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  چکیده  
جملـه مـشکالت     آمـوزان، از    گرایش به رفتارهـاي نابهنجـار از سـوي دانـش          

هاي اجتمـاعی بعـدي بـه شـمار      ساز بسیاري از آسیب است که زمینه  اي    عمده
 دیگر مـسائل اجتمـاعی تحـت تـأثیر     انجام چنین رفتارهایی، همچون . رود  می

پیونـد بـا مدرسـه و        (یاجتمـاع دهد که ضعف پیونـد        عوامل متعددي رخ می   
آمـوزان و   مسلماً دانـش . گردد یکی از همین عوامل مهم محسوب می    ) خانواده

هاي آتی کشور در توسعه اجتمـاعی و فرهنگـی آن      نوجوانان به عنوان سرمایه   
 آنان به انجام رفتارهاي نابهنجار، منجـر بـه    گرایشبنابرایننقش مهمی دارند،    

 انـسانی  توسعه هاي از شاخصشان  افت تحصیلی، ترك تحصیل و دور شدن
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پژوهش حاضر با هـدف تعیـین رابطـه پیونـد اجتمـاعی و      رو   از این . گردد می
آمـوزان شـهر اهـر و بـا اسـتفاده از روش            گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش    

هاي پیوند     بااستناد به تئوري   ،مدل تحلیلی پژوهش  . تپیمایش انجام گرفته اس   
 جامعه آمـاري  .استپیوند افتراقی ساترلند ترسیم گردیده      و  اجتماعی هیرشی   
آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهر است که در   دانشتمامتحقیق، متشکل از 

با بکـارگیري پرسـشنامه     . ندبود مشغول به تحصیل     1393 -94تحصیلی   سال
آمـوزان کـه بـه روش      نفـر از دانـش   295ته، اطالعات مورد نیاز از      ساخ محقق
آوري  انـد، جمـع    شـده انتخـاب نمونـه  اي متناسب بـا حجـم     گیري طبقه   نمونه

  .گردیده است
 وجـود همبـستگی معکـوس بـا         نشان دهنده هاي دو متغیره      نتایج تحلیل 

 و وابـستگی، تعهـد  ( هـاي آن   بین متغیر پیونـد اجتمـاعی و مؤلفـه       ،شدت باال 
براسـاس  . آمـوزان اسـت   و متغیر گرایش به رفتارهاي نابهنجـار دانـش     ) اعتقاد
 این متغیرهـا توانـایی تبیـین متغیـر مـالك را دارا              ،هاي چند متغیره هم     تحلیل

 از خـود و معاشـرت بـا همـساالن        یهمچنین متغیرهاي تصور منفـ    . باشند  می
ودنـد، هـم در    ب شـده ناهنجار که به عنـوان متغیرهـاي میـانی در نظـر گرفتـه        

ـ     ،هاي دومتغیره و هم چند متغیره       تحلیل  را بـا متغیـر     يدار ی رابطه آمـاري معن
 درصـد از  48ها، حـدود   طبق یافته. اند گرایش به رفتارهاي نابهنجار نشان داده  

 توسـط عناصـر    ،آمـوزان   تغییرات متغیر گرایش به رفتارهـاي نابهنجـار دانـش         
  .بینی است  قابل پیش،یرهاي میانیدهنده متغیر پیوند اجتماعی و متغ تشکیل

 ، پیونـد اجتمـاعی  ، گـرایش بـه رفتارهـاي نابهنجـار     :ي کلیـدي  هاواژه
  شهر اهر، معاشرت با همساالن ناهنجار

  
  مسئله طرح

هاي اجتمـاعی و گـرایش بـه رفتارهـاي نابهنجـار در بـین جوانـان و                    امروزه ناهنجاري 
 اجتمـاعی  یشناسـ  بی در حوزه آسـ   نوجوانان کامالً مشهود است و به مسئله قابل توجه        
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 متضمن داشتن نیـروي    ، اقتصادي و فرهنگی جامعه    -توسعه اجتماعی .  است  شده تبدیل
سـازان جامعـه نقـش مهـم و      آموزان به عنوان آینده کارآمد و سالم است و دانش     انسانی  

بـه   باتوجـه  همـه جوامـع   و در و اعـصار  قـرون  تمـام  در«. اساسی در این روند دارنـد 
  شـده توجـه  نوجوانـان  بزهکاري اجتماعی و هايآسیب به نوعی به جوامع، پیچیدگی

 جوانـان  نوجوانـان و بـویژه  جامعـه   افـراد  واقع در که است این توجه این دلیل. است

از ). 4: 1380طالبـان،  ( »رونـد  شمار مـی  به آن اداره براي کشور یک اصلی هايسرمایه
دهند، توجه به آنان به عنـوان      تشکیل می  آموزان کشور را دختران     آنجا که نیمی از دانش    

شان،  ها نه فقط براي خود آنان و خانواده مادران فردا و تالش در جهت هنجارپذیري آن     
انـد کـه اغلـب رفتارهـاي         مطالعات نشان داده  . بلکه براي کل جامعه حائز اهمیت است      

ر در ایـن  دهـد و نوجوانـان بیـشت     سال رخ مـی 18روي در سنین زیر   آمیز و کج    انحراف
هرچنـد آمـار   ). ، 2000 و اسکاتبرگمن( سنین، مستعد انجام رفتارهاي پرخطر هستند   

هـاي   سال در کشور ما مشخص نیست، بـا ایـن حـال یافتـه         18دقیقی از بزهکاران زیر     
 بزهکـاري  آمـار  مختلـف  جوامـع  در کـه  اند داده نشان) 1386عباسی اسفجیر، (متعدد 

روحیـه خرابکـاري و   . اسـت  افـزایش  در حـال  خیـر ا در چنـد سـال   ویژه به نوجوانان
وندالیستی، درگیري لفظی و فیزیکی، ترك مدرسه بدون اطالع معلمان و اولیاء مدرسه،             

آمـوزان هـستند    هایی از رفتارهاي دانش    نمونه ،احترامی به معلمان    تقلب در امتحان و بی    
  .شود یکه این روزها توسط ناظمان و معلمان مدارس در هر محفلی بازگو م

رفتار انحرافی ممکن است از طرف هر یک از افراد جامعه صورت گیرد، امـا بـه                 
هاي بسیار حساس و   چرا که این دوره از دوره،رسد در دوران بلوغ تشدید شود     نظر می 
از طـرف دیگـر شخـصیت    ). 1367کوراکیوس، ( ساز در روند زندگی افراد است      مشکل

أثیر نهادها و عوامـل اجتمـاعی شـدن شـکل           آدمی در سنین کودکی و نوجوانی تحت ت       
هـاي آن در افـراد     نهادهایی که در ایجاد پیوند با جامعه و درونی کـردن ارزش  ؛گیرد  می

آمـوزان زمـانی    هیرشی معتقد است که رفتارهاي انحرافی دانش«). 1376گیدنز،  ( مؤثرند
                                                

1. Bergman and Scott 
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یـان خـانواده و   در این م. شود که پیوند آنان با جامعه ضعیف و یا گسسته شود          واقع می 
از نگاه هیرشـی    «). 121: 1381ممتاز،  ( »جامعه دو عامل مهم در ایجاد این پیوند هستند        

  :شود  خالصه می و باور درگیري، تعهدپیوند اجتماعی با چهار مفهوم وابستگی
 داشتن تعلق خـاطر نـسبت بـه افـراد و نهادهـا در جامعـه یکـی از                  : وابستگی) 1

ضـعف چنـین   . زنـد  ود را از طریق آن بـه جامعـه پیونـد مـی    هایی است که فرد خ  شیوه
  . رفتاري آزاد بداند شود که فرد خود را در ارتکاب کج تمایالت و پیوندهایی موجب می

افراد در هر جامعه، وقت و انرژي خود را صرف دستیابی بـه اهـداف و         : تعهد) 2
، از  شـده  متعهـد هاي متداول روزمره کنند و به فعالیت کسب منزلت و حسن شهرت می    

  . اند، حفظ نمایند هایی را که به دست آورده پرهیزند، تا موقعیت رفتاري می کج
کننـد کـه وقتـی بـراي          افراد چنان خود را مشغول همنـوایی مـی        : درگیر شدن ) 3

  . ماند رفتاري و یا حتی فکر کردن به آن برایشان باقی نمی ارتکاب کج
اخالقـی نظـام هنجارهـاي اجتمـاعی و رعایـت      اعتقاد به اعتبار : باور و اعتقاد  ) 4

شود و ضعف   اخالقی نسبت به دیگران می فهیقوانین و مقررات نیز موجب احساس وظ      
  ).52: 1386صدیق سروستانی، ( »کند رفتاري هموار می چنین اعتقادي راه را براي کج

پویـایی   بر   نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور هستند که در آینده،           
هـاي رفتـاري و    اما گرایش به ناهنجاري. و توسعه همه جانبه کشور نقش بسزایی دارند      

 آنـان را از ایـن چرخـه خـارج نمـوده و بـه        ،اجتماعی و در نهایت انحرافات اجتماعی     
 دلیـل آمـوز و نوجـوانی بـه          دانـش  ایـن کـه    .کنـد   تبدیل می موجودات منفعل و منزوي     

 در فرهنگ مـا چنـدان     ،ح و تربیت دربیاورد   بزهکاري و هنجارشکنی سر از مراکز اصال      
چـون انـگ منحـرف و برچـسب بزهکـار در تمـام مراحـل        . جنبـه خوشـایندي نـدارد   

ه بـوده و  بـا او همـرا    ازدواج و ورود بـه بـازار کـار       ،ادامه تحصیل همچون   ،اش  زندگی

                                                
1. Attachment 
2. Commitment 
3. Involvement 
4. Belief 
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بنـابراین پیامـدهاي منفـی اجتمـاعی، فرهنگـی و       .آور خواهـد بـود      کننده و هزینه   مختل
و جـدي گرفتـه شـود     آموزان بایستی     و رفتاري دانش   هاي اجتماعی   ادي ناهنجاري اقتص

  . گرددمطالعههاي بروز این نوع رفتارها بیشتر  روي زمینه
بـه لحـاظ     اسـت کـه  شـرقی  استان آذربایجاني ها شهرستانشهرستان اهر یکی از    

سرشـماري   طبـق  .ترین نقطه این استان قرار گرفته اسـت    موقعیت جغرافیایی در شمالی   
هـاي   از این تعداد در گـروه % 35 نفر در شهر اهر ساکن هستند که   92608، تعداد   1390

یافتگی سـاختارهاي    براساس سنجش میزان توسعه   . اند   سال قرار گرفته   19سنی کمتر از    
، شـهر   )1391سرور و همکاران،    ( شرقی  اقتصادي شهرهاي استان آذربایجان    -اجتماعی

برخوردار یا  تماعی، فرهنگی و اقتصادي جزء شهرهاي نیمههاي اج اهر به لحاظ شاخص   
امکانات و تسهیالت آموزشی و شـغلی        کمبود   پس. گردد  پایدار استان محسوب می     نیمه

باتوجه . متناسب با تحصیالت جوانان یکی از مشکالت اساسی و مهم در این شهر است
بیرسـتان، جهـت ادامـه     نوجوان بعد از گذرانـدن دوره د  انآموز دانشبه شرایط موجود،    

