بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در ميان
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تاریخ دریافت -2931/21/6 :تاریخ پذیرش2939/4/93 :

طرد اجتماعی ،فرایندی است که طی آن روابط بین افراد و جامعهای که در آن زندگی میکنند نقض و
سست میشود و درنتیجه  ،فرد در معرض انواع مخاطرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد.
از آنجا که فعالیت جوانان در عرصههای اجتماعی منوط به پذیرش آنها از سوی سایر افراد و گروههای
اجتماعی است ،این طردشدگی خود میتواند زمینه را برای بزهکاری آنان فراهم کند.
در پیمایش حاضر رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکضاری بضا نمونضهای  011نفضری و بضه روش نمونضهگیضری
تصادفی ساده از دانشجویان دختر دانشگاه یزد بررسی شده است .ابضزار جمض آوری دادههضا پرسشضنامه
است .نتایج نشان میدهند که رابطۀ معناداری میان متغیرهای محل سکونت و وضعیت تأهل در احساس
طردشدگی و بزهکاری وجود ندارد .اما میان طردشدگی و میزان درآمضد خضانواده و نضوع شضغل پضدر و
بزهکاری رابطۀ معناداری مشاهده میشود .همچنین هرچه احساس طردشدگی بیشتر میشود بضر میضزان
بزهکاری افزوده میشود .تحلیل رگرسیونی نیز نشان میدهد که 01/5درصد از متغیر وابسته (بزهکاری)
توسط طردشدگی اجتماعی تبیین میشود.

کليدواژگان
بزهکاری ،دانشجویان دختر ،دانشگاه یزد ،طرد اجتماعی
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طرد اجتماعی نقش مهمی در اسناد رسمی و مباحث سیاسضی بضه دسضت آورده و توجضه قابضل
مالحظهای را در میان علمای اجتماعی و سیاستگذاران به خود معطوف داشضته اسضت (غفضاری،
تاجالدین .)7:0831 ،طرد اجتماعی اصضطالحی اسضت کضه معمضو ا تعریض آن آسضان نیسضت و
همچنان تردیدهایی دربارۀ فضای مفهضومی آن وجضود دارد (گیضدنز و بردسضا .)144:0834 ،،از
2

دیدگاه آمارتیا سن طرد اجتماعی بهمعنای ناتوانی در مشضارکت یضا نضاتوانی عملکضردی اسضت
8

(ابراهیمی .)075:0870 ،طرد اجتماعی از نظر گیدنز بیانگر راه و روشهایی است که طی آنهضا
افراد از مشارکت کامل در جامعۀ بزرگتر محروم میشوند و توجه ما را به طی

وسی عواملی

جلب میکند که افراد و گروهها را از داشتن فرصتهایی که پیش روی اکثریت جمعیت اسضت
باز میدارد (گیدنز و بردسا .)144 :0834 ،،برخالف گیدنز و سن ،زیبرا در زمینۀ طرد اجتماعی
دو بعد عینی /مادی (بیکاری ،فقر و )...و بعد ذهنی /غیرمضادی (شخصضیت ،سضالمت روحضی و
روانی و )...را شناسایی کرده است .در این رابطه توجه وی بیشتر به بعضد ذهنی/غیرمضادی طضرد
اجتماعی است .زیبرا نقطۀ مشترک اشکا ،متعضدد طضرد را گسسضتگی فضرد از روابضط اجتمضاعی
میداند .از نظر او گسستگی در پیوند اجتماعی و نیز در پیوند سمبولیک که هر فرد را در موارد
عادی به جامعهاش مرتبط میسازد ،وقتی رخ میدهد که فرد از یکضی از قلمروهضای اجتمضاعی
طرد می شود و تمام روابطی که او را متصل با دیگران و هنجارهضای مشضترک نگضه مضیدارد ،از
دست میدهد .همچنین او گسستگی را تا سطح گسسضتگی از خضود و تصضویری کضه انسضان از
خویش ساخته (هویت) تعمیم میدهد (قاضینژاد و ساوا نپور.)050-051:0837،

بيان مسئله
بهرغم اینکه میتوان مدعی شد طردشدگی اجتماعی همضواره در جوامض وجضود داشضته اسضت،
نمیتوان از تأمل در چرایی وجود آن چشمپوشی کرد .محور بروز طردشدگی اجتماعی ،امضری
متفاوت است ،یعنی همساننبودن با گروه یا گروههای جمعیتی مسلط ،غالب و صاحبقضدرت.
متفاوتبودن در موارد بسیار ،به گروههایی از جامعه جایگضاه فرودسضتی مضیدهضد .یضک گضروه
1. Social Exclusion
2. Amartya sen
3. Giddens
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جمعیتی ممکن است به د یل غیراکتسابی و در بسضیاری از مضوارد ناخواسضته ،از قبیضل جضن ،
قومیت ،مذهب ،سن ،بیماری و طبقۀ اجتماعی در حاشیۀ گروههای اکثریت و مسلط قرار گیرد،
طرد شود و بهعنوان فرودست تعری

شود (اسمیت .)2111 ،گضروههضایی نظیضر سضالخوردگان،

معلو ن ،مجرمان ،بیکاران ،فقیران ،کودکان خیابانی و شاید مهمترین اینها ،گضروههضای جوانضان
اغلب جزء مطرودین جامعه محسوب میشوند چراکضه فعالیضتهضای آنهضا نیضز در میضدانهضای
اجتماعی منوط به پذیرش دیگر گروهها و افراد جامعه است ولی از سوی جامعه تأیید نشدهاند.
فرصتهای اجتماعی آنها در برابر افراد عادی جامعه بسیار محدود است و همین امضر بضه کنضار
گذاشتهشدن آنان از عرصههای مختل

اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خضتم مضیشضود

(قیصری .)0837 ،همچنین چگونگی برخورد دوستان ،افراد فامیل و همسایگان با فرد ،در نضوع
نگاه متقابل وی با دیگران تأثیر بسزایی دارد .درمجموع ،اگر این برخوردها قهرآمیز و بهصورت
طرد فرد از محیط اجتماعی باشد ،جدایی وی از جامعضه سضرعت بیشضتری مضییابضد .بنضابراین،
افرادی که منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی دارند یا از نقص عضو ،بیماری جسضمی ،روحضی ،و
مشاغل پایین خود یا والدینشان رنج میبرند ،از سوی افراد جامعه مورد بیمهری قرار میگیرنضد
و ناخواسته طرد میشوند .اینگونه افراد برای جبران این نوع کمبودها ،و شاید هم برای رهایی
از اینگونه بیمهریها و معضالت روحی میان اعضای خانواده دست به ارتکاب جرائم و انواع
انحرافات اجتماعی میزنند (عبدى .)155 :0870 ،بنابراین ،همانگونه که جامعهشناسان معتقدند
بزهکاری پدیدهای اجتماعی و ناشی از طرز کار جامعه است و نمیتضوان آن را امضری فضردی و
شخصی دانست .برخی از آنان معتقدند همانگونه که شخص ،راه و رسم زندگی یا بهاصضطال
هنجارهای اجتماعی را میآموزد به همانگونه نیز بزهکضار در خضردهفرهنض بزهکضاری سضهیم
میشود و نقشها و یا وظای بزهکار را میآموزد و نسبت به گروه بزهکضاران احسضاس تعلض
میکند (رابرتسون .)0872 ،این مسئله معمو ا زمضانی روی مضیدهضد کضه افضراد بضه سضن بلضو
میرسند ،انتظاراتشان زیاد میشود و بعضی از آنها قادر به مواجهشدن با تقاضاهای آکادمیضک و
اجتماعی نیستند درنتیجه نگران وضعیت خود با هما نشان هستند .ایضنگونضه نقضایص در ایضن
زمینه میتواند به طردشدن از اجتماعی که خود منب دیگر برای فشار برای همنوایی با دیگضران
است تبدیل شود (سیگل.)030 :0773 ،
از مباحث مطر شده مذکور میتوان چنین نتیجه گرفت که انواع بزه به گضواهی شضماری از
مطالعات و شواهد بهدستآمده ریشه در محرومیتها و طردشدگی اجتماعی افراد و گروههضای
خاص در جوام مختل

