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چکیده
پایبندي به باورهاي مذهبی، ارتباط است کهفرض پژوهش حاضر این

هاي توانند بر نابهنجاريهاي دوستی میصمیمی با اعضاي خانواده و گروه
هاي مورد نیاز ، دادهاین فرضرفتاري نوجوانان تأثیرگذار باشند. جهت بررسی 

نفري 385اي پرسشنامه و با انتخاب نمونهبا استفاده از روش پیمایش و ابزار 
گیري، روش نمونهوهاي شیراز بدست آمدآموزان دختر دبیرستاناز دانش

که با افزایش یافتن ددهمیها نشانیافتهاست.اي بودهتصادفی چند مرحله
هاي مذهبی و ارتباط صمیمی با اعضاي خانواده، از میزان پایبندي

نتایج همچنین آموزان کاسته شده است؛ دانشهاي رفتارينابهنجاري
آموزانی است هاي رفتاري در میان دانشي میزان باالتر نابهنجاريدهندهنشان

دهد رگرسیونی نشان میکه ارتباط بیشتري با افراد هنجارشکن دارند؛ نتایج
هاي دوستی به ترتیب میزان اهمیتی هاي مذهبی و ارتباط با گروهپایبنديکه
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و بیان مسألهمقدمه 
ترین نیازهاي یکی از اساسیي روابط اجتماعی با همنوعان،حضور در اجتماع و برقرار

ها و فرصت شکوفایی دن تواناییانبه فعلیت رس. موجودي اجتماعی استدر مقامآدمی
تردیدي نیست که رواز این. یابداستعدادها، تا حد زیادي در ارتباط با دیگران معنا می

اعضاء آن، قابلیتش را میانماع و ارتباط اجتچه که در انزوا نخواهد توانست به آن،انسان
از سوي دیگر اجتماع، خود نیز متشکل از افراد است و لذا انسان. ابدیدستسازدفراهم می
د در عین حال که از افراز این جهت ا. یکدیگرندمکملاي دوسویهدر رابطهو اجتماع

بقاي فرد در جامعه و استمرار . ثیرگذار نیز خواهند بودأتبر آن،دنپذیرجامعه تأثیر می
). 53: 1376جامعه به فرد وابسته است (فرجاد،

جامعه در مسیر نزدیک کردن اعضاء به آنچه که از زندگی اجتماعی به توفیقاما 
طلبد و این نظم حاصل نخواهد شد جز با دنبال آن هستند حداقلی از نظم و انسجام را می

ي رفتار و کردارند و رها الگوهاي استاندارد شدههنجا. رعایت هنجارها از سوي اعضاء
یک جامعه در هر شرایط اجتماعی باید چگونه بیندیشند و کنند که مردممشخص می

تشخیص رفتار مطلوب و پسندیده از طریق . )29: 1388چگونه رفتار کنند (ستوده،
نیاز را ایجاد خواهد پذیر است و پیروي از آنها تعادل و نظم موردمطابقت با هنجارها امکان

ک جامعه تنها پذیراي آن دسته از افراد خواهد بود که خود را ملزم بهیبنابراین. کرد
امر افراد را به سازگار کردن رفتارهاي خود با این. دانندو رعایت هنجارهایش میپذیرش

بهنجار و ي هنجارها را رفتارجامعه رفتارهاي تأیید کننده. دهدسوق میي جامعه هنجارها
عدم رعایت هنجارها، سواي احتمال طرد داند.ي آنها را نابهنجار میرفتارهاي نقض کننده

شدن فرد از سوي جامعه، به مخاطره افتادن نظم اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
ي نظم اجتماعی را جوانان هنجارها و برهم زنندهيکنندهترین گروه نقضتوان مهممی
هاي محیط و اي است که انسان با انرژي و حساسیت در برابر بازتابنی دورهجوا. دانست

رود جایگاهی را در پذیري فردي، به دنبال کسب هویت است و از او انتظار میمسئولیت
هاي خود بایستد جامعه اشغال کند و از این توانایی برخوردار باشد که در برابر گرایش

فعالیت و تکاپو و امید و داراي وار از نشاط و سرزندگیجوانِ سرش. )116: 1،1387(شفرز
ي پذیرفتن آرزو نسبت به آینده در این برهه از زندگی خود بیش از هر زمان دیگري آماده

شود زیرا براي شکل دادن به ذهن و رفتار خود، اصول الگوهایی است که به او عرضه می
یکی از همان اصول و انتخاب؛ندارد (همان)یکپارچگی اندیشه و سرمشق نمونه تغییرناپذیر،

موضوع بیانگر نقشاین. و الگوهاي ارائه شده، افکار و اعمال او را در آینده جهت خواهد داد
هاي ها و شیوهتوانند نگرشمیکه تا چه اندازه استخطیر کارگزاران اجتماعی شدن 

1 Schafers
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ده و در هدایت آنها به مسیر رفتاري پذیرفته و مورد قبول جامعه را به جوانان منتقل کر
دهی به این نیروهاي عظیم، گونه ضعف و ناتوانی در جهتمسلماً هر. درست موفق باشند

مشکالت و معضالت زیادي را ایجاد خواهد کرد. 
پذیري است،ترین عوامل مؤثر بر فرآیند جامعهیکی از مهممدرسه در عین حال که

شود؛ یا انحراف رفتاري جوانان نیز محسوب میجرويهاي نمایش کترین عرصهیکی از مهم
بخش قابل توجهی از وقت خود را در آن سپري آموزدر قالب نقش دانشچرا که این گروه

نسبت یااز هنجارها را نداشته باشندرخیکنند و به دالیل مختلف ممکن است تحمل بمی
آموزان، نظم هنجارشکنی دانش. بگذرندشانو به راحتی از کنارودهتفاوت ببه آنها بی

یادگیري را براي و فرآیند تعلیم و آموزش را براي معلمان ونمودهمدرسه را مختل 
معلمان را وادار به آموزان هنجارشکن،حضور دانش. سازدآموزان با مشکل مواجه میدانش

آموزان راو دانشنمایدصرف وقت و انرژي زیاد براي ایجاد فضاي مناسب جهت تدریس می
یادگیري.تر از همهه از حضور در کالس و مدرسه و مهمدلزدنیز

فته شدن هنجارهاي به همین ترتیب در خارج از محیط مدرسه نیز نادیده گر
در . را مختل خواهد کردآموزان، نظم عمومیهاي فرهنگی از سوي دانشاجتماعی و ارزش

آموزان، مجموعه قواعد رفتاري در محیط منظور از هنجارهاي رفتاري دانشپژوهش حاضر 
آموزان ملزم به رعایت آنها هستند و رعایت نکردن مدرسه و بیرون از مدرسه است که دانش