به ناچار مجبور بـه تـرك   یافتن شغل مناسب،  و  در رشته تحصیلی دلخواه خود تحصیل
هاي  کاهش نظارت، بنابراین. محل سکونت خود و سکنی گزیدن در مکانی دیگر هستند  

 بیش از  با خانواده  پیوند  و ضعف  از محل سکونتشان  اجتماعی غیر   غیررسمی در محیط    
 براسـاس  .دهـد  هاي بعدي سوق مـی    رو و بزهکاري    ي رفتارهاي کج  را به سو  آنان  پیش  

روي  بررسی رابطه پیوند اجتمـاعی بـا کـج   "در آن به   ) 1389( اي که زلفعلی فام     مطالعه
 ،پرداختـه اسـت    "شـرقی  اجتماعی در بین دانـشجویان بـومی و غیربـومی آذربایجـان           

کاهش نظارت والدین بر    دانشجویان غیربومی بدلیل ضعف پیوند با خانواده و جامعه و           
ها در مقایسه با دانشجویان بومی که پیوند اجتماعی قوي دارند و نظارت روي                رفتار آن 

رو از خودشـان نـشان       ها بیشتر است، تمایل و گـرایش بیـشتري بـه رفتارهـاي کـج                آن
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطـه بـین    براساس آنچه که به تفصیل بیان شد،    .دهند  می

آمـوزان دختـر مقطـع        ند اجتماعی و میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش        میزان پیو 
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 جهت دستیابی به هـدف مـورد نظـر، بـه            در ادامه . متوسطه شهر اهر انجام گرفته است     
  :شود تري پرداخته می بررسی اهداف اختصاصی

ــه رفتارهــاي نابهنجــار   - ــزان گــرایش ب ــد اجتمــاعی و شــناخت می ــزان پیون می
 .رد مطالعهموآموزان  دانش

وابـستگی، تعهـد، اعتقـاد و     (یهاي پیوند اجتماع تعیین رابطه هر کدام از مؤلفه   -
 .آموزان با میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش) مشارکت

  
  ينظر یمبان
 ای ی اجتماع کنترل هینظر که دارد وجودي  متعددي  هاهینظری  اجتماع انحرافات حوزه در
 یرشـ یه. دانـست  حوزه نیا در بانفوذي  هاهینظر از توان  یم را یرشیهی  اجتماع وندیپ
 جـه ینت بـزه  و جـرم  ،يو نظر از. کرد مطرح جرم لیدال حیتوض يبرا ابتدا را هینظر نیا
 شودیم سبب که یعلت گانهی کرد انیب او. است جامعه با  شده قطع ای فیضع يوندهایپ

ـ پ امعـه ج نیقـوان  از و کننـد  حرکـت  خـود  یاخالق عتیطب برخالف مردم  کننـد  يروی
. دهنـد یم رشد را جماعت یهمرنگ که دارند ییهامؤسسه ای فرد با که است ییوندهایپ

 آن ستند،ین همرنگ که ندیبگرا ییهاگروه به ای باشند فیضع وندشانیپ در افراد که یوقت
 ،کـوکران  و اکـر ( کننـد یمـ  رفتـار  خود یذات یراخالقیغ التیتما طبق که است وقت
 بودن همنوا ریمتغ نیتر  مهم که است جامعه با فرد وندیپ یرشیه يتئور اسبراس). 1985

ـ تقو و نیبهتر فرزندان و نیوالد نیب وندیپ يو نظر از. است فرد نبودن همنوا ای  آن تی
ـ ا طبـق . اسـت  بزهکارانـه  رفتار نییتع در عامل نیتر  مهم ـ نظر نی  ياخـانواده  هرچـه  هی

 و بریل( افتی خواهد شیافزا يو خود از ثبتم ریتصو کی حفظ ییتوانا باشد ترمنسجم
ی زماني  ناهنجار وي  رفتار کجی  رشیه نگاه از). ، 1993بارنز و فارل ؛، 2008همکاران

 ودیق نیاي و. برود نیب ازی کل بطور ا ی شدهفیتضع جامعه با فرد وندیپ که افتد یم اتفاق
                                                

1. Social Integration Theories of Hirschi  
& Cochran 2. Akers 

3. Leiber & et al 
4. Farrell & Barnes 
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 ؛90: 1382 ،ياحمد( کند ی م خالصه باور وي  ریدرگ تعهد، ،یوابستگ مفهوم چهار با را
  : کندمی مطرح زیر شرح به نظریه نیا اساس بر فرضیاتی هیرشی«). 120: 1381 ممتاز،

 شـان  والـدین  به نسبت نزدیکی خاطر تعلقات کمی بسیار احتمال به بزهکاران -

 کمتـري  احتمـال  دارند، مدرسه به نسبت باالیی خاطر تعلقات که آموزانیدانش -دارند

  .ورزند مبادرت بزهکارانه رفتار هب که رودمی
 بیشتري گرایش کنند،می زندگی  شدهمتالشی هايخانواده در که آموزانی دانش -

  .دارند بزهکارانه رفتارهاي به
 ضـعیفی  خـاطر  تعلقـات  ندارنـد،  دوست را مدرسه عللی به که آموزانیدانش -

  .دارند بزهکارانه رفتار به بیشتري گرایش نتیجه در و دارند والدینشان به نسبت
 ماننـد  خـانوادگی  مـشکالت  از بعـضی  و جوانـان  بزهکاري بین رابطههمچنین، 

 خانواده عضو چند یا یک که هاییخانواده در پرورش و والدین با سازيهویت مشکل

 این به هیرشی تحقیقات. است رسیده اثبات به هیرشی تحقیقات در بزهکارند یا مجرم

 رابطه ،خانواده با فرزندان استوار پیوندهاي و تغییرات که  است شدهمنتهی گیرينتیجه

 يبـرا  ابتـدا  هینظر نیا هرچند). 89: 1382 احمدي،(» دارد جوانان بزهکاري با معکوس
ـ ). 2008 1همکـاران،  و بـوت ( شـد  گرفته بکار بزهکار نوجوانان يهایژگیو درك ی ول

نظري گذاشت و نهایتـاً در  هیرشی در طول سه دهه، نظریه خود را به ارزیابی تجربی و  
 مطرح کرد و مدعی شـد     "نظریه عمومی جرم  " نظریه جدیدش را با عنوان       1990سال  

در ایـن  . هـا دارد  ها و مکـان  که قابلیت تبیین همه نوع جرم و بزهکاري را در همه زمان   
 نامیـده اسـت، پیونـد ضـعیف بـا      "تئوري خـودکنترلی "نسخه، تئوري کنترل که آن را   

 بلکـه  ،شـود  ی براي رفتار انحرافی و جرم در نظر گرفتـه نمـی          له عامل علّ  مدرسه به منز  
از «). 1990،  2گات فردسون و هیرشی  (  است  شده نتیجه خودکنترلی پایین درنظر گرفته    

هاي  هاي درونی بر پاسخ فرد به محرك        نظر گات فردسون و هیرشی، تفاوت در نظارت       

                                                
1. Booth & et al 
2. Gottfredson & Hirschi 
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 به لحاظ احساس    "پنداشت از خود مثبت   "از جمله این عوامل     . گذارد  بیرونی تأثیر می  
آموز موفق اسـت کـه هـر دوي         به عنوان یک دانش    ،خودارزشمندي و پنداشت از خود    

سـخاوت،  ( »نـد ا آمـوزان نـشان داده   هاي رفتاري دانش ها رابطه معکوس با نابهنجاري  آن
 بـا والتر رکلس در تئوري خود دو نـوع عوامـل محـدود کننـده              «همچنین،  ). 72: 1381

هاي درونـی یـا کنتـرل     هاي بیرونی یا کنترل بیرونی و محدود کننده  ان محدود کننده  عنو
روي  درونی را مطرح کرده است که به عقیده او دلبستگی موجب اجتنـاب فـرد از کـج                 

شود که تعلق و دلبستگی فرد به یـک گـروه بزهکـار نیـز         البته او متذکر می   . خواهد شد 
  ).406: 1386سلیمی و داوري، ( »دده احتمال بزهکاري او را افزایش می

 کـه بـا گـروه     یآمـوزان   در رابطه با احتمال گرایش به رفتارهاي نابهنجار در دانش         
توان به نظریه انتقال فرهنگی یـا پیونـد          همساالن بزهکار یا نابهنجار معاشرت دارند، می      

أکیـد دارد کـه    بر این نکتـه ت پیوند افتراقی ادوین ساترلند«. افتراقی ساترلند اشاره نمود   
 ؛131: 1378ستوده،( »شود  رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می         

 معتقـد  و دهد می خاصی اهمیت ساترلند به یادگیري ادوین«. )، 2012ماسون و سیمن

ـ  را رفتار به عمل انگیزه رفتاري و کج رفتاري، درست فرد رشد، جریان در که است  ادی

گیدنز، (» دهد خانواده می و نخستین هاي گروه به را ادگیريی سهم شترینوي بی. گیرد می
رفتاري بر حسب  رفتاري یا راست مطابق با این دیدگاه، میزان تمایل به کج    ). 140: 1386
هایی مانند فراوانی، اولویت، دوام و شدت ارتبـاط یـا کـنش متقابـل بـا افـراد یـا          مالك
 ساترلند رویکرد از اي خالصه. گیري است بل اندازهرفتار قا رفتار و کج هاي راست گروه

  .موروثی نه است آموختنی مجرمانه عمل: به شرح زیر است رفتاريکج مسأله به
  .گیرد می انجام افراد سایر با فرد ارتباط طریق از  آموزش-
 روابـط  فـرد  بـا  کـه  نزدیک هاي گروه در بزهکارانه رفتار آموزش اعظم  بخش-

  . گیرد می نجاما ،دارند صمیمانه
  .است آموختنی درونی هاي کشش زاراب به میل و ها انگیزه  کسب-

                                                
1. Differential Association Theories of Edvin Sutherland 
2. Mennis and Mason 
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 موافـق  کـه  کـسانی  با او آمیزش که زند می دست بزهکارانه عمل به فرد زمانی -

  .اند مخالف قاعده با شکستن که باشد کسانی از بیشتر اند، قاعده شکستن
 و سن تقدم تداوم، فراوانی، اظلح از دارد دیگران با فرد که گوناگونی  ارتباطات-
  .نیستند کسانی شدت

 سایر ادگیريی در که کند می طی مکانیزمی را همان مجرمانه رفتار کسب  فرآیند-

  .شود می مشاهده اجتماعی رفتارهاي
سـلیمی و  ( کند می بیان را شخص و عام کلی هاي ارزش و نیازها بزهکارانه رفتار  -
  ).1385؛ سخاوت، 1380: داوري

هاي  توان با استناد به یکی از تئوري هاي اجتماعی، نمی توجه به چند بعدي بودن پدیدهبا
براین اساس،  . مطرح در حوزه انحرافات اجتماعی به تبیین مسئله مورد مطالعه پرداخت          

 با ترکیب تئوري کنترل اجتماعی و یـادگیري اجتمـاعی، تئـوري تلفیقـی را           بري تورن«
ها را بـراي   ن نظریه تالش کرده است تا توانایی جمعی آن      وي در ای  . مطرح نموده است  

بري معتقد است که شروع جرم با ضعیف     تورن. تبیین رفتارهاي بزهکاري فزونی بخشد    
این امر شامل دلبـستگی     . شود  شدن پیوندهاي اجتماعی در دوران نوجوانی مشخص می       

