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داود فاطمی ،دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی ،ایران

عارف رحیمی ،کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،ایران
موسی سعادتی ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان ،ایران
محمد عباسزاده ،دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ،ایران
چكیده
ارتكاب جرم و بزهكاری ،از مهمترین پدیدههای حیات انسانی تلقی میشود که علل و عوامل متعدد و باا ساهمی متوااوت در باروز آن نقاش
دارند .پژوهش حاضر با هدف بر رسی نقش خانواده در بزهكاری نوجوانان پسر شهر زنجان با روش پیمایشی انجام گرفته است .جامعه آمااری
پژوهش را کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه شهر زنجان تشكیل میدهند که از این تعداد ،نمونهای به حجم  960نور از طریا فرماول کاوکران
برآورد و بهشیوه خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدهاند .دادههای حاصله با استواده از آزماونهاای تعبیاه شاده در
نرمافزار کامپیوتری  SPSSتجزیه و تحلیل شده است .نتایج پژوهش حاکی از معنیدار بودن توااوت میاانگین بزهكااری نوجواناان بار حسا
وضعیت شغلی و تحصیلی والدین و درآمد خانوادهشان است .همچنین نتایج تحقی رابطه بین متغیرهای نظارت والدین و دلبستگی به خاانواده
را با متغیر وابسته؛ یعنی بزهكاری نوجوانان به تأیید رساند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسایونی نیاز نشاان داد کاه متغیرهاای نظاارت
والدین و دلبستگی به خانواده بهترتی  ،بیشترین تأثیر را بر بزهكاری نوجوانان داشتهاند.
کلیدواژهها :بزهكاری ،بزهكاری نوجوانان ،نظارت والدین ،دلبستگی به خانواده
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مقدمه و بیان مسأله

جرایم نوجوانان و جوانان در سال  4971از  7611باه 61033

جامعه انسانی و روابط اجتماعی بار اسااس نظام اجتمااعی و

در سال  4973رسیده و جماع آن از  4971تاا  4973بایش از

بااهواسااطه هنجارهااای اجتماااعی اداره و تنظاایم ماایشااود.

 490016مورد است (نجوی توانا .)43-3 :4936 ،بررسیهاا نشاان

هنجارهااای اجتماااعی ،الگوهااا و شاایوههااای رفتااار و دواعااد

داده است که میزان ودوع جرایم بر حس

سن ،جوانتر شاده

تعیینکننده کنش متقابل میان مردم هستند که پیاروی از آنهاا

و بزهكاری و جرم از جوانان به نوجوانان باه شادت در حاال

هنجاار تعیاین

گسترش است (رجبیپاور .)1 :4933 ،بررسیهای بهعملآماده در

میکند که فرد در شرایط گوناگون چه رفتااری بایاد یاا نبایاد

مورد شهر زنجان نیز آمار با ی جرایم نوجواناان و جواناان را

داشته باشد .در این بین ،یكای از مساائل اجتمااعی برآماده از

در برخی نقاط شهری نشان میدهند

موج

تعادل و نظم در جامعه میگاردد .یا

(توکلی.)406 :4931 ،

ناهمنوایی ،بروز رفتار انحرافی است که همانند فقار ،جهال و

نوجوانااانی کااه نماایتواننااد باار مبنااای ضااعت عملكاارد

بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشاته و

نهادهااای جامعااهپااذیری چااون خااانواده و نابسااامانی فضااای

گستره وسیع و انواع مختلوی را پوشش میدهد کاه بزهكااری

ساختی در نظام اجتماعی ،تمایالت خود را به سوی رفتارهای

نوجوانان از مهمترین آنهاست.

هم نوا سوق دهند ،ممكن است باه ساوی رفتارهاای انحرافای

مسأله بزهكاری و انحراف نوجوانان از دیربااز در جامعاه

کشیده شوند و در صاورت دریافات بار چسا

منحارف ،از

بشری مورد توجه اندیشمندان است و هماکنون نیز ،از مباحث

سوی نهادهای کنترل اجتماعی به عنوان بزهكار شناخته شاوند

عمده بسیاری از اندیشمندان است .مروری بر کثرت جرایم در

(محمدیاصل.)44 :4931 ،

جهان و در کشور خودماان ،گویاای ایان وادعیات اسات کاه

به سب

گزینشی بودن رفتار و نهادهای کنترل و ثبت بازه

(نوربهاا:4979 ،

و انحراف و نیز انتخابی بودن مجازات بزهكاران ،مسأله ودایع

 .)41به دلیل گارایش باا ی نوجواناان باه انجاام اعماال بازه،

ثبتی بزه و جرم کامالً درست نیستند ،ولی ضامن ارائاه میازان

جرمشناسان بیشتر بر روی بزهكاری نوجوانان متمرکز شده اند

تقریبی از بزهكاریها و انحرافات ،نشان میدهند ،چه کساانی

بزهكاری یكی از مسائل عمده جامعه ماا اسات

)(Hindelang and McDermott, 1981 in: Rashed, 2002:4

جرمشناسان معتقدند که بزهكاری نوجواناان را بایاد جنباهای
مهم و شاخص از آنچه ،باه ایجااد اناواع مختلات رفتارهاای
بزهكارانه جوانان و بزرگسا ن کم

میکند ،در نظار گرفات

(.)Wilson and Herrnsten, 1985 in: Rashed, 2002:5

این دشار از افاراد جامعاه ،سارمایه اصالی هار کشاوری
محسوب میشود که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتمااعی
و رشد و توسعه همهجانبه آن در آینده ،نقش بهسزایی خواهند
داشت .مسأله بزهكاری این دشر میتواند بهعناوان یا

ماانع

جدی در راه شكوفایی استعدادهای فاردی و توساعه و تردای
ی

کشور و یا ی

شهر دلمداد شود

(جالیایپاور و حساینینثاار،

 .)73 :4937در بررسیهای بهعمال آماده در بیشاتر کشاورهای
جهان ،آمار جرایم و بزهكااری متوجاه جواناان ،باه ویاژه در
سنین  46تا  61سالگی همچنان رو به رشد است .روناد کمای

از کل جمعیت بزهكااران و کاجرفتااران اجتمااعی ،از ساوی
نهادهای کنترل اجتماعی بهعنوان بزهكاار و منحارف شاناخته
شده اند

(کیتسوس و سایكورل ،4369 ،4باه نقال از جعواری.)1 :4933 ،

جوانی ساخت جمعیت در ایران و تأخر فرایند جامعاهپاذیری
نسبت به نظم نوین جهانی در جامعه در حال گذار ایاران ،باه
رشد مسأله بزهكاری نوجوانان انجامیاده اسات .لاذا پاژوهش
حاضر ،در صدد پاسخگویی به سؤا ت زیر است:
 میزان بزهكاری در بین نوجوانان پسر شهر زنجاان در چاه
حدی است؟
 خانواده چه نقشی در بروز این آسی

اجتماعی دارد؟

 چه راهكارهایی را می توان بارای کااهش و جلاوگیری از
بروز بزهكاری در بین این دشر از افراد ارائه نمود؟
Kitsuse and Cicourel
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پیشینه تجربی تحقیق

میدانی مصاحبه به عمل آورد .نتایج تحقی حاکی از این است

علیااوردینیااا و همكااارانش ( )4937در تحقیقاای بااا عنااوان

که شیوه تربیتی مستبدانه و یا ساهلگیراناه تاو م باا تولات و

«سرمایه اجتماعی خانواده و بزهكاری» ،با بهرهگیری از نظریاه

بیتوجهی والادین در گارایش نوجواناان باه بزهكااری ماؤثر

ساارمایه اجتماااعی خااانواده کلماان و نظریااه پیونااد اجتماااعی

اساات .همچنااین عااواملی ماننااد تعااداد اعضااا خااانواده (بعااد

هیرشی و با روش پیمایشی ،به بررسی تجربای فرضایه رابطاه

خانوار) ،تحصیالت پایین والدین ،ناوع شاغل والادین ،میازان

بین سرمایه اجتماعی خاانواده و بزهكااری در باین نوجواناان

ادتصاادی،

دختر و پسار ساال ساوم دبیرساتان شاهر سانندخ پرداختناد.

