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 تاثیر میزان دینداری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز 

 3، کبری هاشمی 2، معصومه باقری 1کریم رضادوست

 

 

 چکیده 

ساله شهر اهواز می  11-22هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطه بین دینداری و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان 

جمعیت آماری در این تحقیق ، است این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد . .باشد

از لحاظ زمانی این . نفر تعیین شد313نمونه براساس فرمول کوکران ساله شهر اهواز می باشد ، که حجم  11-22جوانان 

دهد که تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه نتایج تحقیق نشان می.اجرا شده است1323-1322پژوهش در سال 

و بعد پیامدی معنادار تنها سه متغیر بعد مناسکی، بعد عاطفی نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که .. معناداری دارند

 .را این چهار سه تبیین می کنند میزان گرایش به ارتکاب جرم درصد از تغییرات مربوط به 81بوده اند که  در مجموع 
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 مقدمه 

بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی  ای جهانی است، گرچه جوامع گوناگونپدیده« 2جرم» ارتکاب 

توان آن را نقص معیارهای ای فرعی از انحراف و جرم است که به طور خالصه میبزهکاری جوانان شاخه. از آن روبرو هستند

شود که کار برده میاصطالح بزهکار در مورد کسانی به (. 1318نازکتبار، زاهدی و نایبی، )قانونی توسط جوانان تعریف کرد 

توان از بزهکاری را را می(. 162:  1318فرجاد، )گردند مرتکب اعمالی بر خالف موازین، مقرراتو معیارهای ارزش فرهنگی می

طور نتیجه گرفت که هرقدر افراد سال هستند، نهایتاً این 28-33لحاظ سنی بررسی کرد و از آنجا بیشتر بزهکاران زیر سنین 

-ها بیشتر است زیرا افراد این گروه سنی کمتر محافظه کارند و قدرت مخاطرهد احتمال بروز جرم در میان آنتر باشنجوان

های موجود جامعه شناسی درباره در این بررسی هدف آن است که با تکیه بر نظریه (.همان)پذیری بین آنان بیشتر است 

مسأله ارتکاب جرم را به طور جامع بررسی کرده و به نقش دینداری در های عینی، ارتکاب جرم و دینداری و با استفاده از داده

 .جلوگیری از ارتکاب در شرایط کنونی جوانان شهر اهواز پی ببریم

 بیان مسأله 

جامعه شناسان در یک . دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در تقسیم بندی جامعه شناسان جایگاه خاصی دارد 

از آنجایی . کنندی؛ نهاد آموز ، خانواده، دین، سیاست و اقتصاد تقسیم میای اجتماعی را به پنج دستهتقسیم بندی کلی نهاده

-پس انتظار این است که هم بر نهاد. ی گروهی است و در رابطه متقابل با دیگر واحدهای اجتماعی است که دین یک پدیده

 (.3،1:1211جانسون)بگیرد  ها قرارهای دیگر جامعه تأثیر بگذارد و هم تحت تأثیر آن

ل ارائه می داد یا ارسطودراخالق نیکوماخوسی از سهم ارزش آطرح آرمانی خویش را از یک جامعه ایده  3وقتی افالطون

تصویری آرمانی از یک نظام « شهر خدا»در کتاب  8های اخالقی در حیات اجتماعی سخن می گفت و یا هنگامی که آگوستین

زلی عرضه می داشت و فارابی انواع مدن فاضله و غیر فاضله را بر اساس میزان پایبندی مردمانش به دنیوی همسان با نظام ا

تعالیم الهی معرفی می کرد و ابن خلدون نقش دین و عصبیت قبیلگی را در فراز و فرود دولت ها تحلیل می نمود، همه این ها 

 (.163:1311اعی زند، شج.)در واقع درباره نقش و حضور اجتماعی دین سخن گفته اند

لذا با توجه به مطالب ذکر شده محقق قصد دارد تا به بررسی رابطه میزان دینداری و تأثیر آن بر ارتکاب جرم مورد . 

 . بررسی قرار دهد

 اهمیت و ضرورت تحقیق

جامعه شناس برجسته آمریکایی در کتاب مشکالت اجتماعی عصر  6در ضرورت انجام این تحقیق باید اشاره کرد که مرتون

اند لذا این هاست را نشناختهانسان ها هنوز همه اوضاع و فرایندهای جامعه را که مغایر با ارزشهای آن"حاضر بیان کرده است 

ما اینکه آثار خاص از کنار ک.ها و اعمال خاصی را کشف و اعالم کند کار جامعه شناسی است که آثار و نتایج از حفظ ارزش

                                                           
2
 .Crim 
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 .Johnson 
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 .Platon 
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بیش از نیمی از جمعیت  از سوی دیگر، با توجه به اینکه،(. 12:1313شریفی نیا، .)"گذاشتن این ارزش ها و اعمال رابیابد 

ایران را جوانان تشکیل می دهند و شالوده هر جامعه و خانواده به سالمت تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان آینده ساز 

ی دارد و چنانچه جرایم و انحرافات از هنجارهای رسمی افزایش یابد پایداری و ثبات جامعه مورد تهدید جدی قرار کشور بستگ

