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مسألهیانبومقدمه
توجهمورداجتماعیيمسئلهیکعنوانبهنوجوانانرفتاريانحرافوبزهکاريامروزه

رفتاريانحرافوهنجارشکنیمیانایندرباشد.میاجتماعیعلومنظرانصاحب
).11:1350(شیخاوندي،استبرخورداراندرکاراندستبرايخاصیاهمیتازآموزاندانش

رود.میکاربهجامعهبرحاکمهنجارهايوهاارزشازسرپیچیمعنايبه1هنجارشکنی
اوکند،نقضراآنهاوبرداردگامجامعهمثبتومطلوبقواعدوهارویهبرخالففردياگر
علتبههنجارشکنی2مرتونيعقیدهبه).1387:12(آقاپور،نامندمیهنجارشکنرا

آیدمیپدیدآنفرهنگیاجامعهیکدرهدفبهیابیدستهايشیوهواهدافدرتناقض
خواهندرارفتاريکجازباالتريارقامباشند،قويتناقضچنیندارايکهجوامعیدرو
).15:1385(ممتاز،اشتد

ازمدارسآموزاندانشمیاندرهنجارشکنیمسئولین،وتحقیقاتوآماريگفتهبه
ناگواريپیامدهايمسألهاینخودکهشودمیمحسوبماآموزشینظاماساسیمعضالت

شودمیموجبهاآنکنترلامکانعدمومدارسدرنابهنجارآموزاندانشوجوددارد.
(شیخاوندي،کندسرایتنیزآموزاندانشدیگربهمسريبیماريیکهمانندرينابهنجا
درتقلبمانند:مختلفیمواردشاملهاهنجارشکنیومشکالتاین).1350:144

واست)مدارساکثرقانونخالف(کهالکترونیکارتباطیلوازمداشتنهمراهامتحانات،
ها،کالسدریکدیگرتمسخروکردنشوخیراطافتدریس،هنگاملوازماینازاستفاده

مدارسمدیرانوهامعلمبهاحترامیبیمدرسه،درمنظمنکردنپیداحضوروکالسترك
ونوجوانانامروزانحرافروي،هربه).1392،(داناخبرباشدمی...وآموزاندانشسوياز

برايکهاستامرياینوباشدآنانيآیندهدربزرگترجرایمیساززمینهتواندمیجوانان
شناساییبرعالوهرواینازاست.جدياقدامیمستلزمآن،نیروهايوجامعهيآتیهحفظ

یابیریشهآنهاانحرافاتترياساسیوترعمیقطوربهبایداو،سریعدرمانومنحرففرد
(حمید،گرددقداماآنهايکنندهایجادعواملبردنبینازوپیشگیريبرايوشود

%50کهدادنشاناروپاییکشور30درشدهانجامگیرشناسیهمههايبررسی).1382
وموقر(رحیمیاندکردهتجربهرااعتیادآورموادوالکلمصرفساله،15- 16آموزاندانش

خبرينشستدرمخدرموادبامبارزهستادکلدبیرمقامقائم).83-104: 1385دیگران،
کهآموزندانشازدرصد4؛کنندمیمصرفشیشهآموزاندانشازدرصد1/1:گفتخود

1 Norm-breaking
2 Merton
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(نسیماندکردهمصرفراشیشهمحركیکباربراياندداشتهسنسال17تا16هاآناغلب
).1393آنالین،

»تقلب«يهزمیندراوهیودانشگاهاستاد1آندرمناریکتوسطکهمطالعاتی
تقلبهاآزموندرباریکحداقلنوجواناندرصد60داده،نشانشدهانجامآموزاندانش
ایندردیگريتحقیقاتاند.ورزیدهمبادرتامراینبهباردوازبیشآنهادرصد38وکرده

سیرزامروبهتاگذشتهسال50ازآموزان،دانشتقلبآمارکهاستآنازحاکیزمینه،
نظرسنجیوآماراساسبرنیزایراندر).16- 17: 1390،(خیرآبادياستداشتهصعودي

(وکیلی،کنندمیتقلبآموزاندانشدرصد80ازبیشگرفته،انجامپیشچنديکه
همایشیکدرطباطباییعالمهدانشگاهعلمیهیئتعضوگلزاريمحموددکتر).1388
ممکنحتیوستندهدوستپسریکبادبیرستانیدختراندرصد80ایراندرکرد:اعالم
بیموضوعاینازمدارسمسئولینوهاخانوادهکهباشندداشتههمجنسیارتباطاست

فیزیکدبیر،1393سالماهآذردرایسناگزارشطبقو؛)1390،(پارسینههستنداطالع
باخت.جانساله15آموزدانشیکتوسطچاقوضرباتبابروجردهايدبیرستانازیکی

آموزاندانشهنجارشکنیبرمؤثراجتماعیعواملشناساییحاضرهشپژوهدف
است.اهوازشهردويناحیهدبیرستانیپسرودختر

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

هايهنجارشکنیانواعتطبیقیبررسی"بهتحقیقیدر،)1385(اسفندیاري
سالدربیرجندشهرووافخشهرستاندولتیمدارسدردبیرستانمقطع"آموزاندانش

شهرستانآموزاندانشکهدهندمینشانتحقیقنتایجاست.پرداخته84-85تحصیلی
دینی،هنجارهايبهبیشتريبنديپايازبیرجندشهرآموزاندانشبامقایسهدرخواف

جامعهومدرسهخانواده،باپیوندمعدودتر،خانوادگیهايفرصتکمتر،آنومیاحساس
تريپاییناقتصاديـاجتماعیپایگاهوکمترهنجارشکندوستانباارتباطتر،بیش

جستجوخوافيجامعهترسنتیساختدربایدراآنعلترسدمینظربهکهبرخوردارند،
).1385(اسفندیاري،کرد

1 E. Andreman
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مؤثرعواملبررسی":عنوانباخودارشدکارشناسیينامهپایاندر،)1389(مهرگان
به،"رشتيدخترانههايدبیرستانسومسالآموزاندانشرفتاريهايبهنجارينابر

نشانتحقیقنتایجاست.پرداختهرفتاريهاينابهنجاريبهآموزاندانشگرایشبررسی
تماسخانواده،اعضايبهآموزاندانشپیوستگیعدمجمله:ازاجتماعیعواملکهدهدمی

دردینیهايارزشبهآموزاندانشپایبنديعدمناباب،تاندوسباآموزاندانشمعاشرتو
).1389(مهرگان،دارندرتأثیآموزاندانشهنجارشکنی

برمؤثراجتماعیعواملبررسی"بهتحقیقیدر،)1392(همکارانوشاطریان
تحقیقنتایجاند.پرداخته"بیدگلوآرانشهرستانآموزاندانشرفتاريهايناهنجاري

بهدسترسیخانواده،عملکرداجتماعی،پایگاهمعدل،متغیرهايبینکهدهدمینشان
معنادارييرابطهآموزاندانشرفتاريهايناهنجاريوجامعهعملکردامکانات،ومنابع
نتایجندارد.وجودرفتاريهايناهنجاريوجنسیتبینمعناداريتفاوتولیداردوجود

برترتیببهمستقلمتغیرهايتأثیربیشترینهددمینشانرگرسیونیتحلیل
عملکردامکانات،ومنابعبهدسترسیاز:عبارتندآموزاندانشرفتاريهايناهنجاري

:1392همکاران،و(شاطریانخانوادهعملکرداجتماعی،پایگاهتحصیلی،معدلجامعه،
135-123.(

خارجیتحقیقاتب)
ومحبوبیتبینارتباط":عنوانباپژوهشیدر،)2009(دیگرانو1دایکسترا

یکدرمحبوبیتوهنجارشکنیبررسیبه"پرخاشگريومخربهنجارشکنی،رفتارهاي
يدهندهنشاننتایجپرداختند.مقطعیپیمایشصورتبهپسر)و(دخترجوانانازنمونه

صورتبدینباشد.میپرخاشگريوهنجارشکنیرفتارهايومحبوبیتبینمنفیارتباط
،هستندموفقگراییگروهوورزشیهايتواناییمانندمثبتهايویژگیدرکهنوجوانانیکه