درآمد و هزیناه هاای زنادگی ،وضاعیت نامناسا
فضاهای کوچ

زندگی ،زندگی در محلاه هاای شالو  ،ناوع

یافتههای تحقی آنها نشان داد که سرمایه اجتمااعی شاناختی

تمل

درون خااانواده ،در بااین پاسااخگویان پساار بیشااترین داادرت

مجرمانه والدین یا نزدیكان و نیز میزان پایبنادی خاانواده باه

تبیااینکنناادگی بزهكاااری را دارد ،در صااورتی کااه ساارمایه

مسائل مذهبی در گرایش نوجوانان به بزهكااری ماؤثر اسات.

اجتمااااعی سااااختاری درون خاااانواده ،بیشاااترین دااادرت

همچنین نتایج حاصله از تحقی ایشان نشان داد که وجاود یاا

تبیین کنندگی بزهكاری را در بین پاسخگویان دختر نشاان داد.

عدم وجود اختالف و مشاجره بین والدین و یا اعتیااد و عادم

همچنین در بین مؤلوههای سرمایه اجتماعی خانواده ،صمیمیت

اعتیاد والدین از ی سوی و همچناین وجاود یاا عادم وجاود

اعضااای خااانواده و حمایاات اجتماااعی رابطااه معناااداری بااا

پیوند عاطوی متقابل میاان فارد و خاانواده از ساوی دیگار در

بزهكاری پسران داشته ،در حالی که در بین پاسخگویان دختر،

گرایش نوجوان به بزهكاری تأثیری نداشته و یكای از عوامال

آگاهی والدین و عضاویت والادین در نهادهاای اجتمااعی باا

بزهكاری آنها محسوب نمیشود.

رفتارهای بزهكارانه رابطه معناداری را نشان دادهاند.

مساكن ،جادایی والادین ،فاوت والادین و انحرافاات

وارن و جانسون ،4333( 4بهنقل از رجایی ،)1 :4934 ،با انجاام

بااادری و همكااارانش ( ،)4933در تحقیقاای پیمایشاای بااا

تحقیقی میدانی در مورد ارتباط تولت خاانوادگی و بزهكااری

عنوان «بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بار ارتكااب جارم» ،باا

به این نتیجه رسیدند که جوانانی که والدینشان از آنها تافال

نمونهای به حجم  110نور از شهروندان شهر اهاواز کاه در دو

شدهاند و یا کمبود محبت خاانوادگی دارناد احتماال بیشاتری

گروه مجرم (410نور) و عادی (100نور) جای داشتند مصاحبه

دارد که درگیر بزهكاری و خالفهایی مانناد فارار از خاناه و

به عمل آوردند .چارچوب نظری ایان تحقیا را تراوریهاای

مدرسه شوند.

ساترلند و شاو و م کی تشاكیل مایداد .یافتاههاای تحقیا

6

پارساال و همكااارانش ( ،)1993در تحقیقاای بااا عنااوان

ایشاان نشاان داد کاه متغیرهاای مساتقل جانی ،تحصایالت،

«سرمایه اجتماعی خانواده و مشاكالت رفتااری کودکاان» باه

یادگیری اجتماعی ،دومیّت ،پایگاه ادتصادی -اجتماعی ،منطقاه

بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداختناد .آناان معتقدناد کاه

محل سكونت ،با متغیر وابسته جرم رابطه معنیداری را دارناد.

سرمایه اجتماعی خاانواده بایاد باا جامعاهپاذیری هنجارهاای

در حالیکه متغیرهای مستقل سن ،اشاتغال و ازهامگسایختگی

اجتماعی در کودکان همبستگی داشته است .همچنین وضعیت

خانوادگی با متغیر وابسته جرم رابطه معنیداری نداشتند.

اشتغال والدین باید با سازگاری اجتمااعی کودکاان در ارتبااط

نوری ( ،)4933در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر خانواده

است .این مطالعه به بررسی مشكالت رفتاری کودکان  6تاا 3

نابسامان در گرایش فرزندان نوجوانان باه بزهكااری در شاهر

نموناه

ساله در خانوادههایی که والدین حضور داشتند ،در ی

اهواز» ،با  400نور از نوجوانان بزهكار که پی از ارتكاب جرم
به کانون اصالح و تربیت شهر اهواز معرفی شدهاند ،بهصاورت

Warren and Johnson
Parcel

1
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 161نوری پرداخته است .یافتهها نشان داد که سطح باا یی از

فرزندان) و اهداف تحقی که پیشتر اشاره گردید ،باه ناوعی،

ادتدار و داشتن محیط خانوادگی مثبت تر ،فرزندان را در برابار

ملزم به استواده از دیدگاه های جامعهشاناختی و روانشاناختی

مشكالت رفتاری و ارتكاب اعمال منحرف حمایت میکند.

هستیم.

علیرتم توجهات تروریكی نسبت باه تاأثیر خاانواده بار

دورکیم 1و بهطور کلی جامعهشناسان بر این عقیدهاند کاه

روی دامنهای از مسائل عمومی مانند بزهكاری ،در جامعاه ماا

پدیده بزهكاری و جرم را نمیتوان با عوامل روانی و جسمانی

مطالعات تجربی چندانی به صورت مستقیم نقاش خاانواده در

افراد توجیه نمود؛ زیرا این عوامل نقش چندانی در بزهكااری

بزهكاری فرزندان را مورد بررسی درار نداده و صرفاً به ابعادی

افراد نداشته ،بلكه عوامل اجتماعی از دبیال شارایط نامناسا

از این نقش در بزهكاری فرزنادان توجاه شاده اسات؛ مانناد

خانواده ،ناسازگاری والدین ،طالق ،بزهكاری والدین ،بیكاری،

سرمایه اجتماعی خانواده ،نابساامانی خاانواده ،نقاش نظاارت

مهاجرت ،ضعت اعتقادات و باورهای دینی ،وضع بد ادتصادی

والدین و تیره .نكتهای که در مورد تحقیقات داخلی و خارجی

خانواده ،عوامل سیاسی ،جنگ و مواردی از این دبیل است کاه

دابل ذکر است که در اکثر تحقیقات ،توجاه کاافی باه ماهیات

نقش تعیینکنندهای در بزهكاری و اعمال مجرماناه افاراد دارد

چندبعدی ،زمینهمحور و پویاای نقاش خاانواده در بزهكااری

(نجویتوانا.)4977 ،
1

بحث اصلی پارسونز در تبیاین انحرافاات اجتمااعی بار

فرزندان نگردیده است.

