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   اجتمـاعي    و كجـروي     رفتـار انحرافـي     باشد كـه     مي   مهم   سؤال   اين   حاضر، پيرامون  مقالة

وشتار کوشـش   ن  ايندر  ؟     است   و شرايطي    عوامل   با چه    و مرتبط    تابع  جوانان  و  نوجوانان

   بـا بزهكـاري    مـرتبط   شـدة   انجـام  هـاي  پـژوهش   در  مزبور با كاوش    تا سؤال  شده است 

ـ  مـذکور   هـاي  پـژوهش  .داده شـود    پاسـخ   ثـانوي   تحليـل   فـن   كمـك   به جوانان  از  سپ

  وشـكلي   هـاي   مـالك   محـدود شـدند و براسـاس     پژوهش٥٧ تعداد     به   الزم  گري  غربال

 ١٢   قـرار گرفتنـد و در مجمـوع          و ارزيابي   ، مورد بررسي    اي   شده  عيين ت   از پيش   محتوايي

 دختـر و    ٩٦٥در مجمـوع    هـا    ن پـژوهش  يادر   .شد   انتخاب   نهايي  ارزيابي    براي  پژوهش

ن امر،  يا .اند  نفر مورد مطالعه قرار گرفته     ٣٤٢٤ بالغ بر    يتي هم جمع  ي پسر و بر رو    ٢٤٥٩

ج ينتـا  .سـازد  يشتر معلوم م  ي مزبور را ب   يها پژوهشج حاصل از    ين مطالعه و نتا   يارزش ا 

ـ ر ي نوجوانـان تحـت تـأث   ي و بزهکار  يکجرو )۱ :دهد ينشان م   يا در رابطـه بـا عـوامل   ي

زان تمـاس  يـ ، مني بودن والدي خانواده، درجة مذهب يگاه اجتماع يجنس، سن، پا  همچون  

زان تعلـق   يم،  يليت تحص ي، وضع ي بزهکار يها ت در گروه  يافراد با دوستان کجرو، عضو    

 ييرهـا يمتغ )۲.  است انياء و مرب  ين در جلسات انجمن اول    يزان شرکت والد  يبه مدرسه، م  

 و  يت رفتـار انحرافـ    ي و تقو  يساز نهيجاد، زم يد را در ارتباط با ا     يين تکرار و تأ   يشتريکه ب 

زان يـ ، م ياجتمـاع ــ    يگاه اقتـصاد  يپا: ب عبارتند از  ياند به ترت    نوجوانان داشته  يبزهکار

زان يـ ها، نوع و م    ت در آن گروه   يل و عضو  يط نوجوان با گروه دوستان ناهمنوا و تما       ارتبا

 )۳ . خـانواده  ي و نابـسامان   يختگيزان گس ي و م  ن بر رفتار نوجوانان   ينظارت و کنترل والد   
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  مقدمه
   نـابودي   بـه   ما محكوم  و فرهنگ تمدن  يابد، تر ما ادامه   جوان  هاي   نسل  ةسابق   بي   اعمال   دهيم  اگر اجازه «
  » است

   گفتـاري  ، بلكـه   در روزگار ما نيست  مذهبي  يا فرد فرهيخته   اجتماعي   مصلح   سخن   يك  اين

 از مراكز     يكي   در شهر اور كه      از ميالد مسيح     قبل   سال ٣٥٠٠   به   متعلق   باستاني  لوحه    بر يك   است

 ).١٧٩: ١٣٧٣ ،الور (  است  نبي  ابراهيم ، زادگاه  تورات گفته  و به  بوده  سومري تمدن

 هـر     افـراد جـوان     كـه    اسـت    نكتـه   ها يادآور ايـن      سومري   باستاني  ة در لوح    شده  گفتار نقل 

   مستعد عـصيان     از ديگران    بيش   خاص   و رواني    شرايط جسمي    داشتن  دليل  به  كم   دست  اي  جامعه

 بشر    در تاريخ    پديده   اين  دار بودن    و ريشه   قدمت.  هستند  بزهكاري  و   كجروي اً و بعض   و سركشي 

   جامعه   يك   جوانان   نبايد به    كه  عناست م   مؤيد اين   همچنين    متمادي  هاي   نسل   در طول    آن  و تداوم 

   از تحـول     حـساسي    در مقطـع     ما كـه     جامعه  جوان    نسل   ويژه  ، به    نگريست  شناختي   آسيب  با نگاه 

   خـود اختـصاص    ما را بـه  جامعه  از اي  و فزاينده    بزرگ   قرار دارند و سهم      مرز و بوم     اين  تاريخي

  هـر نحـو ممكـن         بايد بـه     كه   و خطرناك    منحرف   بالقوه   افرادي   عنوان   به  تصور جوانان . دهند  مي

 دارد  باز مـي   مهم  حقيقت ، ما را از اين  آن تينظر از نادرس   كرد، صرف    را سرگرم  ها آن يا    مهار شده 

   حقيقـت   از ايـن   و هـم   اسـت   بوده  چه  تحميلي  و جنگ  انقالبة در دور   ساز آنان    تاريخ   نقش  كه

   برنامـه   هرگونـه هـا  آن   و همراهي   ، همدلي    مشاركت   بدون  سازد كه    مي  ارزشمندتر غافل   و بزرگتر

   بـه    نادرست  بينش.  خواهد ماند    ناكام   و فرهنگي   ، اقتصادي    سياسي  هاي  زمينه  در   اجتماعي  اصالح

،    در انديـشه     گـاه   ه ك   است   شده   ما باعث    جامعه   جوان  ساختار سني     به   با توجه    جامعه  افراد جوان 

  رشـد   و در مـواردي   مزاحم  موجوداتي  عنوان  به جوانان  و  از افراد، نوجوانان    برخي  گفتار و عمل  

هـا و      قـرن    از فراسـوي    رسـد، وقتـي     مـي   نظر  به.  شوند   پنداشته   كافي  ، فاقد اختيار و ادراك      نيافته

 باشـد     مزبـور آن    در لوح     نهفته  ، پيام   انديشيم   مي  ان جوان  ها درباره    سومري   لوحه   به  ها با نگاه    هزاره

   كه  خطرناك  ة شد   انباشته   انرژي   يك   عنوان   به   جوانان   و در نظر گرفتن      بينش  گونه  اين   جاي   به  كه

  منتظـره    ويرانگر و غيره    اي  لرزه  ، زمين    زمين  هاي   در گسل    نهفته   نيروي  تواند همچون    مي  هر لحظه 

ها    نسل  ، تفاوت شان  سني   موقعيت   را در چارچوب   ها آن   از اعمال    بخشي  اد كند، بهتر است   را ايج   

 و   تفـسير كـرده   ايران     و پرفراز و نشيب      تحول   در حال    جامعه   ويژه   به   جوامع  ساختاري و شرايط 

 ، بيشتر   هر چه   ناخت، با ش  ها آن در برابر      باالتر يا ايستادن     از موضعي   جوانان  با   رويارويي   جاي  به
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هـا و      كاسـتي   ، اصالح    متنوع   علمي  هاي   پژوهش   انجام  طريق  از  شانا  و كجروي    انحراف  هاي  زمينه

   عبارت  به.  طلبيد   واقعي   مشاركت   به   جامعه  سازندگي    را براي  ها آن  ، نيروي    موانع   ساختن  برطرف

ـ   و عـدالت     ، پژوهـشي، همدالنـه      ، رويكـرد علمـي       اسـت   ديگر، الزم   رويكـرد     جـايگزين   هجويان

 . گردد  آنان  به  نسبت شناختي آسيب

،   رفتار انحرافـي    يريگ   شکل هاي   و زمينه   عوامل تا   است   حاضر بر آن    ١پژوهشن راستا   يدر ا 

و     نوجـواني    سـني    در محـدوده     ويـژه    بـه    جـرم  تاً و نهاي   ، بزهكاري    اجتماعي  ، ناهمنوايي   كجروي

 و    از مطالعـات     تـوجهي    قابـل   كـم    و دسـت    ، برجـسته     برگزيـده   هـاي    نمونـه    كمـك   هبرا    جواني

  .  نمايد  بررسيدداً، مج ٢ اجتماعي شناسي  آسيب  در حوزه  شده انجام  هاي پژوهش

  

    تحقيق هاي سؤال
   و بزهكـاري     مـؤثر بـر كجـروي       عوامل (  تحقيق   اصلي   سؤال   به   شده   انجام  هاي  پژوهشـ  ١

  اند؟  داده هايي  پاسخ چه) كدامند؟  اناننوجو

   و بزهكـاري     انحـراف    ايجادكننـده    علـل   ، اولويـت     مـورد بررسـي     هاي   پژوهش  براساس ـ٢

  چگونه  مزبور يها کار رفته در پژوهشه  بينظرمفاهيم ها و  ي تئوريو فراوان  جوانان  و نوجوانان

  ؟  است

 و   دختـران   در ميـان   و كجروانه    رفتار بزهكارانه   يع و توز   ها، ترتيب    پژوهش   اين  براساس ـ٣

  هـاي   پـژوهش   و متفـاوت   مشترك هاي ؟ يافته   است   چگونه   گوناگون   متغيرهاي   و برحسب   پسران

  كدامند؟   مورد بحث مزبور در زمينه

  
  قي تحقيچارچوب نظر
 رفتار    اغلب  شناسان  ، جامعه   شناختي   و روان   شناختي   زيست ة فردگرايان   رويكردهاي  بر خالف 

. انـد    متمركـز شـده      گروهـي   هـاي    و بـر زمينـه       ديـده    فـردي   هـاي   از ويژگـي    خـارج   را  انحرافي

                                           
 تحت عنوان انحراف اجتماعي جوانان      ۱۳۸۱ مقاله برگرفته شده از پژوهشي است که توسط نويسنده در سال              اين .١

  .ها انجام شد وهشژدر آيينه پ
  .»نوع تحقيق« نگاه کنيد به بخش .٢
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   اجتماعي   ماهيت   و رفتار انحرافي     و جنايت    از جرم   توجهي   قابل   ميزان   معتقدند كه   شناسان  جامعه

 و    همنـوايي    ميـان    بـر روابـط درونـي      ها نآ .اند  وابسته   اجتماعي  هاي  نهادها و سازمان     و به   داشته

   جـرم    پديده   به   و اغلب    تأكيد داشته    متفاوت   و فرهنگي   ، اقتصادي    اجتماعي  هاي  زمينه  در  انحراف

ـ زيرا . نگرند  مي  نسبي  امري  عنوان به   و بزهكاري   و جنايت    ، حـاوي   مـدرن  جوامـع خـصوص  ه ب

  فرهنگـي   خـرده    موقعيـت    به   نسبت   كه  رفتاري و    هستند   متفاوت  هاي  فرهنگ  خرده  تعداد زيادي 

   رفتـاري    عنـوان    ديگـر بـه     فرهنگـي   خـرده   هاي   در زمينه    است  شود، ممكن    مي   همنوا تلقي   خاص

 ).١٣٩: ١٣٧٣  ،دنزيگ( شود   شناخته انحرافي

  ظريـات  از ن  "  ١هاگـان "  بنـدي    طبقـه   ، براسـاس     تحقيـق    در ايـن    شـناختي    جامعـه   هاي  تئوري

 ــ    رويكـرد كـاركردي    ـ١:  عبارتند از    كه   است   شده   رويكرد تقسيم    سه  به ،   انحراف  شناسي  جامعه

 . رويكرد تضادـ٣  نمادين  متقابل  رويكرد كنشـ٢  ساختي

   بـه    كـه    و مدرسـه     ماننـد خـانواده      نهادهـايي    بـر روي     سـاختاري    كاركردگرايي  هاي  تئوري

پردازنـد،     مـي    جامعـه    اصـلي   هـاي   با ارزش  ها آن رفتار    كردن منظور همنوا     افراد به   كردن  اجتماعي

   انجـام    از افـراد از طريـق        چـرا برخـي     پردازنـد كـه      مي   مسئله   اين  ها به    نظريه  اين. كند  تمركز مي 

   كه ييها  از افراد از ارزش پردازند؟ چرا بعضي  مي  جمعي هاي توافق  با  مقابله  به  انحرافي رفتارهاي

،   ، كنتـرل     اجتمـاعي    يـادگيري   هـاي  هكننـد؟ نظريـ     مـي    ، سـرپيچي     اسـت    مهم   جامعه   اكثريت  براي

 رويكـرد     اين   زير مجموعه    كه  آنومي  و  فرهنگي  ، خرده    متفاوت  هاي ، فرصت    اجتماعي  سازماني  بي

  ).۳۲: ۱۹۹۴ ،هاگان (گويند  مي  پاسخ  متفاوت هاي  شيوه  به  سؤاالت  اين باشند، به مي

 سـاير افـراد       از جانـب    شـود كـه      مـي    اطالق   كسي   به  ، كجرو يا منحرف     گرايان  از نظر تعامل  

 او    بين  ها، فشارها و تعامل     انگيزه  فرد كجرو،    به   ديدگاه  اين.  باشد   قرار گرفته   مورد مؤاخذه    جامعه

   كـه   و عللـي  چگـونگي  ، گرايـان  لتعامـ .  دارد كنند، توجـه   قلمداد مي  را منحرف  وي  كه و كساني 

: ۱۹۹۲،  ٢گيـوونز  (دهنـد    قـرار مـي     شوند را مورد بررسـي       مي   دانسته  ها منحرف   و گروه   اشخاص

 تأكيد بـر معناهـا و        ها به  ، از تأكيد بر ارزش       رفتار انحرافي    نمادين   متقابل   كنش  هاي  تئوري ).۱۷۱

 امر پـا     ، از اين  ها آن از    برخي   اند و در مواردي      داده   تغيير جهت    رفتار انحرافي    تبيين   براي  تعاريف

  انجـام     جهـت    شـده    كـسب    را از تأكيـد بـر معناهـا و تعـاريف            شان   اصلي   و توجه   فراتر گذاشته 

                                           
1. Hagan 
2. Givvons 
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   كنتـرل    رسـمي    عـامالن    كـه   هـايي   تمركـز بـر نقـش        طرف   به   توسط منحرفان    انحرافي  رفتارهاي

انـد   كنند، تغييـر داده   مي  بر افراد بازي  رفتار انحرافي   نمادين  عاريف و ت    معاني  تحميل  در  اجتماعي

   .)٤٠: ١٩٩٤ ،هاگان(

   روي   ارتباط دارند، اغلـب     زني  برچسب  هاي     با نظريه    نوعي   به  سرانجام رويكرد تضادگرا كه   

  تمـاعي  اج هـاي   گـروه    بر اعضاي    قانوني  هاي  برچسب   مسلط در تحميل     اجتماعي  هاي  گروه  نقش

   اتفـاق    ايـن   چگونـه   چـرا و     دهند كه    جواب   سؤال   اين   دارند به   د و سعي  كنن   تمركز مي   اي  حاشيه

   دانـسته   بزهكـاري   علـل   عنـوان   به  و ظلم ها، نابرابري  تئوري  در اين  ).٤٥: ١٩٩٤ ،هاگان(افتد    مي

