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چکیده
افزایش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و دور شدن از شاخص های توسعه انسانی می شود .در این تحقیق به بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل پرداخته شده است .جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان
دبیرستانی شهرستان آران و بیدگل هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی سیستماتیک نمونه  543نفری انتخاب شده اند .روش تحقیق پیمایشی
و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معدل ،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده،دسترسی به منابع و
امکانات ،عملکرد جامعه و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین جنسیت و ناهنجاری های رفتاری
وجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بیشترین تأثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان عبارتند از:
دسترسی به منابع و امکانات ،عملکردجامعه  ،معدل تحصیلی  ،عملکرد جامعه،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده .متغیرهای باقی مانده در معادله
رگرسیون با همدیگر  %35/9از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است.
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مقدمه

يکی از نارسايیها و نگرانی های جامعه امروز بروز و افزايش رفتارهای نابهنجار در مدارس است که با عدم کنترل می تواند تبعات
منفی را برای جامعه به بار بیاورد .نوجوانان و دانش آموزان دارای ناهنجاری رفتاری،افرادی هستند که در مقايسه با گروه همساالن،
رفتارهای مغاير با هنجارهای اجتماعی از خود نشان می دهند.شدت و تداوم اين رفتارها به حدی است که مانع عملکرد متناسب با
استعداد تحصیلی آنان میشود و آنها نمی توانند از آموزش عادی بهره مند گردند و يا رفتارهايشان موجب اختالل در روند تحصیلی
ساير دانش آموزان نیز میگردند و در نتیجه نیازمند استفاده از آموزش ويژه هستند.
ناهنجار؛به معنای وسیعکلمه به فردیاطالقمیشود که منابععقلی ،تعادلروانی ،و رفتار معمولی او از اندازه و قاعدهی عمومی به
دور است.در اين معنای وسیع میتوان تقريباً تمام آسیبشناسی ذهنی را گنجانید.اما در عمل،اين مفهوم برای مشخصکردن
کودکان و نوجوانانی که به علت تأخیر عقلی يا حالت نوروزی يا اختالالت کم و بیش شديد شخصیتی ،شکلسازش با زندگی-
خانوادگی و اجتماعی را دارند ،اطالق میشود.به همیندلیل امروز به کودك «سازشنايافته» هم ناهنجاراطالقمیشود( محسنی
تبريزی. )9939 ،
بی هنجاری حاصل وضعیت آشفته ای است که هنجارها از بین رفته ،يا در تضاد قرا گرفته اند.جامعه هايی که در آن ها به طور
گست رده بی هنجاری وجود داشته باشد ،در خطر نابودی قرار می گیرند،زيرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترك خطوط
راهنما در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس جدايی و بی جهتی می کنند(ستوده .)991 :9931،
منظور از ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان مجموعه قواعد رفتاری در محیط مدرسه و بیرون از مدرسه است که دانش
آموزان ملزم به رعايت آن ها هستند و رعايت نکردن آن ها با عکس العمل نمايندگان نظارت اجتماعی مواجه می شود
(سخاوت.)5 :9939،
با توجه به رشد سريع علم و دانش و ورد تکنولوژی های ارتباطی و مجازی به کشور و عدم آشنايی از نحوه استفاده صحیح از
آنها از يک طرف و جوان بودن جمعیت کشور حساسیت و ضرورت بررسی نابهنجاری نوجوانان را دو چندان می کند  .زيرا
نوجوان به دلیل سن کم و حساسیت سنی اش بیشتر در معرض آسیب های رفتاری قرار دارد و اين آسیب ها به راحتی می تواند
بنیان خانواده و جامعه را متزلزل سازد .
اهمیت بررسی ناهنجاری دانش آموزان از دو جهت نظری و عملی قابل تامل است که البته اين دو جنبه مکمل يکديگر هستند  .از
جنبه نظری می توان به ابعاد مختلف موضوع و انواع ناهنجاری رفتاری شناخت پیدا کرد .و از منظر عملی با شناخت مساله می توان
به صورت علمی به کنترل و پیشگیری دامنه ناهنجاری ها پرداخت.با توجه به افزايش ناهنجاری ها و ناسازگاری های نوجوانان و
پیامدهای منفی آن برای جامعه الزم است که ابتدا شناخت کامل نسبت به ناهنجاری ها بدست بیاوريم و بر اساس شرايط و بسترهای
فرهنگی و اجتماعی جامعه تدابیر و راهکارهای عملی و علمی اتخاذ گردد.
هدف تحقیق حاضر شناسايی عوامل موثر بر ناهنجاری دانش آموزان است در همین زمینه تاثیر متعیرهای جنسیت،معدل ،پايگاه
اجتماعی ،خانواده،دسترسی به منابع و امکانات ،جامعه بر ناهنجاری دانش آموزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ادبیات تحقیق