مبنای پیشفرضای کاه در ماورد خارده نظاامهاای چهارگاناه
فرهنگ ،اجتماع ،شخصیت و ادتصاد مطرح کرده شكل گرفتاه

پیشینه نظري تحقیق

هر ی

از این خردهنظامها و ارتباط

تبیینهای مختلوی درباره بزهكاری و علتشناسی ،پیشگیری و

است .کارکردهای مناس

درمان آن ارائه شده اناد و نظریاات گونااگونی در ایان رابطاه

و کنش متقابال باین آنهاا عامال کنتارلکنناده هار جامعاه و

وجود دارد .علت شناسی بزهكاری همواره بهعنوان مهام تارین

همچنین عامل بقا و پایداری نظام اجتماعی اسات .در مقابال،

دسمت نظریه هاای پیراماون بزهكااری مطارح باوده اسات و

عدم تعادل و بیسازمانی در هر ی

از خاردهنظاامهاا حیاات

بیشترین حجم تحقیقات صورتگرفته را باه خاود اختصاا

جامعه را تهدید کرده و زمینه را بارای رفتاار انحرافای فاراهم

داده است .از میاان علال مطارح شاده ،عوامال خاانوادگی را

میسازد .از دیاد پارساونز ،نهادهاا و ساازمانهاای اجتمااعی

میتوان بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بزهكااری نوجواناان

عوامل اجرایی و ابزارهای جامعهپاذیری الگوهاای رفتااری و

در نظر گرفت (نظری و همكاران .)6 :4934 ،بهطور کلی ،در حوزه

درونی ساختن آنها در افراد هستند .در صورتی کاه نهادهاا و

علوم انساانی و اجتمااعی ساه رهیافات عاام در ماورد تبیاین

سازمانهای کارگزار جامعاهپاذیری نظیار خاانواده ،مدرساه و

آسی های اجتماعی و با خص رفتارهای انحرافی وجود دارد.

وسایل ارتباط جمعی کارایی زم را نداشتهاناد جامعاه دچاار

ایاان سااه رهیافاات را ماایتااوان بااا عنااوان رهیافااتهااای

بیسازمانی اجتماعی گردیده و پیامد آن شیوع رفتاار انحرافای

زیستشناختی ،4روانشناختی 6و جامعهشناختی 9نام نهااد .در

در جامعااه اساات( .ساالیمی و داوری .)999 :4930 ،پارسااونز باار

حوزههای یادشده ،دیدگاهها و نظریههای متواوتی درخصو

اهمیت خانواده و حوظ ثبات جامعاه و ساالمت افاراد تأکیاد

چرایی این دسته از رفتارهای انسانی ارائه شده کاه ماا در ایان

می کند ،و روی کارکردهای مثبت خانواده مانند تنظایم رواباط

تحقی با توجه به ماهیت موضوع (نقش خانواده در بزهكااری

جنساای و تولیاادمثل ،جامعااهپااذیری ،مرادباات و نگهااداری
فرزندان ،تعیین پایگاه اجتماعی ،حمایت عاطوی و تأمین عش

1

Biological
Psychological
3
Sociological
2

4

Durkheim
5
Parsons
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و محبت و امنیات فارد تأکیاد مایکناد و کارکردهاای منوای

و متعارف هستند و نماد آنها خانواده ،کلیسا و سایر نهادهاای

خانواده را وجود عالده عاطوی داوی باین اعضاا و در نتیجاه

مشترک در جامعه هستند و آنهایی که مستقیماً در برابر آنچه

محدود کردن آن ها توسط یكدیگر ،نادیده گرفتن کار زناان در

متعارف و معماول اسات دارار مایگیرناد (

توساط ماردان

خانواده و خشونت خانوادگی که به خصاو

Schw & McKey,

.)1962:225
6

ساترلند معتقاد اسات رفتاار انحرافای ماوروثی و ذاتای

انجام میشود ،میداند (ستوده و بهاری.)19 :4936 ،
شاو و م کی 4برای اینکه د یل با بودن نرخ بزهكاری

نیست و به همان روشی یااد گرفتاه مایشاود کاه هار رفتاار

را در مناط خاصی از شهر توجیه کنند از نظریه بایساازمانی

دیگری آموخته میشاود .در فرآیناد یاادگیری ،معاشاران فارد

اجتماعی استواده کردناد .آنهاا بایساازمانی اجتمااعی را باه

دواعد حقودی را به عنوان امور مناسا

تعریات

وضعیتی اطالق مایکردناد کاه در آن نهادهاا و ساازمانهاای

میکنند و فرد این تعاریت را از آناان فارا مایگیارد

اجتماعی مانند مدرسه ،خانواده و پلیی در حل مشكالتی کاه

 .)4931به اعتقاد ساترلند فرد در صاورتی مبادل باه بزهكاار و

اجتماع با آن مواجه است توانایی خود را از دست میدهند یاا

کجرفتار تعریت مایشاود کاه تعااریت موافا داانونشاكنی

به عبارتی به وضعیتی که مكاانیزم کنتارل اجتمااعی تضاعیت

فراوانی بیشتری از تعاریت مخالت دانونشكنی داشتهاند .ایان

میگردد .از نظار شااو و ما کای ،هار اجتمااعی کاه دچاار

مسأله هم شامل معاشرتهای انحرافآمیز و هم معاشرتهای

بیسازمانی اجتماعی است دارای ویژگیهای خاصی است کاه

بهنجار میگردد .هنگامی که افراد مبدل به مجرم میشوند ایان

آن را از سایر اجتماعات متمایز میسازد ،یكی از ویژگایهاای

امر به علت تماس آنها با الگوهای رفتار کجرو و جدا افتاادن

اجتماع ،همسو بودن نگرشها و ارزشها در

آنها از الگوهای بهنجار است .ساترلند اضافه میکند که علات

مواردی مانند تربیت و مرادبت از کودکان است .در اجتماعات

داشتن اشكال خاصی از معاشرت تحت تأثیر عوامل گوناگونی

بسامان نگرش ها و ارزش های همانناد و یا ساانی در زمیناه

درار دارد .اگر رفتار مواف رعایت داانون در کاودکی آموختاه

تربیت ،مرادبت از کودک و کنترل اجتماعی وجود دارد کاه در

شود ،فرد در وضعیتی متواوت با کسی درار دارد که از ابتدا باه

نهادها و انجمن های داوطلبانهای ظهور یافته است که موجبات

عدم رعایت دانون تشوی شده اسات؛ یا

کاودک باه طاور

حوظ و تداوم این ارزشها هساتند .در میاان ایان ساازمانهاا

معمول در خانواده محل زندگی جامعهپذیر میشاود .بناابراین

میتوان از انجمنهاای اولیاا و مربیاان ،انجمانهاای زناان و

درآمد خانواده و نوع مسكن و محل زندگی با اردام بزهكااری

خدماتی ،کلیساها و انجمنهای محلهای نام بارد .ایان نهادهاا

ارتباط دارد

بسامان بودن ی

نمایااانگر و حااافظ ارزشهااای حاااکم هسااتند .در چنااین
انجمنهایی است که کودک در معرض یا