 (. 133: 1313ا،نی شریفی)می گیرد و امنیت و سالمت کشور دچار تزلزل می شود

سیب های اجتماعی و انحرافات بنابر این سیاست گزاران و سیاستمداران برای نیل به جامعه امن و توسعه یافته در مقابل آ

اجتماعی که از یک سو امنیت جامعه را به چالش می کشد و از سوی دیگر مانع توسعه یافتگی جامعه می گردد، از دو راه پرده 

پوشی و مدیریت مسأله ناگزیر باید راه دوم یعنی مدیریت مسأله را انتخاب کنند و برای این امر نیازمند انجام تحقیقات و 

لذا با توجه به مطالب مطرح (. 12: 1311،شریفی)ات علمی توسط پژوهشگران علوم اجتماعی و نخبگان علمی هستندمطالع

 . نمایدشده، بررسی میزان دینداری و رابطه آن با گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز، ضروری می

 ف کلی هد

 ساله شهر اهواز 22تا  11جرم در بین جوانان  بررسی رابطه بین دینداری و میزان گرایش به ارتکاب

 پیشینه پژوهش

 مطالعات داخلی

  نگرش دینی و ارتباط آن با سالمت عمومی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و »در پژوهشی تحت عنوان (1311)شریفی

باورهای نیرومندتر مذهبی با سالمت این نتیجه رسید که   ، که دربین گروهی از دانشجویان مورد بررسی قرار داد ، به«شکیبایی

های  توان به پژوهش این رابطه، می  در. تر رابطه دارد باالتر، افسردگی و اضطراب پایین و رفتارهای پرخاشگرانه پایین عمومی 

 .نیز اشاره کرد( 1313)و میرهاشمیان ( 1332)زاده  خداپناهی و خوانین

 بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی والدین و »با عنوان ( 1312) دیگری که توسط مهدی علیزاده در سال تحقیقات

نشان می دهد نوجوانانی که والدین آنان از اعتقادات مذهبی محکم تری برخوردار  ،  انجام گرفت «ارتکاب جرم فرزندان 

 .ه ای داشته باشندهستند در ایام مذهبی کمتر مرتکب اعمال خالف می شوند بنابراین والدین باید به این امر توجه ویژ

  به این نتیجه رسید که «بررسی رابطه بین پایبندی به دین و ارتکاب جرم» در پژوهشی تحت عنوان( 1313)کی نیا ،

پس دین در سالم سازی محیط . کسانی که پایبند به دین هستند، کمتر با مراکز انتظامی، دادگاه و زندان ها سرو کار دارند

 .اجتماعی نقش مؤثری دارد

   نقش دینداری در ممانعت از »ای با عنوان مطالعه( 1318)نازکتبار، حسین؛ زاهدی، محمد جواد و نایبی، هوشنگ

داری بین ابعاد دینداری و میزان دهد تفاوت معنینتایج پژوهش نشان می.انجام داده است« بزهکاری جوانان شهر تهران 

 .درصد وجود دارد 28در سطح اطمینان ( بزهکار)و زندانی ( هکارغیربز)در بین دو گروه جوانان عادی ( سرقت)بزهکاری 

  بررسی رابطه بین تأثیر آموزش های مذهبی بر میزان پایبندی جوانان زندانی »این پژوهش ها تحت عنوان  یکی دیگراز

ایش پایبندی های دینی و مذهبی در افز انجام گرفت،بیانگر آن است که آموزش( 1312)،که توسط دادفر،حیدری و میری «

ای که میزان پایبندی مذهبی گروه آزمایش، پس از اجرای جلسات آموزشی نسبت به  گونه جوانان زندانی تأثیر بسیاری دارد به

 .این افزایش در گروه کنترل وجود ندارد  که، در حالی. گیری یافت پیش از آن، افزایش چشم
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  های غیر دینی و محیط بطه دین و جرم، اثرات دینف کنترلبررسی مجدد را» پژوهشی با عنوان ( 1312)سلیمی، علی

های انجام داده است و در نهایت با مطرح کردن راهکارهای دینی همچون اشاره به آموزه« اجتماعی بر بزهکاری بزرگساالن

 .ترین مبنا برای پیشگیری از جرم تلقی کرده استقرآنی، دین وبه ویژه اسالم را مهم

 

 مطالعات خارجی

منتشر شد، به تفصیل آثار دینداری را مورد  1221، که در سال «انواع تجربه دینی» در کتابی تحت عنوان  3ویلیام جیمز

تدریج  های اخالقی به  ، انسان دیندار بر اثر انجام اعمال و مناسک دینی و پایبندی به ارزشجیمزبه عقیدة . بحث قرار داد

 .شود واجد منش قدیسانه می

-انجام داده« فراتحلیلی از دین و جرم: اگر دوستم داری، به دستوراتم توجه کن» ای با عنوان مطالعه( 2333) 1وایتبایر و 

پرسش آغازین این تحقیق آن است که آیا رفتارها و باورهای مذهبی، بازدارنده رفتارهای جنایی است؟ نتایج این تجزیه . اند

