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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9314/99/23 :

چکیده

ناهنجاریهای رفتاری از جمله عواملی هستند که به تدریج نظم اجتماعی را مختل میسازند بنابراین
بررسی و شناخت علل ناهنجاری در هر اجتماعی میتواند در تصحیح روند جامعهپذیری و نظم اجتمااعی
موثر باشد .این مساله با توجه به جوانی جمعیت کشورمان اهمیتی مضاعف پیدا مایکناد .بارای بررسای
مشکالت یاد شده ابتدا باید علل و عوامل آن را به درستی شناخت .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل
مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شهر هریس در ساا تحصایلی  2931-39انجاا گرفتاه اسات.
تحقیق از نوع پیمایشی است و از نظر زمانی مقطعی بوده و از نظر دامنه پهنانگر میباشد و از حیث هدف
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و پیا نور شهر هاریس کاه
برابر  2011نفر میباشد ،تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرماو کاوکران باه تعاداد 911نفار
مشخص گردید .نمونهگیری به شیوه تصادفی طبقهای صورت گرفته و برای جمعآوری اطالعات از اباراز
پرسشنامه استفاده شد .اطالعات به دست آمده ابتدا به صورت توزیع فراوانی توصیف و سپس باا اساتفاده
از آزمون T ،Fو  rپیرسون تحلیل شدند .یافتههای تحقیق نشان میدهناد کاه باین عملکارد خاانواده و
ناهنجاریهای رفتاری دانشجویان رابطاه وجاود دارد .باین میازان دیناداری افاراد و ناهنجااری افاراد و
ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد .بین کجرو بودن دوستان و ناهنجاری رفتاری دانشاجویان
رابطه وجود دارد .بین جنسیت و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بین سطح
تحصیالت والدین و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت معنیداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :ناهنجاریهای رفتاری ،عوامل اجتماعی ،دانشجویان و عملکرد خانواده.

 .9گروه جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر ،گروه علوم تربیتی؛ شبستر -ایران.
E- mail: majid.zorofi@yahoo.com
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مقدمه

جامعه انسانی و روابط اجتماعی براساس نظم اجتماعی و به واسطه هنجارهای اجتماعی اداره و تنظیم
میشود .هنجارهای اجتماعی الگوها و شیوههای رفتار و قواعد تعیینکننده کنشمتقابل میان مرد هستند
که پیروی از آنها موجب تعاد و نظم درجامعه میگردد .یک هنجار تعیین میکندکه در شرایط گوناگون
چه رفتاری باید یا نباید داشته باشد .در این بین یکی از مسائل اجتماعی برآمده از ناهمنوایی ،بروز رفتار
انحرافی استکه همانند فقر ،جهل وبیماری همواره درجوامع انسانی حضور چشمگیر داشته وگستره وسیع
و انواع مختلفی را پوشش میدهد.
دانشمندان اجتماعی و علمایدینی در ایران زمین از دیرباز به آموزش و پرورش جوانان توجه داشتهاند.
کتابها و رسالههای زیادی در این زمینه چاپ و منتشر شده است :اما محمد غزالی ،خواجه نظا الملک،
خواجه نصیرالدین طوسی ،سعدی و موالنا جال الدین رومی و بسیاری متفکران دیگر انسان را آمیختهای
از نیروهای سهگانه خرد ،غضب و شهوت میداند و معتقد است تعاد و توازن این نیروها موجاب تعااد
رفتار و عد تعاد میان آنها سبب انواع کجرفتاریها است .سعدی نیز سرشات آدمای را اسااس رفتاار
آدمی میداند ،در عین حاا از تااثیر تربیات در رفتاار آدمای غافال نباوده اسات(مطهاری.)01 :2901 ،
هنجارهای اجتماعی تعیین میکند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی بایاد اجتنااب ورزد ،بایاد
چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند ،چه اعمالی را انجا دهد و از انجا چه اعمالی اجتناب ورزد .به همین
دلیل هر کس سعی میکند رفتارهای خود را با هنجارهاای اجتمااعی ساازگار نمایاد تاا جامعاه او را باه
عضویت خود بپذیرد .زمینه بسیاری از کجرویهای اجتماعی و ناهنجاریها در جامعه نهفتاه اسات و آن
زمانی است که جامعه کارکرد الز را از دست بدهد و نتواند پاسخگوی نیازهای افاراد باشاد و چناانچاه
انسان در رسیدن به اهداف مورد نظر نتواند موفق شود و جامعه پتانسیل الز جهت پاسخگویی به نیازهاا
را نداشته باشد ،نظم جامعه دچار خدشه میشود و ناوعی آناومی و بایهنجااری باه وجاود خواهاد آماد
(اسفندیاری .)2 :2932 ،هر رفتاری که از آدمی سر میزند نشات گرفته از مجموعه عواملی است که هرگز
نمیتوان جوانان را یکسره مقصر دانست و دیگران برای گناه ازاین رو در پیدایش بزهکااری و رفتارهاای
نابهنجار و آسیبزا عواملمتعددی بهعنوان عوامل پیدایش و زمینهساز موثر هستندکه فرد مرتکب شونده،
تنها بخشی از قضیه میباشد .هنجارهای اجتماعی با سه ویژگی اجبار ،عمومیت و خارجی بودن ،جامعه را
اداره نموده و نظم اجتماعی را برقرار میکنند .تضعیف هریک ازاین ویژگیها اختال هنجاری و بینظمی
را به همراه خواهد داشت .متاسفانه افراد یک جامعه همواره در مسیر بهنجار رشد روانی و اجتمااعی قارار
نمیگیرند و به دالیل گوناگون تعداد زیادی از جوانان توان دریافت محرکهای بیرونای و ایجااد تاوازون
بین آثار این محرکها و انگیزههای درونی خود را ندارند و بدین ترتیب رشد موزون و همهجانبه که هدف
اصلی تعالی انسان به طورکامل و حتی گاه به طور نسبی است ،تحقق نمییابد .در این میان هرچه جامعه
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پیچیدهتر و ارتباطات فردی و اجتماعی وسیعترگردد ،تعارضهای درونی و محیطی نیز سیر صعودی می-
کند و این همه سرگشتگی و آشفتگی بیشتر فرد میانجامد(طارمیان .)23 :2913 ،بار اسااس آماوزههاای
جامعهشناختی زمانیکه زمینه و بستر بروز ناهنجاری آماده باشد ،ارتکاب بزهکاری بیشتر خودش را نشاان
میدهد .چون انسان در تعامل با جامعه ،محیط و همچنین اجتماعی شدن و اجتماعی زیستن هویات پیادا
میکند و در ارتباط با دیگران نیازهایش را مرتفع مینماید .گاهی افراد به خااطر عاد فرهنا پاذیری و
مخالفتهای هراسناک از یک طرف و عد تطبیق خود با موقعیتهاای جدیاد از طارف دیگار و تاامین
نشدن نیازهای اولیه به جهت ناکارایی و نداشتن مهارت از طرف دیگر موجب سرخوردگی و انازوا شاده و
موج مخالفت را در شاکلهاای بزهکااری و مجرمیات باارز مایساازد(شاریعتی رودساری.)21 :2931 ،
دانشجویانی که در دانشگاه خوب عمل نمیکنند ممکن است از فقر ،خشونت ،ناامیدی یا بیماری روانی در
خانوادهشان در رنج باشند و به علت از هم گسیختگی و مشکالت روانی ،اجتماعی در دانشگاه حضور یابند
همچنین به دلیل مشکالت بیشتر به چشم میآیند و همین امار موجاب آسایبپاذیری آناان مایشاود.