بینامادهند.میانجامتريپایینهنجارشکنیرفتارهايودارندبیشتريمحبوبیت
،هایافتهطبقنشد.مشاهدهارتباطیجنسدوهردرمخربرفتارهايومحبوبیت

گروهجذبپسرانازبیشتردخترانواستپسرانازکمتردخترانبیندرهنجارشکنی
شوند.می

1 Dijkestra
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برهمساالنووالدینمستقیمغیرومستقیمتأثیر"تحقیقیدر،)2011(1مدوري
و10،12آموزدانش2552رويبرپیمایشاینداد.قراربررسیموردرا"جوانانانحراف

اطالعونظارتحمایت،اندازههرکهاستآنازحاکیتحقیقنتایجشد.انجامساله13
بهنسبتپایینتعهدواستکمترآنهاموادمصرفباشدبیشترخودفرزندانازوالدین
مستقیميرابطهکنندمیمصرفمخدرموادکهمنحرفیهمساالنبازیادارتباطومدرسه

شد.مشاهدهجنسیتنظرازهمداريمعنیتفاوتدارد.آموزاندانشمخدرموادمصرفبا
نقشبررسیبهاجتماعی،کنترلينظریهازگیريبهرهبا،)2013(2ویتنیجان
بزهکاريکاهشدرمدرسهبهتعهدونظارتروابطمدرسه،ازپسهايبرنامهدرمشارکت
ودختر556ازمحلیپیمایشهايدادهازاستفادهبامطالعهایناست.پرداختهنوجوانان

رگرسیوننتایجاست.شدهآوريجمع2010-2012سالدرباشگاهیکدرحاضرسرپ
ارتباطدربزهکاريکاهشباباشگاهدرنظارتافزایشکهدهدمینشانمنفیايدوجمله

درايواسطهعواملعنوانبهمدرسهبهنوجوانانتعهدوناظروجودمتغیرهايواست
.شوندمیواقعمؤثربزهکاريکاهش

پژوهشنظريچارچوب
کجرويومجرمانهرفتارگیريشکلباعثراگوناگونیعواملوعللشناسانجامعه

بلکهفرد،دروندرنهراآنعللوانحرافهايریشهشناسانجامعهایندانند.میهاانسان
آننظیرواجتماعیروابطساختارها،نهادها،اجتماعیهايواقعیتدراوازبیروندر

).1383:47تبریزي،(محسنیکنندمیجستجو

آنومىنظریه:3دورکیمامیل
4آنومىينظریهکژرفتارى،وانحرافاتازشناختىجامعههاىتبیینترینمهمازیکی

اینبارنخستینبراىدورکیمشده،ترجمه»هنجارىبى«بهفارسىزباندرکهاست،
معانىدرراآنمختلفشناسانجامعهاوازبعدوکردشناسىجامعهواردرااصطالح
درکهدانستوضعیتىتوانمىراهنجارىبى).52همان:(بردندکاربهمتفاوتبالنسبه
اینکند.مىعملریشهبىاووکندپیروىآنازفردکهنداردوجودمعینىهنجارجامعه،

1 Medori
2 J. Whitney
3 Durkheim
4 Anomie
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ناسازگاروناهماهنگاجتماعىیاتواقعبافرهنگىانتظاراتکهدهدمىرخهنگامىحالت
بدونزندگیکهبودآنزمینهایندردورکیماصلیيایده).221:1373(کوئن،است
بهسرانجاموشودمیناپذیرتحملاجتماعی،هايضرورتیااخالقیهايالزاموجود
ايهمقدماغلبکهانجامدمیهنجاريبیاحساسنوعییعنی»آنومی«يپدیدهگیريشکل
دورکیم،نگاهدرشود.مینیزانحرافیرفتاروخودکشیبهافرادیازیدندستبراي

معیارهاياجتماعی،زندگیازمعینیهايحوزهدرکهآیدمیپدیدشرایطیدرهنجاريبی
درنیزآنومیپیامدهايوي،اعتقادبهباشد.نداشتهوجودرفتارراهنماییبرايروشنی

انسان»خودخواه«وفرديشخصیتتعارضقالبدروفرديوروانیانینابسامنوعیشکل
استآنتعارضاینينتیجهشود،میمتجلیانسان»دیگرخواه«واجتماعیشخصیتبا

وهاالزاماینتضعیفودهدمیدستازراشخودکاراییجمعیوجدانهايخواستهکه
نامحدودآرزوهايکهاینجاستوشوندرهاخودحالبهافرادکهشودمیسببنیزفشارها

یازد،دستانحرافیرفتارهايبهتاآوردمیواردفردبررافشارهاییوگسلدمیراهالجام
اینبهداند.میجمعیوجدانمقتضیاتگرفتننادیدههمانندراآندورکیمکههاییپدیده
آوردمیواردافرادبرراارهاییفشنامحدود،آرزوهايکهاستآنهنجاريبیمعنايصورت

).191-1370:192(کوزر،یابنددستاجتماعیهنجارهايازانحرافبهتا

آنومیواجتماعیساختنظریهمرتن:
يپایهبرراخودينظریهآمریکاییشناسجامعهمرتونرابرتدورکیمازپس

واجتماعیساخت«عنوانابمعروفشيمقالهدر،)1970(مرتنداد.تعمیماوينظریه
فرهنگیاهدافمیانتضاداويعقیدهبهکرد.تعدیلرادورکیمآنومیمفهوم»1آنومی
اهدافآنبهدسترسیبراي»2مشروعيشدهنهاديابزارهاي«ومقاموقدرتپول،مانند
).1387:50(احمدي،استآنومیياولیهمنبع

وگیردمینظردریخودگرایاجتماعیمحیطابطبیعیانطباقرارفتاريکجمرتون
نظردراجتماعیکنترلفقدانوبیولوژیکیابعادباراآنارتباطيمسألهبرعکس

ساختدراست.کردهمطرحرااصلیعنصردوزمینهایندرخوداثردراوگیرد.نمی
يشدهنهاديزاراببعدوگیردمینظردررافرهنگیيشدهتعریفاهدافنخستفرهنگی،
درجامعهکهاهدافاینبهدستیابیهايشیوهیعنی؛کندمیکردهمطرحراآنبهرسیدن

1 Social structure and anomie
2 Legitimate means Institutionalized
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ویگانگیدرهاشیوهیا2ابزارو1اهدافمنظمجامعهیکدردهدمیقرارفرداختیار
جامعهافراداختیاردرهموهستندشدهپذیرفتههمبرند،میسربهتطابقوهماهنگی

یاابزارواهدافبرناموزونتأکیديکهشودمیظاهرزمانیتطابق،عدمگیرند.میارقر
).1385:65ممتاز،ازنقلبه؛157:1957(مرتون،گیردقرارهدفبهدستیابیهايشیوه

گیرد.میتأنشجامعهفرهنگیواجتماعیصادي،اقتساختارازبزهکاريوجرمبنابراین
درهاارزشيدربارهجمعیوفاقیواندسهیممشتركهايارزشدرجامعهاعضاييهمه

هايموقعیتدراجتماعیساختارهايلحاظبهجامعهاعضايچونولیدارد،وجودجامعه
چنینوندارندمساويهايفرصتمشتركهايارزشدركبرايگیرند،میقرارمختلفی

افرادسوياززیرهايواکنشابراینبنشود؛اجتماعیانحرافاتموجباستممکنوضعی
است،اهدافآنبهدستیابیوسایلوهاراهوفرهنگیاهدافبینفشارازناشیکهجامعه
).1387:51(احمدي،شودمیانجام

ابزارهايوهاراهوفرهنگیاهدافافرادواستمتعادلجامعهکهحالتی:3همنوایی.1
کنندمیتالشجهتآندروپذیرفتهرااهدافآنبهلنیبرايقبولقابلوشدهنهادي

(همان).
هايهدفرسیدنمترصدافرادکهدهدمیرخهنگامیمعموالًنوآوري:4نوآوري.2
باشدمسدودبرایشانشدهپذیرفتهوسایلازمؤثرياستفادههايراهولیباشند،مشروع