   و همچنـين    هنجـاري    و بـي    يفرهنگـ    خـرده   پـردازان   نظريـه   ، اگرچـه     هاگان   عقيده  به .  است  شده

   و سياسـي     اقتـصادي    و متغيرهاي   طبقاتي  تضاد   به   نوعي   به  شناختي   بوم  هاي  ديدگاه  نظران صاحب

،   بر ظلم  طور خاص  به نظريات   از اين  يك اند، اما در هيچ    تأكيد داشته    انحرافي  در بروز رفتارهاي  

  .)١شمارة به نمودار بنگريد ( است   تأكيد نشده افي در بروز رفتار انحر  و تأثير طبقات سلطه

  

 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  
  ياجتماعانحراف  يها هي هاگان از نظريبند  طبقه.١  شمارةنمودار

  رويکرد 

کارکردگرايي 

ا ا

  )دورکيم(آنومي اجتماعي 

 )مرتون(فشار ساختاري 
 )پارسونز(متغيرهاي الگويي 

 )کوهن، ميلر(فرهنگي  خرده
 )د و اوهلينکلووار(هاي متفاوت  فرصت

  )پارک، برگس، شاو و مکي(سازماني اجتماعي  بي

 )رلکس، هيرشي و ني(کنترل اجتماعي 

هاي انحراف  نظريه

 اجتماعي

  رويکرد 

 گرايي نمادي تعامل

  )ساترلند(پيوند افتراقي 

 )ماتزا(سازي  خنثي
 )لمرت، بيکر، سيکورل و گافمن(زني  برچسب

 ارويکرد تضادگر

  مارکس و انگلس

 )ولد(تضاد گروهي 
 )ترک(جرم، قانون و نظم 

 )کوئيني(گرايي  واقع
 )تايلور، والتون، اسپيتزر(مارکسيستي 

  )بانگر و هاگان(کنترل قدرت 
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، هـا  آن انتشار    ها، چگونگي    ارزش   نقش   بر محور بودن     هاگان  بندي   شد طبقه    گفته  بنابر آنچه 

   و چگـونگي   اجتماعي  متقابل  در كنش  و تعاريف عاني م  يا بر نقش   ها آن از     و تخلف   تبعيتة  نحو

 و    و سـتم     ظلـم   هاي   يا بر زمينه     خاص   افرادي   به   آن   و انتساب    و مجرم   جرم    برچسب  گيري  شكل

 از افـراد تأكيـد        برخـي    دانـستن    يا مجرم    شدن   مجرم  خصوص  در   آن   و نتايج    در جامعه   نابرابري

  .كند مي

  
  ١خب منتيها هيفرض

گانه قابـل اسـتخراج        سه يکردهايل رو ي ذ يها  هي که از نظر   ييها  هين فرض يتر ن جا مهم  يدر ا 

ها در  هيل هر مجموعه از فرضيه و تحل ي و تجز  يبه منظور سهولت جداساز   . شوند  ي ذکر م  ،هستند

 مرتبط  يها  هي و تضادگرا و نظر    ي نماد يگرا  ، تعامل ي ساختار يگانة کارکرد    سه يکردهايقالب رو 

  .آمده استجداگانه  ها آن قابل استخراج از يها هيفرض، ها آن با

  
   ساختاريـ   رويكرد كاركرديـ ١

    اجتماعي  آنومي ة نظريـ  الف

)  ، مدرسـه     دوسـتان   ، گروه   خانواده (  نوجوان  كننده   اجتماعي   عوامل   يا اجماع    انسجام   هرچه ـ

 .  بيشتر است  نوجوان  بزهكاري باشد، احتمال كمتر   اجتماعي  عام ها و هنجارهاي ارزش بر سر

  
    ساختاري  فشارهاي  نظريهـ  ب

هـا،    يـا ارزش    جامعـه )  مـورد تأييـد و تبليـغ       (  شده   پذيرفته  ها و اهداف     انگيزه   بين   هرگاه ـ

ـ     و ارزش    اهـداف    بـه    نيل  ها و وسايل     يا شيوه    اجتماعي  هنجارها، واقعيت  ها و   آرمان طـور  ه  هـا ب

 بـر    ، فـشاري     آن  ة و در نتيج     پديد آمده    آنوميك   باشد، وضعيت   داشته  وجود   تناسب  ، عدم   ردهگست

 .دهد  مي  سوق  انحرافي  رفتارهاي انواع   سوي  را بهها آن  شود كه افراد وارد مي

                                           
؛ ۱۳۷۴آذر،   مـساواتي : يد بـه  اند نگاه کن   هاي مزبور بوده   هايي که مبناي استخراج فرضيه      براي اطالع بيشتر از نظري     ـ١

؛ اشـرف،   ۱۳۷۹؛ صـفوي،    ۱۳۶۹شه،  و؛ ر ۱۳۶۹؛ توسلي،   ۱۳۷۸پور،   ؛ رفيع ۱۳۷۳؛ گيدنز،   ۱۳۴۳؛ دورکيم،   ۱۳۷۶مور،  

؛ ۱۳۵۶؛ استارک و همکـارانش،      ۱۳۷۰؛ کوئن،   ۱۳۷۰نيا،   ؛ کي ۱۳۷۲؛ رابرتسون،   ۱۳۷۰؛ گسن،   ۱۳۷۷؛ احمدي،   ۱۳۵۵

  .Miller, 1980؛ Haralambos, 1984؛ ۱۳۷۹؛ استونز، ۱۳۸۵صديق، 
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  وان عنـ   به  عام  هنجارهاي  پذيرش  عدم  مستلزم  از رفتار ناهمنوا كه    ، نوعي    پايين   در طبقات  ـ

   بـه    جديـد نيـل      و ابزارهـاي     وسـايل    گـرفتن    پيش   و متضمن    است   اهداف   به   نيل  مشروع   وسايل

  .شود  مي ديده باشد، بيشتر  مي اهداف

  
    الگويي  متغيرهاي ة نظريـ  ج

   خـود توجـه     فاً شخـصي   صر   منافع   به   محوله  هاي  و نقش    وظايف   در انجام    نوجوان   هرچه ـ

 . او بيشتر خواهد بود  شدن  منحرف احتمال د، باش داشته

)  خانواده (  عضويت  هاي  حاضر در محيط     كنشگران  هاي   كنش   عمومي  گيري   جهت   چنانچه ـ

 و    خودمدارانـه   گيـري    جهـت   بيـشتر بـر مبنـاي     ...)  و    دوسـتان  (  نوجـوان    مرجـع   هـاي  محـيط  يا

 . بيشتر خواهد بود ان در نوجو  بروز كجرفتاري احتمال  باشد، ستيزانه جمع

  
   فرهنگي  خرده  نظريهـد 

ـ    اجتمـاعي   هـا و طبقـات       گروه   خاص  هاي  فرهنگ   با خرده    يا جرم    رفتار انحرافي  ـ طـور  ه   ب

 .دارد  ارتباط مشخصي

 بـا     و جوانان    ارتباط نوجوانان    وجود دارد كه     بزهكاري  هاي  فرهنگ  ، خرده   اي   در هر جامعه   ـ

  از جامعـه )  گـروه ( قـشر    ايـن   را در ميـان  اجتمـاعي   و ضد  انحرافي رفتارهايبروز    احتمال ها آن

 .دهد  مي افزايش

را بـا     همبـستگي   توانند بيـشترين     بزهكار مي    هماالن  هاي  و گروه   رسد، دوستان    نظر مي    به ـ

  .  باشند  داشته  و نوجوانان  جوانان بزهكارانه رفتار

  
    متفاوت هاي  فرصت ةنظري ـهـ 

   پـايين    طبقـه    جوانان   در ميان    بزهكاري باشد، بازتر     غيرقانوني  هاي  فرصت  ساختار  هرچه ـ 

 . است بيشتر، بهتر  اجتماعيـ  اقتصادي  هاي  موقعيت  به  دسترسي براي

  
 ) شناختي بوم (  اجتماعي سازماني  بي  نظريهـو 

  ة توسع باعث   و صنعتي    تجاري  ي شهرها   دروني  هاي   در حوزه    اجتماعي  سازماني   وجود بي  ـ

 . شود ي م و جنايي  بزهكارانه هاي سنت ها و ارزش
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   اجتماعي  كنترل  نظريهـز 

   و قيـد و بنـدهاي    الزامـات   بـه   و نوجوانـان   جوانـان   و وابستگي   تعلق   احساس   ميزان  ـ بين 

 وجـود   رابطـه    جوانان  زهكاري و ب    جامعه   مختلف  هاي   و گروه   نهادها، سازمان   بر   حاكم  اجتماعي

   هنجارهـا، قواعـد و رسـوم         فرد بـه     خاطر و تقيدات     تعلقات  ديگر هر قدر ميزان       عبارت  به. دارد

 . است بيشتر  انحرافي  اعمال  ارتكاب براي  فرد آمادگي باشد تر  ضعيف جامعه

   و ميـزان     بـا نـوع     سـه  و مدر    خـانواده    از سـوي     شـده    اعمال   اجتماعي   كنترل   و ميزان   ـ نوع 

  . ارتباط دارد  و جوانان  نوجوانان  و بزهكاري انحراف

  
   نمادين  متقابل  رويكرد كنشـ ٢

   پيوند افتراقي ة نظريـ  الف

   سـوي   از هنجارهـا را بياموزنـد، بـه     و تخطـي   طغيان پذيري  جامعه جريان درنوجوانان  اگر  

 . خواهند شد  كشيده رفتار انحرافي

  
  سازي  خنثي ة نظريـ  ب

  و  ، شـجاعت    جـويي   و پرخـاش     خشونت   بودن  با ارزش  ( يي نها  هاي   ارزش   هر قدر فرد به    ـ

   معيارهـا و اسـتانداردهاي       برخـي    بـه   تـوجهي   ، بـي     شـديد بـدني      و فعاليت   طلبي  ، هيجان   دالوري

   اين  اجتماعي  مساعد   زمينه  م و ه    عالقه   هم   كه  مانند جوانان ( دهد     بيشتري  اهميت ...) و    اجتماعي

 . خواهد بود بيشتر مستعد بزهكاري) كار را دارند

  نياز بـه   و  دلهره  تأثير شدت  خود بياموزند و تحت ـ هر قدر افراد بهتر و بيشتر از همنشينان  

   را دارا باشـند، احتمـال        بيـشتري    بزهكـاري    ارتكاب  ، اراده    انساني   و خالقيت    شخصيت  بازسازي

 . بيشتر خواهد بودها آن از   و بزهكارانه  انحرافي رفتارهاي بروز

  
  زني  برچسب  نظريهـ  ج

   ديگـران    يا نامناسـب     رفتار متفاوت    فرد، موجب    درباره   انحراف   يا غيررسمي    رسمي  ـ قبول 

   موجـب  هنجارهـا بـاز دارد،      فـرد را از شكـستن        كـه    از آن    بيش  شود و در نتيجه     مي  او   به  نسبت

  تبـديل (گـردد    مـي   انحرافـي  هـاي   نقش  و ايفاي  منحرف هاي   درگروه   شركت   او به    تمايل  افزايش

 ).  ثانويه  انحراف  به  اوليه انحراف

  



 

 

  

 ها تماعي جوانان در آيينة پژوهشانحراف اج

 

١٣٢

  تضادگرا  رويكردهايـ ٣

 .  است  بزهكاري  علت  و ظلم  نابرابريـ

    تضاد گروهي  نظريهـ  الف

 .شود  مي  تلقي ها جرم روه مسلط رفتار ديگر گ  از نظر طبقهـ

  .  است  اقليت  رفتار گروه  و بزهكاري  جرمـ

   و نظم ، قانون  جرم  نظريهـ  ب

 مـسلط،    طبقهجه  ي، در نت  شود   مي   مسلط تحميل    طبقه  ، قدرت    فرايند يادگيري    يك   از طريق  ـ

  گيرنـد و اعـضا طبقـه     را ياد مـي  زننده  و برچسب   گيرنده  ، تصميم   جويانه   سلطه  اجتماعي   هاي  نقش

   تازه  و پايگاه  نقش اقتضائات)   و بزهكاران مجرمان ( هستندگذاري قانون   موضوع   كه ها آن يا    پايين

 .آموزند  را مي بودن بزهكار و مجرم

   ميزان   باالترين  رود كه    را دارا هستند، لذا انتظار مي        قدرت  ، حداقلِ    فقرا و غيرسفيدپوستان   ـ

 . باشند تهداش  را جرم

    اجتماعي گرايي  واقع ة نظريـ  ج

  ، احتمال    است   نشده   تعريف   و تفصيلي    طور خاص    رفتارها به    كه   از جامعه   هايي  در بخش  ـ

  .   شود، زياد است  تلقي ها انحرافي  از گروه برخي  رفتار  كه اين

   ماركسيستي هاي  نظريهـد 

   اجتمـاعي    دو گروه    بر رفتارهاي   زني   برچسب   از راه   اكم ح   طبقه   كه   است   تعريفي   انحراف ـ

هـا،     موجـود، شـيوه     داري   سـرمايه   راً قادرند در جوامـع     منحص  كه) ساز   مسئله  هاي  گروه   عنوان  به(

 .سازد  ببرند، وارد مي  را زير سؤال  آن  خاص  و ايدئولوژي  توليد و مصرف شرايط و الگوهاي

   قدرت  كنترل نظريه ـهـ 

 . كمتر باشد  مردان  به  نسبتها آن   جرايم كند كه  مي  ايجاب  زنان  اجتماعي  وضعيتـ

 را    بروز رفتار انحرافـي     شرايط مستعدكننده )  كنترل ( و نبود نظارت  )  قدرت (  وجود آزادي  ـ

 .كند  مي و تقويت   پديد آورده  و نوجوانان  جوانان  ويژه  به جامعه در افراد

  . هستند  انحراف جامان  براي  زادتر از زنان آ  مردانـ

 . آزادتر هستند  انحرافات  انجام  براي  پايين  طبقات  زنان  به  باال نسبت  طبقات زنان ـ

از   تـأثير بيـشتر      و اين   پسرانشوند تا      مي   بازداشته   رفتار انحرافي    بيشتر از ارتكاب     دختران ـ

 .  تا پدران  است  مادران  كنترل طريق
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 او   و رفتـار بزهكارانـه    ريسك  و تهديد را بيشتر بداند، احتمال  نظارت  فرد احتمال  هر چه  ـ

 در    و پـسران     دختـران    بـين    و بزهكاري    جرم   در ميزان   ، تفاوت   در نتيجه .  بالعكس آيد و    مي  پايين

 .مادرساالر است گرا و  مساوات هاي خانواده  پدرساالر بيشتر از هاي خانواده

   منتخب  تئوريك متغيرهاي

  اند تا در نهايت      اخذ شده   منتخب   هاي  شوند، از فرضيه     ذكر مي    قسمت   در اين    كه  متغيرهايي

 هـا  آن مـرتبط بـا       ها ورويكردهاي   ها، تئوري    در پژوهش   كار رفته ه   ب  ، متغيرهاي ها آن از    با استفاده 