سلین و ولفگنگ ،در دهه  9111تحقیقی در چارچوب فکری اثبات گرايی لیبرال در آمريکا عهده دار می شوند .هدف از اين
تحقق بررسی ناهنجاری ها و عوامل ديگر در میان نوجوانان از طريق سنجش دقیق آماری است ،آنها برای دقیق تر ساختن آمار
موجود به اسناد پلیس رجوع کردند و در واقع آمار خام را مبدل به آمار قابل استنادتر نمودند .آنها انواعی از ناهنجاری ها را مورد
بررسی قرار دادند که مورد توجه پلیس واقع شده بود و به طور مداوم به وقوع می پیوست .آنها نشان دادند که میزان ارتکاب نوعی
از ناهنجاری ها در طول زمان ثابت است بنابراين قوانین را می توانستند مالك خوبی برای وفاق اجتماعی در نظر گیرند اين مرحله
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اولیه تحقیق آنها را در بر می گرفت .در پی آن تصمیم گرفتند که  919مورد از جرائم را بر مبنای نوع ناهنجاری،شرايط وقوع و
میزان آسیب وارد شده از  351نفر دانشجو  ،اعضای هیئت ژوری  ،قضات و مددکاران اجتماعی مورد نظر خواهی قرار دهند و به
اين ترتیب به يک شاخص برای اينکه چه عملی واقعا ناهنجاری محسوب می شوند دست يابند کوشش آنها دستیابی به يک معیار
اخالقی بود که مورد قبول مردم قرار داشته باشد و بتواند بر مبنای آن علم اثباتی خود را بنا کنند .نتیجه گیری به دست آمده اين بود
که وفاق اجتماعی کم و بیش مشابهی در اين زمینه وجود دارد اين اخالق قابل توصیف و نهايتا قابل کمی شدن است و می توان
آمار موجود را با دخل و تصرف هايی برای تحلیل های علمی مورد استفاده قرار داد .همچنین کوشش اثبات گرايان لیبرال نشان
دادن امکان وجود وفاق اجتماعی در میان مردم بود( ممتاز .)99 :9939 ،
کازلین در سال  ،9111تحقیقی تحت عنوان "نوجوانی و خرابکاری" ،که با مطالعه بر روی  9259نفر از دختران و پسران 91-21
ساله در فرانسه انجام داده است ،با تاکید بر متغیرهای خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدرسه ای نتیجه می گیرد که گرايش ها و
طرز تلقی جوانان و نوجوانان نسبت به ارتکاب رفتارهای خرابکارانه ،در نوع و میزان اين ارتکاب تاثیر بسزايی دارد .يافته های اين
تحقیق نشان می دهد که از نظر طرز تلقی ،جوان هر چه به طبقات پايین جامعه نزديک تر باشد ،نوع اعمال خرابکارانه ای که
مرتکب می شود ،نیز متناسب با نابهنجاری طبقات پايین جامعه است.به نظر محقق ،نقش قضاوت های اخالقی اطرافیان در مورد فرد
خرابکار ،از عواملی است که فرد را به انجام رفتارهای خرابکارانه ترغیب می کند.جوانان و نوجوانان قصد دارند که با انجام اعمال
خرابکارانه خودنمايی کنند و به خوبی حس می کنند که بد بودن بهتر از هیچ بودن است(مشکانی و مشکانی.)9939 ،
هوگلند و لیدبیتر معتقدند که تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان با همساالن ،موجب افزايش رقابت های اجتماعی و
عدم تمرکز سبب مورد آزار و اذيت واقع شدن دانش آموزان ،در ارتبا ط های اجتماعی با همساالن می شود آنان همچنین
دريافتند که محر ك های چند جانبۀ خانوادگی و سطح پايین آموزش مادران ،افزايش مشکالت و مسائل رفتاری و کاهش
رفتارهای فرا اجتماعی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.
کینس فوگل وگريچ درمطالعه ای دريافتند که در خانواده هايی که بین والدين تعارض هايی وجود دارد ،اين تعارض ها می
توانند بر روابط نامزدی نوجوانان اثر بگذارند  .همچنین ،آنان مشاهده نمودند افرادی که شاهد دعوای سخت ،در سطح کالمی،
لفظی و جسمی بودند در روابط با ديگران به مقدار زياد چنین رفتارهايی را از خود بروز می دادند.
سلمی و کیويوری در سال ( ،)2111در مقاله خويش تحت عنوان همبستگی بین سرمايه اجتماعی و جرم جوانان،با کنترل شاخص
های سطح فردی و ساختاری سرمايه اجتماعی به بررسی رابطه بین اين دو متغیر پرداخته اند.اين تحقیق در يک نمونه  5912نفره از
نوجوانان  95-91ساله انجام گرفته است.نتايج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هنگامی که متغیرهای سطح فردی و
ساختاری(مثل خود کنترلی)،کنترل شده باشند،پايین بودن حمايت از سوی والدين ،پايین بودن کنترل از سوی معلم و پايین بودن
اع تماد بین اشخاص با رفتار بزهکارانه همبستگی برقرار می کند.کنترل از سوی والدين،حمايت معلمان و پیوند بین نسلی با
بزهکاری،تنها در مدل های دو متغیره همبستگی دارد.به نظر می رسد پیوندهای ضعیف والدين که باعث پیوند نوجوانان به بازار کار
پاره وقت می شود او را در مقابل خطر بزهکاری حمايت نمی کند( نوابخش و واحدی.)9931 ،
ب ) تحقیقات داخلی