مشکالت خانوادگی -هیجانی و یا احساس این که هیچ کس غمخوار آنها نیست یاا باه آنهاا تاوجهی
ندارند ،موجب میشود که آنان در مراحل زندگی خود به خوبی ایفای نقش نکنند از این رو میتوان گفات
که کسانیکه دارای فقر مهارتهای زندگی که تحت فشار روانی و محیطی هستند ،درصورت بیتاوجهی
در آینده از کارکرد مثبتی برخوردار نخواهند شد .نیروی انسانی و جمعیت باه عناوان یکای از جلاوههاای
قدرت و توانمندی هر کشور به حساب میآید ،مشروط بر اینکه ایان جمعیات موجاب نابساامانیهاای
داخلی نشود و آن کشور را به سوی وابستگی سوق ندهد ،پرورش ،هدایت و ساماندهی و همچنین فاراهم
ساختن زمینههای رشد و شکوفایی استعداهای جمعیت به ویژه نسال جاوان و دور نگاهداشاتن آنهاا از
انحراف از اهمیت خاص برخوردار است ،در واقع جوانان و نوجوانان در استراتژی رشد و توسعه و در چشم
انداز آینده هرجامعه یک عامل تعیینکننده وجزء سرمایههای ملی به حساب میآیندکه درحفظ و سالمتی
آنان بایستی تالشهاای الز باه عمال آیاد(فاوالدی .)11 :2932 ،مشااهده آمارهاا و شاواهد افازایش
ناهنجاری در میان جوانان دا برگسترش و شکلگیری رفتارهای غیرمقباو نااهمنوایی باا هنجارهاای
رسمی و مورد پذیرش عمو و در پی آن به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی است .آنچه که مسلم اسات،
در این برهه از زمان ،هنجارشکنیها ،کاهش آشکار انسجا و ثبات ،تولید الگوهای تثبیت شده اجتمااعی،
فردگرایی و از سوی دیگر به علت گسترش ارتباطاات ملای و جهاانی باوده ،تماامی اقشاار اجتمااعی و
شهرهای کوچک و مناطق روستایی را در همان ابعاد و یا حتی بیشتر از مناطق شاهری بازر تار تحات
تاثیر قرار داده است .ناهنجاریهای رفتاری به عنوان یک مساله اجتمااعی در باین طبقاات اجتمااعی در
شهر هریس بر بسیاری از ساختارهای جامعه تاثیرگذاشته و اثرات نامطلوب بایشاماری را برجاای نهااده
است .پژوهش این پدیده در شرایط فعلی به دلیل افزایش بیرویه یک نیاز بنیادی است زیرا شهر هاریس
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همانند با کل کشور با مسائل و چالشهای متعدد دوران گذار مواجه است .مساائلی کاه در نتیجاه تضااد
زندگی به شکل گذشته و سنتی با نیازهای ناشی از هجو زندگی جدید و مدرن است.
به طورکلی دادهها و آمارهای مربوط به پذیرفته شدهگان دانشگاهها« ،به وجود آمدن  1دانشگاه پیاا
نور و آزاد در این شهر طیف وسیعی از جوانان را به این سمت کشانیده» در سا های اخیر حاکی از روناد
متفاوتتری از گذشته میباشد .حرکت جوانان به سوی دانشاگاه ،باعاث باه وجاود آمادن خواساتههاا و
انتظارات متفاوتی نسبت به گذشته میباشد و این مساله تاحدودی زمینه انحراف را فاراهم نماوده اسات.
بیان مشکل و یا مساله در دانشگاههای شهر هریس که بر اساس نظر کمیته انضباطی دانشگاه بیشتر رخ
میدهد عبارتند از درگیری بین دانشجویان در محیط دانشگاه ،توهین به اساتید ،تقلب در امتحانات ،عاد
رعایت مقررات دانشگاه ،رابطه جنسی با جنس مخالف که سالیانه مشکالت بسیاری به وجود مایآورناد و
موجب توبیخ بسیاری از دانشجویان و یا در مواردی موجب اخراج دانشجویان میشود.
تحقیقات متعددی از جمله تحقیق جعفر سخاوت( )2931و سیمین شمس نشاندهنده این اسات کاه
عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند .از جمله این عوامل میتوان به عوامل زیار
اشاره کرد .نقش ناهنجاریهای فرهنگی خانواده ،سطح تحصیالت خانواده ،عملکارد جامعاه و تصاویر از
خود در بروز ناهنجاری رفتاری موثر است .از آنجا که خانواده به عنوان اولین عامل جامعهپذیری فرزندان
به حساب میآید ،نقش زیادی در بروز ناهنجاری رفتاری فرزندان دارد و از آنجا کاه پیشاگیری بهتار از
درمان میباشد ،بررسی و شناخت علل اجتماعی موثر در شکلگیری ناهنجاریهای رفتاری و برنامهریزی
جهت کاهش یا حذف آنها امری ضروری است .پرسش اساسی که این تحقیق با آن رو به روسات ایان
است که مهمترین عوامل اجتماعی موثر در بروز ناهنجاری رفتاری دانشجویان چیست؟
اهداف

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان شاهر هاریس در ساا
تحصیلی 2931-39میباشد .عالوه برآن ،هدفهای جزیی به شرح زیر میباشند:
 .2تعیین تفاوت سطح تحصیالت پدر با ناهنجاری رفتاری دانشجویان.
 .1تعیین تفاوت سطح تحصیالت مادر با ناهنجاری رفتاری دانشجویان.
 .9تعیین ارتباط عملکرد خانواده با ناهنجاریهای رفتاری دانشجویان.
 .0تعیین ارتباط میزان کجرو بودن دوستان با ناهنجاری رفتاری دانشجویان.