ايجـاد،    بـا    متغيرهـا و عوامـل      ، ايـن     گفـت   نتـوا    مـي    طور كـل    به.  قرار گيرد    ثانوي  مورد تحليل 

  همبستگي  و جرم ، بزهكاري  بروز رفتار انحرافي  يا احتمال  شانس ، تشديد و باال بردن   سازي  زمينه

 .دارند 

  
    ساختاريـ   كاركردي  مكتبـ١

 در    اجتمـاعي    ادغـام   هـاي    چارچوب  گسيختگي و   ضعف : اجتماعي آنومي:    آنومي   نظريه ـ  الف

، )  و دوسـتان    ، تحـصيلي    ، مـذهبي     شـغلي   هـاي   ، گروه   خانواده ( كننده  اجتماعي   هاي  نهادها و گروه  

 .  اجتماعي ها و هنجارهاي  ارزش مورد ترديد قرار گرفتن،  جمعي  وجدان ضعف

بـا  )  ها و اهـداف  ارزش (  از فرهنگ  منبعث هاي  انگيزه  انطباق عدم:   فشار ساختاري  نظريه ـ  ب

   اجتمـاعي    و منزلـت     موقعيـت   برحـسب )   اهداف   به   نيل  وسايل هنجارها و  (ها آن ارضاء    امكانات

 .فرد

گـرا،     عاطفـه    رفتـاري    الگوهـاي    از طريـق     هـدف    بـه   يابي  دست:  الگويي   متغيرهاي   نظريه ـ  ج

  . گرا و خودمدارانه گرا، كل گرا، كيفيت خاص

   گـروه   به  داشتن  تعلق  به تمايل؛  بزهكار فرهنگ  خرده  به دن بو متعلق:  فرهنگي  خرده  نظريهـد  

  . بزهكار همساالن

 و    غيرقـانوني   هـاي    فرصـت    افـراد بـه      دسترسـي    و نوع   ميزان:   متفاوت  هاي   فرصت   نظريه ـ هـ

  ت طبقـا    جوانـان    ويژه   به   افراد جامعه    براي   قانوني  هاي   ساختار فرصت   مسدود بودن ؛   خالفكارانه

   و پايگـاه     ارتقـا وضـعيت      جهـت    غيرقـانوني   هـاي    ساختار فرصت    به  دسترسي  و در مقابل    پايين

 . خود اقتصادياجتماعي ـ 
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  هـا و منـاطق    حاشـيه   بـه   جامعـه   افراد محـروم  مهاجرت: ) شناختي بوم ( سازماني  بي  نظريهـو  

 .  و مدرسه  خانواده  از سوي  شده عمال ا  اجتماعي  كنترل  و ميزان  نوع ؛ تخريب  و رو به مركزي

  
   اجتماعي  متقابل  كنش  مكتبـ٢

   و يادگيري    شدن  ، فرايند اجتماعي     مناسبات   در معرض   قرار داشتن :   پيوند افتراقي    نظريه ـ  الف

ا ب (  نهاني  هاي  ارزش؛   فرد   و محيط پيرامون     دوستان  ، گروه    درخانواده   مساعد با بزهكاري    اجتماعي

،   شـديد بـدني   فعاليـت   و  طلبي  ، هيجان    و دالوري   ، شجاعت    و پرخاشجويي    خشونت   بودن  ارزش

 و    قـوانين    اخالقـي    اهميـت   اثر ساختن   بي؛    اجتماعي   معيارها و استانداردهاي     برخي   به  توجهي  بي

 . سازي  خنثي هاي  تكنيك  از طريقها آن   گرفتن ناديده

  در نتيجه )  از خود    خطرناك   مجرم   يك   عنوان  به (  منفي   درك  پيدايش : زني   برچسب   نظريه ـ  ج

  هــاي  از برچــسب  حاصــل نتــايج؛  زنــي خودبرچــسب؛  شــده  وارد  و برچــسب  ثانويــه انحــراف

   .زنندگان اتهام

  

  رويكرد تضادگراـ ٣

 در    قرار داشـتن    ؛ فرايند يادگيري    مسلط از طريق     طبقه   قدرت  تحمل؛    اقليت   گروه   به   تعلق ـ

  ، نژادي قومي هاي  در گروه  عضويت (  قدرت   حداقل   داراي  هاي   يا گروه    فقرا، غيرسفيدپوستان   ةزمر

 .)  اقليت  مذهبيو احتماالً

  از   در جامعه    قدرت   صاحب  هاي   بخش  ها و ادراكات     برداشت :  اجتماعي  گرايي   واقع   نظريه ـ  ج

 . جرم

  ؛ جنـايي   قـانون   از طريـق   محـروم   طبقـات   بـراي  يجـاد محـدوديت  ا:   ماركسيستي  نظريهـد  

  .  جامعه  افراد فرودست  به  حاكم  طبقه زدن برچسب

و نبـود   )  قدرت ( وجود آزادي ؛   با جنس    متقارن   اجتماعي  وضعيت:   قدرت ـ   كنترل   نظريه ـ هـ

پدرسـاالر،   (  خـانواده   نـوع  ؛ پـذيري   ريـسك ؛    بـا جـنس      متقارن   طبقاتي  موقعيت؛  ) كنترل ( نظارت

  .) گرايانه مادرساالر، تساوي
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  شناسي تحقيق روش
  در ايـن  .   است   قياسي   شيوه   موجود به   هاي   داده   ثانوي   تحليل  بر فن    منطبقروش اين تحقيق    

   شـده   انجـام  هـاي   موجـود و پـژوهش   هاي  داده  سراغ به   معيني هاي  فرضيه  با داشتن  ، محقق   شيوه

 .١كند  مي  و بررسي داً تحليل مورد نظر، مجد هاي  را در پرتو فرضيهها آنرود و  مي

ة  در حـوز     شده   انجام  هاي  پژوهش"اند،     شده  وريآ گرد  قبالً   كه  هايي  ، منظور از داده     جادر اين 

  هـاي   تئـوري   بـه   بـا توجـه   باشد كه    مي "ها آن از     حاصله  و نتايج  ي اجتماع يها بيانحرافات و آس  

 . اند  قرار گرفته ارزيابي  مورد نقد وها آنمأخوذ از   هاي  كار و فرضيه  نظري  در بخش  شده بررسي

   كـه    است   ثانوي   تحليل   و از نوع     اسنادي  هاي   پژوهش   حاضر در زمره    تحقيق ،   ترتيب   اين  به

  .باشد  مي ط محقق توس  اطالعات  گردآوري  موجود و نه هاي  داده  تحليل فن   بر نوعي مبتني

  هـاي   نامـه    از پايـان    اعـم ( كشور     داخل   تحقيقات   تمامي   شامل   پژوهش   در اين    آماري  جامعة

اسـت  )   و اجرايـي   پژوهشي   مختلف   مؤسسات   تحقيقاتي  هاي   و باالتر يا طرح     ليسانس   دانشجويي

  :اند  زير بوده  واجد صفات كه

 و   اخالقـي   هـاي    و نابهنجـاري    ، جـرم    ، بزهكـاري    ي، كجرو    انحراف   به   پژوهش   پرداختن ـ١

  .  و جوانان  نوجوانان سني   در محدودة رفتاري

  .  و بزهكاري  كجروي  يا موضوع  مسئله  به  و گسترده  عام  نگرش  داشتنـ٢

  .٧٠ و ٦٠   دو دهة  در طول  تحقيق  شدن انجام ـ٣

ها   كتابخانه به مورد نظر   منابع  به تر نسبت بيش  هر چه  منظور ايجاد پوشش  به  پژوهش در اين

 . شد  زير مراجعه و منابع

هـا،    ، زنـدان     بهزيـستي   هاي   سازمان   پژوهشي  هاي   بخش ـ   ب   دانشگاهي  هاي   كتابخانه ـ  الف

 و    آمـوزش   ، وزارت    اسـالمي    جمهـوري   سـيماي  ، صـدا و      و تربيت    اصالح   كشور، كانون   وزارت

 .  اطالعاتي هاي  بانكـ  ج . با مواد مخدر ه، ستاد مبارز پرورش

،  شناسي  آسيب  در حوزه  شده  انجام هاي  از پژوهش تاً مفصلي نسب هاي  فهرست در چند نوبت

   پـژوهش ٥٧ تعـداد     بـه    الزم  گري   از غربال   پس   شد كه   تهيه)  مورد ١٠٠ش از   يب(  جرم  و  كجروي

                                           
  .٣٠٧: ١٣٧٧بيكر،  به بنگريد .١
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 قرار گرفتند     و ارزيابي   ، مورد بررسي    محتوايي  و  يشكل  هاي   مالك   براساس سپس .١محدود شدند 

  . گرديد  انتخاب  نهايي ارزيابي   براي  پژوهش١٢  و در مجموع

  تـوان    و مـي     است   نگرفته   صورت   خاصي  گيري   نمونه  ، عمليات    تحقيق   در اين    ترتيب   اين  به

   اكثريـت   ، مقـصود بررسـي      وده نبـ    واجد شرايط هم    هاي   پژوهش  شماري بنابر تمام    چه  اگر  گفت

  ، زمـاني    اي   بودجه   تنگناهاي   به   با توجه    البته   كه   است   بوده  تحقيقات    از اين    بيشتر و ممكني    هرچه

   تناسـب  تر از همه ها و مهم  موجود در شهرستان  منابع به   دسترسي  امكان   عدم  و در موارد بسياري   

   گـزارش   هـاي   ، در حـد پـژوهش       شده فهرست حاضر، موارد    تحقيق   و موضوع    با اهداف   نداشتن

 و    حجـم    بـه   ، بـا توجـه       است   آمده   فراهم   آنچه  در هر صورت   .اند   يافته   تقليل   تحقيق   در اين   شده

   مجموعـه    بتـوان    كـه    برخـوردار اسـت      و كيفي   كمي   ، آنقدر از كفايت      شده   بررسي   كارهاي  تنوع

   معاصـر در حـوزه       در دورة    شـدة داخلـي      انجـام    از تحقيقات   تاً كاملي  نسب   را بازنماي    آمده  فراهم

  . دانست  و جوانان  نوجوانان  و بزهكاري كجروي

ل اطالعـات فـن     يـ ن پـژوهش و تحل    ي انجام ا  يوة اتخاذ شده برا   يطور که گفته شد ش     همان

 يهـا   پـژوهش  يعلمـ  يابينـد ارزشـ   ي فرا ين به منظور انجام نـوع     يانابرب.  بوده است  يل ثانو يتحل

  ابتـدا تحقيقـات   اي،     شـده    تعيـين    از پـيش     و محتـوايي    شـكلي   هاي  مالك  ، براساس فهرست شده 

   و چگـونگي    هـا نحـوه      مـالك   مقصود از ايـن   . گرفتند قرار     و ارزيابي   ، مورد بررسي     شده  پذيرفته

در هر  .  بوده است   آن  ايي نه   گزارش اساس بر   تحقيق   ٢ و محتوايي    اجزاء شكلي    به   محقق  پرداختن

   الزم  ، داوري    شـده  پژوهش انجـام     كيفيت   ويژه   و به    كميت  برحسب يابي ارزش يها از مالک مورد  

                                           
انحراف اجتماعي جوانـان در     «) ۱۳۸۱(گلچين، مسعود    پژوهش بنگريد به     ۵۷اي مطالعة فهرست و مشخصات       بر .١

  .اي صدا و سيما ، مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه»ها پژوهشآيينة 

بندي، منابع مـورد اسـتفاده، کيفيـت تايـپ، داشـتن چکيـده و        صلشيوة نگارش، نحوة ف شامل شکليهاي   مالک .٢

شامل نحوة بيـان مـسئله و ضـرورت تحقيـق، پيـشينة تحقيـق،               هاي محتوايي    مالکرعايت سلسله مراتب علمي و      

 بـودن  گيري و حجم آن، مناسـب  هاي تحقيق، روش نمونه ها، چارچوب نظري، فرضيه    توضيح کافي در زمينة تئوري    

هـاي   هاي پرسشنامه، گسترش موضوع، ذکر تئـوري        سؤال  بودن گيري، مناسب  ها، بحث و نتيجه    ي داده آور ابزار جمع 

هـاي   مطرح شده، مدل نظري، جامعة آماري، تعريف نظري و عملي متغيرها، روش           هاي    بودن تئوري  تحقيق، مناسب 

  .اسب بودن آنها، پيشنهاداتآماري و من
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   تـا عـالي      ضعيف   از خيلي   اي   درجه   پنج   ترتيبي   طيف  يك   برحسب ١توسط دو نفر     دو مرحله   طي

  . گرفت   صورت

   عـالي    رتبـه    و حـائزين     شده  بندي  ، رده   ز ارزيابي  ا   حاصل   نمره   براساس   تحقيقات   اين  سپس

  ها شامل  از پژوهش  دسته اين.  شدند  در نظر گرفته  برگزيده  پژوهش   عنوان  به) ٢امتياز ١٢٠ تا   ٩٧(

   رتبـه   مـورد از تحقيقـات  ٢  ، تصادفي  انتخاب  بيشتر، براساس ايجاد تنوع   براي  مورد بودند كه ١٠

 منظـور    ، بـه     برگزيده   پژوهش ١٢  ، محتواي    بعدي  در مرحله  . شدند   افزوده   قبل  تعداد   نيز به   خوب

   براسـاس  ها آن از     حاصل  ها و نتايج     پژوهش   اين  بندي  جمع  و  ، تحليل    مقايسه   امكان   آوردن  فراهم

 و  خالصـه  يي و محتـوا  ي شامل مشخـصات کلـ       جدول ١٠   در قالب    فرايند تحقيق   عناصر اساسي 

ده ي برگز يها  از پژوهش  يا  شده يبند ، منظم و دسته   ي انتقاد يبند ت، جمع يدر نها .  ٣ شدند  يارزياب

  . در قالب جداول گفته شده فراهم آمده است

هـا و    پـژوهش   انتقـادي  بندي  و جمع   ، مقايسه    منظم  ، تلخيص    مطالعه   ما در اين     روش  در كل 

 مـأخوذ از    تئوريـك   بـر متغيرهـاي     پژوهـشي   اي متغيره   انطباق   برحسب ها آناز      حاصل  هاي  داده

   از خـالل     تـا بتـوان      اسـت    بـوده    اجتمـاعي    انحـراف   هـاي   نظريـه   بـر    مبتنـي   هاي   فرضيه  دستگاه

  . داد  پاسخ  درستي  حاضر به تحقيق   و فرعي  اصلي  سؤاالت  به  شده  انجام هاي پژوهش

                                           
   براي  رايج    و آكادميك    فني  هاي   مالك ، اوالً    ارزيابي   در مرحله    و عينيت   تي منظور حفظ يكدس    ، به    ذكر است   شايان .١

  در  كار محقـق  الگوي  با  كه  نفر كارشناس  توسط يك   داوري   شدند، سپس    و تعريف    تعيين   از پيش    تحقيقات  ارزيابي

،    شناسـنامه    همـراه   ، بـه    محقـق   توسط   شده   داده   و امتيازات   ، كار ارزيابي    در نهايت .  شد   بود، انجام    آشنا شده   ارزيابي