تحقیقی با موضوع بررسی رابطه زمینه های اجتماعی با آنومی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رامهرمز توسط
منوچهر کرد زنگنه در سال  9935انجام شده است .در اين بررسی به برخی زمینه های اجتماعی آنومی بین دانش آموزان پیش
دانشگاهی در شهرستان رامهرمز پرداخته شده است.از بین  113نفر دانش آموز دختر و پسر سه رشته رياضی ،تجربی ،علوم انسانی
 231نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طريق پرسشنامه محقق ساخته ،اطالعات جمع آوری شده است و رابطه برخی زمینه های
اجتماعی در بین دانش آموزان از جمله جنس ،موفقیت تحصیلی،اقتصاد ،رضايت از پايگاه اجتماعی ،امید به آينده،اعتماد به
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مسئولین به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است.بر اساس يافته های تحقیق آنومی بین پسران بیش از دختران است.نکته ظريف
اينکه با توجه به ويژگی های جوانان انتظار می رفت عوامل ذهنی از قبیل :میزان رضايت از موقعیت اجتماعی ،امید به آينده بیش از
عوامل عینی بر آنومی موثر باشند.اما فرضیه رابطه پايگاه اقتصادی با آنومی تايید نشده است.به عبارتی احترام به جوانان و توجه به
آنان برای شان مهمتر است.ديگر يافته ها ،ر ابطه موفقیت تحصیلی با آنومی و رابطه معکوس اعتماد به مسئولین با آنومی را نشان می
دهد.با توجه به رگرسیون چند متغیره ،متغیر میزان امید به آينده بیشترين تاثیر را بر میزان آنومی داشته است و  %91واريانس متغیر
وابسته را توضیح می دهد.
رضايی در سال  9931در تحقیقی با موضوع مقايسه و بررسی میزان ناهنجاری در دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمايی و
دبیرستان ،به نتايج زير رسیده است .شواهد پژوهشی او نشان می دهد که،میزان ناهنجاری ها در افراد جوان در حال افزايش می
باشد.هدف از اين تحقیق،بررسی و مقايسه ناهنجاریهای دانش آموزان پسر و دختر مقاطع راهنمايی و دبیرستان است.پژوهش
حاضر از نوع توصیفی و مقطعی است که تعداد  21399آزمودنی از بین دانش آموزان پايه دوم راهنمايی و اول دبیرستان(95112
دختر و99999پسر) استان لرستان به عنوان نمونه،به صورت خوشه ای-تصادفی و داوطلبانه در اين تحقیق شرکت داشتند.نتايج اين
تحقیق نشان داد که  11/11درصد پسران و  13/39درصد دختران و  11/99درصد مجموع آنها دارای ناهنجاری هستند .اختالف
فراوانی ها بین دختران و پسران معنی دار بود.در نتیجه با توجه به شیوع باالی ناهنجاری ها در میان دانش آموزان،توجه جدی به
فراهم کردن زمینه های الزم برای اصالح ناهنجاری ها ضروری به نظر می رسد.
سخاوت در سال  9939تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان انجام داده
است.برخی ويژگیهای فردی نظیر وضعیتتحصیلی،جنسیت و برخی ويژگیهای خانوادگی دانش آموزان و خودپنداره از درآمد
خانواده ،پنداشت از نظم در مدرسه بررسی شده است .نتايج نشان می دهد که ناهنجاری ها در مدرسه و بیرون از مدرسه ريشه های
مشترکی دارند و نبايد آنها را دو پديده جدا از هم دانست.
نواح،عبدالرضا و محمد باقر کوپايی در تحقیقی تحت عنوان عوامل اجتماعی و شخصیتی موثر بر گرايش موثر به وندالیسم در بین
دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز بر روی نمونه 111نفری دانش آموزان اهوازی به اين نتايج دست يافته است :بین متغیرهای
اجتماعی شدن در خانواده  ،اجتماعی شدن گروه همساالن،مدرسه و سن و وندالیسم رابطه معنا داری وجود دارد و نتايج تحلیل
رگرسیونی نشان می دهد متغیرهای اجتماعی شدن در خانواده  ،اجتماعی شدن گروه همساالن تاثیرگذارترين عوامل بر وندالیسم
هستند .
تحقیقی توسط نوابخش و واحدی در سال  9931با موضوع بررسی رابطه سرمايه اجتماعی خانواده بر ناهنجاریهای رفتاری دانش
آموزان ا نجام شده است.سرمايه اجتماعی ابزاری برای رسیدن به انواع ديگر سرمايه ها از جمله سرمايه اقتصادی،انسانی و فرهنگی
می باشد .يکی از حوزه های مهم تاثیرپذير از سرمايه اجتماعی نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش است .نمونه  191نفر از دانش
آموزان دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی  33-31بود.روش پژوهش ،پیمايش و دانش آموزان به طور خود اجرا به
پرسشنامه پاسخ دادند.يافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمايه اجتماعی کمی و کیفی درون خانواده و ناهنجاری های
رفتاری نوجوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.نتايج تحلیل رگرسیونی نشان داد که جنس و سرمايه اجتماعی کیفی درون
خانواده بیشترين قدرت تبیین کنندگی ناهنجاری های رفتاری را به نفع پسران داشته است ،درصورتیکه سرمايه اجتماعی کمی درون
خانواده بیشترين قدرت تبیین کنندگی ناهنجاریهای رفتاری در بین پاسخگويان دختر را دارد.
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چارچوب نظری

امیل دورکیم :مفاهیم آغازين الگوی بی هنجاری در تبیین رفتار انحرافی را به طور کلی می توان در ديدگاه های دورکیم در زمینه
نیاز به محافظت از پیوندهای اخالقی بین اشخاص در جامعه ديد.ايده اصلی دورکیم در اين زمینه آن بود که زندگی بدون وجود
الزام های اخالقی يا ضرورت های اجتماعی ،تحمل ناپذير می شود و سرانجام به شکل گیری پديده "آنومی" يعنی نوعی احساس
بی هنجاری می انجامد که اغلب مقدمه ای برای دست يازيدن افراد به خودکشی و رفتار انحرافی نیز می شود.در نگاه دورکیم ،بی
هنجاری در شرايطی پديد می آيد که در حوزه های معینی از زندگی اجتماعی  ،معیارهای روشنی برای راهنمايی رفتار وجود
نداشته باشد .به اعتقاد وی  ،پیامدهای آنومی نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و
"خودخواه" انسان با شخصیت اجتماعی و "ديگرخواه" انسان متجلی می شود  ،نتیجه اين تعارض آن است که خواسته های وجدان
جمعی کارايی خود را از دست می دهد و تضعیف اين الزام ها و فشارها نیز سبب می شود که افراد به حال خود رها شوند و اينجا
ست که آرزوهای نامحدود لجام ها را می گسلد و فشارهايی را بر فرد وارد می آورد تا به رفتارهای انحرافی دست يازد ،پديده
هايی که دورکیم آن را همانند ناديده گرفتن مقتضیات وجدان جمعی میداند .به اين صورت معنای بیهنجاری آن است که
آرزوهای نامحدود ،فشارهايی را بر افراد وارد می آورد تا به انحراف از هنجارهای