دات مذهبی یا دینی اثر بازدارندگی متوسطی در رفتار جنایی افراد دارند؛ به عالوه دهد که رفتارها و اعتقاو تحلیل نشان می

مطالعات قبلی، هرکدام در سامانه فرد برآورد مختلفی از آن نمودند چرا که هر کدام برداشت معنوی و ذهنی و اسلوبی 

 .خاص خود را داشتند

های نامرئی بد جلوه بر جرم واسطه هستند و به وسیله مقیاس آیا اثرات مذهب» تحقیقی با عنوان ( 2338) 2بندا و کاروین

داری با جرم رابطه مهم و معنی( نه صرف رفتن به کلیسا)دهند که دینداری ها نشان مییافته. اندانجام داده« اندداده شده

 .دارد و دینداری عامل مهم پیش بینی و عاملی بازدارنده است

«  تأثیر باورهای دینی و تعهدات مذهبی روی رفتار بزهکارانه» ای با عنوان در مطالعه( 2313) 13آینتوند و کوادری آدیسون

 .نشان دادند که اهمیت دین در جلوگیری و یا حداقل کاهش رفتارهای بزهکاری بسیار زیاد است

افتند که میزان دری« بررسی رابطه بین رفتن به کلیسا و خودکشی» وی در پژوهشی تحت عنوان ( 2331) 11میلر و تورسن

 .روند، یازده نفر به ازای هزار نفر است کم یک بار به کلیسا می خودکشی برای کسانی که در هفته دست

 به این نتیجه «دینداری و تاثیر آن بر سالمت روانی افراد»وی طی پژوهشی تحت عنوان ( 2332)12کوئینگ و همکاران ،

این رابطه،   در. ی دینداری، تأثیر آن بر سالمت روان افراد استترین آثار و پیامدهای فرد رسیدند که یکی از مهم

                                                           
7
 . William Jimes 

8
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9
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های انجام شده، هرچه میزان معنویت و دینداری افراد بیشتر باشد،  براساس پژوهش. شده است های متعددی انجام پژوهش

 .رسند کنند و به سالمت روانی بیشتری می های روانی و انحرافات رفتاری پیدا می مصونیت بیشتر از بیماری

 3261بر روی . «پدیده ناخوشایندجرم  تأثیر دینداری بر کاهش»تحقیقی با عنوان  (2313) 13اریکسون و جانسون 

نتایج این پژوهش نشان داده است که همبستگی منفی میان هیجده نوع جرم و . اند آموز دبیرستانی انجام داده دانش

شرکت در مراسم . ا ثابت گرفته شده این تحقیق، طبقه اجتماعی آزمودنی  در. انحراف و چهار شاخص دینداری یافتند

جوانا  این تأثیر در مورد مصرف مشروبات الکلی و ماری  روی بود و کننده ارتکاب جرم و کج بینی کلیسا، نیرومندترین پیش

 .بیش از انواع دیگر جرم بود

 رم با بیکاری وجود یگرد ارتباط مستقیمی میان نرخ جنتیجه می« رابطه میان جرم و بیکاری»با بررسی ( 2311)13فلیشر

 .یابدسال، نرخ جرم در جامعه افزایش می 16دارد به طوریکه با افزایش بیکاری در بین جوانان باالی 

 هایی از روابط بین رفتار انحرافی ابعاد دینداری به عنوان واسطه»در تحقیقی با عنوان ( 2311) 18الکفیلد و همکاران

گرایانه بین منتشر شد، نشان دادند که سه بعد دینداری به صورت متغیر مداخله 1223که در سال « و والدین و بزرگساالن

 . ها را برطرف کندرفتارهای والدین و انحراف عمل کرده و انتظار والدین این است که دینداری فرزندانشان انحراف بعدی آن

 کنند که دو نتیجه گیری میچنین « ارتباط مذهب با بزهکاری» در تحقیقی با عنوان ( 2312) 16چادویک و تاپ

معیار دینداری، یعنی رفتار مذهبی و احساسات دینی، در پیش بینی بزهکاری دخالت دارند، به نحوی که هرچه شدت رفتار 

کاری کمتر تر و مقبولیت بیشتری داشته باشد، میزان ارتکاب بزهمذهبی در بعد خصوصی بیشتر باشد و احسااست دینی قوی

 .خواهد بود

 نظری  چارچوب 

  ظریه دورکیمن 

به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین 

. در حل و فصل مشکالت اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در جامعه به وجود می آید نیز سخت اهمیّت دارد

 :وی برای دین چند عملکرد قائل است. استمرار و پایداری جامعه می شودبه عالوه دین موجب ثبات، 

 احیا و تقویت -1

 عملکرد تسکینی دین -2

 وحدت بخشیدن -3

 الگوی دینداری لنسکی 

                                                                                                                                                                                     
12

 . Koeing, H. et al 
13

 .Erickson &Janson 
14

 .Flisher 
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 .Litchfield & Darwin 
16
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از نخستین افرادی است که الگوی دینداری خود را در قالب سنجش ابعاد و شاخص های دینداری در  13گرهارد لنسکی