).  ،2001 :311سیگل( »هاي قراردادي است به والدین، تعهد به مدرسه و باور به ارزش   
هـاي کنتـرل اجتمـاعی، یـادگیري          براساس مدل توسعه اجتماعی که تلفیقـی از تئـوري         

اجتماعی و پیوند افتراقی اسـت، افـراد معمـوالً برخـی از رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی و               
رفتارهاي اجتماعی ناپسند را از عامالن اجتماعی کردن از قبیل خانواده، مدرسه و دیگر             

ایـده  ).   ،2001 و همکـاران   هرنکوهل( گیرند ی و گروه همساالن یاد می     نهادهاي عموم 
پیوندهاي ضعیف موجب   . بري این است که تأثیرات همیشه دوطرفه هستند        اصلی تورن 

شان را به همساالن منحرف و بزهکار گـسترش داده و درگیـر    ها دوستی شود که بچه   می
نـدها گـشته و بعـداً       همچنـین بزهکـاري موجـب ضـعیف شـدن پیو          . بزهکاري شـوند  

 پنج متغیر تعـاملی کلیـدي و     وي. سازد  ها را با مشکل مواجه می       پیوندهاي قراردادي آن  
                                                

1. Torn Beri 
2. Siegel & et al 
3. Herrenkohl 
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دلبـستگی بـه   ) 2 به والـدین،  یدلبستگ) 1: بینی بزهکاري معرفی نمود  مهم را براي پیش   
  همنـشینی بـا بزهکـاران همـسال و        ) 4هـاي قـراردادي،       دلبستگی به نگرش  ) 3مدرسه،  

کننـده بزهکـاري، تمایـل بـه      عوامل تقویـت . ها و رفتارهاي بزهکارانه زشپذیرش ار ) 5
  ).2001سیگل، ( تقویت یکدیگر و حفظ اعمال مجرمانه مزمن دارند

  
   تحقیقنهیشیپ

 در مـورد  بـویژه رفتـاري،    اخیر، توجه به مسئله انحرافات اجتماعی و کـج       يها  طی سال 
بررسی مطالعات متعدد . ار گرفته استنظران امر قر آموزان بیشتر مورد توجه صاحب دانش

 آن است که بروز رفتارهاي نابهنجار در بـین   ةدهند در زمینه موضوع مورد مطالعه نشان     
گیرد و از نظر روش، محتوا، شکل و دامنه  نوجوانان و جوانان از عوامل متعدد نشأت می

توان آن   نمیچنان گسترده است که بدون اتکاء به رویکردهاي ترکیبی و مطالعات مختلف
جدیدترین تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفتـه در زمینـه علـل             اهم  . را تبیین نمود  

  : است شده آورده1در جدول شماره آموزان  هاي رفتاري در بین دانش ناهنجاري

 آن است که بطور کلی   نشان دهنده  ه، تحقیقات انجام گرفته در حوزه مورد مطالع       مرور
تمـام  .  اسـت   شـده  آموزان پرداخته   هاي رفتاري دانش    بط با ناهنجاري  به ابعاد متعدد علل مرت    

هـاي آمـاري معتبـري     مطالعات از چارچوب نظري و تجربی غنی برخوردار بـوده و تحلیـل   
ولی مواردي که در مطالعات پیشین، چه داخلی و چـه  . شان انجام گرفته است   هاي  روي داده 

حلیلـی جـامع و کارآمـد برگرفتـه از     خارجی قابل توجه است، عدم بکارگیري یـک مـدل ت       
توان به آن اشاره کرد، در نظر نگـرفتن متغیرهـاي         مورد بعدي که می   . چارچوب نظري است  

معمـوالً در  . هـستند بـین و مـالك    وابسته میانی است که به نوعی واسط بین متغیرهاي پیش        
این کـار  . م استهاي مستقی تر از رابطه هاي غیرمستقیم مهم    تحقیقات اجتماعی، بررسی رابطه   

بـین بـر متغیـر مـالك را      کند تا مـسیرهاي تأثیرگـذاري متغیرهـاي پـیش     به محقق کمک می   
  . دهدشناسایی کرده و راهکارهاي پژوهشی و اجرایی جدیدي ارائه
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   مطالعات انجام گرفته داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد مطالعه-1جدول 
  ها یافته  عنوان  سال  محقق

و وردي نیا علی
  مهر رمانآ

13
86

  

هاي ورزشی و بزهکاري فعالیت
با آزمون تجربی نظریه پیوند 

  اجتماعی هیرشی
بگ و همکاران

19
96

  تبیین رابطه ورزش و بزهکاري 

نتــایج بدســت آمــده حــاکی از آن اســت کــه 
متغیرهاي دلبستگی، باور و عزت نفس رابطـه        

ــا بزهکــاري   ــاداري ب ــدمعکــوس و معن . دارن
 با افزایش میزان مـشغولیت ورزشـی،    همچنین

آن، بزهکـاري  بزهکاري افزایش و بـا کـاهش      
  .کاهش یافته است

مهدوي و 
  عباسی

13
87

  

بررسی رابطه بین پیوندهاي 
 خانوادگی و میزان -اجتماعی

  بزهکاري نوجوانان
  زلفلی فام

13
89

  

بررسی رابطه پیوند اجتماعی با 
روي اجتماعی در بین کج

  دانشجویان بومی و غیربومی
  وپوپ 
  پگورو

20
12

  

پیوندهاي اجتماعی و ارتکاب جرم 
ه با آزمون تجربی تئوري در مدرس

  پیوند اجتماعی هیرشی
  جنکینز

19
97

بررسی رابطه پیوند با مدرسه و  
  اي  مدرسهتخلفات درون

هاي پیوند بـا  دهد که کلیه مؤلفهیج نشان م ینتا
مدرسه با میزان بزهکاري و رفتارهاي نابهنجار     

ن یهمچنـ . آموزان در مدرسه ارتباط دارد    دانش
میزان تحصیالت  و اجتماعی -فردي هاي نهیزم

 در پیونـد بـا      راآمـوزان    توانایی دانش ،  خانواده
متغیرهاي پیوستگی و   . دهد  افزایش می مدرسه  

ــستگی ــادلب ــشارکت   ب ــه، م  خــانواده و جامع
ــتدانــش هــاي اجتمــاعی و آمــوزان در فعالی

نابهنجار و نظارت گروهی، دوستی با همساالن 
هـاي   بینی کننده اصلی ناهنجاري     پیش ،مدرسه

ــاري  ــاري و رفت ــذکور  بزهک ــات م در تحقیق
  .اند  شدهشناخته

فتیز  و رایت
  20پاتریک

06
و رفتارهاي  اجتماعی سرمایه 

  آمیز نوجوانان خشونت
  نوابخش
  و واحدي

13
89

  

 اجتماعی سرمایه رابطه بررسی
 رفتاري هاي ناهنجاري بر خانواده

  آموزان شهر تهراندانش
 سلمی و
  کیویوري

20
06

  

 و اجتماعی سرمایه بین بستگیهم
  نانجوا جرم

 از سـوي  حمایـت  بـودن  پـایین ها،  طبق یافته
 و معلـم  سـوي  از کنتـرل  بودن والدین، پایین

 رفتـار  بـا  اشـخاص  بـین  اعتمـاد  بودن پایین
  بنابراین،.دارد همبستگیآموزان  دانشبزهکارانه 

 مهمـی  منـابع  مثابه به سرمایه اجتماعی اهمیت
 خـشونت، مخـصوصاً   پیامـدهاي  که باشدمی

 مدرسه به دلبستگی و فرزندان -والدین روابط
 اسـت  این بر فرض چه اگر .کندمی تعدیل را
 يهـا در باشـگاه  حـضور  و بیـشتر  ورزش که

کاهد،  می را خشونت سوي به گرایش ورزشی
  .هدد می خالف این فرض را نشان نتایج اما

                                                
1. Brgg & et al 
2. Popp & Peguero 
3. Jenkins 
4. Wright & Fitzpatrick 
5. Salmia & kivivuori 
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  سخاوت

13
81

  

هاي عوامل مؤثر بر ناهنجاري
  آموزان استان لرستانرفتاري دانش

  چروده حیدري

13
83

  

 هاينابهنجاري علل و میزان بررسی

 آموزان پایه دانش بین در اجتماعی

  خراسان استان راهنمایی سوم

داشتن روابـط مطلـوب در محـیط خـانواده و           
ــش  ــت دان ــه، پنداش ــود،   مدرس ــوزان از خ آم

پنداشت از درآمد خانواده، شغل پدر، پنداشت       
ــه و    ــار مدرس ــق در ک ــه، توفی ــم مدرس از نظ
ــذار در     ــل تأثیرگ ــوان عوام ــه عن ــسیت ب جن

آموزان در مدرسه   هاي رفتاري دانش  ناهنجاري
ــصیلی،    ــق تح ــد توفی ــا مانن ــی متغیره و برخ

هـاي   جنسیت و پیوند بـا مـادر در ناهنجـاري         
ــرون از مدرســه  رفتــاري دانــش آمــوزان در بی

  .اهمیت بیشتري دارند
  
 و یمشکات

13  یمشکات
81

 

سنجش تأثیر عوامل درونی و 
بیرونی خانواده بر بزهکاري 

آزمون تجربی نظریه : نوجوانان
ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند 

  افتراقی
و  پورجالیی

  نثار حسینی
13

87
  

عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاري 
  نوجوانان در شهر رشت

 سـه عامـل   هاي ایـن تحقیقـات،   براساس یافته 
ــا و   ــه خــانواده، باوره ــان ب ــستگی نوجوان واب

 بزهکــاران بــر شــدت نگــرش بــه ارتبــاط بــا
تواننـد آن را تبیـین       بزهکاري اثر داشـته و مـی      

، هرقدر وابستگی نوجوانـان     براین اساس . کنند
 هـا    از شدت عمل بزهکارانـه آن      ،تر باشد  قوي

همچنـین باورهـاي مـذهبی      . شـود کاسته مـی  
 منفـی  يهـا  انـد و نگـرش   بازدارنده بزهکـاري  

نسبت به قانون، مجریان قـانون و هنجارهـاي         
  .شونداعی باعث تقویت بزهکاري میاجتم

  
  آقازاده

13
89

 

بررسی عوامل خانوادگی و درون 
هاي اي مؤثر بر ناهنجاري مدرسه

آموزان شهر رفتاري در میان دانش
  مراغه

  
  محمودي

13
89

 

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در 
آموزان هاي رفتاري دانشناهنجاري

  مقطع متوسطه شهرستان خدابنده

 متغیرهاي جنسیت، وضـعیت تحـصیلی     رابطه  
زان درآمــد خــانواده، تعــداد یــآمــوزان مدانــش
آموزان کالس، تعلق به مدرسه، تعهـد و         دانش

آمـوزان در  تعلق به خـانواده، مـشارکت دانـش     
دوسـتی بـا     گروهـی،  هاي اجتماعی و  فعالیت

ــا     ــه ب ــارت مدرس ــار و نظ ــساالن نابهنج هم
دار آمـوزان معنـی    رفتاري دانش ي  ها يناهنجار

از  درصـد  47ی تبیین  و این متغیرها توانای    بوده
  .دارا هستند را متغیر مالكتغییرات 
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اللهی و فتح
13  همکاران

