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 چکيده

هدف از مقاله حاضر، ساخت و هنجار یابی پرسشنامه رفتارهای بزهکارانه  در میان کلیه نوجوانان دانش آموز 

مقطع دوره متوسطه دوم استان مازندران بوده است. تحقیق حاضر تالش می کند ضمن معرفی مقیاس 

صورت عملی و مبتنی بر داده ها و شواهد تجربی نشان دهد. رفتارهای بزهکارانه، فایده و سودمندی آن را به 

این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان نوجوانان دانش آموز، دختر و پسر 

انجام شده است. نمونه گیری با روش  7981-89 مقطع دوره متوسطه دوم استان مازندران، در سال تحصیلی

نفر می باشد. اعتبار این مقیاس با استفاده از اعتبار محتوا،  147نجام گرفته و حجم نمونه نیز طبقه بندی شده ا

اعتبار سازه نظری و اعتبار سازه تجربی، که از طریق تحلیل عاملی حاصل گردید، بررسی شده است. پایایی 

ولفه عاملی با استفاده از روش ممقیاس نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل 

های اصلی و چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقیاس بزهکاری، از چهار عامل تخلف 

مدرسه ای، رفتارهای بزهکارانه فرهنگی عادی شده، رفتارهای بزهکارانه اخالقی، رفتارهای بزهکارانه عادی 

رصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند. ضرایب آلفای د 89شده جدید، تشکیل شده است، که نزدیک 

کرونباخ برای کل مقیاس و ابعاد آن نیز در حد مطلوبی برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس بزهکارانه  

ن یاز این امتیاز مهم برخوردار است که رفتارهای الگودار و پایا را مد نظر قرار می دهد و این مقیاس برای تبی

 بزهکاری و نیز جهت ارائة توصیه هایی با کاربست تجربی مناسب تر است.

 .هنجار یابی، پرسشنامه گرایش به رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان دانش آموز واژگان کليدی:
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 2فاطمه نوربخش اميری، 1علی اصغر عباسی اسفجير

 .دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 7
 .مدرس دانشگاه پیام نور مرکزبابل 7

 

  نام نویسنده مسئول:

 علی اصغر عباسی اسفجير

ساخت و هنجار یابی پرسشنامه رفتارهای بزهکارانه  نوجوانان دانش آموز 

 مقطع دوره متوسطه دوم استان مازندران
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 مقدمه
ا گسترش مسأله مربوط به آسیب های اجتماعی از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان ب

انقالب صنعتی و گسترش دامنه ی نیازمندی ها، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست ها و نیازهای زندگی، 

موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی، انحراف اجتماعی و دیگر آسیب ها شده است. 

صادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طبقه بندی شده است. مجموع این مشکالت مربوط به مشکالت در جامعه ایران در سطوح اقت

فرد، خانواده و کل جامعه است. عمده ترین مصادیق مشکل اجتماعی مسائل مربوط به مفاسد و آسیب های اجتماعی جوانان می 

یادی حکایت از واقعیت های جاری جامعه دارد باشد، رویکردی که در بحث مربوط به مسائل اجتماعی وجود دارد تا حدود بسیار ز

 (. 64:7911زیرا جامعه ی ایران دارای جمعیت جوان می باشد.)آزاد ارمکی، 

از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است -سازندگان اجتماع فردا-شیوع رفتار بزهکارانه در میان نوجوانان و جوانان

ای زیادی است. نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی را به عنوان که ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی ه

شیوه رفتاری که برخالف وفاق جامعه است، در نظر گرفته و آن را به عدم همنوایی با یک هنجار یا مجموعه ای از هنجارهایی که 

ح بزهکاری را هنگامی به کار می برند که عاملین چنین مورد قبول بیشتر اعضای یک جامعه واقع شده است، تعریف نموده و اصطال

 (.7994شیوه رفتاری افرد زیر سن  قانونی باشد)احمدی و ایمان،

نظریه پردازان در سال های اخیر با تکیه بر مالک سن و تأکید بر تعریفی که قانون رسمی از انحرافات ارائه می دهد، رفتار 

رم، به این صورت تقسیم کرده اند که اگر رفتار بزهکارانه توسط جوانان و نوجوانان صورت بزهکارانه را به دو دسته بزهکاری و ج

  (.SHOEMAKER,1990:30-32گرفته باشد، بزهکاری، و اگر توسط بزرگساالن انجام شود، جرم تلقی می گردد)

د سر می زند به تمامی اعمالی گفته می شود که بر خالف هنجارها ونرم های اجتماعی از افرا 7بزهکاری

(،وجه مشترک تمام جوامع انسانی است و صرف نظر از موضوع، اختالف ماهیت، این اعمال تقریباًهمیشه توسط 7911)ساروخانی

( و برحسب عمق و شدت عمل بزهکارانه، به دسته های کوچک تری مانند: 7994قانون تعریف و پیش بینی )مشکانی و رضوی،

استفاده از سالح گرم در سرقت ها و...(و بزهکاری مالیم)تخریب کیوسک تلفن، شکستن  بزهکاری شدید)حمالت شدید، سرقت،

 (.Agnew,1991:59المپ، پاره کردن صندلی و...( تقسیم می شوند )

در پژوهش حاضر منظور از رفتار بزهکارانه، انحراف از نوع مالیم است و موارد زیر به عنوان رفتار بزهکارانه شناخته می شود. 

ی، کشیدن سیگار و قلیان، سر به سر پسرها گذاشتن، ارتباط با جنس مخالف، گفتن دروغ، دیدن فیلمهای غیرمجاز، خیانت، فحاش

ارتباط نامشروع، دزدی، نداشتن احساس مسئولیت درمقابل دیگران، انتقام گیری غیرمستقیم، خودارضایی، خودکشی، مشغول 

ورت و...(، عمل های زیبایی)غیرضروری(، عدم رعایت حقوق دیگران، آرایش کردن بودن به کارهای حاشیه ای )مد لباس، آرایش ص

)غیر متعارف(، ایجاد مزاحمت برای دیگران، رعایت نکردن قوانین مدرسه، مشاجره و دعوا با دیگران، آوردن تلفن همراه )موبایل( 

رل والدین، پوشیدن لباس های خالف مقررات به مدرسه، گوش نکردن به حرف های مدیر، معاون و معلم، احساس تنفر از کنت

مدرسه، دیرآمدن به مدرسه، احساس تنفر از کنترل مدیر، معاون و معلم، عدم احترام به بزرگترها، استفاده از وسایلی که از نظر 

گران، غیبت دی مدرسه مجاز نیست)انگشتر، گردنبند و...( توهین به مدیر، معاون و معلم، ریختن آشغال در مدرسه، عصبانی شدن،

گوش نکردن به حرف های پدر و مادر، تغلب در امتحان، پوشیدن لباس هایی که از نظر والدین مناسب نیست، دیر رفتن به خانه، 

 خراب کردن وسایل مدرسه و نداشتن انگیزه برای تحصیل، به طوری که موجب ناراحتی خانواده و مدرسه شده باشد.