 .1تعیین ارتباط میزان دینداری افراد و ناهنجاری رفتاری دانشجویان.
 .0تعیین تفاوت ناهنجاری رفتاری در بین دانشجویان دختر و پسر.
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مبانی نظری

شالوده تحقیقات در علو اجتماعی مبتنی بر نظریات میباشد ،در واقاع نظریاه پایاه و اسااس یاک
تحقیق اجتماعی میباشد و تحقیقات اجتماعی بدون اتکا به نظریه پشتوانه بسیاری ضعیفی خواهد داشت.
از این رو بیشتر تحقیقات در علو اجتماعی تالش زیادی جهت استفاده از نظریاه دارناد .نظریاه ناکاامی
منزلتی کوهن ،نظریه فرصتهای نامشروع افتراقی (کلودارد و اوهلین) ،نظریه مرتن ،نظریه هگن ،نظریاه
اجتماعی یا جامعهپذیری و نظریه خودآینهسان کولی و مید نظریههایی هستند که در ایان بررسای ماورد
استفاده قرار گرفته است .نظریههای کنتر بر این پیش فرض استوار است که برای کاستن از تمایال باه
رفتار نابهنجار ،بزهکارانه و مجرمانه باید افراد کنتر شوند .آنها به این موضوع عالقمندند که چرا بعضی
از مرد با هنجارها همنوا نمیشوند .پاسخی که آنها ارائه میدهند این است که افراد باه دلیال ایانکاه
نیروهای کنتر کننده در زندگی آنها تضعیف شده یا غایب باشد ،احتما مجار شادن آنهاا افازایش
مییابد نظریههای کنتر جرایم جوانان تاکید میکنند .پژوهشگران این نظریه در مورد دو دسته از عوامل
کنتر  ،یعنی کنتر های شخصی و اجتماعی اتفاق نظردارناد و متعقدناد نباودن ایان کنتار هاا موجاب
پیدایش بزهکاری و جر میشوند .نظریهپردازان نظارت عقیده دارند که هرچه شخصی باه فعالیاتهاای
مرسو معتقدتر و ملز تر باشند و وابستگی بیشتری به دیگران داشته باشند احتماالً از قوانین جامعه کمتر
سرپیچی میکند .در نظریه آنان خانواده و سپس مدرسه ،بیش از هماه عوامال نظاارت اهمیات دارناد و
متعقدند که در فرآیند اجتماعی کردن فرزندان اهمیت خاصی دارند .با توجه به اهمیت خانواده در اجتماعی
کردن فرزندان ،تعدادی از متغیرهای مهم مربوط به خانواده به عنوان متغیر مستقل انتخاب شادهاناد کاه
عبارتند از  .2سطح تحصیالت والدین  .1عملکرد خانواده به عنوان متغیر مستقل انتخااب شاده اسات .در
نظریه کنتر قدرت هاگان میزان متفاوتی از آزادی پسرها و دخترها در خانواده ،یکای از عوامال اساسای
متفاوت بودن انحرافات اجتماعی دو جنس دانسته شده است .یعنی پسران نسبت به دختران برای منحرف
شدن آزادی عمل بیشتری دارند و این پدیده بیشتر در بین پسران رواج دارد .با توجه به این نظریه ،متغیر
جنسیت به عنوان متغیر مستقل انتخاب شده است .برطبق نظریه دورکیم که فرهن های سنتی وکوچک
را زیر نفوذ دین میداند و شعایر دینی موجب پیدایش اندیشههاا و مقولاههاای فکاری تاازه مایشاود و
ارزشهای موجود را تحکیم و تثبیت میکند و این شعایر و مراسم جمعای حاس انساجا و همبساتگی
گروهی را تحکیم میکند .بر اساس این نظریه انتظار میرود که هرچه افاراد دینادارتر باشاند ،باه علات
همبستگی گروهی بیشتر و حس انسجا آنها که به واسطه دین ایجاد گشته ،گرایش به کجروی در بین
آنها کمتر دیده میشود .برطبق این نظریه دینداری افراد به عنوان متغیر مستقل انتخااب شاد .از نکاات
اصلی دیدگاه ساترلند این است که افراد به این علت کجرفتار میشوند که تعداد تماسهای انحرافی آنان
بیشتر از تماسهای غیر انحرافیشان است .نظریه انتقا فرهنگی بر این نقطه تاکید دارند کاه رفتارهاای
انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته میشود .بناابراین انتظاار مایرود کاه افاراد دوساتان
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کجروتری دارند ،گرایش به کجروی بیشتر از خود نشان دهند با توجه به این دیدگاه کجرو بودن دوستان
از مهمترین متغیرهای تئوریک این نظریه هست.
پیشینه تحقیق

بشارت( )2930در مقالهای با عنوان (بررسی تاثیرهوش هیجانی برکیفیت روابط اجتمااعی) باه نتاایج
زیر دست یافت .بین هوش هیجانی و مشکالت شخصی دانشجویان ،همبستگی منفای معنااداری وجاود
دارد .هوش هیجانی ،همچنین با زمیناههاای مختلاف مشاکالت باین دانشاجویان ،همچاون قاطعیات،
مرد آمیزی ،صمیمیت و مسئولیتپذیری رابطه معناداری وجود دارد .هوش هیجاانی باا تقویات ساالمت
روانی ،توان همدلی با دیگران ،سازش اجتماعی ،بهزیستی هیجانی ،رضایت از زنادگی و مشاکالت باین
شخصی را کاهش میدهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم میسازد .هوش هیجانی ،هامچناین از
راه ویژگیهای هیجانی ،آسانسازی هیجانی ،شناخت هیجانی و مدیریت هیجانهاا و باا سااز و کارهاای
پیشبینی ،پیشگیری ،افزایش کنتر و تقویت راهبردهای رویاروی کارآمد ،باه فارد کماک مایکناد تاا
کیفیت روابط اجتماعی را بهتر سازد.
حجازی( )2931در مقاله خود با عنوان (عوامل موثر در بروز انحراف اجتماعی از دیادگاه دانشاجویان
تحت پوشش کمیته امداد اما خمینی (ره)) به نتایج زیر دست یافت :از کل واریانس تعیاین شاده10/11 ،
درصد را عامل «خانواده وگروه همگنان» 12 /11 ،درصد را عامل «اعما کنتر شدید»  11/20درصد را
عامل «وضعیت اقتصادی» و  12/01درصد را عامل امور فرهنگی و آموزشی تبیین میکند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که چهار عامل«خاانواده وگاروه همگناان» « ،اعماا کنتار شادید»،
«وضعیت اقتصادی» ،و « امور فرهنگی و آموزشی»  33/33درصد از واریانس متغیرهای تحلیل را تبیاین
میکند که در بین این چهار عامل ،عامل خاانواده و گاروه همگناان بااالترین میازان تبیاین واریاانس
انحرافات اجتماعی را دارد.
