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چکیده
بزهکاری نوجوانان با آثار منفي رواني ،اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي يکي از مسائل مهم اجتماعي
ايران است .زيرا ايران از نظر ساختار جمعیتي کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است .هدف اين مقاله
جستجو درباره بررسي عوامل موثر اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي بر بزهکاری نوجوانان پسر 19-13
ساله شهر آزاد شهر مي باشد .تا با انجام چنین مطالعاتي در شهرهای ديگر زمینه برای اظهار نظر
درباره جامعه ايران فراهم شود .اين مطالعه با رويکرد تحلیلي توصیفي از نوع پیمايشي و با کمک
آزمونهای همبستگي  t ،fو رگرسیون خطي چندگانه انجام گرفته است .پرسشنامهها میان 398
نوجوان در محالت جرم خیز توزيع گرديد و پس از تأيید روايي به روش محتوايي و پايايي پرسشنامهها
به کمک آلفای کرونباخ که برابر  0/808برای پرسشنامه اول و برابر  0/83برای پرسشنامه دوم ميباشد،
هشت آزمون مورد بررسي قرار گرفت .يافتهها نشان ميدهد که بین متغیرهای اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي با بزهکاری نوجوانان رابطه معنيداری وجود دارد .در اين بین ،متغیرهای فقر اقتصادی
خانواده ،يادگیری اولین بزه و اختالفات خانوادگي رابطه مستقیم و معنيدار و متغیرهای میزان
تحصیالت ،نظارت خانواده و فضای فرهنگي در جامعه رابطه معکوس و معنيداری با يزهکاری نوجوانان
رگرسیون چندگانه خطي نشان ميدهد که متغیر اختالفات خانوادگي با ضريب  ،0/306متغیر فقر
متغیر فضای فرهنگي جامعه با ضريب تأثیر  0/097کمترين مقدار تأثیر در بین عوامل اجتماعي،
اقتصادی و فرهنگي مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را داراست.