91
بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاري و  

  آموزانمیزان شیوع آن در بین دانش
معیدفر و 
13  اسفندآبادي

91
بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر  

  رفتاري آن بر کج
  و وینگ هِنگ

20
13

 

روي در جعوامل اجتماعی و ک
مطالعه نوجوانان پسر : مدرسه

  ماکائوي چین

 آن اسـت کـه    نـشان دهنـده   حقیـق   هاي ت افتهی
 دینــداري، میــزان نظــارت والــدین بــر  میــزان

ــاه   ــانوادگی، پایگـ ــدهاي خـ ــدان، تعهـ فرزنـ
 اقتصادي و تعهدهاي آموزشـگاهی      -اجتماعی

اي معنـادار و   با رفتار بزهکارانه جوانـان رابطـه     
هرچه پیوند فرد از طرف دیگر . دنمعکوس دار 

ن و   مدرسه کمتر باشد، گرایش او به دوسـتا        اب
ــزایش خواهــد یافــت  . همــساالن منحــرف اف

ها بیانگر وجـود رابطـه مثبـت و     افتههمچنین ی 
معناداري بین معاشرت بـا دوسـتان بزهکـار و       

  .رفتار بزهکارانه نوجوانان است
شاطریان و 

  همکاران
13

92
 

 بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی

 آموزاندانش رفتاري هايناهنجاري
 و آران شهرستان موردي مطالعه(

  )بیدگل

 عملکرد ،یاجتماع گاهیپا معدل، رهايیمتغبین 

 امکانات و منابع به ی دسترس،جامعهو  خانواده
 رابطـه  آمـوزان  دانش رفتاري هايناهنجاري با

 هـم  يروایـن متغیرهـا   . دارد وجـود  معناداري
 را وابـسته  ریـ متغ انسیـ وار از  درصد58 رفته

  .کنندیم نییتب
  

  ينظر چارچوب
هـاي پیونـد اجتمـاعی هیرشـی، پیونـد             تلفیقی از تئـوري    ،رویکرد نظري تحقیق حاضر   

 تئوري پیوند اجتماعی هیرشی بر این     .ي است افتراقی ساترلند و تئوري تعاملی تورن بر      
فرض استوار است که ضعف پیوند اجتماعی منجر به گرایش به رفتارهاي نابهنجار       پیش

این رو اگـر افـراد بتواننـد از طریـق افـزایش میـزان تعلقـات،                  از. گردد  و بزهکاري می  
ی خـود را   پیونـد اجتمـاع  ،هـاي اجتمـاعی   وابستگی، باور و میزان مشغولیت در فعالیت  

از طرف  . تقویت کنند به همان اندازه از احتمال ابتال به انحراف اجتماعی مصون هستند            

                                                
1. Heng & Wing 
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دانـد و   دیگر تنها عامل پیوند اجتماعی را در جلوگیري از رفتارهاي نابهنجار کافی نمـی   
مدعی است که خودکنترلی افراد ارتباط تنگاتنگی با گرایش به جرم و انحراف در آنـان              

این خودکنترلی و کنترل درونی به عنوان رابط بین پیوند اجتماعی و گرایش به بنابر. دارد
چون ضعف پیوند  . آموزان بیشتر مورد توجه وي بوده است        رفتارهاي نابهنجار در دانش   

ـ   آنـان، هویـت    یآموزان با خانواده، معلمان و کارکنان مدرسه با خـودکنترل           دانش ابی و  ی
ها جهت جبران این نوع تصورات منفـی     اط دارد و آن   آموزان ارتب   خودپنداره منفی دانش  

ساترلند معتقد . ها بگیرند  از خود همیشه بدنبال کسانی هستند که بیشترین تأیید را از آن           
داشـتن همـساالن و   ، پـس  . نـه ارثـی  انجام رفتارهاي نابهنجار آموختنی است،   است که   

دهند با   انجام میي نابهنجاردوستان ناهنجار و معاشرت با آنان که به هر دلیل رفتارهاي      
همچنین بر اسـاس دیـدگاه تعـاملی        . در ارتباط است  دیگر  آموزان    میزان یادگیري دانش  

بري که ترکیبی از تئوري هیرشی و ساترلند اسـت، از یـک سـو متغیرهـاي پیونـد          تورن
هـاي   اجتماعی شامل وابستگی به والدین، تعهد و تعلق به مدرسه و پایبنـدي بـه ارزش           

کننده رفتارهاي نابهنجار افراد هـستند و از طـرف دیگـر همبـستگی بـا       نیی تع ،اديقرارد
روي و بزهکاري صـحه   هاي بزهکارانه بر انجام کج گیري ارزش دوستان بزهکار و شکل   

آمـوزان   چون با ضعف پیوند با خانواده و مدرسه، معموالً نوجوانـان و دانـش      . گذارد  می
. شترکی داشته باشند و بتوانند همدیگر را درك کنند  گردند که عالیق م     بدنبال کسانی می  

براین اساس در ضعف ارتباط با والدین، گـروه دوسـتان و همـساالن ایـن خـأل را پـر                   
  : گردد ، مدل تحلیلی تحقیق به شکل ذیل ترسیم میگذشتمطابق آنچه . کنند می
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   مدل تحلیلی تحقیق-1نمودار 

  
  قیتحق ياههیفرض

 شیگرا زانیم و )وابستگی، تعهد، اعتقاد و مشارکت     (ی اجتماع وندیپ زانیم نیب -
 .دارد وجود رابطه آموزان دانش نابهنجاري رفتارها به

بین میزان معاشرت با همساالن ناهنجار و میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجـار              -
 .آموزان رابطه وجود دارد دانش

گـرایش بـه رفتارهـاي       آمـوزان و میـزان     دانـش  بین میزان تصور منفی از خود      -
 .نابهنجار آنان رابطه وجود دارد

آموزان رابطه وجود  خود دانش بین میزان پیوند اجتماعی و میزان تصور منفی از -
 .دارد

بین میزان پیوند اجتماعی و میزان معاشرت با همساالن ناهنجار رابطـه وجـود                -
 .دارد

موزان و میزان معاشرت با همساالن ناهنجـار  آ بین میزان تصور منفی از خود دانش    
  . رابطه وجود دارد

  

پیوند 
 اجتماعی

گرایش به رفتار 
 نابهنجار

 تعهد

 وابستگی

 اعتقاد

 مشارکت

روحیه 
  وندالیستی

تمرد و 
 سرکشی

دزدي و 
 تقلب

 خشونت

تصور منفی 
 از خود

معاشرت با 
همساالن 
  ناهنجار
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  روش تحقیق
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، از روش تحقیق پیمایش مقطعـی از نـوع            

آموزان دختر    دانش تمامجامعه آماري پژوهش، متشکل از      .  است  شده همبستگی استفاده 
  تحـصیلی نظـري  يهـا  ی واقع در شاخهمقطع متوسطه، اعم از مدارس دولتی و غیردولت      

 مـشغول بـه   93-94شهر اهر است که در سـال تحـصیلی     ) هنرستان( و هنر ) دبیرستان(
 است و    شده  نفر برآورد  285حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،        . ندا  بودهتحصیل  

 متناسـب بـا حجـم        شـده  يبنـد    طبقـه  يریگ  جهت انتخاب پاسخگویان، از روش نمونه     
آمـوزان مـورد    واحد تحلیل فرد است و اطالعات مورد نیاز از دانش      .  است  شده استفاده

 مشتمل ايپرسشنامه اطالعات.  است شدهمطالعه، با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري
بـه   مربـوط  سؤاالت و ها خصوصیات اجتماعی آن آموزان، بر اطالعات دموگرافیک دانش

بـا در نظـر گـرفتن احتمـال ریـزش نمونـه،       . دباشـ  گرایش به رفتارهـاي نابهنجـار مـی       
هاي ناقص، تجزیه   و با حذف پرسشنامه     شده آموز توزیع    دانش 300ها در بین      پرسشنامه

  . نفر انجام گرفته است295و تحلیل نهایی روي 
  

  مفهومی و عملیاتی متغیرهاتعریف 
  متغیر وابسته

اي از    فتـار در پـی زنجیـره      ر به نظر فیش بـاین و آیـزن       : گرایش به رفتارهاي نابهنجار   
.  به انجام یک رفتار اسـت "قصد و نیت "حلقه ماقبل بروز رفتار     . آید عوامل بوجود می  

بوجود آمدن قصد و نیت به نوبه خود تابع متغیرهاي گرایش به آن سوي رفتار و هنجار 
روحیـه وندالیـستی،    ( این مفهـوم بـا چهـار شـاخص        ). 9: 1372پور،    رفیع (ذهنی است 

.  اسـت   شده  گویه عملیاتی  19و  ) و خشونت، دزدي و تقلب، تمرد و سرکشی       درگیري  
تخریـب امـوال مدرسـه،    : اند از اند، عبارت ها که در قالب طیف لیکرت تنظیم یافته   گویه

                                                
1. Fishbone & aizen 



   
  
  
  

 191  ...   پیوند اجتماعی و گرایش به رفتارهاي نابهنجار  

نقاشی کشیدن و مطلب نوشتن بر در و دیـوار مدرسـه، درگیـري فیزیکـی و لفظـی بـا                
 ، والدین ایستادن، تقلـب در امتحـان       ها، رودرروي   آزار و اذیت همکالسی    ،آموزان دانش

، نبرداشتن وسایل دوستان دیگران، برداشتن پول از جیب پدر و مادر بدون اطـالع آنـا               
 ، تـرك منـزل بـدون اطـالع والـدین         ،خارج شدن از مدرسه بدون اطالع اولیاء مدرسـه        

و هاي غیراخالقی بـه دوسـتان     فرستادن پیامک،احترامی به معلمان و کارکنان مدرسه    بی
 نادیده گـرفتن قـوانین   ، آرایش کردن موقع بیرون رفتن از منزل،هاي مبتذل  تماشاي فیلم 

  . تأخیر در ورود به مدرسهومدرسه 
  

  متغیرهاي مستقل
از دید هیرشی پیوند اجتماعی به همبستگی افراد بـا هنجارهـاي             :پیوند اجتماعی 

 تعهـد، اعتقـاد و    شود که از طریـق ترکیـب چهـار مؤلفـه وابـستگی،              اجتماعی گفته می  
بـراي سـنجش ایـن مفهـوم از        . )1386صـدیق سروسـتانی،     ( آیـد  مشارکت بوجود مـی   

هـا و   همؤلفـ .  اسـت  شـده اي لیکرت استفاده   با مقیاس شش درجه   )  گویه 33 (یهای گویه
مراجعه به والدین در زمان نیاز، اهمیت قائل شـدن بـه           ( وابستگی: اند از   ها عبارت   گویه

ها، قابل احترام بـودن        کردن با معلمان و راهنمایی گرفتن از آن        نظرات والدین، دردودل  
قبـول مـسئولیت     (تعهـد ،  )ها، احساس امنیـت در مدرسـه و کـالس           در بین همکالسی  

اشتباهات خود، کمک به برطرف نمودن مشکالت خانوادگی، رعایـت حقـوق اعـضاي           
 همیـت دادن بـه  ا (اعتقـاد ، )کوشـی  خانواده، انجام به موقع تکالیف در مدرسه و سخت      