 79زهکارانه را می توان آن دسته از رفتارهای بزهکارانه برشمرد که توسط  جوانان کمتر از با توجه به موارد فوق، رفتار ب

سال صورت می گیرد، اما شدت آن رفتار در حدی نیست که مستوجب مجازات های قانونی و اجتماعی شود و می تواند از دید 

 جامعه و فرهنگ حاکم، مورد چشم پوشی قرار گیرد.
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 در ایران: تحقيقات انجام شده
به بررسی عامل  «)در شهرستان اصفهان(  سالگی،ان، بحران انحرافات79تا76»(در مقاله ای تحت عنوان 7998حاجی آقایی )

ثروت و استطاعت مالی خانواده در گرایش فرزندان به انحرافات پرداخت. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. با مراجعه به مدارک 

سال منحرف وغیرمنحرف 76-79نفر در بین،ان 771م به تهیه پرسشنامه کرده و با انتخاب حجم نمونه پیشینه های مطالعاتی اقدا

اصفهان پرسشنامه توزیع، جمع آوری و داده های آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین  7و9،1مناطق 

جمعی، فشار همساالن، محیط متشنج خانواده، طبقه  فرهنگی شامل آموزش های اجتماعی، وسایل ارتباط-عوامل اجتماعی

 اجتماعی، عدم نظارت صحیح والدین برفرزندان و افزیش ثروت و رفاه در بزهکاری فرزندان مؤثر است.

بررسی مقایسه ای عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری، ان نوجوان شهر »( در مقاله ای تحت عنوان 7996حسینی و یکه کار)

مقایسه ای است نمونه ی -سی نقش خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری پرداخته اند. این پژوهش از نوع علیبه برر« تهران

نفر و نمونه ی گروه غیر بزهکار با کنترل متغیر  81گروه بزهکار از میان، ان نوجوان کانون اصالح و تربیت شهر تهران به تعداد 

نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  81موزان شهر تهران به تعداد های جنس، سن و محل زندگی از میان دانش آ

 و روش آماری مورد استفاده آزمون خی دو است.

اه فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگ-نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان دلبستگی والد

قه ی انحراف در والدین تفاوت معنادار وجود دارد، اما در زمینه ی مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت اجتماعی و وجود ساب -اقتصادی

 معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

به بررسی عوامل « دبیرستانی دانش آموزان بزهکاری با مرتبط عوامل»(در مقاله ای تحت عنوان 7996احمدی و موسوی)

این مطالعه با روش پیمایشی و با استفاده از  ان بزهکاری جوانان در شهرستان آباده پرداختند.اجتماعی اقتصادی مرتبط با میز

دانش آموز، و پسر مقطع دبیرستان شهرستان آباده پرداخته است.  488پرسشنامه خود گزارشی به جمع آوری اطالعات از بین 

و استفاده از رسانه های جمعی به ترتیب بیش ترین رابطه  متغیرهای وابستگی به دوستان، مذهبی بودن یافته ها نشان می دهد،

درصد تغییرات  متغیر رفتارهای بزهکارانه را تبیین می  97داشته اند. مدل تحقیق با سه  متغیر فوق ن را با متغیر بزهکاری جوانا

 یت زیادی برخوردار است.کند. نتایج حاکی از آن است که گروه های همساالن در تقویت رفتار بزهکارانه جوانان از اهم

ه ای باعنوان شبکه روابط درون خانوادگی، مدرسه، دوستان و روابط دوستی در درمقال (7991عباسی اسفجیر و مهدوی )

رفتارهای بزهکارانه نوجوانان، شهرساری بیان می کنند که تئوری کنترل اجتماعی هیرشی در برگیرنده چهار قسمت است: 

و عقیده. دلبستگی رابطه درونی شده توسط فرد است و تعهد تاثیر فعالیتهای اجتماعی در زندگی دلبستگی، تعهد، مشغولیت 

فردی است. مشغولیت میزان زمان واقعی صرف شده برای فعالیت های اجتماعیست عقیده اصول اخالقی است که فرد احساس 

ت یرشی هنوز در پیش بینی وضعیت جرائم دارای اهمیمی کند باید دنبال کند بر طبق نتایج این تحقیق تئوری کنترل اجتماعی ه

نوجوان، در شهر ساری مورد مطالعه قرار گرفتند. وابستگی  969است. در این بررسی با استفاده از تئوری هیرشی و روش پیمایش 

 سه متغیرهای مستقلبه والدین و معلمان، وفاداری به دوستان، مشورت خانواده، تعهد نسبت به مدرسه، عقاید و مشغولیت در مدر

را تشکیل می دادند. سن، جنس و وضعیت مالی متغیرهای کنترل بودند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که بزهکاری 

گروه های هماالن، فراوانی تماشای رسانه های جمعی، بزهکاری والدین، ارزیابی منفی از والدین و معلمان بیشترین میزان واریانس 

 انان را تبیین می کند.بزهکاری جو

علل و عوامل « زندانی زنان در جرم بر موثر اجتماعی عوامل بررسی»(در مقاله ای با عنوان 7991ملکمیان وشریفیان) 

اجتماعی از قبیل تحصیالت، خانواده نابسامان، فقر، میزان مذهبی بودن، ارتباط با افراد ناباب، زندگی در محالت فقیر نشین و جرم 

واج های ناموفق را مورد توجه قرار داده است. هدف کلی این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم خیز و ازد

زنان زندانی و هدف فرعی آن بررسی میزان جرایم بر حسب گروه های سنی، تحصیالت، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی و منطقه 

گسیختگی خانوادگی، دین داری، سن ازدواج مجرم در مقایسه با زنان غیر  مسکونی است.  بررسی میزان تعلقات اجتماعی، از هم

نیز از اهداف فرعی پژوهش است. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  مجرم )عادی(

رم از لحاظ تعلقات اجتماعی اختالف استفاده شده است. یافته ها و نتایج تحقیق عبارتند از این که زنان مجرم بازنان غیر مج
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معناداری باهم ندارند. عوامل از هم گسیختگی خانواده، سن ازدواج، محیط زندگی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و دینداری دربین 

 زنان مجرم و زنان غیر مجرم دارای اختالف معناداری است.