اجتماعی دست يابند(.کوزر)919-912 :9931 ،

به اعتقاد دورکیم  ،علت آشکار تحقق آنومی ،تحوالت شتاب زده اقتصاد است و اين به آن دلیل است که اين تحوالت  ،نوعی
بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه در پی می آورد .نه به اين دلیل که تولید فقر میکند،چون به نظر او پديده فقر  ،بدون
دخالت متغیرهای ديگر ،بیشتر نقش نوعی عامل ثبات بخش را در جامعه ايفا میکند،ولی در اين شرايط پیامدهای تحقق اين
تحوالت شتاب زده ،عناصری مانند ثروت های ناگهانی را در مقابل آن قرار می دهد ،عناصری که وجود فقر را تحمل ناپذير می-
کند.پس هنگامیکه در کنار اين فقر غیر قابل تحمل  ،عناصری مانند آرزوهای بلندپروازانه به تصوير يا گفتار در میآيد،ساختار
پايدار نیازهای افراد در هم می ريزد و شکل گیری آرزوهای بی حد که محصول اين وضعیت و آغاز آنومی است،توان کنترل اين
ساختار را از نظام هنجاری سنتی می گیرد.در همین اوضاع و احوال ،نیازها هم ارضا نمی شود.اين جا است که ابزارهای مشروع و
نامشروع برای خالصی از آن وضعیت تحمل ناپذير به کار گرفته می شود .به اين ترتیب ،بی هنجاری سبب می گردد که برخی
افراد جامعه بی ريشه عمل کرده و دست به رفتار انحرافی بزنند.روشن است که نظريه بی هنجاری ،تنها وضعیتی را ترسیم کرده
است که می تواند زمینه رفتار انحرافی و کج ر وی را فراهم سازد و اين وضعیت نمی تواند علت منحصر در پیدايش کج روی باشد،
و گرنه بايد همه افراد در جامعه دست به رفتار انحرافی می زدند ،درحالی که تنها برخی

افراد کج رو هستند (.رفیع پور) 93-91 : 9933 ،

رابرت مرتن:به نظر مرتون ،ساخت اجتماعی در مراحل خاص ،شرايطی فراهم میکند که شکستن قواعد حقوقی پاسخی طبیعی
محسوب میشود.در میان عناصر تشکیل دهنده ساخت اجتماعی مرتون دو عنصر را از لحاظ کژرفتاری مهمتر میشمارد -9 .هدف
 -2راههای مجاز (سخاوت)9935،

رابرت مرتن بر اين باور است که جامعه فرد را به کج رفتاری مجبور میکند.به بیان او کجرفتاری حاصل فشارهای ساختاری و
اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتاری وا می دارد .مرتن فشار را ناشی از عدم توانايی شخص در دستیابی به اهداف مقبول
اجتماعی دانسته است .به نظر مرتن جامعه صنعتی جديد بر توفیقات مادی در زندگی تاکید دارند که به شکل انباشت پول و
تحصیالت علمی به عنوان مهمترين اهداف زندگی شخصی و معیارهای منزلتی تجلی میکنند دستیابی به اين اهداف مقبول
اجتماعی نیاز به ابزارهای مقبول هم دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است يعنی جامعه طوری ساخت يافته که
طبقات فرودست فرصت کمی برای تحقق آرزوهای خود را دارند در نتیجه چون اين اهداف به آرمان های اصلی زندگی همه افراد
" فقیر" و "غنی" تبديل شده و آن کسی هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار
نامشروع استفاده میکنند.البته مرتن تاکید دارد که واکنش همه افراد نسبت به فشارهای وارده اجتماعی به علت دسترسی نداشتن به
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فرصت های مشروع برای تحقق اهداف مشابه نیست و همه فرودستان برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی کج رفتاری نمیکنند
و هر کسی به طريقی خود را با محیط سازگار میکند.به نظر مرتن دسته ای از فرودستان نوآور هستند و در سازگاری نابهنجار خود
با محیط از ابزار نامشروع استفاده می کنند.گروهی از افراطیون و انقالبیون نیز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نیافتنی موجود
اجتماعی طغیان کرده و اهداف و ابزار جديدی را برای تغییر ساختارهای اجتماعی معرفی میکنند،عده ای نیز به ناچار از اهداف
مقبول و ابزار مشروع اجتماعی دستیابی به آنها دست شسته و از جامعه کناره میگیرند .اين سه گروه " نوآوران" و "طغیان گران" و
" کناره گیران " در سازگاری خود با محیط و جامعه ای که امکان دسترسی را به ابزار مشروع و مقبول اجتماعی محدود ساخته
است و دچار کجرفتاری و هنجارشکنی

شده اند( صديقی سروستانی .)15 : 9933 ،

ادوينساترلند :مشهورترين نظريه از مجموع نظريه های جامعه پذيری يا يادگیری در مباحث کج رفتاری اجتماعی است.نکته
اصلی نظريه ساترلند اين است که افراد به اين علت کج رفتار میشوند که تعداد تماسهای انحرافی آنان بیش از تماسهای
غیرانحرافیشان است .نظريه انتقال فرهنگی بر اين نکته تاکید دارتد که رفتار انحرافی از طريق معاشرت با دوستان ناباب آموخته
می شود .در واقع فرايند يادگیری رفتار انحرافی به وسیله دوستان فرد مجرم