مدرن متأثر می   دین از نظر لنسکی عامل مؤثری است که اندیشه و عمل فرد را حتی جوامع. ارائه کرده است 1263اوایل دهه 

، یعنی جهت گیری دینی و میزان درگیر بودن با وی برای سنجش این تأثیرگذاری، مهمترین جنبه های دینداری. کند

لنسکی با استفاده از رویکردهای اجتماعی و شخصی، بیرونی و درونی، چهار بعد . گروههای دینی را مورد بررسی قرار داده است

 مختلف برای دینداری تعریف می کند

دیان به دست آورده است و یافته های پژوهشی لنسکی الگوی دینداری خود را از آزمون بر کاتولیک ها، پروتستان ها و یهو

 (.31:همان)وی با ساختار و محتوای دینی این سه شاخه از دینداران منطبق است 

 الگوی دینداری گالک و استارک

وی بحث ابعاد التزام دینی را در این . میالدی در تالش برای فهم و تبیین دین در امریکا بود 63-83چارلز گالک طی دهه 

هدف اصلی آن . به شرح و بسط الگوی جدیدی از دینداران پرداخت 1286زنده کرد و با همکاری رادنی استارک در سال کشور 

 .ها، عموماً درک شیوه های گوناگونی بود که مردم با توسل به آن، خود را مذهبی تلقی می کردند

را تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کرده آن ها برای دینداری چهار بعد اصلی عمل، باور، تجربه، دانش یا معرفت 

این ابعاد چهار گانه، در سطح مقیاس های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده اند که افزایش آن، ناشی از تفکیک . اند

ته است در مقیاس ثانویه، شاخص ها در نهایت به هشت عدد افزایش یاف. بعد عمل به دو بخش شاخص مناسکی و عبادی است

 (. 118:1313گنجی،)که شاخص های ناظر بر روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است 

 نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت

در دهه هشتاد این ایده را مطرح کرد که در جوامع صنعتی مواجه با نوعی دگرگونی ارزشی اساسی  11رونالد اینگلهارت

های فرامادی اولویت  های فرامادی تقویت گردیده و نسل جدید به ارزش به این صورت که گرایش نسبت به ارزش. هستیم

 دهد بیشتری می

تغییر از جامعه ماقبل . جمله در حوزه فرهنگی داشته استهای مختلفی از  شدن پیامد گوید که صنعتی این نظریه می

پیدایش جامعه فراصنعتی، محرک پیدایش و . صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است

کند که  ی افراد و تجارب شغلی آنها به افراد کمک میافزایش تحصیالت رسم. گردد هایجهانیمی دیدگاه گسترش

بنابراین، پیدایش جامعه فراصنعتی منجر به افزایش و تأکید . گیری مستقل افزایش دهند دادهایشان را جهت تصمیماستع

 33: 1313یوسفی، )گردد  بیشتر بر خود ابزاری می

  12محرومیت نسبینظریه 
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جامعه، شرایط زندگی خود هنگامی که افراد طبقات پایین یک . اساس این تئوری بر مقایسه بین افراد و گروه ها قرار دارد

احساس محرومیت نسبی، سرخوردگی، ناکامی و ناخرسندی می کنند ناکامی مستمر که . را با اقشار مرفه مقایسه می کنند

ناشی از این مقایسه است سبب ایجاد پرخاشگری، بی اعتمادی و خصومت سرکوب شده می گردد که در نهایت سبب بروز 

 23نظریه پیوند اجتماعی تراوس هیرشی(.31: 1313محسنی تبریزی، )امعه می شود انواع جرایم و خشونت ها در ج

هنجاری دورکیم  تاثیر پذیرفته و به عوامل خاص از نظریه نظم اجتماعی و بی( نظارت اجتماعی)نظریه پیوند اجتماعی 

ها به حال خود رها د اگر انسانکناین نظریه فرض می.  اجتماعی که برای حفظ نظم در جامعه اهمیت دارند توجه کرده است

یعنی سابقه رفتار کجروانه به طور طبیعی و در میان مردم وجود دارد ، زیرا . شوند؛ به طور طبیعی مرتکب جرم  خواهند شد

 ها را زودتر به مقصودشانها نیازهای برآورده نشده و نامحدودی دارند و رفتارهای انحرافی در بسیاری از موارد آنهمه انسان

 (. 213: 1321کاوه ،)رساندمی

 :هیرشی معتقد است چهار عنصر باعث پیوند فرد و جامعه می شود 

 دلبستگی(1

 تعهد(2

 (مشارکت)درگیر بودن (3

 ایمان و باور(3

اطالع هستند ،اما مسئله میزان قوت کند که معتقد نیست که افراد کجرو از اعتقادات اجتماعی معلول بیهیرشی اضافه می

در نتیجه هرچه افراد کمتر اعتقاد داشته باشند که .این اعتقادات ،و رابطه آن با معنی این اعمال نزد افراد کجرو استو ضعف 

توان نتیجه گرفت که بر مبنای این نظریه هرچه می. باید از هنجارها وقوانین پیروی کنند بیشتراحتمال دارد که منحرف شوند 