کلید واژهها
معضالت اجتماعي ،نوجوانان ،بزهکاری ،آزادشهر
 ۱استادیار گروه علوم اجتماعي ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،آزادشهر ،ایران( .نویسنده مسئول)
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جوامع بشري در هر شرایطي به همزیستي مسالمت آميز با همنوعان خود نيازمند هستند.
آنچه مسلم است تا امروز به دليل اختالفات زیر بنایي و ریشهاي مختلفي از جمله در مسائل
عقيدتي ،فرهنگي و مذهبي و در عين حال تفاوتهایي که در معيارهاي سنجش ارزشها در
حيطه هاي گوناگوني وجود داشته ،یک توافق و تفاهم عمومي و جهان شمول استقرار نيافته
است(انصاري .)35 :۱3۹۱،وانگهي ،تمام انسان ها از هر قوم و قبيله ،نژاد و مذهب ،دین و عقيده
اتفاق نظر دارند که یکي از محوريترین اعمال فردي و اجتماعي ،تربيت و هدایت درست
کودکان براي آینده ميباشد .اقدامي که شرط ضروري و انکار ناپذیر رشد و ترقي جامعهي
انساني تلقي ميشود .نوجوانان سرمایههاي معنوي جامعه ميباشند و سالمت روح و جسم آنها
تضمين کنندهي سالمت جامعه در آینده است (ساروخاني .)67 :۱3۹3 ،بنابراین مسائل آنان از
جمله مسائلي است که باید به آنها توجه ویژهاي مبذول داشت .از سویي ،پيشرفت و ترقي هر
جامعهاي در گرو سالمتي آن جامعه از هر نظر ميباشد ،لذا تحقيق درمورد پدیده بزهکاري
نوجوانان بسيار رهگشا براي علت یابي جرائم و خطاها ميباشند تا از این طریق بتوان کمبودها
و نارسائيها را دریافت و در صدد رفع این مشکالت اقدام نمود .همچنين ميتوان تأکيد بر این
نکته کرد که از این طریق شاید بتوان مشکالت جامعه و خصوصاً نسل نوجوان که ميتوان گفت
حساس ترین نقطه انعطافپذیر یک جامعه است را به نحوي رفع نمود تا آنجا که بتوان از این
راه یک استراتژي براي پيشبرد اهداف علمي و فرهنگي جامعه اتخاذ نمود.
بزهکاري از جمله رفتارهاي ناسازگارانهاي است که از نوجوانان سر ميزند .گر چه در نگاه
اول بزه پدیدهاي فردي به نظر ميرسد ولي با توجه به پيامدهاي سوء آن براي جامعه باید آن را
از جمله آسيبهاي اجتماعي به حساب آورد .بزهکاري به عنوان یکي از معضالت اجتماعي
فراگير در سطح جهان مطرح است که .در ایران نيز در سالهاي اخير کارشناسان و رسانهها
نسبت به بحراني شدن این مسئله هشدار داده اند (اشرف.)۱76 :۱3۹3 ،
از سویي دیگر ،نوجواني که آن را تولد دوم ناميده اند ،مشخصه دوراني از زندگي انسان است
که از سالهاي کودکي و حمایت بي چون و چراي خانواده فاصله ميگيرد و بزرگسالي استقالل
عملي را تجربه ميکند .هيجانات نوجواني و پيامدهاي روحي و رواني این دوره بقدري است که
متخصصان علوم رفتاري این سالها را با عباراتي نظير دوران طوفان و فشار ،دوران منفي و
زندگي تشنجآميز توصيف ميکنند (روزن باوم .)245 :۱387 ،عالوه بر آن شکلگيري شخصيت
نوجوانان در  ۱3الي  ۱۹سالگي و طي فرآیند بلوغ جسمي و فکري بر حساسيتهاي این دوره
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ميافزاید و شناسائي مشخصات و اتخاذ راهکارهاي مناسب براي هدایت و تسهيل آن را ضروري
ميسازد.
از این رو ،یکي از مسائلي که نه تنها ذهن خانوادهها بلکه افکار کارشناسان اجتماعي را به
خود معطوف کرده است ،روند رو به رشد بزهکاري نوجوانان در جامعه است .ارائه آمارهاي رو به
افزایش در رسانهها و روئيت به وضوح این نوجوانان بزهکار در معابر عمومي ،بر نگراني ها بيش
از پيش دامن ميزند و تبعات منفي آن به عنوان یک عارضه وآسيب اجتماعي ،تاثير بسيار نا
مطلوبي بر جامعه ميگذارد (صادقي فرد .)۱24 :۱3۹4 ،بدین ترتيب ،موضوع فوق یکي از
موضوعات روز هر جامعهاي ميباشد تا با بررسي عوامل مؤثر بر انحرافات اجتماعي ،هدایتگران و
مدیران اجرایي جامعه بتوانند ریشه بسياري از کجرويها و نا بهنجاريها را بشناسند و با اتخاذ
روشهاي علمي و روانشناسي و استفاده از نتایج تحقيقات گذشته ،در این زمينه جامعه را به
سوي آرامش و امنيت سوق دهند .
 -2مبانی نظری
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بزه ،اولين پدیدهاي است که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه بوجود
ميآید ،زیرا گرد هم آمدن افراد موجب سرپيچي از برخورد هاي گوناگوني بين آنها شده و به
همين دليل دستورات و مقرراتي پدید ميآید تا قدري آزادي افراد را به سود جامعه مقيد
گرداند و حدود هر یک از افراد جامعه مشخص شود (محمدي اصل .)۱77 :۱385 ،بررسيهاي
جرم شناسي نشان ميدهد که هر معلولي ،علتي دارد و هيچ چيز به خودي خود به وجود
نميآید ،بنابراین هر جرمي هم داراي علل سازندهاي است که بر روي فرد اثر ميگذارد و او را
بسوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق ميدهد (هایني.)58 :20۱۱ ،
اگر با دیدي جامعهشناسانه به این پدیده نگریسته شود بزهکاري را ميتوان به منزله یک
بيماري اجتماعي تلقي نمود که باید معالجه شود .مسلماً براي مبارزه با هر مرضي باید ابتدا آن
را شناخت و به زمينههاي پيدایش آن پيبرد ،سپس بيمار را نجاتدار و از بروز دوباره این
عارضه پيشگيري نمود .چنانچه بزهکاري یک عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود ،لذا «قشر
نوجوان» به عنوان یکي از اقشار آسيبپذیر جامعه در معرض ابتال به این عارضه هستند یا به
نوعي از آن دچار شدهاند (ساروخاني .)۹8 :۱3۹3 ،بزهکاري اصوالً از مجموعهاي از جرایمي به
وجود ميآید که در یک زمان و مکان معين به وقوع ميپيوندد و به همين جهت زماني که مورد
بررسي قرار ميگيرند ،در حقيقت کليه پدیدههاي اقتصادي ،فرهنگي ،بهداشتي ،سياسي،
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مذهبي ،خانوادگي و  ...یک جامعه عميقاً مورد مطالعه واقع ميشوند .بدین ترتيب علت بروز
بزهکاري معموالً علت واحدي نيست ،بلکه هميشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و
باعث بروز بزه در افراد مي شوند (احمدي.)۱23 :۱3۹5 ،
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الف) عوامل اجتماعي :جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراکم
جمعيت ،وضع سکونت ،آلودگي هوا و غيره توجه کرده اند .نقش شرایط اجتماعي و تعارضاتي
که در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد ،انکار ناپذیر است .به همين دليل نه ميتوان بزهکاري را
تنها بر اساس عوامل اجتماعي بررسي کرد و نه یافتههاي مستقل این زمينه قبلي همواره
هماهنگ است .بررسيها نشان ميدهد وقتي که در جامعهاي ثبات و پایداري اجتماعي وجود
نداشته باشد ،جامعه در شرایط دشواري چون شورش ،جنگ یا انقالب باشد و یا پارهاي شرایط
غير عادي و ناسازگاري عمومي در جامعه رواج داشته باشد ،ميزان بزهکاري رو به افزایش
ميگذارد و به عکس ،هر قدر جامعه به سوي پایداري سوق داده شود ،ميزان بزهکاري کاهش
ميیابد (ساکر و همکاران.)2005 ،