دارد (قاضینژاد و ساوا نپور .)012:0837 ،به عبارت دیگضر افضراد و
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نهادهایی که موقعیتهای استراتژیک را در درون شبکههای اجتماعی اشغا ،کردهاند ،میتواننضد
به واسطۀ محرومکردن افراد یا گروههای خاص (مثالا مهضاجران ،افضراد بضا توانضاییهضای پضایین،
بیخانمانها و )...از کا هایی مشخص (اشتغا ،،مسکن ،تحصیالت ،درآمضد ،پایگضاه یضا منزلضت
اجتماعی و قدرت) پدیدۀ طرد را رقم بزنند (باللضی .)7:0837 ،بضهطضورکلضی ،طضرد اجتمضاعی،
جریان و فرایندی چندبعدی ،پویا و مزمن است که جنبههای اقتصادی ،اجتمضاعی و سیاسضی را
همزمان و همراه با فرایندهای شکلگیری و تعامل میان آنهضا در بضر مضیگیضرد و در بسضتری از

ویژگیهای فردی (جنسیت ،سن و نظایر آن) ،شرایط مضوقعیتی و محضیط اجتمضاعیـفرهنگضی،
افراد گرفتار فقر ،تبعی

و محرومیتهای چندگانه را آسیبپذیر ساخته و احتما ،درگیرشضدن

و گرایش به رفتارهای پرخطر ،از جمله بزهکاری را در آنهضا افضزایش مضیدهضد (قاضضینضژاد و
ساوا نپور .)050-011:0837 ،بنابراین ،عواملی که بضاعنضوان جمعیتضی ،اجتمضاعی و اقتصضادی
مطر میشوند ،میتوانند فرد را در استفادۀ صحیح از فرصتهضا و وسضایل نهضادیشضده بضرای
رسیدن به اهداف فرهنگی و منطب با قواعد و هنجارهای اجتماعی یاری کنند و از طرفضی نیضز
بهعک

در متابعتنکردن وی از هنجارهای اجتماعی و تبدیل شخص به یک بزهکار اجتماعی

نقش دارند (نوا و کوپایی .)087:0870 ،به همین دلیل نیز این متغیرها در بیشضتر پضژوهشهضا
مطر و در تحلیلها بررسی میشضوند .همچنضین زنضان و جوانضان در اغلضب جوامض  ،ازجملضه
گروههای پرخطر محسوب میشوند .به عبارت دیگر داشتن شرایط و حوادث مطرودساز نظیضر
جنسیت ،سن ،محرومیتهای مادی ،محرومیتهای اجتماعی و نظایر آن بهطور هضمزمضان و در
تالقی با یکدیگر ،ممکن است احتما ،طردشدن در چنین گروههایی را بسیار قوت ببخشضد بضه
نظر میرسد تداوم طرد و محرومیتهای زنان و دختضران بضه اشضکا ،گونضان و در حضوزههضای
مختل

در جامعه ،زمینۀ مساعد و بالقوه برای درگیرشدن پیش از پیش آنان با انضواع آسضیبهضا

ازجمله پدیدۀ بزهکاری را فراهم آورد (قاضینژاد و ساوا نپور.)014-011:0837 ،

اهداف پژوهش
در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است تا به هدف کلی طر یعنی تبیین رابطۀ طرد اجتماعی
و بزهکاری در میان دانشجویان دختضر و همچنضین بررسضی رابطضۀ میضان متغیرهضای اقتصضادی،
اجتماعی (مانند سن ،محل سکونت ،وض تأهل ،شغل پدر و درآمضد خضانواده) بضا مسضئلۀ طضرد
اجتماعی و بزهکاری اجتماعی پرداخته شود.
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ضرورت پژوهش
هرچند بزهکاری در تمام گروههای جمعیتی جامعه مسئلهای جدی و قابل بررسی است ،اما در
جمعیت زنان آن هم در میان دانشضجویان کضه از لحضای حیثیضت ،موقعیضت و پرسضتیژ فکضری و
اجتماعی فعلی و آینده ،با بقیۀ همگنان خود متفاوتاند ،بااهمیتتر جلوه میکند .پرستیژ بضا ی
اجتماعی و فکری دانشجویان سبب میشود جامعه انتظار داشته باشد رفتارهای انحرافی در بین
آنان چندان دیده نشود .با وجود این ،مواردی از گسترش انحرافات اجتماعی در بین این گضروه
دیده میشود که نگرانضیهضایی را در پضی داشضته اسضت (علیضوردینیضا ،ابراهیمضی ،صضالحنضژاد،
 .)011:0871چراکه در این دوره از چرخۀ زندگی بهد یل روانشضناختی و فضردی و مختصضات
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه و حاشیهایبودن جوانان ،احتما ،شکلگیری گضرایشهضای
کجروانه بیشتر میشود (ایار ،خانی ،خضری .)01:0870 ،شیوع روزافضزون رفتارهضای انحرافضی
برابر است با هدررفتن پتانسیلهای خلّاق و سازندۀ جامعه و عضوارض بسضیار ناخوشضایندی بضه
همراه دارد که جبران آن هزینههای فراوانی میطلبد .همۀ کسانی که بضه نحضوی بضا دانشضجویان
سروکار دارند ،لزوم آشنایی با مسائل و مشکالتی که درواق شالودۀ بحرانهای رفتاری بهویضژه
رفتار اجتماعی آنان است ،برایشان امری ضروری است و هرگونه ناآشنایی با این مسائل ممکن
است سبب تشدید واکنشهای زمینضهسضاز در بضروز رفتارهضای غیرعضادی خطرنضاکی شضود کضه
میتواند دامنگیر جامعه هم شود (علیوردینیا ،ابراهیمی و صالحنضژاد .)011:0871 ،و درنهایضت
فرضیۀ اصلی بر این اساس قرار دارد که انزوای اجتماعی ،بیگانگی و ناهنجاریهضای اجتمضاعی
میتواند آسیبهای اجتماعی را افزایش دهد و بهعک مشضارکت و صضور گونضاگون آن ماننضد
همیاری ،همکاری ،همبستگی و پذیرش و تأیید از سوی دیگران میتواند به کاهش جرم کمک
کند (توسلی.)0872 ،