رئیسی( )2931در مقاله خود با عنوان (جوانان و ناهنجاریهای رفتاری جوانان شاهرک رجاایی شاهر
کرج) به این نتیجه دست یافت که ضعف کنتر اجتماعی ،علقه خانوادگی ضعیف ،ارتبااط باا دوساتان و
سابقه برحسب منفی خوردن در بروز ناهنجاریهای رفتاری جوانان موثرند.
یزدانیورزی( )2913در تحقیق خود در قالاب پایاانناماه تحات عناوان (سانجش میازان همناوایی
دانشآموزان با هنجارهای مدرسهای و بررسی عوامل موثر بر آن در دوره دبیرستان بخش بندپی شارقی)
به نتایج زیر دست یافت:
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 .2بین جذابیت گروه برای فرد و همنوایی او باا هنجارهاای مدرساهای رابطاه معنااداری مشااهده شاد.
مخصوصاً هرچه جذابیت کالس و همکالسیها و دوستان در مدرسه برای فرد به عنوان گروههای اولیه و
دوستان بیشتر باشد ،همنوایی باالیی با هنجارها مشاهده میشود.
 .1بین نوع دوستان ،تحصیالت پدر و مادر با میزان همنوایی دانشآموزان با هنجارهای مدرسهای رابطاه
معناداری وجود دارد و از این جهت تاثیری بر ادعاهای تئوریک ادوین ساترلند است .تئوری ارتباط متماایز
ساترلند تعریف مطلوب یا نامطلوب از رفتار جر آمیز در ارتکاب جر و یا رفتار انحرافی تاثیر مهمای دارد.
بدین معنیکه افرادی که رفتار انحرافی و اعما جر آمیز را نامطلوب و زشت تعریف میکنند نسابت باه
افرادی که از این رفتارها تعریف مطلوب و مورد پسند دارند کمتر دچاارکجروی و انحاراف از هنجارهاا و
معیارهای جامعه یا گروه میگردند.
کهزادی( )2930در تحقیقی در قالب پایاننامه باا عناوان (بررسای عوامال ماوثر در باروز رفتارهاای
نابهنجار در دانشآموزان دوره متوسطه عمومی مدارس متوسطه دولتی شهر برازجان) به این نتایج دسات
یافت میزان رفتارهای نابهنجار دانشآموزان پسر از دختر بیشتر است .بین میزان رضاایت پاساخگویان از
وضعیت آموزشی و رفاهی مدرسه با میزان رفتارهای نابهنجار آنها رابطه منعیدار و معکوس وجاود دارد.
احتما بروز نابهنجاری رفتاری در میان دانشآموزانی که دوستان ناباب دارند نسبت به بقیه بیشتر اسات.
رابطه مستقیم و معنیداری بین میزان کنتر خانوادگی و میزان بروز رفتار نابهنجار در باین پاساخگویان
وجود دارد .بین علقه خانوادگی پاسخگویان و ناهنجاری رفتاری رابطه معکوس و معنیداری وجاود دارد و
همچنین بین نگرش و پنداشت دانشآموزان از وضعیت زندگی و عملکارد تحصایلیشاان باا ناهنجااری
رفتاری رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
در سا  2910طی مطالعهای بر روی  301نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علو پزشاکی مشاهد،
مشخص شد که دانشجویان مقاطع علو پایه نسبت به دانشجویان مقاطع کارورزی در ساطح بااالتری از
ناهنجاری رفتاری هستند .در این مطالعه  13/1درصد از دانشجویان نمرات باالتر از حد میاانگین داشاتند
(عبداللهیان.)2910 ،
در پژوهش دیگری که توسط واقعای( )2910صاورت گرفات 292 ،نفار از دانشاجویان ورودی ساا
تحصیلی  2910-11در زمان ثبت نا به صورت انفرادی مورد مصاحبه و آزمون شخصیتی وودورث قارار
گرفتند(واقعی .)2910 ،نتایج این بررسی مشخص کرد کاه  19/1درصاد از دانشاجویان حاداقل یکای از
رفتارهای ناهنجار را داشتند ،نتایج ارتباط کامالً رابطه معنای داری را باین تحصایالت والادین و برخای
ناهنجاری نشان داد .یافتههای تحقیق افقی حاکی از این واقعیت بودند که دانشجویان پسر و دختر ساکن
خوابگاه که در مقایسه با متاهلین از جمعیت قابل توجهی برخوردارند ،در شرایط اجتماعی زندگی میکنناد
که در آن عادتهای اجتماعی ضعیف و دارای کارکرد منفی ،از شیوع زیادی برخوردارند و آداب اجتمااعی
درصد بسیار اندکی از عناصر فرهنگی دانشجویان ساکن خوابگاه را تشیکل میدهد .دانشجویان در برابار
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تخلفات بیتفاوت این عوامل ،زمینه ساز ایجاد شرایط آنومیک و تهدیدآمیز در محیط دانشگاه خواهند بود
(افقی.)2933 ،
فقدان یکی از والدین و میزان درآمد خانواده و اختالفات و از هم گسیختگی خاانواده و ازدواج مجادد
والدین(کاهنی )2931 ،و نگرش منفی نوجوانان نسبت باه والادین(موساوی2919 ،؛ باه نقال از حسانی،
 )2931و عد ارضاای نیازهاای اساسای فیزیولاويیکی و عااطفی(اصاغری پاور )2939 ،و ساطح پاایین
تحصیالت و نقص عضو و وضعیت جسمانی ضعیف و الغراندا (اصغری )2932 ،و ناهنجاریهای رفتاری
رابطه معنیداری وجود دارد .ناهنجاری رفتاری با توجه به ماهیت رفتاری هر شخص فرق میکناد و ایان
مشکالت سدّ بزرگی در برابر تعلیم تربیت است(روبرت و همکاران2333 ،؛ به نقل از بشاورد.)2931 ،
تحقیقی با موضوع بررسی رابطه زمینههای اجتماعی در میان دانشآموزان پیشدانشگاهی شهرساتان
رامهرمز توسط منوچهر کرد زنگنه در سا  2931انجا شده است  .در این بررسی به برخای زمیناههاای
اجتماعی آنومی بین دانشآموزان پیشدانشگاهی در شهرستان رامهرمز پرداخته شده اسات .از باین 311
نفر دانشآموز دختر و پسر سه رشته ریاضی ،تجربی ،علو انسانی 111نفر به عناوان نموناه انتخااب و از
طریق پرسشنامه محقق ساخته ،اطالعات جمعآوری شده است و رابطه برخی زمینههای اجتماعی در بین
دانشآموزان از جمله جنس ،موفقیت تحصیلی ،اقتصاد ،رضایت از پایگاه اجتماعی ،امید به آینده ،اعتماد به
مسئولین به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است .براساس یافتههای تحقیق ،آناومی باین پساران
بیش از دختران است .نکته ظریف اینکه با توجه به ویژگیهای جوانان انتظار میرفت عوامال ذهنای از
قبیل میزان رضایت از موقعیت اجتماعی ،امید به آینده بیش از عوامل عینی بار آناومی ماوثر باشاند .اماا
فرضیه رابطه پایگاه اقتصادی با آنومی تایید نشده است .به عبارتی احترا باه جواناان و توجاه باه آناان
برایشان مهمتر است .دیگر یافتهها رابطه موفقیت تحصیلی با آنومی و رابطه معکوس اعتماد به مسئولین
با آنومی را نشان میدهد .با توجه به رگرسیون چند متغیره ،میزان امید به آینده بیشترین تاثیر را بر میزان
آنومی داشته است و  %91واریانس متغیر وابسته را توضیح میدهد.
