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مقدمه :هدف اصلي این پژوهش بررسي تاثير دلبستگی به
مذهب و باور به قانون وتاثیر آن بر بزهكاري نوجوانان ميباشد.
روش :در این پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است.
چهارصد دانشآموز سال سوم دبيرستانهاي شهر ساري به
شيوهي نمونهگیری تصادفی طبقهای چند مرحلهاي انتخاب
شدند .اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایائی آن با استفاده از ضريب آلفاي
كرونباخ مورد تایید قرارگرفت .در نهایت دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
شانزده از طریق آزمونهای  T،Fو ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.
نتایج :در اين پژوهش چهل و یک و یک دهم درصد نمونهي مورد بررسي پسر و
پنجاه و هشت و نه دهم درصد ،دختر بودهاند .براي تبيين رابطهي مذهب ،باورمندی به
قانون وتاثیر آن بزهكاري از نظريهي پيوند اجتماعي هيرشي استفاده شده است .نتايج
حاكي از آن است كه متغيرهاي دلبستگي به مذهب و باور به قانون ،رابطهي معكوس و
معناداري با بزهكاري داشتهاند .نتایج آزمونهای معناداری بر حسب متغیرهای زمینهای
نیزنشان داد میزان بزهکاری دختران نسبت به پسران به طور معناداری کمتر است .میزان
دلبستگی به مذهب و باور به قانون در بین دختران نیزنسبت به پسران بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری :پیشنهاد میشود جهت عالقهمند ساختن نوجوانان به مذهب،
از طریق برنامههای دینی و ارتباط موثر با متولیان مذهبی برنامهریزیهای الزم صورت
گیرد .همچنین زمینهی باورمندی نسبت به قانون بهواسطهی موثر دانستن قانون و اعتماد
به قانونگزاران و مجریان قانون فراهم شود.
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Abstract
Introduction: The main objective of the present study is surveying the
relationship between attachment to religion and belief in the law with
delinquency.
Methodology: The method of research was survey. 400 junior high
school students in Sari city were selected by multi-stage stratified ran�
dom sampling method and answered to the questionnaire. Validity and
reliability of questionnaire was confirmed by face validity and Cron�
bach’s alpha coefficient respectively. Data were analyzed by SPSS-16
software using F and T tests and Spearman correlation coefficient.
Results: In this study, 41/1% of the sample was male and 58/9% were
female. To explain the relationship between religion and belief in law
with delinquency, the Hirschi’s theory of social ties was used. Results
showed that attachment to religion and belief in the law variables had
a significant and inverse relationship with delinquency. The test results
in terms of the demographic variables showed a significant reduction in
delinquency level in girls than boys. Also, the attachment to religion and
belief in the law variables were more in girls than boys.
Conclusions: Regarding significant and inverse relationship between
attachment to religion and belief in the law with delinquency, it is rec�
ommended that create interest to religion in teenagers by planning for
making religious programs more attractive. Also, the needed conditions
for belief to law were prepared by belief to effectiveness of law and
trust to law makers.
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مقدمه
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معموالً برای جرایم نوجوانان زیر هیجده سال به کار برده میشود .گرچه،
جوامع گوناگون برحســب وضعیت اقتصــادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هســتند .در همه جوامع
انسانی اصطالح بزهکار در مورد افرادی به کار برده میشود که اعمال خالف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام
میدهند .دوره نوجوانی ،دوره حســاس ،ظریف و پرمســأله و از هر لحاظ قابل بررسی و تعمق میباشد .نوجوانان مبتال
به اختالالت رفتاری غالبا در بزرگســالی با ارتکاب رفتارهای ناهنجار اعمال خالف قوانین و تجاوز به حقوق دیگران و
حاکمیت موجب اختالل در نظم اجتماعی و آسیب رساندن به دیگران میشوند ،به طوری که همواره مردم و حاکمان
هزینههای زیادی برای در امان بودن از این گروه و دستگیری ،اصالح و تربیت ،مجازات و بازسازی روانی -شخصیتی
آنها صرف کردهاند ( .)Bozorgnezhad H, Hasanzadehesfahani Z 2009در تحقیقات بســیاری داشتن باورها و گرایشهای مذهبی
به عنوان یک عامل کاهنده ،با یک رابطه معکوس و معنادار بر میزان پرخاشگری (،)Bozorgnezhad H, Hasanzadehesfahani Z 2009
بحران هویـ�ت ( ،)Rajai A, Bayaz MH, Habibipoor M 2010کجروی ( )Heydari Charvadeh 2001و بزهکاری (�Bol
 )bol Rami, Ebrahim Zadeh Parsaei, 2004در نوجوانان و جوانان شناســایی شــده است.
به عنوان نمونه حیدری چروده در تحقیق خود بر روی  600دانشآموز راهنمایی و با تقسیم ناهنجاریهای دانشآموزان
به درون مدرسهای و برون مدرسهای ،تأثیرکاهنده عبادت بر کجرویها را نشان داد .همچنین رابطه مثبت پایبندی مذهبی
با کیفیت زندگی ( ،)Shamsesfandabad H, Nejadnaderi S 2009انضباط اجتماعی ()Rasoolzadehtabatabaei S, Abdi N 2011
و سالمت عمومی( )Rajai A, Bayaz MH, Habibipoor M 2010در کنار دیدگاههای ضد و نقیضی ،همچون الیس که بر این
باور است که دینداری با تفکر غیرعقالنی و اختالالت عاطفی همراه است ( )Shamsesfandabad H, Nejadnaderi S 2009قابل
اعتنا میباشد .هدن( )۱۹۸۳معتقد است كه دينداري عامل اساسي اجتماعي شدن و انسجام فكري ،عملي و جهتگيري در
رفع مشكالت ،پديدهها و مسائل اجتماعي است.
( )Azadarmaki T & Bahar M 1998نيز نشــان ميدهند كه مذهب ،خودمهارگري را به روشهاي زير افزايش ميدهد:
تقويت اســتانداردهاي اخالقي خاص ،ايجاد انگيزه در افراد براي خــوب بودن ،ارتباط دادن افراد مذهبي با ديگر افراد
معتقد به خدا ،ارتقاي شــخصيت از طريق تمرين منظم اصول اخالقي ،افزايش خودانتقادگري ،ايجاد اين احســاس در
مردم ،كه اعمال خوب و بدشان مورد مشاهده و ثبت قرار ميگيرد(.)Geyer, Baumeister 2005:412
در این پژوهش رابطهی دو متغیر دلبســتگی به مذهب و باور به قانون و رابطه آن با بزهکاری مورد ســنجش قرارگرفته
است .همچنین بررسی این سئواالت را در دستنور کار خود قرار داده است :ميزان و نوع بزهكاري دانشآموزان چقدر
و چگونه اســت؟ میزان بزهکاری با توجه به متغیرهای جمعیت شــناختی جنســیت و پایگاه اقتصادی -اجتماعی چگونه
اســت؟ دو فرضیه نیز در این تحقیق طراحی شــده است :الف) دلبســتگی به مذهب با میزان بزهكاري رابطه دارد .ب)
باورمندی نسبت به قانون با میزان بزهکاری ارتباط دارد.
نظریه پیوند فرد و جامعه هیرشــی :تراويسهيرشــي معروفترين نســخهي نظريهي كنترل را در دههي1970
ج
ارائه كرد .بهنظر ميرســد نظريهي پيوند هيرشــي ،از ميان ديگر نظريههاي كنترل سيستماتيكترين نظريه است و نتاي 
چندين تحقيق مختلف را يك جا ســازماندهي كرده اســت ( .)Agnew, Petersen 1989هيرشي فرض ميكندكه بشر ذاتاً
ضداجتماعي و بهطور طبيعي آمادهي انجام عمل انحرافي اســت .ســؤال هيرشي اين نيست كه چرا بعضي افراد منحرف
ميشوند بلكه سؤال او اين است كه چرا افراد خطا نميكنند؟ او بهطور خاص ميخواهد بداند كه چرا اغلب افراد جوان
با وجود بســياري فرصتها و فشــارها از قوانين و هنجارها تجاوز نميكنند( .)Marcos, Bahr 1998اومعتقد اســت همهي
افراد براي انحراف انگيز ه دارند ،با اينحال وقتي با جامع ه پيوند محكمي برقراركنند ،احتمال بزهكار شدنشان خيلي كم
ميشود( .)Hawdon 1996او در كتاب قيود اجتماعي خود میگوید فرد بزهكار كسي استكه از قيود اجتماعي آزاد است .به بيان
ي كجرفتاري ميشمرد (.)Sedigh Sarvestani R 2009
ديگر او ضعف يا نبود پيوندهای میان فرد و جامعه را علت اصل 
هيرشــي چهار عنصری که ســبب پیوند فرد شده و مانع انحراف و بزهکاری میشــود را بدین گونه بر شمرده است،
دلبســتگي :دلبســتگي مركزيترين مفهــوم در اين نظريه اســت و تأثيرگــذاري بيشـــتري بر ســـه متغير ديگر