پيشينۀ تجربی پژوهش
همۀ کسانی که کوشیدهاند رفتار آدمی را تحلیل کننضد و درایضنبضاره مطالعضاتی انجضام دادهانضد،
معتقدند افرادی که احساس میکنند مورد پذیرش و محبت واق نمیشوند از این محرومیتها،
چه واقعی و چه خیالی ،بهشدت آسیب میبینند (کواراکیوس .)85 :0847 ،بهطور مثضا ،،سضیگل
0

و سنا نیز معتقدند ،پذیرش و طرد توسط گروه ،اثرات عمیقی بضر روی رفتضار نوجوانضان دارد.
جوانان پذیرفتهشده ،در مدرسه و مکانهای اجتماعی بهخوبی عمل میکنند .به عکض

جوانضانی

1.Siegel&Senna
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که به وسیلۀ همسا ن خود طرد شدهاند ،احتما ،بیشتری دارد که رفتار پرخاشگرانه نشان دهنضد
و در فعالیتهای گروه از طری رفتار ضد اجتماعی ،خلضل وارد کننضد (سضیگل و سضنا.)0777 ،
0

باندورا و والتز ( )0757در مطالعات خود نشان دادند که والضدین افضراد بزهکضار در قیضاس بضا
والدین افراد غیربزهکار بیشتر طردکننده و کممحبت بودند .همچنین رابطۀ آنان با پسضران خضود
2

بیشتر ظالمانه و توأم با غفلت بوده است (به نقل از ماسن و کانگر .)0771 ،فارنیگتون ()0737
نیز گزارش کرده است که مانند مطالعۀ قبلی وی که در سا،های پیش انجام شده بود ،نوجوانان
بزهکار از خانوادههایی برخاستهاند که ارتکاب جرم در آن بهصورت خضانوادگی وجضود داشضته
است و تنبیه خشن بدنی ،طرد کودک و بیثباتی انضباط ممکن است کودک را برای رفتار ضضد
اجتماعی ،پرخاشگرانه و بزهکارانه آماده کند (به نقل از گا .)37:0737 ،،پاترنوستر و مازرولی

3

( )0771نیز یک مد ،علّی ،میان فشار عمومی با کنتر ،اجتماعی ،همنشینی با هما ن بزهکضار و
رفتضضار بزهکارانضضه برقضضرار کردنضضد (پاترنوسضضتر ،مضضازرولی .)248-285:0771 ،وارن و جانسضضون

1

( )0737هم بیان کردند جوانانی که با غفلت والدین خود مواجه شده یا دچار فقدان صضمیمیت
خانوادگی بودهاند ،احتما ،بیشتری داشت که درگیری بزهکارانه و خضالفهضایی ماننضد فضرار از
5

خانه و مدرسه داشته باشند (به نقضل از سضیگل و سضنا .)0777 ،ماسضن ( )0734معتقضد اسضت،
پژوهشهای باثبات قابل مالحظهای نشان میدهند که شیوههای انضضباطی بضهکضاررفتضه دربضارۀ
بزهکاران تا اندازهای محدود و همراه با تنبیه بدنی به جای توضیحدادن برای آنهضا بضوده اسضت.
روابط آنان با یکدیگر بیشتر مبتنی بر خصومت ،فقدان رو همبستگی ،طرد ،بیتفاوتی ،نفاق و
یا بیاحساسی بوده است (ماسن .)251: 0734 ،یوسفی افراکتی ( ،)0838هم در پضژوهش خضود
نشان میدهد که طرد فرزندان از سوی والدین ،درنهایت به جهتگیری منفی در زندگی منجضر
خواهد شد .یافتههای پضژوهشهضای قریشضیزاده و ترابضی ( ،)0830ممتضازی ( ،)0832فروغضی
( ،)0832حجتی و همکاران ( ،)0837نشان میدهد که طرد افراد از خانواده و دسترسینداشضتن
به فرصتهای برابر در جامعه ،موجب گرایش افراد به فعالیتهای بزهکارانه (اعتیاد) مضیشضود
(به نقل از طیبی ،ابوالقاسمی ،محمود علیلو .)55:0870 ،همچنین پژوهش انجامشضده بضهوسضیلۀ
1. Bandura & Walters
2. Farrington
3. Paternoster and Mazerolle
4. Warren & Johnson
5. Mussen
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راهب ( )0831در زمینۀ بزهکاری نوجوانان دختر در تهران ،نشان مضیدهضد کضه شضیوۀ تربیتضی
مستبدانه و غفلت و بیتوجهی والدین ،در گرایش نوجوانان به بزهکاری مضؤثر اسضت .عضواملی
مانند نوع شغل والدین ،و زندگی در محلههای شلو از عوامل مؤثر در گضرایش نوجوانضان بضه
بزهکضضاری اسضضت (راهضضب .)0831 ،نتضضایج بررسضضی ااحضضدی و محسضضنی ( )0871کضضه بضضر روی
دانشآموزانی انجام شد که بنا به گزارش مربیضان ،معاونضان و مضدیران مدرسضه تخلض دزدی و
سایر اختال ت رفتاری را مرتکب شده بودند ،نیز نشان میدهد کضه درآمضد پضدر بضر بزهکضاری
دانشآموزان تأثیر گذاشته است اما محل سکونت ارتباطی بضا بزهکضاری دانضشآمضوزان نداشضته
است (به نقل از احدی.)0870 ،

چارچوب نظری
از آنجا که در این پژوهش ،رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری بررسی میشود سه توضیح و تبیین
0

عمده در رابطه با آن مطر است .نخستین توضیح مربوط به نظریۀ کنتر ،اجتماعی یضا نظریضۀ
2