رضایی در سا 2933در تحقیقی با موضوع مقایسه و بررسی میزان ناهنجاری در دانشآماوزان پسار و
دختر دوره راهنمایی و دبیرستان ،به نتایج زیر رسیده است .شواهد پژوهشی او نشان میدهاد کاه میازان
ناهنجاریها در افراد جوان در حا افزایش میباشد .هدف از این تحقیق ،بررسی و مقایسه ناهنجاریهای
دانشآموزان پسر و دختر مقاطع راهنمایی و او دبیرستان است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی
است که تعداد  10199آزمودنی از بین دانشآموزان پایه دو راهنمایی و او دبیرساتان ( 21011دختار و
22292پسر) استان لرستان به عنوان نمونه ،به صورت خوشهای– تصاادفی و داوطلباناه در ایان تحقیاق
شرکت داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که  03/33درصد پسران و  01 /12درصد دختران و  01/99درصد
مجموع آنها دارای ناهنجاری هستند .اختالف فراوانیها بین دختران و پسران معنیدار بود و در نتیجه با
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توجه به شیوع باالی ناهنجاریها در میان دانشآموزان ،توجه جدی به فراهم کردن زمینههای الز برای
اصالح ناهنجاریها ضروری به نظر میرسد.
تحقیقی توسط نوابخش و واحدی در سا  2933با موضوع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خاانواده و
ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان انجا شده است .سرمایه اجتماعی ابزاری برای رسیدن به انواع دیگار
سرمایهها از جمله سرمایه اقتصادی ،انسانی و فرهنگی میباشاد .یکای از حاوزههاای مهام تاثیرپاذیر از
ساارمایه اجتماااعی ،نهاااد خااانواده و نهاااد آمااوزش و پاارورش اساات .نمونااه  021نفاار از دانااشآمااوزان
دبیرستانهای شهر تهران در سا تحصیلی  2933-33بود .روش پژوهش ،پیمایشی و داناشآماوزان باه
طور خود اجرا به پرسشنامه پاسخ دادند .یافتههای تحقیق حاکی از آن است کاه باین سارمایه اجتمااعی
کمی وکیفی درون خانواده و ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .نتاایج
تحلیل رگرسیونی نشان داد که جنس و سرمایه اجتماعی کیفای درون خاانواده بیشاترین قادرت تبیاین
کنندگی ناهنجاریهای رفتاری را به نفع پسران داشته است ،در صورتیکه سرمایه اجتمااعی کمای درون
خانواده بیشترین قدرت تبیین کنندگی ناهنجاریهای رفتاری در بین پاسخگویان دختر را دارد.
کازلین با مطالعه روی  2119نفر از دختران و پسران  23-10ساله در فرانسه درتحقیقی تحت عناوان
(نوجوانی و خرابکاری) با تاکید بر متغیرهای خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدرسهای نتیجه مایگیارد
که گرایشات و طرز تلقی جوانان نسبت به ارتکاب اعما خرابکارانه ،در نوع و میزان ارتکاب این اعماا
توسط این گروه سنی ،تاثیر به سزایی دارد .جوانان میخواهند که با رفتارهای خرابکارانه خودنمایی کنناد
و به خوبی حس کنند که بد بودن بهتر از هیچ بودن است و این هویت منفی است که ابها و تردیدهایی
که او در خود دارد ،را با انجا اعما خرابکارانه حس میکند(کازلین.)911 :2333 ،
ساترلند( )2301در تحقیقی در مورد موضوع خانواده و بزهکاری در سا  2301انجا داد بزهکااری را
در اثر خطای خانوادهها داشته است که قادر به یاد دادن ارزشها و هنجارها نباودهاناد .باه نظار سااترلند
نگرانیها و نیازهای ارضا نشده در افراد عادی و بزهکار ،شبیه به هم اسات و تنهاا روشهاای یادگرفتاه
شده واکنش به این نگرانیها و محرکها در آنها متفاوت است و خانواده به عنوان محیط یادگیری اولیه
جوانان بر بزهکاری موثراست(احمدی.)292 :2930 ،
نای( )2313در پژوهشهایش به این نتیجه رسید که متغیرهای خانوادگی نظیر روابط فرزناد والادین،
تقلیدهای خانوادگی ،انضاباط ،سرپرساتی و پایگااه اقتصاادی– اجتمااعی باا بزهکااری جواناان ارتبااط
معنیداری دارد(احمدی.)290 :2930 ،
بررسیهای روتر( )2331در لندن نشان داد میزان شیوع نابهنجاری رفتااری در باین جواناان منااطق
محرو نسبت به سایر مناطق بیشتر است ،و رفتارهای از قبیل دزدی ،مزاحمات ،مصارف ماواد مخادر و
اختالالت هیجانیمنش در محالت مرکازی پرجمعیات شاهرها بیشاتر از محاالت دیگار اسات .میازان
رفتارهای ناهنجار اجتماعی نوجوانان در مدارس مختلف متفاوت است ،این تفاوت باه نظار نمایرساد باا
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بزرگی یا کوچکی و قدمت مدرسه ربطی داشته باشد ،بلکه بیشتر باا محایط اجتمااعی آن مرباوط اسات
(ساراسون.)2931 ،
هربرت کارو ( )2313در یکی از تحقیقاات خاود از گروهای از دانشاجویان روساتایی خواسات کاه
مشکالت و تعارضهایی را که دارند بنویسند .در زیر به تعدادی از این موارد اشاره میشود:
 مخالفت خانواده با شغل و یا حرفهای که دانشجو میخواهد برگزیند. میل به تفریحهای متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن. احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بیکفایتی و عد فهم دروس. ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی. همرن دیگران شدن. تنفر از دیگران ولی قادر نبودن به آشکار کردن احساسات خود. مشکالت اقتصادی که مانع از رسیدن به هدفهای هنری و علمی است. رضایت خانواده در برابر رضایت شخصی(شاملو.)10- 11 :2903 ،جو و فوکادا( )2331اثرات استرس و حمایت اجتماعی را بر روی رفتاار و احسااس شاادمانی بار روی