العمل نمایندگان نظارت اجتماعی مواجه خواهد شد و منظور از نمایندگان آنها با عکس
و قضایی در تظامیآموزان و نیروهاي اننظارت اجتماعی، مسئوالن مدرسه، اولیاي دانش

بیرون از مدرسه است. 
گروهمباالتیبیتاگرفتههاخانوادهتوجهیبیازـگوناگونیعللاز آنجا که به 

هدف از پژوهش ؛شوداشاره میآموزان براي تفسیر نابهنجاري رفتاري دانشـهمساالن
مورد يو جامعهآموزانحاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابهنجاري رفتاري دانش

براي . استشیراز شهرهايدبیرستانمشغول به تحصیل در دختر آموزانمطالعه، دانش
مفروض شود که از بین متغیرهاي مستقلِدستیابی به هدف مذکور این سؤال مطرح می

، کدام هاي مذهبی)با خانواده و پایبنديهاي دوستان، ارتباط صمیمی(ارتباط با گروه
آموزان در ارتباط است و همچنین تغیرها با نابهنجاري رفتاري دانشیا ممتغیر

یا به عبارت دیگر، نابهنجاري رفتاري ؟چیستتأثیرگذارترین عامل بر متغیر وابسته 
در این پژوهش مفروضآموزان دختر شیرازي چقدر متأثر از متغیرهاي مستقل دانش
است؟
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پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلیالف) 

عوامل مؤثر بر نابهنجاري "در پژوهش خود تحت عنوان ،)1386فیروزجاه (کلدي و
اند شهري ساري و بابل انجام گرفته به این نتیجه رسیدهيکه در مناطق حاشیه"جوانان

ها متأثر از که جوانان این مناطق به لحاظ رفتاري نابهنجار هستند و این نابهنجاري
اجتماعی پایین، ضعف کنترل ـپایگاه اقتصادياول وينزدیکان نابهنجار در درجه

اجتماعی و ضعف دینداري در مراحل بعدي است که همنشینی با اشخاص نابهنجار 
یا یا همان ضعف تعهدتواند متأثر از ضعف کنترل اجتماعی بیرونی و ضعف دینداريمی

و پایگاه داري متأثر از مشکالت خانوادگی د و در نهایت ضعف دینکنترل درونی باش
).191- 212: 1386(کلدي و فیروزجاه،اجتماعی پایینـاقتصادي

اجتماعی ياي راجع به تأثیر سرمایهدر مطالعه،)1387نیا و همکاران (علیوردي
اجتماعی شناختی درون خانواده، يدهند که متغیر سرمایهخانواده بر بزهکاري نشان می

که در بین پاسخگویان وجوانان پسر داشته؛ در حالیبیشترین تأثیر را بر کاهش بزهکاري ن
(تعامالت درون خانواده، تعداد فرزندان و اجتماعی ساختاري درون خانوادهيدختر، سرمایه

حضور والدین در خانواده) بیشترین تأثیر را بر تغییرات بزهکاري نشان داده و مؤید این 
تأثیر بیشتري بر رفتار بزهکارانه اجتماعی ساختاري خانوادهيمسئله است که سرمایه

دختران نسبت به پسران دارد و این شاید به دلیل حضور بیشتر دختران در محیط خانواده 
هاي همساالن بر روي رفتار بزهکارانه آنان نسبت به پسران باشدو نقش کمتر گروه

).107-132: 1387نیا و همکاران، (علیوردي
عوامل مرتبط با بزهکاري "با عنوان ،)1388ران (هاي پژوهش احمدي و همکایافته

هاي همساالن در تقویت رفتار حاکی از آن است که گروه"آموزان دبیرستانیدانش
تواند به بزهکارانه جوانان از اهمیت زیادي برخوردارند و تقویت هویت مذهبی جوانان می

ي اجتماعی، ل کنندهیک کنترعنواندر واقع دین به. کاهش میزان بزهکاري کمک کند
گیرد و همچنین کاهش محتواي آموزان را میجلوي بسیاري از رفتارهاي بزهکارانه دانش

. تواند به کاهش بزهکاري بینجامدهاي جمعی بخصوص میهاي رسانهآمیز برنامهخشونت
رفتارهاي بزهکارانه جوانان دهد که حداقل برخی ازمثبت این دو متغیر نشان میيرابطه

).105- 122: 1388(احمدي و همکاران،هاي گروهی استبرداري شده از رسانهلگوا
هاي در تحقیق خود، نقش خانواده در بروز ناهنجاري،)1388زاده (فخرایی و قاسم

دهد که بین وضعیت اند. نتایج نشان میآموزان را مورد بررسی قرار دادهرفتاري دانش
لدین، میزان تنبیه والدین، اختالفات خانوادگی و اقتصادي خانواده، سطح تحصیالت وا

داري معنیيآموزان رابطههاي رفتاري دانشها با میزان ناهنجاريمیزان استواري خانواده
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هاي وجود دارد و تنها بین بعد خانواده و همچنین وضع اشتغال والدین با میزان نابهنجاري
طور استدالل ده و در مورد علت آن اینمعناداري دیده نشيآموزان رابطهرفتاري دانش

یا بیکار هستند، وقت و آموزانی که شغل والدین آنها مورد پسند نیست وشده که دانش
انرژي خود را براي دستیابی به اهداف و کسب منزلت و حسن شهرت صرف کرده و از 

همچنین . هاي بهتري نسبت به آنها بدست آورندکنند تا موقعیترفتاري پرهیز میکج
تواند ناشی از این هاي رفتاري مینواده و ناهنجاريمعنادار نبودن رابطه دو متغیر بعد خا

کند میها فراهمباشد که افزایش تعداد فرزندان در خانواده، فرصت زیادي براي انواع بازي
از ابهنجار را یادگیري بسیاري از رفتارهاي نها، فرصت انجام وکه مشارکت در این فعالیت

).135-154: 1388(فخرایی و همکاران، گیردنوجوانان می
نقش ساختارها و "تحت عنوان ،)1390نیا و ورمزیار (علیورديهاي پژوهشیافته

از آن است که بزهکاري در حاکی "آموزانفرآیندهاي درون خانواده در بزهکاري دانش
تواند بدین معنا باشد ه و این میهاي سالم نبودسرپرست، بیشتر از خانوادههاي تکخانواده

تواند عاملی به تنهایی نمیکه ترکیب خانواده و حضور فیزیکی پدر و مادر در خانواده، 
همچنین طبق بخش دیگري از نتایج، ؛در بزهکاري نوجوانان به شمار آیدکننده تعیین
ر خانواده تأیید ي معکوس و معنادار میان میزان بزهکاري نوجوانان و کیفیت روابط دارابطه

یا غیبت پدر و مادر در خانواده شده است، بدین معنی که ترکیب خانواده و حضور
فیت روابط هاي رفتاري نوجوانان بازي کند، بلکه کیتواند نقشی بنیادي در نابهنجارينمی