 و دو     ارزيـابي    مـشخص   چـارچوب   وجود  در نتيجه .  گرديد   و اصالح   ، تكميل   ها، بازبيني    پژوهش   و چكيده   فهرست

  . آورد  فراهم كار ارزيابي  را براي  بيشتري  اعتبار و عينيت ، موجبات  مستقل  و بازبيني  داوري مرحله
 قابـل   ۱۲۰ تـا    ۰اي حداقل و حداکثر نمرة احتمالي پژوهش بـين            معيار ارزشيابي پنج درجه    ۲۴ه به وجود    با توج  .٢

و ) ۷۳ــ ۹۶(، خـوب    )۴۹ــ ۷۲(، متوسـط    )۲۵ـ۴۸(، ضعيف   )۰ـ۲۴( رتبه از بسيار ضعيف      ۵تغيير است که براساس     

  .اند بندي شده درجه) ۹۷ـ۱۲۰(عالي 
ول مزبور جهت رعايت اختصار از ذکر آنها در اين مقاله خودداري کرده             با توجه به زياد بودن تعداد و حجم جدا         .٣

  .و تنها به توضيح نتايج به دست آمده از آنها پرداخته شده است



 

 

  

 ها تماعي جوانان در آيينة پژوهشانحراف اج

 

١٣٨

  ها افتهي و  نتايج
  يفيبخش توص ـ۱

 هـا  آن مـورد از      ١،     برگزيده   پژوهش ١٢  از مجموع : قيمحقق و سال انجام تحق    ت  ي جنس ـ١ـ١

هـا     پـژوهش   اين.   است   شده   مرد انجام    محققان   وسيله   به   مانده   مورد باقي  ١١ و     زن  توسط محقق 

   تعـداد و نـسبت   بيـشترين  و   اجـرا شـده  ١٣٨٠ تـا  ١٣٧٢   اخير از سـال     سال  ماً در كمتر از ده    تما

 .   است  رسيده  پايان  به١٣٧٨  در سال%) ٧،٤١(  مورد٥ مزبور  هاي شپژوه

  ، محقـق    دانشگاهي   يا رشته    پژوهشي  گيري   جهت  از حيث :  پژوهش يا  رشته يريگ  جهت ـ٢ـ١

 و تنها     اجتماعي   انحرافات  شناسي   جامعه  در حوزه  %)٧،٩١( مورد   ١١ ها آن   اتفاق   به   قريب  اكثريت

  .باشد مي   و جرم  بزهكاري شناسي  روان ينه مورد در زم يك

 خود را  ، كارهاي  برگزيده هاي  پژوهش از محققان%) ٥٠( مورد ٦:  محققيلي مقطع تحصـ٣ـ١

   ارائـه    پژوهـشي   هـاي    طـرح    ديگر در قالـب     ارشد و نيمي    كارشناسي    دوره  هاي  نامه   پايان  در قالب 

...  و  ، تحقيقـاتي     دانـشگاهي    در مراكـز مختلـف      پژوهشي   هاي   طرح  معموالً   كه  از آنجايي . اند  داده

   تمامي   كه   گرفت   نتيجه  توان  شوند، مي    مي  انجام   باالتر از كارشناسي     تحصيالت  توسط افراد داراي  

اند يـا      پذيرفته  ارشد صورت   كارشناسي    معادل   تحصيالت   توسط افراد داراي     برگزيده  هاي  پژوهش

   ديده   اثري   كارشناسي  دوره   هاي  نامه   از پايان   طور مشخص ه  ها، ب    پژوهش   ميان  ديگر در    عبارت  به

  .شود نمي

   در تهـران   ها آناز  % ٥٠   معادل   مورد بحث   هاي   مورد از پژوهش   ٦: محل انجام پژوهش  ـ  ٤ـ١

 از    برگرفتـه   اي   نمونـه   هـا يـا بـر روي         شهرسـتان   دانـشگاهي   و   مقدار در مراكز پژوهشي     و همين 

  ، بيـشترين     تهراني  هاي   نمونه   به   متعلق  هاي   از پژوهش    گذشته .اند   شده   انجام   غيرتهراني  اجتماعات

 خـود    بـه  نو   به  باشد كه   مي%) ٣،٣٣ مورد،   ٤ ( اصفهان  شهر   مربوط به    برگزيده  هاي   پژوهش  نسبت

  .  است  توجه  قابل رقمي

   و دانـشگاهي   در مراكـز پژوهـشي   ه برگزيـد   مورد پـژوهش  ١٢:  محل مشاهدة پژوهش   ـ٥ـ١

 .  پيدا كرد ها دسترسي  محل  در همينها آن   به توان  مي  لزوم  در صورت اند كه  شده مشاهده  مختلف

ها وجـود      زندان   سازمان   و پژوهشي   در مركز آموزشي  ) %٧،٤١ مورد،   ٥( موارد     اين  بيشترين

   مـورد پـژوهش      يك   همراه   به   در مركز اخير كه     ده ش   مشاهده  هاي   پژوهش   نسبت  بودن باال. دارند

   را شـامل     برگزيـده   هـاي   پـژوهش % ٥٠ با مـواد مخـدر         ستاد مبارزه   كتابخانه  موجود در   برگزيده
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 و   دار انجـام     عهـده    مراكز ياد شـده    ، زيرا اصوالً    انتظار است   و مورد    طبيعي  شود، تا حد زيادي     مي

   اجتمـاعي    و انحرافـات     بزهكـاري   حـوزه   مرتبط بـا    هاي  پژوهش   نگهداري  كم  يا دست   مديريت

 در   برگزيده  پژوهش٢ با  هركدام)   و عالمه تهران (  مركز دانشگاهي٢، تنها    حال  در عين . باشند  مي

  . قرار دارند  تأملي  قابل جايگاه

   دهنده  سفارش مك  يا دست  دهنده مراكز انجامدر : ا مرکز انجام دهندة پژوهشي دانشگاه ـ٦ـ١

   به  باشد كه   مي%) ٢٥ مورد،   ٣ (  و پرورش    آموزش   به   متعلق   نسبت   بيشترين ،  برگزيده  هاي  پژوهش

  ، طبيعـي     طـرح    مورد نظر در اين      سني   محدوده   يعني   و جوانان   با نوجوانان    سر و كار داشتن     دليل

   متعلق  پژوهش  يك  همراه   به  كه%) ٣/٣٣(ار   مورد ك  ٤،    دولتي    مراكز دانشگاه   سهم. رسد   نظر مي   به

   نوجوانـان    و جـرم    ، بزهكـاري     انحراف   با پديده   كه  مراكز خاصي . باشد  مي% ٦/٤١ آزاد     دانشگاه  به

  ها روي  زندان  سازمان  و پژوهشي   آموزشي    و بخش    و تربيت    اصالح   كانون  سر و كار دارند، يعني    

 بجا و   سهم  باز هم باشد كه مي %٤/٣٣ مورد كار ٤   داراي   برگزيده  يها   پژوهش   در ليست    رفته  هم

 .دهند  مي  را نشان  قبولي قابل

 را    برگزيـده   هـاي   از پـژوهش  % ٣/٥٨ و غيردانـشگاهي  % ٦/٤١  مراكز دانـشگاهي     طور كل   به

 مراكـز    پژوهـشي  هـاي    طـرح    مجريـان   كـه    داشـت    بايـد توجـه     البتـه . انـد    داده   يا انجـام    سفارش

   انجـام   هـا در قالـب     آن   كردگان ها و تحصيل    ، دانشگاه   طور غيرمستقيم ه   يا ب    مستقيم  غيردانشگاهي

  .اند  بوده  پژوهشي هاي  يا طرح نامه پايان

   مورد پژوهش  ١٢ در     مورد مطالعه    يا موضوع    عنوان  از حيث : ي نوع انحراف مورد بررس    ـ٧ ـ١

،    بزهكـاري   با عنوان %) ٥٠ (  پژوهش ٦ مزبور    هاي  تحقيق  غير وابسته  ديگر مت    عبارت   يا به   برگزيده

ــاقي٣ و  ، هنجارشــكني%)٢٥(  پــژوهش٣ ــده  مــورد ب    از قبيــل  موضــوعاتي پيرامــون%) ٢٥ (  مان

 .اند  شده  انجام  عمومي اموال  ، اعتياد و تخريب رفتاري كج

   جـرم    ميـزان    همچـون    مـواردي    متغيـر وابـسته     ها در چارچوب     پژوهش   در اين    طور كل   به

   همنـوايي  ، ميـزان  ، هنجارشـكني   آن  بـه   يـا گـرايش   ، خرابكـاري ) ، بزهكاري اجتماعي   انحرافات(

،   ، رفتـار پرخاشـگرانه       طور كل    ناهمنوا به   رفتارهاي (  جامعه   عام  هنجارهاي ها و   با ارزش   نوجوان

ـ   نـاهمنوايي  ،   عمومي   اموال  ، تخريب   سرقت ، سـيگار     ، كالهبـرداري     عمـومي   ، نـاهمنوايي    شي تكان

، )  تلفنـي    و ايجـاد مزاحمـت       والـدين    حـرف   مقابـل   در  ، ايـستادگي     فرهنگـي   ، ناهمنوايي   كشيدن

،    اخالقـي   ، كجـروي    و تخريـب     ، پرخاشـگري     و تقلـب    ، سرقت    طور كل    به  بزهكاري ( بزهكاري
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، )  و جـرح    ضـرب  ، دعوا و ايـراد      ، قتل    جنسي  ، روابط نامشروع     فرهنگي  ، كجروي    جنسي  كجروي

نابهنجار    هاي   گروه   به   جوانان   مواد مخدر، گرايش     و خريد و فروش     ، جابجايي   ، نگهداري   استفاده

  فرد، ارتبـاط    هنجاري  ، بي    مانند از خودبيگانگي     عواملي   مستقل   متغيرهاي  و در قالب  ...  و  موسيقي

  ، متعلـق     خـانواده    و فرهنگـي     اقتـصادي  ـ   اجتماعي  ، پايگاه   افتادگي، جدا    منحرف  هاي  فرد با گروه  

 يـا    بـسامان  ( ، ساختار خـانواده   )گرا  پدرساالر، مساوات  (  خانواده  ، نوع    شهري   نازل  مناطق   به  بودن

   كـافي   نظـارت  ، عدم    اجتماعي  ، نظارت    خانواده  گسيختگي  ، از هم    تعهد اجتماعي   ، ميزان ) نابسامان

 در    نظارت  ، ميزان    زندگي   از امكانات   مندي   بهره  ، ميزان    با قوانين   ضديت ،   بر رفتار فرزندان    لدينوا

،    و بيرونـي     درونـي    كنتـرل   ، جايگاه    دينداري   و سطوح   ميزان ،   و جوانان    نوجوانان  محيط اجتماعي 

 و    مهـاجر شـهري     هـاي   ه گـرو    بـه    بـودن   متعلـق  ،   نوجوانـان    براي   نشده   كنترل  هاي  وجود فرصت 

 قرار    و بررسي   مورد بحث ...  و  آموزشگاهي    و متغيرهاي   ، عوامل    تحصيلي  ، وضعيت   ، سن   جنسيت

 .اند گرفته

از % ٧٥ مورد   ٩   برگزيده  هاي   پژوهش  اكثريت  : ها  داده يآور ق و نوع ابزار جمع    ي روش تحق  ـ٨ـ١

  شـيوه . انـد    كـرده    اسـتفاده   توصـيفي     روش  مـورد  ١ و    اي   مقايـسه   ــ   مورد علي  ٢،     پيمايشي  روش

و )   خودگزارشـي   صـورت   بـه  ( ، پرسشنامه ) مورد ٩(ها     پژوهش  اين% ٧٥ در     اطالعات  آوري  جمع

   روش  نوع كه شود   مي  ، مشخص    ترتيب   اين  به.   است   بوده   با مصاحبه    همراه   پرسشنامه ها آن  مابقي

 آوري   جمـع    پهنـانگر و در راسـتاي        جنبـه    اطالعات  وريآ   جمع   خاص   و شيوه    اتخاذ شده   تحقيق

 اتخـاذ     كـه   از آنجـايي  .   است   بوده   آماري  هاي   تحليل   براي   و مناسب    مقايسه  ، قابل    كمي  اطالعات  

 و    و كجـروي     بزهكـاري    مطالعـه    بـراي    و تركيبـي    ، ژرفانگر، خالقانـه      كيفي  هاي  شيوه ها و   روش

 عالقمنـد   رسد، پژوهـشگران   نظر مي  ، به    است   ضروري  مفيد و حتي  ،   ز آن  ا   خاصي   انواع  كم  دست

  . باشند  داشته  بيشتري الذكر توجه  فوق هاي روش  به  است  الزم  در آينده  حوزه  اين به

 و    آمـاري    مزبور، جامعه   هاي  از پژوهش ) %٦/٤١( مورد   ٥: يت جامعة آمار  يا موقع ي محل   ـ٩ـ١

ها    پژوهش  از اين %) ٢٥( مورد   ٣. اند   كرده   انتخاب   آموزشي  هاي  و محيط   ارسخود را از مد     ة  نمون

   انجـام    و تربيـت     اصـالح    كـانون    نوجوانان   مورد در ميان   ٢ و     زنداني  و جوانان     نوجوانان  بر روي 

 .اند شده

   بـه   انـان  و نوجو    كودكـان    زنـدان    نيز در حقيقـت      و تربيت    اصالح   كانون   كه   اين   به  با توجه 

   جمعيـت    بر روي    مورد بحث   هاي   پژوهش   آماري   از جامعه  %٧/٤١عاً   جم  گفت آيد بايد   شمار مي 
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   مورد ديگـر از تحقيقـات      ٢. اند   گرفته   صورت   محكوميت   داراي  اغلب  و   شده   بازداشت  نوجوانان

   و نوجوانـان    آمـوزان    دانـش    خـود را از ميـان       و نمونه     آماري   جامعه  اي   و مقايسه   طور مشترك ه  ب

   نمونه   جمعيت   به   بيشتري  كارها تنوع    مورد از اين     در يك   اند كه   ، برگزيده    شده   يا بازداشت   زنداني

  ها نيز مورد مطالعـه      خيابان ها و    پارك  هاي  حاضر در محيط     از نوجوانان    و تعدادي    است   شده  داده

 .اند قرار گرفته

 و    نوجوانان  صاً به ها اختصا    از پژوهش    نيمي  و و مورد مطالعه    افراد پاسخگ    جنسيت  از حيث 

در . اند   قرار داده    را مورد مطالعه     و دختران   کاً پسران  مشتر  باقيمانده% ٥٠اند و      پسر پرداخته   جوانان

 ٢٤٥٩   و تعـداد پـسران     ٩٦٥ مزبـور      تحقيقـات   هاي   در نمونه   مورد مطالعه     تعداد دختران   مجموع

ـ . شـود    مـي    نفر را شـامل    ٣٤٢٤بر      بالغ   جمعيتي   هم   بر روي   هباشد ك   مي    مـشاهده    كـه   طـوري ه  ب

  خصوصه   و ب   ، روشي    موضوعي  از تنوع    ، در مجموع     مورد بررسي    برگزيده  هاي  شود، پژوهش   مي