 211دانشجوی  29دانشگاه ياپن مطالعاه کردناد .نتاایج نشاان داد کاه فقاط  %21از واریاانس حمایات
اجتماعی مورد لزو به وسیله استرس توجیه میشود که این امر بیان کننده ایان اسات کاه رواباط باین
متغیرها قوی نبوده و کالً مستقل هستند .با افزایش نمره در اساترس و حمایات اجتمااعی ماورد لازو و
کاهش نمره در حمایت دریافت و ادراک شده ،شدت ناهنجاری رفتاری افزایش مییابد .هرچه نمارات در
حمایت اجتماعی ادراک و دریافت شده افزایش یابد ،دانشجویان احسااس شاادمانی بیشاتری را گازارش
میکردند .به عالوه حمایت اجتماعی اثرات محافظت کنندهای در برابر شاکایات جسامی داشاتند .نهایتااً
استرس و حمایت اجتماعی مورد لزو تعامل جالبی بدین صورت دارند دانشجویانی که استرس بیشتری را
گزارش میکردند و حمایت اجتماعی بیشتری را نیز دریافت کرده بودند ،نسبت باه آنهاایی کاه حمایات
اجتماعی کافی را تجربه نکرده بودند ،ناهنجارتر بودند(رابرتسون.)2931 ،
سلین و ولفگن  ،در دهه  2301تحقیقی در چارچوب فکری اثباتگرایی لیبارا در آمریکاا عهادهدار
میشوند .هدف از این تحقیق بررسی ناهنجارها و عوامل دیگر در میان نوجوانان از طریق سنجش دقیاق
آماری است ،آنها برای دقیقتر ساختن آمار موجود به اسناد پلیس رجوع کردناد و در واقاع آماار خاا را
تبدیل به آمار قابل استنادتر نمودند .آنها انواعی از ناهنجاریها را مورد بررسی قرار دادند که مورد توجاه
پلیس واقع شده بود .و به طور مداو به وقوع میپیوست .آنها نشان دادند کاه میازان ارتکااب ناوعی از
ناهنجاریها در طو زمان ثابت است ،بنابراین قوانین را میتوانستند مالک خوبی برای وفاق اجتماعی در
نظرگیرند .این مرحله اولیه تحقیق آنها را در بر میگرفت .درپی آن تصمیم گرفتندکه  202مورد ازجرایم
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را برمبنای نوع ناهنجاری ،شرایط وقوع و میزان آسایب وارد شاده از  111نفار دانشاجو ،اعضاای هیاات
يوری ،قضات و مددکاران اجتماعی مورد نظرخواهی قرار دهند و به این ترتیب به یک شاخص برای ایان
که چه عملی واقعاً ناهنجاری محسوب میشوند ،دست یابند .کوشش آنهاا دساتیاابی باه یاک معیاار
اخالقی بود که مورد قبو مرد قرار داشته باشد و بتواند بار مبناای آن علام اثبااتی خاود را بناا کنناد.
نتیجهگیری به دست آمده این بود که وفاق اجتماعی کم و بیش مشابهی در این زمینه دارد ایان اخاالق
قابل توصیف و نهایتاً قابل کمی شدن است و میتاوان آماار موجاود را باا دخال و تصارفهاایی بارای
تحلیلهای علمی مورد استفاده قرار داد .همچنین کوشش اثبات گرایان لیبرا بارای نشاان دادن امکاان
وجود وفاق در میان مرد بود(ممتاز.)292 :2932 ،
سلمی و کیویوری در سا ( ،)1110در مقاله خویش تحت عنوان همبستگی بین سارمایه اجتمااعی و
جر جوانان ،با کنتر شاخصهای سطح فردی و ساختاری سرمایه اجتماعی به بررسی رابطه بین این دو
متغیر پرداختهاند .این تحقیق در یک نمونه  1201نفره از جوانان 21 -20ساله انجا گرفته اسات .نتاایج
تحلیل رگرسیون چند متغیره نشاان مایدهاد هنگاامی کاه متغیرهاای ساطح فاردی و سااختاری(مثل
خودکنترلی) ،کنتر شده باشند ،پایین بودن حمایت از سوی والدین ،پایین بودن کنتر از ساوی معلام و
پایین بودن اعتماد بین اشخاص با رفتار بزهکارانه همبستگی برقرار مایکناد .کنتار از ساوی والادین،
حمایت معلمان و پیوند بین نسلی با بزهکاری ،تنهاا در ماد هاای دو متغیاره همبساتگی دارد .باه نظار
میرسد پیوندهای ضعیف والدین که باعث پیوند نوجوانان به بازار کار پاره وقت مایشاود او را در مقابال
خطر بزهکاری حمایت نمیکند(نوابخش.)2933 ،
فرضیهها

 .2بین جنسیت و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت وجود دارد.
 .1بین سطح تحصیالت پدر و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت وجود دارد.
 .9بین سطح تحصیالت مادر و ناهنجاری رفتاری دانشجویان تفاوت وجود دارد.
 .0بین عملکرد خانواده و میزان ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .1بین میزان دینداری افراد و ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .0بین میزان کجرو بودن دوستان و ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق پیمایشی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه که با توجه باه چاارچوب تئاوریکی،
فرضیهها و متغیرهای به کار رفته ،پرسشها یا گویههای مورد نیاز به صورت بسته طراحی شده است.
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جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیا نور شاهر هاریس مایباشاد کاه
بر اساس آخرین آمار دانشگاه ،تعداد کل دانشجویان در ساا تحصایلی  2931 -39برابار باا  2011نفار
میباشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمو کوکران استفاده شد که برابار باا 911نفار باود .تعاداد نموناه
بر اساس فرمو نمونهگیری کوکران با دقت برآورد  d=1/1حداکثر واریانس  Pq=1/11و سطح اطمیناان
 31درصد ،جامعه آماری  2011نفری میباشد که با توجه به فرمو زیار نتیجاه نموناه آمااری  911نفار
تعیین گردید .روش نمونهگیری ،نمونهگیری تصادفی طبقهای بود.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

دینداری :داشتن اهتما دینی به نحوی که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متاثر میسازد.