تعیین می شود (ستوده.)999 :9931،

خالصه ای از رويکرد ساترلند به مسأله کج رفتاری را به دلیل اهمیت فراوان آن نقل میکنیم :
 -9عمل مجرمانه آموختنی است نه موروثی.
 -2آموزش از طريق ارتباط فرد با ساير افراد انجام میگیرد.
 -9بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروههای نزديک که با فرد روابط صمـــیمانه دارند انجام میگیرد.
 -1آموزش عمل مجرمانه مراحل مختلفی دارد.
 -5کسب انگیزهها و میل به ابزار کششهای درونی آموختنی است.
 -1زمانی فرد به عـمل بزهــکارانه دست میزند که آمیزش او با کسانی که موافـق شکستن قاعدهاند بیشتر از کسانی است که با
شکــــستن قاعـده مخالفند.
 -3ارتباطات گوناگونی که فرد با ديگران دارد از لحاظ فراوانی ،تداوم ،تقدم سن و شدت يکسان نیستند.
 -3فرآيند کسب رفتار مجرمانه همــان مکانیزمی را طی میکند که در يادگیری ساير رفتـارهای اجتماعی مشاهده میشود.
 -1رفتـار بزهـکــارانه نیـازها و ارزشـهای کلی وعام شخص را

بیان میکند(سخاوت .)9935،

هیرشی :هیرشی معتقد است کج رفتاری زمانی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود يا به کلی از بین برود.از نظر
وی فرد کج رفتار شخصی است که از قیود اجتماعی آزاد است و در واقع اين فرد نسبت به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا يا اصال
بی اعتنا است اين قیود به نظر او عبارتند از :وابستگی،تعهد،درگیر بودن

،باورها(مشکانی و مشکانی.)12-19 :9939،

رويکرد کنترل اجتماعی روی اين نکته متمرکز است که چرا تنها عده کمی از نوجوانان درگیر رفتارهای بزهکارانه می شوند
پاسخ آن هم اين است که در اين امر میزان تعهد فرد به جامعه عامل تعیین کننده است.هیرشی فرضیاتی بر اساس نظريه کنترل
اجتماعی به شرح زير مطرح می کند )9:بزهکاران به احتمال بسیار کمی تعلقات خاطر نزديکی ،نسبت به والدينشان
دارند.)2دانش آموزانی که تعلقات خاطر بااليی نسبت به مدرسه دارند احتمال کمتری می رود که به رفتار بزهکارانه مبادرت
ورزند )9دانش آموزانی که در خانواده های متالشی شده زندگی می کنند گرايش بیشتری به رفتارهای بزهکارانه دارند .
)1دانش آموزانی که به عللی مدرسه را دوست ندارند تعلقات خاطر ضعیفی نسبت به والذينشان دارند و در نتیجه گرايش
بیشتری به رفتار بزهکارانه دارند )5.رابطه بین بزهکاری جوانان و بعضی از مشکالت خانوادگی مانند مشکل هويت سازی با
والدين و پرورش در خانواده هايی که يک يا چند عضو خانواده مجرم يا بزهکارنددر تحقیقات هیرشی به اثبات رسیده
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است.تحقیقات هیرشی منتهی به اين نتیجه گیری شد که تغییرات و پیوند های استواررزندان با خانواده رابطه ای معکوس با
بزهکاری جوانان

دارد )احمدی.)31 :9932 ،

فرضیه های تحقیق

.9بین جنسیت افراد و میزان ناهنجاری رفتاری نوجوانان تفاوت وجود دارد.
.2بین میزان معدل و میزان ناهنجاری رفتاری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.9بین پايگاه اجتماعی و میزان ناهنجاریاجتماعی نوجوانان رابطه وجود دارد
 .1بین عملکرد خانواده و میزان ناهنجاری رفتاری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 .5بین عملکرد جامعه و میزان ناهنجاری رفتاری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 .1بین میزان دسترسی به منابع و امکانات و میزان ناهنجاری رفتاری نوجوانان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش

روش اصلی اين مطالعه به واسطه خصلت موضوع مورد تحقیق،گستردگی جمعیت مورد مطالعه پیمايش می باشد که به عنوان
رايج ترين شیوه مطالعاتی در علوم اجتماعی است.جامعه آماری مورد نظر برای اين تحقیق ،کلیه دانش آموزان مقاطع دبیرستان (اعم
از دختر و پسر) در شهرستان آران و بیدگل را شامل میشود ،که براساس آمار به دست آمده از اين مدارس تعداد آنها برابر با 2512
نفر میباشد.تعداد دانش آموزان دختر 9951و تعداد دانش آموزان پسر  9952نفر است.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ،با توجه به تعداد کل دانش آموزان عضو تشکلهای مطرح شده
که برابر با  2512نفر می باشند و همچنین سطح اطمینان  15درصد حجم نمونه  915به دست آمده است ،که از اين تعداد با توجه به
نسبت جنسی 931 ،پرسشنامه را در میان دختران و  953پرسشنامه را در میان پسران با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی
سیستماتیک پخش کرده ايم .در تحقیق حاضر از دو روش معمول در تحقیقات اجتماعی به نام روش اسنادی (کتابخانهای)و روش-
میدانی(پیمايش)استفاده شده است.در روش اسنادی،جهت تدوين چهارچوب نظری تحقیق،به مطالعات انجامگرفته قبلی و نظريات
جامعهشناسی در تحلیل ناهنجاری رفتاری مراجعه می شود .سپس به ارزيابی تحقیقات و نظريات مرتبط با موضوع از يک طرف و
شناخت وضعیت فعلی جامعه از طرف ديگر،و تدوين شاخصها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.درنهايت ،با استفاده از گويه
سازی ،پرسشنامه تحقیق ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در اين تحقیق برای جمع آوری اطالعات و داده ها  ،از
تکنیک پرسش نامه استفاده شده است.
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يافته ها

توصیف گويه های مربوط به ناهنجاری رفتاری
جدول  :9توزيع فراوانی گويه های مربوط به ناهنجاری رفتاری
خیلی زياد

زياد

تاحدودی

 .9فرار از مدرسه.

59

11

33

91

913

915

9/13

 .1به همزدن نظمکالس و ايجادمزاحمت برای دانش آموزان.