.)138-249: 1390نیا و ورمزیار، علیوردي(در خانواده کارساز است
هاي نابهنجاري اجتماعی در وتدر تحقیق خود، تفا)1393(هاشمیان فر و کاردوست

بدست آمده بررسی نتایجمناطق سنتی و مدرن شهر همدان را مورد بررسی قرار داده اند. 
دهد که بافت سنتی شهر همدان به چندین دلیل از جرم خیزي در این پژوهش نشان می

به دلیل وجود ابنیه ي بیشتري نسبت به مناطق مدرن برخوردار است. در بافت سنتی
هاي تنگ و تاریک، وجود فضاهاي بالتکلیف (فضاهاي گم شده که در فرآیند تروکه، کوچهم

هاي نظارتی و .... سبب قرار گرفته اند)، عدم وجود سیستمبرنامه ریزي کمتر مورد توجه 
گردیده که این محدوده در ساعات مختلف شبانه روز و مخصوصاً در هنگام شب داراي 

ها و مدرن این شهر، طراحی صحیح خیابانتمرکز باالي جرم باشد. در عوض در مناطق 
هاي الزم براي مبارزه با اسب شهري، در نظر گرفتن پیش بینیمنازل، استفاده از طراحی من

فر و هاشمیان(جرم و .... باعث گردیده که جرم در این مناطق تا حدود بسیاري کاهش یابد
. )181-216: 1393کاردوست، 
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تحقیقات خارجیب) 
نفر از بزهکاران نوجوان 165که بر روي ،)2005و همکاران (1ي اوزننتایج مطالعه

ترین جرایم مرتکب شده از سوي این نوجوانان، دزدي دهد که رایجانجام گرفته نشان می
ي بقهدرصد از نوجوانان سا21. درصد) بوده است20درصد) و صدمه زدن به دیگران (52(

هاي داخلی و ي مهاجرتدرصد سابقه28ي فرار از خانه، درصد سابقه21رفتار مجرمانه، 
هاي شلوغ با اند و بیشتر آنها متعلق به خانوادهي مصرف سیگار داشتهدرصد سابقه36

ها استدالل شده که یافتهبنابراین طبق این؛اندسطوح آموزشی و اقتصادي پایین بوده
چون درآمد کم، سطوح آموزشی پایین در خانواده، کنترل غیر کافی از سوي هایی ویژگی

عنوان عوامل توانند بهي شلوغ، مهاجرت، تکرار جرایم و مصرف سیگار میوالدین، خانواده
. شکنانه شناخته شوندخطر براي رفتار قانون

ظارت بررسی روابط بین ن"تحت عنوان ،)2006و همکاران (2نتایج پژوهش کالدول
دهد نشان می"والدین و عزت نفس با بزهکاري در میان نوجوانان پسر آمریکایی مکزیکی

که کنترل والدین به طور منفی و عزت نفس بصورت مثبت در ارتباط با بزهکاري است.
پژوهشی با هدف بررسی عوامل فردي و ارتباطی ،)2011و دیگران (3مونتگومري

آنهایی که مجبور به ترك . اندته از نوجوانان انجام دادهمرتبط با بزهکاري بر روي دو دس
و همچنین آن ـیک مراقبت جایگزین ترتیب داده شدهبدونـشوندي پدري میخانه

در این مطالعه با تکیه بر . شوددسته نوجوانانی که از بازگشتشان به خانه جلوگیري می
اي از سطوح عنوان نتیجهافراد بهکه انتخاب بزهکاري را از سويفشار عمومیينظریه

سازي شده که فشارهاي فردي و ارتباطی (عوامل داند، بدین صورت فرضیهمختلف فشار می
ها و خصوصیات فردي و ارتباط با همساالن و خانواده) سطوح بزهکاري را مرتبط با ویژگی

کند.را تأیید میي مذکورنتایج بدست آمده نیز فرضیه. دهددر میان نوجوانان افزایش می
اي با هدف بررسی تأثیر پیوندهاي اجتماعی بر مطالعه،)2011(4چوي و چان

اي که ساله20تا 14نفري از نوجوانان 94يیک نمونهبزهکاري نوجوانان پسر، بر روي
دهد که پیوندهاي نتایج نشان می. اندانجام داده،گذراندنددوران آزادي مشروط را می

اب سرقت و تواند تمایل به ارتکالدین و نگرش منفی به نظام حقوقی میضعیف با و
بنابراین پیوندهاي مناسب والدین با فرزندان و برخورداري از ؛بزهکاري را افزایش دهد

کننده از جرم و عنوان عوامل پیشگیريتوانند بهدرکی روشن نسبت به نظام حقوقی می
بزهکاري عمل کنند. 

1 Ozen and et al
2 Caldwell and et al
3 Montgomery and et al
4 Chui & Chan
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اي یک نمونه از نوجوانان کرهدر پژوهش خود بر روي،)2012و همکاران (1لی
پذیري را با بزهکاري مورد مطالعه قرار ي بین تعصب مذهبی و فرهنگآمریکایی، رابطه

ي معکوس بین تعصب مذهبی و بزهکاري یک رابطهنتایج اولیه حاکی از وجود. اندداده
اما کنترل متغیرها در ؛شودمحدود میچه این رابطه به انواع خاصی از بزهکارياست اگر

همچنین نتایج دیگر . ي بعد نشان از ساختگی بودن این رابطه داشته استمرحله
پذیري بر افزایش بزهکاري است.ي تأثیر فرهنگدهندهنشان

يیک نمونهساله بر روي14طولی يیک مطالعهدر،)2013و همکاران (2چرچ
پوست آمریکایی که در آالباما زندگی ر فقیر و عمدتاً سیاهنفري از جوانان بسیا5400

کردند، ارتباط بین سه متغیر عزت نفس، گروه همساالن و انسجام خانوادگی (محبت می
ي اول ها در درجهیافته. اندمادري و پدري) را با بزهکاري مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

کننده در مطالعه در طول زمان و انان شرکتیش چشمگیر بزهکاري نوجوي افزادهندهنشان
بخش دیگري از . همچنین میزان بسیار کمتر بزهکاري براي دختران نسبت به پسران است

یک ارتباط منفی بین دو متغیر انسجام خانوادگی و عزت نفس با بزهکاري نتایج حاکی از
دین معنی که تأثیر ب. دهدیک تأثیر جنسیتی را نشان میاست در حالیکه گروه همساالن

متغیر همساالن بر بزهکاري پسران در طول زمان ثابت بوده اما در مورد دختران این تأثیر 
افزایشی است.