پیوند اجتماعی است .این نظریه پیشتر بهوسیلۀ هیرشی( ، )0747مطر شده اسضت .براسضاس
نظریۀ کنتر ،اجتماعی هیرشی ،پیوندهای فرد با نهادهای اجتماعی ،مهمتضرین عامضل در کنتضر،
رفتارهای بزهکارانه است .با ضعی شدن یا شکستهشضدن ایضن پیونضدها ،محضدودیتهضایی کضه
اجتماع برای اعضای خودش قرار داده است ،برچیده میشود و بضرخالف بسضیاری نظریضههضای
دیگر ،نظریۀ کنتر ،اجتماعی فرض میکند که تمام افراد بهطور بالقوه بزهکار و جنایتکارنضد و
اینکه کنتر،های اجتماعیض نه نگرشهای اخالقی ،سبب حفظ قانون و نظضم مضیشضوند .بضدون
کنتر ،اجتماعی و نبود عالقمندی به دیگران ،یک جوان آزاد اسضت تضا مرتکضب اعمضا ،جنضایی
شود (رجائی .)13-17 :0830 ،به نظر هیرشی هرچه احساس پیوستگی با دیگران از طرف فضرد
قوی تر باشد ،شخص کمتر خود را مشغو ،فعالیتهای جنایی میکند .از نظر او هرچه احساس
وظیفۀ فرد در مقابل جامعه بیشتر باشد ،از طری اشتراک در فعالیتهای اجتماعی سهم بیشتری
از زندگی اجتماعی میبرد و خطر ارتکاب جرم بهوسیلۀ چنین شخصی کمتر میشود .همچنضین
هرچه دخالت شخص در فعالیتهای اجتماعیض اقتصادی جامعه زیادتر باشد ،وقت و انرژی یضا
فرصت کمتری برای کجروی برایش باقی میماند .به اعتقاد او فضردی کضه خضود را تحضتتضأثیر
اعتقادات معمو ،در جامعه نبیند ،هیچ وظیفۀ اخالقی برای همنوابودن و رعایت قوانین در نظضر
1. Social control theory
2. Hirschi
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نمیگیرد (ممتاز .)020-021:0830 ،هیرشی معتقد است که اجزای تعل و وابستگی بضه جامعضه
شامل موارد زیر است:
ارتباط با سایر افراد؛ پذیرش و مشارکت در نقشها و فعالیضتهضای اجتمضاعی کضه نتضایجی
برای آینده دارد و اعتقاد به ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و امثا ،آن .به نظر او هریضک از مضوارد
سهگانۀ فوق در هر مورد خاص ،میتواند موجد همنضوایی و نیضز علضت نضاهمنوایی و کجضروی
باشد (محسنی.)37:0838 ،
بنابراین ،نظریۀ کنتر ،اجتماعی بر این اصل بنا شده است که اگر روابط ضعی

باشضد ،فضرد

فشار کمتری برای همنوایی احساس میکند و اگر رابطه قوی باشد ،فرد چیزهای زیادی را دارد
که اگر کجروی کند از دست خواهد داد ،پ همنوایی میکنضد )صضدی  .(18:0878 ،همچنضین
باید به این مسئلۀ مهم نیز توجه داشت که کنتر ،اجتماعی ،سبب میشود فرد بهواسطۀ تعل بضه
گروههای اجتماعی از ارزشهای آنها پیروی کند (کوئن.)20:0877،
0

نظریۀ بازدارندگی اجتماعی (نظریۀ شرمندهسازی) :جان بریتویت هم مانند هیرشضی علضت
وجود همنوایی در جامعه را کنتر ،رفتار افراد توسط عوامل مختل میداند ،اما هیرشضی شضیوۀ
این کنتر ،را «پیوند» فرد با جامعه میداند درحالیکه بریتویت از کنتر ،افراد توسضط جامعضه از
طری شرمندهسازی متخل

بحث میکند .به نظر وی شضرمندهسضازی نضوعی ابضزار تأییدنشضدن

اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک ندامت در شخص خالفکار اسضت .بریتویضت از
دو نوع شرمندهسازی صحبت میکند .0 :شرمندهسازی جداکننده که طی آن کجرفتار ،مجازات،
بدنام ،طرد و درنتیجه از جامعۀ همنوایان تبعید میشود و  .2شرمندهسازی پیونددهنده که ضمن
اعالم درک احساس کجرفتار و نادیده گضرفتن تخلض وی و حتضی ابضراز احتضرام بضه او ،نضوعی
احساس تقصیر در او ایجاد و (فرض شده که) نهایتضاا او را از ادامضۀ کضجرفتضاری بازداشضته و از
بازگشت او به جم همنوایان استقبا ،میکنضد (تیضو27-23 :2110 ،؛ کاهضان0777 ،؛ بریتویضت،
 0737به نقل از ادهمی و همکاران.)84-85 :0871 ،
2

بر اساس نظریۀ برچسب  ،جوانان ممکضن اسضت بضهد یضل مختلفضی ماننضد روابضط ضضعی
خانوادگی ،تضادهای طبقاتی ،فشار گروهی ،ناهنجاریهای زیسضتشضناختی و روانشضناختی و
تجربههای یادگیری قوانین را نق کنند .بیتوجه به این علل ،رفتار جوانان بزهکضار بضهوسضیلۀ
عوامل قانونی و مدیران مدرسه ،تشخیص داده شده و برچسضب اجتمضاعی منفضی بضه آنهضا داده
1. John Braithwaite
2. Labeling theory
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میشود که میتواند در تمام زندگی همراه آنها باشد .این برچسب شامل «جوان بزهکار»« ،بیمار
روانی»« ،عقبماندۀ ذهنی»« ،دزد»« ،قاتل» و غیره است .برچسب و دا زدن به ایجاد یک هویت
جدید منحرف کمک میکند .کسانی که در معرض برچسبهای منفضی جامعضه هسضتند ،تجربضۀ
2

0

خودض طردشدگی را خواهند داشت و خودض انگاره آنها پایین خواهد آمد .در چنضین شضرایطی
احتما ،رفتار بزهکارانه در فرد با خواهد رفت (رجائی.)13 :0830 ،

مدل تحليلی و فرضيههای پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات پیشین و چارچوب نظضری مطضر شضده (نظریضۀ پیونضد
اجتماعی هیرشی ،نظریۀ بازدارندگی اجتمضاعی و نظریضۀ برچسضب ،از نظریضۀ پیونضد اجتمضاعی
هیرشی ،بهدلیل اینکه اجزای درونی آن برای تبیین موضضوع پضژوهش قضدرت و قابلیضت تبیضین
بیشتری دارد ،استفاده شده است) ،میتوان دو فرضیه را در قالب مد ،نظری زیر ارائه کرد.
 .0بین طرد اجتماعی با میزان بزهکاری رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .2متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی مانند :سن ،محل سکونت ،وض تأهل ،شغل پدر و درآمضد
خانواده و با میزان طرد اجتماعی و بزهکاری اجتماعی رابطۀ معناداری دارد.
نوع شغل
پدر

میزان درآمد
خانواده
متغیرهای اقتصادی  -اجتماعی

بزهکاری

کجروی فرهنگی

استعما ،مواد مخدر

سرقت و تقلب

طرد اجتماعی

خشونت

وندالیسم

و الکل
1. Self- Rejection
2. Self- Concept
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روششناسی
اعتبار و روايی پرسشنامه

0

2

پژوهش حاضر به شیوۀ پیمایشی و با روش مقطعضی انجضام گرفتضه اسضت .ابضزار جمض آوری
دادهها پرسشنامه است .جامعۀ آماری در پژوهش حاضر را دانشجویان دختضر دانشضگاه یضزد بضه
تعداد  5851نفر تشکیل میدهند که از این تعداد 011،نفر از طری فرمو ،کضوکران و بضه شضیوۀ
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است .برای محاسبۀ حجم نمونۀ بهینه از رابطضۀ کضوکران
بهصورت زیر استفاده شده است:
که در آن
برنولی و