یاا نامناسا

(احمادی،

(ممتاز.)36-34 :4934 ،

به عقیده هیرشی 9بزهكاری به عنوان ی

مسأله اجتماعی

شایوه از زنادگی

بایااد در عرصااه خااانواده ،محلااه ،مدرسااه ،همسااا ن و سااایر

درار میگیرد و در آن مشارکت میکناد .در حاالیکاه ممكان

ارگانها یا مؤسسات اجتماعی که نوجوان باه ناوعی در آنهاا

است او با روشهای دیگر زندگی هام آشانا شاود اماا آنهاا

عضویت دارد ،بررسی گردد .او میگویاد هار چاه همبساتگی

بخشاای از زناادگی او محسااوب نماایشااوند .درمقاباال ،از

میان جواناان ،والادین ،بزرگساا ن و همساا ن بیشاتر اسات

ویژگی هاای اجتماعاات بایساامان رواخ تناوع گساتردهای از

جوانان به خانواده ،مدرسه و جامعاه عالداه بیشاتری داشاته و

هنجارها ،ارزش ها و استانداردهای رفتااری و اخالدای اسات.

درگیر فعالیاتهاای مقباول اجتمااعی مایشاوند و در نتیجاه

ارزشهای اخالدی از آنهایی شروع میشود که کامالً متاداول
Shaw and McKay

1

Sutherland
Hirschi

2
3
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فرصت کمتری برای پرداختن به رفتارهاای ناهنجاار خواهناد

و در مقابل هر نوع عملی باا تأییاد و تشاوی والادین مواجاه

داشت .هیرشی از چهار عنصر باه عناوان عناصار پیونددهناده

هستند ،با این ذهنیت رشد یافتهاند که هر چه بكنناد پساندیده

افراد جامعه به یكدیگر معرفی میکند که به عناوان متغیرهاای

و مقبول است

(هیلگارد.)4971 ،

کنترل کننده رفتار افراد و ممانعات آنهاا از ارتكااب جارم و

ویلیامز هال نیز به پنج عامل خانوادگی مؤثر بار انحاراف

خشونت بر میشمارد -4 :دلبستگی یا تعل خاطر :این عنصار

اشاره میکند که عبارتند از :الت) خاانواده گسساته شاده ،ب)

دیگر در خانواده ،محیط

کشااش یااا فشااار خااانوده؛ خ) انظباااط و روابااط خااانواده؛ د)

بیانگر میزان وابستگی فرد به اشخا

و نهادهای اجتماعی است؛  -6تعهد :این عنصار تعهاد بیاانگر

مجرمیت در خانواده و ه) اهمال و تولت (.)Hall, 1982

میزان پذیرش هدفهاای داراردادی و مرساوم جامعاه و نیاز

آبراهامسون معتقد است خانوادههای افراد بزهكار نسابت

احساسات دینی است که فرد نسبت به جامعه بار دوش خاود

به خانواده های افراد تیر بزهكار در شرایط عااطوی ناامطلوبی

احساس میکند .مانند تعهد به پیروی از دستورات ماذهبی یاا

به سر میبرند که فشار خاانواده نامیاده مایشاود .ایان فشاار

حوظ شرونات خانوادگی ،ملای و تیاره؛  -9درگیار باودن یاا

خانواده با خصومت ،تنور ،عصبانیت ،آزردگی ،پرخاشاگری و

مشارکت :درگیر بودن در فعالیتهای روزمره مقدار زیاادی از

آشوتگی های عصابی باه وجاود آماده و حواظ شاده ،هام در

مایدهاد و در نتیجاه

والدین و هم در فرزندان آشكار میشود .لذا استد ل میشاود

فرصتی برای فرد نمیماند که به کارهای خالف بپردازد .مانناد

که عدم روابط گرم و عاطوی در خانواده روی بزهكاری تاأثیر

درگیر شدن در کارهای مدرسه ،خانه و فعالیتهای فوقبرنامه

دارد (.)Barber, 1992

ودت و انرژی فرد را به خود اختصا

و عضویت در باشگاههاای ورزشای و تیاره؛  -1اعتقاادات و

4

به اعتقاد نای خانواده از طری چهار عامل باعث تقویات

باورها :این عنصر بیانگر میازان اعتقااد فارد باه اعتباار دواعاد

پیونااد اجتماااعی ماایگااردد -4 :نظااارت دروناای :از طریاا

اجتماعی و اخالدی و باور او نسبت به ارزشها و هنجارهاای

جامعه پاذیری کاودک و ایجااد وجادان یعنای درونای کاردن

اخالدی جامعه و وفااداری او نسابت باه آنهاسات .ایان امار

هنجارها ،ارزشهاا و نیاز احسااس شارم و گنااه در صاورت

احساس وظیوه اخالدی نسبت به دیگران و رعایت هنجارها را

کجرفتاری ،به علت رابطه نوجوانان با پادر و ماادر و تنبیاه و

مای شاود از انحاراف و

آنها وادع میگردد؛  -6نظارت تیرمستقیم-

برای فرد باهوجاود آورده و موجا

سرزنش از جان

بزهكاری پرهیز نمایاد .بار عكای ضاعت چناین اعتقااداتی،

میل به اینکه مطاب با انتظارات خاانواده رفتاار کارده ،باعاث

وفاداری فرد را به جامعه سست کرده و راه را بارای کجاروی

رنجش و ناراحتی آن ها نشود .این امار بساتگی باه وابساتگی

(گسن.)461-469 :4970 ،

عاااطوی فاارد بااا خااانواده دارد؛  -9نظااارت مسااتقیم :تنبیااه و

فرد هموار میسازد

طب گوتاه هاای آلبارت بانادورا و ریچاارد والتارز ،هام

محدودیت مستقیم از جان

خانواده .برای مثاال میازان آزادی

تنبیهات بدنی مستمر و هم بایمباا تی زیااد در کنتارل رفتاار

جوانان یا نوجواناان ،نظاارت بار زماانی کاه بیارون از منازل

پسران جوان توسط والدین به بزهكاری جوانان میانجامد .باه

میگذرانند ،انتخاب دوستان و ناوع سارگرمیهاا؛  -1ارضاای

میخورناد

نیازها :توانایی خانواده در تأمین زندگی ،فراهم کردن امكاناات

نظر آنان ،پسرانی که اتل

توسط پدران خود کت

به کنترلهای خارجی متكی میشوند؛ یعنی در انجام هر عملی

موفقیت در آینده برای نوجوانان .برخی از خانوادهها در تحق

به جای آنکه اساس تصمیمات خاود را بار احسااس درونای

این امور موف تر از بقیه هستند و در نتیجاه بیشاتر مایتوانناد

خود از درستی و نادرستی آن عمل بگذارند ،بیشتر احتمال باه

نوجوان و جاوان را باا جامعاه هام ناوا ساازند .در حاالیکاه

دام افتادن را محاسبه میکنند .از سوی دیگر پسرانی که همیشه
Nye

1
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خانوادههایی که چنین تواناییهایی را ندارند کمتر میتوانند از