پژوهشمبانی نظري
شناسی که در آنها دیدگاه نظري خاصی در طول هاي جامعهبرخالف برخی از حوزه

هاي نظري روي و جرم، جریاني کجیافته است، در مطالعهها غلبهزمان بر سایر دیدگاه
) که در اینجا به برخی 297: 3،1384اند (گیدنزي همچنان اعتبار خود را حفظ کردهمتعدد
ترین آنها پرداخته خواهد شد.از مهم

رفتاري افراد، جامعه را مسئول دانسته و معتقد است فرد از طرف در تحلیل کج4مرتن
بدین معنی که ارتکاب انواع رفتارهاي انحرافی از . شودجامعه مجبور به رفتار انحرافی می

یا آنومیهنجاريمفهوم بی. هنجاري در جامعه استي وجود وضعیت بیسوي افراد نتیجه
را اولین بار دورکیم مطرح کرد که در اشاره به وضعیتی به کار گرفته شد که هنجارها و 

اي که هنجارها و معیارهاي تازهشوند بدون آنمعیارهاي سنتی در جوامع مدرن متزلزل می
ي گاه معیارهاي روشنی براي هدایت رفتارها در حوزهبنابراین هر،جایگزین آنها شود

1 Lee et al
2 Church and et al
3 Giddens
4 Merton
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هنجاري را بعد از دورکیم، مرتن اصطالح بی. آیدپدید میمعینی وجود نداشته باشد، آنومی
واقعیت اجتماعی در معناي فشار و تنشی استفاده کرد که وقتی هنجارهاي پذیرفته شده با

از نظر وي، در جوامع صنعتی بر . )301آید (همان:در تضادند به رفتار افراد وارد می
عنوان نوعی شود و بههاي مادي مثل برخورداري از تحصیالت و ثروت تأکید میموفقیت

این . شود که افراد باید براي دستیابی به آن تالش کنندارزش و معیار منزلتی شناخته می
هاي دست پیدا کردن به آنها که از نظر فرهنگی مورد داف مهم فرهنگی و همچنین راهاه

: 1388شود (ستوده، پذیري به افراد منتقل میقبول و پذیرش است، طی فرآیند جامعه
هاي مشروع و پذیرفته شده به اهداف رود که تنها از طریق همین راه) و انتظار می126

هاي مورد قبول حالی که دستیابی به این اهداف از طریق راهمورد نظر دست پیدا کنند در
یافته که طبقات فرودست و پذیر نیست زیرا جامعه طوري ساختعام براي همه امکان

پایین، فرصت کمتري براي محقق کردن آرزوهاي خود دارند و از آنجایی که این اهداف به 
تبدیل شده، آن کسی هم که دسترسی ايي افراد از هر طبقههاي اصلی زندگی همهآرمان

به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه براي دستیابی به اهداف مورد نظر از ابزار نامشروع 
به عبارت دیگر، فرض بر این گذاشته شده . )44: 1389کند (صدیق سروستانی،استفاده می

ر و تالش زیاد که وسایل مشروع به مواردي چون داشتن نظم و انضباط شخصی و پشتکا
کشند و پشتکار دارند، موفق خواهند شود کسانی که واقعاً زحمت میاشاره دارد و تصور می

توجه به اینکه بی. اندشوند، تالش نکرده و پشتکار نداشتهشد و کسانی که موفق نمی
تواند این تصور نمی. ي آغاز هر فرد براي رسیدن به موفقیت متفاوت از دیگري استنقطه

ست باشد چون در واقعیت، تحقق و ارضاي این آرزوها و اهداف فقط براي گروه خاصی از در
ها و طبقات محروم و پایین جامعه در مقایسه با پذیر است و به گروهاعضاي جامعه امکان
در حالی که همان انتظاري که . گیردهاي بسیار محدودتري تعلق میدیگر طبقات، فرصت

یافتن به پیشرفت وجود دارد از طبقات فقیر و محروم نیز وجود تاز دیگر طبقات براي دس
گیرند شوند مورد سرزنش قرار میدارد و آنهایی که در دستیابی به اهداف مادي موفق نمی

ي این فشار شود و در نتیجهو در چنین شرایطی است که فرد فشار زیادي را متحمل می
اي چه مشروع و وادار خواهد شد تا به هر وسیلهتر،یا به عبارت دقیقتالش خواهد کرد و

روي و انحراف را محصول عدم پس مرتن کج. یابدچه نامشروع به اهداف مورد نظر دست
).301-302: 1389داند (گیدنز،هاي برابر میوجود فرصت

یا دسترسی کمتر طبقات محروم در نیز مانند مرتن بر عدم دسترسی1آلبرت کوهن
کند اما در حالی ی به وسایل مشروع براي رسیدن به اهداف مشروع تأکید میجوامع صنعت

ها و تناقضات میان اهداف و وسایل را مرکز هاي فرد کجرو به ناهماهنگیکه مرتن واکنش

1 Cohen
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کند (همان: ها تحلیل میها را در قالب خرده فرهنگدهد، کوهن این واکنشتوجه قرار می
گونه تشریح نزلتی، ارتکاب جرم و رفتار انحرافی را اینموي در نظریه ناکامی. )303
ها و اهداف مورد کند که فرزندان طبقات محروم و فرودست در مدرسه در معرض ارزشمی

ي متوسط را گیرند ولی از آنجا که وسایل در دسترس طبقهي متوسط قرار میقبول طبقه
انایی رقابت با همکالسان طبقات باالتر یافتن به این اهداف در اختیار ندارند، توبراي دست

به نظر کوهن، . شوندخورند و تحقیر میخود را از دست داده و در این رقابت شکست می
هاي ي طبقات محروم، از مدارس مروج ارزشاین فرزندان شکست خورده و تحقیر شده

خود در گردند و براي جبران ناکامیهاي محروم خود باز میطبقات مرفه به همسایگی
کنند که نظام ارزشی یافتن به منزلت، خرده فرهنگ بزهکاري ایجاد میرقابت براي دست

کند و هاي این طبقات را رد میي مقابل نظام ارزشی طبقات باالست و ارزشآن دقیقاً نقطه
).45: 1389کند (صدیق سروستانی،هاي دیگري چون گردن کشی تجلیل میاز ارزش

زمانی که وسایل همسازي با محیط بر اساس معیارهاي پذیرفته شده به عبارت دیگر،
و مقبول اجتماعی کافی نباشد، افراد محروم از این وسایل همسازي و تطابق، به نفی 

اند پرداخته و خرده هایی از فرهنگ جامعه که مشکل همسازي را ایجاد کردهجنبه
سازد و در صورتی که تر میآساندهند که زندگی را برایشانهایی را تشکیل میفرهنگ

یا انحراف از هنجارها و فرهنگ جایگزین، مستلزم رد و نفی وپذیرش معیارهاي این خرده
باشد، فرد انحراف از معیارهاي موجود را براي خود موجه معیارهاي مورد قبول عمومی