 از افراد   ها آن از    حدود نيمي     كه   اين   به   با توجه    برخوردارند كه    مورد مطالعه    نمونه   باالي  از حجم 

   ايـن   ارزش انـد،    بـوده    دبيرستاني  آموزان   ديگر از دانش    ها و نيمي   ها و زندان    حاضر در بازداشتگاه  

  .شود  مي  مزبور بيشتر معلوم هاي  از پژوهش  حاصل  و نتايج مطالعه

 ٢،     برگزيـده   هـاي    شـد، پـژوهش      قبال نيز گفته    طور كه  ، همان   سرانجام:  رتبة پژوهش  ـ١٠ـ١

) ١١٦ و حداكثر    ٩٧  حداقل (  عالي   مورد واجد رتبه   ١٠و   ) امتياز ٩٥ و   ٨٧ (  خوب  حائز رتبه مورد  

 امتيـاز  ٩٥ و حـداكثر  ٧٣   حـائز حـداقل   اند كـه  بوده    پژوهش ١٩،     خوب   رتبه  دارندگان. باشند  مي

  واجد رتبه    مورد پژوهش  ١٠  تمامي  با   همراه   طور تصادفي   ها به    پژوهش   مورد از اين   ٢. باشند  مي

  . شدند  انتخاب  نهايي  برگزيده هاي  پژوهش  عنوان  به عالي

  
  يليج تحلي نتاـ٢
   جوانانيعوامل مؤثر بر انحراف اجتماعـ ١ـ٢

   تحت   نوجوانان   و بزهكاري   ، كجروي    مورد بررسي    برگزيدة  هاي   پژوهش  هاي   يافته  برحسب

  :باشد  زير مي  متغيرهاي  همچون  با عواملي در رابطه ايتأثير 

 و   ؛ نـوع  )  بـودن    يا تهراني   شهرستاني( تولد    ؛ محل   ؛ سن   جنس :  فردي   يا متغيرهاي    عوامل ـ  الف

  .   ... شا  و خانوادگي ، تحصيلي  شغلي  آيندة  براي  نوجوان آرزوهاي  سطح
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؛    خـانواده   يانـة  درآمـد ماه    ؛ سـطح     خانواده   اجتماعي  پايگاه :  خانوادگي   يا متغيرهاي    عوامل ـ  ب

  ؛ درجـة     والدين   تحصيالت  ؛ سطح    مسكن  ؛ قيمت    مسكن  ؛ نوع    زندگي   از امكانات   مندي  بهره ميزان

  ، بـاور بـه       دينـي    تجربـة   ، داشـتن     مناسـك    به  ، عمل   در چهار بعد اعتقادات    ( والدين    بودن  مذهبي

   فراغـت    اوقـات    گـذران   ؛ نحـوة    شهري مهاجر    هاي   گروه   به   بودن  متعلق ؛)  در زندگي    دين  اهميت

  .  خانواده  گسيختگي ؛ ميزان لدينوا

   كجرو؛ عـضويت     افراد با دوستان     تماس  ميزان :  دوستان   گروه   به   مربوط   يا متغيرهاي    عوامل ـ  ج

   كـه   زماني ؛ مدت  نوجوان  مرجع  يا گروه    موجود در محيط     ناهمنوايي   بزهكار؛ درجة   هاي  گروه در

  ، سـابقة   از نظر سني  دوستان  گروه كند؛ وضعيت  مي  صرف  خيابانگردي  براي  دوستانش  با  نوجوان

؛ تعـداد    دسـتگير شـده   ؛ تعـداد دوسـتان    بـودن   دود و دم     و اهـل    ، سيگاري   محكوميت ،  دستگيري

  . س با افراد غيرهمجن ؛ دوستي  كار خالف  انجام  فرد به دوستان   معتاد؛ تشويق دوستان

  هـاي   سـال   ميـزان  ؛   تحصيلي  وضعيت :  آموزشي   و محيط    با تحصيل    مرتبط   يا متغيرهاي    عوامل ـد

 در   نكـردن  ؛ شـركت   مدرسـه   بـه   تعلق  ؛ ميزان   ؛ فرار از مدرسه      از كالس    غيرموجه  ؛ غيبت   مردودي

؛    رفـتن    مدرسه   به  الدين اجبار و   ؛ به    مدرسه   تعطيلي   شديد به   ؛ عالقة    مدرسه  غيردرسي  هاي  فعاليت

   اهميت   آموزشي   و تذكر مربيان     حرف  ؛ به    آموزشي   محيط   از سوي   آموزان  دانش    فشار بودن   تحت

  . ...  ندادن

 در    والـدين    شـركت   ميـزان  :  دوسـتان    و گـروه     با مدرسه    خانواده   رابطة   به   مربوط   متغيرهاي ـ هـ

  هـاي    و فعاليت    مدرسه   شدن   تعطيل   از زمان    والدين   آگاهي  زان؛ مي    اولياء و مربيان    انجمن   جلسات

   آگـاهي   ؛ ميـزان     مدرسـه    و مسئولين    خانواده   بين   يا تضاد ارزشي     توافق  ميزان ؛   مدرسه  برنامة  فوق

  .  فرزندشان معاشرين  و  دوستان  از وضعيت والدين

  
  تيب اولوي نوجوانان به ترتي عوامل انحراف اجتماعـ٢ـ٢

 و   مـرتبط بـا كجـروي     يـا متغيرهـاي    نوجوانـان   بزهكاري   ايجادكننده   علل   از اولويت   بحث

 :  روبرو است  چندي هاي دشواري  باها آن  انحراف

   و شيوه    مورد بررسي   ، نمونه    موضوع   از حيث    شده   بررسي  هاي   پژوهش   تنوع   كه   آن  نخست

 و   علـل  تـوان   نمـي   و روشـني   سـهولت   بـه   كـه   است نانها چ  داده  گزارش  يا نحوه     تحليل  خاص

 و    مرتـب   شـان   اولويـت    را برحـسب     نوجوانـان    و بزهكـاري    انحـراف ة   مرتبط با پديد    متغيرهاي
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  اند و جنبـه      نگريسته   مسئله   به  اي  ، از زاويه    تحقيقات    از اين    ديگر، هريك    عبارت  به.  كرد  مشخص

 . اند  قرار داده بررسي  مورد  متفاوت  و بيش  كم ايه  را با شيوه  از آن خاصي

   مـالك    دارد، بـه    تـري   تـر و اساسـي       جـدي   ، جنبه    نخست   دشواري   به   نسبت   كه   دوم  مشكل

   براساس   كه   از اين    است  ، عبارت    روبرو هستيم    با آن    كه   بهتر، دشواري    بيان  به .گردد   برمي  اولويت

 يـا    بندي   را رده    نوجوانان   بزهكاري   مرتبط با پديده     و متغيرهاي   علل  توان   مي   و معياري    مالك  چه

 وجـود    مسئله   اين   حل   براي   ممكن   طريق سه،    كم دست ،   بايد گفت   در پاسخ .  كرد  گذاري  اولويت

 .دارد

تاً نهاي  و ها، مورد بررسي  پژوهش  در اين  كه  يا متغيري  يا تكرار علت  فراواني  براساس  اولويت   تعيين ـ  الف
 .  است تأييد قرار گرفته

،    نـسبي    و وجاهـت     روشـني    در عـين   » يا متغيرها   علل  يا تكرار   فراواني «  مالك  كارگيريه  ب

باشـد و     يده م ي برگز  پژوهش ١٢   فقط محدود به     شود كه    فرض   اساسي  نقص  اين  تواند داراي  مي

 شود   ، گفته    است  تر، ممكن    روشن   بيان  به.  وجود ندارد   طور قاطع ه   ب   آن   تعميم  امكان  رو  از همين 

 هـا  آن   مـشابه  هـاي   و نمونـه   برگزيـده  هاي  در پژوهش  كه  است  بوده تري مهم تر و    بنيادي   علل  كه

اند، مانند   قرار نگرفته  ما مورد بحث  علمي  در جامعه پژوهشي   رايج ها و الگوهاي  گرايش براساس

، ماننـد      و حتـي     اسـت    و انتقـادي    تضادگرا، راديكال     بيشتر مورد تأكيد رويكردهاي      كه  متغيرهايي

هـا و    و نيـز دشـواري    الـذكر     فـوق     داليـل    به  گرا كه   و ساخت    رويكرد تعاملي   هاي   از شاخه   برخي

، در    با وجود اين   .گيرند   قرار مي    كمتر مورد توجه     و فني   ، اطالعاتي   شناختي   روش  هاي  محدوديت

ة  شـد   اعتبارسـنجي  هـاي   پـژوهش   حاضر محدود بـه   مطالعه  كه  از آنجايي    بايد گفت    نهايي  پاسخ

  هـاي   هرچنـد راه  . باشـد    نمـي   اوانـي  فر   مـالك   ها براسـاس     اولويت   از تعيين   اي  ، چاره    است  معيني  

   ذكر اسـت    ، شايان    حال  در عين .  كرد   خواهيم   اشاره ها آن   به   در ادامه    كه   ماست  روي   پيش  ديگري

 اعتبـار و     ، باعـث  هـا  آن   شدن   و معتبر شناخته     مورد بحث   هاي  پژوهش   بودن   و نمونه    برگزيده  كه

 از    حـاكي    برگزيده  هاي   پژوهش   سو، معتبر بودن    از يك  زيرا. شود   مي   فراواني   مالك   نسبي  كفايت

  ميعمـ  ت   قابليـت   ة نشان  كم ، دست ها آن  بودن    ديگر، نمونه    و از سوي    ستها آن   نتايج   نسبي  درستي

   شـده   انجـام   تحقيقات غالب   البته  باشد كه    مي   مشابه  هاي   پژوهش   در محدوده    آمده  دسته   ب  نتايج

 .شود  مي  ما را شامل در جامعه
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 زيـر    ، مراحل    برگزيده  هاي   با مرور پژوهش     فراواني   مالك   براساس   نتيجه   به  يابي   دست  براي

 . شد طي

   و بزهكـاري     با رفتار انحرافـي      برگزيده  هاي   پژوهش   براساس   كه   متغيرهايي   ابتدا تمامي  ـ ١

  شدند نديب  و دسته ، فهرست مرتبط بودند شناسايي  نوجوانان

 ابعـاد     تا در موارد غيرضروري     شد، كوشيديم    تعداد متغيرها بسيار زياد مي       كه   از آنجايي  ـ ٢

  بـر همـين   .   در نظر نگيـريم     طور جداگانه ه  ها را ب     در پژوهش    مورد استفاده   هاي  شاخص و اجزاء 

   بيـشترين  ها آن  اني فراو   دقيق   از شمارش    پس   شد كه    شناسايي  شاخص  متغير و  ٧٤، تعداد     اساس

 :باشد  زير مي  متغيرهاي ها مربوط به فراواني

 و   ناهمنوا و تمايل  دوستان  با گروه    ارتباط نوجوان    ميزان ؛) مورد ٥ (  والدين   تربيتي  هاي  شيوه

 ؛) مـورد  ٥ (  نوجـوان    به   اولياء آموزشي    و توجه    رسيدگي   ميزان ؛) مورد ٥(ها     گروه   درآن  عضويت

 ؛) مـورد  ٤( فرزنـد      و معاشـرين    دوستان)   و تحصيلي   ، خانوادگي   سني(   از وضعيت   والدين  آگاهي

  هـا و رفتارهـاي      گـرايش  ( هنجـاري    بـي  ؛) مـورد  ٤ ( جنس؛  ) مورد ٤ (  اجتماعي ـ   اقتصادي  پايگاه

 ). مورد٣ ( والدين   ميان  وجود ستيز و اختالف؛) مورد٣) ( ضداجتماعي

   متغيرهـاي  ها بـه   فراواني ، بيشترين  مرحله  در اين  كه يابيم لذكر درمي ا   فوق  با مرور متغيرهاي  

 . شود  مربوط مي  دوستان گروه  و خانوادگي

  ها بـه     پژوهش   در اين   كار رفته ه   ب   از متغيرهاي    بسياري  شود كه    مي   مشاهده   حال  اما در عين  

از .  هـستند    مـشابه   هـاي   ها يا دسته    مقوله در     گرفتن   جاي   و قابل    داشته  سنخيت  با يكديگر   نحوي

 .دست آمده ر بيج زينتا شد و  گرفته متغيرها پي  بندي رو، كار دسته همين

 رفتـار     و تقويـت    سـازي    با ايجـاد، زمينـه       تكرار و تأييد را در ارتباط        بيشترين   كه  متغيرهايي

 ١٦ (  اجتمـاعي  ــ    اقتـصادي   پايگـاه : از عبارتند     ترتيب  اند به    داشته   نوجوانان  بزهكاري  و  انحرافي

 ١٤ (هـا    گـروه    در آن    و عـضويت     ناهمنوا و تمايـل     دوستان   با گروه    نوجوان   ارتباط  ، ميزان )مورد

 و    گـسيختگي   ميـزان  ،  ) مـورد  ١٣ ( بر رفتار نوجـوان      والدين   و كنترل    نظارت   و ميزان   ، نوع )مورد

  .) مورد١١ (  خانواده نابساماني

   بـه    يا غيرمستقيم   طور مستقيم ه  ، ب    خانواده   و اجتماعي    اقتصادي   پايگاه   مقولة   كه   اين  توضيح

  .  است  و تكرار شده  فراواني ، حائز بيشترين  پايگاه  به  مربوط  از متغيرهاي برخي  يا بعضاً تمامي
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  موضـوع     اهميت ةهند د   نشان » ناهمنوا   دوستان   با گروه   ارتباط نوجوان «، متغير      دوم  در مرتبه 

 .  خالفكار است  دوستان  در گروه  يا عضويتها آن   به  و تمايل  دوستان  با گروه ارتباط نوجوان

  انـد، در زمـره    قرار گرفتـه   از لحاظ فراواني  و چهارم  سوم   در مرتبه    ديگر كه   دو متغير بعدي  

 و    نظـارت    و ميـزان    نوع(باشند     مي  انان نوجو   و بزهكاري   مؤثر بر رفتار انحرافي       خانوادگي  عوامل

  تـوان    تا اينجا مي    بنابر اين ).   خانواده   و نابساماني    گسيختگي  ميزان؛    بر رفتار نوجوان     والدين  كنترل

   ماننـد پايگـاه    نوجوانـان ة از خـانواد  ، ابعـاد معينـي   شـده   تأييد   متغيرهاي   فراواني  ، برحسب   گفت

   و درجـه   بر نوجوانان   توسط والدين   شده    اعمال   نظارت   و ميزان    و نوع  ها آن   اجتماعي ـ  اقتصادي

  تـرين   ناهمنوا، مهم دوستان   به  ارتباط و گرايش   و نوع    در كنار ميزان     خانواده   و گسيختگي   انسجام

يرهـا   سـاير متغ     به   هستند و نسبت     نوجوانان   اجتماعي   و انحراف    تأثيرگذار بر بزهكاري    متغيرهاي