ب) طبقه اقتصادي :فقر یکي از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدي و انحراف
جنسي در مردم ،به ویژه اطفال و نوجوانان است .فقر ،بيگمان به وجود آورنده سختيها و
نامالیماتي است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد ،خواه ناخواه انسان را به زانو در ميآورد .بيشتر
محروميتها و برآورده نشدن تمایالت که موجب عدم اطمينان اجتماعي مي شود ،ناشي از
عامل فقر است و نميتوان آن را نادیده گرفت .بيکاري ،کمبود مواد غذایي و پوشاک ،بيسوادي
و عقب افتادگي ،جهل و خرافات ،عدم بهداشت کافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي،
جنگها و خونریزيها ،ریشه در نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد .فقدان مسکن ،زندگي در
زاغهها ،سوء تغذیه و بهداشت ناکافي نيز که با فقر ،ارتباط دارند ،از عوامل اقتصادي مهم
بزهکاري به شمار ميآیند (شامبياني.)2۱۱ :۱38۹ ،
ج) روابط والدین و نوجوان :مهمترین عامل مؤثر در بزهکاري ،ميتواند روش تربيتي
نادرست یا اختالل در شبکه ارتباطي خانواده باشد .تقریباً تمام پژوهشها نشان داده اند،
والدیني که با کودکان خود مهربان نيستند ،بيشتر احتمال دارد که فرزنداني بزهکار داشته
باشند .افزایش احتمال بزهکاري در خانوادههایي وجود دارد که والدین از روشهاي انضباطي
بسيار سخت گيرانه یا بسيار بي بندوبار و فریبنده استفاده ميکنند ،شيوه انضباطي به جاي
آنکه مبتني بر استدالل باشد ،مبتني بر تنبيه بدني است (گيدنز .)2۱5 :۱388 ،والدین نسبت
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به فرزندان خود به جاي آنکه گرم و صميمي و عاطفي باشند ،بيتوجه ،غافل و تمسخرکننده
هستند .آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسيار ضعيفي با پدران خود داشته و آنها را
به عنوان الگوهاي غير قابل پذیرش ارزیابي ميکنند .خانوادههاي کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر
بوده و یا پدر غيبت طوالني دارد ،در حالي که بزهکاري با جدایي و طالق در خانواده همبستگي
دارد .همچنين ثابت شده است که داشتن مشکالتي در مدرسه با بزهکاري رابطه باالیي دارد و
والدیني که از مشکالت عاطفي رنج ميبرند ،آنهایي که سابقه جنایي دارند بيشتر احتمال دارد
که کودکان بزهکار داشته باشند (والد.)20۱2 ،
د) نقش دوستان و همساالن :همانند سازي شدید با همساالن با وابستگي به آنها ،صر ف
نظر از طبقه اجتماعي-اقتصادي ،عامل مهمي در بزهکاري است .نوجواني که توسط والدینشان
طرد ميشوند ،براي کسب حمایت و تأیيد به سوي همساالن کشانده ميشوند .چنين نوجواناني
در مدرسه ضعيف هستند و به دنبال افرادي ميگردند که مانند خودشان باشند؛ از این رو
احتمال دارد که دست به اعمال ضد اجتماعي زنند و همدیگر را براي این اعمال مورد تشویق
قرار دهند .اکثر بزهکاران در پاسخ به این سوال که بزه را از چه کسي فرا گرفته اند ،دوستان
خود را نام بردهاند که این مسئله توجه بيشتر والدین و مربيان را به کنترل و نظرات بر دوستان
فرزندان و مربيان مي طلبد (روشه.)۱383:۱26 ،
 -2-2بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری
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در مورد رفتارهاي انحرافي نظریات مختلفي وجود دارد که هر کدام بر اساس فرضها و
یافتههاي خود به بررسي این اعمال ميپردازند .در این زمينه ميتوان به سه رویکرد عمده یعني
روانشناسي و جامعهشناسي اشاره کرد .ابتدا روانشناسي انحراف را مرور ميکنيم و سپس
نظریات جامعهشناسي انحراف را مورد بررسي قرار ميدهيم که عبارتند از :نظریه فشار
ساختاري ،نظریه برچسب یا عکسالعمل اجتماعي ،نظریه انتقال فرهنگي و نظریه کنترل
اجتماعي.
نظریههاي روانشناختي ،کجروي را عکسالعملي نسبت به مشکالت شخصيتي ميداند.
اطالق عناوین «دیوانه»« ،مریض» و امثال آن به افراد کجرو حاکي از مرتبط دانستن نابهنجاري
با خصوصيات شخصيتي و روانشناختي است .زیگموند فروید شخص «روان رنجور» را حاصل
توسعه نيافتگي و نقصان «خود برتر» دانسته و آن را نيز معلول «جامعه پذیري» غير طبيعي در
دوران کودکي ميشمارد (دور کيم .)۱56 :۱383 ،اغلب تئوريهاي روانشناسي بر آنند که در
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فرایند اجتماعي شدن فرد منحرف و معموالً در رابطه بين والدین و فرزند ،نقصان وجود داشته
است .این نقصيه شامل ناراحتي عاطفي است که به تشکيل خصلتهاي شخصيتي کژ سازگار
منتهي ميشوند .گفته ميشود که تجارب دوران کودکي ميتواند تأثير دیرپاي در رفتار دوران
بلوغ و بزرگسالي داشته باشد .جان باولبي استدالل ميکند که کودک نيازهاي دارد و مهمترین
نياز او امنيت عاطفي است که مؤثرترین وجه ممکن ميتواند با رابطه صميمانهاي که بين مادر و
فرزند برقرار ميشود ،تامين گردد .چناچه کودک به ویژه در اوان کودکي از عشق مادري محروم
شود این امکان وجود دارد که به شخصيت روانرنجور مبتال گردد .افراد روانرنجور معموالً بون
تأمل و اندیشه عمل ميکنند ،بندرت احساس ميکنند و در مقابل مجازات و درمان واکنش
چنداني نشان نميدهند (تورنر و همکاران.)20۱0 ،
هانس آبزیک معتقد است که بين ویژگيهاي شخصيتي که جنبه ژنتيک دارند و رفتار
انحرافي ،رابطهاي وجود دارد .وي مدعي است که بين خصایص شخصيتي از قبيل برونگرایي با
رفتار جنایي رابطه وجود دارد .یک فرد برونگرا ماجراجوست ،مغرور است ،سریعاً واکنش نشان
ميدهد و بدون تأمل و اندیشه عمل ميکند .برعکس ،شخصيت درونگرا که شخصيتي آرام و
کنترل شده است(چانگ و استينبرگ.)2006 ،
آلبرت باندورا و ریچارد والترز گفتهاند که هم تنبيهات بدني مستمر و هم بيمباالتي زیاد در
کنترل رفتار پسران جوان توسط والدین به بزهکاري جوانان ميانجامد ،توسط والدین به
بزهکاري جوانان ميانجامد ،به نظر آنان ،پسراني که اغلب توسط پدران خود کتک ميخورند به
کنترلهاي خارجي متکي ميشوند ،یعني در انجام هر عملي به جاي آنکه اساس تصميمات
خود را بر احساس دروني خود از درستي و نادرستي آن عمل بگذارند بيشتر احتمال به دام
افتادن را محاسبه ميکنند .از سوي دیگر پسراني که هميشه و در مقابل هر نوع عملي با تأیيد
و تشویق والدین مواجه بودهاند ،با این ذهنيت رشد یافتهاند که هر چه بکنند پسندیده و مقبول
است(گس.)28۹ :۱3۹2 ،
از سویي دیگر ،نظریات جامعه شناختي انحراف خود به شش بخش عمده تقسيم ميشود
که در اینجا به بررسي و ارزیابي هر یک از نظریات پرداخته مي شود:
الف) نظریه فشار ساختاري
این نظریه که بر اساس تفکرات مرتون پایهریزي شده است بر آن است که انحراف از
ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه ميگيرد .وي استدالل خود را با معيار توافق جمعي درباره
ارزشها آغاز ميکند و معتقد است که تمام اعضاي جامعه در ارزشهاي مشترک سهيماند .اما