ر ساختار فرهنگ بزهکار، پاسخ گروهی افرادي است که داز نظر کوهن خرده. سازدمی
هاي هاي بهتر و باالتر از راهاند و براي کسب موقعیتاجتماعی موقعیت مشابهی داشته

هاي بزهکار راهکاري است کنند و انتخاب این خرده فرهنگمشروع، احساس ناتوانی می
براي کسب موقعیت اجتماعی بر اساس معیارهایی که از طرف گروه پذیرفته شده و انجام 

بنابراین از نظر کوهن تنها عدم ،)73: 1389پذیر است (احمدي،مکانآن براي اعضاء ا
رفتاري شود و اعمال انحرافی تواند موجب کجهماهنگی بین اهداف و ابزار و وسایل نمی

را به همراه افتد که این عدم هماهنگی، سرخوردگی و تحقیر و ناکامیزمانی اتفاق می
).45: 1389داشته باشد (صدیق سروستانی، 

پژوهشچارچوب نظري
ها و هنجارها و تالش در جهت راه و روش زندگی در هر جامعه، آشنایی با ارزش

پذیري سازگار و همنوا شدن با الگوهاي رفتاري پذیرفته شده و مصوب، طی فرآیند جامعه
پذیري چگونگی همنوا شدن را چه جامعهاما اگر. شودبه افراد آن جامعه آموخته می

ي افراد، به ولی این هماهنگی، اختیاري است و در صورت عدم سازگاري داوطلبانهآموزدمی
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ها و هنجارها نیاز خواهد راد به تبعیت از ارزشهاي کنترل اجتماعی جهت اجبار افمکانیسم
ها و هنجارهاي اجتماعی به افراد پذیري ارزشبه عبارت بهتر، طی فرآیند جامعه. شد

. گیردآنها از طریق کنترل اجتماعی تحت نظارت قرار میآموخته شده و سپس رفتار
شود که جامعه در جهت کنترل اجتماعی به مجموع عوامل محسوس و نامحسوس گفته می

برد و همچنین مجموع موانعی که به قصد جلوگیري از افراد حفظ معیارهاي خود به کار می
). 136-137: 1388دهد (ستوده، از کجروي سر راه آنها قرار می

یکی از نظریات مهم کنترل اجتماعی در تبیین کجروي و انحرافات رفتاريينظریه
ترین عامل ترین و مرکزيشناسی انحرافات است که مهمي جامعهمطرح شده در حوزه

در این نظریه فرض گرفته شده . داندنابهنجاري رفتاري را عدم وجود کنترل اجتماعی می
رفتاري دارند و باید دید چه عاملی افراد را علیرغم که افراد به طور طبیعی تمایل به کج

ينظریه. کندوجود این تمایل، به همنوایی و هماهنگی با هنجارها ترغیب و تشویق می
افراد دانسته و يکنترل، کاستن از رفتار بزهکارانه و مجرمانه را منوط به کنترل شدن همه

ي کارکرد ضعیف سازوکارهاي کنترل اجتماعی و و نتیجهرفتار انحرافی را رفتاري عمومی
یک سو محصول عوامل فردي کنترل مانند روي و بزهکاري ازبنابراین کج؛دانددرونی می

هاي کنترل ناقص و اعتماد به نفس پایین است و از سوي دیگر، محصول نظامناکامی
عی و فقدان تقید و تعهد به نهادهاي بنیادین و اساسی اجتماعی مانند خانواده و اجتما

).86: 1389مدرسه (احمدي،
اي همبستگی اجتماعی به معناي نیروي معتقد است که اگر در جامعه1دورکیم

زند قوي باشد، اعضاي آن به یا پیوند مییک جامعه را به هم نزدیک کردهکششی که افراد
ها و هنجارها همراه شده و مطابق با آنها رفتار خواهند کرد؛ اما اگر زیاد با ارزشاحتمال 

ها و هنجارها همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است از حرکت در مسیر ارزش
ها و انحرافات و بنابراین نوع کجروي. منحرف شده و به سوي رفتار مجرمانه کشیده شوند

توجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ، نهادهاي همچنین نوع کنترل اجتماعی با 
ي افرادي روستایی که همهدر جوامع کوچک و بسته. اجتماعی و ... متفاوت خواهد بود

ترها تحت کنترل و شناسند و روابط بیشتر بر اساس احترام است و جوانیکدیگر را می
عنواند براي اینکه در جامعه بهسفیدان هستند، افرایا به عبارتی ریشترهانظارت بزرگ

رفتار و منحرف شناخته نشوند، تالش خواهند کرد در چارچوب مرزهاي سنت و فرهنگ کج
تر از چند سفیدان به فرد خاطی سنگینعمل کنند زیرا در این نوع از جوامع، نگاه ریش

ترل تر و با جمعیت بیشتر همچون شهرها، کناما در جوامع پیچیده. سال زندان است
تر شده و اعضاي آن به دلیل مشکالت که خانواده کوچکاجتماعی شکلی متفاوت دارد چرا

1 Durkheim
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بینند که در این یکدیگر را میاقتصادي و شغلی و درگیر شدن با زندگی ماشینی کمتر
تواند چندان کار ساز باشد و قوانین و هایی چون نگاه دیگران نمیکنندهشرایط کنترل

. )137: 1388تري را خواهند داشت (ستوده،ي نظارت دقیقائهمقررات، قابلیت ار
در کنار نظریات کنترل اجتماعی که کاهش جرم را محصول افزایش کنترل و نظارت 

ي دیگري به موضوع انحراف و کجروي نگاه کرده و یادگیري از زاویههايدانند، نظریهمی
رفتاري و ن این حوزه بر این باورند که کجنظراصاحب. دهندنوع دیگري از تحلیل را ارائه می

یادگیري يرفتاري نتیجهشوند و کجیاد گرفته میايهمنوایی، طی فرآیندهاي مشابه
هاي همساالن ها و گروههاي انحرافی به ویژه در چارچوب خرده فرهنگهنجارها و ارزش

رین نظریه در بین تمام توان مشهورترا می1پیوند افتراقی ادوین سادرلندينظریه. است
سادرلند معتقد است که افراد . رفتاري اجتماعی دانستیادگیري در مباحث کجهاينظریه

شوند که تعداد ارتباطات انحرافی آنها بیشتر از ارتباطات غیر به این دلیل منحرف می
که رفتاري افراد تفاوت تعامل با کسانی است در واقع علت اصلی کج. شان استانحرافی

نوایانه برخوردارند (صدیق هاي همرفتارانه دارند نسبت به کسانی که از ایدههاي کجایده
).48: 1389سروستانی،
بنا شده که رفتار انحرافی ذاتی نیست و فرضهمنشینی افتراقی بر این پیشينظریه