سی میزان و عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان دانشگاه برر»(در مقاله ای با عنوان 7991مظلوم خراسانی و هاشمی مهنه)

تالش کرده اند عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی به عضویت « فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی

صادفی نفر و شیوه نمونه گیری به صورت ت 781در شرکت های هرمی به  صورت پیمایشی بررسی شود. حجم نمونه آماری برابر

طبقه ای بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر ارزش های سنتی در جهت منفی و متغیر داشتن ایده زندگی لوکس 

در جهت مثبت تأثیر معنی دار و مستقیمی بر گرایش دانشجویان به عضویت در شرکت های هرمی داشته است. همچنین متغیر 

و استفاده از اینترنت در جهت منفی و متغیر های آشنایی با افراد عضو در شرکت ها، های ارتباط با خانواده، رضایت اجتماعی 

هموار کردن فاصله طبقاتی و احساس تبعیض در جهت مثبت مؤثر بوده اند و به طور غیر مستقیم تأثیر معنی داری بر  متغیر 

 رفتارهای بزهکارانه دارند.

از چارچوب « عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان در رشت»ان (در مقاله ای تحت عنو7991جالیی پور و دیگران)

نظری ترکیبی، متشکل از عناصری از نظریه های پیوند اجتماعی، خویشتن داری و فعالیت های روزمره، استفاده کرده اند. یافته 

آن ها نیز ضعیف است بزهکاری های این مطالعه نشان می دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی 

 بیشتری را مرتکب می شوند.

بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان راهکارهایی برای » (در مقاله ای با عنوان7991علی زاده محمدی و احمد آبادی)

ی های زمینه ای فرض کرده اند که بین محیط خانوادگی و شیوه های فرزند پروری و ویژگ« پیشگیری از جرم در محیط خانواده

فردی و خانوادگی با خطر پذیری)سیگار کشیدن، مواد مخدر وروان گردان، الکل، رانندگی خطرناک، خطرپذیری جنسی و خشونت( 

نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم، فرضیه 7714رابطه وجود دارد. با انتخاب 

شده است. براساس یافته های این تحقیق میانگین خطر پذیری نوجوانان تحت شیوه اقتدارگرا پایین تر و های فوق آزمایش 

  میانگین شیوه تربیتی مسامحه کار باالتر از سایرین بود.

بررسی جامعه شناختی ارتکاب جرم در بین جوانان شهر ایالم و عوامل »(در مقاله ای با عنوان 7991نورایی و صیدی )

با نشان دادن روند رو به رشد جرایم جوانان در شهر ایالم به دنبال پاسخ « عی مؤثر بر آن )مورد مطالعه: زندان مرکزی ایالم(اجتما

به این سوال هستند که چرا عده کثیری از جوانان وارد زندگی مجرمانه می شوند و ریشه ی مسئله را در چه عواملی باید جستجو 

ی از الگوهای نظری بصورت اجمال ارائه شده است و در ادامه تئوری کنترل اجتماعی هیرشی به کرد؟ به همین دلیل طیف وسیع

عنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش بکار رفته در این تحقیق،پیمایش است و اطالعات مورد نیاز با توزیع 

سال، جمع آوری شد. نتایج تحقیق  91تا  79الم، در سنین نفر از جوانان محبوس در زندان مرکزی ای 716پرسشنامه در بین 

نشان داد، بین متغیرهای )سن، تحصیالت، تعلق خاطرنسبت به خانواده و دوستان و درگیری در فعالیت های روزمره(با گرایش به 

فعالیت های روزمره(با میزان  ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای )اعتقاد به هنجارهای اجتماعی و تعهد نسبت به

 گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار وجود نداشت. 

فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع جمعی )مطالعه  –بررسی عوامل اجتماعی »( در تحقیقی با عنوان 7981ربانی و دیگران)

بر گرایش به نزاع های دسته جمعی به بررسی تأثیرعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر « موردی شهرستان منتخب استان ایالم(

 پرداخته اند. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد:

 الف(گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به باال بوده.

های پرخاشگری و قوم گرایی )به میزان برابر( برمتغیر گرایش به ب(از بین متغیر های مستقل مطرح شده، تأثیر کل متغیر 

 نزاع جمعی، بیش از سایر متغیر ها بوده و

 ج(تأثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

ه نزاع دسته جمعی بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش ب»(درمقاله ای با عنوان 7981حسین زاده و عنبری)

تأثیر متغیر هایی از جمله احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی، تعلق به جامعه قبیله ای، خاستگاه « )مورد مطالعه شهر تهران
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خانوادگی و... را بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی مورد بررسی قراردادند. بر این اساس، ضمن استفاده از تئوری و نظریه های 

فرضیه با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین گردید. جامعه  9ا موضوع در حوزه های انحرافات اجتماعی، تعداد مرتبط ب

فرضیه  9نفر می باشد. نتایج نشان داد از مجموع  994سال به باالی شهرستان اهواز و حجم نمونه  78آماری شامل کلیه افراد 

ش به نزاع جمعی نداشت و سایر فرضیه هادارای رابطه معناداری بودند. از مجموع متغیرهای تنها متغیر سن رابطه معناداری با گرای

 مستقل، متغیر تعلق به جامعه قبیله ای بیشترین تأثیر را بر متغیر رفتارهای بزهکارانه داشته است.