وجيهه آرمان مهر و همکاران
دارد( .)Marcos and Bahr, 1988دلبســتگي
بهمعني داشــتن «تعلقخاطر» نسبت به افراد
و نهادهــا در جامعــه اســت .ضعــف چنين
تمايالت و پيوندهايي موجب ميشــود كه
فرد خــود را در ارتــكاب كجرفتاري آزاد
بداند ( .)Sedigh Sarvestani R 2009دلبســتگي
را ميتــوان در ميــزان ارتبــاط و عالقــه
بــه والدين ،مدرســه و دوســتان و مذهب
مشــاهده كرد .فرد بدون حس دلبستگي به
يك بيمار رواني تبديل ميشود كه توانايي
برقــراري ارتبــاط يكپارچه را بــا جهان از
دســت ميدهد( .)Adlers, 2004هيرشــي در
نظريه خود ،عنصر دلبســتگي را نســبت به
والدين ،معلمان و هماالن برشــمرده است.
امّــا پــارهاي محققان مثل ماركــوس و بحر
كه ســالها بر روي اين نظريه كار كردهاند،
معتقدند يك نهاد اجتماعي مهم كه هيرشي
در نظــر نگرفتــه مذهــب اســت .مطالعات
ايشــان نشان ميدهد پيوند شخص با مذهب
يك كنترلكنندهي قــوي در برابر انحراف
ميباشــد(( .)Marcos and Bahr, 1988هیرشــی
عامل اعتقــاد را مطرح میکنــد که مذهب
میتواند در آن بخش مطرح شود).
تعهــد :تعهــد مربــوط ميشــود بــه
ســرمايهگذاري افراد در خطوط قراردادي
كنش .به اين معنا كــه مردمي كه بعضي از