تر است و احتمال کجروی بیشتر خواهد بود و معتقد باشند پیوند آنها با جامعه سستافراد کمتر وابسته ، متعهد، درگیر 

 (.23: 1318ممتاز،)

 رویکرد کارکردگرایی اسمیت 

  رابرتسون اسمیت یکی از روانشناسان کارکردگرا معتقد است دین را نباید وسیله ای برای تکریم و نجات ارواح تلقی کرد

ادیان باستانی جزیی از نظم عمومی اجتماعی خویش . صیانت و رفاه جامعه قلمداد نمودای در  بلکه باید آن را طریقه

داند بلکه  وی مذهب را تنها یک ترس مبهم و فرزند هراس و وحشت نمی. گرفتند بودند که خدا و بشر را تواماً در بر می

مهم است عملکردهای دین است و نه  داند و آنچه برای او آن را حافظ مقررات، نوامیس و نظم اخالقی جامعه نیز می

های دینی مانند تشریفات و مناسک اهمیتی بنیادی دارند و برای شناخت دین نخست  به استدالل او عملکرد. باورداشتها

به طور کلی به ادعای رابرتسون دین دو کارکرد عمده . های مردم را تحلیل کرد و نه باورداشتهای آنها را باید شیوه

یم کننده و دیگری برانگیزاننده، تنظیم کننده رفتار فردی برای خیر همگان و یا به سخن دیگر برای گروه یکی تنظ:دارد

:  1311همیلتون، )شود و برانگیزاننده احساس مشترک جهت وحدت اجتماعی که از طریق مناسک مذهبی انجام می

133) 
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 رویکرد کارکردگرایی براون

بر این عقیده است که عملکردهای مذهبی از باورداشتهای دینی اهمیت بیشتری  نیز همانند رابرتسون 21رادکلیف براون

به نظر او باورداشتها واقعاً . به همین دلیل است که وی با این قضیه کاری ندارد که آیا باورداشتها حقیقت دارند یا خیر. دارند

 (.122:1313همیلتون،).ددهند، اهمیت اساسی دار اهمیتی نداشته و تنها آنچه مردم درعمل انجام می

توان گفت که نظریات کارکردگرایی در جامعه شناسی دین به دلیل ارائه  با بررسی دیدگاههای اندیشمندان فوق چنین می

توانند به تمامی کارکردهای دین در میان افراد جامعه، دست   شناختی دین، نمی بینش جزئی یعنی توجه به کارکردهای جامعه

اند این کاستی و نقص را  کرده  مشهورند سعی "نئوکارکردگرایان"ن دلیل برخی دیگر از نظریه پردازان که به به همی. پیدا کنند

اند  شناختی و تلفیق آن با ابعاد جامعه شناختی دارند و کوشیده آنها در این جهت سعی در وارد کردن ابعاد روان. بهبود بخشند

 .تحلیلهای کارکردگرایانه را تکمیل نمایند یابی باورداشتها و رفتارهای مذهبی، تا ریشه

 

 فرضیه های پژوهش

 .بنظر می رسد بین میزان دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد

 .معناداری وجود داردبه نظر می رسد  بین بعد عاطفی دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه 

 .بنظر می رسد بین بعد پیامدی دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معنادرای وجود دارد-

 .بنظر می رسدبین بعد مناسکی دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد

 .قادی دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود داردبنظر می رسدبین بعد اعت

اقتصادی  -شامل؛ سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، پایگاه اجتماعی)ای بنظر می رسد بین متغیرهای زمینه-

 .ری وجود داردو میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معنادا( ذهنی/ عینی

 .بنظر می رسد بین سن و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد

 .بنظر می رسد بین جنسیت و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد-

 .هر اهواز رابطه معناداری وجود داردبنظر می رسد بین وضعیت تأهل و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان ش-

 .بنظر میرسد بین میزان تحصیالت و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد -

 .بنظر می رسد  بین پایگاه اجتماعی عینی و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد-

 .بین پایگاه اجتماعی ذهنی و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز رابطه معناداری وجود داردبنظر میرسد  -

 

 روش شناسی تحقیق 

به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته ، که شهرستان اهواز به عنوان  1323پژوهش حاضر در سال 

سال به  11نفر از جمعیت  313نمونه مورد مطالعه طبق فرمول کوکران ، . استمنطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده 

در تدوین پرسشنامه .ای انتخاب گردیده است ای چند مرحلهباشد که با روش نمونه گیری خوشهباالتر شهرستان اهواز می
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قبلی،اقدام نموده و برای های آزمون شده های موجود در پرسشنامههای گردآوری شده از بین شاخص،غالبا از شاخص

های مربوط در اختیار صاحب نظران جامعه شناس قرار گرفته و پس از داوری ایشان و حصول روایی قابل قبول، ماده

جهت اطمینان از پایایی ابزار تحقیق ،از ظریب آلفای . حصول روایی محتوایی، در این تحقیق به کار بسته شده است