به «ساله شهر تهران79 -79انان آنومی فرهنگی واعتیاد به موادمخدر در بین جو»(در مقاله ای با عنوان 7981مظفر و ثابتی)

بررسی رابطه بین آنومی فرهنگی )در حقیقت ناهنجاری موجود درافراد نسبت به پیرامونشان( و اعتیاد افراد به مواد مخدر در بین 

 جوانان 

ونه ی ت. نممی پردازند، دراین مقاله آنومی با متغیر هایی چون بدبینی، بی اعتمادی، سردرگمی و بی محتوایی سنجیده شده اس

شهر تهران می باشد. یافته ها نشان داد که آنومی فرهنگی  74-71-6-7ساله مناطق 79-79نفر از جوانان معتاد 911مورد مطالعه 

بر گرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد، همچنین بدبینی افراد نسبت به خود و اطرافیان، بی اعتمادی افراد نسبت به همه چیز، 

 تشاش موجود بین هنجارهایشان، بی محتوایی زندگی و شخصیت فرد در گرایش به اعتیاد تأثیر دارند.سردرگمی فرد و اغ

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در » (در مقاله ای تحت عنوان7981زارع شاه آبادی و ابراهیم آبادی)

تبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش آموزان پرداختند. در به بررسی برخی از عوامل مر« بین دانش آموزان دبیرستانی تبریز

این بررسی به منظور تبیین و تعریف بحران  هویت فرهنگی، نظریات نظریه پردازان کنش متقابل نمادین با نظریه پارسونر تلفیق 

 شده و با نظریه بحران های هابرماس انطباق داده شده است.

یر پذیری از گروه دوستان و همساالن، تحصیالت فرد، جنسیت و تأثیرپذیری از ماهواره نتایج نشان می دهد متغیرهای تأث

درصد از واریانس بحران  47به ترتیب بیشترین اثرات را در تبیین متغیر رفتارهای بزهکارانه یعنی بحران هویت داشته و حدود 

 انسته سهمی در تبیین  متغیر رفتارهای بزهکارانهداشتههویت فرهنگی را تبیین کرده اند. همچنین متغیر طبقه اجتماعی نیز نتو

 باشد.
 

 تحقيقات انجام شده در خارج از کشور:
(در مقاله ای تحت عنوان جرایم،ان و جایگاه زنان: با مدل فمینیستی بزهکاری زنان )دانشگاه 7898لیند )-مدا چسنی

 اری زنان و انحراف، ان ناکافی می داند.مطالعات زنان هاوایی(وجود تئوری های بزهکاری را در تبیین بزهک

برای اثبات این مطلب ابتدا مروری بر تئوری های رفتارهای بزهکارانه دارد، سپس با بررسی شواهد موجود درباره تخلفات،ان 

معنی  هبه دنبال مدل فمینیستی بزهکاری زنان  است. این بررسی نشان می دهد که تمرکز عمده بر مردان در زمینه های مختلف ب

 قربانی کردن زنان و چشم پوشی از ارتباط بین تجربیات و جرم، ان است.

سرانجام پیشنهاد می کند که  درک سیر تاریخی تقویت فرمانبرداری زنان جوان از مردان از طریق قدرت پدر ساالری به 

داده می شود. انواع بزهکاری زنان چیست؟ عنوان عامل اصلی ظلم و ستم به زنان ضروری است. در این مقاله به این سوال ها پاسخ 

 چه عاملی باعث می شود زنان دچار انحراف شوند؟ اگر زنان دستگیر شوند چه اتفاقی برای آن ها خواهد افتاد؟

 Medaبنابراین دوباره فکر کردن درباره ی مدل های موجود در ارتباط با موقعیت زنان در جوامع پدر ساالری ضروری است.)

Chesney-lind1989.) 

(در مقاله ای با عنوان مطالعه تجربی رابطه ی سوء مصرف مواد با بزهکاری نوجوانان 7174مارتین ودیگران )-لوپز، لنگو-اوترو

 )دانشگاه سانتیاگو(ارتباط بین سوء مصرف مواد و بزهکاری را بررسی می کند سه فرضیه ارائه شده در این مقاله آزمایش شد

 بزهکاری است.( سوء مصرف مواد عامل 7

 بزهکاری عامل سوءمصرف مواد است. (7
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سال  79و74دانش آموز پسربین  7177رابطه ی  علی بین سوءمصرف مواد وبزهکاری وجود ندارد. نمونه آماری شامل  (9

)خانواده، ربود نتایج تحلیل آماری)فراوانی، همبستگی و رگرسیون(فرضیه سوم را اثبات کرد و وجود یک دسته ازمتغیرهای تأثیرگذا

 (.OTero-lopez&Luengo-Martin2014همساالن وشخصیت(را درسوء مصرف مواد و رفتارهای بزهکارانه تأیید کرد.)

( در مقاله ای باعنوان بزهکاری همساالن وحمایت اجتماعی والدین، پیش بینی کننده 7174تیا ای.کیم؛ شارون.جی.گوتو )

لیفرنیا(به طور تجربی عواملی که انحراف جوانان آمریکایی را پیش بینی می کند را های بزهکاری نوجوانان آسیایی آمریکایی )کا

آسیایی جمع آوری شد. برخالف انتظارات و یافته های قبلی -دانش آموز دبیرستانی  آمریکایی 717بررسی کردند. اطالعات از 

غیر تأثیری این مت کنند، نمی دریافت والدینشان از یپایین اجتماعی حمایت آسیایی–نتایج حاکی از آن بود که نوجوانان آمریکایی 

 .است آسیایی–در رفتارهای بزهکارانه ندارد. بزهکاری همساالن قوی ترین پیش بینی کننده انحراف نوجوانان آمریکایی

(TiaE.kim; Sharon G .goto 2014.) 

ای با عنوان بزهکاری نوجوانان و جنسیت (در مقاله 7179تاس، دنیس ریبد ومارتین. جی. ال.الف.کرویف )-جوسین جونگر

 تفاوت

الگو های بزهکاری جوانان ورفتار بزهکارانه بین،ان وپسران را مورد بررسی قرار دادند. از تحقیقات مقطعی بزهکاری جوانان در  

کشور اروپایی و یک تحقیق انجام شده در گروه های قومی مختلف در روتردام استفاده کردند. تحقیقات نشان داد که فاصله ی 77

و پسر در کشورها و گروه های قومی وجود دارد یافته ها کنترل اجتماعی ضعیف خانواده و مدرسه و قابل توجهی در انحراف بین، 

ارتباط آن با بزهکاری مرد وزن را در کشورها وگروه های قومی تأیید می کند. کنترل اجتماعی بخشی از شکاف بین،ان و پسران 

تفاوت های فرهنگی مشخص در استحکام خانواده مبتنی بر کنترل را توضیح می دهد. کنترل اجتماعی،ان قوی تر و بیش تر است. 

 Josine junger-tas&denis Ribeaudاجتماعی می تواند برخی از انواع بزهکاری بین گروه های قومی را توضیح دهد.)