چيزهاي ارزشــمند مثل انرژي عاطفــي ،زمان يا پول را هزينه ميكنند
تــا به اهداف پذيرفتهشــدهاي دســت يابنــد ،احتماالً با شــركت در
رفتار انحرافي ،اين ريســك را نميكنند كه آن امتيازات را از دســت
بدهنــد( .)Massey and Krohn,1986از این رو هر چقدر فرد اهداف و
برنامههایی برای زندگیش داشــته باشد و برای این اهداف برنامهریزی
و هزینه کند ،بیشــتر به قوانين گردن نهاده ،کمتر دست به انحراف و
بزه میزند(.)Adlers, 2004
مشغوليت :مشغوليت مربوط ميشود به درجهاي كه افراد به فعاليتهاي
عرفي مشغولند .افزايش مشغوليت سبب ميشود فرد زمان كمتري براي
ن عقيد ه را ساترلند
ارتكاب رفتار بزهكارانه داشته باشد( .)Hawdon,1999اي 
نيز پذيرفت ه است.
باور :باور ،ميزان اعتباري است كه فرد براي معيارهاي جامعه وگروه قائل
اســت و باعث ميشود درحاليكه ميتواند از آنها تخلف كند ،به آنها
پايبند بماند .مانند باور به نيكوكاري ،باور به حسن شهرت ،باور به قانون،
باور به زشتي محرمات و بيزاري از مردمآزاري .كلي باور را عقيدهداشتن به
اخالق عرف و تحسين شيوههاي قانوني تعريف كرده است (Kelley, Sokol
 .)Katz, Braddock et al 2004ايــن مفهوم لزوماً مربوط به اطاعت از قوانين
اجتماعي استكه ميتوان نامش را ارزشهاي عرفي گذاشت .بنابراين آن
را نبايد با عقايد و باورهاي مذهبي خلطكرد (.)Marcos & Bahr, 1988
تو
نظريه پيوند اجتماعي هيرشــي از معتبرترين نظريههاي كنترل اســ 
براي تبيين بزهكاري يك نظريهي قوي محســوب میشــود .چرا که از
ســوی محققان متعدد مورد بررسي تجربي قرار گرفته و تاييد شده است
و داراي اعتبار و روايي بااليي ميباشد،تقريبا مورد ارجاع تمام تحقيقات
بزهكاري اســت ،همچنین نظريهای اســت که برروي نوجوانان متمركز
شــده است .در حالي كه ساير نظريات ،كمتر به طور خاص ،به نوجوانان
پرداختهاند(.)Hoseininesar M 2004
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روش
روش تحقيق اين پژوهش ،پیمایشــی اســت .این پژوهش همچنین از نوع مقطعی است و با تكنيك پرسشنامهي خود
اجرا انجام شــده اســت .واحد تحليل در اين تحقيق ،فرد(دانشآموز) ميباشد و سطح تحليل خرد است .برای تجزیه و
تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،با استفاده از نرم افزار  SPSSاز آزمونهای T، Fو ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون
اسپیرمن استفاده شده است.
جامعهي آماري و روش نمون هگيري :جامعهي آماري اين تحقيق دانشآموزان دختر و پســر شــهر ســاری اســت كه در
دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی و در پايهي سوم دبيرستان مشغول به تحصیل میباشند .جمعیت نمونه چهار صد نفر میباشد که از
مجموع چهار هزارو پانصد و یازده دانشآموز و با استفاده از فرمول کوکران ،به دست آمده است .شيوهي نمونهگیری در اين تحقيق،
نمونهگیریتصادفیطبقهایچندمرحلهايغيرمتناسبميباشد.
باتوجهبهاینکهپرسشنامهمحققساختهاست ،برایسنجشبزهکاری،هچهاربعد(وندالیسم،خشونتوپرخاشگری،دزدیوتقلب،
کجرویهاي اخالقي-فرهنگی)در نظر گرفته شد .سپس برای هر بعد شاخصهایی تعیین گردید و در نهايت با طرح سواالت مورد
سنجشقرارگرفت.