ای قرار داشتند و متغیر وابسته در جدول زیر قید شده ای مستقلی که در سنجش فاصلهکرونباخ برای هریک از متغیره

 .است

 

 آلفای کرونباخ نام متغیر

 13/3 میزان دینداری

 18/3 بعد مناسکی

 11/3 بعد پیامدی

 32/3 بعد عاطفی

 13/3 بعد اعتقادی

 13/3 میزان ارتکاب جرم

 اقتصادی –پایگاه اجتماعی 

 

 32/3 بعد عینی

 33/3 بعد ذهنی

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی دیگر متغیرهای مستقل 

با ( 1318: 2331کریستیانو ،)دینداری عبارت است از میزانی که فرد به تعالیم و دستورات دینی التزام دارد : میزان دینداری

جانسون و ) توجه به سه حیطه وجودی انسان ها ، این التزام در قالب باورها ، احساسات و رفتارهای فرد بازتاب می یابد

گویه های مربوط به سنجش  متغیر دینداری در جدول زیر آورده (. 1311، به نقل از طالبان ، 2333؛ چو ،  2333همکاران ، 

 .شده است

نیر خواندن نمازهای روزانه، روزه گرفتن در ماه مبارک  -شود که در چارچوب زندگی دینیبه اعمالی اطالق می:بعد مناسکی

 (.1318همکاران،  ، به نقل از نازکتبار و116: 1338کیوی و کامپنهود، )گیرند صورت می... رمضان و 

پیامدهای دینداری یا آثار دینداری شامل پیامدهای باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد :بعد پیامدی 

 (.168: 1313سراج زاده و توکلی، )و روابط او با سایرین است 

به برقراری رابطه با وجودی همچون خدا که بعد تجربی یا عواطف دینی در عواطف، تصورات و احساسات مربوط :بعد عاطفی 

 (. 63: 1313سراج زاده، )شود واقعتی غایی یا اقتدار متعالی است، ظاهر می

رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارت است از باورهایی که انتظار می :بعد اعتقادی

 .باشند

 نتایج و یافته های تحقیق
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 های توصیفی داده

 باشد و سال می22تا  11دهد که دامنه سنی در گروه نمونه بین های توصیفی به دست آمده نشان مییافته

در خصوص جنس پاسخگویان . باشدمی 83/11اند ای که پاسخگویان از مجموع نمرات این متغیر کسب کردهمیانگین نمره

توزیع . باشددرصد کل پاسخگویان را زن می 21/88پاسخگویان مرد بوده و معادلدرصد کل  13/33،مشخص شد که معادل 

 288نفر کل پاسخگویان بوده و  138باشند که معادل درصد متاهل می 82/28فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل، 

های توصیفی مربوط به متغیر آماره. باشددرصد کل پاسخگویان می 31/33باشند که معادل نفر از پاسخگویان، مجرد می

، به عبارتی 16تا12ی گرایش به ارتکاب جرم  در گروه نمونه بین دهند دامنهگرایش به ارتکاب جرم  پاسخگویان نشان می

و  32/1انحراف معیار آن  83/11پاسخگویان  گرایش به ارتکاب جرم میانگین . باشدمی 113و حداکثر آن  38حداقل آن 

 .باشدمی 23/1پاسخگویان  ارتکاب جرم  گرایش بهواریانس 

 یافته های استنباطی

 «.به نظر می رسد بین میزان دینداری و گرایش ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد» 

چنان چه مشاهده می شود در این . چنین رابطه ای را تأیید می کند( 31/3) با اطمینان قوی ( 1)مقادیر موجود در جدول 

نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان دینداری و گرایش به ارتکاب جرم . می باشد sig=0/000و  r=0/521جدول 

 درصد پذیرفته شده است 22تر از رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و فرض وجود رابطه بین دو متغیر در سطح باال

 اب جرمرابطه بین متغیرهای بعد مناسکی و گرایش به ارتک(1)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -821/3** بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب جرم
**

P< 31/3  

 «.به نظر می رسد بین بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب جرم  رابطه معنی داری وجود دارد» 

 332/3ضریب همبستگی به دست آمده  .ی رابطه بین بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب جرم استنشان دهنده( 2)جدول 

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین دو متغیر بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب . می باشد 333/3و سطح معناداری 

 .درصد پذیرفته شده است 22جرم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و فرض وجود رابطه بین دو متغیر در سطح باالتر از 

 رابطه بین متغیرهای بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب جرم (2)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -332/3** بعد مناسکی و گرایش به ارتکاب جرم
**

P< 31/3  

 «.به نظر می رسد بین بعدپیامدی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد»

ضریب همبستگی به دست آمده . دو متغیر بعد پیامدی و گرایش به ارتکاب جرم می باشدبیانگر رابطه بین ( 3)جدول 

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین دو متغیر بعد پیامدی و گرایش به . بوده است 333/3و سطح معناداری  236/3
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ابطه بین دو متغیر رد شده و فرضیه ارتکاب جرم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و فرض صفر مبنی بر عدم وجود ر

 .درصد پذیرفته شده است 22محقق دال بر رابطه بین دو متغیر در سطح باالتر از 

 