با در نظر گرفتن تروریهای مطرح شده و پیشینههاای تجربای

نوجوانان خود انتظار همنوایی داشتهاند .نای اضافه میکند کاه

انجام شده حول محاور خاانواده و بزهكااری ،مادل تحلیلای

فروپاشی خانواده کم اهمیاتتار از خوشاحالی و خوشابختی

تحقی در نمودار  4تنظیم گردیده است .بزهكااری نوجواناان

خانواده است؛ یعنی خانوادهای که پر از تشنج و اختالف است

بهعنوان متغیر وابسته تحقی است که دارای  1بعد :وندالیسام،

میتواند نقش مهمی در کجرفتاری نوجواناان باازی کناد .اماا

خشونت ،ساردت و تقلا  ،اساتعمال ماواد مخادر و الكال و

نوجوانی که در خانواده طالق گرفتاه ولای آرام زنادگی کناد

کجرویهای فرهنگی است (طالباان .)4939 ،متغیرهاای مساتقل

وضعیت بهتری دارد

تحقی که از پیشینه نظری و تجربی مرتبط با موضاوع تحقیا

(ممتاز.)469 :4934 ،

استخراخ گردیده و تأثیرگذار بر متغیر وابساته تحقیا هساتند
نیز شامل متغیرهای زمینهای مرتبط و متغیرهاای دلبساتگی باه

مدل تحلیلی تحقیق

خانواده و نظارت والدین هستند.

تعداد اعضا خانواده
دلبستگی به خانواده

سطح تحصیالت والدین

متغیرهاي زمینهاي
بزهكاری

وضعیت شغلی والدین

نوجوانان

نظارت والدین

میزان درآمد خانواده

وندالیسم

خشونت

سرقت و تقلب

استعمال مواد مخدرو الكل

کجرويهاي فرهنگی

نمودار  -1مدل تحلیلی تحقیق

 بین نظاارت والادین و بزهكااری نوجواناان رابطاه منوای

فرضیههاي تحقیق
با توجه به مطال

ذکار شاده در بخاش چاارچوب نظاری و

وجود دارد .به عبارتی ،هرچه نظارت والدین بر روی نوجوانان

تجربی تحقی  ،میتوان فرضیات زیر را مطرح نمود:

بیشتر است ،میزان بزهكاری آنها کمتر خواهد بود.

 بین دلبستگی نوجوانان به خانواده و بزهكاری آنها رابطاه

 بین تعداد اعضاای خاانواده نوجواناان و بزهكااری آنهاا

منوی وجود دارد .باهعباارتی ،هرچاه دلبساتگی نوجواناان باه

رابطه منوی وجود دارد .بهعبارتی ،هرچه تعداد اعضای خانواده

خانوادهشان بیشتر است ،میزان بزهكاری آنهاا کمتار خواهاد

نوجوانان بیشتر است ،میزان بزهكاری آنها کمتر خواهد بود.

بود.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،41شماره سوم ،پاییز 4931

16

 میانگین بزهكاری نوجوانان به توكیا

ساطح تحصایالت

پدر ،متواوت است.

شده برای انجام تحلیل عاملی ،کافی و مناس

اسات (جادول

.)4

 میانگین بزهكاری نوجوانان به توكیا

برای سنجش روایی 6وسیله انادازهگیاری نیاز از تكنیا

ساطح تحصایالت

آلوای کرونباخ استواده شده است .ضرای

مادر ،متواوت است.
 میانگین بزهكاری نوجوانان باه توكیا

وضاعیت شاغلی

پدر ،متواوت است.

روایی بهدست آمده

برای تمامی شاخصها با ی  0/7است که در حد دابالدباولی
است (جدول .)6

 میانگین بزهكاری نوجوانان باه توكیا

وضاعیت شاغلی

مادر ،متواوت است.

تعریف متغیرهاي تحقیق

 میااانگین بزهكاااری نوجوانااان بااه توكیا

میاازان درآمااد

خانواده ،متواوت است.

 بزهكاري نوجوانان
تعریت موهومی :بزهكاری طیوای از رفتاار اسات کاه هام باه
تخلت از دانون و هام باه تخلات از هنجارهاای اجتمااعی و

روش اجراي تحقیق

فرهنگی بدون دانونشكنی رسامی اطاالق مایشاود

روش بهکار رفته برای اجرای پژوهش حاضر از نوع پیمایشای

.)49 :4931

(احمادی،

تعریت عملیاتی :در پژوهش حاضر برای سانجش میازان

و با استواده از ابزار پرسشنامه است .تحقی حاضار باه لحاا
ژرفایی ،پهنانگر و به لحا زمانی ،از نوع مقطعی است .جامعه

بزهكاری نوجوانان  1بعد در نظر گرفته شده است که عبارتند

آماری تحقی را نیز ،کلیه دانشآماوزان مقطاع متوساطه شاهر

از :وندالیسم ،خشونت ،سردت و تقل  ،استعمال مواد مخدر و

زنجان به تعداد  1773نور تشكیل میدهاد کاه از ایان تعاداد،

الكل و کجرویهای فرهنگی (طالبان .)4939 ،همچنین هار یا

 960نور ،از طری فرماول کاوکران و باه شایوه نموناهگیاری

از ابعاد ذکر شده با گویه هایی در دال

خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدهاند.

شدهاند که برخی از این گویههاا عبارتناد از :تخریا

همچنین در تحقی حاضر ،پی از تنظیم ابزار تحقی  ،بهمنظور

عمومی شاهر ،اعماال زور بارای گارفتن چیازی از شخصای،

برآورد اعتبار 4ابزار اندازهگیری ،ابتدا داوران متخصاص اعتباار

برداشتن پاول بادون اجاازه از جیا

پادر و ماادر ،اساتعمال

محتوایی آنها را ارزیابی و سپی به دلیل اساتخراخ فرضایات

دخانیات و مواد مخدر ،فرار از مدرسه.