991

35

52

53

21

915

9/39

 .5غیبت مکرر و تأخیر در ورود به مدرسه.

92

11

11

993

15

915

9/11

 .1به همراهداشتن عکسهای مبتذل.

13

91

31

911

33

915

9/51

 .3توزيع کتابهای غیراخالقی در مدرسه.

13

25

992

19

13

915

9/13

 .3بیاحترامی به معلم.

91

91

53

15

932

915

1/11

 .1سرقت(دزدیهای کوچک).

1

1

1

1

915

915

5/11

 .91داشتن رابطه با جنسمخالف.

915

31

91

91

91

915

9/12

 .99پوشش و آرايش نامناسب.

92

31

35

11

39

915

9/23

 .92تقلب در امتحانات.

221

91

11

91

95

915

1/15

1

1

1

912

219

915

1/53

 .91در کالس درس،روی میز و صندلی نوشته يا نقاشی کشیدهايد.

991

52

11

52

12

915

9/51

 .95تصاوير کتابها و يا مجالت کتابخانهها را درآوردهايد.

12

21

31

913

31

915

9/99

 .99کشیدن سیگار.

خیلی کم

کم

فراوانی کل

 .2درگیری لفظی و احیاناً زد و خورد و دعوا.

22

19

11

991

992

915

9/33

میانگین

 .9به وسايل مدرسه نظیر بخاری آسیب رسانیدهايد.

91

21

31

999

921

915

9/35

گويه ها

جدول  :2توصیف کلی مفهوم ناهنجاری رفتاری
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

ناهنجاری رفتاری

2/33

1/11

9/31

1/51

-1/91

-9/11

جداول شماره ()9نشان دهنده گويه های ناهنجاری رفتاری دانش آموزان در پنج طیف است و جدول شماره ( )2نشان دهنده
نمرات حداقل و حداکثری پاسخگويان است و در واقع بیانگر نمره میانگین باالی افراد در گويه های ناهنجاری است.
آزمون فرضیه ها

فرضیه :9بین جنسیت و ناهنجاری رفتاری تفاوت وجود دارد.
جدول  :9آزمون Tمستقل در متغیر ناهنجاری رفتاری بین دختر و پسر.
شاخصهای آماری

تعداد

میانگین

دختر

931

9/32

پسر

951

9/35

معناداریsig

مقدار آزمون

1/929

2/91

جدول باال آزمون Tمستقل متغیر ناهنجاری رفتاری بین دختر و پسر را نشان می دهد .در اين آزمون با سطح اطمینان  1/15به
مقايسه میانگین ها پرداخته شده و با توجه به جدول باال میزان  1/929باالتر از سطح معناداری  1/15است پس فرض برابری واريانس
وجود دارد بنابراين فرض  H0ما که نشان از عدم رابطه معنادار است تايید شده است و به عبارتی ناهنجاری رفتاری برحسب جنسیت
افراد تفاوت نمیکند و فرضیه ما رد می شود .
فرضیه :2بین معدل مقطع تحصیلی و میزان ناهنجاری رفتاری رابطه وجود دارد.
جدول  : 1آزمون ضريب همبستگی پیرسون در ناهنجاری رفتاری و معدل مقطع تحصیلی
ضريب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داریsig

ناهنجاری رفتاری * معدل مقطع تحصیلی

-1/222

1/111

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان ؛مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل939 /

جدول باال همبستگی پیرسون بین ناهنجاری رفتاری و معدل مقطع تحصیلی را نشان می دهد.طبق نتايج به دست آمده از
جدول چون مقدار آزمون به دست آمده(يعنی  )value= -1/222از مقدار آزمون جدول( )1/923بزرگتر است بین ناهنجاری
رفتاری و معدل مقطع تحصیلی رابطه وجود دارد.بنابراين فرضیه باال با اطمینان  %11تايید می شود.جدول پیرسون میزان همبستگی
 R= -1/222و مقدار  Sig =1/111را نشان می دهد و اين نشان دهنده همبستگی منفی و معکوس و شدت آن در حد بسیار
ضعیفی می باشد و به لحاظ آماری نیز معنادار است بنابراين با افزايش میزان معدل فرد ،از میزان ناهنجاری او کاسته میشود و با
کاهش معدل فرد به ناهنجاری او افزوده می شود.
فرضیه :9بین میزان ناهنجاری رفتاری و پايگاه اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول  : 5آزمون ضريب همبستگی پیرسون در ناهنجاری رفتاری و پايگاه اجتماعی
ضريب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داریsig

ناهنجاری رفتاری * پايگاه اجتماعی

-1/223

1/111

جدول باال همبستگی پیرسون بین ناهنجاری رفتاری و پايگاه اجتماعی را نشان می دهد.طبق نتايج به دست آمده از جدول چون
مقدار آزمون به دست آمده(يعنی  )value= -1/223از مقدار آزمون جدول( )1/923بزرگتر است بین ناهنجاری رفتاری و پايگاه
اجتماعی -اقتصادی رابطه وجود دارد.بنابراين فرضیه باال با اطمینان  %11تايید می شود.جدول پیرسون میزان همبستگی R =-1/223
و مقدار  Sig =1/111را نشان می دهد و اين نشان دهنده همبستگی منفی و معکوس و شدت آن در حد بسیار ضعیفی باشد و به
لحاظ آماری نیز معنادار است بنابراين با افزايش پايگاه اجتماعی  ،ناهنجاری نوجوان کاهش می يابد و با کاهش پايگاه اجتماعی ،
ناهنجاری نوجوانان افزايش می يابد .در واقع اين مطلب نشان می دهد معرف های پايگاه اجتماعی (تحصیالت پدر و مادر ،شغل
آنها و درآمدشان) بر ناهنجاری های رفتاری تاثیر می گذارند.
فرضیه :1بین میزان ناهنجاری رفتاری و عملکرد خانواده رابطه وجود دارد.
جدول  : 1آزمون ضريب همبستگی پیرسون در ناهنجاری رفتاری و عملکرد خانواده
ضريب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داریsig