یت دارد آنچه اهم. شودشود که هر رفتار دیگري آموخته مییاد گرفته میبه همان روشی
بدین معنی که معاشران فرد قوانین . گروه معاشران فرد و تعریفی است که از کجروي دارند

کنند و او این تعاریف را فرا یا نامناسب تعریف میعنوان امور مناسبو قواعد حقوقی را به
شکنی را بر گیرد که قانونفرد به این دلیل که در معرض تعاریفی قرار می. خواهد گرفت

از نظر . )95: 1389یا مجرم خواهد شد (احمدي، دهند، بزهکارحترام به قانون ترجیح میا
هاي هاي گوناگون است، در بعضی از محیطاي که شامل خرده فرهنگسادرلند در جامعه

افراد از طریق همنشینی با کسانی که . شودهاي غیر قانونی تشویق میاجتماعی فعالیت
شوند که این هنجارهاي مجرمانه عمدتاً از هستند، مجرم میحامل هنجارهاي مجرمانه 

هاي مجرمانه دقیقاً مثل فعالیت. شودهاي اولیه بخصوص همساالن منتقل میطریق گروه
هاي شوند و به همان نسبت به دنبال دستیابی به نیازها و ارزشپیروي از قانون آموخته می

که مشاغل عادي دارند در تالش براي به مثالً دزدان درست مثل افرادي. مشابهی هستند
کنند هاي غیر قانونی را براي این کار انتخاب میدست آوردن پول هستند، اما وسایل و راه

). 304: 1389(گیدنز، 

1 Sutherland
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پژوهشمدل نظري:1نمودار

فرضیات پژوهش
ان نابهنجاري رفتاري در آنها هاي دوستی و میزآموزان با گروهبین ارتباط دانش-1

رابطه وجود دارد.
آموزان ارتباط وجود دارد.هاي مذهبی و نابهنجاري رفتاري دانشبین پایبندي-2
تري با اعضاي آموزانی که ارتباط صمیمیمیزان نابهنجاري رفتاري در دانش-3
خود دارند کمتر است.يخانواده
آموزان ارتباط وجود دارد.رفتاري دانشاي و نابهنجاريبین متغیرهاي زمینه-4

شناسی پژوهشروش
این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته و واحد 

، پس از بررسی منابع و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق. تحلیل در آن فرد بوده است
ه مشخص شدند. ي پرسشنامها، جهت تهیهچارچوب نظري مناسب تهیه و شاخص

شیراز بوده هايآموزان دختر دبیرستاندانشيي آماري در این پژوهش شامل کلیهجامعه
با در نظر گرفتن . نفري با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد383اي است که نمونه

هاي ها، تعداد پرسشنامهیا مخدوش بودن برخی از پرسشنامهاحتمال برگشت داده نشدن و
امه جهت تجزیه و پرسشن385عدد افزایش داده شد که از این تعداد، 420ع شده به توزی

گیري تصادفی چند ي نمونهشیوهازهمچنین در پژوهش حاضر؛تحلیل انتخاب شد
ي آموزشی شیراز، گانه4ابتدا از میان مناطق بدین ترتیب که. اي استفاده شده استمرحله

ي بعد با توجه به نسبت وجود در مرحله. اب شدندبصورت تصادفی انتخ3و 1مناطق 

هاي ارتباط با گروه
دوستی

ارتباط صمیمی با 
اعضاي خانواده

هاي مذهبیپایبندي

نابهنجاري رفتاري

اي  هاي زمینهمتغیر
،تحصیالت پدر،سن

يپایه،تحصیالت مادر
تحصیلی
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مدرسه انتخاب و سپس 4هاي دخترانه در هر منطقه، بصورت تصادفی دبیرستان
ي مقتضی توزیع آموزان در هر پایه، بین نمونهها با در نظر گرفتن تعداد دانشپرسشنامه

نفري، به دلیل 45ي یک نمونهمقدماتی بر روييپرسشنامه،پس از بررسی پایایی. شد
اي خانواده با با اعض، ارتباط صمیمی96/0هاي مذهبی با آلفاي پایبنديپایایی باالي (

عنوان ي متغیرها، همان پرسشنامه به) همه76/0هاي دوستی با آلفاي و گروه87/0آلفاي 
راي بSPSSافزار ها از نرمآوري دادهنهایی در نظر گرفته شد و پس از جمعيپرسشنامه

ي روایی صوري مورد روایی پرسشنامه نیز به شیوه؛ها استفاده شدتجزیه و تحلیل داده
. سنجش قرار گرفت

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی- 1

سال بوده است و اکثریت 17کنندگان در این پژوهش میانگین سن شرکت
در ارتباط . انددهسوم دبیرستان بويدرصد) مشغول به تحصیل در پایه2/39پاسخگویان (

یا فوق درصد داراي دیپلم3/35درصد داراي تحصیالت زیر دیپلم، 6/17با تحصیالت پدر، 
درصد داراي تحصیالت کارشناسی 6/17درصد داراي تحصیالت کارشناسی و 4/29دیپلم، 

درصد مادران داراي 6/19همچنین در مورد تحصیالت مادر، . اندارشد و باالتر بوده
درصد داراي 5/27یا فوق دیپلم، درصد داراي تحصیالت دیپلم2/41ت زیر دیپلم، تحصیال

اند. درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بوده8/11تحصیالت کارشناسی و 

آمار استنباطی- 2
هاي دوستی و میزان نابهنجاري رفتاري آموزان با گروهبین ارتباط دانشاول:يفرضیه

ارتباط وجود دارد.در آنها 

هاي دوستی و نابهنجاري رفتاريزمون همبستگی بین ارتباط با گروهآ:1جدول
نابهنجاري رفتاريهاي دوستیارتباط با گروه

34/0ضریب همبستگی
00/0داريسطح معنی

ي بین ارتباط با ي نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی رابطهدهندهنشان1جدول 
یک بر اساس نتایج آزمون،. دوستی هنجارشکن و نابهنجاري رفتاري استهاي گروه

شکن و نابهنجاري تی هنجارهاي دوس) بین ارتباط با گروه34/0همبستگی متوسط (
مثبت و مستقیم بین دو متغیر مذکور يیک رابطهيدهندهرفتاري وجود دارد که نشان

هاي دوستی هنجارشکن، زان با گروهآموبدین معنی که با افزایش ارتباط دانش. است
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داري بدست آمده با توجه به سطح معنی. یابدنابهنجاري رفتاري آنها افزایش می
)00/0=sigگرددي مذکور تأیید می) فرضیه .

آموزان ارتباط هاي مذهبی و نابهنجاري رفتاري دانشبین پایبنديدوم:يفرضیه
وجود دارد.