 .گيرند قرار مي   نخست هاي  در اولويت ، يا تأييدشدگي  تأثيرگذاري از حيث

،   رويكردها و مكاتب  تفكيك به   برگزيده هاي در پژوهش)  تأييد شده (  مورد استفاده  تئوريك متغيرهاي ـب  
   مختلف هاي  و نظريه پردازان نظريه

 ١١،     اجتمـاعي    انحرافـات    كننده   تبيين  ويكردهاي و ر    از مكاتب    استفاده   فراواني   بيشترين ـ١

   بـه    از آن   باشـد و پـس       مـي    سـاختاري  ـ   كاركردي   مكتب   به   متعلق   برگزيده  پژوهش ١٢ مورد از 

.  قـرار دارنـد  ٨   و رويكرد تضادگرا با فراواني١٠   با فراواني نمادي  گرايي   دو رويكرد تعامل    ترتيب

 مرتبط با    هاي  نظريهاز    اي   پاره   و تضادگرا و حتي      نمادي  گرايي  د تعامل  دو رويكر    اعظم   بخش  البته

   پديـده    در تبيـين    شـان    نـسبي    و قـدرت    ، وجاهـت     اهميـت    عليرغم   ساختاري ـ  كاركردي  مكتب

 در    و همچنـين     آن   و تعـاملي    ، معناشـناختي     و تفسير بنيادين    تحليل  در   ويژه   به   اجتماعي  انحراف

،    در حيثيـت     ماننـد نـابرابري     هـايي    و پديده   اجتماعي    انحراف   ميان   كه  آميز نسبتي   موفقيت  تحليل

   در جامعـه     پژوهـشي    رايـج   ها و الگوهاي    گرايشهمچون     داليلي   وجود دارد، به     و قدرت   ثروت

هـا و      و نيـز دشـواري      شـناختي   هـستي  ،  ، ايـدئولوژيك     سياسـي   ها و مقتـضيات      ما، گرايش   علمي

كار ه   ب   ندرت   يا به    قرار نگرفته   ساً مورد توجه   و فني، اسا    ، اطالعاتي   شناختي   روش  هاي  محدوديت

   هر يك    در قالب    خاصي  هاي   تئوري   به  تاً متعلق ، عمد    آمده  دسته   ب  هاي   فراواني  همچنين. اند  رفته

 . كرد  خواهيم  اشارهها آن   به  در ادامه كه. اند ويكردها بودهاز ر

  ، مربوط بـه      پژوهش ١٢ مورد از    ١١،     فراواني  ، بيشترين    ساختاري ـ   در رويكرد كاركردي   ـ٢

   ايـن    اتفاق   به   قريب   ديگر در اكثريت     عبارت  به. باشد   مي   و مرتون    دوركيم  اجتماعي    آنومي  نظريه
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 و    اجتمـاعي    آنـومي    از نظريـه     تحقيـق    نظـري    چـارچوب   مربوط بـه      تنها در فصل    ها نه   پژوهش

   شـده    استفاده   از متغيرهايي    در واقع   ، بلكه   است    شده   برده  نام)   و مرتون   دوركيم (  آن  پردازان  نظريه

، در رويكـرد       دوم  در مرتبـه  .  اسـت     داشته   سنخيت   ياد شده    آراء انديشمندان  اي مزبور     با نظريه   كه

ـ    اجتمـاعي    كنترل  ، نظريه    ساختاري ـ  كاركردي  آراء   يعنـي  گيـرد،    مـي    مـورد جـاي    ٨  ا فراوانـي   ب

   ايـن  هـاي  ساير نظريـه . )٢شمارة به نمودار بنگريد به  (  و ني ، هيرشي  مانند رلكس  پردازاني  نظريه

 تنها  شناختي  بوم  مورد، نظريه٣ مورد و ٤   ترتيب  به متفاوت  هاي  و فرصت  فرهنگي  رويكرد، خرده 

   و رفتـار انحرافـي      شناسـي    آسـيب    حـوزه   پژوهشگران  كمتر مورد توجه   ، عمالً    مورد استفاده  ١با  

 .  است  شده  اشارهها آن  هاي نظريه   كارها به  اين  تئوريك هر چند در فصول. اند  قرار گرفته جوانان

   يـا متفـاوت      ترجيحي  هاي  معاشرت  ة نظري   به   توجه   بيشترين   نمادي  گرايي  در رويكرد تعامل  

 ٢   مـاتزا داراي     نهـاني   هـاي    و ارزش   سازي   خنثي  ةنظري).  كار ١٢ مورد از    ١٠(  است  ودهساترلند ب 

  هـاي    در پـژوهش     شـده    اسـتفاده    متغير تئوريك   فاقد هرگونه    زني   برچسب   و نظريه   مورد فراواني 

 .   است  بوده برگزيده

   شده   بررسي   در متغيرهاي    جايي  عمالً  پردازان  ها و نظريه    در رويكرد تضادگرا نيز اكثر نظريه     

  ، مربوط به     تفسير موسع    برحسب   هم   رويكرد آن    در اين    فراواني  بيشترين. اند  نداشته   يا تأييد شده  

 بـانگر    و نظريـه  )  مـورد  ٧ فـرد      يا طبقـاتي     اجتماعي  متغير موقعيت (   هاگان   قدرت ـ   كنترل  نظريه

 . باشد مي) مورد ٤  ن با آ  متقارن  و شرايط اجتماعي متغير جنس(

   آنومي   نظريه   ترتيب  ، به    است   آمده   عمل   به ها آن از     استفاده   بيشترين   كه  هايي   نظريه  بنابر اين 

   مـورد، كنتـرل    ١٠ سـاترلند      متفـاوت   هـاي    معاشـرت    مورد، نظريه  ١١  و مرتون    دوركيم  اجتماعي

 مـورد   ٧   هاگـان    كنتـرل    نظريـه   مـستقيم  طـور غير    مـورد و بـه     ٧   و ني   ، رلكس    هيرشي  اجتماعي

  .باشند مي



 
 

 
  

 ۱۳۸۵ پائيز، ۲۸نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

147

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  )  تأييد شده (  مورد استفادهشناختي رويكردهاي جامعه .۲  شمارةنمودار
   برحسب فراواني  برگزيده هاي در پژوهش

  

توانند    مي   كه   برگزيده   پژوهش ١٢ در     مورد استفاده    بيشترين   برحسب   تئوريك   متغيرهاي ـ٣

   ترتيـب   باشـند، بـه    يا تأثيرگذار بر رفتـار انحرافـي    مرتبط با بزهكاري  عوامل اولويت   دهنده  نشان

 : عبارتند از

 هـا  آن ارضـاء     بـا امكانـات   )  هـا و اهـداف      ارزش (  از فرهنگ    منبعث  هاي   انگيزه   انطباق  عدم

  ، معاشرت ) مورد ٨(فرد     اجتماعي   و منزلت    موقعيت  برحسب)   اهداف  به    نيل  هنجارها و وسايل  (

   دروني  هاي  ، كنترل ) مورد ٨(ها     تماس   و شدت    مدت  ، طول   فراواني ،   سن  با افراد ناهمنوا برحسب   

  هـاي    چـارچوب    و گسيختگي   ضعف:   اجتماعي  آنومي ،) مورد ٧) ( اجتماعي ( و بيروني )  شخصي(

،   ، مـذهبي     شـغلي   هـاي   ، گـروه    ادهخـانو (  كننـده    اجتمـاعي   هـاي    در نهادها و گروه      اجتماعي  ادغام

 و    خـانواده   سـوي   از   شـده    اعمـال    اجتمـاعي    كنترل   و ميزان   ، نوع ) مورد ٧) (  و دوستان   تحصيلي

  اجتمـاعي   و يـادگيري   شـدن  ، فرايند اجتماعي    مناسبات   در معرض   ، قرار داشتن  ) مورد ٧ ( مدرسه

  ، ضــعف) مــورد٧( فــرد   محــيط پيرامــون و  دوســتان ، گــروه  در خــانواده مــساعد بــا بزهكــاري 

هـا و      سـازمان   بـه   تعلـق  ( و اجتمـاعي  ...)  و  ، خودپنـداره     نفس  عزت ( شخصي    كنترل  هاي  مكانيزم

   يا شيوه   ، سبك ) مورد ٦ (  اجتماعي  ، موقعيت ) مورد ٦...) (و   ، دين   ، مدرسه    خانواده   چون  نهادهايي

 . )٣شمارة نمودار بنگريد به  ()ورد م٥ (  خانواده  كردن  و اجتماعي تربيتي

   كه  يابيم   درمي   برگزيده  هاي   در پژوهش  ها آن  الذكر تكرار و ترتيب      فوق   متغيرهاي  ةبا مالحظ 

   متغيرهـاي   تـرين   از مهـم     و برخي  » ناهمنوا   با دوستان   ارتباط و معاشرت  «  عامل ، سهم    در كل  اوالً
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 يا    و انسجام    و رسيدگي   ، نظارت    كنترل   و ميزان   ، نوع   تماعياج ـ   اقتصادي  ، مانند پايگاه    خانوادگي

   و جوانـان     نوجوانـان   تأثيرگـذار بـر رفتـار انحـراف          در صدر عوامـل      همچنان   خانواده  گسيختگي

  . باشد مي

  اجتماعي  كنترل  اند، مقوله   ها شده    فراواني   حائز بيشترين    كه   تئوريكي  ، در متغيرهاي    همچنين

   افراد در جامعه     و اعتقادي    اجتماعي   و روابط، تقيدها و تعهدهاي       عالئق   يا ميزان   بيروني و    دروني

 در    آن   دوركيمـي   هـاي    و ريـشه     و ديگـران     هيرشـي    اجتماعي   كنترل   يادآور مفاد نظريه    همگي   كه

   كـه    گفـت   تـوان   تـا اينجـا مـي     . شوند   مي   ديده  طور مشخص ه  باشند، ب   مي    اجتماعي   آنومي  نظريه

   از برخـي    ، متأثر بودن     ناهمنوا بودن    شدن  فرايند اجتماعي     ناهمنوا، در معرض     با دوستان   معاشرت

   در سـطح   واقـع   متغيرهاي   عنوان   فرد، به   بيروني  و   دروني  هاي   كنترل   يا ميزان    و نوع   ابعاد خانواده 

 در    تـوجهي    قابـل   جايگـاه  انـد از     توانـسته   ي رفتـار انحرافـ      كننـده   ، تبيين    و موقعيتي    مياني  تحليل

  اسـاس     برخوردار شوند و بـر همـين         و جوانان    نوجوانان   اجتماعي   انحرافات   حوزه  هاي  پژوهش

   انطبـاق   عـدم  «  متغيـر پرتكـرار و پرتأييـد يعنـي          اً، نخـستين  يـ ثان. باشند   مي   توجه   هرگونه  ةشايست

   نيل  هنجارها و وسايل   (ها آن ارضاء    با امكانات )  ا و اهداف  ه  ارزش(   از فرهنگ   هاي منبعث   انگيزه

 مـورد كـار، متنـاظر بـا متغيـر           ٨   با فراواني  » فرد   اجتماعي   و منزلت   موقعيت   برحسب)   اهداف  به

   خـانوادگي    وضـعيت    برحـسب   كـه )  مورد ٧  با فراواني (»   نوجوانان   يا طبقاتي    اجتماعي  موقعيت«

 در    اگر چه    كه ؛باشد   مي   كالن   تحليل  سطح  در   و واقع    ساختاري  ، متغيري    است   شده   سنجيده ها آن

   نـشان    را بـا رفتـار انحرافـي         شـديدي    رابطـه    همبـستگي    ضرايب  ماً يا بعضاً از حيث     تما  مواردي

  دورتـر و   در فاصـله   ويـژه   بـه  ، حـضور و تـأثير آن    طـور مـداوم    بـه   و بـيش     كم  دهد، ليكن   نمي

  الـذكر بـه      دو متغير فوق    مفاد تئوريك . شود   مي   حس   و جرم    بزهكاري   وقوع   به   نسبت  تري  اديبني

 در نهادهـا و       اجتمـاعي    ادغـام   هاي   چارچوب   و گسيختگي   ضعف:   اجتماعي  آنومي « متغير  همراه

   حائز رتبـه     كه »)  و دوستان   ، تحصيلي   ، مذهبي    شغلي  هاي  ، گروه   خانواده(  كننده   اجتماعي  هاي  گروه

،    دوركـيم    اجتمـاعي   آنـومي  (  سـاختاري   هـاي    نظريـه   جايگـاه   و  ، يادآور اهميـت      است   شده  سوم

   بنيـادين   سـازي   رويكرد تضادگرا در زمينـه        نظريه   مفروضات  و حتي )   مرتون   ساختاري  فشارهاي

   بـا دوسـتان   ارتبـاط و معاشـرت  «ثاً، متغير  ثال. باشد   مي   در جامعه  ها آن   و شيوع    انحرافي  رفتارهاي

  در  قـرار داشـتن   « مـورد، متنـاظر بـا متغيـر          ٨   با فراواني    آن   ابعاد و خصوصيات    ، با همه  »ناهمنوا

،    در خـانواده     مـساعد بـا بزهكـاري        اجتماعي   و يادگيري    شدن  ، فرايند اجتماعي     مناسبات  معرض
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  گيـري    در شـكل     قريـب    علـت    عنـوان    مورد، به  ٧   با فراواني  » فرد  محيط پيرامون   و   دوستان  گروه

   و نوجوانـان   جوانان  مسائل اندركاران  و دست  محققان مورد توجه  ، بايد همواره   اجتماعي  كجروي

   براسـاس    تأثيرگـذاري    شـدت   خصوصه  تكرار و ب      مزبور از حيث     متغيرهاي  همچنين. قرار گيرد 

 بـسيار    ، حـائز اهميـت    )آمـد   خواهـد    آنچـه   برحسب ( ن رگرسيو  هاي   بتا در معادله     شاخص  وزن

 .باشند مي

  هـا چـه      پژوهش   نهايي  هاي   و مدل    رگرسيوني   نتايج   براساس   ديد كه    بعد خواهيم   در مرحله 

ـ   متغيرهايي    يـا در اولويـت       برخـوردار بـوده      تـأثير بيـشتري      از وزن    و محاسـباتي    طورآمـاري ه   ب

   متغيرها براساس    و ترتيب    اولويت   مفهوم   نظري  معناي    درباره  همچنين. اند   قرار گرفته   تأثيرگذاري

 .  گفت  خواهيم  سخن  رگرسيون  بتا در معادله هاي وزن

 
 
 
  

  

  

  

  

  برحسب فراواني  برگزيده هاي در پژوهش)  تأييد شده ( مورد استفاده متغيرهاي تئوريك .٣  شمارةنمودار

  
   و نتـايج   نظـري  هـاي   مـدل   براسـاس    نوجوانان   مرتبط با بزهكاري    ي متغيرها   اولويت   تعيين ـ  ج

 .  مورد بررسي هاي پژوهش  رگرسيوني
  ، بـه     اسـت    برگزيـده    تحقيقات   تجربي  هاي   بر داده    مبتني   معيار پيشين    همچون   كه   مالك  اين

   مؤثر يا متغيرهاي    ل عل  تواند اولويت    مي   مورد بررسي   هاي   پژوهش  چارچوب  در  تري  ينحو تحليل 

