیست اجتماع دست در اجرایی آلت یک جز درواقع بزهکار

 ایفای برای را آنان و دهدمی پرورش سالم هایانسان میان در را بزهکاری تخم و آفریندمی نادرست و ناپاك و ناسازگار

 .سازدمی آماده ناپسند هاینقش

 دیدگاه در. شود استفاده کارکردی برداشتی از بیشتر اجتماعی های رویکج پیامدهای تبیین در است شده سعی اینجا در

 منبع و خاستگاه جستجوی در بیشتر و دهدمی قرار موردتوجه طورکلیبه را جامعه کند، توجه فرد به کهاین جایبه کارکردی

 .است جامعه در رویکج

 و کرد جستجو باید اجتماعی شرایط و محیط در را اجتماعی های رویکج از بسیاری ریشه شد مالحظه هک طورهمان بنابراین

 نباشد، نواهم هماهنگ جامعه انتظارات با فرد هایخواست وقتی. دید باید جامعه خود در را هاآن از بسیاری ساز زیر علل

 .آوردمی پدید را ها رویکج تداوم صورت در و شودمی آغاز فرد نابهنجاری
 

 منابع

 نور آوای انتشارات: تهران ،(انحرافات شناسیجامعه) اجتماعی شناسیآسیب ،(5911) اهلل هدایت ستوده، .5

 .کیهان انتشارات تهران، اجتماعی، علوم المعارفدائرة ،(5971) باقر ساروجانی، .5
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