آذر اسکندری چراتي
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ب) نظریه برچسب
نظریه برچسب یا عکسالعمل اجتماعي تأکيد ميکند که از طریق برچسب زدن یک عمل
به عنوان منحرف زنجيرهاي از حوادث را به حرکت در ميآوریم که فرد را به سوي انحرافات
بزرگتري ميراند و باالخره به آغوش یک تشکيالت و ساختار زندگي انحرافي مياندازد (هورتون
و هانت .)۱۹84 ،از نظر گروهي از نویسندگان ،نظریه عکسالعمل اجتماعي نشان ميدهد که
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از آنجایي که اعضاي جامعه از لحاظ ساختارهاي اجتماعي در موقعيتهاي مختلفي قرار
ميگيرند ،براي درک ارزشهاي مشترک از فرصتهاي مساوي برخوردار نيستند .چنين وضعي
ممکن است موجب انحراف شود .به بيان مرتون ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رفتار
منحرف اجتماعي مردمي که در جایگاههاي مختلفي قرار گرفتهاند ،ایجاد فشار ميکند .به خاطر
شکافهاي ساختي از نظر اجتماعي بين آرزوها (اهداف مشترک) و دستيابي واقعي (دسترسي
به ابزار اجتماعي براي رسيدن به این اهداف) آنومي (بيهجاري) در نظام اجتماعي ایجاد شده
است .مرتون پنج شيوه عمل یا انطباق را مطرح مي کند ،اولين شيوه همنوا و چهار شيوه دیگر
که از عدم قبول وسایل یا هدفهاي قانوني یا هر دو آنها حاصل مي شود ،انحراف به شمار مي
رود .ساخت فرصت موقعيتهاي اجتماعي را که در سه دسته همنوا ،منحرف ،ناهمنوا ،سازمان
یافته شامل ميشود (صفوي.)۱۹5 :۱388 ،
مرتون در تحليل خود نشان ميدهد که چگونه فرهنگ و ساختار جامعه موجب انحراف
ميشود .تأکيد بيش از حد بر هدفهاي فرهنگي در جامعه آمریکایي که به قيمت زیرپا
گذاشتن راههاي متعارف کسب موفقيت تمام ميشود ،تمایل براي ایجاد انحراف فشار وارد
ميسازد ،فشاري که با توجه به پایگاه شخص در ساختار اجتماعي متفاوت است .همچنين شيوه
واکنش شخص در مقابل این فشار به پایگاه او در طبقه اجتماعي بستگي خواهد داشت .مرتون
انحراف را بر حسب ماهيت جامعه تبيين ميکند ،نه ماهيت فرد منحرف (برولدت.)20۱5 ،
به نظر مرتون هرگاه فردگرایي مفرط غالب شود و تنها هدف کسب موفقيت باشد ،دگرگوني
ظریفي اتفاق خواهد افتاد .در این حال قواعد و مقررات غير رسمي توانایي خود را براي نظام
بخشيدن از دست ميدهند ،مجازاتهاي نهادي شده که ابزارهاي نظم اجتماعي هستند ،اثر
بخشي خود را از دست ميدهند و همه افراد به مهارت و کارداني شخصي خود باز ميگردند
فردیت جاي مشارکت اجتماعي را ميگيرد ،آن همان نتایجي است که بعضي جامعهشناسان آنرا
ویرانگر «وحدت اجتماعي» مينامند.
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چگونه یک عمل انحرافي شروع یک سلسله وقایعي است که الگوي انحراف را عميقتر و قابل
قبولتر کرده است( .وليام چمبليس )۱۹73 ،از تئوري برچسب براي توضيح برداشتها و
تعاریف متفاوت که اعضاي جامعه از رفتار دو گروه نوجوانان ارائه ميدهند ،استفاده ميکند .او
فعاليتهاي گروه سينتز که یک گروه تبهکار سفيد پوست  8نفره از پسران طبقه باال بودند و
گروه رافنکز یک گروه تبهکار سفيد پوست  6نفره از پسران طبقه پایين را مورد مطالعه قرار داد.
گرچه اعمال بزهکارانه گروه اول مشابه اعمال گروه دوم بود ولي هميشه گروه دوم بود که درگير
مشکالت ميشد و به عنوان منحرف شناخته شده بود (صادقي فرد.)2۱۱ :۱3۹4 ،
چمبليس چنين نتيجهگيري ميکند« :اجتماع به گروه رافنکز به عنوان پسران شرور نگاه
ميکند .پسران این برداشت را ميپذیزند و الگوهاي رفترا بزهکارانه را در پيش ميگيرند .یک
تصور از خود به عنوان منحرف بدست ميآورند و دوستاني براي خود انتخاب ميکنند که این
تصور از خود را تأیيد ميکنند ،هر چه بيگانگي و جدایي آنها از جامعه بيشتر ميشود آزادي آنها
در ابراز بياحترامي و خشونت در مقابل نمایندگان و جامعه قانوني بيشتر ميشود و همين
بياحترامي نظر منفي اجتماع را افزایش داده و فرایند ارتکاب جرم را تداوم ميبخشد (هاکان و
فورستر)2003 ،
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ج) نظریه انتقال فرهنگي
گابریل تارد ( )۱843-۱۹04تئوري تقليد را براي توضيح انحراف مطرح کرد .تارد شددیداً
تحت تأثير این مسأله قرار گرفته بود که تکرار چه نقش چشمگيري در رفتار انسان بازي
ميکند .او مي گوید که مجرمين نظير آدمهاي «خوب» شيوههاي افرادي را که مالقات کرده،
شناخته یا در بارهشان شنيدهاند ،تقليد ميکنند ولي برعکس مردمي که تابع قانون هستند آنها
از دیگر مجرمين تقليد ميکنند (دور کيم.)357 :۱383 ،
شاو و مککي اصطالح «منطقه بزهکاري» را ابداع کردند و ميگویند که در محلههاي
فقيرنشين شهرها ،رفتار بزهکارانه یک الگوي عادي است .در چنين مناطقي جوانان ارزشها و
رفتارهاي کجرو را یاد ميگيرند و دروني ميکنند و در نتيجه جوانان بزهکار ميشوند زیرا آنها با
افرادي دوستي و نزدیکي ميکنند که خود بزهکار و منحرف بودهاند(اشرف .)۱42 :۱3۹3 ،رفتار
مجرمانه از طریق ارتباط و همنشيني با الگوهاي جنایي که در دسترس و قابل قبول بوده و در
محيط زندگي فرد (محيط فيزیکي و اجتماعي) مورد تشویق مي باشد ،آموخته مي شود.
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به عقيده صاحبنظران روش تحقيق ،مجموعهاي از قواعد ،ابزار و راههاي معتبر و نظام یافته
براي بررسي واقعيتها ،کشف مجهوالت و دستيابي به راه حل مشکالت است (خاکي:۱388 ،
 .)۱7۱روش تحقيق از نوع توصيفي که یکي از روشهاي تحقيق توصيفي ،تحقيق همبستگي
است که در این پژوهش از آن استفاده شده است در این نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر
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د) نظریه کنترل اجتماعي
نظریه پردازان کنترل اجتماعي فرض ميکنند که یک نظام هنجاري وجود دارد و از این
نظام است که انحرافات بيرون ميآید و اینکه اکثر مردم با ارزشهاي مسلط و حاکم همنوا
هستند ،علتش وجود کنترلهاي دروني و بيروني است .کنترل هاي دروني ،عبارتنداز هنجارهاي
دروني شده و ارزشهایي که فرد آنها را ميآموزد .در این مورد نظریه پردازان کنترل با نظریه
پردازان اجتماعي شدن همفکر هستند .کنترلهاي بيروني پاداشهاي اجتماعي به خاطر
همنوایي و مجازاتهاي اجتماعي به خاطر انحرافات است که فرد دریافت ميکند .این نظریه بر
این نکته تأکيد دارد که علقه اي فرد را به جامعه پيوند ميدهد (گس.)32۱ :۱3۹2 ،
این نظریه همنوایي را حاصل وجود پيوندهاي اجتماعي بين افراد جامعه و اعمال انواع
کنترل از طرف جامعه بر افراد دانسته و ناهمنوایي را ناشي از گسستن پيوندهاي شخص با نظم
قراردادي جامعه ميداند .تراوس هيرشي معتقد است که کجروي معلول ضعف و یا گسستگي
تعلق فرد به جامعه است .هيرشي بحث ميکند که ضرورتي ندارد انگيزه براي بزهکاري را
توضيح دهيم زیرا «ما همگي موجواتي هستيم که همه به طور طبيعي قادر به ارتکاب اعمال
جنایي هستيم» .او ميگوید افرادي که با گروه هاي دیگر مثل خانواده ،مدرسه و گروه همساالن
رابطه قوي و محکمي دارند ،کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال بزهکارانه شوند او چهار حلقه
اجتماعي را مطرح کرد ،که عبارتنداز عقيده یا باور ،دلبستگي و تعلق ،تعهد و مشغوليت.
همچنين تأثيرات وابستگي به والدین ،مدارس و گروه همساالن را روي اعمال بزهکارانه گزارش
شده ،تحليل ميکند و در ميیابد که بدون توجه به نژاد و طبقه و بدون توجه به بزهکاري
دوستان ،پسراني که شدیداً وابسته به والدین شان هستند که کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال
بزهکارانه شوند ،بدین ترتيب ،هر چقدر دلبستگي بين والدین و فرزند ضعيف شود ،شدت
بزهکاري فرزند نيز بيشتر خواهد شد (روشه.)6۹ :۱383 ،
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اساس هدف تحقيق تحليل ميگردد (سرمد و دیگران ،)۱47 :۱386 ،این تحقيق از نظر هدف
تحقيق کاربردي و از نظر نوع توصيفي -پيمایشي و همبستگي ميباشد.
جامعه آماري ما دراین تحقيق ،کليه نوجوانان  ۱3الي  ۱۹سال شهر آزادشهر به تعداد
 3053نفر ميباشد .حجم نمونه مطابق جدول کرجسي و مورگان  3۹8نفر ميباشد و براي
نمونهگيري از جامعه آماري ،ازروش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد .همچنين ،مرحله
گردآوري اطالعات آغاز فرایندي است که طي آن محقق یافتههاي ميداني و کتابخانهاي را
گردآوري ميکند .در این تحقيق ،محقق از روش پرسشنامهاي ۱استفاده کرده است .روش
پرسشنامهاي یکي از متداولترین روشهاي جمع آوري دادهها در تحقيقات ميداني و جامعه
شناسي است که براي طراحي سئواالت و پاسخها بر مبناي طيف ليکرت 2استفاده ميشود
(حافظ نيا ،)78 :۱387 ،بدین ترتيب از دو پرسشنامه استفاده شده است .پرسش نامه اول که
شامل متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بود شامل  35سوال و  7بعد (فقر اقتصادي
خانواده ،نظارت والدین ،ميزان تحصيالت نوجوانان ،تعداد اعضاي خانواده ،یادگيري اولين بزه،
اختالفات خانوادگي ،وجود فضاهاي فرهنگي) و ميباشد که توسط خود محقق ساخته شده
است و پرسشنامه دوم ،پرسشنامه استاندارد آیتي ( )۱3۹3است که شامل  ۱5سؤال در مورد
بزهکاري نوجوانان ميباشد.
در این تحقيق روائي پرسشنامه به روش محتوائي انجام گرفته است .بدین صورت که
سواالت پرسشنامه مطابق با فرضيههاي پژوهش طرح گردید و پس از رویت چند تن از صاحب
نظران ،مناسب بودن آن نتيجه شد .همچنين براي آزمایش پایایي ميتوان از علم آمار کمک
گرفته و با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایي پرسشنامه را تعيين نمود ،پایایي پرسشنامههاي
توزیع شده بين نوجوانان با استفاده از نرم افزار آماري  SPSS19و ضریب آلفاي کرونباخ براي
هر یک از پرسشنامهها بطور جداگانه محاسبه گردید که براي پرسشنامه متغيرهاي اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي برابر  %808و براي پرسشنامه بزهکاري نوجوانان برابر  %830بدست آمد و
نتيجهگيري شد که پرسشنامهها از پایایي الزم برخوردار ميباشند که در جدول شماره  ،۱آورده
شده است.
بدین ترتيب ،در ابتدا و در بخش آمار توصيفي به توصيف جامعه آماري پرداخته و در ادامه
با توجه به توزیع متغيرهاي تحقيق در جامعه ،از ضرایب همبستگي براي آزمون فرضيات و
Questionnaire method
Liker Spectrum