).1392:130(ستوده،
راجامعهتأییدموردوسایلوابزارهاافرادکهمعناستنایبه:5پرستیتشریفات.3
).1387:51(احمدي،شودمیانکاروسیعسطحدرفرهنگیاهدافامااند،پذیرفته
نهودارندقبولرافرهنگیاهدافنهجامعهافرادآندرکهحالتی:6نشینیعقب.4
مان).(هپذیرندمیراهدفآنبهنیلمشروعهايراهووسایل
نتیجهاینبهشخصکهدهدمیرخوقتیانحرافیرفتاراین:7سرکشیوطغیان.5

رواینازشود.میهدفهایشبهاونیلمانعوکندمیتحمیلويبرموانعیجامعهکهبرسد
برخودهايهدفدگرگونیصدددروکندمیسرکشیوطغیانجامعهعلیهمزبورشخص

1 goals
2 means
3 conformity
4 innovation
5 ritualism
6 retralism
7 rebellion
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:1392(ستوده،دهدتغییرنیزراآنهابهرسیدنبرايموجودسایلوتاکوشدمیوآیدمی
132.(

ساختاريفشارهايبرابردرمردمهايکنشازمرتنشناسیگونه:1جدول
وسایلهاهدفانطباقهايشیوه

++همنوایی
-+نوآوري

+-گراییمراسم
--گیريکناره
+/-+/-سرکشیوطغیانگري

دسترسیقابلوسایلیاهاهدف/رشپذی+
مطلوبوسایلیاهاهدفبهحصولدرناتوانی/پذیرشعدم-

1گودویلیاميخانوادهساختاروآنومیينظریه
عنوانبهخانواده،نهادبهآنتعمیموآنومیمفهومازگرفتنکمکبا2گودویلیام

برايکلیديراآنهايانگارهوسازمانواده،خانساختارکننده،اجتماعیآژانسترینمهم
وسامانینابهگونههروکندمیتلقیآندریافتهپرورشفردرفتاروشخصیتشناخت

کجرووبزهکارشخصیتتکوینوتوسعهبروزدرراآنساختارونهادایندرسازمانیبی
وکانونخانوادهاستمعتقدگودویلیام).1383:68تبریزي،ی(محسنداندمیدخیل
زیربنايکهاستاجتماعیکوچکنظامیکعنوانبهواجتماعیتشکّلاصلیيهسته
نیازهايتأمیندرايعمدهنقشخانواده،وينظربهآورد.میفراهمراتريبزرگيجامعه

ادنهعالوهبهکند.میایفاخوداعضايوفرزنداناجتماعیوعاطفیروحی،روانی،جسمی،
نهاداینکند.میکمکفردیابیهویتبهخویشتنکشفخود،شناختجریانبهخانواده

منبعتواندمیکهداردعهدهبهاعضاآموزشوتربیتیادگیري،درايعمدهنقشچنینهم
وهنجارهابنابراین؛آیدشماربهخوداعضايوفرزنداناستعدادهايشکوفاییورشد

کههنگامیگودنظربهدارد؛قطعیتأثیرآنافرادتکتکبرانواده،خبرحاکمهايارزش
ايشایستهومناسبطوربهراخودنقشووظایفنتوانندخانوادهاعضايازتنچندیایک

وپاشیدگیهمازدرراگسیختگیشدتآید؛میوجودبهخانوادهگسیختگیدهند،انجام

1 Anomic and Family structure Good
2 William good
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کهعواملیکرد.مشاهدهتوانمیاندشدهجداهمازآناعضايکههاییخانوادهتالش
شرایطوشودمیفامیلیساختارسازمانیبیاغتشاش،گسیختگی،فروپاشی،بهمنجر

تبریزي،محسنیازنقلبه؛248-1352:249(گود،کندمیتحمیلخانوادهبرراآنومیک
وطالقجدایی،فسخ،- 2؛مشروعیتعدم-1از:عبارتندگوداعتقادبهعواملاین).1383
درموفقیتعدم-5همسر؛دوازیکیاراديغیرغیبت-4توخالی؛يخانواده-3ترك؛

چونراوندالیستیرفتارگودبیماري.یاعضونقصازناشیاساسیهاينقشاجراي
وخانوادهنهادوظایفوکارکرددراختاللبههاهنجارينابوهاکژرفتاريصورازبسیاري

دادربطخانوادهدرآنومیکشرایطبروزوفامیلیروابطومناسباتدرگسیختگی
).69:1383تبریزي،(محسنی

1ساترلندادوینافتراقینشینیهمنظریه

هاينظریهمجموعازنظریهمشهورترینساترلند،ادوینافتراقیپیوندينظریه
:1388سروستانی،(صدیقاستاجتماعیرفتاريکجمباحثدریادگیريیاپذیريجامعه

اجتماعیرفتارهايسایرمثلانحرافیرفتارکهاستاستوارفرضاینبرويينظریه).48
دربزهکارفرداستمعتقدويشود.میآموختهدیگرانباپیوستگیوهمنشینیطریقاز

هايارزشوهایشگراها،انگیزهدیگران،باارتباطوپیوستگیطریقازخودحیاتطول
دارندشکنانقانونباکهارتباطیوهمنشینینسبتبهافرادوگیردمیفراراانحرافی

درمردمبلکهنیستارثییاروانشناختیانحرافی،رفتاروي،نظرازشوند.میکجرو
ازتخطیطغیان،پذیري،جامعهجریانیکطولدرهمنوایانبامعاشرتومصاحبت
:1383تبریزي،(محسنیشدخواهندکشیدهانحرافیرفتارسويبهوآموختهارهنجارها

يهمهتواندمیاستتعاملوارتباطاتشاملکهیادگیريفرایندساترلنداعتقادبه).101
زیرشرحبهساترلندیادگیريينظریههايگزارهنماید.تبیینراجرموبزهکاريانواع

است.
بود.نخواهدذاتیوارثیواستدگرفتنییاانحرافیرفتار.1
این)،1387:96(احمدي،شودمیگرفتهیادارتباطاتفراینددرانحرافیرفتار.2
واقعنیزحرکاتطریقازمواردبعضیدرگیرد.میانجامزبانطریقازاًعمدتارتباط

).1385:91(ممتاز،گرددمی

1 Sathuerland
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صورتصمیمیهايگروهدروندرافیانحررفتاریادگیريازايعمدهبخش.3
).1385:91ممتاز،؛1387:96(احمدي،گیردمی

هايتکنیکشاملیادگیرياینالف):شودمیآموختهکجرورفتارکهزمانی.4
اینب)؛استآسانمواردبعضیدرودشوارمواردبعضیدرکهگرددمیجرمارتکاب

گردد.میرفتارتوجیهوهاانگیزهها،جهتها،گرایشکسبشاملیادگیري
انجامقانونیقواعدمخالفیاوموافقتعاریفطریقازهاانگیزهوهاگرایشجهت.5

کهاعتقادنداینبرهمگیکهاستشدهاحاطهجمعیبافردجوامعبعضیدرگیرد.می
تعاریفهکاستشدهاحاطهجمعیبافرددیگريجوامعدراماشود.رعایتبایدقانون
است.شکنیقانونموافقآنهايهمه

شکنیقانونموافقتعاریفکهشودمیبزهکاروکجرفتاربهمبدلصورتیدرفرد.6
فراوانیينظریهمهماصلاینباشد.داشتهشکنیقانونمخالفتعاریفازبیشتريفراوانی

بهنجارهايمعاشرتهموآمیزانحرافهايمعاشرتشاملهممسألهایناست.معاشرت
گردد.می

متفاوتتواندمیشدتوارجحیتمدت،وقوع،دفعاتنظرازمعاشرتفراوانی.7
(سادرلنداستمدنظربهنجارافرادمقابلدرکجروافرادبافردمعاشرتمیزانیعنیباشد.