هاي خانوادگی، غیرعادالنه دانـستن قـوانین مدرسـه، عـدم اعتمـاد بـه مـشاوران               ارزش
ت در تیم ورزشی یعضو( مشارکت و) مدرسه، احترام گذاشتن به عقاید و افکار معلمان

هاي علمی، تحقیقی و هنـري مدرسـه و شـرکت در مراسـم و        مدرسه، فعالیت در گروه   
  ).هاي خانوادگی میهمانی

ا  ی،تصور از خود، طبق تعریف موریس روزنبرگ خودپنداره   :ور منفی از خود   تص
پنداشت از خود احترامی است که فرد براي خود قائل است که بـصورت قبـول خـود،             
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. ) ،1998جانـگ و ثـرن   (شـود    احترام به خود و احساس خود ارزشمندي توصیف می        
ینده تحصیلی و تمایل به تـرك   عدم امیدواري به آ   ؛  هاي  سنجش این متغیر از گویه    براي  

هـا   کفایتی و اهمیت نداشتن از نظر خانواده و دوستان و همکالسی    تحصیل، احساس بی  
اي لیکـرت   در قالـب طیـف شـش درجـه      تحت فشار قرار گرفتن از طرف خـانواده،         و  

کامالً موافق تا کـامالً     "هاي    آموزان با انتخاب یکی از گزینه        است که دانش    شده استفاده
  .دارند ها اعالم می  میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از گویه"مخالف

گروه همساالن گروهی است که اعضاي آن عمدتاً : معاشرت با همساالن نابهنجار   
باشند و با یکدیگر یک جرگه تشکیل داده و          سن مشابه داشته و اغلب از یک جنس می        

احمـدي،  (گیرد  میضاي گروه قرار   فرد با عضویت در آن تحت کنش متقابل با دیگر اع          
نـشان   اسـت کـه    شـده هایی اسـتفاده  از گویه این متغیر    سنجش   به منظور ). 139: 1382
انـضباط،   داشتن دوستان متقلـب و بـی      .  دوستان نابهنجار در مدرسه است     داشتن دهنده

اخطـارگرفتن برخـی از دوسـتان از     و  ،   و مدرسـه   غیبت از مدرسه بدون اطالع خانواده     
کـامالً موافـق تـا    "هـاي    هستند که در قالب طیف لیکرت و با گزینه     ییها  گویه مدرسه،

  .ندا  تنظیم یافته"کامالً مخالف
  

   پرسشنامه3و پایایی2اعتبار
همبـستگی  . ها و ابزارهاي سنجش در پژوهش حاضر اعتبار صـوري اسـت        اعتبار گزاره 
قادیر آلفاي کرونباخ هـر  م.  است شدهها نیز از طریق آلفاي کرونباخ برآورد       درونی گویه 

ها در جدول شماره   تشکیل دهنده آنيها ها و شاخص کدام از متغیرها، به تفکیک مؤلفه 
  .  است شده ارائه2

  

                                                
1. Jang & Therence 
2. Validity 
2. Reliability 
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   ضرایب پایایی متغیرهاي تحقیق-2جدول 
  پایایی  متغیرها

  866/0  کل

 834/0  وابستگی

 701/0  تعهد

عی 713/0  باور
تما

 اج
وند

پی
  

  

  ها مؤلفه

 638/0  کتمشار

  836/0  کل

 640/0  روحیه وندالیستی

 684/0  خشونت و درگیري

 650/0  دزدي و تقلب
جار

ابهن
ي ن

رها
رفتا

به 
ش 

رای
گ

  

  

  ها شاخص

 714/0  تمرد و سرکشی

 734/0  تصور منفی از خود

  655/0  معاشرت با همساالن ناهنجار

  
 اسـت،    شـده   بـرآورد  6/0 از   باتوجه به مقادیر آلفاي هر کدام از متغیرها که باالتر         

  . توان پایایی پرسشنامه را مطلوب ارزیابی نمود می
  

  ي تحقیقهاافتهی
  یفیتوص يهاافتهی) الف

 سـال قـرار   14-19آموزان مورد مطالعه در محدوده سـنی      طبق نتایج بدست آمده، دانش    
. ندمشغول به تحصیل هست%) 15(و هنر %) 85(اند و در دو شاخه تحصیلی نظري         گرفته
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بـه لحـاظ رشـته    . گیـرد  ان از پایه اول تـا چهـارم را در بـر مـی        ی پاسخگو یلی تحص هیپا
 رشـته   ،%35 بـا    در رشته علوم تجربی   پاسخگویان به ترتیب بیشترین فراوانی      تحصیلی،  

، تـصویرسازي کـامپیوتر و امـور    %5/9 علوم انسانی با  ،%34با  ) پایه اول ( نظري   عمومی
در مـورد   . انـد   قـرار گرفتـه   % 8/5 فیزیک با    -و ریاضی % 2/7 ، کامپیوتر با  %5/8اداري با   

 خوبیها از عملکرد تحصیلی  آموزان هم باید گفت که بیشتر آن      وضعیت تحصیلی دانش  
  .برخوردارند

، میانگین میـزان گـرایش بـه رفتارهـاي        3طبق اطالعات مندرج در جدول شماره       
آن دهنده   نشاناین امر .  است ده ش  برآورد 80/34آموزان مورد مطالعه      نابهنجار در دانش  

متوسط رو بـه پـایین    ،آموزان  میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار در بین دانش       است که 
 محاسـبه   147 آمـوزان  دانشدر بین    پیوند اجتماعی میزان    میانگین از طرف دیگر،  . است

ن میـزا توان گفـت کـه    ده است که باتوجه به کمترین و بیشترین نمره بدست آمده می     ش
قـرار  بـاالتر   هـا در طبقـه متوسـط و           بیـشتر آن  پیوند اجتماعی پاسخگویان باال بـوده و        

دهنده آن اسـت کـه    هاي پیوند اجتماعی نشان   نمرات بدست آمده براي مؤلفه     .اند  گرفته
مـشارکت  و آموزان در مقایسه بـا میـزان اعتقـاد           وابستگی اجتماعی دانش   و   میزان تعهد 

میـانگین میـزان تـصور منفـی از خـود و میـزان           همچنـین   . ها بیشتر اسـت     اجتماعی آن 
 58/15 و   24آموزان مورد مطالعه به ترتیـب برابـر           معاشرت همساالن نابهنجار در دانش    

 در سه سطح    اي میانی بندي انجام گرفته روي متغیره     مطابق با تقسیم  . بدست آمده است  
مورد مطالعـه در     زانآمو دانش% 50، نزدیک به    )4جدول شماره    (شتریکمتر، متوسط و ب   

  . اند طبقه متوسط قرار گرفته
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  )ايسطح فاصله (قی آمارهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي اصلی تحق-3جدول 
  واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیرها

 39/170 05/13 80/34 95 19 گرایش به رفتارهاي نابهنجار

  45/435  93/20  01/147  187  77  پیوند اجتماعی
  83/161  72/12  46/77  100  32  وابستگی اجتماعی

  36/14  79/3  48/31  36  16  اجتماعی تعهد
لفه  26  23/5  27/24  36  10  اعتقاد اجتماعی

مؤ
  ها

  07/25  007/5  79/13  24  4  مشارکت اجتماعی
  24/19  38/7  24  39  7  تصور منفی از خود

  79/31  63/5  58/15  30  5  معاشرت با همساالن ناهنجار
  

  )سطح ترتیبی (قی آمارهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي اصلی تحق-4جدول 
  متغیرها  بیشتر  متوسط  کمتر

  درصد  تعداد  نمره  درصد  تعداد  نمره  درصد  تعداد  نمره
  4/3  10  69-95  3/18  54  44-68  3/78  231  19-43  نابهنجار گرایش به رفتارهاي

  4/46  151137-187  5/47  114140-150  1/6  18  77-113  پیوند اجتماعی

  2/49  145  79-100  4/44  131  56-78  4/6  19  32-55  وابستگی اجتماعی

  6/56  167  32-36  3/37  110  25-31  1/6  18  16-24  اجتماعی تعهد

لفه  5/27  81  28-36  5/57  170  19-27  0/15  44  10-18  اعتقاد اجتماعی
مو

  ها 

  4/24  72  18-24  5/47  140  11-17  1/28  83  4-10  مشارکت اجتماعی

  3/15  45  28-39  7/45  135  17-27  0/39  115  7-16  تصور منفی از خود

معاشرت با همساالن 

  ناهنجار
13-5  100  9/33  21-14  145  2/49  30-22  50  9/16  
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  هاي استنباطیافتهی) ب
 در مـدل تحلیلـی از        شده جهت بررسی روابط دوگانه ترسیم    : همبستگی پیرسون 

باتوجـه بـه ضـریب همبـستگی پیرسـون و سـطح             .  اسـت  شده آزمون پیرسون استفاده  
، همبستگی معکـوس و بـاالیی بـین میـزان       5 در جدول شماره      شده داري مشاهده   معنی

بنـابراین  . آموزان وجود دارد   پیوند اجتماعی و میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش        
ماعی از میـزان گـرایش   توان گفت با افزایش میزان پیوند اجت اطمینان می% 99با احتمال   

 و با کاهش میزان پیوند اجتماعی بر میزان  شدهآموزان کاسته به رفتارهاي نابهنجار دانش 
هاي پیونـد     همچنین رابطه بین مؤلفه   . شود  ها افزوده می    گرایش به رفتارهاي نابهنجار آن    

 بـراین  .دار است با متغیر گرایش به رفتارهاي نابهنجار معنی   ) از مشارکت  غیر( اجتماعی
آمـوزان، زمینـه مناسـبی را بـراي روي       وابستگی، تعهد و اعتقاد در دانش    ضعفاساس،  

رابطـه بـین متغیـر    . کنـد  رفتاري فراهم می ها به انجام رفتارهاي نابهنجار و کج   آوردن آن 
با متغیرهاي تصور منفـی از خـود و معاشـرت بـا     )  آنيها کل و مؤلفه  (پیوند اجتماعی   

باتوجه . دار بین این متغیرهاست     دهنده وجود رابطه منفی معنی     شانهمساالن نابهنجار، ن  
 از میزان تصور منفـی از  ،به ضرایب همبستگی پیرسون، با افزایش میزان پیوند اجتماعی        

. شـود  آموزان و همچنین میزان معاشـرت بـا همـساالن نابهنجـار کاسـته مـی       خود دانش 
آمـوزان مـورد مطالعـه، از یـک           انشهمچنین، با افزایش میزان تصور منفی از خود در د         

 و  شدهاي افزوده با همساالن نابهنجار بطور قابل مالحظهآنان طرف بر احتمال معاشرت    
. یابد  آموزان افزایش می    از طرف دیگر، میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار در این دانش          

فتارهـاي  براساس نتایج بدست آمده، معاشرت با همساالن نابهنجـار امکـان یـادگیري ر           
نابهنجار را در بین همنوعان خود فراهم ساخته و احتمال گرایش به چنین رفتارهایی را          

  . دهد ها افزایش می در آن
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   نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق-5جدول 
  پیوند اجتماعی