1
2

آذر اسکندری چراتي

جهت یافتن ضریب تأثير هر متغير از رگرسيون چندگانه خطي استفاده شده است.
جدول شماره  :1نتايج سنجش پايايي پرسشنامه
ابعاد

تعداد سوال

ضريب آلفای کرونباخ

رديف

پرسشنامه

نوع

۱

فقر اقتصادي خانواده

 6سوال

0/77

2

نظارت والدین

 6سوال

0/8۱

3

ميزان تحصيالت نوجوانان

 4سوال

0/82

تعداد اعضاي خانواده

 3سوال

0/87

یادگيري اولين بزه

 5سوال

0/75

6

اختالفات خانوادگي

 6سوال

0/80

7

وجود فضاهاي فرهنگي

 5سوال

0/84

بزهکاري نوجوانان

 ۱5سوال

0/83

4

پرسشنامه اول

5

8

پرسشنامه دوم

محقق
ساخته

استاندارد

 -4یافتههای پژوهش
یافتههاي پژوهش در دو محور یافته هاي توصيفي و استنباطي بيان ميشود .بدین ترتيب
یافتههاي توصيفي در جدول  2نشان داده شده است که در آن متغير یادگيري اولين بزه
بيشترین ميانگين و متغير ميزان تحصيالت،کمترین آن را در بين عوامل اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي دارد  .همچنين بيشترین پراکندگي در متغير فقر اقتصادي خانوار و کمترین آن در
متغير ميزان تحصيالت در بين عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ميباشد.
جدول  :2توصیف متغیرهای تحقیق
وجود فضاهاي فرهنگي (مستقل)
نظارت والدین (مستقل)

 

 

   

 

ميزان تحصيالت (مستقل)

 

 

   

 

تعداد اعضاي خانواده (مستقل)

 

 

 

 

یادگيري اولين بزه (مستقل)

 

 

   

 

اختالفات خانوادگي (مستقل)

 

 

   

 

بزهکاري نوجوانان (وابسته)

 

 

   

 

فقر اقتصادي خانواده (مستقل)
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متغير

مينيمم ماکسيمم
   

ميانگين
 

واریانس انحراف معيار
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 -1-4آزمون نرمالیته

در ابتدا به منظور استفاده از آزمونهاي آماري به بررسي نرمال بودن توزیع متغيرهاي مورد
آزمون از آزمون کولموگروف اسميرنوف استفاده مي کنيم.
 :H1دادهها داراي توزیع نرمال نميباشند.
 :H0داده ها داراي توزیع نرمال ميباشند.
جدول  :3نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
متغیر