ناهنجاری رفتاری * عملکرد خانواده

1/913

1/111

جدول باال همبستگی پیرسون بین ناهنجاری رفتاری و عملکرد خانواده را نشان می دهد.طبق نتايج به دست آمده از جدول چون
مقدار آزمون به دست آمده(يعنی  )value= 1/913از مقدار آزمون جدول( )1/923بزرگتر است بین ناهنجاری رفتاری و عملکرد
خانواده رابطه وجود دارد.بنابراين فرضیه باال با اطمینان  %11تايید می شود .جدول پیرسون میزان همبستگی  R =1/913و مقدار
 Sig= 1/111را نشان می دهد و اين نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم و شدت آن در حد بسیار ضعیف می باشد و به لحاظ
آماری نیز معنادار است بنابراين با افزايش عملکرد خانواده  ،به ناهنجاری نوجوان افزوده میشود و با کاهش عملکرد خانواده از
میزان ناهنجاری نوجوان کاسته می شود .بر اساس نظريه هیرشی دانش آموزانی که در خانواده های ناسازگار زندگی می کنند
ناهنجاری رفتاری بیشتری دارند چون احساس تعلق به خانواده و جامعه و مدرسه ندارند و بر اساس نظريه ساترلند با توجه به تماس
های انحرافی زيادی که در خانواده دارند ناهنجاری را يادمی گیرند و آن را در بیرون از خانه هم نشان می دهند .
فرضیه :5بین میزان ناهنجاری رفتاری و عملکرد جامعه رابطه وجود دارد.
جدول  : 3آزمون ضريب همبستگی پیرسون در ناهنجاری رفتاری و عملکرد جامعه
ضريب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داریsig

ناهنجاری رفتاری * عملکرد جامعه

1/931

1/111

جدول باال همبستگی پیرسون بین ناهنجاری رفتاری و عملکرد مدرسه را نشان می دهد.طبق نتايج به دست آمده از جدول چون
مقدار آزمون به دست آمده(يعنی  )value= 1/931از مقدار آزمون جدول( )1/923بزرگتر است بین ناهنجاری رفتاری و عملکرد
مدرسه رابطه وجود دارد.بنابراين فرضیه باال با اطمینان  %11تايید می شود.جدول پیرسون میزان همبستگی  R= 1/931و مقدار
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 Sig= 1/111را نشان می دهد و اين نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم و شدت آن در حد متوسط می باشد و به لحاظ آماری
نیز معنادار است بنابراين با افزايش عملکرد جامعه  ،به ناهنجاری نوجوان افزوده میشود و با کاهش عملکرد جامعه از میزان
ناهنجاری نوجوان کاسته می شود .با توجه به نظريه های دورکیم ،مرتن زمانی که الزام های جامعه کم شود و بین اهداف و وسايل
شکاف بوجود بیايد و جامعه نتواند به درستی کارکردهای خود را انجام دهد بی نظمی در جامعه شکل می گیرد و در واقع همان
عدم تعهد مورد نظر هیرشی در جامعه شکل می گیرد .
فرضیه :1بین میزان ناهنجاری رفتاری و میزان دسترسی به منابع و امکانات رابطه وجود دارد.
جدول  : 3آزمون ضريب همبستگی پیرسون در ناهنجاری رفتاری و میزان دسترسی به منابع و امکانات
ضريب همبستگی پیرسون

مقدار آزمون value

معنی داریsig

ناهنجاری رفتاری * میزان دسترسی به منابع و امکانات

1/512

1/111

جدول باال همبستگی پیرسون بین ناهنجاری رفتاری و میزان دسترسی به منابع و امکانات را نشان می دهد.طبق نتايج به دست آمده
از جدول چون مقدار آزمون به دست آمده(يعنی  )value= 1/512از مقدار آزمون جدول( )1/923بزرگتر است بین ناهنجاری
رفتاری و میزان دسترسی به منابع و امکانات رابطه وجود دارد.بنابراين فرضیه باال با اطمینان  %11تايید می شود.جدول پیرسون میزان
همبستگی  R= 1/512و مقدار  Sig= 1/111را نشان می دهد و اين نشان دهنده همبستگی مثبت و مستقیم و شدت آن در حد
متوسط می باشد و به لحاظ آماری نیز معنادار است بنابراين با افزايش میزان دسترسی به منابع و امکانات  ،به ناهنجاری نوجوان
افزوده میشود و با کاهش میزان دسترسی به منابع و امکانات از میزان ناهنجاری نوجوان کاسته می شود.دورکیم معتقد است
تغییرات ناگهانی اقتصادی می تواند باعث بروز ناهنجارها و شرايط آنومیک شود و مرتن هم به اين مساله اشاره می کند که بعد از
انقالب صنعتی اهدافی چون کسب ثروت و مظاهر مادی زندگی اهمیت زيادی پیدا کرد ولی راه های رسیدن برای آن برای همه
میسر نیست پس افراد به سمت خالف کشیده می شوند .
تحلیل رگرسیون چند متغیره

برای انجام تحلیل رگرسیونی تمامی متغیرها يی که همبستگی آنها با متغیر وابسته معنا دار بود وارد معادله رگرسیونی شده اند .در
اين تحقیق همه متغیرها به جز جنسیت وارد معادله شده اند .
جدول  :92رگرسیون چند متغیره
متغیر