2013.) 

بزهکاری نوجوانان ( درمقاله ای تحت عنوان مسیر بزهکارانه: خشونت و 7171سلیوا کرومینا، دانشگاه ماساچوست بوستون)

در تئوری های جامعه شناختی عوامل خشونت  و بزهکاری نوجوانان و تأثیرات جرایم جوانان برپیشرفت جوامع را از طریق شش 

 .Sylvia Khromina 2017)تئوری کلیدی جامعه شناسی بررسی می کنند.)

مقاله  91پرخطر در بزهکاری زنان نوجوان و جوان( در مقاله ای تحت عنوان عوامل 7171ماری الوتبوم )-تیزا ام.ال.ونق وآن

اروپایی درباره عوامل پرخطر در انحراف زن های جوان را بررسی می کند و این عوامل را با عوامل پرخطر در انحراف مردان را با 

تفاوت های جنسیتی هم مقایسه می کند. و عوامل پرخطر ویژه زنان و عوامل پر خطر مشترک بین زن ومرد را شناسایی می  کند. 

در عوامل پرخطر برای افراد و عوامل خانواده یافت شد. زنان و مردان در عوامل پر خطر همساالن و مدرسه تفاوت کمتری باهم 

دارند مطالعات بیشتر روی نکات ویژه وانواع خاص رفتارهای بزهکارانه تمرکز داشت. و تفاو های زیادی بین مردان و زنان آشکار 

 (.Thessa M.L.Wong&Anne-Marie Slotboom2010شد.)

روانی به –( در مقاله ای با عنوان مدل نظری هویت اجتماعی بزهکار: نگرش اجتماعی  7177دانیال بادزک، فلیپ هایلند)

فرضیه مطرح می شود: که افراد به علت وجود مستمر هویت  4ارتقاء مدل نظری هویت اجتماعی بزهکار می پردازند. در این مقاله

بزهکارانه که منشاء آن  فرایند مقایسه اجتماعی است بزهکار می شوند. به ویژه مقایسه های اجتماعی منفی که به وسیله ی افرادی 

که در نقش های اجتماعی دلخواهشان شکست خورده اند و رفتارهای ناسازگار از خود نشان می دهند. به عالوه بر اساس فرضیات 

ین مقاله پیشنهاد می کند که ارتقاء هویت بزهکارانه ممکن است تحت تأثیر نمایش بزهکاران تئوری شناختی اجتماعی خود ا

مشهورکه در اذهان مردم حک شده و در زمان های مشخصی به علت شرایط مناسب قابل دسترسی  باشد. این با مفهوم هویت 

 Danielغیرات هویتی اجتماعی است سازگار است .)های اجتماعی پیچیده که فرض می کند تغیرات زمینه ای اجتماعی فرد مانند ت

Boduzek&Philip Hyland 2011.) 

( در مقاله ای با عنوان هنرنمایی روی بدن)تتو یا 7177جرمن آر.کوچ وآلدن ای. روبرتس و دیگران دانشگاه تیچ)تگزاس( )

دن )تتو و سوراخ کردن اعضای مختلف بدن( و خالکوبی(، انحراف، و دانشجویان آمریکایی به بررسی رابطه ی بین هنرنمایی روی ب

 انحراف می پردازند.
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از تئوری خرده فرهنگ هویت استفاده می کند و نشان می دهد که  با افزایش هنرنمایی در بدن افراد سطح باالتری از 

سته شد تا میزان دانشجوی آمریکایی آزمایش شد از آنها خوا7189رفتارهای بزهکارانه را گزارش می کنند این فرضیه روی 

مورد تتو روی بدن  4هنرنمایی روی بدن و سوابق بزهکارانه خود را گزارش دهند. نتایج نشان داد که پاسخگویانی که بیشتر از 

مورد بدن خود را سوراخ کرده بودند بیشتر عالقه داشتند تا مصرف منظم ماری جوانا یا مصرف  1خود داشتند و همچنین بیشتر از 

مول یا دستگیری به خاطر جرایم، تقلب در کارهای دانشگاهی مصرف مشروبات و داشتن ارتباط جنسی با افراد بیشتری مواد غیر مع

 (Jerome R.Koch&Alden E.Roberts2012در طول زندگی شان را گزارش کنند. )

 

 روش و جامعه آماری وشيوه نمونه گيری و تعيين حجم نمونه
انان مقطع دوره متوسطه دوم استان مازندران می باشند که تعداد آنها بر اساس آمار به جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجو

 نفر است.718878دست آمده از اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 

 

 یافته ها
که  ددر این پژوهش از شاخص های چولگی و کشیدگی برای بررسی توزیع نرمال متغیر رفتارهای بزهکارانه، استفاده گردی

 نتایج آن در جدول زیر آمده است:

 ميزان چولگی و کشيدگی متغير رفتارهای بزهکارانه

 نام متغیر
Skewness 

 چولگی
Kurtosis 
 کشیدگی

 74988 -14641 رفتارهای بزهکارانه

  

کمتر از  و میزان کشیدگی آن |7|گردد، چون میزان چولگی متغیر رفتارهای بزهکارانه کمتر از همان طورکه مالحظه می

 های  متغیر رفتارهای بزهکارانه نرمال بوده است.بوده است، لذا توزیع داده |1|

KMO and Bartlett's Test 

899/1  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
877/4716  Approx. Chi-Square 

Bartlett's Test of Sphericity 
486 df 
111/1  Sig.  

 

است که بطور نسبتاً قوی داده ها را جهت تحلیل KMo   899/1را نشان می دهد. مقدار   Bartlettو  KMoجدول فوق 

 ت.معنی دار اس  Sig= 0/000 عاملی تأیید می کند. آزمون بارتلت نیز با سطح
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 کل واریانس تبيين شده

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 چرخش یافته

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 استخراج شده
 عامل مقادیر ویژه اولیه