از چارچوب نظری تحقی  ،با استواده از تكنی

تحلیل عاملی

اعتبار سازهای 9آنها سنجش شد .با استواده از تكنی

طیت لیكرت سانجیده
وساایل

6

ماذکور،

 دلبستگی به خانواده

متغیر و تعداد عوامل دابل دباول

تعریت موهومی :تعل و دلبستگی حساسیتی است که شاخص

با استواده از مقادیر ویژه 1مشخص گردید .معنایداری آزماون

نسبت به عقایاد دیگاران دربااره خاود نشاان مایدهاد و در

بارتلت )0/000( 1و نتایج آزمون آمااری  )0/309( Kmoبارای

حقیقت ،نوعی دید و بند اخالدی اسات کاه فارد را ملازم باه

متغیرهای مذکور ،نشان میدهد که ایاده تحلیال عااملی بارای

رعایت معیارهای اجتماعی میکند

گویههای مورد نظر ،ایده مطلوبی است و تعداد نمونه انتخااب

.)9

زیرمجموعههای مرتبط با ی

(مشكانی و مشكانی-61 :4934 ،

1

Validity
Factor Analysis
3
Construct Validity
4
Eigen Value
5
Bartlett Test
2

Reliability

6
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جدول  -1نتایج و اجزاي تحلیل عاملی متغیرها و گویهها

احترام برای والدین

0/714

اهمیت اظهارنظرهای والدین

0/164

اعتماد به والدین

0/616

گوتگو و همصحبتی با والدین

0/149

در میان گذاشتن آرزوها و برنامههای آینده با والدین

0/310

در میان گذاشتن مشكالت شخصی با والدین

0/691

در میان گذاشتن احساسات و اندیشهها با والدین

0/314

گذراندن ودت آزاد با والدین

0/333

تالش خانواده برای پیشرفت فرزندان

0/316

پرتودع بودن والدین

0/773

درک نكردن مشكالت از طرف والدین

0/341

دلخور بودن از دست والدین

0/311

آرزوی به دنیا آمدن در خانوادهای دیگر

0/719

سپری کردن اودات با دوستان تا خانواده

0/390

میزان اطالع والادین از حضاور فرزنادان در مكاانهاایی تیار از
نظارت والدین

مدرسه

تبیینشده

خانواده

احساس امنیت و آرامش در خانواده

0/196

درصد واریانس

دلبستگی به

گویهها

مقادیر ویژه

متغیر

بار عاملی

1/61

46/66

0/670

اهمیت مطلع بودن از مكان حضور فرزندان برای والدین

0/790

اجبار برای حضور در خانه فرزندان در ساعات معین

0/731

اطالعرسانی به والدین در صورت حضور در مكانهای دیگر

0/310

7/66

60/13

آزمون 0/309 :Kmo
آزمون بارتلت3143/606 :
کل واریانی تبیینشده0/13 :

جدول  -2ضریب روایی بهدست آمده براي هر یک از شاخصها
ابعاد

متغیر

ضریب روایی ابعاد

تعداد گویه

ضریب روایی کل

دلبستگی به خانواده

-

41

-

0/33

نظارت والدین

-

7

-

0/36

وندالیسم

1

0/34

خشونت

1

0/33

سردت و تقل

1

0/66

استعمال مواد مخدر و الكل

6

0/39

کجروی فرهنگی

40

0/33

بزهكاری نوجوانان

0/39
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تعریت عملیاتی :متغیر دلبستگی به خانواده ،با گویههاایی

بیشترین فراوانی را برای سطح تحصیالت مادران پاسخگویاان

نظیر :احساس امنیت و آرامش در خانواده ،احترام فراوان برای

به خود اختصا

داده است .همچناین نتاایج توصایوی بارای

والدین ،اهمیت اظهار نظر والدین ،گذران ودت با خانواده تا با

وضعیت شغلی والدین نوجوانان حاکی از آن است کاه شاغل

طیات لیكارت سانجیده

آزاد با  13/7درصد ،بیشترین فراوانی را برای وضعیت شاغلی

دوستان و مواردی مانند آن در دالا

پدران و خانهدار بودن مادران با  39/3درصد ،بیشترین فراوانی

شده است.

را از نظاار وضااعیت شااغلی والاادین پاسااخگویااان بااه خااود
 نظارت والدین

اختصا
4

داده است.

طب یافته ها ،نتایج توصیوی بارای متغیار وابساته تحقیا

تعریت موهومی :رومرو و روییز نظارت والدین را بر حسا
میزانی تعریت میکنند که والادین مایدانناد نوجاوانشاان در

نشان می دهد که میزان بزهكاری نوجوانان شهر زنجان بهطاور

زمانهایی که با او نیستند ،کجاا باهسار مایبارد و اودااتش را

کلی ،در حد پایینی است .نتایج توصیوی برای هر ی

از ابعااد

چگونه سپری میکناد ( .)Romero & Ruiz, 2007:146بناابراین

بزهكاری نوجوان یعنی؛ وندالیسم ،خشونت ،سردت و تقلا ،

منظور از نظارت والدین ،میزانی است که والدین از رفتارهاا و

استعمال مواد مخدر و الكل و کجرویهای فرهنگی نیز نشاان

نحوه گذران ودت فرزندان خود اطالع دارند.

داد که همه ابعاد متغیر وابساته در حاد پاایینی دراردارناد .در

تعریت عملیاتی :متغیر نظارت والدین ،با گویه هایی نظیر:

نهایت ،نتایج توصیوی برای متغیرهای مستقل تحقی نیز نشاان

میزان اطالع والدین از حضور فرزندان در مكاانهاایی تیار از

داد که :میزان دلبستگی به خانواده در حد متوسط رو به باا و

مدرسه ،اهمیت مطلع باودن از مكاان حضاور فرزنادان بارای

میزان نظارت والدین در حد متوساط رو باه پاایین دارار دارد

والدین ،اجبار برای حضور در خانه فرزندان در ساعات معین،

(جدول .)9

اطالع رسانی به والدین در صورت حضور در مكانهای دیگار
و مواردی مانند آن در دال

یافتههاي استنباطی تحقیق

طیت لیكرت سنجیده شده است.

سطح تحصیالت و وضعیت شغلی پدر و مادر پاساخگویاان و
یافتههاي توصیفی تحقیق

نیز میزان درآمد خانوادهشان بهعنوان متغیار مساتقل در ساطح

طب یافتههای تحقی  ،میانگین حاصل شده برای متغیار تعاداد

اسمی چندحالته است و بزهكاری نوجوانان باه عناوان متغیار

اعضای خانواده ،برابر  1/39است ،که ایان مقادار باا در نظار

وابسته در سطح فاصلهای اندازهگیری شاده اسات ،لاذا بارای

گرفتن حداکثر  40عضو و حدادل  9عضو ،نشان میدهاد کاه

بررسی معنی داری تواوت میانگین متغیر بزهكاری باه توكیا

بیشتر افراد ،تعداد اعضای خانواده پایین تر از میاانگین جامعاه

سطح تحصیالت و وضعیت شغلی پادر و ماادر و نیاز میازان

داشته اند .همچنین نتایج توصیوی برای متغیر درآماد حااکی از

درآمد خانواده از آزمون  Fیا آزمون آنالیز واریانی یا طرفاه

آن است که ،میزان درآمد  100هزار تا  600هزار تومان در ماه،

استواده شده است .نتایج حاکی از آن است که:

با  93/6درصد ،بیشترین فراوانای را باه خاود اختصاا

داده

 تواوت میانگین بزهكاری در بین نوجوانان به توكیا

است .نتایج توصیوی برای متغیر سطح تحصیالت والدین نشان

سطح تحصیالت پدر ،معنیدار است و در این میاان بیشاترین

داد که مقطع راهنمایی باا  99/6درصاد ،بیشاترین فراوانای را

بزهكاری را افرادی مرتك

شدهاند که سطح تحصیالت پدران

برای سطح تحصیالت پدر و مقطع ابتادایی باا  91/7درصاد،

آنها در حد دبیرستان است.
 تواوت میانگین بزهكاری در بین نوجوانان به توكیا

Romero and Ruiz

1
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سطح تحصیالت مادر ،معنیدار است و در این میاان بیشاترین

وضعیت شغلی مادر ،معنی دار است و در ایان میاان بیشاترین

شادهاناد کاه ساطح تحصایالت

شده اند که مادرانشاان کاارگر سااده

بزهكاری را افرادی مرتكا
مادران آنها لیسانی است.