بررسی ارتباط دلبستگی به مذهب و باور به قانون با بزهکاری...

دلبستگي به مذهب بهمعني داشتن «تعلقخاطر» و « پیوند» با نهاد مذهب در
جامعه است .که آن را در قالب چهار مولفهي اعتقادي ،مناسكي ،پيامدي و
تجربي مورد سنجش قرار داده شد.
باور عبارت اســت از وفاداري فرد به ارزشها و اصول اخالقي گروه .اگر
مردم قوياً باور داشــته باشند كه برخي اعمال انحرافي غلط است ،مشاركت
كردن در آنها برايشان دور از تصور میشود (رابرتسون .)175:1374،باور در
این تحقیق با سه شاخص پذیرش قانون ،اعتماد به قانونگزار و عمل به قوانین
تعريفوسنجیدهشدهاست.
دراینپژوهش،سنجشاعتبارمقیاسهایمورداستفادهباروشاعتبارصوری
انجام شد .به این منظور از نظريات متخصصان و كارشناسان جامعهشناسي در

موردمنطبقبودنمحتوايسواالتباويژگيهاي
مورد نظر ،اســتفاده شد .براي تعيين روايي نیز از
ضريب آلفاي كرونباخ اســتفاده شده است که
نشانگرانسجامدرونيوهمسازيداخليگويهها
میباشد .ضریب الفای کرونباخ برای متغیرهای
بزهکاری ،دلبستگی به مذهب و باور به قانون به
ترتیب  0/73 ،0/81و  0/63بوده است.
مالحظــات اخالقي :كســب موافقت و
رضايت از دانش آموزان و محرمانه نگهداشتن
مشخصات و نام آنان.