درصد تجمعی 

 واریانس

درصد 

 واریانس
 کل

درصد تجمعی 

 واریانس

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

تجمعی 

 واریانس

درصد 

 واریانس
  کل

897/77 

189/99 

178/49 

894/87 

897/77 

777/71 

866/8 

868/9 

999/1 

798/9 

798/9 

147/7 

989/94 

189/49 

488/41 

894/87 

989/94 

718/9 

981/4 

198/4 

766/77 

676/7 

411/7 

918/7 

989/94 

189/49 

488/41 

894/87 

666/84 

674/81 

417/61 

778/69 

841/68 

948/69 

677/11 

971/17 

991/14 

198/16 

619/19 

819/91 

777/97 

994/99 

488/98 

869/96 

994/99 

148/98 

111/87 

977/87 

411/89 

884/84 

679/88 

617/86 

891/81 

419/89 

749/88 

111/711 

989/94 

718/9 

981/4 

198/4 

197/9 

889/7 

941/7 

184/7 

178/7 

418/7 

714/7 

718/7 

171/7 

849/7 

999/7 

998/7 

119/7 

614/7 

671/7 

469/7 

477/7 

968/7 

979/7 

798/7 

789/7 

194/7 

188/7 

896/1 

896/1 

917/1 

998/1 

187/1 

766/77 

676/7 

411/7 

918/7 

896/1 

846/1 

877/1 

997/1 

968/1 

117/1 

179/1 

116/1 

649/1 

679/1 

614/1 

891/1 

848/1 

896/1 

878/1 

411/1 

488/1 

491/1 

478/1 

988/1 

917/1 

941/1 

998/1 

976/1 

911/1 

718/1 

768/1 

747/1 

7 

7 

9 

4 

8 

6 

1 

9 

8 

71 

77 

77 

79 

74 

78 

76 

71 

79 

78 

71 

77 

77 

79 

74 

78 

76 

71 

79 

78 

91 

97 

97 
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در جدول فوق، بر اساس معیار کیزر، تنها عامل هایی انتخاب می شوند که مقدار ویژه آن ها باالتر از یک باشد. در این جدول 

درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند.  894/87عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک هستند، این عامل  ها مجموعاً  4

 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند.868/9و عامل چهارم  866/8، عامل سوم 777/71، عامل دوم 897/77عامل اول 

 ماتریس مولفه ها پس از چرخش-جدول 

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول نوع رفتارهای بزهکارانه

    1417 به مدیر،معاون ومعلمتوهین 

    1417 کتک کاری

    1418 معلم معاون و گوش نکردن به حرف های مدیر،

    1418 ریختن آشغال در مدرسه

    1414 خراب کردن وسایل مدرسه

    1411 رعایت نکردن قوانین مدرسه

    1491 احساس تنفر از سخت گیری مدیر،معاون ومعلم

    1449 وبایل( به مدرسه)م آوردن تلفن همراه

    1448 ایجاد مزاحمت برای دیگران

    1468 کشیدن سیگار

    1468 ارتباط با جنس مخالف

    1488 پوشیدن لباس های خالف مقررات مدرسه

    1417 احساس تنفر از سخت گیری والدین

    1469 مشاجره ودعوا با دیگران

    1448 عصبانی شدن

    1416 نتقلب در امتحا

    1414 دیر آمدن به مدرسه

   1414  غیبت دیگران

   1416  گوش نکردن به حرف های پدر و مادر

   1461  دروغ

   1461  پوشیدن لباس هایی که از نظر والدین مناسب نیست

  1466   خیانت

  1468   خود ارضایی

  1419   کشیدن قلیان

  1411   افکارخودکشی

  1469   ستقیمانتقام غیرم

  1489   ارتباط نامشروع

 1449    ورود به سایت های غیرمجاز

 1488    دیدن فیلم های غیرمجاز

 1484    فحاشی

 1468    جراحی های زیبایی)غیر ضروری(
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 1419    آرایش کردن)غیر متعارف(

 

جدول بارهای عاملی نشان می دهند  جدول فوق بعد ازچرخش با روش واریماکس به این  شکل مرتب شده است. در این

 که هر عامل شامل کدام متغیرهاست که بر اساس معنای آنها نام گذاری می شود.

عامل اول شامل: توهین به مدیر،معاون ومعلم، کتک کاری، گوش نکردن به حرف های مدیر، معاون و معلم، ریختن آشغال 

نین مدرسه، احساس تنفر از سخت گیری مدیر، معاون ومعلم.آوردن تلفن در مدرسه، خراب کردن وسایل مدرسه، رعایت نکردن قوا

همراه به مدرسه، ایجاد مزاحمت برای دیگران، کشیدن سیگار، دزدی، پوشیدن لباس های خالف مقررات مدرسه، احساس تنفر از 

 درسه.سخت گیری والدین، مشاجره و دعوا با دیگران، عصبانی شدن، تغلب در امتحان، دیر آمدن به م

با مقایسه متغیرهای این عامل می توان گفت که وجه مشترک این متغیرها  این است که خالف مقررات رسمی مدرسه است 

 و برای این نوع از هنجارها می توان واژه قانون اجتماعی را به کاربرد.

ورد و برای نقض آن کیفری پیش قوانین اجتماعی به هنجارهایی گفته می شود که جامعه با خواست یا آگاهی به وجود می آ

 (. )رفتارهای بزهکارانه قانونی)قانون مدرسه(.768:7991بینی می کند.)آگبرن،

عامل دوم شامل: غیبت دیگران، گوش نکردن به حرف های پدر و مادر، دروغ، پوشیدن لباس هایی که از نظر والدین مناسب 

اعمال خالف اخالق  اجتماعی اند. درعین اینکه ناپسند هستند در تعالیم نیست. وجه مشترک این رفتارهای بزهکارانه این است که 

 دینی هم بسیار نهی شده اند.)رفتارهای بزهکارانه اخالقی عادی شده(.

عامل سوم شامل: خیانت، خود ارضایی، کشیدن قلیان، افکارخودکشی، انتقام غیر مستقیم و ارتباط نامشروع. هنجارهایی که 

قرار گرفته اند جزء رسوم اخالقی هستند رسوم اخالقی به هنجارهای مهمی گفته می شود که جامعه نقض  در اینجا مورد نقض

 (.768:7991آنها را سخت ناپسند می داند)آگبرن،

مانند مورد دوم اما فرقش با مورد دوم در این است که افرادی که مرتکب آنها شوند مورد مجازات قرار می گیرند ولی در 

قدر در جامعه اتفاق می افتد که برای همگان عادی شده اند. دومی را رفتارهای بزهکارانه اخالقی عادی شده وسومی مورد دوم آن

 را رفتارهای بزهکارانه اخالقی می نامیم.)رفتارهای بزهکارانه اخالقی(.