 . دهد   را نشان مرتبط با رفتار انحرافي

   اسـتفاده    رگرسـيوني    از تحليـل     كـه   هايي  ، در چند مورد از پژوهش        نهايي  هاي   داده  براساس

 :  است  آمده دسته  زير ب  ترتيب  و متغيرها به علل  اند، اولويت كرده
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،  انحرافي  را بر رفتار  بتا و تأثيرگذاري  وزن رين بيشت  كه ، متغيري  پژوهش٥ مورد از  ٣ در   ـ١

  كجرو، بزهكار و     با دوستان    و معاشرت   ، متغير ارتباط، تماس      است   ذكر شده    اول   و در رتبه    داشته

   بزهكـار كـه      تأثير ارتباط با دوستان     ةدهند   ديگر نشان    متغيرهاي   برخي  همچنين. باشد   مي  منحرف

   با دوستان  شده  صرف  مانند، زمان  ؛خورد   مي   چشم  اند، به   مؤثر و معنادار بوده     رگرسيون   در معادله 

 .   و پارك در خيابان

 و    ضداجتماعي   رفتارها و باورهاي     ترتيب   متغيرها به    مورد ديگر از كارها، نخستين     ٢ در   ـ٢

   در معـادالت    يمانـده  باق   از متغيرهـاي     برخـي    همـراه    دو متغيـر بـه      اين.  هستند  خانوادگي   عوامل

   تعلـق   ميـزان ؛    و روابط نامساعد خانوادگي      بر فرزندان    والدين  كافي   نظارت   مانند عدم   رگرسيوني

   ميـزان  ؛ وجـود خـدا      بـه    اعتقاد و اطمينـان    ؛ جمعي  باورها و قواعد     به   تعلق ؛  و مدرسه    خانواده  به

 از نيازهـا و       والـدين   غفلـت   و  تـوجهي    بـي  ؛ مـستبد    رفتـار تربيتـي      الگـوي  ؛  والدين   بودن  مذهبي

   بـه   تابـستان   در   كـاركردن  ؛ خـانواده    اعـضاي   ها از ميان     تعداد دستگير شده   ؛ فرزندان  هاي  خواسته

   روابـط ناسـالم      در معـرض     قـرار گـرفتن      و در نتيجـه      نيـاز مـالي      علـت   به( درآمد    منظور كسب 

. باشد  مي  و جوانان  نوجوانان  اجتماعي  كنترل  و مقوله ده خانوا  اهميت دهنده نشان ،) كار  هاي محيط

 و روابـط     ، عالئـق     اجتمـاعي    كنتـرل    و ميـزان     نـوع   ة دهنـد    نـشان    كه  متغيرهايي  ديگر،   عبارت  به

   و اجتمـاعي  ، اخالقـي   مـذهبي  هـاي  ، باورها و گرايش   مشغوليت  تعهد،  ، ميزان    نوجوانان  اجتماعي

   عنـوان   ضاً بـه   متغيرها نيز بعـ     اين. برخوردارند    توجهي   قابل   و نظري    تجربي  ت، از اهمي    ستها آن

 و   درونـي   كنتـرل   و منبع نفس عزت ، خودپنداره( متوسط و خرد   تحليل  در سطوح    واقع  متغيرهاي

   كـل   در  آنوميـك     وضـعيت    ميزان ةدهند    نشان   عنوان   به   و در مواردي     و فردي   يا موقعيتي )  بيروني

 . هستند  تحليل  قابل  اساس كنند و بر همين  ايفا مي  نقش  كالن  متغير سطح  يعني جامعه

   مانند موقعيت    ساختاري   و فشارهاي    عوامل   كرد كه    فرض  توان   ديد، مي    خواهيم   چنانچه ـ٣

  هـاي    چـارچوب   و   در جامعه    افراد، شرايط آنوميك     و اجتماعي    اقتصادي   يا پايگاه   خانواده  طبقاتي

 و از   شـده   و درونـي   بيرونـي   اجتماعي  كنترل هاي  مكانيزم  ضعف يكسو باعث ، از    اجتماعي  ادغام

  بـه .  ناهمنوا و بزهكار منجـر گـردد         و همساالن    با دوستان   نوجوانان  تشديد ارتباط    ديگر به   سوي

 و  شـناختي  ، روان  اعتقـادي  هـاي   كنتـرل  ضـعف   كجـرو در شـرايط   ، پيوند با همساالن     ترتيب  اين

  دست   براي  مساعد انگيزشي    هاي   وجود زمينه   خصوصه   و ب    افراد جوان    براي   الزم  شناختي  جامعه
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  نوجـوان     و بزهكـاري     رفتار انحرافـي    ساز و مشوق    ، زمينه ها آن   در ميان    خالفكارنه   اعمال   به  زدن

 .خواهد بود

  هـاي    رويكردهـا و نظريـه       تئوريـك   ، مواضـع     بـر مجمـوع     ، منطبق    شده   ارائه  ، تحليل   اگرچه

،    بخـش    در اين    شده   بررسي  هاي   پژوهش   شهادت   به   كم  ، دست    نيست  اجتماعي    انحراف  مختلف

 در    برگزيـده    تحقيقـات    از بررسـي     گفت  توان   مي   حداقل   كه  اين  يا  ستها آن   اعظم   بخش  نماينده

 .آيد مي  نظر  به  و مستدل ، معقول گيري  نتيجه  كار، اين اين

  ها و شرايط بالفـصل       زمينه ةدهند  نشان   كه   و موقعيتي    مياني  تحليل    در سطح    واقع   عوامل ـ٤

 خـود     بتـا را بـه      هـاي    وزن   يـا بـاالترين     فراوانـي     بيـشترين   هستند، معمـوالً     رفتار انحرافي   وقوع

   در سـطح     و واقـع    ساختاري   متغيرها و عوامل     كه  ست معنا ني    بدان  ، اين   ليكن. دهند   مي  اختصاص

  مداخلـه    و جـرم   خرد در بروز بزهكاري  يا سطح  فردي  متغيرهاي  ترتيب  همين  و به    كالن  تحليل

 در بـروز رفتـار        مـوقعيتي    عوامـل    بيانگر جايگاه    شده   گفته   آماري   عالئم   در حقيقت   ندارند، بلكه 

 .باشند  مي  پديده  اين  قريب لت ع عنوان  به انحرافي

   نظري  مباحث  و متغيرها برحسب  علل  اولويت  تعيينـ  د

   داده  نـشان    رفتـار انحرافـي      كننده   تبيين  هاي   با مرور تئوري     كه   است   آن   مالك  منظور از اين  

   ديگـر، مـشخص     بارت ع  به. باشند   مي  تر و مقدم    تر، زيربنايي   متغيرها، بنيادي   و   علل   كدام  شود كه 

 و   اسـت    عـواملي    تأثير چه    تحت   يا بالعكس    نزديك  دور به   از   و بزهكاري    رفتار انحرافي   شود كه 

 .  است  چگونه  متغير وابسته  به  نسبت مستقل  ها و متغيرهاي  علت  قرار گرفتن  ترتيب  ميان در اين

   بـه  متغيرهـا احتمـاالً    قرار گرفتن  ترتيب  كه  اظهار داشت طور كلي ه   ب  توان   مي   اساس  بر اين 

   بـا وجـود روابـط بـسيار پيچيـده            كـه    پـذيرفت   بايد از پـيش    هرچند. باشند   زير مي   هاي  صورت

  كننـده    تبيـين    كلـي    الگـوي   ، ارائـه    اجتمـاعي     شرايط گوناگون    برحسب   مختلف   سطوح  متغيرهاي

  . پذيراست  امكان  و تسامح زيسا  ساده  متغيرها تنها با قدري  و نسبت وضعيت

 
 ١  الگوي
 
 
 
 
 )به عنوان متغير کنترل(تغيرها يا علل فردي م 

متغيرها يا علل 
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 متغير وابسته
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 ٢  الگوي
 
 
 
 
 

  بلكـه .  و اليتغيـر نيـستند       ثابـت    همـواره    مختلف   در سطوح    واقع   متغيرهاي   كه   اين  توضيح

   شـايد بتـوان     طور كل ه  ب.  شود   تعيين  شان  و موقعيت    تحليل  ، سطح    با هم   مقايسه ، در    است  ممكن

 يا خـرد      فردي   در سطح   شناختي   روان  ، متغيرهاي    و اغلب   شناختي  زيست   هاي متغير   همواره  گفت

  شـوند بـه    مـي   بررسي شناختي  جامعه هاي  تئوري متغيرها از زاويه   كه  قرار دارند و هنگامي     تحليل

  الن و كـ   ميـاني   در سطوح ، اغلب  اجتماعي احوال  و   با اوضاع  ها آن   و تقارن    اجتماعي   معناي  دليل

   در سـطح     اسـت   ، ممكن   صورت   در آن    با ساير متغيرها كه     مگر در مقايسه  . گيرند   مي   جاي  تحليل

 . شود  نگريستهها آن   و خرد به  فردي  يا تحليل مشاهده

  يت و رفتار انحرافي جنسـ٣ـ٢ـ٢

رفتـار     مرتكـب    از دختـران     بـيش   ، پـسران     و جـرم    ، بزهكاري    كجروي   انواع  تقريباً در همة  

 كمتـر يـا       از رفتـار انحرافـي       خاصي   نوع   برحسب ها آن   ميان   فاصله  هرچند، گاه  .اند   شده  انحرافي

 رفتـار     ميـزان    بـودن    بـر انـدك     الـذكر مبنـي     فوق  گيري  نتيجه گفت،    توان   مي  شود، ليكن   بيشتر مي 

هـا را نـزد       بزهكـاري  ا و هـ    كجرفتـاري    انـواع    بيشتر وقوع    و نسبت    نزد دختران    و جرايم   انحرافي

  مـورد تأييـد      با زنان    در مقايسه    ديگر نزد مردان    هاي   پژوهش   پسر و برحسب     و جوانان   نوجوانان

   تلفنـي    و ايجاد مزاحمـت      پدر و مادر ايستادن      حرف   در مقابل    همچون  در موارد نادري  . قرار داد 

   متغير جنس    ديگر بين    عبارت  به. شود   نمي  ه ديد   افراد دو جنس     ميان   چنداني  تفاوت    ديگران  براي

 ).٢٥٩: ١٣٧٨  ، سيدي  كنيد به نگاه (  است  نشده  مشاهده  معناداري رابطه  مذكور هاي و كجرفتاري

  ، شكـستن     ميـز و صـندلي       بـر روي    نوشـتن  (  خرابكـاري    همچـون   ، در مواردي    در مجموع 

، )  عمـومي    تلفـن    گوشـي   ، كنـدن     اتوبـوس   دليها و صـن      چمن   كردن  خراب  و   درختان  هاي  شاخه

   رعايـت    خاطر عـدم     به   انتظامي   و مأمورين    مدرسه  مسئولين  از  اخطار گرفتن  (  فرهنگي  ناهمنوايي

، )  مدرسـه    قـوانين    رعايـت   خـاطر عـدم       بـه    مدرسـه    از مسئولين    و اخطار گرفتن     اسالمي  پوشش

   ديگران  كردن  مجروح  و  ، زدن    مدرسه   از مسئولين    يا يكي   م با معل    شدن   يقه   به  دست ( پرخاشگري

در  ، ، سـيگار كـشيدن  )  دعـوا كـردن    و لگد با ديگران      دكتر پيدا كنند، با مشت       نياز به    كه  در حدي 

متغيرها يا علل واقع در سطح 
 تحليل کالن يا ساختاري

متغيرها يا علل واقع 
 در سطح تحليل مياني

متغيرها يا علل واقع 
 در سطح تحليل خرد

 متغير وابسته
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،   قماربـازي  (  اخالقـي   ، كجـروي    ، تقلـب     ايـستادن    مدرسـه    از مسئولين    يا يكي    معلم   حرف  مقابل

 و    مخـالف    بـا جـنس     دوستي (  جنسي  ، كجروي ) از سيگار و مواد مخدر      تفادهاس ،  خواري  مشروب

 از    بـيش    پـسران    افـراد خالفكـار در جمعيـت         و ميزان   ، نسبت ) نامناسب    و آرايش    پوشش  داشتن

 .باشد  مي دختران

  ها و جرايم رفتاري  كج  انواع  وقوع  يا احتمال  وقوع  ميزان بيشتر بودن (  پديده  اين  نظري تبيين

   هاگـان    قـدرت    كنتـرل    نظريه  تواند برحسب   مي)   و زنان    با دختران    در مقايسه   مردان  و  نزد پسران 

   يـا احتمـال      وجـود قـدرت      نتيجـه    و انحرافـي    رفتـار كجروانـه       معنـا كـه      ايـن   به.  گيرد  صورت

   طور تاريخي    به  جوامعدر اكثر   ماً   عمو  كه  از آنجايي . باشد   مي   و كنترل    و نبود نظارت    كردن  ريسك

 و در    پـذيري    ريسك  احتمال اند،   كمتر برخوردار بوده     نظارت   بيشتر در عين     قدرت   از منابع   مردان

  بيـشتر بـوده   هـا  آن   در ميان  رفتاري هاي  يا بروز نوآوري  و انحراف  بزهكارانه  عمل   ارتكاب  نتيجه

 . است

 از   در يكــي  اجتمــاعيـــ   اخالقــي هــاي رفتــاري و كج  جــنس  ميــان  نــسبت در خــصوص

 ديگـر    هـاي    پژوهش   و مشترك    با روند كلي     كه  خوريم   برمي  ياگير  نتيجه    به   برگزيده  هاي  پژوهش

   ـ اجتمـاعي    اخالقـي  هـاي  رفتاري  كج  رابطه بررسي«  عنوان   مزبور تحت در تحقيق.   است متفاوت

 تعـداد    بيـشترين :   اسـت    آمـده  »يآموزشـگاه     با عوامـل    صفهان شهر ا    متوسطه   دوره  آموزان  دانش

  ، تفـاوت     آمـده    عمـل    بـه   آمـاري     محاسبات  براساس. اند  بوده%) ٥/٥٨( كجرو، دختر     آموزان  دانش

 .  است  وجود داشته  كجرفتاري  و نوع  و فراواني  متغير جنس  بين معناداري

   مـدارس    بـودن   ، حساس )  آموزشگاهي  هاي  كجروي(   تحقيق   مسئله  بايد نوع    مي   كه  در حالي 

   هنجارهـاي    بـودن    و گـسترده    ، متنـوع     خود، پرحجم   آموزان   دانش   سلوك  ةنحو  به   نسبت  دخترانه

   مربـوط بـه     هـاي   ، زمينـه  ها آن بيشتر     در كنار صراحت    دختران  رفتار بهنجار يا نابهنجار     مربوط به 

 مشاور، يا كمتر مفيـد و         به   مراجعه  براي ها آن زيادتر    ا مقاومت  ي   پسرانه   بيشتر در مدارس    گذشت

   مدارس   مسئوالن  تنش  برخورد و    سطح   و شديدتر بودن     مدارس  گونه  كار در اين     اين   دانستن  الزم