سطح معني داری )(sig

نتیجه آزمون

بزهکاري نوجوانان (وابسته)

0

توزیع داده ها نرمال است

فقر اقتصادي خانواده (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

نظارت والدین (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

ميزان تحصيالت (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

تعداد اعضاي خانواده (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

یادگيري اولين بزه (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

اختالفات خانوادگي (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

وجود فضاهاي فرهنگي (مستقل)

0

توزیع داده ها نرمال است

 -2-4آزمون فرضیه های تحقیق
شماره  ،34زمستان ۱3۹6
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با توجه به جدول شماره  ،3سطح معنيداري )(Sig.آزمون کولموگروف  -اسميرنوف
متغيرهاي تحقيق بزرگتر از  0/0۱ميباشد .بنابراین فرضيه  h0تایيد ميشود یعني توزیع
دادهها در این نمونه آماري نرمال است ،بههمين علت براي آزمون فرضيههاي تحقيق از
آزمونهاي پارامتري پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده ميشود.
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فرضيه اصلي :بين متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و بزهکاري نوجوانان پسر ۱3
الي  ۱۹سال شهر آزادشهر رابطه معني داري وجود دارد.
جدول  :4نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین متغیرهای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي و بزهکاری
نوجوانان
متغیرهای اجتماعي،

بزهکاری

اقتصادی و فرهگي

نوجوانان

سطح معناداری
)(sig

فراواني

متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهگي

۱

0/68۱

0/000

3۹8

بزهکاري نوجوانان

0/68۱

۱

0/000

3۹8

متغیرها

آذر اسکندری چراتي

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،4بين متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي و بزهکاري نوجوانان در سطح  ۹۹درصد ( )Sig. < 0/0۱رابطه معنادار و مستقيم
( )r<0وجود دارد و ضریب همبستگي بين متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و بزهکاري
نوجوانان  ۱3الي  ۱۹سال شهر آزادشهر ( )r = 0/68۱ميباشد.
فرضیه فرعي اول :بين فقر اقتصادي خانواده و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :5نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین فقر اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان
متغیرها

فقر اقتصادی

بزهکاری نوجوانان

سطح معناداری )(sig

فراواني

فقر اقتصادي

۱

0/68۹

0/007

3۹8

بزهکاري نوجوانان

0/68۹

۱

0/007

3۹8

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،5بين فقر اقتصادي خانواده و
بزهکاري نوجوانان در سطح  ۹۹درصد رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد.
فرضیه فرعي دوم :بين نظارت والدین و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال شهر
آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :6نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین دو متغیر نظارت والدين و بزهکاری نوجوانان

بزهکاري نوجوانان

-0/5۹2

۱

0/042

3۹8

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،6بين نظارت والدین و بزهکاري
نوجوانان در سطح  ۹5درصد رابطه معنادار و معکوسي ( )r< 0وجود دارد.
فرضیه فرعي سوم :بين تعداد اعضاي خانواده و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

نظارت والدین

۱

-0/5۹2

0/042

3۹8

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

متغیر ها

نظارت والدين

بزهکاری نوجوانان

سطح معنا داری )(sig

فراواني
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جدول  : 7نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین تعداد اعضای خانواده و بزهکاری نوجوانان
متغیرها

تعداد اعضای خانواده

بزهکاری نوجوانان

سطح معناداری )(sig

فراواني

تعداد اعضاي خانواده

۱

0/446

0/063

3۹8

بزهکاري نوجوانان

0/446

۱

0/063

3۹8

براساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،7بين تعداد اعضاي خانواده و بزهکاري
نوجوانان در سطح  ۹5درصد رابطه معناداري وجود ندارد.
فرضیه فرعي چهارم :بين یادگيري اولين بزه و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :8نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین يادگیری اولین بزه و بزهکاری نوجوانان
متغیر ها

يادگیری اولین بزه

بزهکاری نوجوانان

سطح معناداری )(sig

فراواني

یادگيري اولين بزه

۱

0/743

0/00۱

3۹8

بزهکاري نوجوانان

0/743

۱

0/00۱

3۹8

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،8بين یادگيري اولين بزه و بزهکاري
نوجوانان در سطح  ۹۹درصد رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،34زمستان ۱3۹6

فرضيه فرعي پنجم :بين ميزان تحصيالت نوجوانان و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي ۱۹
سال شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
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جدول  :9نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین میزان تحصیالت نوجوانان و بزهکاری نوجوانان
متغیر ها

تحصیالت نوجوانان

بزهکاری نوجوانان

سطح معنا داری )(sig

فراواني

تحصيالت نوجوانان

۱

-0/732

0/000

3۹8

بزهکاري نوجوانان

-0/732

۱

0/000

3۹8

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  ،9بین میزان تحصیالت نوجوانان و بزهكاري
نوجوانان در سطح  99درصد رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.

آذر اسکندری چراتي

فرضیه فرعي ششم :بين اختالفات خانوادگي و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :10نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اختالفات خانوادگی و بزهکاري نوجوانان
متغیر ها

اختالفات خانوادگی

بزهکاري نوجوانان

سطح معنا داري )(sig

فراوانی

اختالفات خانوادگی
بزهكاري نوجوانان

1
0/689

0/689
1

0/000
0/000

398
398

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،۱0بين اختالفات خانوادگي و
بزهکاري نوجوانان در سطح  ۹۹درصد رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد.
فرضیه فرعي هفتم :بين فضاهاي فرهنگي و بزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  :11نتايج آزمون همبستگي پیرسون بین فضاهای فرهنگي و بزهکاری نوجوانان
بزهکاری نوجوانان

سطح معنا داری )(sig

فراواني

فضاهاي فرهنگي

۱

-0/852

0/000

3۹8

بزهکاري نوجوانان

-0/852

۱

0/000

3۹8

فضاهای فرهنگي

متغیرها

بر اساس نتایج آزمون همبستگي پيرسون در جدول  ،۱۱بين فضاهاي فرهنگي و بزهکاري
نوجوانان در سطح  ۹۹درصد رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

جدول  :12نتايج آزمون رگرسیون چندگانه بین عوامل اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي و بزهکاری نوجوانان
ضريب همبستگي

ضريب تعیین

ضريب تعیین اصالح شده

انحراف استاندارد

آزمون دوربین -واتسون

0/۹00

0/80۹

0/807

0/264

۱/724

براساس جدول  ،۱2ضریب تعيين اصالح شده رگرسيون  0 /807ميباشد و آماره دوربين-
واتسون برابر  ۱/724است که در محدوده  ۱/5تا  2/5قرار دارد و بنابراین فرضيه استقالل