 رابطه بین متغیرهای بعد پیامدی و گرایش به ارتکاب جرم( 3)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -236/3** بعد پیامدی و گرایش به ارتکاب جرم
**

P< 31/3  

 «.به نظر می رسد بین بعد عاطفی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد» 

چنان چه مشاهده می شود در این . چنین رابطه ای را تأیید می کند( 31/3) با اطمینان قوی ( 3) مقادیر موجود در جدول

نتایج به دست آمده نشان داد که بین بعد عاطفی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه . می باشدr ،333/3 =sig= -618/3جدول 

 .  درصد پذیرفته شده است 22منفی و معنی داری وجود دارد و فرض وجود رابطه بین دو متغیر در سطح باالتر از 

 

 رابطه بین متغیرهای بعد عاطفی و گرایش به ارتکاب جرم( 3)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -618/3** بعد عاطفی و گرایش به ارتکاب جرم

**
P< 31/3  

 «.به نظر می رسد بین بعد اعتقادی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد» 

 -312/3دست آمده ضریب همبستگی به . ی رابطه بین بعد اعتقادی و گرایش به ارتکاب جرم استنشان دهنده( 8)جدول 

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین دو متغیر بعد اعتقادی و گرایش به ارتکاب جرم . می باشد333/3و سطح معناداری 

 .درصد پذیرفته شده است 22رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و فرض وجود رابطه بین دو متغیر در سطح باالتر از 

 های بعد اعتقادی و گرایش به ارتکاب جرمرابطه بین متغیر (8)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -312/3** بعد اعتقادی و گرایش به ارتکاب جرم
**

P< 31/3  

 «.اقتصادی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود دارد –به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی 

ضریب . اقتصادی عینی و گرایش به ارتکاب جرم است –نشان دهنده وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی ( 6)جدول 

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین دو متغیر پایگاه  . است 333/3و سطح معناداری  -233/3همبستگی به دست آمده 
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و معناداری وجود دارد و فرض وجود رابطه بین دو متغیر  ی منفیاقتصادی عینی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه –اجتماعی 

 .درصد پذیرفته شده است 22در سطح باالتر از 

 اقتصادی و گرایش به ارتکاب جرم  –رابطه بین متغیرهای پایگاه اجتماعی (6)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -233/3** اقتصادی عینی و گرایش به ارتکاب جرم –پایگاه اجتماعی 
**

P< 31/3  

 «.به نظر می رسد بین سن پاسخگویان و گرایش به ارتکاب جرم رابطه وجود دارد» 

و  = r -321/3با توجه به مقدار . برای تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

333/3sig =   به عبارت دیگرف با افزایش، . توان گفت بین دو متغیر رابطه منفی معناداری وجود داردمی، (3)در جدول

 .یابدمیزان گرایش به ارتکاب جرم نیز افزایش می

 «گرایش به ارتکاب جرم » و « سن» رابطه بین متغیرهای(3)جدول 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون نام متغیر

 333/3 -321/3 و گرایش به ارتکاب جرمسن 

*
P< 38/3  

 «. به نظر می رسد بین جنسیت و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد» 

توان گفت که بین دو جنس از لحاظ گرایش به باشد، پس میمی  = 331/3sigو  = t 833/3( 1)جا که در جدول از آن

ی گرایش به ارتکاب جرم بین زنان و مردان که میانگین نمرهتوان گفت به عبارت دیگر می. ارتکاب جرم تفاوت وجود دارد

 .بنابراین گرایش به ارتکاب جرم برحسب جنسیت متفاوت است. باشدمتفاوت می

 مربوط به رابطه بین متغیر جنسیت و گرایش به ارتکاب جرم  tنتایج آزمون : ( 1)جدول 

 داریاسطحمعن tآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین جنسیت متغیر

گرایش به ارتکاب 

 جرم 

 23222/12 2611/36 مرد
321 833/3 331/3 

 21333/11 2683/31 زن

- 

 «.به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی داری وجود دارد» 

وضعیت )که بین مجردان و متأهالن توان ادعا کرد باشد، میمی  = 331/3sigو = t -633/1، (2)جا که در جدول از آن

ی گرایش به ارتکاب توان گفت که میانگین نمره به عبارت دیگر، می. از نظر گرایش به ارتکاب جرم تفاوت وجود دارد( تأهل

 .باشدجرم بین افراد مجرد و متأهل متفاوت می

 ه ارتکاب جرم ی بین متغیر وضعیت تأهل و گرایش بمربوط به رابطه tنتایج آزمون (: 2)جدول 
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 داریاسطحمعن tآماره  درجه آزادی انحراف معیار میانگین وضعیت تأهل متغیر

گرایش به 

 ارتکاب جرم 

 31126/11 3623/33 مجرد
321 633/1- 331/3 

 83362/12 1623/38 متأهل

- 

 «.به نظر می رسد بین میزان تحصیالت و گرایش به ارتکاب جرم رابطه وجود دارد» 

 331/3sigو   =632/2Fبا توجه به مقدار . تحلیل این فرضیه از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده استبرای 