بزهكاری افرادی مرتك
هستند.

 تواوت میانگین بزهكاری در بین نوجوانان به توكیا

 تواوت میانگین بزهكاری در بین نوجوانان به توكیا

وضعیت شغلی پدر ،معنیدار اسات و در ایان میاان بیشاترین

درآمااد خااانواده ،معناایدار اساات و در ایاان میااان بیشااترین

شدهاند که پدرانشان بیكار هستند.

شدهاند که درآمد خانواده آنهاا از

بزهكاری را افرادی مرتك

 تواوت میانگین بزهكاری در بین نوجوانان به توكیا

بزهكاری را افرادی مرتك
 4میلیون تومان با تر است.

جدول  -3آمارههاي توصیفی متغیرهاي مستقل و وابسته
میانگین

متغیر

انحراف معیار

چولگی

مینیمم

ماکزیمم

دامنه تغییرات

دلبستگی به خانواده

74/69

4/66

-4/03

30

41

71

نظارت والدین

61/31

4/13

0/77

466

66

36

تعداد اعضای خانواده

1/39

4/47

4/41

40

9

7

بزهكاری نوجوانان

11/14

4/31

6/61

416

66

490

وندالیسم

7/31

1/69

4/007

61

1

60

خشونت

3/60

1/33

6/41

90

1

61

سردت و تقل

3/16

9/14

6/66

90

1

61

استعمال مواد مخدر و الكل

6/60

6/04

9/71

46

6

40

کجرویهای فرهنگی

47/41

3/41

6/16

60

40

10

ابعاااااااد
بزهكاری

برای تعیین همبستگی باین متغیرهاای مساتقل و وابساته

 همبستگی بین دو متغیر دلبستگی به خاانواده و متغیار

تحقی  ،به عنوان مبنایی برای تعیین ددت برآورد رگرسایون ،از

بزهكاااری نوجوانااان بااا اطمینااان  33درصااد و در سااطح

آزمون  rپیرسون استواده شده است .نتاایج آزماون همبساتگی

معنی داری  0/04با ضری

همبستگی  -0/17مورد تأیید واداع

برای متغیر تعداد اعضای خانواده نشان داد کاه رابطاهای باین

شد؛ نوع رابطه معكوس و شدت همبستگی ،متوسط است .باه

تعااداد اعضااای خااانواده بااا بزهكاااری نوجوانااان در سااطح

عبارتی ،هرچه دلبستگی باه خاانواده بیشاتر اسات ،بزهكااری

معنیداری  0/01وجود ندارد .نتاایج آزماون همبساتگی بارای

نوجوانان در حد متوسطی کاهش مییابد و برعكی.

بقیه متغیرهای تحقی حاکی از آن است که:
 همبسااتگی بااین دو متغیاار نظااارت والاادین و متغیاار
بزهكاااری نوجوانااان بااا اطمینااان  33درصااد و در سااطح
معنی داری  0/04با ضری

همبستگی  -0/66مورد تأیید واداع

شد؛ نوع رابطاه معكاوس و شادت همبساتگی ،داوی اسات.
به عبارتی ،هرچه نظارت والدین بر فرزندانشان بیشاتر اسات،
بزهكاری نوجواناانشاان در حاد زیاادی کااهش ماییاباد و
برعكی.

تحلیل رگرسیون چند متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره ،روشای بارای تحلیال مشاارکت
جمعی و فردی دو یا چند متغیار مساتقل ،در تغییارات متغیار
وابسااته اساات .در وادااع رگرساایون چنااد متغیااره ،عااالوه باار
پیش بینی ی

متغیر وابسته از طری دو یا چند متغیار مساتقل،

به تبیین واریانی متغیر وابسته نیاز مایپاردازد

(تیاثوناد:4937 ،

 .)433در تحقیا حاضار نیااز بارای ساانجش تاأثیر متغیرهااای
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متغیرهای مستقل نیز با توجاه باه مقاادیر شااخص تاولرانی

مستقل در سطح سنجش فاصلهای بر متغیار وابساته از تحلیال
رگرسیون چندگانه استواده شده است ،طب یافتهها:

(نزدی

 رابطااه بااین متغیرهااای مسااتقل (نظااارت والاادین و

به عدد ی ) و شاخص تورم واریانی (کوچ

تار از

عدد  )6/1در گام اول و دوم ،به تأیید رسیده است.
 ضری

دلبستگی به خانواده) و وابسته تحقی (بزهكااری نوجواناان)،

همبساتگی  rباین متغیرهاا در گاام اول برابار

بر اساس جدول آنالیز واریانی ی طرفه ،با توجاه باه ساطح

 0/66و گام دوم برابر  0/67است و نشاان مایدهاد کاه باین

معنیداری بهدساتآماده ( )0/000در گاام اول و دوم ،خطای

مجموعه متغیرهای مساتقل و متغیار وابساته همبساتگی داوی

است و نشان دهنده این است کاه مجماوع متغیرهاای مساتقل

بردرار است .مقدار ضری

تعیین تعدیل شاده  R2در گاام اول

دادرند تغییرات متغیر بزهكاری نوجوانان را تبیاین کنناد و باه

برابر  0/19و گام دوم برابر  0/11است که بیانگر این است کاه

عبارتی مدل مورد تأیید درار میگیرد .استقالل خطاهاا نیاز باا

متغیرهای بادیماناده در مادل رگرسایونی کاه شاامل نظاارت

توجه به دورباین واتسان حاصاله ( ،)4/33باهعناوان یكای از

والدین و دلبستگی به خانواده است ،توانستهاناد  11درصاد از

پیشفرض های زم برای انجام تحلیل رگرسایونی نیاز ماورد

تغییرات متغیر وابساته ،بزهكااری نوجواناان را تبیاین نمایناد

تایید وادع شده است .همچناین پایشفارض عادم هامخطای

(جدول .)1

جدول  -4آمارههاي تحلیل رگرسیونی چندمتغیره بزهكاري نوجوانان

مدل

ضریب تعیین

شاخص تولرانس

ثابت

46/09

1/71

-

-

-

-

-

-

-

نظارت
والدین

-0/60

46/69
-

0/000

0/66

0/19

0/19

0/096

4

4

ثابت

94/66

1/61

-

-

-

-

-

-

-

نظارت
والدین

-0/14

46/63
-

0/000

-

-

-

0/013

0/74

4/10

دلبستگی
به خانواده

-0/66

-9/71

0/000

0/67

0/11

0/11

0/064

0/74

4/10

متغیرها

استاندارد

آزمون

t

معنیداري

6

تعیین
تعدیل

برآورد

شده

()Vif

همبستگی

استاندارد

رگرسیونی

سطح

ضریب

شده

4

شاخص تورم واریانس

ضرایب

ضریب

خطاي

آنالیز واریانس
کمیت
آزمون

/139
673

F

سطح

دوربین

معنیداري

واتسون

0/000

4/33
/916
410

0/000

بحث و نتیجه

دارا است .این نتیجه همسو با تروریهاای دورکایم ،پارساونز،

مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط باین عوامال خاانوادگی و

شاااو و م ا کاای ،هیرشاای ،ساااترلند و نااای در مااورد نقااش

میزان ارتكاب به بزهكاری در بین نوجوانان پسر شاهر زنجاان

خانواده ها و والدین در بزهكاری فرزندان است .از نظار ناای،

نگاشته شده است کاه باهمنظاور بررسای ابعااد ایان مساأله و

خانواده از طری چهار عامل باعاث تقویات پیوناد اجتمااعی

مكانیسم های تأثیرگذاری آن ،تروری هاای مارتبط باا موضاوع

میگردد -4 :نظارت درونی :از طری جامعه پاذیری کاودک و

مورد بررسی درار گرفت .نتایج حاصله نشان داد که:

ایجاد وجدان؛ یعنی درونای کاردن هنجارهاا ،ارزشهاا و نیاز

نظارت والدین دویترین رابطه را با بزهكااری نوجواناان

احساس شرم و گناه در صورت کجرفتااری ،باه علات رابطاه

بررسی نقش خانواده در بزهكاری فرزندان (مورد مطالعه :نوجوانان پسر شهر زنجان)

نوجوانان با پدر و مادر و تنبیه و سرزنش از جان
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آنها واداع

دلبستگی یا تعل خاطر :این عنصر بیانگر میزان وابستگی فارد

میگردد؛  -6نظارت تیرمساتقیم :میال باه ایانکاه مطااب باا

به اشخا

دیگار در خاانواده ،محایط و نهادهاای اجتمااعی

انتظارات خانواده رفتار کرده ،باعث رنجاش و نااراحتی آنهاا

اساات؛  -6تعهااد :ایاان عنصاار تعهااد بیااانگر میاازان پااذیرش

نشود؛  -9نظارت مستقیم :تنبیه و محدودیت مستقیم ازجانا

هدفهای دراردادی و مرسوم جامعه و نیاز احساساات دینای

خانواده؛  -1ارضای نیازها :توانایی خانواده در تاأمین زنادگی،

است که فرد نسبت به جامعه بر دوش خود احساس مایکناد؛

فراهم کردن امكانات موفقیات در آیناده بارای نوجواناان .باه

 -9درگیر بودن یاا مشاارکت :درگیار باودن در فعالیاتهاای

اعتقاد نای برخی از خانوادهها در تحق این اماور موفا تار از

روزمااره مقاادار زیااادی از وداات و اناارژی فاارد را بااه خااود

بقیه هستند و در نتیجه بیشتر میتوانند نوجوان و جاوان را باا

اختصا

میدهد و در نتیجه فرصتی برای فرد نمیماند که به

جامعه همنوا سازند .همچنین این نتیجه همسو با نتایج تحقیا

کارهای خالف بپاردازد؛  -1اعتقاادات و باورهاا :ایان عنصار

نااوری ( )4933و وارن و جانسااون ( )1989در مااورد نقااش

بیانگر میزان اعتقاد فرد به اعتبار دواعد اجتمااعی و اخالدای و

نظارت والدین در بزهكاری نوجوانان است.

باور او نسابت باه ارزشهاا و هنجارهاای اخالدای جامعاه و

در نهایت اینکه ،یافتههای تحقی همسو با تحقی باادری

وفاداری او نسابت باه آنهاسات .ایان امار احسااس وظیواه

و همكارانش ( ،)4933باا عناوان ،بررسای عوامال خاانوادگی

اخالدی نسبت باه دیگاران و رعایات هنجارهاا را بارای فارد

مؤثر بر ارتكاب جرم و همچنین تحقی پارسال و همكاارانش

بهوجود آورده و موج

میشود از انحراف و بزهكاری پرهیز

( )1993با عنوان سرمایه اجتماعی خانواده و مشكالت رفتاری

نماید.

کودکان و در تأیید نظریات دورکیم و پارساونز اسات .از دیاد

در راستای نتایج بهدست آماده و توضایحات ارائاه شاده

پارسونز ،نهادها و ساازمانهاای اجتمااعی عوامال اجرایای و

فوق ،میتوان پیشنهادات زیر را بارای کااهش و جلاوگیری از

ابزارهای جامعهپذیری الگوهای رفتاری و درونی ساختن آنها

آسی

اجتماعی بزهكاری نوجوانان ،که خود می تواند زمینه را

در افراد هستند .در صورتیکه نهادها و ساازمانهاای کاارگزار

برای بروز آسی های دیگر در جامعه فراهم نماید ،ارائه نمود:

جامعهپذیری نظیر خانواده ،مدرساه و وساایل ارتبااط جمعای

از آنجا که نظاارت والادین بیشاترین ساهم را در تبیاین

کارایی زم را نداشتهاند جامعه دچاار بایساازمانی اجتمااعی

بزهكاری نوجوان در این تحقیا باه خاود اختصاا

داده و

گردیده و پیاماد آن شایوع رفتاار انحرافای در جامعاه اسات.

همچنین با توجه به همبساتگی معنایدار باین آنهاا ،پیشانهاد

همچنین نتیجه تحقی در مورد کاهش بزهكاری نوجواناان باه

می شود که والدین کنترل و نظارت بر رفتارهای نوجوانانشان،

دلیل دلبستگی باه خاانوادهشاان در تأییاد نظارات سااترلند و

معاشرتها و دوستان آنها را کامالً جدی بگیرند.

هیرشی است .به عقیده هیرشی هرچه همبستگی میان جواناان،

بااا توجااه بااه رابطااه معناایدار دلبسااتگی بااه خااانواده و

والدین ،بزرگسا ن و همسا ن بیشتر است جوانان به خانواده،

بزهكاااری نوجوانااان ،همچنااین سااهم ایاان متغیاار در تبیااین

مدرسه و جامعه عالده بیشتری داشاته و درگیار فعالیاتهاای

بزهكاری نوجوانان ،پیشنهاد میشود که والدین جوی صمیمانه

مقبول اجتماعی میشوند و در نتیجه فرصات کامتاری بارای

را برای خانوادهشان تدارک ببینند تا با شاكلگیاری ارتباطاات

پرداختن به رفتارهای ناهنجار خواهند داشت .هیرشی از چهار

عاطوی در درون خانواده دلبستگی فرزنادان و والادین نسابت

عنصر بهعنوان عناصر پیوند دهنده افاراد جامعاه باه یكادیگر

به همدیگر افزایش یابد.

معرفی میکند که به عنوان متغیرهای کنترل کننده رفتار افراد و

بااا توجااه بااه تأییااد ارتباااط متغیرهااای زمینااهای هماننااد

ممانعت آنها از ارتكاب جرم و خشونت بار مایشامارد-4 :

وضعیت شغلی و تحصیلی والادین باا بزهكااری نوجاوان در
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تحقی حاضر ،پیشنهاد می گردد بازتعریوی از ارزش اجتمااعی
و ادتصادی پایگاه های اجتماعی و ادتصادی مختلت جامعاه از
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