).1385:91ممتاز،ازنقلبه؛75:1970کرسی،و
غیروانحرافیرفتارالگوهايباهاهمنشینیازافیانحررفتاریادگیريفرایند.8
دارندوجودیادگیريفرایندهاييهمهدرکهشودمیکارهاییوسازهمهشاملانحرافی

).1387:97(احمدي،
استاجتماعیهايارزشونیازهاحاصلجرموبزهکاريتنهاکهدیدگاهاین.9
هايارزشونیازهاازدوهرجرمواريبزهکهمودرستکاريهمبلکهنیست،درست

).همان(گیرندمیسرچشمهیکسانفرهنگیاجتماعی

اجتماعیپیوندو1هیرشی
مطرحرااجتماعیپیوندموضوعاستکنترلينظریهگذارپایهترینمهمکههیرشی

جامعهودفرمیانپیوندکهشودمیواقعزمانیکجرفتارياستاعتقاداینبراوسازد.می

1 T. Hirschi
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جامعهوفردپیوندباعثعنصرچهاراستمعتقدهیرشیشود.گسستهیاباشدضعیف
).1385:120(ممتاز،4اعتقاد)3،4درگیري)2،3تعهد)1،2وابستگی)1شوند:می

ازیکیجامعهدرنهادهاوافرادبهنسبت»خاطرتعلق«داشتنوابستگی:.1
وتمایالتچنینضعفزند.میپیوندجامعهبهآنطریقزاراخودفردکهاستهاییشیوه

(صدیقبداندآزادکجرفتاريارتکابدرراخودفردکهشودمیموجبپیوندهایی
).1388:48سروستانی،

کسبواهدافبهدستیابیصرفراخودانرژيووقتجامعههردرافرادتعهد:.2
ازبوده،»متعهد«روزمرهزندگیمتداولهايفعالیتبهوکنندمیشهرت،حسنومنزلت

(صدیقکنندحفظاندآوردهدستبهکهراهاییموفقیتتاپرهیزندمیکجرفتاري
).1388:48سروستانی،

دارند.محدوديانرژيوزمانخودزندگیطولدرافرادبیشتردرگیري:.3
رفتارشدنمحدودباعثخودوداردنیاززیاديوقتبهروزمرهزندگیاموردر»درگیري«

).122(همان:دارندهنجارشکنیبرايبیشتريوقتبیهوده،وبیکارافرادشود.می
قائلاجتماعقرارداديهنجارهايبرايفردکهاعتباريمیزانبهدارداشارهاعتقاد:.4

تقدمعهیرشیبنابراین،کند.تخلفهاآنازخودمیلطبقتواندمیکهحالیدراست.
چههراست.متفاوتقوانینرعایتواجتماعیهنجارهايبهافراداعتقادمیزانکهاست
؛122:1385(ممتاز،استبیشترهنجارشکنیاحتمالباشد،ترضعیففرددراعتقاداین

).94:1389بخارایی،
باعثعاملچهارطریقازخانوادهاستمعتقدکهاستدیگريمحقق،)1958(5ناي

ناي).1385ممتاز،ازنقلبه؛166- 1988:167(هگن،گرددمیاجتماعیپیوندتقویت
)3مستقیم،غیرنظارت)2درونی،نظارت)1است:زیرتأثیراتدارايخانوادهاستمعتقد
نیازها.ارضاي)4ومستقیمنظارت
کردندرونییعنیوجدانایجادوکودكپذیريجامعهطریقاز:درونیکنترل.1

نوجوانيرابطهعلتبهکجرفتاري،صورتدرگناه،وشرماحساسنیزوهاارزشهنجارها،
گردد.میواقعآنهاجانبازسرزنشوتنبیهومادروپدربا

1 attachment
2 commitment
3 involvement
4 belief
5 nye
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باعثکرده،رفتارخانوادهانتظاراتبامطابقاینکهبهمیل:مستقیمغیرنظارت.2
دارد.خانوادهبافردعاطفیوابستگیبهبستگیامرایننشود.آنهاناراحتیورنجش
خانواده.جانبازمستقیممحدودیتوتنبیه:مستقیمنظارت.3
کردنفراهمزندگی،تأمیندرخانوادهتوانایی:نیازهاارضايدرخانوادهنقش.4
ازترموفقاموراینيتهیهدرهاخانوادهازبرخیجوانان.برايآیندهدرموفقیتامکانات

حالیکهدرسازند.همنواجامعهباراجوانونوجوانتوانندمیبیشترنتیجهدرهستندبقیه
همنواییانتظارخودنوجوانانازتوانندمیکمترندارندهاییتواناییچنینکههاییخانواده
وخوشحالیازتراهمیتکمخانوادهفروپاشیکهکندمیاضافهنايباشند.داشته

نقشتواندمیباشداختالفوتشنجازپرکهايخانوادهیعنیاست.انوادهخخوشبختی
آرامولیگرفتهطالقيخانوادهدرکهنوجوانیاماکند.بازينوجوانانرفتاريکجدرمهمی
).123- 1385:124(ممتاز،داردبهتريوضعیتکندمیزندگی

اجتماعیانحرافاتوجنسیت:1هگنجان
هگنبحثاست.مردانازترپایینبسیارزنانمیانجنایتارقامدهدمینشانهگن

کار،دنیايماننددیگريعواملتأثیرتحتمتغیردواینيرابطهتبیینکهاستاین
استمعتقدهگنداردقرارمردانوزنانرفتاربرنظارتگوناگوناشکالوطبقاتیساخت

طبقاتدرکنندگانعملچگونهکهاستاینهبمربوطاجتماعیقشربنديبعدترینمهم
شود.میتقسیمآنهامیاندرآمدومنزلتمانندپاداشیچگونهیاگیرندمیجاياجتماعی

برگزیدههاپاداشبهدستیابیدررقابتبرايکسیچهکهاستایناصلیيمسئله
قشربندينظامدرهاپاداشبهدسترسیدرمردانازمراتببهزنانکهاستواضحشود.می

ودارندحضورکارجهانیعنیاجتماعیيصحنهدربیشترمردانهستند.محدودتر
هستند.حاضرخانوادگیزندگییعنیخصوصیيحوزهيصحنهدربیشترزنانبرعکس

(هگن،دارندراجرایمارتکابامکانکمترزنانکهاستاینمحدودیتاینينتیجه
نوعکارنوینجهان).1385:182ممتاز،ازنقلبه؛1995:311راك،ودانز؛1988:268

رفتاربررسمینظارتشاملنظارتاینوآوردمیپدیدرااجتماعینظارتازجدیدي
زنانوگردندمیشهريزندگیعمومیيحوزهواردواقعدرمردانزیراگردد.میمردان

علتکهاستاینهگناصلیبحثشوند.میواقعخانوادهرسمیغیرنظارتموردتنها
خانوادهدروندررسمیغیرکنترلزنانمیاندررفتاريکجوجنایتترپایینجنایتارقام

1 J. Hagan
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بیشتريقوانینیابد،کاهشرسمیغیراجتماعینظارتچههراستاینهگنفرضاست.
شهريمدرنمعجوادرعلتهمینبهآیند.میپدیدرسمیشکلبهرفتارکنترلبراي

اجرابهمردانمورددربیشترکهاندنوشتهشماريبیرسمیاجتماعینظارتقوانین
).1385:184(ممتاز،شودمیگذاشته

پژوهشفرضیات
وجودداريمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوجنسبینرسدمینظربه-1

دارد.
آموزاندانشهنجارشکنیوتصادياقـاجتماعیپایگاهبینرسدمینظربه-2

دارد.وجودداريمعنیيرابطه
يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدینبهدلبستگیبینرسدمینظربه-3
دارد.وجودداريمعنی

معنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیومدرسهبهتعلقبینرسدمینظربه-4
دارد.وجودداري

داريمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیودینداريبینرسدمینظربه-5
دارد.وجود

يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوخانوادهگسیختگیهمازبینرسدمینظربه- 6
دارد.وجودداريمعنی

داريمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدینتفاهمبینرسدمینظربه-7
دارد.وجود

هنجارشکنیوجمعیارتباطهايرسانهازاستفادهبینرسدمیظرنبه-8
داري وجود دارد.معنیيرابطهآموزاندانش

آموزاندانشهنجارشکنیوهنجارشکندوستانبامعاشرتبینرسدمینظربه-9
دارد.وجودداريمعنیيرابطه

يرابطهانآموزدانشهنجارشکنیووالدیننظارتبینرسدمینظربه-10
دارد.وجودداريمعنی
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پژوهششناسیروش
مطالعاتوشناختیجامعههايدیدگاهبررسیاساسبرپژوهشایننظرييمطالعه

متغیرهايگرفتننظردروتحقیقموضوعبهتوجهباادامهدروگرفتهصورتايکتابخانه
گرفتهانجامپرسشنامهابزارازاستفادهباوپیمایشیروشازاستفادهباتحقیقپژوهش،