با استفاده از . های متفاوتی از گرایش به ارتکاب جرم هستندتوان ادعا کرد که تحصیالت مختلف نمره، می(13)در جدول  =

گرایش به ارتکاب جرم افرادی که داری تحصیالت ابتدایی هستند  گینهای تکمیلی شفه و توکی مشخص شد که میانآزمون

در واقع . متفاوت است( 38/3در سطح )در مقایسه با افرادی که دارای تحصیالت کارشناسی ارشد هستند، به طور معناداری 

که کارشناسی ارشد  هستند، در مقایسه با افرادی تحصیالت ابتداییگرایش به ارتکاب جرم افرادی که دارای تحصیالت 

 . هستند، به طور معناداری بیشتر است

 نتایج آزمون آنالیز واریانس بین میزان تحصیالت و گرایش به ارتکاب جرم(: 13)جدول 

 داریمیزان معنی Fمقدار  میانگین مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 223/233 13 331/2231 بین گروهی

 332/33 363 21313//632 درون گروهی 331/3 632/2

 -- 311 326/31218 کل

 

 های تحقیقتجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره فرضیه(: 11)جدول

 مدل

-درجه

ی 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 fکمیت 

سطح 

 fمعناداری

رگرسیون 

 چندگانه
R

2 

 282/3332 362/38823 1 رگرسیون

 138/63 838/23263 321 باقیمانده 81/3 36/3 333/3 611/62

 - 613/63883 322 کل

 

 های تحقیقنتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه(: 12)جدول

 ها     شاخص                                

 متغیرها    
B اشتباه استاندارد Beta مقدارt 

سطح 

 معناداری

     226/23 مقدار ثابت

 333/3 -311/3 -231/3 363/3 -283/3 مناسکیبعد 
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 333/3 -113/3 -231/3 328/3 -312/3 بعد عاطفی

 333/3 -332/6 -261/3 131/3 -132/3 بعد پیامدی

 

گرایش به ارقام مندرج در معادله باال به این معناست که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد درمتغیر بعد مناسکی، 

همچنین با افزایش یک واحد انحراف استاندارد بعد عاطفی، . انحراف استاندارد کاهش می یابد 231/3ی به اندازه ارتکاب جرم

انحراف استاندارد کاهش می یابد و همچنین با افزایش یک واحد استاندارد در  231/3به اندازه گرایش به ارتکاب جرم میزان 

در این معادله به خاطر این که . یابدانحراف استاندارد کاهش می 261/3اندازه متغیر بعد پیامدی، گرایش به ارتکاب جرم به 

در اینجا مالحظه می . ضرایب استاندارد شده اند، به خوبی می توان به نسبت تأثیر هریک از متغیرها بر متغیر وابسته پی برد

 .دارد گرایش به ارتکاب جرمیشتری در تبیین شود که متغیر بعد متاسکی متغیر دینداری در مقایسه با سایر متغیرها سهم ب

 

 

 

 

 مدل تحقیق با درج ضرایب بتا(: 3-1)شکل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 خالصه ونتیجه گیری

ساله شهر اهواز  11-22دینداری و گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان در تحقیق حاضر، بر آن شدیم تا به بررسی رابطه 

ی نفری از جوانان بیمارستان نفت اهواز ، طی یک مطالعه میدانی مقطعی خواسته شد پرسشنامه 313از یک نمونه . بپردازیم

را همراه با سواالتی راجع به خود ( متغیر وابسته)مطالعه حاضر را که شامل مقیاس هایی در رابطه با گرایش به ارتکاب جرم 

 بعد پیامدی

گرایش به ارتکاب 

 جرم

 بعد مناسکی

 بعد عاطفی

862
/0

-
 

872/0-  

842/0-  
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نتایج نشان داد که بین گرایش به ارتکاب جرم و . پاسخگویان از قبیل سن،جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت پاسخ دهند

 .های آن رابطه منفی معناداری وجود دارد و اکثر فرضیات تحقیق مورد تأیید واقع شددینداری و تمام مؤلفه

ن منظور طراحی شده است تا یافته های تحقیق را مورد بحث و بررسی قرار دهد و همسو بودن با بنابراین فصل پنجم به ای

های دوره جوانی و شرایط اجتماعی همسو نبودن آن ها را با تحقیقات قبلی روشن سازد و نتایج آن را با توجه به تشابه ویژگی

داده های تحقیق . ابتدا فرضیات مورد بحث قرار می گیرند .فرهنگی مشابه در اکثر مناطق مختلف کشور، بسط و تعمیم دهد –

در قالب چندین فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند که برای سهولت پیگیری تمام فرضیات و همسانی یا ناهمسانی یافته ها با 

د بحث و بررسی تحقیقات تجربی قبل و چارچوب نظری مزبور، نتایج فرضیات را به طور جداگانه و به طور کامل در زیر مور

در نهایت، به محدودیت های تحقیق و راهکارهایی که محقق برای تحقیقات آتی در این زمینه پیشنهاد می . قرار می دهیم

 .کند، می پردازیم
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