حجم نمونه،

متغیر تصادفی نرما ،استاندارد،

و احتما ت مرتبط با توزیض

درصد خطای برآورد است .برای محاسبۀ حجم بهینۀ نمونه معمضو ا

فضضرض شضضده و بضضر ایضضن اسضضاس رابطضضۀ فضضوق حضضداکثر حجضضم نمونضضه را بضضه دسضضت مضضیدهضضد.
) حجضم بهینضۀ
و بضا فضرض خطضای بضرآورد (
در سطح اطمینان 75درصد (
نمونه رقمی حدود  74برآورد میشود که در ایضن پضژوهش حجضم نمونضه  011در نظضر گرفتضه
شده است.
در پژوهش حاضر بهمنظور برآورد روایی ابضزار انضدازهگیضری ،از نظضر متخصصضان اسضتفاده
شده است .بضه عبضارتی اعتبضار بضهکضاررفتضه از نضوع اعتبضار صضوری اسضت .بضدین ترتیضب کضه
پرسشنامه بعضد از تضدوین در اختیضار صضاحبنظضران ،متخصصضان و اسضتادان علضوم اجتمضاعی
قضضرار گرفضضت و پض

از جمض آوری نظضضرات آنهضا ،اصضضالحات زم انجضضام شضضد .بضضدین طریض

اعتبار صضوری ابضزار تضأمین شضد .همچنضین بضرای سضنجش پایضایی مقیضاسهضای اسضتفادهشضده
از آلفضضای کرونبضضاخ بهضضره گرفتضضه شضضده اسضضت .درواقضض آلفضضای کرونبضضاخ از عمضضومیتضضرین
شیوههای بررسی پایایی ابزارهای سنجش است( .ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مطالعهشضده
با تر از ( .)1/75بوده که نشاندهندۀ با بودن ضضریب همسضانی درون (آلفضا) آنهضا بضوده اسضت
(جدو.)0،
بضضرای تجزیضضه و تحلیضضل اطالعضضات جم ض آوریشضضده از نضضرمافضضزار  spssو از روش آمضضاری
(آزمونهای  ،f،tضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شده است.
1. Survey
2. Cross-sectional
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جدول .1طرد اجتماعی و بزهکاری و آلفای آنها
مقیاس

طرد

بزهکاری نوجوانان

اجتماعی

مؤلفهها

-

وندالیسم

خشونت

سرقت و
تقلب

استعما،
مواد مخدر
و الکل

کجروی
فرهنگی

تعداد گویهها

88

1

5

5

2

1

آلفای کرونباخ

1/74

1/38

1/30

1/72

1/77

1/73

تعاريف نظری و عملياتی متغيرها
طرد اجتماعی
طضضرد اجتمضضاعی مفهضضومی چنضضدبعضضدی اسضضت کضضه ابعضضاد اقتصضضادیض اجتمضضاعی و سیاسضضی دارد.
طرد ،راندن به حاشیه و گسستگی از عواملی است کضه فضرد را اجتمضاعی مضیکنضد؛ بضه حاشضیه
رانضضدن از مدرسضضه ،محضضل اصضضلی اجتمضضاعیشضضدن ،عضضدم پضضذیرش یضضا نضضاتوانی از حضضضور
(حسضضینی ،صضضفری .)244 :0837 ،در هضضر گونضضه نظضضام اجتمضضاعی ،اقتصضضادی ،سیاسضضی یضضا
فرهنگی که انسجام اجتمضاعی شضخص در جامعضه را تعیضین مضیکنضد ،طضرد د لضت بضر عمضل
دارد .به عبارتی افراد بضه واسضطۀ شضرایط و تصضمیمهضایی بیضرون از قضدرت کنتضر ،آنهضا طضرد
مضضیشضضوند .طضضرد اجتمضضاعی ،عمضضدتاا بضضه مسضضائل رابطضضهای نظیضضر تضضضعی

در پیونضضدهای

اجتماعی ،تعل نداشضتن ،انضزوا و گسسضت از شضبکههضا و حمایضتهضای اجتمضاعی اشضاره دارد
(فیروزآبادی.)0837 ،

تعريف عملياتی
طرد اجتماعی در واقض نضوعی طضرد و رانضده شضدن را مضیرسضاند و معمضو ا در برابضر پضذیرش
اجتماعی قرار میگیرد .بضه همضین دلیضل نیضز در پضژوهش حاضضر از مقیضاس تغییضر شضکل داده
0

آزمضضون پضضذیرش اجتمضضاعی کضضراون و مضضارلو بضضرای جمض آوری دادههضضا اسضضتفاده شضضده اسضضت.
1. Crowne & Marlowe

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ ،4شمارۀ ،1پاییز و زمستان 2931

126

بضضراسضضاس ایضضن مقیضضاس :گروهضضی از انسضضانهضضا همیشضضه مطضضاب بضضا نظضضرات و اعتقضضادات خضضود
صحبت می کنند .اگر از آنهضا دربضارۀ موضضوعی سضؤا ،شضود بضا صضداقت بضه سضؤا ت پاسض
مضضیدهنضضد ،در عقایضضد خضضود ثابضضتقضضدم هسضضتند و در هضضر شضضرایطی پاسضض یکسضضان بضضه
سؤا ت می دهند ،حتی اگر پاس هضای آنهضا طضرد اجتمضاعی بضه دنبضا ،داشضته باشضد .گروهضی
دیگر طوری حرف می زنند کضه توسضط دیگضران تأییضد شضوند .اگضر از آنهضا دربضارۀ موضضوعی
سؤا ،شود ،طوری پاس می دهند که فکر میکنند دیگضران دوسضت دارنضد آن طضور پاسض داده
شود .همچنضین سضعی مضی کننضد بضا قواعضد و هنجارهضای اجتمضاعی سضازگاری نشضان دهنضد و
از طرد اجتمضاعی در امضان بماننضد .ایضن پرسشضنامه  88گویضه دارد کضه بضهصضورت صضحیح یضا
غلط پاس داده میشود .پاس های آزمودنیهضا بضهوسضیلۀ کلیضد مقیضاس تطبیض داده مضیشضود
و جم مطابقت پاس هضا بضا کلیضد مقیضاس نتیجضۀ کلضی را بضرای هضر فضرد مشضخص مضیکنضد.
در این مقیضاس اشخاصضی کضه بضین  1تضا  3امتیضاز بضه دسضت مضیآورنضد ،افضرادی هسضتند کضه
پاس های آنضان پضذیرش اجتمضاعی را بضه دنبضا ،نضدارد و احتمضا ا طضرد مضیشضوند .اشخاصضی
که بین  7تا  88امتیاز به دست آوردهاند ،طوری به سضؤا ت پاسض مضیدهنضد کضه از طردهضای
مردم در امان باشند و با قواعضد و هنجارهضای اجتمضاعی ،سضازگاری نشضان مضیدهنضد (گنجضی،
 .)0831به عبارت دیگر این افرد در تالش برای اجتناب از طضردشضدن ،پاسض هضای دوسضتانه و
مقبو،تری را ارائه میدهند .در ادامه چند نمونه از سؤا ت ایضن پرسشضنامه در جضدو 2،آورده
شده است.
جدول .2گویههای متغیر طرد اجتماعی
گویه

متغیر
هرگز با کسی که افکارش مخال

من بوده است ،مخالفت نکردهام.

همیشه آماده هستم تا به خطای خود اعتراف کنم.
طرد اجتماعی

شیوۀ نشستن من بر سر میز غذا ،در رستوران و خانه یکسان است.
همیشه به شیوۀ لباسپوشیدن خود دقت میکنم.
بهطور آگاهانه چیزی نگفتهام که فردی را آزردهخاطر کنم.