تعریف عملیاتی :مصادیق عملیاتی و قابل اندازهگیری متغیر دیناداری عبارتناد از انجاا دادن فاردی
عبادات و نمازهای یومیه ،شرکت در نمازهای جماعت دانشگاه یا مساجد و یا شرکت درجشنهاا و اعیااد
مذهبی ،توسل به دعا در لحظات سخت زندگی ،پوشیدن لباس براساس اصو دینی ،اهتما دینی دررفت
و آمدهای فامیلی و دوستان خانوادگی و طهارت و نظافت .برای اندازهگیری از طیف لیکرت استفاده شاده
است(شهری مجارشین.)11 :2933 ،
عملکرد خانواده :ایجاد فضای مطلوب خانوادگی و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده بر اثار فقادان
یکی از والدین و یا اختالف بین آنها و نیز عد افراط در نازپروری در باین فرزنادان از وظاایف خاانواده
است(کینیا.)113 :2911 ،
تعریف عملیاتی :توهین و سرزنش ،اخاتالف و درگیاری ،ناوازش و محبات .عاد تفااهم اخالقای و
اختالف نظر .از دانشجو پرسیده میشود در طو سا چند بار این اتفاقات برایشان افتاده است(قاسمزاده،
.)91:2933
کجروبودن دوستان :اشاره به فرآیند تعامل و ارتباط با دوستان بزهکار و یادگیری بزهکااری از آنهاا
دارد .طبق گفته ساترلند ،رفتار انحرافی از طریق داشتن روابط اجتماعی باا اناواع خاصای از مارد مانناد
تبهکاران آموخته میشود(ستوده.)203 :2919 ،
تعریف عملیاتی :جهت سنجش متغیرکجرو بودن دوستان از پاسخگویان پرسیده میشود که هریک از
دوستان نزدیک و دورشان درطو یک سا گذشته چه میزان ازموارد مطرح شده را انجا دادهاند .تخریب
وسایل عمومی ،اعما زور برای گرفتن چیزی ازشخصی ،استعما دخانیات و موادمخدر و برهم زدن نظم
عمومی(قاسمزاده.)13 :2933 ،
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ناهنجاریرفتاری« :ناهنجاری حالتآشفتهای از ناامنی استکه بربخش وسیعی ازجمعیت سایه افکنده
و بالقوه بحرانساز است» طبق نظردورکیم «ناهنجاری» به معنای عد توازن (نابرابری) و پیروی نااقص
از هنجارها در راستای توسعه اجتماعی است که در سطوح درگیر در فرایند تغییر نفوذ میکناد(مظااهری،
.)0 :2910
تعریف عملیاتی :مصادیق عملیاتی قابل اندازهگیری متغیر وابسته ناهنجاری رفتاری عبارتند از تقلاب،
با تاخیر به کالس آمدن ،دروغگویی ،صدمهزدن به اشایا در دانشاگاه ،آوردن لاوح فشارده غیرمجااز باه
دانشگاه ،حمل چاقو ،دعوا با سایردانشجویان ،غیبت مکرر و بیاحترامی به استادان و سایر دانشاجویان .از
دانشجویان پرسیده میشود چند بار در سا تحصیلی این کارها را انجا دادهاند(قاسمزاده.)2933 ،
اعتبار و پایایی ابزار تحقیق

اعتبار ابزار اندازهگیری با استفاده از اعتبار صوری سنجیده شده است .بارای تعیاین پایاایی از آلفاای
کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر  %123به دست آمد.
نتایج و یافتهها

در این تحقیق از میان مهمترین عوامل اجتماعی تاثیرگذار بار ناهنجااریهاای رفتااری دانشاجویان
شهرهریس متغیرهای زیر به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند .سطح تحصایالت والادین ،کجارو
بودن دوستان ،دینداری ،جنسیت ،عملکرد خانواده و رابطه آنها بر متغیار وابساته تحقیاق «ناهنجااری
رفتاری» سنجیده شد .برای تبین ناهنجاریهای رفتاری از دیدگاههای نظریه هویتپذیری افتراقی دانیال
گلیدز و نظریه آنومی مرتن استفاده شد.
بر اساس اطالعات به دست آمده ،دختران  09/9و پسران  10/1درصد حجام نموناه را تشاکیل داده
بودند .از بین گزینههای موجود برای سطح تحصیالت پدر بیشترین تکرار مربوط باه گزیناه لیساانس باا
 10/1درصد میباشد .در مورد سطح تحصیالت مادر بیشترین تکرار مربوط به گزینه بیسواد با  11درصد
میباشد.
میانگین کلی برای متغیر نوع عملکرد خانواده  11/92و از بین گزینههای این متغیر ،آگاهی از وظیفاه
تهیه وسایل و مایحتاج مورد نیاز فرزند توسط والدین با  9/02درصد باالترین و نیز اقدا به طالق توساط
والدین تا به حا پایینترین میانگین را با  1/13درصد میباشد.
میانگین کلی برای متغیر میزان دینداری  11/21و از باین گزیناههاای ایان متغیار ،عملکاردن باه
توصیههای دینی در مورد احترا به پدر و مادر با 0/11درصد باالترین و نیز عد رعایت رن هاای مجااز
برای پوشش در محیط دانشگاه ،پایینترین میانگین را با  1/ 32درصد دارا میباشد.
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میانگین کلی برای متغیر میزان کجرو بودن دوستان  1/91و از بین گزینههاای ایان متغیار متوسال
شدن به زور و تهدید برای کسب کاال یا چیزی طی یک سا گذشاته توساط دوساتان باا  2/33درصاد
باالترین و نیز فریب دیگران هنگا خرید یاا فاروش چیازی طای یاک ساا گذشاته توساط دوساتان،
پایینترین میانگین را با  2/13درصد دارا میباشد.
میانگین کلی میزان ناهنجاری رفتاری در بین دانشاجویان دانشاگاه آزاد و پیاا ناور هاریس 20/03
درصد میباشد.
بر اساس یافتههای تحقیق ،میزان ناهنجاری رفتاری دانشجویان بر اساس جنسیت ،تفاوت معنیداری
نشان نمیدهد .ناهنجاری رفتاری دانشجویان در بین سطح تحصیالت والدین ،تفااوت معنایداری نشاان
نمیدهد .بین عملکرد خانواده و میزان ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد .ضریب همبستگی
به دست آمده برابر صفر میباشد که از نظر آماری معنیدار است .کینیا میگوید مشاجرههاای پایدرپای
والدین و جدا آنها میتواند به احتما زیاد همان نتایج جن را برای فرزندان فاراهم کناد .کاینیاا در
مورد ازهم پاشیدگی کانون گر خانواده در اثر اختالف و درگیری و تااثیر آن بار فرزنادان مایگویاد" :از
پژوهشهای علمی و عینی جامعهسنجی خانوادههای نابسامان چنین بر میآید که آنهاا افاراد ناساازگار
زیادی را تحویل جامعه دادهاند".