44

فصلنامه مددکاری اجتماعی

] [ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08

یافتهها
در اين پژوهش  41/1درصد نمونهي مورد بررســي پســر و  58/9درصد ،دختر بودهاند .اكثريت دانشآموزان يعني
 81/3درصد ســاكنين مناطق شــهري بودهاند .درحالي كه كمتر از يك پنجم دانشآموزان ( 18/8درصد) يعني  72نفر
در مناطق روستايي سكونت داشتهاند .بيشترپاسخگويان ( 53/1درصد) در طبقهي متوسط جاي گرفتهاند و تعداد كساني
كه در پايگاه باال و بسيار باال قرار داشتهاند 5/5 ،درصد و  41/4درصد پاسخگويان نيز در پايگاه پاييني جاي دارند.
بر اســاس نتایج ،توزيع پاســخگويان بر حسب ابعاد دلبســتگي به مذهب بيشترين تعداد پاســخگويان ( 51/8درصد)
دلبســتگي زيادي به مذهب داشتهاند 43/2 .درصد نيز دلبســتگي مذهبي متوسطي را نشان ميدادند .توزيع پاسخگویان
بر حســب جنســيت نشان داد دختران باورهاي قويتري نسبت به پسران داشتهاند .به اين صورت كه  44/3درصد پسران
از باورهاي زياد و بســيارزياد برخوردار بودهاند در حالي كه  55/8درصد دختران ،باورمنديشــان نســبت به قوانين در
اين ســطح بوده است .از ســوي ديگر  17درصد پاسخگويان پسر باورهاي ضعيف و بســيار ضعيفي داشتهاند ،درحالي
كه این میزان در بین دختران 8 ،درصد بوده اســت .براي ســنجش چهارشــاخص بزهكاري يعني ونداليسم ،خشونت و
پرخاشــگري ،تقلب و دزدي و كجروي فرهنگي-اخالقي مد نظر قرار گرفته اســت .با توجه به اين كه تعداد ســؤاالت
براي ســنجش اين شــاخصها با هم برابر نبودند ،ابتدا شــاخصها همارز ،ســپس باهم تركيب ( )Computeو به صورت
ترتيبي در تنظیم گردید.
توزیع پاســخگویان بر حســب میزان بزهکاری نشــان ميدهد 95/3 ،درصد پاســخگويان به ميزان متوسط و كمتر از
آن ،بزهكارند .بيشــترين درصد پاسخگويان( )53/4يعني  205نفر ،ميزان بزهكاري خود را بسيار كم گزارش كردهاند.
همچنين  32/6درصد به ميزان كم و  9/4درصد به ميزان متوسط بزهكار بوده اند .دادهها نشان ميدهد فقط  4/7درصد
دانشآموزان به ميزان زياد و بسيار زياد بزهكار بودهاند.
نتایج آزمون  Tنشــان داد ،دلبســتگي به مذهب در ميان دختران بهطور معناداری از پســران بيشتر بوده است (.)0/002
همچنين ميانگين باور به قانون در بین دختران و پسران به طور معناداري تفاوت داشته ( )0/00میانگین نمره باور به قانون
دختران بیشتر از پسران گزارش شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ميانگين ونداليسم و دزدي و تقلب
بين پســران و دختران از لحاظ معنادار نبوده اســت .اين در حالي است كه ميانگين خشــونت و پرخاشگري وكجروي
اخالقي -فرهنگي تفاوت معناداري نشــان داده اســت .جدول  3نشــان دهندهي تفاوت ميانگين دلبســتگي به مذهب و
بزهکاری دانشآموزان بر حسب پايگاه اقتصادي -اجتماعي است .همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،ميانگين
دلبســتگي مذهبي دانشآموزان با پايگاه اقتصادي -اجتماعي متفاوت ،تفاوت معناداري نشان داده است .آزمون تعقیبی
 Tukeyنشــان داد ایــن تفاوت مربوط به دانشآمــوزان با پايگاه اقتصادي -اجتماعي باال و پايين بوده اســت(.)p=0/00
ميانگين بزهكاري دانشآموزان برحسب پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،تفاوت معناداري نشان نداده است.
برای ســنجش فرضیات اصلی تحقیق که بهصورت کمی هســتند ،ابتدامیبایســت نرمال بودن متغیرها بررســی شــود.
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32/3

ﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪن و از روي ﻋﻤﺪ ﮐﺮاﯾﻪي آن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ.

26/6

14/6

ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ رﺳﺎﻧﺪن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.

83/5

88/1

50

16/4

ﺑﺪون اﺟﺎزهي واﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دور از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن.

22/8

4/ 4

دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.

77/8

79/2

وجيهه آرمان مهر و همکاران

ﺗﺮگ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع.