B

اشتباه استاندارد

Beta

مقدارT

Sig

پايگاه اجتماعی

-1/213

1/193

-1/151

-3/99

1/111

عملکرد خانواده

-1/191

1/113

-1/129

-3/31

1/111

عملکرد جامعه

1/195

1/111

1/113

1/11

1/111

معدل تحصیلی

-1/155

1/192

-1/915

-9/39

1/131

میزان دسترسی به منابع و امکانات

1/111

1/121

1/111

91/2

1/111

=1/511

1/332

Adjusted=1/531

با استفاده از ضرايب استاندارد شده معادله خطی رگرسیون پیش بینی را می توان به صورت زير نوشت:
y = a + b1 . x1 + b2 . x2+ b3 . x3………….
y=3/45+/415+/409+-/055+-/267+-/416
مقدار ثابت با عرض از مبداء برابر است با  3/15است .با توجه به ضرايب تاثیر متغیرهای فوق به ازای تغییر متغیر عملکرد
جامعه  ،1/195متغیر دسترسی به منابع و امکانات  ،1/111متغیرمعدل ،-1/155متغیر پايگاه اجتماعی-اقتصادی  ،1/213متغیر عملکرد
خانواده -1/191متغیرناهنجاری رفتاری به میزان يک انحراف معیار افزايش می يابد .جهت مقايسه میزان تاثیر گذاری متغیر های
مستقل از معادله رگرسیون خطی با ضرايب استاندارد شده استفاده می شود .در پی پاسخ به اين سوال که بین متغیرهای مستقل
بیشترين تأثیر مربوط به کدام متغیر است ،ازمعادله رگرسیونی استاندارد شده استفاده می کنیم .فرمول ضريب رگرسیونی
استاندارد شده به صورت زير می باشد:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان ؛مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل933 /

…………Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3
Zy = /696+/468+-/105+-/459+-/621
با توجه به معادله فوق ،بیشترين تأثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری رفتاری عبارتند از:
دسترسی به منابع و امکانات ،عملکردجامعه  ،معدل تحصیلی  ،عملکرد جامعه،پايگاه اجتماعی،عملکرد خانواده.
ضريب همبستگی متغیرهای باال با متغیر وابسته معادل 1/332است و آزمون)32/13( Fدر سطح معناداری بسیار بااليی وجود رابطه
بین اين متغیرها با متغیر وابسته را نشان می دهد .ضريب تعیین تعديل شده کلی ( 1/531 )Adjustedاست .اين میزان نشان می
دهد که متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همديگر  %53/1از واريانس متغیر وابسته ناهنجاری رفتاری را تبیین می کند.
حدود  %19/9از واريانس باقی مانده متغیر وابسته توسط ساير متغیرها تبیین می شود که در اين تحقیق مد نظر نبوده است  .دلیل اين
امر نیز پیچیدگی پديده ها ی اجتماعی است که شناخت کامل و قطعی آنها امکان پذير نمی باشد  .در واقع عوامل گوناگونی بر
روی ناهنجاری رفتاری تاثیر می گذارند که در اين تحقیق به آن پرداخته نشده است .
تحلیل مسیر

تحلیل مسیر از خانواده تحلیل رگرسیون است يکی از کاربردهای سودمند روش تحلیل مسیر آزمودن مدل تحلیلی تحقیق است
.مدل تحلیلی در بردارنده مجموعه معینی از متغیرهاست که بیانگر نظام علی است.ما در تحقیقات اجتماعی نیاز به چارچوب های
علی داريم .ولی بايد تبیین های علی،متناسب با موضوع پژوهش های اجتماعی باشد.پیچیدگی واقعیت های اجتماعی و خالقیت و
تفسیرگری انسان اقتضاء می کند که

تبیین با تفسیر و احتمال همراه گردد(ساعی .)919-915:9939،

تحلیل مسیردر کنار شناخت علیت به دنبال پاسخگويی به سواالت زير است :
تاثیر يک متغیر مستقل به چه میزان است ؟
تاثیر يک متغیر مستقل تا چه حد واقعی است ؟
تاثیر يک متغیر مستقل چگونه و از چه طريق بر متغیر وابسته وارد می شود

؟(ساروخانی )51:9932،
X1

X4
پايگاه
اجتماعی

1/111

دسترسی به
منابع

1/929

-1/151
X2

1/113
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نتیجه گیری

ناهنجاری های رفتاری در همه جوامع به چشم می خورد ولی با توجه به شرايط جامعه نوع  ،میزان و شدت آن متفاوت است  .مسلما
افزايش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان امر خوشايندی نیست چون از يک طرف بیانگر شروع ناهنجاری در سنین پايین
و از طرف ديگر بیانگر تداوم آن در آينده است که در نهايت بنیان های جامعه را به مخاطره خواهد انداخت .
بنابراين برای کنترل اين آسیب اجتماعی الزم است که ابتدا خود آسیب و ابعاد آن به طور کامل شناسايی شود و سپس بر اساس
آنها تدابیر و راهکارهايی ارائه شود .ولی متاس فانه در کشور ما به بهانه عدم تشويش اذهان عمومی نسبت به ناهنجاری های دانش
آموزان مخفی کاری صورت می گیرد و اطالعات درستی و دقیقی از آسیب ها مطرح نمی شود و همین غفلت باعث ريشه ای شدن
وتداوم و عادی شدن آسیب ها در بین دانش آموزان می شود  .بعد از شناخت آسیب ها بايد همه سازمان ها و نهادهای جامعه
پذيری با تقسیم کار عالمانه در کنار هم به امر آموزش دانش آموزان از يک طرف و والدين و دست اندرکاران تربیتی از طرف
ديگر بپردازند و از موازی کاری پرهیز کنند .البته آموزش های غیر رسمی تاثیر بیشتری بر روی کودکان و نوجوانان برجا می
گذارد  .زمانی که والدين و دست انرکاران تربیتی از آسیب هايی که در انتظار دانش آموزان هست آگاهی داشته باشند بهتر می
توانند اين آگاهی را به نوجوان منتقل کنند و راه های مقابله ای منطقی اتخاذ کنند.
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