بین دینداری و ناهنجاری رفتاری دانشجویان رابطه وجود دارد در تایید رابطه این فرضیه از چارچوب
نظری هیرشی و شیومیکر استفاده گردید .مبنی بر اینکه درگیر شدن جوانان در فعالیتهای قاراردادی و
دینی به آنها وقت کافی برای مشغو شدن در فعالیتهای بزهکارانه نمیدهد .اگر این درگیار شادن باا
اعتقاد به هنجارهای عادی همراه باشد فرد نه تنها در فعالیتهای متداو مشغو میشود بلکاه باه ایان
باور میرسد که قواعد و قوانین حاکم بر جامعه صحیح است و خود را ملز به پیروی از آنها میداند .اگر
فرد خود را در این فعالیتها کمتر درگیر نماید احتما بیشتری دارد که هنجارها را نقص و مرتکب رفتاار
بزهکارانه شود.
در تایید بین کجرو بودن دوستان و ناهنجاریهای رفتاری دانشجویان مایتاوان از چاارچوب نظاری
نظریهپردازان کنتر اجتماعی (هیرشی ،سااترلند و بلاومر) اساتفاده کارد .الگاوی بزهکااری معماوالً در
گروههای همسا منتقل میشود و وابستگی جوانان به شبکههای روابط اجتماعی در گروهای دوساتان و
همسا بزهکار موجب گرایش آنان به رفتار نابهنجار مایشاود .جواناانی کاه باا مشاکالت خاانوادگی و
تحصیلی مواجهاند آمادگی بیشتری برای گرایش به گروه همسا بزهکاار داشاته و بارای ارتکااب رفتاار
نابهنجار مستعدترند .نتایج تحقیات انجا شده در داخل کشور شکربیگی( ،)2931فاضلینیا( ،)2931یزدانی
ورزی( )2913و کهزادی( )2930موید بر تایید گروه دوستان بر ناهنجاری رفتاری جوانان است.
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فرد به عنوان موجود اجتماعی همواره در کنشمتقابل با افراد دیگر است و رفتاار بهنجاار و نابهنجاار
نتیجه فرایندهای دایمی کنشمتقابل بین اعضای جامعه است محیط اجتماعی رفتار فرد را متاثر ،محادود،
کنتر  ،تعدیل و یا تغییر میدهد .انحراف اجتماعی در فرآیندهای کنشمتقابل اجتماعی شکل مایگیارد،
بنابراین فرد در فرآیند مشاهده و یادگیری رفتار انحرافی ،تقلید و الگوسازی از افراد منحرف ،کنتار هاای
ضعیف درونی و بیرونی و جامعهپذیری ناقص و تغییر هویت که به علت برچسبهای اجتماعی در وی باه
وجود میآید ،مرتکب جر و بزهکاری میشود.
رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی از طریق هنجارها که منظور شیوههای جا افتاده رفتار اسات و حادود
آن را تعیین میکند ،تنظیم میشود .یک هنجار تعیین میکند که فرد در شرایط گوناگون چه رفتاری باید
و یا نباید داشته باشد .البته همیشه این امکان هست که رفتار فرد با آنچه از او انتظاار مایرود مطابقات
نداشته باشد همیشه جایی برای تغییر هنجارها وجود دارد و هر هنجار تاریخ مربوط به خاود را دارد یعنای
نظر گروه در طو زمان نسبت به رفتار مناسب یا نامناسب میتواند تغییرکند .ناهنجااریهاای رفتااری از
جمله عواملی است که به تدریج نظم اجتمااعی را مختال مایساازد .بناابراین بررسای و شاناخت علال
ناهنجاری اجتماعی میتواند در تصحیح روند جامعهپذیری و نظم اجتماعی موثر باشاد .تحقیقاات متعادد
نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریهاا موثرناد .از جملاه ایان
عوامل میتوان به این موارد اشاره کرد .ناهنجاریهای فرهنگای ،رواباط اجتمااعی و گاروه همسااالن و
پایگاه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خانواده و  ...گسترش روزافزون برخی ناهنجاریها در جوامع مترقای
امروز تامل و تفکر فراوانی را میطلبد .از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان میباشاد ،بررسای و شاناخت
علل اجتماعی موثر در شکلگیری ناهنجاری رفتاری و بررسی جهت کاهش یا حذف آنها اماری الز و
ضروری است .براساس دانش موجود به نظر میرسد که اغلب رفتارهای نابهنجاار ،نتیجاه یاک واقعیات
بحرانی نیست بلکه منتج از تجارب و یادگیریهای ناسالم در طی مدتهای طوالنی هستند.
پیشنهادهای کاربردی

 با توجه به تاثیر تقید مذهبی بر ناهنجاریها ،ضروری است خانوادهها و دانشگاه باا تقویات ارتبااطخود و وسایل ارتباط جمعی اعم از رادیو تلوزیون ،سینما ،روزنامهها و نشریات از طریق پیا هاای خاود در
طرز تفکر و رفتار افراد جامعه موثر واقع شوند .اگر پیا های این رسانههاا باه سامت ارزشهاای ماذهبی
جامعه گرایش پیدا کند ،میتواند در جهت تربیت دینی نسل جوان موثر افتد.
 در محیط آموزشی با تشویق کسانیکه رفتارهای متناسب با هنجارها و ارزشهاای ماورد انتظاار رادارا هستند و تنبیه متناسب با دانشجویانی که فاقد چنین شرایطی هستند ،میتاوان رفتاار دانشاجویان را
کنتر نمود.
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 استفاده از حداقل امکانات به منظور انجا مساابقات در زمیناههاای مختلاف ورزشای فرهنگای واعتقادی و  ...میتواند در ارضای نیاز استقال طلبی و خودشناسی دانشجویان به طور سالم موثر باشد و از
بروز اشکا ناهنجاری ،خودنمایی و ابراز وجود جوانان بکاهد.
 تشکیل جلسات فوق برنامه با مسئولین کشور در جهت برآوردهکردن نیازهای نسال جاوان و ارائاهنتایجحاصل از رفتارهای نابهنجار برای افراد جامعه درمحیطهای آموزشی ازفعالیتهای الز و موثر است.
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