ﺟﺪول) (1ﺗﻮزﯾﻊ در ﺻﺪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ

بــرای این منظور از آزمــون کولموگروف
0/ 2
17/7
ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.
استفاده شد .خطای کمتر از 0/05
اسمیرنف
ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي
 58/2ﭘﺴﺮ76/1
ﺑﺰﻫﮑﺎريﮐﺮدن روي دﯾﻮارﻫﺎ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ،اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و...
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
نیســت 38/9 42/4
ﮔﺮﻓﺘﻦ.
اﺧﻄﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
از
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
آراﯾﺶ داد توزیع این متغیرها نرمال
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎنشــان
28/858/2 38/6
ﻫﺎ ،ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﻻﻣﭗ،
دﯾﻮارﻫﺎ،ﭘﻨﺠﺮه،
ﻋﻤﺪ ﺑﻪ در،
ﮐﺮدنروي
رﺳﺎﻧﺪن از
و...و...
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ
ﺻﻨﺪﻟﯽ
روي
آﺳﯿﺐﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ
صفر(فرض نرمــال بودن /3 31/6
ﺑﺪل ﮐﺮدن.
ﻣﺠﺎز رد و
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻧﻮار ﻏﯿﺮ
فــرض
بنابرایــن
18/138/6 58/2
در،ﮕﺮان.
داﺷﺘﻦﻪﺑﺎ دﯾ
36در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﭘﻨﺠﺮه ،ﻻﻣﭗ ،ﻻﺳﺘﯿﮏ و...
ﺧﻮردﻋﻤﺪ ﺑ
رﺳﺎﻧﺪنزدازوروي
آﺳﯿﺐ
46/9 74/7
درﮔﯿﺮي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪايﻫﺎ.
توزیع) در مورد این متغیرها رد میشود .لذا
58/2
در ﺧﯿﺎﺑﺎن زد و ﺧﻮرد داﺷﺘﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان.
32/3
31
ﭘﻮل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
برای سنجش همبستگی متغیرهای مستقل با
74/7
درﮔﯿﺮي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪايﻫﺎ.
14/6 26/6
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪن و از روي ﻋﻤﺪ ﮐﺮاﯾﻪي آن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ.
ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎري
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦازﺷﺎﺧﺺ
دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ
ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎري
استفاده
اسپیرمن
همبستگی
ضریب
ﺪول) (2آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوتوابسته
ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
اﺟﺎزه از
ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﭘﻮل
8876//1131 5883
ﮔﺬﺷﺘﻪ.
دﯾﻮارﻫﺎ ،ﺳﺎل
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎترويدر ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﺪونﺗﻘﻠﺐ
ﮐﺮدن ﯾﺎ
ﺑﺰﻫﮑﺎري ﺗﻘﻠﺐ
/2 / 5
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و...
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ،
درﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ
ﺖ
دراﺧﻼﻗﯽ
ﮐﺠﺮوي
جدول  4آمده
دزدي ونتایج آزمون اسپیرمن
شد.
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ8 /638/6 .
ﻻﺳﺘﯿﮏ و...
ﻋﻤﺪﺑﻪ در،
روي ﻋﻤﺪ
رﺳﺎﻧﺪن از
ﻻﻣﭗ ،را
ﭘﻨﺠﺮه،ي آن
ﮐﺮاﯾﻪ
روي
اﻃﻼع.از
آﺳﯿﺐو
ﺷﺪن
اﺗﻮﺑﻮس
1628//426
50
ﺗﺎﮐﺴﯽﺑﺪون
ﮔﻔﺘﻦﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﻮار ﺗﺮگ
ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻘﻠﺐ
ﻦ
18/1 58/2
در ﺧﯿﺎﺑﺎن زد و ﺧﻮرد داﺷﺘﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان.
است.
446/4/83
ﻣﺎﻧﺪن
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎتدور
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺐ ﯾﺎ
ﯾﮏ
واﻟﺪﯾﻦ،
اﺟﺎزه
ﺗﻘﻠﺐﺑﺪون
ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﺳﺎل
ﯾﮏ
در
رﺳﺎﻧﺪن
ﺗﻘﻠﺐ
ﮐﺮدن ﯾﺎ
9 /57422
/7 / 8
اي.ﻫﺎ.
ﺧﺎﻧﻪﻣﺪرﺳﻪ
از ﯾﺎ ﻫﻢ
درﻫﺎ
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ
درﮔﯿﺮي
96/07
10/94
6/17
=T
/266ي2
T=3/40
T=0/17
T=6/21
جدول شــماره 4نتایج آزمون همبســتگی
ﮔﺬﺷﺘﻪ.از ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
ﺳﺎلﺑﺪون اﺟﺎزه
ﺑﺮداﺷﺘﻦ
7932//2350 3177/8
ﺑﺪوندرﭘﻮلﯾﮏ
واﻟﺪﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻦﮔﻔﺘﻦ
ﺗﺮگدروغ
اﻃﻼع.
ﻣﺪرﺳﻪ=P
/0024ﺑﻪ0
P=0/01
P=0/85
P=0/0
80/08
9/46
6/22
14/6 26/6
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪن و از روي ﻋﻤﺪ ﮐﺮاﯾﻪي آن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ.
بزهکاری
و
مذهب
به
دلبستگی
بین
اسپیرمن
088/2/1 8317
/
7
ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﺳﺎل
ﯾﮏ
در
ﮐﺸﯿﺪن
ﺳﯿﮕﺎر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﺧﺎﻧﻪدر ﯾﮏ
دوردرازاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮرﺳﺎﻧﺪن
ﮐﺮدنﯾﺎﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺪون اﺟﺎزهي واﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﮏﺗﻘﻠﺐ
22/8 /5
ﻣﺎﻧﺪن.
ﺷﺐ
را نشــان میدهد .ضریب همبستگی این دو
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون
ﺗﺮگ ﮔﻔﺘﻦ
3816//94 5042/4
اﻃﻼع.ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ آراﯾﺶ