  ها مؤلفه
تصور 
منفی از 

  خود

معاشرت 
  با همساالن

    متغیرها
  کل

     مشارکت  اعتقاد  هدتع  وابستگی
گرایش به 
رفتارهاي 
 نابهنجار

537/0-  521/0-  549/0-  465/0-  ns 021/0  474/0  369/0  

معاشرت 
با همساالن 

  ناباب

*148/0-  *125/0-  *173/0-  *188/0-  ns028/0  386/0  -  

تصور منفی 
  -  -  -140/0*  -343/0  -435/0  -514/0  -510/0  از خود

ns 05/0ري در سطح دا معنی*داري، عدم معنی< p)  و بقیه روابط در )اطمینان% 95با احتمال ،
  )اطمینان% 99با احتمال  (p >01/0داري سطح معنی

  
 کـه  است نیاي  ریمتغ چند ونیرگرسي  ریبکارگ از هدف :يریمتغ چند ونیرگرس

 منظـور  به. دیآ بدست نیبشیپي  رهایمتغ توسط) وابسته (مالك ریمتغ انسیوار راتییتغ
ـ متغ بر) مستقل (نیبشیپي  رهایمتغ همزمان ریأثتی  بررس ـ م (مـالك  ری  بـه  شیگـرا  زانی

 و خود ازی  منف تصور مشارکت، اعتقاد، تعهد، ،یوابستگي  رهایمتغ ،)نابهنجاري  رفتارها
ي رفتارهـا  به شیگرا ریمتغ و نیبشیپي  رهایمتغ عنوان به ناهنجار همساالن با معاشرت
. اند شده وارد گام به گام روشی  خط ونیرگرس معادله در مالك ریمتغ عنوان به نابهنجار
 همـه  ون،یرگرسـ  مـدل  در  شده وارد ریمتغ 6 از ،يداریمعن سطح و F تیکم به باتوجه

 ونیرگرسی همبستگ بیضر. اند شدهداریمعن 05/0 و 01/0ي داریمعن سطح در رهایمتغ
 معادلــه در موجــودي رهــایمتغ نیبــي قــوی همبــستگ از نــشان ،)R=701/0 (چندگانــه
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ی همبـستگ  نیشتریبی اجتماع تعهد ریمتغ آمده، بدستي  بتاها به باتوجه. دارد ونیرگرس
 از% 30یی  تنهـا  بـه  و داشـته  آموزاندانش نابهنجاري  رفتارها به شیگرا ریمتغ با رای  منف
ـ ب کـه ي بعـد  ریمتغ. کند  یم نییتب را نابهنجاري  رفتارها به شیگرا زانیم راتییتغ  نیشتری

 همـساالن  با معاشرت ریمتغ است، داشته نابهنجاري  رفتارها به شیگرا با را بتمث رابطه
ي بتـا  ریمقـاد  براسـاس . کنـد یم نییتب را مالك ریمتغ راتییتغ از% 10 که است ناهنجار

ـ ترت بـه  خـود  ازی  منفـ  تصور و مشارکت اعتقاد، ،یوابستگي  رهایمتغ استاندارد،  در بی
ـ  رابطـه  موجود، فرض برخالف. اند گرفته قراري  بعد مراتب  وی اجتمـاع  مـشارکت  نیب

 زانیـ م شیافـزا  با گر،ید عبارت به. است مثبت رابطه کی نابهنجاري  رفتارها به شیگرا
 معمـوالً . شـود یمـ  افـزوده  نابهنجـار ي  رفتارهـا  بـه  شیگرا زانیم بری  اجتماع مشارکت

 داوطلبانهي هاگروه در خود انیهمتا گرید از شتریب هستند جومشارکت کهی آموزاندانش
 شـرکت  رهیـ غ وی  جمعـ دستهي  هاتیفعال در شرکت وی  ورزش میت در تیعضو از اعم

 وجـود  مطلوبي  هنجارها و هاارزش انتقال امکانیی  هاگروه نیچن در هرچند. کنندیم
 دچـار  اسـت  ممکن دارند کهي  شتریبي  کنجکاو حس لیبدل فعال آموزاندانش اما دارد،
 از را آموزاندانش اد،یز احتمال بهیی  هاگروه نیچن در تیعضو چون. شوند نقش تضاد

 نـشان   شـده  حیتـصح  نیـی تع بیضـر  ،یکل بطور. سازدیم دور مشارکتی  اصل اهداف
 توسـط  نابهنجـار، ي  رفتارهـا  بـه  شیگرا زانیم راتییتغ از درصد 48 حدود که دهدیم

  . شودیم نییتب مدل در  شدهواردي رهایمتغ
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  )وابسته (رمالكیمتغ بر) مستقل (نیبشیپ يرهایمتغ يریمتغ چند ونیرگرس لیتحل -6 جدول
متغیرهاي  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل 

 Β Β Β  β Β Β Β β Β β Β  β بینپیش

 - 32/74 - 80/81 - 73/82 - 52/80 - 76/76 - 36/94 مقدار ثابت

 -/289 -/997 -/315 -04/1 -/302 -04/1 -/319 -09/1 -/494 -70/1 -/549 -89/1 تعهد اجتماعی

معاشرت با 
 همساالن

  744/0 321/0 732/0 316/0 691/0 208/0 669/0 291/0 590/0 255/0 

 -/202 -/207 -/244 -/250 -/203 -/208 -/284 -/291     وابستگی اجتماعی

 -/163* -/407 -/163* -/407 -/162* -/405       اعتقاد اجتماعی

 135/0* 353/0 135/0* 352/0         مشارکت اجتماعی

 109/0* 192/0           تصور منفی از خود
 

 یضریب همبستگ
)R( 

549/0 634/0 672/0 684/0 696/0 701/0 

 ²R( 302/0 402/0 451/0 468/0 485/0 492/0( ضریب تعیین

²R481/0 476/0 461/0 445/0 397/0 299/0  شده تصحیح 

 F 62/126 98/97 72/79 81/63 33/54 46/46 بی ضر
با  (p >01/0داري ، بقیه روابط در سطح معنی)اطمینان% 95با احتمال  (p >05/0داري در سطح  معنی*

  ).اطمینان% 99احتمال 
  

، معادله رگرسیون متغیرهاي تأثیرگـذار بـر میـزان گـرایش بـه      Bباتوجه به مقادیر  
  :توان به شرح ذیل نوشت رفتارهاي نابهنجار را می

  رمیزان گرایش به رفتارهاي نابهنجا = 32/74 -997/0) میزان تعهد اجتماعی(
  +590/0) میزان معاشرت با همساالن ناهنجار (- 207/0) میزان وابستگی اجتماعی(

  -407/0) میزان اعتقاد اجتماعی(+ 353/0) میزان مشارکت اجتماعی(
  +192/0) میزان تصور منفی از خود + (

  
تـوان سـه      ، می ی در مدل تحلیل    شده باتوجه به روابط مطرح    :برازش مدل تحلیلی  
 یانیـ چون غیر از متغیر وابـسته اصـلی، دو متغیـر وابـسته م     . نوع رگرسیون اعمال نمود   

ک یبنابراین براي هر . وجود دارد) تصور منفی از خود و معاشرت با همساالن نابهنجار(
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جهـت  .  است شدهاگانه اعمال از این متغیرهاي وابسته، رگرسیون چندمتغیري بطور جد       
نحوه تأثیرگذاري متغیـر پیونـد اجتمـاعی بـر          (پیوند دادن محاسبات مختلف رگرسیون      

و برازش مدل تحلیلی پـژوهش، از تکنیـک    ) آموزان  گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش    
  شدهبنابراین سه مرحله براي تحلیل مسیر در نظر گرفته.  است شدهتحلیل مسیر استفاده

 در مرحله اول متغیر گرایش به رفتارهاي نابهنجار، در مرحله دوم متغیر معاشرت          .است
با همساالن نابهنجار و در مرحله سوم متغیر تصور منفی از خـود بـه عنـوان متغیرهـاي         

نمـودار  . اند بین مورد آزمون قرار گرفته اند و با متغیرهاي پیش     شده وابسته در نظر گرفته   
بین  متغیرهاي پیش) مستقیم و غیرمستقیم( مسیرهاي تأثیرگذاري، نمایی کلی از  2شماره  

از مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم مـسیرهاي  . دهد یبر متغیر مالك اصلی را نشان م     
ترین  توان مهم ها، می  اثرات کلی آنسهیآید و با مقا   ، اثرات کلی بدست می     شده مشخص

  .متغیرها را شناسایی کرد

  
گرایش به  (یبین بر متغیر مالك اصل مسیرهاي تأثیرگذاري متغیرهاي پیش-2نمودار 

  )رفتارهاي نابهنجار

تصور منفی 
 از خود

گرایش به 
 رفتار نابهنجار

معاشرت 
ساالن با هم

  ناهنجار

 تعهد

 وابستگی

 اعتقاد

 مشارکت

397/- 

202/- 

109/ 

189/- 

289/- 

163/- 

135/ 

386/ 

255/ 
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طبق نتایج بدست آمده، مؤثرترین متغیرها بر میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجـار             
، متغیـر وابـستگی     -338/0متغیرهاي تعهد اجتماعی با اثر کلـی        : اند از   به ترتیب عبارت  

، +255/0، متغیر معاشرت با همساالن ناهنجار با اثـر کلـی            -274/0جتماعی با اثر کلی     ا
 و -163/0 ی، متغیر اعتقاد اجتمـاعی بـا اثـر کلـ    +205/0تصور منفی از خود با اثر کلی      

  .+135/0 یمشارکت اجتماعی با اثر کل
  

  گیريبحث و نتیجه
ایش به رفتارهاي نابهنجـار     پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه پیوند اجتماعی و گر         

طبق نتایج بدسـت آمـده،   . آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهر انجام گرفته است          دانش
هـا    بـوده و در مقابـل، بیـشتر آن     باالآموزان مورد مطالعه      میزان پیوند اجتماعی در دانش    

مـده از  مطـابق بـا نتـایج برآ   . انـد  گرایش نسبتاً کمتري به انجام رفتارهاي نابهنجار داشته   
بـا  ) وابستگی، تعهد و اعتقـاد ( تحلیل دو متغیره، بین پیوند اجتماعی کل و سه مؤلفه آن      

.  اسـت   شده داري مالحظه   آموزان رابطه آماري معنی     گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش    
دار بـین متغیرهـاي        وجود رابطه آمـاري معنـی      نشان دهنده همچنین تحلیل رگرسیونی،    

تئـوري  . دباشـ  میآموزان  قاد با گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش      تعهد، وابستگی و اعت   
پیوند اجتماعی هیرشی براین پیش فرض استوار است که ضعف پیوند اجتمـاعی منجـر    

 بـه  هیرشی معتقد است، بزهکاران. گردد به افزایش انحرافات اجتماعی و بزهکاري می

 آموزانی کهدارند و دانش ینشانوالد به نسبت نزدیکی خاطر تعلقات کمی، بسیار احتمال

 رفتـار  بـه  کـه  رودمـی  کمتـري  احتمـال  دارنـد  مدرسه به نسبت باالیی خاطر تعلقات

احساس دلبستگی و پیوستگی به جامعه، تعهد اجتماعی افراد . ورزند بزهکارانه مبادرت
. کنـد  برد و فرد احساس تعلق و تعهد بیـشتري بـه جامعـه اطـراف خـود مـی        را باال می  

اي   اثر کاهنده ) وابستگی به مدرسه و خانواده    ( این عناصر دوگانه وابستگی اجتماعی    بنابر
توان انتظار داشت که      پس با این تفسیر می    . دنبر میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار دار      