غیر متعارف(، جراحی عامل چهارم شامل: ورود به سایت های غیرمجاز، دیدن فیلم های غیرمجاز، فحاشی، آرایش کردن )

های زیبایی)غیرضروری(. وجه مشترک این رفتارهای بزهکارانه نقض هنجارهای اخالقی در درون  خانواده است. فرق آن با عامل 

دوم در این است که در صد تخریب نقض این هنجارها به مراتب بیشتر از مورد دومی است. پس عامل دومی و چهارمی هر دو  

شده محسوب می شود ولی چهارمی از نظر شدت آسیب رسانی به افراد با عامل دوم تفاوت دارد و می توان رسوم اخالقی عادی 

 آن را رفتارهای بزهکارانه عادی شده جدید نام گذاری کرد.)رفتارهای بزهکارانه عادی شده جدید(.

 های تحليل عاملی اکتشافیهای برازش مدلنتایج شاخص

 مقدار برآورد شده در مدل اندازه گیری ستانداردمیزان ا شاخص های بررسی شده

 9کمتر از  (2/dfنسبت مجذور خی به درجه آزادی)

 1419کمتر از 

 148بیشتر از 

 148بیشتر از 

 148بیشتر از 

 148بیشتر از 

 149بیشتر از 

7487 

 1411 (RMSEAجذر براورد واریانس خطای تقریب)

 1487 (NFIشاخص نرم شده برازندگی)

 1488 (NNFIزش هنجار نشده)برا

 1488 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 1488 (IFIبرازش فزاینده)

 1419 (GFIشاخص نکویی برازش)
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است. همچنین مقدار جذر  9و کمتر از   7487شود، مقدار کای دو به درجه آزادی همانطور که در جدول فوق مالحظه می

(، CFIاست. همچنین شاخص برازندگی تطبیقی ) 19/1و کوچکتر از  11/1رابر با ( بRMSEAبرآورد واریانس خطای تقریب )

محاسبه شده است. همچنین شاخص  148(  همگی بیشتر از NFI( و شاخص برازندگی هنجار شده )IFIشاخص برازندگی افزایشی)

 هایراین در حالت کلی و با توجه به شاخصبوده و در حد مطلوب می باشد. بناب 149و نزدیک به  1419( برابر با GFIنیکویی برازش )

 توان برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت. محاسبه شده می

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که میزان بارعاملی بین سواالت پرسشنامه و متغیرهای مکنون مربوط به خود بلحاظ آماری 

های برازش مدل و همچنین مقدار ود ندارد. همچنین نتایج شاخصمعنادار بوده و نیاز به حذف یا تغییر در سواالت پرسشنامه وج

درصد  88های جمع آوری شده و با احتمال آلفای کرونباخ در سطح مطلوب و قابل استنادی قرار دارد. بنابراین با توجه به داده

 باشد.یسنجد که مد نظر ما متوان اظهار نظر کرد که سواالت پرسشنامه در واقع همان چیزی را میمی

 

 بحث و نتيجه گيری
از آن جا که  هدف این پژوهش ساخت و هنجار یابی پرسشنامه رفتارهای بزهکارانه  در میان کلیه نوجوانان دانش آموز 

مقطع دوره متوسطه دوم استان مازندران بوده است بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی و چرخش 

. آموزان استدهنده اعتبار این مقیاس و همچنین، بیانگر چندبعدی بودن این سازه در بین دانشاریماکس، نشانمتعامد از نوع و

ابعاد رفتار بزهکارانه از چهار عامل تخلف مدرسه ای، رفتارهای بزهکارانه فرهنگی عادی شده ، رفتارهای بزهکارانه اخالقی ، 

درصد از واریانس کل مقیاس رفتار 89مجموع، این ابعاد بیش از  یل شده است که دررفتارهای بزهکارانه عادی شده نو ظهور ،تشک

  اند.بزهکارانه را تبیین کرده

ایایی اند. برای بررسی پصورت نسبتاً خوبی برازش داشتهشده بهطبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با اطالعات گردآوری

د آلفای دهها استفاده شده است. نتایج نشان میونباخ برای کل مقیاس و زیرمقیاسآلفای کر مقیاس رفتار بزهکارانه نیز از روش

، امر این و است آمده دست به مطلوبی میزان به هم  های رفتار بزهکارانهو آلفای زیرمقیاس 98/1کل مقیاس رفتار بزهکارانه  

 دهد.می نهای آن را نشاپایایی مطلوب مقیاس کل رفتار بزهکارانه  و زیرمقیاس

شده، به دست آوردن اعتبار و روایی مطلوب از مقیاس رفتار بزهکارانه ، این مطلب را تأیید به نتایج حاصلطورکلی باتوجهبه

گانه آموزان، با در نظر گرفتن بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ما این مقیاس را باید به کمک ابعاد هفتکندکه در میان دانشمی

نگر، وضعیت اجتماعی و جزمعرفی مقیاس جدیدتر رفتار بزهکارانه آیندهدرواقع، در این مقیاس سعی شده است بهبه کار برد. 

های علمی با هایی مطرح بشوند که ضمن وفاداری به منطق روشفرهنگی جامعه محل پژوهش نیز دیده شود و سئواالت و گویه

ابزاری معتبر  نگر،به نتایج پژوهش، ابزار رفتار بزهکارانه آیندهاشند. باتوجهفضای فرهنگی و محیط فرهنگی جامعه مدنظر متناسب ب

کافی اعتبار و پایایی دارد. گفتنی است در این پژوهش ابزار  اندازهو پایاست و برای استفاده و کاربرد در جامعه پژوهش مدنظر، به

سال بوده  79ر و پایایی آن، پژوهش محدود به گروه سنی کمتر از شده برای سنجش رفتار بزهکارانه و آزمون و ارزیابی اعتباساخته

شوند؛ بنابراین، باید تأکید کرد که مفهوم رفتار بزهکارانه معطوف به تخلفات های آن به همین گروه تعمیم داده میاست و یافته

  برد دارد.سال کار 79ساله است و این مقیاس نیز عمدتاً در دامنه سنی کمتر از 79افراد کمتر از 
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 و مراجع منابع

بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط  .(7981احمدآبادی، زهره ) [7]

 .469، ص 71فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره  .خانواده

بزهکارانه )مطالعه بررسی عوامل جامعه پذیری مرتبط با گرایش دانش آموزان به رفتار .  ود )بی تا(الماسی، مسع [7]

 .17فصلنامه مطالعات اجتماعی، ص  .موردی: مقایسه مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر ایالم(

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش آموزان »(، 7981ابراهیم آبادی، مهدی ) [9]

 .711، ص 4شماره پژوهشی، دوره چهارم، -، فصلنامه علمی«دبیرستانی تبریز

دفتر امور .بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حاشیه نشینان بر رفتار بزهکارانه.(7999احمدی، حبیب، ایمان، محمدتقی ) [4]

 اجتماعی استانداری فارس.