بزهکاری
بزهکضضاری کنشضضی اسضضت مبضضین ضضضع

تعل ض جمعضضی و درنتیجضضه نارسضضایی تفکیضضکپضضذیری
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اجتماعی و نبود توازن بضین تمایضل جامعضهپضذیریـ جامعضهسضتیزی کضه در شخصضیت کنشضگر
ایجضضاد مضضیشضضود (محمضضدی اصضضل .)40 :0838 ،بزهکضضاری طیفضضی از رفتضضار اسضضت کضضه هضضم بضضه
از قضانون و هضم بضه تخلض

تخلض

از هنجارهضای اجتمضاعی و فرهنگضی بضدون قضانونشضکنی

رسضضمی اطضضالق مضضیشضضود (احمضضدی .)08:0873 ،و نیضضز بضضه اعمضضالی اشضضاره دارد کضضه منضض
قانونی دارد (طالبان .)05:0838 ،بزهکاری یضک پدیضدۀ بسضیارپیچیضدۀ اجتمضاعی اسضت کضه در
محیطهای اجتماعی مختلض بضه شضکلهضای متفضاوتی دیضده مضیشضود .تعریض بضزه و رفتضار

بزهکارانضضضه در هضضضر جامعضضضهای توسضضضط قضضضوانین حقضضضوقی و هنجارهضضضای اجتمضضضاعی آن
جامعه مشخص میشود .در تعری

رفتار بزهکارانه بهطورکلی ،قرنهاست اعمالی ماننضد :قتضل،

دزدی ،نزاع ،تخریب ،کالهبرداری ،تجاوز ،غارت ،وحشیگری و آتضشافضروزی بضهمنزلضۀ رفتضار
بزهکارانضضه پذیرفتضضه شضضده اسضضت و تقریب ضاا همضضۀ جوام ض بضضرای آن تعری ض
0

دورکیم جامعهشناس فرانسوی بزه را چنین تعری

مشخصضضی دارنضضد.

میکند« :هر عملی وقتضی جضرم محسضوب

می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحهدار سازد» (مشکانی،
35ـ.)37
 : 0877
تعریف عملیاتی بزهکاری :در این پژوهش برای سنجش متغیر بزهکاری  5بعضد در نظضر
گرفته شده است که عبارت است از :وندالیسم ،خشونت ،سرقت و تقلب ،استعما ،مواد مخضدر
و الکل و کجرویهای فرهنگی (طالبان .)0838 ،با توجه به تعاری

و ابعضاد ارائضهشضده ،بضرای

هر یک از ابعاد تعدادی شاخص عینی در نظر گرفته شضده اسضت کضه عمضدتاا از پضژوهشهضای
پیشین گرفته شده است و درنهایت وسیلۀ  01گویه در قالب طی

لیکضرت سضنجیده شضدهانضد.

برای بعد وندالیسضم ،شضاخص هضای تخریضب وسضایل عمضومی شضهر و تخریضب وسضایل درون
خانضضه اسضضتفاده شضضده اسضضت .درگیضضری خیابضضانی و تهدیضضد و ترسضضاندن دیگضضران نیضضز بضضهمنزلضضۀ
شاخصهای خشونت و پرخاشگری انتخاب شدهاند .شاخصهای دزدی و تقلضب شضامل ایضن
موارد میشوند :برداشتن وسایل مغازه و تقلب در امتحانات .شضاخصهضای کجضروی فرهنگضی
شامل مزاحمت تلفنی ،بیاحترامی به معلم است .درنهایت برای بعد استعما ،دخانیضات و مضواد
(مخدر) و الکل ،کشیدن سیگار و مصرف مشروبات الکلی استفاده شده است (خواجه نضوری و
هاشمینیا23: 0871 ،ض .)27

1. Durkheim
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جدول .3معرفهای متغیر بزهکاری
شاخص

متغیر

گویه
آیا تا کنون پیش آمده بهمنظور تالفی یا انتقام صندلی اتوبوس را

وندالیسم

پاره کنید؟
چقدر پیش آمده است که به اموا ،و اثاثیۀ خانه صدمه وارد کنید؟

خشونت

سرقت و
تقلب
بزهکاری
کجرویهای
فرهنگی

تا کنون پیش آمده دیگران را در خیابان کتک زده یا مجرو کنید؟
تا کنون پیش آمده با تهدید و زور از کسی پو ،بگیرید؟
تا کنون پیش آمده بدون اجازه وسایل مغازه را بردارید؟
تا کنون پیش آمده در امتحانات تقلب کنید؟
تا کنون پیش آمده بهصورت تلفنی مزاحم دیگران شوید؟
تا کنون پیش آمده به معلم خود بیاحترامی کنید؟

استعما،

تا کنون سیگار کشیدهاید؟

مواد مخدر و
الکل

تا کنون پیش آمده مواد مخدر یا مشروبات الکلی مصرف کنید؟

پرسشنامۀ متغيرهای اقتصادی -اجتماعی و جمعيتشناختی (متغیرهای زمینهای)

منظور از متغیرهای زمینهای در این مطالعه ،متغیرهایی هستند که در مقایسه با متغیرهای تبیضین-
گر اصلی ،نقش زمینهساز را ایفا میکنند .این پرسشنامه که توسط پژوهشگر ساخته شده اسضت،
متغیرهای اقتصادی ض اجتماعی و جمعیتشضناختی را کضه بضه نظضر مضیرسضد در رفتضار جوانضان
تأثیرگذارند در بر میگیضرد کضه عبضارتانضد از :سضن ،محضل سضکونت ،وضضعیت تأهضل ،میضزان
تحصیالت ،نوع رشته تحصیلی ،نوع شغل پدر و میزان درآمد خانواده.

يافتههای پژوهش
درمجموع ،دامنۀ سنی پاس دهندگان بین (03تا )81سا ،است73 .درصد پاس گویان در شضهر و
تنها 2درصد در روستا زندگی میکنند73 .درصد مجضرد و 22درصضد متأهضلانضد54 .درصضد در
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مقط تحصیلی کارشناسی11 ،درصد مقط کارشناسی ارشد و 53درصضد در رشضتههضای علضوم
انسانی28 ،درصد در رشتههای فنی مهندسی و 07درصد علوم پایه مشغو ،به تحصضیل هسضتند.
شغل پدر17درصد آزاد85 ،درصد دولتی05 ،درصد بازنشسته اسضت .میضزان درآمضد81 ،درصضد
پایین87،درصد متوسط و 27درصد با ست.
جدول .4نتایج آزمون  tبرای مقایسۀ میزان طرد اجتماعی با محل سکونت و وضعیت تأهل
متغیر
محل سکونت
وضعیت تأهل