دروغ ﮔﻔﺘﻦ
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وجود دارد .به عبارت دیگر میتوان گفت هرچه دلبســتگی و پایبندی به
باشــد ،از میزان بزهکاری آنان و انجام کجرویهای اخالقی کاســته میشــود .این یافته با مفاهیم نظریه پیوند اجتماعی
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اجتماعي به تنهايي
شــدن اين پيوند ،از شــدت اعتقادات كاسته ميشــود .دينداري و پيوند
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عنوانﻗﺎﻧﻮن
جوانان اثر دارند ( .)Nazoktabar, Zahedi, Nayebi 2006در واقع دين به ﺑﺎور ﺑﻪ
از رفتارهــاي بزهكارانه دانشآموزان را ميگيرد ( .)Ahmadi, Khajenouri, Mousavi 2009نتایــج این تحقیق با نتایج تحقیقات
پیشــین حیدری چروده ،1380،بزرگنژاد و همکاران ،1389 ،رجایی و همکاران ،1387 ،بلبل رمی و همکاران،1383 ،
برایان و رایت  2001هماهنگ و همســو اســت .در همین راستا پژوهش نازک تبار و همکاران ( )1385نشان داد تفاوت
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.)babaei et al 2011
بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود
برای کاهش رفتارهــای بزهکارانه نوجوانان،
دلبســتگی به مذهب در آنها تقویت شــود.
همچنیــن مفیــد و عادالنه دانســتن قوانیین و
اعتماد بــه قانون گــذاران و مجریــان قانون
میتوانــد ،باور به قانون را تقویت نموده و در
نتیجه از ارتکاب نوجــوان به بزه بکاهد .اگر
نوجوان به نظام هنجارهــاي اجتماعي اعتماد
داشــته باشــد و ضرورت وجــودي قوانين را
بپذيــرد احتمــال اينكه آنهــا را نقض كند،
كم ميشــود .بهطورکلی شــاید بتوان گفت
بیش از آن که مکانیســمهای مستقیم کنترل
و اجبــار در کاهــش بــزه موثر واقع شــود،
تعلقات عاطفــی و باورمندی میتواند میل به
رفتارهای نابهنجــار را در آنها مهار نماید .در
واقع نوجوان بــه دليل توجه و عالقهاي كه به
ديگران مهم (خدا) دارد ،اين احســاس در او
به وجود ميآيد كه به خواســتهها و تمايالت
وی پاسخ داده ،نظر مثبت او را به خود جلب
كنــد ،از اين رو كمتر احتمــال دارد به نقض
هنجارهاي اخالقي بپردازد.
یکی از نقاط قوت پژوهش حاضر ،طراحی
پرسشــنامه مبتنــی بــر واقعیــات فرهنگی و
اجتماعــی جامعه مــورد مطالعه اســت .بنظر
محققــان بــا توجه بــه اینکــه بزهــکاری و
اعتقــادات مذهبــی تا حــد زیــادی مبتنی بر
فرهنگ بوده و با سایر جوامع متفاوت است،
دســت به طراحی گویههــا و هنجاریابی آن
فصلنامه مددکاری اجتماعی
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معنيداري بين ابعاد دينداري و ميزان بزهكاري (ســرقت) در بين دو
گروه جوانان غيربزهكار و بزهكار جــود دارد .همچنین بعد پيامدي
دينداري تاثيرمســتقيم بر بزهكاري داشته و بيشترين سهم را در تبيين
ممانعت از بزهكاري جوانان به خود اختصاص داده است.
يكي ديگــر از فرضيات تحقيق كه از آزمــون رد عبور نمود ،مبين
رابطه معكوس بين باور و بزهكاري ميباشد .اين رابطه نشان ميدهد
كــه اگر نوجوان به نظام هنجارهاي اجتماعي اعتماد داشــته باشــد و
ضــرورت وجــودي قوانين را بپذيــرد احتمال اينكــه آنها را نقض
كند ،كم ميشــود .تحقيقات تجربي پيشين نيز مويد اين مطلباند .به
عنوان مثال هاودان ( )1996در پژوهش خود بين باور و مصرف مواد
مخدر رابطهي معكوس و معناداري مشاهده كرده است .نتايج تحقيق
برن برگ و ترليندســون ( )1999و همچنين النگ شر و همكارانش
( ،)2004وجود رابطهي فوق را تاييد كرده است.
از ديگر نتايج تحقيق ،وجود رابطهي مستقيم و معنادار بين دلبستگي
و باور ميباشــد اين رابطه را محققاني چون ماســي و كراون ()1986
و ماركــوس و بحر ( )1988نيــز در پژوهشهاي خود تاييد كردهاند.
دلبســتگي عموما داللت دارد بر رابطهي عاطفياي كه نوجوان نسبت
بــه ديگران مهم از قبيل والدين ،اولياي مدرســه و دوســتان در خود
احساس ميكند .طبيعي است كه هرچه اين رابطه قويتر باشد ،نوجوان
هنجارهاي عرفي را كه عموما از ســوي اين گروهها پذيرفته شــده و
تبليغ ميشــود ،بيشــتر ميپذيرد و باور ميكند .از يكسو باور با بحث
جامعهپذيــري پيوند تنگاتنگي دارد و از ســوي ديگــر جامعهپذيري
يعني يادگيري و آموزش ارزشها و هنجارها ،که توســط گروههاي
مرجع خانواده ،مدرسه و دوستان صورت ميگيرد .بنابراين دلبستگي
به اين گروهها قبول ارزشها و هنجارهاي آنان را نيز تسهيل ميكند.
بــه همين صــورت دلبســتگي به نهاد مذهــب به عنــوان يك مرجع
هنجارگذار نوجوان را به پذيرش باورهاي جامعه رهنمون ميکند .البته
چنين فرض ميشــود كه قوانين و هنجارهاي عرفي(مسئوليتپذيري،
رعايت حقوق ديگران و )...با آموزههاي مذهبي همجهت و همراستا
هستند.
تفــاوت معنادار از لحاظ شــاخصهای بزهکاری در بین پســران و
دختران از دیگر نتایج کاربردی این پژوهش به لحاظ شناخت جنسیتی
بزهکاری و شــدت آن میباشد .چنانکه مشاهده شد در بين پسران و
دختران از لحاظ ميانگين ونداليسم و دزدي و تقلب تفاوت معناداري
نبوده است ،لکن ميانگين خشونت و پرخاشگري وكجروي اخالقي-
فرهنگي دختران و پسران تفاوت معناداري را نشان داده است ،بدین
معنا که پســران به شــکل معناداری نســبت به دختران بیشتر مرتکب
کجرویهای اخالقی و خشونت میشوند .يافتههاي برخي تحقيقات
حاكي از اين اســت كه خودمهارگري زنان بــه طور قابل مالحظهاي