فرهنگ فقر، حاشیه نشینی وگرایش به رفتار بزهکارانه در میان جوانان .(7994احمدی، حبیب، ایمان، محمدتقی ) [8]

 .88، ص 7مجله جامعه شناسی کاربردی، سال نوزدهم، شماره .ه پیاله شیرازحاشیه نشین د

مجموعه ی گفتارهای درسی، آموزشگاه  .کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی.(7984اشرف، احمد ) [6]

 عالی خدمات اجتماعی.

بر آن)مطالعه موردی دربین دانش  تعیین میزان شیوع خشونت وعوامل اجتماعی مؤثر.(7991باقری، ربابه و دیگران، ) [1]

برگزیده مجموعه مقاالت دومین همایش جامعه ایمن شهر .آموزان دبیرستان های دخترانه وپسرانه شهر عجبشیر(

 .769تهران، ص 

 .بررسی آسیب های نوپدید در نوجوانان استان خوزستان.(7998بهداروند، نرگس، مرداسی نی، سیاهی، حسن، ) [9]

 .7دانشگاه تهران، ص 

پژوهش نامه علوم .ساله شهر تهران 79-79آنومی فرهنگی واعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان (.7981ثابتی، مریم ) [8]

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.99اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، ص 

ن، سال چهارم، شماره سیزدهم، پلیس ز.بررسی عوامل فردی مؤثر بر گرایش بزهکاری زنان.(7998جبلی، معصومه ) [71]

 ، دانشگاه علوم انتظامی.64ص 

پژوهشنامه علوم انسانی و .عوامل اجتماعی مؤثر بر بزه کاری نوجوانان در رشت.(7991جالیی پور، حمیدرضا ) [77]

 ، دانشگاه تهران.91اجتماعی، ص 

آموزان مدارس استان قزوین نسبت مطالعه توصیفی سنجش دانش، نگرش دانش .(7991جعفرزادگان، ت، زارعی، ف، ) [77]

 .98-47فصلنامه ژرفای تربیت، صص  .به مواد مخدر

فصلنامه علوم اجتماعی  .سالگی دختران، بحران انحرافات )در شهرستان اصفهان( 79تا  76.(7998حاجی آقایی، لیال ) [79]

 .791دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال اول، شماره دوم، ص 

فصلنامه .بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان بزهکار کانون اصالح وتربیت شهر سنندج.(7998رحیمی، مهدی ) [74]

 . 88نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال دوم، ص 

نقض هنجارهای فرهنگ رسمی و سنتی و داللت های مقاومتی آن: .(7981سراج زاده، سیدحسین، بابایی، مینا ) [78]

 .784، ص 96، شماره 71نامه علوم اجتماعی، دوره فصل .بررسی نمونه ای از دانشجویان

فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی.(7981شریفیان، سعید ) [76]

 .749شماره پنجم، ص 

مؤثر  بررسی جامعه شناختی ارتکاب جرم در بین جوانان شهرایالم و عوامل اجتماعی.(7991صیدی، محبوب ) [71]

 .718فصلنامه مطالعات اجتماعی، ص  .ورد مطالعه: زندان مرکزی ایالم(برآن)م

زن در توسعه و سیاست، دوره ی . ی انحرافیکنترلی، جنسیت و تأثیر آن بر رفتارها-خود. (7981صالح نژاد، صالح ) [79]

 .8، ص 4، شماره ی 8

درون خانوادگی، مدرسه، دوستان و روابط  شبکه روابط.(7991عباسی اسفجیر، علی اصغر، مهدوی، محمدصادق ) [78]

، ص 9پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار، سال اول، شماره .دوستی در رفتارهای انحرافی نوجوانان دختر شهرساری
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مجموعه مقاالت انجمن جامعه شناسی ایران، . ایش آسیب های اجتماعی در ایراناولین هم. (7997عبداالهی، محمد ) [71]

 آگاه.تهران، نشر 

 جزوه درسی، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.. نظریه های جامعه شناسی. (7968عبدالهی، محمد ) [77]

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برمیزان گرایش به نزاع دسته جمعی )مورد مطالعه شهر . (7981عنبری، علی ) [77]

 .787فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، ص  . اهواز(

فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال . رابطه ی تعهد وکنترل اجتماعی با اعتیاد. (7991غفاری زاده، محمد ) [79]

 .719، ص 94نهم، شماره 

ب های اجتماعی در حوزه جهانی شدن، فناوری اطالعات و ارتباطات و آسی. (7998قاسمی گل افشانی، محمدرضا، ) [74]

 .61، ص 7رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره ی چهاردهم، شماره ی  .ی مدرسه

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر براعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری وکاهش آسیب . (7981قناعتیان، زهرا ) [78]

 . 88رم، ص پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره چها .زنان شهر تهران

سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی مطالعه موردی: . (7998گنجی پور، محمود، اشنویی، امیر ) [76]

، شماره 78نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ج  .محالت حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر آران و بیدگل

 .1، ص 79

دوره کار شناسی ارشد دانشکده . درسی نظریه های روان شناسی اجتماعیجزوه .(7999محسنی تبریزی، علیرضا ) [71]

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

پژوهشی رفاه اجتماعی، -فصلنامه علمی .عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی. (7994نوری، سیدمجید ) [79]

 .718، ص 99سال نهم، شماره 

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه  .در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران نقش دینداری.  (7998نازکتبار، حسین ) [78]

 .799، ص 77اجتماعی، سال ششم، شماره 

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، ص  .سنجش چند بعدی احساس آنومی در بین جوانان.  (7998نادری، حمدا... ) [91]

791. 

بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به  بررسی میزان وعوامل مؤثر.(7981هاشمی مهنه، سید مجید ) [97]

مجله علوم اجتماعی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد، سال  .عضویت در شرکت های هرمی

 .798هشتم، شماره اول، ص 

فصلنامه  .رانبررسی مقایسه ای عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر ته.(7991یکه کار، شیرین ) [97]

 .81، ص 77پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره 
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