مقو ت

میانگین

انحراف معیار

شهر

05/87

7/85

روستا

05/7

07/7

مجرد

05/31

3/41

متأهل

01/7

02/01

تی

سطح معناداری

0/8

1/77

1/82

1/75

با توجه به اطالعات جدو 1،و با توجه به سضطح معنضاداری و تضی محاسضبهشضده ،تفضاوت
معناداری میان طرد اجتماعی با محل سکونت و وضعیت تأهل دانشجویان وجود ندارد .چنانکه
مالحظه میشود ،میانگین نمرۀ طرد اجتماعی در افراد ساکن در شهر  05/87و افضراد سضاکن در
روستا 05/7درصد است ،همچنین میانگین نمرۀ طرد اجتماعی در افراد مجرد  05/31و در افراد
متأهل 01/7درصد است .بنابراین ،رابطۀ معنضاداری میضان طضرد اجتمضاعی بضا محضل سضکونت و
وضعیت تأهل دانشجویان وجود ندارد.
جدول .5نتایج آزمون  tبرای مقایسۀ میزان بزهکاری اجتماعی با محل سکونت و وضعیت تأهل
متغیر
محل سکونت
وضعیت تأهل

مقو ت

میانگین

انحراف معیار

شهر

07/77

5/74

روستا

08

0/10

مجرد

03/17

4/13

متاهل

04/35

1/01

تی

سطح
معناداری

1/08

1/145

1/35

1/03

با توجه به اطالعات جدو 5،و با توجه بضه سضطح معنضاداری و تضی محاسضبهشضده تفضاوت
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معناداری میان بزهکضاری اجتمضاعی بضا محضل سضکونت و وضضعیت تأهضل دانشضجویان وجضود
ندارد .همچنان که مشضاهده مضیشضود میضانگین نمضرۀ بزهکضاری اجتمضاعی در افضراد سضاکن در
شهر 07/77و افراد ساکن در روستا 08درصد است ،همچنین میانگین نمرۀ بزهکاری اجتمضاعی
در افراد مجرد  03/17و در افراد متأهل 04/35درصد است .به عبارت دیگر بضا اینکضه میضانگین
نمرۀ بزهکاری اجتماعی در افراد ساکن شهر و افراد مجرد بیشضتر اسضت ،ایضن تفضاوت معنضادار
نیست.
جدول .6نتایج آزمون تحلیل واریانس بین نوع شغل پدر و درآمد ماهیانۀ پاسخگو با میزان طرد
اجتماعی
متغیر

نوع شغل
پدر

میزان درآمد
ماهیانه

درجۀ

سطو هر
متغیر

میانگین

آزاد

05/27

دولتی

05/75

بازنشسته

01/72

پایین

05/00

متوسط

05/75

با

04/2

آزادی
بین گروهی
88/873

021/748

درجۀ آزادی
درون گروهی

704/833

417/778

F

0/177

5/21

سطح
معناداری

1/17

1/112

بضضا توجضضه بضضه اطالعضضات جضضدو 4،و بضضا توجضضه بضضه سضضطح معنضضاداری و  fمحاسضضبهشضضده
تفضضاوت معنضضاداری بضضین طضضرد اجتمضضاعی بضضا نضضوع شضضغل پضضدران دانشضضجویان وجضضود نضضدارد .بضضه
عبضضارت دیگضضر بضضا آنکضضه میضضانگین نمضضرۀ طضضرد اجتمضضاعی در دانشضضجویانی کضضه شضضغل پضضدر
آنها آزاد بوده است  05/27و در دانشضجویانی کضه پدرشضان بضه کضار دولتضی مشضغو ،بضودهانضد
 05/75و در بازنشستگان 01/72درصد بوده است اما این تفاوت معنادار نبوده است .همچنین با
توجضضه بضضه اطالعضضات جضضدو ،بضضا تفضضاوت معنضضاداری بضضین طضضرد اجتمضضاعی بضضا میضضزان درآمضضد
خانوادۀ دانشجویان مشاهده میشود .به این ترتیب با افزایش درآمد خانواده ،میزان طرد در آنها
کاهش مییابد.
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جدول .7نتایج آزمون تحلیل واریانس بین نوع شغل پدر و درآمد ماهیانۀ پاسخگو با میزان
بزهکاری

متغیر

سطو هر متغیر

میانگین

آزاد

04/43

دولتی

07/21

بازنشسته

03/14

پایین

04/73

متوسط

03/57

با

03/72

درجۀ
آزادی
بین گروهی

نوع شغل
پدر
میزان
درآمد
ماهیانه

158/811

157/77

درجۀ
آزادی

F

درون

سطح
معناداری

گروهی
511/2777

581/8107

275/8

1/771

1/11

1/501

با توجه به اطالعات جضدو 7،و بضا توجضه بضه سضطح معنضاداری و  fمحاسضبهشضده تفضاوت
معناداری بین میزان بزهکاری اجتماعی با نوع شغل پدران دانشجویان مشاهده مضیشضود .بضدین
ترتیب که میانگین نمرۀ بزهکاری اجتماعی در دانشجویانی که شغل پدر آنهضا آزاد بضوده اسضت
 04/43و بیشترین میانگین نمرۀ بزهکاری اجتماعی بضا میضانگین 07/21درصضد در دانشضجویانی
دیده میشود که شغل پدر آنها دولتی بوده است .همچنضین بضا مشضاهدۀ اطالعضات جضدو ،بضا
میتوان نتیجه گرفت ،تفضاوت معنضاداری بضین بزهکضاری اجتمضاعی بضا میضزان درآمضد خضانوادۀ
دانشجویان وجود ندارد.
جدول .8نتایج آزمون همبستگی متغیرها و طرد اجتماعی
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

بزهکاری

1/208

1/188

سن

1/144

1/50

با توجه به اطالعات جدو 3،و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون  1/208و سطح
معناداری  1/188بین طرد اجتماعی با بزهکاری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد به این معنضا
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که هر اندازه که طرد اجتماعی بیشتر باشد ،میزان بزهکاری نیز افضزایش مضییابضد .همچنضین بضا
توجه به اطالعات جدو ،فوق بین طرد اجتماعی با سن رابطۀ معناداری وجود ندارد.

تبيين بزهکاری براساس متغير مستقل طرد اجتماعی
بهمنظور تبیین موضوع مورد نظر یعنی بررسی رابطۀ طضرد اجتمضاعی و بزهکضاری از رگرسضیون
2

چندمتغیره به روش گامبهگام استفاده شده است .در مجموع از چند متغیر مستقل واردشضده بضه
معادلۀ رگرسیون ،تنها متغیر مستقل طرد اجتماعی در این تحلیل باقی ماند کضه مقضدار (ضضریب
همبستگی) آن  r= 1/208و ( R2ضریب تعین)  1/015است و این نشان میدهد ارتباط مثبت و
معناداری بین این متغیر با میزان بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد وجضود دارد و
طرد اجتماعی 01/5درصد تغییرات متغیر وابسته (بزهکاری) را تبیین میکند.
جدول .9نتایج رگرسیون چندمتغیره برای تأثیر متغیرها و ضرایب مربوط به آن
مد،
رگرسیون

2

R

1/015

R

Adjusted R
Square

F

Sig

1/208

1/184

1/4

1/188

انجضامشضده مثبضت و

همچنین مد ،رگرسیون تبیینشده نیز براساس آزمون تحلیل واریان
معنادار است ( f= 1/4و سطح معناداری  )sig=1/188است.