هاي مذهبی و نابهنجاري رفتارين پایبنديآزمون همبستگی بی:2جدول
نابهنجاري رفتاريهاي مذهبیپایبندي

- 68/0ضریب همبستگی
00/0داريسطح معنی

هاي ي نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی بین پایبنديدهندهنشان2جدول 
) بین 68/0یک همبستگی قوي (بر اساس نتایج آزمون،. مذهبی و نابهنجاري رفتاري است

منفی و يیک رابطهيدهندههاي مذهبی و نابهنجاري رفتاري وجود دارد که نشانپایبندي
هاي مذهبی بدین معنی که با افزایش پایبندي. معکوس بین دو متغیر مذکور است

با توجه به سطح . شودهاي رفتاري آنها کاسته میآموزان، از میزان نابهنجاريدانش
. گرددي مذکور تأیید می) فرضیهsig=00/0(داري بدست آمده معنی

تري با آموزانی که ارتباط صمیمیمیزان نابهنجاري رفتاري در دانشسوم:يفرضیه
اعضاي خانواده خود دارند کمتر است.

با اعضاي خانواده و نابهنجاري رفتاريآزمون همبستگی بین ارتباط صمیمی:3جدول
نابهنجاري رفتاريدهبا اعضاي خانواارتباط صمیمی

- 54/0ضریب همبستگی
00/0داريسطح معنی

با ي نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی بین ارتباط صمیمیدهندهنشان3جدول 
یک همبستگی تقریباً بر اساس نتایج آزمون،. اعضاي خانواده و نابهنجاري رفتاري است

هنجاري رفتاري وجود دارد که واده و ناببا اعضاي خان) بین ارتباط صمیمی54/0قوي (
بدین معنی که هر . منفی و معکوس بین دو متغیر مذکور استيیک رابطهيدهندهنشان

شکنی آنها کمتر خواهد تر باشد، هنجاراي خانواده صمیمیآموزان با اعضچه ارتباط دانش
. گرددکور تأیید میي مذ) فرضیهsig=00/0داري بدست آمده (با توجه به سطح معنی. بود

آمـوزان ارتبـاط   اي و نابهنجاري رفتـاري دانـش  بین متغیرهاي زمینهچهارم:يفرضیه
وجود دارد.
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اي و نابهنجاري رفتاريضریب همبستگی بین متغیرهاي زمینه:4جدول
داريسطح معنیضریب همبستگیمتغیرها

01/0- 48/0سن
001/0- 52/0تحصیالت پدر

02/0- 32/0درتحصیالت ما
41/0- 11/0تحصیلیيپایه

اي و نابهنجاري دهنده ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي زمینهنشان4جدول 
داري دهد که رابطه معنیآموزان است. نتایج مندرج در جدول نشان میرفتاري دانش

غیرهاي سن، آموزان با متدرصد اطمینان بین نابهنجاري رفتاري دانش95حداقل در سطح 
تحصیالت پدر و تحصیالت مادر وجود دارد که ضرایب همبستگی بین متغیر وابسته با سن،

ي منفی و قوي یک رابطه) و با تحصیالت پدر،- 48/0ي منفی و تقریباً متوسط (یک رابطه
بدین دهد؛) را نشان می-32/0و متوسط (ي منفی یک رابطه) و با تحصیالت مادر،- 52/0(

آموزان کاسته شکنی دانشیالت مادر و پدر، از میزان هنجارکه با افزایش سن، تحصمعنی
اما همبستگی بین هنجارشکنی با متغیر پایه تحصیلی پاسخگویان بسیار ضعیف شود،می

بوده و ارتباط معناداري بین این دو متغیر دیده نشده است.

تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام

ینی نابهنجاري رفتاريبعناصر متغیرهاي درون معادله براي پیش:5جدول
BBetaTsigR2ضریب متغیرمرحله

68/098/600/046/0- 01/0هاي مذهبیپایبندي1
00/049/0- 01/034/004/2هاي دوستیارتباط با گروه2

ي کنندههاي مذهبی، اولین تبییندهد پایبندينشان می5طور که جدول همان
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط این 46آموزان است و هاي رفتاري دانشناهنجاري

هاي مذهبی و دهد که بین پایبندينشان میBضریب . شودبینی میمتغیر پیش
مثبت و مستقیم وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه اعتقادات مذهبی يهنجارشکنی رابطه

مقدار . آموزان کمتر خواهد شدها شدیدتر باشد، هنجارشکنی دانشتر و پایبندي به آنقوي
T) 57/2براي این متغیر برابر=T00/0داري () و سطح معنی=sigمتغیر ارتباط با . ) است

يبینی کنندهي رگرسیونی و پیشهاي دوستی دومین عامل وارد شده به معادلهگروه
هاي دوستی هد که بین ارتباط با گروهدنشان میBضریب . تغییرات متغیر وابسته است

چه ارتباط یعنی هروجود دارد؛ هاي رفتاري ارتباط مثبتهنجارشکن و نابهنجاري
آنها نیز بیشتر يآموزان با دوستان هنجارشکن بیشتر باشد، رفتارهاي هنجارشکنانهدانش
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) Sig.T=01/0داري () و سطح معنیT=31/2براي این متغیر برابر (Tمقدار . خواهد شد
است.

مدل ساختاري رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته

مدل تحلیل مسیر:2نمودار

آنها Tبراي رسم مدل مسیر از ضرایب بتاي متغیرهایی استفاده شده است که مقدار 
توان گفت که در میان متغیرهاي ر میبا توجه به مدل مسی. داري قرار دارددر سطح معنی

هاي گنجانده شده در آن، بیشترین تأثیر مستقیم بر نابهنجاري رفتاري را متغیر پایبندي
ي بعد با ضریب با اعضاي خانواده در مرحلهو ارتباط صمیمی68/0مذهبی با ضریب مسیر 

هاي ی ارتباط با گروهیعنوزن بتا براي سومین متغیر اصلی تحقیق. اندداشته54/0مسیر 
هاي مذهبی، سه متغیر پایبندي. گیردي سوم قرار میاست که در مرتبه34/0دوستی برابر 

از طریق تأثیر بر متغیر ارتباط با ـتحصیالت مادر و تحصیالت پدر بطور غیر مستقیم
یر، اند که از بین این سه متغنیز بر متغیر وابسته تأثیرگذار بودهـهاي دوستیگروه

بنابراین پایبندي . هاي مذهبی بیشترین تأثیر غیر مستقیم را نشان داده استپایبندي
ي متغیرهاي مستقل بر بطور کلی بیشترین تأثیر را از میان همه89/0مذهبی با وزن بتاي 

یک از اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل هر6جدول . نابهنجاري رفتاري داشته است
دهد. ري رفتاري را بطور خالصه طبق مدل تجربی تحقیق ارائه میمتغیرها بر نابهنجا

دهد که بیشترین تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مربوط به کدامضرایب نشان میيمقایسه
یک از متغیرهاست.