 از میـزان گـرایش بـه       ،هاي ارتباط با خانواده و مدرسه افزایش یابـد          اگر سطح شاخص  
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رو اگـر افـراد بتواننـد از     از ایـن . شـود  اي کاسته می     مالحظه چنین رفتارهایی بطور قابل   
هاي  طریق افزایش میزان تعلقات، وابستگی، تعهدات، باور و میزان مشغولیت در فعالیت      

پذیري خود را تقویت کننـد بـه همـان     اجتماعی سالم، پیوند اجتماعی و حس مسئولیت  
هاي برخی از مطالعات  افتهی. هستند به انحرافات اجتماعی مصون ءاندازه از احتمال ابتال

مهـر،    نیـا و آرمـان      وردي  ؛ علـی  1389؛ آقـازاده،    1387مهدوي و عباسی،     (یپیشین داخل 
؛ پـوپ و آنتـونی،      1997جنکینـز،   (و خـارجی    ) 1387نثار،    پور و حسینی    ؛ جالیی 1386
 که متغیرهاي پیوند اجتماعی کـل و      آن است  نشان دهنده ) 2013؛ هِنگ و وینگ،     2012

ه مؤلفه آن با عناوین وابستگی به مدرسه، تعهد و تعلـق بـه خـانواده، اعتقـاد و بـاور            س
ــا میــزان ناهنجــاري اجتمــاعی، رابطــه منفــی معنــی هــاي رفتــاري و بزهکــاري  داري ب

هـاي مطالعـات     بنابراین نتایج تحقیـق حاضـر، بـا یافتـه      .دارندآموزان و نوجوانان      دانش
 هـاي  نهادنیتر  خانواده و مدرسه به عنوان مهم ین که اباتوجه به   .  همخوانی دارد  یادشده

آمـوزان دارنـد، آمـوزش و آگـاهی      پذیري دانـش  اجتماعی، نقش مهمی در فرایند جامعه 
. بخشی والدین و معلمان، بر نحوه برقراري روابط عاطفی با نوجوانان قابل توجه اسـت      

نـوان بهتـرین مـشاور و     افراد به فرزندان و بـه ع نیتر کیچون پدر و مادر به عنوان نزد    
. ها را براي مواجهه با بسیاري از مشکالت دوران نوجوانی آماده سازند توانند آن الگو می

آموزانی که در محیط مدرسه و کـالس درس ارتبـاط صـمیمی بـا              از طرف دیگر، دانش   
رود که به سوي انجام رفتارهـاي نابهنجـار کـشیده     معلم خود دارند، احتمال کمتري می     

هاي صحیحی را بکار  آموزان روش نابراین الزم است معلمان در برخورد با دانشب. شوند
  .ها را جلب نمایند گیرند تا بتوانند اعتماد آن

. مشغولیت یا مشارکت به عنـوان یکـی دیگـر از عناصـر پیونـد اجتمـاعی اسـت                  
هـاي   فرض استوار است که درگیري و میزان مشارکت در فعالیت       مشغولیت بر این پیش   

شود که افراد اوقات فراغت کمتري براي رفـتن بـه             م و مورد قبول جامعه باعث می      سال
هاي ورزشی مـدارس، شـرکت در        مشارکت در تیم  . رو داشته باشند    سوي رفتارهاي کج  

ولی نتایج تحقیق حاضـر     . ها هستند   اي از این فعالیت     هاي هنري و ورزشی نمونه      فعالت
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ت اجتماعی و گرایش بـه رفتارهـاي نابهنجـار    مبین این نکته است که رابطه بین مشارک     
 هـاي مطـرح     هرچند نتیجه بدست آمده بر خالف فرض مورد نظر و نظریه          . مثبت است 

هـاي   افتـه ی. هاي مطالعـات قبلـی همخـوانی دارد      است ولی با نتایج برخی از یافته       شده
یت نشان داده است کـه بـین میـزان مـشغول          ) 1386(مهر    نیا و آرمان    وردي  پژوهشی علی 

که بـا افـزایش      بطوري. آموزان رابطه مثبت وجود دارد      ورزشی و میزان بزهکاري دانش    
  . میزان مشغولیت ورزشی، بزهکاري افزایش و با کاهش آن بزهکاري کاهش یافته است

که در آن با رویکرد معاشرت افتراقـی        ) 1996(همچنین تحقیق بگ و همکارانش      
 اسـت کـه   دهیاند، به این نتیجـه رسـ        پرداخته به تبیین رابطه ورزش و افزایش بزهکاري      

از طـرف  . کند ها و اماکن ورزشی امکان ارتباط با شبکه افراد بزهکار را فراهم می        محیط
 بـر  فـرض  اند که اگرچـه   شدهان یادآورشدر تحقیق) 2006(فتیز پاتریک  و دیگر، رایت

 خـشونت  سوي به گرایش  ورزشیيها در باشگاه حضور و بیشتر ورزش که است این

توان اینطور استنباط نمود که  می. هددمی خالف این فرض را نشان نتایج کاهد، اما می را
 ورزشـی و تیمـی   يهـا   کنند در گـروه    جو در درجه اول سعی می       آموزان مشارکت   دانش

آموزانی از یک طرف به علت حس کنجکاوي که دارند بیـشتر             چنین دانش . عضو شوند 
هـاي   ها و گـروه  از طرف دیگر چون تیم . هاي نابهنجار هستند  از بقیه مستعد انجام رفتار    

آموزان با همـساالن خـود      هایی هستند که دانش    ورزشی، تفریحی و هنري مدارس مکان     
آموزان نابهنجار هم  هایی احتمال وجود دانش    مسلماً در چنین گروه   . ارتباط مستمر دارند  

 میزان یـادگیري  ،االن نابهنجار همنشینی و هم صحبت شدن با همسبنابراین. بیشتر است 
هـا   رفتارهاي نابهنجار را در بین اعضاي گروه افزایش داده و بر رفتارهـاي انحرافـی آن           

  .افزاید می
باتوجه به نتایج برآمـده از روابـط دو متغیـره و چنـد متغیـره، رابطـه بـین میـزان              

دار بوده و این     معاشرت با همساالن ناهنجار و میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجار معنی          
طبق تئـوري پیونـد افتراقـی    . داري با شدت متوسط و جهت معکوس برقرار است      معنی

چنانچه میزان . ساترلند، میزان یادگیري رفتارهاي نابهنجار در گروه همساالن بیشتر است
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آموزان بیشتر باشد به همان اندازه احتمال بـروز           معاشرت با همساالن نابهنجار در دانش     
 از نظر ساترلند، بخـش اعظـم رفتـار   . افتیها افزایش خواهد   نابهنجار در آنرفتارهاي

 روابط فرد با همچون همساالن که هاي نخستین گروه با فرد ارتباط طریق از بزهکارانه،

 بـر  ،نوع دوستی، کمیت و کیفیت ارتبـاط بـین همـساالن   . گیرد می انجام دارند صمیمانه
براین اساس، میزان معاشرت بـا همـساالن و     . گذارد  ی تأثیر م  آناننحوه عملکرد و رفتار     

دهند بـا میـزان یـادگیري       دوستانی که به هر نحوي رفتارهاي نابهنجار از خود نشان می          
تـوان بـروز چنـین     پـس مـی  . آمـوزان دیگـر در ارتبـاط اسـت          رفتارهاي انحرافی دانش  

هـاي بدسـت      یافته. رفتارهایی را نتیجه معاشرت با همساالن و دوستان نابهنجار دانست         
همسو ) 1389 و آقازاده، 1383چروده،  حیدري(آمده با نتایج برخی از مطالعات پیشین 

نتایج این تحقیقات، بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداري بین معاشرت با دوستان . است
بنـابراین نـوع دوسـتان، میـزان معاشـرت و        . بزهکار و رفتار بزهکارانه نوجوانان اسـت      

از اینـرو،  . ها با همدیگر بایستی توسط خانواده و مدرسـه کنتـرل شـود    ل آنکیفیت تعام 
،  در مدارس نظارت و نحوه عملکرد والدین در خانواده و نحوه کنترل مدیران و معلمان            

آمـوزان   بیشتر دانـش چون . آموزان مهم است بر نحوه سپري نمودن اوقات فراغت دانش     
  .گیرند گذرانند یاد می ین اوقات را با هم میرفتارهاي نابهنجار را در زمانی که بیشتر

دار بـین متغیرهـاي تـصور منفـی از      کی دیگر از نتایج تحقیق، وجود رابطه معنی     ی
از نظر گات فردسون و هیرشی . آموزان است خود و گرایش به رفتارهاي نابهنجار دانش  

هـا   آن. دهنـد   رفتار افراد را تحت تـأثیر قـرار مـی   ،دو نوع محدودکننده درونی و بیرونی 
هـاي بیرونـی تـأثیر        هاي درونی بر پاسخ فرد بـه محـرك          معتقدند که تفاوت در نظارت    

 بــه لحــاظ احــساس "پنداشــت از خــود مثبــت"از جملــه ایــن عوامــل . گذارنــد مــی
آموز موفـق اسـت کـه هـر دوي      خودارزشمندي و پنداشت از خود به عنوان یک دانش      

نتایج حاصل . ندا نشان دادهرا آموزان  تاري دانشهاي رف ها رابطه معکوس با نابهنجاري آن
عوامـل مـؤثر بـر      "، با عنـوان     )1381(هاي پژوهشی سخاوت      از تحقیق حاضر، با یافته    

چروده   و نیز با نتایج مطالعه حیدري"آموزان استان لرستان هاي رفتاري دانش ناهنجاري
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آمـوزان   دانـش  بین در اجتماعی هاي نابهنجاري علل و میزان بررسی"عنوان  با ،)1383(
، متغیر پنداشـت  یادشدهدر مطالعات .  مطابقت دارد"خراسان استان راهنمایی سوم پایه

 از آمـوزان  مثبـت دانـش   اجتماعی تصویر و آموزان از خود و خانواده، خودپنداره دانش

هـاي رفتـاري     داشـته و در ناهنجـاري  يا مدرسه درون روي کج اي بر تأثیر کاهنده خود،
خودپنـداره از  . وزان در بیرون از مدرسـه از اهمیـت بیـشتري برخـوردار اسـت      آم  دانش
سازد تا فرد خـودش را بـه عنـوان     هاي توانایی درونی است که زمینه را فراهم می   مؤلفه

. فردي مسئول درك کرده و مسئوالنه عمل کند و در نتیجه مرتکب رفتار انحرافی نـشود   
ـ   بـه  ) 1382احمـدي،  ( ان در تحقیقـات تجربـی  تأثیر خودپنداره منفی بر بزهکاري جوان

 متغیر تأثیرگذار بر متغیر تصور منفی از خود متغیـر پیونـد             نیتر  مهم. اثبات رسیده است  
  .اجتماعی است

دار بین متغیرهاي پیوند اجتماعی و تصور  از دیگر نتایج تحقیق، وجود رابطه معنی    
ابی و ی هویت.  ناهنجار استمنفی از خود و تصور منفی از خود با معاشرت با همساالن         

هایی که روابط بین اعضاي آن از صمیمیت کمتـري            خودپنداره منفی معموالً در خانواده    
 ضعف تعهد و پیوستگی به خـانواده و مدرسـه         .شود  برخوردار است، بیشتر مشاهده می    