جدول .11نتایج رگرسیون چندمتغیره برای تأثیر متغیر مستقل واردشده و ضرایب مربوط به آن
متغیرهای مستقل

ضرایب خام

ضرایب استانداردشده

B

Std. Error

Beta

t

Sig

مقدار ثابت α

7/37

1/5

-

0/7

1/133

طرد اجتماعی

1/027

1/57

-1/208

-2/04

1/188

درمجموع براساس اطالعات جدو ،فوق و با توجه به ضرایب بتای استانداردنشده مالحظه
میشود که مقدار ثابت ( )αبرابر  ،7/37و طرد اجتماعی با  1/027در بزهکضاری سضهم معنضادار
دارد.
1. Stepwise Method
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خالصه و نتيجهگيری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی رابطۀ میان طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر
دانشگاه یزد انجام شده است .نتایج نشضان مضیدهضد کضه میضان طضرد اجتمضاعی و بزهکضاری در
دانشجویان دختر رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشته است .این بدین معناست که هرچه میزان
طرد اجتماعی در افراد بیشتر باشد ،تمایل به بزهکاری نیز در آنها افزایش مییابد .بر این اساس
میتوان گفت طرد اجتماعی بهمنزلۀ پیشبین مشکالت رفتاری ضد اجتماعی و بزهکاری عمضل
میکند و دراکثر افرادی که احساس طردشضدگضی دارنضد ،احتمضا ،شضکلگیضری گضرایشهضای
کجروانه بیشتر میشود .همچنین این پژوهش در راستای پژوهشهای پیشین که توسط یوسضفی

افراکتی ( ،)0838قریشضیزاده و ترابضی ( ،)0830ممتضازی ( ،)0832فروغضی ( ،)0832حجتضی و
همکاران ( ،)0837سیگل و سضنا ( ،)0777بانضدورا و والتضز ( )0757وارن و جانسضون (،)0737
ماسن ( ،)0734پاترنوستر و مازرولی ( )0771و فارینگتون ( )0737انجام شضده اسضت و نتضایج
پژوهش آنان نیز بیانگر این مسضئله اسضت کضه طضرد افضراد از خضانواده و دسترسضینداشضتن بضه
فرصتهای برابر در جامعه ،موجب گرایش افراد به رفتارهای بزهکارانه میشود .همچنین تنبیه
خشن بدنی ،طرد و طرد اجتماعی و بیثباتی در انضباط ،ممکن است افراد را برای رفتضار ضضد
اجتماعی ،پرخاشگرانه و بزهکارانه آماده کند و پایینبودن سطح ابراز عواط

در خانواده نقضش

تعیینکننده در گرایش افراد به سمت بزهکاری دارد .به عبارت دیگر طضرد افضراد درنهایضت بضه
جهتگیری منفی در زندگی و گرایش آنان به بزهکاری منجر خواهد شد .همچنین مهمترین و
برجستهترین متغیر در تبیین گرایش افراد به رفتارهای بزهکارانه ،متغیرهای اقتصادیض اجتماعی
ازجمله محل سکونت ،درآمد ،شغل و ...است .در بیشتر پژوهشها که این متغیر در آنها مطضر
و در تحلیلها وارد شده ،تأثیر انکارناپذیر آن بضر افضراد جامعضه نمایضان اسضت .یافتضههضای ایضن
پژوهش نشان میدهد که میان طرد اجتماعی و بزهکاری با محضل سضکونت ،وضضعیت تأهضل و
سن رابطۀ معناداری وجود ندارد .اما میان طرد اجتماعی و میزان درآمد خضانواده رابطضۀ معنضادار
مشاهده میشود .همچنین میان بزهکاری اجتماعی و نوع شغل والضدین دانشضجویان نیضز رابطضۀ
معناداری وجود دارد ،چراکه کمترین میزان بزهکاری در میان دانشجویانی مشاهده میشضود کضه
پدرانشان دارای مشاغل آزاد بودند و بیشترین میزان بزهکاری در دانشجویانی وجود داشت کضه
پدران آنها مشاغل دولتی داشتند .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای راهضب ( )0831و
احدی و محسنی ( )0871که نشان میدهند نوع شغل والدین ،از عوامل مؤثر در گضرایش افضراد
به بزهکاری است و محل سکونت ارتباطی با بزهکاری دانشآموزان نداشضته اسضت ،همخضوانی
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دارد .اما با دیگر نتایج بهدستآمضده توسضط احضدی و محسضنی ( )0871و راهضب ( )0831کضه
گزارش کردهاند درآمد پدر و زندگی در محلههای شلو بر بزهکاری دانشآموزان تأثیر گذاشته
است مطابقت ندارد .درخصوص توجیه نتایج بررسی حاضر میتوان اظهار داشت کضه :احتمضا
جوانانی که والدینشان موقعیتهای شغلی بهتر را در جامعه اشغا ،کردهاند بهدلیل فضراهمکضردن
شرایط مناسب زندگی و امکانات بیشتر و ارضای مناسب نیازهضا ،کمتضر بضه سضمت رفتارهضای
بزهکارانه سوق مییابند .همچنین با افزایش میزان درآمد خانواده ،طضرد اجتمضاعی نیضز در آنهضا
کاهش مییابد در مقابل میتوان در خانوادههایی با درآمد کم طرد اجتماعی بیشتری را مشضاهده
کرد .بدین معنا که منزلت اقتصادی پایین احتما ا به معنای حیثیت یا احترام پایینتر و درنتیجضه
طرد اجتماعی بیشتر است .و افراد با درآمد پایین به دلیل فشضارهای مختلفضی کضه بضر آنهضا وارد
میآید منجر به طرد آنان از اجتماع میشود.
د لتهای نظری و تجربی نتایج پژوهش حاضر را میتضوان در آرای هیرشضی ،بنیضانگضذار
نظریۀ کنتر ،اجتماعی ،مورد توجه قرار داد چراکه براسضاس نظضر او کضجرفتضاری زمضانی واقض
میشود که پیوند میان فرد و جامعه ضعی

و گسسته میشود و یا به عبارتی احساس پیوستگی

فرد نسبت به جامعه و افراد همچنین میزان دخالت فرد در فعالیضتهضای اجتمضاعی و اقتصضادی
کاهش یابد و برمبنای نظریۀ پیوند اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که هرچه افراد کمتر وابسضته،
متعهد ،درگیر و معتقد باشند ،پیونضد آنهضا بضا جامعضه سسضتتضر اسضت و احتمضا ،کضجرفتضاری
بیشترخواهد شد و پیوندهای قوی و سالم بضا افضراد و نهادهضای اجتمضاعی ،از بضروز رفتارهضای
بزهکارانۀ افراد جلوگیری میکند .خانواده و جامعه دو عامل مهم در ایجاد ایضن پیونضد هسضتند.
درنهایت میتوان گفت بهدلیل طرد اجتماعی رابطۀ بضین افضراد در جامعضهای کضه در آن زنضدگی
میکنند دچار نقص و قط میشود که گاهی این امر خود میتواند زمینه را برای بزهکاری آنان
فراهم کند.
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