عبارترود،میشماربهرایجاجتماعیتحقیقهايروشازیکیکهپیمایشیتحقیقاست.
انتخابجمعیتیمیانازکهدهندگانیپاسخازاينمونهرويهاپرسشنامهاجراي:ازاست
دختروپسرآموزاندانشيکلیهتحقیق،اینآماريجمعیت).1388:547(ببی،شودمی

مرکزازکهآماريطبقکهباشدمیاهوازشهر2يناحیهدوميدورهيمتوسطهمقطع
يمتوسطهآموزاندانشتعدادآمده،دستبهناحیهاینپرورشوآموزشيادارهآمار
ایندراست.بودهنفر1393،15918-1394تحصیلیسالدرناحیهایندوميدوره

چندايخوشهگیرينمونهيشیوهازآماريجمعیتازگیريونهنممنظوربهپژوهش،
1375کوکرانفرمولازاستفادهبانمونهحجمتعیینبرايو؛استشدهاستفادهايمرحله
درباشد.میدختر193وپسر182شاملانتخابیينمونهاینگردید،انتخابآموزدانش

ازپایاییسنجشبرايو2صورياعتبارازهاشاخصاعتبارشناساییبرايتحقیق،این
2جدولدرمتغیرهابرايآمدهدستبهآلفايکه،استشدهاستفادهکرونباخآلفاي

استفادهSPSSآماريافزارنرمازاطالعاتتحلیلوپردازشمنظوربهشود.میمشاهده
درکهشدهاستفادهزنیاستنباطیآمارازتوصیفی،آماربرعالوهتحقیقایندر. استدهش

رگرسیونوطرفهیکواریانسآنالیزتی،آزمونپیرسون،همبستگیضریبازبخشاین
شد.استفادههادادهتحلیلوتجزیهمنظوربهچندمتغیره

1 Cochran
2 face validity
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تحقیقايفاصلهمتغیرهايکرونباخآلفايمقدار:2جدول
کرونباخآلفايمتغیرنام

90/0هنجارشکنی
74/0عینیاقتصاديـ اجتماعیپایگاه
83/0ذهنیاقتصاديـ اجتماعیپایگاه

89/0والدینبهوابستگی
92/0مدرسهبهتعلق

83/0دینداري
70/0جمعیارتباطهايرسانهازاستفاده

72/0هنجارشکندوستانبامعاشرت
91/0والدیننظارت

پژوهشمتغیرهاينمودنعملیاتیومفاهیمتعریف
وابستهمتغیرالف) 

است.شدهگرفتهنظردرمرتونوپارسونزدورکیم،آراءبرتکیهباوابستهمتغیر
کاربهجامعهبرحاکمهنجارهايوهاارزشازسرپیچیمعنايبههنجارشکنیمفهوم

»2آنومی«مفهومبااستواريونزدیکارتباط»1هنجارشکنی«).12:1387(آقاپور،رودمی
يشیرازهگاههرکرد.واردشناسیجامعهقلمروبه3دورکیمامیلرا»آنومی«يکلمهدارد.

هايگرایشبرجامعهيکنندهنظارتنفوذشوند،گسیختههمازاجتماعیهايتنظیم
واگذارخودشانحالبهجامعهافرادودادخواهددستازرااشکاراییدیگرفردي،

براي).1373:192(کوزر،خواندمیآنومىیااريهنجبیراوضعیتایندورکیمشود.می
پژوهشازبرگرفتههاگویهایناست.شدهاستفادهگویه11ازمتغیراینکردنعملیاتی

باشد.می)1392(دیگرانوشاطریانو)1385(اسفندیاري

مستقلمتغیرهايب) 
کاربهتقلمسمتغیرهايازیکیبعنوانکهاستشناختیجمعیتمتغیر:جنسیت

شد.گرفته

1 norm breaking
2 anomie
3 E. Dorkhiem
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مرتونتئوريازمستقیمغیرطوربهتواندمیمتغیراین:اقتصاديـاجتماعیپایگاه
راآنهمچنین؛استدرآمدمتغیراینهايشاخصازیکیاینکهدلیلبهشود.استخراج

پایگاهداشتنزیرانمود؛استخراجاوهلینوکلوواردنابرابرهايفرصتتئوريازتوانمی
بهتريهايموقعیتوفرصتبهافراددستیابیسببجامعهدرباالاقتصاديـاجتماعی

گرایشاهدافشانبهدستیابیعدمدلیلبهندارندموقعیتیچنینکهافراديوشودمی
پایگاهمتغیر. )1387احمدي،(دارندبزهکاريکلیطوربهوهنجارشکنیبهبیشتري
است.شدهعملیاتی1ذهنیوعینیيشیوهدوبهحاضريمقالهدراقتصاديـاجتماعی

يشیوهبهمربوطهايشاخصاست.شدهسنجیدهايفاصلهمقیاسسطحدرمتغیراین
براياست.خانوادهدرآمدمیزانووالدینشغلنوعوالدین،تحصیالتسطحشاملعینی

اجتماعیـ پایگاهازفردنیذهپنداشت(سنجشذهنیهايشاخصمتغیرکردنعملیاتی
کفایتپدر،تحصیالتوشغلبهمردمنگرشنظیرهاییگویهازنیزمتغیرایندرخود)
.شداستفادهخود،اجتماعیيطبقهيدربارهشخصنظروزندگیيهزینه

نظرطبق.باشدمیهیرشیينظریهازبرگرفتهمتغیراین:والدینبه2دلبستگی
نزدیکیپیوندهايآنانباکهافراديبهنسبتفردکهاستایندلبستگیازمنظورهیرشی

يدربارهآنچهبهنسبتشودمیموجباحساساتاینکهاستاحساساتیداراي،دارد
ازمتغیراینکردنعملیاتیبراي).1387:91(احمدي،باشدمراقباندیشدمیرفتارش

پژوهشازمتغیراینهايشاخص.استشدهاستفادهلیکرتطیفقالبدرگویهشش
است.شدهاستخراج)،1991(دیگرانوترنبري
پاسخگویانتعهداتوهادلبستگیتعلقات،میزانمنظور:مدرسهبهتعلق

هیرشیاجتماعیکنترلينظریهازنیز،متغیرایناست.مدرسهبهنسبتآموزان)(دانش
دیگرانو3راسموسنپژوهشازگرفتهبرمتغیراینهايشاخصاست.شدهاستخراج

شدهسنجیدهشدهاستفادهلیکرتطیفقالبدرگویهسهصورتبهکهاست،)2005(
است.

(احمدي،استدینیباورهايبهذهنیوعملیالتزاممعنايبهدینداري:دینداري
شدهاستخراجدورکیمينظریهوهیرشیاجتماعیکنترلينظریهازمتغیراین).1388

پذیرفتهنبوي صورتدکتراهتمامبهذهنیيشیوهبهاقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیرکردنعملیاتی1
است.

2 attachment
3 Rasmussen
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ودینبهنوجوانانتعلقاتواعتقاداتمیزانچههرپردازنظریهدواینيعقیدهبهاست.
عملیاتیتعریفاست.بیشترنیزآنانهنجارشکنیوانحرافباشدکمترمذهبیهايارزش

بعداست.،)1965(1استاركوگالكمدلمناسکیبعداساسبرتحقیقایندینداري
دینیهايآییندرشرکتنماز،عبادت،همچونمشخصیدینیاعمالشاملمناسکی،

و(گالكآورندبجاراآنهادینهرپیروانرودمیانتظارکهاست...وگرفتنروزهخاص،
).1965استارك،
والدینبینمتقابلدركوعاطفیدلبستگیهمدلی،به2والدینتفاهموالدین:تفاهم

است.شدهاستخراجگودویلیامينظریهازمتغیراین.)80:1390(هژبریان،دارداشاره
ترینمهمعنوانبهخانوادهنهادبهآنتعمیموآنومیمفهومازگرفتنکمکباگودویلیام
ونهادایندرسازمانیبیوسامانیينابهگونههروکندمیتأکیدکننده،اجتماعیآژانس