نابهنجاري رفتاري

ارتباط با گروه هاي 
دوستی

هاي مذهبیيپایبند

تحصیالت مادر
سن

ارتباط صمیمی با اعضاي 
خانواده

68/0

54/0

22/0

e1 25/0=

21/0

12/0

e2 32=

34/0

10/0

25/0

تحصیالت پدر

25/0
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اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته:6جدول
ثر کلااثر غیر مستقیماثر مستقیممتغیرها

68/021/089/0هاي مذهبیپایبندي
54/0-54/0با اعضاي خانوادهارتباط صمیمی

34/0-34/0هاي دوستیارتباط با گروه
22/010/032/0تحصیالت پدر
25/012/037/0تحصیالت مادر

25/0-25/0سن

گیريبحث و نتیجه
اي همیشگی آنها دغدغهيجاد کنندهي نوجوانان و عوامل ایرفتارهاي هنجارشکنانه

رو در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا به بررسی چگونگی تأثیر سه متغیر از همین. بوده است
هاي با اعضاي خانواده و پایبنديهاي دوستی هنجارشکن، ارتباط صمیمیارتباط با گروه

ین متغیرهاي جهت بررسی ارتباط ب. مذهبی بر نابهنجاري رفتاري نوجوانان بپردازیم
ي نظریه. یادگیري به موضوع نگاه شدي کنترل اجتماعی وي دو نظریهمذکور، از زاویه

ها و هنجارهاي ارائه شده به افراد طی کنترل اجتماعی معتقد است آنچه که عمل به ارزش
کند، کنترل اجتماعی به معنی مجموع عوامل محسوس پذیري را تضمین میفرآیند جامعه

ينظریه. گیردس است که جامعه در جهت حفظ معیارهاي خود به کار میو نامحسو
طرفداران این نظریه بر این . کندي دیگري به موضوع کجروي نگاه مییادگیري اما از زاویه

یادگیري هنجارها و شود ویاد گرفته میرفتاري و همنوایی بصورت مشابهیباورند که کج
هاي همساالن است. ها و گروهارچوب خرده فرهنگهاي انحرافی بخصوص در چارزش

نفري با استفاده 385اي اصلی طراحی و نمونهيفرضیه3با توجه به چارچوب نظري، 
اي و تصادفی ساده جهت گیري تصادفی چند مرحلهاز فرمول کوکران و به روش نمونه

میانگین سن هدهد کها نشان مییافتهبخش توصیفی. ها انتخاب شدآزمون فرضیه
درصد) 2/39سال بوده است و اکثریت پاسخگویان (17کنندگان در این پژوهش شرکت

6/17در ارتباط با تحصیالت پدر، . اندسوم دبیرستان بودهيمشغول به تحصیل در پایه
درصد 4/29یا فوق دیپلم، درصد داراي دیپلم3/35درصد داراي تحصیالت زیر دیپلم، 

درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 6/17ارشناسی و داراي تحصیالت ک
درصد مادران داراي تحصیالت زیر دیپلم، 6/19همچنین در مورد تحصیالت مادر، . اندبوده

درصد داراي تحصیالت کارشناسی 5/27یا فوق دیپلم، درصد داراي تحصیالت دیپلم2/41
اند. و باالتر بودهدرصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد 8/11و 
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ي اول مبنی بر ارتباط بین ها حاکی از تأیید فرضیهنتایج مربوط به آزمون فرضیه
ي تقریباً یک رابطهآموزان است کههاي دوستی هنجارشکن و نابهنجاري رفتاري دانشگروه

دهد؛ بدین معنی که با افزایشمتوسط و مثبت و مستقیم بین دو متغیر مذکور را نشان می
ي فرضیه. شودارتباط فرد با دوستان هنجارشکن بر میزان نابهنجاري رفتاري وي افزوده می

دار بین متغیر پایبندي مذهبی و متغیر وابسته تأیید دوم نیز مبنی بر وجود ارتباط معنی
بدین معنی که هر . ي قوي در جهت منفی را نشان دادیک رابطه)R= -68/0(شد و مقدار

هاي رفتاري کاسته تر باشد از میزان نابهنجاريهاي مذهبی قويو پایبنديچه اعتقادات
یک ارتباط ها حاکی از وجودیافتهي اصلی تحقیق نیزدر مورد سومین فرضیه. خواهد شد

) بین دو متغیر ارتباط جمعی R=-54/0و قوي و همچنین منفی ()sig= 00/0(دارمعنی
بدین معنی که به موازات افزایش . اي رفتاري نوجوانان استهبا اعضاي خانواده و نابهنجاري

شود؛زان هنجارشکنی آنها کاسته مینوجوانان با اعضاي خانواده، از میارتباط صمیمی
هاي دوستی، بنابراین فرض تحقیق حاضر مبنی بر تأثیرگذاري سه متغیر ارتباط با گروه

با اعضاي خانواده بر نابهنجاري رفتاري هاي مذهبی و ارتباط صمیمیاعتقادات و پایبندي
شود و نتایج بدست آمده گویاي پیوند بین سطح نظري پژوهش و سطح تجربی تأیید می
ياي و متغیر وابسته نشان داد که رابطهضرایب همبستگی بین متغیرهاي زمینهآن است.

موزان با آدرصد اطمینان بین نابهنجاري رفتاري دانش95داري حداقل در سطح معنی
متغیرهاي سن، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر وجود دارد که ضرایب همبستگی بین 

یک ) و با تحصیالت پدر،-48/0ي منفی و تقریباً متوسط (یک رابطهمتغیر وابسته با سن،
) -32/0ي منفی و متوسط (یک رابطه) و با تحصیالت مادر،-52/0ي منفی و قوي (رابطه

دین معنی که با افزایش سن، تحصیالت مادر و پدر، از میزان هنجارشکنی ب. را نشان داد
تحصیلی ياما همبستگی بین هنجارشکنی با متغیر پایهشود؛آموزان کاسته میدانش

عالوه بر این . پاسخگویان بسیار ضعیف بود و ارتباط معناداري بین این دو متغیر دیده نشد
هاي دوستی را هاي مذهبی و ارتباط با گروهپایبنديرگرسیون گام به گام حضور دو متغیر 

49دهد که به ترتیب اهمیت وارد معادله شده و هر دو متعیر با هم در معادله نشان می
در آخر، تحلیل مسیر بین متغیرهایی . اندبینی کردهدرصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش

هاي دوستی هنجارشکن، رتباط با گروهداري قرار داشت (اآنها در سطح معنیTکه مقدار 
با اعضاي خانواده، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و هاي مذهبی، ارتباط صمیمیپایبندي

) بر متغیر 21/0) و غیر مستقیم (68/0دهد که بیشترین تأثیر مستقیم (سن) نشان می
هاي مذهبی است. وابسته مربوط به پایبندي
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