   شـده   ارجاع  يا   كرده   مراجعه  آموزان   تعداد دانش    تفاوت   از عوامل    برخي   عنوان  را به ...  و    دخترانه

 . كرد  تلقي در دو جنس

در :  خـوريم    نظير موارد زير برمـي      هايي   گزاره   به   برگزيده  هاي   از پژوهش    در برخي   همچنين

   خاطر جرايمي    بيشتر به    ترتيب   و افراد مذكر به      پسران   اصفهان   در زندان   بررسي  مورد   نمونه  ميان
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 و   ، خريـد و فـروش       ، نگهـداري    ، حمـل   ، لواط، قتل     و جرح   ضرب ، دعوا و ايراد      سرقت  همچون

   بيشتر به    ترتيب   به   يا زنان   ، و دختران     مخالف  جنس  با   نامشروع  ة رابط   مواد مخدر، داشتن    مصرف

   و دزدي ، سـرقت   زنا، قتل  و عمل مخالف  با جنس  نامشروع ة رابط  داشتن  همچون  انحرافاتي  علت

 . اند دستگير شده

   برحـسب    اصـفهان    در زنـدان     و دختران    پسران  بهمنتسب     جرايم  وتتفا (  خصوص  در اين 

   اجتماعي  هاي  ها و برچسب     كليشه   بيشتر به  ،  پديده   اين   كه   گفت  توان  مي) ها آن   و اولويت   فراواني

   و اختيـار در مقابـل    قـدرت   منابع  به  و دسترسي   پذيري  فرايند جامعه  ،   فرهنگي  هاي   بر زمينه   مبتني

  هـا بـه      از ديـدگاه    اي   پاره   برحسب   كه   ذكر است   شايان .شود   مربوط مي    بودن   نظارت   تحت  ميزان

   و توانـايي    ، قـدرت     اختيـارات   حيطـه     جديد و افزايش     در جامعه    زنان   جنسي   تغيير نقش   موازات

   و احتمال  شده قعوا  هاي رفتاري  كج  نسبت  است ، ممكن  مختلف هاي  در عرصهها آن  گيري تصميم

 . باشد  داشته  افزايشي  سير رو به  و زنان  نزد دختران  انحرافي بروز رفتارهاي

  هـاي    بـا داده     فـصل    در اين    شده   بررسي  هاي   از پژوهش    حاصل  ، نتايج    بايد گفت   در نهايت 

   اثبـات   بـراي .  دارد   چشمگيري   انطباق   و رفتار انحرافي     جنسيت  ة رابط  كننده   تبيين   و تجربي   نظري

   كتاب " و جرم  جنسيت"   مبحث   پنجم   گيدنز در فصل    آنتوني    كه   مطالبي  ، به    بهتر است    موضوع  اين

 : گويد  مي وي.  نماييم  ، توجه  است  آورده» شناسي جامعه«   عنوان خود تحت

  از جمعيـت     نيمي  ي طور سنت    به  شناسي   جرم  ، مطالعات   شناسي   ديگر جامعه   هاي  مانند حوزه «

 چيـزي    بـاً هـيچ    هنـوز تقري    شناسي   جرم   در رشته    درسي  هاي  از كتاب   بسياري. اند   گرفته  را ناديده   

 كجـروي    هاي   و فحشا و بيشتر نظريه       عنف   تجاوز به    پيرامون  هايي   ندارند، مگر بخش     زنان  درباره  

   مرتون  ، گزارش    نمونه  يك. اند   قرار داده   اعتنايي   مورد بي   طور كامل ه   را تقريباً ب     نحو زنان    همين  به  

باً به  تقري"  شدن  موفق فشار براي"   كه  است  شده فرض. باشد  مي هنجاري  و بي  اجتماعي ساخت از

  بايـد    زنان   كرد كه    استدالل  توان   مي   طور منطقي   ، به   بنابراين. رسد   مي   امروزي   در جوامع   هر كسي   

  باشند،  فعال اند، بيشتر از مردان  گرديده  مشخص  توسط مرتون  كه  كجروي  گوناگون هاي در مقوله

  وجـود دارد، كمتـر از مـردان          در برابر زنان     پيشرفت   براي   كه  هايي  ، زيرا فرصت     جنايت  از جمله 

  انـدك   رسد كـه    نظر مي    يا به    بوده   اندك  طور استثنايي ه   ب   زنان   تبهكاري   ميزان  با وجود اين  .  است  

  باشـند، بـه      كجروانـه   هاي   در فعاليت    مستعد شركت    كمتر از مردان     دليلي   به   اگر زنان   حتي. باشد  

 .  انگاريم  ناديده  كلي  را بهها آن   وجود ندارد كه  دليلي  وجه هيچ 
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  در  ادي بـسيار زيـ      تـوازن    عدم   مثال  براي.   است   دهنده   تكان   و جرم    جنسيت  آمار مربوط به  

  تنها حـدود     زنان  طور مثال ه  ب.  وجود دارد    صنعتي   كشورهاي   در همه    زنداني   و زنان    مردان  نسبت

  انـواع    ميـان    نمايـان   هـاي    تفـاوت   همچنـين . دهند   مي   بريتانيا را تشكيل    هاي   زندان  جمعيت% ٥،٣

  شـده    داده   نـشان   ر آمار رسـمي    د   كه  گونه  آن  شوند، حداقل    مي   مرتكب   و زنان    مردان   كه  جرايمي  

 . هـستند    كوچـك   بـاً همـه    و تقري    بوده   خشونت   متضمن   ندرت   به   زنان  جرايم. ، وجود دارد    است  

   نظـم    زدن   بـرهم    مربوط بـه    ها و تخلفات     از فروشگاه    جنس   مانند بلند كردن     كوچك  هاي  سرقت

 . هستند  زنانه ايم جر  و فحشا، نمونه ١ در مالء عام  مانند مستي عمومي

 باشـد     كمتـر از آن      جنسيت   برحسب   جرم   در ميزان    واقعي   دارد، تفاوت   ، امكان    است  بديهي

   خطرنـاك    را كمتـر از مـردان        زن   ديگـر، متخلفـان      و مقامـات    شايد پليس . دهد   مي  آمار نشان    كه

ه يدد نا  شوند در مورد زنان      دستگير مي    مردان   خاطر آن    به   را كه   هايي   فعاليت   مثال  و براي  دانند  مي

 ).١٥٤: ١٣٧٣، گيدنز(گيرند  مي

 و    مرتبط بـا جنـسيت      هاي   و پژوهش    مباحث   به   خود نسبت    و ارزيابي   بندي  گيدنز در جمع  

 :دارد مي  اظهار خشونت

 هـاي    از ويژگـي   راً منحـص    خشونت   كه   فرض   بايد در مورد اين     دهند كه    مي   نشان  مطالعات«

  خـشن    در جـرايم     كمتـر از مـردان       خيلـي    اسـت    ممكن  زنان.  ، محتاط باشيم     مرد است   هكارانتب  

 ، چـرا ميـزان   بنابر اين. شوند  نمي  بازداشته  خشن  در ماجراهاي  از شركت  كنند، اما هميشه شركت  

  داليلـي   همـان   مـسلم  طـور   بـه باً تقري  آن ؟ داليل  است  كمتر از مردان  اندازه  تا اين  زنان تبهكاري  

 ، برخـي    اسـت   بديهي. كنند   مي   ديگر را تبيين    هاي  ر حوزه  د   جنسيت   مربوط به    اختالفات   كه  است  

  زنـان  هـا  آن خـاطر      به  كه) تر، فحشا    مالحظه   قابل  از همه ( وجود دارند     خصوصيه   ب   زنانه  جرايم  

  به  مردان  جرايم  بودن مردانه. شوند  نمي كوم محها آن مرد   مشتريان  كه  آن شوند و حال     مي  محكوم  

  مردان  ها و اشتغاالت     فعاليت   كه   واقعيت  خاطر اين ه   و نيز ب     است   شدن   در اجتماعي    تفاوت  علت  

 .  است  غيرخانگيها و اشتغاالت ، فعاليت هنوز بيشتر از اكثر زنان 

                                           
 اين نوع خاص از رفتار انحرافي يا جرم در بيان گيدنز احتماالً بيشتر ناظر بر وضـعيت زنـان در جوامـع صـنعتي                         .١

  .است
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  ذاتـي    بـا اختالفـات      گذشـته   در  ، اغلـب     و جنايـت     جـرم  ة در زمينـ     از نظـر جـنس      تفاوت

   بـه    يـا اشـتغال      انفعـالي   ، حالت    بدني   در نيروي    اختالف   برحسب  شناختي يا روان    شناختي  زيست

  از عوامـل     را ناشي    و مردانه    زنانه  هاي   ويژگي   زيادي ة، تا انداز    امروزه. گرديد   مي   تبيين  توليد نسل 

  مـردان   هاي   با ويژگي    را كه   هايي  شوند تا ويژگي     مي  جتماعي، ا    از زنان   بسياري. دانند   مي  اجتماعي  

  كـه   بـا ايـن   ).   روابط شخـصي     و توسعه    از ديگران   مانند مراقبت (، ارزشمند بدانند       است  متفاوت

 خود    از زندگي    بسيار زيادتري    بخش ها آن كار هستند، اكثر       در نيروي    اكنون   از زنان    بااليي  نسبت  

   بـراي   و انگيـزه   ، فرصـت    در محـيط خـانوادگي    .  گذرانند تا مردان     مي   خانوادگي  ايه در محيط  را

   رفتها آن در   باً غال   مردان   كه   است   عمومي  هاي  كمتر از محيط     تبهكارانه  هاي   فعاليت  اشكال بيشتر

 .كنند مي و آمد

 شـوند، دشـوار     تر مـي    نگر  بودند، كم    زماني   چه   از آن    جنسي   تقسيمات   تدريج   به   كه  اكنون

  شـبيه   اي   فزاينـده    گونـه    بـه    زنـان    جرايم   و الگوهاي    جرايم   آيا ميزان    بگوييم   با قاطعيت    كه  است

  برابـري   اند كه    كرده  بيني   پيش  شناسان   جرم   تاكنون   نوزدهم  ؟ از اواخر قرن      خواهند شد يا نه     مردان  

 امـا .  خواهد برد    يا از ميان     داده   را كاهش    و زنان    مردان  ن ميا   تبهكاري   در زمينه   ، اختالفات   جنسي  

  آيـا    كـه    بگوييم   با قاطعيت   توانيم  هنوز نمي . اند   مانده   باقي   برجسته   همچنان   اختالفات   اين  تاكنون

: ١٣٧٣ ،گيـدنز  (  يـا نـه      خواهـد رفـت      از ميـان     و مـردان     زنـان    جرايم   در ميزان    اختالفات  روزي

 ).١٥٧ـ١٥٨

  هـاي    آزادي   مـوازات    بـه    زنـان    جرايم   ميزان   كه   گرفت   نتيجه  ونهگ  اين   شايد بتوان   در نهايت 

   بـه    نـسبت    اجتمـاعي   پـذيري    يا ريـسك     قدرت   اعمال  هاي   فرصت  كسب  و ها آن بيشتر    اجتماعي

 و    زنـان    ميـان    فاصـله   هر چند، همچنـان   . ترخواهد شد    متنوع ها آن   الگوهاي  ، بيشتر و نوع     گذشته

 . زياد خواهد بود  ارتكابي  جرايم  و نوع  ميزان  از حيث مردان
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 .ي حالل: تهران،يياقتباس فرهنگ کوال، جامعة امروز) ۱۳۶۵(  و همکارانشياستارک، اون

 .مرکز: تهران ،يرداماديمهرداد مترجمة  ،يشناس عهمتفکران بزرگ جام )۱۳۷۹(استونز، راب 

 . و تعاونيدانشکده علوم اجتماع :تهران ،“ي اجتماعيشناس بيآس” )۱۳۵۵(اشرف، احمد 
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  . روش، تهران:يبيهوشنگ ناترجمة  ،يقات اجتماعينحوة انجام تحق )۱۳۷۷(، ترز ال کريب

 . سمت:تهران ،يشناس  جامعهيها هينظر )۱۳۶۹(عباس  ، غالميتوسل

 : تهـران  ، چـاپ اول   ، محمد کـاردان   يعلترجمة   ،يشناس قواعد روش جامعه   )۱۳۴۳(ل  يم، ام يدورک

 .قات دانشگاه تهرانيمؤسسه مطالعات و تحق

 .ي آستان قدس رضو: مشهد،ن بهروانيحسترجمة  ، بر جامعهيدرآمد )۱۳۷۲(ان يرابرتسون، 

همـا  ترجمـة    ،يد اول کـنش اجتمـاع     ، جلـ  ي عموم يشناس  بر جامعه  يا مقدمه )۱۳۶۷ (يشه، گـ  ور

 .ي دانشگاه فردوس: مشهد،زاده يزنجان

 ي جمهـور  يماي انتشارات صـدا و سـ      : تهران ،ي اجتماع يا آشفتگ ي يآنوم )۱۳۷۸(پور، فرامرز    عيرف

 .ياسالم

ـ       در دوران معاصـر    يشناسـ   ة جامعـه  ينظر) ۱۳۷۴( جورج   ،تزرير  :، تهـران  ي، ترجمـة محـسن ثالث

 .يانتشارات علم

 :تهـران  ،شناسي انحرافـات     جامعه ـ ي اجتماع يشناس بي آس )۱۳۸۵(... ا ، رحمت يوستانق سر يصد

 .آن

 . معاصر: تهران، انحرافيها يتئور )۱۳۷۹(... ا ، امانيصفو

 . فرهنگ معاصر: تهران،يمحسن ثالثترجمة  ،يشناس  بر جامعهيدرآمد )۱۳۷۰(کوئن، بروس 

 . دانشگاه تهران: تهران، و دوم جلد اوليشناس  جرميبانم )۱۳۷۰( يا، مهدين يک

 .انتشارات مترجم:  تهران،اين ي کيمهدترجمة  ،يشناس  بر جرميا مقدمه )۱۳۷۰(موند يگسن، ر

 يهـا   نمونـه  يل ثـانو  يتحل (“ها نه پژوهش يي جوانان در آ   يانحراف اجتماع ” )١٣٨١(ن، مسعود   يگلچ

قـات، مطالعـات و     ي مرکز تحق  ،جوانان ياجتماع يشناس بي انجام شده در حوزة آس     يها  از پژوهش  يمنتخب

 ماي صدا و سيا سنجش برنامه

 .ين:  تهران،يمنوچهر صبورترجمة  ،يشناس  جامعه)١٣٧٣( يدنز، آنتونيگ

 : تهـران  ،يداماميکـاووس سـ   ترجمة   ،ي اجتماع ي دربارة دگرگون  ييها دگاهيد )١٣٧٣(الور، رابرت   

 .يمرکز نشر دانشگاه

 . نوبل: تهران،راني اي اجتماعيشناس بيآس )۱۳۷۴(د يآذر، مج يمساوات

 ،فـر   ثاقـب  يمرتـض ترجمة   ،يشناس  بر جامعه  يا باچهيد )۱۳۷۶(پ  . فن  ينگر است يفن و س  يمور، است 

 . ققنوس:تهران
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