(محسنیداندمیدخیلکجرووبزهکارخصیتشتکوینوتوسعهبروزدرراآنساختار
يگزینهشاملکهپیوستارياز3متغیراینکردنعملیاتیبراي).1383:68تبریزي،

شد.استفادهسازگاريوفامیلبزرگانپادرمیانیوقهربگومگو،دادگاه،بهرجوعطالق،
است.شدهخراجاستگودویلیامينظریهنیزمتغیراین:4خانوادهگسیختگیهماز

یایککهآنعلتبهاجتماعیهاينقشازترکیبیوتجزیهیاوخانوادگیواحدشکستن
اندنیامدهبرشایدوبایدکهطورآنخودنقشازناشیتکالیفانجاميعهدهازتنچند

استفادهگویهدوازمتغیراینسنجشبرايتبریزي).محسنینقلبه؛ 1352:249(گود،
است.شدهبرگرفته)،1374(فاریابیينامهپایانازکهشده،

خودوقتازمیزانچهفرداینکهازاستعبارت:جمعیارتباطهايرسانهازاستفاده
یادگیريوتاردتقلیدينظریهازمتغیراینکند.میهارسانهاینازاستفادهصرفرا

ازمجرمانهوبزهکارانهرفتارکسبندفرایآنهايعقیدهبهاست.شدهاستخراجساترلند
(احمدي،شودمیانجاماستايمشاهدهیادگیريهايتجربهبرمبتنیکهتقلیدطریق
ماهواره،رادیو،شاملرسانهنوعچهارازمتغیراینکردنعملیاتیبراي).1387:98
ايفاصلهمقیاسسطحدرولیکرتطیفقالبدرکهایم،کردهاستفادهکامپیوترواینترت

اند.شدهسنجیده

1 Glack and stark
2 understanding parenting

عبدالحسین نبوي انجام گرفته است.عملیاتی کردن این متغیر به اهتمام دکتر سید3
4 family disruption
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وبزهکاردوستانباارتباطوتعاملفرآیندبهاشاره:هنجارشکندوستانبامعاشرت
است.شدهاستخراجساترلندیادگیريينظریهازمتغیرایندارد.آنهاازبزهکاريیادگیري

ازخاصانواعیبااجتماعیروابطداشتنطریقازانحرافیرفتارساترلند،يگفتهطبق
ازمتغیراینسنجشبراي).149:1392(ستوده،شودمیآموختهتبهکارانمانندمردم
اند.شدهساخته،)1385(اسفندیاريپژوهشبهتوجهباکهشدهاستفادهسؤالچهار

باوالدینکهشودمیاطالقايگستردهراهکارهايبهوالدین،نظارت:والدیننظارت
ينظریهازمتغیراین).1391(توحیدلو،کنندمینظارتکودکانفعالیتبر،آنازاستفاده

طریقازدرونیکنترلدربسزایینقشخانوادهوييدهیعقبهاست.شدهبرگرفتهناي
دارد.فرزندانبرمستقیمغیرومستقیمنظارتطریقازبیرونیکنترلوپذیريجامعه

)،2011(مدوريپژوهشازکهشدهانجامسؤالچهاريهوسیلبهمتغیراینکردنعملیاتی
است.شدهاستخراج

پژوهشهايیافته
کهاندبودهپسرنفر182پاسخگویان،نفر375میانازکهدادنشانتحقیقهايیافته

کلازدرصد5/51معادلکهدخترنفر193وپاسخگویانکلازدرصد5/48معادل
بیشترینباشد.میسال15- 18بیننمونه،گروهدرسنیيدامنهباشند.میپاسخگویان

بهراپاسخگویانتعدادکلازرصدد2/72حدودکهاست،سال16سنبهمربوطفراوانی
ازنفر75کهشودمیمشاهدهسال18سندرتعدادکمترینودادهاختصاصخود

خصوصدرباشد.سال39/16پاسخگویانسنیمیانگین.شودمیشاملراپاسخگویان
باشد.مینوساندر%64تا%4بیننمونهگروهدرهنجارشکنیيدامنهوابسته،متغیر

ازدرصد4/42هایافتهمطابق.باشدمیدرصد13/11آموزاندانشهنجارشکنیمیانگین
متوسطهنجارشکنیدارايآنهاازدرصد40کم،سطحدرهنجارشکنیمرتکبپاسخگویان

اند.شدهمرتکبزیاديهنجارشکنیدرصد6/17و

فرضیاتآزمون
داريمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوجنسبینرسدمینظربهاول:يفرضیه
دارد.وجود

داريمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوجنسمتغیردوبین،3جدولمطابق
سطحو88/6بابرابرآمدهبدستtارمقدکهاستآنازحاکیهایافته.داردوجود
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پسرانو51/8دخترانهنجارشکنیمیانگینباشد.می000/0بابرابرحاصلمعناداري
یعنیباشد.میهامیانگینمیاندارمعنیتفاوتيدهندهنشانکهاست91/13

مرتکبپسرانازکمتردخترانواستمتفاوتپسرانودخترانبیندرهنجارشکنی
شوند.میجارشکنیهن

آنهاجنسحسببرپاسخگویانهنجارشکنیمیانگینتفاوتآزمون:3لجدو
آزادييدرجهداريمعنیسطحtمقدارمعیارانحرافمیانگینفراوانیجنس
182917/1389/988/6000/0373پسر 193518/843/4دختر

هنجارشکنیواقتصاديـاجتماعیپایگاهبینرسدمینظربهدوم:يفرضیهآزمون
.داردوجودداريمعنیيرابطه

قرارسنجشموردذهنیوعینیصورتدوبهاقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیر
دوبینهمبستگیضریبمقدار4جدولدرآمدهبدستنتایجاساسبراست.گرفته
آنداريمعنیسطحو-281/0هنجارشکنیوعینیاقتصاديـ اجتماعیپایگاهمتغیر
همچنین؛باشدمیمتغیردواینبینمنفیيرابطهيدهندهنشانکه؛باشدمی000/0

هنجارشکنیباذهنیبعددراقتصاديـ اجتماعیپایگاهمتغیربینهمبستگیضریب
يرابطهيدهندهنشانضرایباینکهباشد.می000/0آنداريمعنیسطحو- 391/0

چههرکهگرفتنتیجهتوانمیبنابرایناست.بودهمتغیردواینبیناردمعنیومعکوس
ويهنجارشکنیباشد،برخوردارباالتريذهنی)و(عینیاقتصاديـاجتماعیپایگاهازفرد

.استکمتر

عینیداع(اباقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:4جدول
نجارشکنیهوذهنی)و

داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام
000/0-281/0**هنجارشکنیوعینی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاه
000/0-391/0**هنجارشکنیوذهنی)(بعداقتصاديـ اجتماعیپایگاه

 **01/0<P
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انآموزدانشهنجارشکنیووالدینبهدلبستگیبینرسدمینظربه:سوميفرضیه
دارد.وجودداريمعنیيرابطه

متغیردواینبینهمبستگیضریبکهدهدمینشان5جدولدرموجودنتایج
دلبستگیمتغیردوبینکهاینبرمبنیباشد.می000/0آنداريمعنیسطحو- 378/0

هریعنیدارد.وجودمعکوسیودارمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدینبه
شود.میبیشترهنجارشکنیباشد،کمتروالدینبهدلبستگیقدرچ

هنجارشکنیووالدینبهدلبستگیمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:5جدول
داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام

000/0-378/0**هنجارشکنیووالدینبهدلبستگی
 **01/0<P

يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیومدرسهبهتعلقبینرسدیمنظربه:چهارميفرضیه
دارد.وجودداريمعنی

هنجارشکنیومدرسهبهتعلقمتغیردوبینکهاستآنبیانگر6جدولنتایج
دواینبینهمبستگیضریبدارد.وجودمعکوسیودارمعنیيرابطهآموزاندانش
باشد.می000/0آنداريمعنیسطحو-470/0متغیر

هنجارشکنیومدرسهبهتعلقمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:6جدول
داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام

000/0-470/0**هنجارشکنیومدرسهبهتعلق
 **01/0<P

يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیودینداريبینرسدمینظربه:پنجميفرضیه
دارد.وجودريدامعنی

دارمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیودینداريمتغیردوبینهایافتهمطابق
متغیردواینبینهمبستگیضریبکهدهدمینشان7جدولنتایجدارد.وجودمعکوسی

بیشترآموزاندانشدینداريچههریعنیباشد.می000/0آنداريمعنیسطحو- 510/0
شود.میکمترآنهاارشکنیهنجباشد،
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هنجارشکنیودینداريمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:7جدول
داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام
000/0-510/0**هنجارشکنیودینداري

 **01/0<P

آموزاندانشهنجارشکنیوخانوادهگسیختگیهمازبینرسدمینظربه:ششميفرضیه
دارد.وجودداريمعنیيرابطه

معناداريسطحو-84/3بابرابرtيآمارهکهاستآنازحاکیآمدهبدستهايیافته
آماريلحاظازهامیانگینمیانتفاوتدهدمینشانکهباشد،می000/0بابرابرحاصل
زندگیسالمهايهخانواددرکهآموزانیدانشبیندرهنجارشکنییعنیاست.دارمعنی

اینازحاصلنتایجاست.کمترکنندمیزندگیگسستهيخانوادهدرکهکسانیباکنندمی
شود.میمشاهده8جدولدرآزمون

خانوادهگسیختگیهمازحسببرپاسخگویانهنجارشکنیمیانگینتفاوتآزمون:8جدول
آزادييهدرجداريمعنیسطحtمقدارمعیارانحرافمیانگینفراوانیخانوادهنوع

000/0373- 31041/1054/784/3سالم
6556/1434/9گسیختههماز

 **01/0<P

يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدینتفاهمبینرسدمینظربه:هفتميفرضیه
دارد.وجودداريمعنی

و- 078/0متغیردواینبینهمبستگیضریبکهدهدمینشان9جدولنتایج
ردمذکوريفرضیهکهاستآنيدهندهنشانکهباشد.می131/0آنداريمعنیسطح

هنجارشکنیبرتأثیريوالدینتفاهمکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین؛شودمی
ندارد.آموزاندانش

ارشکنیهنجووالدینبینتفاهممتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:9جدول
داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام

131/0- 078/0هنجارشکنیووالدینبینتفاهم
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هنجارشکنیوجمعیارتباطهايرسانهازاستفادهبینرسدمینظربه:هشتميفرضیه
دارد.وجودداريمعنیيرابطهآموزاندانش

ازاستفادهمتغیردوبینکهاستآنبیانگر10جدولدرآمدهبدستنتایج
وجودداريمعنیومثبتيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوجمعیارتباطهايرسانه
باشد.می000/0آنداريمعنیسطحو186/0متغیردواینبینهمبستگیضریبدارد.

باشد.میمتغیردواینبینمستقیميرابطهبیانگرکه

وجمعیارتباطهايرسانهازاستفادهمتغیرهايبیننپیرسوهمبستگیآزموننتایج:10جدول
هنجارشکنی

داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام
186/0000/0**هنجارشکنیوجمعیارتباطهايرسانهازاستفاده

 **01/0<P

هنجارشکنیوهنجارشکندوستانبامعاشرتبینرسدمینظربه:نهميفرضیه
دارد.وجودداريمعنیيرابطهآموزاندانش

باشد.می000/0آنداريمعنیسطحو506/0متغیردواینبینهمبستگیضریب
بیناینکهربمبنی؛استشدهییدتأمذکوريفرضیهکهاستآنيدهندهنشاننتایجاین
ودارمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیوهنجارشکندوستانبامعاشرتمتغیردو

هنجارشکنیباشد،بیشترهنجارشکندوستانبامعاشرتچههریعنیدارد.وجودمثبتی
است.شدهدادهنشان11جدولدرحاصلهنتایجاست.بیشترآموزاندانش

وهنجارشکندوستانبامعاشرتمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:11جدول
هنجارشکنی

داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام
506/0000/0**هنجارشکنیوهنجارشکندوستانبامعاشرت

 **01/0<P

يرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدیننظارتبینرسدمینظربه:دهميفرضیه
دارد.وجودداريمعنی

متغیردواینبینهمبستگیضریبدهدمینشان12جدولنتایجکهطورهمان
نظارتمتغیردوبینکهمعنیبدینباشد.می000/0آناريدمعنیسطحو-602/0
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چههریعنیدارد.وجودمعکوسیودارمعنیيرابطهآموزاندانشهنجارشکنیووالدین
باشد.میکمترآموزاندانشهنجارشکنیباشدبیشتروالدیننظارت

هنجارشکنیووالدیننظارتمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:12جدول
داريمعنیسطحهمبستگیضریبمتغیرنام

000/0-602/0**هنجارشکنیووالدیننظارت
 **01/0<P

پژوهشمتغیرهچندرگرسیونهايتحلیلوهایافته
درکهمتغیرهاییهنجارشکنیشدتبینیپیشرگرسیونیيمعادلهساختنبراي

ومستقلمتغیرعنوانبهاند،بودهستهوابمتغیربارابطهدارايوايفاصلهسطح
تحلیلبهمربوطنتایج13جدولدرشدند.واردوابستهمتغیرعنوانبههنجارشکنی

بهمربوطنتایجاست.شدهارائهخطیروشبهمستقلمتغیرهايباهنجارشکنیرگرسیون
نجارشکنیهمیزانواریانساز%52حدودکهدهدمینشانمتغیرهچندرگرسیونتحلیل
ضریببهتوجهبااست.شدهتبیینمدل،درشدهارائهمتغیرهايتوسطآموزاندانش
جهتباالییتبیینقدرتازشدهطراحیمدلگفتتوانمیآمدهدستبهتعیین
خطیرگرسیونضرایبتحلیل14جدولاست.برخورداروابستهمتغیرتبیینوبینیپیش

دهد.مینشانرا

تحقیقهايفرضیهيمتغیرهچندرگرسیونواریانسيجزیهت:13جدول
R2چندگانهرگرسیونداريمعنیسطحFکمیتمدل

773/44000/0725/0526/0رگرسیون
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خطیرگرسیونضرایبتحلیل:14جدول
هاشاخص

داريمعنیسطحTمقداراستانداردخطايBBetaمتغیرها

174/15386/5817/2005/0ثابتمقدار
647/0078/0276/0435/2020/0سن

014/0- 532/0459/2- 104/0- 309/1عینیاقتصاديـ اجتماعیپایگاه
027/0- 536/0223/2- 097/0- 191/1ذهنیاقتصاديـ اجتماعیپایگاه

073/0042/0076/0949/0343/0والدینبهدلبستگی
000/0-061/0615/4- 203/0- 282/0دینداري

004/0- 105/0934/2- 132/0- 309/0مدرسهبهتعلق
120/0065/0069/0726/1085/0جمعیهايرسانهازاستفاده
537/0191/0119/0493/4000/0هنجارشکندوستانبامعاشرت

000/0-083/0591/6- 312/0- 544/0والدیننظارت

گیرينتیجهوبحث
مورداجتماعیيمسئلهیکعنوانبهنوجوانانرفتاريرافانحونابهنجاريامروزه

رفتاريانحرافوهنجارشکنیمیانایندر؛باشدمیاجتماعیعلومنظرانصاحبتوجه
کهآنجاییازاست.برخوردارپرورشوآموزشيحوزهبرايخاصیاهمیتیازآموزاندانش

استبزرگسالیدرجرموقوععدميزلهمنبهگروهایندرهانابهنجاريتداومازجلوگیري
ازبرخیتااستشدهتالشپژوهشایندرآموزي،دانشجمعیتبودنباالبهتوجهباو

دوميدورهيمتوسطهمقطعپسرودخترآموزاندانشهنجارشکنیبرمؤثرعواملوعلل
گیرد.قراربررسیمورداهوازشهرستان
لحاظبهدخترانوپسرانمیانمطالعهمورديطقهمندردهدمینشانتحقیقنتایج

ازبیشترپسرانهنجارشکنیکهمعنااینبهدارد؛وجودداريمعنیتفاوتهنجارشکنی
دارد.همخوانیپیشینهايپژوهشوهگننظریاتبایافتهاینباشد.میدختران