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

نتایج آزمون رگرسيون چندگانه بين ابعاد عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و بزهکاري
نوجوانان عبارت است از:

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 -3-4آزمون رگرسیون چندگانه
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خطاها تایيد ميشود (یعني ميتوان از رگرسيون استفاده کرد) و با توجه به ضریب تعيين
اصالح شده ،ابعاد عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ميتوانند  80/7درصد از تغييرات متغير
بزهکاري نوجوانان نوجوانان شهر آزادشهر را پيش بيني نمایند.
جدول  :13نتايج آزمون واريانس بین عوامل اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي و بزهکاری نوجوانان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسيوني

۱۱3/۱36

7

28/284

باقيمانده

26/654

3۹۱

0/070

کل

۱3۹/7۹0

3۹8

آماره F

سطح معناداری

403/242

0/000

با توجه به جدول  ،۱3مقدار ( Fنشان دهنده شدت تاثير است) که از تقسيم ميانگين
مربعات رگرسيوني بر ميانگين مربعات باقيمانده بدست ميآید برابر با  403/242است ،که این
مقدار با درجه آزادي  7در سطح  0/000معنيدار گردیده و این سطح از  0/05کمتر ميباشد.
بنابراین نتيجه ميگيریم که ابعاد عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بر بزهکاري نوجوانان
نوجوانان شهر آزادشهر تاثير دارند که در جدول  ،۱4مقدار اثرگذاري هر عامل نشان داده شده
است.
جدول  :۱4ضرایب معادله خط رگرسيون بين عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و بزهکاري نوجوانان
شاخص آماری

ضريب متغیر

خطای استاندارد

β

)(Std. Error

3/835

0/08۱

4/4۱۹

0/27۱

0/۱27

2/70۱

0/00۹

-0/2۱8

0/04۱

-0/422

0/035

-0/۱2۱

0/075

-2/4۹5

0/02۱

0/2۱6

0/736

0/274

0/78۱

بزه )(X 5

0/266

0/0۹0

3/773

0/000

)(X 6

0/306

0/086

3/۹۹8

0/000

-0/0۹7

0/08۹

-6/234

0/000

متغیرمستقل

ضریب ثابت

)(α
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)(X1

والدین )(X 2

ميزان تحصيالت
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فقر اقتصادي خانواده
نظارت

تعداد اعضاي

)(X 3

خانواده )(X 4

یادگيري اولين

سطح معناداری

اختالفات خانوادگي

وجود فضاهاي فرهنگي

)(X 7

مقدار آماره

t

()Prob

0/000

همانطور که جدول  ۱4نشان مي دهد ،تمامي ضرایب عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
به جز تعداد اعضاي خانواده بر بزهکاري نوجوانان تأثير معني داري دارد .همانطور که مشخص
است متغيرهاي فقر اقتصادي خانواده ،یادگيري اولين بزه ،اختالفات خانوادگي و وجود فضاهاي

آذر اسکندری چراتي

فرهنگي به همراه ضریب ثابت (عرض از مبدأ رگرسيون) در سطح  ۹۹درصد و متغيرهاي
نظارت والدین و ميزان تحصيالت در سطح  ۹5درصد معني دار هستند.
همچنين مقادیر ضرایب ميتواند به ميزان اهميت تأثير عوامل اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي بر بزهکاري نوجوانان کمک نماید که به آن ضریب شيب رگرسيون  βنيز ميگویند .در
این جا ابعاد عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي متغيرهاي مستقل ( )Xiو مولفه بزهکاري
نوجوانان متغير وابسته ( )Yميباشد که با توجه به فرمول معادله خط رگرسيون خطي ،نتيجه
به صورت جدول  ۱5ميباشد:
جدول  :15نتايج رگرسیون چندگانه خطي
معدله رگرسيون خطي:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7
نتيجه تخمين:
Y = 3.835 +0.271 X1 –0.218 X2 –0.121 X3 +0.216 X4 +0.266 X5 +0.306 X6 -0.097 X7