از نظر . بینی و پنداشت منفی از خود باشند آموزان دچار خود کم شود که دانش باعث می 
شود  ها در دوران کودکی آغاز می  گیري این نوع پنداشت     گات فردسون و هیرشی، شکل    

فرزندان متعلق به چنـین     . هاي تربیتی والدین و مسئوالن مدارس بستگی دارد         و به شیوه  
دهند بیشترین اوقات خود را با همساالنی بگذرانند که از طرف             هایی ترجیح می   هخانواد

همفکـر و هـم عقیـده بـودن نوجوانـان و            . گیرنـد   قرار می  ها مورد احترام و پذیرش      آن
شـود کـه آنـان بهتـر همـدیگر را درك کـرده و              جوانان در بسیاري از موارد باعث مـی       

در این بین کسانی که داراي خود ارزشمندي ضعیف هـستند و    . احساس همدردي کنند  
اهگـاه بـراي   تري از خود دارند، گروه دوستان و همـساالن را بهتـرین پن             تصورات منفی 

ها با پراهمیـت جلـوه دادن حـضور           خانوادهکه  گردد    پیشنهاد می  بنابراین. دانند  خود می 
  احـساس سـودمندي را در   سـعی کننـد  هـا   فرزندانشان در خانواده و همگام شدن با آن       
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در بـاالبردن   توانـد     مـی والـدین و معلمـان      همچنـین تعامـل     .  پرورش دهند  فرزندانشان
  .مؤثر باشدآموزان  شاحساس خودارزشمندي دان

طبق نتایج بدست آمده، رابطه بین میـزان پیونـد اجتمـاعی و میـزان معاشـرت بـا         
بـري ایـن اسـت کـه      ایده اصلی تورن  . دار است   همساالن نابهنجار از لحاظ آماري معنی     

شـان را بـه همـساالن منحـرف و      هـا دوسـتی   شود که بچه    پیوندهاي ضعیف موجب می   
همچنین بزهکاري موجب ضعیف شدن     . ر بزهکاري شوند  بزهکار گسترش داده و درگی    

بـر اسـاس   . سـازد  ها را با مشکل مواجه می پیوندها گشته و بعداً پیوندهاي قراردادي آن      
این دیدگاه ترکیبی، از یک سو متغیرهاي پیوند اجتماعی شـامل وابـستگی بـه والـدین،               

کننده رفتارهاي نابهنجار  ن تبیی،هاي قراردادي تعهد و تعلق به مدرسه و پایبندي به ارزش
هـاي    گیـري ارزش    افراد هستند و از طرف دیگر همبستگی با دوستان بزهکـار و شـکل             

هاي  نتایج تحقیق حاضر با یافته. گذارد ه میروي و بزهکاري صح بزهکارانه بر انجام کج   
ایـشان در تحقیقـشان بـه ایـن        . همخـوانی دارد  ) 1391 (يپژوهشی معیدفر و اسفندآباد   

اند که تأثیر تعلق فرد به جامعه و مدرسـه بـر گـرایش فـرد بـه دوسـتان و              رسیده نتیجه
 مدرسه کمتـر باشـد،      ابر اساس این فرضیه، هر چه پیوند فرد ب        . همساالن منحرف است  

  .گرایش او به دوستان و همساالن منحرف افزایش خواهد یافت
هاي کنترل  کی از مقولهپیوند اجتماعی به عنوان ی، رابطه این کهدر پایان باتوجه به 

هاي مورد بررسی قرار گرفته است، لذا پیـشنهاد آموزان دختر  دانش رفتارهاي نابهنجار   با
  :گردد  میزیر ارائه
   بـا گـرایش بـه      ) مستقیم، غیرمـستقیم و کنتـرل درونـی       ( هاي کنترل   انواع مقوله

 قرار گرفته آموزان دختر و پسر مورد بررسی     رفتارهاي نابهنجار و بزهکاري، روي دانش     
 . شناسایی گرددها ترین مقوله و مهم

    آمـوزان   میزان گرایش به رفتارهاي نابهنجـار در بـین دانـش       بهتر است   همچنین
 .دختر و پسر و در مقاطع تحصیلی مختلف مورد مقایسه قرار گیرد
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محققان با بکـارگیري تحلیـل      که  گردد    پیشنهاد می تر موضوع     جهت بررسی عمیق  
شـناخت تـأثیر هـر      ، عالوه بر امکان     ی چندسطح يساز  تفاده از مدل  با اس چندسطحی و   

اي بر میزان گرایش بـه رفتارهـاي نابهنجـار، بزهکـاري و             کدام از عوامل فردي و زمینه     
 را هـم    هاآموزان و نوجوانان، تأثیرپذیري متغیرهاي فـردي از سـاختار           رفتاري دانش   کج

  .مورد مطالعه قرار دهند
  
  منابع
  اي مؤثر بر   بررسی عوامل خانوادگی و درون مدرسه     «،  )1389. (نیآقازاده، غالمحس

، »آمـوزان دوره متوسـطه شـهر مراغـه        هـاي رفتـاري در میـان دانـش        ناهنجاري
  .دانشگاه پیام نور مرکز: ، تهراننامه کارشناسی ارشدپایان

  سازمان مطالعه و تدوین : ، تهرانشناسی انحرافات جامعه،  )1382. (بیاحمدي، حب
  .ها، نشر سمت وم انسانی دانشگاهکتب عل

 بـر  مـؤثر  اجتمـاعی  عوامـل «، )1387. (نثـار   مجید حسینی؛پور، حمیدرضاجالیی 

. یاجتمـاع  و انـسانی  علـوم  نامـه پـژوهش ، »رشـت  در نوجوانـان  بزهکاري
  .2 شماره، )هاي اجتماعینامه پژوهشویژه(

 بـین  در ماعیاجت هاينابهنجاري علل و میزان بررسی«، )1383. (چروده حیدري 

 یاجتمـاع  مجلـه علـوم  ، »خراسـان  راهنمـایی اسـتان   سـوم  پایه آموزاندانش
  .سال اول، شماره اول، )مشهد فردوسی دانشگاه(

 سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهاد سـازندگی ، )1372. (پور، فرامـرز    رفیع ،
  .مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی: تهران

   روي اجتماعی در     بررسی رابطه پیوند اجتماعی با کج     «،  )1389. (زلفعلی فام، جعفر
  .دانشگاه پیام نور تبریز، طرح پژوهشی، »بین دانشجویان بومی و غیربومی
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  ـ   جامعه (یاجتماع یشناس  بیآس ،)1378. (اهللا  ستوده، هدایت  ،)انحرافـات  یشناس
  .نور يآوا انتشارات: تهران

  ــیدي، اصــغر ــراهیم ؛ســرور، رحــیم؛ رش ــزان «، )1391. (يحــصار اب ســنجش می
، » اقتصادي شهرهاي استان آذربایجانشرقی    -یافتگی ساختارهاي اجتماعی   توسعه
، شماره  10، سال   ) پژوهشی انجمن جغرافیاي ایران    -فصلنامه علمی . (ایجغراف

35.  
 هــاي رفتــاري  بررســی عوامــل مــؤثر بــر ناهنجــاري«، )1381. (ســخاوت، جعفــر

   .2 سال چهارم، شماره ،شناسی ایرانمجله جامعه، »آموزان استان لرستان دانش
   ،انتشارات دانشگاه پیـام    :  تهران ،شناسی انحرافات   جامعه،  )1385. (جعفرسخاوت

  .نور
 پژوهـشکده   :قـم  ،رويکـج  شناسـی جامعه، )1380. (ي محمد داور؛سلیمی، علی

  . چاپ اولدانشگاه، و حوزه
 ـ ؛شاطریان، محسن؛ اسمی جوشقانی، زهرا  ررسـی ب«، )1392(. ی فهیمه نوریان آران

 مـوردي  آمـوزان، مطالعـه  دانش رفتاري هايناهنجاري بر مؤثر اجتماعی عوامل

پـنجم،   سـال  ،ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجله، »بیدگل و آران شهرستان
  .سوم شماره

  انحرافــات (شناسـی اجتمـاعی   آســیب ،)1386. (اهللا سروسـتانی، رحمـت   صـدیق
  .اپ اولانتشارات سمت، چ:  تهران،)اجتماعی

  آمـوز دینداري و بزهکاري در میان جوانـان دانـش        ،  )1380. (طالبان، محمدرضا، 
  .هنر و ارتباطات، چاپ اول فرهنگ، نشر مؤسسه پژوهشی: تهران

 مـؤثر  شناختی عوامل و نوجوانان زهکاريب«، )1386. (اصغر علی اسفجیر، عباسی 

 نوشـهر،  و بابـل بهشهر،  شهرهاي  ساله19-13نوجوانان  بین در بررسی آن به

  .مرکز تهران آزاد اسالمی، واحد دانشگاه :، تهراندکترا نامهپایان
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 يبزهکـار  و ورزشی هايفعالیت«، )1386. (مهر  وجیهه آرمان؛نیا، اکبر وردي علی: 
، نشریه علوم حرکتـی و ورزش ، »هیرشی اجتماعی پیوند نظریه تجربی آزمون

  .12شماره ششم، شماره 
 1391. ( احـسان حـسنوند    ؛بـانی، حمیـد؛ حـسنوند، عبـاس       اللهی، سعید؛ جر    فتح( ،

، »آمـوزان  بررسی عوامل مؤثر بر بزهکـاري و میـزان شـیوع آن در بـین دانـش              «
  .، سال هفتم، شماره سومهاي اطالعاتی و جناییفصلنامه پژوهش

  نـشر  : ، ترجمه نجفی زنـد، تهـران  بزهکاري نوجوانان،  )1376. (امیلیکوراکیوس، و
  .کتاب کودك

 نـشر نـی،    : منوچهر صبوري، تهران  : ترجمه،  شناسیجامعه،  )1386. (ینز، آنتون گید
  .چاپ بیست و ششم

  هاي رفتـاري   ، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ناهنجاري   )1387. (دیمحمودي، مج
، نامـه کارشناسـی ارشـد     پایانآموزان مقطع متوسطه شهرستان خدابنده،        دانش
  .دانشگاه پیام نور: تهران

  شـرکت  : ، تهـران  ها  دگاهیها و د  نظریه: انحرافات اجتماعی ،  )1381 (.دهیممتاز، فر
  .سهامی انتشار، چاپ اول

 و درونی عوامل تأثیر سنجش«، )1381 (.یمشکات زهراسادات ؛محمدرضا ،یمشکات 
 ، دورهشناسـی ایـران  جامعـه  مجلـه  ،»نوجوانـان  بزهکاري در خانواده بیرونی

  .2شماره  چهارم،
  بررسی عوامل آموزشـگاهی و     «،  )1391 (.ي مقیمی اسفندآباد   حسن ؛معیدفر، سعید

  .2، سال بیست و سوم، شماره شناسی کاربرديجامعه، »رفتاري تأثیر آن بر کج
 ،بررسـی رابطـه بـین    «، )1387( . علی اصغر عباسـی اسـفجیر    ؛محمدصادق مهدوي

ــدهاي اجتمــاعی ــان -پیون ــزان بزهکــاري نوجوان ــصلنامه ، » خــانوادگی و می ف
  .، سال اول، شماره اولاي اجتماعیهپژوهش
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