يرابطهزانآمودانشاقتصاديـاجتماعیپایگاهکهدهدمینشانتحقیقنتایج
ـاجتماعیپایگاهازفردچههردیگرعبارتبهدارد.هنجارشکنیباداريمعنیومعکوس
بامنطبقیافتهایناست.بیشترويهنجارشکنیباشدبرخوردارتريپاییناقتصادي

همسوآمدهدستبهينتیجههمچنین؛استکوهنواوهلینوکلوواردمرتون،هاينظریه
است.)1392(دیگرانوشاطریانتحقیقاتايهیافتهبا
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ایننتایجآمواندانشهنجارشکنیباآنيرابطهووالدینبهدلبستگیخصوصدر
دلبستگیچقدرهریعنیباشد.میمتغیردواینبینمنفیيرابطهيدهندهنشانتحقیق

یدؤمهیرشیاعیاجتمکنترلينظریهباشد.میکمترهنجارشکنیباشد،بیشتروالدینبه
کمتردارندباالییدلبستگیخودوالدینبهکهکسانیوييعقیدهبهباشد.مینتیجهاین

بانتیجهاینهمچنین؛)1392:139(ستوده،شوندهنجارشکنیدچاردارداحتمال
باشد.میهمسوپیشینتحقیقاتهايیافته

متغیردواینبینمنفیيرابطهيدهندهنشانهایافتهمدرسهبهتعلقمتغیرمورددر
یافتهاینباشد.میکمترهنجارشکنیباشد،بیشترمدرسهبهتعلقچقدرهریعنیباشد.می
باالییتعلقکهآموزانیدانشاستمعتقدهیرشیاست.همسوهیرشیينظریهبانیز

:1392ه،(ستودشوندکژرفتاريدچارکهرودمیکمترياحتمالدارند،مدرسهبهنسبت
.باشدمیقبلیتحقیقاتهايیافتهباهمسوآمدهدستبهينتیجههمچنین؛)138

نتایجاست.دینداريگرفتقراربررسیموردتحقیقایندرکهدیگريمتغیر
چقدرهریعنیباشد.میمتغیردواینبینمعکوسیودارمعنیيرابطهيدهندهنشان

وهیرشینظریاتباشد.میکمترآنهاهنجارشکنیشد،بابیشترآموزاندانشدینداري
واعتقاداتمیزانچههرپردازنظریهدوایننظریاتمطابقهستند.یافتهاینمؤیددورکیم
اجتماعیانحرافاتمرتکبکمترباشد،بیشترمذهبیهايارزشودینبهافرادتعلقات
شد.خواهند
تفاوتآزمونانجامازآمدهدستبهنتایجخانوادهگسیختگیهمازخصوصدر
يرابطهخانوادهگسیختگیهمازوهنجارشکنیمتغیردوبیندهدمینشانمیانگین

سالميخانوادهدرکهآموزانیدانشهنجارشکنییعنیدارد.وجودمعکوسیودارمعنی
متفاوتکنندمیزندگیگسیختههمازهايخانوادهدرکهآموزانیدانشباکنندمیزندگی
بیشترآموزاندانشهنجارشکنیباشد،بیشترخانوادهگسیختگیهمازچقدرهراست.

گسیختگیوييعقیدهبهباشد.میگودویلیامينظریهباهمسویافتهاینباشد.می
انحرافیرفتارهايطرفبهنوجوانانوشوندبحراندچارآناعضايشودمیباعثخانواده
،)1378(پورصالحتحقیقهايیافتهباآمدهدستبهينتیجههمچنین؛شوندکشیده

دارد.همخوانی
هنجارشکنیومتغیراینبینداريمعنیيرابطهوالدینتفاهممتغیرخصوصدر

تفاهمیعنیشود.میردمذکوريفرضیهکهاستآنيدهندهنشاننتایجنشد.یافته
ندارد.پژوهشایندرآموزاندانشهنجارشکنیبرتأثیريوالدین
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ایندرآموزاندانشهنجارشکنیوجمعیارتباطهايرسانهازاستفادهبینيرابطه
دواینبینمثبتودارمعنیيرابطهيدهندهنشانهایافتهگرفت.قرارتأییدموردتحقیق
بیشترجمعیباطارتهايرسانهازآموزاندانشياستفادهچقدرهریعنیباشد.میمتغیر
ساترلند،نظریاتباهمسوآمدهدستبهينتیجهباشد.میبیشترآنهاهنجارشکنیباشد،
که؛باشدمیشناختیروانیادگیريپردازنظریه)،1973(باندوراهايپژوهشوتارد

گیرندمییادرامجرمانهرفتارهايجمعی،هايرسانهيمشاهدهطریقازنوجوانانمعتقدند
شد.خواهندانحرافمرتکبنتیجهدر،پردازندمیرفتارهااینتقلیدبهو

وانحرافاتبهمربوطمتونبررسیباکههنجارشکنیبرمؤثرعواملازدیگریکی
متغیربرد،پیاجتماعیهايناهنجاريبروزدرآنتوجهقابلنقشبهتوانمیبزهکاري
يرابطهآزموننتایجاساسبرتحقیقایندراست.هنجارشکندوستانبامعاشرت

یعنیدارد.وجودهنجارشکنیوهنجارشکندوستانبامعاشرتبینمستقیمودارمعنی
بیشترآنهاهنجارشکنیباشد،بیشترهنجارشکندوستانباآموزاندانشمعاشرتچقدرهر
گرفتهیادانحرافیررفتاوياعتقادبهباشد.مییافتهاینمؤیدساترلندينظریهباشد.می
صمیمیومشخصهايگروهدروندرفردمتقابلکنشطریقازعمدهیادگیريوشودمی

باهمسوآمدهدستبهينتیجه).1385(ممتاز،دهدمیرخهمساالنگروههمچون
باشد.میپیشینتحقیقاتهايیافته

نتایجشد.بررسیهنجارشکنیباآنيرابطهکهبوددیگريمتغیروالدیننظارت
چقدرهریعنیباشد.میمتغیردواینبینمعکوسیودارمعنیيرابطهيدهندهنشان

کنترلينظریهباشد.میکمترآموزاندانشهنجارشکنیباشد،بیشتروالدیننظارت
تحقیقاتهايیافتهبامطابقآمدهدستبهينتیجهاست.نتیجهاینیدؤماجتماعی

د.باشمیپیشین
زیرپیشنهادچنددست،درتحقیقهايیافتهنیزونظريمطالبمجموعبهتوجهبا

کنیم.میمطرحرا
حمایتفرزندان،ارتباطاتهمچنینویابیدوستينحوهبروالدینکنترلونظارت-

آنها،باخانوادهاعضايسایرووالدینصمیمیومنطقیارتباططریقازوالدیناجتماعی
آموزان،دانشبامطلوبوصمیمانهارتباطبرقراريبرايمدارساولیايومعلمانتالش

شود،برگزارهاخانوادهوآموزاندانشحضوربامدارسدررایگانايمشاورهجلسات
مهموهاخانوادهباهمراهآموزاندانششرکتبهدعوتوفرهنگیهايمراسمبرگزاري

راهکارهايازاينمونهدرسيحوزهازخارجاجتماعیویفرهنگهايفعالیتدادنجلوه
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کهعواملیتوسطوابستهمتغیرواریانسازدرصد52/0حاضرپژوهشدراست.پیشنهادي
بعدي،تحقیقاتدراستالزمبنابراین؛استگردیدهتبییناند،گرفتهقرارآزمونمورد
ازآمدهدستبهنتایجگیرد.قرارسیبررموردپدیدهاینتبییندرنیزدیگرعواملنقش
کهگرددمیپیشنهادبنابراین؛باشدمیاهوازشهرستاندويناحیهمختصمطالعهاین

هايشهرستانهمچنینوشهرستاننواحیدیگردرسیاقوسبکهمینباايمطالعه
مقایسهدستردتحقیقازحاصلهنتایجباراآننتایجبتوانتاشودانجامنیزاستاندیگر
محققینهنجارشکنی)برمؤثرعواملگستردگیجهت(بهشودمیپیشنهادهمچنین؛کرد

دقتباوترعمیقطوربهطریقاینازتابپردازند.مسألهاینترجزییابعادبهبعدي
شد.خواهدارائهنیزبهتريهايحلراهاًطبعوموشکافیمسألهبیشتري
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