بنابراین مدل تحقيق با توجه به ضرایب تأثير متغيرها که در اینجا به ترتيب مقدار تأثير
آورده شده است ،در شکل  ۱آورده شده است .متغير تعداد اعضاء خانواده همانطور که در جدول
 ۱4بيان شد ،معني دار نيست.
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بدون تردید ،توسعه و پيشرفت جوامع بشري ،مرهون نيروي انساني سالم ،متعهد ،متخصص
و جوان در آن جوامع است ،اما یکي از عواملي که در نابودي نيروي انساني ،به ویژه جمعيت
جوان و فعال جوامع ،سهم بسزایي دارد ،پدیده بزهکاري است که امروزه گریبانگير بسياري از
کشورها ،از جمله ایران شده است.
از آنجائيکه پيشرفت و ترقي هر جامعهاي در گرو سالمتي آن جامعه از هر نظر ميباشد ،لذا
تحقيق درمورد معضالت اجتماعي ،سبب ميشود که مسئولين مربوط ،به چگونگي شکلگيري
اعمال نابهنجار شناخت پيدا کنند ،آنگاه شيوههاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو
نمایند .لذا اینگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت ميیابند تا کج رويها و جرایم بهتر و عميقتر
شناخته شود ،منشاء آنها کشف گردد و باالخره راههاي اصال ح و بازپروري بزهکاران هموار
گردد .باالخره این قبيل کاوشهاست که امکان پيشگيري از ابتالء به انحراف و سقوط
استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه ،فراهم ميسازد و خانواده و دولت ،حال و آینده
کشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهایي ميیابند .با توجه به اینکه سازندگي فرداي
جامعه بستگي به نيروي فعال پر شور و سالمت جسمي و روحي نسل نوجوان دارد ،الزم است
که همه امکانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه و ریشهکن کردن بزهکاري نوجوانان
کشورمان به کار بردیم.
این مطالعه با رویکرد تحليلي توصيفي از نوع پيمایشي و با کمک آزمون هاي همبستگي به
بررسي عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بزهکاري نوجوانان شهر آزادشهر پرداخته است.
بدین ترتيب  8آزمون مورد بررسي قرار گرفت .با انجام  8آزمون که یکي آزمون فرضيه اصلي و
 7فرضيه فرعي تحقيق ميباشد ،مشخص شد که بين متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
رابطه معنيداري وجود دارد .در این بين متغيرهاي فقر اقتصادي خانواده ،یادگيري اولين بزه و
اختالفات خانوادگي رابطه مستقيم و معني داري با یزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال
شهر آزادشهر دارد و متغيرهاي ميزان تحصيالت ،نظارت خانواده و فضاي فرهنگي در جامعه
رابطه معکوس و معنيداري با یزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال شهر آزادشهر دارد،
همچنين متغير تعداد اعضاء خانواده با یزهکاري نوجوانان پسر  ۱3الي  ۱۹سال شهر آزادشهر
رابطه معنيداري ندارد.
نتایج مطالعه حاکي از آن است که فقر اقتصادي خانواده و اختالفات خانوادگي ،باعث
افزایش بزهکاري در بين نوجوانان ميشود ،مشکالتي که دامنه آن در سرتاسر جامعه پهن
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ميباشد .به عبارت دیگر با افزایش ميزان نابساماني خانواده ،بزهکاري نوجوانان نيز شدت
ميیابد .این یافته پژوهش با نتایج تحقيق ساکر و همکاران ( ،)2005اندرسون ( ،)2002هاگان
و فوستر ( ،)2003سرابندي ( ،)۱376راهب ( ،)۱380نيک اختر ( )۱3۹3و صادقي فرد ()۱3۹4
هماهنگ است .بنابراین پيشنهاد ميشود که مسئولين دولتي و مملکتي به مباحث مرتبط با
شرایط خانواده در جامعه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي توجه ویژهاي داشته باشند .بعد اجتماعي
و اقتصادي در کنار هم نشان دهنده اهميت ویژه این دو ميباشد که عدم شرایط هریک براي
خانواده ها مشکالت متعددي از قبل افزایش بزهکاران نوجوان را در جامعه پدید ميآورد.
همچنين نتایج مطالعه نشان ميدهد که یادگيري اولين بزه با ميزان بزهکاري نوجوانان
رابطه مستقيم و اري دارد که در این مطالعه یک کار جدید و نوآور است که براي اولين بار این
متغير با بزهکاري مورد سنجش قرار گرفته است.
از سویي دیگر ،نتایج مطالعه حاکي از آن است که ميزان تحصيالت ،نظارت خانواده و فضاي
فرهنگي با بزهکاري نوجوانان رابطه معکوس و معنيداري دارند .بدین ترتيب توجه به مقوله
تحصيالت و تدریس نوجوانان و نظارت خانواده به رفتارها و معاشرتهاي نوجوانان مي تواند
باعث کاهش بزهکاري در نوجوانان شود و همچنين ایجاد فضاي فرهنگي در جامعه و سرگرم
شدن نوجوانان با برنامههاي علمي -فرهنگي باعث کاهش بزهکاري در نوجوانان مي شود.
در نهایت نتایج تحقيق نشان ميدهد که تعداد اعضاء خانواده با یزهکاري نوجوانان رابطه
معنيداري ندارد ،البته این نتيجه بر خالف مطالعه صادقي فرد ( )۱3۹4ميباشد که در آن
نشان داد که خانواده هاي پرجمعيت از یک سو با کاهش درآمد سرانه خانواده ،موجب تشدید
فقر اقتصادي خانواده شده و از سوي دیگر نظارت و کنترل والدین بر فرزندان را به حداقل
ممکن ميرساند و در نهایت بستر مناسبي را براي ابتالي فرزندان به انحراف و بزهکاري فراهم
مي کند.
همچنين نتایج مطالعه از رگرسيون چندگانه خطي نشان دهنده معنيداري تمام متغيرهاي
عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بر بزهکاري نوجوانان به غير از تعداد اعضاء خانواده دارد.
همچنين متغير اختالفات خانوادگي با ضریب  0/306نسبت به متغيرهاي دیگر بيشترین تأثير
را بر بزهکاري نوجوانان دارد ،متغير فقر اقتصادي خانواده با ضریب  0/27۱و متغير یادگيري
اولين بزه با ضریب  0/266رتبه هاي دوم و سوم را دارد و متغير فضاي فرهنگي جامعه با ضریب
تأثير  0/0۹7کمترین مقدار تأثير در بين عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي بر بزهکاري
نوجوانان را داراست.
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بدین ترتيب با توجه به یافتهها پيشنهادهاي زیر ارائه ميشود:
 اهتمام جدي دولت به منظور حمایت و تحت پوشش قرار دادن خانوادههايآسيبپذیر و تدوین قوانين الزم در جهت حفظ نظام خانواده و جلوگيري از نابساماني
و ازهم گسيختگي آن.
 سعي و تالش مسئوالن و دستاندرکاران نهادهاي آموزشي ،فرهنگي و رسانههايجمعي ،به ویژه رادیو و تلویزیون ،جهت ارائه خدمات آموزشي مناسب ،فرهنگسازي
و آگاهي دادن به والدین به منظور جلوگيري از درگيري ،کشمکشها ،طالق ،اعتياد
و  ...به دليل اثرات سوء آن بر نوجوانان و جوانان.
 توجه جدي والدین در جهت تقویت روابط دوستانه ،محبتآميز و به دور از تبعيض بافرزندان؛ این امر کانون خانواده را به محيطي آرام و سرشار از مهر و محبت تبدیل
کرده و نقش بسزایي در افزایش احساس تعلق و دل بستگي نسبت به خانواده دارد.
همچنين از گرفتارشدن این گونه فرزندان در دامان دوستان ناباب و بزهکار جلوگيري
کرده و سرانجام ارتکاب رفتار بزهکارانه آنان را به حداقل ممکن ميرساند.
 ارائه خدمات مشاورهاي و مددکاري رایگان به نوجوانان و جوانان آسيبدیده و درمعرض آسيب و همچنين برقراري ارتباط منطقي و متعهدانه با خانواده آنان ،به
منظور شناسایي و اقدام در جهت خشکانيدن ریشههاي آسيبها و نابسامانيهاي
خانواده.
 آموزش والدین به منظور جامعهپذیري صحيح فرزندان در مواجهه با موقعيتهايبحراني و دشوار زندگي ،وظایف ،مسئوليتها و تصميمگيري صحيح آنان.
 نظارت و کنترل صحيح و منطقي والدین بر رفت وآمد و معاشرت فرزندان با سایرافراد و اطالع یافتن از این که داراي چه دوستان و هم ساالني هستند.
 نتایج تحقيق نشان داد که فقر اقتصادي خانواده در گرایش نوجوانان و جوانان بهبزهکاري مؤثر است .بنابراین به منظور جلوگيري و کاهش بزهکاري در سطح جامعه،
دولت باید در جهت مهار تورم ،رفع مشکالت اقتصادي و بهبود وضع معيشتي اعضاي
جامعه ،به ویژه اقشار محروم و آسيبپذیر جامعه ،تالش کند و همچنين درصدد
اشتغال آنان برآید ،نه این که با اقداماتي کوتاه مدت فقط به تسکين فقر در جامعه
بسنده کند.
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