باالتر از مــردان اســت (.)Chapple:2005:13
باال بودن خودمهارگري زنان نسبت به مردان،
ميتواند دلیــل باالتر بودن بعضی کجرویها
در پسران باشــد .که این خود پيامد اجتماعي
شدن جنسيتي است .به این صورت که والدين
بر عملكرد دختران نظارت بيشتري دارند و نه
تنها فرصت و شــرايط ريسكپذيري را براي
آنها فراهــم نميكنند بلكه تا حد امكان آنان
را از چنين تجاربي بر حذر ميدارند( (�Hosse

وجيهه آرمان مهر و همکاران
.مختلف صورت دهند
 مطالعه مکانیسمهای اثرگذاری اعتقادات،پیشنهاد پژوهشــی دیگر
 همچنین نوع شناسی.مذهبی و باور به قانون بر بزهکاری مطالعه شود
 ســپس ارتبــاط آن با ابعاد عقیده به.دقیقتری از انواع بزه ارائه شــود
.مذهب و باور به قانون مورد سنجش قرار گیرد

 محدود بودن جامعهآماری (که شامل.زدند
)پایهی سوم دبیرســتانهای شهر ساری بود
.نیز از محدودیتهای این پژوهش میباشد
پیشــنهاد میشــود در آینده محققان مقایسه
 شــهرها و اســتانهای،بین مقاطع تحصیلی
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